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افتد و تمام حاضرین در  جشن تولد پریسا قتلی اتفاق می

مظنون هستند. کاوه افسر پرونده قبالً عاشق دختری 

بوده که تولدش است. در پیگیری پرونده اسرار عجیبی 

پیچیدگی شود که هرکدام به از اعضای فامیل فاش می

کند و مظنونینی غیر از مهمانان تولد پرونده اضافه می

های شوند. در میان این ماجراها عاشقانههم اضافه می

 دلپذیری هم هست...
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 ها آمدههال بزرگ خانه نسبتاً شلوغ بود. بیشتر مهمان

دی فضا را پر کرده بود و چند بودند. صدای موسیقی شا



دو ای دوبهها مشغول هنرنمایی بودند. عدهنفر از جوان

زدند. روی یا چند نفری در گوشه و کنار گپ می

ها پر بود از انواع میوه و میزهای عسلی مقابل مهمان

ها تا حدی عجیب به شیرینی و تنقالت. ترکیب مهمان

با مانتو و رسید. یک خانم چادری، چند نفر نظر می

های مختلف بودند. زیاد با هم روسری و بقیه با لباس

شدند. انگار بین آن جمع که در یک جا جمع قاطی نمی

بودند، دیواری نامرئی وجود داشت و به دو گروه  شده

کس هم خیال نداشت این تقسیمشان کرده بود و هیچ

دیوار را بشکند. همه فامیل بودند اما نامتجانس! انگار 

 چ هماهنگی و ارتباطی بینشان نبود. هی

پریسا روی یک صندلی در جایی روی مرز نامرئی این 

دو گروه نشسته بود. در لباس سبز روشنش که با 

اش هماهنگی خاصی داشت، زیباتر از چشمان یشمی

اش زودتر از بقیه همیشه شده بود. آتیه که با خانواده

تش آمده بودند، به زور آرایش مالیمی روی صور

اش سر رفته بود و نشانده بود ولی پریسا زود حوصله

نگذاشته بود با موهایش کاری بکند. حاال موهای 

های لباسش رها بود و حتی بلوطی صافش روی شانه



رسید. آتیه نگاهی به بدون هیچ آرایشی زیبا به نظر می

قیمت او انداخت و حس لباس پرنسسی شیک و گران

از چند روز قبل که این لباس را آید. کرد چقدر به او می

های کمد پریسا برای جشن امشب انتخاب از بین لباس

زده شده بود. بلند شد و جلو رفت، کرده بودند، هیجان

مقابل پریسا ایستاد و با صدایی که میان موسیقی شنیده 

 شود گفت: 

 شی؟ مثالً تولدته. پانمی -

و این دونی که حوصله ندارم آتیه، مخصوصاً جلمی -

 پاد. های هیزش من رو میعوضی که نشسته با چشم

 تر حرف بزند. برد که بتواند آهستهآتیه سرش را جلوتر 

گور باباش. تو چرا باید به خاطر یه عوضی جشن  -

قدر نگاه کنه تا رو به خودت زهرمار کنی؟ بذار اون

 هاش دربیاد. چشم

 پریسا کالفه گفت: 

اگه مجبور نبودم، تو رو خدا اصرار نکن آتیه.  -

زدم. شهره گفت مهمون دعوت جشن رو به هم می



کرده، زشته. االن هم فقط منتظرم تموم بشه، از شر 

 همه خالص شم. 

 آتیه با شیطنت گفت: 

 شعور! من شر دارم؟ بی -

 تو و مامانت نه!  -

حالتش آتیه اخمی ساختگی روی ابروهای مشکی خوش

 نشاند. 

 داداش گلم چی؟  -

های سبز یزی نگفت. آتیه دستی به بادکنکپریسا چ

های براقی زد که خودش عصر باد کرده و در دسته

 وکنار هال چسبانده بود. چندتایی به گوشه

 ای نبودی دختر. تو که کینه -

 شه دست از سرم ورداری؟ حاال شدم. می -

آتیه نفسش را پوف کرد و از او دور شد. سر جایش 

 کنار آتیال برگشت و نشست. آتیال پرسید: 

 پریسا چشه؟  -

 حوصله نداره.  -



کردم سر یه چیز ساده این قهر رو شش روز فکر نمی -

طول بده. امشب هم که عین برج زهرمار نشسته. این 

 وتخم به خاطر منه؟ همه اخم

 دستی شد. آتیه مشغول بریدن یک هلوی درشت در پیش

 کس رو نداره. ی هیچنه بابا، کالً حوصله -

 این مدت چیزی بهت نگفته؟ -
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 دونی. ازت دلخوره دیگه. خودت که می -

برد و به چشمان آتیه نگاه کرد تر آتیال سرش را نزدیک

 کرد. و تعارف میکه داشت به او هل

یه چیزی شده آتیه. این حالی که من از پریسا  -

 ی اون روز نیست. بینم، مال جروبحث سادهمی

 آتیه شانه باال انداخت. 

 هلو بخور.  -



 دستی را عقب زد. آتیه پیش

 این هم مطمئنم که تو خبر داری.  -

 آتیه گازی به تکه هلوی سر چنگالش زد. 

 گفت. خودش بهت میخواست بدونی، اگه دلش می -

 پس حدسم درسته، یه چیزی شده، تو هم خبر داری.  -

مانده از هلو را توی دهانش گذاشت و ی باقیآتیه تکه

 یک زردآلو برداشت. آتیال زردآلو را از دست او گرفت. 

 با شهره و باباش حرفش شده؟  -

 نه.  -

 زردآلو را از دست آتیال گرفت. آتیال عصبی گفت: 

 رو اعصاب من راه نرو آتی. چی شده؟  -

 نوید مزاحمش شده.  -

 های آتیال گرد شد. چشم

 یعنی چی؟ چطوری مزاحمش شده؟  -

 چند شب قبل پریسا رفته بوده تو حیاط... -



صدای موسیقی قطع شد و آتیه حرفش را برید. آتیال 

 بازویش را فشار داد و آهسته گفت: 

 خب؟  -

 آتیه غر زد: 

درد گرفت. حواست نیست چقدر محکم اِه! دستم  -

 دی. فشار می

 آتیال بازوی او را رها کرد. 

 بگو.  -

طوری یکی صبر کن دوباره آهنگ بذارن. این -

 شنوه. می

ماند. زن تابی منتظر آتیال نفس تندی بیرون داد و با بی

خدمتکاری که مشغول تعارف کردن آبمیوه بود، سینی 

د کرد. آتیه دو لیوان برداشت را مقابلشان گرفت. آتیال ر

 و یکی را به دست آتیال داد. 

 بخور حرارتت بخوابه!  -

وگو ای نوشید. صدای گفتآتیال لیوان را گرفت و جرعه

ها بلندتر شده بود. نازنین روی یک صندلی و گپ زدن



نشست که کنار نغمه خالی شده بود. نغمه به او لبخند 

 زد. 

 خوبی نازنین جون؟  -

 بد نیستم. شکر،  -

 تر پرسید: نغمه سرش را کمی جلو برد و آهسته

 باردار نشدی به سالمتی؟  -

 رنگی زد. نازنین لبخند کم

دونم حکمت کارهای خدا چیه. من این همه نمی -

ده، بعد دوستم با شوهرش ام، بهم نمیدنبال بچه

گیرن، فهمیده اختالف شدید داره، دارن طالق می

 ست. حامله

 مانندی کشید و دلسوزانه گفت: نغمه نفس آه

بیچاره اون بچه که قبل از تولدش قراره همچین  -

 ای داشته باشه.زندگی
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خواد سقط کنه. گه. میاتفاقاً دوستم هم همین رو می -

گه این بچه به دنیا بیاد باید یه عمر بدبختی می

 بکشه. 

 نغمه با تأسف سر تکان داد. نازنین پرسید: 

 دید؟ پرسم، شما سقط انجام نمیشما... ببخشید می -

 نغمه اخم کرد. 

 نه.  -

 نازنین نفسش را با صدا بیرون داد. نغمه پرسید:

چند ماهشه؟ اگه کمتر از دو ماه باشه با دارو هم  -

 شه. می

 ونیمه. هرجابدبختی اینه که دیر فهمیده. االن دوماه

رفته، بهش گفتن دیگه دارو فایده نداره، بدون مجوز 

 کنن. هم سقط نمی

 خب حق دارن. جرمه.  -

 آخه قبالً شنیده بود بعضی از دکترها یا ماماها...  -



هایی که اهل این کار هستن، دستمزد سنگین اون -

 گیرن. می

 نازنین سریع گفت: 

پولش مهم نیست. دوستم حاضره هر چقدر  -

ه که از شر این بچه خالص بشه. خوان بدمی

 شما... 

 نغمه حرفش را قطع کرد. 

شناسم. آدرس مطب خودم که نه، ولی از همکارها می -

 رو بده به دوستت، بگو بیاد معرفیش کنم. 

خدا خیرتون بده نغمه خانم. اگه این لطف رو بکنید،  -

کشه. این چند وقت که دوست بدبختم یه نفس راحت می

 ست، فقط گریه کرده. فهمیده حامله

 پس بگو بیاد. هنوز وقت هست.  -

نامدار از در رو به حیاط وارد هال شد و نگاهی به 

اش انداخت که اشغال شده بود. با چشم صندلی قبلی

دنبال جای خالی دیگری گشت و نگاهش روی مبل 

ای رفت که نوید تنها روی آن نشسته بود. سریع دونفره

 ید گفت: چرخاند. نواز آن چشم 



 بیا اینجا نامدار.  -

نگاه سنگین نامدار چند لحظه روی او ثابت ماند و با 

 طعنه پرسید: 

 حالت خوبه؟ ندیدمت!  -

 نوید پوزخند زد. 

بعداً زیاد فرصت هست همدیگه رو ببینیم. یادم  -

نرفته یه سری حساب داریم که قراره تسویه بشه! 

 ترسی؟ حاال بیا بشین. چرا می

غره رفت. دهان باز کرد چیزی بگوید چشمنامدار به او 

که شهره بلند شد. اخمی روی صورتش نشسته بود، اما 

 کند لبخند بزند.سعی می

 بفرمایید اینجا آقا نامدار.  -

 لبخند گفت: نامدار بی

 کنم. شما بفرمایید شهره خانم. جا پیدا می -

کار کردن. تعارف رم آشپزخونه ببینم چیمن می -

 نکنید. 



بدون اینکه به نامدار مهلت پاسخ بدهد، وسط هال رفت 

و به زنی که مشغول پذیرایی بود، دستوراتی داد. نامدار 

هایی سر جای شهره نشست و با اخم خیره شد به میوه

که روی میز مقابلش بود. صدای موسیقی دوباره بلند 

 شد. آتیال کنار گوش آتیه گفت: 

خبر داره. این  اش رو بگو. انگار نامدار همبقیه -

 تیکه انداختنشون با نوید خیلی بودار بود. 

آتیه شروع کرد به حرف زدن. صدایش زیر آوای بلند 

موسیقی کامالً گم شده بود و جز آتیال که گوشش را 

شنید. تقریباً به دهان او چسبانده بود، کس دیگری نمی

حرف زدن آتیه که تمام شد، نگاهی به صورت آتیال 

 انداخت. 

 توت شده!ا این شکلی شدی؟ صورتت رنگ شاهچر -
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آتیه دست راستش را مشت کرد و به کف دست چپش 

 کوبید. با غیظ گفت: 

ها رو به من بگی؟ بعد از چند روز؟ تو باید االن این -

های من رو که جواب نداد. تو که باهاش پریسا تماس

ها رو شنیدی، نباید یشش و اینحرف زدی، اومدی پ

 گفتی؟ یک کلمه می

 پریسا گفته بود به کسی نگم.  -

فعالً که همه خبر دارن. نامدار و نوید وسط جمع به  -

شه که ندازن، شهره فوری بلند میهم تیکه می

ورجوعش کنه و بقیه نفهمن. مطمئنم به مامان هم رفع

 گفتی. این وسط فقط من غریبه بودم. 

 ترسیدم شر راه بندازی.  -

 اش غرید: های به هم فشردهآتیال از میان لب

 ُکشم. من این آشغال رو می -

 آتیه با نگرانی گفت: 

خیال شو آتیال. ببین اخالقت رو. واسه تو رو خدا بی -

همین بهت نگفتم دیگه. تولد پریساست. بذار بهش 

 خوش بگذره. براش حالگیری درست نکن. 



 غر زد: آتیال زیر لب 

خود پریسا هم دیگه اون دختری نیست که یه عمر  -

شه. هر شناختیم. به درک که حالش گرفته میمی

 بالیی سرش بیاد حقشه. 

 های آتیال. آتیه زل زد توی چشم

زنیم. ریم خونه حرف میکنی. میکاری نمیهیچ -

افشین هم طرفداری نوید رو کرده. هنوز کلی از 

ی گندکاری درنیار. جریان رو بهت نگفتم. الک

 پشیمونم نکن که بهت گفتم. 

آتیال با کالفگی سر تکان داد. وقتی آتیه از او دور شد و 

به جمع جوانانی پیوست که وسط هال بودند، آتیال به 

نوید که روی مبل لم داده و با خونسردی آبمیوه 

چپ نگاه کرد و زیر لب نامفهوم غرغر نوشید، چپمی

 کرد. 

هایش را باز کرد. کیک تولد را بریدند و پریسا هدیه

بارید اما سعی حوصلگی از سرورویش میهنوز بی

 کرد مؤدب باشد. اکثر اقوامش خانوادگی هدیه دادهمی

کرد. طبق ها تشکر مییکی از آنبودند و پریسا یکی



معمول آتیه و آتیال جدا از پدر و مادرشان برایش هدیه 

ی آتیال آخرین هدیه بود. پریسا در دیهبودند. ه آورده

های اسپرت قرمز نگاهی جعبه را باز کرد و به کفش

 رنگی زد. انداخت، بعد به آتیال نگاه کرد و لبخند کم

 مرسی آتیال.  -

 آتیال بدون اینکه به او نگاه کند گفت: 

 قابلی نداره.  -

آتیه که کنار پریسا ایستاده بود و برای باز کردن هدایا 

 کرد گفت: می کمکش

 کادوها تموم شد؟!  -

 رو کرد به افشین و با شیطنت اضافه کرد: 

شما و شهره خانم کادو ندادید. مطمئنم یه چیز  -

 خاصه که قایمش کردید آخر بدید. 

افشین لبخند زد و به تأیید سر تکان داد. جلو آمد، از 

 آورد و به دست پریسا داد. جیبش یک سوئیچ در



طرف من و شهره. انشاهللا دخترم، این هم از  -

وچهارمین سال عمرت که از امروز شروع بیست

 شده، به بهترین شکل بگذره. 

پریسا با ناباوری سوئیچ را گرفت و لبخند زد. باالخره 

برای اولین بار در طول این جشن لبخندی واقعی روی 

زده و غافلگیر شده بود. پدرش لبش نشست. ذوق

ت. پریسا اصالً انتظار های خاص خودش را داشاخالق

ای را نداشت. ماشین مستقل جزو رؤیاهایی چنین هدیه

نیافتنی بود. دست انداخت بود که همیشه به نظرش دست

دور گردن افشین و صورتش را بوسید، از معدود 

 کرد. هایی بود که چنین کاری میوقت

 مرسی بابا. -
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 ا به خودش فشار داد. افشین او ر

 مبارکت باشه عزیز بابا.  -



بعد با چشم به شهره اشاره کرد که کنارش ایستاده بود. 

 پریسا سرد گفت: 

 مرسی شهره جون.  -

 شهره لبخند گرمی زد. 

 انشاهللا به سالمتی سوار شی دخترم.  -

 آتیه با شیطنت گفت: 

حاال خودش کو؟! نکنه سوئیچ قالبی دادید افشین  -

 خان؟

 ین با خنده جواب داد: افش

انتظار داشتی ماشین رو بیارم وسط هال؟ یه ساعت  -

 قبل آوردنش. ته حیاط پشت آالچیقه. 

 حاال چی هست؟ پورشه؟!  -

 سفید.   206نه دیگه، همونیه که پریسا دوست داشت،  -

آتیه ِکل کشید و بقیه دست زدند. جمع پر از شوخی و 

شادی شد. شهره به یکی از خدمتکارهایی که برای 

بودند، اشاره کرد که کیک را روی  کارهای آن شب آمده

 میز شام کنار دسرها بگذارد. 



میز شام چیده شد و همه مشغول شدند. پریسا که انگار 

ه طول ی پدرش فقط چند دقیقاش برای هدیهشادی

حوصله کشیده و دوباره در همان حال سرد و بی

فرورفته بود، برای خودش دو تکه جوجه و یک قاشق 

ای تنها ایستاد. همان غذای مختصر ساالد کشید و گوشه

کرد. وضع آتیال هم خورد و با آن بازی میرا هم نمی

ی یک گنجشک غذا کشید و بهتر از او نبود. به اندازه

را تا حد ممکن طول بدهد. چشمش سعی کرد خوردنش 

شد که برای خودش غذای از روی نوید برداشته نمی

مفصلی کشیده و با اشتها مشغول خوردن بود. طبق 

شرت مشکی به تن داشت. انگار عالقه داشت معمول تی

اش را تحت هر شرایطی به بازوهای پر و عضالنی

یر جا او را زخواشت هماننمایش بگذارد. آتیال دلش می

دانست حریف قدرت بدنی مشت و لگد بگیرد، هرچند می

 او نخواهد شد. 

بودند.  خدمتکارها جمع کردن میز شام را شروع کرده

 ها گفت: شهره به یکی از آن

ها و دسرها رو بذار بمونه. شاید کسی نوشابه -

 خواست دوباره بخوره. 



ی کارش شد. دوباره گفت و مشغول ادامه« چشم»زن 

یقی بلند شد و وسط هال شلوغ. نوید بلند صدای موس

شد و از در هال به حیاط رفت. آتیال از پشت او را نگاه 

 کرد و زیر لب غرید: 

 آشغال عوضی!  -

دانست نوید چرا بیرون رفته است. معموالً نمی

رفتند که سیگار ها مدام بیرون میها در مهمانیسیگاری

بکشند ولی نوید با آن ژست ورزشکاری سیگاری نبود. 

خواست بیرون برود و سیگار بکشد ولی آتیال دلش می

رو شود و ترجیح دوست نداشت در حیاط با نوید روبه

ترسید اگر با نوید تنها برگردد. می داد صبر کند تا اومی

باشد، اختیارش را از دست بدهد و به او حمله کند. به 

دندون رو جیگر بذار آتیال. تو که حریف »خودش گفت، 

 « شی. باید با نقشه پیش بری.کتک زدن این نکبت نمی

ها هرچند تو هم تازگی»نگاهش روی پریسا چرخید. 

تا این مرتیکه رو  هرحال منخیلی عوض شدی، ولی به

 « گیرم.له نکنم، آروم نمی

آتیال از صدای موسیقی و شلوغی سالن سرسام گرفته 

خواست از آنجا بیرون برود. بلند شد و به بود. دلش می



ها و سرویس طرف راهرویی رفت که به اتاق خواب

رسید. زیاد طول نکشید که برگشت. از بهداشتی می

ع نشده بود، برای روی میز شام که هنوز کامل جم

طور که لیوان را در دست خودش نوشابه ریخت. همان

داشت، پشت پنجره رفت و نگاهی به حیاط بزرگ و 

های حیاط خاموش بود و زیر سرسبز انداخت. چراغ

های کوچکی از های کوچه فقط بخشنور ضعیف چراغ

شد. آتیال ابروهایش را های مبهمی دیده میحیاط و سایه

قت بیشتری نگاه کرد. دستش را توی جیب جمع و با د

 برد، در رو به حیاط را باز کرد و بیرون رفت.شلوارش 
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های اصلی هال را خاموش وقتی آتیال برگشت، چراغ

بودند و فقط چند دیوارکوب روشن بود. در آن  کرده

ه بود، باز تر شدتاریک که با رقص نور مبهمفضای نیمه



ای وسط بودند. آتیال میان همهمه یک صندلی خالی عده

 پیدا کرد و نشست. آتیه به او نزدیک شد و گفت: 

 بیا وسط آتیال.   -

 حال ندارم.  -

آتیه دستش را گرفت. آتیال دستش را با حرص از دست 

 آتیه بیرون کشید.

 گم حوصله ندارم دیگه. دست از سرم وردار. می -

اال انداخت و از او دور شد. دوباره به طرف آتیه شانه ب

پریسا و ترنم رفت که وسط بودند. صورت پریسا هنوز 

حوصله بود. ترنم برای اینکه صدایش میان کسل و بی

 شلوغی شنیده شود داد زد: 

تکون بخور پریسا. چرا مثل میت از گور دررفته  -

 شدی؟! 

پریسا لبخند کجی زد و پاسخی نداد. نور سرخ رقص 

زد و به ور مدام روی یک طرف صورتش چشمک مین

 او هیبت ترسناکی داده بود. 

های اصلی خاموش بود. آهنگ تمام شد ولی هنوز چراغ

بودند و دنبال  ای دور دستگاه پخش جمع شدهعده



 ها نشستهگشتند. بقیه روی صندلیآهنگ دیگری می

 کردند. بودند و خستگی درمی

دن افتاد و به حیاط رفت. در نامدار به هوس سیگار کشی

دفعه فروکش را که بست، صدای همهمه و موسیقی یک

دار و گیاهان باغچه و صدای کرد و بوی خاک نم

ها جایش را گرفت. شب زیبای بهاری در این جیرجیرک

حیاط بزرگ و سرسبز واقعاً دلچسب بود. نامدار فندکی 

 آورد و سیگاری آتش زد. پک عمیقی زد،از جیبش در

رنگ را بیرون داد و به آن خیره شد. دود خاکستری

ای گرفت، با قیافهطور که از سیگارش کام میهمان

محمدی از چشم های بلند گلمتفکر راه افتاد و پشت بوته

 ناپدید شد. 

سیگارش را در یکی از چند دقیقه بعد ته

هایی خاموش کرد که با اصرار شهره در زیرسیگاری

سیگارهای دند که همیشه از تهحیاط نصب کرده بو

 درون باغچه ناراضی بود. به طرف خانه برگشت. 

با اینکه هوای اردیبهشت هنوز زیاد گرم نبود، اما از 

جمعیت زیاد و فعالیتشان داخل هال گرم شده بود و کولر 

یکی یا دوسه نفری حریف نبود. خیلی از حاضرین یکی



ها سیگاری خوردند، بعضیرفتند، هوایی میبیرون می

گشتند. این حیاط بزرگ و قدیمی کشیدند و برمیمی

بودند به  ای از گرما پناه بردهبرای همه جذاب بود. عده

هایی که به دستور شهره هنوز روی میز مانده نوشابه

های درون لیوانشان از خود بود و گرما را با خنکی یخ

 ند. کرددور می

ای که در آشپزخانه بود، اواخر جشن بود. یکی از خدمه

ی بزرگی پر از آشغال میوه و کاغذ کادو و کیسه زباله

ی چیزها را برداشت و از در اصلی خانه که به بقیه

شد، بیرون رفت. شهره که راهروی رو به حیاط باز می

ی پذیرایی تمام مدت حواسش به خدمتکارها و نحوه

 ا به او رساند و گفت: بود، خودش ر

ورتر یه سطل آشغاله. بندازش اون دوتا خونه اون -

 تو. 

مرد سری تکان داد و به راهش ادامه داد. طول حیاط 

سرسبز را طی کرد و به طرف در رو به کوچه رفت. 

سفید نویی  206کنار آالچیق رسید. نگاهی به پژو 

د ی تولانداخت که  پشت آالچیق پارک شده و البد هدیه

افشین به پریسا بود. نفسی از روی حسرت کشید و با 



کند چنین خودش فکر کرد دخترش تا ابد حتی هوس نمی

دفعه صدای خرخری از پشت ای از او بگیرد. یکهدیه

ماشین توجهش را جلب کرد. ایستاد و  ابروهایش جمع 

ای آنجاست اما به نظرش شبیه شد. اول فکر کرد گربه

سه زباله را روی زمین گذاشت و صدای گربه نبود. کی

دفعه خشکش زد. با احتیاط ماشین را دور زد. یک

مردی به شکم روی زمین افتاده بود و آن صدای خرخر 

غیرعادی مال او بود. مرد به خودش آمد و به سمت او 

 دوید. زیر لب گفت: 

 یا خدا! این پسره تو جشن بود.  -

ول بود، از همان اوایل مهمانی که در آشپزخانه مشغ

توجهش به بازوهای عضالنی این مرد جوان که یک 

شرت مشکی به تن داشت، جلب شده و خوب در تی

ای را که با او داشت، ذهنش مانده بود. چند قدم فاصله

چرخاند. تنفس او که دوید و کنارش چندک زد. مرد را 

تر به آن صدای خرخر عجیب را ایجاد کرده بود، واضح

زده به صورت او متکار وحشتگوش رسید. مرد خد

توانست حدس بزند چه بالیی خیره ماند. اصالً نمی



آورد و عصبی و سرش آمده است. کمی سر او را باال 

 ملتهب صدایش زد: 

 آقا... جواب بدید آقا. -
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وقتی جوابی نشنید، کنارش روی زمین نشست. سر او 

اش را تکان داد و باز گذاشت و شانهرا روی زانویش 

 صدایش کرد. 

 شنوید؟ آقا... صدام رو می -

شد که تنفس مرد جوان طوری به درون کشیده می

کرد. ی کوتاه ایجاد میصدایی شبیه سوت یا یک زوزه

بریده و باز با صدای خرخر بیرون بازدمش بریده

اش متریآمد. مرد خدمتکار شیر آبی را که در نیممی

ود، باز کرد، یک مشت آب به صورت او پاشید و ب

تکانش داد. وقتی دید تغییری در حالت مرد ایجاد نشده، 

او را با احتیاط روی زمین گذاشت و به طرف خانه 



ای وارد هال شد و طوری فریاد کشید دوید. از در شیشه

 که صدایش از موسیقی فراتر رفت. 

 خانم رهنما! آقای دکتر! خانم کجایید؟  -

ها به طرفش برگشت. شهره به طرف مرد تمام چشم

دوید. یک نفر موسیقی را خاموش کرد. وقتی شهره 

های هال را روشن کرد. مقابل مرد رسید، کسی چراغ

 شهره با نگرانی پرسید: 

 چی شده؟  -

 مرد با لکنت گفت: 

یکی... همون آقا هیکلیه که... لباس مشکی تنش  -

ه زور نفس بود، ته حیاط افتاده... انگار ب

 کنه... از حال... رفته.  کشه... خرخر میمی

 جعفر بلند شد و ملتهب پرسید:

 نوید؟ کجاست؟ -

 پشت آالچیق آقا. بغل اون ماشین سفیده.  -

جعفر معطل نکرد و به طرف حیاط دوید. همه با 

بودند به در حیاط. چند نفر  های مبهوت خیره شدهچهره



ند، بلند شدند و به حیاط دیگر که زودتر به خودشان آمد

دویدند. نامدار از همه جلوتر بود و از جعفر هم سبقت 

گرفت. چند لحظه بعد نامدار کنار نوید نشست و با 

چشمانی گرد به او خیره شد. بدن نوید هیچ حرکتی 

نداشت. صدای سوت و خرخری که مرد خدمتکار شنیده 

ی آهسته به بود، قطع شده بود. نامدار چند ضربه

 ورت نوید زد.ص

 نوید! نوید جان!  -

 وقتی حرکتی ندید، او را محکم تکان داد و داد زد:  

 نفس بکش لعنتی!  -

ای که منتهی به صدای سوت شد، بریدهباز نفس بریده

از گلوی نوید پایین رفت. جعفر که از بقیه جلوتر بود، 

های پهن نوید را گرفت و او را کمی بلند کرد. شانه

 مضطرب داد زد: 

چه بالیی سرت اومده بابا؟ نوید؟ جواب بده تو رو  -

 خدا. 



ها جمعیتی که از خانه بیرون دویده بودند، باالی سر آن

رسیدند و نامدار میانشان با چشم دنبال افشین گشت اما 

 او را ندید. رو به جمعیت داد زد: 

 افشین کو؟ نفس نداره.  -

صدای نگران افشین از پشت سر جمعیت به گوش 

  رسید.

 نخوابونیدش.  -

 آتوسا جمعیت را کنار زد و نوید را بغل کرد. 

 نوید؟ چه بالیی سرت اومده مادر؟ نوید جان...  -

آلود بود. افشین مضطرب کنارشان صدایش بغض

گشت، که روی مچ نوید دنبال نبض مینشست و درحالی

 بلند گفت: 

 تره. درش بیار. بجنب.نامدار، ماشینت از همه عقب -
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نامدار به طرف ماشینش دوید. بدن نوید در آغوش 

آتوسا حرکتی تشنجی را شروع کرد. از لرزشی کوچک 

لرزید که آغاز شد و در عرض چند ثانیه طوری می

آتوسا با بازوهای نحیفش او را چسبیده بود ولی حریف 

که  دو نفر کنارشان نشستندشد. یکینگه داشتنش نمی

کمک کنند و نوید را ثابت نگاه دارند. صدای موتور 

ای که از ماشین نامدار و جیغ آتوسا آمیخته شد با زوزه

گلوی نوید بیرون آمد. نفس تو رفت و بیرون نیامد. به 

ی دهان نوید کف سفیدرنگی جای بازدم، از گوشه

بیرون ریخت. افشین با شتاب بدن سنگین و لَخت نوید 

رمق آتوسا و بقیه بیرون کشید های بینجهرا از میان پ

های حیاط خواباند. دهانش را و او را روی موزاییک

ی کف را از درون ماندهباز کرد و با انگشت باقی

آورد. نفسش را تو کشید، دهانش را دهانش بیرون 

روی بینی نوید گذاشت و به داخل دمید. چند بار این کار 

ی ا روی هم روی قفسهرا تکرار کرد، بعد دو دستش ر

ی پهن و عضالنی نوید گذاشت و محکم فشار داد. سینه

 هایش داد زد: میان تالش

 یکی زنگ بزنه اورژانس.  -



ها بیرون آمد و مشغول شماره چند موبایل از جیب

طور مداوم تنفس مصنوعی و گرفتن شدند. افشین همان

ی نوید ی سینهداد. قفسهاحیای قلبی را ادامه می

زد و نوید را صدا وقفه جیغ میحرکت بود. آتوسا بیبی

کشید و توی سرش کرد، به صورت خودش چنگ میمی

زد. بقیه در بهتی ترسناک که آنان را به سکوت می

بودند. در فضای  مطلق فروبرده بود، دورشان حلقه زده

هایش را روشن کرده بود، به حیاط که حاال یکی چراغ

شد که کامالً کبود نوید دیده می های کلفتخوبی رنگ لب

 شده بود. 

خواست باور کند. افشین خسته شده بود اما انگار نمی

گفت سنج مغزش میبه ساعت نگاه نکرده بود اما زمان

بیشتر از مدت معمول برای احیا تالش کرده و وقتی به 

نتیجه نرسیده، معنایش این است که... این فکر را عقب 

داد، تا وقتی که صدای آژیر زد و باز هم ادامه 

آمبوالنس بلند شد. یک نفر در را باز کرد، دو مرد 

سفیدپوش وارد شدند و باالی سر نوید دویدند. یکی از 

ی نوید ی سینهها گوشی پزشکی را روی قفسهآن

 زنان و مضطرب توضیح داد: گذاشت. افشین نفس



ربعه نبض و تنفس کنم یهمن پزشکم. فکر می -

 یا جواب نداده. شاید دارو... یا شوک... نداره. اح

ی ی سینهمرد سفیدپوش چند بار گوشی را روی قفسه

ی نوید را با های بستهجا کرد، یکی از پلکنوید جابه

قوه را داخل چشمش انگشت باز کرد و نور چراغ

که آمپولی به انداخت، بعد کیفش را باز کرد. درحالی

 داد. ا را ادامه میکرد، همکارش احینوید تزریق می

ها از افشین چند دقیقه بعد هردو بلند شدند. یکی از آن

 پرسید: 

 شما چه نسبتی باهاش دارید؟  -

 بریدش بیمارستان؟ داییشم. چرا نمی -

 مرد نگاهش را از او دزدید و آهسته گفت: 

 گم. همکارید. باید بهتر از من بدونید... تسلیت می -

نفس در گلویش گره خورد. های افشین گرد شد و چشم

 رمق پرسید: بازدم تندش را بیرون داد و بی

 ی مغزی؟ یا... شاید هم... قلبی!سکته -



ی این رو باید پزشکی قانونی تشخیص بده اما تجربه -

 گه احتمال مسمومیت بیشتره. من می

های صدای جیغ آتوسا گوش فلک را کر کرده بود. شانه

افشین طوری رو به پایین آویزان شد که انگار در یک 

اند. مردهای سفیدپوش آن بار سنگینی را رویش گذاشته

ها با از جمعیت مبهوت دور شدند و یکی از آن

اش شماره گرفت، آدرس داد و اعالم مرگ گوشی

 مشکوک کرد. 

مام شد، سکوت مطلق بود. دیگر موقعی که تماسش ت

های آتوسا هم نبود. در آغوش نیوشا که خبری از جیغ

 بارید، از حال رفته بود.بهت و غم از صورتش می
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 سه ماه قبل

ی بوی تند عرق، موکت کثیف، پتوی نمناک و رایحه

یک اتاق تارخفیفی از ادرار مانده، فضای کوچک و نیمه



بدون پنجره را پر کرده بود. در آهنی بازداشتگاه روی 

اش با صدای جیغ لوالهای روغنکاری نشده

 ناخوشایندی باز شد و سربازی صدا زد: 

 پریسا رهنما.  -

کنج های داخل بازداشتگاه به سهپریسا که دورتر از زن

دیوار تکیه داده، پاهایش را توی شکمش جمع کرده و 

که ها گذاشته بود، بلند شد. درحالیسرش را روی آن

کرد، به طرف در شال سبزش را روی سرش مرتب می

راه افتاد. زن چاقی که کنار دیوار ولو شده و پاهایش را 

 کنان گفت: با حالتی ولنگار جلویش دراز کرده بود خنده

 هات اومدن دیدنت. وفامیلبدو پرنسس، البد فک -

ی بلند شد و زنی اوتوک و خفههای تکصدای خنده

 گفت: 

پرنسس رو خوب اومدی. از ظهر تا حاال که اومده،  -

یک کلمه حرف نزده ببینیم چه غلطی کرده. دختره 

 دونه با ماها حرف بزنه. کسرشأنش می

پریسا کنار در رسید. سرباز اشاره کرد که دنبالش 

که برود. راهروی تنگ را در پیش گرفت و درحالی



های قدیمی و روی موزاییک های سربازصدای پوتین

شنید، چشم دوخته بود به پاهای او و پریده را میلب

داشت. کمی جلوتر سرباز در آهنی حال قدم برمیبی

دیگری را باز کرد و کنار ایستاد. پریسا وارد شد و 

سرباز هم دنبالش. برای سروان جوان قدبلندی که کنار 

و احترام  میز آهنی وسط اتاق ایستاده بود، پا کوبید

 گذاشت. مرد گفت: 

 بیرون باش.  -

سرباز دوباره احترام گذاشت، بیرون رفت و در را 

بست. نگاه مرد روی پریسا چرخید که کنار در انگار 

 خشکش زده و مات به او خیره شده بود. با اخم گفت: 

 بشین.  -

 پریسا بدون اینکه از جایش تکان بخورد پرسید: 

 کنی؟ کار میتو اینجا چی -

 اخم سروان بیشتر درهم کشیده شد و با لحنی تند گفت: 

 گفتم بشین. -

پریسا مثل یک ربات به طرف یکی از دو صندلی پشت 

 میز راه افتاد و نشست. دوباره گفت: 



 کنی؟ تو اینجا... مگه تو آگاهی کار نمی -

اش را چند مرد بدون اینکه بنشیند، نگاه تند و خیره

 لحظه به چشمان پریسا دوخت. 

کنم تو باید واسه من توضیح بدی، ولی اگه فکر می -

قدر عجله داری بدونی، بابات زنگ زد من بیام این

 بلکه بتونم گندی رو که زدی، جمع کنم. 

پریسا نفس عمیقی کشید و نگاه از مرد گرفت. خیره به 

وسط میز فلزی مانده بود که روی آن ردهای محوی از 

چ و لیوان پالستیکی گردی ته لیوان مانده بود. یک پار

 روی میز بود. مرد گفت: 

وقت فکرش شنوم. هیچکردم دارم اشتباه میفکر می -

کردم بابات زنگ بزنه بگه تو رو با یه پسر هم نمی

تو ماشین پسره گرفتن و تو کیفت حشیش پیدا 

 کردن. 

پریسا چیزی نگفت. مرد صندلی پشت میز را عقب 

 روی پریسا نشست. کشید و روبه

 ه کیه؟ پسر -



پریسا سرش را بلند کرد و به چشمان مرد خیره شد. 

 عصبی جواب داد: 

به تو ربطی نداره کاوه. از همین راهی که اومدی،  -

 آد. برگرد برو به بابام بگو کاری از دستت برنمی

صورت کاوه سرخ شد. نفس عمیقی کشید تا خشمش را 

حال وقتی حرف زد، عصبانیت در مهار کند، بااین

 که باال نرفته بود، آشکار بود.  صدایش

االن موضوع تو و بابات نیستین. به خاطر خودم  -

هات رو بشنوم. اومدم بهت خوام حرفاومدم. می

 فرصت بدم که ندونسته محکومت نکرده باشم.
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 کاوه مکثی کرد و نفس تندی بیرون داد.  

ی که بهش گفتم دوستش اومدم بلکه قانع بشم دختر -

وآمد کنیم که من رو دارم و قرار بوده با هم رفت



ی خواستگاری بده، چرا باید بهتر بشناسه و اجازه

تو همچین وضعیتی دستگیر بشه و همچین جایی 

 ببینمش.  

طور در کاوه ساکت شد و خیره ماند به پریسا که همان

جو زل زده بود به او. چند سکوت با نگاهی ستیزه

 لحظه بعد گفت: 

 توضیح بده.  -

 پریسا با حرص گفت: 

توضیحی ندارم. موضوع همونه که شنیدی. من با  -

 یه پسر تو ماشینش بودم، تو کیفم هم حشیش بوده. 

کاوه با مشت طوری روی میز کوبید که درد تا 

که هنوز صدایش های انگشتانش رفت. درحالیاستخوان

 فشرده شده گفت:  های روی همباال نرفته بود با دندان

آخه چرا لعنتی؟ چرا باید پریسا رهنما دانشجوی  -

میکروبیولوژی رو با یه کیسه حشیش تو ماشین یه 

جعلنق بگیرن؟ چرا باید کاری کنی که بابای بدبختت 

بعد از یه عمر زندگی آبرومند، وقتی بهم زنگ زد 

 قدر شرمندگی تو صداش باشه؟ اون



هم گره کرد و با حرص هایش را زیر میز درپریسا دست

 گفت: 

یه جوری حرف نزن انگار پسر پیغمبری. خودت با  -

ام خبر داشته باشن، قرار من بدون اینکه خونواده

ذاشتی. حاال اومدی واسه من جانماز آب می

 کشی. می

 کاوه پوزخند زد. 

از همون روز اول که باهات حرف زدم، به شهره  -

د. چون تو گفته بودم، اون هم به بابات گفته بو

خواستی موضوع رسمی بشه و گفته بودی فعالً نمی

کسی نفهمه، به روی خودشون نیاوردن که با خیال 

کرد این کس فکر نمیراحت تصمیم بگیری. هیچ

 وسط زیرآبی بری و همه رو بپیچونی. 

 هایش را روی هم فشار داد و با غیظ گفت: کاوه لب

وراست از همون خواستی، خب رکاگه من رو نمی -

 ها چی بود؟ گفتی. دیگه این بازیاول می

 این بار پریسا پوزخند زد. 



ای که فکر کردی ممکنه بخوامت. تو... خیلی ساده -

آخه چطوری یه سرسوزن فکر کردی ممکنه من ازت 

اومد؟ خوشم بیاد و زنت بشم؟ از چیت باید خوشم می

ریش مسخره؟ شغل مزخرفت؟ ون تهات با اقیافه

 ات؟ ومنال نداشتهات؟ مالخونواده

های من رو داره؟ ی این نداشتهاالن این پسره همه -

ست؟ این که یه من ریش و پشم داره! تیغهصورتش سه

اش؟ جز ره با اون پراید قراضهپولش از پارو باال می

 ای برات داشته؟ آبروریزی و دردسر چه فایده

 ای کرد. خندهتک پریسا

انتظار نداشتم این چیزها حالیت شه که حدسم هم  -

 درست بود. 

 خوای بگی عاشقشی؟ می -

پریسا جواب نداد. کاوه چنگی به موهای صاف 

 اش زد. ایقهوه

خواستی، خب حقت بود. چرا تظاهر من رو نمی -

خوای که تصمیم آد و زمان میکردی ازم بدت نمی

 بگیری؟  



ه باال انداخت. لبخند تمسخرآمیزی روی لبش پریسا شان

 نشسته بود.  

خوای بفهمی؟ اگه تو بفهم خوای بدونی؟ واقعاً میمی -

افتاد به ای نمیبودی که اصالً همچین فکر مسخره

ی منه. سرت. هشت ساله هر دقیقه سرت تو خونواده

فهمیدی از اون خواهر عوضیت ها میباید زودتر از این

بابای عوضیم متنفرم که سال مامانم نشده، بیزارم. از 

 دست یه همچین زنی رو گرفت و آوردش باالسر من. 

کارت کرده؟ یه بار از گل ها چیشهره تو این سال -

تر بهت گفته؟ یا بابای بدبختت جز اینه که به فکر نازک

خوان آماده باشه و از هیچ بوده سرکار خانم هرچی می

واقعاً این همه تنفر رو درک نظر بهشون بد نگذره؟ 

 کنم. تو مریضی پریسا.نمی
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 پریسا با غیظ گفت: 



مریضم کردن، همون آبجی مثالً ایثارگر متظاهرت و  -

 اون بابای نکبتم که همیشه پشتش بود. 

 گی که خودت رو تبرئه کنی. داری دروغ می -

 کشید. مانندی پریسا نفس آه

من آب از سرم گذشته. دنبال تبرئه شدن نیستم. البد  -

حاالحاالها اینجا گیرم، بعد هم باید برم زندون؛ ولی تو 

خواد جای مامان حالیت نیست وقتی یکی که ظاهراً می

زنه تو گوش یه دختر پونزده من رو بگیره، سیلی می

ساله، اون هم فقط به خاطر اینکه هنوز عزادار 

و اخالقش سر جاش نیست، چقدر درد داره. مامانشه 

گی و از آد و بهش میفهمی وقتی شب بابات مینمی

کنه، دردش از اون سیلی هم بیشتره. زنش حمایت می

من همون روز قسم خوردم بالیی سر جفتشون بیارم که 

 یادشون نره. 

من که از این چیزها خبر نداشتم، ولی حاال شهره یه  -

این واسه هر مادر و دختر واقعی هم  بار زده تو گوِشت.

ممکنه پیش بیاد. هر روز که کتکت نزده. اون هم آدمه، 

یه بار اختیار از دستش دررفته. شهره واقعاً دوستت 

 داره. 



اون آبجیت یه عمر تظاهر کرده که من رو دوست  -

 داره. بابام هم گول زده و ازم گرفته. 

 کاوه با لحنی عصبی گفت:

گی. شهره و بابات تو راست می حاال فرض کنیم -

 ِشمرن. تقصیر من این وسط چی بود؟ 

پریسا باز پوزخند زد. حس خوشی خاصی در صورتش 

 نشسته بود. 

دادم که فکر کردی همچین فرصتی رو از دست می -

ازشون انتقام بگیرم؟ جون شهره و بابام برات 

ی عقد، بعد کشوندمت تا پای سفرهره. من میدرمی

شد گفتم نه. این بدترین بالیی بود که میبهت می

سرشون بیارم. االن تنها چیزی که براش تأسف 

 . خورم اینه که همچین فرصتی از دستم رفتمی

هایش را روی میز گذاشت و انگشتان دو کاوه آرنج

شکلش را روی ی مربعدستش را درهم گره کرد. چانه

ها گذاشت و چند لحظه چشمان پریسا را رصد کرد. آن

 نفس عمیقی بیرون داد و پرسید: 

 پسره رو دوست داری؟  -



 به تو ربطی نداره.  -

 . تو وارد این بازی شدی. حاال حق دارم بدونم -

 جویانه گفت: پریسا ستیزه

گفتم ربطی بهت نداره. برو بگو کاری ازت  -

 آد. برنمی

کاوه دستانش را از ساعد روی میز گذاشت و خودش را 

کمی جلو کشید. نگاه خشمگینش را فروکرد میان 

 های سبز پررنگ پریسا. مردمک

خوام تو واسه من تموم شدی. االن هرکاری می -

ست که بات و شهرهبرات بکنم، به خاطر با

کنی، جونشون برات برعکس اونی که فکر می

زنن. مقدار موادی که تو ره. دارن پرپر میدرمی

کیفت بوده، به نظرم بیشتر از صد گرمه. زندان 

 داره. 

 پریسا شانه باال انداخت. 

 دونم. خودم می -

پسره گفته مواد مال تو بوده و اون خبری ازش  -

ازجویی همین رو گفتی. من که نداشته. خودت هم تو ب



مطمئنم تو اهل مواد نیستی. مطمئنم پسره بهت گفته 

آرن. مواد رو گردن بگیری. فردا سوابقش رو درمی

ی خودت رو به خاطر یه داره. آیندهشک ندارم سابقه

احساس الکی به فنا نده. این پسره واسه تو شوهر 

کارها باره. االن با همشه. اعتیاد از سروروش مینمی

کنم دوباره ببرنت بازجویی. واقعیت رو بگو صحبت می

 شه.که مواد مال تو نبوده. مشکل با یه جریمه حل می
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 ای کرد. خندهپریسا تک

آد با این همه ادعات از روی هوا عاشق خوشم می -

خواستی که یه جو شدی. دختری رو می

کشه. من معتادم. مانی سیگار هم نمیشناسیش. نمی

 مواد هم مال خودمه. 

کاوه با حرص بند انگشتانش را فشار داد و صدای 

 ها بلند شد. ترق آنترق



برن لجبازی نکن پریسا. فردا جفتتون رو می -

شه اون جعلنق معتاده. اصالً آزمایش، معلوم می

همین امشب وقتی مواد بهش نرسه، گندش 

گردن گرفتن مواد فقط خودت رو آد. تو با درمی

ندازی تو دردسر، هیچ کمکی هم به اون می

کنی. مطمئن باش به فرض هردوتون بتونید نمی

ی تو رو روی دوش اون قسر دربرید، بابات جنازه

 ذاره. نمی

 رفت گفت: که به طرف در میپریسا بلند شد و درحالی

هات که هات تموم شد؟ یکی از اخالقنصیحت -

آد، همین احساس بابابزرگی و ازش بدم میهمیشه 

 اینه که خیلی حالیته. 

ای های قهوهپشت در ایستاد و چرخید، زل زد توی چشم

 روشن کاوه. 

حرفم رو همون اول بهت زدم. برو به بابام بگو  -

 آد. جرمم سنگینه، تو هم کاری ازت برنمی

بدون اینکه منتظر جواب بماند، از کاوه رو برگرداند و 

 کف دست چند ضربه به در آهنی زد.  با



 سرباز!  -

سرباز که انگار پشت در بود، بالفاصله در را باز کرد. 

 پریسا گفت: 

 خوام برگردم بازداشتگاه. می -

سرباز برای کسب تکلیف به کاوه نگاه کرد. کاوه از 

 پریسا پرسید: 

قدر زیاد خریده بودی؟ مطمئنم تو واسه چی این -

دنبال پول نبودی چون چیزی نبود که بخوای و 

 بابات بگه نه. پسره تو کار خرید و فروشه؟ 

 پریسا بدون اینکه برگردد جواب داد: 

 مواد مال منه، برای مصرف شخصی.  -

 قدر زیاد؟ مصرف شخصی این -

 دفعه بخرم. پول داشتم، خواستم یه -

 دوباره چرخید و زل زد توی صورت کاوه. 

آره، بابام حاضر بود برام هزارتا کفش و لباس  -

های داد. همیشه مثل بچهبخره اما پول بهم نمی

ساله قد پول کرایه ماشین و یه بستنی پول دوازده



تو جیبم بود. حاضر بود خداد تومن بده برام معلم 

آشغالی که خصوصی کنکور بگیره و هر آت

داد دستم. حاال بفهم واستم بخره، ولی پول نمیخمی

 چقدر از زندگی ما خبر داری! 

 کاوه تلخندی زد. 

دونسته که پول دستت حق داشته. البد یه چیزی می -

 داده. نمی

 پریسا فقط نفس عمیقی کشید. کاوه پرسید:

 خب االن پول از کجا آوردی؟  -

 به تو ربطی نداره.  -

که مواد مال تو نیست.  این خودش بهترین دلیله -

وقت پول نداشتی، پس پول و مواد گی هیچخودت می

 ست.مال اون پسره

 فکر کن از تو جوب یه دسته تراول پیدا کردم. -

پریسا بدون اینکه جواب بدهد، برگشت و رو به سرباز 

 آمرانه گفت: 

 گم من رو ببر بازداشتگاه؟ مگه بهت نمی -



 . کاوه از پریسا پرسید: سرباز دوباره به کاوه نگاه کرد

 از کی خریدی؟  -

 پریسا شانه باال انداخت. 

کدومشون رو تو پارک پُر ساقیه. من اسم هیچ -

 دونم. االن هم دیگه واقعاً حرفی با تو ندارم. نمی

 کاوه رو به سرباز کرد. 

 ببرش.  -

سرباز احترام گذاشت و همراه پریسا از اتاق بیرون 

 رفتند.
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کاوه با اینکه لباس فُرم تنش نبود، در مقابل سرگرد 

 همتی خبردار ایستاد.

بله قربان، بعد از اینکه پرسنل اورژانس زنگ زده  -

بودن به پلیس، دایی متوفی آقای افشین رهنما زنگ 



ی زدن به من. زودتر از همکارها رسیدم. دور صحنه

دم و دیگه نذاشتم کسی بره جرم احتمالی رو طناب کشی

توش، هرچند قبلش تقریباً همه اینجا جمع بودن، یعنی 

حال سعی کردم شه استناد کرد. بااینبه ردپاها نمی

 مدارک حفظ بشه. 

 چه مدارک مشخصی داریم؟  -

 کاوه به کنار دیوار آالچیق اشاره کرد. 

 اون لیوان نوشابه و...  -

 نفس تندی بیرون داد. 

سبز که... ظاهراً مال یه لباس  یه تیکه تور -

 ست.زنونه

 سرگرد به تأیید سر تکان داد. 

آد. مسموم اگه موضوع قتل باشه، مدارک جور درمی -

 ست. کردن یه روش زنونه

 طوره قربان.  همین -

سرگرد برگشت و به جای خالی جسد نوید که فضای 

باریکی محصور بین آالچیق، ماشین نوی پریسا و یکی 



ارهای حیاط بود، نگاه کرد. کاوه دور این محوطه از دیو

های آالچیق را طناب کشیده بود. بین درختان و چوب

حاال بعد از عکسبرداری از جسد نوید و بردن آن، دور 

های کف حیاط خط محل فرضی جسد روی موزاییک

بودند. چند نورافکن قوی آن قسمت از حیاط را  کشیده

 رد پرسید: مثل روز روشن کرده بود. سرگ

 کسی از حاضرین محل رو ترک نکرده؟ -

مادر نوید... همون متوفی، از حال رفته بوده. با  -

آمبوالنس بردنش و برادرش هم باهاش رفته. بقیه یه 

ی این خونه هستن که رفتن شون ساکن طبقات دیگهعده

واحدهای خودشون و برگشتن، ولی کسی از خونه 

 بیرون نرفته.

 ها بودن؟ ها همسایهاز مهمونای یعنی عده -

این ساختمون فامیلیه قربان. افشین رهنما که صاحب  -

ی اول هستن، برادرشون پژمان جشن بوده، ساکن طبقه

کنن و خواهرشون آتوسا ی دوم زندگی میخان طبقه

ی سوم هستن. نوید خدابیامرز پسر آتوسا خانم طبقه

 خانم بود.  



نگاهی به مأموری  سرگرد سری تکان داد. برگشت و

آوری مدارک جرم انداخت که با دستکش در حال جمع

مانده ته لیوان را که حدود دو ی باقیبود. نوشابه

متر از ارتفاع لیوان را اشغال کرده بود، در یک سانتی

بطری ریخت و در آن را بست و خود لیوان را درون 

ی مخصوص گذاشت، تور سبزرنگی را هم که یک کیسه

ر محل سابق جسد روی زمین افتاده بود، در درست د

 ی دیگر. سرگرد از کاوه پرسید: یک کیسه

 با کسی حرف زدی؟  -

 فقط با افشین خان. -

 چی گفتی و شنیدی؟  -

چیز زیادی نبود. بهم زنگ زد، گفت نوید فوت کرده و  -

ازم خواست خودم رو برسونم. گفت حدس خودش 

ی مغزی بوده ولی پرسنل آمبوالنس بهش گفته سکته

بودن احتمال مسمومیت هست. برای همین من هم 

کار شدم که مدارک احتمالی حفظ بشه، بهدست

 مخصوصاً وقتی اون لیوان نوشابه رو دیدم. 

 سرگرد سر تکان داد. 



ی پرسنل آمبوالنس احتمال آره، گزارش اولیه -

 مسمومیت بوده. این خونه دوربین داره؟ 

 خیر قربان. -
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ی قدیمی دوربین نداشته زدم این خونهحدس می -

باشه. هرچند ظاهراً بازسازی شده ولی دوربین 

که مردم حاضرن براش خرج  امنیتی آخرین چیزیه

 کنن. اگه این حیاط چند تا دوربین داشت... 

کاره رها کرد و نگاه دقیق و اش را نیمهسرگرد جمله

موشکافش را در حیاط چرخ داد. وقتی دوباره به کاوه 

 نگاه کرد گفت: 

سروان شمس، مرسی که زود خودت رو رسوندی و  -

بین بره. فعالً نذاشتی مدارک احتمالی بیشتر از این از 

مونیم تا مطمئن بشیم های تکمیلی میمنتظر گزارش

قتلی رخ داده. دیروقته، هنوز هم جز یه گزارش اولیه 



کنن ها مدارک رو ثبت و ضبط میچیزی نداریم. بچه

ذاریم واسه وقتی که مطمئن ولی صحبت با افراد رو می

بشیم و یه چیزهایی بدونیم. شیفت کارت نیست، ولی یه 

مت برات دارم. افرادی رو که حاضر بودن، اسم و زح

آدرسشون رو یادداشت کن و بفرستشون برن، یادآوری 

دو روز باهاشون کن تا بازجویی اولیه که همین یکی

 دیم، از تهران خارج نشن و در دسترس باشن. انجام می

دونم قربان. پدر جز سه نفر، اسم و آدرس بقیه رو می -

 ن اینجان. و مادر خودم هم اال

 خونه داری؟ گفتی چه نسبتی با صاحب -

خواهرم شهره، همسر افشین رهنماست، صاحب واحد  -

 طبقه همکف که جشن توش بوده. 

 یعنی... دایی دختری هستی که تولدش بوده؟  -

خیر قربان، خواهرم همسر دوم افشینه، یعنی نامادری  -

 پریساست. مادر پریسا هشت سال قبل فوت کرده.  

خورد، بعد لبخند ابروهای سرگرد کمی به هم گره 

 رنگی زد. کم



کنم خودت هم امشب اینجا دعوت داشتی و فکر می -

 از زیر این مهمونی فرار کردی، درسته؟! 

 ای زد و سرش را پایین انداخت. کاوه لبخند محجوبانه

بله قربان، خانوادگی دعوت داشتیم. خسته بودم و  -

 نیومدم. 

ن شو کسی رو از قلم ننداخته باشی. چند شمس، مطمئ -

 نفر امشب اینجا بودن؟ 

 کاوه چشمانش را جمع و چند لحظه فکر کرد. 

ست و یکی شون بچهونه نفر قربان، که یکیبیست -

 هم که... فوت کرده. 

 اخم سرگرد درهم کشیده شد. 

ی آقای رهنما درست امیدوارم نظریه پزشکی اولیه -

شه. اگه مسمومیت و قتل در باشه و موضوع سکته با

ی وهفت نفر مظنون طرفیم. پروندهکار باشه، با بیست

 سنگینیه. همه فامیلن؟ 

خیر قربان. یه نفرشون دوست پریسا رهنماست، ترنم  -

ای بودن که برای این جشن علوی. سه نفر هم خدمه



اومدن، یه آشپز و دو نفر خدمتکار پذیرایی. فقط آدرس 

 دونم. یهمین سه نفر رو نم

 سرگرد نفسش را پوف کرد. 

 این نویِد... فامیلیش چی بود؟  -

 گنجی.  -

 معتاد نبوده؟  -

 کشید. نه قربان. ورزشکار بود، حتی سیگار هم نمی -

 تو این مهمونی... نوشیدنی هم بوده؟  -

ی مادری پریسا هم دعوت دونم قربان. خانوادهبعید می -

ها داشتن. مذهبی و سنتی هستن. مطمئنم به احترام اون

 امکان نداشته نوشیدنی باشه، مگه اینکه... 

های کف حیاط خیره شد و با خجالت کاوه به موزاییک

 گفت:  

هایی کرده کنار مخفیانه شیطنتها گوشهشاید جوون -

 باشن. 

ها بمونیم. خیلی از هرحال باید منتظر گزارشس بهپ -

شون رو به فنا روی زندگیورزشکارها با یه زیاده



دن. امیدوارم قتل نباشه سروان. پرونده با این تعداد می

 بره. مظنون، جمع کردنش دو سال وقت می

سرگرد چند لحظه به فکر فرورفت. باز برگشت و به 

هایی که کاوه طنابهمکارانش نگاه کرد که به جای 

بودند که  کشیده بود، نوارهایی زردرنگ جایگزین کرده

ها عباراتی برای ممنوعیت ورود نوشته شده روی آن

 بود. گفت: 

هاشون و بگو در برو همه رو بفرست خونه -

دسترس باشن و خروجشون از تهران رو اطالع 

 بدن. خودت هم برو خونه به استراحتت برس.
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 سرگرد چند لحظه به فکر فرورفت. 

خوام منتظر گزارش حسم اینه که موضوع قتله. نمی -

کشه و احیاناً به تشریح جسد بمونیم که معموالً طول می

قاتل فرصت فرار بدیم. زنگ بزن آزمایشگاه، بگو 



ی محتویات لیوان نوشابه فردا صبح برسه گزارش اولیه

شیم با اگه تو لیوان سم دیده بشه، مطمئن میدستمون. 

مسمومیت و قتل طرفیم و زودتر کارمون رو شروع 

 کنیم. می

 اطاعت قربان.  -

ی جسد رفت. با چشمان سرگرد به طرف محوطه

تیزبینش دقیق اطراف را نگاه کرد و بعد به سمت کاوه 

 برگشت که هنوز آنجا ایستاده بود. 

 خودت پیگیر این پرونده باش سروان.  -

گفت. سرگرد با دقت صورت او « چشم»کاوه با تردید 

 را نگاه کرد. 

 چیه شمس؟ سختته از فامیل بازجویی کنی؟  -

راستش... کار آسونی نیست قربان. یه عمر باید با  -

 توچشم باشم. ها چشماین آدم

ا هدونی که چقدر سرمون شلوغه. االن تمام بچهمی -

تره. چند تا پرونده دستشونه. تو سرت از بقیه خلوت

ها، بعد تونم فردا این پرونده رو بدم به یکی از بچهمی

دم ای رو که دست اونه، بسپرم به تو. ترجیح میپرونده



جا کردنش ی نصفه جابهاین کار رو نکنم چون پرونده

حال اگه فکر کاری داره، بااینکلی دردسر و دوباره

 در توانت نیست...  کنیمی

 ورق ایستاد و محکم گفت: کاوه شق

 دم قربان. انجام می -

سرگرد سعی کرد مانع لبخند زدنش شود. پرسنلش را 

شناخت و عمداً انگشت گذاشته بود روی خیلی خوب می

دانست اینکه کسی به ی حساس کاوه! خوب مینقطه

های شغلی او شک کند، برایش خیلی سنگین توانایی

 است. 

زنان از کاوه دور شد و موقعی که کاوه به طرف قدم

ن قسمت کارش را شروع کند رفت که اولیساختمان می

هایشان بفرستد، سرگرد با خودش و همه را به خانه

فکر کرد سپردن این پرونده به کاوه کار درستی است یا 

هرحال پای فامیلی وسط بود، هرچند منع نه. به

ای وجود نداشت که کاوه افسر این پرونده باشد قانونی

شد های فامیلی باعث میولی شاید رودربایستی

طور که باید، درست پیش نرود. از طرف حقیقاتش آنت

کرد دیگر همین فامیلی و آشنایی شاید امکانی ایجاد می



که کاوه مسیر درستی را در پیش بگیرد و با شناختی 

که از روحیات این افراد دارد، زودتر به نتیجه برسد. 

زیاد طول نکشید که بر تردیدش غلبه کرد. مطمئن بود 

ی است که وظایفش را تحت هر شرایطی کاوه افسر الیق

هرحال اگر در طول تحقیقات حس دهد. بهخوب انجام می

کرد انتخابش اشتباه بوده، همیشه فرصت داشت که می

 افسر دیگری را جایگزین او کند. 

□ 

اش را کاوه به محض اینکه پست میزش نشست، گوشی

از جیبش درآورد و شماره گرفت. وقتی صدای مرد 

 شنید گفت:  جوان را

 سالم اینشتین.  -

 به، سالم بر بزرگ سردار آینده! چطوری؟  -

خوبم ولی اگه بگی گزارش حاضر نیست، ممکنه  -

 بعدش تو خوب نباشی!
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 مرد خندید. 

کنی؟ بابا از حاال داری ژست سرداری رو تمرین می -

 یلی مونده. تازه سروانی. امر بهت مشتبه نشه. هنوز خ

 کار کردی؟ به جایی رسیدی؟ چی -

 پاشو بیا اینجا یه چایی بخوریم، بهت بگم.  -

ای گرفتی، تلفنی بگو. خیلی درگیرم رضا. اگه نتیجه -

دیدوبازدید رو بذار واسه بعد. چیزی تو اون نوشابه 

 بوده؟ 

بودنش که هست، ولی... سخته که بخوام دقیق بگم  -

ه. ظاهراً چند تا داروی مختلف با هم مخلوط چی بود

شده. وقتی با ترکیبی از مواد مختلف طرفیم، شناسایی 

 و تعیین مقدارش سخت و زمانبره. 

 تا حاال تونستی چیزی تشخیص بدی؟  -

آره، چند تا دارو قطعاً تو اون لیوان بوده ولی  -

مقدارش رو هنوز نتونستم بفهمم. ممکنه چیزهای 

 باشه. ای هم دیگه



که کاوه خودکاری از روی میزش برداشت و درحالی

کشید یک برگ کاغذ را از زیر سررسیدش بیرون می

 پرسید:

 چه داروهایی؟  -

 یکیش کدئین بوده.  -

 ابروهای کاوه درهم گره خورد. 

 کدئین که همون تریاکه، درسته؟  -

ی اصلی تریاک یا شکل شه گفت عصارهتقریباً. می -

به روش شیمیایی ساخته شده. تو خیلی از  داروییش که

 داروهای مسکن کاربرد داره. 

 اون دوتای دیگه...  -

 رضا با خنده گفت: 

گیری اول صبح! من زیادی داری ازم اطالعات می -

شب از خواب ناز بیدار کردید رو ساعت یک نصفه

و کشوندید آزمایشگاه. تا صبح کار کردم، االن هم 

خوای، خرج مه. اطالعات بیشتر میکه شیفت عادی

 داره! 



 ای گفت: کاوه با کالفگی دوستانه

جهنم، االن یه بسته نسکافه با پیک برات  -

زاده، تا اون فرستم! حاال حرف بزن جناب خطیبمی

 روی سگم باال نیومده! 

 رضا دوباره خندید، بعد جدی شد و گفت: 

دوتا داروی دیگه هم شناسایی کردم، یکی متادون،  -

 یکی هم فلووکسامین. 

 های کاوه به شکل یک خط صاف درآمد. لب

 متادون رونگردانه؟  -

ها عضی از کمپدر اصل یه نوع مخدر خفیفه که ب -

کنن ی ترک استفاده میازش برای رفع عوارض اولیه

کنن، اما ها توصیه نمیولی خودش اعتیادآوره و پزشک

درست گفتی. یه عده هم به عنوان روانگردان واسه 

خورن. تو ایجاد حس شادی و سرخوشی کاذب می

 ها خیلی رایجه. محل جرم پارتی بوده؟ پارتی

توضیحات رضا را روی کاغذ طور که کاوه همان

 نوشت گفت:می



نه، یه مهمونی خانوادگی بوده. خب اون یکی...  -

 فلوو... چقدر اسمش سخته!  

 فلووکسامین یه داروی ضدافسردگیه.  -

 ست؟ این داروها اگه بیش از حد مصرف بشه، کشنده -

تونه باعث مرگ بشه، تنها هرکدوم به تنهایی مینه -

فلووکسامین یا کدئین به شدت ترکیب متادون با 

کنه، کنه و مرگ رو تسریع میمشکالت تنفسی ایجاد می

 حتی اگه دوز مصرفی خیلی هم باال نباشه. 

 کاوه نفس صداداری کشید. 

 پس حدست مسمومیته.  -

هنوز کارم با اون نوشابه تموم نشده، خیلی چیزها رو  -

ای یگهدونم، مثالً مقدار داروها و اینکه چیزهای دنمی

ام اینه که هم توش بوده یا نه، ولی آره، حدس اولیه

اون خدابیامرز مسموم شده. کارم تموم بشه، گزارش 

 فرستم. کاری نداری؟رو کتبی برات می
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 کاوه سریع گفت:

یه سؤال دیگه رضا. غیر از دکترها و داروسازها و  -

به این اطالعات دسترسی های شیمی، کی متخصص

 داره؟ 

 ی کوتاهی کرد. رضا خنده

بگو کی نداره! عصر ارتباطاته جناب سروان. کافیه  -

تا یه بچه نیم ساعت تو گوگل چرخ بزنه. قشنگ ده

 کنه. ترکیب جذاب واسه مسمومیت پیدا می

 اثر انگشت چی؟ روی لیوان و اون تیکه تور لباس...  -

ی مدرک ها رو حتی از کیسههنوز وقت نکردم اون -

 ی آزمایشگاهه. طور پلمب شده گوشهدربیارم. همون

 بجنب رضا. من واسه این پرونده عجله دارم.  -

 رضا دوباره خندید. 

کنی کاوه! همین که زیادی داری دستور صادر می -

تلفنی بهت اطالعات دادم، از سرت هم زیادیه. باید 



ندی کارم تموم شه، بهت گزارش کتبی مومنتظر می

 بدم. حاال برو دنبال کارت، وقتم رو نگیر! 

دوستانه خداحافظی کردند. کاوه گوشی را روی میز 

گذاشت و به فکر فرورفت. ورود سرگرد همتی به اتاق 

ی افکارش را پاره کرد. بلند شد و احترام گذاشت. رشته

 سرگرد گفت: 

 اری؟ بشین سروان. خبر جدید چی د -

قربان، صبح یکی از بپّاهای محلی زنگ زد، گفت  -

ای که جسد یه غریبه توش دیشب یه مردی رفته خونه

جا بوده و رفته. مرد پیدا شده بود. نیم ساعتی اون

اش نبودن. اون خونه تنها بوده و زن و بچهصاحب

غریبه رو تعقیب کرده و آدرسش رو یاد گرفته. حاال به 

راقب اون مرد باشه یا همچنان نظر شما بذارمش م

 ی محل کشف جسد رو ادامه بدیم؟ مراقبت از خونه

هردو. به نظر من زوده مراقبت از اون خونه رو قطع  -

خونه شک دارم. ممکنه این مرد کنیم. من به صاحب

هرحال دیشبی ارتباطی با اون قتل داشته باشه یا نه. به

 باید هردو رو زیر نظر بگیریم. 



 نداریم قربان. نیرو  -

ی یکی از مأمورهایی رو که داره روی پرونده -

کنه، بفرست سر های اون مغازه کار میشکستن شیشه

 تره. این کار. این مهم

 چشم.  -

 از ماجرای دیشب چه خبر؟ خبری از آزمایشگاه نشد؟  -

 زاده حرف زدم. چرا قربان، همین االن با دکتر خطیب -

ان را برای او تعریف کرد. شهای تلفنیکاوه صحبت

 سرگرد گفت: 

پس به احتمال زیاد نوید گنجی مسموم شده و به قتل  -

 رسیده.  

هرحال مسموم گه قربان. بهشواهد همین رو می -

 شدنش که محرزه. 

کنی شک داری که قتل باشه سروان؟ یعنی فکر می -

 امکان داره خودکشی کرده باشه؟ 



ای برای خودکشی چ انگیزهدونم. به نظرم هیبعید می -

نداشت. نوید تو کارش موفق بود و همیشه شاد و 

 رسید. سرزنده به نظر می

کاوه به یاد ماجرایی افتاد که همین چند روز قبل پیش 

آمده بود و از شهره شنیده بود... ترجیح داد فعالً در آن 

اختیار آن روز را مرور مورد حرفی نزند. ذهنش بی

ها نشسته ی آنره دوتایی در هال خانهکرد که با شهمی

بودند. آن روز پریسا به محض دیدن او با اخم به 

ای با صدای بلند گذاشته بود، اتاقش رفته و موسیقی

هرچند کاوه هم جز یک سالم کوتاه از روی ادب، حرفی 

کدام دیگری را تحویل نگرفته با پریسا نزده بود و هیچ

 بودند. 

□ 
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 ی کاوه انداخت. شهره نگاهی به صورت برافروخته



 قدر اخم کردی؟ حاال حرص نخور. چرا این -

 اش غرید: های به هم فشردهکاوه از الی لب

 ناموس. چرا افشین هیچی بهش نگفت؟ ی بیپسره -

 خب نوید انکار کرد. گفت پریسا دروغ گفته.  -

 کاوه با غیظ گفت: 

 ی... غلط کرد مرتیکه -

اش را جوید و به زبان نیاورد اما حس فحش ته جمله

کرد صورتش داغ شده است. نفسش را پوف کرد و می

 گفت: 

ی نشوند سر جاش. وظیفهیکی باید این الدنگ رو می -

 باباش بود، نه اینکه بیاد سر پریسا داد بزنه. 

الن به نظر من هم پریسا همچین دختری نیست، ولی ا -

کنه، ممکنه پریسا حال طبیعی نداره، دارو مصرف می

 به خاطر شرایطش... 

 کاوه حرف او را قطع کرد و عصبی گفت: 



اتفاقاً از پریسا بعید نیست همچین دختری باشه.  -

انگار یادت رفته همین سه ماه قبل تو ماشین اون 

 پسره گرفته بودنش. 

 فت: شهره نفس عمیقی کشید و سر تکان داد. کاوه گ

حرف من این نیست که پریسا دختر پیغمبره، ولی  -

بعیده الکی داستان ساخته باشه. حاال شاید اغراق کرده 

ولی مطمئنم نوید یه غلطی کرده بوده. افشین نباید 

خورد تا اومد. این پسره باید یه سیلی میکوتاه می

شد بشینه سر جاش. یعنی تو این خونه یه نفر پیدا نمی

 و آدم کنه؟ این پسره ر

قبل از اینکه افشین بیاد خونه، نامدار یه سیلی به  -

وشونه کشیدن، بعد مردها کم واسه هم شاخنوید زد. یه

 جداشون کردن و نذاشتن کش پیدا کنه. 

هایش را بست و سرش را به پشتی مبل تکیه کاوه چشم

 داد. شهره سرزنشگر پرسید: 

 هنوز چشمت دنبال پریساست؟  -

 م چشمانش را باز کرد. کاوه با اخ

 روانی نیستم دنبال همچین دختر پردردسری باشم.  -



ولی به نظر من هنوز دنبالشی، وگرنه چرا باید  -

 قدر جوش بیاری که یکی مزاحمش شده؟ این

قصه نساز شهره. همون روز که تو پاسگاه رفتم  -

 دیدمش، بهت گفتم ماجرای پریسا واسه من تموم شده. 

 های کاوه. به چشم شهره خیره شد

امیدوارم شده باشه. از روز اول هم بهت گفته بودم  -

دونی چقدر خوره. خودت میپریسا به دردت نمی

کنم، برام عزیزه، هشت ساله دارم براش مادری می

برام کمتر از پرهام نیست. تو هم که داداشمی و 

ره، ولی شما دوتا آدم زندگی جونم برات درمی

 همدیگه نیستید. 

 اوه کالفه سر تکان داد. شهره گفت: ک

خوشحال نیستم که اون اتفاقی افتاد و باعث شد تو  -

دادم طوری از هم جدا بشید. ترجیح میو پریسا اون

معاشرت کنید و خودتون این رو بفهمید، اما 

خوام مطمئن بشم ته دلت حتی یه سرسوزن از می

 ی بدون منطق نمونده. اون عالقه



باال کشید و به دو طرف پشتی مبل  هایش راکاوه دست

 گره زد. 

تو رو خدا جوری حرف نزن انگار با بچه طرفی. من  -

تری و یه عمر سی سالمه. درسته تو ده سال ازم بزرگ

قدر هم خر من رو به چشم بچه دیدی ولی دیگه این

نیستم که چشمم دنبال دختری باشه که تو صورتم نگاه 

 خواسته.نمی کرده و گفته از اول هم من رو

□ 
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 صدای سرگرد هدایتی، کاوه را از ذهنش بیرون کشید. 

ی سنگینی تحقیقاتت رو شروع کن سروان. پرونده -

 وهفت نفر مظنون.داریم، یه قتل با بیست

 اطاعت قربان.  -



هایش را چند سرگرد از اتاق بیرون رفت. کاوه چشم

هایش را به هم فشار داد. آن لحظه بست و عصبی لب

تکه تور سبزرنگ که روی زمین کنار جسد نوید پیدا 

شده بود، جلوی چشمش آمد. مطمئن بود آن تور درست 

رنگ لباسی است که پریسا بر تن داشت. همان شب 

با دقت لباس پریسا را پا شده بود، میان آشوبی که به

نگاه کرده بود. روی لباس بلند پریسا هیچ توری کار 

ای از آن کنده شده باشد اما رنگ تور نشده بود که تکه

های کدام از مهماناش کرده بود. هیچبدجوری عصبی

 آن جشن لباسی به آن رنگ بر تن نداشتند. 

اش را برداشت و نفسش را با صدا بیرون داد، گوشی

بار روی آن ضربه زد. چند لحظه بعد صدای چند 

 آلود شهره جواب داد: خواب

 بله.  -

معلوم بود بدون اینکه به گوشی نگاه کند، جواب داده 

 است. کاوه پرسید: 

 خوابی هنوز؟  -

 حال گفت: شهره بی



مون تا نزدیک دیشب واقعاً شب مزخرفی بود. همه -

 ی آتوسا بودیم. صبح خونه

 د. کاوه نفسش را پوف کر

 آتوسا خانم چطوره؟  -

تا من برگشتم خونه که مرخصش نکرده بودن. بهش  -

آرامبخش زده بودن و نگهش داشتن بیمارستان. 

وروز جعفر آقا و نیوشا هم افتضاح بود. جفتشون حال

گیج و منگ زل زده بودن به یه نقطه. نه حرف 

ها شوکه شده بودن. کردن. بیچارهزدن، نه گریه میمی

هم خوب نبود. کنج دیوار خودش رو جمع کرده پریسا 

ی آتوسا کرد. افشین دیشب موند خونهبود و گریه می

که جعفر و نیوشا تنها نباشن. من و پریسا هم حدودهای 

ترسید. ساعت سه و چهار اومدیم خونه. پریسا تنها می

خوابش هم به هم خورده بود. مجبور شدم یه قرص 

وابش برد، من هم دیگه هم بهش بدم. باالخره خ

 خوابیدم. 

 ببخشید بیدارت کردم.  -



ی نه، اتفاقاً خوب شد زنگ زدی. باید پاشم برم خونه -

وجور کنیم. پژمان که دیشب با آتوسا آتوسا رو جمع

مونده بیمارستان، االن فقط من و افشین و نغمه و 

کم خوام فعالً بیدار کنم. کمنامدار هستیم. پریسا رو نمی

شه. من برم تا پرهام فامیل و آشناها پیدا می یسروکله

 خوابه، یه دوش سریع بگیرم خوابم بپره. 

 خوره؟ یه سؤال. پریسا چه داروهایی می -

آور بهش دادن و یه داروی یه قرص خواب -

 ضدافسردگی. چطور مگه؟ 

 کاوه بدون اینکه جواب سؤال شهره را بدهد پرسید: 

 اسم داروهاش چیه؟  -

آورش راملئتون، ضدافسردگی هم فلووکسامین. خواب -

 پرسی؟چی شده کاوه؟ چرا در مورد داروهای پریسا می

 کاوه باز پاسخی به شهره نداد. 

 این داروها کدئین داره؟  -

کنم. راملئتون رو مطمئنم کدئین نداره. تنها فکر نمی -

آور بدون مخدر و بدون وابستگیه. فلووکسامین خواب

دونم ولی بعیده به کسی که رو ترکیبش رو درست نمی



تازه ترک کرده، دارویی بِدن که مخدری مثل کدئین 

پزشک کمپ بوده که کامالً داره. این داروها تجویز روان

 پریسا هست.  در جریان وضع

 تو خونه دارویی دارید که کدئین داشته باشه؟ -
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دو ورق آره، فکر کنم تو کابینت حموم یکی -

استامینوفن کدئین باشه، احتماالً یه شیشه شربت 

 دار هم هست. ی کدئینسینه

 متادون هم تو خونه دارید؟  -

طمئنم نداریم. چی شده کاوه؟ با این نه، این یکی رو م -

 کنی. هات داری نگرانم میسؤال

 کاوه چنگی به موهای صافش زد. 



ازم چیزی نپرس شهره. پرونده رو دادن به من.  -

تونم تون کلی سؤال بپرسم، ولی نمیمجبورم از همه

 به سؤالی جواب بدم. 

 شهره مبهوت پرسید: 

 ضیه قتله؟ تو افسر پرونده شدی؟ این یعنی... ق -

 هنوز مطمئن نیستم ولی احتماالً آره.  -

دونی توی حاال چرا تو؟ آگاهی هزارتا افسر داره. می -

 وفامیل...فک

 کاوه حرفش را قطع کرد. 

 ها رفتن تو حیاط؟ یادته؟ دیشب کی -

 شهره چند لحظه فکر کرد. 

تقریباً همه. یعنی مطمئن نیستم ولی... در هال به  -

رفتن بیرون و شد، یه عده میو بسته میحیاط مدام باز 

اومدن. من بیشتر حواسم به خدمتکارها بود که می

وکسری نداشته نباشه و پرهام زیادی پذیرایی کم

ها رو دیدم که رفتن بیرون و شیطونی نکنه ولی خیلی

 برگشتن. 



سر فرصت خوب فکر کن، ببین بعد از اینکه نوید  -

که رفتن بیرون. برام ها رو یادته رفت تو حیاط، کی

 یادداشت کن. 

 باشه.  -

 کاوه با مکث گفت: 

 خودت و مامان بابا هم اگه رفتید، بنویس.  -

 شهره عصبی گفت: 

 خجالت بکش کاوه.  -

جا بودن مظنونن. فرقی هایی که دیشب اونی آدمهمه -

 ی منن. نداره که سه نفرشون خانواده

 زد که کاوه گفت: شهره هنوز داشت غر می

 لباسی که دیشب تن پریسا بود... تور داره؟  -

 شهره با تردید گفت: 

 فکر نکنم. تا جایی که یادمه، نداره. چطور مگه؟  -

 االن لباسش کجاست؟  -

باید تو اتاقش باشه. دیشب که رفتیم باال، پریسا بلوز  -

عوض کرد ولی شلوار تنش بود. حواسم نبود ِکی لباس 



کنم لباسش رو درآورده چون خیلی کالفه بود، فکر می

 طوری انداخته تو اتاقش. همون

برو اون لباس رو نگاه کن و مطمئن شو تور داره یا  -

 نه. بهم خبر بده. 

 شهره با نگرانی پرسید: 

چی شده کاوه؟ چرا همش داری در مورد پریسا و  -

  پرسی؟ نکنه پریسا متهمه؟وسایلش می

 هنوز نه.  -

 شهره سرزنشگر پرسید: 

گردی که متهمش کنی؟ بعد تو داری دنبال دلیل می -

طوری ازش خوای ایندست بردار کاوه. اگه می

 انتقام بگیری، واقعاً کارت درست نیست. 

 کاوه کالفه گفت: 

دم. من فقط دارم روال عادی کارم رو انجام می -

 آم اونجا. خداحافظ. احتماالً امروز به سر می

تماس را قطع و گوشی را تقریباً روی میز پرت کرد. 

هنوز یک ساعت نشده، اعصابش به هم ریخته بود. 



خواست همین االن بلند شود و پیش سرگرد دلش می

پرونده را به هدایتی برود و خواهش کند پیگیری این 

یکی دیگر از همکاران بسپارند، ولی دالیلی وجود 

کرد باید خودش این پرونده را در داشت که قانعش می

 دست داشته باشد. 

چند نفس عمیق کشید و سعی کرد آرام شود. اطالعاتی 

زاده را که در مورد داروها از شهره و دکتر خطیب

شماره  اش وارد کرد و بعدگرفته بود، در نوت گوشی

تماس سه نفر خدمتکار را که دیشب آنجا بودند، پیدا 

تواند این سه نفر را زد که خیلی زود میکرد. حدس می

آمد کار را از قسمت از لیستش کنار بگذارد. بدش نمی

آسان شروع کند تا فرصت داشته باشد ذهن مغشوشش 

ها حرف زد و پرسید یک با آنبهرا آرام کند. یک

تر است کجا با هم حرف بزنند. عادت برایشان راحت

داشت در تحقیقاتش تا حد ممکن آبروی کسی را به 

خطر نیندازد و تا وقتی بابت فرار یک مظنون احساس 

کرد. هرسه خدمتکار سروصدا کار میکرد، بیخطر نمی

شان را هایی نسبتاً دور از محل زندگیوگو در پارکگفت

 دادند. ترجیح می



لباس فرمش را با بلوز و شلواری که  کاوه بلند شد و

برای چنین مواقعی در اداره داشت، عوض کرد. ترجیح 

داد با لباس شخصی سر چنین قرارهایی برود. می

اش را برداشت. موقعی که مشکی 206سوئیچ پژو 

پشت فرمان نشست و حرکت کرد، به ذهنش رسید 

اینکه از شهره خواسته بود فکر کند و ببیند چه کسانی 

ای بوده است. اند، کار بیهودهآن شب به حیاط رفته

ی همکف بود و دو طرف ی افشین در طبقهخانه

ساختمان با دیوارهای حیاط فاصله داشت، به همین دلیل 

پله باز غیر از دِر هال و دِر اصلی خانه که به راه

های خانه به حیاط دسترسی وجود شد، از بیشتر اتاقمی

ه نداشت و ارتفاعشان تا سطح حیاط ها نردداشت. پنجره

یک متر بود. پریدن از پنجره به داخل حیاط کار خیلی 

خواست مرتکب قتل شود، الزم آسانی بود. اگر کسی می

 نبود جلوی چشم همه به حیاط برود.

نفس عمیقی کشید و سعی کرد به پیچیدگی این پرونده 

 فکر نکند. بعد دوباره ذهنش کشیده شد به آن تکه تور

سبز که درست همرنگ لباس پریسا بود، لباسی که هیچ 

 توری روی آن کار نشده بود.
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 سه ماه قبل

ی رختکن استخر نگاهی به خودش انداخت. نیره در آینه

در میانسالی هنوز زیبا بود و اندامش را حفظ کرده بود. 

ید و روسری ساتن پالتوی مد روز بلندش را پوش

قیمتش را روی سر انداخت و مرتب کرد، طوری گران

که یک تار مویش هم بیرون نباشد. رژلب مالیمی روی 

اش مالید و دوباره با رضایت به آینه های قیطانیلب

نگاه کرد. رو به زن جوانی که داشت با سشوار 

 کرد گفت: موهایش را خشک می

 موهات خشک شد خوشگل خانم. بپوش بریم.  -

زن جوان موهای صاف بلندش را حرکتی دورانی داد و 

ها دست برد و مرتبشان کرد. مانتو و شالش را الی آن

 پوشید. 

 بریم نیره جون.  -



هایشان را برداشتند و از رختکن بیرون هردو ساک

رفتند. در پارکینگ کنار ماشین نیره رسیدند و ایستادند. 

 ره پرسید: نی

 آی؟ با من می -

 نه، ماشین آوردم.  -

 نیره ریموت زد و در ماشین را باز کرد. زن گفت: 

 خواستم بدونم... یعنی تو مطمئنی؟ فقط... می -

 نیره لبخند زد. 

شه. بهت که خیالت راحت، شک نکن درست می -

تنها خودم، تا حاال صد نفر رو بردم. یه نفر گفتم، نه

 . هم ناراضی نبوده

 زن جوان پاسخ لبخند او را داد. نیره گفت: 

تو فقط پول رو آماده کن، بعدش قضیه رو حل شده  -

 بدون. 

باشه. به فکر هستم. زنگ زدم خواهرم، تا آخر هفته  -

دو تیکه هم زنه. یکیآد دستش برام مییه مقدار پول می

 باید طال بفروشم. 



ذاریم. ار میبینمت و قرتا اون موقع باز تو استخر می -

 اگه احیاناً عذر داشتی و نیومدی استخر، بهم زنگ بزن. 

زن سر تکان داد. خداحافظی کردند و نیره سوار ماشین 

بلندش شد. از آینه زن را نگاه کرد که به طرف شاسی

 رفت و لبخندی روی لبش نشست. ماشینش می

ماشین را روشن کرد و به طرف در استخر رفت. کارت 

بان که با دیدن ماشین او از اتاقکش بیرون کشید و نگه

ی ماشین رسید. نیره شیشه را آمده بود، کنار پنجره

پایین داد و اسکناسی به دست مرد داد. نگهبان تشکر 

 کرد  نیره از پارکینگ بیرون رفت. 

موقع رانندگی ذهنش درگیر زن جوان بود و گاهی 

تر طرفآمد. چند خیابان آنلبخندی محو روی لبش می

ماشین را کنار خیابان پارک کرد و پیاده شد. نگاهی به 

حال هزاران بار آن تابلوی باالی مغازه انداخت که تابه

را دیده بود ولی برایش عادت شده بود هر بار دوباره 

 «شیرآالت و لوازم بهداشتی حبیبی»آن را بخواند. 

ریش جوگندمی و موهای وارد مغازه شد. مردی با ته

پشت یک میز کوچک ته مغازه نشسته بود، با تُنک که 

دوخت نیره های چرمی خوشچکمهی نیمصدای پاشنه



دستی کرد. مرد سر بلند کرد. نیره در سالم کردن پیش

بدون اینکه حالت صورتش تغییری بکند، جواب داد. 

 نیره تا کنار میز جلو رفت و پرسید: 

 چه خبر؟ -
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خوای تو این دوسه سالمتی. صبح من رو دیدی. می -

 ساعت چه خبری شده باشه؟ 

 نیره اخم مالیمی کرد. 

 چقدر بداخالقی محسن.  -

سی سال پیش که واسه این مرد بداخالق غش و  -

رفتی. تا مامانم پیغام خواستگاری داد، ضعف می

 نفهمیدید چطوری جواب مثبت دادید! 

نیره سرش را به یک طرف کج کرد و با دلبری خاصی 

 گفت: 



 حاال پشیمونی، برم!  -

 آد راه بیفتی بیای مغازه. دونی که خوشم نمیمی -

 کرد گفت: که در کیفش را باز مینیره درحالی

با تو کار نداشتم. صبح لیست خرید رو یادتون رفته  -

 بود ببرید. امیرعلی کجاست؟ 

 دم. . بذار رو میز، من بهش میرفته غذا بگیره -

 نیره لیست را روی میز گذاشت. 

 اینا قراره بیان. یادت نره محسن. فردا شب داداشت -

 محسن سر تکان داد. 

 به امیرعلی هم بگو بره واسه خودش شلوار بخره.  -

 محسن با کالفگی گفت: 

 حاال مگه قراره بیان خواستگاری امیرعلی؟  -

 نیره روی میز خم شد و با خنده گفت: 

تو هیچی حالیت نیست؟ من و تو داریم واسه نازگل  -

پاشیم بلکه امیرعلی هم راضی بشه و فکر دون می

خوایم دو نفر رو که اون دختره از سرش بیفته. می

ی خاصی به هم نشون ندادن، تا حاال هیچ عالقه



بچسبونیم به هم. این وسط ظاهر حرف اول رو 

زنه، مخصوصاً که نازگل همیشه خیلی شیک و می

تروتمیزه. باید امیرعلی رو مرتب ببینه که دلش یه 

 تکونی بخوره دیگه. 

 محسن با اخم گفت: 

تو امیرعلی رو راضی کن، گرفتن جواب از داداشم  -

با من. مطمئن باش لب تر کنم واسه نازگل، مقداد 

 گه. فعالً مشکل آقاپسر خودمونه که چشمشنه نمی

 بینه. مونده دنبال اون دختره و هیچ دختری رو نمی

 نیره پشت چشم نازک کرد. 

دونه پسرمون باید دلش این هم شانس ماست که یه -

ی خواهرشوهِر آبجی مرحومت بره؛ واسه دختر قراضه

 ذارم پسرم بدبخت بشه. ولی مطمئن باش من نمی

جا آد، اینآد مشتری میخب حاال برو دیگه. خوشم نمی -

باشی. برو بشین خونه نقشه بکش که امیرعلی نازگل 

 رو بخواد. 

زمان لبخند زد. خداحافظی کرد و از نیره اخم کرد و هم

 مغازه بیرون رفت.



□ 

نازگل که صورتش را به آینه نزدیک کرده بود، خط 

چشم دقیق و ظریفی کشید، از آینه کمی دور شد و 

دوزی صورت و اندام زیبایش را در لباس شب سنگ

های دکلته نگاه کرد. با رضایت لبخندی زد و کفش

پا کرد. در طول اتاقش به مدل بلندش را بهپاشنه

که یک پایش را جلوی پای دیگرش ها درحالیمانکن

گذاشت، راه رفت. چند بار طول اتاق را رفت و می

برگشت. حالت صورتش مثل کسانی که مدت زیادی 

تفاوت و مغرور بود و یه تمرین کرده باشند، کامالً بی

رو خیره شده بود. دور آخر ایستاد، یک زانویش روبه

را کمی خم کرد و سرش را کمی به طرف راست 

 شنید. چرخاند. صدای صحبت مادرش را از هال می

قربون شکل ماهت بشم نازنین جون. من هم دلم  -

آید؟... خب دکتر برات تنگ شده دخترم... امشب می

ها هم که هم آزمایش؟ ای بابا، اینچی گفت؟... باز 

فقط کارشون آزمایش دادنه. حاال خدا کنه این یکی 

 بتونه کاری از پیش ببره. 



صدای مادرش دور شد و نازگل حدس زد گوشی به 

مانندی دست، به داخل اتاق خواب رفته است. نفس آه

کرد چرا نازنین این همه دنبال کشید. اصالً درک نمی

های و نصف وقتش را در مطب دار شدن استبچه

های دو خواهر از کند. آرزوها و خواستهمختلف سر می

هرحال دلش برای زندگی زمین تا آسمان فرق داشت. به

سوخت و خوشحال بود که جای او نیست. نازنین می

اش زنگ خورد. نازگل گوشی را برداشت و گوشی

لمید روی گوشی انگشت که روی تختخوابش میدرحالی

 ید.کش
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پیدا... آره، تو سالم به روی ماهت دختر کم -

 چطوری؟... شکر، من هم خوبم...

فرم لباس شب را صاف کرد چرخی زد و دامن خوشنیم

 که چروک نشود. 



 آره فضول خانم. صبح زنگ زدن. جواب مثبته.  -

قدر بلند بود که صدای جیغ مخاطب از پشت گوشی آن

 نازگل گوشی را از گوشش دور کرد. 

کر شدم بابا! تو از خودم هم بیشتر ذوق کردی  -

 انگار!

صدای باز و بسته شدن در خانه به گوش رسید و مقداد 

 صدا زد: 

 کجایی غزال؟  -

 نازگل سریع گفت: 

 بابام اومد. من برم.  -

رد و یک دست لباس خانه گوشی را روی تخت پرت ک

را از روی میزتحریر قاپید و وارد حمام اتاقش شد. از 

شد و در شنید که نزدیک میجا صدای غزال را میهمان

 گفت: تلفن می

 بابات اومد دخترم. من دیگه برم. شب زود بیاید.  -



کرد صدای که به سرعت لباس عوض مینازگل درحالی

احوالپرسی غزال عبوث پدرش را شنید که به همیشه

 جواب کوتاهی داد و پرسید: 

 نازگل کجاست؟  -

 تو اتاقشه.  -

 ناهار بکش. گرسنمه.  -

 وروت رو بشوری، کشیدم. چشم. تا دست -

ی پشت در حمام آویزان کرد نازگل لباس شب را به گیره

شویی رفت. صدای باز و بسته شدن در و جلوی دست

عد غزال الی در شویی هال به گوشش رسید. کمی بدست

 اتاق نازگل را باز کرد. 

 بیا کمک کن نازگل جان. ساالد درست نکردم.  -

 نازگل بدون اینکه به طرف صدا برگردد گفت: 

 آم. االن می -

سریع آرایش صورتش را پاک کرد و وقتی مطمئن شد 

اثری از آن باقی نمانده، صورتش را خشک کرد. لباس 



مدش آویزان کرد و شب را برداشت، با دقت آن را ته ک

 از اتاق بیرون رفت. 

□ 

شهره کیفش را از روی میز برداشت و از افشین که در 

 رو پرسید: مبل فرورفته و خیره شده بود به روبه

 ری مطب؟ امروز نمی -

 افشین نفسش را پوف کرد، بلند شد و صاف نشست. 

 نه.  -

 شهره کنارش خم شد و دستش را نوازش کرد. 

فهمم چه حالی داری. خودم هم بهتر از تو می -

 شه. نیستم، ولی بری سر کار سرت گرم می

 افشین دستش را کشید و عصبی گفت: 

دو شبه دخترم تو بازداشتگاه وسط یه مشت دزد و  -

ست. نذاشتن ببینیمش. کاوه هم که رو انداخت به فاحشه

عقل من حاضر نشد این و اون و رفت دیدنش، دختر کم

گفت اگه اد رو گردن نگیره. امروز ارجمند هم میمو

شه کرد. مواد بیشتر از صد گرم باشه، هیچ کاری نمی



کنی کار سر من باید بره زندان. با این بدبختی فکر می

ره؟ آبروریزی از این بیشتر؟ کنه و یادم میرو گرم می

نویسم، یه برم مطب، اشتباهی واسه مریض نسخه می

 آد. یشر دیگه هم بار م

شون کرد فعالً نگهش دارن حاال باز خوبه کاوه راضی -

گفت معموالً یه شب بازداشتگاه و نفرستنش زندان. می

دارن. پیش رئیس پاسگاه کلی خواهش بیشتر نگه نمی

تمنا کرده و ریش گرو گذاشته تا راضی شده به عنوان 

 ادامه تحقیقات نگهش دارن.
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رو، افشین جوابی نداد و دوباره خیره شد به روبه

اش ریش دوروزهکه با انگشت شستش روی تهدرحالی

 کشید. شهره گفت: می

رسم. من دیگه باید برم. به مریض اولم هم دیر می -

 های امروز رو کنسل کنه. زنم منشیت وقتزنگ می



 آمیز گفت: افشین طعنه

برسی، یه دیوونه دیرتر عاقل  آره، بدو برو. دیر -

شه. تو این شهر هم دیگه روانشناس پیدا می

 شه. نمی

 شهره اخم مالیمی کرد. 

دونم حالت خوب نیست ولی قرار نشد با من می -

 خوای بمونم، بگو خب. بداخالقی کنی. اگه می

شه. برو به خواد. بمونی هم دردی دوا نمینه، نمی -

 کارت برس. 

 هام بمونه پیشت؟ خوای پرمی -

 افشین کالفه دستش را در هوا تکان داد. 

 ی خودم هم ندارم شهره. من حوصله -

 شهره صدا زد:

 پرهام، بدو مامان.  -

که ماشین پلیس پسرک از اتاقش بیرون دوید و درحالی

کشید و صدای آژیر قرمزش را روی دیوار می

 آورد، کنار شهره رسید. شهره گفت: درمی



 ابا حالش خوب نیست. آروم پسرم. ب -

های پرهام را پایش کرد و دستش را گرفت و از کفش

ی سوم باال رفتند. شهره نگاهی به ها تا طبقهپله

ی قدیمی انداخت. خانه بازسازی شده بود و حیاط پلهراه

بزرگش و اینکه در آن فقط سه خانواده ساکن بودند که 

ها ایدئال همه فامیل نزدیک بودند، همیشه برای غریبه

شان را تحسین ید و با حسرت خانهرسبه نظر می

داد در جای دیگری کردند ولی شهره ترجیح میمی

کردند. هرچند نزدیک بودن خواهر و برادر زندگی می

ها نعمت بود، مثل همین که عصرها همسرش خیلی وقت

توانست پرهام را به خواهرشوهرش بسپارد و راحت می

اشت با خیال آسوده دنبال کارش برود، ولی دوست د

الاقل دوسه کوچه فاصله داشتند. در این خانه حس 

 استقالل نداشت. 

زنگ را فشار داد و آتوسا در را باز کرد. شهره سالم 

کرد و آتوسا فرصت جواب دادن پیدا نکرد، چون پرهام 

مثل یک گلوله خودش را در آغوش او پرت کرد. آتوسا 

 باران کرد. پرهام را بغل کرد و صورتش را بوسه

 ه فدات بشه پسر مهربون. عم -



 ها بیرون آمد. دختر جوانی از یکی از اتاق

 دایی. سالم زن -

 سالم نیوشا جون.  -

 خوبید؟  -

 شهره آهی کشید.  -

 وروزمون چطوریه. دونی حالخودت که می -

نیوشا با تأسف سری تکان داد و بعد پرهام را از 

 آغوش مادرش گرفت. 

 بیا ببینمت عشق من.  -

های پرهام فروکش را قلقلک داد و وقتی خنده پرهام

کرد، او را زمین گذاشت. کمی بعد که پرهام مشغول 

 بازی با ماشینش شد، آتوسا آهسته پرسید: 

 از پریسا چه خبر؟  -

 شهره با تأسف سر تکان داد. 

 هنوز نتونستن براش کاری بکنن.  -

یعنی ارجمند هم نتونست کاری از پیش ببره؟  -

 ست و دوست افشین.کیل باسابقهناسالمتی و
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 اون هم فعالً نتونسته.  -

 آتوسا با ناراحتی گفت: 

عقل خودش ای سرمون اومد. دختر کمچه بدبختی -

 رو انداخت تو دردسر. 

دو زن چند دقیقه برای وضعیت پیش آمده تأسف 

 خوردند و بعد شهره خداحافظی کرد و رفت. 

وقتی ماشین شهره از حیاط بیرون رفت، افشین بلند شد 

و از خانه بیرون رفت. یک طبقه باال رفت و زنگ 

 ی دوم را فشار داد. پژمان در را باز کرد. طبقه

 سالم. نرفتی مطب؟  -

 تکان داد. پژمان گفت:حوصله سری افشین بی



کم سرما خورده، گفت نغمه هم امروز نرفته. یه -

کنم. مامایی های حامله رو مریض میرم تمام زنمی

 واقعاً شغل سختیه. 

 افشین بدون توجه به حرف پژمان پرسید: 

 ست؟ نامدار خونه -

 آره، بیا تو.  -

 تر پرسید: افشین وارد شد و پژمان آهسته

 چی شده؟    -

 ات. باید چیزی شده باشه؟اومدم خونه -

 گیری... خوش اومدی ولی اینکه سراغ نامدار رو می -

حرفش را سالم و احوالپرسی نغمه که از روی یکی از 

های هال بلند شده بود، قطع کرد. افشین سرد و مبل

 کوتاه جواب داد و رو به پژمان گفت: 

 شه بگی نامدار بیاد؟ می -

ها رفت و با بند انگشت اتاق پژمان به طرف یکی از

 ای به در زد. ضربه

 نامدار جان.  -



 صدایی از داخل اتاق جواب داد: 

 بله عمو.  -

 افشین اینجاست. باهات کار داره.  -

 اومدم عمو.  -

اش را در که گوشیدر اتاق باز شد و نامدار درحالی

دست داشت، بیرون آمد. به طرف افشین آمد و لبخند 

  زد. گرم گفت:

 سالم افشین خان.  -

افشین پاسخ داد، با اکراه دست نامدار را که به طرفش 

دراز شده بود، کوتاه لمس کرد و همه نشستند. نغمه که 

به آشپزخانه رفته بود، خیلی زود با یک سینی چای و 

یک ظرف شیرینی برگشت. ظرف را روی میز گذاشت 

 و چای را تعارف کرد و نشست. نامدار گفت: 

 م افشین خان. در خدمت -

 افشین زل زد توی صورت او و پرسید: 

وقت سیگار دست پریسا دیده بودی؟ خبر تو هیچ -

 وآمد داره؟داشتی با اون پسره مانی رفت



نامدار نگاه از او گرفت و فنجان چایش را برداشت و 

کرد دارد برای خودش لب زد. افشین خوب حس می

پایین آورد و  خرد که فکر کند. نامدار فنجان راوقت می

 گفت: 

در مورد مانی چیزی بهم نگفته بود ولی بله،  -

 کشه. دونستم پریسا گاهی سیگار میمی

زدید، اومد تو حیاط قدم میها که میالبد آخرشب -

 زدی! براش فندک هم می

 بله. -
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 افشین عصبی گفت: 

 گفتی؟ بعد تو نباید یک کلمه به من می -

کردم پریسا حتی سیگار افشین خان، من فکر نمی -

کردم یه نخ از من کشیدنش دائمی باشه. خیال می



کردم بره طرف کشه. تصور این هم نمیگیره و میمی

 مواد. 

 خب چرا به من نگفتی؟  -

 نامدار سکوت کرد. پژمان گفت: 

برادر من، خودت باید بهتر جوابش رو بدونی. االن  -

کشن. تو ها تفریحی یه سیگاری میخیلی از جوون

شنیدی پریسا لبش به سیگار خورده، خونش اگه می

 کردی. رو تو شیشه می

 صدای افشین رفت باال. 

گی آخه؟ من ِکی نوک انگشتم خورده چرا چرت می -

م دستم به پریسا؟ از وقتی بچه بوده، یه بار ه

گی انگار با یزید روش بلند نشده. همچین می

 طرفی. 

نغمه فنجان چای را برداشت و مقابل افشین گرفت و 

 ظرف شیرینی را هم. با مالیمت گفت: 

مون منظور پژمان این نبود افشین خان. همه -

دونیم شما چقدر پریسا رو دوست دارید، چقدر می

نیتتون هاست. به فکرشید، فقط... خب تفاوت نسل



خیره، مثل هر پدری، ولی خیلی واسه پریسا قانون 

وقت نذاشتید جوونی کنه. دوست گذاشته بودید. هیچ

داشتید دختر خوبی باشه و دست از پا خطا نکنه. 

نامدار هم فکر کرده اگه بفهمید پریسا سیگار 

ذارید ها تو حیاط هم نمیکشه، بعد دیگه البد شبمی

 بره. 

  افشین با حرص گفت:

داداش؟ پریسا هزار جور آزادی شما دیگه چرا زن -

رفتن خرید و کافه داشت. با دوستش ترنم مدام می

ی ترنم. و رستوران. چند بار شب مونده بود خونه

 من کجا جلوی جوونی کردنش رو گرفتم؟ 

 پژمان گفت: 

داداش، جوونی کردن یعنی همین که گاهی دلش  -

نم که تنها فقط با تربخواد یه سیگار بکشه، نه

دوستش بود که تو تأیید کرده بودی، با هرکس 

وآمد کنه. دیگه ماها که اخالقت خودش بخواد رفت

دونم همش از رو اینه که خیر شناسیم. میرو می

خوای، ولی یه کم زیادی بهش سخت پریسا رو می

گرفتی. حاال چاییت رو بخور، نگران هم نباش. 



علوم نیست هنوز که جواب آزمایشش نیومده و م

معتاده. شاید هم نبود. شاید مواد مال اون پسره بود 

 چی به خیر گذشت. و همه

 پژمان بلند شد و عصبی گفت: 

طوری شد. صد بار به اتفاقاً سخت نگرفتم که این -

آد دخترم با هزار زبون بهت گفته بودم خوشم نمی

 قدر گرم بگیره. گفته بودم یا نه؟ نامدار این

 د سر تکان داد. افشین ادامه داد: پژمان به تأیی

گفتی نامدار جای داداش بزرگ پریساست، تو می -

بذار با یکی راحت باشه، بذار هرچی تو زندگیش 

اش چی شد. جناب هست به یکی بگه. دیدیم نتیجه

داده دست پریسا، نامدار خان خودش سیگار می

صداش هم درنیومده که ما به موقع جلوش رو 

 بگیریم. 

که صورتش سرخ شده بود، مکثی کرد و درحالیافشین 

 نگاه شرربارش را به نامدار دوخت. 

خدا رحم کرد هوس نکردی خودت بشی  -

 پسرش. دوست



نفسش را پوف کرد و راه افتاد به طرف در. نامدار 

 گفت: 

تهمت خیلی سنگینی بود افشین خان، حتی فکرش  -

 هم زشته، چه برسه که به زبون بیارید. 

 افشین برگشت و نگاهش کرد. 

قدر با اومد اینوقت خوشم نمیدونی هیچخودت می -

پریسا گرم بگیری. اشتباه کردم، رودرواسی کردم 

که نگفتم بهت شک دارم. حاال که کار به اینجا 

خوام بدونی این بال به خیر بگذره، دیگه کشیده، می

 خوام دوروبر پریسا ببینمت.وقت نمیهیچ

 :�🌺�ار دختری در غب
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 های گرد شده گفت: نغمه با چشم



افشین خان یعنی شما به نامدار همچین شکی دارید؟  -

دونم چی بگم. نامدار جای پسر ماست. تو این واقعاً نمی

 خونه بزرگ شده. 

نغمه خانم، اگه پسرتون هم بود، باز حرفم همین بود.  -

آد دخترم با نامدار بگرده. فکر کنم خیلی میخوشم ن

 واضحه. 

 نامدار با اخم گفت: 

ذارم به حساب اینکه از وضع پریسا ناراحتید و می -

گیرم. برید فکر کنید افشین خان. پریسا به دل نمی

تره. من نه به چشم نوزده سال از من کوچیک

خواهر کوچیکه، همیشه به چشم دخترم بهش نگاه 

ی ها اصالً برازندهها و این حرفکردم. این شک

 شما نیست. 

هد، به طرف در راه افتاد. افشین بدون اینکه جوابی بد

پژمان بلند شد و در راهروی ساختمان به او رسید. 

 بازویش را گرفت و با مالیمت گفت: 

دونیم مون میکار خوبی نکردی افشین جان. همه -

ناراحتی ولی نامدار که تقصیری نداره. تو این 



ها همیشه با پریسا عین خواهرش رفتار کرده. سال

زشت، یه نگاه بد از نامدار  تو ِکی، کجا، یه رفتار

طوری تو روی دیدی که یهو پاشدی اومدی این

 زنی؟ خودش همچین حرفی می

 افشین عصبی گفت: 

اگه دیده بودم که دوتا چشمش رو از کاسه  -

 آوردم.  درمی

 خب وقتی ندیدی، یعنی چیزی نبوده.  -

خوام اصالً نامدار پسر پیغمبر، نامدار فرشته. من نمی -

 یسا گرم بگیره. حقمه. با پر

بازویش را از دست پژمان بیرون کشید و یک قدم به 

های رو به پایین برداشت. دوباره چرخید و با طرف پله

 تر گفت: صدایی آهسته

ودو سالگی تو اصالً این خرس گنده تو سن چهل -

 کنه؟ کار میی تو چیخونه

 پژمان اخم کرد. 

ردیم، بچه بود. ست. وقتی ما عروسی کداداِش نغمه -

 دونی، دوباره باید برات بگم؟ ها رو خوب میخودت این



نخیر، الزم نکرده واضحات رو بگی. سال بعد از  -

تون مامان بابای نغمه رفتن به رحمت خدا و عروسی

ی شما زندگی کرد، بزرگ شد، نامدار اومد تو خونه

رفت دانشگاه، مهندس شد، رفت سر کار. بعد از اینکه 

دار شدیم، نامدار از اول دوستشون داشت. من و تو بچه

مرز بچه بودن، نامدار هم پریسا و نکیسای خدابیا

همیشه واسه جفتشون حوصله داشت که باهاشون بازی 

 کنه و ببردشون پارک و سینما. 

چشمان پژمان کدر شد و آه کشید. بعد از این همه سال 

شد در آمد، نهایت غم را میهنوز وقتی اسم نکیسا می

کرد. غمی چشمان پژمان و نغمه دید. افشین درک می

نشدنی بود که دختر نوجوانت را از سنگین و فراموش

دست بدهی. نفس صداداری کشید و سعی کرد لحنش 

 تر ادامه داد: عصبی نباشد. آهسته

ی شما رفته بود، واسه خودش خونه نامدار از خونه -

گرفته بود، مستقل شده بود. بعد دوباره راه افتاد اومد 

سا اینجا. نکیسا طفلک که دیگه نبود، نامدار هم با پری

 بیشتر گرم گرفت. 



خب واسه همین اومد. بعد از نکیسا، من و نغمه  -

وروز اون زمانمون کردیم. خودت که حالداشتیم دق می

یادته. نامدار اومد، چون خودش رو پسر این خونه 

 خواست تنهامون بذاره. دونست. نمیمی

حاال اون زمان به خاطر تنهایی و افسردگی تو و نغمه  -

درد نکنه. بعدش دیگه واسه چی موندگار  اومد، دستش

قدر گرم گرفت که تا به خودم شد؟ چرا با پریسا این

جونِی وچندساله شده بود رفیق جونجنبیدم، نامدار سی

 ساله؟ پریسای پونزده

 پژمان اندوهش را فروخورد. 

افشین جان، همون سال مینا هم رفته بود به رحمت  -

ز قبلش هم نکیسا خدا. پریسا طفلک افسرده بود. ا

و پریسا جفتشون با نامدار خیلی گرم بودن. طبیعی 

بود که پریسا وسط اون همه مصیبت، بیشتر 

 بچسبه به نامدار.
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درست نیست پژمان. نامدار دایی نکیسا بود،  -

محرمش بود، ولی دایی پریسا نیست. این ارتباط 

دن عیبی نداشت ولی االن چند ساله وقتی بچه بو

کنه. هرجور خودت بلدی به نامدار من رو اذیت می

 بگو از پریسا فاصله بگیره. 

 پژمان نفس عمیقی کشید. 

گم حد روابط فامیلی رو نگه باشه، چشم. بهش می -

داره. حاال هم دیگه حرص نخور. انشاهللا فردا 

آد آد، پریسا سربلند میجواب آزمایش اعتیاد می

 شه. بیرون و موضوع تموم می

ها پایین هایش را به هم فشار داد و از پلهافشین لب

قدر احساس نگرانی نکرده بود. رفت. در عمرش این

 دلش بدجوری آشوب بود.  

□ 

مهین با سینی چای از آشپزخانه بیرون آمد و روی 

های هال مقابل آتیه و آتیال نشست. یک یکی از مبل



هرکدامشان گذاشت و رو به آتیه  لیوان چای جلوی

 گفت: 

کنی پسر من؟ قدر داری خودخوری میچرا الکی این -

از اون روز تا حاال نه خواب داری، نه غذای 

 وحسابی خوردی. درست

 آتیال نفسش را پوف کرد. 

 تقصیر منه. اگه اون همه پول بهش نداده بودم...  -

میز  تاپش را از روی زانوهایش برداشت و رویآتیه لپ

 گذاشت. 

خواد با اون پول خب تو که خبر نداشتی پریسا می -

کار کنه. دلت خواست بهش کادو بدی، ازش چی

خواد، اون هم نگفت. تو پول دادی پرسیدی چی می

ره حشیش خودش بخره. از کجا خبر داشتی می

 خره؟ می

 مهین لیوان چایش را برداشت و داغ لب زد. 

ذاره پریسا ین نمیحاال هم زیاد حرص نخور. افش -

 بمونه اون تو. 

 آتیال زیر لب غر زد. 



وروزش این افشین اگه پدر بود که پریسا االن حال -

 نبود.  

خدا تقصیری نداره. پریسا بعد از فوت مینا افشین بنده -

خدابیامرز، الکی حساس شد و این حساسیت هم موند 

روش. خب حق هم داره، نوجوون بود، خیلی سن بدی 

 بود. 

 مهین اندوهش را با نفس صداداری بیرون داد. 

ولی ماها که بچه نیستیم. خدایی افشین بعد از رفتن  -

پریسا کرده. جونش به جون مینا، هرکاری واسه 

وسه پریسا بنده. پریسا بزرگ شده، االن بیست

سالشه ولی هنوز کینه تو دلش مونده که چرا 

 باباش صبر نکرد سال مامانش بگذره و زن گرفت. 

گشت نبات ترش میکه توی قندان دنبال آبآتیه درحالی

 گفت: 

شه پریسا همچین خریتی کرده هنوز باورم نمی -

 سا و اعتیاد؟ آخه ِکی؟ چطوری؟ باشه. پری

 آتیال باز نفس صداداری کشید. 



اعتیاد و مواد خریدنش یه طرف، اون پسره از کجا  -

 کردم... سبز شده وسط زندگی پریسا؟ من فکر می

 مکثی کرد. 

کشید. با من و آتیه همیشه پریسا با من سیگار می -

گفت. چیزش رو بهمون میخیلی راحت بود. همه

 چطوری در مورد اون پسره یک کلمه حرف نزده؟ 

 جا کرد و گفت: آتیه آبنبات را درون دهانش جابه

 شاید دوستش داشته که هیچی نگفته.  -

 غره رفت. مهین لیوان خالی چایش راآتیال به او چشم

 درون سینی گذاشت. 

 آردش بیرون.حاال هرچی باشه، باالخره افشین می -
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 رو کرد به آتیال. 



جیمش نکنی. از این تو هم حواست باشه سین -

ها بهش نری. دختر طفلک وتخمها و اخمغرهچشم

باید اقالً پیش ماها آرامش داشته باشه. 

هات رو جمع کن. این بچه اعصاب بازیغیرت

تر از من و شما دوتا کسی رو نداره. پریسا نزدیک

نداره. یادگار خواهرمه. باید حواسمون بیشتر بهش 

 باشه. 

مهین بلند شد و سینی را برداشت. آتیال خیره شده بود 

 رو و حالتی عصبی و متفکر داشت. به روبه

□ 

 افشین وسط راهروی پاسگاه داد کشید: 

عنی چی که آزمایش پریسا مثبته ولی اون مرتیکه ی -

 بازی کردن. منفی؟ این دروغه. پارتی

 کاوه بازوی افشین را چسبید. 

دونم چقدر براتون سخته ولی آروم باشید عمو. می -

آزمایشگاه مطمئنه و مال خود نیروی انتظامی. 

 بازی کرده باشن. امکان نداره پارتی



بیرون کشید و رو کرد  افشین بازویش را از دست کاوه

 به مردی که همراهشان بود. 

بهروز، یه الیحه بنویس. درخواست تجدید آزمایش  -

 رو بده. 

 آروم باش افشین جان. -

 صدای افشین دوباره رفت باال. 

چی رو آروم باشم؟ به دخترم تهمت اعتیاد زدن. چی -

 کلفت داره. من مطمئنم اون پسره یه پارتی گردن

کاوه دوباره بازوی افشین را گرفت و رو به بهروز 

 گفت: 

آقای ارجمند، شما براشون بگید این مورد امکان  -

 بازی نداره. پارتی

 رو کرد به افشین. 

کنن، من عمو تو رو خدا داد نزنید. بیرونمون می -

 آد. هم کاری ازم برنمی

افشین نفس تندی بیرون داد. کاوه بازویش را کشید و 

 وی یک صندلی نشاند. او را ر



 کار کنن. خوان چیبشینید، من بپرسم ببینم االن می -

 کاوه دور شد و بهروز کنار افشین نشست. 

افشین جان، ما تمام تالشمون رو واسه پریسا  -

کنیم. شانسی که آورده، فروشنده به طمع افتاده یه می

دزدی کوچولو بکنه و سه گرم کم بهش حشیش داده. 

ش رو زدن نودوهفت گرم. االن وزن خالص حشی

شه قانع کرد با جریمه و دستمون بازه. قاضی رو می

 ها از خیر حبس بگذره. این

 اش چیه؟ ها؟ بقیهجریمه و این -

 بهروز مردد گفت: 

 شاید حکم شالق براش بدن.  -

 بهروز از جا پرید و داد زد: 

دختر نازنین من رو شالق بزنن؟ به خاطر یه  -

به خدا اگه نتونی این قضیه رو نادونی؟ بهروز 

خوره. از مون به هم میسالهجمع کنی، دوستی سی

اش هرچی فکر زندان و شالق بیا بیرون. جریمه

باشه حرفی ندارم ولی نباید بذاری پریسا بیفته 

 زندان یا شالق بخوره. 



 بهروز آستین کت افشین را گرفت و دوباره او را نشاند. 

مرد. اگه حکم شالق حرف رو تا آخرش گوش کن  -

رم دنبالش که قابل خرید باشه. اون هم هم بِدن، می

 شه. با پول حل می

افشین نفس عمیقی کشید و سرش را به دیوار پشت 

 ها گفت: سرش تکیه داد. صدایی از داخل یکی از اتاق

 مانی هژبر رو بیار.  -

های افشین باز شد. سربازی از اتاق بیرون آمد و چشم

اهرو رفت. کمی بعد با پسر جوانی برگشت به طرف ته ر

های بلندی داشت. وقتی به افشین و که موها و ریش

بهروز رسیدند، افشین بلند شد. مقابل جوان ایستاد و 

 براندازش کرد. با غیظ گفت: 

 نشونمت.فکر نکن قسر دررفتی. به روز سیاه می -
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 سرباز افشین را کنار زد. 

 بشینید آقا.  -

افشین دوباره قدمی جلو رفت. خیره در چشمان مانی 

 گفت: 

تو جعلنق مواد گذاشتی تو کیف پریسا، شک ندارم.  -

 کنم. رسوات می

بهروز از پشت بازوهای افشین را گرفت و او را کشید. 

 سرباز و مانی گذشتند. بهروز گفت: 

ینجا جای زورآزمایی کار رو بدتر نکن افشین. ا -

ی منطقی کار رو پیش نیست. باید با قانون و ادله

 برد. 

افشین نشست. کمی بعد مانی و مردی میانسال از اتاقی 

بیرون آمدند و به طرف در پاسگاه رفتند. افشین عصبی 

 پرسید: 

 پسره رو ولش کردن؟  -

آره دیگه، آزمایش اعتیادش که منفی بوده، خودش و  -

ه گفتن مواد مال اون نبوده. البد قاضی پریسا هم ک



براش وثیقه تعیین کرده و آزادش کردن تا موقع دادگاه. 

 ده. نهایت یه جریمه می

افشین دوباره نفس تندی بیرون داد و به خودش فشار 

خواست آن مردک ریشو را آورد که بلند نشود. دلش می

های دخترش است، که مطمئن بود مقصر تمام بدبختی

 گد بگیرد و ُخردش کند. زیر ل

مانی و پدرش از پاسگاه بیرون رفتند. کمی جلوتر دِر 

ماشینی که کنار خیابان پارک بود، باز شد و نامدار 

ی مانی مقدمه مشتش روی گونهپیاده شد. جلو آمد و بی

فرود آمد. مانی از شدت ضربه به عقب پرت شد اما 

ی ونهتعادلش را حفظ کرد و نیفتاد. دستش را روی گ

اش گذاشت و خیره شد به نامدار. پدرش ضربه خورده

 مابین آن دو پرید و رو به نامدار داد زد: 

ی وفامیل اون دخترهچته مردک؟ تو هم از فک -

چیزی؟ پسر من به خاطر خریتش که با همهبی

گناه دو شب مونده همچین دختری راه رفته، بی

م، بازداشتگاه. بعد عوض اینکه ما طلبکار باشی

 کشید. وشونه میشماها دارید برامون شاخ



اش به راحتی مرد نامدار با آن اندام درشت و چهارشانه

را از سر راهش کنار زد و دوباره رودرروی مانی 

 ایستاد و غرید: 

 دونی که این مشت رو واسه چی خوردی؟ می -

 مانی مظلومانه گفت: 

 تقصیر من نبود دایی نامدار.  -

ن مانی را چسبید و او را جلو کشید. ی کاپشنامدار یقه

 خیره شد توی چشمانش. 

وآمد داشتی، نگو این همه مدت که باهاش رفت -

 خره. نفهمیده بودی حشیش می

 من کرد. نامدار من

 گفتم... ولی... خب... من... همیشه بهش می -

پدر مانی یکی از بازوهای پُر نامدار را چسبید و به 

 د. عصبی گفت: ی مانی جدا کرزور از یقه

جای محاکمه تو دادگاهه آقا. دست از سر پسرم  -

دارید یا برم مأمور بیارم؟ بیست متری ورمی

 پاسگاهیم. 



 نامدار لباس مانی را رها کرد و رو به او غرید: 

تو بعداً در مورد خیلی چیزها باید به من جواب  -

 بدی. 

سوار ماشینش شد و طوری سریع حرکت کرد که صدای 

ها روی آسفالت شنیده شد. پدر ن الستیککشیده شد

ای اش کنار زد و به نقطهمانی دست او را از روی گونه

شد. تر مینگاه کرد که قرمز شده بود و هرلحظه پررنگ

 دست مانی را گرفت و دنبال خودش کشید و غر زد: 

های این هم دختره تو رفتی پیدا کردی با این فامیل -

 التش؟ اون از باباش، این از داییش... 

گه عموشه. پریسا بهش میداییش نیست، برادر زن -

 دایی. 

 قبالً دیده بودیش؟  -

زد. یه بار نه، ولی پریسا در موردش زیاد حرف می -

عکسش رو نشونم داد. گفت عکس من هم به اون 

 ده.نشون دا
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 مرد غرید: 

دختره معتاد بوده، تو االغ هم خبر داشتی، باز  -

ور تا آخرش با مواد ور اونباهاش راه افتادی این

توی ماشین تو بگیرنش. فکر این دختره رو از 

ی سرت بیرون کن مانی. چند ماه قبل که زمزمه

چیز همهاین دختر بی ازدواج سر داده بودی، واسه

بود؟ قبالً هم بهت گفته بودم االن وقت پیشرفتته. 

خیال ازدواج هم نباید بیاد تو سرت. این دادگاه به 

ذارم بمونی خیر بگذره، دیگه یه روز هم نمی

 ایران. 

مانی چیزی نگفت و دنبال پدرش به طرف ماشین او 

های وحشتناک رفت. هنوز گیج بود و ساعت

اعت گذشته برایش مثل یک کابوس بود. وهشت سچهل

خواست زودتر به خانه برسد، دوش بگیرد و دلش می

هایی که بوی گند بازداشتگاه را گرفته بود از شر لباس

خالص شود، اما بیشتر از هرچیز نگران پریسا بود. 



خواست روزی را ببیند که پریسا هم بدون دلش می

 دستبند از این در بیرون بیاید. 

□ 

ین کالفه نگاهی به اسم مهین روی گوشی انداخت و افش

 ی سبز را لمس کرد. دکمه

 سالم.  -

 سالم افشین خان. زنگ زدم ببینم پریسا چی شد.  -

 افشین نفسش را پوف کرد. 

ترسیدم، سرم اومد. جوابش اون چیزی که ازش می -

 مثبته. 

 زد. صدایش بیچارگی را فریاد می

 دختر من که مثل گل نگهش داشتم، معتاده.  -

 مهین با نگرانی پرسید: 

 شه؟ حاال چی می -

ریم فرستادنش دادسرا. االن من و بهروز هم داریم می -

 جا ببینیم تکلیف چیه. اون

 مهین با لحنی دلداری دهنده گفت: 



 انشاهللا به خیر بگذره.  -

 خدا کنه.  -

آزادش کردن، بذار یه افشین خان، اگه به امید خدا  -

 ی ما. مدت بیاد خونه

 افشین از کوره دررفت. 

مهین خانم، هشت ساله داری این ورد رو تو گوش  -

خونی، هر بار هم جوابم رو شنیدی. من می

 دونم این چه اصراریه. نمی

نفس عمیقی کشید و سعی کرد لحنش از آن تندی فاصله 

 بگیرد. 

ی گید. خالهدونم شما از روی خیرخواهی میمن می -

پریسایید، دوستش دارید، ولی باید درک کنید من 

باباشم. بعد از فوت مینا خدابیامرز هرکار از دستم 

براومده کردم که این دختر به یه جایی برسه، که روح 

 مادرش راحت باشه، که بهش مدیون نباشم. 

ین خان، ولی یه دختر دونم افشها رو میی اینهمه -

ی شما مادر الزم داره. خیلی کارها هست که از عهده

 آد. برنمی



شهره تو این هشت سال پریسا رو به چشم دختر  -

 خودش نگاه کرده. واقعاً براش مادری کرده. 

 مهین با مالیمت گفت: 

دونم، قبول دارم شهره خانم هم واسه پریسا کم می -

تره، با آتیه و آتیال تنذاشته ولی... خب با من راح

 هم جوره. بذارید یه مدت بیاد تا این بحران بگذره.
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های افشین از عصبانیت به لرزش افتاده بود دست

 حال باز هم نگذاشت صدایش باال برود. بااین

کنیم. من مهین خانم، ما داریم تو ایران زندگی می -

ای که پسر جوون فرستم تو خونهدخترم رو ب

کنن؟ جسارت هست، فردا مردم چه فکری می

نباشه، آتیال مثل پسر منه، ولی مردم که این رو 

گن افشین یه جو غیرت دونن. فردا همه مینمی



نداشت. دخترش رو انداخت دور. با دست خودش 

 هلش داد تو بغل یه پسر غریبه که... 

پایان داد. با لحنی  افشین حرفش را با نفس صداداری

 تر گفت: مالیم

االن رسیدیم دم دادسرا. دارم دنبال جای پارک  -

 زنم. گردم. هر خبری شد، بهتون زنگ میمی

 مهین با عجله گفت: 

باشه، فقط... من هیچی به مقداد و محسن نگفتم.  -

شناسید. بفهمن، قیامت راه اخالقشون رو که می

پریسا زود  ندازن. گفتم شاید خدا کمک کرد،می

 اومد بیرون و اصالً کسی نفهمید. 

افشین کالفه تشکر و خداحافظی کرد. گوشی را درون 

جیب کتش گذاشت و به سوی جای پارکی راند که کمی 

 جلوتر خالی شده بود. 

□ 

اش را بیمار از مطب بیرون رفت و افشین صدای منشی

اش زنگ زد. گوشیشنید که بیمار بعدی را صدا می



فشین با دیدن اسم مقداد به مریضی که جلوی خورد. ا

 در اتاق رسیده بود گفت: 

 چند دقیقه صبر کنید لطفاً.  -

میلی بیمار بیرون رفت و در را بست. افشین با بی

هایی قرار دانست چه حرفنگاهی به گوشی انداخت. می

شنید. مقداد آدمی نبود هرحال باید میاست بشنود اما به

د نبود بیاید مطب و بدتر آبروریزی که دست بردارد. بعی

 راه بیفتد. روی گوشی انگشت کشید. 

 سالم مقداد خان.  -

 دار مقداد با طعنه جواب داد: صدای خش

 سالم به شما پدر شایسته!  -

 افشین به روی خودش نیاورد. 

 خوب هستید؟  -

 شما بهترید!  -

افشین نفسش را پوف کرد و چیزی نگفت. از دیشب که 

شهره خبر داده بود مقداد خیال داشته به دیدن پریسا 

بیاید و او مجبور شده سربسته گرفتاری پریسا را 



برایش بگوید، مطمئن بود چنین تماسی از مقداد خواهد 

 داشت. مقداد گفت: 

طوری مراقب امانت خواهر ما مرد ناحسابی، این -

 ؟ این بود ادعای پدریت؟ بودی

 ای ندارید؟ ام. امر دیگهمن از شما بیشتر کالفه -

این عنوان دکتریت فقط برات لفظ قلم حرف زدن  -

آورده. تو که بلد نبودی جلوی یه دختر رو بگیری و 

 سپردیش دست ما. حواست بهش باشه، از اول می

 افشین تالش کرد خونسرد بماند. 

ریسا چند وقت دیگه االن هم چیزی نشده. پ -

 گرده خونه. برمی

 مقداد پوزخند زد. 

دختری که یه شب بیرون خونه بخوابه، دیگه  -

ست، اون هم دختری که با یه پسر اش خوندهفاتحه

 گرفته باشنش. کالهت رو بذار باال افشین خان. 

افشین از کوره دررفت، حتی منشی و بیمارانی را که در 

 اتاق انتظار بودند، از یاد برد و داد زد:  



تو الزم نکرده واسه من تکلیف تعیین کنی. تو این  -

هشت سال هزار بار پات رو از گلیمت گذاشتی 

تریت رو کردم و ورتر، باز هم رعایت بزرگاون

هنت رو وا چیزی نگفتم. دیگه از حد گذروندی که د

کردی و پشت سر دختر خواهر مرحومت اراجیف 

گی. پاتون رو از زندگی من بکشید بیرون. دیگه می

خوام اسمتون رو بشنوم. زندگی من و دخترم نمی

 هیچ ربطی به شماها نداره. 

تماس را قطع کرد و گوشی را روی میز پرت کرد. از 

لرزید. سرش را به پشتی هایش میعصبانیت دست

ی گردانش تکیه داد و چشمانش را بست. شهره صندل

قدر مفصل به مقداد نگفته بود، فقط گفته بود پریسا این

با دوستش همراه بوده و دوست او مواد مخدر همراه 

داشته و باعث گرفتاری پریسا شده است. حدس زدنش 

سخت نبود که مقداد با همین اطالعاتی که از شهره 

دستی زده و و به او یکگرفته بوده، سراغ مهین رفته 

ی همسر مرحومش کل ماجرا را شنیده است. از خانواده

اعتماد مهین بود که در این هشت سال تنها فرد قابل

آمیزش را با او و وریایی ارتباط محبتبدون هیچ رنگ



ها پریسا و حتی شهره ادامه داده بود و خیلی وقت

ته  ی نوجوانی پریسا را حل کرده بود.مشکالت دوره

دلش آرزو کرد این تماس باعث شود مقداد و محسن 

 ها قهر کنند و دیگر سراغشان نیایند.برای همیشه با آن
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 مأموری وارد اتاق کاوه شد و احترام گذاشت. 

قربان، وکیل اون پسره که پریشب دستگیرش کردیم  -

 ه. خواد شما رو ببیناینجاست. می

 کاوه که از فکر بیرون آمده بود با گیجی پرسید: 

 کدوم؟  -

 ی تجاوز به عنف.  همون پرونده -

اش زنگ خورد. قبل از اینکه کاوه چیزی بگوید، گوشی

 نگاهی به آن انداخت و گفت: 

 بگو منتظر باشه.  -



مأمور پا کوبید و از اتاق بیرون رفت. کاوه روی گوشی 

 انگشت کشید. 

 سالم رضا.  -

 سالم، چطوری جناب سروان فعال؟  -

اگه خبر جدید داری زود بگو. از صبح هنوز نرسیدم  -

 ی برادرشوهر خواهرم. برم یه سر بزنم خونه

 رضا با خنده گفت: 

 خب االن بری، چیزهای بهتری دستته.  -

 رفتی سراغ اثر انگشت؟  -

 آره. روی لیوان دوتا اثر انگشت هست، یکی مال -

متوفی و دومی یه اثر انگشت دیگه. خیلی راحت 

 تونی پیدا کنی کی بوده. می

 تور لباس چی؟  -

روی اون هم اثر انگشت هست اما چون توره، اثر  -

ست. سیستم برای مقایسه جواب بریدهها بریدهانگشت

نداد. باید سر فرصت بشینم چشمی مقایسه کنم، آنالیز 

نگاهی بهش انداختم،  طوری که یهشباهت بگیرم. همین



های مختلف یک دست بود، یعنی به نظرم اثر انگشت

 انگار مثالً یکی با دست تور رو گرفته و کشیده باشه. 

کاوه نفس تندی را همراه با فکرهایی که در لحظه به 

هایی افتاد که ذهنش رسیده بود، بیرون داد. یاد صحنه

که نوید قبالً شهره برایش تعریف کرده بود، همان شبی 

در حیاط مزاحم پریسا شده بود. از خودش پرسید یعنی 

دیشب هم نوید، پریسا را در حیاط تنها گیر انداخته و 

قدر جسارت را از حد گذرانده که خواسته دامن آن

لباسش را باال بزند؟ به نظرش منطقی نبود. نوید بین 

فامیل به عنوان پسر خوب و ورزشکار و بااخالق 

ید قبالً در حیاط نسبت به پریسا معروف بود. شا

جسارتی به خرج داده و پریسا هم زیادی شلوغ کرده 

بود اما اینکه در چنین شبی که آن همه آدم در خانه 

بودند، دست به این کار بزند، خیلی بعید بود. رضا 

 گفت: 

 الو، هستی کاوه؟  -

 آره، تو فکر بودم.  -

 رضا باز خندید. 



 د برو تو فکر! اقالً یه تشکر بکن بع -

مرسی، واقعاً زحمت کشیدی. از دیشب از خواب و  -

 زندگی افتادی ولی خیلی کار بزرگی کردی. 

هات رو برام بفرست، فردا صبح اثر انگشت مظنون -

 ببینم کدومش روی لیوانه. 

کاوه بعد از قطع تماس بالفاصله شماره گرفت. چند 

ای ی صدزمینهلحظه بعد شهره جواب داد. در پس

 رسید. اش صوت قرآن به گوش میگرفته

 سالم.  -

 سالم. قرار بود برام یه کاری بکنی. زنگ نزدی.  -

 شهره با گیجی پرسید: 

 کار؟ چی -

 قرار بود بگی لباس پریسا تور داره یا نه. -
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یادم رفت کاوه. صبح که حرف زدیم، بعدش پرهام  -

بیدار شد. تا بهش صبحونه بدم، هزارتا کار دیگه 

 پیش اومد. بعد هم که اومدیم باال تا االن. 

 اش کشید. کاوه دستی به پیشانی

دم این کار تون رو بگردم. ترجیح میباید خونه -

 سروصدا باشه. بی

 گفت. شهره کالفه گفت: « الو»شهره جواب نداد و کاوه 

 یه دقیقه صبر کن.  -

 کمی بعد در جایی ساکت گفت: 

بری. تو پله. جلو مردم آبروی آدم رو میاومدم تو راه -

ی ما دنبال چی شورش رو درآوردی کاوه. تو خونه

خوای بگردی؟ یه آتو از پریسا؟ به نظرت پریسا می

 تونه آدم بکشه؟ می

ی شما یکی رو سعی کن بفهمی شهره، تو خونه -

 جا رو بگردم. کشتن. روال عادی پرونده اینه که من اون

ی پژمان و ری خونهنوید تو حیاط مرده. چرا نمی -

 آتوسا رو بگردی؟ 



ی شما بودن. تازه اگه شون خونهچون موقع قتل همه -

گردم. اتاق نوید جاها رو هم میالزم بشه، اون

یامرز رو که حتماً باید ببینم، فقط منتظرم خونه خداب

 کم خلوت بشه. یه

 شهره با حرص گفت: 

 ی ما رو بگردی. ذارم بیای خونهمن نمی -

نذاری، مجبورم حکم بگیرم ولی به نظرم قشنگ  -

ای که تا دیروز اجازه داشتم نیست واسه گشتن خونه

 جاش برم، حکم بگیرم و مأمور بیارم. همه

 فسی عصبی بیرون داد. شهره ن

 خوای برسی. باشه، بیا بگرد ببینم به کجا می -

ی شما، بعد رم خونهافتم. اول میمن دارم راه می -

آم باال. کلید واحدتون رو بذار زیر جلودری که قبلش می

نیام باال. خودت هم حواست باشه افشین و بقیه یه وقت 

بهتره نفهمه. نیان پایین. االن افشین هم اعصاب نداره. 

 ذارم سر جاش. چی رو میهمه

 باشه.  -



کاوه گوشی را توی جیبش گذاشت و بلند شد. خسته 

بود. روز شلوغی داشت، طوری که حتی وقت نکرده 

بود یک استکان چای بخورد، ناهار خوردن وسط آن 

روز شلوغ که دیگر جزو محاالت بود. احتماالً هنوز هم 

درگیر بود. از اتاق که خیلی کار داشت و تا آخر شب 

بیرون رفت، مأموری که چند دقیقه قبل به اتاقش آمده 

بود، از اتاق دیگری خارج شد و با دیدن کاوه خبردار 

 ایستاد. 

 جناب سروان، وکیل پسره...  -

 کاوه حرفش را قطع کرد. 

 االن باید برم. بگو فردا بیاد. -

بدون اینکه مجالی برای بحث بدهد، به طرف در راه 

تاد. موقعی که سوار ماشینش شد، به فکرش رسید با اف

ایرادی که دِر حیاط آن خانه دارد، هرکس قلقش را 

تواند در را باز کند و وارد شود. بداند، به راحتی می

ی مظنونین را از آن آرزو کرد الزم نشود محدوده

 تر کند.   وهفت نفری که دیشب آنجا بودند، گستردهبیست

□ 



نار هال را که بعد از مهمانی دیشب کاوه گوشه و ک

هنوز مرتب نشده بود، با دقت نگاه کرد و دنبال سرنخ 

ای به چشمش نخورد. بعد گشت، اما هیچ چیز غیرعادی

پرهام و اتاق خواب شهره و افشین سر زد.  به اتاق

اتاق کار افشین را با دقت بیشتری بررسی کرد. حاال 

ه و به آن خیره شده ی اتاق پریسا ایستادجلوی در بسته

بود. انگار ورود به این اتاق و گشتن به دنبال مدرک 

جرم برایش سخت بود و تا آن لحظه خودش هم نفهمیده 

بود که چرا این اتاق را برای آخر کار گذاشته است. 

دستگیره را پایین داد و وارد شد. چراغ را که روشن 

ای از وسایل مختلف جلوی چشمش کرد، ترکیب آشفته

ظاهر شد. اتاق پر بود از بوی آشنای پریسا، ترکیبی از 

عطر دلخواه او و بوی بدنش. کاوه به زور خاطرات 

برد و او جوری روزهایی را که پریسا را بیرون می

خندید که کاوه شک نداشت به گفت و میراحت می

زودی جواب مثبت را از او خواهد گرفت، از ذهنش 

 بیرون کرد.
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روی میز آرایش پر بود از انواع لوازم و عطر و 

دانست شناخت و نمیچیزهای دیگری که کاوه نمی

مصرفشان چیست. تختخواب نامرتب به حال خودش 

وبرهم ریخته رها شده بود. کف اتاق تعدادی لباس درهم

بود. کاوه لباس سبزی را که دیشب تن پریسا دیده بود، 

ها پیدا کرد. لباس را از ز میان انبوه لباسا

طور هایش باال گرفت و با دقت نگاه کرد. همانسرشانه

که به یاد داشت، لباس هیچ توری نداشت. کاوه پایین 

لباس را دست کشید و بعد متوجه آستر ظریف لباس 

شد. توری همرنگ لباس به آستر دوخته شده بود که 

ده شده بود. کاوه نفس در پشت لباس یک تکه از آن کن

 عمیقی کشید و لباس را روی تختخواب نامرتب انداخت. 

سراغ کشوهای پریسا رفت. از روی وسایل دخترانه 

سریع رد شد و در یکی از کشوها تعدادی دارو دید. 

هایی بود که صبح شهره گفته بود همان قرص

روانپزشک کمپ برای پریسا تجویز کرده است. کاوه 

رد و تعدادش را یادداشت کرد. باید از ها را شمقرص



پرسید که پریسا چه تعداد قرص در اختیار شهره می

 داشته تا بفهمد بیشتر از دستور مصرفش کم شده یا نه. 

نگاهش روی سطل آشغال اتاق چرخید و به طرف آن 

رفت. خیلی زود جواب سؤال ذهنش را گرفت. چند ورق 

تعدادی خالی قرص درست باالی سطل آشغال روی 

ها را برداشت. دو کاغذی مچاله افتاده بود. آندستمال

ورق از هرکدام از داروهای پریسا بود، و یک ورق 

 متادون! 

کاوه نفسش را پوف کرد. کار خیلی سختی بود که برود 

و به افشین بگوید پریسا باید فردا صبح برای 

 ی آگاهی بیاید. نگاری به ادارهانگشت

□ 

غ که با صوت قرآن پر شده بود، میان کاوه در هال شلو

ی جمعیت جلو رفت و مقابل های دردمندانهصدای گریه

جعفر رسید که سرش را پایین انداخته و با چشمانی که 

های زد، خیره شده بود به گلها موج میغم در آن

 فرش. 

 گم جعفر آقا. غم آخرتون باشه. تسلیت می -



اس به او زل حوجعفر سرش را بلند کرد و گیج و بی

قدر پرت بود از دنیا و آنچه در آن زد. حالتش آن

گذرد که انگار اصالً حرف کاوه را نشنیده بود. کاوه می

 برد و گفت: سرش را جلو 

دونم موقع خوبی نیست، ولی اگه بتونید زودتر می -

 با من حرف بزنید، کمک بزرگیه. 

هایش را که انگار در همین زمان کمتر از جعفر چشم

روز آب رفته و گود افتاده بود، به صورت او یک شبانه

 دوخت. 

 خوای بدونی بپرس. هرچی می -

اینجا... شلوغه جعفر آقا. اگه ایرادی نداره، بریم یه  -

 اتاق دیگه. 

رسید که جعفر بلند شد. طوری گیج و منگ به نظر می

داند باید چه کند. فراموش کرده بود راه رفتن انگار نمی

تر طرفاست. کاوه با نگاه از شهره که کمی آنچگونه 

 نشسته بود، کمک خواست. شهره بلند شد و جلو رفت. 

 چی شده؟  -

 کدوم اتاق خلوته که بتونیم حرف بزنیم؟  -



ها یه عده هستن. آتوسا رو که به زور تو تمام اتاق -

بخش خوابوندن که خودش رو کتک نزنه و آمپول آرام

ور دراز کشیدن. ور اونعده هم اینباز از حال نره، یه 

 ی ما. برید خونه

ی خواهرش را که هنوز کاوه سر تکان داد و کلید خانه

در جیبش بود، از روی جیب لمس کرد. دست لرزان 

 جعفر را گرفت و راه افتادند.
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ی اول شدند، کاوه، جعفر را موقعی که وارد هال طبقه

ها ی مطیع شده بود، روی یکی از مبلکه مثل یک بچه

 نشاند. یک صندلی را جلو کشید و مقابلش نشست. 

دونم چقدر براتون سخته در مورد... راستش... می -

فوت نوید خدابیامرز حرف بزنیم ولی... ما چند تا 

مظنون هستید، چه از مدرک داریم. اگه به کسی 



کسانی که دیشب تو جشن بودن و چه دیگران، بهم 

 بگید. 

رو خیره ماند. یک قطره اشک جعفر چند لحظه به روبه

 ی چشمش پایین چکید. با صدایی گرفته گفت: از گوشه

نوید طفلک هیچ دشمنی نداشت. همه دوستش  -

 داشتن. 

 دفعه صدایش باال رفت. بعد یک

 براش پاپوش دوختن. براش دشمن درست کردن.  -

 کی براش پاپوش دوخته؟  -

 جعفر سرش را به راست و چپ تکان داد. 

 من از بیگانگان هرگز  ننالم...  -

 کاوه با مالیمت گفت: 

 جعفر آقا، همه فامیلیم. بهم بگید به کی شک دارید.  -

گلم که رفت، مظلوم رفت، حاال چی بگم؟ پسر دسته -

 چه فایده داره گفتنش؟  دیگه



ها لب ورچید. چند قطره هایش را بست و مثل بچهچشم

اش روی صورتش چکید. های بستهاشک از الی پلک

 کاوه یک دستمال به دستش داد. 

کمک کنید که قاتلش مجازات بشه. موضوع رو بهم  -

 بگید جعفر آقا. 

هایش را پاک کرد. وقتی شروع به حرف جعفر اشک

 وز صدایش بغض داشت. زدن کرد، هن

چند شب پیش پریسا به نوید تهمت زد. گفت نوید  -

کاره نبود. تو حیاط مزاحمش شده. نوید من این

 تر بود. پسرم از گل پاک

 آب دهانش را فروداد. 

بعدش... نامدار اومد به خاطر پریسا زد تو گوش  -

 نوید. 

کنان با صدایی که از گریه هق افتاد. مویهجعفر به هق

 ک شده بود نالید: ناز

 کشدش. من خودم شنیدم.تهدیدش کرد. گفت می -

 کنید قتل کار نامدار بوده؟ یعنی فکر می -



 جعفر به تأیید سر تکان داد. 

دونم. مطمئن نیستم. یه نفر دیگه هم هست که نمی -

 آد نوید طفلک رو... ازش برمی

بغضی را که مثل سنگ در گلویش نشسته بود، فروداد. 

 رسید:کاوه پ

 کی؟  -

نویدم... پسرم... رو خواهرش غیرت داشت.  -

تونست بشینه تماشا کنه کسی بهش نظر داشته نمی

 باشه. 

خب موردی بوده... کسی مزاحم نیوشا خانم شده  -

 بوده؟ 

 هایش را روی هم فشار داد. با غیظ گفت: جعفر لب

بار اولش تقریباً یه سال پیش بود. نوید عصبانی  -

و گفت امیرعلی و نیوشا رو با هم دیده. اومد خونه 

من و آتوسا آرومش کردیم. با نیوشا حرف زدیم. 

کردیم خوره. فکر میگفتیم اون پسره به دردش نمی

 جریان تموم شده. 

 جعفر مکثی کرد. 



عقل من باز با اون پسره تموم نشده بود. دختر کم -

دفعه هم نوید برام تعریف کرد، رفته بیرون. اینمی

کرد، اما گفت به روی پسرم هیچی رو ازم قایم نمی

خودم نیارم. گفت ازشون زهرچشم گرفته، به 

 نظرش بعید بود دوباره دست از پا خطا کنن. 

دش را روی که خوچشمان جعفر باز خیس شد و درحالی

کرد. داد، بدون هیچ خجالتی گریه میتکان میمبل تکان

کاوه نفس عمیقی کشید. درد این مرد را به خوبی 

 کرد.   احساس می

□ 
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 یک ماه قبل

 امیرعلی با لبخند به صورت نیوشا نگاه کرد و گفت: 



لب تر کن.  چی دوست داری برات بخرم؟ تو فقط -

 ریزم زیر پات. دنیا رو می

 حال لبخند زد. ای کرد و درعیننیوشا اخم دلبرانه

چاخان! تو اگه دنیا رو داشتی که االن الزم نبود  -

وسط این سوز سرما پیاده خیابون گز کنیم! رفته 

 مون. بودیم سر زندگی

 امیرعلی خندید. 

وبالم خالیه حاال نزن تو ذوقم دیگه! درسته االن دست -

کنم، بعدش بابا ولی باالخره مامان بابام رو راضی می

 کنه. خیالت راحت باشه. کمک می

خیالم که راحت هست. مطمئنم تو قول بدی، پاش  -

 ستی. دلم به همین گرمه. وامی

امیرعلی دست سفید و ظریف نیوشا را گرفت و آرام 

دفعه نوید مقابلشان ظاهر شد. مثل همیشه اد. یکفشار د

شرت مشکی ساده پوشیده بود که بازوهای یک تی

فرمش داد. ابروهای خوشاش را نمایش میعضالنی

درهم گره خورده بود و خیره به نیوشا و امیرعلی نگاه 

 کرد. می



نیوشا با دیدنش دستش را از دست امیرعلی بیرون 

وی دهانش گذاشت و با آورد و هین کشید. دست ر

چشمانی گرد و متوحش به نوید خیره شد. مشت سنگین 

نوید وسط صورت امیرعلی فرود آمد که سر جایش 

خشکش زده بود. امیرعلی به عقب پرت شد و زمین 

خورد. خون از لب باالیش سرازیر شد و به آنی 

اش را پوشاند و روی کاپشنش ریخت. نیوشا یک چانه

تانش را از شدت اضطراب درهم قدم جلو رفت. انگش

 گره زده بود. با صدایی لرزان گفت: 

 نوید، به خدا...  -

ی میان خودش و نوید بدون توجه به حرف او فاصله

ی کاپشن امیرعلی را چسبید و امیرعلی را پر کرد. یقه

قدر راحت از زمین بلندش کرد که انگار یک پر کاه آن

و نزدیک کرد آلود ای خوناست. صورتش را به چهره

 و غرید: 

بینمت. یه بار بار آخرت باشه دوروبر نیوشا می -

دیگه همچین غلطی بکنی، اقالً سه ماه رو تخت 

 خوابی. بیمارستان می



او را رها کرد. امیرعلی سکندری خورد و به زحمت 

تعادلش را حفظ کرد. نوید پوزخند زد و نگاه بّرانش را 

 روی صورت او چرخ داد. 

 ی قبرستون. ف رفتی سینهشاید هم صا -

بعد برگشت و بازوی نیوشا را گرفت و او را دنبال 

 خودش کشید. نیوشا سعی کرد سر جایش بماند و گفت: 

 نوید به خدا هیچی نبود. اتفاقی...  -

نوید طوری بازوی او را کشید که نیوشا اجباراً راه 

 افتاد. با صدایی آهسته غرید: 

خواد جلو این جعلنق کتک بخوری؟ راه دلت که نمی -

 رو. جا بچسبونمت کف پیادهبیفت تا نزدم همین

شد، برگشت و طور که دنبال نوید کشیده مینیوشا همان

رو جا وسط پیادهنگاهی به امیرعلی انداخت که همان

ایستاده بود. چند نفر دورش جمع شده بودند و مردی 

میرعلی مات زل زده بود به دستمالی به دستش داد. ا

حواس دستمال را گرفت و روی خون لبش نیوشا. بی

 کشید. نوید بازوی نیوشا را فشار داد و غرید: 

 جلوت رو نگاه کن االغ.  -



گرفت و پیش نیوشا رو برگرداند. دلش داشت آتش می

امیرعلی با آن صورت خونی جا مانده بود. کمی جلوتر 

ه سمت یک آزرای مشکی نوید ریموت زد و نیوشا را ب

 کشید. در شاگرد را باز کرد و دستور داد:

 سوار شو.  -

وقتی حرکت کردند، چند دقیقه سکوت بود. نیوشا 

کرد. سرش را پایین انداخته بود و با بند کیفش بازی می

نوید در خیابان خلوت که مردم را زودتر از همیشه به 

آخرین  خانه فرستاده بود، پایش را روی گاز گذاشت. تا

راند، طوری که نیوشا ترسید و حد ممکن تند می

 دفعه نوید داد زد: کمربندش را بست. یک

کشی؟ افتادی دنبال این پسره تو واقعاً خجالت نمی -

 کنی که چی بشه؟خودت رو سبک می
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 نیوشا جواب نداد. نوید هوار کشید: 



فهمیده، حالیش نیست چه غلطی بار اول گفتم ن -

کنه. قول دادی دیگه دور این عوضی رو خط می

بکشی، من هم خیالم راحت شد. بعد باید یهو تو رو 

 با این گوساله دست در دست هم ببینم؟ 

ی نیوشا سکوتش را حفظ کرد و کمی گردنش را در یقه

اش فروبرد. نوید کمی به سمتش چرخید و طوری بارانی

زد که گردن نیوشا به یک طرف چرخید و به او سیلی 

نفس زدن افتاد. نوید انگشتش را از ترس به نفس

 تهدیدوار مقابل صورت او تکان داد. 

بار آخرت باشه نیوشا. باهات شوخی ندارم. یه بار  -

دیگه بفهمم حتی با این الدنگ حرف زدی، پوستت 

 کنم. رو می

 نیوشا باز هم ساکت ماند. نوید فریاد زد: 

 یدی چی گفتم؟ شن -

 نیوشا لرزان گفت: 

 آ... آره.  -

نوید نفس عمیقی کشید و کمی در سکوت راند. این بار 

 تر شده بود. وقتی حرف زد، صدایش آرام



آد جلو؟ خوادت، چرا نمیاگه این چلغوز واقعاً می -

آد پسری که یه دختر رو دوست داره می

خواستگاری. وقتی نیومده یعنی هرچی تو گوشت 

 ایه. باد هواست. دنبال چیز دیگه خونده

نیوشا بغضش را فروداد، تمام شجاعتش را جمع کرد و 

 با صدایی لرزان گفت: 

وقت پاش طوری نیست. تا حاال هیچامیرعلی... این -

 رو از گلیمش درازتر نکرده. 

 دوباره صدای نوید رفت باال. 

گیره، شعور. امروز دستت رو میاالن اولشه بی -

بینی... استغفرهللا. من رو کنی میمی فردا چشم وا

 به چرند گفتن ننداز دختر. 

دو قطره اشک روی صورت نیوشا چکید. نوید با 

 حرص گفت: 

آره، گریه کن. باید به حال خودت زار بزنی احمق.  -

گه و پسره خرت کرده. دو ساله داره باهات می

 کنه، آخرش هم هیچی به هیچی. خنده، تفریح میمی



ی نیوشا داغ شده و بدنش گر صورت سیلی خورده

گرفته بود. از شدت عصبانیت ترس را از یاد برد و داد 

 زد: 

کافر همه را به کیش خود پندارد. تو آشغال فکر  -

 کردی همه مثل خودتن. 

 نوید صورتش را جمع کرد. 

 چه زری زدی؟  -

 نیوشا هوار کشید: 

ای که من و امیرعلی رو کتک کارهاصالً تو چی -

کنی؟ امیرعلی داره زنی و برام صدا بلند میمی

آد خواستگاری، کنه. بعدش میباباش رو راضی می

 شم. از شر تو نکبت خالص می

نوید بازوی نیوشا را طوری فشار داد که جیغش بلند 

 شد. 

 خفه شو تا نزدم یه جات بشکنه. این پسره تا بخواد -

هات باباش رو راضی کنه، موهات رنگ دندون

ده یا به فرض هم واقعاً شده. یا داره بازیت می



راست بگه، پسری که تو این سن دستش جلو 

 فهمی یابو؟ خوره، میباباش درازه، به درد نمی

نیوشا دست راستش را روی بازوی چپش گذاشت که 

های هقهق افتاد. میان هقنوید رها کرده بود و به هق

داد. اش زیر لب با صدایی نامفهوم فحش میوقفهبی

 نوید غرید: 

کنی و این هم بار آخرت باشه که دهنت رو وا می -

زنی. من هرکار هم بکنم، َمردم. در مورد من زر می

شه. تو به فکر خودت باش که چیزی ازم کم نمی

 فردا آبروریزی بار نیاری.
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 ی_و_نه#قسمت_س

نیوشا خودش را به در چسباند و زار زد. فقط دلش 

خواست زودتر به خانه برسند، به اتاقش بگریزد و می

از شر نوید خالص شود. یک آن نگران شد که نوید در 

ی قبل که گفته بود او و امیرعلی خانه حرفی بزند. دفعه



های پدر را در کافه با هم دیده است، چند هفته نصیحت

را تحمل کرده بود. از این وضع خسته شده  و مادرش

بود. دیگر حوصله نداشت حتی یک کلمه بشنود. وقتی 

 اش آرام شد، نوید گفت: گریه

ی غصه گم، چون حوصلهاینا نمیبه مامان -

خوردنشون رو ندارم. منتظرم بلکه خودت سر عقل 

بیای، ولی به جون مامان قسم، یه بار دیگه، فقط 

متری این پسره رد شنوم از دهیه بار ببینم یا ب

ات. شوخی هم ذارم رو سینهشدی، سرت رو می

 ندارم. حالیت شد؟ 

 رمق گفت: نیوشا بی

 آره.  -

نوید نفس عمیقی کشید و به رانندگی ادامه داد. تا به 

 خانه برسند، دیگر حرفی ردوبدل نشد. 

□ 

 محسن با دقت به صورت امیرعلی نگاه کرد و گفت: 

این کبودی شبیه تصادف نیست.  راستش رو بگو. -

 دعوا کردی؟ 



 امیرعلی کالفه گفت: 

چی شک دارید بابا. گفتم ماشین شما هم که به همه -

 آروم خورد بهم، خوردم زمین، صورتم خورد به جدول. 

 بعد ولش کردی رفت؟  -

 اصالً واینستاد. تا بلند شم، رفته بود.   -

خورد و امیرعلی ازخداخواسته که گوشی محسن زنگ 

شور و مجالی برای پایان بحث پیش آمده، اسپری شیشه

های یک دستمال را از کشو درآورد و به طرف شیشه

رنگ را روی طور که مایع آبیقدی مغازه رفت. همان

کشید، گوشش به پاشید و دستمال میشیشه می

نصیبش نشد. های محسن بود ولی چیز زیادی حرف

پدرش فقط چند کلمه حرف زد و تماس را قطع کرد. 

امیرعلی با ناامیدی نفسش را بیرون داد. وقتی پاک 

 ها تمام شد، محسن گفت: کردن شیشه

 امیرعلی، برو منیریه کباب بگیر.  -

چالند و به که دستمال را زیر شیر میامیرعلی درحالی

 مالید غر زد. هم می



دونم شما منیریه واسه کباب؟ نمی از اینجا پاشم برم -

ای به اون کبابی قراضه دارید. به خدا همین چه عالقه

 جا بهتره. کبابی سر خیابون غذاش از اون

جاییم. الکی تنبلی نکن پسر. سی ساله مشتری اون -

شه خورد. مال اینجا آشغاله. کوبیده رو هر جایی نمی

 شیم. مریض می

ینتی که در اتاقک ته مغازه امیرعلی دستمال را روی کاب

 زد گفت: طور که زیر لب غر میبود، پهن کرد و همان

 پول تو کارتم کمه.  -

محسن کارتی را از جیبش بیرون آورد و به دست او 

 داد. 

چهارتا سیخ کوبیده با گوجه و نون بگیر. خواستی،  -

 نوشابه هم بگیر. 

 چشم.  -

 ولخرجی نکنی ها. فردا چک دارم.  -

 لی عصبی گفت: امیرع

 البد با اتوبوس هم برم.  -



 ای کرد. خندهمحسن تک

قدر لنگ نموندیم که نتونی یه نه دیگه، هنوز این -

 کرایه تاکسی بدی.

امیرعلی کارت را در جیبش گذاشت و از مغازه بیرون 

اش که ی پدرش به کبابی محل کودکیرفت. این عالقه

یک هم اش را حفظ کرده بود و پکامالً حالت سنتی

زد داد. هرچند بیشتر حدس مینداشت، حرصش می

فرستد! ها محسن او را دنبال نخودسیاه میجور وقتاین

دانست تا برود و برگردد، الاقل یک ساعت طول می

کشد و تازه باید کباب یخ کرده و ماسیده بخورند. می

 نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت: 

االخره این چرخه. بدر همیشه روی یه پاشنه نمی -

 شه بابا.شه. نوبت من هم میدردسرها تموم می
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 مکثی کرد و با غیظ ادامه داد:



 واسه تو هم دارم نوید خان زورگو.  -

اش را رفت، گوشیطور که به طرف سر خیابان میهمان

ی نیوشا را گرفت. صدای او را که درآورد و شماره

شنید، حس خوشایندی در دلش لولید. چقدر این دختر 

را دوست داشت. حاضر بود دنیا را بدهد و او را داشته 

 باشد. پرسید: 

 راحتی حرف بزنی؟  -

کس خونه نیست. مامان بابام رفتن خرید، آره، هیچ -

 نوید نکبت هم که باشگاهه. 

 دیگه اذیتت نکرد که؟  -

 نیوشا با دلخوری گفت: 

کنه غلط زیادی بکنه، اینا که جرئت نمیجلوی بابام -

جاش که تو ماشین ولی بازوم کبود شده. همون

 فشارش داد. 

 ر داد. هایش را با حرص روی هم فشاامیرعلی لب

هاش رو سرش بازییه روز تالفی این وحشی -

آرم. حاال خودم هیچی. من تو روش درنیومدم که درمی

فردا وقتی اومدیم خواستگاری، بهونه دستش نباشه؛ 



ولی شک نکن اون آشغال رو که به خودش اجازه داده 

کنم که خودش دست روی تو بلند کنه، چنان ادب می

 موقعش. نفهمه از کجا خورده. به 

خواد ریختش رو ببینم. از دیروز من که دلم نمی -

باهاش حرف نزدم. تو رو خدا زودتر یه کاری بکن 

ی عذاب. مامان امیرعلی. این خواستگار هم شده مایه

زنن، پیغوم اش ِهی زنگ میبابام پسندیدنش. خونواده

دن که این پسره ها هم به من گیر میدن، اینپسغوم می

مون افتاده و ردش نکنم. نوید هم بدتر دیگه از آس

کنه که این خواستگار خیلی اینا رو تحریک میمامانم

 شم. خوبه. خیلی دارم اذیت می

آلود شده بود. امیرعلی با مهربانی صدای نیوشا بغض

 گفت: 

چی رو بسپر به من عزیزم. خیالت راحت تو همه -

آدم  یشه مثل بچهباشه. همین روزها بابام مجبور می

بیاد خواستگاریت. شر نوید و اون مرتیکه رو هم از 

 کنم. نگران هیچی نباش عشقم. سرت کم می

 اگه تو رو نداشتم...  -



 لبخند روی لب امیرعلی نشست. 

حاال که داری، بدجور هم داری. همچین دلم رو  -

خوام ازت دور باشم بردی که یه ثانیه هم نمی

 نیوشا. 

 میرعلی گفت: ای کرد. اخندهنیوشا تک

 الهی من فدای اون خندیدنت بشم. -

 خندم ولی دلم خونه. می -

 خدا نکنه دلت خون باشه عزیزم.  -

 نیوشا آه کشید.  

من بیشترین نگرانیم از نویده. بدجوری ازت کینه به  -

اینا رو راضی کنی، ترسم بعداً که باباتدل گرفته. می

 های نوید شروع بشه. بازی درآوردن

گذرم. هرکس بخواد سر طمئن باش من از تو نمیم -

گیرم، حاال چه راهم سنگ بندازه، بدجور حالش رو می

مامان بابای خودم باشن، چه اون نوید کثافت، چه 

« نه»خواستگار مزاحم که حالیش نیست وقتی یه بار 

 شنیده، باید گورش رو گم کنه بره. 



ن ستی. دلم به همیمطمئنم حرف بزنی پاش وامی -

 گرمه. 

موقعی که امیرعلی خداحافظی کرد و سوار تاکسی شد، 

کرد. باید زودتر به فکر فرورفت. باید کاری می

اش شد. فکر از دست دادن نیوشا دیوانهکار میبهدست

 کرد.می
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 یک هفته قبل

هایی که باال فضای باشگاه با بوی عرق، صدای وزنه

های شد و انواع دستگاهرفت و به زمین کوبیده میمی

های تندی که ورزشکاران بیرون سازی و نفسبدن

ای را باال برد دادند، پر شده بود. نوید درازکش وزنهمی

هایی گذاشت که بینشان دراز کشیده بود. و روی پایه

ی کرد. حولهصورت و بدنش چکه می بلند شد. عرق از

کوچکی را از روی زمین برداشت و عرق صورتش را 



دوید خشک کرد. جوانی که کنارش روی تردمیل می

 گفت: 

 خسته نباشی داداش نوید.  -

 لبخند سر تکان داد. نوید بی

 زنده باشی داداش.  -

به طرف در باشگاه راه افتاد. کنار کانتری که در حکم 

بود، به مرد جوانی که پشت کانتر  بوفه و پذیرش

 ایستاده و به آن تکیه داده بود گفت: 

آم. حواست به دو ساعت دیگه میُمسلم، من یکی -

 ها باشه. ی کالسبرنامه

 چشم، خیالت راحت.  -

های زیرزمین باال رفت. در اولین پاگرد نوید از پله

اش مقابل دری چوبی ایستاد و از جیب شلوارک ورزشی

کلید تکی بیرون آورد. در را باز کرد و وارد شد. یک 

نگاهی به فضای سوئیت کوچک انداخت، یک فضای 

ای از آن چند کابینت و یک حدوداً بیست متری که گوشه

یخچال و سایر وسایل آشپزخانه بود و نیم متر باالی 

ی دوجداره با دیوار چسبیده به سقف یک پنجره



ی باشگاه دنبال رهی مات. موقعی که برای اجاشیشه

گشت، بیشترین چیزی که چشمش را محل مناسب می

گرفته بود، این سوئیِت کوچک اما شیک بود. دوست 

داشت فضای مستقلی برای خودش داشته باشد. با 

حوصله آن فضای کوچک را با وسایلی ساده و شیک 

رنگ، تلویزیون ایست نسکافهپر کرده بود. یک نیم

نفره که ته سوئیت به اب یکدی و یک تختخوایال

دیوار چسبیده بود، آباژوری که نور ماتش به آنجا 

داد و یک در چوبی که به بخش میفضایی آرامش

 شد. سرویس بهداشتی باز می

اش ها انداخت و گوشینوید خودش را روی یکی از مبل

را که قبل از تمرینش اینجا گذاشته بود، از روی میز 

د بار روی آن انگشت زد و جلوی مبل برداشت. چن

ای گوشی را روی اسپیکر گذاشت. صدای لطیف دخترانه

 شنیده شد. 

 سالم عزیزم.  -

 سالم عشقم. چطورهایی؟  -

 بد نیستم. تو چطوری؟  -



خوبم. تازه تمرینم تموم شده، اومدم سوئیت. دلم برات  -

 پر کشید.

 دختر با لوندی گفت:

 م. من هم دلم برات یه ذره شده عجیج -

 آی پیشم مائده؟ یه سر می -

اینا امشب قراره بیان شه. بهت که گفته بودم داییمنمی -

 مون. خونه

 حاال کو تا شب؟ بیا و زود برو.  -

 شه نوید. به جون تو نمی -

 ای کرد. خندهنوید تک

 کنی؟ دونی نازت خریدار داره، داری برام ناز میمی -

گم. بیام پیش تو، نه نمینه قربونت برم. من بتونم  -

خواد واسه داداش مامان کلی کار ریخته سرم. می

آم پیشت جونش خداد جور غذا درست کنه. فردا می

 عشقم.

 

 #دختری_در_غبار



 #فرناز_نخعی

 #قسمت_چهل_و_دو

 نوید نفس عمیقی کشید. 

 بینمت. تا فردا عشق نوید. باشه، پس می -

هایش را باال و پایین تماس را قطع کرد و لیست شماره

کرد. روی اسمی انگشت زد. چند لحظه بعد دختری 

 گفت: 

 سالم نوید.  -

 سالم به روی ماهت عزیزم. چطوری؟  -

 خوبم، تو چطوری؟  -

 زنم بنیتا. دلتنگ. دارم واسه یه دقیقه دیدنت پرپر می -

 یمت گفت: دختر با صدای جذابش خندید. نوید با مال

باید هم بخندی دیگه. حال من عاشق رو که  -

 آی پیشم؟ فهمی. مینمی

 حالش نیست نوید.  -

 حال چی رو نداری نوید به فدات؟  -



حال اینکه لباس بپوشم، حاضر شم بیام بیرون،  -

 تاکسی سوار شم. 

تو جون بخواه. تاکسی سرویس نوید دربست در  -

ای بگیرم، سه دقیقهخدمته. لباس بپوش، من یه دوش 

 تونم. ربع دیگه سر کوچهیه

 آخه..  -

 نوید حرفش را قطع کرد. 

 اما و اگر نیار دیگه عشق من.  -

 خواستم عصرونه بخورم.  آخه گشنمه. می -

آم دنبالت اول این هم شد مشکل؟ تو حاضر شو، می -

ریم یه سر بریم سوئیت از دلتنگیت دربیام، بعد با هم می

 وریم. خشام می

 دختر پرعشوه گفت: 

کم دیرتر بیا که من هم برم دوش بگیرم باشه، ولی یه -

 و حاضر شم. 

 چشم، هرچی شما امر بفرمایید.  -



نوید بعد از خداحافظی لبخندی زد و گوشی را روی میز 

انداخت. بلند شد و از کمد دیواری لباس برداشت و به 

 طرف حمام راه افتاد.  

□ 

قرمز ایستاد و برگشت. نگاهی به افشین پشت چراغ 

پریسا انداخت که روی صندلی عقب نشسته بود. به 

پریده شده بود و مثل تمام نظرش الغر و رنگ

حرف و در خود فرورفته های این مدت حالتی کممالقات

 داشت. لبخند زد و دست او را گرفت. 

 قدر ساکتی بابا؟ چرا این -

 چی بگم؟  -

چی خواد بگو عزیز دل بابا. دیگه همههرچی دلت می -

شی دختر ریم خونه، تو دوباره میتموم شد. داریم می

 بینه. گل ما و هر روز چشممون روی ماهت رو می

صدای بوق ماشین عقبی باعث شد افشین متوجه شود 

که چراغ سبز شده است. برگشت و ماشین را به حرکت 

 پریسا انداخت و پرسید:  درآورد. در آینه نگاهی به

 تایی بریم بیرون ناهار بخوریم؟ دوست داری سه -



طور که زل زده بود به پشتی صندلی جلو پریسا همان

 گفت: 

 نه.  -

 شهره برگشت و با لبخند پریسا را نگاه کرد. 

 دلت واسه خونه تنگ شده عزیزم؟ -

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_چهل_و_سه

 پریسا جواب نداد. شهره دست او را نوازش کرد. 

اصالً به این سه ماه فکر نکن پریسا جون. تو تنها  -

ی آدمی نیستی که تو عمرش اشتباه کرده. همه

رن. این مدت ها یه جاهایی راه رو عوضی میآدم

رو از ذهنت حذف کن. فکر کن نبوده. جلوت یه 

 عمر زندگی هست که قراره خوب بگذره. 

ا دستش را عقب کشید و باز هم ساکت ماند. پریس

 افشین گفت: 



مهم اینه که از این به بعد حواست رو جمع کنی.  -

ی حسابی حاال شانس آوردیم که بهروز یه الیحه

نوشت و قاضی رو قانع کرد تو فقط جریمه بدی و 

بری کمپ ترک کنی. باید دست اون موادفروش رو 

کم بهت  که سه گرم از حشیش رو دزدیده بود و

 داده بود، ببوسم! 

 شهره گفت: 

کاوه هم خیلی دوندگی کرد که بری کمپ خصوصی  -

و بهت بد نگذره. کلی دوست و آشنا پیدا کرد و 

های دولتی بهشون رو انداخت. شنیده بودیم کمپ

اصالً وضعشون خوب نیست. اینجا که تو رفتی، 

 مثل اردوی تفریحی بود. 

گ پریسا نشست. رناخم مختصری روی ابروهای کم

صورتش ریخته اش را که روی موهای صاف بلوطی

بود، عقب داد و زیر شالش فرستاد. اصالً حوصله منت 

های شهره در مورد کارهای کاوه را نداشت. گذاشتن

ای داشت و قرار بود دوباره او را ها عقبهالبد این حرف

به کاوه بچسبانند. افشین باز در آینه به او نگاه کرد و 

 فت: گ



اخم نکن بابا. قرار نیست کسی بهت زور بگه. کاوه  -

خودش هم نظرش عوض شده. تو آزادی هر موقع 

دلت خواست با هرکس که پسندیدی و دلت باهاش 

 ای هم نیست. بود ازدواج کنی. هیچ عجله

اختیار سرش را بلند کرد و نگاهی به آینه پریسا بی

 انداخت. شهره گفت: 

ها سا جون. کاوه این دوندگیگه پریبابات راست می -

 رو فقط به عنوان یه فامیل کرده. 

 پریسا کمی احساس آرامش کرد. افشین گفت: 

خوام ازت یه خواهشی بکنم. اون بابا جون، فقط می -

خوره. مرد زندگی نیست. سنش پسره به دردت نمی

 سن خودته. کمه. هم

 پریسا دوباره اخم کرد. 

فی از عشق و عاشقی مانی فقط یه دوسته. هیچ حر -

 بین ما نبوده. 

دوست هم باید در شأن آدم باشه بابا. یه الت با اون  -

 سرووضع... 

 پریسا حرف افشین را قطع کرد و با عصبانیت گفت: 



ها قضاوت کنید. مانی عادت دارید از روی ظاهر آدم -

مهندس معماره. باباش استاد دانشگاهه، مامانش 

هم دبیر. مگه هرکی ریش داشت و موهاش بلند 

ها در بود، الته؟ مانی یه هنرمنده. ما بیشتر وقت

زدیم. خیلی کمکم کرد تو کالس مورد هنر حرف می

د داد که تو نقاشیم پیشرفت کنم. کلی تکنیک بهم یا

 های دانشگاهش یاد گرفته بود. درس

ای نامحسوس به افشین کرد. افشین با شهره اشاره

 مالیمت گفت: 

گی بابا. من اشتباه کردم. مانی باشه، تو درست می -

جوریه، هنرمنده. خیلی از هنرمندها تیپشون این

مشکلی هم نیست؛ ولی این هم باید قبول کنی که 

 رن طرف سیگار و... خیلی از هنرمندها می

 پریسا باز پرید وسط حرف افشین. 

دونست من سیگاری * کشه. میمانی سیگار هم نمی -

کرد. مانی واقعاً فقط یه زنم ولی همیشه نصیحتم میمی

 چسبه. دوست خوبه. هیچی بهش نمی



باشه بابا، این هم قبول، مانی اهل دود و دم نیست و  -

وآمد دونی رفتودت میکرده؛ اما ختو رو نصیحت می

یه دختر و پسر جوون مطابق عرف جامعه نیست. من 

دونم دختر خوب و نجیب و به تو اعتماد دارم، می

طوریه، این هم گی مانی هم همینبااخالقی هستی. می

دونن. شما دوتا قبول، ولی مردم که این چیزها رو نمی

کنن. داستان رو با هم ببینن، هزار جور فکر می

ازن. اصالً اون روزی که گرفتنتون، به خاطر سمی

همین بوده که دیدن یه دختر و پسر جوون تو ماشینن. 

 درست نیست بابا. از خیر این دوستی بگذر. 

* سیگاری که توتون داخل آن را خالی و با حشیش پر 

 کنند.می
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 پریسا کالفه گفت: 



ابا، باشه. اصالً دیگه تا عمر دارم با هیچ باشه ب -

زنم نکنه یه وقت یکی فکر بدی بکنه. مردی حرف نمی

 خوب شد؟ 

من نگفتم حرف نزن بابا. به موقعش باید حرف بزنی،  -

بشناسی که بتونی واسه ازدواج تصمیم بگیری، اما این 

گی فقط یه دوست معمولی بوده. آقا که خودت هم می

ره به خاطر چهار کلمه حرف در مورد واقعاً ارزش ندا

 هنر، پشت سرت حرف و حدیث باشه. 

 پریسا عصبی گفت: 

شه بس کشم. میگفتم باشه. دور مانی رو خط می -

 کنید؟ 

شهره آرام دست افشین را فشار داد. افشین نفسش را 

پوف کرد و دیگر چیزی نگفت. پریسا با خودش فکر 

 «انی چیه...اگه خبر داشتید ارتباط من و م»کرد، 

لبخند محوی روی لبش نشست. مسیر تا خانه در 

 سکوت سپری شد.

افشین ماشین را توی حیاط بزرگ خانه برد. پریسا 

های نگاهی به دوروبرش انداخت که مثل تمام اردیبهشت



ی عمرش سرسبز بود و پر از گل و گیاه. این خانه

قدیمی را دوست داشت. بدون اینکه بفهمد، دلش برای 

جا تنگ شده بود. تمام خاطراتش از روزهای خوب این

 زنده بودن مادرش در این خانه بود.

از ماشین که پیاده شدند، نغمه با یک منقل کوچک که 

دود اسفند از آن بلند بود، به استقبالشان آمد. نامدار هم 

 کنارش بود. پریسا با دیدنش باالخره لبخند زد. 

 سالم دایی نامدار.  -

وی ماهت پریسا جون. خوشحالم که سالم به ر -

 بینمت عزیزم. می

 پریسا مقابل نامدار ایستاد. 

 طور دایی. دلم برات خیلی تنگ شده بود. من هم همین -

این سه ماه که نبودی، خونه اصالً حس نداشت.  -

 خوش اومدی دختر گل.   

هایش را تر شد. افشین اخم کرد و لبلبخند پریسا عمیق

هایی که به نامدار زده روی هم فشار داد. انگار حرف

بود، باد هوا بود و هیچ تأثیری نداشت. شهره آهسته 

 بازوی افشین را فشار داد و کنار گوشش آهسته گفت: 



های مشاور کمپ یادت نره. تا یه مدت باید به حرف -

 دلش راه بیایم. باید حس کنه تو خونه خیلی راحته. 

ی اهالی خانه افشین سر تکان داد. در این فاصله بقیه

هم دورشان جمع شده بودند و بازار ماچ و بوسه گرم 

 طور که در آغوش نیوشا بود پرسید: بود. پریسا همان

ساب روزها از دستم دررفته ست؟ حامروز جمعه -

 ست دیگه. اید، البد جمعهولی همه خونه

 نوید گفت: 

امروز محض گل روی تو کسی نرفته سر کار. همه  -

موندیم مراسم استقبال رو به جا بیاریم. فقط یادمون 

 رفت حلقه گل بخریم بندازیم گردنت! 

 همه خندیدند و شهره گفت: 

ین پیشنهاد کرد ماها هم غافلگیر شدیم. تو راه افش -

خواست زودتر ناهار بریم بیرون، ولی پریسا می

 بیاد خونه. خوب شد نرفتیم. 

 آتوسا گفت: 

دخترم ی مایید. واسه گلناهار همگی خونه -

 پلو با ماهیچه درست کردم. باقالی



 پریسا باز لبخند زد. 

 مرسی عمه. افتادید به زحمت.  -

 آتوسا دوباره او را بغل کرد. 

 رحمته عزیز عمه.تو باشی،  -

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_چهل_و_پنج

های بد از وجود پریسا پاک شده بود. اصالً تمام حس

کرد که با چنین استقبال گرمی فکرش را هم نمی

رو شود. پرهام دست آتوسا را گرفت و کشید. با روبه

 اخم گفت: 

 پلو دوست ندارم. من باقالی -

 پسرم. ت کردم گلواسه تو قیمه درس -

 شهره به پرهام نگاه کرد. 

 یادت رفت به آبجی سالم کنی پسرم؟  -



طور اخمو به پریسا سالم کرد. پریسا هم پرهام همان

جواب سرد و کوتاهی داد و راه افتاد به طرف خانه. 

پنج سال با خودش کلنجار رفته بود که پرهام را دوست 

، اما هر بار داشته باشد و او را به چشم برادر ببیند

افتاد که شهره مادر پرهام است، حس تلخی یادش می

کرد. تمام محبتش نسبت به این پسرک را محو می

کرد ها دست از تالش برداشته بود، چون حس میتازگی

ای به او ندارد. همیشه طوری او پرهام هم هیچ عالقه

وقت گرفت که انگار از او بیزار است. هیچرا ندیده می

ی که خودش را در آغوش نیوشا و عمه و بقیه طورآن

کرد، به طرف زبانی میکرد  برایشان شیرینپرت می

پریسا نیامده بود. در این سه ماه پریسا یاد گرفته بود 

ترین دستاورد که برای خودش زندگی کند. این بزرگ

 جلسات مشاوره بود. 

□ 

رسید و همه زود بعد از ناهار پریسا خسته به نظر می

هایشان رفتند. پریسا دوش گرفت و استراحت به خانه

هایش به دیدن پریسا کوتاهی کرد. قرار بود مهین و بچه

 بیایند، کسانی که پریسا کنارشان خیلی راحت بود. 



ها رسیدند، شهره مشغول پذیرایی شد و وقتی مهمان

د. پریسا از آن حالت ساکت درآمده بعد گرم صحبت شدن

خندید. مهین با زد و میبود. با آتیه و آتیال حرف می

 شرمندگی به افشین گفت: 

ببخشید تو رو خدا. اون روز که مقداد اومد گفت از  -

شهره خانم شنیده که پریسا رو به خاطر مواد 

دونه و چی رو میگرفتن، من فکر کردم همه

یخت بیرون. اصالً فکر هام رها و نگرانیدرددل

دستی زده و بعدش زنگ کردم داداشم بهم یهنمی

 گیره. زنه حال شما رو میمی

 افشین لبخند زد. 

مهم نیست مهین خانم. من هم اون روز عصبی  -

 بودم و تند جواب آقا مقداد رو دادم. 

 نگاهی به پریسا انداخت و لبخند زد. 

م و تمام خوام واسه تولد پریسا جشن بگیرحاال می -

ها هم از میون فامیل رو دعوت کنم. کدروت

 شه. ورداشته می

 آتیه دست انداخت گردن پریسا. 



 شه؟ آخ جووون تولد! ِکی می -

 آتیال گفت: 

 شش روز دیگه.   -

با لبخند به پریسا نگاه کرد. پریسا لبخندش را پاسخ 

داد. آتیال همیشه تولدش را به یاد داشت و با هدایایی 

 کرد. گیرش میعالی غافل

ها به اتاق پریسا رفتند. آتیال روی کمی بعد جوان

صندلی پشت میزتحریر پریسا نشست و دخترها روی 

 تختخواب. آتیال پرسید:

 حاال واسه تولدت چی بخرم؟  -

 پریسا با شیطنت گفت: 

 ی زرد... نه! قرمز! یه پورشه -

 آتیال خندید. 

رسه ولی دیروز به کفش زورم به پورشه نمی -

ایکی قرمز دیدم، خیلی دلبر بود. بریم اون رو ن

 بخریم؟
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آتیه فوری شروع کرد به قرار گذاشتن که بروند و 

های تولد پریسا را مطابق میل خودش بخرند. هدیه

پریسا از آن حالت افسرده درآمده بود. همیشه کنار این 

 کرد. آتیه گفت: خواهر و برادر احساس آرامش می

 فردا خوبه؟ پس -

فردا صبح باید برم کمپ. جلسه داریم. گفتن حتماً پس -

 ید شرکت کنیم. با

 آتیال گفت: 

 خب بعدازظهر بریم برات خرید کنیم.  -

پریسا با قدرشناسی به او نگاه کرد و لبخند زد. خود 

ی قدر برایش مهم نبود که مهر و محبت خانوادههدیه آن

 اش اهمیت داشت. خاله

 باشه.  -



آتیال به صورت پریسا نگاه کرد و لبخندش را پاسخ داد، 

 بعد صورتش جدی شد و پرسید:   

 اون پسره... کی بود پریسا؟  -

 کدوم پسره؟  -

 همون که... با هم گرفتنتون. 

 منظورت مانیه؟  -

 وقت در موردش حرفی نزده بودی. آره دیگه. هیچ -

 پریسا شانه باال انداخت. 

 یه دوست.  -

 سید: آتیه پر

ِکی باهاش آشنا شدی؟ کجا؟ چرا نم پس نداده بودی  -

 جونور؟! 

آخه چیز خاصی نبود که بگم. تو پارک دیدمش. داشت  -

کشید. سر حرف باز شد، گفتم من هم خیلی نقاشی می

رم. گاهی همدیگه رو نقاشی دوست دارم و کالس می

هامون در مورد نقاشی و هنر بود که دیدیم ولی حرفمی

 دوتا اهلش نیستید. شما 



 آتیال چند لحظه صورت پریسا را با دقت کاوید و پرسید: 

 دوستش داری؟  -

 آره خب، دوست خوبیه.  -

 منظورم اینه که...  -

 پریسا اخم کرد. 

ی بابام؟ نخیر، عشق و عاشقی در تو هم شدی لنگه -

 کار نیست. 

 معتاده؟  -

باشید. تون فهمیده نه! دیگه این رو که باید همه -

 ازمون آزمایش گرفتن. 

 آتیال خیره به چشمان سبز پریسا جدی و محکم گفت: 

 باید باهاش قطع رابطه کنی.  -

 پریسا با حرص گفت: 

یه بابا دارم، واسه هفت جدم بسه. تو دیگه واسه من  -

 تکلیف تعیین نکن. 



دونی که همیشه خیرت رو کنم پریسا. میشوخی نمی -

زنم. به نظرم این دوستی خواستم، حرف الکی هم نمی

 به نفع تو نیست. 

 پریسا عصبی گفت: 

امروز تا از کمپ دراومدیم، بابام هم فوری همین رو  -

 گفت. 

 باره نظر من و بابات یکیه!اولین -

 پریسا با حرص گفت: 

کس ربطی نداره من یال. به هیچبه تو ربطی نداره آت -

 رم. کنم و با کی راه میکار میدارم چی

 اخم آتیال غلیظ شد. 

خوای یعنی به نظرت واقعاً به من مربوط نیست؟ می -

 بگی این همه مدت حالیت نشده من...
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ا حرفش را قطع کرد و نفس صداداری بیرون داد. پریس

 با غیظ گفت: 

واقعاً بهت مربوط نیست. حوصله ندارم کسی برام  -

طوری تونم اینباید نباید تعیین کنه. به بقیه نمی

گم. تو هم اگه دوست جواب بدم، بهشون دروغ می

 داری دروغ بشنوی، ادامه بده. 

از روی تخت بلند شد. آتیه که کنارش نشسته بود، 

 دستش را گرفت و گفت: 

خوای حاال چرا فوری قهر کردی بابا؟ اصالً می -

دوتایی بریزیم سر آتیال حسابی بزنیمش؟ بشینیم 

هامون که سر آتیال هزار نقشه بکشیم، مثل بچگی

 آوردیم! جور بال می

پریسا ننشست. هنوز اخمو بود. آتیال با لبخند نگاهش 

 کرد. 

های من دونی چقدر برام عزیزی. جنس نصیحتمی -

 خیلی فرق داره. حرفم رو گوش کن پریسا.  با بابات

 پریسا کوتاه نیامد. 



کنید من پنج تون خسته شدم. فکر میاز دست همه -

کنید دائم باید منو بپایید. اصالً فکر سالمه. خیال می

 طوری خیلی بهتره. کنم فامیل ندارم. اینمی

دستش را از دست آتیه بیرون کشید و به طرف در اتاق 

 عصبی پرسید: رفت. آتیال 

قدر برات ارزش داره که حتی یعنی این پسره این -

 حاضر نیستی در موردش چیزی بشنوی؟ 

ای برداشت و بیرون پریسا جواب نداد. از پشت در حوله

ای مبهوت به آتیال نگاه کرد. آتیال رفت. آتیه با قیافه

 نفسش را پوف کرد. آتیه دلجویانه گفت: 

ره. م خرید، یادش میفردا که بریشه. پسدرست می -

 دونی که اخالقش رو. می

 در اتاق باز شد، پریسا سرش را داخل آورد و گفت: 

 کدومتون رو ندارم. ی هیچخرید کنسله. حوصله -

بدون اینکه منتظر جواب بماند، بیرون رفت و در را 

تر از حد معمول بست. نگاه افشین و شهره کمی محکم

و مهین که در هال نشسته بودند، کشیده شد به 

ها آنجا بود. پریسا بدون اینکه خوابراهرویی که اتاق



به روی خودش بیاورد، به طرف حمام راه افتاد. مهین 

 پرسید: 

وم؟ صبر کن ببینیمت دخترم. بعداً ری حمداری می -

 برو. 

پریسا بدون توجه به راهش ادامه داد. چند قدم 

تر در حمام را که در راهرو بود، باز کرد. طرفآن

ای کرد و وقتی پریسا وارد حمام شهره به مهین اشاره

 شد و در را بست، آهسته گفت: 

هاش عادیه. عوارض بعد از ترکه. یه این حالت -

 شه. درست می مدت بگذره

هایی را که تا آن لحظه پریسا دوش را باز کرد و اشک

به زور مانع ریختنشان شده بود، رها کرد. خودش هم 

قدر حالش بد است. از این زندگی دانست چرا ایننمی

 ای برای ادامه در او نبود. بیزار بود. هیچ انگیزه

□ 

قدر زنگ خورد که پریسا ناامید شد و گوشی آن

است تماس را قطع کند که صدای آهسته و خومی

 ی ترنم گفت: زدهوحشت



 سالم پریسا.  -

 سالم. چقدر دیر جواب دادی.  -

 ترنم بدون توجه به حرف پریسا پرسید: 

 از کمپ برگشتی؟  -

 دونستی کمپ بودم؟ آره، دیروز اومدم خونه. می -

 آره، خبر داشتم.  -

 از کجا؟  -

وتوی رفته بود. اون هم تهبابای مانی براش وکیل گ -

ی تو رو درآورده بود که بتونه از مانی خوب پرونده

دفاع کنه. بهش گفته بود مواد مخدری که همراهت 

بوده، چند گرم کم بوده و زندانی نشدی. فرستادنت 

 کمپ. 

 مانی هم رفت دادگاه؟ چی شد؟ -
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 ریمه داد. براش سوءپیشینه هم نشد. چیزی نبود. ج -

 خدا رو شکر. خیلی نگرانش بودم.  -

 ای کرد. خندهترنم تک

ما هم خیلی نگرانت بودیم. معرفت به خرج دادی.  -

گفتی زدی زیرش و میوکیل به بابام گفته بود اگه تو می

مواد مال مانی بوده، چون ماشین مال اون بود، به این 

مخصوصاً که معتاد هم نبود. شد، آسونی تموم نمی

 دادن. فوری حکم خرید و فروش مواد می

 یعنی شک داشتی که ممکنه الکی بگم مال مانی بوده؟  -

طوری نیستی ولی... خب شک که نه، مطمئن بودم این -

 آدمیزاده دیگه. رفاقتت رو ثابت کردی. 

 پریسا لبخند زد. 

 تو اون روز جریان رو دیدی؟  -

 ترنم نفس تندی بیرون داد. 

تا بستنی رسیدم، دیدم دوتا مأمور موتورسوار با سه -

بغل ماشینن. اون موقع بود که تو و مانی رو پیاده کرده 

بودن. بند دلم پاره شد پریسا. جرئت نکردم بیام جلو 



ولی وایستادم. دیدم یه ماشین پلیس اومد و بردنتون. تا 

ش بود، داشتم دیوونه هاتون خامودوسه روز که گوشی

 شدم. بعد مانی بهم زنگ زد، جریان رو گفت. می

خدا رو شکر که اون روز هرچی اصرار کردم من برم  -

بستنی بخرم، قبول نکردی. اگه من رفته بودم، تو و 

 گرفتن. مانی رو می

 ترنم نفس تندی بیرون داد. 

لرزه. فکرش رو بکن به بابام از فکرش هم تنم می -

گفتن من رو با یه پسر گرفتن. زدن میزنگ می

دیگه تا ابد رنگ بیرون خونه و دانشگاه رو 

 دیدم. نمی

 پریسا با خنده گفت: 

ی مانی! موهای اون هم یه پسر با ریخت و قیافه -

 بلند، ریش پُر، شلوار جین پاره! 

 : هردو خندیدند. ترنم گفت

خدایی دوستی رو در حقم تموم کردی که اسمی ازم  -

 نیاوردی. 



چی دست به دست هم داده بود که تو گیر انگار همه -

فروشی مأمور نیفتی. اینکه سر چهارراه جلو بستنی

جا یه دقیقه دوبله وایستاده بود و نشد مانی همون

وایسته و بره بستنی بخره، مجبور شد صد متر بیاد 

هم من تو نذاشتی من برم و خودت رفتی  جلوتر، بعد

 بستنی بخری.

فهمید، وای پریسا، واقعاً کار خدا بود. بابام اگه می -

 زدم.  دیگه باید قید مانی رو می

 آی بریم پارک؟ دلم برات تنگ شده. می -

 ترنم با مکث جواب داد: 

 تونم پریسا. نمی -

 چرا؟  -

م به باباش قول ترسم. خیلی چشمم ترسیده. مانی همی -

کرده چند ماه قبل داده دیگه تو رو نبینه. باباش فکر می

خواد ازدواج کنه و نذاشته که تو خونه گفته بود می

بودن حتی حرف بزنه، طرفش تو بودی. اون روز هم 

که جواب آزمایش اعتیاد تو اومد و با وثیقه ولش 

ونشون کشیده. کردن، بابات تو پاسگاه خیلی براش خط



جا بوده. مشت زده ی هم اومده بیرون، نامدار اونوقت

 تو صورتش. جاش یه هفته کبود بود. 

 وار گفت: پریسا اخم کرد و سرزنش

ست. فوری دلخوری یادش نامدار عصبانیتش یه لحظه -

 ره. می

گفت خدا به نامدار عمر بده که جلو باباش مانی می -

وره ولی تا مشت بخاسمی از من نیاورده. حاضر بود ده

 باباش فعالً نفهمه من و مانی همدیگه رو دوست داریم. 

خب حاال مانی کتک خورده و ترسیده. تو دیگه از چی  -

ترسی؟ من و تو دوتا دختریم! کسی کاری باهامون می

 نداره که.
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شناسی خب... راستش... من رو که خوب می -

گردم. تا اون روز نفهمیده پریسا. دنبال دردسر نمی



بودم سیگاری زدن تو ممکنه شرش دامن من هم 

 بگیره. 

 پریسا قهرآلود گفت: 

 باشه، خداحافظ.  -

 ترنم سریع گفت: 

حاال چرا ناراحت شدی دختر؟ من عین واقعیت رو  -

بهترین دوستان  بهت گفتم. برام عزیزی، یکی از

عمرمی. االن هم منظورم این نبود که تا ابد همدیگه 

رو نبینیم. تو تازه از کمپ اومدی. بذار یه مدت 

 بگذره، بعد... 

 پریسا حرفش را قطع کرد و با حرص گفت: 

الزم نکرده. بابای من هم بهم گفته بود مانی رو نبینم.  -

بینمش؛ گفتم باشه ولی نترسیدم. باز هم دوست داشتم ب

ولی تو تنهایی هم حاضر نیستی بیای من رو ببینی. اگه 

ارزشم که حاضر نیستی یه ذره ریسک قدر برات بیاین

خواد بعداً هم خودت رو به خطر بندازی. برو کنی، نمی

 بشین بغل دست بابات. 

 پریسا من منظورم...  -



تماس قطع شد. ترنم نگاهی به گوشی انداخت و نفس 

خواست پریسا را برنجاند. حس لش نمیعمیقی کشید. د

کرد نسنجیده حرف زده است. شنیده بود که همه بعد می

کنند. باید پذیری پیدا میی ترک روحیات آسیباز دوره

کرد. دختر پشت تلفن آن پریسای بیشتر مالحظه می

 مقاوم و صبور همیشگی نبود. 

□ 

چند ضربه به در اتاق خورد و پریسا که روی 

نشسته و زانوهایش را بغل کرده بود،  تختخوابش

 سرش را بلند کرد. شهره از پشت در گفت: 

 پریسا جون؟  -

 پریسا با کالفگی گفت: 

 بله.  -

 تونم بیام تو؟ می -

 پریسا نفسش را پوف کرد. 

 بفرمایید.  -



شهره در را باز کرد و وارد شد. پریسا با اخم به او 

هم بریزد،  نگاه کرد. حوصله نداشت کسی خلوتش را به

 آن هم شهره. شهره لبخند زد. 

 نوید اینجاست.  -

 خب باشه.  -

 با تو کار داره.  -

 تر کرد. ی اخمش را محکمپریسا گره

 کار داره؟ چی -

 گه قبل از اینکه بره باشگاه، برید بستنی بخورید. می -

 حال بیرون رفتن ندارم.  -

شهره لب تخت نشست و کمی سرش را جلو آورد. به 

 صورت پریسا نگاه کرد. 

کنن بهت خوش بگذره عزیزم، همه دارن سعی می -

و اون روزهای سخت یادت بره. نوید هم یکی از 

 مون دوستت داریم. ست. همهاین خانواده

 پریسا چیزی نگفت. شهره دوباره لبخند زد. 



بیرون، خودت هم  پاشو دختر گلم. بهونه نیار. بری -

 آی. از این حال درمی

 شهره از روی تختخواب بلند شد و ادامه داد: 

فردا دوباره بری کالس نقاشی هم باید فردا پس -

نام کنی. وسایلت رو نگاه کن ببین اگه ثبت

وکسری داره، بریم بخریم. االن هم خوبه که بری کم

رم سر کار، بیرون یه دوری بزنی. من که دارم می

 هم برو به خودت خوش بگذرون. پاشو عزیزم.  تو

آمد بیرون برود و پریسا بلند شد. خودش هم بدش نمی

 ها را ببیند.ها و آدمها، مغازهبعد از چند ماه خیابان

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_پنجاه 

 جا کرد و داد زد: شهره گوشی را روی گوشش جابه

 کنی کاوه. می تو حالیت نیست داری چه غلطی -

 کاوه با مالیمت گفت: 



موضوع رو بزرگ نکن شهره. من فقط دارم کارم رو  -

 دم. انجام می

کارت اینه که تو فامیل آبروریزی راه بندازی؟ نه، به  -

یکی همه رو احضار من بگو ببینم، کارت اینه که یکی

هایی رو که تو عمرشون پاشون به کنی آگاهی؟ آدم

 وا نشده؟  دادگاه و پاسگاه

 ببین شهره...  -

 شهره حرفش را قطع کرد و با حرص گفت: 

دیروز نامدار و امیرعلی و پریسا رو فرستادی  -

نگاری. همون موقع هم بهت گفتم این کارها انگشت

درست نیست. افشین گفت عیب نداره، بذار کارش 

رو بکنه. االن باز زنگ زدی که پریسا باید بیاد 

هستی کاوه؟ االن که کسی آگاهی. تو دنبال چی 

خونه نیست، بذار راحت حرفم رو بهت بزنم. 

دونم حس کنی از شناسمت. میداداشمی، خوب می

یکی رودست خوردی، تا حالش رو نگیری راحت 

شی. تو سر اون جریان که پریسا بهت گفته بود نمی

از اول دوستت نداشته و به خاطر انتقام گرفتن از 

باهات بره و بیاد، ازش من و افشین قبول کرده 



آری. جوری تالفی درمیدلخوری. حاال داری این

طوری بکوبی خوای اینبچگی کردن پریسا رو می

 تو سرش. 

 کاوه با کالفگی گفت: 

دست وردار شهره. داستان من و پریسا همون سه  -

ماه قبل، تو اتاق مالقات لعنتی اون پاسگاه تموم شد. 

کنم. سعی نوید رو دنبال می ی قتلمن االن دارم پرونده

هایی کن بفهمی پریسا برام فرقی با بقیه نداره. تمام آدم

جا بودن مظنونن. اگه الزم بشه، تو و که اون شب اون

 کنم. مامان بابا رو هم احضار می

تا برادر مثل تو داشتم دستت درد نکنه واقعاً. دوسه -

 دیگه دشمن الزم نداشتم! 

ی شهره را به روی خودش یهکاوه بدون اینکه کنا

 بیاورد گفت: 

زنگ بزن به افشین، بگو اگه دوست داره خودش  -

 پریسا رو بیاره. پریسا کجاست؟ 

 ی آتوسا نشسته پیش بقیه.  کجا ممکنه باشه؟ خونه -

 من تا ظهر منتظرشم.  -



کاوه بعد از خداحافظی، گوشی را روی میز گذاشت و 

ای را که جلویش بود، برداشت و به آن خیره شد. برگه

هایش هنوز کلمات این متن برایش قابل هضم نبود. چشم

آورد را بست و سعی کرد تصویری را که مدام هجوم می

به مغزش، کنار بزند. حدسی در ذهنش بود که این 

مده و امیدوار بود حدسش درست فاجعه چگونه به بار آ

 باشد. 

□ 

های اتاق کاوه نشست و پریسا روی یکی از صندلی

های انگشتانش را در هم گره کرد. زل زد به موزاییک

اش ی کاوه که سنگینیکف اتاق اما باالخره نگاه خیره

کرد، مجبورش کرد سرش را بلند کند. نگاه را حس می

 ید: سردش را به کاوه دوخت. کاوه پرس

 ترسیدی؟  -

 از چی باید بترسم؟  -

من آوردمت تو دفتر خودم که استرس نداشته باشی.  -

نخواستم ببرمت اتاق بازجویی که حس کنی این یه 

شه، نه چیزی صحبت عادیه. فعالً نه صدات ضبط می



شه؛ ولی اینجا باید یه سری چیزها رو نوشته می

ؤال من دی. سپرسم، تو جواب میرعایت کنی. من می

 رو با سؤال جواب نده. 

جو بود. پریسا در سکوت به او نگاه کرد. حالتش ستیزه

 کاوه گفت: 

 از اول برام تعریف کن که نوید چطوری مزاحمت شد.  -

 آخر شب رفته بودم حیاط که... -
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 کاوه حرفش را قطع کرد. 

ن اولین روزی که از کمپ برگشته تر، هموبرگرد عقب -

 بودی خونه. عصرش با نوید رفتید بیرون. 

گه بریم من تو خونه بودم. شهره اومد گفت نوید می -

 بیرون یه بستنی بخوریم. 



ی عادی تا جایی که یادمه، ارتباطت با نوید یه رابطه -

فامیلی بود. نشنیده بودم با هم صمیمی باشید و برید 

 بیرون. 

 پریسا معترض گفت: 

 تو دنبال چی هستی جناب سروان شمس؟  -

روی اسم و عنوان کاوه طوری تأکید کرده بود که انگار 

خواست نشان بدهد فقط به عنوان افسر پرونده با او می

 صحبت شده است. کاوه با خونسردی گفت: هم

ی قتل نوید هستم. چیزهایی دونی که مسئول پروندهمی -

ست. دنبال مرتبط با همین پرونده پرسم فقطکه می

خوام بدونم سابقه داشته با کارهای منکرات نیستم. می

 نوید بری بیرون واسه گردش و تفریح یا نه. 

وقت نشده بود دوتایی بریم بیرون. اون روز نه، هیچ -

خواستم برم، بعد شهره هم برام عجیب بود. اول نمی

از چند ماه برم اومد بعد اصرار کرد. خودم هم بدم نمی

 بیرون. 

□ 



وقتی پریسا از خانه بیرون آمد، نوید در حیاط بود. با 

 دیدنش لبخند زد. 

 اوف! چه تیپی زدی دختردایی!  -

پریسا نگاهی به شلوار جین روشن و مانتوی سبز 

 اش انداخت. کاهویی

گی تیپ زدن؟ آخِر ساده لباس پوشیدنه! به این می -

 دستم بود پوشیدم. اولین چیزی که دم

تر شد. نگاهش روی سرتاپای پریسا لبخند نوید عمیق

چرخ خورد و به چشمان سبز یشمی او رسید. خیره در 

 چشمانش گفت: 

قدر لباس سبز تا حاال دقت نکرده بودم چرا این -

 ه جذابیت خاص داره. هات یپوشی. با رنگ چشممی

رنگی زد. از نوجوانی عادت داشت در پریسا لبخند کم

مورد ظاهرش تعریف و تمجید بشنود اما اولین بار بود 

شنید. نوید به در که حرفی در این مورد از نوید می

 حیاط اشاره کرد. 

 ماشین بیرونه.  -



پریسا همراهش راه افتاد. نوید در را باز کرد و اشاره 

ول پریسا برود. پریسا به طرف آزرای نوید کرد که ا

تر پارک شده بود. سوار شدند طرفرفت که چند قدم آن

 و حرکت کردند. نوید پرسید: 

 کجا بریم؟  -

 قرار بود بریم بستنی بخوریم دیگه.  -

خب دوست داری کجا بریم بخوریم؟ امروز روز توئه.  -

 خواد بهت خوش بگذره. دلم می

 پریسا لبخند زد. 

 هاش رو کردم. بریم الدن. خیلی وقته هوس بستنی -

نگاهی کرد، برگشت و نیمطور که رانندگی مینوید همان

 به او انداخت. 

جا. دیره، این ساعت هم بذار یه روز دیگه بریم اون -

 تر. ترافیکه. بریم یه جای نزدیک

 لبخند زد و اضافه کرد: 

 من امروز صبح هم به خاطر گل روی تو نرفتم -

 باشگاه. اقالً برسم یه سر بزنم. 



 باشه، پس هرجا بگی.  -

 نوید پدال گاز را کمی بیشتر فشار داد. 

کم شه بریم الدن، به شرطی که بعدش یهالبته می -

حوصله داشته باشی منتظر بمونی، من یه سر برم 

باشگاه. به الدن نزدیکه. بخوام برگردم برسونمت 

 شه. خونه، دیر می

 طول نکشه عیب نداره. اگه زیاد -
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 نوید دوباره لبخند زد. 

 کارها کردی؟ خب، تعریف کن. این مدت چی -

ی اولش که رسماً کنن؟ هفتهکار میتو کمپ چی -

مریض بودم. بعد حالم بهتر شد و رفتم سالن عمومی. 

ش، کاردستی. جور وسایل سرگرمی بود، فیلم، ورزهمه



ای یه کالس و مشاوره هم داشتیم. بابا و شهره هم هفته

 اومدن مالقات. همین. بار می

 ای کرد. خندهنوید تک

قدر اهل حالی. فکرش ناقال، بروز نداده بودی این -

 ها باشی. کردم دنبال پسر و مواد و اینهم نمی

 پریسا اخم کرد و جواب نداد. نوید پرسید: 

 اهل مایعات هم هستی؟  -

 پریسا با گیجی پرسید: 

 مایعات؟!  -

 آره دیگه، نگو تا حاال پارتی نرفتی.  -

 نرفتم.  -

 غش خندید. نوید غش

دیگه ما رو رنگ نکن دختردایی. یه عمر همه رو  -

راه و خوب گول زده بودی که دختر سربه

 کن فامیلی ولی لو رفتی. گوشحرف

 باز نگاهی به پریسا انداخت و با شیطنت ادامه داد: 



البته به من که مربوط نیست، هرجور دوست داری با  -

زندگیت حال کن. فقط گفتم اگه دوست داری، مهمونی 

 خوب به تورم خورد، ببرمت. 

 منظورت پارتیه؟  -

 دونی چیه! گم ناقالیی، بگو نه! پس خوب میمی -

ه کرد. به نظرش نوید خیلی پریسا با تعجب به او نگا

فهمید. نوید انگار عوض شده بود و دلیلش را نمی

متوجه بهت و سردرگمی پریسا شد و حرف را عوض 

 کرد.  

 جا نقاشی جدید نکشیدی؟ اون -

چرا، کلی کشیدم. همون روزهای اول بابا یه سری از  -

های وسایلم رو آورده بود. این مدت عکس تمام بچه

و دادم به خودشون. یه سری چیزهای کمپ رو کشیدم 

 دیگه هم کشیدم. 

 باید یه روز بیام ببینمشون.  -

 مند شدی؟ به نقاشی عالقه -

 نوید نفس عمیقی کشید. 



 کشه. دله دیگه، آدم رو هزارجا می -

ابروهای پریسا کمی جمع شد و این بار با تعجب 

 بیشتری به او نگاه کرد. نوید پرسید: 

 کردی؟ می این مدت ورزش هم -

 کردم. نه زیاد. گاهی والیبال بازی می -

نوید دست راستش را باال برد و بازو گرفت. با چشم به 

 عضالت متورمش اشاره کرد. 

باید خودم بهت نشون بدم ورزش چه لذتی داره.  -

کنی. خودم طعمش بره زیر دندونت، دیگه ولش نمی

 شم مربیت. می

 مگه باشگاهت مردونه نیست؟  -

تو ساعت کارش چرا، ولی بعدش قایمکی یه سری  -

بندم، کالس مختلط هم داریم. در باشگاه رو که می

 برم.آن. تو رو هم تو همون زمان مییکی مییکی
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تا موقعی که به مقصد رسیدند و بستنی خوردند، در 

ا یخش آب شده مورد ورزش و نقاشی حرف زدند. پریس

زد. دوست داشت دیگران به بود و راحت حرف می

 هنرش توجه نشان بدهند و حس خوبی داشت. 

دوباره حرکت کردند و کمی بعد نوید ماشین را در 

ای پارک کرد. به ساختمانی که مقابلش بودند، کوچه

 اشاره کرد. 

 این هم باشگاه من.  -

و در نگاه پریسا روی ساختمان دوطبقه چرخید که د

رسید در اصلی داشت، یک در بزرگ که به نظر می

ساختمان است و یک در کوچک که باالی آن تابلوی 

سفیدی نصب شده بود. روی تابلو تصویری سیاه و 

گرافیکی از مردی عضالنی بود و زیرش با خطی 

باشگاه ورزشی »چندان درشت نوشته شده بود: نه

 پرسید: «. قدرت

 باشگاهیت زیرزمینه؟  -

 آره. پیاده شو.  -



 پریسا با تعجب پرسید: 

یعنی االن ساعت کار باشگاه تموم شده و کالس  -

 مختلط دارید؟ 

هنوز نه. االن مردها هستن. تو برو سوئیت تا من برم  -

 یه سر بزنم پایین و برگردیم خونه. 

 مونم تو ماشین. برو کارت رو بکن و بیا. می -

چیز هم داره. تا همه تعارف نکن دختر. جای راحتیه، -

 یه چایی درست کنی، اومدم. 

 چسبه. االن بستنی خوردیم، بعدش چایی نمی -

تو یخچال آبمیوه هم هست. برو به خودت برس. تو  -

 ره. ات سر میماشین حوصله

اش را از کیف کوچکش که گوشیپریسا درحالی

 آورد گفت: درمی

 . رهام سر نمیتا وقتی اینترنت هست، حوصله -

 نوید شانه باال انداخت. 

خوام تو راحت باشی. اگه دوست نداری من می -

 بیای، بمون تو ماشین. 



 پیاده شد و ادامه داد: 

ات سر رفت زنگ بزن، بیام کلید سوئیت اگه حوصله -

 رو بدم بهت. 

 باشه، مرسی.  -

های مختلف نوید وارد باشگاه شد و پریسا در گروه

 اینترنتی سر خودش را گرم کرد. 

□ 

 کاوه با ابروهای درهم گره خورده پرسید: 

 چرا نرفتی سوئیتش؟  -

حرفش کنایه داشت و پریسا به خوبی متوجه شد. با 

 حرص گفت: 

اوالً به تو مربوط نیست، دوماً اشتباه گرفتی. من  -

 اون چیزی نیستم که فکر کردی. 

کاوه چند لحظه نگاه خشمگینش را به پریسا دوخت، 

بعد نفس عمیقی کشید. وقتی دوباره حرف زد، لحنش 

 عادی شده بود اما پر از اقتدار و جدیت بود.  



ی اولت رو فراموش کن. یه بار دیگه جمله -

سپرم دست یکی از بازجوییت رو میبشنومش، 

دن که اینجا قرار نیست این همکارها. بعد یادت می

 جمله بیاد رو زبونت. 

فُشرد. نگاهی به پریسا با اضطراب انگشتانش را به هم 

 در اتاق انداخت. کاوه گفت: 

مطمئن باش بابات هم که نشسته تو راهرو،  -

ست تونه کاری برات بکنه. صالحت اینه که درنمی

ها بین من و تو، توی جواب بدی و این صحبت

 همین اتاق تموم بشه. متوجه شدی؟ 

 پریسا سری تکان داد. کاوه گفت: 

حاال جواب سؤالم رو بده. چرا ترجیح دادی بمونی تو  -

 ماشین و نری سوئیت نوید؟ 

دونستم باشگاه نوید یه سوئیت تو چون... خب می -

اومد ها نمیید گاهی شبپله داره که دست نویده. نوراه

جا. به نظرم... زیادی خصوصی موند همونخونه و می

ی عمه هم تنهایی نرفتم اتاق بود. من تا حاال تو خونه

 خواست برم سوئیتش. نوید. دلم نمی



 خب بعد چی شد؟ نوید ِکی اومد؟ -
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کردم طول کشید. فکر نمی خیلی طول داد. دو ساعتی -

کردم. قدر زیاد بخواد بمونه، وگرنه از اول قبول نمیاین

 ام سر رفته بود. حوصله

 باهاش تماس نگرفتی بپرسی چرا دیر کرده؟  -

 نه.  -

 چرا؟  -

ام سر رفته و چون... دوست نداشتم بفهمه حوصله -

 باز اصرار کنه برم تو سوئیتش راحت باشم. 

ها شمان پریسا را کاوید. در این سالکاوه با دقت چ

روانشناس خوبی شده بود و راست و دروغ اکثر 

ظاهر فهمید، اما قبالً از این دختر بهمتهمین را می

های معصوم، فریب خورده بود. ساده، از این چشم



مطمئن نبود حسش درست باشد و پریسا ماجرا را 

 راست گفته باشد. پرسید: 

 هایی زدید؟ برگشتن چه حرفبعد چی شد؟ تو راه  -

های عادی بود، در مورد کار و درس بیشترش حرف -

 و این چیزها. 

 کمترش چی بود؟  -

 پریسا با گیجی پرسید:

 کمتِر چی؟  -

ی چیزهای هاتون که گفتی بیشترش دربارهحرف -

هایی که در مورد این چیزها نبود، چی عادی بود. اون

 بود؟ 

کردم نوید داره برام فیلم بازی یه جورهایی... حس می -

پرسید، کنه. در مورد چیزهایی که دوست دارم میمی

گفت اون هم به همون چیزها عالقه داره. انگار بعد می

 خواست بهم نزدیک بشه و باهاش راحت باشم. می

 ای هم رفتید؟ جای دیگه -



باشگاه راه نه، صاف برگشتیم خونه، فقط... تازه از  -

افتاده بودیم که گوشیش زنگ خورد. بار اول جواب نداد 

اما طرف فوری دوباره زنگ زد. نوید که جواب داد، 

 زد. اونی که پشت خط بود، داشت داد می

 گفت؟ چی می -

حرفش رو نفهمیدم، صداش مبهم بود، اما... دختر  -

طوری داد بود. قشنگ معلوم بود خیلی عصبانیه که اون

 زنه. می

 بعد؟  -

نوید بهش گفت االن گرفتاره و بعد با هم حرف  -

 زنن. بعد هم گوشیش رو خاموش کرد. می

 نپرسیدی کی پشت خط بوده؟  -

 نه.  -

کاوه با حالتی به پریسا نگاه کرد که معلوم بود منتظر 

 توضیح بیشتری است. پریسا گفت: 

من و نوید صمیمی نبودیم، خودت هم این رو گفتی.  -

دلیلی نداشت در مورد تماس یه دختر که داره سرش داد 

 زنه، چیزی بپرسم. می



 خب حاال در مورد اون شبی بگو که مزاحمت شد.  -

دونی. اون روز که اومده ها رو که خودت میاین -

 مون، شنیدم شهره برات تعریف کرد. بودی خونه

 خوام از زبون خودت بشنوم، با جزئیاتش.می -

 ب رفته بودم تو حیاط که... من آخر ش -

 پریسا مکث کرد. کاوه گفت: 

رفته بودی سیگار بکشی. دیگه وقتی همه فهمیدن  -

 کشی؟ اعتیاد داشتی، از سیگار کشیدنت خجالت می

صورت پریسا سرخ شد. جواب تندی را که نوک زبانش 

آمده بود، عقب زد و سعی کرد آرام باشد. دلش 

خواست این سؤال و جواب مسخره زودتر تمام شود می

 و به خانه برگردد. نفس عمیقی کشید. 

□ 
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پریسا از خانه دور شد و به طرف آالچیق رفت. روی 

های چوبی داخل آالچیق نشست. اینجا ته یکی از نیمکت

ی همکف دیده ی خودشان در طبقهحیاط بود و از خانه

شد. درختان انبوه حیاط حفاظ خوبی برایش ساخته نمی

دید. ی دوم و سوم را میهای طبقهبود ولی نور چراغ

شهره حاال دیگر خبر دارند که او  دانست افشین ومی

کشد، ولی خوشحال بود که از دیدشان پنهان سیگار می

ی اتاق نامدار انداخت و آرزو است. نگاهی به پنجره

های این خانه، نامدار تنها کرد او بیاید پایین. بین آدم

حال از بهکسی بود که پریسا از ته دل دوستش داشت. تا

ی رر نکرده بود. چهرهاعتماد کردن به نامدار ض

هایش نبود، مادرش که بعد از هشت سال اگر عکس

شد، آمد جلوی چشمش. رنگ میشاید در ذهنش کم

شه بهش اعتماد کرد، ها، تنها کسی که میبین این آدم»

شه باهاش راحت حرف زد، نامداره. تنها کسیه که می

بره جایی. اگه بتونه کمک درددل کرد، حرف نمی

کنه. کاری ازش برنیاد، آدم رو اهنمایی میکنه، رمی

های عوضی ده. اصالً جنسش با تمام فامیلدلداری می

 « بابات فرق داره.



پریسا این حرف را بارها از مادرش شنیده بود و 

خودش هم بعد از فوت مینا تجربه کرده بود؛ هرچند قبل 

از آن هم از زمانی که به یاد داشت، نامدار برای او و 

مثل یک رفیق بود. همیشه برایشان حوصله  نکیسا

ترها نبود. چند سالی نامدار ی بزرگداشت و مثل بقیه

ای خریده بود از آن خانه رفته بود و برای خودش خانه

اما بعد از فوت نکیسا دوباره برگشته بود. او تنها کسی 

بود که توانسته بود درد مرگ مینا را برای پریسا 

ریسا یک دوست واقعی بود، رنگ کند. از نظر پکم

وبیگاه ها و غرغرهای گاهطوری که حتی نصیحت

رنگ کند. از پدرش هم نتوانسته بود این دوستی را کم

خواست بین او و ی پدرش که میاین غیرتمندی مسخره

نامدار فاصله بیندازد، بیزار بود. برایش اهمیتی هم 

 نداشت. از افشین و شهره نفرت عمیقی در دل داشت.

سرسوزنی برایش مهم نبود که افشین از چه چیزی 

توانست، درست آید یا نه، حتی اگر میخوشش می

ها کرد که البته خیلی وقتخالف نظر او عمل می

کاش االن که بابام »توانست. پریسا با خودش گفت، نمی

کم حرف هنوز نیومده خونه، نامدار بیاد پایین یه

 «بزنیم.



دفعه نوید پک عمیقی زد. یکسیگارش را روشن کرد و 

صدا و ناگهانی بود قدر بیوارد آالچیق شد. آمدنش آن

که پریسا اصالً متوجه نشده بود. نه صدای باز و بسته 

های شدن در اصلی ساختمان را شنیده بود و نه قدم

 خش گیاهان را. از جا پرید. نوید و خش

 آی؟ طوری میترسیدم. چرا این -

 نوید خندید. 

 استم یه دختر خوشگل رو غافلگیر کنم. خومی -

پریسا نشست و نوید هم کنارش. پریسا نگاهی به 

سیگارش انداخت. دوست نداشت جلوی نوید سیگار 

هرحال او سیگار را در دستش دیده بود. بکشد ولی به

خیال شد و پکی به سیگارش زد. نوید به چشمان او بی

 خیره شد. 

دی؟ تو این چند زنم، جواب نمیچرا بهت زنگ می -

 چهار بار زنگ زدم. روز سه

 «ات رو نداشتم.چون حوصله»پریسا با خودش گفت، 

 شانه باال انداخت. 



البد تو اتاق نبودم یا گوشیم سایلنت بوده. وقتی  -

تون یه طبقه باالتر از ماست، کار داشته باشی خونه

 آی جلو در. می

ری نوید روی نیمکت خودش را به طرف او سراند، طو

طور که به که پریسا خودش را عقب کشید. نوید همان

 چشمان سبز پریسا زل زده بود، لبخند زد. 

 دم. گذره، قول میبا من بهت بد نمی -

پریسا ساکت ماند. باز نوید جلوتر آمد و پریسا عقب 

رفت تا به لب نیمکت رسید. سیگار را روی زمین 

سیر انداخت و خواست بلند شود که مچ ظریف دستش ا

ی قدرتمند نوید شد. نوید توی صورت او خم شد. پنجه

 لبخند کریهی روی لبش بود. 

 کنی خوشگله؟ از چی ترسیدی؟ چرا فرار می -

پریسا اخم کرد. ترسیده بود. از حالت غیرعادی نوید، 

آورش و از اینکه محکم دستش را از نگاه چندش

چسبیده بود، وحشت کرده بود، اما سعی کرد به روی 

 دش نیاورد. خو

 خوام برم تو. دستم رو ول کن.از چی بترسم؟ می -
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چرا اون روز نیومدی سوئیت؟ چی اومد تو سرت  -

 که ترسیدی بیای؟ 

 پریسا دستش را کشید و با حرص گفت: 

 خوام برم خونه. گفتم می -

 تر شد. لبخند نوید عمیق

ری، امشب اینجا زیاد کاری باهات ندارم. فقط می -

خواستم یه شروع قشنگ داشته باشیم. تو این شب 

 چسبه به نظرت؟ بهاری چی می

 پریسا عصبی تکرار کرد: 

 ولم کن.  -

واسه من جانماز آب نکش دختردایی. یه عمر چشمم  -

هات، رو به روی صورت قشنگت، رنگ خاص چشم



خواست دختر چون دلم نمی اندام قشنگت بسته بودم،

 فامیل رو با این چشم نگاه کنم؛ ولی االن... 

متر قدر جلو آورد که فقط چند سانتینوید صورتش را آن

دارش را به با صورت پریسا فاصله داشت. نگاه تب

 چشمان او گره زد. 

دونی چقدر تو که بار اولت نیست، تجربه داری. می -

فتی سراغ غریبه. بخشه. قبالً اشتباه کردی رلذت

اون پسره کشوندت طرف مواد. حاال مال خودم 

دم هم بیشتر بهت خوش بگذره، هم باش. قول می

 ضرر و خطری برات نداشته باشه. 

زده کف دست آزادش را کوبید وسط پریسا وحشت

صورت نوید. نوید یک آن جا خورد و کمی عقب رفت 

ریسا ولی هنوز دست پریسا را رها نکرده بود. صدای پ

 رفت باال. 

 ولم کن کثافت عوضی. دست از سرم وردار.  -

 نوید دست روی دهان او گذاشت و غرید: 

 کنم. بازی دوست داری؟ باشه، آدمت میوحشی -



مچ دست پریسا را رها کرد و بالفاصله دستش دور بدن 

ظریف او حلقه شد. پریسا را به طرف خودش کشید. 

با وحشت به نوید  های پریسا از حدقه درآمده بود.چشم

کرد جیغ بزند اما فقط صداهای خیره شده بود. سعی می

نامفهومی از زیر دست بزرگ نوید که محکم دهانش را 

وار آمد. دست دیگر نوید نوازشچسبیده بود، بیرون می

حال او کرد، درعینهایش حرکت میروی پشت و شانه

گذاشت دور شود. داد و نمیرا به خودش فشار می

نفس زدن افتاده کرد. به نفسوار تقال میسا دیوانهپری

شد. صدای بود و از ترس و عصبانیت داشت دیوانه می

 در ساختمان به گوش رسید و نامدار بلند صدا زد: 

 کجایی پریسا؟  -

نوید بالفاصله پریسا را رها کرد. بلند شد، دستی به 

ها و موهایش کشید و با فاصله از پریسا ایستاد. لباس

پریسا با ولع نفس کشید و هوا را بلعید. بازدمش به 

مانند بیرون ریخت. شکل بارانی از فحش با صدایی جیغ

دوان کنار آالچیق رسید. به چند لحظه بعد نامدار دوان

، نوید کمی سرش را خم کرد و با لحنی محض آمدنش

 دوستانه گفت: 



حاال چیزی نشده پریسا جان. ببخشید که ناراحت  -

شدی. من فقط یه کلمه گفتم سیگار مضره. چیز 

مهمی نیست، هرچقدر دوست داری بکش. چرا 

 رم. قدر عصبی شدی؟ چشم، االن میاین

پریسا بدون اینکه توان حرف زدن داشته باشد، زد زیر 

هایش چکید ها طوری با شتاب روی گونهریه. اشکگ

که انگار آتشفشان خشم و ترِس چند لحظه قبل از 

چشمانش فوران کرده است. نامدار سریع به طرفش آمد 

ی اهالی خانه هم رسیدند. و پشت سرش شهره و بقیه

قدر آشفته شهره بغلش کرد و پریسا او را پس زد. آن

ر نداشت. نامدار مقابلش بود که در آن لحظه توان تظاه

 اش گذاشت و با مالیمت پرسید: ایستاد، دست روی شانه

 چی شده پریسا جون؟ -
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پریسا چنگ زد به ساعد نامدار. انگار در یک طوفان 

خواست وحشتناک سکوی نجاتی پیدا کرده بود و نمی

 ان نالید: کنهقآن را از دست بدهد. هق

 خواست... این... این عوضی... می -

 دارش میان گریه تبدیل به جیغ شد. صدای بغض

به زور بغلم کرده بود. دهنم رو چسبیده بود.  -

 داشت... 

 زد. حاال دیگر داشت زار می

 من رو...  -

 اش چسباند. نغمه بغلش کرد و سر او را به سینه

 آروم پریسا جون. تموم شد عزیزم.  -

 امانش صدای نوید را شنید. هق بیپریسا میان هق

گه. به جون خودم از این خبرها نبود. من دروغ می -

اومده بودم یه هوایی بخورم. دیدم سیگار دستشه، 

نصیحتش کردم که از این سن سیگار بکشه، فردا 

کنه. یهو انگار خل هزار جور درد و مرض پیدا می

 شد. جیغ زد و فحش داد. 



تش را از میان دستان نغمه بیرون کشید و پریسا صور

 های گرد به نوید زل زد. داد کشید: با چشم

 گم یا تو، آشغال؟ من دروغ می -

 نوید با مالیمت گفت: 

دونم حالت خوب نیست. اصالً اشتباه کردم باشه، می -

 حرف زدم. ببخشید. سیگار بکش. 

 اش خش برداشت. پریسا طوری هوار زد که حنجره

 خواستی... به زور... .. تو عوضی میتو نکبت. -

ای باال رفته باشد با نوید بدون اینکه صدایش حتی ذره

 مهربانی گفت: 

نه دیگه دختردایی، قرار نشد تهمت بزنی. قرار  -

نیست یه نصیحت رو تبدیل کنی به ماجرا. همه من 

چسبه. ها به من نمیشناسن. این وصلهرو می

 من... 

به صورت نوید زد، او را سیلی محکمی که نامدار 

 ساکت کرد. نامدار غرید: 



شناسم جعلنق. اراجیف من یکی تو رو خوب می -

 نباف. 

 نوید براق شد توی صورت نامدار. 

تو... رو من دست بلند کردی؟ به خاطر  -

 ی دیوونه... های این دخترهوپرتچرت

 نامدار غرید: 

تر ورتو فقط یه بار دیگه پات رو از گلیمت بذار اون -

 ات رو بذارم وسط همین حیاط. تا جنازه

 نوید یک قدم جلو آمد. 

 چه زری زدی؟  -

 همین که شنیدی.   -

درچشم ماندند. با غیظ جو چشمهردو با حالتی ستیزه

دادند و هرلحظه هایشان را روی هم فشار میدندان

هیکل ممکن بود به هم حمله کنند. هردو قدبلند و قوی

 ها انداخت. رعت خودش را بین آنبودند. پژمان به س

بس کنید. خجالت بکشید. تا حاال تو این خونه از  -

 این چیزها نداشتیم. هرچی بوده تموم شده. 



بعد دست نامدار را گرفت و او را کمی عقب کشید. 

 جعفر هم بازوی نوید را چسبید. 

 بیا عقب نوید. شر راه ننداز.  -

ره بود به طور که خینوید نفس عمیقی کشید و همان

 چشمان نامدار با غیظ گفت: 

کنم، ولی ترها االن تمومش میبه احترام بزرگ -

حساب من و تو سر جای خودش هست. یه روزی 

 شه. که خودمون تنها باشیم، تسویه می

به بقیه پشت کرد و از آالچیق بیرون رفت. نامدار 

برگشت و مقابل پریسا که از ترس اشکش خشک شده 

 بود، خم شد و آهسته گفت: 

نترس دایی. تموم شد. مطمئن باش این عوضی فقط  -

ترسه. محاله وپورت داره ولی مثل موش میهارت

 دیگه بخواد اذیتت کنه.

ته دل گریه کرد  های پریسا سرازیر شد. ازدوباره اشک

 اش دادند تا آرام شد. و دیگران دلداری

□ 
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کاوه نگاهی به صورت پریسا انداخت که سرخ و 

اش هایش خشک شده بود. ته چشمان سبز تیرهلب

خیس بود. کاوه سربازی را صدا زد و دستور داد آب 

جرعه آب را بیاورد. کمی بعد که پریسا داشت جرعه

 نوشید، کاوه پرسید: می

 بعد چی شد؟  -

 پریسا شانه باال انداخت. 

ابام که اومد، خواهرت طبق خواستی چی بشه؟ بمی -

معمول فوری خبر داد. بابام هم اومد سرم داد زد که 

تقصیر خودم بوده. گفت یا دروغ گفتم، یا خودم کاری 

کردم که نوید خیالی به سرش بیفته، چون نوید پسر 

پیغمبره و اهل این چیزها نیست. بعد هم سخنرانی کرد 

دار تمام وآمد من و نامکه همش تقصیر نامداره و رفت

 این دردسرها رو درست کرده.



اون شب... باز هم اتفاقی افتاد؟ حرفی، هرچیزی که  -

 شنیدی یا دیدی.   

آخر شب که تو اتاقم بودم، شهره به بابام گفت  -

روانکاو کمپ گفته باید به من آزادی بدن و حس اعتماد 

و از این چیزها. بعد در مورد جریان فوت نکیسا حرف 

 زدن.  

ا صورتش را الی دستانش پنهان کرد و چند بار پریس

ی مرگ نفس عمیق کشید. معلوم بود از یادآوری خاطره

نکیسا منقلب شده است. وقتی دستانش را برداشت، 

 کاوه پرسید: 

کرد که یعنی شهره داشت به بابات یادآوری می -

 ممکنه از نوید همچین غلطی سر زده باشه؟

 پریسا با حرص گفت:  

م این وسط دنبال این بگرد که خواهرت حاال تو ه -

خیلی آدم خوبیه! نخیر، ته حرفش این بود که با 

این اوضاع بهتره زودتر من رو شوهر بدن. بعد هم 

افتاده رو پیشنهاد کرد اون خواستگار اسگل عقب

زنه، بگن بیاد که سره زنگ میکه از پارسال یه



ز شر بابام گفت حاال زوده. شهره دنبال این بود که ا

 من خالص بشه. 

 لرزید. کاوه گفت: های پریسا از عصبانیت میدست

 آبت رو بخور.  -

ی آب را با یک جرعه سر کشید. کاوه چند پریسا بقیه

 دقیقه صبر کرد تا او آرام شود، بعد پرسید: 

 خب بعدش؟  -

بعد شهره به بابام گفت چند ساله قول داده از اون  -

ندازه و با وضعی که میخونه بریم ولی ِهی پشت گوش 

جا بشیم. بابام هم گفت به من دارم، برام خوبه جابه

فکرش هست ولی واحدها سند تفکیکی نداره و 

ی عموم، فروختنش سخته و اینا. بعد بابام رفت خونه

اومد. مون میسر نامدار هم داد زد. صداش تا خونه

 بهش گفت حق نداره تو مسائل خانوادگی ما دخالت کنه. 

 نوید قبل از اون ماجرا بهت زنگ زده بود؟  -

آره. بعد از اون روز که رفتیم بستنی خوردیم، چند بار  -

 اش رو نداشتم. زنگ زد. جواب ندادم. حوصله

 اش رو نداشتی؟ چرا حوصله -



 پریسا کالفه گفت: 

اومد. از وقتی از کمپ هاش خوشم نمیاز نگاه -

برگشته بودم، حالتش عوض شده بود. یه جوری 

 داد. کرد که حس بدی بهم میبهم نگاه می

کاوه باز نفس صداداری بیرون داد. دستی به موهای 

 صافش کشید و رفت سراغ سؤاالت اصلی. 

 شب تولدت... رفته بودی تو حیاط؟  -

 نه.  -

 ه چشمان پریسا نگاه کرد. کاوه مستقیم ب

کنه. من حدس ببین، دروغ گفتن مشکلی رو حل نمی -

 زنم... واقعیت رو بگو. می

 واقعیت همین بود.  -

 دفعه پرسید: کاوه مکثی کرد و یک

 تا حاال به فکر خودکشی افتادی؟  -

 هزار بار.  -

گفت یکیش شب تولدت بوده، درسته؟ شهره می -

 نبودی. همش تو خودت بودی. راه نبودی. شاد روبه



 پریسا نفس عمیقی کشید. 

آره، یکی از اون هزار بار که واقعاً حالم داشت از  -

 خورد، شب تولدم بود. زندگی به هم می

 تصمیم گرفتی همون شب خودکشی کنی.  -

 نه. -
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زندگی بیزار چرا نه؟ خودت االن گفتی اون شب از  -

 شده بودی. 

من تا حاال هزار بار به خودکشی فکر کردم ولی  -

وقت عمل نکردم. جرئتش رو ندارم. ترسوام. از هیچ

 داره. فکر مردن ترس برم می

 ولی اون شب باالخره تصمیم گرفتی عملیش کنی.  -

 پریسا کالفه گفت: 



گفتم نه. من اون شب هم مثل همیشه جرئت نداشتم  -

خودم رو بکشم وگرنه االن اینجا ننشسته بودم 

شه برم ی تو رو بشنوم. میهای مسخرهسؤال

 خونه؟ 

 کاوه باز چند لحظه به صورت او خیره ماند. 

تونی بری خونه. االن... امروز بازداشت تو نمی -

 شی. می

 پریسا مبهوت پرسید: 

 کنی من نوید رو کشتم؟ بازداشت؟ چرا؟ فکر می -

اثر انگشتت روی لیوانی بوده که کنار جسد نوید پیدا  -

شده و توش داروهایی بوده که باعث مرگ نوید شده. 

بعضی از داروها که تا االن تشخیص دادن، مال تو 

بوده. تو سطل آشغال اتاقت چند تا ورق خالی قرص پیدا 

آستر لباست کنار جسد بوده که  شده. یه تیکه از تور

های دست راست نوید هست. روش اثر تمام انگشت

 ها یعنی چی؟ متوجهی این



های پریسا گرد شد و دهانش باز ماند. چند لحظه چشم

کرد، بعد نفس تندی بیرون داد. کاوه حتی تنفس هم نمی

 گفت: 

خوام کمکت کنم. تو هزار جور عیب و ایراد می -

ر من قاتل نیستی. تو شهامت این داری، ولی به نظ

رو نداری که یه نفر رو بکشی. من... تنها حدسی 

خواستی زنم، اینه که تو اون شب میکه می

خودکشی کنی. یه مقدار از داروهات رو ریختی تو 

نوشابه و رفتی حیاط که بخوری. بعد نوید از راه 

خواست مزاحمت بشه. رسید و... دوباره می

انداخت به پایین دامنت. تو  پررویی کرد و دست

خواستی فرار کنی که یه تیکه از آستر لباست کنده 

شد و موند تو دستش. البد جیغ و داد هم کردی 

ولی تو صدای بلند موسیقی کسی نشنیده. تو دیدی 

تونی از دست نوید فرار کنی، تصمیم گرفتی از نمی

در دوستی وارد بشی و از شرش خالص بشی. 

مطیع نشون دادی، بعد لیوان خودت رو رام و 

 نوشابه رو دادی دستش، اون هم خورده. 

 پریسا با گیجی فقط گفت: 



 نه.  -

ی قبل ببین، اگه ماجرا این باشه، با اتفاقی که هفته -

افتاده و همه فهمیدن، قاضی قتل رو دفاع از خود در 

شه گفت نوید خودش لیوان رو از گیره؛ حتی مینظر می

ر کشیده. واقعیت رو بگو. زندان بهتر دستت گرفته و س

 از اعدامه. 

اش ی چشم پریسا روی گونهیک قطره اشک از گوشه

 چکید. با صدایی لرزان گفت: 

من نوید رو نکشتم. من اون شب اصالً نرفتم تو  -

 حیاط. 

 تور آستر لباست... چطوری کنار جسد بوده؟  -

دامنم  کم بلند بود. اون شب چند بار پایینلباسم یه -

ی کفشم. البد یه تیکه از تورش کنده موند زیر پاشنه

 شده و یه جا افتاده. خودم که نفهمیده بودم. 

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

کنم، دوباره آقای ارجمند رو با بابات صحبت می -

ی بیاره که بهش وکالت بدی. اگه از خونه وسیله

 خوای، بنویس که بدم بهش. خاصی می



 لرزید. های پریسا لب

من نوید رو نکشتم. ازش متنفر بودم ولی  -

 نکشتمش. 

کاوه بلند شد و از کنار پریسا که صورتش را میان دو 

صدا ای بیهایش از گریهدستش پنهان کرده بود و شانه

کرد ترین کاری را میلرزید، بیرون رفت. باید سختمی

که از زمان ورودش به این شغل انجام داده بود. اینکه 

افشین بگوید پریسا به اتهام قتل نوید بازداشت شده به 

 است.
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 چند روز قبل

گوشی پریسا زنگ خورد. وقتی اسم مانی را روی آن 

دید، چند لحظه در پاسخ دادن تردید کرد. از ترنم دلخور 

قدر راحت بگوید که ترسیده و کرد اینبود. فکر نمی

هد او را ببیند. بعد از آن تماس، ترنم چند بار خوانمی



های ترنم زنگ زده بود ولی پریسا جواب نداده بود. پیام

حال را هم بدون اینکه بخواند، حذف کرده بود، بااین

برای هردوشان دلتنگ بود. مانی دوست ترنم بود، 

همدیگر را دوست داشتند و خیالشان ازدواج بود، ولی 

که پریسا از طریق ترنم با مانی دو سال در این یکی

آشنا شده بود و بارها بیرون رفته بودند، او برایش یک 

وسال سندوست خوب شده بود، کسی مثل یک برادر هم

مهربان، چیزی که یکی از آرزوهای نهفته در دلش بود 

و هرگز نداشت. مطمئن نبود کار درستی باشد که وقتی 

خ بدهد. باالخره بر با ترنم قهر است، تماس مانی را پاس

تردیدش غلبه کرد و روی گوشی انگشت کشید. در 

 سکوت گوشی را به گوشش چسباند. مانی گفت:

 پریسا؟  -

 پریسا با لحنی سرد گفت: 

 بله.  -

 خوبی؟  -

 برات مهمه؟  -

 مانی با خنده گفت: 



با ترنم قهر کردی، چرا تالفیش رو سر من  -

 آری؟ درمی

 پریسا ساکت ماند. مانی گفت: 

ترنم منظوری نداشته. دلش برات خیلی تنگ شده.  -

بهم گفت اون روز که گوشی رو قطع کردی، خیلی 

ناراحت شده. نتونسته حرفش رو درست بزنه. 

بعدش هم که بهت زنگ زده و پیام داده، جواب 

 ندادی. 

 مکثی کرد و وقتی دید سکوت پریسا ادامه دارد گفت: 

این نبوده که تا ابد همدیگه رو نبینیم. منظورش  -

ری سراغ خواسته مطمئن بشه تو دیگه نمیمی

 سیگاری و این چیزها. 

 پریسا با حرص گفت: 

یعنی شماها دوست معتاد الزم ندارید. اگه مثالً  -

 کنید. دوباره بخوام بکشم، باهام قطع رابطه می

 جویانه گفت: مانی مسالمت



دونی هردومون چقدر دت مینه دیگه در این حد! خو -

دوستت داریم. معرفتت لنگه نداره. دوستی مثل تو رو 

 جوری نباید از دست داد. هیچ

 آد بریم بیرون؟ پس چرا ترنم گفت نمی -

خب نذاشتی حرفش رو بزنه. فقط قول بده حاال که  -

ری سراغ مواد. این به خاطر ترک کردی، دیگه نمی

 کنیم. خودته وگرنه بکشی هم ما ولت نمی

لحنش مهربان بود و به دل پریسا نشست. دلش برای 

 هردوشان تنگ شده بود. 

کشم. دیوونه نیستم اون همه دردسر کمپ رو به نمی -

 باد بدم. 

 خدا رو شکر. پس دیگه از ترنم هم دلخور نیستی؟  -

 نه. دلم واسه جفتتون تنگ شده.  -

گفت ترنم دیشب خوابت رو دیده. یه کابوس بوده. می -

ور. ور اوندویدی اینتو آشفته بودی و تو یه صحرا می

 انگار سرگردون بودی. 



دو قطره اشک روی صورت پریسا چکید. سعی کرد 

اش را باال کشید. مانی با اختیار بینیمانی نفهمد ولی بی

 نگرانی گفت: 

 انگار خوابش درست بوده! پریسا، تو ناراحتی؟ -
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 آره.  -

 چی شده؟  -

ست. بفهمه تونم زیاد حرف بزنم. شهره خونهاالن نمی -

ذاره کف دست بابام بعد باید تو پشت خطی، شب می

 بشنوم.غرغر 

 تونی بیای بیرون؟ می -

 زنم. آم بهت زنگ میآره. می -

من و ترنم قراره بریم پارک. تو هم بیا همدیگه رو  -

 طوریه، تلفنی فایده نداره. ببینیم. وقتی حاِلت این



 پریسا زهرخندی زد. 

گفت به بابات قول ترسی من رو ببینی؟ ترنم مینمی -

 دادی دیگه با من راه نری. 

 نرم و مهربان گفت: مانی 

ترسم، هم از بابای کنایه نزن دیگه. راستش می -

ها وفامیل تو، ولی باالخره باید این ترسخودم، هم فک

تا قرار نیست از هم جدا رو بذاریم کنار چون ما سه

 بمونیم. 

 جام. ربع دیگه اونیه -

 رو نیمکت زیر چنارها منتظریم.  -

هایش ینکه هنوز گونهپریسا تماس را قطع کرد و با ا

خیس بود، لبخند زد. بین دوستان کمی که در تمام 

عمرش داشت، مانی و ترنم تنها کسانی بودند که در 

کرد، البته اگر نامدار را کنارشان احساس آرامش می

شمرد. با آورد و جزو دوستانش نمیفامیل به حساب می

توانست خودش باشد، نیازی نبود این سه نفر می

ان تظاهر کند و خودش را چیزی نشان بدهد که برایش

پوشید، با خودش فکر طور که لباس مینیست. همان



کرد نامدار هم واقعاً یک دوست است، دوستی بسیار 

کرد. بین هایش را فقط تحمل میصمیمی. خیلی از فامیل

اقوامش  آتیه، آتیال و خاله مهین را هم از ته دل دوست 

ی د، هرچند نه به اندازهداشت و کنارشان راحت بو

هایی بودند که اسمشان فامیل بود. نامدار. بقیه غریبه

یک آن ذهنش روی افشین ایستاد و به او فکر کرد. اگر 

خواست با خودش صادق باشد، هنوز پدرش را می

های مختلف قدر دلگیریدوست داشت اما از نوجوانی آن

ناپذیر روی هم انبار شده بود که محبتش زیر کوه نفوذ

ها مخفی شده بود و جز لحظات معدودی خودش کدورت

داد. بارها به پریسا اثبات شده بود که را نشان نمی

افشین بیشتر از آنکه پدر او باشد، همسر شهره و پدر 

 پرهام است.  

□ 

 های پریسا تمام شد، مانی با غیظ گفت: وقتی حرف

ت. هایی مثل این عوضی رو باید له کرد. باید کشآدم -

اجازه وارد حریم یه زن بشه، خواد بیکسی که می

 از حیوون بدتره. 

 پریسا نفس عمیقی کشید. 



بابام که نظرش این نبود. گفت نوید پسر سالمیه،  -

 سرش به کار و ورزشه، اهل این چیزها نیست. 

زدم قدر میمن اگه جای بابات بودم، مرتیکه رو اون -

ه تو چقدر حالت بده؟ بینخون باال بیاره. واقعاً نمی

کردی، امکان نداشت فهمه اگه فیلم بازی مینمی

 طوری به هم بریزی؟ این

 ترنم با خنده گفت:

 ی باباها همینن. منطق ندارن. همه -

 تر جواب داد. مانی لبخندش را عمیق

گیم، ولی تهش فهمن ماها چی میدرسته نمی -

 دوستمون دارن. 

 پریسا گفت:

وست داشتن؟ با دوست نداشتن چه فایده داره این د -

خواست بابام ازم حمایت فرقی نداره. من دلم می

 کنه. دوست داشتم بزنه تو دهن نوید.

ترنم دستش را دور گردن پریسا انداخت و دلجویانه 

 گفت:



خیال. شاید از آسمون یه بالیی نازل شد سر حاال بی -

کارها نوید، دلت خنک شد. خودت چطوری؟ چی

 کنی؟می

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_شصت_و_دو

هیچی. این ترم دانشگاهم که به فنا رفت. تازه یه  -

جلسه رفته بودیم کالس که گرفتنمون. باید سر 

فرصت برم دانشگاه، این ترم رو مرخصی بگیرم. 

 فعالً حالش نیست برم جای دور. 

 ترنم دلجویانه گفت: 

هایی که نبودی، جات واقعاً خالی بود. هر این کالس -

رفتم سر کالس، اما مهم نیست. روز انگار به زور می

 کنی. یه ترم دیرتر تموم می

هامون همیشه با هم ازت عقب موندم. دیگه کالس -

 نیست. 



کنیم با هم واحد برداریم. تازه شاید ترم بعد سعی می -

و تونستی یه سری از ترم تابستونی هم ارائه دادن 

ارزید که از شر اون علف واحدها رو بگذرونی. می

 لعنتی خالص شی. 

 رفت تو زندگیم چه خبره. کرد. یادم میآرومم می -

 مانی گفت:

خیلی چیزها هست که آرومت کنه، ضرر و خطر  -

حشیش هم نداره، مثالً همین هنری که داری. قبالً 

که وقتی آدم در مورد حس هنر زیاد حرف زدیم. این

کنه، حسش با هیچی قابل داره یه کاری رو خلق می

 مقایسه نیست. 

 پریسا دوباره لبخند زد. 

کرده، فکر کنم خدا وقتی داشته دنیا رو خلق می -

ها هم از حسابی لذت برده. بعد یه کاری کرده آدم

 خالقیت لذت ببرن. 

ها درسته. خدا یه قسمت از لذت خودش رو با آدم -

تونه کرده. هنرمند، خدای اثرشه. هرکاری می تقسیم



تونه یه دنیا عمق و معنی بهش بده. باهاش بکنه. می

 واسه همین لذت داره. 

اش گوشی پریسا در جیب شلوارش لرزید. مانتوی نخی

را باال زد و گوشی را بیرون کشید. نگاهش روی 

ای عجیب و ناشناس چرخید و رنگش پیامکی با شماره

 پرسید:  پرید. ترنم

 ها؟ باز هم از اون پیامک -

 آره.  -

 این چند روز که اومدی خونه، باز هم فرستاده بود؟ 

 نه، این اولیه.  -

 مانی گوشی را از دست پریسا گرفت. 

خواد تو صد بار بهت گفته بودم، این هرکسه، می -

هاش رو نخون. پاکشون کن، رو حرص بده. پیام

 دیگه هم بهش فکر نکن. 

 شی را از دست مانی قاپید. پریسا گو

 نه! بذار ببینم این دفعه چی نوشته.  -



پیامک را باز کرد و خیره شد به آن. ترنم روی گوشی 

 سرک کشید و آن را بلند خواند: 

پریسا، مامانت رو کشتن. بهت دروغ گفتن. تو »

تونی کاری کنی قاتل تونی بفهمی کار کی بوده. میمی

 « مامانت به سزای کارش برسه.

 به صورت پریسا نگاه کرد. 

گه، فقط مدل نوشتنش عوض ها رو میهر دفعه همین -

ها رو دو بار اینای یکیشه. چند ساله داره هفتهمی

چه اصراری داری این اراجیف رو فرسته. برات می

درجهان رو روی های نیستبخونی؟ وقتی این شماره

 بینی، درجا دیلیتش کن.پیامک می

 گم شاید...تفاوت بمونم. همش میقدر بیتونم ایننمی -
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 مانی میان حرفش رفت. 



سا. موقعی تا حاال خیلی در موردش حرف زدیم پری -

که مامانت فوت کرده، تو بچه نبودی. قشنگ یادته 

مامانت سرطان داشته، رفته بیمارستان جراحی 

کرده، ولی خدابیامرز تو همون بیمارستان از دنیا 

ات حرف زدی. رفته. چند ماه قبل هم رفتی با خاله

ازش پرسیدی. چیزهایی رو که اون زمان به تو 

که وضع مامانت نگفته بودن، برات تعریف کرد 

وخیم بوده، قبل از عمل بهشون گفته بودن خیلی 

دیر فهمیدن، سرطان زده به چند تا عضو دیگه. 

 احتمالش زیاده جراحی هم فایده نداشته باشه. 

مانی مکثی کرد و به چشمان غمگین پریسا خیره شد. 

 ترنم گفت:

گه. چطور ات بهت دروغ نمیگفته بودی مطمئنی خاله -

رو که سرطان داشته و عمل کرده، تو  ممکنه یکی

بیمارستان کشته باشن؟ مخصوصاً که گفتی بعد از عمل 

یو. مالقاتش فقط از پشت شیشه سیبرده بودنش آی

رن یکی رو تو ها که میبوده. یعنی این فیلم پلیسی

تونه باشه. پس هر احمقی کشن هم نمیبیمارستان می

خواد ، فقط میفرستهها رو برات میداره این پیامک



اذیتت کنه. کسیه که شهامت نداره مستقیم حرفش رو 

بزنه؛ حتی جرئت نداره بره یه خط اعتباری بخره 

های ره تو اینترنت، از این سایتپیامک بفرسته. می

کنه. چرا باید ذهنت درگیر پیامک ناشناس استفاده می

 همچین اراجیفی بشه؟

 ای داره. ه دشمنیخواد بفهمم این کیه، با من چدلم می -

خواد تو رو حرص مهم نیست کیه، مهم اینه که می -

 بده. نباید بذاری موفق بشه.  

پریسا نفس عمیقی کشید. قبل از اینکه چیزی بگوید، 

دختری از پشت سرشان سالم کرد. هر سه بلند شدند. 

مانی با اخم به دختر نگاه کرد و ترنم رو برگرداند. 

 د. رنگی زپریسا لبخند کم

 سالم راحله.  -

 راحله جلو آمد و پریسا را بغل کرد. 

 چطوری؟ شنیدم رفته بودی اسارتگاه!  -

پریسا خندید. راحله بدون توجه به اخم مانی که هر 

شد، دست پریسا را گرفت و هردو تر میلحظه غلیظ

روی نیمکت نشستند. مانی نفسش را پوف کرد و با 



ی جایشان روی طرف پریسا نشستند. چهار نفرترنم آن

نیمکت تنگ بود ولی راحله به روی خودش نیاورد. 

 های پریسا انداخت و گفت:دستش را دور شانه

تعریف کن ببینم، اون تو چه خبر بود؟ خیلی اذیتت  -

 کردن؟ 

نه، نذاشتن زیاد اذیت بشم. اذیتش فقط چند روز بود،  -

بعد دیگه از سرم افتاد. فقط دلم واسه بیرون تنگ شده 

 د.بو

من هم دلم واسه تو تنگ شده بود رفیق! جات خیلی  -

 خالی بود. 

 پریسا دوباره لبخند زد. 

 کنی؟ کار میخودت چطوری؟ چی -

 راحله شانه باال انداخت. 

همون کارهای همیشگی، دانشگاه، سر کار، خونه،  -

 الال. فردا دوباره از اول. 

 ترنم گفت: 



ی سنگینت چطوری مدام تو دونم با این برنامهنمی -

 پارک پالسی! 

 ی چشم به او نگاه کرد. راحله از گوشه

 جای تو رو تنگ کردم؟  -

 مانی به جای ترنم جواب داد:

پارک مال ما نیست که جامون تنگ بشه، فقط به  -

قدر نظرم یه دانشجوی شاغل نباید وقت داشته باشه این

 باشه. چپ و راست تو پارک 

همه مثل تو یه بابای پولدار ندارن که ول بچرخن و  -

 خرجشون رو بده. 

 مانی پوزخند زد. 

بابای من اگه پولدار بود که به جای پراید االن  -

و زیر پام بود؛ ولی اگه من دانشجو بودم سر امبی

کردم. صاف رفتم، بعدش داشتم غش میکار هم می

 خوابیدم.رفتم خونه میمی
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 راحله شانه باال انداخت. 

مشکل من نیست که تو تنبلی. جوونیت که اینه،  -

 وای به پیریت! 

 بدون اینکه منتظر جواب مانی بماند رو کرد به پریسا. 

کنی؟! اصالً تو چطوری این غرغروها رو تحمل می -

رو  خیال بابا. بیا بعد از سه ماه که همدیگهبی

 دیدیم، چهار کلمه حرف خوب بزنیم. 

اش درآورد و به پریسا پاکت سیگارش را از کوله

تعارف کرد. مانی دست دراز کرد و پاکت را از دست 

 راحله کشید. راحله با اخم گفت: 

 کنی روانی؟ چرا همچین می -

 مانی با اخم غلیظی جواب داد: 

 حالیت نیست ترک کرده؟  -

 کشه؟ یعنی سیگار هم نمی -

 چپ نگاه کرد. ترنم به او چپ



بخواد بکشه، خودش داره. به سیگارهای تو اطمینانی  -

 نیست که توش توتونه یا چیز دیگه! 

سیگاره بابا! مگه پولم زیادی کرده علف بخرم بیارم  -

 بدم به پریسا؟! 

 رو کرد به مانی. 

 سیگارم رو رد کن بیاد.  -

 مانی پاکت سیگار را به راحله پس داد و به پریسا گفت: 

 از سیگارهای خودت بکش.  -

 خواد اصالً. االن دلم سیگار نمی -

که به راحله سیگاری از پاکت بیرون آورد و درحالی

 کرد گفت: چپ نگاه میمانی چپ

واسه اینکه بهت ثابت بشه این تو فقط سیگار بود،  -

 تماشا کن. 

روی سیگار مالید و مقداری از توتون  دو انگشتش را

آن را خالی کرد. یک قوطی کبریت از کیفش درآورد و 

رنگ برداشت. ایاز داخل آن مقداری علف خشک قهوه

آن را میان دو انگشتش با احتیاط پودر کرد و روی 



قسمت بیرونی قوطی کبریت ریخت. پودر را با دقت 

ا فندک ی کاغذی سیگار ریخت و آن را بداخل لوله

روشن کرد. پک عمیقی زد و دود را تا اعماق 

که هایش پایین فرستاد. چشمانش را بست و درحالیریه

داد، به پشتی نیمکت تکیه داد. ترنم دود را بیرون می

 گفت: 

 ها.بریم بچه -

 مانی بلند شد. پریسا گفت: 

کم حرف بزنیم. دلم براش بذار کارش رو بکنه یه -

 تنگ شده بود. 

ی لبش را از داخل گاز گرفت. راحله چند بار شهترنم گو

به سیگارش پک زد. بوی تند حشیش که شبیه برگ 

درخت بید بود، اطرافشان را پر کرد. دست پریسا 

اختیار به طرف سیگار راحله دراز شد. راحله سیگار بی

 را به او داد و با تمسخر پرسید: 

 هات اجازه گرفتی؟ از ارباب -



ا چیزی بگوید، مانی سیگار را از قبل از اینکه پریس

میان انگشتانش قاپید، روی زمین انداخت و با حرص 

 رویش پا کشید. راحله گفت: 

اش بود بابا. جای کنی؟ کلی مایهاِاِ! چرا حروم می -

ی شماهاست، این کارها یک کلمه بگو پریسا برده

 شه. حق نداره به علف دست بزنه. دستش جیز می

ز جیبش بیرون کشید. با غیظ پرت مانی چند اسکناس ا

کرد توی صورت راحله و بدون هیچ حرفی بازوی 

پریسا را گرفت و از روی نیمکت بلندش کرد. پریسا با 

 تعجب به او نگاه کرد. مانی آهسته غرید: 

ریم. بمون ور دل این آی، یا ما مییا همین االن می -

 خواد سه ماه زحمتت رو به باد بده. دختره که می

 یسا با اخم به مانی نگاه کرد اما برگشت و گفت: پر

 خداحافظ راحله. -
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 راحله با سرخوشی سر تکان داد. 

 بینمت. بعد می -

 وار گفت: راه افتادند. کمی که دور شدند، مانی سرزنش

نکن پریسا، این کارها رو نکن. مطمئنم تو کمپ بهت  -

ی ری سر خونهگفتن که با یه بار کشیدن، دوباره می

 اول. 

 خواستم یه پک بزنم. فقط می -

 ترنم گفت:

ی قبل هم از همون پک زدن شروع شد. مطمئنم دفعه -

اومد خودش رو یادت نرفته. این دختره هر روز می

زدی. یه پک یه سیگاریش می چسبوند به ما، تو هممی

داد دستت. بعد کرد میکم برات سیگاری پر میبعد کم

وچاهش رو یاد گرفتی و مستقیم رفتی دیگه خودت راه

 از ساقی خریدی. نکن. قول دادی نکشی. 

 باشه بابا. چقدر غرغرو شدید.  -

 مانی با مالیمت گفت: 



دونی که من و ترنم اصالً اهل این نیستیم که می -

کار کنه و چطوری زندگی خوایم به کسی بگیم چیب

بینیم اون همه سوزه وقتی میکنه، ولی دلمون می

دردسر کشیدی، بعد هنوز سه روز نشده، این 

 خواد به باد بده. دختره می

 پریسا عصبی گفت: 

اصالً من هر کار هم بکنم، به کسی ربطی نداره.  -

 ست داده. گفت. احساس اربابی بهتون دراحله راست می

ها نیست. من به خاطر تو صحبت حس اربابی و این -

ای هم دو شب موندم بازداشتگاه. حرفی هم نزدم، گله

کشی. خبر داشتم دونستم تو میندارم، چون از اول می

ها هست؛ ولی همیشه تو کیف و جیبت از این آشغال

خواد همچین چیزی رو تجربه کنم. تکرار دیگه دلم نمی

وقت از یته. یه ساعت قبل بهت گفتم ما هیچاشتباه خر

گذریم، ولی االن نظرم عوض شد. تو باید دوستی تو نمی

مون و این آشغالی که راحله بهت تعارف بین دوستی

کنه، یکیش رو انتخاب کنی. اگه کشیدی، من و ترنم می

 دیگه نیستیم. 



پریسا برگشت و با دلخوری آمیخته به تعجب به او نگاه 

 نی گفت: کرد. ما

دونی بهترین دوست هردومونی. واسه ما خودت می -

هم آسون نیست ازت ببُریم و بریم ولی اگه بِکشی، 

کنی. تو هم نشون بده برات مهمه مجبورمون می

 مون سر جای خودش بمونه. دوستی

 پریسا با حرص گفت: 

 خواستم بکشم. خودم هم نمی -

 زنی. باید قول بدی حتی یه پک هم نمی -

 ریسا جواب نداد. ترنم گفت: پ

قول بده پریسا. تا حاال به هم دروغ نگفتیم. بذار  -

 خیالمون راحت باشه. 

 دم نکشم. خیلی خب، قول می -

 حتی یه پک.  -

 حتی یه پک.  -

زمان لبخند زدند. پریسا لبخندشان را مانی و ترنم هم

 جواب داد. 



 از پارک بیرون رفتند و سوار ماشین شدند. مانی

 ماشین را به حرکت درآورد و پرسید: 

بریم یه چیزی بخوریم؟ من امروز از ظهر داشتم با  -

استاد دانشگاهی که درخواست بورس دادم، 

 زدم. نرسیدم ناهار بخورم.  تصویری حرف می

 پریسا پرسید: 

 باالخره چی شد؟  -

شه. هنوز جواب قطعی نداده ولی احتماالً اوکی می -

 ساعد بود.امروز نظرش خیلی م
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 پریسا لبخند غمگینی زد. 

ری، دو سال دیگه هم چهار ماه دیگه میپس سه -

 بری. ترنم رو می

 ترنم رو به عقب برگشت و دست پریسا را گرفت. 



 حاال کو تا دو سال دیگه که من لیسانس بگیرم؟  -

های دونم مجبوری بری. تو و مانی با این خانوادهمی -

شقتون اینجا امکان نداره بتونید عروسی کنید. تنها کله

راهش همینه که هردوتون واسه ادامه تحصیل از ایران 

جا ازدواج کنید؛ ولی دلم براتون تنگ برید، بعد اون

 شه. می

 مانی از داخل آینه به پریسا نگاه کرد.  

ت گفتم بشین زبان بخون. شاید جا صد بار به -

افتادم، تونستم برای تو هم بورس پیدا کنم، با ترنم 

 اومدی. 

 اش را جمع کرد. پریسا بینی

دو سال و نیم مونده لیسانس بگیرم. بعدش هم کی  -

حال داره بشینه ایتالیایی بخونه؟ تو چطوری خوندی 

 رفتی. زبان میواقعاً؟ کاش یه کشور انگلیسی

افتی. ایتالیا واسه اولش سخته ولی زود راه می -

های هنر و معماری عالیه وگرنه من هم عاشق رشته

 زبان ایتالیایی نبودم! 

 رخ مانی نگاه کرد. ترنم به نیم



شه مانی. تا دو سال دیگه... دلم برات تنگ می -

 خیلی طوالنیه. 

 مانی دلجویانه گفت: 

خبر بمونیم. یمن هم، ولی قرار نیست که از هم ب -

زنیم، تابستون سال دیگه هم اینترنت هست، تلفن می

 آم. حاال چی بخوریم؟ می

ام نیست. بریم کافه من قهوه راستش من زیاد گشنه -

بخورم، شما دوتا هم هرچی دوست دارید. موافقی 

 پریسا؟

 آره.  -

یک ساعتی بود در کافه نشسته بودند که گوشی پریسا 

به آن انداخت و رویش انگشت  لرزید. پریسا نگاهی

 کشید.

سالم... چی شده؟... آهان، باشه... نه بابا... خیلی  -

رسم هام. امروز دیگه نمیخب... نه، هنوز با بچه

 بیام پارک... باشه یه روز دیگه... 

مانی گوشی را از دست پریسا گرفت و به گوشش 

 چسباند. 



بازی درنیار راحله. دست از سر باز تویی؟...  -

 ریسا بردار... پ

 مانی چند لحظه گوش داد و بعد محکم گفت: 

شوخی ندارم. دوروبر پریسا ببینمت درجا زنگ  -

. با همون دوسه گرمی که تو کیف و 110زنم می

دارن. کنن، اقالً دوسه شب نگهت میجیبت پیدا می

حاال خودت فکر کن ببین طاقت داری چند شب 

؟ نبینم و خماری بکشی یا نه... فهمیدی چی گفتم

 نشنوم که به پریسا زنگ زدی یا رفتی سراغش.

تماس را قطع کرد و گوشی را به پریسا پس داد. پریسا 

 با حرص گفت: 

قرارمون این بود که نکشم. بهتون قول دادم؛ ولی  -

قرار نبود یهو عین عقاب گوشی من رو بقاپی و تکلیف 

تعیین کنی که با راحله حرف نزنم و نبینمش. کارت 

 خیلی زشت بود. 

 کشی. شی میاین دختره دوروبرت باشه، وسوسه می -

 فکر کردی من اختیارم دست اونه؟  -



دست خودت هم نیست. بذار یه دست اون نیست، ولی  -

تونه تو مدت بگذره، خیالمون راحت بشه که کسی نمی

رو بکشه به اون راه، بعد با هرکی دوست داری 

 وآمد کن.رفت
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 پریسا عصبی گفت: 

دونم من چرا به جای یه بابا صدتا بابا دارم. تو نمی -

نخواسته برام ادای باباها رو  عمرم تنها مردی که

 دربیاره، نامداره. 

 ترنم گفت:

خدایی مانی رو با باباهامون مقایسه نکن. این کاری  -

ی دوستیه. تو هم اگه ببینی ما که مانی کرد، وظیفه

 ریم، باید جلومون رو بگیری. داریم یه جایی خطا می



 رم، جلومنامدار هم هر موقع فکر کنه دارم اشتباه می -

گه. باهام گیره ولی نه این مدلی. بهم زور نمیرو می

شم. مانی و آتیال و آره تا قانع میکنه، دلیل میبحث می

کاوه و خالصه تمام مردهایی که تو عمرم دیدم، فقط 

 بلدن زور بگن. 

 مانی گفت:

روزی که آزادم کردن، نامدار مشت زد تو صورتم.  -

ن نداشت گفت این همه مدت که با تو بودم، امکا

گفت. حرفش کشی. راست مینفهمیده باشم چی می

تکونم داد. خودم رو کلی دعوا کردم. من اگه واقعاً 

ذاشتم اون دختره دوست توام، از اول نباید می

 خوام اشتباه کنم.  سیگاری بده دستت. االن دیگه نمی

 پریسا با حرص گفت: 

فهمی من تو چه شرایط یه ذره درک ندارید. نمی -

کنم. مدام یکی داره تو گوشم رفی زندگی میمزخ

خونه مامانم رو کشتن، هر روز باید بابام رو با می

گن و ی متظاهر ببینم که دارن میاون زنیکه

خندن. پیش شما دوتا راحت بودم ولی انگار می



ی خواید نصیحتم کنید. حوصلههمش می

 کدومتون رو ندارم.هیچ

افه بیرون رفت. مانی و های تند از کبلند شد و با قدم

ترنم چند لحظه مبهوت به هم نگاه کردند، بعد ترنم 

سریع بلند شد و بیرون دوید. مانی هم کنار صندوق 

ای گرفته کارت کشید و بیرون رفت. از ترنم که با چهره

 کنار خیابان ایستاده بود پرسید: 

 کجا رفت؟  -

عین برق سوار یک تاکسی شد. اومدم بیرون، داشت  -

 بست. صداش زدم. اعتنا نکرد. در رو می

 مانی دست او را گرفت و دلجویانه گفت: 

هاش طبیعیه. بذار یه کم آروم شه، خودم این حالت -

 آرم.  زنم از دلش درمیزنگ می

تر هردو به طرف ماشین مانی راه افتادند که کمی عقب

 پارک شده بود. 

□ 

ش پریسا جلوی پارک از تاکسی پیاده شد. اعصاب

ای که با دوستانش متشنج بود. غیر از جروبحث مسخره



کرده و اعصابش را به هم ریخته بود، کلمات آن پیامک 

مامانت رو کشتن... تو »رفت. جلوی چشمش رژه می

 « تونی قاتل رو پیدا کنی...می

ها را پیدا کند و ی این پیامکخواست فرستندهدلش می

از او بپرسد اگر واقعاً مادرش به قتل رسیده و او خبر 

گوید، چرا این کار سخت را به دارد، چرا دالیلش را نمی

ای از کشته شدن ی پریسا گذاشته که هیچ نشانهعهده

دهد مادرش بر اثر چیز نشان میمادرش ندارد و همه

ها وقت صرف کرده و در ده است. اوایل مدتسرطان مر

شود کسی را با دارو یا اینترنت تحقیق کرده بود که می

به شکل دیگری مبتال به سرطان کنند یا نه. جواب منفی 

های کاری وجود زا در بعضی محیطبود. عوامل سرطان

داشتند، ولی این امکان نبود که به کسی دارویی 

 شود.  بخورانند تا او دچار سرطان

های محکم به طرف زمین چمن پرتی رفت که با قدم

های پارک دوروبرش بود. در آن همیشه یکی از ساقی

چیز برایش مهم نبود. تمام وجودش چند پک لحظه هیچ

 خواست. از آن دود را می



به چمنزار رسید و مرد جوان را دید که کنار چند بوته 

رفت. جلو اش ور میروی زمین نشسته بود و با گوشی

 رفت و سالم کرد. مرد سر بلند کرد و لبخند زد. 

 نبودی.  -

 آره.  -

 خوای؟چی می -
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 علف.  -

 ندارم.  -

 پنیر چی؟  -

 آورد، گرفتنش. کالً جوینت ندارم. اونی که برام می -

پریسا نفسی از روی ناامیدی بیرون داد. داشت فکر 

 کرد بگردد و ساقی دیگری پیدا کند که مرد گفت: می



 خوای بهت قرص بدم؟ می -

 چی هست؟  -

 متادون.  -

 مثل علفه؟  -

 نظیر. ده بیبهتر. حالی بهت می -

 چنده؟  -

 گرون نیست.  -

رق ها یک ومرد بلند شد و از او دور شد. از الی بوته

قرص سفیدرنگ بیرون آورد و برگشت. آن را به دست 

 پریسا داد. 

 شه. دوتا بیشتر با هم نخوری. حالت بد می -

پریسا قیمت دارو را پرسید و چند اسکناس به دست 

 مرد داد. به طرف خیابان راه افتاد. 

اش لرزید. پریسا نزدیک خانه رسیده بود که گوشی

گوشی انگشت نگاهی به اسم مانی انداخت و روی 

 کشید. 

 گی؟ چی می -



 صدای گرم و مهربان مانی اسمش را صدا زد. 

 پریسا...  -

 هان؟  -

 ازمون دلخور نباش.  -

 اخالقتون رو درست کنید تا نباشم.  -

خب ببخشید. قبول دارم کار خوبی نبود گوشی رو از  -

دستت بگیرم و به راحله بگم نیاد دوروبرت. باید باهات 

کردم که به صالحت نیست با زدم، قانعت میحرف می

 راحله بپری. 

بخوای نخوای، پروندیش. بهش زنگ زدم، جواب  -

 نداد. ترسوندیش.  

 مانی خندید. 

 بهتر!  -

 خنده. ه من میهرهر! حاال واس -

پریسا، به خاطر خودته. باور کن هیچی غیر از این  -

 نیست. زنگ نزن به راحله. 

 حوصله گفت: پریسا بی



 خب باشه. کاری نداری؟  -

 قولی که دادی... سر جای خودش هست؟  -

 آره.  -

 ری سراغ مواد؟ خیالم راحت باشه نمی -

 آره.  -

 قول؟  -

 قول.  -

 یگه ازمون دلخور نیستی؟ مرسی دختر خوب. د -

 هستم ولی... هنوز دوستتون دارم. -
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 مانی با خنده گفت: 

 همین هم خوبه.  -

 ترنم هنوز پیشته؟  -



نه، االن رسوندمش دم تاکسی خطی، رفت خونه.  -

خیلی نگرانت بود. حاال که دیگه دلخور نیستی، بهش 

 زنگ بزن. 

 باشه.  -

 بینمت.بعداً می -

 خداحافظ.  -

ی ترنم را گرفت. چند پریسا تماس را قطع کرد و شماره

دقیقه حرف زدند و آن قهر مسخره از دل هردوشان 

بیرون رفت. وقتی با ترنم خداحافظی کرد، رسیده بود 

جلوی در خانه. در را به طرف خودش کشید و محکم 

ه به یاد داشت، دِر فشار داد. در باز شد. از موقعی ک

کس هم شان این ایراد را داشت و انگار برای هیچخانه

 مهم نبود که درستش کند. 

وارد هال شد. کسی در خانه نبود. البد طبق معمول 

هایشان رفته بودند و پرهام هم شهره و پدرش به مطب

اش بود. احساس راحتی و آرامش کرد. پیش عمه

لیوان آب ریخت. مستقیم به آشپزخانه رفت و یک 

ی قرص را از کیفش درآورد و به آن نگاه کرد. بسته



قولی که » صدای گرم مانی در گوشش تکرار شد. 

 « دادی... سر جای خودش هست؟

فهمید او چقدر عصبی است شانه باال انداخت. مانی نمی

و االن نیاز به چیزی دارد که از این حال دورش کند. 

شست. یک فشار کافی انگشتش روی ورق آلمینیومی ن

بود تا قرص بیرون بیاید. دوباره صدای مهربان مانی 

من اگه واقعاً دوست توام، از اول »در مغزش پیچید. 

ذاشتم اون دختره سیگاری بده دستت. االن نباید می

 «خوام اشتباه کنم.دیگه نمی

اش های زندگیمردد شد. سه نفر از عزیزترین آدم

اشد. خودش هم این را دوست نداشتند او معتاد ب

خواست. به مانی و ترنم قول داده بود. نامدار با نمی

ی صبوری خاصش در این چند روز چیزی درباره

اعتیادش نگفته بود ولی مطمئن بود او هم اگر بفهمد، 

کند منصرفش کند، حاال با روش مثل مانی سعی می

 خاص و منطقی خودش. 

گر وسوسه ورق متادون را توی جیبش گذاشت که دی

نفس سر کشید و به اتاقش نشود. لیوان آب را تا ته یک

حوصله یکی از کشوهایش را بیرون کشید و رفت. بی



دارو را درونش پرت کرد. کشو را به هم کوبید، با 

همان لباس بیرون خودش را روی تختخواب انداخت و 

زد زیر گریه. خیلی وقت بود دلش گرفته بود. هشت 

کرد، از همان روزی که هایی میسال بود احساس تن

 مادرش برای همیشه رفته بود. 

□ 

پریسا چند لقمه خورد و زود از سر میز بلند شد. شهره 

 گفت: 

 قدر کم خوردی پریسا جون؟ چرا این -

پریسا اخم کرد و بدون اینکه جوابی بدهد، به طرف 

 اتاقش رفت. افشین گفت: 

لم برات اقالً بشین سر شام روی ماهت رو ببینیم. د -

 تنگ شده بود بابا. 

پریسا اعتنا نکرد. به حیاط رفت و سیگار کشید. بعد 

برگشت و به اتاقش رفت. هندزفری را روی گوشش 

گذاشت و صدای موسیقی را زیاد کرد که صداهای خانه 

 را نشنود. 



دانست چند ساعت گذشته بود که متوجه شد نمی

حان ی امتهای خانه خاموش شده است. وسوسهچراغ

کرد. بلند شد و کشو را ها رهایش نمیکردن آن قرص

بیرون کشید. ورق قرص سر جایش نبود! پریسا 

ها مبهوت به جای خالی آن نگاه کرد. مطمئن بود قرص

را در همین کشو گذاشته است. یکی پیدایشان کرده و 

برشان داشته بود. از عصر پریسا چند بار به حیاط 

شک نداشت سرک کشیدن رفته و سیگار کشیده بود. 

توی وسایلش کار شهره است. البد االن در وزوزهای 

گفت و فردا صبح آخر شبش موضوع را به پدرش می

 افتاد.قیامت راه می
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پوست لبش را با دندان طوری کند که خون افتاد. 

ا عصبی و کالفه بود. خریت کرده بود که آن قرص ر

دست گذاشته بود. بلند شد و از کشوی دیگری قدر دماین



که داروهایش در آن بود، قرص خوابش را درآورد و 

بدون آب فروداد. روی تختش دراز کشید و خیره شد به 

 خواست این شب هرگز به صبح نرسد. پنجره. دلش می

□ 

پریسا از صبح زود بیدار بود اما از رختخواب بیرون 

شد، رو میرفت. هرچه دیرتر با شر روبهنیامد تا پدرش 

هرحال امشب باید جواب دانست بهبهتر بود. هرچند می

پس بدهد و سرزنش بشنود. از اتاق بیرون رفت و یک 

سالم آبکی پرت کرد توی صورت شهره که در 

 رویی گفت: آشپزخانه بود. شهره با خوش

 سالم عزیزم. بشین برات چایی بریزم.  -

رفت، زیر طور که به طرف دستشویی میپریسا همان

 لب گفت: 

تو مارموذ کارت رو کردی، حاال واسه من جانم و  -

 کنی. عزیزم ردیف می

صورتش را شست و برگشت. شهره برایش چای ریخته 

حوصله و با نان و پنیر و کره روی کانتر چیده بود. بی

 لقمه گرفت و خورد و سریع به اتاقش برگشت. کشوی



داروهایش از دیشب باز مانده بود. به طرف آن رفت که 

داروی صبحش را بردارد. چشمش میخ شد روی 

ی داروها ی کشو دور از بقیهی متادون که گوشهبسته

بود. آن را برداشت و مبهوت نگاهش کرد. به نظرش 

جا گذاشته باشد. خیلی عجیب بود که دیشب این را همین

گذاشته بود. به ذهنش مطمئن بود در کشوی دیگری 

رسید که شاید شهره آن را برداشته بوده و بعد سر 

ی شهره در ذهنش مجسم شد جایش گذاشته است. قیافه

 و آهسته ادای او را درآورد. 

افشین جان، پریسا باز رفته مواد مخدر خریده.  -

آوردم که ببینی و بدونی، ولی به روی خودت نیار. 

کرد بهشون رش میدیدی که مددکار کمپ چقدر سفا

نفس بدیم. فردا تو کمپ جلسه دارن. اعتمادبه

کنم جا صحبت میبرمش، خودم با روانکاو اونمی

 کار باید بکنیم. که چی

ای کرد. افشین آدمی نبود که این دارو را دیده خندهتک

باشد و بتواند آرام بماند. اگر دیده بود، علم روانشناسی 

فت و همان اول صبح رهای کمپ یادش میو توصیه

کشید. احتمال منطقی این بود که آمد سرش داد میمی



خودش دیروز این قرص را در همین کشو گذاشته بوده 

ی کشو بوده و و اشتباه یادش مانده است. قرص گوشه

موقع برداشتن داروی خوابش آن را ندیده است. نفس 

راحتی کشید و احساس آرامش کرد. متادون را ته کشو 

دست نباشد، مخفی کرد. لباس پوشید و که زیاد دم جایی

 از اتاق بیرون رفت. شهره با دیدنش گفت: 

 ونیمه. خیلی زوده. حاضر شدی؟ جلسه ساعت ده -

 کم راه برم. رم بیرون یهپس می -

 ونیم اینجا باش عزیزم. نه -

 باشه.  -

ی ترنم را گرفت. از در خانه که بیرون رفت، شماره

همین االن دیداری ولو کوتاه با او و مانی دوست داشت 

داشته باشد. کدورت دیروز کامالً از دلش پاک شده بود. 

ی سریع با هم بخورند خواست امروز یک قهوهدلش می

و مثل قدیم در مورد نقاشی و هنر حرف بزنند، بدون 

ی اعتیاد به اینکه کسی مزاحمشان شود و حرفی درباره

 میان بیاید.

 :�🌺�بار دختری در غ
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حوصلگی یک بار های روی میزش را با بیکاوه برگه

دیگر خواند. سعی کرد فکرش را متمرکز کند و 

های نامدار و هایی را که امکان داشت بین حرفسرنخ

امیرعلی وجود داشته باشد، بیرون بکشد. هردو به 

کرده بودند اما صریحاً گفته  درگیری با نوید اعتراف

اند و حتی چنین فکری بودند دخالتی در قتل او نداشته

در سرشان هم نبوده است. هیچ تناقضی در 

هایشان نبود که بتواند به آن استناد کند. فعالً تنها حرف

متهم این پرونده پریسا بود که اثر انگشتش روی لیوان 

خودش نوشابه پیدا شده بود و با لجبازی خاص 

جوری هم حاضر نشده بود حدس کاوه در مورد هیچ

 قصد خودکشی را گردن بگیرد. 

کاوه نفس صداداری بیرون داد و بلند شد. از اتاق که 

سینه شد با بهروز ارجمند. یکی از بهبیرون رفت، سینه

تنها مجبور بود ی فامیلی همین بود. نهایرادهای پرونده

ن جواب بدهد و های شهره و افشیمدام به تلفن



دادوبیدادهایشان را بشنود، وکیل متهم را هم خیلی 

دانستند این پرونده دادند. همه میراحت به داخل راه می

مربوط به اقوام کاوه است و ممانعت از ورود اقوام او 

 دانستند. کاوه سالم کرد. بهروز گفت: احترامی میرا بی

 سالم آقای شمس. خوب هستید؟  -

 ما. به لطف ش -

 من اومده بودم پرونده رو ببینم.  -

 خب دیدید؟  -

 نگاری تو پرونده نبود. بله ولی... کپی انگشت -

هنوز گزارش رسمی آزمایشگاه به دست ما نرسیده.  -

مسئول آزمایشگاه لطف کردن، گزارش اولیه رو تلفنی 

 به من گفتن. 

 بهروز اخم کرد. 

یعنی شما هیچ مستنداتی برای بازداشت موکل من  -

 ندارید. 



من چیزهایی رو که از مسئول آزمایشگاه شنیده بودم،  -

برای قاضی نوشتم و ایشون حکم بازداشت رو صادر 

 کردن. 

و اگه شما اشتباه متوجه شده باشید؟ هم شما و هم  -

ای که بر اساس یه گزارش شفاهی حکم بازداشت قاضی

عدها ممکنه مجبور باشید بیایید دادگاه و جوابگو داده، ب

 باشید.  

 کاوه سعی کرد خونسرد بماند. 

آقای ارجمند، این روال معمول کار ماست. ارسال  -

گزارش نهایی آزمایشگاه و پزشکی قانونی طول 

دن، کشه. تا کارشون نهایی نشه، گزارش کتبی نمیمی

 پیدا کردن. گن چی ولی شفاهاً در هر مرحله بهمون می

شما متخصص نیستید جناب سروان. ممکنه  -

توضیحات تخصصی ایشون رو اشتباه متوجه شده 

 باشید. 

آقای ارجمند، درک کردن اینکه اثر انگشت موکل شما  -

روی اون لیوان نوشابه بوده، نیاز به تخصص نداره. 



تونه بفهمه. البته یه گزارش کتبی اولیه هم هرکسی می

 الً تو پرونده دیدید.بوده که احتما

 بهروز به چشمان کاوه خیره شد. 

امروز... آقای رهنما در مورد مسائل خصوصی  -

شما چیزهایی به من گفتن. این درسته که شما... به 

خانم پریسا رهنما عالقه داشتید و ایشون بهتون 

 جواب رد داده؟ 

کاوه از کوره دررفت. به خودش فشار آورد که صدایش 

 زد. اش نبض میگی درست روی شقیقهباال نرود. ر

 این چه ربطی به پرونده داره؟  -

کنم شما... دارید از ممکنه مرتبط باشه. من فکر می -

 گیرید.موکل من انتقام می
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کاوه نفسش را پوف کرد. مچ دست ارجمند را گرفت و 

ق کشید و در را بست. او را با حرکتی تند توی اتا

 تراز باشد. صورتش را پایین آورد تا چشمانش با او هم

آقای ارجمند، اون ماجرا همون سه ماه قبل برای من  -

تموم شد. درسته که پریسا گفت از اول من رو 

خواسته و باهام بازی کرده، ولی من هم یه دختر نمی

خواستم. حرمت نگه داشتم که اخالق رو نمیمعتاد بی

ها رو به زبون نیاوردم و به خودش و باباش نگفتم. این

ه که بخوام انتقام بگیرم. چشمم هیچ دلیلی وجود ندار

 نمونده بود دنبال اون دختر. 

 ولی االن عمالً... -

 کاوه حرف او را قطع کرد و محکم گفت: 

رسید آقای ارجمند. به از این راه به جایی نمی -

درصد بتونید قاضی رو راضی کنید فرض که یک

هرحال چند روز دیگه حکم بازداشت رو لغو کنه، به

آد و دوباره هایی آزمایشگاه میگزارش کتبی ن

 شه. پریسا بازداشت می

 مکثی کرد و ادامه داد: 



ای ضمناً این هم بدونید که من شخصاً هیچ عالقه -

ندارم پریسا بازداشت بشه، چون به نظر من قاتل 

 نیست. 

 ابروهای بهروز به هم نزدیک شد. 

 پس چرا حکم بازداشتش رو درخواست کردید؟  -

گه قاتله. نظر شخصی من اینجا هیچ چون شواهد می -

دونم پریسا یه دختر ترسوئه اهمیتی نداره. اینکه من می

که شهامت خیلی از کارهای عادی رو هم نداره و 

امکان نداره بتونه با خونسردی آدم بکشه، اصالً دلیل 

اش نیست. دادگاه از روی شواهد و مناسبی برای تبرئه

؛ اما اگه شما بتونید دلیل دهمدارک حکم می

پسندی پیدا کنید که پریسا قاتل نیست، خوشحال محکمه

 شم. می

ی متفکر بهروز انداخت که انگار کاوه نگاهی به چهره

کرد. در اتاق را سنگین میهای او را سبکداشت حرف

 باز کرد و گفت: 

من باید برم. اگه لطف کنید از اتاق بیایید بیرون،  -

  شم.ممنون می



بهروز بیرون آمد و کاوه هم پشت سرش. در اتاق را 

سرد و محکم به بهروز « خدانگهدار»بست و یک 

 های بلند از ساختمان بیرون رفت.گفت. با قدم

□ 

کاوه وارد سالن بزرگ تشریح پزشکی قانونی شد. بوی 

تند فرمالین قبل از هر چیز به استقبالش آمد. هنوز بعد 

داد و نتوانسته بود آزارش میاز این همه سال، این بو 

به آن عادت کند. به اطراف چشم چرخاند و دکتر قنواتی 

را دید. بیشتر صورتش زیر ماسک پنهان بود اما اندام 

اش به خوبی نشان درشت و موهای تنک جوگندمی

جا با صدای بلند سالم داد که خودش است. از همانمی

تکش کرد. دکتر سر بلند کرد. دست پوشیده در دس

آلودش را باال آورد و با صدایی که زیر ماسک خون

 عوض شده بود گفت: 

ی سالم جناب سروان. بیا اینجا. دارم رو جنازه -

 کنم. ی شما کار میپرونده

کاوه به طرف او رفت. کمی جلوتر روی یکی از 

های استیل جسدی را دید و میخکوب شد. بارها در تخت

ده بود ولی این یکی های فجیعی را دیاین سالن صحنه



طوری تکانش داد که خشکش زد. جسد یک دخترک 

هایش از زیر ساله بود، نحیف و الغر که دندهدوسه

شد. موهای کوتاهش پوست لطیف شکمش دیده می

اش پخش شده بود. پریدهنامرتب دور صورت رنگ

برهنه روی تختخواب خوابیده بود و روی تمام بدنش 

اختیار کمی شد. کاوه بیمی های بزرگ بنفش دیدهلکه

های کوچک جسد اثر یک جلو رفت. پشت یکی از دست

رسید رد سوختگی بود، گرد و عمیق. به نظر می

رحمی روی سوختگی آتش سیگار باشد که کسی با بی

آن دست ظریف چسبانده است. زخم زیاد تازه نبود. 

شد که کاوه حدس روی آن مایع لزج سبزرنگی دیده می

ی عفونت زخم باشد. معلوم بود کسی با هزد نشان

وحشیگری کودک را کتک زده و شکنجه داده و برایش 

ها رسیدگی کند. هم هیچ اهمیتی نداشته که به آن زخم

ی کاوه حبس شده و دلش بدجوری به نفس در سینه

درد آمده بود. با صدای پزشک جوانی که کنار تخت 

 بود، به خودش آمد. 

  خوبید سروان شمس؟ -



های فجیع زیاد کاوه سر تکان داد. خوب نبود. قتل -

دیده بود ولی اینکه کسی با یک کودک چنین رفتاری 

ای به جسد باور بود. اشارهبکند، هنوز برایش غیرقابل

 کرد و پرسید: 

 این بچه... -
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 دکتر ماسک را از روی صورتش کنار زد. 

ریشب رسوندنش بیمارستان و یه ساعت بعد فوت پ -

ی مغزی شده ولی هنوز کرده. حدسم اینه که ضربه

 روش کار نکردم. 

 کاوه نگاهی به برجستگی یک طرف سر کودک انداخت. 

 کی... کدوم حیوونی تونسته...  -

 رنگی زد. دکتر لبخند کم



این چیزها کار شماهاست سروان، ربطی به ما  -

 دست سرگرد خیراندیشه.  اشنداره. پرونده

کاوه نفس عمیقی کشید و به طرف دکتر قنواتی راه 

کرد چند بچه در این شهر افتاد. با خودش فکر می

والدین ناالیقی دارند که به جای نگهداری و رسیدگی، 

کنند، یا کنار پدر و مادرشان نیستند در حقشان ظلم می

 ارند. کنند که تعهدی ندها را بزرگ میو دیگرانی آن

جان نوید باز کنار دکتر رسید و با دیدن صورت بی

حال هیچ آشنایی را روی این حالش منقلب شد. تابه

های استیل میان بوی مزخرف فرمالین ندیده بود، تخت

آن هم در وضعیتی که شکمش بریده شده است. دکتر 

داد، قنواتی که با خونسردی داشت کارش را ادامه می

نوید فروبرد و چند لحظه بعد دستش را درون شکم 

جسم قرمز بزرگ خونینی را بیرون کشید. آن را داخل 

که مشغول بستن یک ظرف پالستیکی گذاشت. درحالی

 دِر ظرف بود گفت: 

شناسی های سماین هم از کبدش که واسه آزمایش -

 الزم داریم. 



ی بازوان نوید نگاه کاوه روی عضالت درهم پیچیده

ا نفس تندی بیرون داد. صدایی چرخید و تأسفش را ب

شبیه اره برقی از آن ظرف سالن بلند شد. مرد 

ی ظریف، بخشی از سفیدپوشی داشت با یک اره

برید. دکتر قنواتی به مرد ی یک جسد را میجمجمه

 جوانی که کنارش ایستاده بود گفت: 

اش با شما دکتر. من دیگه کاری با این جسد بقیه -

 ندارم. بدوزیدش. 

ی جسد ی سینه و جمجمههای روی قفسهکاوه به بخیه

ها نگاهی انداخت و با خودش فکر کرد این بخیه

وقت قرار نیست جوش بخورد و ترمیم شود. قرار هیچ

است همراه جسد نوید زیر خاک بپوسد. دکتر قنواتی 

هایش را که حاال تا مچ خونی بود، از دستش دستکش

یر تخت بود. ماسک را درآورد و در سطلی انداخت که ز

 از روی صورتش کنار زد و به کاوه لبخند زد. 

 چطورید سروان شمس؟  -

 به لطف شما.  -

 تر شد. لبخند دکتر پررنگ



رنگت پریده. بعد از هشت سال هنوز عادت نکردی  -

 وپار ببینی؟ جسد لت

 دکتر راه افتاد و کاوه هم دنبالش. 

ون بدبخت رو آخه... این پرونده مال فامیله. این جو -

 بارها دیده بودم. یکی از اقوام شوهرخواهرمه.

که شویی کوچک ایستاد و درحالیدکتر کنار یک دست

 شست گفت: هایش را میدست

زنیم. بیام یه جا حرف میآم اونبرو اتاق من. می -

چیزی بدم بخوری تا این وسط غش نکردی کار 

 دستمون بدی! 

تصور خوردن  کاوه حالت تهوع خفیفی داشت که از

هرچیزی شدیدتر شد. راه افتاد و از سالن تشریح بیرون 

 رفت. بهتر بود تا این وسط عق نزده، دور شود. 

چند دقیقه بعد دکتر وارد اتاقش شد و پشت میزش 

نشست. به کاوه که به احترامش بلند شده بود، تعارف 

کرد بنشیند. دوتا لیوان از کشویی بیرون آورد و از یک 

فالسک چای ریخت. یکی را روی میز به طرف کاوه 

 هل داد و یک بسته گز هم کنارش گذاشت. 



 بخور. فشارت افتاده. -
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کاوه آب ترشی را که ته گلویش جوشید، فروداد. سعی 

کرد به جسد نوید و آن حجم بزرگ خونین کبدش که 

داخل یک ظرف مخصوص االن در یخچال بود، فکر 

 نکند. پرسید: 

 اطالعاتی واسه ما دارید آقای دکتر؟  -

گاز زد،  دکتر یک گز آردی از داخل جعبه برداشت و -

 ای چای داغ نوشید و گفت: با لذت جرعه

 ی قلبی بوده. مرگ بر اثر سکته -

 ابروهای کاوه جمع شد. 

یعنی... قتل در کار نیست؟ داروهای توی لیوان  -

 نوشابه... 



هست، به قتل رسیده. سکته بر اثر این بوده که مواد  -

سمی مانع شده اکسیژن کافی بهش برسه. ضربان قلبش 

 باال و سکته کرده.  رفته

 اون مواد سمی چی بوده؟  -

 ی گز اشاره کرد. دکتر به جعبه

ها از اصفهان نخوری از دستت رفته. یکی از بچه -

 سوغاتی آورده. بهترین گزیه که تو عمرم خوردم. 

کاوه که از آن حال منقلب فاصله گرفته بود، یک گز از 

داخل جعبه برداشت. آردش را توی جعبه تکاند که 

لباسش را کثیف نکند و گاز زد. یک جرعه چای روی 

 آن نوشید و گفت: 

 طعمه. دستتون درد نکنه. واقعاً خوش -

 دکتر گز دوم را برداشت و گفت: 

ی کبد و مونهفعالً فقط یه آزمایش مقدماتی روی ن -

تونم بگم چه موادی باعث اش انجام دادم. دقیق نمیریه

مسمومیت شده، ولی کدئین و الکل واضح بود. تو 

 ها دیده شد. مقدار الکل زیاد نبود. اولین آزمایش



زاده روی نوشابه که در جریان آزمایش دکتر خطیب -

ی داروهایی که اون تو تشخیص داده هستید. بقیه

 بودن... 

رنگی زد. کتر باز پرید وسط حرفش. کاوه لبخند کمد

دکتر در عین خونسردی، موقع حرف زدن عجول بود و 

 ها را تا آخر بشنود! عادت نداشت جمله

از چند تا دارویی که دکتر گفته بود، متادون در کبد  -

هم وجود داشت ولی من فعالً اثری از فلووکسامین 

اون حدی نبود ندیدم. مقدار متادون هم به نظرم در 

که باعث مرگ بشه. به نظرم مثل موقعی بود که 

 دوتا قرص مصرف کرده باشه. فرد یکی

طور که آن را با لذت دکتر گازی به گز زد و همان

 جوید ادامه داد: می

ده. ای بهمون نمیچیز قطعیالبته این نتیجه فعالً هیچ -

 های خاصی ازممکنه داروها و مواد شیمیایی در قسمت

 کبد بیشتر یا کمتر تجمع کرده باشه. 



ای هم باشه که یعنی احتمالش هست داروهای دیگه -

شما تو این نمونه پیدا نکردید؟ یا مثالً متادون بیشتر از 

 اونی باشه که گفتید؟ 

حتماً احتمالش هست. واسه همین کبدش رو برداشتم.  -

هت باید یه آزمایش کامل انجام بدیم تا بتونم نتیجه رو ب

 بگم. 

 بره؟ چقدر زمان می -

 دکتر اخم مختصری کرد. 

سروان، بعد از این همه مدت همکاری هنوز از من  -

 دونی... پرسی؟ خودت که میزمان می

 این بار کاوه حرف او را قطع کرد. 

دونم. وقتی مواد شیمیایی مختلفی باشه، بله، می -

 بره. تشخیص نوع و مقدارش سخت و زمان

 ز را گاز زد.  دکتر سومین گ

دقیقاً، ضمن اینکه ممکنه با امکانات ما نشه مقدار  -

هر کدوم رو دقیق تشخیص داد. شاید مجبور بشیم 

نمونه رو بفرستیم آزمایشگاه مرکزی. یه چایی 

 دیگه بریزم برات؟
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 کاوه بلند شد. 

تون باید برم. ازهتون. من با اجممنون از پذیرایی -

 این روزها خیلی سرمون شلوغه. 

 اش بلند شد. با خنده گفت: دکتر برای بدرقه

شه، فوری سر ما رو هم سر شما که شلوغ می -

 کنید! شلوغ می

 رنگی زد. کاوه لبخند کم

اگه لطف کنید هر اطالعات جدیدی رو بهم خبر بدید،  -

 شم. ممنون می

 زنم. فردا بهت زنگ میفردا پس -

اش کنید ِکی جسد رو تحویل بدید؟ خانوادهفکر می -

کم واقعاً بدحالن. شاید اگه زودتر خاکسپاری بشه، یه

 آروم بگیرن. 



ما دیگه کاری با جنازه نداریم. اعضایی رو که واسه  -

های بعدی الزم داریم، برداشتیم. احتماالً فردا آزمایش

تونیم کارهای اداری رو انجام بدیم و جسد تحویل می

 بشه.  

کاوه باز هم تشکر کرد و بیرون رفت. موقعی که سوار 

های ماشینش شد و حرکت کرد، ذهنش درگیر حرف

احتماالً نوید مخفیانه الکل نوشیده بود، شاید دکتر بود. 

برای همین به حیاط رفته بود، اما مصرف متادون به 

نظرش بعید بود، آن هم در یک مهمانی خانوادگی. نکته 

عجیب دیگر این بود که در نوشابه داروی فلووکسامین 

پیدا شده بود که از داروهای پریسا بود اما دکتر قنواتی 

ی کبد اثری از این دارو پیدا نکرده در آزمایش نمونه

بود. کاوه با خودش گفت هنوز زود است که بخواهد از 

ی ای بگیرد. باید منتظر نتیجههای دکتر نتیجهحرف

 ماند. آزمایش نهایی می

ی کارهایی که برای این فکرش کشیده شد به بقیه

ها رفته پرونده کرده بود. دیشب بعد از اینکه مهمان

ترمانه از جعفر خواهش کرده بود اجازه بدهد بودند، مح

تر و که نگاهی به اتاق نوید بیندازد. جعفر گیج



تر از آن بود که مخالفتی بکند. کاوه وسایل نوید غمگین

را دقیق بازرسی کرده بود، اما هیچ چیزی که سرنخی 

به دستش بدهد، پیدا نکرده بود. به خودش یادآوری 

راغ گوشی نوید هم برود. کرد که امروز حتماً باید س

همان شب قتل، گوشی در جیب نوید بود و بعد از انتقال 

اش را ی آگاهی تحویل شده بود. گوشیجسد به اداره

 برداشت و شماره گرفت. 

 سالم رضا.  -

 سالم و زهرمار! باز زنگ زدی کلی کار بریزی سرم؟  -

فعالً کار جدیدی برات ندارم. رمز گوشی رو باز  -

 کردی؟ 

 رضا با لحنی رسمی گفت: 

ها بازش کردن سردار! خودم که نه، ولی دادم بچه -

 یه ساعت قبل فرستادم اداره. 

 ای کرد. خندهکاوه تک

 خبردار وایستا حرف بزن!  -

 اطاعت قربان! دیگه اوامری نیست؟  -



 نگاری لیوان هم برام بفرست. های انگشتعکس -

 رضا غر زد: 

داری نه چیزی، بیشتر از من  آخه تو که نه دستگاه -

 ها بفهمی؟ خوای از اون عکسچی می

باید به وکیل متهم جواب پس بدم. اقالً چند تا عکس  -

 دستم باشه. 

 یه دقیقه گوشی.  -

کاوه نگاهی به افسر راهنمایی سر چهارراه انداخت، 

گوشی را روی بلندگو زد و روی صندلی کنارش 

 گذاشت. کمی بعد رضا گفت: 

 ادم واتساپ.فرست -
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دستت درد نکنه. هنوز داری روی محتویات لیوان  -

 کنی؟ نوشابه کار می



زنم. وقتم رو نگیر آره. کارم تموم شه، خودم زنگ می -

که کلی کار دارم. آزمایشگاه که دربست در اختیار 

 های تو نیست.پرونده

کم غر بزن پیرمرد! سرم خلوت بشه، یه شب شام  -

 آم. برمت دربند، از خجالتت درمیمی

 این شد یه چیزی! حاال برو دیگه. خداحافظ.  -

طور که یک کاوه انگشتی روی گوشی کشید و همان

چشمش به خیابان بود، روی گوشی نقشه را باز کرد و 

شگاه آدرس باشگاه نوید را وارد کرد. همان شب قتل با

پلمب شده و کلیدش در اختیار کاوه بود. با خودش فکر 

کرد ولی در این دو کرد باید زودتر آنجا را بازرسی می

 روز واقعاً وقت نکرده بود. 

□ 

 جا کرد. نازنین گوشی را روی گوشش جابه

شه که برم بهش بگم شناسه. نمیخب من رو می -

خودم اومدم واسه دوستم وقت بگیرم. گفت بگو 

 ستت بیاد مطب. دو

 ای از پشت گوشی گفت: صدای زنانه



خب اگه رفتم و خواست معاینه کنه چی؟ حاملگی  -

شه. فوری بیشتر از دو ماه از رو شکم معلوم می

 فهمه من حامله نیستم. می

ماماست بابا، دکتر متخصص که نیست. فکر نکنم  -

قدرها هم حالیش باشه. کارش اینه که چند تا زن این

ه برن پیشش، فشارشون رو بگیره و بهشون حامل

 ویتامین بده. 

داره. قدر حالیشه که بفهمه. مامای سابقهباز هم این -

 هاشون قد دکتر بلدن. بعضی

 نازنین با کالفگی گفت: 

تو هم وسط این دردسر ناز کردنت گرفته رها؟ من جز  -

 تو کی رو دارم که بره برام آدرس دکتر رو بگیره؟ 

واسه تو ناز کردم آخه دختر؟ موضوع رفتنش  من ِکی -

نیست. من حاضرم برم. نگرانم بفهمه حامله نیستم، گند 

 بخوره تو کار. 

خوای برم سونوگرافی، اسم تو رو بدم؟ با جواب می -

 سونو برو پیشش. 

 بد فکری نیست ولی... شاید باز هم بخواد معاینه کنه.  -



 نازنین کالفه گفت: 

کنی بابا. نذار معاینه کنه. بگو چقدر سختش می -

آد کسی بهم دست بزنه. یه وسواس دارم خوشم نمی

چیزی بگو دیگه. تازه سونو دستت باشه، فکر نکنم 

خواد برات طبابت کنه بخواد بره دنبال معاینه و اینا. نمی

که، فقط قراره آدرس یه دکتر رو بهت بده که حاضره 

 سقط کنه. 

ده دیگه. که آدرس رو نمی رم. فوقش اینهباشه، می -

 ری سونو؟ حاال ِکی می

همین االن. این بچه هر ساعتی که داره تو شکمم  -

کنه. باید زودتر از شرش ام میشه، دیوونهبزرگ می

 خالص شم. 

 حاال حرص نخور. اسمش چی بود؟  -

 نغمه معزی.  -

 آدرس مطبش هم برام بفرست.  -

جا تون. همونآرم دم خونهجواب سونو رو گرفتم، می -

 دم. آدرس هم بهت می

 رها با نگرانی گفت: 



 نازنین نکنه یهو بری سقط یه بالیی سرت بیاد؟  -

 نازنین نفس تندی بیرون داد. 

بمیرم هم محاله این بچه رو نگه دارم. این بمونه و  -

 به دنیا بیاد، سند یه عمر بدبختیم امضا شده. 

وقتی خداحافظی کردند، نازنین نگاهی به ساعت انداخت 

و سریع لباس پوشید. باید قبل از اینکه بابک از سر 

رساند و به کار بیاید، جواب سونوگرافی را به رها می

ی گشت. شام هم درست نکرده بود و حوصلهخانه برمی

غرغر بابک را نداشت که همیشه غذای خانگی 

ی قع برگشتن، از آشپزخانهخواست. تصمیم گرفت مومی

جور غذا داشت، کوفته بگیرد و در سر خیابان که همه

تر از آن بود یک قابلمه روی گاز بگذارد. بابک احمق

 که بفهمد این غذا از بیرون آمده است. 

□ 
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ها و وسایل بزرگ کاوه نگاهی سطحی به داخل کابینت

ئیت انداخت و بعد سراغ وسایل ریزتر رفت. روی سو

میز تلویزیون یک هارد بود. آن را برداشت که به 

آزمایشگاه بفرستد و محتوایش بررسی شود. کشوی 

تختی را که رنگش هماهنگ با تختخواب بود، بیرون بغل

های کشید. تعدادی کاغذ پراکنده جلوی کشو بود، قبض

ظرش مهم نبودند. بانکی و چیزهای دیگری که به ن

ها تری به آنکاغذها را برداشت تا سر فرصت نگاه دقیق

ها یک بسته کاندوم بود. کاوه بسته را بیندازد. زیر آن

ها کم برداشت و نگاهی به داخلش انداخت. دوتا از آن

 بود. 

ها درونش بود، از ورزشی سراغ کمد رفت. انواع لباس

شراب نصفه ی کمد یک بطری تا لباس بیرون. گوشه

ها را زیرورو کرد و با دقت روی زمین بود. کاوه لباس

میانشان را گشت. ته کمد یک کاپشن کلفت و گرم 

آویزان بود. کاوه دستی روی آن کشید و چیزی زیر 

های کاپشن را خش داد. کاوه جیبدستش صدای خش

ی لباس گشت و چیزی پیدا نکرد، اما جایی روی سینه

کاپشن را پایین کشید.  شئی وجود داشت. زیپ



طور که حدس زده بود، یک جیب هم درون کاپشن همان

وجود داشت. دست در آن جیب کرد و وقتی دستش را 

بیرون کشید، خیره ماند به ورق قرصی که در دستش 

ها خالی بود و هشت بود، متادون! جای دوتا از قرص

قرص در ورق باقی مانده بود. نفس صداداری بیرون 

کردند، زیاد گار نوید برخالف آنچه همه تصور میداد. ان

زده ولی ها از او سر میراه نبود! انواع خالفهم سربه

بین خانواده و فامیل معروف بود به پسر سالم و 

ی چیزهایی ها را روی بقیهورزشکار. کاوه قرص

 خواست با خودش ببرد. گذاشت که می

لحظه  موقعی که سوار ماشین شد، شماره گرفت. چند

 بعد صدایی میانسال گفت: 

 سالم سروان شمس.  -

سالم آقای دکتر. ببخشید که امروز خیلی مزاحمتون  -

 شدم. 

دونی که شانس آوردی اومده بودم ناهار، وگرنه می -

 برم تو سالن تشریح. گوشیم رو نمی

 خوام که سر ناهار مزاحم شدم. باز هم عذر می -



دهانش گذاشت و دکتر قنواتی یک قاشق غذا در 

 جوید گفت: طور که میهمان

 مراحمی. بگو.  -

یه سؤال دارم. صبح گفتید تو آزمایش اولیه در کبد  -

نوید خدابیامرز متادون دیدید ولی مقدارش جزئی بوده. 

 اگه کسی به متادون معتاد باشه، مقدار بیشتر از اینه؟ 

 صددرصد.  -

صرف کنه یعنی... ممکنه کسی متادون رو تفریحی م -

 و معتاد نباشه؟ 

 صدای آب خوردن دکتر به گوش کاوه رسید و بعد گفت: 

 دنبال چی هستی؟ بگو که بهتر راهنمایی کنم.  -

تو وسایل متوفی یه ورق متادون پیدا کردم که دوتاش  -

خورد معتاد جوری بهش نمیمصرف شده. راستش هیچ

 باشه. 

ردان رو ها این داروهای رونگممکنه نباشه. خیلی -

 کنن. تفریحی مصرف می



طوری باشه... راستش آقای دکتر قنواتی، خب اگه این -

اون مرحوم بین فامیل برای خودش کلی آبرو و اعتبار 

داشت. به نظرم خیلی بعیده تو یه مهمونی خانوادگی 

متادون مصرف کرده باشه. صبح گفتید مقدار متادون 

و کسی با قصد کم بوده. به نظرتون ممکنه این مقدار ر

 مسموم کردنش به خوردش داده باشه؟ 

عجولی سروان. ممکنه تو آزمایش کامل، مقدار  -

ی جاهای کبد پیدا کنیم؛ ولی بیشتری متادون در بقیه

اینکه گفتی بعیده تو مهمونی خانوادگی قرص مصرف 

کرده باشه، یه احتمال دیگه هم هست. شاید شب قبل یا 

دو شب قبلش مصرف کرده باشه. اثرش سه روز در 

 مونه. کبد می

کنم جواب تون دکتر. فکر مینماییممنون از راه -

 سؤالم رو گرفتم. 

کاوه تماس را قطع کرد و به فکر فرورفت. تصویر 

ورق خالی متادون که در سطل آشغال اتاق پریسا پیدا 

اش ور کرده بود، جلوی چشمش آمد. دوباره با گوشی

رفت. یک آن سرش را بلند کرد و ترمز شدیدی که زد، 

ماشین جلویی شد. هزار بار مانع برخورد ماشینش به 



تصمیم گرفته بود این عادت کار کردن با گوشی پشت 

قدر وقت کم فرمان را کنار بگذارد ولی همیشه آن

توانست توقف کند و کارهایش با گوشی آورد که نمیمی

ای زد و به محض اینکه را انجام بدهد. روی شماره

 تماسش جواب داده شد گفت: 

 اتی. وصل کن اتاق ستوان هر -

 چند لحظه بعد جواب سالم ستوان را داد و گفت: 

پریسا رهنما رو بفرست آزمایش اعتیاد. بگو جواب  -

خوام. بسپر با نوار ازش تست بگیرن. رو فوری می

خوام بدونم متادون مصرف کرده یا نه. تا می

 رسم، جواب رو میزم باشه. می

 وقتی پاسخ مثبت هراتی را شنید و خیالش راحت شد که

شود، گوشی را روی صندلی انداخت و کار انجام می

سرعتش را بیشتر کرد. تصویر پریسا جلوی چشمش 

 مجسم شد و پوست لبش را طوری کند که خون افتاد.
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سربازی که پریسا را آورده بود، پشت سر او وارد اتاق 

 . کاوه گفت: شد. پا کوبید و احترام گذاشت

 برو، در هم ببند. -

بعد از رفتن سرباز به پریسا نگاه کرد که خیره شده بود 

 های کف اتاق. گفت: به موزائیک

 بشین.  -

های فلزی اتاق نشست که پریسا روی یکی از صندلی

 پوسته شده بود. کاوه گفت: رنگش پوستهایچرم قهوه

 تر بودی. سالم بلد بودی. ها مؤدبقدیم -

اش را به پریسا سرش را بلند کرد و نگاه سبز عصبانی

 صورت او دوخت. با حرص گفت: 

گرده من رو قاتل نشون بده، با کسی که دنبال دلیل می -

 علیکی ندارم. سالم

 کنی؟ چرا همچین فکری می -

 پریسا بغضش را فروداد. 



دنبال این هستی ازم آتو گیر بیاری، واسه همین من  -

 مایش اعتیاد. رو فرستادی آز

 های او خیره شد. کاوه به چشم

 برای چی متادون خریده بودی؟  -

 پریسا جواب نداد. کاوه نفس صداداری بیرون داد. 

ببین، واقعاً دوست ندارم بهت سخت بگیرم، حتی اگه  -

هرحال باید تو چشم بابات نگاه کنم. قاتل باشی، چون به

 کنم، درست جواب بده. وقتی ازت سؤال می

 خودت که دیدی معتاد نیستم. جواب منفی بود.  -

 سؤالم این نبود. معتاد نبودی ولی متادون داشتی.  -

تر پریسا باز هم ساکت ماند. کاوه با لحنی که کمی مالیم

 اما همچنان جدی بود گفت: 

کنی، من دنبال این نیستم برعکس اونی که فکر می -

هی پیدا که متهمت کنم. اگه معتاد بودی، شاید یه را

 شد که اتهام قتل از گردنت ورداشته بشه. می

 پریسا با گیجی به او نگاه کرد. کاوه گفت: 



یه ورق خالی متادون تو سطل آشغال اتاقت بوده.  -

یکی از داروهایی که نوید رو مسموم کرده، متادون 

شد فرض کرد تمام اون بوده. اگه اعتیاد داشتی، می

 ها رو خودت مصرف کردی. قرص

ای اوه مکثی کرد و باز چند لحظه چشمان قهوهک

 اش را به پریسا دوخت. جدی

 کرده. کار میحاال بگو متادون تو اتاقت چی -

کشیدم. قرصی دونی من حشیش میمن... خودت می -

دونم چطوری نبودم. من اصالً متادون نداشتم. نمی

 اومده تو سطل اتاقم. 

های . مردمکرنگی روی ابروهای کاوه نشستاخم کم

کرد و حالتی پریسا مدام به راست و چپ حرکت می

مضطرب داشت. برای کاوه سخت نبود که حدس بزند او 

 تر شد. گوید. اخمش غلیظدروغ می

خوام دروغ بشنوم. تو متادون خریدی ولی نمی -

 مصرف نکردی. چرا؟ 

 من متادون نداشتم.  -



لعنتی رو های اون پارک مجبورم نکن برم تمام ساقی -

شون معتادن. یه شب اینجا بمونن، از بازداشت کنم. همه

 دن. درد خماری تو رو که هیچی، باباشون هم لو می

پریسا نفس عمیقی کشید و آب دهانش را فروداد. کاوه 

 گفت: 

 حاال واقعیت رو بگو.  -

 خب من... وسوسه شدم بخرم. خریدم ولی نخوردم.  -

 چرا نخوردی؟  -

 م. نخواستم عذاب ترک به باد بره.پشیمون شد -
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 کاوه چند لحظه به صورت او خیره ماند. 

بعد تصمیم گرفتی باهاش خودکشی کنی؟ متادون و  -

ی داروهات رو ریختی تو نوشابه چند ورق از بقیه



و رفتی حیاط که بخوری، بعد نوید از راه رسید و 

 احمت شد.  دوباره مز

 پریسا عصبی گفت: 

خواستم ها رو پرسیدی، گفتم نه. من نمیصد بار این -

 خودکشی کنم. اون شب پام رو تو حیاط نذاشتم. 

پریسا لجبازی نکن. من مطمئنم واقعیت همین بوده.  -

شی. نوید خودش لیوان اگه بگی، از اعدام خالص می

رو از دستت گرفت، قبل از اینکه فرصت کنی بهش بگی 

 توش دارو ریختی، سر کشید. درسته؟ 

 نه.  -

کاوه نفسش را عصبی بیرون داد و سرباز را صدا زد. 

یسا را به بازداشتگاه وقتی سرباز آمد، دستور داد پر

 برگرداند. پریسا بلند شد و پرسید: 

 من تا ِکی باید اینجا بمونم؟  -

متهم به قتلی. فعالً واسه بازجویی نگهت داشتم اینجا.  -

ری زندان. مطمئن باش از بازداشتگاه اینجا بعدش می

 بهتر نیست. 



اش خیس شد. لب پایین پریسا لرزید و نگاه سبز تیره

یین انداخت و همراه سرباز از اتاق بیرون سرش را پا

رفت. کاوه چشمانش را بست و پیشانی داغش را به 

خواست باور کند که ی میز چسباند. دلش نمیشیشه

آورد. هنوز هم اشک این دختر دلش را به درد می

خودش را سرزنش کرد. باید پریسا را هم به چشم 

داد که  کرد. به خودش دلگرمیی متهمین نگاه میبقیه

این فقط یک احساس انسانی است که به خاطر فامیلی 

تشدید شده است. محال بود او یک مجرم را دوست 

 داشته باشد. 

□ 

مراسم خاکسپاری قیامت بود. هرکس نوید را 

شناخت، به بهشت زهرا آمده بود. کاوه تا آن زمان می

ای به این شلوغی ندیده بود. میان اشک و تشییع جنازه

ای ایستاده بود و به پا بود، گوشهفغان و شیونی که به

کرد. بیشتر کسانی که جزو همه با دقت نگاه می

شب بودند، آنجا حضور وهفت نفر مظنون آن بیست

داشتند. جز ترنم و سه نفر کارگر، بقیه بودند. کاوه 

سعی داشت در آن بین رفتارهایشان را زیر نظر بگیرد. 



به تجربه فهمیده بود در این مراسم خیلی چیزها 

 شود فهمید. می

قدر جیغ کردند، آتوسا آنوقتی گور را با خاک پر می

ان و نامدار سریع او کشید که دوباره از حال رفت. پژم

را روی صندلی عقب ماشین خواباندند و به طرف 

بیمارستان راه افتادند. کسی نبود که اشک در چشم 

نداشته باشد. کاوه با خودش فکر کرد واقعاً سخت است 

شان را تا ابد سالهوهشتو این خانواده داغ پسر بیست

 فراموش نخواهند کرد. 

هایی راه رف اتوبوسمراسم که تمام شد، مردم به ط

افتادند که برای بردنشان به رستوران آمده بودند. کاوه 

به طرف جعفر و افشین رفت که کنار هم بودند. صورت 

رفت و افشین تعادل راه میهردو خیس بود. جعفر بی

 بازویش را چسبیده بود. کاوه گفت: 

 گم جعفر آقا. روحش شاد. تسلیت می -

وخت و فقط سری تکان داد. جعفر نگاه ماتش را به او د

 افشین با صدایی گرفته پرسید: 

 آی ناهار؟ مگه نمی -



 شم. تون مرخص میبا اجازه -

افشین هیچ اصراری نکرد و باز با جعفر راه افتادند. از 

روزی که پریسا بازداشت شده بود، برخورد افشین با 

او طوری بود که انگار کاوه باعثش بوده است. کاوه 

پوف کرد و به طرف ماشینش رفت. چند قدم نفسش را 

جلوتر سینه به سینه شد با آتیال. از روی ادب سری 

 تکان داد و خواست از کنار او بگذرد که آتیال گفت: 

 در مورد پریسا اشتباه کردی. پریسا قاتل نیست.  -

 گیره قاضیه.من قاضی نیستم. کسی که تصمیم می -

 یست.دونستی پریسا قاتل نولی تو می -
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آتیال صاف در چشمان او خیره شد. از نگاهش آتش 

 بارید. می

 حکم بازداشتش رو تو درخواست کردی.  -



 کرد. شواهد و مدارک... کردم هم مافوقم میمن نمی -

 آتیال حرفش را قطع کرد. 

ده. گاهی آدم واسه اشتباهاتش بد تاوون پس می -

شاید نوید خدابیامرز هم کسی رو اذیت کرده بوده 

که این بال سرش اومده. حواست باشه داری واسه 

 تراشی. خودت دشمن می

کاوه صورتش را جلو برد و مستقیم به چشمان آتیال 

هیکل. خیره شد. هر دو مرد قدبلند بودند و تقریباً هم

تر و ای بود، کاوه کمی روشنهر دو قهوه هایچشم

هایی به تر. هردو با نگاهی خشمگین، لبآتیال تیره

ای سفت به هم زل زده شکل یک خط صاف و چانه

 بودند. کاوه پرسید: 

 این االن تهدید بود؟  -

 ی بهتریه. هشدار کلمه -

 آمیز گفت:کاوه طعنه

ا ممنون از هشدارت. برام سؤال شد که تو از کج -

 مطمئنی پریسا قاتل نیست.

 آتیال جواب نداد. کاوه گفت: 



شم چرا ساکت شدی؟ اگه دلیلی داری، خوشحال می -

 بشنوم. 

 من... خب...  -

 آتیال باز مکثی کرد و گفت: 

 دونن پریسا محاله آدم بکشه.   همه می -

اش بعد سریع از کنار کاوه گذشت و به طرف خانواده

و با خودش فکر کرد که این رفت. کاوه هم راه افتاد 

برخورد آتیال چقدر مشکوک بوده است. در تمام مدت 

مراسم هم آتیال خیره شده بود به او و چشم 

داشت. نگاهش عصبی بود. کاوه همیشه برنمی

اش گرم و های خالهدانست ارتباط پریسا با بچهمی

صمیمانه است، اما رفتار امروز آتیال بوی دیگری 

ای  نسبت به پریسا احساس عاشقانهداشت. اگر آتیال

داشت، هیچ بعید نبود ماجرای مزاحمت نوید را شنیده و 

تصمیم به قتل نوید گرفته باشد. تأکیدش روی اینکه 

زد. محال است پریسا قاتل باشد، به این شک دامن می

هایی حتی دانست در چنین پروندهکاوه به تجربه می

کنند. در او شک میترین کسان متهم هم کمی به نزدیک

لحن آتیال اطمینانی بود که امکان نداشت کسی داشته 



باشد، مگر اینکه خودش قاتل باشد. باید او را بیشتر 

 گرفت. زیر نظر می

□ 

کاوه نگاه دقیقش را چند لحظه روی مرد جوانی که 

طور که انتظار مقابلش نشسته بود، چرخ داد. همان

موشکاف را نیاورد و داشت، مرد تاب آن نگاه مقتدر و 

ی مقابلش نگاهش را از او دزدید. کاوه نگاهی به برگه

 پرسید: «. مسلم نجاتی»انداخت و اسم مرد را خواند، 

 شما کارتون توی باشگاه چی بود؟  -

ای نداشت. هم کردم. باشگاه کارمند دیگههمه کار می -

کردم، منشی بودم، کارهای پذیرش و اینا رو می

کردم، هم نظافت وجور میها رو جفتکالسهای برنامه

 باشگاه با من بود. 

 کردی؟ جا کار میچند وقت اون -

 سه سال، از روزی که باشگاه باز شد.  -

 جوری بود؟ رفتار مرحوم نوید گنجی چه -

 مرد آهی کشید. 



اخالق بود. پز و ژست نداشت. با خوب بود آقا. خوش -

ش داشتن هم ها دوستجوشید. هم مربیهمه می

 ورزشکارها. 

شناسی که احیاناً باهاش دشمنی داشته کسی رو می -

 باشه؟ 

 نه وهللا. خدابیامرز جواهر بود. -
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کاوه دوباره چند لحظه به چشمان مرد خیره شد. وقتی 

 تأثیر نگاهش را دید گفت: 

جا یه سری کارهای غیرقانونی هم دونم که اونمی -

 شده. انجام می

 رنگ مسلم پرید. آب دهانش را فروداد و گفت: 

 اشتباه به عرضتون رسوندن.  -



کاوه هردو ساعدش را روی میز گذاشت و کمی 

 صورتش را جلوتر برد. 

کاری بردار. فعالً که اون مرحوم دست از پنهون -

دنبال پیدا کردن قاتلم. رفته به رحمت خدا، من هم 

برام مهم نیست تو چقدر در اون کارها سهیم بودی. 

مگه اینکه مجبورم کنی... برای رسیدن به واقعیت، 

ای هم برم. بگو تو اون باشگاه دنبال چیزهای دیگه

های معمول ورزشی، چه اتفاقاتی غیر از کالس

 افتاده. می

 مسلم انگشتان دو دستش را درهم گره زد. 

 نظورتون... چه کارهاییه؟ م -

 از ارتباطات نوید بگو.  -

 رنگی زد. مسلم لبخند کم

گفتم که جناب سروان. خدابیامرز بجوش و بگوبخند  -

 بود. کلی دوست و رفیق داشت. 

 از دوستان مؤنث شروع کن.  -

من... خب راستش... خبری از کارهای شخصیش  -

 نداشتم. باشگاه مردونه بود. 



 ور که به او خیره بود گفت: طکاوه همان

خوام وارد این بحث بشم که بعد از ساعت کار نمی -

معمول باشگاه، کالس مختلط مخفیانه هم داشتید. 

 ی نویدم. دنبال ارتباطات دیگه

ی ضخیمی که روی میزش بود، اشاره به پرینت تاشده

 کرد. 

های خطش معلومه، با ها و تماسطور که از پیاماین -

 ختر در ارتباط بوده. روابطشون چطوری بود؟ چند تا د

من خبر ندارم جناب سروان. اولین باره همچین چیزی  -

 شنوم. رو می

ی کاوه گوشی روی میزش را برداشت و یک شماره

 داخلی را گرفت. 

خوام. بگو سریع حکم بازداشت مسلم نجاتی رو می -

 برسونن. 

فید وقتی گوشی را گذاشت، رنگ مرد مثل گچ دیوار س

 شده بود. با صدایی لرزان پرسید: 

کنید جناب سروان؟ باور به چه جرمی بازداشتم می -

 کنید من خالفی نکردم. 



های غیرقانونی چند تا شاهد دارم که در اون کالس -

کردی. همین حضور داشتی و برای کارهاش فعالیت می

کافیه که قاضی برات حکم جریمه و شالق بده، یا حتی 

 حبس. 

ن... به خدا خبر نداشتم غیرقانونیه. باور کنید م -

ها کردم نوید خان واسه اون کالسدونستم. فکر مینمی

 مجوز داره. من فقط منشی بودم جناب سروان. 

 کاوه محکم گفت: 

دروغ گفتن بسه. خبر نداشتی تو مملکت اسالمی به  -

 دن کالس ورزشی مختلط تشکیل بده؟ کسی مجوز نمی

 من... به خدا... باور کنید...  -

 کاوه حرفش را قطع کرد. 

 شه. ری بازداشتگاه، زبونت باز میمی -

تو رو خدا جناب سروان... مامانم مریضه. قلب عمل  -

کنه. کرده. بفهمه من رو گرفتین، دوباره سکته می

 گم.خواهید، همین االن بهتون میهرچی می
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طور که انتظار کاوه سعی کرد لبخند نزند. ترفندش همان

داشت، جواب داده بود. هنوز وقت نکرده بود در مورد 

باشگاه هیچ تحقیقی بکند. نه شاهدی داشت و نه 

قول کرده اطالعاتی، فقط حرفی را که پریسا از نوید نقل

 شود،های مختلط برگزار میبود که در باشگاهش کالس

پردازی کرده بود که از مسلم اطالعات بگیرد. داستان

سازی بود. در واقع تماسی اش هم صحنهتماس تلفنی

نگرفته بود چون هیچ دلیلی برای بازداشت مسلم 

 نداشت! چند لحظه به چشمان او زل زد و گفت: 

منتظرم بشنوم. در مورد دخترهایی که نوید باهاشون  -

 دونی؟ ارتباط داشت، چی می

خب... چند نفری بودن. من واقعاً نه اسمشون رو  -

شون. نوید خدابیامرز باالخره دونم، نه چیزی دربارهمی

های خصوصیش رو بهم اومد حرفکارفرمام بود. نمی

 بگه. 



پس از کجا فهمیدی چند نفر دختر و زن باهاش ارتباط  -

 داشتن؟ 

زد، خب من... یعنی... گاهی که با تلفن حرف می -

فهمیدم پشت خطش زنه. خب مدل حرف زدنش می

 معلوم بود. 

وآمد داشتن چی؟ دیده هایی که به سوئیت رفتاون -

 شون؟ بودی

 نه به خدا.  -

 ابروهای کاوه جمع شد. مسلم سریع گفت: 

پله هایی تو راهخب گاهی پیش اومده بود. یه وقت -

بودم، دیده بودم نوید با یه دختر اومدن و رفتن تو 

 سوئیت ولی... 

دونی بگو. تنها راهی هرچی در مورد اون دخترها می -

ری بیرون، به جای بازداشتگاه که االن از این در که می

 تون، همینه. بری خونه

وه به او فرصت داد که فکر مسلم نفس عمیقی کشید. کا

ها برای به زبان آوردن دانست آدمکند. به تجربه می



شود، نیاز دارند مجال هایی که راز محسوب میحرف

 گیری داشته باشند. چند لحظه بعد مسلم گفت: تصمیم

دونم فقط... چند واقعاً چیز زیادی در موردشون نمی -

 روز قبل از فوت نوید خان... یه دختری اومد

 باشگاه. 

 مسلم مکثی کرد و آب دهانش را فروداد. 

ساعت کار بود و باشگاه شلوغ. گاهی تو زمان  -

نام و اومدن واسه ثبتها، مادرهاشون میکالس بچه

اومد بچه اینا ولی این دختره جوون بود. بهش نمی

داشته باشه. من و نوید پشت کانتر پذیرش بودیم. 

طرف کانتر، دختره صاف اومد تو. وایستاد اون

دست به سینه. زل زد به نوید. عصبانی بود. انگار 

 ریخت.هاش آتیش میاز چشم

رو. کاوه مسلم ساکت شد. خیره مانده بود به روبه

 پرسید: 

 بعد؟  -

بعد اخم « کنی؟کار میتو اینجا چی»نوید ازش پرسید  -

زد ولی من شنیدم که کرد، رفت جلو. آروم حرف می



جور که دختره همون« ده اومدی؟چرا زنگ نز»گفت 

اومدم تکلیف خودم رو با تو »زل زده بود به نوید گفت 

نوید بهش گفت بره جلو سوئیت تا بیاد. « معلوم کنم.

خواست بره. انگار عمداً اومده بود آبروی دختره نمی

زد. چند نفر نوید رو جلو همه ببره. بلند حرف می

ازوش رو گرفت و کردن. باالخره نوید بداشتن نگاه می

 دنبال خودش از سالن بردش بیرون. 

 های خشکش زبان کشید. مسلم باز مکث کرد و روی لب

از تو سوئیت صدای دادوهوارشون بلند شد. اولش  -

شنیدم. زد. صدای نوید رو نمیفقط دختره داد می

بعد صدای نوید هم بلند شد. چند دقیقه سر هم داد 

گفت میهاش ِهی زدن. دختره وسط حرف

بعد نوید بهش گفت گورش رو « کشمت نوید.می»

گم کنه و دیگه هم دوروبرش پیداش نشه وگرنه به 

نشوندش. انگار دِر سوئیت باز شد روز سیاه می

چون داِد آخر دختره خیلی واضح بود. هوار کشید 

بینمت. روزی که دارن خاکت تو قبرستون می»

کوبیده بعد در سوئیت به هم « کنن، عروسیمه.می

 طوری در رو کوبیدن.شد. نفهمیدم کدومشون اون



 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_هشتاد_و_سه

 این جریان چند روز قبل از فوت نوید بود؟  -

 مسلم چند لحظه به فکر فرورفت. 

شش روز قبلش فکر کنم... مطمئن نیستم ولی پنج -

 بود. 

 دونی؟ اسمش رو می -

دها، نوید چند بار مائده صداش وسط اون داد و فریا -

 « ببین مائده...»گفت زد. هی می

 از مشخصات دختره چی یادته؟ -

 ابروی مشکی. یه دختر قدبلند بود با چشم -

 شناسی؟ اگه ببینیش، می -

 بله.  -

 هایی به هم زدن؟ چه حرف -



هاشون رو ی حرفصداشون زیاد واضح نبود، همه -

م که دختره نوید رو تهدید نشنیدم، ولی چند بار شنید

هم خودت رو »کشدش. یه بار هم گفت کرد که می

 «ی قبرستون، هم اون انتر خانم رو.فرستم سینهمی

ابروهای کاوه جمع شد و چند لحظه به فکر فرورفت. 

 ای از روی میزش برداشت. برگه

ی بازجویی شاهد این اظهارات رو تو برگه -

 کنی. نویسی و امضا میمی

 بلند شد و برگه را گرفت. با گردنی کج گفت:  مسلم

چشم جناب سروان، هرچی شما بفرمایید، فقط  -

 ذارید برم؟ بعدش... می

 کاوه اخم کرد. 

شه. اگه حاال بنویس تا ببینم بعدش چی می -

اطالعاتت کمک کنه قاتل رو دستگیر کنیم، شاید 

پوشی هات تو اون باشگاه چشمخالفبشه از خرده

چیز آد. همهکر کن ببین چی یادت میکرد. خوب ف

 رو با جزئیاتش بنویس.  



مسلم شروع به نوشتن کرد و کاوه به فکر فرورفت. 

وجود دختری که چند روز قبل نوید را تهدید به قتل 

داد. از کرده بود، شاید مسیر پرونده را کالً تغییر می

های مسلم معلوم بود آن دختر با نوید ارتباطی حرف

ه و از وجود دختر دیگری در زندگی نوید جدی داشت

باخبر شده بوده است. چند دقیقه بعد مسلم را در اتاق 

ی موبایل مائده را که تنها گذاشت و بیرون رفت. شماره

در گوشی  نوید پیدا کرده بود، به همکارش داد و 

 درخواست استعالم پرینت مکالمه و پیام و شنود کرد. 

□ 

گاه سرش کرد و به پهلو روی کاوه آرنج چپش را تکیه

نگاری تختخواب دراز کشید. با دقت به تصاویر انگشت

تاپش نگاه کرد. ابروهایش جمع لیوان روی مانیتور لپ

اش را شد و تصویر را بزرگ کرد. چند لحظه بعد گوشی

ونیم برداشت و نگاهی به ساعت انداخت. ساعت دوازده

ی اسمی زد شب بود. تردید کرد اما چند لحظه بعد رو

ذخیره کرده بود! گوشی چند بار زنگ « اینشتین»که 

 آلود رضا جواب داد: خورد تا صدای خواب



گی مزاحم؟ اگه بخوای من رو بکشونی چی می -

وهشت ساعت بود آزمایشگاه، سرت رو بریدم. چهل

 نیومده بودم خونه. 

 کاوه خندید. 

 نه، امشب رو قسر دررفتی. هیچ قتل و جنایتی نداریم.  -

شب زنگ زدی من رو از خواب پس واسه چی نصفه -

ناز بیدار کردی؟ به خدا اگه کارت اورژانسی نباشه، من 

 دونم با تو! می

ی رضا های دوستانهونشان کشیدنتوجه به خطکاوه بی

 گفت: 

ه سؤال نگاری لیوان یدر مورد اون تصویر انگشت -

 دارم. 

 بنال! -
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ها هایی که برام فرستادی، تمام اثر انگشتتو عکس -

تو دوسوم باالیی لیوانه، هرسه اثر انگشت که مشخص 

کردی، پریسا، نوید و اون خانم خدمتکار که میز شام 

 رو چیده. 

 خب؟  -

این عادی نیست که پایین لیوان هیچ اثر انگشتی  -

 نباشه. 

 رضا خمیازه کشید. 

 تونستی این رو صبح بپرسی؟ نمی -

 برد. ذهنم درگیره. خوابم نمی -

 کردی؟ بعد باید من بدبخت هم بیدار می -

 خلقی گفت: کاوه با خوش

 خوره دیگه. رفیق به درد همین روزها می -

ه استوانه نبوده، از اون ببین، لیوان نوشاب -

هاست که باالش قطرش بیشتر از پایینشه. بیشتر لیوان

گیرن. پس مردم همچین لیوانی رو از وسطش می

 طبیعیه که پایین لیوان اثر انگشت نباشه. 



 طور که خیره بود به تصویر گفت: کاوه همان

شون لیوان رو از وسطش گرفتن؛ ولی درسته، هرسه -

ها یه جاهایی ادی هست. اثر انگشتباز یه چیز غیرع

ده دست همپوشانی داره. وقتی یکی داره لیوانی رو می

جایی رو شه که طرف درست همونیکی دیگه، نمی

 بچسبه که دست نفر اول بوده. 

نابغه، روی لیوان چند تا اثر انگشت متوفی هست،  -

یعنی بعد از اینکه لیوان رو گرفته، چند بار تو دستش 

هاش رفته کرده. طبیعتاً یه جاهایی انگشت جاشجابه

 های دختره. روی اثر انگشت

 خندید و ادامه داد: 

شاید هم مخصوصاً موقع گرفتن لیوان، دست اون  -

 خانم رو لمس کرده. 

اش شروع های کاوه داغ شد و نبضی روی پیشانیگونه

به تپیدن کرد. باز ذهنش کشیده شد به حدسی که در 

مورد مزاحمت نوید برای پریسا داشت. حرصش را با 

 نفس صداداری بیرون داد. رضا پرسید: 



ات تموم شده، برو دنبال کارت، اگه سؤاالت مسخره -

 من هم بخوابم. 

ه هم هست. پایین لیوان بعضی صبر کن. یه چیز دیگ -

ست. من تا حاال همچین چیزی ها نصفهاز اثر انگشت

 ندیده بودم. 

من زیاد دیدم. گاهی مدل لیوان جوریه که فرد یه  -

طرف انگشتش باهاش در تماسه یا بافت و شکل 

 لیوان... 

 کاوه حرفش را قطع کرد. 

تا گیره. هر پنجپریسا لیوان رو این مدلی دست نمی -

ذاره روی لیوان. باالی لیوان نگشتش رو صاف میا

 طوریه. هم اثر انگشتش همین

 رضا با شیطنت پرسید: 

هات رو وفامیلمدل لیوان نگه داشتن تمام فک -

 کنی! حفظی؟! به چه چیزهایی دقت می

های لبخند تلخی روی لب کاوه نشست. تصویر دست

سفید و ظریف پریسا جلوی چشمش آمد. در مدت 

وآمد کرده بودند، چند بار به ی که با هم رفتکوتاه



میوه خورده بودند. آن رستوران رفته بودند یا آب

ها زیاد نگاه کرده بود، روزها کاوه به آن دست

ای روی یکی هایی که مطمئن بود به زودی حلقهدست

از انگشتانش خواهد نشاند. نفس عمیقی کشید و این 

 فکرها را از ذهنش کنار زد. 

کنم شاید یکی پایین لیوان رو پاک کرده. فکر می من -

 امکانی واسه فهمیدنش داری؟ 

کاغذی یا پارچه تو بزرگنمایی تصویر آره، رد دستمال -

کنم؛ ولی شه. فردا تو آزمایشگاه بررسی میدیده می

گردی. اثر انگشت متوفی هنوز نفهمیدم تو دنبال چی می

 روشنه. و متهم هردوتاش باالی لیوان واضح و 

 حاال برو بخواب تا خوابت نپریده. فردا منتظر تماستم.  -

 شب بخیر مزاحم همیشگی.  -

 خوب بخوابی. -
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تاپ را کاوه چراغ اتاق را با کنترل خاموش کرد، لپ

تختی گذاشت. وقتی در تاریکی اتاق بست و روی بغل

تصویر پریسا در ذهنش شکل چشمانش را بست، 

گرفت. برای اینکه بتواند او را در بازداشتگاه آگاهی 

نگه دارد، مجبور بود مدام گزارش بازجویی تحویل 

بدهد و هر روز الاقل چند دقیقه پریسا را سؤال و جواب 

کرد، وگرنه با اعالم پایان بازجویی مقدماتی باید می

دیگر آن دختر شد. امروز پریسا تحویل زندان داده می

مغرور و سرکش همیشگی نبود. در اتاق کاوه زده بود 

زیر گریه و التماس کرده بود که بگذارند به خانه 

چیز را از یاد برده بود، تمام برگردد. آن لحظه کاوه همه

بالهایی که پریسا سرش آورده بود و غرورش را له 

خواست آن دخترک گریان را بغل کرده بود. دلش می

اش بدهد و بگوید که برای کمک به او هر لداریکند، د

 کند. کاری می

کاوه نفس عمیقی کشید و سعی کرد پریسا و تمام 

چیزهایی را که به او مربوط است، از ذهنش کنار بزند. 

به خودش گفت پریسا هم یک متهم معمولی است و هیچ 



فرقی با بقیه ندارد. اگر قاتل باشد، باید عدالت اجرا 

 شود. 

□ 

اوه وارد اتاق سرگرد همتی شد، پا کوبید و احترام ک

 گذاشت. سرگرد گفت: 

 بشین شمس.  -

 های اتاق سرگرد نشست. کاوه روی یکی از صندلی

 قربان من نیرو الزم دارم.  -

 سرگرد اخم مالیمی کرد. 

 دونی اوضاع چقدر شلوغه. خودت می -

ها کار این پرونده خیلی سنگینه قربان. یکی از بچه -

پور رو های مائده حسینها و پیامرو گذاشتم تمام تماس

کنترل کنه. سفارش کردم هیچی رو نشنیده نذاره. دختره 

زنه، یا سره گوشی دستشه. یا داره حرف میهم که یه

ی مظنونین ده. یه کوه پرینت تماس و پیام بقیهپیام می

امپیوترمه که نرسیدم بهشون یه نگاه هم بکنم. این تو ک

چند روز تمام وقتم صرف این شده که یه صحبت 

جا بودن، داشته باشم. مقدماتی با تمام کسانی که اون



کدوم هم حرفی نزدن که مشکوک باشه یا سرنخی هیچ

 بهمون بده. 

کنی؟ از این راه زودتر به چرا دختره رو احضار نمی -

 رسی. نتیجه می

تهران نیست قربان. تو گزارشی که بهم دادن، درست  -

فردای شب قتل رفته شمال. این به نظرم موضوع رو 

تر کرد. نخواستم احضارش کنم بلکه تو مشکوک

هاش یه چیزی پیدا کنیم. االن اگه ها و پیامصحبت

کنه. شه و محتاط عمل میاسش جمع میبخوامش، حو

ما هم که هیچی ازش نداریم. اگه زرنگ باشه، کافیه 

بگه تو جروبحث فقط از روی عصبانیت تهدید کرده یا 

حتی انکار کنه و بگه منشی باشگاه دروغ گفته. 

 دستمون به جایی بند نیست. 

 حواست باشه مرغ از قفس نپره.  -

بقه نداره، گذرنامه هم استعالم گرفتم قربان، سوءسا -

ی معمولی و نرمال داره. همچین نداره. یه خانواده

دختری بعیده یهو غیبش بزنه یا بخواد غیرقانونی از 

 مرز خارج بشه. 



کردم، ولی تصمیم من اگه جای تو بودم بازداشتش می -

 با خودته. 

کاوه لبخند زد. همیشه از این اعتماد سرگرد همتی لذت 

 برد. می

ان جسارتاً اگه بتونید یه نیروی دیگه بهم بدید، قرب -

 ره. کارم خیلی پیش می

ی کم دندون رو جیگر بذاری، امروز فردا پروندهیه -

رسه. بعد از نیروهاش سروان کیومرثی به نتیجه می

 فرستم کمکت. می

 کاوه بلند شد. 

 کنید قربان. لطف می -

 باز احترام گذاشت و از اتاق بیرون رفت. 

□ 

اوه از اتاق بازجویی بیرون آمد و از پشت پریسا را ک

نگاه کرد که همراه یک سرباز به طرف بازداشتگاه 

که به طرف اتاقش رفت. لبخند عمیقی زد و درحالیمی

ای گشت. چند اش دنبال شمارهرفت، در لیست گوشیمی

 لحظه بعد مخاطب گفت: 



 سالم جناب شمس.  -

 د؟سالم آقای ارجمند. خوب هستی -

 دار گفت:  بهروز طعنه

تا وقتی دخترمون به لطف شما تو بازداشتگاهه،  -

 کدوممون خوب نیستیم. هیچ

من تماس گرفتم یه خبر بهتون بدم که ممکنه براشون  -

 کمک خوبی باشه. 

 صدای بهروز مشتاق شد.
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 بفرمایید، در خدمتم.  -

همکارهای آزمایشگاه امروز متوجه شدن لیوان  -

ی کنار جسد، قسمت پایینش با دستمال کاغذی نوشابه

پاک شده. پرزهای ریز دستمال زیر میکروسکپ به 

 وضوح دیده شده. 



یعنی... منظورتون اینه که شخص ثالثی به پایین  -

لیوان دست زده بوده و بعد اثر انگشت خودش رو پاک 

 و گذاشته کنار جسد؟ کرده و لیوان ر

 کاوه از سرعت انتقال بهروز خوشش آمد. 

بله، یعنی احتمالش هست که قاتل اون نوشابه رو داده  -

دست متوفی و بعد اثر انگشت خودش رو پاک کرده. 

 خواسته خانم رهنما رو قاتل نشون بده. کسی که می

هرحال شه. بهولی این منجر به آزادی موکل من نمی -

 تش روی لیوان هست. اثر انگش

ها اصرار و تأکید داره ببینید، پریسا در تمام بازجویی -

که اون شب اصالً نرفته تو حیاط. اگه این حرف درست 

 باشه... 

بهروز حرف او را قطع کرد و با صدایی که خوشحالی 

 بارید گفت: از آن می

 آم با موکلم صحبت کنم. من همین االن می -

د از شنیدن این خبر چه سؤاالتی من حدس زدم که بع -

خواهید ازش بپرسید. پرسیدم که دیگه نیاز نباشه می

زحمت بکشید تا اینجا بیایید. پریسا گفت اون شب از 



جا بودن. بعدش هم که ش اونی خالهاول جشن خانواده

ها اومدن، تمام مدت با آتیه فتاحی و ترنم ی مهمونبقیه

نبوده که این دو نفر یا گفت هیچ زمانی علوی بوده. می

گفت، طور که میاین شون همراهش نبوده باشه.یکی

شویی هم نرفته. سر شام تنها بوده ولی اون حتی دست

زمان که موزیک و رقص تعطیل بوده، احتماالً همه 

دیدنش، ضمن اینکه قتل بعد از شام اتفاق افتاده. من 

ت کنم که بیان اینجا شهاداین دو نفر رو احضار می

کتبی بدن. فقط شما باهاشون صحبت کنید و توجیهشون 

هایی کنید مهمه که بتونن زمان دقیق بگن که چه ساعت

با پریسا بودن. باید شهادتشون طوری هماهنگ باشه 

ای نیفته، مخصوصاً بعد از شام، یعنی که بِینش وقفه

اون زمانی که نوید خدابیامرز رفته تو حیاط. متوجه 

 منظورم هستید؟ 

 بله جناب شمس، کامالً متوجهم.  -

زنم ی حاضرین هم حرف میکاری، با بقیهبرای محکم -

که مطمئن بشیم کسی ندیده خانم رهنما رفته باشه تو 

 حیاط. 

 بهروز با مکث پرسید: 



 این کار الزمه؟  -

خوام فقط بر اساس شهادت به نظر من الزمه. نمی -

 ً بعدها کسی پیدا  اون دو نفر بریم سراغ قاضی و احیانا

بشه و بگه دیده که پریسا رفته بیرون. همین االن یه 

 تره. گزارش کتبی داشته باشیم، خیالمون راحت

ممنون جناب شمس. امیدوارم زودتر به نتیجه برسیم  -

و دخترمون برگرده خونه. افشین روزی ده بار به من 

 زنه. واقعاً نگرانه. زنگ می

ار داد. افشین به او هم هایش را روی هم فشکاوه لب

هایی که همیشه آخرش زد، تماسروزی ده بار زنگ می

کشید به دادوبیداد افشین و مدارای کاوه و در نهایت می

قطع شدن تماس بدون خداحافظی از طرف افشین. از ته 

دل خوشحال بود که احتماالً به زودی مدرکی به دست 

ران پرونده حال نگآورند که پریسا آزاد شود، درعینمی

ی مظنونین از بود. با کشف ارتباطات نوید، دامنه

وهفت نفری که آن شب در مهمانی بودند، فراتر بیست

رفته بود. کاوه از حجم این کار به وحشت افتاده بود. 

 نگران بود که نتواند قاتل را پیدا کند.
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های پرونده را نگاه اشت برگهطور که دقاضی همان

 کرد پرسید: می

گید طبق شهادت این دو نفر خانم، یعنی شما می -

 متهم در تمام طول مهمونی نرفته تو حیاط؟ 

 بهروز جواب داد: 

کس ی حاضرین هم هست. هیچبله، ضمناً شهادت بقیه -

 ندیده که ایشون از سالن خونه خارج شده باشه. 

اگه دارو رو قبل از خروج مقتول از خونه بهش داده   -

 باشه چی؟ 

ای از کیفش درآورد و روی میز قاضی بهروز برگه

 گذاشت. 

ی دیگه. تمام افراد حاضر در نامهاین هم یه شهادت -

اون مهمونی، شهادت دادن که موکلم در تمام مدت 

مهمونی به مقتول نزدیک نشده. طبق مفاد پرونده، 



چند روز قبلش یه درگیری بین مقتول و موکل من 

زدن. پیش اومده بوده. با هم قهر بودن و حرف نمی

در نتیجه محاله خانم رهنما به مقتول نوشابه 

 تعارف کرده باشه. شرح درگیری تو پرونده هست.  

ها تمرکز کرد. بهروز قاضی اخمی کرد و باز روی برگه

 گفت: 

پلیس هم هست که  ضمن اینکه گزارش آزمایشگاه -

کاغذی پاک شده. قسمت پایین لیوان با دستمال

کنه قاتل شخص ثالثیه که ها اثبات میمجموع این

لیوان خانم رهنما رو برداشته و ازش برای دادن 

 ی مسموم به مقتول استفاده کرده. نوشابه

 ای را روی میز گذاشت و اضافه کرد: باز برگه

این مدت خانم  هایبندی بازجوییاین هم جمع -

ها انکار کردن که رهنما. ایشون در تمام بازجویی

در قتل نقشی داشتن. نظر افسر پرونده هم ذیل برگه 

 هست. 

ها را برداشت و الی پرونده گذاشت. پوشه قاضی برگه

 را بست و گفت: 



 کنم. بررسی می -

 بهروز با احترام سر خم کرد. 

 شم. کنید. فردا دوباره مزاحمتون میلطف می -

وقتی از اتاق بیرون رفت، افشین که روی یکی از 

های راهروی دادسرا نشسته بود، بلند شد و با نیمکت

 اضطراب به طرفش آمد. 

 چی شد؟  -

 کنه. گفت مدارک رو بررسی می -

 افشین نفس صداداری کشید. با حرص گفت: 

گناه من تو اون بازداشتگاه لعنتی وسط یه دختر بی -

 خوان بررسی کنن. تله، بعد تازه میمشت دزد و قا

بردار عجول نباش افشین جان. کار دادگاه عجله -

 شه. فهمم چه حالی داری ولی درست مینیست. می

 کنن پریسا آزاد شه؟ مطمئنی قبول می -

شک نکن. ما تقریباً اثبات کردیم پریسا قاتل نیست.  -

های روی لیوان یه ممکنه به خاطر اون اثر انگشت

ثیقه بخوان یا قرار کفالت صادر کنن که فعالً پریسا در و



دم چند آد بیرون. بهت قول میدسترس باشه ولی می

 روز دیگه دخترت تو بغلته. 

افشین باز نفس تندی کشید. تا آخرین حد ممکن کالفه 

خواست این بال هرچه زودتر از سر بود و دلش می

توانسته بخش پریسا بگذرد. این چند شب فقط با آرام

بود چند ساعتی بخوابد، خوابی آشفته و پر از کابوس. 

قدر درگیر بود که هیچ دارویی آراَمش ذهنش آن

داد و صدای گریه و عزاداری کرد. خانه بوی غم مینمی

ها فقط خواست تمام اینآتوسا هنوز بلند بود. دلش می

یک خواب باشد، بیدار شود و بفهمد این بدبختی فقط 

 بوده است. یک کابوس 

□ 
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مأمور جوانی وارد اتاق کاوه شد و احترام گذاشت. کاوه 

های روی میزش بود، با که سرش توی یکی از پرینت

 صدای پا کوبیدن او سر بلند کرد. 

 چی شده قدرتی؟  -

 پور االن یه تماس مشکوک داشت. قربان مائده حسین -

 کاوه با کالفگی گفت: 

 حاشیه نرو. اصل مطلب رو بگو.  -

یه دختری بهش زنگ زد، گفت از جلوی باشگاه رد  -

شده، دیده پلمب روی در رو برداشتن. مائده خوشحال 

 گرده تهران. شد. گفت فردا برمی

 ابروهای کاوه جمع شد. 

 اسم دختره رو درآوردی؟  -

ی یه ساله، فروشندهویکبله قربان، ملیکا آیتی، بیست -

 ی لوازم آرایشی. مغازه

هاش هم درخواست شنود خطش رو بده. پیامک -

 دربیار. 

 اطاعت قربان.  -



قدرتی، گوِشت یه لحظه از خط این دوتا برداشته نشه.  -

رودرواسی رفتی چیزی رو از دست ِبدی، بی

 بازداشتگاه. فهمیدی؟ 

 بله قربان.  -

شده بود. کاوه حس کرد ی گروهبان کمی دلخور چهره

اش از حجم کار این تند رفته و عصبانیت و آشفتگی

پرونده را سر مأموری خالی کرده که همیشه با منتهای 

 تر گفت: کرد. مالیمدقت کار می

خیالم راحته کار رو سپردم دست تو. این همه که تأکید  -

کنم، به خاطر اینه که چیز مهمی شنیدی. باید تا می

 آد دستمون. مطمئنم سرنخ خوبی می تهش بریم.

 خیالتون راحت باشه قربان.  -

برو به کارت برس. فایل اون قسمت مکالماتش هم  -

 برام بفرست. 

دار باز احترام گذاشت و بیرون رفت. کاوه سرش درجه

را از روی مانیتور که پرینت مکالمات آتیال روی آن باز 

بود، بلند کرد و از روی کالفگی نفس عمیقی کشید. 

اند. حاال که دانست چرا هنوز پریسا را آزاد نکردهنمی



دیگر شک نداشت او قاتل نیست، دوست نداشت حتی 

ازداشتگاه بماند. هنوز از او یک دنیا یک لحظه هم در ب

دلگیر بود. یادش نرفته بود که این دختر ظریف با آن 

اش داده بود، اما چشمان یشمی معصوم چطور بازی

خواست هیچ حسی برای انتقام در او نبود. دلش می

 پریسا به خانه برگردد و با آرامش زندگی کند. 

آتیال متمرکز های ها و پیامدوباره سعی کرد روی تماس

ها را شود بلکه بتواند سرنخی به دست بیاورد. نوشته

دید اما ذهنش جای دیگری بود. کمی بعد دست از می

 تالش برداشت. بلند صدا زد: 

 سرباز!  -

 چند لحظه بعد سربازی واد اتاق شد. کاوه گفت: 

 پریسا رهنما رو بیار.  -

بعد از بیرون رفتن سرباز، چشمانش را بست و خودش 

ا سرزنش کرد. هیچ کاری با پریسا نداشت. بازجویی ر

کرد او را تکمیل شده بود. کاوه هنوز داشت تالش می

جا نگه دارند و به زندان نفرستند، برای همین هر همان

داد. کرد و گزارش میروز بازجویی کوتاهی از او می



خواست قبول امروز صبح این کار را هم کرده بود. نمی

رای این پریسا را دوباره احضار کرده که کند االن فقط ب

دلش برای او تنگ شده است. این فکر را کنار زد و 

سعی کرد به خاطر قانع کردن خودش سؤاالتی پیدا کند 

 که مربوط به پرونده باشد.

□ 
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وگوی تلفنی کوتاه مائده و کاوه برای دهمین بار گفت

کرد. صبح ارجمند تماس گرفته و تش را گوش میدوس

با خوشحالی خبر داده بود که قاضی برای آزادی پریسا 

وثیقه خواسته است. معنایش این بود که با شواهد ارائه 

شده، اتهام قتل از گردن پریسا برداشته شده بود، چون 

کردند مگر در متهم به قتل را با وثیقه هم آزاد نمی

اینکه قاضی وثیقه خواسته بود، یعنی شرایط خاص؛ اما 

هنوز به اثر انگشت پریسا روی لیوان مشکوک بود و 



گدار به آب بزند. کاوه مطمئن بود نخواسته بود بی

اش مهارت بهروز در وکالت و اطالعات قانونی عالی

قاضی را وادار کرده حکم آزادی پریسا با وثیقه را 

را تا تعیین تکلیف  داد اوبدهد، وگرنه احتماالً ترجیح می

نهایی در زندان نگه دارد. کاوه از ته دل خوشحال شده 

بود، اما از یک ساعت قبل که پریسا را به دادسرا 

احضار کرده بودند، حس بدی داشت. افشین هنوز او را 

دانست و مطمئن ی پریسا میمقصر بازداشت چندروزه

از  کنند.ی شهره از او استقبال نمیبود دیگر در خانه

 همین االن دلش برای پریسا تنگ شده بود.  

کاوه سعی کرد این فکرها را کنار بزند و ذهنش را روی 

شد، متمرکز کند. فایل صوتی را گفتگویی که پخش می

راستی یه چیزی. »به اولش برگرداند. ملیکا گفت: 

شدم. دیروز عصر از جلوی باشگاه نوید رد می

 « مهروموم در رو ورداشتن.

 « مطمئنی؟»مائده با مکث پرسید: 

شد. االن آره بابا. پلمبش قرمز بود، قشنگ دیده می»

 « نیست.

 « به نظرت چرا ورداشتن؟»



 « جا تموم شده.دونم. البد کارشون با اونچه می»

گفت. مائده « الو»باز چند لحظه سکوت بود و ملیکا 

 « کردم.داشتم فکر می»گفت: 

 « فکر کردم قطع شده.»

 « آم تهران.ن فردا میم»

اِ! چه خوب! بروبچ باالخره از »ملیکا با نشاط گفت: 

 « اون ویال دل کندن؟

ها هنوز قراره بمونن. خودم با اتوبوسی، نه، بچه»

 « آم.چیزی، می

 « بینمت. رسیدی زنگ بزن.پس می»

 « زنگم.اوکی عشقم. همچین که برسم می»

وگو تصدای زنگ گوشی کاوه ذهنش را از آن گف

بیرون کشید. اسم شهره را که دید، سریع روی گوشی 

 انگشت کشید. 

 چی شد؟  -

 علیک سالم!  -

 نیم ساعت پیش حرف زدیم. االن اول بگو چی شد.  -



 ریم خونه. پریسا رو آزاد کردن. داریم می -

 چشمتون روشن.  -

 گفت: صدای افشین را شنید که می

ش بهروز، بگو به کوری چشم تو، با زحمت و تال -

 پریسا رو آزاد کردن. 

 شهره سریع گفت: 

خطی دارم. فقط خواستم بهت ببخشید کاوه، پشت -

 خبر بدم. خداحافظ. 

تماس قطع شد و دل کاوه بیشتر گرفت. تمام تالشش را 

کرده بود که پریسا آزاد شود. سرنخ و مسیر آزاد 

شدنش را خودش به بهروز نشان داده بود، حاال افشین 

زد. نفس کرد و به او طعنه میز قدردانی میاز بهرو

 عمیقی کشید. مهم این بود که پریسا آزاد شده بود. 

□ 
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 #قسمت_نود 

ترنم که روی صندلی سیمانی پارک کنار پریسا نشسته 

 بود، برای سومین بار او را بغل کرد. 

وای خیلی خوشحالم ولت کردن پریسا. داشتم دق  -

 کردم. می

 رنگی زد. پریسا لبخند کم

شدم. شاید جا خیلی داشتم اذیت میخودم هم اون -

 باورت نشه، دلم واسه بابام هم تنگ شده بود. 

طرف میز گرد کوچک تنها روی نیمکت مانی که آن

 نشسته بود گفت: 

هاشون شه، تازه یاد محبتآدم وقتی ازشون دور می -

زنن، بعد آدم افته. وقتی کنارشونیم همش غر میمی

 ره. ها رو یادش میاین

 مقدمه پرسید: های مانی خیره شد و بیپریسا به چشم

 تو نوید رو ُکشتی؟  -

 های مانی گرد شد. چشم

 چی؟! شوخی لوسی بود.  -



و بازداشتگاه خیلی فکر شوخی نبود مانی. این مدت ت -

کردم. به نظرم... خب اون روز که گفته بودم نوید 

مزاحمم شده، خیلی عصبانی شدی. گفتی همچین آدمی 

 رو باید کشت. 

 ترنم با اخم به پریسا نگاه کرد. 

خل شدی دختر؟ مانی آدم بکشه؟ اون روز یه  -

 چیزی از روی  عصبانیت گفت. 

 مانی گفت: 

 جا نبودم. اصالً اونتازه من که اون شب  -

مون نبوده، با ترنم ولی قبالً دوسه بار که کسی خونه -

مون رو اگه بکشی و دونستی در خونهاومده بودید. می

تونستی بیای شه. پس میبعد محکم فشار بدی، باز می

 تو حیاط. 

 مانی اخم کرد. 

شم پریسا. یعنی تو فکر جدی دیگه دارم ناراحت می -

من آدم بکشم؟ اگه همچین فکری تو کنی ممکنه می

 سرته، واسه چی با یه قاتل اومدی پارک؟ 



مطمئن نیستم ولی دوست داشتم فکرم رو بهت بگم.  -

تا هیچی رو از هم قایم نکردیم. دلم تا حاال ما سه

 خواست بدونی بهت شک دارم. می

 مانی با حرص گفت: 

 دیوانه! من اگه به خاطر تو از دست نوید عصبانی -

اومدم لیوانی رو بذارم خواستم بکشمش، میبودم و می

کنارش که اثر انگشت تو روش باشه؟ اصالً از کجا اون 

لیوان رو آوردم؟ فرض کن اومده بودم تو حیاط، توی 

 تونستم بیام لیوان تو رو بردارم. خونه که نمی

خب... حرفت درسته ولی... من فکر کردم شاید خبر  -

رفتم تو آالچیق. نه. من زیاد مینداشتی اون لیوان م

بردم. گفتم شاید گاهی یه لیوان چایی هم با خودم می

لیوان خالی رو دیدی، توش نوشابه ریختی، گذاشتی دم 

 دست نوید، اون هم برداشته خورده. 

 ترنم عصبی گفت: 

کنی تور لباست رو از کجا آورده؟ تو اصالً فکر می -

 پریسا؟ 

 ی او نگاه کرد و لبخند زد. پریسا به صورت برافروخته



خب به فکرم نرسیده بود، واسه همین گفتم. حاال  -

 خیالم راحت شد کار مانی نبوده. 

اش را که گونهدست انداخت گردن ترنم و درحالی

 بوسید گفت: می

طوری قدر جوش آوردی؟ خود مانی اینحاال چرا این -

 کنه! نمی چپ نگاهمقرمز نشده و چپ

 مانی کالً خونسرده. -
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 مانی گفت: 

 ناراحت شدم پریسا.  -

خواست این فکر ذهنم خب ببخشید. من فقط دلم نمی -

 رو اذیت کنه. 

قدر دنبال قاتلی؟ تو رو که آزاد کردن، حاال چرا این -

 کنه. پلیس خودش قاتل رو پیدا می



ا پایین شالش را که روی زانویش افتاده بود، الی پریس

 مشتش فشار داد. 

خب... یکی از کسایی که بهش شک دارم، خود  -

 ست. کاوه

 ترنم مبهوت پرسید: 

 کاوه؟!  -

 ها شک دارم. آره. یعنی... به خیلی -

 دار گفت: مانی طعنه

 مشخصه! اولیش رو خالی کردی سر من!  -

 ترین َشکم بودی. رنگمگفتم ببخشید دیگه. تو ک -

 هان؟بقیه کی -

خب راستش... االن یه کم فکرهام ریخت به هم. به یه  -

هایی که دوستم دارن شک داشتم، آتیال، سری از آدم

کردم شاید از لج جریان مزاحمت نامدار، تو... فکر می

نوید خواستن بکشنش، بعد از بدشانسی لیوان من رو 

. اصالً ذهنم نرفته بود به برداشتن که تو آالچیق بوده



تور لباسم. االن دیگه مطمئنم اشتباهی در کار نبوده. 

 خواسته قتل رو بندازه گردن من. طرف هرکیه می

 ترنم متفکر پرسید: 

 قدر با تو دشمنی داشته باشن؟ ها ممکنه اینکی -

هام خیلی متعصبن. آتیه راستش مطمئن نیستم. دایی -

گفت از جریان دستگیر شدن من و مانی و اعتیادم می

ام از روی نگرانی خیلی جوش آورده بودن. شاید خاله

آد داستان مزاحمت نوید رو بهشون گفته. ازشون برمی

که تصمیم گرفته باشن من و نوید رو با هم به کشتن 

 ها خالص بشن. آبروریزیبِدن که از شر این 

راستش... به نظرم خیلی بعیده. ممکنه عوضی باشن  -

ولی نه در حد قتل. البته... این فرض در مورد تمام 

 کشن. ها هست ولی خب یه عده آدم میآدم

امیرعلی هم هست. خبر نداشتم ولی بعداً شنیدم نیوشا  -

خواسته. یه بار نوید با هم دیدتشون و کتکشون رو می

 زده. 

 مانی گفت: 



کرده. بعید خدابیامرز انگار خیلی احساس قلدری می -

نیست واسه خودش کلی دشمن درست کرده باشه؛ ولی 

ون اگه کار امیرعلی بوده، چرا خواسته تو رو مقصر نش

 بده؟ 

 مه دیگه. از همون جنسه! پسردایی -

 ترنم گفت: 

 نگفتی چرا به کاوه شک داری.  -

به خاطر همون جریان که گذاشتمش سر کار. این  -

مدت که بازداشت بودم هم خیلی باهام تندوتیز حرف 

زد. فوری حکم بازداشتم رو گرفت. انگار بدش می

هم شک دارم.  اومد من قاتل از آب دربیام. به شهرهنمی

وقت چشم دیدن من رو نداشته. همیشه تظاهر هیچ

آد ده. ازش برمیکنه و خودش رو خوب نشون میمی

 خواسته باشه من رو قاتل نشون بده. 

 ای با نوید داشته؟ خب چه دشمنی -

اومد. همیشه وقتی با کالً از نوید زیاد خوشش نمی -

اون خونه زدن، اصرار داشت از بابام تنهایی حرف می

جا خیلی شلوغه و هر دقیقه یکی گفت اونبریم. می



ره. مرد غریبه مدام تو حیاط هست و آد و میمی

ی رفتیم خونههایی هم که میجور چیزها. وقتاین

هایی باشه کرد ساعتام، اگه مجبور نبود سعی میعمه

 که نوید خونه نیست. مطمئنم یه ماجرایی با نوید داشته. 

 هایش را روی میز گره زد. مانی دست

 کاوه که اون شب نبوده.  -

 شه.ی ما چطوری باز میدونه دِر خونهاون هم می -
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 ترنم پرسید: 

راستی چرا کاوه نیومده بود؟ البد شهره دعوتش کرده  -

 بوده. 

مون. یه بار از وقتی از کمپ اومده بودم، اومد خونه -

تحویلش نگرفتم. اون هم تو قیافه بود. البد نخواسته 

 بیاد تولد من. 



ولی این نیومدنش هم مشکوکه. وقتی مامان باباش  -

جا باشه. یعنی مثالً دلیل اومدن... شاید نخواسته اون

 داشته باشه که اصالً تو اون مهمونی نبوده. 

 پریسا سر تکان داد. مانی پرسید: 

ه کاوه و شهره قاتل باشن. از تو چه حاال به فرض ک -

 آد؟ کاری برمی

من رو با وثیقه ول کردن، یعنی هنوز به نظرشون  -

مشکوکم. اگه نجنبم، بعید نیست کاوه یه سری دلیل 

خوام... دنبال ردیف کنه باز من رو بگیرن. من می

خوام ی کسایی باشم که اون شب تو تولدم بودن. میهمه

 بوده.  بفهمم واقعاً کار کی

 ترنم با نگرانی گفت: 

 کارهای خطرناک نکنی پریسا.  -

 خوام تعقیبشون کنم، از دور، ولی... نه، فقط می -

 نگاهش را روی ترنم و مانی چرخ داد. 

 کنید؟ ترسم. کمکم میتنهایی می -



ذاره بیام بیرون. یعنی دونی که بابام زیاد نمیمی -

ای که ذاره ولی نه هر روز و هر ساعت. این برنامهمی

 سره ملت رو تعقیب کنیم. تو داری، یعنی یه ماه باید یه

پریسا به تأیید سر تکان داد و نفسش را پوف کرد. ترنم 

 به مانی نگاهی انداخت. 

 یستم، با پریسا بری؟ هایی که من نتونی وقتتو می -

 روزهایی که کاری برام پیش نیاد، آره.  -

 پریسا لبخند زد. 

جفتتون خیلی ماهید. مطمئنم شهره و کاوه یه آتویی  -

 دن دستمون. می

ها مال فیلم جناییه که قدرها هم خوشبین نباش. ایناین -

کنه لو کنن فوری یه کارهایی مییکی رو تعقیب می

های شب تولدت و ها بریم دنبال آدمتره. ممکنه مدمی

ی کارهاشون خیلی عادی باشه؛ ولی اگه تو همه

 ریم. رسی، میطوری به آرامش میاین

بازار شوخی و شیطنت بین سه جوان گرم شد. در مورد 

خندیدند. ساختند و میهای احتمالی داستان میتعقیب

 د. ای واقعی بر لبش آمده بوها خندهپریسا بعد از مدت



□ 

ورود شتابان گروهبان قدرتی کاوه را از ذهنش بیرون 

 کشید. قدرتی خبردار ایستاد و بدون مکث گفت: 

پور زنگ زد به ملیکا آیتی و گفت قربان مائده حسین -

رسیده تهران. قرار گذاشتن ساعت دو همدیگه رو 

 ببینن. 

 کجا؟  -

« همون جای همیشگی»نگفتن قربان. مائده گفت  -

 «.باشه»م گفت ملیکا ه

 کاوه با عجله گفت: 

تیز بپر یه درخواست ردیابی موبایل بده واسه  -

 جفتشون. به قاضی بگو...

نگاهش روی ساعت دیواری اتاقش کشیده شد و 

ونیم بود. محال بود هایش پایین افتاد. ساعت یکشانه

در این فاصله قاضی حکم را بدهد و اپراتور مخابرات 

 بتواند ردیابی کند. پرسید: 

 آدرس محل کار دختره رو داری؟  -



 بله قربان. کارگر جنوبی...  -

که از و درحالیکاوه سوئیچش را از روی میز قاپید 

 رفت گفت: اتاق بیرون می

 اش رو برام بفرست. بقیه -

اش را تا کنار ماشینش دوید و وقتی حرکت کرد، گوشی

از جیبش بیرون کشید و نگاهی به پیام قدرتی انداخت. 

آن محل را بلد بود و نیاز به نقشه نداشت. گوشی را 

روی صندلی کنارش انداخت و پایش را بیشتر روی 

گاز فشرد. دعا کرد ترافیک نباشد. امیدوار بود به پدال 

موقع برسد و بتواند با تعقیب ملیکا بفهمد آن دو کجا 

ها توانست به آنآورد، شاید میروند. اگر شانس میمی

 هایشان را بشنود.نزدیک شود و حرف
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 تر کرد و گفت: کاوه گوشی را به گوشش نزدیک



 شم آقای دکتر. متوجه منظورتون نمی -

 جوید گفت: که داشت چیزی را میدکتر قنواتی درحالی

خدا مقداری خیلی واضحه. ببین، توی کبد اون بنده -

تا قرص متادون ی دهمتادون کشف شده ولی به اندازه

این مورد درست  ی کبد دری نمونهنیست. آزمایش اولیه

دوتا قرص بوده. احتماالً شب قبل یا دو شب قبلش یکی

متادون مصرف کرده بوده. یعنی با مقدار متادونی که 

تو لیوان نوشابه بوده مطابقت نداره. فهمیدی چی 

 گم؟ می

ی بله بله، این رو خوب فهمیدم. در مورد بقیه -

 داروها... 

م به وضوح دیده در کبد متوفی الکل، کدئین و دیازپا -

شده، ولی کلی مواد شیمیایی دیگه هم هست که در 

داروهای مختلفی کاربرد داره. دوتا از این سه ماده هم 

کنه، چه در دوز باال برای کشتن یه انسان کفایت می

تاش کنار هم قرار بگیره. حدس من اینه برسه که سه

که این ترکیب اول مقتول رو به خواب فروبرده، بعد 

مشکالت تنفسی و سکته شده؛ ولی هنوز  باعث

 تونم گزارش کتبی بدم. کارم با اون کبد تموم نشده. نمی



آشوبه رنگ نوید احساس دلکاوه از یادآوری کبد سرخ

 کرد. 

اون داروهای دیگه... یعنی چیزهایی که دکتر  -

زاده تو لیوان نوشابه پیدا کرده بود، خطیب

 فلووکسامین و... 

 ن بار حرف کاوه را قطع کرد. دکتر برای چندمی

گم. ترکیباتی در کبدش بوده که دارم همین رو بهت می -

ممکنه مال اون داروها باشه یا نباشه. باید منتظر 

 بمونی. دیگه هیچی ندارم که بهت بگم. 

 ممنون. منتظر خبرتون هستم.  -

کاوه تماس را قطع کرد و به فکر فرورفت. با اینکه  -

نظر قطعی نداده بود، دیگر شکی  هنوز دکتر قنواتی

نداشت که قاتل خیال داشته پریسا را متهم نشان بدهد 

کرد چطور ممکن است محتویات اما هنوز درک نمی

لیوان نوشابه با آنچه در کبد نوید پیدا شده و باعث 

 مرگش شده بود، متفاوت باشد. 

□ 

 جا کرد و گفت: پریسا گوشی را روی گوشش جابه



ی. این فکر مدام تو سرمه که اگه بابام نگرانم مان -

 کنه. مو میکار کردم، کلهبفهمه من چی

 چرا بفهمه؟ الکی خودت رو ننداز تو فکر و خیال.  -

فهمه. این چیزی نیست که تا ابد مخفی باالخره می -

 بمونه. 

 تا حاال که نفهمیده، شاید تا آخرش هم نفهمید.  -

 ه... فهمه، وقتی هم بفهممحاله. می -

 اش گذاشت. پریسا دستش را با اضطراب روی پیشانی

شم. از این یکی محاله بگذره. پوستم رو بدبخت می -

 َکنه. می

واسه چیزی که نشده، بیخودی از قبل حرص نخور.  -

شاید تا اون موقع از شر بابات هم راحت شدی، 

 طور که از شر نوید خالص شدی.  همین

طرف آیفون کشید. نگاهی صدای زنگ در پریسا را به 

 به تصویر انداخت و گفت: 

 باید برم.  -

 کیه؟ -



 آقای ارجمند.  -

دونه بابات و شهره این چطور االن اومده؟ این که می -

 ساعت سر کارن. 

البد با من کار داشته. نگران نباش، آدم خوبیه. ازش  -

دونم چطوری بابام رو با این اخالق آد. نمیخوشم می

 مزخرفش سی سال تحمل کرده! 

 مانی خندید و خداحافظی کردند. 

ی آگاهی، مأموری که کنترل آن سوی شهر در اداره

گوشی تمام مظنونین این پرونده به او واگذار شده بود 

رسید تمام مکالمات را بشنود و تصادفی بعضی میولی ن

کرد، هدفون را از روی گوشش ها را گوش میاز آن

وگو را ذخیره برداشت و چند لحظه فکر کرد. این گفت

 کرد و برای کاوه فرستاد. 

□ 
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بهروز نگاهی به پریسا انداخت که روی مبل مقابلش 

 نشسته بود. با لحنی مهربان و پدرانه گفت: 

پریسا جان، مخصوصاً ساعتی اومدم که افشین و  -

 خانمش نباشن که تو راحت حرف بزنی. 

 پریسا انگشتانش را درهم گره کرد و با تردید گفت: 

 دونید... خب راستش... یعنی... می -

دونی ولین بار نیست که وکیلتم. خودت میعزیزم، ا -

ست. شه محرمانههایی که بین من و تو ردوبدل میحرف

ی قبلیت هم رسه. سر پروندهکس نمیبه گوش هیچ

تجربه کردی و دیدی که یک کلمه از چیزهایی که 

خوام خواستی کسی بدونه، جایی بازگو نشد. من مینمی

این اتهام کامالً مبرا دالیل محکمی پیدا کنم که تو رو از 

رسم. بهم بگو کنه. اگه کمکم کنی، زودتر به نتیجه می

کنی کی ممکنه نوید رو کشته نظرت چیه. فکر می

 باشه؟ 

 پریسا با مکث گفت: 

 گید؟ مطمئن باشم به بابام نمی -



ورتر! بابات دوست منه از مطمئن هم یه درجه اون -

مون با ستیولی االن وکیل تو هستم. بین شغلم و دو

 بابات مرز محکمی هست. 

پریسا نفس عمیقی کشید و تصمیم گرفت به او اعتماد 

توانست زودتر هایش میگفت. شاید حرفکند. درست می

بهروز را به نتیجه برساند. بلند شد و به طرف اتاق 

پرهام رفت که مشغول بازی بود. با دهانش صدای آژیر 

قتل نوید، حال آتوسا آورد. بعد از ماشین پلیس را درمی

توانست پرهام را نگه دارد. نمیقدر بد بود که دیگر آن

هفتم نوید گذشته بود و بقیه زندگی عادی را از سر 

گرفته بودند. از وقتی پریسا آزاد شده بود، عصرها 

نگهداری پرهام هم به گردنش افتاده بود. دِر اتاق پرهام 

وز نشست را بست و برگشت. وقتی دوباره مقابل بهر

 گفت: 

هام، ها شک دارم، داییخب راستش... به خیلی -

امیرعلی، ولی از همه بیشتر به کاوه و شهره شک 

 دارم. 

 بهروز سعی کرد تعجب در صورتش نمایان نشود. 

 دلیل این شک چیه؟  -



اومد. ظاهر رو وقت از نوید خوشش نمیشهره هیچ -

  کرد ولی قشنگ معلوم بود. کاوه هم...حفظ می

هنوز تردید داشت که واقعیت را بگوید یا نه. باالخره 

 کاری کند. تصمیم گرفت در این مورد پنهان

ست دیگه. از من هم زیاد خوشش برادر شهره -

آد. ممکنه دوتایی تصمیم گرفته باشن نوید رو نمی

 بکشن و بندازن گردن من. 

 بهروز به فکر فرورفت. پریسا گفت: 

 شد.  تون سردبفرمایید، چایی -

ای بهروز لبخند زد. فنجان چای را برداشت و جرعه

نوشید. هنوز سؤاالت زیادی در ذهنش بود که از پریسا 

اش تصمیم گرفت این ی شغلیبپرسد ولی بنا بر تجربه

 کار را به بعد موکول کند. 

□ 

پریسا از روی صندلی عقب ماشین مانی سرک کشید. 

طور که نگاهش روی ماشین شهره خیره بود همان

 گفت: 



دو روز از کار و زندگی افتادیم ولی سرکار خانم  -

 فقط تشریف بردن سر کار و خرید. 

 ترنم گفت:

 نکنه واقعاً شهره و کاوه ربطی به قتل نوید ندارن؟  -

تر از این روبرم خبیثمن مطمئنم کار خودشونه. دو -

های کنم، حتی از داییدوتا وجود نداره. هرجور فکر می

 آد.بدجنس متعصبم هم آدم کشتن برنمی
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مانی پایش را کمی بیشتر روی پدال گاز فشار داد که 

 شان را که با شهره زیاد شده بود، کمتر کند. فاصله

شه مطمئن باشی پریسا. قبول دارم رها هم نمیقداین -

شهره بدجنسه، بابات رو کشیده طرف خودش و از تو 

خواد. ی خاص میدور کرده، ولی آدم کشتن یه روحیه



ریم آد ولی نمیها هستن که ما ازشون بدمون میخیلی

 بکشیمشون. 

ای ما آره، ولی... من مطمئنم این دوتا برام یه نقشه -

 همین که کاوه یهو اومد گفت دوستم داره و دارن. اصالً 

شون بود. مطمئنم خواد بیاد خواستگاریم، جزو نقشهمی

دونست من امکان نداره عاشقم شده باشه. همیشه می

 آد. از خواهرش خوشم نمی

مانی ماشین را در انتهای ردیف خودروهایی که پشت 

به چراغ قرمز ایستاده بودند، متوقف کرد. از داخل آینه 

 پریسا نگاه کرد. 

شه مطمئن باشی. دل این چیزها حالیش این هم نمی -

 خواد. شه. وقتی یکی رو بخواد، دیگه مینمی

برگشت و با لبخند به ترنم نگاه کرد. ترنم کمی سرخ 

شد و لبخندش را پاسخ داد. دستش را روی دست مانی 

 دفعه گفت: گذاشت که بین دو صندلی بود. یک

خواد از سر چهارراه نما زده. میاِاِ! شهره راه -

 بپیچه به راست. مسیر مطبش مستقیمه. 



پریسا روی صندلی عقب خودش را به یک طرف کشید 

 و از پشت صندلی ترنم به جلو نگاه کرد. 

 آره، راهنماش روشنه.  -

 مانی گفت: 

بر خواد میونامروز ترافیک سنگینه. شاید می -

 بزنه. 

که با آن رد و درحالیاش را از کیفش درآوترنم گوشی

 رفت گفت: ور می

 فهمیم. االن می -

آدرس محل کار شهره را روی نقشه وارد کرد و چند 

 لحظه به آن خیره شد. 

نه، از سمت راست هیچ مسیری نیست که بره  -

ست. دوتا مسیر طرفهها یهوری. بیشتر خیابوناون

دیگه داره که هردو از خیابون سمت چپیه. این 

 ره یه جای دیگه. داره می

 زده گفت: پریسا هیجان



دیدید گفتم یه ریگی به کفشش هست. تو خونه یک  -

کلمه هم نگفت قراره بره جای دیگه. مثل هر روز 

 ره سر کار. خداحافظی کرد و گفت می

کار کردی؟ مگه راستی این چند روز پرهام رو چی -

 ذاشتش پیش تو؟ عصرها نمی

تونم مواظب پرهام باشم. پریروز بهش گفتم نمی -

بیرون. کالس نقاشی دارم یا با تو  خوام برمعصرها می

ذارم. زنگ زد به مامانش. قرار گذاشتن اون برنامه می

 بیاد پیش پرهام بمونه. 

ها حرکت کردند. شهره که جزو چراغ سبز شد و ماشین

خودروهای نزدیک به چراغ بود، به راست پیچید. مانی 

سعی کرد ماشین را از میان خودروهایی که به کندی 

تر حرکت بدهد. نگاهی به ردند، سریعکحرکت می

سنج چراغ انداخت. چند ثانیه بیشتر فرصت زمان

ترمز زد نداشت. ماشین جلویی که یک تاکسی بود، نیش

که یک مسافر سوار کند. مانی با عصبانیت دستش را 

توجه ایستاده بود و با زنی روی بوق گذاشت. تاکسی بی

زد. مانی ف میی شاگرد رسیده بود، حرکه کنار پنجره

 زیر لب گفت: 



 شعور! بی -

هایی بعد سریع فرمان گرفت و خودرو را میان ماشین

گذشتند، جا داد. دنده که از سمت چپشان با سرعت می

را عوض کرد و پایش را روی گاز گذاشت. به محض 

اینکه به چراغ رسیدند، قرمز شد. مانی اهمیتی نداد و 

 به راست پیچید. ترنم گفت: 

 شی. دوربین داشت. مه میجری -

 مهم نیست. امروز نباید گمش کنیم.  -

 پریسا گفت: 

 اش با من.جریمه -
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راند. ترافیک بود و شهره با سرعت میخیابان باز و بی

مانی هم سرعتش را بیشتر کرد و سعی کرد از او عقب 

را کم کرد، به سمت نماند. کمی جلوتر شهره سرعتش 



فروشی ایستاد. راست خیابان آمد و جلوی یک کتاب

که تر ماشین را متوقف کرد. درحالیمانی هم کمی عقب

هرسه خیره شده بودند به شهره که از ماشین پیاده شد 

 و به داخل مغازه رفت پرسید: 

 اهل کتاب خوندن هم هست؟  -

، ولی ی خودشخونه، مربوط به رشتهکتاب علمی می -

 ها داشته باشه. اینجا به نظرم بعیده از اون کتاب

 ترنم ابروهایش را جمع کرد. 

 ها باشه. هاش رمان و اینآره، فکر کنم کتاب -

شد پیاده بشیم بریم تو شناخت. میکاش ماها رو نمی -

 خره. مغازه ببینیم چی می

 مانی گفت: 

 شناسه. برم؟ من رو که نمی -

خیلی تابلوئه. مطمئنم اون زمان که ات نرو. قیافه -

گرفته بودنمون، بابام کلی در مورد موهای بلند و 

 هات تو خونه غر زده! ریش



هرسه بلند خندیدند. زیاد طول نکشید که شهره بیرون 

آمد. در دستش یک نایلون سفید بود. داخل نایلون دیده 

 شد. ترنم آهی کشید. نمی

تو اون کیسه میرم بفهمم دارم از کنجکاوی می -

 چیه! 

کرد که حرکت میمانی ماشین را روشن کرد و درحالی

 گفت: 

مهم نیست. االن حواستون رو جمع کنید گمش  -

 نکنیم. 

سه جفت چشم در سکوت دوخته شده بود به ماشین 

شهره. چند خیابان را پشت سر هم رفتند و شهره داخل 

ای پیچید. مانی سر کوچه ماشین را نگه داشت. کوچه

 ترنم پرسید: 

 چرا وایستادی؟  -

ترسم بریم دنبالش، اش خیلی خلوته. میکوچه -

 ببیندمون. 

 گمش نکنیم.  -

 یی سر کوچه اشاره کرد. مانی به تابلوی راهنما



 ور برگرده. بسته. باید از همینکنیم. کوچه بننمی -

 پریسا از جا پرید. 

پس تو همین کوچه کار داره. بدو مانی. برو ببین  -

 ره. کجا می

مانی پیاده شد و در پناه درختان چنار بلند، خودش را 

دید. کمی بعد به جایی رساند که ماشین شهره را می

ت سرش حس کرد. برگشت و پریسا و حرکتی را پش

 ترنم را دید. با خنده پرسید: 

ها؟! حواستون باشه طاقت نیاوردید فضول -

 نبیندتون. 

های پهن چنارها خودشان را مخفی هرسه پشت تنه

کردند و سرک کشیدند. شهره جلوی یک ویالی بزرگ 

رو نگه داشت و بوق خودرو را به رو به در ماشین

ظه بعد در باز شد و شهره با ماشین کوتاهی زد. چند لح

 به داخل رفت. وقتی در بسته شد، مانی پرسید: 

هاتونه؟ یا از دوست و آشناهای ی فامیلاینجا خونه -

 شهره؟ 



ی . قبالً خونههاش که نیست، مطمئنمی فامیلنه، خونه -

قدر اخالقش شون رفتم. دوست هم نداره کالً. اینهمه

 کنه! دوستی نمیکس باهاش خوبه که هیچ

 ترنم گفت: 

مانی برو جلوتر یه سرکی بکش ببین چیزی  -

 فهمی. می

شرتش را روی سرش ها جدا شد. کاله سوئیمانی از آن

کشید که موهای بلندش را بپوشاند و تا حد ممکن روی 

صورتش هم سایه بیندازد. جلو رفت و مقابل آن در 

بزرگ سبزرنگ ایستاد. با دقت به خانه نگاه کرد. وقتی 

 تاب پرسید: برگشت، پریسا بی

 چی شد؟ -
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هیچی معلوم نیست. دیوارها بلنده. یه ویالی  -

دوبلکس خیلی شیک بزرگ وسط حیاطه، یعنی 

های حیاط که چه عرض کنم، در واقع باغه. درخت

ی هرکیه، صاحبش باید بلند سرسبز داره. خونه

 دار باشه. حسابی مایه

 هرسه مبهوت به هم نگاه کردند. ترنم پرسید: 

ره عنوان روانکاو خصوصی نمیببینم، شهره به  -

ها که حاضر نیستن ی کسی؟ از این مریضخونه

 شون. گن روانکاو بره خونهبیان مطب و می

 پریسا گفت: 

 ره. نه، نمی -

ای اگه پول حسابی بهش بدن چی؟ صاحب این خونه -

که مانی گفت، البد حاضره خداد تومن واسه هر جلسه 

 بده. 

کرد که یه ره. اتفاقاً پارسال تعریف میشهره نمی -

دختری رو آورده بودن پیشش که افسردگی شدید 

اش خیلی زده. خونوادهداشته، طوری که حرف هم نمی

شون پولدار بودن. پیشنهاد داده بودن شهره بره خونه



با دخترشون کار کنه، رقمش هم خیلی باال بود، ولی 

مردم اعتماد کرد، معلوم شه به گفت نمینرفت. می

 شون چه خبره. نیست تو خونه

 مانی گفت: 

مونه. بیاید بریم تو ماشین، ببینیم چقدر اینجا می -

زمان موندنش هم ممکنه یه چیزهایی بهمون بده. 

ی دوست و اگه خیلی بمونه، معنیش اینه که خونه

 آشناست. 

اش ور وقتی سوار ماشین شدند، ترنم باز کمی با گوشی

 ت، بعد آه کشید. رف

 نه، رو نقشه اینجا به هیچ اسمی ثبت نشده.  -

 ی شخصی ثبت شده باشه؟ انتظار داشتی خونه -

های خصوصی باشه که گفتم شاید از این باشگاه -

رن دور هم غذا اعضای کمی داره و پولدارها می

کنن و زنن یا مثالً ورزش میخورن و حرف میمی

 ها. این

 پریسا گفت: 



اینجا باید خونه باشه، چون شهره با ماشین رفت تو.  -

 به نظرم بعیده باشگاهی، چیزی، باشه. 

 آره، این هم حرفیه.  -

 مانی گفت: 

ممکنه همچین باشگاهی پارکینگ هم داشته باشه.  -

 تازه شاید رو نقشه هم ثبت نشده باشه. 

های مختلفشان ادامه پیدا کرد تا حدود یک ساعت حدس

از آن خانه بیرون آمد و مستقیم به محل  بعد که شهره

کارش رفت. ذهن هرسه نفرشان بدجوری درگیر آن 

خانه شده بود و در نهایت تصمیم گرفتند راهی پیدا کنند 

ی کیست و شهره چه کاری آنجا و بفهمند آنجا خانه

کدام متوجه خودرویی نبودند که از دور دارد. هیچ

 شان بود. کرد و تمام مدت دنبالتعقیبشان می

□ 

آمد، کاوه میان کارهای زیادی که پشت سر هم پیش می

حس کرد دیگر طاقت گرسنگی را ندارد. دو ساعت قبل 

زنگ زده بود برایش ناهار بیاورند و غذا ساعت سه 

رسیده بود. االن ساعت پنج بود و او هنوز فرصت 



سوخت. تصمیم اش مینکرده بود غذا بخورد. معده

ربع رها کند و غذا بخورد. ایان را یکپگرفت کارهای بی

وقتی دِر ظرف را باز کرد، غذایی که روغنش ماسیده 

درد بود، توی ذوقش زد، ولی بهتر از گرسنگی و معده

بود. اولین قاشق را توی دهانش گذاشت و بعد با تلفن 

 روی میزش شماره گرفت. 

 پیگیری تلفن آتیال فتاحی چی شد، قدرتی؟  -

 قربان. گوشیش هنوز خاموشه.  تماس نداشته -

 یعنی تو این چند روز خطش اصالً روشن نشده؟  -

نه قربان، همش خاموش بوده. استعالم گرفتم. اصالً  -

 وارد شبکه نشده. 

هایش این بود کاوه چند لحظه فکر کرد. یکی از حدس

که آتیال به جایی رفته که موبایل آنتن ندارد. این خودش 

رسید که شاید آتیال از کشور  مشکوک بود. به ذهنش

خارج شده باشد و اگر او قاتل بود، این یک فاجعه به 

 آمد. حساب می



استعالم بگیر از کشور خارج شده یا نه. گوشی  -

اش هم بذار تو اولویت. حواست به اعضای خانواده

 خوام. هاشون باشه. یه گزارش دقیق میحرف

 چشم قربان.  -

های ه نظرت مهم بیاد؟ حرفدیگه چیزی نبوده که ب -

 بقیه...
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 قربان، یه فایل براتون فرستادم.  -

 مال کی بوده؟  -

 صحبت مانی هژبر و پریسا رهنما.  -

کاوه خداحافظی کرد و روی کامپیوترش دنبال فایل 

میلی طور که با بیگشت، آن را پیدا و باز کرد. همان

جوید، صدای پریسا در مزه را میغذای سرد و بی

 گوشش پیچید. 



نگرانم مانی. این فکر مدام تو سرمه که اگه بابام »

 «کنه.مو میکار کردم، کلهبفهمه من چی

وگو را گوش کرد. ی گفتد و بقیهابروهای کاوه جمع ش

 هایش تیز شد. ی مانی را که شنید، شاخکآخرین جمله

واسه چیزی که نشده، بیخودی از قبل حرص نخور. »

شاید تا اون موقع از شر بابات هم راحت شدی، 

 «طور که از شر نوید خالص شدی.همین

کاوه قاشق را در ظرفی که هنوز دوسومش پر بود، رها 

کرد. فایل را به ابتدایش برگرداند و یک بار دیگر با 

دقت گوش داد. اول فایل حرف مهمی نبود. مانی و 

مقدمه در پریسا احوالپرسی کرده بودند و بعد پریسا بی

اش حرف زده بود. کاوه از خودش پرسید مورد نگرانی

کن است کرده باشد که اگر افشین پریسا چه کاری مم

قدر بفهمد، ممکن است واکنش تندی نشان بدهد و این

پریسا را به وحشت انداخته است. دیگر از اعتیاد و 

دستگیر شدنش با یک پسر غریبه چیز بدتری هم ممکن 

بود؟ افشین در آن مورد خیلی منطقی برخورد کرده 

سا کرده بود. هر کاری از دستش برآمده بود، برای پری

ی کمپ هم تمام بود که زندانی نشود، بعد از دوره



تالشش را کرده بود که پریسا احساس کمبود نکند، 

برایش جشن تولد مفصلی گرفته و به او یک ماشین 

هدیه داده بود. پس پریسا کاری کرده بود که به نظر 

وآمد با یک مرد غریبه هم بدتر خودش از اعتیاد و رفت

 نگران واکنش پدرش بود. بود، برای همین 

کاوه از خودش پرسید ممکن است پریسا واقعاً نوید را 

کشته باشد؟ هنوز برایش قابل باور نبود اما دیگر مثل 

گناهی پریسا یقین نداشت. شاید پریسا اول قبل هم به بی

نوشابه را با مقداری دارو به خورد نوید داده بود، بعد 

را هم به لیوان تصمیم گرفته بود داروهای دیگری 

اضافه کند و دوباره سراغ نوید برود ولی در این فاصله 

توانست دلیل خوبی نوید از هوش رفته بود. این می

باشد که محتویات لیوان با آنچه در کبد نوید پیدا شده 

 بود، تفاوت داشت. 

کاوه نفس عمیقی کشید. چیزی که بیشتر از همه 

وز با آن مردک داد، این بود که پریسا هنآزارش می

مودراز در ارتباط بود، به او اطمینان داشت و خیلی 

خواست گفت. دلش میراحت رازهایش را به او می

همین االن بلند شود و سراغ مانی برود و زیر مشت و 



لگد لهش کند. از تصور اینکه پریسا عاشق این مرد 

کوبند. برای کرد به مغزش پتک میباشد، حس می

 ی مانی را گوش کرد. ین جملهچندمین بار آخر

واسه چیزی که نشده، بیخودی از قبل حرص نخور. »

شاید تا اون موقع از شر بابات هم راحت شدی، 

 «طور که از شر نوید خالص شدی.همین

تر کرد. لولید، قویاین جمله شکی را که در ذهنش می

احتمال داشت پریسا با همکاری مانی نوید را کشته 

ار بوده تمام آثار انگشت را از روی باشد. شاید قر

لیوان پاک کنند ولی کسی سر رسیده و فرصت نشده یا 

هرحال مطمئن بود این اند. بهبه حد کافی دقیق نبوده

وگو کامالً مشکوک است و باید بیشتر حواسش را گفت

 جمع کند. 

از فکر اینکه پریسا قاتل باشد، دلش گرفت. یک آن 

ش پریسا را دید که با چشمانش را بست و در ذهن

قدر وحشتناک دستان بسته از طناب دار آویزان است. آن

بود که سریع چشم باز کرد تا این تصویر از فکرش 

بیرون برود. گوشی تلفن روی میزش را برداشت و 



شماره گرفت. وقتی گروهبان قدرتی جواب داد، محکم 

 گفت: 

 کل پرینت پریسا رهنما رو برام بفرست.  -

 قربان. چشم  -

 سریع ها. یه دقیقه دیگه رو کامپیوترم باشه.  -

 اطاعت قربان.  -

کاوه گوشی را گذاشت و فکرش کشیده شد به مائده و 

چیزهایی که در مورد او فهمیده بود. اگر پریسا و مانی 

در قتل نوید دست داشتند، پس مائده این وسط چه نقشی 

ه هم توانست این سه نفر را بجوری نمیداشت؟ هیچ

 ارتباط بدهد. 

قرار بود شب سختی در پیش داشته باشند و احتماالً 

اش فهمید. نگاهی به ساعت گوشیخیلی چیزها می

انداخت و بلند شد. دیشب فقط دو ساعت توانسته بود به 

هایش از خستگی خانه برود و چرت کوتاهی بزند. چشم

زد. سوخت. وجودش نیاز به خواب را فریاد میمی

سته بود. عاشق آدم اشتباهی شده بود و این روحش خ

داد. ها بیشتر آزارش میها و نگرانیاز تمام خستگی



ماجرای این پرونده به او نشان داده بود در تمام 

چهار ماه گذشته خودش را گول زده است. نتوانسته سه

 بود عشق پریسا را از دلش بیرون براند.
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اش چشم باز کرد. نگاهی به کاوه با صدای زنگ گوشی

 نام روی گوشی انداخت و جواب داد: 

 بگو قدرتی.  -

 سالم قربان. بیدارتون کردم؟  -

خودم گفته بودم جواب استعالم رو گرفتی زنگ بزنی.  -

 چی شد؟ 

 منفیه قربان. آتیال فتاحی از مرز خارج نشده.  -

 مرسی که خبر دادی.  -

تماس را قطع کرد، بلند شد و روی تختخوابش نشست. 

کمتر از دو ساعت خوابیده بود، ولی همین استراحت 



سرحالش کرده بود و برای امشب آمادگی داشت. بلند 

شد و دست و صورتش را شست. موقعی که داشت 

پوشید، ذهنش درگیر بود که امکان دارد آتیال لباس می

د. این غیب شدن غیرقانونی از مرز خارج شده باش

اش اش بدجوری عصبیناگهانی و خاموش بودن گوشی

 کرده بود. از اتاق که بیرون رفت، نرگس گفت: 

 ری؟ باز داری می -

 بله.  -

دونم این چند روز اقالً یه لقمه غذا بخور. من که می -

درست و حسابی چیزی نخوردی. برات قیمه بادمجون 

 درست کردم. 

 حامد با خنده گفت: 

خانممون که فقط به فکر پسرشه. واسه ما هیچی  -

 کنی، نه؟ درست نمی

 نرگس لبخند زد. 

خودت رو لوس نکن. تو بازنشسته، من بازنشسته،  -

از صبح تا شب نشستیم تو خونه، غذا و خوابمون 

 سر وقت. کاوه طفلک... 



 رو کرد به کاوه. 

آخه این هم شغله تو رفتی دنبالش؟ نه خواب داری  -

از صبح تا شب هم باید تن و بدنم  نه خوراک،

 بلرزه که یکی این وسط تیر نزنه بهت. 

رنگی زد. نگاهی به ساعت دیواری هال کاوه لبخند کم

انداخت. وقت داشت که امشب با پدر و مادرش شام 

 بخورد. 

خورم شه گذشت. شام میبادمجون شما نمیاز قیمه -

 رم. بعد می

رفت و کاوه هم نرگس بلند شد و به طرف آشپزخانه 

ها را دنبالش رفت که کمک کند. موقعی که داشت ظرف

آورد، باز ذهنش کشیده شد به آتیال و به هال می

غیبتش. سعی کرد الاقل در مدت شام به کارش فکر 

 نکند. 

بعد از شام که از خانه بیرون رفت، به امشب فکر کرد. 

اش را برداشت و موقعی که سوار ماشینش شد، گوشی

ی پریسا را گرفت. گوشی زنگ خورد تا قطع هشمار

شد. کاوه با اخمی مالیم چند لحظه فکر کرد بعد 



ی شهره را گرفت. سالم و علیک کوتاهی کرد و شماره

 پرسید: 

 پریسا کجاست؟  -

 تو اتاقشه. چطور مگه؟  -

 گوشی رو بده بهش.  -

 شهره با لحنی نگران پرسید: 

 باز چیزی شده؟  -

 خوام. د یه سری اطالعات میدر مورد نوی -

 چرا از پریسا؟  -

 کاوه عصبی گفت: 

 کار دارم شهره. گوشی رو بده بهش. -
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 چند لحظه بعد شنید که شهره گفت: 



 پریسا جون، کاوه باهات کار داره.  -

 پریسا جواب داد: 

 من کاری باهاش ندارم.  -

 ست عزیزم. کار شخصی نیست. گفت در مورد پرونده -

صدای پوف بلند پریسا را شنید. انگار جلوی چشمش 

دید که پریسا با حرص و اخمی که روی ابروهای می

گیرد. روشنش نشسته، گوشی را از دست شهره می

صدای بسته شدن در اتاق را هم شنید و فهمید که 

لحظه بعد پریسا با شهره از اتاق بیرون رفته است. چند 

 لحنی تند گفت: 

 سالم.  -

 سالم. چرا تماسم رو جواب ندادی؟  -

 چون کاری باهات ندارم.  -

مطمئن باش من هم کاری با تو ندارم. هر موقع بهت  -

 ست. لطف کن جواب بده. زنم، در مورد پروندهزنگ می

 پریسا عصبی گفت: 

 چشم. حاال زودتر کارت رو بگو.  -



دونی؟ دخترهایی که ارتباطات نوید چی می در مورد -

 باهاش در ارتباط بودن. 

 دونم. چیزی نمی -

قبالً گفته بودی اون روز که رفته بودید بستنی  -

زد. بخورید، یه دختری بهش زنگ زد که داشت داد می

 هاش نشنیدی؟ هیچی از حرف

 هیچی.  -

 حتی یک کلمه هم شنیده باشی، برام مهمه.  -

 تردید گفت:  پریسا با

هاش که صداش خیلی رفته بود باال... آخر حرف -

 «. رسمحسابت رو می»مطمئن نیستم ولی به نظرم گفت 

 دیگه چیزی نشنیدی؟  -

 نه.  -

 نوید اسمی نیاورد؟ دختره رو صدا نزد؟  -

 پریسا با حرص گفت: 

کالً از مرحله پرتی ها. نوید من رو برده بود بیرون  -

آورد؟ اون که مخم رو بزنه، بعد جلو من اسم دختر می



خواست زودتر سروته تماس رو جمع روز همش می

زد، نوید کنه. کلش سی ثانیه نشد. دختره فقط جیغ می

 همین. «. زنیمبعداً حرف می»گفت هم می

ر نوید چیزی تو خونه های دختقبالً در مورد دوست -

 شنیده بودی؟ 

نه. نوید تو خونه پسر پیغمبر بود. بابام فقط ازش  -

 کرد. تعریف می

 اینا. ی خودش یا عموتاز بقیه چی؟ مثالً خونواده -

 پریسا نفس صداداری کشید. 

ببخشید، احیاناً این سؤاالت رو فقط باید از من  -

ام گشتی باهبپرسی؟! مطمئنی دنبال بهونه نمی

 حرف بزنی؟ 

 کاوه جا خورد و ساکت ماند. پریسا ادامه داد: 

البد خودت خبر داری آبجی جونت از نوید خوشش  -

اومد. حتماً یه چیزی ازش دیده بوده. گوشی رو نمی

« پرونده»دم بهش، شاید بیشتر بتونه واسه می

 کمکت کنه! 



چند لحظه بعد صدای باز شدن در اتاق شنیده شد و بعد 

 فت: پریسا گ

 شهره جون، کاوه باهاتون کار داره.  -

 صدای شهره را شنید. 

 چی شد کاوه؟ -
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خواستم پرسیدم. فقط هیچی، چیزهایی که می -

 خواستم باهات خداحافظی کنم. می

 اینا خوبن؟ مامان -

گردم اداره. آره، من از خونه اومدم بیرون، دارم برمی -

 خوب و خوش بودن. دیگه برم. پشت فرمونم. 

وقتی تماس را قطع کرد، حرصش را سر پدال گاز خالی 

شد در خیابان سرعت رفت، آن را کرد و تا جایی که می

فشار داد. از خودش عصبانی بود. سؤالش در مورد 



اش با نوید داد تماس تلفنیتماس نوید و دختری که در 

زده بود، واقعاً مربوط به پرونده بود و فقط پریسا 

توانست توانست به آن جواب بدهد اما بعدش... نمیمی

انکار کند که دوست داشت حرف زدن با پریسا را بیشتر 

طول بدهد و صدایش را بشنود، از همه بدتر اینکه 

ویش آورده پریسا هم این را فهمیده و خیلی راحت به ر

 بود. 

ی کاوه نفس عمیقی کشید. به خودش قول داد این عالقه

اشتباه را مهار کند. دیگر جای این نبود که اجازه بدهد 

ترین غرورش بیشتر از این له شود. پریسا بزرگ

اشتباه زندگی او بود اما کاوه خودش را خوب 

توانست این اش یقین داشت. او میشناخت. به ارادهمی

 اشتباه را از دلش بیرون کند.  احساس

□ 

افشین وارد دفتر بهروز شد. منشی که او را خوب 

 شناخت، بلند شد و با احترام گفت: می

 سالم آقای رهنما.  -

 سالم خانم.  -



 منشی به در اتاق بهروز اشاره کرد. 

 آقای ارجمند منتظرتونن.  -

رفت با خودش فکر که به طرف اتاق میافشین درحالی

ها کلیشه و تکراری است. کرد چقدر این جمالت منشی

مسلم است که او خبر داشت بهروز منتظرش است! 

وارد اتاق شد و سالم کرد. بهروز از پشت میز چوبی 

 رنگش بلند شد. ایقهوه

 سالم رفیق. مثل همیشه به موقع!  -

ترین مبل به زد و روی نزدیک رنگیافشین لبخند کم

 میز نشست. 

تو هم مثل همیشه با این احضارت بدون هیچ  -

 توضیحی، نگرانم کردی. 

ای نیست. خواستم بیای که در مورد چیز نگران کننده -

 پرونده بهم اطالعات بدی. 

تا تونستی پشت تلفن بپرسی؟ االن تو مطب دهنمی -

 مریض نشستن. 

 گفت: اخالقیبهروز با خوش



کنم این روزها غر نزن دیگه افشین جان. درک می -

چقدر اذیت شدی، ذهنت درگیره، نگرانی. من هم واسه 

خوام زودتر پرونده رو به سروسامون همین می

 برسونیم. 

فهمم. متهم به قتل رو با وثیقه هم یه چیزی رو نمی -

کنن. وقتی قاضی حکم آزادی پریسا رو داده، آزاد نمی

ینه که اتهام قتل از گردنش برداشته شده. پس معنیش ا

 این وثیقه برای چیه؟ 

 بهروز به پشتی صندلی گردان بزرگش تکیه داد. 

کنن، ولی یه درسته، متهم به قتل رو آزاد نمی -

تونه تبصره هم داره. در موارد خاصی قاضی می

دستور وثیقه بده. ببین، اثر انگشت پریسا روی 

وید خدابیامرز رو مسموم لیوانی بوده که باهاش ن

کردن، یعنی پریسا از این نظر متهمه؛ ولی ما شاهد 

بردیم و ثابت کردیم اون شب پریسا اصالً نرفته تو 

حیاط و تمام مدت یه عده دیدنش. شاید قاضی با 

خودش فکر کرده احتمال داره پریسا توی خونه به 

نوید نوشابه داده، بعد نوید رفته تو حیاط و حالش 

ه. از طرف دیگه هم با شاید و اما و اگر بد شد



شه کسی رو متهم کرد. برای همین تصمیم نمی

گرفته آزادش کنه ولی وثیقه بخواد که مبادا قاتل 

 باشه و فرار کنه. از این موارد زیاد دیدم. 

 افشین نفس صداداری بیرون داد. 

خواد زودتر این اتهام از گردن پریسا باز بشه. دلم می -

 شت رو بکن بهروز. تمام تال

کنم، االن هم واسه همین خواستم بیای. در دارم می -

پای پلیس واقع ما باید دنبال قاتل اصلی باشیم. باید پابه

دنبال قاتل بگردیم. وقتی ثابت بشه کی قاتله، دیگه 

 پریسا متهم نیست.
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ک سینی وارد شد. یک در اتاق باز شد و منشی با ی

فنجان چای جلوی بهروز گذاشت و فنجانی کاپوچینو 

روی میز مقابل بهروز، یک ظرف شیرینی هم کنارش. 

دانست. افشین زیر لب ی هردوشان را میخوب سلیقه



رویی جواب داد. وقتی او تشکر کرد و منشی با خوش

بیرون رفت، افشین یک شیرینی برداشت و گاز زد. با 

 پرسید: دهان پر 

ات اینجاست؟ راستی این ماه موقع چکاپته. دفترچه -

 بده برات بنویسم. 

 شه. فعالً وقت ندارم برم آزمایشگاه. حاال دیر نمی -

کم کنی بهروز. دیابت رو دستانگاری میخیلی سهل -

 ده. ره باالتر، کار دستت مینگیر. یهو قندت می

 بهروز لیوان چایش را برداشت و داغ لب زد. 

خورم. طرف بینی که فقط چای تلخ میمراقبم. می -

 رم. شیرینیجات هم نمی

فقط شیرینی نیست که برات ضرر داره. من که  -

 گذری. زودتر برو آزمایش بده. دونم از برنج نمیمی

ام اینجا رسیم. فعالً دفترچهباشه، حاال به اون هم می -

 هامون. ست. بریم سر حرفنی

ای از فنجانش نوشید و منتظر ماند تا افشین جرعه

بهروز حرف بزند. بهروز باز کمی چای نوشید و 

 پرسید: 



هات تون، زندگی خودت و فامیلهرچیزی که تو زندگی -

هست که به نظرت مشکوکه و ممکنه باعث شده باشه 

 کسی نوید رو بکشه، برام بگو. 

دونی. غریبه که زندگی من رو می چیزخودت همه -

 نیستی بهروز، سی ساله رفیقیم. 

 بهروز سر تکان داد. 

منظورم چیزهاییه که شاید نخواستی قبالً به کسی  -

بگی. همه یه محدوده واسه خودشون دارن که 

دن، طبیعی هم هست. من کسی رو توش راه نمی

ها پرسم که بتونم دنبال قاتل بگردم. نگفتنیاالن می

 و بگو افشین جان.ر

 افشین مکثی کرد و با تردید گفت: 

راستش... یه چیزی خیلی ذهنم رو درگیر کرده.  -

درسته، دوست نداشتم کسی بدونه، حتی تو که دوست 

کنم وقته حس میقدیمی و صمیمیم هستی. خب... خیلی

 نامدار... پریسا رو دوست داره. 

ای دوستش داره؟ خب منظورت اینه که جور دیگه -

دونستیم پریسا با نامدار ارتباط مون همیشه میهمه



کردم فوت مینا و خیلی گرمی داره، ولی من فکر می

ی چند ماه، این دوتا آدم داغدار رو نکیسا به فاصله

بیشتر به هم نزدیک کرده. یعنی حسم این بود که 

ه جای دختر خواهرش که از نامدار، پریسا رو گذاشته ب

 کنه. دنیا رفته و باهاش مثل یه دایی رفتار می

 مانندی کشید. افشین دوباره نفس آه

 کنن، حتی خود پریسا. همه همین فکر رو می -

 تو چیزی از نامدار دیدی؟  -

رودرواسی بگم بهروز چیز خاصی نه، ولی... بذار بی -

ایی با نگاه یه جان. هردومون َمردیم. فرق بین نگاه د

فهمیم. من مطمئنم نامدار به مرد عاشق رو خوب می

ای داره. حالتش، نگاهش، اصالً به من پریسا دید دیگه

ده. مطمئنم رفتار نامناسبی بروز حس محبت دایی نمی

کشید دید، مینداده، چون پریسا اگه همچین چیزی می

عقب. پریسا رو گول زده ولی من با پنجاه سال سن 

 خورم. گول برخورد ظاهریش رو نمی دیگه

 بهروز به چشمان افشین خیره شد. 

 کنم چیزی غیر از حس خودت هم دیدی. فکر می -



قدر مطمئن نبودم ولی... راستش تا چند وقت پیش این -

دو روز بعد از اینکه پریسا آزاد شد، تو حیاط بوده یکی

کرده رسه. من خونه نبودم. پریسا دادوبیداد که نوید می

و وقتی همه اومدن، گفته نوید مزاحمش شده. مطمئن 

نیستم سوءتفاهم بوده یا اون خدابیامرز واقعاً حرکت 

زشتی کرده بوده، ولی اصل موضوع اینه که نامدار 

مقدمه سیلی زده به نوید و بدجوری از کوره دررفته. بی

کشدش. تا شب تولد پریسا هم تهدیدش کرده می

. هردوشون تو قیافه بودن و با شون شکرآب بودمیونه

هم سرسنگین. اون جریان که پیش اومد، دیگه مطمئن 

شدم نامدار عاشق پریساست. چیزی که برام تعریف 

کردن، برخورد مردی بود که یه غریبه وارد حریم زن 

 اش شده.مورد عالقه
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ه خاطر اون ماجرا دی نامدار بیعنی تو احتمال می -

 نوید رو کشته باشه؟ 

ی روی میز بیرون کشید و افشین دستمالی از جعبه

 اش را پاک کرد. عرق پیشانی

گفتنش خیلی سخته ولی... آره، بیشتر از هرکسی  -

دونم به خاطر پریسا، بهش شک دارم. اصالً بعید نمی

نوید رو کشته باشه. مطمئنم بعدش پریسا باهاش حرف 

ددل کرده، نامدار هم آتیشش تندتر شده و زده، در

 تصمیم گرفته نوید رو بکشه. 

ولی... اگه نامدار واقعاً عاشق پریسا باشه، یه  -

مشکلی این وسط هست. ماجرا یه ایراد بزرگ داره. اثر 

انگشت پریسا روی لیوان بوده. یه مرد عاشق چرا باید 

 تالش کنه معشوقش رو قاتل نشون بده؟ 

من هم به این فکر کردم. به این نتیجه رسیدم که  -

اتفاقی بوده، نه خواست نامدار. حدسم اینه که نامدار یه 

لیوان از روی میز برداشته و توش نوشابه ریخته و 

رفته حیاط سراغ نوید. از بدشانسی دختر من، اون 

لیوان مال پریسا بوده. قبلش بهش دست زده بوده ولی 

. بعد از دستگیری پریسا هم نامدار نامدار خبر نداشته



ها تا صبح تو حیاط راه خیلی کالفه بود. عین دیوونه

کشید. مطمئنم داشته خودخوری رفت و سیگار میمی

کرده که با دست خودش باعث شده پریسا متهم می

 نشون داده بشه. 

 بهروز چند لحظه فکر کرد. 

یه بعید نیست، ولی من به اتفاق زیاد معتقد نیستم.  -

فرض دیگه اینه که نامدار تصمیم گرفته پریسا رو 

 ای بهش نرسه. به کشتن بده که دست مرد دیگه

ی افشین مبهوت شد و با تعجب به بهروز خیره چهره

 ماند. بهروز گفت: 

های عجیبی دیدم. تو این سی سال من خیلی پرونده -

اگه نامدار واقعاً عاشق پریسا باشه، هیچ امیدی به این 

نداره، چون گفتی پریسا حسش این نیست و اگه  عشق

کنه، ای بهش نگاه میدونست نامدار به چشم دیگهمی

شون هم زیاده. یعنی نامدار کشید عقب. اختالف سنیمی

امیدی نداشته که یه روزی بتونه پریسا رو عاشق 

خودش بکنه یا حتی حرفش رو بزنه. شاید جریان 

نامدار یه تلنگر  مزاحمت نوید که پیش اومده، برای

بوده. برای اولین بار به ذهنش رسیده دیر یا زود پریسا 



کنه و یه مرد دیگه به عنوان همسرش ازدواج می

قدر گیره. این برای نامدار اونکنارش قرار می

وحشتناک بوده که ترجیح داده عشقش رو بکشه ولی 

 ای نبینه. اون رو کنار مرد دیگه

اقعاً هدفش کشتن پریسا طوری؟ اگه وخب چرا این -

 تونست مستقیم بره سراغش. بود، می

دلش رو نداشته. افشین جان، روزهای عاشقی  -

خودمون یادت رفته؟ آدم عاشق تمام کارهاش فقط بر 

تونسته با دست خودش مبنای عشقشه. نامدار چطور می

پریسا رو بکشه؟ محال بوده بتونه. حتی شهامت این 

ریزی مثالً مسمومش کنه. رو نداشته که بدون خون

تصمیم گرفته غیرمستقیم کاری کنه که پریسا به عنوان 

ی قاتل نوید اعدام بشه یا به فرض اگه خونواده

 ها بمونه زندان. خواهرت رضایت دادن، سال

 افشین با گیجی سرش را به راست و چپ تکان داد. 

کنم. یعنی ازدواج پریسا برای نامدار از درک نمی -

 دتر بوده؟ مرگش ب



طوره. از فکر اینکه پریسا مال یه مرد قطعاً همین -

دیگه باشه، اون مرد نوازشش کنه و ببوسدش، دیوونه 

شده بوده. حاضر بوده درد مرگش رو تحمل کنه ولی 

 همچین روزی رو نبینه. 

ای در فضای اتاق ابروهای افشین جمع شد و به نقطه

 زل زد. بهروز پرسید: 

امدار در مورد احتمال ازدواج پریسا قبالً برخورد ن -

چطوری بوده؟ البد دخترت با این همه زیبایی، تا 

 حاال خواستگار داشته. 

 افشین به تأیید سر تکان داد. 

طور که گفتی خواستگار زیاد داشته. خب همین -

 اش هم که... واقعاً دختر قشنگیه، خونواده

 افشین پوزخندی زد و ادامه داد: 

 کنن البدشنون، فکر میرو که می مردم اسم پزشک -

ره. بابای دختره میلیاردره و پولش از پارو باال می

خواستن برای خیلی از دوست و آشناها می

نزدیکانشون بیان خواستگاری، ولی تا حاال پریسا 

همه رو ندید رد کرده. احتماالً از خیلی وقت پیش 



چشمش دنبال اون الدنگی بوده که با هم گرفته 

 ون.بودنش
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نظر نامدار چی بود؟ اصالً در جریان این خواستگارها  -

 بود؟ 

وبیش حرفش زده تا خونواده کمآره، تو جمع سه -

خواسته بیاد خواستگاری و پریسا شد که فالنی میمی

رد کرده. نامدار همیشه با نظر پریسا موافق بود. 

براش خیلی زوده. وقت پیشرفتشه و از گفت االن می

 ها. این حرف

ای نبوده که پریسا یعنی تا حاال هیچ خواستگار جدی -

 هم عالقه داشته باشه الاقل ببیندش. 

 آره.  -



سکوت برقرار شد. چند لحظه بعد افشین نگاهی به 

 بهروز انداخت. 

 رفتی تو فکر.  -

اون موقع که پریسا رو به اتهام قتل بازداشت کرده  -

بودن، بهم گفتی کاوه دوستش داشته. باهاش حرف زده 

وآمد کنن و همدیگه رو بوده. پریسا گفته یه مدت رفت

بشناسن. کاوه به شهره گفته بوده و شهره هم به تو 

گفته ولی قرار بوده به روی خودتون نیارید تا پریسا 

 . تصمیمش رو بگیره

 درسته.  -

خواسته، فقط این هم گفتی که پریسا، کاوه رو نمی -

کرده. موقعی که با داشته باهاش یه بازی بچگونه می

خواسته از تو و مواد گرفتنش، به کاوه گفته بود می

 شهره انتقام بگیره. 

 افشین برای چندمین بار نفسش را پوف کرد. 

وسه سالشه ولی عین یه بچه دختر من بیست -

مونه. به نظر من محاله پریسا از اول با این می

ای نقشه رفته باشه طرف کاوه. اصالً چه کینه



ممکنه از من و شهره داشته باشه؟ تو عمرش جز 

کنم پریسا از کاوه محبت چیزی ندیده. من فکر می

وقتی گرفته. اومده. واقعاً داشته تصمیم میبدش نمی

جریان اعتیادش لو رفته، از ترس اینکه کاوه پس 

ی نزندش، زودتر دست به کار شده و اون بهونه

مسخره رو آورده که بگه از اول کاوه رو 

 خواسته. نمی

 رنگی زد. بهروز لبخند کم

قدر ایه، شاید واسه همین هم ایندختر ساده -

ین داشتنیه. حقه و کلک بلد نیست، ولی من االن ادوست

موضوع رو گفتم که به یه سؤال دیگه برسم. نامدار از 

 جریان خواستگاری کاوه از پریسا خبر داشت؟ 

نه، چون قرار بود ما به روی خودمون نیاریم، تو  -

 تا خانواده هم حرفی نزدیم. جمع سه

 به نظرت ممکنه پریسا خودش به نامدار گفته باشه؟  -

 ابروهای افشین جمع شد. 

 میمیتی که داشتن، بعید نیست گفته باشه. با اون ص -



تر هم ها قویی نامدار با شنیدن این حرفپس انگیزه -

شده بوده. پریسا مثل همیشه صادقانه باهاش حرف 

وآمد کنه و شاید زده، بهش گفته قراره با کاوه رفت

قبول کنه زنش بشه. اگه نامدار واقعاً احساس 

حتماً خیلی آشفته ای به پریسا داشته باشه، عاشقانه

شه. شده ولی به روی خودش نیاورده تا ببینه چی می

منظورم اینه که یه بار طعم این رو چشیده که مرد 

ای کنار پریسا باشه و دیده چقدر براش تلخه. بعد دیگه

از اینکه پریسا از کمپ برگشته، دیگه مصمم شده بوده 

 بکشدش ولی احتماالً هنوز راهی واسه این کار سراغ

نداشته تا اینکه جریان نوید پیش اومده. رگ غیرت 

نامدار جوش اومده، بعد هم نقشه کشیده پریسا و نوید 

 رو با هم به کشتن بده. 

پس تو هم قبول داری که ممکنه قتل نوید کار نامدار  -

 باشه؟ 

 بهروز بند انگشتانش را شکست. 

شم ببینم مدرکی پیدا بعید نیست. من پیگیرش می -

 یا نه.  کنیممی

 افشین بلند شد. 



من هنوز هم مطمئن نیستم بهروز، ولی واقعاً بیشتر  -

ترین از هرکسی به نامدار شک دارم. االن برام مهم

 چیز اینه که انگ این قتل از گردن پریسا باز بشه. 

 بهروز بلند شد و لبخند زد.
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دل دنبالشم. دختر تو، مثل مطمئن باش با جون و  -

دختر خودمه. همیشه بوده. من که بچه ندارم، 

خانمم هم که بیست سال قبل رفت به رحمت خدا. تو 

های ترین آدمات نزدیکها تو و خونوادهاین سال

ی پریسا کوتاهی زندگی من بودید. برای تبرئه

 کنم.نمی

 تر پاسخ داد. جلو رفت، گرم وبهروز لبخندش را عمیق

صمیمانه دست بهروز را فشرد. این مرد واقعاً برایش 

 کمتر از یک برادر تنی نبود. 

□ 



های خیابان در آن شب بهاری فضای نور مالیم چراغ

انگیزی درست کرده بود. هوا لطیف و خوشایند بود دل

قدر مضطرب و ذهنش درگیر بود که چیزی اما کاوه آن

فهمید. بیشتر از یک ساعت بود که از این موقعیت نمی

متری خودش را پشت یک تیر چراغ برق در پنجاه

وخته بود به خیابان ساکت باشگاه مخفی کرده و چشم د

شب خیلی تاریک که در آن ساعت بعد از نیمهو نیمه

شد و صدایش سکوت خلوت بود. گاهی خودرویی رد می

های اطراف های خانهشکست. بیشتر چراغخیابان را می

های روشنی دیده وتوک پنجرهخاموش بود و فقط تک

ه شد. از سر خیابان یک خودرو به داخل پیچید و بمی

او نزدیک شد. وقتی سرعتش را کم کرد، ضربان قلب 

ی لباسش نزدیک کرد کاوه باال رفت. دهانش را به یقه

 و در میکروفن ظریفی که به آن وصل بود آهسته گفت: 

 از عقاب به کرکس یک و دو.  -

 صدایی در اسپیکری که در گوشش بود جواب داد: 

 کرکس یک به گوشم.  -

 آمادگی کرد. کاوه گفت:  بالفاصله کرکس دو هم اعالم



شه. آماده باشید ولی احتماالً سوژه داره نزدیک می -

 کاری نکنید تا خبر بدم. 

های تاریک درختی کشید که خودش را به طرف سایه

باالی سرش چتر باز کرده بود. حدسش درست بود. 

سمندی که وارد خیابان شده بود، جلوی باشگاه توقف 

شدند. با وجود نور کم و کرد. دو زن و یک مرد پیاده 

هایی فاصله، کاوه توانست تشخیص بدهد دخترها همان

هستند که قبالً دیده بود، مائده و دوستش. سعی کرد 

زیر نور ضعیف خیابان صورت مرد را ارزیابی کند. از 

آن فاصله چیز زیادی ندید ولی از طرز راه رفتن مرد 

ترها وچندساله. یکی از دخحدس زد جوان باشد، بیست

با نگرانی به اطراف نگاه کرد و کاوه بیشتر خودش را 

پشت تیر جمع کرد مبادا دیده شود. وقتی دوباره سرک 

کشید، هرسه جلوی در باشگاه بودند. چند لحظه بعد در 

ها وارد شدند. وقتی در بسته شد، کاوه باز شد و آن

ابروهایش را جمع کرد و با خودش فکر کرد که حتماً 

ترین دزدهایی هم که در عمرش اند. زبردستکلید داشته

 توانستند به این فوریت قفلی را باز کنند. دیده بود، نمی



اش را از جیبش درآورد و پشت به تیر برق کرد گوشی

ای شد. که نور آن جلب توجه نکند. سریع وارد برنامه

پله و سوئیت چند دوربین ظریف نصب دیشب در راه

اه دوربین داشت و حاال تمام کرده بودند. داخل باشگ

ی ها وصل شده بودند به گوشی کاوه. کاوه سه سایهآن

ها پایین رفتند و در اولین پاگرد سیاه را دید که از پله

پشت در سوئیت ایستادند. در سوئیت هم به آنی باز شد 

و برای کاوه شکی باقی نماند که مائده کلید دارد. آهسته 

 در میکروفن بیسیمش گفت: 

کرکس یک، بیایید به موقعیت چهار. بدون هیچ  -

 صدایی. 

 اطاعت قربان.  -

اش بود، دید طور که یک چشمش به گوشیکاوه همان

که چند سایه به در باشگاه نزدیک شدند و در آن 

اطراف در جاهایی دور از چشم خودشان را مخفی 

کردند. در تصویر دوربین داخل سوئیت نوری روشن 

ی یک گوشی بود. حاال اندام آن قوهراغشد. احتماالً چ

 دید. در میکروفنش گفت: سه نفر را به خوبی می

 کرکس دو.  -



 به گوشم قربان.  -

دو گروه بشید. سر و ته خیابون رو زیر نظر داشته  -

باشید برای فرار احتمالی. ماشین سوژه یه سمند 

 ایکس سفیده. ال

 اطاعت قربان. -
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وقتی خیالش از افرادش راحت شد، با دقت بیشتری 

اش. یکی از دخترها فرش چشم دوخت به گوشی

کوچکی را که روی زمین پهن شده بود، کنار زد. 

دیگری روی زمین زانو زد. دختر روی زمین دست 

کشید. کمی بعد سرش را بلند کرد و چیزی گفت. مرد می

اش را ی گوشیقوهبود و چراغجوانی که همراهشان 

روی او انداخته بود، از کیفی که روی دوشش داشت، 

چیزی شبیه یک چاقوی بزرگ بیرون آورد. ابروهای 

کاوه جمع شد. یک آن احساس خطر کرد اما سریع 



فهمید قرار است با آن چاقو چه کنند. مرد روی زمین 

ت ای فشار داد که دختر با دسنشست و چاقو را به نقطه

داد. چند لحظه بعد یکی از قطعات پارکت چوبی نشان می

زمین جدا شد و بعد یکی دیگر. کاوه گوشی را داخل 

صدا به طرف در باشگاه جیبش گذاشت و سریع اما بی

 راه افتاد. در میکروفنش گفت: 

از عقاب به کرکس یک. آماده باشید. اعتباری بیاد  -

 جلوی در. 

عضای گروهش آنجا وقتی جلوی در رسید، یکی از ا

تر از قبل بود. کاوه کلیدی از جیبش بیرون آورد. آهسته

 اش گفت: در میکروفن متصل به یقه

تون بیایید. یه نفر تو ما دو نفر که رفتیم تو، بقیه -

پله بمونه، یکی هم دم در باشه. مسلح و آماده، ولی راه

شلیک نکنید مگر اینکه دستور بدم. به احتمال زیاد 

 نیستن.  مسلح 

با کلید در را باز کرد و به همکارش اشاره کرد.  -

ها پایین رفتند. نور مالیمی که از سوئیت صدا از پلهبی

داد در سوئیت باز است. تابید، نشان میبه بیرون می

کاوه احساس آرامش کرد. این برای غافلگیری عالی 



ها هیچ امکانی برای فرار نداشتند. به همکارش بود. آن

اشاره کرد و از دو طرف به در نزدیک شدند. کاوه 

اش پشت به در، به دیوار تکیه داد و نگاهی به گوشی

انداخت تا بفهمد در چه موقعیتی هستند. هرسه روی 

زمین زانو زده و مشغول کاری بودند. پشتشان به در 

در اختیارشان بود. به همکارش بود. بهترین موقعیت 

ها را از کمربندهایشان بیرون اشاره کرد و هردو کلت

زمان به داخل سوئیت ی بعدی هردو همکشیدند. با اشاره

 پریدند و کاوه داد زد: 

 ها روی سرتون. حرکت. دستپلیس! بی -

 دخترها از جا پریدند و کاوه فریاد زد: 

 تکون نخورید.  -

اش را روی زمین پرت کرد و نورش مرد جوان گوشی

محو شد. کاوه یک آن کور شد و سریع با دست چپش 

اش را از جیبش بیرون کشید اما وقت نداشت گوشی

ی گوشی اش را روشن کند. فقط نور صفحهقوهچراغ

روشنایی مالیمی ایجاد کرد. مرد که خودش را روی 

ها تی به سمت آنغلتی زد و وقزمین انداخته بود، نیم

چرخید، یک کلت در دستش بود که به طرف همکار 



کاوه نشانه رفته بود. کاوه انگشت مرد را روی ماشه 

 دید و داد زد: 

 بخواب اعتباری!  -

زمان دست مرد را نشانه گرفت و شلیک کرد اما هم

ی درست در همان لحظه نور شلیک را از نوک لوله

هم فشار داد. دیرتر  هایش را رویکلت مرد دید. دندان

چیز در کسری از ثانیه مثل از او شلیک کرده بود. همه

ی یک فیلم از جلوی چشمانش گذشت. ی آهستهصحنه

دفعه همکارش به طرف زمین خیز برداشته بود ولی یک

مثل درختی که با تبر زده باشند، روی زمین افتاد و 

را اش بلند شد. بالفاصله مرد جوان هم کلت صدای ناله

رها کرد و بازویش را چسبید. از میان انگشتانش خون 

زد. کاوه با یک خیز خودش را به طرف کلت بیرون می

انداخت و آن را قاپید. صدای دویدن شنید و در بیسیمش 

 گفت: 

 پله.دو نفرشون اومدن تو راه -
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ترها بلند شد و کاوه دو ثانیه بعد صدای جیغ و داد دخ

اند. بلند شد و کلت خیالش راحت شد که دستگیر شده

 مرد را توی جیبش گذاشت. در بیسیم گفت: 

کرکس دو، زنگ بزن اورژانس. دوتا مجروح  -

 تیرخورده داریم. کرکس یک، یه نفرتون بیایید پایین. 

منتظر رسیدن نیروی کمکی نماند. به نظرش مرد  -

ای ر خورده بود، خالفکار حرفهجوانی که بازویش تی

زده و نبود و با همین زخم گلوله طوری وحشت

که گیر شده بود که دیگر خطری نداشت. درحالیزمین

ی چشم حواسش به مرد بود، به طرف هنوز از گوشه

قوه را روی او انداخت. همکارش دوید. نور چراغ

صورتش پر از درد بود. جایی وسط شکمش را چنگ 

زد. کاوه از میان انگشتانش خون بیرون می زده بود و

 پرسید: 

 خوبی گروهبان؟  -



نفس زد. در همین لحظات اعتباری به جای جواب نفس

زد. اش قطرات درشت عرق برق میکوتاه روی پیشانی

یکی از همکاران کاوه وارد شد. کاوه که خیالش کامالً 

تواند راحت شده بود مرد مجرم دیگر هیچ حرکتی نمی

ند، کنار گروهبان چندک زد و روی پیشانی خیس او بک

 دست کشید. با مالیمت گفت: 

شه اعتباری. االن اورژانس حالت خوب می -

 رسه. می

 بریده گفت: مرد بریده

 اگه... من... دخترم... مراقبش... باش... سروان...  -

ی چیزی قلب کاوه را چنگ زد. دخترک دوساله

ای بور او افتاد که گروهبان را دیده بود. یاد موه

دوگوشی بسته بودند و یک پیراهن قرمز تنش بود. یک 

روز که همسر گروهبان اعتباری دنبالش آمده بود، 

جلوی در او را دیده بود که خودش را پرت کرده بود در 

آغوش پدرش و وقتی کاوه جلو رفته بود، اخم کرده و 

ی پدرش مخفی کرده بود. باالخره با سرش را در شانه

اصرار کاوه و گرفتن یک شکالت حاضر شده بود به 

 کاوه لبخند بزند. 



کاوه مطمئن بود اگر بالیی سر گروهبان بیاید، تا ابد 

کم گرفته خودش را نخواهد بخشید. این عملیات را دست

بود. به نظرش خیلی بعید بود که این سه نفر مسلح 

 باشند. 

های رفآن روز کاوه توانسته بود در کافه بخشی از ح

هایشان شنود شده بود، دخترها را بشنود، بعد هم گوشی

دانستند ولی هیچ حرفی در ها را میی آنتقریباً نقشه

مورد اسلحه ردوبدل نشده بود. کاوه از دست خودش 

کرد به عنوان مسئول عملیات عصبانی بود. حس می

تجربه ی بیخیلی ضعیف عمل کرده است. مثل یک بچه

را به خطر انداخته بود. از ته دل  خودش و همکارش

دعا کرد روزی را ببیند که گروهبان اعتباری زنده و 

سالم سر کارش باشد. به خودش فشار آورد بلند شود و 

 شد.ی کارهایی برسد که باید انجام میبه بقیه
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نی کاوه روی صندلی اتاق بازجویی نشست و پیشا

دردناکش را میان دو دستش گرفت. خسته، عصبانی و 

افتاد، غمگین بود. هر بار یاد ماجرای داخل سوئیت می

رنگ گروهبان و شد. تصویر صورت بیحالش بد می

زد، از جلوی خونی که از میان انگشتانش بیرون می

شد. تلفنی خبردار شده بود که چشمش دور نمی

ارستان رسیده، او را به بالفاصله بعد از اینکه به بیم

اند. حدود دو ساعت گذشته بود ولی اتاق عمل برده

هنوز جراحی تمام نشده بود. از تصور اینکه این مرد 

انگاری او از شجاع و مسئول به خاطر کوتاهی و سهل

دست برود، دلش آشوب بود. دوست داشت به خانه 

 چیز را الاقل تا فردابخش بخورد و همهبرود، یک آرام

رساند، ای نمیفراموش کند اما تا این کار را به نتیجه

گرفت. مردی که همراه مائده و دوستش دلش آرام نمی

بود، زخم بازویش خیلی سطحی بود. انگار تیر فقط 

بازویش را لمس کرده و گذشته بود. بعد از یک 

پانسمان معمولی دکتر گفته بود نیازی به بستری ندارد 

 اهی تحویل داده بودند. و او را به مأمور آگ



در اتاق باز شد. اول مرد جوانی که دو دستش را با 

دستبند به هم بسته بودند وارد شد و بعد یک سرباز که 

 پا کوبید و احترام گذاشت. کاوه گفت: 

 بیرون باش.  -

سرباز بیرون رفت و در را بست. کاوه به مرد نگاه 

بودند و  های پیراهنش را پاره کردهکرد. یکی از آستین

 شد. گفت:روی بازویش یک باند سفید دیده می

 بشین.  -

طرف میز کوچک فلزی مقابل کاوه مرد روی صندلی آن

نشست. کاوه چند لحظه به چشمان او خیره شد و سعی 

 کرد آرام بماند. 

 بگو.  -

 چی بگم جناب سروان؟  -

 چی رو از اول بگو. در مورد امشب همه -

روی میز گذاشت و از درد  اش راهای بستهمرد دست

 زخمش کمی صورتش را در هم کشید. 



تقصیرم. مسافرکشم. جناب سروان، به خدا من بی -

رفتم خونه، یهو اون خسته شده بودم، داشتم می

دوتا خانم جلوم رو گرفتن و گفتن برسونمشون 

خواستن. گفتم آخر شب دوتا جایی. دربستی می

ثواب کنیم،  دختر رو ول نکنم تو خیابون. اومدیم

 کباب شدیم. 

 کاوه یک ابرویش را باال برد. 

 پس تو مسافرکشی!  -

 بله جناب سروان.  -

 کردی؟ پس توی سوئیت چه غلطی می -

ی دوستشون یه چیزی تو راه گفتن باید از خونه -

وردارن، برق ساختمون هم قطعه. خواهش کردن 

 باهاشون برم کمک کنم. 

 بت بود؟ اسلحه هم محض خنده تو جی -

ها بهم داد. گفت مال من نبود. یکی از اون خانم -

ی دوستش آدم بیخودیه، اسلحه هم خونهصاحب

خونه اومد، بازیه. خواهش کرد اگه صاحباسباب

 بترسونمش که بتونن به کارشون برسن. 



اش را روی هایش را روی میز گذاشت و چانهکاوه آرنج

ی دو دستش. روی میز به انگشتان درهم گره خورده

 طرف مرد خم شد. 

ی داستان شنیدن ندارم آقای سهند سلیمانی. حوصله -

تمام مکالماتت با ملیکا آیتی از پریروز ضبط شده. 

 اگه الزمه، بگم بیارن بلکه یادت بیاد. 

ر آنی مثل گچ سفید شد. نفس رنگ صورت سهند د

 تندی بیرون داد. کاوه گفت: 

قبل از تو، خانم آیتی اینجا بود. اعتراف کرده که تو  -

کار کنید. از قبل خبر داشتی قراره کجا برید و چی

اسلحه رو هم با خودت آورده بودی و بهشون گفته 

بودی برای احتیاط که اگه کسی سر رسید، بتونید 

 نید.بترسونیدش و فرار ک
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 صوت روی میز اشاره کرد. به ضبط



 خوای بشنوی؟ می -

گه جناب سروان. این درسته، من گفتم دروغ می -

رم، ولی اسلحه مال من نبود. ملیکا آورد. باهاشون می

 من تو عمرم اسلحه ندیده بودم. 

کاوه طوری از جا پرید که میز فلزی کمی روی زمین 

ی لباس سهند را حرکت کرد. از روی میز خم شد و یقه

چسبید و بلندش کرد. دست راستش باال رفت و با شدت 

ی او فرود آمد. طوری زده بود که گردن روی گونه

سهند به یک سمت چرخید و اگر هنوز یک طرف 

خورد. شاید زمین می های کاوه نبود،اش میان پنجهیقه

کاوه دوباره او را به طرف خودش کشید و در چشمانش 

 بُراق شد. غرید: 

مردک، همکارم االن تو اتاق عمله. کامالً آمادگی  -

جا جوری بزنمت که بچسبی به کف اتاق. دارم همین

گی جریان چی مثل آدم، بدون دروغ و قصه، می

 بود. 

اش سرخ شده سهند که جای انگشتان کاوه روی گونه

 بود مظلومانه گفت: 



 جناب سروان به خدا...  -

 دست کاوه باال رفت و سهند با عجله گفت: 

 تو رو خدا نزن جناب سروان.  -

 کاوه با غیظ گفت: 

انگار الزمه چند تا دیگه بخوری تا بفهمی کجایی و  -

چه غلطی کردی. مرتیکه، جلوی چشم من همکارم 

فرقی نداره.  رو زدی. اسلحه مال تو بوده یا نه،

فقط دعا کن از اون بیمارستان زنده و سالم بیاد 

رم دنبال گرفتن حکم بیرون وگرنه خودم تا تهش می

 اعدامت. 

بریده بیرون آمد و وقتی کاوه او را نفس سهند بریده

رها کرد، انگار پاهایش توان ایستادن نداشته باشد، 

 روی صندلی افتاد. کاوه هم نشست و گفت: 

 شنوم. منتظرم ب -

 سهند نفس عمیقی کشید و سرش را پایین انداخت. 

ست. از اول ازش خوشم همش تقصیر اون مائده -

اومد. صد دفعه به اون ملیکای نفهم گفته بودم نمی

 با این دختره نپره. 



 کاوه با اخم گفت: 

 کنه. ماجرا رو بگو. مقصر رو قاضی تعیین می -

نیدید. پس های ما رو شجناب سروان، گفتید تماس -

 دونید چی شد. البد می

 خوام از خودت بشنوم. می -

سهند چند لحظه به فکر فرورفت. کاوه با خودش فکر 

کرد چه روست. داشت فکر میکرد با مجرم زرنگی روبه

اند که زیادی حرف نزند، هایی را در تلفن گفتهحرف

طور که سریع فکر کرده بود و البد یادش آمده بود همان

تواند اند و میی اسلحه حرفی نزدهفن دربارهدر تل

آوردنش را به گردن دیگران بیندازد. مجال فکر کردن 

 به او نداد و غرید: 

 حرف بزن.  -

خب... ملیکا گفت مائده خبر داره نوید تو سوئیتش یه  -

جای مخفی داشته که توش یه مقدار دالر و سکه هست. 

یکا کمک خواد برشون داره. از ملگفت مائده می

خواسته بود. ماشین نداشتن، با اسنپ و آژانس هم 

 خواستن برن که ردی ازشون نمونه. نمی



 سهند مکثی کرد و انگشتان دستانش را درهم قفل کرد. 

اول گفتم نه. گفتم پول مرده خوردن نداره. روحش  -

 مونه دنبال آدم. بعد...می

 :�🌺�دختری در غبار 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_صد_و_ده

 اش را ادامه داد: باز مکث کرد و کاوه جمله

 بعد وسوسه شدی و نتونستی بگذری.  -

 سهند سر تکان داد. 

بدجوری لنگ پول بودم. درآمدم از اون  -

کردم. ماشینم تعمیر ست. مسافرکشی میابوقراضه

اساسی الزم داره. هزارتا جاش خرابه. مائده گفته بود 

مون مساوی. هرچی گیرمون مهاگه من بیام، سهم ه

تونم یه کنیم. با خودم گفتم میاومد، سه قسمت می

ماشین تروتمیز بخرم و برم تو اسنپ کار کنم. دیگه 

ها الزم نیست مدام دنبال یه مسافر سرگردون خیابون



باشم و جلو هزار نفر ترمز بزنم. قبول کردم باهاشون 

 برم. 

ت نوید، اون پول و دونست بعد از فومائده از کجا می -

 طالها سر جاشه؟ 

آد. گفته بود جاسازش جوریه که اصالً به چشم نمی -

کسی هم خبر نداره نوید همچین چیزی تو سوئیتش 

ها رسه زیر پارکتداره. گفته بود عقل پلیس هم نمی

دنبال چیزی بگردن. حدسش این بود که یه بازرسی 

 معمولی کردید و رفتید دنبال کارتون. 

هایش را روی هم فشار داد. واقعاً به عقلش ه دندانکاو

نرسیده بود در سوئیت نوید زیر فرش دنبال محلی 

 مخفی بگردد. خشمش را فروداد و پرسید: 

 اسلحه رو از کجا آوردی؟  -

همیشه پیشم بود جناب سروان. چند سال قبل روی  -

کردم. یه خدایی تو خط تهران کرج کار میماشین یه بنده

ها مسافر دربستی به تورش خورد و کی از رانندهشب ی

رفت. دیگه برنگشت. زورگیر بودن. تو راه ِخفتش کرده 

بودن. چاقو گذاشته بودن زیر گلوش و گفته بودن پول 



خدا باهاشون درگیر شده و گوشی و ماشین رو بده. بنده

بود. عیالوار بود. تنها داراییش همون ماشین بود. البد 

اش گشنه اشینش بگذره، زن و بچهدیده بود از م

هاش رو بردن. گیر مونن. کشتنش، ماشین و پولمی

افتادن، ولی چه فایده؟ اون بیچاره که دیگه زنده 

مون شد. خبرش که پیچید، چشمم ترسید. همهنمی

ها دیگه جرئت نداشتن دربستی ترسیده بودیم. راننده

ای هسوار کنن. خب درآمد ما هم بیشترش مال دربستی

ها گفت تو کردستان آخر شب بود. بعد یکی از بچه

شه اسلحه خرید. با هم رفتیم، دوتا کلت و یه راحت می

 جعبه فشنگ خریدیم. 

 سهند سرش را پایین انداخت و نالید: 

جناب سروان، به جون خودم تا امشب از جاساز  -

زیر صندلی ماشینم درش نیاورده بودم. فقط از 

ه مبادا یه وقت گیر دزد ترس جونم خریده بودم ک

رفتیم طرف بیفتم و بالیی سرم بیارن. تو راه که می

شده، یهو به سرم زد که نکنه کسی سر اون خراب

برسه. شیطون گولم زد، برش داشتم و گذاشتم تو 

ام نبود. اصالً جیبم. به خدا فکر آدم کشتن هم تو کله



دونم چی شد که دستم رفت رو ماشه. به خدا نمی

 گم. میراست 

تصویر دخترک موطالیی گروهبان اعتباری جلوی چشم 

هایش را روی هم فشار داد. سعی کرد کاوه آمد و لب

تر از آن بود که روی کارش تمرکز کند ولی آشفته

بتواند. دیگر طاقت نداشت. برای امشب کافی بود. 

مقدمه بلند شد، سرباز را صدا زد و دستور انتقال بی

ه را داد، بعد از آگاهی بیرون رفت. سهند به بازداشتگا

وقتی ماشینش را به حرکت درآورد، تالفی تمام فشار 

روحی آن شب را سر گاز ماشین خالی کرد و با سرعتی 

 های خلوت راند. وار در خیاباندیوانه

□ 

اش انداخت و روی آن انگشت بهروز نگاهی به گوشی

 کشید. 

 سالم مهتدی.  -

 ند. خوب هستید؟ سالم از منه آقا ارجم -

 بستگی داره چی بخوای بهم بگی.  -



دونم، اینه که این آقا مهندس از فعالً تنها چیزی که می -

ره محل کارش. داره یه خونه اومده بیرون ولی نمی

ره ره. به جای مرکز شهر داره میمسیر دیگه رو می

 سمت شمال. 

 ابروهای بهروز جمع شد. 

حواست جمع  داری کیومرث.چشم ازش ورنمی -

باشه گمش نکنی. اگه همین امروز به نتیجه برسی، 

 واقعاً شانس آوردیم.
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 چشم، خیالتون راحت. امکان نداره گمش کنم.  -

اگه با کسی مالقات کرد، موقعی که جدا شدن، برو  -

وتوش رو دربیاری که خوام دقیق تهدنبال طرف. می

 طرف کیه. 

 اطاعت.  -



 منتظر خبرتم.  -

طور که با یک دست فرمان موتور را کیومرث همان

گرفته بود، با دست دیگرش گوشی را در جیب پیراهنش 

دیک شد. گذاشت و کمی به خودروی سراتوی مشکی نز

گذاشت یک خودرو بینشان فاصله باشد که توجه راننده 

شلوغ های نیمهطور که در خیابانرا جلب نکند. همین

مراقب بود او را گم نکند، نگاهش کمی جلوتر خیابان 

را طی کرد. چشمانش کمی جمع شد و با دقت بیشتری 

راند. رنگ به پرایدی نگاه کرد که چند ماشین جلوتر می

راید خیلی مشخص بود و مشابهش زیاد نبود. فسفری پ

پلکید و منتظر بود مرد مورد صبح که در کوچه می

نظرش از خانه بیرون بیاید، دیده بود که از همان خانه 

که آدرسش را بهروز داده بود، دختری بیرون آمد و 

پیاده به طرف سر کوچه رفت. از پشت سر نگاهش 

سوار یک پراید کرده و دیده بود که دختر، سر کوچه 

درست به همین رنگ شد. در همین فاصله دِر 

روی خانه باز شده بود و نامدار که قبالً عکسش ماشین

را از بهروز گرفته بود، سوار بر سراتو بیرون آمده 

بود. کیومرث تعقیبش کرده بود. انتظار داشت او به 



سمت آدرسی برود که بهروز از محل کارش داده بود، 

به سمت شمال شهر بود. کیومرث تازه با ولی مسیر او 

دیدن همان پراید به ذهنش رسید که شاید نامدار دارد 

کند که از خانه بیرون آمده و سوار دختری را تعقیب می

تر راند و از آن پراید شده بود. برای اطمینان سریع

نامدار سبقت گرفت. خودش را کنار پراید رساند و 

ن نگاه گذرا کافی بود تا نگاهی به داخلش انداخت. هما

اش که مطمئن شود این همان دختر است. موهای بلوطی

از زیر شال بیرون ریخته بود و چشمان سبز پررنگش 

 خیلی مشخص بود و خوب در ذهنش مانده بود. 

ی خیابان راند و سرعتش را کم کرد تا نامدار به حاشیه

از او جلو زد. باز با فاصله مشغول تعقیبش شد. حس 

کرد قرار است همین امروز اطالعات مهمی در مورد یم

این مرد بفهمد و خوشحال بود که با دست پر نزد 

 گردد. بهروز برمی

ی خلوت و به شمال شهر رسیدند و پراید در کوچه

پردرختی پیچید. نامدار وارد کوچه نشد و نرسیده به آن 

پارک کرد. پیاده شد و آرام جلو رفت. از پشت دیوار 

سرک کشید. کیومرث از کنارش گذشت و وارد  کوچه



کوچه شد. پراید اواسط کوچه پارک کرده بود. دختر و 

پسر جوانی که در آن بودند، خیره شده بودند به در 

بست بود. کیومرث ی ویالیی. کوچه بنبزرگ یک خانه

کمی جلوتر پارک کرد و زنگ یکی از واحدهای یک 

می را به زبان آپارتمان را زد. گفت پیک است و نا

زد که آن دو نفر بشنوند. آورد. مخصوصاً بلند حرف می

وقتی شنید که آدرس اشتباه است، سوار موتورش شد 

و از کوچه بیرون راند. خالف جهت ماشین نامدار 

حرکت کرد و دید که او هنوز مخفیانه دارد پراید را نگاه 

کند. کیومرث موتورش را به یک تابلوی رانندگی می

ر کرد و پیاده به داخل کوچه برگشت. پشت درختی زنجی

 ایستاد و مراقب هرسه نفر ماند. 

کمی بعد مرد جوان موبلند از پراید پیاده شد و به طرف 

همان دری رفت که مقابلش بودند. در زد و الی در باز 

شد. کیومرث مرد میانسالی را دید که در را باز کرده 

زد. کیومرث از بود. مرد جوان داشت با او حرف می

 شنید. هایشان را نمیها دور بود و حرفآن

اش ریش جوگندمیکمی بعد مرد میانسال دستی به ته

کشید و اخم مالیمی کرد. باز چیزی گفت و در را بست. 



مرد جوان به طرف پراید برگشت. سوار که شد، کمی با 

دختر حرف زدند و هردو خندیدند. مرد جوان استارت 

بزند، کیومرث با عجله به طرف محل پارک زد و تا دور 

گشت. سر کوچه دید که نامدار هم سوار موتورش بر

ماشینش شد و حرکت کرد. او هم دور زده بود. احتماالً 

خواست سر کارش تعقیبش تمام شده بود و حاال می

برود، یک دفتر مهندسی ساختمان در بلوار کشاورز. 

ید هم خیابان کیومرث سوار موتورش شد و دید که پرا

ها را گم نکند. را پایین رفت. سریع حرکت کرد که آن

ی خوبی که پیش ارجمند داشت، خواست سابقهدلش نمی

 انگاری خراب شود.با سهل

□ 
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کاوه از سوپر سر خیابان یک بسته شکالت خرید و 

وارد بیمارستان شد. دیشب تا صبح کابوس دیده بود. 



دید و با حالی ی تدفین گروهبان اعتباری را میصحنه

پرید. با مکافات سعی آشفته و خیس عرق از خواب می

ها دور کند ولی وقتی کرد ذهنش را از این صحنهمی

ابوس بود و آشفتگی. خسته برد، دوباره کخوابش می

سوخت، ولی صبح وقتی شنیده بود بود، چشمانش می

ماند، حس که گروهبان خطر را رد کرده و زنده می

آرامش و نشاطی به وجودش برگشته بود که تمام 

کرد تا حال حس میکرد، بااینها را جبران میخوابیکم

شود. باز وقتی خودش او را نبیند، خیالش راحت نمی

دانست اگر سر کار روز پرکاری در پیش داشت و می هم

برود، دیگر فرصتی برای رفتن به بیمارستان پیدا 

نخواهد کرد. تصمیم گرفته بود همان اول صبح 

 همکارش را ببیند. 

وارد البی که شد، چشمش به همسر و دختر گروهبان 

های چرمی نشسته بودند. افتاد که روی یکی از کاناپه

م کرد. همسر گروهبان بلند شد و جلو رفت و سال

چادرش را کمی جلوتر کشید. سالمش را جواب داد. 

کاوه نگاهی به صورت رنجور و غمگین زن انداخت و 

 باز در دل خودش را سرزنش کرد. پرسید: 



 حالش چطوره؟  -

 زن آه عمیقی کشید. 

یوئه. فقط گذاشتن سیخدا به خیر گذرونده ولی تو آی -

 مش. از پشت شیشه ببین

آد انشاهللا به سالمتی با پای خودش از این در می -

 بیرون. 

 خم شد و صورتش را مقابل دخترک برد. 

 چطوری عمو؟  -

 خوبم.  -

رسید. کاوه با رضایت فکر دخترک با نشاط به نظر می

کرد احتماالً دیشب در آغوش مادرش روی همین 

ز ها راحت خوابیده و هنوز نفهمیده چه خطری اکاناپه

ی شکالت را به دست او سر پدرش گذشته است. جعبه

 داد. 

 بیا عمو.  -

اش دخترک جعبه را گرفت و با زبان شیرین کودکانه

 پرسید: 



 اش مال خودم؟همه -

اش مال خودت، ولی یه دفعه نخوری ها. واسه همه -

 بابا هم نگه دار. 

دخترک مشغول ور رفتن با جعبه شد که بازش کند و 

 رنگی زد. زن تشکر کرد. کاوه با فروتنی لبخند کم

 قابلی نداره. من برم ببینمش. باید زود برم اداره.  -

طور که ها راه افتاد. همانبه طرف در ورودی بخش

گشا انتظار داشت، نشان دادن کارتش خیلی راحت راه

ر او را راه داد. کمی بعد پشت بود و نگهبان بدون دردس

یو ایستاده و خیره شده بود به صورت سیی آیپنجره

دردمند گروهبان اعتباری، اما به خاطر باز بودن آن 

 کرد. ها هزار بار در دلش خدا را شکر میچشم

□ 

انگیز عصر بهاری روی نیمکت پریسا در هوای دل

روز  ی آتوسا هرداخل آالچیق نشسته بود. هنوز خانه

رفت. متوجه شده پر از مهمان بود ولی پریسا دیگر نمی

اش جور خاصی شده بود که نگاه آتوسا و خانواده

است. کینه و خشم عجیبی در چشمانشان بود که پریسا 



اش درک کرده و تصمیم گرفته بود تا حد با تمام سادگی

ها او را قاتل ممکن در معرض آن نگاه نباشد. انگار آن

دانستند و پریسا حس کرده بود اگر پسرشان می

اش جا خفهتر نبود، همانهای غریبهی مهمانمالحظه

 کردند. می

در حیاط باز شد. پریسا برگشت و با دیدن ماشین نامدار 

زده بلند شد. وقتی نامدار پارک کرد و پیاده شد، ذوق

جا سالم کرد. نامدار به سمتش برگشت و پریسا از همان

 لبخند زد. 

 سالم پریسا جون. چطوری دایی؟  -

 پریسا نفس عمیقی کشید.  -

 بد نیستم. شما خوبید؟  -

که روی نیمکت مقابل نامدار جلو آمد و درحالی

 نشست گفت: می

 ام. امروز خیلی کار داشتم.شکر، خوبم. خسته -
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ایی بیارم؟ تازه دم خواهید براتون چخسته نباشید. می -

 کردم. 

تا چایی خوردم. مرسی دختر مهربون. سر کار دویست -

 دیگه جا ندارم. راستی پرهام کجاست؟ 

ی شهره بردتش پیش مامانش. من واقعاً حوصله -

 داری ندارم. بچه

 نامدار با خنده گفت: 

ی خودت رو تروخشک چند سال دیگه باید بچه -

 کنی. 

 ت. پریسا شانه باال انداخ

حاال کو تا چند سال دیگه؟ اگه دست خودم باشه،  -

شم. اصالً دار نمیکنم، بکنم هم بچهوقت ازدواج نمیهیچ

 حال این همه مسئولیت رو ندارم. 

 شه. به موقعش نظرت عوض می -

 رنگی زد. نامدار گفت: پریسا لبخند کم



 راستی صبح دیدمت.  -

 کجا؟  -

رفتم یه شرکت تو نیاوران. قراره واسه داشتم می -

ساختن یه برج باهاشون همکاری کنیم. رئیسم گفته بود 

ی قرارداد حرف بزنیم. یهو برم در مورد شرایط اولیه

دیدم تو ماشین مانی هستی. خواستم بهتون برسم و یه 

علیکی بکنیم، بعد پیچیدید تو یه کوچه و دیگه من سالم

 ل کارم. هم رفتم دنبا

تر شد و خدا را شکر کرد که کس لبخند پریسا عمیق

دیگری او را با مانی ندیده است. تنها کسی که خبر 

داشت مانی و ترنم همدیگر را دوست دارند و بین او و 

پریسا ارتباطی جز یک دوستی ساده نیست، نامدار بود. 

با خودش فکر کرد اگر پدرش او را با مانی دیده بود، 

 شد. نامدار گفت: تی برپا میچه قیام

فقط یه بار دیده بودمش، جلوی پاسگاه، همون  -

روزهایی که گرفته بودنت. عصبی بودم، زدم تو 

کردم مواد مخدر مال اون بوده. صورتش. فکر می

باید یه روز قرار بذاریم، من و تو و مانی و ترنم 

 چهارتایی بریم بیرون، از دلش دربیارم. 



 پریسا باز لبخند زد. 

 خیلی مهربونید دایی نامدار.  -

 رفتید؟ راستی صبح کجا می -

این مدت فرصتی پیش نیامده بود که به نامدار بگوید 

ای رفته است، اما اند و او به خانهشهره را تعقیب کرده

 کاری کند. به نظرش الزم نبود با نامدار پنهان

جا رفت اون چند روز قبل شهره رو تعقیب کردیم. -

 تو یه خونه. 

 نامدار با تعجب پرسید: 

 چرا شهره رو تعقیب کردید؟  -

به نظر من بعید نیست خودش یا کاوه قاتل نوید باشن.  -

اومد، کاوه هم وقت از نوید خوشش نمیشهره هیچ

ای که از من داره، خواسته باشه ممکنه به خاطر کینه

 نوید رو بکشه و بندازه گردن من. 

 ار اخم مالیمی کرد. نامد

خیلی اشتباه بزرگی کردی پریسا جون. اون زمان هم  -

بهت گفتم درست نیست کاوه رو بذاری سر کار که از 



هایی رو که بابات و شهره انتقام بگیری. دلخوری

کنم ولی کاری که با کاوه کردی، ازشون داری درک می

 درست نبود. بیخودی واسه خودت دشمن درست کردی. 

ربه نشون داده هر وقت حرف شما رو گوش ندادم، تج -

 ضرر کردم. 

 حاال اون خونه کجا بود که شهره رفته بود؟ -
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دونم. نتونستیم چیزی بفهمیم. تا حاال چند بار نمی -

رفتیم اون دوروبر. امروز مانی رفت در زد. یه مرد 

رد. تیپ خدمتکارها بود. مانی میونسال در رو باز ک

« منزل آقای رحیمیه؟»یه اسم الکی گفت، پرسید 

مانی خواست بگیردش به حرف، « نه.»مرده گفت 

ازش پرسید تو اون کوچه کسی به این اسم هست یا 

شناسه. بعد مانی نه. مرده گفت اهالی کوچه رو نمی

شاید اسم اشتباهی یادم مونده چون همین »گفت، 



مرده « خونه چیه؟ده بودن. اسم صاحبآدرس رو دا

بعد هم « اینجا رحیمی نداریم.»وتَخم گفت، با اخم

 در رو بست و رفت تو. 

 نامدار به فکر فرورفت. پریسا گفت: 

ترسید مرده یه ذره الی در رو باز کرده بود. انگار می -

کسی اون تو رو ببینه. مانی گفت از الی در فقط دیده یه 

بزه که توش چند تا ماشین پارکه. حیاط بزرگ و سرس

 به نظرتون مشکوک نیست؟ 

هایی که تو شمال شهر هنوز نه زیاد. بعضی از این -

آد تو های ویالیی بزرگ دارن، خوششون نمیخونه

شون هستن. شاید زندگیچشم باشن. خیلی مراقب خونه

 هاست. اش از این وسواسیخونهجا هم صاحباون

 کار داشته. موضوع اینه که شهره تو اون خونه چی -

مهم نیست پریسا جون. از فکرش بیا بیرون. شهره  -

ممکنه هزار جور دوست و آشنا داشته باشه که یه بار 

 رفته بهشون سر بزنه. 

 رنگ پریسا درهم رفت. حالت و کمابروهای خوش



 یدایی نامدار، من رو با وثیقه آزاد کردن. خونواده -

کنن انگار مطمئنن من ام یه جوری بهم نگاه میعمه

نوید رو کشتم. اگه قتل کار کاوه و شهره باشه، کاوه 

ره دنبال قاتل بگرده. تا وقتی معلوم نشه کی قاتله، نمی

 من متهمم. 

فهمم، ولی با این کارها باز هم هات رو مینگرانی -

ندازی. اگه شهره قاتل باشه و خودت رو به خطر می

کنی یا پیگیر کارهاشی، بفهمه تو داری تعقیبش می

برات خطرناکه. کسی که یه نفر رو کشته، از کشتن نفر 

 دوم ابایی نداره. 

طوری بشینم تماشا کنم تا کار کنم دایی؟ همینپس چی -

 آخرش دوباره برم زندان؟ 

 به نظر من که بعیده با این کارها به جایی برسی.  -

دسم درسته؟ چقدر احتمالش هست کنید حشما فکر می -

 شهره یا کاوه قاتل باشن؟ 

 نامدار تلخندی زد. 

 وهفتم. یک بیست -

 این رو از کجا آوردید؟!  -



وهفت نفر تو خونه بودن، البته غیر از اون شب بیست -

ست. هرکدوممون ممکنه قاتل باشیم، پس پرهام که بچه

  وهفت.مون همینه، یک به بیستنسبتش برای همه

 های پریسا گرد شد. چشم

ها دایی! یعنی شما من و خودتون هم جزو قاتل -

 شمردید؟! 

 نامدار خندید. 

من احتمال پلیس رو گفتم وگرنه از نظر خودم نه،  -

من، تو، نغمه، پژمان، قاتل نیستیم. محاله باشیم. 

قدرها مطمئن نیستم. شهره هم در مورد بقیه این

رچند به نظرم بعیده وهفت نفره، هیکی از این بیست

اومده، دلیل قاتل باشه. اینکه از نوید خوشش نمی

ها ممکنه شه کشته باشدش. آدم از خیلینمی

آد، ولی خوشش نیاد. االن بابات از من خوشش نمی

 من رو نکشته! 

 اخم پریسا باز شد و به خنده افتاد. 

مواظب خودتون باشید دایی. با اون حساب که گفتید  -

هفت نفر ممکنه قاتل باشن، یکیش هم وتمام بیست



بابامه، ولی مطمئنم بابام نوید رو نکشته. عاشقش 

بود. اون شب که نوید مزاحمم شده بود، بابام اومد 

خونه سر من داد زد و گفت نوید بهترین پسر 

 چسبه. دنیاست، اصالً این چیزها بهش نمی

در ساختمان باز شد و نغمه بیرون آمد. کمی که نزدیک 

، پریسا و نامدار با هم سالم کردند. نغمه لبخند شد

تر به رنگی زد. اندام الغرش در لباس سیاه نحیفکم

های مشکی خودش رسید. پریسا نگاهی به لباسنظر می

و نامدار انداخت و با خودش فکر کرد کاش زودتر از 

ها راحت شود. از اینکه هر روز این همه شر این لباس

های ید، بیزار بود. دلش لباسدآدم سیاهپوش را می

 خواست. نغمه جلو آمد و پرسید:رنگی و شاد می

 ِکی اومدی نامدار؟ تو خوبی پریسا جون؟ -
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زمان شروع کردند به حرف زدن. باز پریسا و نامدار هم

 پریسا گفت: 

 مرسی خاله نغمه.  -

 نامدار گفت: 

 یه ربعی هست رسیدم.  -

 بعد هردو به هم نگاه کردند و لبخند زدند. نغمه گفت: 

 چی تو خونه تموم شده.من برم خرید و بیام. همه -

 خوای؟ رم. چی میمن می -

 نغمه از کیفش یک کاغذ درآورد و به دست نامدار داد. 

 خدا خیرت بده. اصالً حال رانندگی ندارم.  -

ی او را نغمه انداخت و گونه هاینامدار دست دور شانه

 بوسید. با محبت گفت: 

 وقتی من هستم، غم هیچی رو نخور آبجی خانم.  -

بلند شد. نغمه با پریسا خداحافظی کوتاهی کرد و به 

طرف ساختمان برگشت. کمی که دور شد، نامدار آهسته 

 گفت: 

 کارهای خطرناک نکن پریسا جون.  -



 چشم.  -

 نامدار اخم کرد. 

ها بود ها! من دیگه تو رو الکی« چشم»از اون  -

کن شناسم. یه چیزی بیفته به سرت، ولخوب می

 نیستی. 

 پریسا خندید. نامدار گفت: 

ری دنبال جیمزباندبازی، بهم بگو. اقالً وقتی می -

 تره. بدونم کجایی خیالم راحت

 این بار پریسا از ته دل گفت: 

 دم. چشم دایی. هرجا خواستم برم، بهتون پیام می -

هردو لبخند زدند و خداحافظی کردند. وقتی پریسا به 

کرد چقدر سبک و راحت رفت، حس میطرف خانه می

شده است. چقدر خوب بود که میان این همه غریبه که 

 در این خانه بودند، نامدار را داشت. 

□ 

 مهین گوشی را بیشتر به گوشش چسباند و گفت: 

 کار کردی آتیال؟ خدایا! تو چی -



 نگران نباش مامان.  -

 مهین با صدایی لرزان گفت: 

میرم. از روزی نگران نباشم؟ دارم از دلشوره می -

ها خواب تودلم نیست. شبکه جریان رو فهمیدم، دل

ره. همش از ندارم. یه لقمه غذا از گلوم پایین نمی

 پرسم اگه بفهمن... اگه گیر بیفتی... خودم می

 وبدهد. مهین مکث کرد تا بغضش را فر

مخصوصاً که پای آتیه هم وسطه. خدایا... این چه  -

مصیبتی بود نازل شد سرمون؟ شما دوتا چرا یک کلمه 

خواهید چه غلطی بکنید؟ آخه چی به من نگفته بودید می

 بگم به تو؟ تو عقل نداری؟ 

قدر حرص نخور مامان. شما فقط کاری رو بکن این -

 که گفتم. 

 شم. کنم آتیال. دارم دیوونه میمن دارم دق می -

ها از شه، خیالت راحت. دو روز دیگه آبهیچی نمی -

قدر ها ادامه نداره. اینافته. این پیگیریآسیاب می

پرونده رو دستشون هست که وقت ندارن تا ابد پیگیر 

کنم. اگه باشن. من برم مامان. این خط رو خاموش می



ک بده که هروقت روشن کردم، ببینم. کارم داشتی، پیام

 فعالً خداحافظ. 

ای را که آتیه چند روز پیش خریده مهین گوشی ساده

گیرد، روی میز بود و گفته بود آتیال با آن تماس می

 انداخت و زد زیر گریه. زیر لب نالید: 

 خدایا، خودت به خیر بگذرون. -
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ریسا با سینی چای از آشپزخانه بیرون آمد و به طرف پ

های هال رفت. یک فنجان چای مقابل بهروز گذاشت مبل

 و لبخند زد. 

 بفرمایید. ای وای! یادم رفت قندون بیارم.  -

 بهروز لبخندش را پاسخ داد. 

خورم پریسا جون، یادت رفته؟ دیابت من قند نمی -

 دارم. 



تم! پس برم براتون توت گید، آلزایمر گرفراست می -

 خشک بیارم. 

 هامون رو بزنیم. خواد عزیزم. بشین حرفنمی -

پریسا روی مبل مقابل او نشست. باز هم بهروز در 

ساعتی آمده بود که کسی خانه نبود و پریسا مشتاق بود 

 بفهمد چه حرفی دارد. بهروز گفت: 

 در مورد ارتباطت با مانی برام بگو.  -

حالت پریسا گره اخم مالیمی میان ابروهای خوش

 انداخت. 

 من دیگه از مانی خبر ندارم.  -

 مونه. ها پیش خودمون میدونی که حرفمی -

پریسا یک لحظه فکر کرد. بهروز قبالً این حرف را در 

عمل اثبات کرده بود. هرچه به او گفته بود، جایی درز 

ی مورد ادامه نکرده بود، اما هنوز دودل بود که در

 اش با مانی چیزی بگوید. بهروز گفت: دوستی

های بیخود داره، ولی دونم افشین یه سری تعصبمی -

قدر ارتباطت من ندارم. به نظرم بعیده پسری که اون

 باهاش گرم بوده، یهو تموم بشه. 



 من...  -

خواست در مورد مانی پریسا حس بدی داشت. دلش نمی

ان ترنم بود. اگر ارتباط ترنم و حرف بزند. بیشتر نگر

رفت، برایش در خانه دردسرهای زیادی مانی لو می

 شد. زود تصمیمش را گرفت. درست می

گم. حاال من خبری ازش ندارم. باور کنید راست می -

کنید قاتِل چی شده یاد مانی افتادید؟ نکنه فکر می

 نویده؟ 

ای نوشید. بهروز لبخند زد. چایش را برداشت و جرعه

 بدون اینکه پاسخ پریسا را بدهد گفت: 

 ی نامدار برام بگو. خب، درباره -

پریسا لبخندش را پاسخ داد. در این مورد هراسی از 

ی او و نامدار حرف زدن نداشت. ارتباط گرم و دوستانه

است چیزی نبود که اهل خانه در موردش ندانند. درست 

که پدرش از چند سال قبل با این دوستی مخالف بود و 

زد ولی پریسا و نامدار گاهی با کنایه حرفش را می

گرفتند ها و غرغرهای افشین را از یک گوش میحرف



کردند. حاضر هم نبودند و از گوش دیگر در می

 ارتباطشان را مخفی کنند. 

نامدار یکی از بهترین دوستان منه. همیشه حرفم  -

گه خواد. بهم میفهمه، خیروصالحم رو میرو می

ترها ی بزرگچی درسته چی غلط، ولی مثل بقیه

آره. ده. دلیل میکنه، دستور هم نمینصیحت نمی

 کنه. آدم رو قانع می

ی چای تلخش را نوشید و فنجان بهروز آخرین جرعه

 را روی میز گذاشت. خیره شد به چشمان پریسا. 

قت شده حس کنی... نامدار جور وپریسا جون، هیچ -

 ای دوستت داره؟ دیگه

 اش را با نفس صداداری بیرون داد. پریسا آشفتگی

 ها گفته؟ بابام نشسته واسه شما هم از این قصه -

خوام در نه عزیزم، بابات چیزی نگفته. من کالً می -

مورد ارتباطات تو بدونم. هدفم اینه که بفهمم کی ممکنه 

و رو بندازه تو دردسر و بهت اتهام قتل خواسته باشه ت

 بزنه.
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 پریسا دوباره اخم کرد. 

های مطمئن باشید نامدار نیست. بابام یه تعصب -

ای داره، خودتون هم گفتید. مطمئنم اومده تو الکی

گوش شما یه چیزهایی خونده که به این فکر 

ا حاال دستش هم به من نخورده. افتادید. نامدار ت

وقت نه ازش نگاه بدی دیدم نه حرفی زده که هیچ

بینه. از بچگی نشون بده من رو با چشم دیگه می

برام مثل یه دایی واقعی بود. همیشه با من و نکیسا 

بردمون پارک و سینما. موقعی که کرد، میبازی می

خونه گرفت و از اینجا رفت، من و نکیسا دو روز 

ای چند بار سر کردیم. بعدش هم هفتهریه میگ

 زد که ماها رو ببره گردش و تفریح. می

 مانندی کشید. پریسا نفس آه

کردم. مامانم هنوز بعد از مردن نکیسا، داشتم دق می -

سالش نشده بود، بابام هم زن گرفته بود و سرش با 



کس حواسش به من نبود. همه فکر شهره گرم بود. هیچ

ی درد مردن مامانم یادم رفته، ولی غصه کردنمی

نکیسا هم اومده بود روش. تنها کسی که به فکرم بود، 

ی عمو موند، همش نامدار بود. برگشت اینجا تو خونه

هم مواظب بود من از اون حس دربیام و زندگی کنم. 

دار بود ولی بیشتر خودش خیلی واسه نکیسا غصه

م بکشه بعد هم حواسش به من بود. محاله نامدار آد

 بخواد من رو قاتل نشون بده. 

 هات بگو عزیزم. ی دوستاز بقیه -

چند تا از بروبچ دانشگاه هستن ولی فقط با ترنم  -

 ام. صمیمی

 پریسا تلخندی زد و اضافه کرد: 

شکر خدا بابام این یکی رو به عنوان دختر سالم  -

دار قبول کرده. حرفی نداره باهاش برم خونواده

 شون. . دوسه بار هم گذاشته شب بمونم خونهبیرون

اگه خبر داشت ترنم با مانی »پریسا با خودش گفت 

 «ذاشت باهاش راه برم!دوسته، عمراً نمی

 بهروز پرسید: 



 دختر داره؟ یه سؤال ازت دارم. نامدار دوست -

ی چشم به او نگاه کرد و با شیطنت پریسا از گوشه

 گفت: 

ه من گفته بود، بهتون فکر کردید اگه داشت و ب -

دادم! ولی نه، نداره. گفتم؟! راز دوستم رو که لو نمیمی

دختر این رو دیگه همه باید فهمیده باشن. اگه دوست

وگذار. رفتن گشتای چند بار با هم میداشت البد هفته

 ست. شه، نیم ساعت بعد خونهنامدار تعطیل که می

ودوساله هیچ زنی به نظرت عجیب نیست یه مرد چهل -

 تو زندگیش نباشه؟ 

 پریسا لبخند زد. 

هایی داشته. کنم قبالً یه تجربهراستش... فکر می -

گه که عشق وجود هاش گاهی از این میوسط حرف

وقت نخواستم نداره و همش حرفه و اینا. من هیچ

هاش زیاد کنجکاوی کنم ولی حس کردم جوونی

 شق یکی بوده بعد طرف ولش کرده رفته. عا

 بهروز به فکر فرورفت. پریسا پرسید: 

 یه چایی دیگه براتون بریزم؟  -



 بهروز بلند شد. 

 مرسی عزیزم. باید برم دفترم. با یکی قرار دارم.  -

با پریسا خداحافظی کرد و وقتی از در بیرون رفت، 

چیز مشکوک به نظر دوباره به فکر فرورفت. همه

ید. اینکه پریسا حاضر بود راحت با او در مورد رسمی

چیز حرف بزند ولی ارتباطش با مانی را انکار همه

ای کرد، اینکه نامدار در گذشته چه ماجرای عاشقانهمی

ها هنوز زنی نتوانسته را از سر گذرانده که بعد از سال

تر چیزی که نخواسته در دلش راه باز کند. از همه مهم

بگوید، چون دوست نداشت او بفهمد بود به پریسا 

مأمورش در تعقیب نامدار بوده و نامدار هم پریسا را 

 کرده است. تعقیب می

□ 

 کاوه به صورت مائده خیره شد. 

هات اعتراف پور. دوستبرام قصه نباف خانم حسین -

کردن، با اموال دزدی دستگیر شدید. واقعیت رو 

 بگو. 

 مائده شانه باال انداخت. 



دزدی رو انکار نکردم، ولی قتل نوید کار من که  -

من نبوده. اون شب من تولد دوستم بودم. زود رفته 

جا بودم، بودم که کمکش کنم. از ساعت چهار اون

شون. ساعتی که نوید رو شب هم موندم خونه

 کشتن، اقالً بیست نفر من رو دیدن.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_صد_و_هجده

فکر کرد اگر قتل نوید کار مائده باشد،  کاوه با خودش

داد او کسی ای عمل کرده است. احتمال میخیلی حرفه

را اجیر کرده باشد که نوید را به قتل برساند و خودش 

اند و در آن زمان جایی بوده که افراد زیادی او را دیده

حتی شب هم به خانه برنگشته است. به نظرش صرف 

قتل نوید باشد. اگر مائده  توانست دلیلقصد سرقت نمی

خیال داشت از نوید دزدی کند، الزم نبود او را بکشد. 

هایی که سوئیت خالی بود، این کار را توانست شبمی



ی محکمی برای کشتن نوید بکند، اما مائده انگیزه

 داشت. پرسید: 

 شناختی؟ چند وقت بود نوید رو می -

 شد. یه سالی می -

 ؟ کجا باهاش آشنا شدی -

ام خوشش اومده. تو اینستا پیام داد. گفت از قیافه -

 قرار گذاشتیم بعد هم ادامه دادیم. 

 تون چطوری بود؟ هدفش چی بود؟ دوستی -

های مائده زمان روی چشمای از غم و خشم همهاله

 سایه انداخت. نفس عمیقی کشید. 

همدیگه رو دوست داشتیم. قرار بود کارش  -

 واستگاری. راه شه، بیاد خروبه

 کاوه چنگ انداخت به حرفی که مائده زده بود. 

ری عاشق همدیگه بودید، بعد وقتی نوید مرده، می -

 آد. کنی؟ با عقل جور درنمیازش دزدی می

 طوری طلبم رو پس بگیرم. ازش طلب داشتم. گفتم این -

 واسه چی طلب داشتی؟  -



 بهش پول داده بودم.  -

 رسید یا چک... مدرکی برای طلبت داری؟  -

 ی چشم به کاوه نگاه کرد. مائده از گوشه

گیره که من دومیش کی از عشقش چک و رسید می -

 باشم؟ 

جا سکه و دالر نگه از کجا خبر داشتی نوید اون -

 داره؟ می

بینید که کلید سوئیت هم خودش بهم گفته بود. می -

 اسالمتی قرار بود زنش بشم.داشتم. بهم اعتماد داشت. ن

 تون به هم خورد؟ بعد چی شد که رابطه -

کی گفته به هم خورد؟ ما تا روز آخر عاشق هم  -

 بودیم.  

 ابروهای کاوه درهم گره خورد. 

هاتون پور، دیگه کافیه. ما تمام تماسخانم حسین -

رو کنترل کردیم. تو اون کافه که با خانم آیتی حرف 

چی رو یز بغلی نشسته بودم. همهزدید، من سر ممی

گه شنیدم. کسی به عشقش که از دنیا رفته، نمی



هاتون لعن و نفرین«! گور شدهی گوربهمرتیکه»

پشت تلفن هم که دیگه الزم نیست بگم. اگه یادتون 

 رفته، بگم صداهای ضبط شده رو بیارن. 

 مائده شانه باال انداخت. 

کنه؟ مگه ثابت میخب به هم زده بودیم. این چی رو  -

هرکی با یکی حرفش شد یا از دستش عصبانی بود، 

 کشدش؟ می

 چرا به هم زدید؟  -

 حرفمون شد.  -

 سر چی؟  -

 یه چیز الکی بود.  -

 کاوه چند لحظه به چشمان او خیره ماند. 

کنی، بیشتر من رو تالشی که واسه دروغ گفتن می -

رسونه که یه ریگی به کفشت به این باور می

تری ست. تو دزدی رو گردن گرفتی. البد چیز مهمه

 واسه مخفی کردن داری.

 :�🌺�دختری در غبار 
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 مائده کالفه گفت: 

خواید قتل نوید رو بندازید گردن من، واسه می -

همین دوست ندارم بهتون راست بگم. من تنها 

 رید سراغ بقیه؟ دختر زندگی نوید نبودم. چرا نمی

 کاوه پوزخند زد. 

رسیم. پس فهمیده انگار داریم به یه جاهایی می -

بودی نوید عاشقت نیست. برای همین باهاش به هم 

 زدی. 

 ی میز فلزی کوبید. مائده با مشت رو

آره، فهمیدم و باهاش به هم زدم. لعنتی بهم چاخان  -

 هاش دروغ بود. صدقه رفتنگفته بود. تمام قربون

هات با کلید هم که خودش بهت نداده بود. توی حرف -

ملیکا آیتی اشاره کردی که چقدر خوب شد فالن روز 



ز یواشکی کلید رو بردید از روش ساختید وگرنه االن با

 کردن در مصیبت بود. 

 مائده نفس تندی بیرون داد. 

داد. وقت بود کلید رو ازش خواسته بودم. نمیخیلی -

بهش شک کرده بودم، واسه همین یه روز که تو 

کلیدش سوئیت تنها بودم و نوید رفته بود باشگاه، دسته

رو ورداشتم. زنگ زدم ملیکا اومد، سریع برد از روش 

 ساخت.

 کرده بودی؟  چرا بهش شک -

داد زدم، جواب نمیزد. زنگ میها غیبش میوقتخیلی -

گفت کار داره و بعداً زنگ داد، فوری مییا اگه می

گفت سر تمرین بوده. یه بار ملیکا تو زنه. میمی

خیابون با یه دختره دیده بودش. کلید رو ساختم که 

سرزده بیام سوئیت مچش رو بگیرم ولی فرصت نشد 

 اده کنم. ازش استف

پس از کجا مطمئن شدی با دخترهای دیگه هم ارتباط  -

 داره؟ 

 مائده خیره به وسط میز گفت: 



چند روز قبل از اینکه بمیره، زنگ زد برم پیشش.  -

تونم بیام. بعد یهو دلم شور مهمون داشتیم، گفتم نمی

کنه. راه کار میافتاد. گفتم برم ببینم من نباشم، چی

اه. تقریباً یه ساعت بعد از تماسمون افتادم طرف باشگ

رسیدم. از سر کوچه دیدم با یه دختره از باشگاه اومدن 

بیرون، سوار ماشین شدن و رفتن. هرچی بهش زنگ 

 زدم، جواب نداد. بهش پیام دادم، ندید.

 بعد چی شد؟  -

خواست خرم کنه. عصبانی فرداش زنگ زد. باز می -

دم. عصرش گفتم بودم. آروم نشدم. گوشی رو قطع کر

برم سراغش ببینم حرف حسابش چیه. راه افتادم طرف 

دفعه باز جلوی باشگاه با یه دختر تو باشگاه. این

ور خیابون ماشین بودن. سریع حرکت کردن. من اون

درست جلوشون بودم. تا برم طرفشون، رفتن. داغ کرده 

بودم. زنگ زدم بهش. سرش داد زدم. گفت بعداً حرف 

 سریع قطع کرد. زنیم و می

 ی دخترها چه شکلی بود؟ قیافه -



شب اول درست ندیدم، دور بودم بهشون، هوا هم  -

تاریک شده بود، ولی بار دوم قشنگ دیدم. به نظرم 

 هاش سبز بود. هردو یه نفر بود. چشم

 ابروهای کاوه جمع شد. 

 شناسیش؟ ببینی، می -

یادم  وقتی نحسش هیچشناسم. قیافهمعلومه که می -

 ره. نیشش تا بناگوش باز بود. نمی

کاوه بلند شد و از اتاق بازجویی بیرون رفت. توی یکی 

های راهرو سرک کشید و به گروهبان قدرتی که از اتاق

 پشت کامپیوتر نشسته بود گفت: 

رو پرینت بگیر بیار اتاق  304ی الفهای پوشهعکس -

 بازجویی. 

 چشم قربان. -
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زد، جلو رفت اش انگشت میکه روی گوشیکاوه درحالی

و کنار میز گروهبان ایستاد. چند لحظه به عکس پریسا 

ی گوشی باز شده بود، خیره ماند. که روی صفحه

عکس مال همان روزهایی بود که پریسا به او روی 

انده که کرد زیاد نمخوش نشان داده بود و کاوه فکر می

اش باید تا االن بندیجواب مثبت او را بگیرد. در زمان

شان رفته بودند. حس کرد چیزی سر خانه و زندگی

دهد. نفس صداداری بیرون داد و قلبش را فشار می

 گفت: 

اش پیدا کن و عکس پریسا رهنما رو هم از تو پرونده -

 پرینت بگیر. 

 اطاعت.  -

شت. کاوه با ذهنی درگیر گروهبان بلند شد و احترام گذا

از اتاق بیرون رفت. کمی بعد دوباره پشت میز اتاق 

 بازجویی نشست و پرسید: 

جای مخفی سوئیت نوید رو چطوری فهمیدی؟ مطمئنم  -

خودش بهت نگفته. با این چیزهایی که گفتی، معلومه 

گولت زده بوده، پس جای چیزهای قیمتیش رو بهت 

 گفته. نمی



وئیت تنها بودم. نوید رفته بود پایین. یه روز... تو س -

رفتم، پام رفت روی یه کالس داشت. داشتم راه می

برجستگی که زیر فرش بود. فرش رو زدم کنار ببینم 

کم زده بود بیرون. فکر ها یهچیه. سر یکی از پارکت

کردم چسبش باز شده. درش آوردم که چسب بیارم و 

وش چند بچسبونمش، دیدم زیرش یه جای مخفیه. ت

 تا سکه بود. چهلبسته دالر و سی

 به نوید نگفتی؟  -

کنه واسه باشگاه نه. بهم گفته بود داره پول جمع می -

آد خواستگاری. ذوق کردم. با یه جا رو بخره، بعد می

خودم گفتم کلی جمع کرده، دیگه زیاد نمونده بیاد 

خواستگاری. البد پولش هم تبدیل کرده که از ارزش 

خواد غافلگیرم کنه که بهم کردم مینیفته. فکر می

 وی خودم نیاوردم.  نگفته، من هم به ر

در اتاق باز شد و گروهبان وارد شد. به کاوه احترام 

گذاشت و جلو رفت. چند برگه را مقابلش گذاشت. کاوه 

ها را روی میز چید. از او را مرخص کرد و عکس

 مائده پرسید: 

 ها هست؟ دختری که دیدی، بین این -



ها چرخید. بدون مائده خم شد و نگاهش روی عکس

 عکس پریسا انگشت گذاشت. مکث روی 

 خودشه.  -

 مطمئنی؟  -

 شک ندارم.  -

قدر گفتی دختر اولی رو درست ندیدی. از کجا این -

 مطمئنی هردو یه نفر بودن؟ 

شالش... یه شال سبز سرش بود، رنگش خاص بود.  -

هردو بار که دیدمش، همون شال سرش بود. موهاش 

های هصاف بود و تقریباً روشن، یه چیزی تو مای

بلوطی. شب اول که دیدمش، یه آن زیر نور تیر برق 

دیدم. موهاش از زیر شالش ریخته بود بیرون. بار دوم 

 هم موهاش درست همون مدل و رنگ بود. 

بار اول دیدی با هم از باشگاه اومدن بیرون و سوار  -

 ماشین شدن؟ 

 بله.  -

سوزد. هایش دارد از حرارت میکاوه حس کرد گونه

بود سرخ شده است. پریسا به او دروغ گفته  مطمئن



بود. الاقل دو بار با نوید بیرون رفته و یک بار هم 

کرد پریسا همراهش به داخل باشگاه رفته بود. باور نمی

از آن سوئیت لعنتی سر درآورده باشد. کاغذی را جلوی 

 دست مائده گذاشت و گفت: 

 شون، دقیق بنویس. روز و ساعتی که دیدی -

 قریباً... ت -

 کاوه حرفش را قطع کرد. 

 تقریباً نه، گفتم دقیق.  -

 مائده چند لحظه به فکر فرورفت. 

شنبه بود. آره، درست یادمه. فکر کنم... بار اولش سه -

مون. داییم اینا اومدن خونهگفتم که مهمون داشتیم. داییم

مأموریت بود. خوب یادمه مامانم چند بار گفته بود 

 گرده، دعوتشون کردم. شنبه برمیداییت سه

 شنبه چندم؟ سه -

 روزش یادم نیست.  -

ا درآورد و جلوی او کاوه از جیبش تقویم کوچکی ر

 گذاشت. 



 فکر کن ببین چندم بوده. -

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_صد_و_بیست_و_یک

 مائده تقویم را ورق زد و چند لحظه به آن نگاه کرد. 

 ودوم بوده. بیست -

های روزی بود که پریسا از کمپ برگشته بود! دست

وی کاوه زیر میز مشت شد. آب دهانش را فروداد تا گل

 خشکش را مرطوب کند. 

 مطمئنی همین تاریخ بوده؟  -

 بله.  -

 چه ساعتی بود؟  -

ها برسن، شب شده بود، گفتم که. قبل از اینکه مهمون -

ای واسه مامانم جور کردم و زدم بیرون. یه بهونه

 احتماالً حدودهای ساعت هشت بوده. 

 روز بعدش چی؟   -



کنم... ساعت دفعه هوا هنوز روشن بود. فکر این -

 شش و هفت بود. 

 های مائده خیره شد و پرسید: کاوه به چشم

تو دیدی که این دختر و نوید از باشگاه اومدن بیرون  -

 و سوار ماشین شدن؟ 

 بله.  -

 مطمئنی دختره هم تو باشگاه بود؟  -

مطمئنم. کور که نیستم بابا. با این دوتا چشم خودم  -

 د. دیدم. نوید دستش رو گرفته بو

اند. هایش زغال گداخته گذاشتهکاوه حس کرد روی گونه

نفسش را پوف کرد. حاال خیلی چیزها به نظرش درست 

کرد با نوید آمد. پریسا بیش از آنچه فکرش را میدرمی

گرم گرفته بود، برای همین نوید به خودش اجازه داده 

بود که در حیاط به او نزدیک شود. معلوم نبود چرا 

دفعه تغییر رویه داده و دادوبیداد کرده است. پریسا یک

هایش را روی هم فشار داد و سعی کرد ذهنش را پلک

 ی قتل معطوف کند. به بازجویی و پرونده

 روز بعدش رفتی باشگاه با نوید دعوا کردی.  -



بله، رفتم. حقم بود. سرم رو شیره مالیده بود. بهم  -

وعید داده بود و دوستت دارم و عاشقتم تو گوشم وعده

 خونده بود. حقش بود اقالً سرش داد بزنم. 

 ُکشیش. تهدید کردی که می -

فقط حرف بود. من رو چه به آدم کشتن؟ تو عمرم  -

دلیم رو خالی خواستم دقمورچه هم نکشتم. فقط می

 کنم. بعدش رفتم و پشت سرم هم نگاه نکردم. 

 یعنی از اون روز نوید رو ندیدی؟  -

 نه.  -

گفت. کاوه قبالً پرینت تماس و این یکی را راست می

هیچ ارتباطی بین پیام او را دیده بود. در آن چند روز 

 مائده و نوید وجود نداشت. 

 چرا درست فردای قتل نوید رفتی شمال؟ -
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گفتم که، شبش تولد دوستم بود، شب هم مونده بودم  -

ها مونده شون. تنها هم نبودم، چند تا از بچهخونه

ها یکی از بچهبودن. فرداش نزدیک ظهر بیدار شدیم. 

گفت بریم شمال. کلید ویالی عموش رو گرفت، رفتیم. 

من اصالً خبر نداشتم نوید مرده. فرداش بروبچ بهم 

 زنگ زدن خبر دادن. 

 هات از کجا فهمیده بودن؟ دوست -

 خبر ندارم.  -

شماها کار و زندگی ندارید که هر لحظه اراده کنید  -

 تونید برید مسافرت؟ می

 د زد. مائده پوزخن

کار و زندگی داشتم که یه سال خودم رو عالف یکی  -

 کردم. مثل نوید نمی

 با چی رفتید؟  -

ها ماشین داره. با ماشین اون رفتیم، ولی یکی از بچه -

 من زودتر برگشتم، با اتوبوس. 

به نظرت این همه چیزهایی که پشت سر هم پیش  -

شبی که  تونه تصادفی باشه؟ تو اتفاقی هموناومده، می



نوید کشته شد رفتی تولد دوستت، اتفاقی شب موندی، 

 هات گفت بریم شمال. اتفاقی فرداش یکی از دوست

پیش اومد دیگه. من هنوز از دروغ گفتن نوید  -

اعصابم داغون بود. خیلی روش حساب وا کرده بودم. 

 گشتم سرم گرم باشه، فکر نکنم. دنبال بهونه می

 ره شد. کاوه به چشمان مائده خی

تو نوید رو کشتی. حاال یا خودت، یا یکی رو  -

فرستادی سراغش. ضمناً خواستی از اون دختری 

 که دیده بودیش هم انتقام بگیری. 

 های مائده گرد شد. چشم

این چیزها رو از کجا درآوردید؟ من حتی اسم اون  -

دونم. چطوری خواستم ازش انتقام دختره رو نمی

 بگیرم؟ 

 لیوانی رو که اثر انگشتش روش بود، از کجا آوردی؟  -

مائده با دهانی که کمی باز مانده بود، در سکوت زل زد 

به کاوه. کاوه با خودش فکر کرد انگار خوب نقش 

کند. برای اولین بار نسبت به سه نفر بازی می

خدمتکاری که همان اول از فهرست مظنونین خط زده 



د مائده توانسته باشد با بود، مشکوک شد. بعید نبو

ها را راضی کند که لیوان پریسا را مبلغی یکی از آن

برایش بیاورند. هرچند با آن همه شاهد که مائده را در 

جشن تولد دوستش دیده بودند، اثباتش سخت بود که او 

زد از در قتل نوید دست داشته باشد. کاوه حدس می

نتیجه  تر خواهد توانست بهطریق خدمتکارها راحت

برسد. احتماالً کسی که لیوان پریسا را به مائده رسانده 

بود، هیچ اطالعی نداشت که قرار است از آن لیوان چه 

ای شود. به نظرش فقط در حد برداشتن استفاده

 ی یک لیوان بوده است و گرفتن یک پول خوب. مخفیانه

کاوه بلند شد و مائده را به بازداشتگاه فرستاد. فعالً فقط 

او را به جرم سرقت بازداشت کرده بودند و هیچ دلیلی 

نبود که او در قتل نوید دست داشته باشد. باید همین 

کرد، ولی قبل از آن کاری امروز ماجرا را پیگیری می

داد. باید سراغ داشت که ذهنش را بدجوری آزار می

هایش در مورد ارتباطش با نوید رفت و دروغپریسا می

ی صورتش. حالش بد بود، خیلی بد. از کوبید تورا می

فکر اینکه دست نوید به پریسا خورده باشد، مغزش 

مثل یک کوره داغ شده بود. از سوی دیگر فکری 



داد، اینکه پریسا قاتل نوید موذی ذهنش را آزار می

هایی برای این کار داشت. اگر پریسا باشد. حاال انگیزه

بود نوید گولش  با نوید وارد رابطه شده و بعد فهمیده

اش هستند، برای زده و دخترهای دیگری هم در زندگی

ی کافی پریسای سرخورده و درگیر افسردگی انگیزه

 برای کشتن نوید وجود داشت.
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پریسا نگاهی به آیفون انداخت و با دیدن کاوه اخمش 

 اشت. درهم کشیده شد. گوشی را برد

 بله.  -

 باز کن.  -

 کسی خونه نیست. همه بیرونن.  -

 با خودت کار دارم.  -



میلی دکمه را زد و در ورودی واحد را باز پریسا با بی

کرد. سرک کشید و نگاهی به کاوه انداخت که با 

کرد. خودش را عقب های بلند طول حیاط را طی میقدم

اختمان که کشید و منتظر ماند. کاوه از دِر ورودی س

همیشه باز بود، وارد شد، جلوی در رسید و پریسا زیر 

لب سالم کرد. کاوه جواب کوتاهی داد و منتظر ماند که 

پریسا از جلوی در کنار برود. پریسا از جایش تکان 

 نخورد. کاوه با اخم گفت: 

 خوای بری کنار؟ نمی -

 گفتم که کسی خونه نیست.  -

 دارم.  من هم گفتم که با خودت کار -

عادت ندارم وقتی تنهام، مرد نامحرم رو دعوت کنم  -

 تو خونه. برو شب بیا که بقیه اومده باشن. 

که خیره شده بود به یک ابروی کاوه باال رفت و درحالی

 های پریسا غرید: چشم

چطور وقتی رفتی سوئیت نوید، محرم و نامحرم  -

 یادت رفته بود؟! 

 بهوت شد. اش مصورت پریسا وا رفت و چهره



کنی؟ قبالً این اراجیف چیه واسه خودت سر هم می -

 پرسیدی، بهت گفتم موندم تو ماشین. نرفتم سوئیتش. 

 دروغ گفتی. از جلوی در برو کنار.  -

پریسا یک قدم عقب رفت. کاوه وارد شد و در را بست. 

 مقابل پریسا ایستاد. پریسا با عصبانیت گفت: 

این چرندیات رو از کجا آوردی؟ من تا حاال پا نذاشتم  -

 تو اون سوئیت، حتی تو ساختمون باشگاه هم نرفتم.  

رو شاهد دارم. الزمه احضارت کنم آگاهی باهاش روبه -

 دی خودت حرف بزنی؟ بشی یا ترجیح می

 های کاوه گفت: پریسا شانه باال انداخت. خیره در چشم

اصالً فرض کن رفتم. هزار بار رفتم سوئیت نوید.  -

ی قتلی یا به تو چه ربطی داره؟ تو افسر پرونده

 مسئول فضولی تو کارهای من؟ 

هایشان در یک راستا قرار گرفت. با کاوه خم شد تا چشم

 غیظ گفت: 

هایی به من ربطی نداره تو توی عمرت چه غلط -

دی، اما کردی و با کدوم نامردی سر از کجا درآور

ی قتلش هر چیزی که به نوید مربوطه، به پرونده



شه. االن که فهمیدم با نوید رابطه هم مربوط می

داشتی، موضوع خیلی واضحه. تو چند بار رفتی 

سوئیتش، بعد باهاش به هم زدی. نوید چسبیده 

کرده. تو حیاط اومده سراغت. بوده بهت. ولت نمی

دیده که می محل ندادی. البد واسه خودش یه حقی

خواسته به زور بهت نزدیک بشه. بعد تو دادوبیداد 

کردی و اون هم فیلم بازی کرده که کاری نکرده. 

بابات سرت داد زده و گفته نوید مقصر نیست. تو 

هم تصمیم گرفتی انتقام بگیری. شب تولدت 

 کشتیش. 

 پریسا پوزخند زد. 

قصه ساختنت عالیه جناب سروان. انگار یادت رفته  -

ن اون شب اصالً نرفتم تو حیاط. کلی شاهد دارم. م

 واسه همین ولم کردن. 

 کاوه هم پوزخند زد. 

شه قاضی رو قانع کرد که تو خونه لیوان راحت می -

مسموم رو دادی دستش، بعد نوید با لیوان رفته تو 

 حیاط.  



پریسا نفس تندی بیرون داد. کاوه چند لحظه به او خیره 

 ماند و بعد گفت: 

 وپورتت تموم شد؟ ؟ هارتچیه -

های فرش ریزبافتی که پریسا نگاه از او گرفت و به گل

زیر پایشان بود، خیره ماند. ترسیده بود. از فکر 

هایی که برگشتن به آن بازداشتگاه تاریک بدبو با آدم

ها نداشت، به وحشت افتاده بود. هیچ سنخیتی با آن

تر ه مالیمهمان چند روز تا ابد برایش کافی بود. کاو

 گفت: 

خوام واقعیت رو خوام بترسونمت، فقط مینمی -

 بشنوم.
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 پریسا با بغض جواب داد: 

 من نوید رو نکشتم.  -



ولی بعد از اون روز که رفتید بستنی خوردید، باز هم  -

 باهاش رفتی بیرون، سوئیتش هم رفتی. 

هایش را روی هم فشرد که فشار عصبی نکاوه دندا

گفتن این جمله در صدایش منعکس نشود. دلش 

خواست به خاطر این کار پریسا را کتک بزند، ولی می

هیچ حقی نسبت به او نداشت، نه به عنوان افسر 

پرونده و نه مردی که زمانی خواستگار پریسا بوده و 

ختر به بدترین شکل پس زده شده است. چقدر با این د

کار و صبورانه برخورد کرده بود. موقعی که مالحظه

وآمد داشتند، بارها دلش پر کشیده بود که یک رفت

لحظه بغلش کند و او را ببوسد اما پا روی غرایزش 

گذاشته و در آن مدت حتی دست او را نگرفته بود. 

پریسا برایش مقدس بود. حاضر نبود حریمش را 

حت سر از سوئیت نوید بشکند. بعد این دختر خیلی را

دانست اصالً پابند درآورده بود، نویدی که حاال خوب می

اخالق نبوده و با چندین دختر رابطه داشته است. 

تر نگاهی به جنگل بارانی چشمان پریسا انداخت و آرام

 از قبل گفت: 



خوام اذیتت کنم، اما باید واقعیت رو ببین، من نمی -

ات برم. خونوادهیبدونم. مطمئن باش آبروت رو نم

 فهمن بین تو و نوید چی گذشته. وقت نمیهیچ

هایش ی پریسا چکید و لبیک قطره اشک روی گونه

مثل کودکی که سرزنش شده باشد، از دو طرف به پایین 

 تاب برداشت. کاوه گفت: 

 چی رو برام بگو. بیا بشینیم، همه -

ی زبان و سرکش باقانگار هیچ اثری از آن پریسای بلبل

نمانده بود. رام و مطیع دنبال کاوه راه افتاد و روی 

های هال نشست. کاوه روی مبل مقابلش یکی از مبل

 نشست.

 بگو.  -

 پریسا با صدایی لرزان گفت:

وقت نرفتم سوئیت نوید. فقط همون یه بار من... هیچ -

باهاش رفتم بیرون، همون روزی که از کمپ برگشته 

  بودم. هیچ دروغی بهت نگفتم.

یه نفر اون روز که از کمپ اومده بودی، دیده که تو  -

و نوید از باشگاه اومدید بیرون، نوید دستت رو گرفته 



بوده، سوار ماشین شدید و رفتید. اون ساعت هنوز 

کرده، یعنی آقایون توش بودن. امکان باشگاه کار می

نداشته تو رفته باشی خوِد باشگاه، پس جایی غیر از 

مونه. روز بعدش هم تو رو توی ماشین سوئیت نمی

 نوید نزدیک باشگاه دیده و با هم رفتید.  

شده بود و  هق افتاد. صورتش سرخپریسا به هق

 صدایش باال رفت. 

ها رو برات گفته دروغ اون احمقی که این قصه -

گه. به جای اینکه بیای اینجا به من تهمت بزنی، می

 هاش رو ثابت کنه. برو به اون بگو حرف

 کاوه عصبی جواب داد: 

ها بیشتر خودش رو در اون احمق با این حرف -

گفته  معرض احتمال قتل قرار داده. چرا باید دروغ

باشه؟ عکست رو از بین عکس چند تا دختر راحت 

 شناسایی کرد و گفت خودت بودی. 

 پریسا داد زد: 

تا حاال باید بهت ثابت شده باشه من دشمنی دارم که  -

سعی داشته نشون بده نوید رو کشتم. پس بعید 



گه که نیست االن هم یکی داره در موردم دروغ می

 آبروم رو ببره. 

ت اشکش خشک شده بود اما هنوز از شدت عصبانی

های کاوه، صدایش گرفته بود. باز زل زد توی چشم

 شمرده ادامه داد: شمرده

من... تا... حاال... نرفتم... سوئیِت... نوید! چرا  -

 رفتم؟باید می
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 . شاید گولت زده. تو گوشت چیزهایی خونده که رفتی -

دونستم نوید چه ُگهیه. امکان من خیلی وقت بود می -

 نداشت باهاش برم جایی که کسی نیست. 

 کاوه تذکر داد:  -

 در مورد کسی که از دنیا رفته، درست حرف بزن.  -



معنا بود. تو این خونه تمامواقعیته. نوید به آشغال به -

دونن چی شد نکیسا ُمرد. خودت هم خبر داری. همه می

نوید تو حیاط خواسته بود نکیسا رو بغل کنه. نکیسا 

دادوبیداد کرد، همه ریختن تو حیاط. عین همین دفعه، 

ها. بازی و گفت شوخی کرده و ایننوید زد به مظلوم

کس بابام که من رو مقصر دونست، تو روی عموم برع

نوید دراومد. سرش داد کشید بار آخر باشه از این 

رسه. کنه وگرنه حسابش رو میها با نکیسا میشوخی

اینا. نکیسا خیلی عصبی ی عمومبعدش من رفتم خونه

بود. با گریه جریان رو برام تعریف کرد. هر کار 

شب عموم گفت  شد. باالخره آخرکردیم، آروم نمیمی

رن شمال که نکیسا چند روز از این خونه دور بشه می

و آروم بگیره. رفتن، ترمز ماشین عموم برید، تصادف 

کردن، نکیسا مرد. مردن نکیسا هم تقصیر نوید بود. 

اینا شبونه هوس اگه اون بازی رو درنیاورده بود، عموم

کردن. ترمز ماشین تو تهران خراب شمال رفتن نمی

وقت نوید رو به د. نکیسا هنوز زنده بود. هیچشمی

 خاطر اون کارش نبخشیدم. 



پس از هشت سال قبل انگیزه داشتی که بکشیش. به  -

نظرت باعث مرگ کسی شده بود که خیلی دوستش 

 داشتی. 

های کمپ یاد گرفتم باید همه رو ببخشم تا تو کالس -

 آروم بشم. 

 و نبخشیدی. وقت نوید رولی االن خودت گفتی هیچ -

 پریسا داد زد:

خواد، من دیگه حرفی با تو ندارم. اگه دلت می -

 تونی بازداشتم کنی. می

 آلود شده بود. کاوه گفت: آخر حرفش باز صدایش بغض

خوام تمام ساختمون بشنون شه داد نزنی؟ نمیمی -

زنیم، مخصوصاً داریم در مورد چی حرف می

 ات. ی عمهخونواده

کشید و سعی کرد آرام بماند. کاوه  پریسا نفس عمیقی

ی آتوسا با او گفت. رفتار خانوادهاین یکی را درست می

ای نداشت تهمت رابطه با نوید واقعاً بد بود. هیچ عالقه

 هم به آن اضافه شود. کاوه گفت: 



قبالً گفته بودی نوید چند بار باهات تماس گرفته، ولی  -

های بدون پاسخ رو تو گوشیت جواب ندادی. اون تماس

 داری؟ 

نه. بعد از اون شب که تو حیاط مزاحمم شد،  -

هاش هم دیلیت اش رو بالک کرده بودم، تماسشماره

کردم. نکرده بودم هم بعد از ده روز خودش پاک 

بینی؟ شاید وشی خود نوید نمیشد. چرا از تو گمی

 باشه. 

قبل از اینکه بیام اینجا، نگاه کردم. همون روزهای  -

های اخیر گوشیش رو ذخیره کرده بودم. اول تماس

 تماسی با تو نداشت. 

 خب پاکشون کرده.  -

های بدون جوابش به تو رو پاک چرا باید فقط تماس -

 کرده باشه؟ 

 پریسا با حرص گفت: 

اط حالش رو گرفتم. بعدش تصمیم گرفته چون تو حی -

نقش پسر خوب رو بازی کنه و من رو دروغگو 

نشون بده. البد با خودش فکر کرده شاید من حرفی 



هاش بزنم، یکی اون وسط بخواد گوشیش از تماس

 گیری؟رو ببینه. چرا پرینت نمی

های بدون پاسخ در پرینت عادی کاوه نگفت که تماس

در پرینت گوشی نوید اثری از شود. نشان داده نمی

ی پریسا وجود نداشت، اما نوید برای قرار شماره

گذاشتن با پریسا نیازی به تماس گرفتن نداشت. کافی 

بود بیاید دم در خانه و او را صدا بزند، مثل همان روز 

ی متفکر کاوه انداخت و اول. پریسا نگاهی به قیافه

 مظلومانه پرسید: 

 اشتم کنی؟ خوای بازدواقعاً می -

 کاوه سرش را بلند کرد. با اخم گفت: 

 هنوز نه. -
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 بلند شد. پریسا پرسید: 



 کنی من نوید رو کشتم؟ جدی فکر می -

 رفت جواب داد: که به طرف در میکاوه درحالی

هنوز روی نظر اولم هستم، به نظرم بعیده تو نوید  -

باشی، تنها دلیلم هم اینه که تو ترسوتر از  رو کشته

 هایی. این حرف

جلوی در برگشت و به پریسا نگاه کرد که دنبالش آمده 

 بود. 

ممکنه دوباره بخوام باهات حرف بزنم. حواست به  -

گوشیت باشه و جایی جواب بده که بابات و شهره 

خوام زنی. نمیمتوجه نشن داری با من حرف می

 دازم. آبروریزی راه بن

جواب پریسا سر تکان داد. کاوه خداحافظی کرد که بی

 ماند و از در بیرون رفت. 

ماشین را که به حرکت درآورد، به فکر فرورفت. در 

کرد که از شهره در مورد ارتباط سنگین میذهنش سبک

نوید و پریسا بپرسد یا نه. خیلی زود به این نتیجه رسید 

های ته باشد، ساعتکه اگر پریسا با نوید بیرون رف

اند و عصر بوده که شهره و افشین در خانه نبوده



های مائده فکر کرد. او احتماالً خبری ندارند. به حرف

بدون هیچ تردیدی پریسا را شناخته بود. به نظرش بعید 

بود دروغ گفته باشد. سعی کرد این فکرها را از ذهنش 

ی ر رابطهی قتل باشد اما فکبیرون بزند و دنبال پرونده

پریسا و نوید مثل خوره داشت روحش را سوراخ 

فهمید. خودش را قانع کرد که کرد. باید واقعیت را میمی

ی قتل است و او هیچ ارتباطات نوید مرتبط با پرونده

نیتی جز این ندارد. پشت چراغ قرمز که ایستاد، 

اش را برداشت و شماره گرفت. چند لحظه بعد گوشی

 زاده جواب داد: خطیبصدای گرم دکتر 

 معرفت! به! سالم بر جناب سروان بی -

 سالم رضا. چطوری؟  -

تو اصالً برات مهمه من حالم چطوره؟ هر وقت باهام  -

ری پشت زنی بعد میکار داری روزی صد بار زنگ می

 کنی.سرت هم نگاه نمی

 کاوه خندید. 

 اتفاقاً االن هم کارت دارم.  -



ی جدید داری؟ چیزی مطمئن بودم داری! باز پرونده -

 دست من نرسیده. 

 ی قبلیه. نه، همون پرونده -

شناسی محتویات لیوان و اثر انگشت ی کامل سمنتیجه -

مدارک رو که برات فرستادم. دیگه چیزی دست من 

شناسی نهایی جسد باید بری سراغ نیست. واسه سم

 دکتر قنواتی. 

که سبز شده بود رد شد. گوشی را بین کاوه از چراغ 

 گونه و گردنش نگه داشت. 

 یه مهندس کامپیوتر داشتی... -

اینجا کلی مهندس کامپیوتر داریم. کدومشون رو  -

 گی؟ می

های خودمون نبود. پارسال برام یه کاری کرد از بچه -

 که خیلی به درد خورد. 

 گی؟ محسن رو می -

آره، خودشه. اسمش رو گفته بودی ولی یادم نبود.  -

 دستته؟ هنوز دم



بینمش. چطور ای چند بار میمحلیم. هفتهآره بابا، بچه -

 مگه؟ 

های ناموفق چند وقت پیشش دم، تماسیه شماره می -

 خوام. رو می

 کی هست؟ شر نشه واسه محسن؟  -

 ای کرد. خندهکاوه تک

 کنه، خودش شره! می کسی که همچین کارهایی -

 شر که هست ولی... کار شخصیه؟ -
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 ست، همین قتل اخیر که دستمه. نه، مال پرونده -

 گیری بروبچ خودمون دربیارن؟ چرا حکم قضایی نمی -

هم وقت و حوصله ندارم برم دنبال حکم، هم از اون  -

ی امنیتی حکم اضی فقط واسه پروندهموردهاییه که ق

 ده ولی من الزمش دارم. می



کاوه نفس عمیقی کشید و با خودش فکر کرد دلیل 

خواهد دنبال حکم برود، این است که اصلی اینکه نمی

ی قتل دوست ندارد پریسا را بیشتر از این درگیر پرونده

 نوید بکند. رضا پرسید:

دربیاره یا نه. شماره تونه گم ببینم میباشه، بهش می -

 رو برام بفرست. 

 شه. دردبخورتر از تو پیدا نمیدمت گرم رضا. رفیق به -

کمی با هم شوخی کردند و بعد از اینکه تماس تمام شد، 

کاوه پایش را بیشتر روی پدال گاز فشار داد. عادتش 

هایش را ها و دلخوریها، نگرانیبود، همیشه عصبانیت

ی ماشینش های جریمهکرد. قبضمیبا تند راندن آرام 

به نظر خودش ویزیت روانکاو بود. هرچند این بار 

کند. تا دانست سرعت هم روح منقلبش را آرام نمیمی

ای نبوده شد بین پریسا و نوید رابطهوقتی مطمئن نمی

دانست چرا روی گرفت. خودش هم نمیاست، آرام نمی

فتارش با او دختری که او را بازی داده و هنوز هم ر

قدر حساس است. چرا هنوز بعد از خوب نیست، این

تمام چیزهایی که در مورد پریسا فهمیده بود و با 

های او زمین تا آسمان فرق داشت، هنوز این ایدئال



دختر را دوست داشت؟ تصویر چشمان بارانی پریسا 

جلوی چشمش آمد. قلبش فشرده شد. از فکر اینکه 

سا نوید را کشته باشد، دلش هنوز احتمال داشت پری

 پایین ریخت. پدال گاز را بیشتر فشار داد.  

□ 

شهره روی تختخواب کنار افشین دراز کشید. در نور 

مالیمی که از الی پرده به داخل اتاق افتاده بود، نگاهی 

 ی افشین انداخت و پرسید: به چشمان بسته

 خوابیدی؟  -

 افشین به پهلو چرخید و چشم باز کرد. 

بره؟ از شب فکر کردی به این زودی خوابم می -

فوت نوید یه شب خواب راحت نداشتم. هر روز که 

بینم، وروز آتوسا و جعفر رو میرم باال و حالمی

 ریزه به هم. روانم بیشتر می

 شهره آهی کشید. 

شه؟ پسر مگه این داغ از دل پدر و مادر پاک می -

 جوون سالمشون جلو چشمشون پرپر شده. 



ها چی ماها که حالمون اینه، ببین اون بیچاره -

شه. کلی کشن. آتوسا یه لحظه اشکش خشک نمیمی

بخش قوی بهش دادم ولی فایده نداره. نیوشا آرام

 کنه. ره و گریه میگفت تا صبح تو خونه راه میمی

شه افشین. این خونه دیگه حال خودمون هم خوب نمی -

 خواد بمونم اینجا. واقعاً حس بدی داره. دلم نمی

 افشین سر تکان داد. 

از اول هم قرار نبود زیاد بمونیم اینجا. قرار بود تو  -

اولین فرصت خونه رو بفروشیم و بریم یه جای مستقل. 

آد این سند مشاعی لعنتی برامون دردسر شد. کسی نمی

ای هم دو دانگ از شش دانگ خونه رو بخره. مشتری

خواست خیلی پسندید، میمی که خونه رو با همین وضع

زیر قیمت بخره. تفکیک سند هم که رفتم دنبالش و 

ها رو نشد. کلی خرج و دردسر داشت. خودت که این

 دونی. می

کاش اینجا رو اجاره داده بودیم، خودمون هم یه جایی  -

 رو اجاره کرده بودیم. بهت گفتم ولی گوش ندادی.



ان و آتوسا همون چند سال پیش که گفتی، با پژم -

 حرف زدم. دیدی که راضی نبودن. 

 شهره اخم کرد. 

ی دونم چرا خواهر و برادرت باید در مورد خونهنمی -

 ما تصمیم بگیرن. 

کنن. روزی که چون دارن تو این خونه زندگی می -

اینجا رو خریدیم، به هوای اینکه خواهر و برادریم 

 راضی شدیم خونه رو بدون سند تفکیکی بخریم و

هرکدوم دو دانگش رو ورداریم. االن در واقع توافق 

مون نسبت به کل کردیم طبقات مال کی باشه ولی همه

ها راضی نباشن، این خونه مالکیت داریم. تا وقتی اون

 تونیم اجاره بدیم. نمی

 رفتن ازت شکایت کنن.ها که نمیاون -
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رفتن ولی خب... باالخره تو فامیلی دوست ینم -

 نداشتم حرف و حدیث پیش بیاد. 

ی افشین گذاشت و با دلبری شهره سرش را روی شانه

 گفت: 

 اصالً برات مهم نیست من اینجا ناراحتم؟  -

 های او حلقه شد. دست افشین دور شانه

دونی که چقدر برام مهمی. تازه خودم هم دلم می -

خواست از اینجا بریم. دوست نداشتم جایی زندگی می

 کنیم که نامدار هست، ولی نه به قیمت اذیت کردن بقیه. 

به نظر من کوتاهی کردی. االن این وضع واسه پریسا  -

هم خوب نیست. عوارض بعد از ترک خودش افسردگی 

 شه. زده بدتر هم میی ماتمآره، تو جو این خونهمی

 ی او را نوازش کرد. افشین با مالیمت شانه

صبر کن چهلم نوید بگذره، بعدش دیگه اینجا رو  -

 ریم. دیم و میاجاره می

 ه باز بقیه راضی نبودن چی؟ اگ -

 افشین او را به خودش چسباند و کنار گوشش گفت: 



شه خودمون هم باید زندگی کنیم دیگه. تا ابد که نمی -

گی، رفتنمون از به میل بقیه رفتار کنیم. تو درست می

 کنم. شون میاین خونه به نفع پریسا هم هست. راضی

 قول دادی ها افشین.  -

ها باشه، قتی چیزی به نفع تو و بچهمطمئن باش و -

 امکان نداره کوتاهی کنم. 

ی شهره لبخند زد و با آرامش سرش را روی سینه

افشین گذاشت. مطمئن بود رفتن از آن خانه برایشان 

 آورد.  آرامش بیشتری به همراه می

□ 

کاوه وارد محل کارش شد. خسته بود. چند شب بود 

ریشش کشید و پشت خوب نخوابیده بود. دستی به ته

میزش نشست. عصبی بود. دیشب تا دیروقت با 

ها را به خدمتکارهای آن مجلس حرف زده بود، آن

چالش کشیده و سعی کرده بود اعتراف کنند که با مائده 

اند، اند و لیوان پریسا را به او رساندههمکاری کرده

زده ای نداشت. هرسه به شدت وحشتولی هیچ نتیجه

کردند. در نهایت کاوه به این نتیجه کار میبودند و ان



ها نقشی رسیده بود که احتماالً حدسش اشتباه بوده و آن

 اند، هرچند هنوز مطمئن نبود. در این کار نداشته

امروز از اول صبح سردرد داشت. صبحانه نخورده از 

خانه زده بود بیرون و حاال سردردش بدتر شده بود. 

درد هم مسکن بخورد و معده ی خالیترسید با معدهمی

کرد مغزش از کار افتاده است. اضافه شود. حس می

سربازی را صدا کرد و او را فرستاد برایش چای 

بیاورد. چند دقیقه بعد چای را با چند بیسکویت که در 

کشویش داشت فروداد و روی آن یک قرص مسکن 

ها خورد که جزو ابزار همیشگی کارش بود. خیلی وقت

ماند و از شدت کار و فکر ها میرگیر پروندهذهنش د

گرفت. چشمانش را بست و سعی کرد کردن سردرد می

به چیزی فکر نکند تا دارو اثر کند اما ذهنش خالی 

شد. گوشی تلفن داخلی را برداشت و شماره گرفت. نمی

 چند لحظه بعد که تماسش جواب داده شد گفت: 

 قدرتی، از آتیال فتاحی چه خبر؟  -

 سالم قربان. خبری ازش نیست.  -

 یعنی این مدت هیچ تماسی نداشته؟ پیامی نفرستاده؟  -



 نه قربان. باز هم پیگیر شدم. گوشیش هنوز خاموشه.  -

 بقیه چی؟ چیز چشمگیری نشنیدی یا ندیدی؟  -

 های عادی بود.  خیر قربان. مکالمات و پیام -

 باز هم حواست به فتاحی باشه.  -

 ان.اطاعت قرب -
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کاوه تماس را قطع کرد و بین کاغذهایی که روی میزش 

های نامنظم پراکنده شده بود، دنبال فهرست شماره

حاضران در جشن تولد پریسا گشت. کمی بعد آن را پیدا 

ای را گرفت. کرد و با گوشی روی میزش شماره

ش باز شود و سعی کرد موقع ای کرد تا گلویسرفه

حرف زدن آرام و عادی باشد. کمی بعد مخاطب جواب 

 داد. کاوه گفت: 

 سالم مهین خانم. کاوه هستم.  -



 تون ناآشنا بود. خوبید؟ سالم، ببخشید، شماره -

 ممنون، شما خوب هستید؟ آقای فتاحی خوبن؟  -

 مرسی، همه خوبیم. چی شده اول صبح یاد ما کردید؟  -

اش انداخت و تازه متوجه کاوه نگاهی به ساعت گوشی

قدر ذهنش درگیر بوده که فراموش کرده برای شد آن

یک تماس که قرار است عادی به نظر برسد، کمی زود 

 است. تازه ساعت هشت بود. 

 ببخشید اگه بیدارتون کردم. حواسم به ساعت نبود.  -

 خواب نبودم آقا کاوه. در خدمتم. چیزی شده؟  -

واقعیتش من با آتیال کار دارم. چند بار بهش زنگ  -

ی منزلتون رو زدم ولی گوشیش خاموش بود. شماره

 نداشتم، مزاحم شما شدم. 

 آتیال... بله، یعنی... چیزه! آتیال تهران نیست.  -

من کردن مهین مشکوک به ابروهای کاوه جمع شد. من

 رسید. نظر می

 کجا رفته؟  -

 هاش رفته شمال. چیز... با دوست -



 ای تصنعی کرد. کاوه خنده

 به سالمتی، گوشیش چرا خاموشه؟  -

قدر سرشون گرمه که هاشه، اونهروقت با دوست -

 ره گوشیش رو شارژ کنه. یادش می

پته کاوه با خودش فکر کرد مهین این پاسخ را بدون تته

کردن و راحت به زبان آورده بود، انگار به خودش 

کرد او سعی دارد ؛ ولی کاوه حس میمسلط شده بود

 چیزی را پنهان کند. صمیمانه گفت: 

خوش به حالش. من خیلی وقته فرصت نکردم چند  -

 خواد. روز برم مرخصی. دلم یه مسافرت می

رید سفر و خستگی شه، میانشاهللا سرتون خلوت می -

 کنید. در می

بلند باید بیام ماشین آتیال رو قرض بگیرم. با شاسی -

 چسبه! سفر بیشتر می

 ماشین قابل شما رو نداره.  -

 کاوه باز خندید. 



اگه با ماشین خودش نرفته، همین االن بیام جلو  -

 در! تعارف اومد نیومد داره ها! 

 مهین با مکث جواب داد: 

 با ماشین خودش رفته.  -

 سریع اضافه کرد: 

هاش هم مثل شما گفتن سفر با ماشین ستدو -

 بلند بهتره. شاسی

انشاهللا که بهشون خوش بگذره. هروقت برگشت،  -

 بگید یه زنگ به من بزنه. 

 چیزی شده؟  -

 بخش گفت: کاوه با لحنی اطمینان

ی همون سؤاالتیه که قبالً نه، چیز مهمی نیست. ادامه -

 نباشید.از تمام حاضرین پرسیده بودم. نگران 

 رسونم.  چشم، اومد تهران، حتماً پیغامتون رو می -

وقتی خداحافظی کردند، کاوه به فکر فرورفت. صدای 

مهین نگران به نظرش رسیده بود و مردد جواب دادنش 

کامالً مشکوک بود. ابروهای کاوه جمع شد، بعد گوشی 



تلفن داخلی را برداشت و شماره گرفت. چند لحظه بعد 

 گفت: 

رتی، همین االن از قاضی حکم بگیر برای استعالم قد -

پالک ماشین به نام آتیال فتاحی، بعد هم ببین در مورد 

 تونی گیر بیاری. اون ماشین چی می

 دنبال چی بگردم قربان؟  -

ی بیشتر از همه اینکه ماشین االن کجاست و تو هفته -

 گذشته کجاها بوده. 

 اطاعت قربان.  -

ت و باز به فکر فرورفت. این کاوه گوشی را گذاش

شد. تا آن تر میپرونده هر روز و هر ساعت گسترده

لحظه نتوانسته بود حتی یک نفر را از فهرست 

ها بیشتر هم مظنونین کنار بگذارد و برعکس تعداد آن

ی طور بقیهشده بود. حاال مائده و دوستانش، همین

رست دخترهایی که با نوید در ارتباط بودند هم جزو فه

کس نداشت ولی مظنونین بودند. هیچ مدرکی از هیچ

هایی برای ها به نوعی انگیزهی زیادی از این آدمعده

قتل نوید داشتند. از این همه کار که مقابلش بود، 



ای کرد. در تمام مدت کارش پروندهاحساس نگرانی می

هایش را روی با این حجم به او سپرده نشده بود. لب

به خودش گفت باالخره قاتل را پیدا  هم فشار داد و

 خواهد کرد.
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کرد. کاوه پشت میزش نشسته بود و در سکوت فکر می

شد، مرور در ذهنش چیزهایی را که به مائده مربوط می

 کرد. 

رضا به او خبر داده بود که محسن موفق شده لیست 

وید را به دست بیاورد. واقعاً های ناموفق گوشی نپیام

چند تماس ناموفق با گوشی پریسا داشت. پریسا در این 

 مورد دروغ نگفته بود. 

امروز صبح مادر مائده مثل هر روز به آگاهی آمده و با 

ی دخترش شده بود. کاوه با اشک و زاری پیگیر پرونده

او حرف زده و در مورد روز مهمانی که دایی مائده را 



ده بودند، پرسیده بود. زن تاریخ دقیق را به دعوت کر

داد که با خاطر نداشت. کاوه به این مادر نگران حق می

ذهن مغشوشش چنین چیزی را در ذهن نداشته باشد. 

آمدند. معلوم های معقولی به نظر میی مائده آدمخانواده

نبود کجای تربیتشان اشتباه کرده بودند که دخترشان به 

بود. آن لحظه با خودش فکر کرده  چنین راهی رفته

کرد دختر افشین درست مثل پریسا. کی فکر می»بود، 

که زیر نظر خواهر خودم بزرگ شده، بره دنبال همچین 

 «پسر و...کارهایی؟ اعتیاد و دوست

تقویم آورده و به مادر مائده کمک کرده بود روز 

 مهمانی را به یاد بیاورد. وقتی او گفته بود مهمانی روز

ویکم بوده است، انگار بار سنگینی را از دوشنبه بیست

روی دوش کاوه برداشته بودند. پس دختری که مائده 

دیده بود همراه نوید از باشگاه بیرون آمده، پریسا 

نبوده است. پریسا آن روز هنوز در کمپ بود. احتماالً 

مائده روز بعد پریسا را همراه نوید در ماشین دیده بوده 

بودند بستنی بخورند و پریسا گفته بود در که رفته 

 حال هنوز مطمئن نبود. ماشین منتظر مانده است، بااین



عکس دخترهایی را که با نوید در ارتباط بودند، با دقت 

نگاه کرده بود. زیاد طول نکشیده بود که چشمانش 

روی عکس بنیتا متوقف شده بود. دختر موهای صاف 

سا. مائده گفته بود بلوطی داشت، شبیه موهای پری

صورت دختر را ندیده ولی به موهای او اشاره کرده 

 بود. 

کاوه پرینت خط نوید را بررسی کرده بود. عصر روز 

ویکم اردیبهشت، نوید به مائده زنگ زده بود. بیست

طول تماس چند دقیقه بود. بعد با بنیتا تماس گرفته و 

راحتی  چند دقیقه هم با او صحبت کرده بود. کاوه نفس

رسید. احتماالً ست به نظر میچیز درکشید. حاال همه

نوید به مائده زنگ زده و او را به سوئیتش دعوت 

تواند بیاید. کرده بود. مائده گفته بود مهمان دارند و نمی

بعد نوید بنیتا را دعوت کرده بود. مائده برای فضولی 

یتا خبر به سمت باشگاه آمده و دیده بود که نوید و بنبی

دست در دست هم از باشگاه بیرون آمدند و رفتند. به 

نوید زنگ زده و نوید جواب نداده بود. روز بعد باز 

آمده بود سراغ نوید که او و پریسا را در ماشین دیده 

بود، این بار هوا روشن بود و به وضوح صورت پریسا 



را دیده بود. با توجه به شباهت اتفاقی رنگ شال و 

ر کرده  بود پریسا همان دختر دیروزی موهایشان، فک

است. به نوید زنگ زده و سرش داد کشیده بود، همان 

 تماسی که پریسا برایش گفته بود. 

افکار کاوه به اینجا که رسید، بیشتر احساس آرامش 

کرد. روزی که نوید با بنیتا بود، تماس مائده را جواب 

د. با دخترهایش بونداده بود، چون بنیتا یکی از دوست

هم رابطه داشتند. کاوه قبالً با بنیتا حرف زده بود و 

دانست که نوید در گوش او هم از عشق و ازدواج می

اش زمزمه کرده بوده؛ ولی پریسا هنوز فقط دختردایی

ای ولو بود. نه قولی به هم داده بودند و نه عالقه

رسید نوید خیال ظاهری بینشان بود. هرچند به نظر می

دها پریسا را هم به سمت خودش جذب کند ولی داشته بع

تر بوده، برای همین تماس آن روز مائده برایش مهم

مائده را جواب داده و سعی کرده بود با مالیمت قانعش 

 کند که بعداً حرف بزنند. 

اش حبس شده کاوه نفسی را که انگار چند روز در سینه

الاقل از بود، بیرون داد. پریسا ارتباطی با نوید نداشت. 

گناه بود. بلند شد و سربازی را صدا زد که این نظر بی



مائده را به اتاق بازجویی بیاورد. شک اینکه مائده در 

جا کردن قتل نوید دست داشته و سعی کرده با جابه

ها پای پریسا را وسط بکشد، در ذهنش قوی شده تاریخ

ده هرحال مائده یک بار نوید را با پریسا دیده بوبود. به

و خبر هم نداشته که او روز قبل در کمپ بوده است. 

احتمالش زیاد بود که خواسته باشد از او و نوید 

 زمان انتقام بگیرد. هم

□ 
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ی های خرید پدرش که در دو کیسهامیرعلی با سفارش

یزی بزرگ بود، وارد مغازه شد و سالم کرد. محسن چ

 را در کشوی میزش گذاشت و با عجله کشو را بست. 

 علیک سالم. کجا موندی این همه وقت؟  -

ترافیک بود. دو ساعته تو تاکسی عالفم پشت یه  -

 چراغ. انگار تایمرش خراب شده بود. 



 ها رو بچین تو قفسه. جنس -

ها را که روی گفت و دوباره کیسه« چشم»امیرعلی 

زمین گذاشته بود، برداشت. به طرف قسمتی از مغازه 

های روشویی و کاسه توالت، رفت که پشت انواع نمونه

بندی شده بود. یکی از برای کاالهای ریزتر طبقه

ها ها را باز کرد و مشغول چیدن شیرآالت در طبقهکیسه

 شد. 

ی دوم رفته بود که محسن بلند شد. تازه سراغ کیسه

امیرعلی از زیر چشم او را نگاه کرد که به طرف اتاقک 

انتهای مغازه رفت و وارد شد. چند لحظه بعد صدای باز 

و بسته شدن در توالت به گوشش رسید. معطل نکرد و 

به سرعت به طرف میز پدرش دوید. با حداکثر سرعت 

هایش ی از قدمکرد اما سعی داشت هیچ صدایحرکت می

صدا کشو را بیرون بلند نشود. پشت میز رفت و بی

ی وسایلی که در کشو بود، یک رسید کشید. روی بقیه

عابربانک به چشمش خورد. رسید را برداشت و نگاهی 

اختیار سوت کوتاهی به آن انداخت. با دیدن مبلغ بی

کشید. پدرش این رقم را به حساب چه کسی واریز کرده 

سن عادت به خرید خیلی زیاد برای مغازه بود؟ مح



خرید که مطابق پسند بازار کم مینداشت، اجناس را کم

و متنوع باشد. به نظر امیرعلی پرداخت چنین رقمی 

 توانست بابت خرید برای مغازه باشد. نمی

صدای سیفون توالت به گوش رسید. امیرعلی سریع با 

و اش از رسید عکس گرفت و آن را در کشگوشی

ی خریدها گذاشت. از میز دور شد. هنوز به کیسه

نرسیده بود که دِر اتاقک باز شد و محسن بیرون آمد. 

جا ها ایستاد و مشغول جابهامیرعلی جلوی یکی از قفسه

که پشت میزش کردن وسایل درونش شد. محسن درحالی

 نشست گفت: می

هنوز تموم نکردی؟ دست بجنبون. گرسنمه. زودتر  -

 هار بگیر. برو نا

 شه. چشم بابا، االن تموم می -

چید، ذهنش ها میکه وسایل کیسه را داخل قفسهدرحالی

زد به چیزی که دنبالش بود، درگیر بود. حدس می

نزدیک شده است، اما هنوز هیچ راهی سراغ نداشت که 

 تمام واقعیت را بفهمد. 

□ 



کاوه با ابروهای باال رفته به صورت بهروز خیره شد و 

 گفت: 

شم آقای ارجمند. نامدار از من متوجه منظورتون نمی -

 چه نظر برای پریسا خطرناکه؟ 

 دونم ولی... خودم هم نمی -

 کاوه کالفه گفت: 

ست؟ شه توضیح بدید؟ حرفتون مرتبط با پروندهمی -

وید دارید که اومدید احتماالً اطالعاتی در مورد قتل ن

 سراغ من. 

ی قتل باشه نه، هیچ اطالعاتی که مرتبط با پرونده -

ندارم. چون موکلم هنوز کامالً از اتهام مبرا نشده، 

 خواستم در جریان باشی. 

کنید خب شما در مورد نامدار چی فهمیدید که فکر می -

 برای پریسا خطرناکه؟ 

تیغه یشه سهبهروز دستی به صورتش کشید که مثل هم

 و کامالً تمیز بود. 

مطمئن نیستم براش خطرناک باشه اما... من متوجه  -

 کنه. شدم که نامدار پریسا رو تعقیب می



 چطوری متوجه شدید؟  -

واقعیتش... بهش شک داشتم. یه نفر رو گذاشتم  -

 تعقیبش کنه. 

 جای مشکوکی رفت؟  -

. دیروز نه، فقط رفته سر کار و برگشته خونه، ولی.. -

 صبح پریسا رو تعقیب کرده. 

 کاوه با اخم گفت: 

اید، بعیده این رو تعبیر از شما که یه وکیل باسابقه -

کنید به اینکه نامدار واسه پریسا خطرناکه. فکر 

 تری هم دارید.کنم دالیل محکممی
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بهروز برای پاسخ دادن چند لحظه فکر کرد. خیال 

نداشت به کاوه بگوید دلیل اصلی شک او به نامدار، 

 های افشین بوده است. حرف



جوون، به نظرت کسی بیخودی دیگری رو تعقیب  -

 کنه؟ می

ی نامدار و نه، ولی... با توجه به ارتباط صمیمانه -

تری کنه و کنم شاید خواسته براش بزرگپریسا فکر می

 ره دنبال اعتیاد. مطمئن بشه پریسا نمی

 بهروز بلند شد. 

ی خودم دونستم بهت بگم. دوست ندارم من وظیفه -

 نکرده یه قتل دیگه بیاد روی این پرونده. فردا خدای

 کاوه هم بلند شد و پرسید: 

 به افشین خان هم گفتید؟  -

هم صالح ندونستم بگم. افشین االن خیلی کالفه و به  -

ست. نخواستم ذهنش درگیر مشکل جدیدی بشه. ریخته

حس کردم بهتره به شما بگم و خودت هر اقدامی صالح 

 دونی بکنی. خدانگهدار. می

گفت و وقتی بهروز از در « خداحافظ»کاوه زیر لب 

ای متفکر پشت میزش نشست. از بیرون رفت، با چهره

ای نظر قانونی هیچ جرمی اتفاق نیفتاده بود اما بر

خودش هم عجیب بود که نامدار، پریسا را تعقیب کرده 



کند، به این که پوست لبش را با دندان میباشد. درحالی

نتیجه رسید که بهترین اقدام این است که به محض 

ی پرونده وقتی کمی سرش خلوت انجام کارهای اولیه

اش بگذارد. این بهترین شد، تعقیب پریسا را در برنامه

کند و سر بفهمد پریسا چه کارهایی میکار بود که 

 کرده است. دربیاورد که چرا نامدار او را تعقیب می

□ 

پریسا از ساختمان بیرون آمد و وارد حیاط شد. چند قدم 

که جلو رفت، چشمش افتاد به نیوشا که روی یکی از 

های فرفوژه کنار استخر نشسته و با چشمانی صندلی

مان موقع از صدای پای غمگین خیره شده بود به آب. ه

پریسا سرش را بلند کرد و به محض اینکه چشمش به 

پریسا افتاد، خشم جای غم را درون چشمانش گرفت. 

ی پریسا یک آن مردد ماند. دوست نداشت با خانواده

رو شود. از همان موقع که متوجه شده اش روبهعمه

بود نگاهشان به او جور دیگری شده است، دیگر به 

درچشم بود ن نرفته بود، اما حاال با نیوشا چشمشاخانه

آمد. زیر لب سالم کرد. نیوشا و کاری از دستش برنمی

 بلند شد و بدون اینکه جواب سالمش را بدهد گفت: 



 برید اول صبح؟به، سرکار خانم. کجا تشریف میبه -

آمیز او را به روی خودش پریسا لحن ناخوشایند و طعنه

 نیاورد.  

کم کار دارم. تو خوبی نیوشا جون؟ عمه بیرون یه -

 بهترن؟ 

ی مقتول رو از ِکی تا حاال قاتل احوال خانواده -

 پرسه؟ می

های پریسا گرد شد و تصمیم گرفت جواب ندهد. چشم

هایش را تند کرد که زودتر به ماشینش برسد. نیوشا قدم

جلو آمد و مقابلش ایستاد. به چشمان او خیره شد و با 

  غیظ گفت:

شه. فکر روزی که سِر دار ببینمت، دلم خنک می -

 نکن قسر دررفتی. 

پریسا خواست از کنارش بگذرد که نیوشا چنگ زد به 

بازویش و او را نگه داشت. پریسا دستش را کشید و 

وقتی نتوانست آن را از میان انگشتان نیوشا بیرون 

 بکشد عصبی گفت:

 ولم کن. قتل نوید هیچ ربطی به من نداره.  -



 نیوشا داد زد: 

آشغال، فکر نکن همه رو گول زدی، من هم گول  -

خورم. همون شب که تو حیاط خواستی براش می

چی رو پاپوش بدوزی، نوید تو خونه برامون همه

تعریف کرد. گفت از همون روز که از کمپ برگشته 

بودی، گیر دادی بهش. رفتید دم باشگاه که نوید 

ته بمون تو ماشین بره یه سر بزنه و بیاد. بهت گف

ولی تو اصرار داشتی برید تو سوئیتش یه چایی 

سره بخورید که قبول نکرده. روزهای بعدش هم یه

داده. وقتی زدی ولی جواب نمیبهش زنگ می

ناامید شدی، اون شب خواستی تالفی دربیاری و 

 بهش تهمت زدی. بعدش هم دلت خنک نشد و...
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 آلود شد. صدای نیوشا بغض



کشتیش! آره، تو آشغال داداشم رو کشتی واسه  -

 اینکه نتونستی بندازیش تو دام. 

ی پریسا نیوشا را هل داد و وقتی دستش از میان پنجه

 او آزاد شد عصبی گفت: 

گی، یا اون داداش عوضیت یا تو داری دروغ می -

براتون قصه بافته. تمامش برعکس بود. کسی که 

گرفت، من زد و جواب نمیاصرار داشت و زنگ می

 نبودم، نوید بود. 

ی مانتوی پریسا را با دو نیوشا دوباره جلو آمد و یقه

 دست چسبید. خیره به چشمان او هوار زد: 

شناسم. همیشه دوست من تو آشغال رو خوب می -

داری با خوشگلیت مردها رو بکشی طرف خودت، 

شون دور. این کار بعد لهشون کنی و بندازی

هات رو خالی طوری عقدههمیشگیت بوده. این

کنی. هیچی غیر از ظاهر نداری که بهش بنازی. می

چهار سالی که موندی پشت کنکور خیلی بهت فشار 

رفتیم دانشگاه و مون شد که همهآورد. حسودیت می

تموم هم کردیم ولی تو هنوز داشتی کنکور 

 دادی. می



دار شده بود ولی هنوز صدایش از شدت بغض خش

 زد. فریاد می

این دفعه دیگه خیلی برات سنگین بود که نوید  -

ام که پَست زد. کشتیش. تو قاتلی. منتظر روزی

زنی و ببینم آویزون به طناب دار دست و پا می

 نی. کَ جون می

ی همکف و دِر حیاط رو به کوچه باز دِر طبقه زمانهم

شد. کاوه از کوچه وارد حیاط شد و شهره هم از 

هایش ساختمان بیرون آمد. شهره شالی روی شانه

انداخته بود و لباس خواب بلندش از زیر آن دیده 

آلودش اش اطراف صورت خوابشد. موهای آشفتهمی

ی تند به طرف پریسا و هایریخته بود. هردو با قدم

های نیوشا را که هنوز چنگ نیوشا آمدند. شهره دست

داد، ی پریسا و با صدای بلند فحش میزده بود به یقه

 گرفت و او را عقب کشید. 

 اینجا چه خبره؟  -

کنان به طرف هقنیوشا بدون اینکه جواب بدهد، هق

ساختمان راه افتاد. شهره دنبالش رفت و دست انداخت 

 ش. گردن



با این حال نرو باال نیوشا جون. حال مامانت بدتر  -

 شه. می

تونیم فکر کردید حالش بد نیست؟ ما از این به بعد می -

کنید با این همه مثل آدم عادی زندگی کنیم؟ خیال می

سروصدا چرا مامانم هنوز نیومده بیرون؟ هر شب داره 

اره خوابه، تازه اگه کابوس بذهای قوی میبا آرامبخش

 شب با جیغ بیدار نشه. بخوابه و نصفه

 شهره با مالیمت گفت: 

کنم چه حالی داری، ولی دونم عزیزم، درک میمی -

پریسا تبرئه شده که آزادش کردن. االن هم بیا یه 

آب به سر و صورتت بزن، عصبانیتت آروم بگیره، 

 بعد برو. 

داد و او طور که شهره داشت نیوشا را دلداری میهمان

برد، پریسا با اخم به کاوه به طرف واحد خودشان می را

 نگاه کرد و با لحنی تند گفت: 

طوری سرت چون دِر حیاط ما خرابه، تو باید همین -

رو بندازی پایین و بیای تو؟ هنوز زنگ اختراع 

 نشده؟ 



 کاوه پوزخند زد. 

خواستم زنگ بزنم که حس پشت در بودم و می -

رنه ممکنه یه قتل کردم الزمه زودتر بیام تو وگ

 دیگه هم اتفاق بیفته!

چپ نگاه کرد و از کنارش گذشت. تازه پریسا به او چپ

 کنار ماشینش رسیده بود که کاوه پرسید: 

 ری؟ کجا می -

 باید به تو جواب پس بدم؟  -

 هر موقع الزم باشه، آره. هنوز با وثیقه آزادی.  -

به  پریسا نفسش را پوف کرد که حرصش را بخواباند.

 حد کافی دیرش شده بود. 

 کالس نقاشی. دیگه امری ندارید؟!  -

 به سالمت. -
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روی حیاط پریسا ریموت زد و در حینی که دِر ماشین

شد، پشت فرمان ماشین نشست و سریع باز می

عقب گرفت. موقعی که ماشینش در کوچه صاف دنده

شد، نگاهی به داخل حیاط انداخت. کاوه کنار استخر 

 ایستاده و خیره شده بود به آن. 

□ 

کاوه روی گوشی انگشت کشید و آن را به گوشش 

 . چسباند

 بگو قدرتی.  -

قربان تو جواب استعالم ماشین آتیال فتاحی، یه جریمه  -

دوربینی هست. مال دیروز بوده و به خاطر سرعت 

 غیرمجاز. 

 محلش کجاست؟  -

 اطراف اراک قربان.  -

 های کاوه جمع شد. چشم

جای دقیقش رو دربیار، در مورد منطقه تحقیق کن.  -

اده یا اتوبان یا خیابون خوام بدونم چه جور جاییه. جمی

 رسه. آد و به کجا میشهری، از کجا می



 اطاعت قربان.  -

که کاوه گوشی را روی صندلی انداخت و درحالی

ماهرانه ماشین را در جایی که خالی شده بود پارک 

کرد، به فکر فرورفت. مهین گفته بود آتیال با می

دوستانش برای استراحت به شمال رفته است ولی او 

اطراف اراک بود. این دروغ مسلماً دلیلی داشت. ماشین 

را خاموش کرد و از خودش پرسید آتیال در اراک چه 

کاری دارد که حتی اسم آن شهر هم نباید به گوش او 

رسید. ذهنش کشیده شد به احتمال خروج غیرقانونی می

از مرزهای آبی جنوب کشور، اما زود این فکر را کنار 

منعی برای خروج قانونی از کشور  گذاشت. آتیال هیچ

تر این نداشت. اگر چنین خیالی در سرش بود، راه راحت

بود که به فرودگاه برود و در اولین پرواز یک صندلی 

خالی پیدا کند و عازم ترکیه شود، کاری که اکثر 

 کردند. مجرمین می

ی نگاهی به آینه بغل ماشین انداخت و سرتاسر کوچه

از کرد. هنوز خبری نبود. آخرین طرفه را براندیک

بازجویی مائده را در ذهنش مرور کرد. هنوز فرصت 

نکرده بود آن بازجویی را برای خودش تحلیل کند. 



مائده و دوستانش دزدی از باشگاه را که انکارناپذیر 

بود، گردن گرفته بودند اما زیر بار قتل نرفته بودند. 

قتل نوید دست  کدامشان اعتراف نکرده بودند که درهیچ

ها باشد اما اند. کاوه هنوز مطمئن نبود قتل کار آنداشته

این احتمال را کنار هم نگذاشته بود. بعید نبود مائده بعد 

از آن سرخوردگی وحشتناکی که از نوید پیدا کرده بود، 

تصمیم گرفته باشد او را به قتل برساند و بعد هم در 

وئیت دستبرد فرصتی مناسب به محل مخفی نوید در س

 بزند. 

های کاوه روی آینه ماشینی توی کوچه پیچید و چشم

بغل میخ شد. ماشین نزدیک شد و سرعتش را کم کرد. 

کمی جلوتر از خودروی کاوه توقف کرد. کاوه لبخند زد. 

ها رانندگی در تهران و دانستن مسیرهای فرعی سال

اش باعث شده بود فرمان عالیخلوت در کنار دست

برسد و از قبل هم به این  ها به آنجاتر از آنسریع

موضوع اطمینان داشت. صبر کرد تا پریسا پیاده شد و 

وقتی ماشین دور شد، کاوه پیاده شد و به طرف ماشین 

پریسا رفت که دو ماشین جلوتر از او پارک بود. پریسا 

خواست در را ببندد که پشت فرمان نشسته بود و می



وقتی کاوه در را نگه داشت. پریسا کمی چرخید و 

اختیار هین کشید. هردو خیره چشمش به او افتاد، بی

ای مبهوت و کاوه با شده بودند به هم، پریسا با چهره

 چشمانی قاطع. چند لحظه بعد پریسا اخم کرد و گفت: 

رم باید سر راهم سبز دِر ماشین رو ول کن. هرجا می -

 بشی؟ 

 کجا رفته بودی؟  -

 . صبح جوابت رو دادم. کالس نقاشی -

 پس چرا ماشینت اینجاست؟  -

صبح ماشین خراب شد. گذاشتمش اینجا با تاکسی  -

 رفتم. 

 خود درست شد؟بعد ماشینت خودبه -
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 من کرد. پریسا من



جوری خراب نبود که راه نه... یعنی چیزه... اون -

باهاش برم، جایی داد. ترسیدم نره. یه صداهایی می

خراب بشه که جای پارک نباشه. االن برم خونه، به 

 گم ببردش تعمیرگاه.بابام می

 کاوه پوزخند زد. 

 پس با تاکسی رفتی. با چی برگشتی؟  -

 جانب جواب داد: بهپریسا حق

 با یه تاکسی دیگه. -

 کاوه یک ابرویش را باال داد. 

   از کی تا حاال مانی هژبر راننده تاکسی شده؟ -

پریسا نفسش را با صدا بیرون داد. امروز از صبح 

اش هنوز هم ادامه نحس شروع شده بود و انگار نحسی

داشت. کاوه او و مانی را دیده بود. اشتباه کرده بود که 

کرد کاوه همان لحظه از راه رسیده و تصادفی خیال می

 او را دیده است. کاوه چند لحظه او را نگاه کرد و گفت: 

 ت رو نشنیدم. جواب -



خب من... موقع برگشتن تصادفی مانی رو دیدم. وقتی  -

 جریان رو شنید، پیشنهاد داد من رو برسونه. 

آد وایستم پردازیت عالیه. بدم نمیاستعداد دروغ -

هات رو گوش بدم ولی وقت ندارم. من از صبح قصه

 چی رو دیدم. دنبالت بودم. همه

زده چشمانی وحشت پریسا آب دهانش را فروداد و با

کرد کاوه واقعیت را خیره ماند به کاوه. داشت فکر می

زند. صدای بوق ماشینی بلند دستی میگفته یا دارد یک

شد. کوچه باریک بود و هردو طرفش ماشین پارک شده 

خواست رد شود و باز بودن دِر ماشین بود. ماشینی می

سته پریسا و کاوه که کنارش ایستاده بود؛ راهش را ب

رفت، که عقب میبود. کاوه در را بست و درحالی

ی ماشین اش گذاشت و از رانندهدستش را روی سینه

عذرخواهی کرد. بعد ماشین را دور زد و در شاگرد را 

باز کرد و روی صندلی نشست. پریسا بدون هیچ 

 رو. کاوه پرسید: واکنشی خیره شده بود به روبه

ودید تو ماشین و ای که سرش نشسته باون کوچه -

قدر بهش داشتید، چی داره که اینچشم ازش برنمی

 عالقه دارید؟ 



طوری یه جا وایستاده بودیم جای خاصی نیست. همین -

 که حرف بزنیم. 

تون رفت تو کوچه، یکیپس چرا هر ماشینی می -

ها یواشکی نگاه شدید از پشت درختفوری پیاده می

 ره؟ کردید که کجا میمی

 با حرص گفت:  پریسا

سیاه به تو چه مربوطه؟ اصالً فکر کن ما داشتیم زاغ -

زدیم. چرا باید به تو توضیح بدم؟ یکی رو چوب می

باشه، تو کشف کردی من با مانی رفتم بیرون. برو به 

 بابام گزارش بده، جایزه هم بگیر. 

 کی گفت قراره من برم به بابات گزارش بدم؟  -

با دقت صورتش را نگاه  پریسا به سمتش چرخید و

 ی کاوه نفهمید. مردد پرسید: کرد. چیزی از حالت چهره

 خوای بری به بابام بگی؟ یعنی نمی -

 نه.  -

 اصالً واسه چی دنبال ما اومدی؟  -

 کاوه به جای اینکه جواب سؤال پریسا را بدهد پرسید: 



 کنه؟ تا حاال شده متوجه بشی کسی تعقیبت می -

 پریسا اخم کرد. 

 پلیسی دیگه. بلدی یه جوری تعقیب کنی آدم نفهمه.  -

 کسی که پلیس نباشه چی؟  -

 مثالً کی؟ -
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از نزدیکان، کسانی که باهاشون تو اون خونه  -

 کنید. زندگی می

 پریسا سرش را به راست و چپ تکان داد. 

 وقت نشده. نه، هیچ -

 های او خیره شد. کاوه به چشم



به نامدار گفتی که به جای کالس نقاشی با مانی  -

ری شمال شهر چند ساعت یه کوچه رو می

 پایی؟ می

پریسا از جا پرید و چشمانش گرد شد. با دهان باز خیره 

 رنگی زد. شده بود به کاوه. کاوه لبخند کم

قدر نترس. قرار نیست به کسی بگم تو و مانی این -

مچین کاری کردید. کالً هرچی االن بهم بگی، بین ه

 مونه.خودمون می

 ربط گفت: پریسا اخم کرد و بی

 اطمینانیه. نامدار آدم قابل -

 جا. ری اوندونه میپس می -

 پریسا جواب نداد. کاوه دوباره پرسید: 

 تو اون کوچه چه خبره؟  -

پریسا حرصش را فروداد و سعی کرد خودش را به 

 بزند.  مظلومیت

باور کن خبری نیست. اتفاقی سر اون کوچه  -

هامون هم وایستاده بودیم. اون پیاده و سوار شدن



خواستیم سرمون گرم بشه و یه جور بازی بود. می

بازی دربیاریم. گفتیم مثالً ما داریم اون ادای پلیس

 کنیم. ها رو تعقیب میماشین

 کاوه پوزخند زد. 

 باشه، باور کردم!  -

از کرد و خواست پیاده شود. پریسا با عجله در را ب

 گفت: 

 دی به بابام نگی با مانی بودم؟ اگه بهت بگم، قول می -

برای اینکه به کسی نگم با مانی بودی، رشوه  -

جا گم، اما دوست دارم خودت بگی اونخوام. نمینمی

فهمم تو اون کوچه چه خبره کار داشتی. خودم میچی

 شه. ی بلبشو کلی وقتم تلف میولی وسط این پرونده

گم... یکی... یعنی... یه دختره تو خب... باشه، می -

خواست اون کوچه هست که مانی دوستش داره. می

 یواشکی ببیندش. 

کاوه یک ابرویش را باال برد و به او نگاه کرد. پریسا 

 گفت: 



کنید تون فکر میدونم همهجوری نگاه نکن. میاون -

پسرمه ولی من از اول هم گفته بودم فقط یه مانی دوست

دوستی معمولیه. مانی یه دختر دیگه رو دوست داره که 

 ست. شون تو اون کوچهخونه

بافی و تحویل آدم وقتی راست و دروغ رو به هم می -

و کدوم دی، تشخیصش سخته که کدومش راسته می

 دروغ.  

پریسا خواست چیزی بگوید که کاوه پیاده شد. قبل از 

 اینکه در را ببندد پرسید: 

 حاال ماشینت که مشکلی نداره؟  -

 رو نگاه کرد و زیر لب گفت: پریسا به روبه

 نه.  -

 خداحافظ.  -

کاوه در را بست و به سمت ماشین خودش رفت. تعقیب 

ده بود. اگر میان امروز فقط ذهنش را بیشتر درگیر کر

به آن کوچه کرد، باید حتماً این همه کار وقتی پیدا می

فهمید پریسا و مانی آنجا چه کاری زد و میسر می

اند. الاقل حاال خیالش راحت شده بود که نامدار داشته



رسید پریسا خطری برای پریسا ندارد، چون به نظر می

بش کند که گوید و نیازی نیست تعقیچیز را به او میهمه

زد نامدار سر از کارهایش دربیاورد. کاوه حدس می

هنوز به خاطر اعتیاد پریسا نگران است و خواسته 

دو بار تعقیبش کند و مطمئن شود که دیگر سراغ یکی

 رود. اعتیاد نمی

□ 
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دستی یشنیوشا در را باز کرد. افشین در سالم دادن پ

 کرد. نیوشا گفت: 

 سالم دایی.  -

 شد پرسید: که وارد میافشین درحالی

 خوبی دخترم؟  -



نیوشا به جای جواب آه عمیقی کشید. افشین خوب حس 

کرد. به جعفر که روی کاناپه و حال او را درک می

نشسته و طوری در خودش فرورفته بود که انگار اصالً 

جعفر سرش را بلند حواسش به اطراف نبود، سالم کرد. 

کرد و زیر لب جواب داد. افشین با او احوالپرسی کرد و 

 از نیوشا پرسید: 

 مامانت کجاست؟ خوابه؟  -

نه دایی، بیداره ولی امروز حالش خوب نیست. دوباره  -

ی اتاقش، نه شده عین روزهای اول. نشسته گوشه

زنه خوره. فقط گاهی یهو میزنه، نه چیزی میحرف می

 کنه. ریه و با جیغ نوید رو صدا میزیر گ

دار شد. افشین با تأسف صدای نیوشا آخر حرفش بغض

نفس صداداری بیرون داد و به طرف اتاق آتوسا راه 

افتاد. در اتاق را باز کرد و با دیدن آتوسا که روی تخت 

نشسته و زانوهایش را در شکمش جمع کرده بود، 

شدنی نبود. جلو امدلش گرفت. درد این خانواده تا ابد تم

رفت و سالم کرد. آتوسا انگار نشنید چون هیچ 

ی او العملی نشان نداد. افشین دست روی شانهعکس

 گذاشت. 



 آتوسا.  -

دفعه از جا پرید و چند لحظه خیره شد به آتوسا یک

 افشین. بعد اخم کرد و با لحن تندی گفت: 

 واسه چی راه افتادی اومدی اینجا؟  -

 اومدم حالت رو بپرسم خواهر من.  -

کشی اومدی حال من رو بپرسی؟ به تو خجالت نمی -

ات رو رفتی اون دختر عفریتهجای احوالپرسی باید می

 کردی. خفه می

 افشین چیزی نگفت و لب تخت نشست. آتوسا داد زد: 

چرا نذاشتی اعدامش کنن؟ رفتی براش وکیل  -

در زدی تا آوردیش بیرون و در و اونگرفتی، این

 ی دق گذاشتی جلو چشمم. مثل آینه

 افشین با مالیمت جواب داد: 

 پریسا که تقصیری نداره عزیزم.  -

آتوسا خودش را روی تخت به طرف افشین کشید و 

 صورتش را مقابل افشین گرفت. با غیظ گفت: 



ات باعث و بانی مرگ نویدمه. ن دختر فاحشهاو -

نتونستی جمعش کنی. از همون اول با تمام مردها 

السید. واسه نوید من هم دام پهن کرده بود. می

بازی درآورد. وقتی نتونست به جایی برسه؛ مظلوم

هایی که ی اونهو و جنجال راه انداخت. بعد بقیه

 شتن. دنبال خودش راه انداخته بود، نوید رو ک

دفعه آتوسا با دو دست توی سرش کوبید و درحالی یک

 کشید جیغ زد: که موهایش را می

مطمئنم نامدار و آتیال کشتنش، شاید هم یکی از  -

ت بیرون باهاشون اون هزارتا مردی که دختر آکله

 زد. الس می

های آتوسا را گرفت که خودش را نزند. افشین دست

زد، اش مشت میه سینهکه بآتوسا هلش داد و درحالی

 هوار کشید: 

الهی داغش به دلت بمونه. انشاهللا رو تخت  -

گلم رو پرپر شورخونه ببینمش که پسر دستهمرده

کرد. خداااا! اگه هستی، اگه عدالتت هست، تقاص 

 ی من رو از این دختره بگیر. دل شکسته



 چنگی به موهای افشین زد و جیغ کشید: 

. تا وقتی از اون دختره تو دیگه داداش من نیستی -

شو از خوام ریختت رو ببینم. گمکنی، نمیدفاع می

 ی من نذار. جلو چشمم. دیگه پات رو تو خونه

افشین رو به نیوشا که کنارشان رسیده بود و نگرانی 

 بارید گفت: ی خیسش میاز چهره

بدو پایین کیف من رو از شهره بگیر بیار دایی.  -

طوری خودش انت بزنم. اینباید یه آرامبخش به مام

 کنه. رو داغون می

نیوشا از اتاق بیرون دوید و افشین که باالخره موفق 

شده بود موهایش را از میان مشت آتوسا بیرون بکشد، 

هایش را نگه داشت. با او را روی تخت خواباند و دست

 مالیمت گفت: 

گی درسته آتوسا جون. خودت رو اذیت هرچی می -

 گی. ، هرچی تو مینکن عزیزم. چشم

زد و به افشین و پریسا آتوسا هنوز داشت جیغ می

گفت که نیوشا با کیف افشین وارد شد. بدوبیراه می

افشین کمی از تختخواب دور شد و سریع دارو را درون 



سرنگ کشید. وقتی دارو تزریق شد و آرامشی نسبی 

های آتوسا را بست، افشین با تأسف به او نگاه پلک

ر دل آرزو کرد کارش به بیمارستان روانی کرد و د

 نکشد.
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زده های گرد به پریسا نگاه کرد و وحشتترنم با چشم

 پرسید: 

 چی رو دیده؟ یعنی از اول دنبالتون بوده و همه -

 پریسا سر تکان داد. ترنم پرسید: 

 چطوری نفهمیدید؟  -

اومدم، یهو رسید. فکر کردم داشتم از خونه درمی -

اتفاقی اومده. تحویلش نگرفتم و رفتم. فکر کنم اصالً 

اومده بوده من رو تعقیب کنه و سر از کارم دربیاره. 

البد تا من از خونه دراومدم، اومده دنبالم، چون جای 



دونست. تمام مدت دنبالمون بوده. پارک ماشینم هم می

پاییدیم بلکه یه و مانی اون کوچه رو می دیده بود من

چیزی از اون خونه ویالیی بفهمیم. تنها شانسی که 

 آوردیم، اینه که نفهمیده بود دنبال اون خونه بودیم. 

 اش را روی میز کافه گذاشت و گفت: مانی فنجان قهوه

 به نظرم اینکه به کسی نگفته، خیلی مشکوکه.  -

 چیش مشکوکه؟  -

به خون تو تشنه باشه. بدجوری حالش رو کاوه باید  -

دونه که اگه بابات بفهمه من و تو با گرفتی. این هم می

شه. بعیده کاوه مردونگی به هم بودیم، برات شر می

کنم یه ریگی به کفشش هست خرج داده باشه. فکر می

کنم کاوه با که نگفته. خواسته بهت باج بده. من فکر می

بفهمونه حواسش بهت خواسته بهت این کارش می

هست که پیگیر کارهای اون و شهره نباشی. احتمال 

 شون قاتل باشه بیشتر شد. اینکه یکی

 ترنم پرسید: 

 کار کنیم؟ خب حاال باید چی -



به نظرم بهترین کار اینه که پریسا باهاش از در  -

دوستی دربیاد بلکه خر بشه و یه اطالعاتی گیرمون 

ت تلف کردیم، هیچی هم از اون بیاد. تا حاال که کلی وق

خونه نفهمیدیم. شاید کاوه یه اطالعاتی از پرونده به 

فهمیم واقعاً پریسا بده که یه چیزهایی بفهمیم. اقالً می

 وپالست. کنه یا جوابش پرتداره یه کارهایی می

 اش را لب زد و پرسید: پریسا قهوه

 یعنی چطوری باید از در دوستی دربیام؟ -

ن بهش. باهاش خوب حرف بزن. تشکر کن زنگ بز -

که به کسی نگفته. بعد دیگه خودت باید ببینی چطوری 

 تونی حرف رو بکشونی به پرونده. می

 پریسا سر تکان داد. ترنم گفت: 

باز خوبه یه روزی شما دوتا رو دیده که من نبودم  -

 رفت. چی لو میوگرنه همه

 مانی با لبخند نگاهش کرد. 

های همیشگیت برم، به ن نگرانیالهی قربون او -

فهمید اصل تایی بودیم، باز هم نمیفرض هم سه

خواستیم کرد من و پریسا میماجرا چیه. فکر می



بریم بیرون، تو هم چون دوست پریسایی باهامون 

 اومدی. 

ها را تماشا ترنم هم لبخند زد. پریسا با محبت آن

کرد. آهی کشید و در دلش آرزو کرد روزی می

ی عمرشان را کنار کالتشان حل شود و بتوانند بقیهمش

هم زندگی کنند. عشق ترنم و مانی برایش خیلی زیبا 

 بود. 

□ 

 جا کرد و گفت: پریسا گوشی را روی گوشش جابه

اون روز بهتون گفتم به شهره و کاوه شک دارم.  -

 االن هم َشکم بیشتر شده. 

 بهروز پرسید: 

 چطور؟ چیز خاصی ازشون دیدی؟  -

من کرد. دوست نداشت در مورد مانی و ترنم پریسا من

با بهروز حرف بزند، پس مجبور بود موضوع آخرین 

 دیدارش با کاوه را هم پنهان کند. 

کنم خب راستش... چیزی که نه، فقط... حس می -

 مشکوکن. 



خوام خوب ذهنت پریسا جان، به بقیه هم فکر کن. می -

یانت جز این دو نفر، رو کار بندازی و ببینی از اطراف

ها رو هم کی ممکنه تو قتل نوید دست داشته باشه. خانم

در نظر بگیر. قطعی نیست ولی کشتن با سم و دارو از 

 ها بوده.قدیم ترفند زن
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 پریسا چند لحظه به فکر فرورفت. 

 های فامیل... آتیه که محاله باشه. خب... زن -

دونم ارتباطتون خیلی گرمه، ولی دوست دارم همه می -

وقت مشکلی رو بررسی کنیم و با دلیل بذاریم کنار. هیچ

 بین تو و آتیه نبوده؟ 

مشکل که نه، ولی... خب راستش... آتیه خیلی دوست  -

ت خوبیه، همیشه غیر از دخترخاله، برام یه دوس

کردم صمیمی بوده، ولی گاهی... یه جورهایی حس می



شه. من خیلی خواستگار کم حسودیش میبه ظاهرم یه

 خورد. داشتم ولی آتیه نداشت. به نظرم گاهی حسرت می

پس احتمالش هست که خواسته باشه نوید رو بکشه  -

 و بندازه گردن تو. 

 پریسا سریع گفت: 

ددرصد آتیه رو بذارید نه، خیلی بعیده آقای ارجمند. ص -

 کنار. 

 فعالً بریم سراغ بقیه. در مورد روابطت بهم بگو.  -

 حوصلگی گفت: پریسا نگاهی به ساعت انداخت و با بی

اگه قراره یه خانم قاتل باشه، من به شهره بیشتر  -

از همه شک دارم. اون دفعه هم بهتون گفتم، زیاد 

اومد، از ریخت من هم که از نوید خوشش نمی

 بیزاره. 

 بهروز با بردباری پرسید: 

 بقیه چی؟  -

ها به نیوشا هم شک کردم. اون هم راستش تازگی -

اش با داداشش خوب نبود. االن هم با وقت رابطههیچ



من خیلی بد شده. دیروز تو حیاط دادوهوار راه انداخت 

دو بار نیوشا و که من قاتلم و نوید رو کشتم. نوید یکی

م دیده بود. فکر کنم یه بارش همین امیرعلی رو با ه

 چند وقت پیش بوده. از همون موقع کارد و پنیر بودن. 

 عجب... جریان رو کامل برام بگو دخترم.  -

که یک مانتو پریسا نگاهی به ساعت انداخت و درحالی

کشید، راه افتاد به طرف در. گوشی را بین به تنش می

هایش بند کتانیکه اش نگه داشت و درحالیگونه و شانه

بست، چیزهایی را که در مورد درگیری نوید و را می

امیرعلی شنیده بود و برخورد اخیرش با نیوشا را برای 

 بهروز تعریف کرد. 

□ 

اش کشید، گوشی را مقداد عصبی دستی به پیشانی

 بیشتر به گوشش چسباند و با لحنی تند گفت: 

گم؟ مگه عربی حرف تو حالیت نیست چی می -

 تونم بیام. زنم؟ گفتم االن نمیمی

چند لحظه ساکت ماند و به مخاطبش گوش داد و بعد داد 

 زد: 



آدم به بدپیلگی تو ندیده بودم. تا صبح هم مخ من  -

تونم... رو بخوری، فایده نداره. من... االن... نمی

بیام. کسی تو مغازه نیست. حالیت شد؟ خودت یه 

 موندی. فکری بکن. نه چالقی نه وسط بیابون 

نگاهی به در مغازه انداخت و نگاهش روی پسر جوانی 

کشیده شد که وارد مغازه شده بود. پسر با نگرانی به 

 او نگاه کرد و آهسته پرسید: 

 قالیچه رو کجا بذارم آقا؟  -

مقداد گوشی را کمی از گوشش دور کرد و با اخم جواب 

 داد: 

ن رو خوای این چیزها رو یاد بگیری؟ بازش کِکی می -

آشغال هست، ونیم. اگه روش آتهای ذرعاون قالیچه

 بیرون مغازه بتکونش، بعد بیار. 

 چشم آقا. تکوندم بعد آوردمش تو. -
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پانزده پسر به سمت تختی چوبی رفت که روی آن ده

اندازه روی هم پهن شده ی دست دوم تقریباً یکقالیچه

ای را که روی دوشش بود، ی لوله شدهبود و قالیچه

ها باز کرد. داشت با دقت و حوصله قالیچه را روی آن

کرد که مقداد دوباره گوشی را به گوشش صاف می

تر و صدایی آهسته که به گوش چسباند و با لحنی مالیم

 شاگرد مغازه نرسد گفت: 

 آم. آره، پسره اومد... باشه، می -

 حوصله گفت: چند لحظه به مخاطبش گوش داد و بی

حاال این چیزها رو وقتی اومدم بگو. حاضر شید که  -

 عالف نشم. 

 باز چند لحظه گوش کرد و با حرص گفت: 

زنی فکر کردی فقط خودت نگرانی؟ چقدر ور می -

 تو!  

بدون خداحافظی تماس را قطع کرد، گوشی را در جیبش 

که سوئیچ ماشینش را از گذاشت و بلند شد. درحالی

 داشت گفت: روی میز برمی



 داری. رم جایی. چشم از مغازه ورنمیناصر من می -

 چشم آقا.  -

 ل بازیگوشی ها. حواست جمع باشه. مبادا بری دنبا -

 خیالتون راحت آقا.  -

 مقداد کنار ناصر رسید و گفت: 

فروشی به اسم دیروز دو نفر رفتن تو یه فرش -

شون سر صاحاب مغازه رو گرم کرده، مشتری، یکی

اون یکی یه قالیچه کف رفته. بیام ببینم چیزی از مغازه 

 دونم با تو. کم شده، من می

 حواسم هست آقا.  -

هم االن دیگه باید برسه. تا نیومده، چهارچشمی بابک  -

 پایی. مغازه رو می

 چشم.  -

طور اخمو از مغازه بیرون مقداد سری تکان داد و همان

 رفت.

□ 

 مانی دنده را عوض کرد و گفت: 



آره، ترنم برام تعریف کرد، ولی یه بار دیگه خودت  -

خوام بدونم دقیقاً چی گفتی و چی دقیق بگو. می

 گفت. 

 ی شالش کشید. یسا دستی به لبهپر

هیچی، همش دو دقیقه هم نشد. زنگ زدم بهش،  -

داد. احوالپرسی کردم. خیلی سرد و کوتاه جواب می

کار دارم. قشنگ معلوم بود تعجب بعد پرسید چی

خواستم بدونم پرونده کرده بهش زنگ زدم. گفتم می

 تا کجا پیش رفته و ردی از قاتل پیدا کرده یا نه. 

 پریسا اخم کرد و ادامه داد: 

من وظیفه ندارم در مورد پرونده به »عصبانی گفت  -

به روی خودم نیاوردم، خواستم «. تو توضیح بدم

به زبون بگیرمش که مهلت نداد. سریع خداحافظی 

 کرد. 

مانی ماشین را پشت خودروهایی که پشت یک چراغ 

قرمز طوالنی ایستاده بودند، متوقف کرد و چرخید به 

 سمت پریسا. 



قدر عجله داشته این مکالمه خیلی مشکوکه. چرا این -

 زود تمومش کنه و نخواسته هیچ توضیحی بده؟ 

 ترنم هم همین رو گفت.  -

واسه همین به نظرم اومد بهتره کاوه رو تعقیب کنیم  -

که بفهمیم اصالً دنبال این پرونده هست یا داره الکی 

 کنه. وقت تلف می

 داد.  پریسا سر تکان

ره و این بهترین کاره. اگه قاتل باشه، البد الکی می -

ده که کسی هایی میآد و به مافوقش یه گزارشمی

 به خودش شک نکنه.
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که ماشین را به حرکت چراغ سبز شد و مانی درحالی

 آورد گفت: درمی



آریم این سر درمیفهمیم. امروز یه چیزهایی می -

 کنه. کار میره و چیجناب کجاها می

ی همان موقع کاوه از چراغ رد شد و نگاهی به آینه

عقب انداخت. آن پراید فسفری هنوز با حفظ فاصله 

ها در حال حرکت بود. پشت سرش میان ماشین

هایش را کمی جمع کرد و با دقت بیشتری نگاه چشم

دید ولی این اشین را نمیکرد. از این فاصله سرنشینان م

رنگ پراید واقعاً کمیاب بود و وقتی چنین ماشینی از 

نزدیک اداره با همین فاصله پشت سرش آمده بود، به 

احتمال زیاد داخلش پریسا و مانی نشسته بودند. به 

ذهنش رسید که با چند ضدتعقیب ساده از شرشان 

خالص شود یا جایی توقف کند و مطمئن شود که 

هستند، اما سریع تصمیمش عوض شد.  خودشان

ها تا کجا خیال دارند بهترین کار این بود که ببیند آن

تعقیبش کنند و بفهمد هدفشان از این کار چیست. دنده 

را عوض کرد و سرعتش را بیشتر کرد. از اولین 

 خروجی به سمت کرج پیچید. 

 وقتی از کرج گذشتند، پریسا پرسید: 

 خواد تا تبریز بره! نه میره؟ نکاین کجا داره می -



 ای کرد. خندهمانی تک

تا هرجا بره، دنبالشیم. صبح باک ماشین رو پر  -

 کردم. 

 پریسا با نگرانی گفت: 

خدا کنه جای دوری نره. به شهره گفتم بعد از کالس  -

رم بیرون ولی اگه خیلی دیر بشه، شک با ترنم می

 کنه. می

اگه دیدیم خیال داره ریم، کم دیگه مینگران نباش. یه -

 گردیم. ور دنیا، برمیبره اون

کمی جلوتر کاوه راهنما زد. تا اینجا از سرعت 

تر رانده بود و حواسش بود که مانی او اش آهستهعادی

را گم نکند. نگاهی به آینه انداخت و وقتی دید مانی 

ماشین را به سمت راست اتوبان هدایت کرد، لبخند زد. 

زدن نداشت ولی خواسته بود از قبل به عادت به راهنما 

مانی عالمت بدهد که خیال دارد از اتوبان خارج شود. 

نگران شده بود که مبادا مانی دیر بفهمد و با سرعت 

باال و به شکل نامناسبی ماشین را کنار بکشد. اصالً 

خیال نداشت این تعقیب مسخره به یک تصادف 



ی جادهوحشتناک منجر شود! وقتی کاوه وارد یک 

 فرعی شد، پریسا گفت: 

جا از اتوبان خیلی سرعتت رو کمتر کن مانی. اون -

 بیندمون. تره. یه وقت میخلوت

ی فرعی شد، مانی دنده را کم کرد و وقتی وارد جاده

 اش با ماشین کاوه بیشتر شده بود. پرسید: فاصله

 ره؟ رسه که کجا میچیزی به فکرت نمی -

ی کنه. یه کارخونهعموم دوروبر کرج کار می -

دونم اطراف کرجه ولی دقیق سازی داره که میماشین

 جا. ره اوندونم کجاست. شاید داره مینمی

 مانی نگاهی به پریسا انداخت. 

 یعنی عموت مظنونه؟  -

قبالً کاوه به بهروز گفته بود تمام کسانی که اون شب  -

تو تولدم بودن مظنونن. کاوه هم همون روزهای اول با 

همه حرف زده بود و آدرس محل کارشون رو گرفته 

بود. جدی نکنه یه سرنخی از عموم پیدا کرده و داره 

 ره سراغش؟ می



دونم ولی به نظرم بعیده. چرا عمو پژمانت باید نمی -

نوید رو بکشه و بخواد بندازه تقصیر تو؟ با تو که خیلی 

 خوب بود همیشه. 

اش زنگ زد. قبل از اینکه پریسا چیزی بگوید، گوشی

 نگاهی به آن انداخت و لبخند زد. 

 ترنمه.  -

 روی گوشی انگشت کشید و آن را روی بلندگو زد. 

 سالم عزیزم.  -

 سالم. چطورهایید؟ به جایی رسیدید؟  -

 فت: مانی گ

وسط یه بیابون داریم جناب سروان رو تعقیب  -

 کنیم.می
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 ترنم با خنده پرسید: 



خواستم پشت سرت گوشی رو اسپیکره؟ خوب شد نمی -

 حرف بزنم. 

قربونت برم، تو ِکی پشت سر من حرف زدی که بار  -

 دومت باشه؟ خوبی نازنین؟ 

زنه. زنگ تفریح بین دوتا خوبم. دلم شور می آره، -

 کار کردید. کالسه، گفتم یه زنگ بزنم ببینم چی

 پریسا گفت: 

کار. دوروبر کرجیم. فکر کنم کاوه فهمیده هنوز هیچ -

بردمون وسط بیابون سرمون رو ما دنبالشیم، داره می

 ببره! 

 وای! بدتر دلم رو شور ننداز پریسا. جدی کجایید؟  -

دونم. االن برات لوکیشن ودم هم خوب نمیخ -

فرستم. اقالً اگه برنگشتیم، بدونی کجا باید دنبال می

 جسدمون بگردن! 

میان اعتراض ترنم، مانی گوشی را گرفت و از حالت 

بلندگو خارج کرد و با صدایی آهسته ترنم را دلداری داد 

وگویشان تمام شد، اش رفت. وقتی گفتصدقهو قربان

ی دیگری شده بودند که از کاوه وارد جادهپشت سر 



تر بود. مانی گوشی را به پریسا پس داد قبلی هم خلوت

 و گفت: 

شانس آوردیم این کامیون هست که بین ما و کاوه  -

بیندمون. اگه باشه. پشت این کامیونه بریم، نمی

 رفتیم. نبود، دیگه اینجا لو می

 پریسا با نگرانی گفت: 

اگه کامیونه یه مسیر دیگه بره چی؟ اینجا خیلی  -

 خلوته. 

 ره. تو نقشه ببین این جاده کجا می -

 اش ور رفت و گفت: پریسا کمی با گوشی

بسته. هیچ روستایی، چیزی هم نیست. تهش بن -

کنیم، نکنه جدی فهمیده داریم تعقیبش می

 کشوندتمون اینجا؟ 

شد ی دیده میمانی به چند سوله که در چند کیلومتر

 اشاره کرد. 

 جاست. کنم مقصد اونفکر می -



ها. پریسا چیزی نگفت و در سکوت خیره شد به سوله

کرد اتفاق بدی نیفتد. واقعاً نگران شده بود و دعا می

بینی مانی درست درآمد. کمی جلوتر کاوه سرعتش پیش

ی خاکی باریک که به را کم کرد و پیچید توی یک جاده

رفت. مانی کمی پایش را روی گاز می هاسمت سوله

فشار داد و به سمت چپ جاده رفت که از کامیون سبقت 

 بگیرد. پریسا با عجله گفت: 

سبقت نگیر. پیچید تو اون جاده خاکیه. بخوای  -

 ور. تونی بپیچی اونسبقت بگیری، نمی

 مانی سر تکان داد. 

 تونیم با ماشین بریم دنبالش. اینجادیدمش، ولی نمی -

خواد زنه، کامیونه  هم که انگار میدیگه پرنده پر نمی

مستقیم بره. بپیچیم تو اون جاده، فوری کاوه 

 بیندمون. می

 کار کنیم؟ پس چی -

مانی کامیون را رد کرد و دوباره ماشین را به سمت 

 رو اشاره کرد و گفت: راست جاده هدایت کرد. به روبه



ت. به نظرم از ی فرعی دیگه هساون جلو یه جاده -

ریم، ماشین رو ور میشه. از اونها رد میباالی سوله

ها که دیده نشه، پیاده ذاریم پشت یکی از اون تپهمی

 ریم ببینیم چه خبره. می

ها هم زیاده. فکر بدی نیست. اون طرف درخت و این -

 شه پشتش قایم شد. می

پریسا برگشت و نگاهی به ماشین کاوه انداخت که دور 

رسید. دیگر شکی نداشت که شده بود و ریز به نظر می

هاست. کمی که جلوتر رفتند، مانی مقصدش همان سوله

ی فرعی دوم هدایت کرد. جاده ماشین را به داخل جاده

خاکی و پر از پستی و بلندی بود و ماشین بدجوری 

 خورد. مانی زیر لب غر زد: تکان می

 د. دخل کمک فنر و جلوبندی ماشین اوم -

 ببخشید مانی. به خاطر من کلی دردسر کشیدی. -
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 مانی لبخند زد. 

دوستی مال همین روزهاست دیگه، وگرنه واسه  -

 روزهای خوب و خوش همه حاضرن بیان. 

ی کوتاه پارک شده کمی بعد از ماشین که پشت یک تپه

بود، پیاده شدند و سریع از تپه باال رفتند. باالی تپه 

های انبوه گون چمباتمه زدند و خیره شدند به پشت بوته

ی ی مقابلشان. کاوه ماشینش را جلوی محوطهصحنه

ها پارک کرده، پیاده شده بود و به طرف در سوله

گاهی به تابلوی باالی در انداخت و رفت. پریسا نمی

 پچ کرد: آهسته در گوش مانی پچ

ی عمومه. قبالً اسمش رو خودشه، همون کارخونه -

 شنیده بودم ولی یادم نبود. 

سازی ماشین»ی مانی نگاهی به تابلو انداخت که نوشته

شد. تابلو زنگ زده بود و در روی آن دیده می« آمیزه

اطرافش رنگ سفید از بین رفته و زنگ آهن جای آن 

ی سیاه وسط تابلو هم خیلی را گرفته بود. نوشته

 رنگ شده بود. آهسته گفت: کم



ت سازی داره، بعد عین خیالش نیسعموت ماشین -

طوری که قدر افتضاحه! ایناش اینتابلوی کارخونه

 پَرن! هاش میمشتری

رنگ بزرگ کشیده شد که کاوه نگاه پریسا روی در آبی

کنارش ایستاده و انگشتش را روی زنگ گذاشته بود. 

ي در هم زنگ زده بود و ضعیت خوبی نداشت. با خنده

 صدایي گفت: بي

شن! عموم می ابرویهاش عاشق چشمالبد مشتری -

گی. وضع کارخونه افتضاحه. نگاه کن، حتی راست می

آجرهای دیوارها هم خیلی جاهاش شکسته. انگار اصالً 

 حواسش نیست. 

حاال وقتی در رو باز کردن و کاوه رفت تو، از کجا  -

های کار داره؟ کاش از این دستگاهبفهمیم با عموت چی

  دن.ها نشون میشنود داشتیم که تو فیلم

فکر کنم عموم به بابام بگه. شاید یه چیزی بفهمم.  -

 زنن. همیشه آخر شب با شهره كلي حرف مي

کاوه برگشت و نگاهی به دوروبرش انداخت. پریسا و 

ها خم کردند و ساکت مانی بیشتر خودشان را پشت بوته



ماندند. کاوه چند بار دیگر هم زنگ زد و وقتی در باز 

هنی کوبید. صدای برخورد نشد، با سوئیچش به در آ

پیچید. سوئیچ با فلز در آن فضای ساکت و خالی می

ی وقتی باز هم خبری نشد، کاوه پایش را روی دستگیره

زمخت در گذاشت و خودش را باال کشید. باالی در را 

طور که روی دستگیره ایستاده بود، تمام گرفت و همان

س آنجا کدور و اطراف کارخانه را با چشم کاوید. هیچ

ترین سوله چهارطاق باز بود و جز نبود. دِر نزدیک

پیچید، صدایی شنیده ها میصدای باد که میان سوله

وبرهم دیده شد. داخل سوله مقداری وسایل درهمنمی

شد. از همان فاصله هم به خوبی معلوم بود که قشر می

چیز را گرفته است. این ضخیمی از گردوغبار روی همه

وکه بود! الاقل چند سال بود که به حال کارخانه متر

 ای از آن نشده بود. خودش رها شده و استفاده

کاوه چشمانش را جمع کرد و چند لحظه به فکر 

فرورفت. بعد از روی در پایین پرید و نگاهی به زیر 

های خودرو که جلوی در سبز شده پایش انداخت. علف

چ هاست هیداد که مدتبودند، به خوبی نشان می

ماشینی از این در عبور نکرده است. طبیعت خیلی زود 



اند و اش بیرون رفتهها از محدودهفهمیده بود که آدم

اش را آغاز کرده بود. در امتداد دیوار به سمت پیشروی

راست راه افتاد. وقتی به انتهای دیوار رسید و به چپ 

 پیچید، مانی گفت: 

 بکنه. خواد کار میبریم دنبالش ببینیم چی -

 نبیندمون؟  -

شه ها حفاظ خوبیه. راحت میبینه. این بوتهنمی -

 خیز راه بریم. پشتش نیم

هردو راه افتادند و با حفظ فاصله از کاوه که چسبیده به 

رفت، تعقیبش کردند. وقتی به دیوار کارخانه راه می

ضلع سوم حیاط رسیدند، اثری از کاوه نبود. پریسا 

 پرسید: 

  کجا رفت؟ -

 دونم. با چه سرعتی رفت که یهو غیب شد؟ نمی -

 مانی با دقت دیوار را نگاه کرد و گفت: 

پشت کارخونه هم یه در کوچیک هست. بیا بریم یه  -

 نگاهی بندازیم. شاید این در باز بوده و رفته تو.
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 گرانی گفت: پریسا به آستین او چنگ زد و با ن

 یهو نیاد بیرون ببیندمون.  -

ریم تا ها میشیم. از پشت همین بوتهنزدیک نمی -

نزدیک در، اگه دیدیم خبری ازش نیست و در بازه، 

 ریم تو. می

کمی بعد به جایی رسیدند که دِر کوچک به خوبی دیده 

شد. در بسته بود و یک قفل آویز بزرگ روی آن می

فسش را از روی ناامیدی بیرون شد. پریسا ندیده می

 داد. 

این هم که قفله. نکنه کاوه سریع کارخونه رو دور  -

 زده و دیده راهی نیست، رفته؟ 

قبل از اینکه مانی جواب بدهد، صدای استارت ماشین 

 به گوش رسید. مانی گفت: 



ره. انگار کسی اینجا نیست پریسا. مطمئنی داره می -

 کنه؟ عموت اینجا کار می

رو قبالً هزار بار « آمیزه»آره بابا، مطمئنم. اسم  -

 شنیده بودم. تابلوش رو که دیدم یادم افتاد. 

پس شاید امروز اتفاقی کارخونه تعطیله، هرچند... به  -

 خوره متروکه باشه. اش میقیافه

 کار باید بکنیم؟ حاال چی -

افتیم. تو اون یکی کنیم کاوه بره، بعد راه میصبر می -

کنیم. اینجا خوره به اتوبان پیداش میاده که میج

 تونه زیاد سرعت بره. نمی

ها به های خودرو روی سنگریزهصدای حرکت چرخ

سوی دیوار گوش رسید و گردوخاک مختصری آن

کارخانه دیده شد. صدا کمی دور و بعد محو شد. در 

ای که کاوه از آن آمده بود، ماشین او را دیدند که جاده

ی ریز دیده گردوغبار پشت سرش مثل یک نقطهمیان 

های شد. کمی صبر کردند و وقتی ماشین پشت تپهمی

کوتاه مسیر از چشم ناپدید شد، بلند شدند و به طرف 



ماشین مانی راه افتادند. پریسا با چشم آجرهای شکسته 

 ی دیوارها را رصد کرد و گفت: دیدهو آسیب

ه خیلی وقته گی. اینجا متروکه. معلومراست می -

کسی اینجا نیومده. یعنی عموم دروغ گفته که اینجا 

 کنه؟ کار می

اش را درآورد و مانی بدون اینکه جواب بدهد، گوشی

 نگاهی به آن انداخت. پرسید: 

 هایی که سر کاره، گوشیش آنتن داره؟ عموت وقت -

ها دیدم به بابام زنگ فکر کنم داره... آره، خیلی موقع -

 بام باهاش تماس گرفته. زده یا با

 اش را جلو برد و به پریسا نشان داد. مانی گوشی

کنه، چون االن آنتن پس قطعاً عموت اینجا کار نمی -

 نداریم. 

 های پریسا گرد شد. مانی گفت: چشم

هرچند ممکنه یکی از اپراتورها آنتن داشته باشه. خط  -

 عموت چیه؟ 

 همراه اول، مثل تو.  -



 شاید یه خط ایرانسل واسه سر کارش داشته باشه.  -

 اش را درآورد و نگاهی به آن انداخت. پریسا گوشی

ایرانسل هم آنتن نداره. زدی تو خال. عموم به همه  -

کنه چون تا دروغ گفته. دیگه مطمئن شدم اینجا کار نمی

 حاال نشنیدم کسی بگه عموت سر کاره و آنتن نداره. 

هم اینه که چرا همچین دروغی گفته. حاال موضوع م -

 عموت دانشگاه رفته؟ 

 آره، مهندس مکانیکه.  -

شه. تا حاال شده سازی مرتبط با رشتهپس ماشین -

ای اومده باشن اینجا؟ حرفی در بابات یا کس دیگه

 موردش شنیدی؟ 

ی کوتاهی که ماشین مانی که در سرباالیی تند تپهپریسا 

 دن افتاده بود گفت: نفس زپشتش بود به نفس

ی نه، یادم نیست کسی در مورد اومدن به کارخونه -

عموم حرف زده باشه. یادمه یه بار چند سال قبل یکی 

خواست که براش های بابام یه قطعه میاز دوست

بسازن. بابام به عموم گفت، عمو هم مشخصات قطعه 

 رو پرسید. 



 خب ساختش؟  -

خواد که خاصی مینه، چند روز بعد گفت دستگاه  -

 تونن بسازن. ندارن و نمی

کنه. حاال چرا پس دیگه مطمئنم عموت اینجا کار نمی -

 ایه. به همه دروغ گفته؟ این هم خودش مسئله

ی پریسا سر تکان داد و هر دو روی باالترین نقطه

دفعه متوقف شدند و با ی کوتاه قدم گذاشتند. یکتپه

ماندند به چیزی که در زده خیره چشمانی گرد و وحشت

 دیدند.مقابلشان می
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اختیار هین کشید و دستش را روی دهانش پریسا بی

گذاشت. زل زده بود به کاوه که تکیه داده بود به ماشین 

کرد. ماشینش درست پشت مانی و با اخم نگاهشان می

توانست بفهمد او اصالً نمی ماشین مانی پارک شده بود.

ی کند. او را از دور دیده بودند که جادهکار میاینجا چه



ی اصلی رفته و ماشینش مثل خاکی را به طرف جاده

یک نقطه ریز شده بود. چند لحظه بعد متوجه شد کاوه 

ها را دیده بوده ولی به روی خودش نیاورده احتماالً آن

ه رفتن کند و بعد از است. کار سختی نبود که تظاهر ب

ها به آنجا بیاید. ی باالیی برگردد و دور از چشم آنجاده

 آلودش را ادامه داد و پرسید: کاوه نگاه اخم

 آرید پایین؟ تشریف نمی -

ی کوتاه پایین رفتند. اراده از تپههای بیهردو مثل ربات

 ها رسیدند کاوه پرسید: وقتی کنار ماشین

  کنید؟کار میاینجا چی -

 مانی گفت: 

 زدیم. کنیم. داشتیم گشت میکار خاصی نمی -

خواست یک سیلی محکم تر شد. دلش میاخم کاوه غلیظ

قدر راحت اجازه بزند توی صورت این مردک که این

پیدا کرده بود به پریسا نزدیک شود. زل زد توی 

 های مانی و پرسید: چشم

 کنید؟ واسه چی من رو تعقیب می -

  انداخت. پریسا شانه باال



 ما اصالً خبر نداشتیم تو اینجایی.  -

 کاوه پوزخند زد. 

 واقعاً؟! چه دیدار تصادفی جالبی!  -

را با تأکید و طعنه گفت. باز چند « تصادفی»ی کلمه

لحظه نگاه خشمگینش را روی هردوشان چرخ داد و 

 گفت: 

 هردوتون بازداشتید. سوار شید.  -

یش این بود که بند دل پریسا پاره شد. بازداشت معنا

اند و تازه از شد او و مانی با هم بودهپدرش خبردار می

 اند. مانی معترض گفت: ناکجاآباد هم سر درآورده

 به چه جرمی؟ مگه گشت زدن تو بیابون جرمه؟  -

 اخالل در کار پلیس.  -

ما چه اخاللی کردیم؟ اصالً بهتون نزدیک هم نشدیم.  -

ی ید. از در کارخونهتازه خودتون هم جرم انجام داد

مردم رفتید باال و توش رو نگاه کردید. فکر نکنم حکم 

 بازرسی داشته باشید جناب سروان. 

 کاوه با غیظ گفت: 



زبون شدی. دیگه واجب شد ببرمت انگار خیلی بلبل -

 آگاهی یه درس عبرتی بهت بدم. سوار شید. 

ی چشم به مانی اشاره کرد که بحث پریسا از گوشه

شد، کاوه را منصرف نکند. باید از هر راهی که می

کرد چون بازداشت برایش فاجعه بود. کمی گردنش می

 را کج کرد و مظلومانه گفت: 

اذیت نکن کاوه. ما فقط... آره، تعقیبت کردیم ولی  -

برامون یه بازی بود. اتفاقی دیدیمت، یهو به 

 ون زد بیایم دنبالت. همین. بذار بریم. سرم

اش را به صورت پریسا کاوه چند لحظه چشمان عصبی

 دوخت و بعد گفت: 

کنید. بار اول و آخرتون باشه که همچین غلطی می -

دست از این کارها وردارید. یه بار دیگه ببینم 

ست، مطمئن باشید بدون سرتون توی این پرونده

 مونه. فهمیدید؟ تنبیه نمی

 مانی و پریسا با هم گفتند:

 بله. -
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 کاوه به ماشین خودش اشاره کرد و به پریسا گفت: 

 سوار شو.  -

 پریسا مبهوت به او نگاه کرد. 

 شی؟ خیال میها رو بیمگه نگفتی... بازداشت و این -

آی دفعه از بازداشتتون گذشتم، ولی تو با من میاین -

 تهران. 

 چرا؟  -

 گم. چون من می -

 پریسا مردد نگاهی به مانی انداخت. کاوه گفت: 

زیاد فکر کردن الزم نداره. دوتا راه دارید. یا  -

برمتون شید و میهردوتون سوار ماشین من می

، یا کردیدآگاهی که معلوم بشه واسه چی تعقیبم می

ره، تو هم با من این پسره با ماشین خودش می



دی، بعد دم آی و تو راه برام توضیح میمی

 کنم. ات میتون پیادهخونه

پریسا نفس عمیقی کشید. زیر لب با مانی خداحافظی 

 کرد و به طرف ماشین کاوه رفت. 

ی کاوه هنوز راه افتادند. هر دو ساکت بودند و چهره

کمی جلوتر ماشین را کنار کشید و اخمو و عصبی بود. 

توقف کرد. دستش را از پنجره بیرون برد و عالمت 

ی شاگرد داد. ماشین مانی کنارش متوقف شد و شیشه

 را پایین داد. کاوه با اخم به او نگاه کرد و گفت: 

خیال داری تا تهران پشت سر من بیای؟ راهت رو  -

بکش و برو تا نظرم عوض نشده که جفتتون رو 

 رم آگاهی. بب

جا مانی چیزی نگفت. حرکت کرد و رفت. کاوه همان

ایستاد و به ماشین او خیره شد که دورتر و ریزتر شد. 

وقتی از نظر ناپدید شد، برگشت و به پریسا نگاه کرد. 

اختیار کمی خودش را روی صندلی عقب پریسا بی

وتنها کشید. ترسی به دلش افتاده بود. وسط برهوت تک

گر کاوه قاتل بود، بعید نبود بالیی سرش بودند و ا

بیاورد. به خودش دلگرمی داد که کاوه چنین خیالی 



کرد. اگر اتفاقی برای ندارد وگرنه مانی را رها نمی

افتاد، مانی خبر داشت که او و کاوه با هم پریسا می

حال هنوز هم ته دلش وحشتی وجود اند. بااینبوده

یک آن چشم از او  داشت. خیره شده بود به کاوه و

داشت. کاوه نفس صداداری بیرون داد و از برنمی

 ی جلو خیره شد به فضای وسیع مقابل. شیشه

ترسی که بغل دست من نشستی، قدر که االن میاین -

ای نداشتی که با این پسره راه افتادی هیچ نگرانی

 اومدی وسط بیابون؟ 

پریسا سعی کرد محکم حرف بزند، اما صدایش 

 زید. لرمی

 من هیچ ترسی از تو ندارم.  -

نباید داشته باشی، چون تا حاال آزاری بهت نرسوندم،  -

ترسی. چی تو سرته؟ نکنه فکر دونم چرا میاما نمی

 خوام سرت رو زیر آب کنم؟ کردی االن می

 کنان گفت: منپریسا نفس تندی بیرون داد. من

من... نه! یعنی... همون که خودت گفتی. چرا باید  -

 ازت بترسم؟ 



 آد. دونی ازت خوشم نمیچون خودت می -

هایش یخ زد. نکند واقعاً صورت پریسا داغ شد و دست

 کاوه خیالی برایش داشت؟ 

مگه آدم از هرکی خوشش نیاد، بالیی سرش  -

 آره؟ می

راه کاوه جواب نداد. ماشین را در دنده گذاشت و 

افتادند. پریسا نفس راحتی کشید، ولی تا وقتی به اتوبان 

 شد. رسیدند، خیالش راحت نمیو جاهای شلوغ نمی

اش ی اصلی رسیدند، گوشیموقعی که نزدیک جاده

زنگ خورد. نگاهی به اسم مانی انداخت و روی گوشی 

 انگشت کشید. 

 بله.  -

ی که قدر طول کشید برسید جایخوبی پریسا؟ چرا این -

شدم. جلو اون یارو آنتن هست؟ دیگه داشتم نگران می

 سوتی نده منم.
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 من خوبم ترنم. تو چطوری؟ -

 رید؟ دارید مسیر درست رو می -

 آره.  -

تماس رو قطع نکن. خداحافظی کن، گوشی رو بزن  -

نتوت که بشنوم رو اسپیکر، بذار تو جیب سمت چپ ما

 تره. طوری خیالم راحتچه خبره. این

 باشه. مرسی که زنگ زدی. خداحافظ.  -

بدون اینکه تماس را قطع کند، گوشی را روی بلندگو 

 گذاشت و آن را در جیبش سراند. کاوه گفت:

صدای ترنم پشت گوشی چقدر کلُفته! مثل صدای  -

 طوری نیست!مونه! ولی از نزدیک اینمردها می

دانست چه یسا با دهان باز به او نگاه کرد و نمیپر

 بگوید. کاوه ادامه داد: 

ها زیادی صدای گوشیت واسه این جیمزباندبازی -

بلنده. یادت باشه کمش کنی. به اون رفیقت هم بگو 



نترسه. الزم نکرده احساس سوپرمن بودن بهش 

خوام بکشمت و چالت کنم زیر دست بده، نمی

 ن که پول تلفنش زیاد نشه.درخت. تماس رو قطع ک

پریسا آه کشید و گوشی را از جیبش درآورد. روی آن 

انگشت کشید و گوشی را در کیفش گذاشت. کاوه در 

زد. این کرد و پریسا هم حرفی نمیسکوت رانندگی می

سکوت تا تهران ادامه پیدا کرد. وقتی وارد شهر شدند، 

 کاوه گفت: 

خب، حاال که خیالت راحت شد امروز قرار نیست  -

ها واسه چیه. چرا من بازیبمیری، بگو ببینم این بچه

 کردید؟ رو تعقیب می

 من... گفتم که. ما اتفاقی...  -

 کاوه حرفش را قطع کرد. 

حوصله ندارم داستان بشنوم. شماها دوروبر آگاهی  -

منتظر من بودید. از همون اول که راه افتادم، دیدم که 

ماشین اون پسره از پارک دراومد و راه افتادید دنبالم. 

رنگ ماشینش واسه تعقیب کردن زیادی تابلوئه. 

 خوام دلیل واقعیش رو بشنوم. می



کار ه پرونده چیخب ما... دوست داشتیم بدونیم واس -

 کردی. 

این عالقه از کجا اومده؟ مطمئنم نوید برات زیاد آدم  -

 قدر پیگیر قتلش باشی. مهمی نبوده که این

 کرد گفت: که با بند کیفش بازی میپریسا درحالی

خب من... هنوز کامل تبرئه نشدم، با وثیقه آزادم  -

 خواد قاتل زودتر دستگیر بشه. کردن. دلم می

 ن متوجه شدی اینجایی که رفتیم، کجا بود؟ اال -

 پریسا به تأیید سر تکان داد. 

 ی عموم. کارخونه -

 قبالً اومده بودی اینجا؟  -

 نه، ولی اسمش رو شنیده بودم.  -

 االن چی فهمیدی؟  -

 پریسا مردد گفت: 

ست. انگار خیلی وقته کار فکر کنم... کارخونه متروکه -

 کنه. نمی

 ره سر کار؟ ز میعموت هر رو -



آد، مگه ره و عصر میآره، بیشتر روزها صبح می -

 اینکه کاری داشته باشه که نره.  

 کاوه به فکر فرورفت. پریسا پرسید: 

 عموم... بهش شک داری که قاتل باشه؟  -

جا بودن، شک هایی که اون شب اونمن به تمام آدم -

 دارم. 

 خب چرا اول اومدی سراغ عموم؟  -

 برگشت و نگاهی به پریسا انداخت.  کاوه

قرار نیست بهت اطالعات بدم. تو با من اومدی که  -

 کردید. بهم توضیح بدی چرا تعقیبم می

پریسا سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. کاوه 

 گفت: 

های اون مهمونی تحقیق من باید در مورد تمام آدم -

کنم. از کارگرها شروع کردم، بعدش هم اتفاقی 

م سراغ عموت. هیچ دلیل خاصی نداشت جز اومد

خواستم اینکه محل کارش بیرون تهران بود. می

گیره، کاری رو که اقالً نصف روز وقتم رو می

 زودتر انجام بدم و از شرش خالص بشم.
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 به خاطر این نبود که نوید باعث مرگ نکیسا شده؟ -

کاوه در دلش به هشیاری پریسا آفرین گفت ولی به 

روی خودش نیاورد. موضوع مرگ نکیسا ذهنش را 

درگیر کرده و به همین دلیل زودتر سراغ پژمان آمده 

 بود. پرسید: 

 عموت رو دوست داری؟  -

آره. زیاد باهاش صمیمی نیستم ولی خودش و  -

 ان. های خوبیاش رو دوست دارم. آدمخونواده

 ه برگشت و به او نگاه کرد. کاو

 شون بیشتر دوست داری. نامدار هم که از همه -

 آره.  -

 مقدمه پرسید: کاوه بی

 کنه؟ تا حاال شده متوجه بشی نامدار تعقیبت می -



 پریسا مبهوت زل زد به کاوه. 

تعقیب؟! نه! معلومه که نه. چرا نامدار باید من رو  -

 تعقیب کنه؟ 

 اخم کرد و ادامه داد: 

 بابام اومده به تو هم در مورد نامدار چرند گفته؟  -

 نه، ولی نامدار تعقیبت کرده.  -

 دونی؟ ِکی؟ کجا؟ تو از کجا می -

 کاوه جواب سؤالش را نداد و گفت: 

امروز با کاری که کردی، یه چیزهایی در مورد  -

ها به گوش کسی خوام اینپرونده فهمیدی. نمی

برسه. نشنوم کسی خبردار شده باشه من امروز 

 ست. ی عموت خالی و متروکهاینجا بودم و کارخونه

 گفت. کاوه تأکید کرد: « باشه»پریسا زیر لب 

این یادت باشه جز تو کسی خبر نداره، یعنی اگه  -

 ها جایی درز کنه، معلومه که تو گفتی. حرف

کس صمیمیتی ندارم که بخوام من تو اون خونه با هیچ -

 بهش چیزی بگم. 



 جز نامدار!  -

 پریسا عصبی گفت: 

چرا امروز گیر دادی به نامدار؟ آره، من با نامدار  -

خیلی راحتم. از وقتی مامانم مرده و خواهرت بابام رو 

دار برام نقش بابا رو بازی کرده. پای ازم دزدیده، نام

 هام نشسته، راهنماییم کرده، تنهام نذاشته. درددل

خب باشه، نامدار بابای دوم تو؛ ولی در مورد امروز  -

 چیزی بهش نگو. 

 گم. گفتم که به کسی نمی -

ات و دونم با خالهطور. میبیرون خونه هم همین -

 هاش هم جوری. به گوششون نرسه. بچه

 پریسا پوزخند زد. 

تو از کجا مطمئنی من االن بهت بگم باشه، بعداً  -

 زنم زیرش؟ شاید بذارمت سر کار، بعد به همه بگم. نمی

 دونی نباید بگی. گی، چون مینمی -

 این نباید از کجا اومده؟  -



کاوه باز برگشت و چند لحظه نگاه قاطعش را دوخت به 

 صورت او. 

دونم که به کسی نگفتم، ییه چیزهایی من از تو م -

 پس تو هم باید جبران کنی. راز در مقابل راز.
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 پریسا برآشفته گفت: 

گی من با مانی مگه اون روز نگفتی به کسی نمی -

 کنی؟ وآمد دارم؟ حاال داری گروکشی میرفت

یید سر تکان رنگی روی لب کاوه آمد و به تألبخند کم

 داد. 

کنی تا رازت محفوظ بمونه. دقیقاً! رازداری می -

 ست. معامله



خیلی زیادی به خودت مطمئنی جناب سروان. شاید  -

من برم به همه بگم، سفارش هم بکنم به گوش تو 

 نرسه. 

ای نیستی. این همه نقشه گی، چون آدم پیچیدهنمی -

ترجیح  های سرراست روكنه. راهکشیدن اذیتت مي

 دی. می

کاوه نفسش را با صدا بیرون داد و با خودش فکر کرد، 

ولی با همین سادگیت من رو خوب پیچوندی. قشنگ »

 «آد.گولم زده بودی. باورم شده بود ازم خوشت می

 نگاهی به پریسا انداخت. باز نیم

 متوجه شدی؟  -

 آره.  -

 گی. پس به کسی نمی -

 باشه.  -

ها رو هم بذار کنار. به زندگیت این تعقیب و گریز -

فهمم برس. کاری با این پرونده نداشته باش. واقعاً نمی

 قدر برات مهمه که بفهمی کی قاتل نویده. چرا این



 پریسا پوزخند زد. 

شاید خودم قاتلم! واسه همین نگرانم که تو چیزی  -

 فهمی یا نه! می

 کاوه هم پوزخند زد. 

کنی من قاتلم، واسه همین تعقیبم شاید هم فکر می -

 کنی بلکه یه چیزی بفهمی! می

های پریسا تا آخرین حد ممکن گرد شد و دهانش چشم

ای کرد. خندهباز ماند. کاوه نگاهی به او انداخت و تک

در نگاهش حسی وجود داشت که ستون فقرات پریسا 

 را لرزاند، چیزی مثل یک تهدید. 

□ 

میزش نشست و بالفاصله گوشی تلفن داخلی  کاوه پشت

 را برداشت و شماره گرفت. 

ی مانی قدرتی، پرینت تماس و پیام سه روز گذشته -

 هژبر رو برام بفرست. 

 اطاعت قربان. -

 همین االن. منتظرم.  -



 فرستم. چشم قربان، فوری می -

ی کامپیوتر روی میزش را زد و در انتظار کاوه دکمه

روشن شدن، به آن چشم دوخت. فایل مورد نظرش 

های ها را باز کرد. آخرین پیامرسیده بود. سریع پیام

مانی مال همین یک ساعت قبل بود. به پریسا پیام داده 

 « رسیدی خونه؟»بود: 

ران آره رسیدم. نگ»یک ربع بعد پریسا جواب داده بود: 

 «نباش.

 «خدا رو شکر، خیلی نگرانت بودم. تو راه چی شد؟»

یه چیز خیلی مهم فهمیدم. همونی که بهش شک »

 « داشتیم، قاتله. دیگه مطمئن شدم کار خودشه.

 «از کجا فهمیدی؟»

کنه برم ناهار. بعداً برات تعریف شهره داره صدام می»

 «کنم، مفصله.می

ها را گر با دقت پیامابروهای کاوه جمع شد و یک بار دی

تر رفت و خواند. چند لحظه به فکر فرورفت، بعد عقب

تر شد. وقتی کارش تمام های قدیمیمشغول خواندن پیام

شد، لبخند زد. دوباره گوشی تلفن را برداشت و به 



گروهبان قدرتی دستور داد استعالم بگیرد که 

 سازی آمیزه متعلق به چه کسی است. ماشین

□ 
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هایش را پشت هردو صندلی جلوی ماشین پریسا دست

 گذاشت و کمی به جلو خم شد. 

حاال به نظرت قراره با تعقیب کردن عموم به کجا  -

برسیم؟ به نظرم خیلی بعیده عموم نوید رو کشته 

 باشه. 

 مانی در آینه به او نگاه کرد و گفت: 

یست. در واقع نوید باعث شده دختر زیاد هم بعید ن -

 نوجوونش بمیره. شاید خواسته انتقام بگیره. 

 انتقام بعد از هشت سال؟  -



شاید تمام این هشت سال منتظر یه فرصت بوده و  -

 شب تولد تو این فرصت گیرش اومده. 

باز هم منطقی نیست. عموم و خانمش یه سالی  -

ی نکیسا طفلک رو حسابی حالشون بد بود. خیلی غصه

ی بدی خوردن، ولی بعد که بهتر شدن، با نوید رابطهمی

نداشتن. یعنی زیاد هم صمیمی نبودن ولی همون ارتباط 

عادی فامیلی بود. نشنیدم حرفی بزنن یا نوید رو مقصر 

 بدونن. 

ات تو رو مقصر کارشون عجیبه. االن عمهخب همین  -

وداد کردی و دونه، چون تو حیاط جیغمرگ نوید می

گفتی نوید مزاحمت شده. اینکه عموت و خانمش بعدها 

هیچی به نوید نگفتن و یه بار هم ازش گله نکردن، 

عادی نیست. به نظرم از همون موقع براش خیاالتی 

 داشتن. 

 متفکر پریسا انداخت. ترنم برگشت و نگاهی به صورت 

حاال شاید هم واقعاً عموت نوید رو نکشته باشه،  -

ولی باالخره در مورد شغلش یه دروغ بزرگ به 

همه گفته. اگه سر از کارش دربیاریم، ممکنه یه 

 چیزهایی بفهمیم که به دردمون بخوره. 



که جلو را نگاه مانی کمی به راست خم شد و درحالی

 کرد گفت: می

 د شد ترنم؟ قرار بود حواست بهش باشه. از چراغ ر -

 ترنم به جلو چرخید و گفت: 

 ببخشید، یه لحظه حواسم رفت به پریسا.  -

 پریسا گفت: 

 پیچید به راست. من دیدم.  -

مانی ماشین را به راست هدایت کرد و در خیابان 

شد. دیگری پیچید. خودروی پژمان از دور دیده می

کرد یی که فکر میمانی سرعتش را زیاد کرد و تا جا

بیند، به او نزدیک شد. کمی بعد ها را نمیپژمان آن

پژمان در یک کوچه پیچید و مانی هم دنبالش رفت. 

 پژمان ماشین را پارک کرد و مانی گفت: 

 سرت رو بدزد پریسا.  -

پریسا خم شد و سرش را پایین برد. مانی از کنار پژمان 

آینه نگاهی به که از خودرو پیاده شده بود، رد شد. در 

کلیدی بیرون آورد و به او انداخت که از جیبش دسته

ی قدیمی دوطبقه رفت. در را با کلید باز طرف یک خانه



کرد و وارد شد. مانی ماشین را کنار کشید و توقف 

 کرد. 

 بیا باال پریسا.  -

 پریسا سرش را بلند کرد و پرسید: 

 چی شد؟  -

گشت به جایی که با انترنم به عقب چرخید و درحالی

 کرد گفت: اشاره می

 شناسی؟رفت تو اون خونه. اینجا رو می -
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ای را که ترنم نشان داده بود، پریسا برگشت و خانه

 نگاه کرد. 

نه، چیزی از اینجا تو ذهنم نیست. فکر نکنم  -

 ی دوست و آشنا باشه. خونه

 طور که خیره شده بود به آن خانه گفت: مانی همان



تونه باشه چون عموت ی دوست و آشنا نمیخونه -

 با کلید در رو باز کرد و رفت تو. 

 های پریسا گرد شد. چشم

ی خودشه؟ ره! یعنی خونهنکنه عموم داره زیرآبی می -

 نکنه یه زن دیگه هم داره! 

 بعید نیست!  -

 ترنم گفت: 

کنه، پول ی عموت چند ساله کار نمیاگه کارخونه -

 آره که دوتا دوتا زن بگیره؟! از کجا می

 مانی گفت:

خونه قدیمیه ولی بازسازی شده. معلومه حسابی  -

های نما هم عوض شده. این بهش رسیدن، حتی سنگ

 یعنی وضع مالیش نباید بد باشه. 

 کار کنیم؟ خب حاال باید چی -

 فهمیم. نیم ببینیم چی میموجا میهمین -

ماشین را روشن کرد و کمی جلوتر دور زد و در سمت 

مقابل کوچه جایی که به آن خانه کامالً دید داشته باشند، 



پارک کرد. هرسه مدتی خیره شدند به آن خانه و 

کدام به نظرشان قانع های مختلفی زدند ولی هیچحدس

 کننده نبود. 

پارک کرد و مرد کمی بعد یک خودرو جلوی خانه 

جوانی پیاده شد. زنگ زد و وقتی در باز شد، وارد شد. 

تا ظهر چند مرد دیگر و یک زن و مرد جوان آمدند و 

به داخل آن ساختمان رفتند و هر کدام بین یک ربع تا 

نیم ساعت بعد بیرون آمدند و رفتند. کمی از ظهر 

گذشته بود که یک پیک رستوران آمد. در زد و وارد 

 مان شد. مانی گفت: ساخت

تو نایلونش یه دونه غذا بود. یعنی عموت تو این  -

 خونه تنهاست. حدس زن دوم منتفیه! 

 ترنم با خنده گفت: 

غذاست خب! دوتایی با هم یه غذا شاید زنش کم -

 خورن، مثل من و تو! می

ها پیش آمده بود که حتی هرسه خندیدند. خیلی وقت

یر هم شده بودند. نفری یک غذا سفارش داده و سسه

 مانی گفت: 



دیگه باید بریم ترنم رو برسونیم دانشگاه. کالسش  -

آیم شه. روزهای بعد باز میساعت یک شروع می

 اینجا ببینیم چه خبره. 

موقعی که حرکت کردند، ذهن پریسا بدجوری درگیر 

بود. به نظرش خیلی بعید بود که پژمان سراغ زن دوم 

رفته باشد، مخصوصاً با  هاگرفتن و این قبیل شیطنت

کردند، ولی وآمد میافراد مختلفی که به آن خانه رفت

ی پیچیده به نظر موضوع آن خانه مثل یک گره

 رسید. می

□ 
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امیرعلی گوشی را بیشتر به گوشش چسباند، با حالتی 

آن صدای لطیف و ای از خواست حتی ذرهکه انگار نمی

 دلچسب را از دست بدهد. گفت: 



چی رو بسپر به تو اصالً فکر هیچی رو نکن. همه -

ذارم هیچی اذیتت کنه. دیدی من. مطمئن باش نمی

 که شر اون عوضی رو چطوری از سرت باز کردم. 

ی اتاقش ایستاده بود به حیاط نیوشا که پشت پنجره

 نگاه کرد و گفت:  

کنی، ولی از اوضاع دونم تو برام همه کار میمی -

خواد مامان بابام زودتر خونه کالفه شدم. دلم می

زاری ذله شدم. حالشون خوب بشه. از این همه گریه

 شم. دارم افسرده می

گذره جون دلم. همین روزها بابام این روزها هم می -

 شه رضایت بده بیایم خواستگاریت. هم مجبور می

ال تو این اوضاع که حرف خواستگاری رو هم حا -

 شه زد. انگار حالیت نیست داداشم مرده. نمی

 ای کرد. خندهامیرعلی تک

 چقدر هم که عزاداری!  -

 نیوشا نفس عمیقی کشید. 

ازش بیزار بودم، ولی یه جورهایی دلم هم گرفته.  -

 طوری. دوست داشتم از شرش خالص بشیم ولی نه این



قشنِگ من. از اون خونه که ببرمت،  فکرش رو نکن -

ره. تا من دیگه افسردگی و غصه تا آخر عمر یادت می

بتونم کاری کنم که بابام بیاد خواستگاری، چهلم نوید 

هم گذشته. بعدش هم دیگه امر خیر رو نباید عقب 

 انداخت! 

ای که واسه بابات داری جور راستی اگه اون برنامه -

 شه؟ بشه، مامانت هم راضی می

بابا وقتی ببینه مجبوره بیاد خواستگاری تو، خودش  -

کنه. نگران نباش. االن ما روی مامانم رو راضی می

 دور شانسیم. 

برانگیزه. به نظرم بعد از چهلم هم زوده، یعنی شک -

 چهار ماه صبر کنیم. باید اقالً سه

کنیم. تو فقط سعی کن اذیت باشه عزیزم، صبر می -

 نگذره. من همش نگران توام.  نشی و بهت سخت

 نیوشا دستی به موهای بلندش کشید. 

زنگ زدم آموزشگاه گفتم از اول ترم دوباره برام  -

 کالس بذارن. سرم گرم باشه بهتره. 



به نظر من هم فکر خوبیه. روزی چند ساعت خونه  -

 کنی. فقط خودت رو خسته نکن. نباشی، زیاد فکر نمی

 دریس زبان رو دوست داشتم. شم. همیشه تخسته نمی -

 امیرعلی با حالتی مجذوبانه گفت: 

من هم همیشه تو رو دوست دارم. عشقمی نیوشا.  -

رن یکی دارن از سر راهمون میها یکیاالن که عوضی

 کنار، کلی آرامش دارم. 

دونم چرا با اون همه مدرک، پریسا رو ول کردن. نمی -

دو بار خواستم سر دن. یکیدایی و شهره نم پس نمی

حرف رو وا کنم و بفهمم. جواب درست ندادن. چطور 

ممکنه یکی اثر انگشتش روی لیوان سم باشه و ولش 

 کنن؟ 

البد وکیلش یه وردی خونده، یه سری دلیل ردیف  -

کرده ولش کنه. حاال مهم هم  کرده، قاضی رو قانع

 نیست. واسه ما این مهمه که شر نوید کم شده. 

رنگی زد. صدای زنگ در به گوش رسید نیوشا لبخند کم

 و با عجله گفت: 

 زنن. من برم. البد باز مهمون اومده. در می -



یادت نره نقاب خواهر عزادار رو بزنی! مثالً تو خیلی  -

 ناراحتی داداشت مرده! 

ای غمگین از ا سریع خداحافظی کرد و با قیافهنیوش

اتاقش بیرون رفت. الزم نبود زیاد هم تظاهر کند. ته 

دلش به خاطر مرگ نوید غمگین بود. در وجودش 

لولید، اما هنوز ای از غم و عذاب وجدان میآمیخته

 تر بود.ها قویعشق امیرعلی از تمام این حس
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 ترنم پرسید: 

 ی پلیسی امروزمون چیه؟ برنامه -

 مانی با لبخند نگاهش کرد. 

تونیم بکنیم. یکی اینکه بریم دوروبر دوتا کار می -

اون خونه ویالیی که یه بار شهره رفته بود بلکه 



جا چه خبره، یکی هم اینکه بریم سراغ بفهمیم اون

 ای که عموی پریسا رفت. خونه

از داخل آینه به پریسا که طبق عادت وسط صندلی عقب 

 نشسته بود نگاه کرد. 

 نظر تو چیه؟  -

بازی خیال پلیسگم االن که ترنم باهامونه، بیمن می -

بشیم. بیاید به یاد ایام قدیم بریم پارک خودمون، گشت 

بزنیم و بخندیم. بعداً که ترنم رفت دانشگاه، من و تو 

 بازی. بریم پلیس

 ترنم با ذوق گفت: 

 آخ جون! من هم دلم خیلی واسه پارک تنگ شده.  -

 مانی اخم مالیمی کرد. 

 حرفی ندارم بریم پارک، ولی نه پارک خودمون.  -

 چرا؟  -

 مانی باز از آینه نگاهی به پریسا انداخت. 

حوصله ندارم اون راحله باز پیداش بشه و به  -

 پریسا حشیش تعارف کنه. 



 ت: پریسا با اخم گف

خواستم بکشم، لنگ این بودم که فکر کردی اگه می -

 راحله بیاد؟ 

کنه. ممکنه ات میآد وسوسهلنگ نیستی، ولی اون می -

خودت اصالً به فکرش نباشی ولی راحله مثل شیطون 

 ندازدت. به هوس می

 ترنم گفت: 

 خب بریم یه پارک دیگه. باشه پریسا؟  -

 مانی گفت: 

هم بریم پیتزا ایتالیایی بریم پارک پرواز، بعد  -

 بخوریم، مهمون من. 

 پریسا لبخند زد. 

 باشه، بریم. تو هنوز نرفته ایتالیایی شدی ها!  -

مانی لبخند زد ولی وقتی به ترنم نگاه کرد، چشمانش 

غمگین بود. ماشین از چهارراه بعدی به سمت مسیر 

 مورد نظرشان پیچید. 



ای بودند که چند ساعت بعد مانی و پریسا نزدیک کوچه

ی مشکوک پژمان آنجا بود. مانی داخل کوچه خانه

پیچید و بالفاصله طوری ترمز زد که پریسا به جلو پرت 

 شد و کمربند ماشین او را نگه داشت. با اخم پرسید: 

 چته؟  -

که از کوچه مانی سریع دنده عقب گرفت و درحالی

 فت: رفت گبیرون می

 جاست. کاوه اون -

کاوه  پریسا مبهوت به جلو نگاه کرد و در آخرین لحظه

را دید که جلوی همان خانه ایستاده بود و مستقیم به 

کرد. اخم غلیظی میان دو ابرویش گره ها نگاه میآن

 انداخته بود. با نگرانی گفت: 

 کرد. دیدمون! صاف داشت ما رو نگاه می -

که پدال گاز را و درحالیمانی ماشین را صاف کرد 

 داد گفت: بیشتر فشار می

 دیوار حاشا بلنده. ما اینجا نبودیم. -
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بالفاصله گوشی پریسا زنگ خورد. وقتی اسم کاوه را 

 دید گفت: 

 زنگ زد!  -

جواب بده، گردن نگیر ما بودیم. بگو االن یه جای  -

 ای، جایی. با من هم نیستی. ای، پارکی، کتابخونهدیگه

پریسا روی گوشی انگشت کشید و سعی کرد صدایش 

 عادی باشد. 

 سالم.  -

کاوه طوری داد زد که پریسا کمی گوشی را از گوشش 

 فاصله داد. 

ده بکشی اون روز قرار نشد پات رو از این پرون -

 کنی؟ بیرون؟ واسه چی داری دوباره من رو تعقیب می

 من؟! خواب دیدی... -

 کاوه حرفش را قطع کرد. 



رسم ولی سعی نکن چیزی آم حسابت رو میبعداً می -

رو که با چشم خودم دیدم، انکار کنی. دست از این 

 فهمی؟ کارها وردار، می

یره تماس قطع شد. پریسا چند لحظه مبهوت به گوشی خ

 شد. مانی گفت: 

کنه. مطمئنم وپورت میخیال، این فقط هارتبی -

کاری باهات نداره. فعالً گوشیت رو خاموش کن که 

نتونه دوباره بهت زنگ بزنه و اعصابت بریزه به 

 هم. 

 کرد گفت: اش را خاموش میکه گوشیپریسا درحالی

 یه وقت نیاد سراغ تو؟  -

 مانی شانه باال انداخت. 

هام این دوروبر یه کافه هست که معموالً دوست -

تونی با تاکسی بری تا دم ماشینت؟ من جان. تو میاون

رم کافه. بعداً اگه خواست موضوع رو االن سریع می

 جدی بگیره، چند تا شاهد دارم که تو کافه بودم. 

 خوای بگی؟ هات چی میبه دوست -



دقیقه دیگه مونه. من ده کسی ساعت دقیق یادش نمی -

 ام. تو کافه

 باشه. پس برو.  -

وقتی وارد خیابان اصلی شدند، مانی پیاده شد و اولین 

تاکسی را برای پریسا دربست گرفت و سریع پشت 

 فرمان ماشینش نشست و حرکت کرد. 

□ 

 وقتی بهروز جواب داد، کیومرث گفت: 

 سالم آقا ارجمند.  -

 سالم. چه خبر؟  -

آقا. صبح رفت سر کار، االن هم باز هم جایی نرفت  -

 شونم. برگشت خونه. من االن سر کوچه

 وسط ساعت کاری نرفت بیرون؟  -

طور که روی موتور خاموشش نشسته کیومرث همان

 بود، نگاهی به خیابان انداخت و گفت: 

نه آقا، اصالً بیرون نرفت. تمام مدت نزدیک  -

 شرکتشون بودم. 



 ی. یعنی امروز هم هیچی به هیچ -

 کیومرث با تردید گفت: 

یه چیزی دیدم که ممکنه به دردتون بخوره. مطمئن  -

 نیستم مهمه یا نه. 

 بگو.  -

رفت طرف ماشینش، از شرکت که دراومد و داشت می -

 با گوشی حرف زد. 

 بهروز کالفه گفت: 

 زنی کیومرث؟ چیزی شنیدی؟ چرا نسیه حرف می -

دیک نبودم، ولی نشنیدم آقا ارجمند، زیاد بهش نز -

گوشیش همونی نبود که همیشه دستشه. یکی از این 

شه باهاش تماس گرفت ها بود که فقط میگوشی قدیمی

 و پیام فرستاد.
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 ابروهای بهروز جمع شد. 

 تو مطمئنی یه گوشی دیگه بود؟  -

 بله آقا، مطمئنم. گوشی خودش آیفونه.  -

خب شاید مثالً گوشیش خراب شده داده تعمیر، امروز  -

 اون گوشی رو دست گرفته بوده. 

من هم همین فکر رو کردم آقا ارجمند. واسه اینکه  -

مطمئن بشم، بهش زنگ زدم. درست پشت سرش بودم. 

دیدمش. سوار ماشینش بود و راه افتاده بود. قشنگ می

 همون گوشی آیفون رو دست گرفت و جواب داد. 

 ای کرد. خندهبهروز تک

آد که امان از این کارهای تو کیومرث. هم خوشم می -

کشی، هم قدر هوشیاری و در لحظه نقشه میاین

 ترسم خودت رو لو بدی و طرف حواسش جمع بشه. می

نگران نباشید، اصالً شک نکرد. من یه اسم الکی  -

گفتم، سریع گفت اشتباهه و قطع کرد، ولی گوشیش رو 

 دیدم. 

 باشه، مرسی.  -



ره یا شون که ببینیم جایی میباز هم بمونم سر کوچه -

 نه؟ 

 ماشینش رو برده تو حیاط؟  -

 بله.  -

خواست بره خواد بمونی. احتماالً اگه میپس دیگه نمی -

 ذاشت تو کوچه. بیرون ماشینش رو می

 فردا چی؟  -

جا کافیه. کاری نکن تا اگه الزم شد، بهت فعالً تا همین -

 خبر بدم. 

وقتی تماس تمام شد، بهروز به فکر فرورفت. آن 

نش را درگیر کرده بود. معموالً گوشی دوم خیلی ذه

کردند که چیزی برای مخفی کردن کسانی چنین کاری می

 آورد موضوع چیست. داشتند. باید سر درمی

□ 

کاوه نگاهی به دوتا زنگ خانه انداخت و شانسی زنگ 

گفت. « بله»ی باال را فشار داد. زن جوانی طبقه

صدایش مردد بود و معلوم بود کاوه را در آیفون 

 صویری دیده و نشناخته است. کاوه گفت: ت



 ببخشید، با آقای رهنما کار دارم.  -

 طبقه اول هستن.  -

بدون اینکه کاوه چیزی بگوید، در باز شد. کاوه تشکر 

ای که مقابلش بود، باال کرد و داخل رفت. از سه پله

رفت و زنگ کنار در چوبی را فشار داد. چند لحظه بعد 

دیدن کاوه مبهوت خیره شد به او.  در باز شد. پژمان با

 کاوه گفت: 

 سالم آقای رهنما.  -

 پژمان زیر لب سالم کرد. کاوه پرسید: 

 تونم بیام تو؟ می -

پژمان از جلوی در کنار رفت. حالت بهت صورتش 

تبدیل شده بود به تفکر. انگار مغزش به سرعت داشت 

کند. کاوه کرد که کاوه آنجا چه میتجزیه و تحلیل می

اهی به هال بزرگی انداخت که واردش شده بود. مثل نگ

یک فروشگاه بزرگ بود. ردیف به ردیف رگال چیده 

ها آویزان بود. پژمان های مختلفی روی آنشده و لباس

که انگار به خودش آمده بود لبخند زد و به یکی از 

 ها اشاره کرد. اتاق



 بیا اینجا کاوه جان. خوش اومدی.  -

کاوه دنبالش رفت و وارد اتاقی شدند که شبیه یک دفتر 

بود، دوتا میزتحریر چوبی ساده، چند صندلی و تعدادی 

کمد که داخلشان پر از پوشه و زونکن بود. کاوه با 

ها نشست. افشین تعارف افشین روی یکی از صندلی

 پرسید: 

 خوری؟ تازه دم کردم. چایی که می -

خورم. بفرمایید بشینید نمی ممنون آقای رهنما، چیزی -

 صحبت کنیم. 

 پژمان مقابل کاوه نشست و با خنده گفت: 

افته؟ اینجا مال یکی بینی آدم گیر چه کارهایی میمی -

آره و اینجا هامه. از ترکیه جنس میاز دوست

ی قبل پاش شکسته. خدا هفتهفروشه. بندهمی

هاش رو راه خواهش کرد من بیام کار مشتری

تا خودش سرپا بشه. راستی آدرس اینجا رو بندازم 

زدی، وسایل پذیرایی چطوری پیدا کردی؟ زنگ می

 کردم. االن فقط چایی داریم. شرمنده شدم.فراهم می
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کاوه بدون اینکه جواب بدهد، خیره شده بود به او. 

 پژمان گفت: 

که زحمت کشیدی این همه راه  باید کار مهمی باشه -

 زدی. تا اینجا اومدی، وگرنه زنگ می

 رنگی زد. کاوه لبخند کم

ی قبالً راه دورتری هم رفته بودم، همون کارخونه -

 سازی که گفته بودید مال شماست. کسی نبود. ماشین

کاش خبر داده بودی پسرم. وقتی این اتفاق افتاد و  -

مدت بیام اینجا، به  مجبور شدم به خاطر دوستم یه

پرسنل دو هفته مرخصی دادم و کارخونه رو تعطیل 

 شه. کردم. آدم باالسر کارش نباشه، درست انجام نمی

آقای رهنما، من به حد کافی تحقیق کردم که االن  -

اینجام. اون کارخونه چهار ساله تعطیله. این خونه هم 

 به نام شما اجاره شده.



مبهوت به کاوه نگاه کرد و پژمان جا خورد. چند لحظه 

 گفت:

خب راستش... من ورشکست شدم. مجبور شدم  -

کارخونه رو تعطیل کنم ولی به کسی نگفتم. اجباراً تغییر 

شغل دادم و این بوتیک خونگی رو باز کردم. هم 

 کنم. فروشی میمشتری عمده دارم، هم خرده

ولی اون کارخونه اصالً مال شما نیست. مالکش فردی  -

 نام حسین علیخانیه.  به

طور در رنگ پژمان پرید و نفس تندی بیرون داد. همان

سکوت خیره شده بود به کاوه. چند لحظه بعد کاوه 

 گفت: 

 بهتره ماجرا رو برام بگید.  -

 پژمان اخم مالیمی کرد. 

چرا من باید در مورد مسائل زندگیم برات توضیح  -

ی قتل نوید بدم؟ تا جایی که یادمه، تو مسئول پرونده

خدابیامرزی، نه مأمور دارایی هستی که دنبال شغل من 

 باشی، نه دلیلی داره برات بگم. 



ی قتل هستم. به خاطر همون بله، من مسئول پرونده -

جا که اون شب اونپرونده الزمه در مورد تمام کسانی 

گه، بودن، تحقیق کنم. ضمن اینکه وقتی کسی دروغ می

 شه. شک بهش بیشتر می

 پژمان برافروخته گفت: 

خوای قتل نوید رو بندازی گردن من؟ من یعنی تو می -

داییش بودم، چطور ممکنه پسر خواهرم رو کشته 

 باشم؟ نوید واسه من خیلی عزیز بود. 

خوام شما رو متهم کنم آقای رهنما، ولی هنوز نمی -

قدرها هم براتون عزیز نبوده. شما مطمئنم نوید اون

انگیزه داشتید که بکشیدش. دختر نوجوونتون به خاطر 

 اشتباه نوید به رحمت خدا رفته. 

هایش پایین انگار پژمان در یک آن مچاله شد. شانه

های چروکافتاد و در صورتش دردی آشکار شد که 

تر کرد. با صدایی لرزان، با دور چشمانش را عمیق

 زند گفت: حالتی که انگار دارد با خودش حرف می

وقت یادم نرفت چی باعث شد ما شبونه راه هیچ -

بیفتیم طرف شمال و نکیسای طفلکم االن زیر خاک 



پوسیده باشه، ولی من نوید رو نکشتم. واگذارش 

خیلی بهتر از من  کردم به خدا. مطمئن بودم خدا

 بلده انتقام بگیره. 

 کاوه با مالیمت گفت: 

 در مورد شغلتون برام بگید آقای رهنما.  -

پژمان نفسش را پوف کرد. چند لحظه به کاوه نگاه 

کرد، جوری که انگار تازه یادش افتاده باشد او 

 آنجاست. 

من... درسته، اون کارخونه مال حسین علیخانی  -

کردم، حقوق خوبی هم بود. من براش کار می

گرفتم. به همه گفته بودم کارخونه مال خودمه. می

تونستم مثالً خواسته بودم کالس بذارم. بعداً هم نمی

جا نبودم. علیخانی مهاجرت به بقیه بگم مالک اون

 کرد. از ایران رفت و کارخونه تعطیل شد.
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 نگاهی به کاوه انداخت و ادامه داد: پژمان 

باور کن کل ماجرا همینه. من هیچ نقشی تو کشتن  -

 نوید نداشتم. 

 تو اون کارخونه چه ِسمتی داشتید؟  -

ی کارخونه بودم. علیخانی خیلی بهم کارهتقریباً همه -

رسید اعتماد داشت. خودش مدیر کارخونه بود ولی نمی

 چرخوندم. می هر روز بیاد. کارخونه رو من

اش باز بمونه خواست کارخونهبعد از مهاجرتش نمی -

 و فعالیت کنه؟ 

 مانندی کشید. پژمان نفس آه

گفت حاال که داره بهش گفتم ولی راضی نشد. می -

ره، دوست نداره فکرش درگیر بمونه. دیگه می

درآمد کارخونه هم براش مهم نبود. درش رو بست، 

 ت. وحقوق همه رو داد و رفحق

 کاوه از دِر باز اتاق نگاهی به هال انداخت و پرسید: 

 فروشید؟ اینجا فقط لباس می -



فرستن های ترک. با بار مسافری میآره، انواع لباس -

هام تو این کار بود و از درآمدش برام. یکی از دوست

خیلی راضی بود. اون راهنماییم کرد. چند بار باهاش 

های یاد گرفتم. با تولید کنندهوچاه رو رفتم ترکیه و راه

عمده آشنا شدم. االن دیگه از روی عکس سفارش 

 فرستن. دم و برام میمی

 دردسریه. آد شغل راحت و بیبه نظر می -

 پژمان لبخند زد. 

ام. راستی لباسی، چیزی، بله، شکر خدا خوبه. راضی -

خواستی، در خدمتم. االن پاشو بیا هرچی دوست داری 

 همون منی. بردار. م

 ممنون. چیزی الزم ندارم.  -

 کاوه بلند شد. پژمان سریع گفت: 

 یه خواهشی دارم.  -

 بفرمایید.  -

کس خبر نداره... یعنی کاوه جان... تو خونه... هیچ -

کنن اون کارخونه دونه. همه فکر میحتی نغمه هم نمی

 جا مشغولم. اگه بفهمن... مال منه و هنوز همون



 کاوه حرفش را قطع کرد. 

ست، قرار نیست به گوش تحقیقات من محرمانه -

کسی برسه. خیالتون راحت باشه. هدف این نیست 

که آبروی کسی رو ببریم. من فقط دنبال قاتل نوید 

 هستم. 

 ی او بلند شد و گفت: پژمان برای بدرقه

خب اون هم که دیگه متوجه شدی ربطی به من  -

لم دروغ گفتم ولی قاتل نداشته. من در مورد شغ

 نیستم. 

 رفت گفت: که از اتاق بیرون میکاوه درحالی

ممکنه الزم بشه باز هم باهاتون صحبت کنم. روز  -

 خوش. 

را زمزمه « خداحافظ»ی پژمان وا رفت. زیر لب چهره

کرد و تا دم در کاوه را بدرقه کرد. بعد خودش را 

 ت. رمق روی یک صندلی انداخت و به فکر فرورفبی

کاوه سوار ماشینش شد و قبل از اینکه حرکت کند، 

اش را از جیبش درآورد و شماره گرفت. به گوشی

 محض اینکه طرف مقابل جواب داد گفت: 



 قدرتی، در مورد پژمان رهنما تحقیق کن.  -

 چه مواردی مد نظرتونه قربان؟  -

اش، از سی سال قبل تا االن. هرچی در مورد گذشته -

 چی. ا کن. تحصیل، ازدواج، سوءسابقه، همهتونستی پید

 اطاعت قربان.  -

کاوه استارت زد و حرکت کرد. ذهنش درگیر بود و 

حسابی به فکر فرورفته بود. به نظرش یک چیزی این 

 وسط اشتباه بود. 

□ 
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 افشین وارد خانه شد و شهره گفت: 

 سالم. خسته نباشی.   -

 سالم. پریسا کجاست؟  -



 تو اتاقش. چطور مگه؟  -

افشین به طرف اتاق پریسا راه افتاد. شهره بازویش را 

 گرفت و آهسته پرسید: 

 چی شده افشین؟  -

 افشین دست او را پس زد. شهره با مالیمت گفت: 

طوری نرو سراغش. مدام باید یادت بندازم این -

عادی نیست؟ تو جلسات کمپ پریسا االن حالش 

اون همه تأکید کردن که تا یه مدت باهاش خوب 

برخورد کنید. هرکاری کرد، مدارا کنید. مطمئنم یه 

ای، ولی چیزی شده، چون خیلی عصبانی و کالفه

بیا بریم تو اتاق برام بگو، بعد با هم تصمیم بگیریم 

 کار کنیم.چی

رش راه افشین نفسش را پوف کرد و به طرف اتاق کا

ها دور بود. شهره به طرف خوابافتاد که از اتاق

آشپزخانه رفت و کمی بعد با یک سینی که دو لیوان 

چای در آن بود، وارد اتاق شد. افشین روی صندلی 

پشت میزش نشسته بود. شهره سینی را روی میز 



طرف میز گذاشت و یک صندلی دیگر را جلو کشید و آن

 مقابل افشین نشست. 

 ال بگو چی شده. خب حا -

رفتم مطب، ماشین بعدازظهر از بیمارستان داشتم می

شد. مسیر همیشگی رو بازی درآورد. ِهی خاموش می

عوض کردم که ماشین رو ببرم تعمیرگاه، پریسا رو با 

 اون پسره دیدم. 

 کدوم پسره؟  -

 افشین کالفه گفت: 

 همون جعلنق دیگه، مانی هژبر.  -

 خب.  -

یستاده بودن. پسره یه تاکسی رو نگه کنار خیابون وا -

داشت و پریسا سوار شد. بعد پسره هم سوار ماشینش 

 شد و رفت. 

 تو رو دیدن؟ -



فکر کنم آره، چون فوری زنگ زدم به پریسا،  -

گوشیش خاموش بود. خواستم برسم بهشون که ترافیک 

 شد، گمشون کردم.  شد و ماشینم هم که مدام خاموش می

 چای جلوی افشین گذاشت و گفت: شهره یک لیوان 

بهتر که گوشیش رو خاموش کرده و اون لحظه  -

نتونستی باهاش حرف بزنی. اصالً نباید به روی 

 خودت بیاری. 

 افشین عصبی گفت: 

گم من رو دیده، واسه همین فوری گوشیش رو می -

خاموش کرده. االن به روی خودم نیارم، بدتر پررو 

م دید و به روی خودش گه باباشه. با خودش میمی

 نیاورد، پس البد هر غلطی بکنم عیبی نداره. 

نکن افشین، حرف من رو گوش بده. پریسا االن خیلی  -

پذیره. باید تو خونه احساس امنیت کنه وگرنه آسیب

ره سراغ مواد. چند وقت پیش بهت گفتم قرار دوباره می

ی حکمتی بیان، با پسرشون آشنا بشه، بذاریم خانواده

بلکه ازش خوشش بیاد و سرش به زندگیش گرم بشه، 

شه گفتی زوده. االن هم که با فوت نوید فعالً نمی



خواستگار آورد تو این خونه. مدارا کن، بذار پریسا این 

 بحران رو بگذرونه. 

اش را روی میز گذاشت و خوردهافشین لیوان چای نیم

 بلند شد. 

نکاوها های رواتو گوش من از این پند و نصیحت -

دونم. نخون شهره. من صالح دخترم رو خوب می

محاله ساکت بشینم و بذارم دخترم با یه بچه مزلف 

 ور.ور اونراه بیفته بره این
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از پشت میز بیرون آمد و به طرف در اتاق رفت. شهره 

 بلند شد و آستینش را گرفت. 

 طوری بدتره. باید... فشین. اینصبر کن ا -

افشین آستینش را از میان انگشتان او بیرون کشید و 

 عصبی گفت: 



 کار باید بکنم. خودم بلدم چی -

مستقیم به طرف اتاق پریسا رفت و در را باز کرد. 

پریسا که روی تختش نشسته و خیره شده بود به 

چپ نگاه پنجره، برگشت و سالم کرد. افشین به او چپ

 کرد و تا کنار تخت جلو رفت. 

 امروز کجا بودی؟  -

با ترنم رفتیم پارک، ناهار خوردیم، بعد هم اومدم  -

 خونه. چطور مگه؟ 

 غره رفت و با غیظ گفت: ه او چشمافشین ب

قدر واسه من چاخان به هم نباف. با اون این -

 مرتیکه دیدمت. 

رنگ پریسا پرید. انگشتان دو دستش را در هم گره کرد 

 و با نگاهی ترسان خیره شد به او. افشین داد زد: 

مگه قول نداده بودی با اون یابو قطع رابطه کنی؟  -

 این بود قولت؟ باید وسط خیابون ببینمتون؟ 

شهره که وارد اتاق شده بود، لب تخت نشست، طوری 

 که بین پریسا و افشین قرار گرفت. با مالیمت گفت: 



علیک مطمئنم اتفاقی همدیگه رو دیدن، یه سالم -

و عمل  کردن. پریسا دختری نیست که قول بده

 نکنه. مگه نه پریسا جون؟ 

 پریسا به تأیید سر تکان داد. افشین عصبی گفت: 

شه الپوشونی نکنی شهره؟ پریسا بچه نیست. باید می -

خوایم. باید بفهمه حالیش بشه ما خیر و صالحش رو می

وقتی قول داد، پاش بمونه، وگرنه این همه آزادی و 

 ده. امکانات رو از دست می

قولش مونده، با مانی قرار نذاشته بوده که. خب سر  -

ده اگه اتفاقی هم اتفاقی همدیگه رو دیدن. حاال قول می

 دیدش، باهاش حرف نزنه. 

 برگشت و به پریسا نگاه کرد. 

 باشه پریسا جون؟  -

 پریسا زیر لب گفت: 

 باشه.  -

 افشین دستش را به طرف پریسا دراز کرد. 

 سوئیچت.  -



 آویزونه.  تو جاکلیدی جلوی در -

 گوشیت.  -

هایش را روی های پریسا کمی جمع شد. شهره لبچشم

هم فشار داد و سرزنشگر به افشین نگاه کرد. افشین 

چپ داد و مصرانه رو به پاسخش را با نگاهی چپ

 پریسا گفت: 

 گوشی. -
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اش را که پریسا بلند شد، در کیفش را باز کرد و گوشی

هنوز خاموش بود، درآورد و به دست افشین داد. 

 افشین گفت: 

یه هفته بیرون رفتن تعطیله. نه کالس نقاشی  -

جای دیگه. وگذار با ترنم و هیچری، نه گشتمی

 مونی تو خونه. می



 نگاهی به گوشی انداخت و اضافه کرد: 

خوام ببینم ن، رمزش رو بردار. میاین هم روشن ک -

 کنی. چه غلطی داری می

 پریسا از کوره دررفت و داد زد: 

گم، دیگه شورش رو درآوردید بابا. هرچی هیچی نمی -

 کنید. بدتر می

مگه چیزی هم داری که بگی؟ دست پیش گرفتی پس  -

 نیفتی؟ 

اش را از دست افشین قاپید و با حرص پریسا گوشی

 گفت: 

شتباه دیدید. من امروز با ترنم بودم. برید شما ا -

 پزشک. چشم

رو برگرداند و به طرف پنجره رفت. افشین از پشت 

بازویش را گرفت و او را به سمت خودش چرخاند. 

چشمان شرربارش را دوخت به صورت او و با غیظ 

 گفت: 

از حد نگذرون پریسا. تا حاال دستم روت بلند نشده  -

 ره. ولی تحمل من هم حدی دا



 پریسا هوار کشید: 

بزنید، اصالً من رو بکشید. من زندانی نیستم. دو  -

ذارید. ها میقدغنسالم نیست که برام از این قرق

رم بیرون. گوشیم هم من هر موقع دلم بخواد می

مه. ماشین مال دم. حریم شخصیدست کسی نمی

خودتون. یه بار تو عمرتون یه کادوی خوب دادید، 

 یرید خیالتون راحت شه. اون هم پس بگ

افشین پریسا را بیشتر به طرف خودش کشید و بلندتر 

 از او داد زد: 

کنی. پات رو از این خونه بذاری بیرون، تو غلط می -

 شکنم. زیادی پررو شدی. قلم پات رو می

شهره به زور خودش را بین آن دو چپاند و رو به 

 افشین ایستاد. لب زد: 

 تمومش کن.  نکن افشین، بدترش نکن. -

افشین نفسش را پوف کرد و سعی کرد به اعصابش 

گفت. قرار نبود کار به مسلط شود. شهره درست می

اینجا بکشد. خیال داشت فقط کمی با پریسا جدی 

برخورد کند ولی خشم بر او غالب شده و بیش از اندازه 



شدت عمل به خرج داده بود. شهره را کنار زد و با 

 شده بود به پریسا گفت: لحنی جدی که مالیم 

ری جایی. دیگه بار آخرت باشه با این پسره می -

 خوام همچین چیزی ببینم یا بشنوم. نمی

جا ایستاده و منتظر جواب پریسا نماند که همان

جو زل زده بود به او. از اتاق بیرون رفت. شهره ستیزه

 برگشت و پریسا را در آغوش گرفت. کنار گوشش گفت: 

ست. فردا صبح که پاشی، ات یه لحظهعصبانیت باب -

 دوباره همون بابای مهربون همیشگیه. 

پریسا خودش را از آغوش شهره بیرون کشید و به 

طرف پنجره رفت. پشت آن ایستاد و خیره شد به پیچ 

هایش در این الدوله که کنار دیوار کاشته شده و گلامین

 فصل غوغا کرده و عطرش اتاق را پر کرده بود. وقتی

صدای بسته شدن در را شنید، زد زیر گریه. سعی 

 کرد صدایش بلند نشود. میان بغض آهسته نالید: می

ی لعنتی! باالخره کار خودت رو کردی. مطمئنم کاوه -

جایی که تو بهش گفتی چون مسیر بابام اصالً اون

 گیرم.ما بودیم نیست. حالت رو می
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پریسا ماشین را از خانه بیرون برد و به سمت سر 

کوچه رفت. امروز خیال داشت واقعاً به کالس نقاشی 

تر رفتار کند. حدس برود. حس کرده بود باید عاقالنه

زد که ممکن است پدرش تعقیبش کند و باید مدتی می

افشین او و  عصا راه برود. اصالً دوست نداشتبهدست

مانی را با هم ببیند و اگر احیاناً ترنم هم همراهشان بود 

شد. تنها دوستی را که پدرش تأیید که دیگر مصیبت می

 داد. کرده بود و به او اطمینان داشت، از دست می

نزدیک سر کوچه کاوه را دید که به ماشینش که پارک 

شده بود، تکیه داده بود. حرصش را با نفس عمیقی 

روداد و خودش را به ندیدن زد. کاوه جلو آمد و به او ف

اشاره کرد. دیگر جای انکار نبود. پریسا توقف کرد و 

 شیشه را پایین کشید. با لحنی تند پرسید: 

 کار داری؟ چی -



 سالم.  -

 علیک سالم. دیرم شده. اگه کاری داری زود بگو.  -

 کاوه خونسرد گفت: 

 شو.  ماشینت رو بکش کنار، پیاده -

 گم کالسم دیر شده. می -

ی روزهایی که به جای مهم نیست. امروز هم مثل بقیه -

 رفتی فضولی. کالس می

 پریسا داد زد: 

تو که گزارشت رو دادی و آشوب به پا کردی.  -

 خوای؟ دیگه چی از جونم می

ابروهای کاوه کمی جمع شد و با تعجب به پریسا نگاه 

 کرد. پریسا عصبی گفت: 

دت رو نزن به اون راه. رفتی به بابام گفتی من و خو -

 مانی با هم بودیم. 

 من چیزی به بابات نگفتم.  -

 پریسا پوزخند زد. 

 باور کردم!  -



ماشینی که پشت ماشین پریسا رسیده بود بوق زد. کاوه 

 گفت: 

 ماشینت رو بکش کنار.  -

 من حرفی با تو ندارم.  -

د لحظه بعد به حرکت کرد و شیشه را باال کشید. چن

خیابان اصلی رسید. هنوز زیاد جلو نرفته بود که 

خودرویی جلوی ماشینش پیچید، طوری که مجبور شد 

ترمز شدیدی بزند. وقتی چشمش به کاوه افتاد، نفسش 

را پوف کرد. کاوه پیاده شد و به طرف ماشین او آمد. 

 در راننده را باز کرد و با خشم گفت: 

گم باید باهات حرف ت میبار آخرت باشه وقتی به -

 ری. ندازی پایین میبزنم، سرت رو می

 به کنار خیابان اشاره کرد و ادامه داد: 

 ی آدم ماشینت رو پارک کن. مثل بچه -

بدون اینکه منتظر جواب پریسا بماند، به طرف 

ماشینش رفت و حرکت کرد. وقتی ماشینش را پارک 

کرد، در آینه نگاهی به ماشین پریسا انداخت که درست 

پشت سرش پارک شده بود. پیاده شد و به طرفش رفت. 



طور که روی صندلی شاگرد نشست. پریسا همان

 کرد گفت: رو را نگاه میروبه

 رو بزن و برو. حرفت  -

جایی که اون روز من رو دیدید و دونی اونتو می -

 دررفتید، کجاست؟ 

 بدونم یا ندونم، چه فرقی واسه تو داره؟  -

 کاوه با حرص مشتی به باالی داشبورد زد. 

 درست جواب بده پریسا. -
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وآمد داره. ما تو رو جا رفتدونم. عموم اونآره، می -

تعقیب نکرده بودیم. دنبال عموم رفتیم و رسیدیم به اون 

 خونه. حاال لطف کن برو. دیرم شده. 

 اومدم بهت بگم کسی نباید بفهمه.  -

 چی رو؟  -



 وآمد داره. اینکه عموت به اون خونه رفت -

 پریسا با حرص گفت: 

 گم. لم بخواد میمن به هرکس د -

 ست. نباید بگی. تحقیقات پرونده محرمانه -

اش را جمع کرد و پریسا برگشت و او را نگاه کرد. بینی

 گفت: 

فکر کردی فقط خودت بلدی گزارش بدی؟ خیال  -

نداشتم به کسی بگم، ولی حاال که اومدی دستور صادر 

گم. تازه من قول هم ندادم که کنی، حتماً به همه میمی

ری جار دی نگی، بعد مینگم. از تو بهترم که قول می

 زنی. می

 کس نگفتم تو و مانی رو با هم دیدم. من به هیچ -

پس بابام علم غیب داره؟ گفتی، سفارش هم کردی  -

 بگه خودش دیده. 

کنی. من چیزی بهش نگفتم، حتی به شهره اشتباه می -

 هم نگفتم. البد خودش دیده. 



آد جا نیست. از بیمارستان که درمینمسیر بابام او -

 افته.ورها نمیره مطب. گذارش به اونصاف می

ورها و شما رو دیده. حاال از بدشانسی تو، رفته اون -

من عادت دارم موقع تحقیقات چشم و گوشم حسابی باز 

دارم. دلیلی نداره برم باشه ولی دهنم رو بسته نگه می

 بودید. به بابات بگم تو و مانی با هم 

 کم عجیبه؟ دوست دارم باور کنم ولی... قبول داری یه -

 کاوه سر تکان داد. 

 عجیبه ولی محال نیست.  -

 یعنی واقعاً تو بهش نگفتی؟  -

 نگفتم.  -

 ثابت کن.  -

 چطوری؟  -

تونم بهت اعتماد کنم. بهم بگو اون نشون بده می -

 ره، جریانش چیه. ای که عموم میخونه

 رنگی زد. کاوه لبخند کم



دونی! چه خوب! هرچی کمتر پس این رو نمی -

 بدونی بهتره. 

 پریسا اخم کرد. 

وقتی تو یه ذره هم حاضر نیستی به من اعتماد کنی،  -

 چرا من باید بهت اعتماد کنم؟ 

من دالیل کافی دارم که تا آخر عمرم به تو اعتماد  -

ی محرمانهنداشته باشم، ولی این ربطی به تحقیقات 

کشیدی تو پرونده نداره. تو از اول هم نباید سرک می

این کارها. قبالً بهت تذکر دادم. باز اومدی و فهمیدی 

 ره اون خونه. نباید به کسی بگی. عموت می

 تو حق نداری واسه من باید و نباید تعیین کنی.  -

کاوه خشمش را با نفس صداداری بیرون داد و وقتی 

 الیم شده بود. حرف زد، لحنش م

سعی کن درک کنی که کارهای من به نفع توئه.  -

شی و دیگه وقتی قاتل پیدا بشه، تو کامالً تبرئه می

به شکل مشروط با وثیقه آزاد نیستی. انگ قتل از 

شه. مزاحم کارم نشو، بذار بدون روت ورداشته می



های تو باشه، کارم رو اینکه ذهنم نگران بازی

 بکنم. 

 های او خیره شد. مپریسا به چش

 از کجا مطمئنی من قاتل نیستم؟  -

گه نیستی. من دنبال قاتل دلیلی ندارم، فقط حسم می -

شه، درصد تو باشی، باالخره معلوم میگردم، اگه یکمی

 درصد نیستی.ولی به احتمال نودونه
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 پریسا پوزخند زد. 

درصد هات رو باید بریزی تو جوب! تو قبالً یهحس -

کردی من معتاد باشم و با یه پسر برم هم فکر نمی

 بیرون. 



های او خیره شد و قبل از اینکه در آن کاوه به چشم

جنگل سبز و تاریک گم شود و اختیارش را از دست 

 بدهد گفت: 

های بد زیاد داری، ولی کار من درسته، تو خصلت -

ی کمک به اجرای عدالته. برام مهم نیست تو و بقیه

کنید. مظنونین این پرونده چه کارهای بدی کردید و می

وآمد عموت کنم اون خونه و رفتاالن ازت خواهش می

 رو فراموش کن و به کسی چیزی نگو. 

 م. از اول هم خیال نداشتم به کسی بگ -

 حتی به نامدار.  -

خوام ذهنش درگیر بشه. مخصوصاً به نامدار. نمی -

نامدار عموم رو خیلی دوست داره، به چشم پدر بهش 

کنه. من هم نامدار رو خیلی دوست دارم. دلم نگاه می

 خواد نگران بشه. نمی

 کاوه لبخند زد. 

مرسی. خوشحالم که باالخره واسه اولین بار در  -

 توافق داریم! مورد یه چیزی 

 پیاده شد و قبل از اینکه در را ببندد، خم شد و پرسید: 



 بابات چی گفت؟ دعوات کرد که با مانی بودی؟  -

 آره.  -

 نگاه کاوه نگران شد. پریسا شانه باال انداخت. 

ونشون کشید، کم داد زد و خطچیز مهمی نبود. یه -

 بعد تموم شد. 

عی که به طرف کاوه سر تکان داد و در را بست. موق

رفت، پریسا از جای پارک خارج شد و ماشینش می

حرکت کرد. کاوه از پشت به موهای بلوطی او چشم 

دوخت که از زیر شالش بیرون ریخته بود. دلش گرفت. 

چندان دور، به خودش وعده داده بود که زمانی نه

روزی به زودی اجازه پیدا خواهد کرد این موهای زیبا 

که سری که موها حالیازش کند، دررنگ را نوو خوش

 اش باشد. به آن چسبیده، روی شانه

□ 

وقتی نغمه ماشینش را پارک کرد و پیاده شد، کاوه 

همان سر کوچه توقف کرد و در تاریکی چشم دوخت به 

او. امروز از عصر وقت گذاشته بود که نغمه را تعقیب 

 کند. نغمه چند ساعتی در مطبش مانده و بعد به اینجا



آمده بود. ساعت حدود نُه شب بود و به نظر کاوه 

عجیب بود که نغمه در این ساعت هوس دیدار دوست و 

فامیل به سرش زده باشد. چشم دوخته بود به او که از 

ی قدیمی دوطبقه ماشین پیاده شد و به طرف یک خانه

رفت. در را با کلید باز کرد و وارد شد. کاوه پیاده شد و 

قابل جلو رفت تا نزدیک خانه رسید. با روی مدر پیاده

دقت بیشتری نگاه کرد. خانه شمالی بود و چیزی از 

خالی ی دوم ظاهراً شد اما طبقهی اولش دیده نمیطبقه

شد و تمام هایش دیده نمیای پشت پنجرهبود. پرده

بوس پارک ها خاموش بود. کاوه پشت یک مینیچراغ

زیر نظر گرفت.  جا خانه راشده ایستاد و از همان

کنجکاو شده و در ذهنش هزاران سؤال ایجاد شده بود. 

ی های پژمان، هرچند ارتباطی به پروندهکاریبا مخفی

قتل نداشت، اما این سؤال در ذهنش شکل گرفته بود که 

آیا امکان دارد او بعد از هشت سال انتقام مرگ دخترش 

که  را از نوید گرفته باشد؟ بعد به فکرش رسیده بود

شاید نغمه هم در این کار با همسرش همراهی کرده 

باشد و او را تعقیب کرده بود. حاال آمدن نغمه به این 

 متروکه بیشتر به سوءظنش دامن زده بود. ی نیمهخانه



کمی بعد ماشینی جلوی ساختمان توقف کرد. دو زن 

طرف کوچه جوان پیاده شدند و زنگ زدند. کاوه از آن

شنید ولی شده در آیفون را نمی های ردوبدلحرف

متوجه شد که صحبت کوتاهی کردند و بعد در باز شد و 

 ها به داخل خانه رفتند.زن
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ها کاوه از ایستادن خسته شد. از پالک ماشین زن

عکس گرفت و به طرف ماشینش برگشت. پشت فرمان 

هایی را که در ماشین داشت، به نشست و آفتابگیر

ها به خوبی آن خانه ها چسباند. خودش از کنار آنپنجره

دید ولی کسانی که از بیرون نگاه و کوچه را می

کردند، به نظرشان فقط یک ماشین خالی بود که کنار می

 کوچه پارک شده است. 

ها بیرون آمدند، سوار ماشین حدود یک ساعت بعد زن

کمی بعد نغمه هم از خانه خارج شد و با شدند و رفتند. 



ماشینش رفت. کاوه سریع آفتابگیرها را برداشت و باز 

او را تعقیب کرد. کمی بعد مطمئن شد که نغمه این بار 

رود. تا سر کوچه او را ی خودشان میبه طرف خانه

تعقیب کرد و موقعی که مطمئن شد او خیال ندارد جای 

ی خودشان به سمت خانهدیگری برود، با ذهنی درگیر 

 راه افتاد. 

ی پژمان هیچ امروز در تحقیقات گروهبان قدرتی درباره

ی منفی یا چیزی که جلب توجه کند وجود نداشت نکته

جز یک چیز. پژمان مهندس مکانیک نبود. سال سوم 

درپی و دانشگاه اخراج شده بود، به دلیل دعواهای پی

رگیری فیزیکی از هایی که دانشجویان در مورد دشکایت

او کرده بودند. چند بار از کمیته انضباطی دانشگاه تذکر 

گرفته بود و بار آخر که با یکی از اساتید درگیر شده 

بود، اخراجش کرده بودند. برای کاوه واقعاً موضوع 

عجیبی بود. در تمام هشت سالی که از ازدواج شهره و 

ده را گذشت و کاوه بارها اعضای این خانواافشین می

دیده بود، همیشه به نظرش پژمان مردی آرام و صبور 

توانست تصور کند درون این مرد جوری نمیبود. هیچ

کند که در گذشته سر از یک غول خشمگین زندگی می



زده است. آورده و دیگران را کتک میمخفیگاهش درمی

هرچند ماجراهای دوران دانشجویی پژمان مربوط به 

حتمال داشت او بعدها این مشکلش سی سال قبل بود و ا

را با کمک روانکاو حل کرده یا بر اثر تجربه توانسته 

هرحال شک باشد به این خصلت بدش غلبه کند، ولی به

کاوه را بیشتر کرده بود. کسی که به راحتی دیگران را 

زد، احتمال داشت مرتکب قتل هم بشود. خیلی کتک می

ای یچ عاطفهاز مجرمین مشکالت روحی داشتند و ه

 نسبت به مقتول در وجودشان نبود. 

کاوه نفس عمیقی کشید و از خودش پرسید آیا اعضای 

چیز در مورد ترک تحصیل و اخراج این خانواده هیچ

دانند؟ همیشه شنیده بود که او مهندس پژمان نمی

مکانیک است. ازدواجش با نغمه چند سال بعد از آن 

ه هم در این مورد زمان بود و احتمال داشت که نغم

دروغ شنیده باشد ولی چطور افشین و آتوسا متوجه 

کاری خیلی استاد بود و نشده بودند؟ یا پژمان در مخفی

اخراجش از دانشگاه را هم مثل شغلش مخفی کرده و به 

اش موضوع را کسی نگفته بود، یا اعضای خانواده

دانستند و به خواست پژمان به دیگران چیزی نگفته می



کرد و بیشتر در مورد پژمان دند. باید راهی پیدا میبو

 فهمید. می

اش را از جیبش درآورد و قبل از اینکه شماره گوشی

بگیرد، گوشی در دستش لرزید. نگاهی به آن انداخت و 

خواست به گروهبان قدرتی زنگ بزند و او لبخند زد. می

 پیشدستی کرده بود. 

 سالم قدرتی. چی گیر آوردی؟  -

 الم از منه قربان. یه چیز مهم فهمیدم. س -

 شنوم. می -

سازی تا چند ماه قبل یه ی ماشیناون کارخونه -

 نگهبان داشته. پیداش کردم و باهاش حرف زدم.

 خب؟  -

بعد از اینکه علیخانی از ایران رفته و کارخونه تعطیل  -

جا بوده. پژمان رهنما هم کلید شده، نگهبان همیشه اون

کرده، اگه زده، براش خرید میداشته و بهش سر می

داده. انگار پژمان کاری تو شهر داشته، براش انجام می

رهنما دوست صمیمی و امین علیخانی بوده و کارخونه 



هاش جمع بوده بهش. گاهی هم با دوست رو سپرده

 گذروندن. جا دور هم خوش میرفتن اونشدن میمی

 کاوه اخم مالیمی کرد و پرسید: 

 گذروندن؟ ی خاک گرفته خوش میتو اون کارخونه -

قربان، نگهبان گفت کارخونه یه سوئیت تروتمیز داره  -

 ها وقتی تا دیروقتی مهندسکه گاهی علیخانی یا بقیه

گشتن تهران و کار داشتن و خسته بودن، دیگه برنمی

موندن. بعد از تعطیلی کارخونه هم نگهبان جا میهمون

به دستور پژمان رهنما اون سوئیت رو تمیز نگه 

 داشته. می

ها... ازش پرسیدی چه جور تو اون مهمونی -

 ای بوده؟مهمونی
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گفت شون مرد بودن. نگهبان میپرسیدم قربان. همه -

شون تا اومدن و صدای خندهگاهی شب جمعه می

شنگولی نزدیک صبح بلند بوده. احتماالً پای... آب

خوابیدن، یه ناهاری وسط بوده. بعد تا ظهر می

 گشتن تهران. خوردن و برمیمی

کاوه چند لحظه به فکر فرورفت. پس یک تناقض 

یگر هم از پژمان رو شده بود. او همیشه رفتاری د

رسید و کاوه اصالً فکر دوست به نظر میخیلی خانواده

 کرد اهل این قبیل تفریحات مردانه باشد. پرسید: نمی

 شناخت؟ های پژمان رو نمینگهبان مهمون -

هاشون یادش بود که زیاد نه ولی یه چیزهایی از اسم -

 یادداشت کردم. 

 ببین اسم نامدار معزی بینشون هست.  -

خش کاغذ به گوش رسید و کمی بعد صدای خش

 گروهبان قدرتی گفت: 

نه قربان، همچین اسمی نیست، ولی یکی رو دیده بود  -

دونست، ولی چون اسم به اسم جعفر. فامیلیش رو نمی



های پرونده جعفره، گفتم شاید الزم باشه یکی از مظنون

 شما بدونید. 

بابای مقتول اسمش جعفره، خیلی هم بدحاله. به نظرم  -

های خیلی بعیده پسر خودش رو کشته باشه. تازه فامیل

پژمان اصالً خبر نداشتن اون کارخونه مال یکی دیگه 

بوده و تعطیل شده. مطمئنم پژمان شوهرخواهرش رو 

جا. این جعفر باید یکی دیگه داشته ببره اونورنمی

 باشه. 

 ، من به این چیزها فکر نکرده بودم.  بله قربان -

جا رفته؟ پرسیدی چی شده که نگهبان از اون -

 اخراجش کردن؟ 

گفت زندگی وسط نه قربان، خودش خواسته بره. می -

اون بیابون برهوت خیلی سخته. دوروبر کارخونه 

داشته. یه ها خوف ورش میهیچی نیست. گاهی شب

رفته کرج باهاش میشده، موتور داشته که اگه الزم می

زده و ها جاده یخ مییا روستاهای اطراف ولی زمستون

وآمد کنه. باالخره یه کار بهتر شده رفتبا موتور نمی

 گیر آورده و رفته. 



کاوه از خودش پرسید چرا بعد از استعفای نگهبان، 

کارخانه به حال خودش رها شده و نگهبان دیگری را 

. احتماالً علیخانی باید این اندبه جای او استخدام نکرده

سپرد و او شخص دیگری را کار را به پژمان می

 کرد. قدرتی پرسید: استخدام می

 امری ندارید قربان؟  -

کارت خوب بود. یه مورد دیگه هم هست که باید  -

دم، ببین خونه مال کیه یا پیگیرش باشی. یه آدرس می

 ی کیه. احیاناً در اجاره

ای را که نغمه به آنجا رفته بود، گفت کاوه آدرس خانه

و گروهبان یادداشت کرد. بعد از تماسش تا موقعی که 

به خانه برسد، طوری ذهنش درگیر بود که صرفاً از 

چیز از اطرافش روی غریزه مسیر را رفته و هیچ

 نفهمیده بود. 

□ 

پریسا تازه سیگارش را روشن کرده بود که در خانه 

. نگاهی انداخت و وقتی پرهیب اندام نامدار را باز شد

 دید، لبخند زد. نامدار جلوتر آمد و پریسا گفت: 



 سالم دایی نامدار.  -

 سالم به روی ماهت دختر گل. چطورهایی؟  -

 خوبم.  -

 نامدار روی نیمکت آالچیق نشست و پرسید: 

دیروز کجا بودی؟ بعدازظهر بهت زنگ زدم، گوشیت  -

 خاموش بود. 

کالس بودم دایی نامدار. اول کالس گوشیم رو  -

 خاموش کرده بودم، بعدش هم یادم رفت روشنش کنم. 

پریسا موقع گفتن این حرف نگاهش را از نامدار دزدید 

فرش کف آالچیق. دوست نداشت به و خیره شد به سنگ

نامدار دروغ بگوید. تنها دلیل اینکه در مورد تعقیب 

بود، این بود که از میزان عمویش چیزی به او نگفته 

خواست ی نامدار به پژمان خبر داشت و نمیعالقه

 ناراحتش کند. 

نامدار پاکت سیگارش را از جیب پیراهنش درآورد، 

سیگار پریسا را گرفت و با آتش آن سیگارش را روشن 

 کرد. پکی زد و گفت: 



خوای بری بهم نگرانت شدم. قرار بود هرجا می -

 بگی. 

 لبخند زد.  پریسا به زور

فکر کردم کالس دیگه گفتن نداره چون یه چیز  -

 عادیه.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_صد_و_شصت_و_شش

 نامدار با دقت صورت او را کاوید و پرسید: 

ات... همچین زیاد تو مطمئنی حالت خوبه؟ قیافه -

 آد. راه به نظر نمیروبه

نیست.  خواست بگوید حالش خوبپریسا چقدر دلش می

دوست داشت مثل همیشه برای نامدار درددل کند و 

پا بگوید که پدرش او و مانی را با هم دیده و قیامت به

کرده است، ولی چون نگفته بود کجا رفته است، 

های ها و حرفتوانست حرفی بزند. به دلدارینمی



بخش نامدار واقعاً نیاز داشت. دوست داشت او آرامش

گذرد و باالخره این روزها می مثل همیشه بگوید که

شود و از شر این زندگی با برای خودش مستقل می

شود. لبخندش هایی که دوستشان نداشت، خالص میآدم

تر کرد و تالش کرد راحت و عادی به نظر را عمیق

 برسد. 

 خوبم، خیالتون راحت.  -

دیشب صدای دادوبیداد بابات رو شنیدم، گفتم نکنه باز  -

 بهت. گیر داده 

کرد، بابام دعواش نه... پرهام زیادی شیطونی می -

 کرد. 

های خوب نامدار دیگر چیزی نپرسید. این یکی از اخالق

او بود که باعث شده بود پریسا در کنارش احساس 

آرامش کند. مطمئن بود نامدار حدس زده که پریسا 

کند ولی عادت نداشت اصرار کند. چیزی را مخفی می

 گار پریسا اشاره کرد. نامدار به سی

 همش خاکستر شد.  -



پریسا به سیگارش که تقریباً به آخر رسیده بود، پکی 

 زد و بلند شد. 

 ام. من برم بخوابم دایی نامدار. خیلی خسته -

که با هم به طرف ساختمان نامدار هم بلند شد و درحالی

 رفتند گفت: می

قرارمون سر جاشه دیگه؟ هرجا بخوای بری، بهم  -

 گی. می

 گم. خیالتون راحت باشه. حتماً می -

ی اول با هم خداحافظی کردند. نامدار از جلوی دِر طبقه

کرد با که او را نگاه میها باال رفت و پریسا درحالیپله

خودش فکر کرد کاش به جای آن دو دایی متعصب و 

طوری دیگر دایی واقعی او بود. ایننفهمش، نامدار زبان

وبیگاه در مورد ارتباط توانست گاهافشین هم نمی

 شان غر بزند. صمیمانه

 □ 

پریسا که روی صندلی عقب ماشین نشسته بود، کمی 

 سس روی ساندویچ فالفلش ریخت و پرسید: 

 چطوری این اطالعات رو گیر آوردی مانی؟  -



شون رفت در هام کمک کردن. یکیسخت نبود. دوست -

اون خونه رو زد و خیلی راحت راهش دادن تو. تا وارد 

های شده بود، فهمیده بود یه بوتیک خونگیه و جنس

شرت خریده ترک داره. تازه خرید هم کرده بود! یه تی

 خیلی خوشگله. انگار باید مشتری عموت بشیم! 

گنگ و مبهوت بود.  پریسا لبخند زد ولی صورتش

 پرسید: 

 چرا عموم باید در مورد شغلش دروغ گفته باشه؟  -

 ترنم جواب داد: 

 البد خواسته کالس بذاره و بگه کارخونه داره.  -

 رو کرد به مانی و ادامه داد: 

 حاال چی شد به سرت زد زنش رو تعقیب کنی؟  -

 مانی گازی به ساندویچش زد. 

م عموی پریسا در پیشنهاد بروبچ بود. وقتی فهمیدی -

مورد شغلش دروغ گفته و جریان فوت دخترعموش 

مون خانوادگی هم براشون گفتم، به نظر همه

ها رو گرفتم که مشکوک بودن. ماشین یکی از بچه

 با ماشین تابلوی خودم نباشم، رفتم دنبالش.
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؟ پریسا که گفت حاال به نظرت اون خونه چیه -

 وفامیلشون نیست. فک

 پریسا با تکان دادن سرش تأیید کرد. مانی گفت: 

ی ارواح بود. ای ندارم. مثل خانهدونم. هیچ ایدهنمی -

های ی دومش از کوچه معلوم بود. شیشهفقط طبقه

ها هم های بدون پرده، یکی از شیشهکثیف، پنجره

 شه. شکسته بود. به نظرم بعیده مسکونی با

 ی اولش مسکونیه. شاید طبقه -

جا دید نداشتم، فقط نور ممکنه. من از کوچه به اون -

عموی پریسا رفته دیدم. معلوم بود زنهاش رو میچراغ

 همون طبقه. 

 پریسا گفت: 

 آدرسش رو برام بفرست.  -



رفت و نفره کلنجار میترنم که داشت با یک سس یک

ای را باالخره هم نتوانست آن را باز کند، سس باز شده

از دست مانی گرفت و کمی روی ساندویچش ریخت. با 

 اخم گفت: 

جا پریسا. صبر کن این تنهایی راه نیفتی بری اون -

 دوسه روز بگذره، مانی از شمال برگرده، با هم برید. 

ترسی وسط تهران چه بالیی ندارم صبر کنم. می طاقت -

 سرم بیاد؟ 

 ای نداره. آخه دیدن خود خونه که فایده -

طوری که مانی خوام اگه بشه برم تو خونه. اگه اینمی -

گه خالیه، شاید بتونم یه راهی پیدا کنم و برم ببینم می

 تو اون خونه چه خبره. 

 های ترنم گرد شد. چشم

 ی ببینه...خطرناکه. یک -

 رم. شب می -

 شب... دیگه بدتر. نصفه -

 پریسا خندید. 



کنم نغمه از اون خونه بیاد شب که نه، صبر مینصفه -

ها پر رم. اون ساعت هنوز تو خیابونبیرون، بعد می

 آدمه. 

خوای بری بیرون؟ مخصوصاً با ای میبه چه بهونه -

 اون قشقرقی که بابات اون شب راه انداخته. 

 پریسا شانه باال انداخت. 

ی شما. اسم تو بیاد وسط، بابام آم خونهگم میمی -

 مثبت کاملی!گه. تو از نظر بابام بچهدیگه چیزی نمی

خوای بری تو جوری میحاال به فرض رفتی. چه -

 خونه؟ 

دونم. شاید نشه. برم ببینم راهی هست یا هنوز نمی -

 نه.  

لونی انداخت که زیر پای مانی کاغذ ساندیچش را در نای

 ترنم بود و گفت: 

خواهید بریم یه سرکی اون دوروبر بکشیم؟ شاید می -

 بتونیم از دروهمسایه یه اطالعاتی بگیریم. 

ها جلب نشه بهتره. من خواد. توجه همسایهنه، نمی -

جا. باید خودمون رم اونامشب یا فردا شب یه سر می



که دو شب پشت سر هم  کار دارهجا چیبفهمیم نغمه اون

 از مطبش رفته اون خونه و تو دیدی. 

 اش را به طرف مانی گرفت. ترنم ساندویچ نصفه

 خوری؟ من بریدم. می -

 من هم جا ندارم.  -

 ی نایلونی انداخت و گفت: ترنم ساندویچ را داخل کیسه

جا یادمون باشه سر خیابون بذاریم کنار پارک اون -

 شن. ها جمع میکه سگ و گربه

 مانی ماشین را روشن کرد و پرسید: 

 خب حاال کجا بریم؟ عملیات پلیسی بعدی؟!  -

چند لحظه منتظر جواب ماند و وقتی دید دخترها ساکتند 

 گفت: 

 اید بریم سینما؟ پایه -

 ترنم گفت: 

 بریم.  -



ه پریسا نگاه کرد. پریسا به تأیید سر مانی برگشت و ب

تکان داد ولی ذهنش طوری درگیر بود که مطمئن بود 

 از فیلم چیزی نخواهد فهمید.

□ 
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کاوه به مونیتور کامپیوترش نگاه کرد و یک ابرویش 

را باال برد. در دل به دقت بهروز آفرین گفت. وقایع 

دیروز که بهروز به آگاهی آمده بود، از مقابل چشمش 

 گذشت. 

 کاوه نگاهی به بهروز انداخت و گفت: 

تونیم آقای ارجمند، سعی کنید بفهمید که ما نمی -

هرکس از در وارد شد و درخواست استعالم خط 

 یکی دیگه رو کرد، انجام بدیم. 

 بهروز یک ابرویش را باال برد. 



که من وکیلم و امکان نداره  کردم خبر داریدفکر می -

از شما کار غیرقانونی بخوام. من به عنوان وکیل 

پریسا رهنما که هنوز به نوعی متهم این پرونده یا 

کنم برای شه، فکر میالاقل مظنون محسوب می

پیشبرد کار شما الزمه استعالم کنید که چند تا خط 

موبایل به نام نامدار معزی هست و باهاش چه 

ی گرفته شده. ضمن اینکه قبالً هم بهتون هایتماس

کنه و گفته بودم نامدار گاهی پریسا رو تعقیب می

خوام به این ست. من نمیاین واسه من نگران کننده

خوام استعالم دسترسی داشته باشم، فقط می

خودتون پیگیرش باشید. این یه درخواست قانونی 

ی دم ولو معتبره. اگه الزمه، کتباً درخواست می

کنم بهتره ردی از من و در نتیجه از پریسا فکر می

در این درخواست نباشه و شما خودتون پیگیرش 

 باشید. 

دیروز کاوه برای اینکه زودتر از شر بهروز خالص 

شود و بتواند به کارهایش برسد، همان لحظه جلوی او 

با گروهبان قدرتی تماس گرفته و دستور درخواست 

حاال به فایل روی کامپیوترش خیره استعالم را داده بود. 



کرد انگار بهروز حق شده بود و با خودش فکر می

داشته و قضیه مشکوک است. بیش از ده خط موبایل به 

ها فقط مدت کوتاهی نام نامدار وجود داشت که بیشتر آن

استفاده شده بود. تا اینجای ماجرا عجیب نبود، نامدار 

ها ها با این خطییک مرد جوان بود که شاید مثل خیل

کارت را کنار مدتی کرده و بعد سیمهای کوتاهشیطنت

ی مشکوک ماجرا این بود که دیروز گذاشته بود. نکته

ها استفاده شده بود، خطی که حدود از یکی از این خط

چهار ماه بیکار بود ولی قبل از آن بارها به یک 

ی خاص زنگ زده بود و فقط هم به همان شماره

  شماره!

گوشی تلفن داخلی را برداشت و شماره گرفت. قدرتی با 

 اولین زنگ گوشی را برداشت و گفت: 

 پیگیری کردم قربان.  -

 چی رو پیگیری کردی؟  -

ای که قبالً بارها باهاش تماس گرفته همون شماره -

شده و دیروز هم بعد از چند ماه دوباره یه تماس 

 داشته. 



وهبان قدرتی واقعاً یک اختیار لبخند زد. گرکاوه بی

نعمت بود. هشیاری خاصی داشت و در پیگیری 

 ناپذیر بود. خستگی

 خب، منتظرم بشنوم.  -

خط به نام یه خانمه به اسم سحر قوامی،  -

ودوساله، مطلقه، مدرک تحصیلی دیپلم، متولد سی

ورامین. هجده سالش بوده که ازدواج کرده و دو سال 

 بعد طالق گرفته. 

 شغل؟  -

 چیزی پیدا نکردم قربان.  -

تحقیقت رو کامل کن و بهم برسون، فقط مراقب باش  -

آبروی کسی نره. ممکنه این زن فقط یه ارتباط عاطفی 

یا دوستانه با نامدار معزی داشته باشه که به دلیلی چند 

 ماه قطع شده و دوباره از دیروز شروع شده. 

شاید  اطاعت قربان، فقط یه مورد دیگه هم هست که -

هایی که به نام نامدار معزیه ی خطبخواهید بدونید. بقیه

و مدتی ازشون استفاده شده، هیچ زنی توش نبود. تمام 

 مخاطبین مرد بودن.  



گفت و گوشی را گذاشت. موضوع « مرسی»کاوه 

تر شده بود. چند دقیقه قبل که فکر کرده بود پیچیده

مدت ه و کوتاهها برای ارتباطات مخفیاننامدار از آن خط

تر بود اما حاال... کرده، ماجرا برایش عادیاستفاده می

دانست باید چه فکری بکند. ذهنش کشیده شد اصالً نمی

ای در این به گرایشات غیرطبیعی، اما نامدار هیچ نشانه

ی تیزش زمینه نداشت. بوی کارهای خالف به شامه

 رسید.می
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کاوه به زنی که مقابلش نشسته بود، نگاه کرد. اندام 

الغر که در یک مانتوی نخی کوتاه و شلواری زاپدار 

پوشانده شده بود، موهایی که طالیی رنگ شده و 

های سیاهش بیرون زده بود و با حالتی ولنگار از ریشه

های اش بیرون ریخته بود، لبزیر شال نخی ساده



های گودافتاده. به کاوه خورده و گونهخشک و ترک

 نگاه کرد و پرسید: 

 واسه چی من رو آوردید اینجا؟  -

 کاوه بدون اینکه توجهی به سؤال او بکند گفت: 

 خودت رو معرفی کن.  -

 سحر قوامی.  -

 شغل؟  -

 بیکار.  -

بیکاری و تو جردن خونه اجاره کردی؟ مخارج  -

 آری؟ زندگیت رو از کجا می

تفاوت مآب و بیه باال انداخت و با لحنی التسحر شان

 گفت: 

فکر کن یه گلدون دارم که هر ماه به جای گل یه  -

 شه. مگه جرمه؟ دسته تراول ازش سبز می

 های او خیره شد. کاوه به چشم

ها که قبالً باعث بازداشتت شده؟ از همون گلدون -

ی دزدی داری. از یه ماشین که درش باز سابقه



مونده بوده، پول دزدیدی و گیر افتادی. صاحب 

ماشین رضایت داده و چون بار اولت بوده آزاد 

ی نامشروع دستگیر شدی شدی. به اتهام رابطه

 ولی اثبات نشده و قسر دررفتی. 

 سحر پوزخند زد. 

هایی که رضایت صاحاب مطمئنم واسه خاطر پرونده -

رو  مال روشه یا اثبات نشده، مأمور نفرستادی من

بکشونن اینجا. گفته باشم، دلیل درست و حسابی 

کنم. حق نداشتی تو نداشته باشی، ازت شکایت می

محل با آبروی من بازی کنی. ماشین پلیستون 

همچین اومد صاف وایستاد جلو در و من رو 

دستبند به دست کشیدید بیرون که همه دروهمسایه 

 کردن. سرک کشیده بودن نگاه می

 ز جواب داد: آمیکاوه طعنه

 قدرها برات مهم باشه! کردم آبروت اینفکر نمی -

 سحر اخم کرد.



قدر حرف بزنی؟ بابا صاف همیشه عادت داری این -

مه. حرفت برو سر اصل مطلب. صبحونه نخوردم گشنه

 رو بزن و زودتر ولم کن برم به بدبختیم برسم. 

 ای داری؟ با نامدار معزی چه رابطه -

 سحر صورتش را جمع کرد. 

 کی؟! نامدار معزی دیگه کدوم خریه؟ -

 ای نداره. پرینت خط موبایلت رو دارم. انکار فایده -

خب مبارکت باشه. مگه هرکی با موبایل آدم حرف زد،  -

 باید بشناسیش؟ 

شناسیش و حتی زنی که نمییعنی تو با کسی حرف می -

 دونی؟ اسمش هم نمی

 باال انداخت. سحر دوباره شانه 

زنن. اسم من آرایشگرم. خداد تا مشتری بهم زنگ می -

 شون که یادم نیست. همه

 گفته بودی بیکاری.  -

ی دردسر کنم. حوصلهجواز ندارم. تو خونه کار می -

 نداشتم، واسه همین نگفتم. 



 دی؟ واسه مردها هم کارهای آرایشی انجام می -

 سحر ابروهایش را درهم کشید. 

مادرت دنبال این نگرد که برام دردسر درست  جون -

های من همه زنن. رسی. مشتریکنی. به جایی نمی

زنن براشون وقت وکارشون زنگ میگاهی کس

وفامیل گی، فکگیرن. البد این یارو هم که میمی

 هام بوده.یکی از مشتری
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ز بهت زنگ زده بود واسه کی وقت نامدار معزی دیرو -

 بگیره؟ 

ته؟ من هر روز کلی تماس و مشتری یادم نیست، حالی -

 دارم. 

 های او خیره شد و گفت: کاوه مستقیم به چشم



یه روشی هست که خیلی خوب باعث تقویت حافظه  -

های مثل تو چند ساعت بمونن شه. اکثر آدممی

 آد! چی یادشون میبازداشتگاه، همه

 ی سحر رفت باال. صدا

 خوای بازداشتم کنی؟ به چه جرمی می -

ی قتل هستم، قانوناً حق دارم مسئول یه پرونده -

وچهار ساعت هرکسی رو که به نظرم مظنونه، بیست

 بازداشت کنم. 

 های سحر گرد شد. چشم

قتل؟! جون مادرت پای من رو نکش وسط جناب  -

 سروان. من هر غلطی هم بکنم، آدمکش نیستم. 

 کاوه بدون اینکه جوابی بدهد بلند صدا زد: 

 سرباز!  -

سربازی وارد اتاق شد، خبردار ایستاد و احترام گذاشت. 

 کاوه گفت: 

 خانم رو ببر بازداشتگاه.  -

 سرباز به طرف سحر رفت. سحر به کاوه گفت:



تو رو جون هرکی دوست داری دست وردار. به جون  -

مرده بابام من خبری از قتل ندارم. از اون نامدار ذلیل

آد ولی من رو قاطیش نکنید. حاال فرض چی برمیهمه

 کن چند بار باهاش حرف زدم. 

 آد نامدار کیه! انگار داره یادت می -

از اول هم یادم بود. نگفتم که برام شر نشه. خبر  -

 خوای من رو قاتل کنی! داشتم تهش مین

 کاوه به سرباز گفت: 

 بیرون باش. -

وقتی سرباز از اتاق بیرون رفت، به صورت سحر نگاه 

 کرد. 

بگو، هوس دروغ گفتن هم به سرت نزنه. مطمئن  -

وچهار ساعت باش بری بازداشتگاه، تو این بیست

کنم که چند سال به حد کافی ازت مدرک پیدا می

 بخوابی زندان. 

های قدیمی کف اتاق نگاه کرد و نفس سحر به موزاییک

 عمیقی کشید. 



دونه من دستم تنگه. نامدار... آدم بدی نیست. می -

 کنه. میکمکم 

 خواد؟ هاش چی میدر مقابل کمک -

 اش را جمع کرد و با تمسخر گفت: سحر بینی

هاش نیستیم. هوی! عوضی نگیر بابا. ما از اون -

فکرت جای بد نره. حاال درسته یه بار یه مرتیکه 

دونم مون به اسم خواستگار و نمیاومده بود خونه

کدوم نامردی زنگ زد و گرفتنمون، ولی انگار 

ات راه ولوچهطوری آب از لباشتباه گرفتی که این

 افتاده و زل زدی به من! 

 کاوه اخم کرد. 

درست صحبت کن وگرنه همین االن بدون اینکه  -

ری بازداشتگاه. گفتی فرصت حرف زدن داشته باشی می

کرده. انتظار که نداری باور کنم در نامدار کمکت می

کار ه؟ براش چیخواستهاش هیچی ازت نمیمقابل کمک

 کردی؟ می



خودش نیست، ولی خداش که هست. هیچی ازم  -

وکار ندارم. دونست من بدبختم و کسخواست. مینمی

 کرد. سوخت. کار خیر میدلش برام می

مگه نگفتی آرایشگری؟ چه نیازی به کمک نامدار  -

 داشتی؟
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درآمدم زیاد نیست. خب همچین خیلی هم آرایشگر  -

واردی نیستم که مشتری از سروکولم باال بره. جواز هم 

کنم. کسری خرجم رو نامدار که ندارم و تو خونه کار می

داد. خداوکیلی برام مثل یه داداش بود. هرچقدر می

 غیرت و نچسبن، نامدار آدم بود. های خودم بیداداش

 نا شدی؟کجا باهاش آش -

یه روز سوار ماشینش شدم. بدهکار بودم. طرف ازم  -

چک داشت. تو ماشین که بودم، زنگ زد. اشکم 

خواستم ازش مهلت بگیرم، طرف راضی دراومد. می



اش درددل کردم. شد. نامدار جریان رو فهمید. واسهنمی

چکم رو پاس کرد، بعدش هم هروقت گیر بودم، کمکم 

 کرد. می

 رنگی زد. کاوه لبخند کم

هات کنم ببینم حرفطور. خب، من تحقیق میکه این -

 ری خونه. درسته یا نه. اگه راست گفته باشی، می

 جناب سروان تو رو خدا...  -

کاوه حرف او را قطع کرد و سرباز را صدا زد. وقتی 

 سرباز وارد اتاق شد گفت: 

این خانم رو ببر اتاق مشاوره، برو براش نون و  -

 و چایی هم بیار.  پنیر بخر

 سحر بلند شد و مظلومانه گفت: 

رم تو رو جون مادرت بذار برم جناب سروان. می -

 خورم. خونه صبحونه می

 بخش گفت: کاوه با لحنی اطمینان

 ری. نگران نباش. قبل از ظهر می -



هایی سست همراه سرباز راه سحر بلند شد و با قدم

ه گوشی تلفن روی افتاد. وقتی از اتاق بیرون رفتند، کاو

 میزش را برداشت و شماره گرفت. 

قدرتی، زنگ بزن مشخصات سحر قوامی رو بده به  -

نگهبان جلوی در و سفارش کن حواسش جمع باشه که 

از اداره نره بیرون. بعد هم از قاضی حکم شنود تمام 

سوته های نامدار معزی رو بگیر. بجنب ها! سهخط

 خوام. حکم رو می

 کنم. ان. االن پیگیری میاطاعت قرب -

قدر راستی از اعتباری چه خبر؟ این چند روز اون -

 سرم شلوغ بود نرسیدم یه زنگ بهش بزنم. 

 کنن. حالش خوبه قربان. فردا مرخصش می -

ی معصوم تصویر دخترک گروهبان اعتباری با آن قیافه

و دلچسبش جلوی چشم کاوه آمد و لبخند زد. اگر 

وقت خودش را به خاطر آن هیچمرد، گروهبان می

بخشید. مائده و انگاری نمیریزی اشتباه و سهلبرنامه

دوستانش را به زندان انتقال داده بودند ولی کاوه هنوز 

مطمئن نبود که موضوع فقط یک سرقت بوده است. به 



ها قتل نوید را ترتیب داده باشند. نظرش بعید نبود آن

بازجویی »ت: های سررسیدش نوشروی یکی از برگ

 و در تلفن گفت: « هاشدوباره از مائده و رفیق

 هر وقت دستور قاضی رو گرفتی، سریع خبر بده.  -

□ 

سحر وقتی از آگاهی بیرون رفت، با حداکثر سرعتی که 

شد به این توانست دور شد. انگار هنوز باورش نمیمی

راحتی از آن دِر لعنتی بیرون آمده باشد. وقتی وارد 

اش را درآورد و کمی بعدی شد، سریع گوشیخیابان 

فکر کرد، دوباره گوشی را داخل کیفش گذاشت و کنار 

 خیابان رفت و اولین ماشین را دربست گرفت. 

وارد خانه که شد، مانتو را از تنش بیرون کشید و با 

ها انداخت. سریع داخل اتاق شالش روی یکی از مبل

ید. کمی بعد خواب رفت و یکی از کشوها را بیرون کش

های وپرتچیزی را که دنبالش بود، از میان خرت

کارت. آن را داخل نامنظم داخل کشو پیدا کرد، یک سیم

اش انداخت و شماره گرفت. مثل همیشه گوشی گوشی

چند بار زنگ خورد تا جواب داده شد. نامدار با حالتی 

 گفت. سحر گفت: « بله»ناشناس 



 سالم.  -

 ت عوض شده؟  اتویی؟ چرا شماره -

 ببین، امروز من رو گرفته بودن.  -

 باز چه غلطی کرده بودی؟ -
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 سحر طلبکار گفت: 

به خاطر تو نکبت اومده بودن سراغم. اول صبح  -

 من رو از خواب ناز بیدار کردن بردن آگاهی. 

 لحن نامدار نگران شد. 

 به خاطر من؟  -

 آره.  -

 کدوم آگاهی؟  -

 خیابون زنجان.  -



 زنی؟ خب مثل آدم تعریف کن. چرا نسیه حرف می -

گفت یه درست نفهمیدم جریان چی بود. افسره می -

ای خواست ببینه من با تو چه رابطهی قتله. میپرونده

 دارم. 

 ای داریم؟ از کجا فهمیده بود من و تو رابطه -

ینت گوشیم رو دارن. واسه همین با یه خط گفت پر -

 دیگه بهت زنگ زدم. 

 دیگه چی گفت؟  -

 سوابقم رو درآورده بودن.  -

 در مورد من چی گفتی؟  -

 ای کرد. خندهسحر تک

وکارم، تو هم بهم کمک کسگفتم من یه زن بدبخت بی -

ها کم نگیر بابا! عمراً این آژانکنی. سحر رو دستمی

 بپیچونن. بتونن من رو 

 بعد ولت کردن؟  -

آره دیگه. فکر کنم نتونستن چیزی گیر بیارن که  -

 خالف باشه. 



حواست جمع باشه. این روزها آسته بیا و آسته برو.  -

همین خط رو بذار تو گوشیت بمونه. بعداً بهت زنگ 

 کار باید بکنی. گم چیزنم، میمی

ت زنگ ی دردسر ندارم. االن فقط بهنه دیگه، حوصله -

کنم نه زدم که بدونی دیگه نه این خط رو روشن می

 قبلی رو. تو رو به خیر و ما رو به سالمت. 

 نامدار با لحنی جدی پرسید: 

 ها؟ یعنی چی این حرف -

 همین که شنیدی.  -

 خوای وسط کار جا بزنی؟ می -

گردم، هرجور دوست داری فکر کن. دنبال شر نمی -

 اون هم قتل! آدم کشتی؟ 

یه چیزی گفته بترسوندت. من رو چه به آدم کشتن؟  -

 مثل همیشه کارت رو بکن و پولت رو بگیر. 

دردسرتر واسه پول درآوردن هست. دیگه راه بی -

 خداحافظ. 

 صبر کن ببینم...  -



صدای بوق اشغال که در گوشی پیچید، نامدار چند لحظه 

تور به گوشی نگاه کرد و بالفاصله شماره را گرفت. اپرا

ی قبلی سحر خبر از خاموش بودن گوشی داد. شماره

هم خاموش بود. نامدار با حرص گوشی کوچک را روی 

میز انداخت و بالفاصله آن را برداشت و در جیبش 

هایش را روی هم فشار داد و به فکر گذاشت. لب

ی آگاهی محل کار کاوه بود و نامدار فرورفت. آن شعبه

یزی باعث شده کاوه پیگیر اصالً حدسی نداشت که چه چ

او باشد و چگونه سحر را پیدا کرده است. به شدت 

 کرد.احساس نگرانی می
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کارت را در زیرسیگاری همان موقع سحر هردو سیم

ها نزدیک کرد. خیره شد به انداخت و فندک را به آن

خیالش راحت شد، بقایای  ها و وقتیکارتسوختن سیم

آن را از پنجره بیرون ریخت. ایستاد و به پخش شدن 



خاکستر در باد نگاه کرد. بعد پنجره را بست و از کشو 

یک سیگار درآورد و روشن کرد. روی مبل لم داد و 

زد، خیره شد به پنجره. خوشحال که لبخند میدرحالی

 قدر راحت از شر وقایع مزخرف امروزبود که این

 خالص شده است. 

ی دیگری از شهر کاوه برای چندمین بار در گوشه

ی کوتاه سحر و نامدار را گوش داد و به فکر مکالمه

فرورفت. چیز زیادی گیرش نیامده بود، اما مطمئن شده 

داده و از او بود سحر برای نامدار کار خالفی انجام می

گرفته است. از خودش پرسید آیا امکان دارد پول می

قاطع بود. « نه»این کار کشتن نوید باشد؟ پاسخش یک 

نامدار اگر خیال کشتن نوید را داشت، نیازی نبود کس 

دیگری را وارد این بازی کند. خودش مدام در آن خانه 

توانست این کار به نوید نزدیک بود و خیلی راحت می

را بکند. ضمن اینکه نامدار پریسا را دوست داشت. 

ی داشتند. این ارتباط طوالنی و چندین اارتباط صمیمانه

ساله قابل انکار نبود. محال بود کسی این همه سال 

نقش بازی کرده باشد. اگر نامدار قاتل نوید بود، امکان 

نداشت اثر انگشت پریسا را روی لیوان نوشابه بگذارد 



حال باید در و تور لباس او را کنار جسد بیندازد. بااین

رگیر در این پرونده اطالعاتش را های دمورد تمام آدم

 برد تا بتواند سرنخی پیدا کند. باال می

گذشت، پیچیدگی این کاوه آهی کشید. هرچه بیشتر می

شد. گوشی تلفن روی میزش را پرونده بیشتر می

برداشت و به گروهبان قدرتی دستور داد حواسش به 

های مختلف نامدار باشد و چیزی را از دست شنود خط

  ندهد.

□ 

کاوه ماشینش را سر کوچه پارک کرده و بیشتر از یک 

ی قدیمی. از کنار ساعت خیره شده بود به آن خانه

های ماشین چسبانده آفتابگیرهای سیاه که به شیشه

بود، دید که دِر آن خانه باز شد و زنی بیرون آمد. انگار 

قبالً ماشین خواسته بود، چون سوار پرایدی شد که 

کوچه شده و جلوی در پارک کرده بود. کمی قبل وارد 

ها نغمه هم از خانه خارج شد، کمی بعد از رفتن آن

سوار ماشینش شد و به سمت کاوه حرکت کرد. کاوه 

کمی خودش را روی صندلی پایین کشید و سعی کرد 

پشت آفتابگیرها بماند. ماشین نغمه درست کنار 



نی خودروی کاوه وسط خیابان متوقف شد. کاوه با نگرا

به آن نگاه کرد ولی نگاه نغمه به طرف او نبود. پیاده 

ی مشکی متوسطی را که در دست داشت، شد و کیسه

طرف کوچه بود. ای انداخت که آندرون سطل زباله

 دوباره سوار ماشینش شد و رفت. 

کاوه پیاده شد و به طرف سطل زباله رفت. به تجربه 

وانند اطالعات تها میها خیلی وقتدانست که زبالهمی

خوبی در مورد یک خانه و وقایع آن بدهند. سطل تقریباً 

پر بود و درونش چندین کیسه به همان اندازه و رنگ 

شد. سخت بود تشخیص بدهد که نغمه کدام یک دیده می

ها را آنجا انداخته است. کمی خم شد و تمام از کیسه

ع اش را جمها بینیها را برداشت. از بوی بد آنکیسه

 کرد. صدای زنی از پشت سرش گفت: 

ای افتاده. ببین جوون بیچاره به چه بدبختی -

سرووضعش هم بد نیست. معلوم نیست چرا مجبور 

 گردی کنه. شده زباله

 مردی جواب داد: 

مردم بدبختن. به سرووضعش نگاه نکن. البد  -

 ها. هاش هم یکی گذاشته بوده کنار زبالهلباس



مرد دور شدند و بعد به طرف کاوه صبر کرد تا زن و 

ماشینش برگشت. در صندوق عقب را باز کرد و با دقت 

نایلون بزرگی را که در صندوق داشت، کف صندوق 

ها را روی آن کوچک ماشینش پهن کرد و کیسه

کرد چه کاری بهتر است، اینکه گذاشت. داشت فکر می

وجو کند، از ها را جستبه اداره برگردد و زباله

وجو کند، یا اینکه ی آن خانه پرسیه دربارهدروهمسا

حکم تفتیش آن خانه را بگیرد. از ظهر که فهمیده بود 

آن خانه متعلق به نغمه است، ذهنش حسابی درگیر شده 

گرفت و هیچ چیز مشکوکی در بود. اگر حکم تفتیش می

آن خانه وجود نداشت، با وجود ارتباط فامیلی خیلی بد 

 شد.می
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روی مقابل به سمت هنوز دودل بود که زنی از پیاده

های کاوه جمع شد و با دقت به خانه حرکت کرد. چشم



های کوچه از رنگ چراغاو نگاه کرد. در روشنایی کم

دید، اما مدل اندام و طرز راه آن فاصله صورتش را نمی

شناخت که بتواند تشخیص قدر خوب میرفتنش را آن

بدهد او پریساست! اصالً متوجه آمدن پریسا نشده و او 

طرف کوچه زد که پریسا از آنرا ندیده بود. حدس می

رو آمده و در پناه درختان بوده پیادهوارد شده و از 

دانست او از کی آنجا بوده و اصالً چرا است. نمی

آنجاست. پریسا از کجا این خانه را پیدا کرده بود؟ این 

بار مسلماً با تعقیب کاوه به آنجا نرسیده بود، چون به 

رسید پریسا اصالً او را ندیده و خبر ندارد که نظر می

به او نگاه کرد، سریع خودش  آنجاست. گیج و مبهوت

رو رساند و در پناه درختان به خانه نزدیک را به پیاده

دید و مطمئن شده تر میرخ او را واضحشد. حاال نیم

بود خودش است. منتظر ماند تا بفهمد او چه خیالی 

 دارد. 

پریسا جلوی در آهنی خانه چند لحظه ایستاد و به آن 

نگاه کرد. دیوارهای خانه بلند نبود و در هم نسبتاً کوتاه 

بود. پریسا نگاهی به دوروبرش انداخت. کوچه خلوت و 

زد. پریسا پایش را روی خالی بود و پرنده پر نمی



ی در گذاشت، دست انداخت به گردن یک دستگیره

روی در قدیمی کار شده بود و عقاب فلزی زشت که 

خودش را باال کشید. چند لحظه بعد باالی در نشسته 

بود. پاهایش را به سمت داخل خانه چرخاند و درست 

قبل از اینکه پایین بپرد، کاوه از پناه درختان بیرون آمد 

 و پرسید: 

 کنی؟ کار داری میچی -

پریسا برگشت و یک آن با چشمانی مبهوت به او خیره 

د، بعد تعادلش را از دست داد و داخل حیاط افتاد. مان

 صدای آخ بلند شد. کاوه جلو دوید و از پشت در پرسید: 

 خوبی پریسا؟ سالمی؟  -

 پریسا زیر لب گفت: 

 محل! آخ! لعنت بهت خروس بی -

 کاوه با نگرانی پرسید: 

تونی بلند شی یا از جاییت شکسته؟ درد داری؟ می -

 در بیام باال؟ 



لنگان قدمی برداشت. در را باز د شد و لنگانپریسا بلن

کرد و با اخم خیره شد به او. کاوه سریع وارد حیاط شد 

 و پرسید: 

 خوبی؟  -

بینی که! شلوارم پاره شد، سر زانوم خیلی خوبم! می -

 هم زخم شده. 

کاوه مقابلش زانو زد و زخم سر زانویش را بررسی 

 کرد. 

ولی...  زخمت به نظرم فقط یه خراشیدگیه، -

هات درد شدید نداره؟ من نگران استخون

 ام. شکستگی

 پریسا با بداخالقی گفت: 

طوری صدام الزم نکرده نگران من باشی. اگه اون -

 پریدم پایین.  نزده بودی، صحیح و سالم می

 کنی؟ کار میتو اینجا چی -

عموم تو کنی! اومدم ببینم زنهمون کاری که تو می -

 ار داره. کاین خونه چی



حال دم. شغلم اینه. بااینام رو انجام میمن دارم وظیفه -

اومدم تو این خونه. مطمئنم بدون حکم و مجوز نمی

 ی دیگران جرمه. دونی ورود غیرقانونی به خونهمی

پریسا دستش را در هوا تکان داد، طوری که انگار 

 پراند. مگس مزاحمی را می

 یل سرک نکش لطفاً. عمومه. تو کار فامی زنخونه -

بدون اینکه منتظر جواب بماند، به طرف شیر آبی رفت 

ی کوچک حیاط بود و یک درخت گردوی که کنار باغچه

بزرگ باالی آن چتر باز کرده بود و زیرش چند بوته رز 

افشانی کرده بودند. شیر را باز کرد، دستش را خیس گل

کرد و چند بار روی زخم پایش کشید. از سوزشش 

کاغذی مچاله اش را جمع کرد. کاوه یک دستمالهرهچ

 را به طرفش گرفت. 

آد. این تمیزه فقط آب بهش بزنی، خونش بند نمی -

 تو جیبم مچاله شده. بذار روش و نگهش دار. 

پریسا دستمال را روی زخم گذاشت و با اخم به او نگاه 

 کرد. 

 خوای بری؟ االن وایستادی باالسر من که چی؟ نمی -



نظیره. قبالً بهت گفته بودم تو کار پلیس رروییت بیپ -

 دخالت نکن.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_صد_و_هفتاد_و_پنج

 من کاری به پلیس ندارم. فقط یه کنجکاوی فامیلیه.  -

 کاوه مستقیم به چشمان او نگاه کرد. 

زنی دوست کنم. همین االن زنگ میشوخی نمی -

عزیزت که مطمئنم این دوروبره، بیاد ببردت. بار آخر 

 بینمت. ست میباشه جاهایی که مربوط به این پرونده

 رم. کس این دوروبر نیست، من هم جایی نمیهیچ -

های او را گرفت و عصبی چند بار تکانش کاوه شانه

 داد. 

ست االن بودن من و تو اینجا تو واقعاً حالیت نی -

غیرقانونیه؟ نه حکم داریم، نه اجازه داشتیم بیایم 

 تو. 



 پریسا یک قدم عقب رفت. 

 چته؟ دردم اومد.  -

 کم دردت بیاد. زیادی لوس بار اومدی. حقته گاهی یه -

 پریسا شانه باال انداخت. 

خوام برم نوع تربیتم ربطی به تو نداره. االن هم می -

تونی زنگ بزنی اگه دوست نداری، میتو خونه. 
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ای را که سراغش آمده بود، عقب زد کاوه به زور خنده

 و گفت: 

 انگار یادت رفته من خودم جزو صدودهم!  -

پریسا جواب نداد و راه افتاد به طرف ساختمان. کاوه 

 همراهش شد و گفت: 

 احتماالً در ورودی قفله.  -

 ی کوتاهی رو به حیاط اشاره کرد. پریسا به پنجره

پنجره بازه، نرده هم نداره جناب سروان! استعداد  -

 پلیسیت در همین حده؟! 

 ی کوتاه پنجره گذاشت. کاوه گفت: پا روی لبه



حرف گوش کن دختر. نرو تو. تا کسی نفهمیده، بیا  -

 بریم بیرون. 

پنجره را ی سفید پریسا بدون اینکه جواب بدهد، پرده

کنار زد و داخل رفت. پای مجروحش کمی درد گرفت اما 

به روی خودش نیاورد. یک ثانیه بعد کاوه کنارش 

ایستاده بود. پریسا در نور مالیمی که از کوچه به داخل 

 اتاق تابیده بود، نگاهی به دوروبرش انداخت. 

 ست. اینجا که آشپزخونه -

 یک یخچال کوچک آنجا بود و یک گاز قدیمی

ی رومیزی و چند کابینت فلزی. پریسا دِر چند شعلهسه

ها نبود. ای در آنها را باز کرد. هیچ وسیلهتا از کابینت

شویی دستی و لیوان کثیف در سینک ظرفچند پیش

بود. کاوه به طرف در رفت و دستگیره را فشار داد، با 

ی این این امید که قفل باشد و پریسا دست از ادامه

بردارد. در باز شد. کاوه نفسش را پوف وجو جست

کرد. حاال که ناخواسته وارد این خانه شده بود، بد نبود 

که یک بازرسی سطحی بکند و الاقل چیزی نصیبش 

 شود. 



چند لحظه بعد هردو در هال ایستاده بودند. اینجا خیلی 

اش ی گوشیقوهتاریک بود. کاوه دل به دریا زد، چراغ

را به اطراف چرخاند. چند مبل  را روشن کرد و نورش

ی رنگ ساده در هال چیده شده بود و قالیچهزرشکی

ها بود. یک کتابخانه کوچک کنار یکی از قشنگی بین آن

دیوارها قرار داشت و چند کتاب درونش بود. کاوه جلو 

ها انداخت. بیشترشان کتاب شعر رفت و نگاهی به کتاب

انتهای هال به  پله ازو داستان کوتاه بود. یک راه

رفت. دو در با فاصله در سمت راست ی دوم میطبقه

ها رفت و بازش قرار داشت. پریسا به طرف یکی از آن

شویی بود. کرد. کاوه نور را روی او انداخت. دست

ی در دوم را پایین داد. در پریسا در را بست و دستگیره

 باز نشد. کمی بیشتر تالش کرد و گفت: 

 انگار قفله.  -

 کاوه با دقت به دوروبرش نگاه کرد و گفت: 

های قدیمی باشه، یه هال ی خونهاینجا باید مثل بقیه -

کوچیک و یه اتاق پذیرایی اِل. به نظرم این باید 

ی ها هم طبقهاتاق اِل باشه. احتماالً اتاق خواب

 باالست. 



پریسا جلوی در روی زمین دراز کشید و نور 

زیر در به داخل انداخت. اش را از ی گوشیقوهچراغ

 چشمش را به شکاف باریک زیر در چسباند. 

آره، انگار اتاق اِله. از اینجا فقط یه طرفش دیده  -

شه. فقط دوتا صندلی معمولی و یه میز عسلی می

 هست. فرش هم نداره. 

چشمش را در اتاق چرخ داد و سعی کرد فضای بیشتری 

 را ببیند. 

ده رو زمین. مطمئن ها افتایه چیزی نزدیک صندلی -

 نیستم ولی... شبیه سرنگه.
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 بلند شو من هم ببینم.  -

پریسا بلند شد و کاوه سر جای قبلی او دراز کشید و در 

 نور گوشی داخل اتاق را با دقت نگاه کرد. 



 آره، سرنگه.  -

راند و سریع صدای بسته شدن در حیاط کاوه را از جا پ

اش را خاموش کرد. چراغی در حیاط ی گوشیقوهچراغ

ای هال به حیاط مثل روشن شد و نور آن از در شیشه

یک مثلث روی دیوار هال افتاد. کاوه دست پریسا را 

 گرفت و آهسته گفت: 

 صدا! بدو ولی بی -

ی دوم کشید. با سرعت باال های طبقهاو را به طرف پله

اگرد رسیده بودند که صدای چرخش رفتند. تازه به پ

کلید در قفل به گوش رسید و دِر هال با صدای 

مانندی باز شد. کاوه پریسا را به سمت دیوار کشید ناله

 پچ کرد: و آهسته کنار گوشش پچ

 از کنار دیوار برو باال، آروم.  -

ها کامالً تاریک بود. هیچ نوری به آنجا قسمت دوم پله

خیلی سخت بود. پریسا با لمس رسید و راه رفتن نمی

پایش اولین پله را پیدا کرد و باال رفت. کاوه درست 

ی اول بلند پشت سرش بود. صدای پیرمردی در طبقه

 گفت: 



 جاست؟ کی اون -

ضربان قلب پریسا طوری باال رفت که صدایش را به 

ی اول روشن شد های هال طبقهشنید. چراغوضوح می

ی اول رسید. دری در طبقههایی به گوش و  صدای قدم

 باز و بسته شد. کاوه کنار گوش پریسا گفت: 

 گرده. بدو باال. ی اول رو میداره طبقه -

ی محوی ها از نور هال کمی روشن شده بود و هالهپله

های مقابلش سریع اما شد. پریسا از پلهها دیده میاز آن

قدر ترسیده بود که وقتی باالی صدا باال رفت. آنبی

 نفس زدن افتاده بود. کاوه گفت: ها رسیدند، به نفسپله

 شنوه. آروم نفس بکش. صدات رو می -

صدا تنفس کند. کاوه او را به طرف پریسا سعی کرد بی

ی اول شنیده انتهای هال کشید. باز صدای دری در طبقه

پله تر شد. چراغ راهها نزدیکشد و بعد صدای قدم

ی دوم افتاد. کاوه بقهروشن شد و نور آن در هال ط

 گفت: 

لعنتی! اینجا پر گردوخاکه. جای پاهامون قشنگ  -

 مونده رو کف هال. بیاد باال، کارمون تمومه. 



ها شنیده شد. کاوه کنار گوش صدای پاها روی پله

 پریسا که از ترس خشکش زده بود زمزمه کرد: 

 جا بمون. همین -

سریع به طرف اتاقی دوید که در سمت راست قرار 

داشت. به محض اینکه وارد اتاق شد، رو به عقب 

کرد که دقت میصدا بست. درحالیبیرون آمد و در را بی

اش بگذارد، تا پایش را درست روی جای پاهای قبلی

کنار پریسا آمد و بعد به سوی اتاق مقابل دوید و به 

پریسا را گرفت و به همان شکل برگشت. باز دست 

ای کشید که در انتهای هال بود. پریسا طرف در شیشه

رفت. از ترس توان فکر کردن اراده به دنبال کاوه میبی

را از دست داده و خودش را سپرده بود به او. کاوه 

ای را باز کرد و پریسا را داخل بالکنی صدا در شیشهبی

های خهکشید که پشت آن بود. یک طرف بالکن را شا

انبوه درخت موی پیری که در حیاط کاشته شده بود، 

اشغال کرده بود. کاوه پریسا را پشت آن سبزی انبوه 

هل داد و خودش هم کنارش ایستاد. هردو پشتشان را 

چسبانده بودند به دیوار آجری و با نگرانی زل زده 

 بودند به هال. 



یک تی  ها باال آمد و وارد هال شد.پیرمرد قبراقی از پله

در دست داشت که آن را برعکس در دست گرفته بود، 

دستی. پریسا سعی کرد تنفسش را آرام مثل یک چوب

کند. منتظر بود چراغ هال روشن شود و وقتی نشد، 

نگاهش کشیده شد به طرف سقف هال. یک سیم از 

سقف آویزان بود که سرش یک سرپیچ خالی بود. 

خوب این را المپی وجود نداشت و حتماً پیرمرد 

پله به حد کافی روشن دانست، اما هال از نور راهمی

 بود. با نگرانی زمزمه کرد: 

 ور.آد اینبینه و میاالن ردپاهامون رو می -
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های انبوه درخت مو چشم از کاوه که در پناه برگ

 داشت گفت: پیرمرد برنمی

ها. براش ردپا گذاشتم دعا کن اول بره سراغ اتاق -

 بلکه گیج بشه. 



تمام وجود پریسا چشم شده و دوخته شده بود به راه 

رفتن محتاط پیرمرد که با دقت دوروبرش را نگاه 

آمد. به اولین اتاق رسید و در آن را کرد و جلو میمی

 باز کرد. کاوه گفت: 

 آد اینجا. باید بریم. آخرش می -

 چطوری؟  -

کاوه از باالی نرده نگاهی به حیاط انداخت. ارتفاع از 

 کف بالکن حدود سه متر و نیم بود. پرسید: 

 وضع پات خوبه؟  -

 سوزه. زخمش می -

 هات که سالمه؟ باید بپریم. استخون -

پریسا با وحشت به حیاط نگاه کرد. مطمئن بود 

ند. کاوه تواند از آن ارتفاع پایین بپرد و سالم بمانمی

 گفت: 

طرفش پشت به بجنب. از رو نرده رد شو و اون -

کشم کف بالکن. خم شو، حیاط وایستا. من دراز می

های من رو بگیر و پاهات رو آویزون کن. دست

 شه. طوری ارتفاع کم میاین



قبل از اینکه حرکتی بکنند، پیرمرد از اتاق بیرون آمد و 

 وه گفت: به طرف اتاقی رفت که مقابلش بود. کا

 ور. آد اینمعطل نکن. بعدش می -

ترسید اما فرصتی برای ترسیدن وجود پریسا هنوز می

ی بالکن رد کرد و نداشت. پای سالمش را از روی نرده

طرف نرده گذاشت. موقع ی باریک آنبا دقت روی لبه

هایش را روی هم رد کردن پای مجروحش از درد لب

ی باریک ایستاده لبهسوی نرده روی یک فشرد. حاال آن

نگاهی به کف حیاط انداخت و و نرده را گرفته بود. نیم

از ترس چشمانش را بست. کاوه سریع روی زمین به 

هایش را از میان دوتا از شکم دراز کشید و دست

 هایی که بین پاهای پریسا بود، بیرون برد. نرده

 های من رو بگیر. دوزانو بشین، دست -

زانوهایش را خم کرد و زانوی پریسا با ترس  -

هایش از ترس به لرزش مجروحش تیر کشید. دست

افتاده بود. وقتی دستانش را پایین آورد، کاوه مچ هردو 

 دستش را گرفت. 



زود باش پریسا، پاهات رو آویزون کن پایین. من  -

 گرفتمت. 

پریسا آب دهانش را فروداد. کاری که کاوه از او 

آمد. نگاهی به خواسته بود، خیلی ترسناک به نظر می

 زیر پایش انداخت. کاوه گفت: 

پایین رو نگاه نکن. مطمئن باش من محکم  -

 گرفتمت. 

ی باریک پریسا دل به دریا زد و پاهایش را از آن لبه

جلوی جدا کرد. یک آن احساس سقوط کرد و به زور 

های کاوه که خودش را گرفت که جیغ نزند. بعد دست

هایش حلقه شده بود، او ی محکم دور مچمثل دو گیره

را نگه داشت. کاوه خودش را کمی به جلو سراند و تا 

ها جایی که امکان داشت، بازوهایش را از الی نرده

پایین فرستاد. حاال کف پاهای پریسا با زمین کمی بیشتر 

 فاصله داشت. کاوه زمزمه کرد: از یک متر 

خوام ولت کنم. ارتفاع خیلی کمه، فقط حواست می -

 باشه زمین نخوری. حاضری؟ 

 آره.  -



های پریسا را رها کرد. پریسا روی زمین کاوه دست

فرود آمد. سکندری خورد اما توانست تعادلش را حفظ 

کند و نیفتاد. کاوه سریع بلند شد و از روی نرده به 

ها را گرفت. درست قبل از رفت. نشست و نرده سمتآن

اینکه بپرد، در بالکن باز شد و پیرمرد با تمام توانش 

 داد زد: 

 دزززد!  -

ور شد به سمت کاوه. ی تی را بلند کرد و حملهدسته

کاوه بالفاصله پرید. دست پریسا را گرفت و با تمام قوا 

ن به طرف در کوچه دویدند. چند لحظه بعد از در بیرو

رسید رفتند. هنوز صدای فریادهای پیرمرد به گوش می

کرد که دزد آمده است. خواست و اعالم میکه کمک می

 کاوه گفت: 

ندو پریسا. عادی راه برو. برسیم سر کوچه،  -

 تمومه.
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کاوه دست انداخت و دو طرف پیراهنش را جوری کشید 

ها کنده شدند و پیراهن را از تنش بیرون بیشتر دکمهکه 

رو بود. کشید. آن را زیر یک بوته چپاند که کنار پیاده

شرت پریسا با تعجب به او نگاه کرد که حاال یک تی

ها باز دوتا از خانهرنگ به تن داشت. در یکیشکالتی

 شد و چند نفر بیرون آمدند. کاوه گفت: 

طوری ور خیابون. ایننروی اورم پیادهمن می -

 بهتره. 

سریع از عرض کوچه رد شد و زیرچشمی نگاهی به 

ی قدیمی انداخت. در حیاط باز بود و چند نفر از خانه

ها و پیرمرد جلوی در جمع شده بودند. مردی همسایه

دوان به طرف کاوه آمد. از آن جمع جدا شد و دوان

 پرسید: 

بودن. َمرده شما دزدها رو ندیدید؟ یه زن و مرد  -

 پیرهن چهارخونه تنش بوده. 

 کاوه خالف جهت حرکت خودش را نشان داد. 

 ور رفتن. مراقب باش، َمرده چاقو داشت. از اون -



های مرد گرد شد و با سرعت به طرف بقیه دوید. چشم

کرد. کاوه نگاهی انگار در کنار جمع احساس امنیت می

زدیک دیوار روی مقابل نبه پریسا انداخت که در پیاده

های های مشکی زیر سایهرفت و با آن لباسراه می

آمد. تقریباً به موازات او راه درختان چندان به چشم نمی

رفت. لنگیدنش محسوس بود اما سرعتش را با کاوه می

 هماهنگ کرده بود. 

ده متر جلوتر به ماشین کاوه رسیدند. کاوه به پریسا 

شست. آفتابگیرها ای کرد و سریع پشت فرمان ناشاره

زنان ها جدا کرد و استارت زد. پریسا نفسرا از شیشه

خودش را روی صندلی شاگرد انداخت، چشمانش را 

بست و سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. کاوه 

عقب گرفت و سریع از کوچه خارج شد. سرعتش دنده

 را افزایش داد و پرسید: 

 خوبی پریسا؟  -

 ا باز کند گفت: پریسا بدون اینکه چشمانش ر

 آره.  -

 پات خوبه؟  -



 اوهوم.  -

 مطمئنی الزم نیست ببرمت درمانگاه؟  -

 آره.  -

 چند لحظه سکوت برقرار شد بعد کاوه گفت: 

رسونمت به اون دوستت زنگ بزن خبر بده من می -

 خونه. منتظرت نمونه. 

 هایش را باز کرد و صاف نشست. پریسا چشم

 مانی اینجا نیست.  -

کاوه برگشت و به او نگاه کرد. یک ابرویش را باال برد 

 و پرسید: 

 چی شده تنها اومدی جیمزباندبازی؟  -

اش چند روز رفتن مانی تهران نیست. با خانواده -

 شمال. 

کار خطرناکی کردی. اون روز بهم قول دادی دیگه  -

 پیگیر کارهای این پرونده نباشی. 

اخم مالیمی میان  پریسا نگاهی به کاوه انداخت که

 ابروهایش گره انداخته بود اما لحنش تند نبود. 



 نیستم. گفتم که از روی کنجکاوی بود. -
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 تر شد. اخم کاوه غلیظ

ی شمال شهر که هستی. دوباره دوروبر همون کوچه -

 ی قبل گفتم، دیدمتون. دفعه

ی خلوته جا فقط یه کوچهبهت گفتم اوندفعه هم اون -

 زنیم. شینیم تو ماشین حرف میکه ما می

ی قبل هم حرفت قرار نشد برام قصه سر هم کنی. دفعه -

دفعه مطمئن شدم. تو رفتی رو باور نکرده بودم ولی این

ی ویالیی بزرگ رو زدی و با یه مرد دِر یه خونه

ورد اون میونسال صحبت کردی. مطمئنم داشتی در م

کردی. انگار چیزی هم نصیبت نشد وجو میخونه پرس

 وتخم برگشتی طرف ماشین. چون با اخم

 پریسا اخم کرد و گفت: 



تو کار و زندگی نداری که زاغ سیاه من رو چوب  -

 زنی؟ می

دارم، اتفاقاً بیشتر از اونی که فکرش رو بکنی وقت  -

کنی. کم دارم، ولی با این کارهات من رو نگران می

کنی وسط این همه کار وقت گیر بیارم و بیام مجبورم می

دنبالت مبادا خودت رو به خطر بندازی. فکر کن امشب 

اگه من اینجا نبودم، تو تنها رفته بودی تو اون خونه و 

شد. پیرمرده سر رسیده بود، چه شری برات درست می

زد به پلیس، حداقلش این بود که پیرمرده زنگ می

 کار کنی. فهمید رفته بودی چیبابات می

 امشب هم دنبال من بودی؟  -

 نه، من از عصر دنبال نغمه بودم. اتفاقی تو رو دیدم.  -

عموم به نظرت پیرمرده کی بود؟ چه ربطی به زن -

 داره؟ 

آرم. حدسم اینه که سرایدار یکی از وتوش رو درمیته -

ده بیاد عموت بهش پول میهای اطرافه که زنساختمون

نظافت کنه. از اون تِی که مثل چماق گرفته بود دستش 

 معلوم بود واسه نظافت اومده. 



کار داره؟ چیزی به خب نغمه خودش تو اون خونه چی -

 رسه؟ ذهنت نمی

 نگی زد. رکاوه لبخند کم

دی، چرا من باید بهت وقتی تو به من اطالعات نمی -

 اطالعات بدم؟! 

 پریسا چیزی نگفت. کاوه پرسید: 

چرا دنبال اون خونه ویالیی شمال شهر هستید؟  -

 جا چه خبره؟ اون

 دختر مانیه. ی دوستخونه -

 کاوه دوباره اخم کرد. 

 خوام بگم، بهتر از اینه که دروغ بگی. بگی نمی -

 دونی دروغه؟ واقعیت همینه. از کجا می -

نیست. حاال راستش رو بهم بگو پریسا. بذار بتونم  -

تمرکز کنم روی پیدا کردن قاتل. واقعاً داری وقت من رو 

کنی، قاتل هم داره واسه خودش با این کارهات تلف می

 ره. راست راه میراست

 رخ او نگاه کرد. پریسا کمی چرخید و به نیم



 را باید بهت اطالعات بدم وقتی بهت اعتماد ندارم؟ چ -

ها هستی ام، تو هم یکی از مظنونچون مسئول پرونده -

که اثر انگشتت رو لیوان داروها بوده، یعنی بیشتر از 

بقیه مظنونی. هرچند فعالً از حالت متهم خارج شدی 

ولی تا وقتی قاتل دستگیر نشده، بهت شک هست. اگه 

 کم کن زودتر قاتل رو پیدا کنم. چیزی فهمیدی، کم

دید و ها اولین بار بود که پریسا کاوه را میبعد از مدت

زد. پریسا کرد و سرش داد نمیاو سرزنشش نمی

انگشتان دو دستش را در هم گره کرد و به فکر 

فرورفت. عمالً دیده بود که کاوه پیگیر مظنونین پرونده 

 تبرئه نکرده است. هرچند هنوز در ذهنش او را کامالً 

بود اما شکش نسبت به او کمتر شده بود. کاوه مصرانه 

 پرسید: 

 تو اون خونه چه خبره پریسا؟ واسه چی پیگیرشید؟  -

 شه. بهت بگم هم دردی دوا نمی -

حدس نزن، عمل کن. بگو، بعد بذار خودم تشخیص  -

 خوره یا نه.بدم اطالعاتت به درد پرونده می
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پریسا ساکت ماند. کاوه ماشین را کنار کشید و پیاده 

شد. پریسا با تعجب به او نگاه کرد که به طرف 

رفت که مقابلش ایستاده بودند. ای میفروشیمیوهآب

کمی بعد با دو لیوان برگشت و سوار شد. یکی را به 

 دست پریسا داد. 

ظرم هنوز تو شوک بخور. رنگت پریده. به ن -

 ای. ماجراهای اون خونه

طالبی بود. کاوه پریسا لیوان را گرفت و کمی نوشید. آب

اش را هم به یاد داشت! ی مورد عالقهمیوههنوز آب

ی بعدی را با میل نوشید. کاوه که داشت او را جرعه

 کرد گفت: نگاه می

دم نه جایی بهم بگو تو اون خونه چه خبره. قول می -

 ز کنه، نه برات ضرری داشته باشه. در

شاید ضرر نداشته باشه ولی فایده هم نداره، چون تو  -

 دونی. وقت خواهر خودت رو مقصر نمیهیچ



حرف که از دهان پریسا بیرون آمد، هین کوتاهی کشید 

و دستش را روی دهانش گذاشت ولی دیر شده بود. 

توانست هوا بر زبانش آمده بود و دیگر نمیکلمات بی

 ها را پس بگیرد. کاوه پرسید: آن

 اون خونه ربطی به شهره داره؟  -

دونم کاوه. چرا الکی من رو سؤال نه! یعنی... نمی -

 کنی؟ می جواب

 کاوه لبخند زد. 

تونی انکار از دهنت پرید و تموم شد. دیگه نمی -

کنی! حاال بگو اون خونه و شهره چه ربطی به هم 

دارن. مطمئن باش اگه شهره یا حتی مامان بابام 

شم. دوستشون دارم خیال نمیقاتل باشن، من بی

ولی امکان نداره اجرای عدالت رو فدای عالیق 

 خودم بکنم. 

 ا دقت صورت اخموی پریسا را کاوید و اضافه کرد: ب

وروت ات هم بخور. یه ذره رنگمیوهی آببقیه -

ای که دادی، درست شده بود که با این سوتی

 دوباره شدی سفید یخچالی! 



اش نوشید و به صورت کاوه میوهای از آبپریسا جرعه

نگاه کرد که با لبخند به او خیره شده بود. حالتش 

بود و پریسا شک نداشت که دست از سرش منتظر 

 دارد تا پاسخ را بشنود. با تردید گفت: برنمی

هیچ چیز خاصی نیست، فقط یه بار دیدیم که شهره  -

رفت تو اون خونه و حدوداً یه ساعت بعد اومد 

 جا کجاست. خواستیم سر دربیاریم اونبیرون. می

 کاوه با تعجب پرسید: 

  کردید؟شهره رو تعقیب می -

 آ... آره.  -

 چرا؟  -

طالبی که در لیوانش مانده پریسا به یک بند انگشت آب

 بود چشم دوخت. کاوه پرسید: 

دوتا حدس دارم. یا شک کردی که شهره به بابات  -

کنه، خواستی ازش آتو گیر بیاری و زیرآبش خیانت می

رو بزنی، یا... مشکوکی که شهره نوید رو کشته. به 

 تره. نظرم حدس دوم قوی

 کنم شهره قاتل نویده. خب... آره. من فکر می -



 کنی؟ چرا این فکر رو می -

 پریسا سرش را بلند کرد و عصبی گفت: 

کنی تونی بفهمی چون خواهرته. فکر میتو نمی -

ست، دِر آسمون وا شده افتاده پایین. شهره فرشته

از من بیزاره. از روز اول من رو به چشم مزاحم 

. خیلی دوست داره از شّرم خالص زندگیش دیده

جا بودن، تنها کسیه هایی که اونبشه. بین تمام آدم

که ممکنه نوید رو کشته باشه و لیوان من رو 

 گذاشته باشه کنار جسد. 

 های کاوه و زد به سیم آخر. زل زد به چشم

به خودت هم شک دارم که کمکش کرده باشی.  -

ه باشی باالخره خواهرته. بعید نیست خبر داشت

 آبجیت قاتله و الپوشونی کنی. 

 صدایی کرد و با خونسردی گفت: ی بیخندهکاوه تک

 ات رو بخور.میوهآب -
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ی محتوای لیوان را سر کشید. ماندهپریسا با حرص باقی

کاوه لیوانش را گرفت و پیاده شد. با لیوان خودش در 

سطل زباله انداخت و سوار شد. وقتی حرکت کردند 

 گفت: 

مرسی که بهم اعتماد کردی و گفتی، هرچند اعتماد  -

هات اینه که من و شهره که نه، چون یکی از حدس

دم من نوید ودم بهت اطمینان میقاتلیم. در مورد خ

جا هایی که اون شب اونرو نکشتم، ولی تمام آدم

هاست. بودن، مظنونن. شهره هم یکی از اون

ی خواهر برادری مطمئن باش من به خاطر عالقه

 گذرم. از تحقیق در موردش نمی

دنده را عوض کرد و کمی بیشتر پدال گاز را فشرد و 

 ادامه داد: 

جا فهمم شهره اوناون خونه هستم و می خودم پیگیر -

جا پریسا. بذار خیالم کار داشته. لطفاً دیگه نرو اونچی



راحت باشه که تو قرار نیست کار خطرناکی بکنی و 

 ای که واسه پیگیری قاتل دارم. متمرکز بشم رو برنامه

تونم آروم بشینم و هیچ کاری نکنم. خودت من... نمی -

بقیه مظنونم چون اثر انگشتم  هم گفتی که بیشتر از

روی اون لیوان بوده. تا وقتی قاتل پیدا نشه، از این 

شم. تازه... یه چیز دیگه هم هست. دغدغه راحت نمی

شون قاتله کنم که یکیهایی زندگی میمن دارم وسط آدم

و سعی کرده من رو بفرسته پای طناب دار. چطور 

؟ کسی که انتظار داری آروم بشینم زندگیم رو بکنم

قدر از من متنفره، از کجا معلوم دوباره نخواد من این

 رو بکشه؟ 

تونی بکنی حرفت منطقیه ولی بهترین کاری که می -

اینه که بذاری من زودتر به کارم برسم و وقتم صرف 

 های تو نشه. ها و کنجکاویشیطنت

 پریسا چند لحظه با بند کیفش بازی کرد و گفت: 

 و چی فهمیدی. اقالً... بهم بگ -

 قرار نیست پرونده رو به همه بگم.  -

 پریسا گردنش را خم کرد و مظلومانه پرسید: 



من نباید با بقیه فرق داشته باشم؟! خب جونم در  -

 خطره. 

کاوه نگاهی به او انداخت و در دلش حس خاصی لولید. 

ها جور وقتانگار این دختر خودش هم خبر داشت این

شود! قبل از اینکه اسیر چقدر ملوس و خواستنی می

 رو نگاه کرد. پریسا گفت: حسش شود، به روبه

ی عموم و اون بوتیک اقالً بهم بگو جریان کارخونه -

 خونگیش چیه. 

 ش را باال برد. کاوه یک ابروی

چی رو درآوردی! از انگار خودت قبالً سروته همه -

 کجا فهمیدی اون خونه یه بوتیکه؟ 

دونم چرا عموم به مانی برام پیدا کرد، ولی نمی -

 کس در مورد شغلش نگفته بوده. هیچ

 رنگی زد. کاوه لبخند کم

 باید مطمئن بشم رازداری. -

 گم. کس نمیبه هیچ -

 شه. کس شامل مانی و نامدار هم میاین هیچ -



 باشه.  -

باید امتحانت کنم. اگه در مورد جریان امشب به کسی  -

تونی اسرار دیگران رو شم میچیزی نگفتی، مطمئن می

 گم. حفظ کنی و جریان شغل عموت رو بهت می

مانی خودش این خونه رو پیدا کرده. خبر هم داشت  -

 که من قراره امشب بیام اینجا. 

 بهش بگو هیچی نشد و نتونستی وارد خونه بشی. -
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 گفت. کاوه گفت: « باشه»پریسا با دلخوری 

اون دفعه هم بهت گفتم، راز در مقابل راز. جلوی  -

مونه. بیشتر دهنت رو نگه داری، رازت محفوظ می

شی و چیزهای بیشتری تر میاطمینانرازداری کنی، قابل

 فهمی.  می

 گم امشب چی شد. باشه دیگه، به کسی نمی -



قرمزی ایستاد و به سمت پریسا کاوه پشت چراغ

 :مقدمه پرسیدچرخید. بی

 دونی آتیال کجاست؟ تو می -

هاش رفته شمال. چطور خاله مهین گفت با دوست -

 کنی قاتله؟ مگه؟ نکنه فکر می

های جشن تولد کنم، ولی جزو آدمنه، فکر خاصی نمی -

 تو بوده دیگه. باید باهاش صحبت کنم. 

دیروز بهش زنگ زدم، گوشیش خاموش بود. حاال  -

 تو باهاش کار داری.  گماگه باهاش صحبت کردم، می

 اش را رو به پریسا تکان داد. کاوه انگشت اشاره

همین االن قول دادی هرچی در مورد این پرونده  -

گی. به همین زودی یادت کس نمیفهمیدی، به هیچ

 رفت؟ 

آخه... فکر کردم این حرف خاصی نیست. تو داری با  -

 زنی دیگه. های تولدم حرف میتمام مهمون

 کنم. گی. هر کاری الزم باشه، خودم میو نمیولی ت -



پریسا با دلخوری سری تکان داد. چراغ سبز شد و 

 اش را جمع کرد و گفت: وقتی حرکت کردند، پریسا بینی

 ست. ها که بستهآد. پنجرهای میچه بوی زباله -

 تو صندوق عقب زباله هست.  -

تون ورداشتی دور شهر با خودت از خونه -

 نی؟! خب دم یه سطل وایستا بندازش دور. چرخومی

 الزمش دارم.  -

پریسا با تعجب به او نگاه کرد و کاوه در جواب فقط 

 رنگی زد. پرسید: لبخند کم

 ری؟ تو خونه گفتی کجا می -

 ی ترنم. خونه -

خوای وارد شی االن با شلوار پاره و زانوی زخمی می -

 بگی چی شده؟ 

  پریسا شانه باال انداخت.

 گم موقع برگشتن خوردم زمین. می -

 راستی چرا با ماشینت نیومدی؟  -

 پریسا از جا پرید. 



ماشینم! کوچه باالیی پارکش کرده بودم. اصالً یادم  -

 رفت با ماشین اومده بودم! 

 صدا خندید و به عالمت تأسف سر تکان داد. کاوه بی

ی یه قتل خوای پروندهبا این هوش و حواس می -

 پیچیده رو حل کنی؟ خوب شد یادت انداختم! 

 خب هنوز عادت نکردم ماشین داشته باشم.  -

 کاوه با اخم مالیمی به او نگاه کرد. 

ری. دو جا نمیچون با ماشین خودت عمالً هیچ -

کنی و مانی تون پارکش میورتر از خونهکوچه اون

بالت. االن هم ذهنت همون عادت رو دنبال آد دنمی

 تونه. کرده که ماشین نزدیک خونه

کاوه لبخند زد و پریسا با خودش فکر کرد چقدر با 

کند. قبالً موضوع ارتباط او و مانی خونسرد برخورد می

خورد و معلوم بود با هر بار دیدن مانی خودش را می

در عادی قکند نشان ندهد ولی امشب حالتش آنتالش می

وآمدش با پریسا بود انگار مانی یک دختر است و رفت

 ست. یک چیز عادی



ی سر چهارراه بعدی کاوه دور زد و به طرف آن خانه

قدیمی برگشت که پریسا ماشینش را بردارد. بیشتر 

مسیر در سکوت گذشت. پریسا حسی دوگانه داشت. از 

 یک طرف خوشحال بود که کاوه قرار است اطالعاتی به

او بدهد و از سوی دیگر کمی نگران. مطمئن نبود کار 

درستی کرده که راحت و علنی به او گفته به شهره و 

درصد این حتی به خود کاوه شک دارد. اگر حتی یک

حدس درست بود، هیچ بعید نبود جانش را به خطر 

 انداخته باشد و بخواهند ساکتش کنند.
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پچی از خواب عمیق بیرون کشیده کاوه با صدای پچ

قدر خسته بود که چند لحظه طول کشید تا هشیار شد. آن

شود. در تاریکی اتاق چشمانش را باز کرد و وقتی 

ی صحبت پدر و مادرش را تشخیص داد، صدای آهسته

بلند شد و با نگرانی از اتاق بیرون رفت. هردو لباس 



ن داشتند و کنار در خانه ایستاده بودند. بیرون بر ت

های کوچه کمی پدرش در هال تاریک که با نور چراغ

پوشید. هردو پشتشان روشن شده بود، داشت کفش می

 به او بود. کاوه متعجب و نگران پرسید: 

 چی شده؟  -

نرگس و حامد تکانی خوردند و به طرف او چرخیدند. 

ها را دید، آن کاوه جلوتر رفت و وقتی چشمان نگران

 دلش بیشتر شور زد. دوباره پرسید: 

 رید؟ چیزی شده؟ کجا می -

 کنان گفت: مننرگس من

 چیزی... یعنی... هیچی نشده... چیزه...  -

 حامد گفت: 

هام چیزی نشده بابا. زنگ زدن گفتن یکی از دوست -

ریم سکته کرده، بردنش بیمارستان. داریم می

 پیشش. 

 . تر شدنگاه کاوه متعجب

 کدوم دوستتون؟  -



 های پارکمه. شناسی بابا. از دوستنمی -

حامد پشت کفشش را باال کشید و وقتی ایستاد، نگاهی 

 به صورت پرسشگر کاوه انداخت و گفت: 

اش پیششه که خدا کسی رو نداره. برادرزادهبنده -

بیست سالشه. وساله. نوزدهسناون هم کم

زنگ زد بهم. وپاش رو حسابی گم کرده بود. دست

این تنها کاری بود که به فکرش رسیده بود. بریم 

 زودتر خودمون رو برسونیم بهش. 

 نرگس سریع در واحد را باز کرد و گفت: 

 شه. برو بخواب مادر. انشاهللا که هیچی نمی -

 کاوه سریع گفت: 

 رید مامان؟ شما کجا می -

افته این وقت رم که بابات تنها نباشه. دلم شور میمی -

 شب تنها بره. 

وقتی من هستم چرا شما برید؟ از اول باید صدام  -

 کردید. می



ای. صبح هم باید بری دونم این روزها چقدر خستهمی -

 سر کار. برو بخواب کاوه جان. 

 پوشم. خسته نیستم. االن لباس می -

 رگشت که حامد گفت: کاوه به طرف اتاقش ب

 رم. کدومتون نیایید. بچه که نیستم. خودم میهیچ -

ی بحث بدهد، بیرون رفت بدون اینکه مجالی برای ادامه

و در را بست. نرگس نفس عمیقی کشید و به کاوه نگاه 

 کرد. 

 خدا کنه تصادفی، چیزی نکنه.  -

پوشم، تا بابا ماشین رو دربیاره بهش االن لباس می -

 . رسممی

 نرگس سریع گفت: 

خواد. دوست ندارم یه شب هم که نه کاوه جان، نمی -

ی قتل، از شب صدات نکردن بری سر صحنهنصفه

گه. من الکی نگران خوابت بیفتی. بابات راست می

 شده بودم. بریم بخوابیم.
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هم دیگر بحث نکرد و  به طرف اتاقش راه افتاد و کاوه

به سمت اتاقش برگشت. روی تختخواب دراز کشید و 

سعی کرد بخوابد. خسته بود اما خوابش پریده بود. 

اش را برداشت و نگاهی به آن انداخت. ساعت گوشی

هایش را باز کرد. روی اسم پریسا نزدیک سه بود. پیام

 های دیشب را خواند. بعد از اینکه بهزد و دوباره پیام

 «رسیدی؟»خانه رسیده بود به پریسا پیام داده بود: 

 «آره.»

 «مشکلی که پیش نیومد؟»

 « نه، چیزی نشد. راحت رسیدم خونه.»

 «زخم پات... شهره و بابات چیزی نگفتن؟»

ی اتاقم باز بود. از پنجره از در نرفتم تو خونه. پنجره»

رفتم تو. لباس عوض کردم بعد رفتم تو هال. اصالً کسی 

 « نفهمید پام زخم شده و شلوارم پاره شده.



 «نگفتن چرا از در نیومدی؟»

ها که حوصله ندارم ببینمشون عادت دارن! خیلی وقت»

 « رم تو.از پنجره می

تختی گذاشت و به فکر کاوه گوشی را روی بغل

فرورفت. روز بعد از قتل به ذهنش رسیده بود که شاید 

قاتل جلوی چشم همه از خانه بیرون نرفته و از پنجره 

ها خارج شده است. اینکه پریسا یا درهای فرعی اتاق

داد. گفته بود به این کار عادت دارد، ذهنش را آزار می

پدر و مادرش هم برایش عجیب  از طرف دیگر رفتار

بود. داستان دوست ناشناسی که سکته کرده بود و 

کسی را نداشت و پدر او را خبر کرده بودند، در کنار 

پته کردن مادرش و اینکه نگذاشته بودند همراه تته

کرد کرد. حس میتر میپدرش برود، موضوع را عجیب

عی کرد کنند. سهردوشان دارند چیزی را از او مخفی می

دو حال یکیفکرها را از ذهنش کنار بزند و بخوابد بااین

 ساعتی طول کشید تا خوابش برد. 

رمق دستی روی اش چشم باز کرد و بیبا آهنگ گوشی

ونیم است. از خواب دانست ساعت ششگوشی کشید. می

ای سیر نشده بود ولی بلند شد و خمیازه کشید. کمانکشه



. نرگس پشت میز کوچک کرد و از اتاق بیرون رفت

خوابی آشپزخانه نشسته بود. زیر چشمانش از بی

دم خانه را ی سیاهی افتاده بود اما بوی چای تازههاله

 برداشته بود. کاوه سالم کرد. 

خوای سالم پسرم. بیا صبحونه بخور. انشاهللا که نمی -

 ناشتا بری. 

 نه، وقت دارم یه صبحونه فوری بخورم.  -

شویی دو مشت نه شد و در سینک ظرفوارد آشپزخا

آلودگی به سرعت از او آب به صورتش پاشید. خواب

دور شد. وقتی پشت میز نشست، لیوان چای جلویش 

بود و نان سنگک فریزری که گرم شده بود و ظرف 

 پنیر. لقمه گرفت و پرسید: 

 بابا هنوز نیومده؟  -

نه، ولی زنگ زد گفت دوستش خطر رو رد کرده.  -

 یو. سیبوندنش آیخوا

یو سییو؟ مگه سکته نکرده بود؟ باید سیسیچرا آی -

 خوابوندنش. می

 نرگس به فنجان چای تلخش لب زد و گفت: 



 همون دیگه، من حواس ندارم.  -

 کاوه با دقت صورت مادرش را کاوید و پرسید: 

 پس چرا شما نخوابیدید؟ معلومه تا صبح بیدار بودید.  -

 دخواب شده بودم. خوابم نبرد. ب -

خواهید به من بگید؟ مامان، طوری شده نمی -

ها اتفاقی افتاده؟ آقاجون حالش نکرده واسه فامیلخدای

 خوبه؟ 

 رنگی زد. نرگس لبخند کم

 همه خوبن. الکی فکر بد نکن.  -

دو کاوه دیگر چیزی نگفت. سریع چایش را با یکی

س پوشیده ی دیگر تمام کرد و بلند شد. کمی بعد لبالقمه

از اتاقش بیرون آمد و با نرگس خداحافظی کرد. موقعی 

اش را درآورد و که پشت فرمان ماشین نشست، گوشی

 ی حامد جواب داد: شماره گرفت. کمی بعد صدای خسته

 سالم کاوه جان. -
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 سالم از منه بابا. خوبید؟  -

 . شکر، خوبم -

مامان گفت دوستتون شکر خدا خطر رو رد کرده و  -

بستریش کردن. گفتم زنگ بزنم من بیام بمونم پیشش، 

 شما برید استراحت کنید. 

خواد وسط این همه کار واسه خودت یه نه پسرم، نمی -

دردسر دیگه درست کنی. من خسته نیستم. دیشب هم 

 های البی بیمارستان یه چرتی زدم. روی مبل

شه من چند ساعت دیرتر تعارف نکنید بابا. چیزی نمی -

ی اون آد برادرزادهدونم دلتون نمیبرم سر کار. می

خدا رو تنها بذارید. آدرس بدید بیام. کدوم بنده

 بیمارستانید؟ 

من... چیز... یعنی... اتفاقاً خودم خیال داشتم برگردم  -

بخش. دن بریم باال پشت خونه. فعالً که راهمون نمی

فقط چند دقیقه گذاشتن از پشت شیشه دیدیمش. 

ی دوستم هم گفت دیگه االن که وضعش ثابت برادرزاده



آم خونه. افتم میکم راه میمونه. من کمشده، خودش می

 نگران نباش پسرم. 

 کاوه اصرار کرد. 

اید. بذارید بیام دنبالتون. مطمئنم االن خیلی خسته -

ریم صر با هم میجا باشه، عماشینتون همون

 آریمش. با این خستگی رانندگی نکنید. می

من خوبم کاوه. برو به کارت برس پسر جان. خیالت  -

 راحت باشه، هیچیم نیست. 

وقتی خداحافظی کردند، کاوه گوشی را روی صندلی 

کنارش انداخت و استارت زد. در حینی که رانندگی 

ک کرد، ذهنش بدجوری درگیر شده بود. دیگر شمی

نداشت که چیزی از او مخفی شده است. صبح به ذهنش 

رسیده بود که نکند برای پدربزرگش یا یکی دیگر از 

اقوام نزدیک اتفاقی افتاده و حاال این حس تقویت شده 

ی توانست مربوط به سکتهبود. آشفتگی مادرش نمی

ی دوست پدرش باشد. میان ترافیک صبحگاهی شماره

آلود او را داشت. دای خوابشهره را گرفت. انتظار ص

رفت و معموالً صبح به این شهره عصرها به مطبش می



شد اما وقتی جواب داد، صدایش کامالً زودی بیدار نمی

 هشیار بود. 

 سالم کاوه.  -

 سالم. چه سحرخیز شدی امروز!  -

 کار دارم؛ مجبور شدم زود پاشم.  -

 کجا کار داری؟  -

 شهره کالفه گفت: 

اول صبح زنگ زدی من رو بازجویی کنی؟ تو یه  -

مرکز مشاوره با همکارها جلسه داریم. پشت فرمونم. 

 کاری داری زودتر بگو. 

شب گفت دوستش سکته کرده و رفت دیشب بابا نصفه -

بیمارستان. مامان هم به نظرم خیلی نگران بود. اسم و 

آدرس بیمارستان رو به من ندادن. راستش َشکم رفت 

نکنه یه وقت واسه آقا جون اتفاقی افتاده. تو خبری  که

 نداری؟ 

 نه، من چیزی نشنیدم. جلوتر مأمور هست. خداحافظ.  -



شهره بدون اینکه منتظر جواب بماند، تماس را قطع 

کرد. کاوه نگاهی به گوشی انداخت و چند متری را که 

در ترافیک مقابلش باز شده بود، جلو رفت. ذهنش بدتر 

ده بود. صدای شهره هم به نظرش نگران بود درگیر ش

و حاال دیگر شک نداشت که اتفاقی افتاده است، اما این 

بار دیگر موضوع به نظرش بیماری نزدیکان نبود. این 

ی ناگهانی شهره سوءظنش را تقویت کرده و جلسه

فکرش را به جاهای دیگری کشانده بود. هرچه بود، 

خبر اوه را بیشهره هم از آن خبر داشت و فقط ک

 گذاشته بودند.
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به محض اینکه وارد اداره شد، به اتاق گروهبان قدرتی 

رفت. گروهبان با دیدنش بلند شد و خبردار ایستاد و 

 احترام گذاشت. کاوه گفت: 



وچهار ساعت ی بیستپیام و پرینت مکالمه -

ان، حامد شمس و شهره ی نرگس مستعگذشته

 شمس رو برام بفرست. 

گروهبان سعی کرد تعجب در صورتش آشکار نشود. با 

 تردید پرسید: 

 پدر و مادر و... خواهرتون قربان؟  -

 کاوه با اخم جواب داد: 

 بله!  -

بعد برگشت و از اتاق بیرون رفت. پشت میزش نشست 

و سعی کرد افکار وحشتناکی را که در مغزش جوالن 

 داد، بیرون کند و به کارش برسد. می

□ 

مقداد پشت میزش نشسته بود و با یک ماشین حساب 

ی بزرگ، قدیمی مشغول محاسبه بود. آن طرف مغازه

د زد و زد. کمی بعد لبخنبابک با یک مشتری حرف می

 به مشتری گفت: 

 جا کارت بکشید. اون -



 مرد به سمت مقداد آمد. 

 آقا. تخفیف بدید حاج -

 مقداد از بابک که پشت سر مشتری آمده بود پرسید: 

 چقدر بهشون قیمت دادی؟ -

 بابک با لبخند به مشتری نگاه کرد.  

تر از این باال نگفتم، تخفیف هم که دادم. دیگه پایین -

دم. دوست یمت خرید بهتون میضرره. دارم به ق

خالی از مغازه بره ندارم مشتری اول صبحم دست

 بیرون. 

مرد آهی کشید و کارتش را روی دستگاه کارتخوان 

کشید. بابک رقم را وارد کرد و دستگاه را به سمت 

 مشتری برگرداند. 

 رمزتون رو بزنید لطفاً.  -

 :  کمی بعد رسید دستگاه را به دست مرد داد و صدا کرد

ناصر، بیا این فرش رو تا بزن، ببر بذار تو ماشین  -

 آقا. 



کشید، ناصر به هوای انعامی که احتماالً انتظارش را می

ای دوید که نقشهسریع به طرف فرش ابریشمی خوش

ها بود. با دقت آن را تا زد و ی فرشحاال روی بقیه

اش گذاشت. وقتی همراه مرد فرش ظریف را روی شانه

بیرون رفتند، بابک با خستگی روی صندلی  از مغازه

دتر از طرف میز نشست. با خودش فکر کرد چقدر زوآن

شود. تازه چهل سالش بود اما چند سال قبل خسته می

دیگر زرنگ و قبراق نبود. کمی چاق شده بود و چند 

داد، مخصوصاً وقتی در وقت بود زانودرد آزارش می

مقدمه گاه کرد و بیایستاد. به مقداد نمغازه زیاد می

 گفت: 

 من پول الزم دارم.  -

مقداد سرش را از روی فاکتورهایی که جلویش  بود 

 بلند کرد و با اخم گفت: 

پریروز پول گرفتی بابک جان. درسته شریکمی،  -

دامادم هم هستی، ولی باالخره هرچیزی 

وکتاب داره. تو بیشتر از سهمت داری از حساب

 داری. مغازه ورمی



های مقداد خیره صورتی بدون انعطاف به چشم بابک با

 شد. 

هاست حاجی. خودتون سهمم خیلی بیشتر از این -

 دونید. می

 مقداد فقط نفس عمیقی کشید. بابک گفت: 

 پول این فرش رو بزنید به حسابم.  -

 مقداد عصبی گفت: 

آد فردا صبح چک دارم مرد. جنس از آسمون که نمی -

اس کنیم که دوباره بهمون ها رو پتو مغازه. باید چک

دو وراست من رو تیغ بزنی. یکیجنس بدن. تو چپ

 روز صبر کن. 

های شما مال من نیست حاجی. من مشکل چک -

 مشکالت خودم رو دارم. همین امروز پول الزم دارم.
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 مقداد نفس صداداری بیرون داد. 

 زنم. باشه، چشم. رفتم بیرون، یه مقدار برات می -

من کل پول این فرش رو الزم دارم حاجی. یه مقدار  -

 ندازه. کارم رو راه نمی

 گفت. « استغفرهللا»مقداد زیر لب با کالفگی 

خوره. پول این باشه، به جهنم که چکم برگشت می -

دم بهت، ولی تا سر برج جوری خرج فرش رو می

 کن دیگه پول نخوای. 

 بابک بلند شد و با خونسردی جواب داد: 

زندگی خرج داره حاجی. این نازایی دخترت هم شده  -

مونه تو جیبم. هر قوزباالقوز. فکر نکن چیزیش می

دوا دکتر داره که بتونه  روز نازنین هزار جور خرج

 ی کاکل زری به دنیا بیاره. واسه شما یه نوه

 پوزخندی زد و اضافه کرد: 

 تونید... حیف، چقدر حیف که نمی -

اش را نیمه رها کرد و چند لحظه با لبخندی جمله

 تمسخرآمیز به مقداد نگاه کرد. مقداد آهسته غرید: 



قید خیلی هم روت رو زیاد نکن. از حد بگذرونی،  -

زنم. خودم طالق نازنین رو ازت چی رو میهمه

 کنم تو کوچه. گیرم و با تیپا پرتت میمی

 تر شد. لبخند بابک عمیق

این که حرفه حاجی. وقتی تمام داروندار و  -

خانمه و از خودتون هیچی ی شما مال حاجسرمایه

ندارید... مطمئنم محاله حاضر بشید همچین کاری 

.. خودتون زودتر از من پرت وقت.بکنید، چون اون

 شید تو کوچه! می

های خودش خواست بلند شود و با دستمقداد دلش می

بابک را خفه کند. صورتش از خشم سرخ شده بود. 

ناصر وارد مغازه شد. صورتش شاد بود و معلوم بود 

 انعام خوبی گرفته است. بابک گفت: 

 بدو دوتا چایی بیار پسر.  -

 چشم.  -

ف اتاقک کوچک آبدارخانه دوید و بابک ناصر به طر

روی میز خم شد و صورتش را مقابل مقداد برد. آهسته 

 گفت: 



کنم، حاجی این همه فداکاری که در حقت کردم و می -

خرج داره. هم دختر نازات رو نگه داشتم و طالقش 

تری برات کردم و دم، هم... کارهای خیلی بزرگنمی

 جبران کنی. کنم. قدرم رو بدون. سعی کن می

مقداد باز نفس صداداری بیرون داد و ماشین حساب را 

روی کاغذها پرت کرد. یک مشتری وارد مغازه شد و 

بابک با لبخندی که روی لب نشانده بود، به طرفش 

 رفت. 

□ 

کاوه پشت میزش نشسته بود که میان کارهای 

اش زنگ زد. اسم پایانش یک چای بخورد. گوشیبی

، اول با تعجب نگاه کرد و بعد لبخند زد. پریسا را که دید

مهم نبود که تماس پریسا عجیب است. دلش برای 

شنیدن صدای او تنگ شده بود. روی گوشی انگشت 

 کشید. 

 سالم.  -

 سالم، خوبی؟  -

 شکر. تو چطوری؟  -



 خوب نیستم.  -

 کاوه با نگرانی پرسید: 

 چیزی شده؟  -

گذره و خبری چیز خاصی نه، ولی هر روزی که می -

 شه. از پیدا شدن قاتل نیست، حالم بدتر می

های قتل طوالنیه. ممکنه دو سال روند خیلی از پرونده -

طول بکشه. اگه بخوای این مدت همش خودخوری کنی، 

 کنی.فقط خودت رو اذیت می
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 پریسا با دلبری خاصی گفت: 

گی. اقالً تو هم که در مورد پرونده هیچی بهم نمی -

 شه. کم خیالم راحت میکنی، یهکار میاگه بدونم چی

اختیار لبخند زد و خدا را شکر کرد که پریسا از کاوه بی

بیند! لبخندش بدجوری لو پشت تلفن این لبخند را نمی



طور با روح و روانش داد که این صدای دلبرانه چمی

 کند! پریسا گفت: بازی می

اون روز گفتی اگه به کسی نگم اون شب رفتیم تو  -

گی جریان شغل عموم چیه. من خونه و چی شد، بهم می

دونم چطوری باید بهت ثابت کس نگفتم ولی نمیبه هیچ

 کنم. 

 دونم نگفتی. می -

 از کجا؟  -

 و لو بدم که! دیگه قرار نیست تمام اسرار شغلیم ر -

 گی جریان بوتیک عموم چیه؟ بهم می -

گم، ولی باید بهم قول بدی این هم جایی درز آره، می -

کنه. ربطی به پرونده نداره ولی... پریسا قرار نمی

نیست به خاطر پیگیری یه پرونده، اسرار مردم فاش 

 بشه. این راز عموته، دوست هم نداره کسی بدونه. 

 سی نگم. دم به کقول می -

حواست باشه هوس نکنی من رو بپیچونی چون  -

 فهمم. می



 زده گفت: پریسا با حالت یک کودک ذوق

 باشه.  -

 مونی؟ مطمئنی سر قولت می -

 راستش... نه!  -

ی پریسا عجیب کاوه به خنده افتاد. این سادگی کودکانه

برایش آشنا بود. این درست همان دختری بود که 

عاشقش شده بود. با همین صداقت خاصش دلش را 

برده بود و بعد... بدجوری از این دخترک به ظاهر 

 ساده فریب خورده بود! نفس صداداری بیرون داد. 

وبست داره، وقتی خودت اطمینان نداری دهنت چفت -

 من چطوری باید بهت اعتماد کنم؟ 

گم ولی اگه موضوع خیلی خب تو فامیل به کسی نمی -

 هام بگم.شم به دوستانگیز باشه، وسوسه میهیجان

تونی به برو خوب فکرهات رو بکن، ببین اگه می -

 . هات، بهم زنگ بزنکس نگی، حتی به دوستهیچ

 گم. خب باشه، نمی -

 مطمئنی؟  -



 مطمئنم.  -

ی موضوع زیاد عجیب نیست. عموت تو اون کارخونه -

کرده. بعد صاحب کارخونه مهاجرت سازی کار میماشین

کرده و کارخونه تعطیل شده. چون عموت واسه همه 

کالس گذاشته بوده که کارخونه مال خودشه، در مورد 

ته و پنهانی اون تعطیل شدنش چیزی به کسی نگف

 بوتیک خونگی رو باز کرده. 

 چه کار عجیبی کرده.  -

 به نظر من هم عجیبه.  -

حاال تو چرا به من اعتماد کردی و این رو بهم گفتی؟  -

 شاید من بدجنس باشم و االن برم به همه بگم! 

بدجنس که هستی! ولی من به خاطر اصرار و  -

و هم یه ذره کنجکاویت نبود که بهت گفتم. خواستم ت

 بهم اعتماد کنی چون به کمکت نیاز دارم.
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 پریسا با تردید پرسید: 

 آد؟ از من چه کمکی برمی -

شناسی. بعضی چیزها هات رو بهتر از من میتو فامیل -

هست که دوست ندارم از بابات یا شهره بپرسم. 

 هام رو بدی؟ حاضری جواب سؤال

 اگه بدونم آره.  -

اولین سؤالم اینه که در مورد تحصیالت دانشگاهی  -

 دونی؟ عموت چی می

 مهندس مکانیکه. چطور مگه؟  -

من هم همین رو شنیده بودم. فقط پرسیدم که مطمئن  -

 بشم. 

بعد چرا این رو از خودش یا بابام نپرسیدی؟ به نظرم  -

 ته سؤالت یه چیزی هست. 

ه در دل به هوشیاری پریسا احسنت گفت ولی فعالً کاو

 خیال نداشت بیشتر از این به او اطالعات بدهد. 

 هیچی نیست، فقط یه سؤال ساده بود.  -



گروهبان قربانی وارد اتاق شد و خبردار ایستاد. کاوه 

 گوشی را کمی از گوشش دور کرد و پرسید: 

 چیزی شده؟  -

قربان، گفته بودید روی استعالم گردش حساب  -

 مظنونین کار کنم. االن... 

 کاوه حرفش را قطع کرد و به پریسا گفت: 

 یه دقیقه بمون پشت خط.  -

 شنود گفت: هایشان را نمیوقتی مطمئن شد پریسا حرف

 بگو قدرتی.  -

قربان، میزان پولی که از حساب مقداد حبیبی به  -

 کم... غیرعادیه. شه، یهواریز می حساب بابک امیرزاده

 کاوه اخم مالیمی کرد. 

 هم دامادشه هم شریکش.  -

های این پرونده خیلی زیادن؛ دونم قربان. آدمبله، می -

های فامیلی رو روش بردتون که نسبتآم وایتدائم می

دونم داماد و شریکشه ولی باز کنم. مینوشتید، نگاه می

تعداد واریزها عادی نیست. دوتا هم به نظرم... مبالغ و 



کنن و کتاب میشریک مگه ماهی چند بار حساب

 دارن؟ سهمشون رو ورمی

 کاوه فکری کرد و گفت: 

مال دوسه ماه گذشته رو پرینت بگیر، روی مبالغ  -

 مورد نظرت هایالیت کن و برام بیار. 

 اطاعت قربان.  -

. کاوه گروهبان باز احترام گذاشت و از اتاق بیرون رفت

 اش را از حالت انتظار مکالمه درآورد. گوشی

 ببخشید که موندی پشت خط.  -

 پریسا با دلخوری گفت: 

های پرونده بود که من چی تو گردش حساب مظنون -

شنیدم؟ باالخره معلوم نیست تو به من اطمینان نباید می

 داری یا نه! 

گم، ولی االن یه کار واجب دارم که باید بعداً بهت می -

 برم دنبالش. 

 پیچونی؟ داری من رو می -



قدر از نه، گفتم که به کمکت نیاز دارم. حاال که این -

بازی خوشت اومده، بهم کمک کن. جاهایی که پلیس

بدونم خطری نیست و مشکلی هم نداره، با خودم 

 برمت.می
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 زده گفت: اش را از یاد برد و ذوقپریسا دلخوری

 باشه!  -

در قبالش بهم قول محکم بده که خودت تنهایی یا با  -

 هاش. افتی دنبال پرونده و آدممانی راه نمی

پریسا چند لحظه فکر کرد. مسلماً همراه کاوه چیزهای 

فهمید اما... دلیل تردیدش را به بیشتری از پرونده می

 زبان آورد. 

 هدفت اینه که من با مانی نرم بیرون؟  -



اصالً. هر وقت دلت خواست باهاش برو بیرون ولی  -

 دنبال این پرونده نرید. برید پارک و سینما و رستوران. 

 گی. که به کسی نمی تو هم -

 گم. مطمئن باش نمی -

ی قبل تو به بابام من هنوز هم مطمئن نیستم دفعه -

 ها نیست.  طرفحرفی نزدی چون مسیرش اصالً اون

رفته سمت اون روز بابات داشته از بیمارستان می -

شده. از مطب که ماشینش خراب شده. ِهی خاموش می

 ببره تعمیرگاه.  مسیر خودش خارج شده که ماشین رو

 از کجا فهمیدی؟  -

 شهره بهم گفت.  -

 ای که در صدایش نشسته بود پرسید: پریسا با دلخوری

 جریان دعوای من و بابام هم گفت؟  -

 آره.  -

ست. همیشه فقط به فکر حاال ِهی بگو خواهرت فرشته -

 اینه که من رو جلوی دیگران خراب کنه. 



ست، ولی دیو هم تهوقت نگفتم شهره فرشمن هیچ -

نیست. تازه هدفش خراب کردن تو نبود. از بابات گله 

 ره. داشت که زود از کوره درمی

پریسا نفس صداداری کشید. به خودش گفت کاوه برادر 

فهمد او چه موجود پلید شهره است. طبیعی است که نمی

 و سیاستمداری است. کاوه گفت: 

راردادمون رو بذار یه سؤال دیگه هم بپرسم، بعد ق -

قطعی کنیم. تو هنوز شک داری که ممکنه من نوید رو 

 کشته باشم؟ 

ای. به تو دیگه شک ندارم. مطمئن شدم دنبال پرونده -

کردی؛ ولی به شهره قدر پیگیری نمیاگه قاتل بودی این

شک دارم، بدجور هم شک دارم. تنها کسی که ممکنه 

دار،  بخواد من رو به عنوان قاتل بفرسته باالی

 خواهرته. 

به نظرم بعیده شهره بتونه آدم بکشه، ولی االن هیچ  -

اصراری ندارم بهت ثابت کنم شهره از تو متنفر نیست 

و برعکس دوستت هم داره. از نظر پرونده هم جزو 

جا بودن، مظنونن. مظنونینه. تمام کسانی که اون



ست. مطمئن باش موقع کارم، شون هم شهرهیکی

 با بقیه نداره. خواهرم فرقی 

 پریسا جواب نداد. کاوه گفت: 

ری دنبال پس قرارمون این شد که تو بدون من نمی -

گیرم. هرچی پرونده، من هم هرجا بتونم، ازت کمک می

 مونه. هم بهت گفتم یا دیدی و شنیدی، بین خودمون می

 باشه. حاال ِکی قراره بریم جایی؟  -

 کنم. خبرت می -

دند، کاوه گوشی را روی میز گذاشت وقتی خداحافظی کر

های متضادی در وجودش بود. و به فکر فرورفت. حس

توانست خودش را گول بزند. او نیاز چندانی به نمی

کمک پریسا نداشت. اطالعاتی را که پریسا در مورد 

های دیگری هم به توانست از راهاقوامش داشت، می

یی از هادست بیاورد. حاضر شده بود او را در بخش

اطالعات پرونده سهیم کند به خاطر دل خودش! دیگر 

توانست انکار کند که هنوز این دختر را جوری نمیهیچ

های دنیا. شاید این دوست دارد، بیشتر از تمام آدم

رسید. پریسا او را فقط ای نمیوآمدها به هیچ نتیجهرفت



اش ای برای ارضای حس کنجکاویبه چشم وسیله

توانست فرصت دیدنش، بودن ا کاوه نمیدانست، اممی

در کنارش را از دست بدهد. در این بین عذاب وجدان 

داد. اولین بار بود که داشت از به شدت آزارش می

کرد. شغلش برای یک موضوع شخصی سوءاستفاده می

به خاطر دلش حاضر شده بود کسی را در بخشی از 

وجود  اطالعات پرونده سهیم کند، چون هیچ راه دیگری

 نداشت که کنار این دختر باشد.
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صدای زنگ تلفن داخلی او را از این افکار دوگانه 

گفت. « بله»بیرون کشید. گوشی را برداشت و 

 گروهبان قدرتی گفت: 

هایی رو خواسته بودید که قربان، استعالم تمام خط -

اش هست. غیر از به نام آتیال فتاحی و خانواده

شون چند تا خط دیگه هم بود که های قبلیشماره



های پیام و تماسش رو فرستادم بعضی از فایل

 خدمتتون. 

 کاوه اخم کرد. 

ها انتظار داری من وسط این همه کار بشینم ساعت -

 کنم؟  تماس گوش

قربان، دوتا خط هست که همین چند روز اخیر فعال  -

ها رو هاش کم و کوتاهه. من اونشده و تعداد تماس

گیره و به گوش دادم و فرستادم. زیاد وقتتون رو نمی

 نظرم مهمه. 

ی قبلش را جبران کند. با کاوه سعی کرد تندی جمله

 آمیز گفت: حالتی تشویق

های حساب بانکی به فایل چطوری وسط دیدن استعالم -

 رسی گروهبان؟ تماس هم می

 ها! هاست و گوشم به حرفقربان، چشمم رو استعالم -

ها کاوه لبخند زد و بعد از گذاشتن گوشی سراغ فایل

های متعدد نامدار که هنوز رفت. بعد از کشف شدن خط

برسد، به ی خاصی ها به نتیجهنتوانسته بود از آن

ذهنش رسیده بود که شاید آتیال با خط دیگری با 



زد که به نتیجه اش در ارتباط باشد و حدس میخانواده

 رسیده است. 

چند فایل صوتی را با سرعت باال گوش داد و طوری 

توجهش جلب شد که یک بار هم با سرعت معمولی و 

آلود مهین در دقت بیشتری گوش کرد. صدای بغض

فهمی؟ دارم دق من نگرانم آتیال، می»ید. پیچگوشش می

کنم. از فکر اینکه بگیرنت و بعد هم بیان سراغ آتیه، می

 «شب و روز ندارم.

 آتیال گفت: 

 «امکان نداره بذارم پای آتیه بیاد وسط.»

هق مهین شنیده شد و با صدایی گرفته ادامه صدای هق

 ها رو ادامهبازیموشکشه این قایمتا کی می»داد: 

بدی؟ تو... هردوتون، باید برید آتیال. تا دیر نشده، از 

 « مرز برید بیرون.

کنی مامان. االن الکی داری خودت رو نگران می»

شه. من چی تموم میموضوع داغه، چند وقت دیگه همه

 «کس نفهمیده کار ما بوده.گردم خونه. هیچبرمی



تونم گرفت. تا کی میبهت گفتم کاوه سراغت رو می»

هاش رفته شمال و گوشیش خاموشه؟ گم با دوستب

 «کنه.بدتر شک می

قدر خودت رو نگران نکن. کاوه سراغ تو رو خدا این»

ره. کارش همینه. ی قتل نوید میهای پروندهتمام آدم

 « شه به من شک داشته باشه.این دلیل نمی

اش داد ی مهین بلند شد و آتیال دلداریباز صدای گریه

افتد. کاوه برای سومین که هیچ اتفاقی نمی و وعده داد

 بار فایل را گوش کرد و بعد گوشی را برداشت و گفت: 

الخروجی آتیال و آتیه فتاحی رو قدرتی، حکم ممنوع -

 بگیر. 

 اطاعت قربان، فقط... دلیلش رو چی بنویسم؟  -

همین فایل صوتی شماره دو رو که برام فرستادی  -

حرف بزن و سعی کن  ضمیمه کن. خودت با قاضی

موضوع رو قشنگ براش توضیح بدی که قانع بشه این 

 حکم الزمه و ممکنه یه مظنون اقدام به فرار کنه.  

 چشم قربان. -



کاوه گوشی را گذاشت و دستی روی پیشانی داغش 

های کرد در پیچیدگیکشید. اولین بار بود که حس می

ه یک پرونده گم شده است. چند نفر مظنون داشت ک

ها بدجوری مشکوک بودند و کاوه بعضی از آن

دانست رسیدگی و پیگیری کدام یکی را در اولویت نمی

 بگذارد که مجرم اصلی از دستش در نرود.
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اش که داشت پریسا نگاهی به اسم کاوه روی گوشی

اش بدخلقی زد انداخت و اخم کرد. از روزهایزنگ می

خواست زمین و زمان را به هم بود و از صبح دلش می

بریزد. ترنم کالس داشت و مانی درگیر کارهایش. 

نامدار هنوز به خانه برنگشته بود و پریسا کالفه و 

چیز تمرکز کند و سرش را توانست روی هیچآشفته نمی

گرم کند. بعد از رفتن شهره و افشین و پرهام کمی 

رده بود و حوصله نداشت کسی این آرامش پیدا ک



آرامش نسبی را به هم بریزد. تصمیم گرفت جواب ندهد 

بردار نبود و صدای زنگ گوشی روی اما کاوه دست

کشید. باالخره روی آن انگشت کشید و اعصابش خط می

 گوشی را به گوشش نزدیک کرد. با عصبانیت گفت:

واب بینی دوتا، چهارتا زنگ خورد و یکی جوقتی می -

 نداد، دست وردار دیگه! 

 علیک سالم!  -

کار داری. خب حاال فرض کن سالم. زود بگو چی -

 حوصله ندارم. 

چون گفته بودی دوست داری بفهمی تو پرونده چه  -

خواستم ببرمت جایی، ولی اگه حوصله نداری خبره، می

 خیال. بی

 پریسا با کنجکاوی پرسید: 

 کجا؟  -

س زده بود پریسا کنجکاو ای کرد. حدخندهکاوه تک

 کند. شود و رفتارش تغییر میمی

 تونم. حاضر شو. ده دقیقه دیگه دم خونه -



تماس قطع شد و پریسا گوشی را روی تختخواب 

حوصلگی اولین مانتو و گذاشت و بلند شد. با بی

دستش بود پوشید و یک شال سبز که شلواری را که دم

وجود داشت، روی  ها بیشترهایش از تمام رنگبین شال

اش انداخت. پنج سرش انداخت. نگاهی به ساعت گوشی

قراری در وجودش دقیقه گذشته بود. نوعی حالت بی

بود و طاقت نداشت صبر کند تا کاوه برسد. گوشی را 

در کیفش گذاشت و از خانه بیرون رفت. داشت طول 

رو باز شد و سراتوی کرد که در ماشینحیاط را طی می

ار داخل آمد. نامدار ماشین را پارک کرد و مشکی نامد

جا سالم پیاده شد. پریسا با دیدنش لبخند زد و از همان

 کرد. نامدار لبخندش را جواب داد. 

 سالم پریسا جون. چطوری؟  -

 پریسا جلو رفت. 

 بد نیستم. خسته نباشید دایی نامدار.  -

 ری؟ مرسی دختر گل. کجا می -

های مکرر کاوه و فارشپریسا مکثی کرد. به خاطر س

طور برای اینکه نامدار نگران وضعیت شغل همین



پژمان نشود، چیزی به او نگفته بود، اما به نظرش 

وآمدش با کاوه را از نامدار دلیلی وجود نداشت که رفت

 مخفی کند. 

 آد دنبالم بریم بیرون. کاوه داره می -

 ابروهای نامدار جمع شد. 

 کجا قراره برید؟  -

زد گفت بریم یه دوری بزنیم و یه چیزی  زنگ -

 بخوریم. 

ی قتل وقت گردش جناب سروان وسط کارهای پرونده -

 و تفریح هم داره؟ 

 پریسا شانه باال انداخت. 

 البد داره دیگه.  -

 نامدار با دقت صورت او را کاوید و پرسید: 

تر اینه که تو اینکه وقت داره عجیبه، اما عجیب -

بیرون. نظرت در موردش  حاضر شدی باهاش بری

 عوض شده؟
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 رنگی زد. پریسا لبخند کم

کم بهتر شده، دیگه نه دایی، عوض نشده. اخالقش یه -

ها بود! اون آدم نچسب سابق نیست که عین بابابزرگ

ولی قضیه اصالً عاشقانه نیست. کاوه فقط یه آدمه، یه 

دو ساعت شه یکیفامیل که وقتی آدم حوصله نداره، می

 تحملش کرد و باهاش وقت گذروند. 

د وسط این در کل پسر بدی نیست. حاال شای -

مند حوصلگی، بهش عالقههای از روی بیگذرونیوقت

 شدی. 

به نظرم خودش هم از اون موقع که تو پاسگاه حالش  -

های ها شده. دیگه نه غیرتخیال این حرفرو گرفتم، بی

 خواد نصیحت کنه. ده، نه میالکی بروز می

 باشه، برو. خوش بگذره عزیزم.  -

واست راه بیفتد که نامدار پریسا دستی تکان داد و خ

 پرسید: 



خوای چرا بهم خبر ندادی پریسا؟ قرار بود هرجا می -

 خبر نذاری. بری، من رو بی

 خواستم ازتون قایم کنم. ببخشید دایی، یادم رفت. نمی -

خواستی، االن هم بهم گفتی، این رو که مطمئنم نمی -

د دونم تو زیاولی سعی کن یادت نره. پریسا جون، می

تونم جلوت رو ری دنبال کارهای خطرناک و نمیمی

 تره. بگیرم، ولی اقالً بدونم کجایی و با کی، خیالم راحت

گوشی در دست پریسا لرزید و پریسا نگاهی به پیامی 

ام. سی سر کوچه»شد. انداخت که روی صفحه دیده می

 « رسم.ثانیه دیگه می

 باز لبخند زد و از ته دل گفت: 

ما چقدر دوستم دارید دایی نامدار. من هم دونم شمی -

کنم دیگه دوستتون دارم. چشم، حواسم رو جمع می

 یادم نره. 

 نامدار لبخندش را پاسخ داد.

 برو که کاوه معطل نمونه. خوش باشی دختر خوب.  -

پریسا به طرف دِر کوچک خانه راه افتاد و به محض 

د. اینکه بیرون رفت، ماشین کاوه جلوی پایش ترمز کر



که ماشین را پریسا سوار شد و سالم کرد. کاوه درحالی

گذاشت نگاهی به او انداخت، حتی در این در دنده می

سلیقگی انتخاب شده بود چروک که با بیهای نیمهلباس

هم زیبا بود! جواب سالمش را داد و حرکت کرد. پریسا 

 پرسید: 

 کجا قراره بریم؟  -

 کاوه لبخند زد. 

 لین سؤالت همینه! مطمئن بودم او -

 فوری گوشی رو قطع کردی. مهلت ندادی بپرسم.  -

تو هم که کنجکاو! مطمئنم این ده دقیقه برات یه قرن  -

 گذشته! 

 پس بیشتر منتظرم نذار!  -

 کاوه در خیابان اصلی پیچید و گفت: 

 ریم داییت رو تعقیب کنیم. داریم می -

 پریسا به سمتش چرخید. 

گی، چون االن اومد کدوم داییم؟ نامدار رو که نمی -

 خونه. 



 های واقعیت، آقا مقداد. نه، یکی از دایی -

 چی شده هوس کردی سر از کار داییم دربیاری؟  -

کاوه به خودش یادآوری کرد که زیاد حرف نزند. در 

مقابل خودش تسلیم شده بود، پذیرفته بود که برای 

ای بدهد به کاری که حرفه دیدن پریسا حاضر است تن

نیست و او را با خودش جاهایی ببرد که مربوط به 

کارش است و محرمانه، اما تصمیم گرفته بود تا حد 

ممکن کمتر به او اطالعات بدهد. خیال نداشت در مورد 

انتقال پول با ارقام زیاد از حساب مقداد به حساب بابک 

 چیزی بگوید.
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اون روز که بهت گفتم، تمام کسانی که اون شب تو  -

رم یکی میجشن تولد تو بودن مظنونن. یکی

تونم سرنخی از قتل پیدا کنم یا دنبالشون ببینم می

 نه. 



اش به پریسا ساکت شد و به فکر فرورفت. هردو دایی

وقت هایی خشک و بداخالق بودند. هیچنظر او آدم

ی ها هم عالقهدانست که آنشان نداشت و میدوست

خاصی به او ندارند. به نظرش بعید نبود که سعی کرده 

باشند او را به دردسر بیندازند اما مطمئن نبود به این 

راحتی آدم بکشند. هرچند این هم بعید نبود. شاید به 

گوششان رسیده بود که نوید مزاحم او شده و سروصدا 

ن تعصب خشکی که داشتند، شاید برپا شده است. با آ

وبن محو ی ننگ را از بیختصمیم گرفته بودند این لکه

کنند، نوید را بکشند و قتل را به گردن پریسا بیندازند 

که خیالشان برای همیشه راحت شود که این دختر 

 دردسرساز و آبروبر از فامیلشان حذف شده است. 

داشت کرد و موقعی که کاوه در سکوت رانندگی می

کرد، پریسا از افکار درهمش بیرون ماشین را پارک می

 آمد. کمربند خودرو را باز کرد و پرسید: 

 کجاییم؟  -

ها باید مغازه رو ببنده و ی داییت. االننزدیک مغازه -

 مونیم تا بریم دنبالش. راه بیفته طرف خونه. منتظر می



قیب اش تعچه فایده داره داییم رو از اینجا تا خونه -

خوای از مدل رانندگیش سرنخ قتل گیر کنیم؟ مثالً می

 بیاری؟! 

 کاوه خندید. 

شی. ممکنه داییت این وسط هزارتا پلیس خوبی نمی -

 کار دیگه بکنه که خیلی چیزها ازش بفهمیم. 

تونی قاتل رو پیدا کنی شاید هم نکنه. واسه همینه نمی -

رسی یکنی. اصالً چطوری مدیگه! الکی وقت تلف می

 این همه آدم رو تعقیب کنی؟ 

کنن. یکی از تنها نیستم، چند تا مأمور کمکم می -

ها دیروز داییت رو تعقیب کرده. داییت مسیری غیر بچه

اش رفته ولی مأمور گیج ما تو ترافیک گمش از خونه

 کرده. 

 زده گفت: پریسا هیجان

 یعنی امروز قراره ماجرا ببینیم؟  -

خودت زیاد وعده نده. ممکنه امروز شاید، ولی به  -

داییت از اینجا صاف بره خونه. شاید دیروز یه کار 



خیلی عادی داشته و هیچ ربطی به قتل نداشته. 

 ممکنه...

کاوه حرفش را قطع کرد و خیره شد به خیابان. پریسا 

سی متر جلوتر میان مسیر نگاهش را دنبال کرد. بیست

ا دید که با بابک و رو، دایی مقدادش رازدحام پیاده

ای بیرون آمدند. پسر کرکره را پسری نوجوان از مغازه

پایین کشید و قفل آویز بزرگی روی آن زد. بابک خم 

شد و قفل را امتحان کرد. چند لحظه با هم حرف زدند و 

بعد مقداد و بابک هرکدام از یک طرف رفتند. پسر 

روی نوجوان از عرض خیابان رد شد و در پیاده

 طرف با سرعت دور شد. کاوه استارت زد و گفت: آن

 کمربندت رو ببند.   -

پریسا کمربند را بست و خیره شد به مقداد که به طرف 

رفت. وقتی از جای پارک درآمد و حرکت ماشینش می

کرد، کاوه با حفظ فاصله دنبالش راه افتاد. سر اولین 

  چهارراه که رسیدند، مقداد به راست پیچید. پریسا گفت:

 شون از سمت چپه. ره. مسیر خونهخونه نمی -

 کاوه سر تکان داد. 



هایی تو مسیر نقشه رو باز کن، ببین چه تقاطع -

 هست. 

پریسا نقشه را باز کرد و مشغول ور رفتن با آن بود که 

عرضی پیچید. کاوه سرعتش را کم مقداد داخل خیابان کم

کرد، سر خیابان ایستاد و نگاهی انداخت. وقتی مطمئن 

ها ی کافی شلوغ است که مقداد آنشد خیابان به اندازه

را نبیند، پیچید و به تعقیب ادامه داد. کمی جلوتر مقداد 

ر یک کوچه پیچید. کاوه سریع ماشین را جلوی یک د

پارکینگ که تنها جای خالی آن اطراف بود، پارک کرد. 

وگشادی را که روی رنگ گلشرت خاکستریسوئی

 شد گفت: که پیاده میصندلی عقب بود، قاپید و درحالی

جا اگه کسی با پارکینگ کار داشت، ماشین رو جابه -

 کن.
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 ریم دنبالش؟ چرا با ماشین نمی -



بسته. احتماالً جای دوری قرار نیست بره، کوچه بن -

 خلوت هم هست. ممکنه ببیندمون. 

شرت را به تن که سوئیکاوه در را بست و درحالی

کشید، به طرف کوچه دوید. پریسا از پشت او را می

را روی سرش کشیده و تا شرت نگاه کرد که کاله سوئی

حد ممکن جلو برده بود. در این لباس اسپورت هیچ 

ی همیشگی با لباس رسمی و اتوکشیده شباهتی به کاوه

نداشت! لبخند زد و او را نگاه کرد. از هیجان ضربان 

 قلبش باال رفته بود. 

کاوه سر کوچه پشت یک تیر برق ایستاد و به کوچه 

شین برگشت. وقتی سوار خیره شد. کمی بعد به طرف ما

 شد، پریسا پرسید: 

 چی شد؟  -

طبقه، از این ی کوچیک قدیمی یکرفت تو یه خونه -

 هایی که  تو این محل زیاده. خونه

های مخفی دارن! این هام خونهوفامیلانگار تمام فک -

 شه!  سومیه که کشف می



ی مقداد باشه، چون با کلید معلوم نیست اینجا خونه -

و باز نکرد. زنگ زد و از توی خونه با آیفون باز در ر

 کردن. 

 مونیم تا برگرده؟کار کنیم؟ منتظر میحاال قراره چی -

 کاوه استارت زد. 

وقت اضافی نداریم که تلف کنیم. اطالعاتی رو که  -

تر گیر آورد، براش وقت های آسونشه از راهمی

 ذاریم. نمی

 . کرد، شماره گرفتکه حرکت میدرحالی

قدرتی، این آدرس رو یادداشت کن و ببین خونه  -

خونه هر اطالعاتی مال کیه. در مورد صاحب

 تونستی گیر بیار. 

آدرس را گفت، چند لحظه گوش داد و تماس را قطع 

 کرد. پریسا پرسید:  

 کنی؟ با همکارهات سالم علیک و خداحافظی نمی -

 رنگی زد. کاوه لبخند کم



وری سالم و احترام نظامی عادت سیستم نظامیه. حض -

و خبردار ایستادن جلوی مافوقه و کلمات کاربرد نداره. 

ماها عادت کردیم تو تلفن هم فقط به مافوقمون سالم 

 کنیم. می

ی نغمه و ما رو راستی اون پیرمرده که اومد تو خونه -

 سکته داد کی بود؟ 

 حدسم درست بود، نظافتچیه.  -

 جا بودیم؟ یعنی به نغمه خبر داده که ما اون -

عموت صددرصد خبر داده، چون از اون روز زن -

 جا. نرفته اون

 پریسا هین کشید. 

 یعنی فهمیده ما بودیم؟  -

به احتمال زیاد نه، چون تاریک بود و پیرمرده هم  -

هاش ضعیفه و های مسن چشمی آدمالبد مثل بقیه

کنم فرضشون دیده. فکر میهامون رو درست نصورت

همون دزدی بوده، یا دختر و پسر ماجراجویی که دنبال 

 گشتن و رفتن تو اون خونه!مکان می
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پریسا سرخ شد و سرش را پایین انداخت. کاوه لبخند 

محوی زد و به خودش یادآوری کرد که حواسش را 

. حاال که پریسا یک قدم به طرف او بیشتر جمع کند

ها گاردش را باز کرده بود، نباید برداشته و بعد از مدت

زد که به مذاق او خوش نیاید و باز عقب حرفی می

بکشد. نفس عمیقی کشید و به خودش گفت این 

همراهی پریسا فقط از روی کنجکاوی و به خاطر سر 

عد از حل درآوردن از ماجرای پرونده است و احتماالً ب

ی پرونده و پیدا شدن قاتل ادامه نخواهد شدن گره

 داشت. چند دقیقه در سکوت گذشت و بعد پریسا پرسید: 

 چیزی در مورد اون خونه نفهمیدی؟  -

 نه.  -

ای که داییم االن رفت توش، نگفتی در چرا مثل خونه -

 موردش تحقیق کنن؟ 



 اش گرفت. هنوز گولکاوه از هشیاری پریسا خنده

رفت که با خورد و یادش میسادگی ظاهری پریسا را می

زرنگی تمام برایش نقش بازی کرده و فریبش داده بود. 

 کرد!باید موقع دروغ گفتن، بیشتر حواسش را جمع می

بره. فعالً کارهای این کارها تمامش وقت می -

تری داریم. حاال موافقی بریم یه چیزی واجب

 بخوریم؟ 

 نارش به بیرون نگاه کرد و گفت: ی کپریسا از پنجره

 نه، من رو برسون خونه.  -

کاوه باز نفس صداداری بیرون داد. اولین تالشش برای 

اینکه کمی بیشتر به پریسا نزدیک شود، بدجوری به 

کرد که پریسا از دیوار خورده بود! انگار باید باور می

او متنفر است و فقط به خاطر سر درآوردن از کارهای 

با او همراه شده است. حاال همان دختری پرونده 

کنارش نشسته بود که عصر وقتی تماسش را جواب 

 ی سالم کردن هم نداشت. داده بود، حتی حوصله

□ 



آتیال وارد اتاق شد و سالم کرد. برخوردش از آخرین 

باری که کاوه او را دیده بود، خیلی فرق کرده بود. 

ییر کرده حالتش گرم و صمیمانه بود. ظاهرش هم تغ

سوخته. زیر بود. به نظر کاوه الغر شده بود و آفتاب

رویی جواب هایش گود افتاده بود. کاوه هم با خوشچشم

داد. احوالپرسی کردند و دست دادند و آتیال با تعارف 

های اتاق نشست. از دیشب کاوه روی یکی از صندلی

که گروهبان قدرتی خبر داده بود گوشی آتیال در تهران 

کشید و چند ن شده است، کاوه انتظارش را میروش

خواهد دقیقه قبل از نگهبانی خبر داده بودند که آتیال می

او را ببیند. کاوه سربازی را صدا زد و دستور چای داد 

 و پرسید: 

 ورا؟ از این -

 به مامان زنگ زده بودی سراغم رو گرفته بودی.  -

ده بودی آره، ولی چیز مهمی نبود. کاش بهم زنگ ز -

شد صحبت اومدی. تلفنی هم میو این همه راه رو نمی

 کنیم. حاال خوبه هستم. من بیشتر روز بیرونم. 

 آتیال لبخند زد. 



 شانس بودم! پس خوش -

 شانسی گذاشت! شه اسمش رو خوشمی -

سرباز با یک سینی گرد استیل وارد اتاق شد. اول یک 

لیوان چای روی میز کاوه گذاشت و بعد لیوان دیگری 

را روی میز عسلی کوچکی که کنار صندلی آتیال بود. 

وقتی بیرون رفت، کاوه از کشوی میزش یک قندان 

بیرون آورد که درونش مخلوطی از قند و آبنبات بود. 

اشت، بلند شد و قندان را برای خودش یک آبنبات برد

 کنار چای آتیال گذاشت. 

 دیگه ببخشید اینجا امکانات پذیرایی در همین حده.  -

 همین هم الزم نبود. خودت رو به زحمت ننداز.  -

 کاوه دوباره پشت میزش نشست و آتیال گفت: 

 من در خدمتم. -
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های اون مهمونی یه ش من دارم از جوونخب... راست -

کنم، چون امکانش بیشتره که اون تحقیق دوباره می

ترها مخفی شب چیزهایی دیده باشن که از چشم بزرگ

 خواستم باهات صحبت کنم. مونده. واسه همین می

خوای؟ اگه دیده باشم و کمکی بهت چه چیزهایی می -

 شم. بکنه، خوشحال می

 رفتارش عادی بود؟  اون شب... نوید -

 به نظر من که آره، ولی عادی منظورت چیه؟  -

 مثل کسی بود که اومده جشن تولد؟ شاد بود؟  -

ای ندیدم جز اینکه وسط جشن آره، من چیز غیرعادی -

کم به هم تیکه انداختن. نفهمیدم موضوع با نامدار یه

 چیه ولی حس کردم با هم یه کنتاکتی داشتن. 

 چی گفتن؟  -

 حساب بود. درست یادم نمونده ولی حرف از یه تسویه -

 ونشون کشیدن؟ یعنی واسه هم خط -

 جورهایی آره. یه -



جز این چیزی به چشمت نخورد که غیرعادی باشه و  -

 تو ذهنت بمونه؟ 

 آتیال سری تکان داد. 

 نه، هیچی.  -

 کاوه دوباره لبخند زد. 

 مرسی. چاییت رو بخور.  -

شت و یک قند در دهانش گذاشت. آتیال چای را بردا

 ای از چایش نوشید و گفت: کاوه هم جرعه

 سوخته شدی. انگار شمال حسابی خوش گذشته! آفتاب -

جات خالی، خوب بود. بعد از حالگیری شب تولد واقعاً  -

الزم داشتم چند روز از تهران دور بشم و یه جای دنج 

 خوش بگذرونم. 

خواد. این پرونده فهمم. من هم خیلی دلم سفر میمی -

تموم بشه، حتماً باید چند روز مرخصی بگیرم و یه 

 طرفی برم. 

 ی چای را نوشید و بلند شد. آتیال آخرین جرعه



انشاهللا که زودتر پیداش کنی و خالص شی. من با  -

 ات برم. دیشب رسیدم تهران. کلی کار دارم. اجازه

اش کرد. گرم خداحافظی کردند. به کاوه بلند شد و بدرقه

محض اینکه آتیال رفت، کاوه دِر اتاق را بست و سریع 

 اش را از روی میز برداشت و شماره گرفت. گوشی

 ای؟ آد بیرون. آمادهداره می -

 مردی جواب داد: 

 بله قربان. سر خیابون رو موتور نشستم و منتظرم.  -

 دی؟ ماشینش رو که دی -

 ای که گفته بودید. بله، همون سورنتوی نقره -

خوام دقیق بدونم کجاها داری. میچشم ازش ورنمی -

کنه؛ حتی اگه تونستی بهش ها مالقات میره، با کیمی

هاش با دیگران هم بشنو ولی نزدیک شو و حرف

حواست خیلی جمع باشه. آدم تیزیه. بو نبره داری 

 کنی. تعقیبش می

 قربان. اطاعت  -



کاوه تماس را قطع کرد و دعا کرد این تعقیب نتایج 

 خوبی داشته باشد.   

□ 
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 جا کرد و پرسید: نازنین گوشی را روی گوشش جابه

آد؟ حاال تو مطمئنی این دکتره کاری ازش برمی -

و نکنه این هم مثل بقیه فقط الکی من رو ببره 

 بیاره و پول بگیره و آخرش هم هیچی به هیچی. 

 ای از پشت گوشی گفت: صدای زنانه

کرد. وهللا اونی که معرفی کرد، خیلی تعریف می -

جور کارها استاده. حاال نگران خرجش گفت تو اینمی

فروشی. ارزشش رو هم نباش. فوقش یه تیکه طال می

 داره. 



دوا دکتر و  لنگ پول نیستم. به بابک بگم واسه -

کنه دار شدنه، از زیر سنگ هم باشه، پول جور میبچه

 ده. و بهم می

سوزه. بیچاره اگه بدونه این گاهی دلم براش می -

 گیری...ها رو واسه چه کاری ازش میپول

 نازنین وسط حرفش پرید و عصبی گفت: 

کس هم نه، دلت واسه بابک االغ برو بابا تو هم. هیچ -

، خودت که اوضاع زندگی من رو سوزه؟ رهامی

 دونی. می

 خب آره، ولی بابک که تقصیری نداره.  -

 نازنین آهی کشید. 

تقصیر نیست. روزی که اومد بابک هم همچین بی -

تره، خواستگاری دختری که پونزده سال ازش کوچیک

کرد. االن واسه من این تنها باید فکر اینجاش هم می

راهه. اگه بدونم فایده داره، حاضرم هر کاری بکنم، هر 

دونی چند ساله دنبال این چقدر الزمه خرج کنم. می

 ی بقیه باشه. تره هم لنگهترسم این دککارم؟ می



ای هست؟ تا امتحان نکنی که به نظرت راه دیگه -

 تونه یا نه. فهمیم مینمی

 گی. این کلید نجات منه. باید امتحانش کنم. راست می -

 گیرم. پس برات وقت می -

باشه عزیزم، بگیر. چقدر خوبه وسط این همه بدبختی  -

 تو رو دارم. 

 اد: رها با مهربانی جواب د

دوستی رو واسه همین روزها ساختن دیگه. من و تو  -

اگه به داد هم نرسیم، پس کی قراره برسه؟ خبرت 

 کنم. می

□ 

سحر با تیپی که معلوم بود برایش حسابی وقت صرف 

کرده، از خانه بیرون آمد. یک مانتوی کوتاه چسبان 

رنگش زیر نور های هفتپولکی پوشیده بود که پولک

اش هیچ ایرادی زد. اتوی شلوار مشکییآفتاب برق م

آمد، روی نداشت و آرایش تندی که خیلی به او می

صورتش نشسته بود. زنجیری را که به جای بند کیف 

که صدای جا کرد و درحالیاش جابهبود، روی شانه



پیچید، اش در کوچه میهای ورنیهای بلند کفشپاشنه

 به طرف خیابان راه افتاد. 

نرفته بود که دستی از پشت بازویش را  هنوز زیاد

چسبید. سحر جا خورد و با وحشت برگشت. وقتی 

چشمش به صورت نامدار افتاد، هین کشید و سعی کرد 

بازویش را از دست او بیرون بکشد. نتوانست و با 

 صدایی که سعی کرده بود بلند نشود گفت: 

 ولم کن عوضی! دستم درد گرفت.  -

که به را کم کرد و درحالینامدار کمی فشار دستش 

کرد که چند متر جلوتر پارک شده ماشینش اشاره می

 بود گفت: 

 شی. آی سوار میی آدم میمثل بچه -

جو های او و با حالتی ستیزهسحر زل زد توی چشم

 گفت: 

 خوای چه غلطی بکنی؟ اگه نیام می -

 برمت.به زور می -
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 سحر پوزخند زد. 

زنم ها نیستی. دستت رو نکشی، جیغ میمال این حرف -

 کنم اینجا. کل محل رو جمع می

خوام تو محلتون سروصدا راه بیفته. تو اینجا من نمی -

کنی نه من؛ ولی فکر کردی مردم جمع بشن زندگی می

کنن؟ آخرش اینه که زنگ کار برات میدورمون چی

 جا بکشه. خوای کار به اون. مطمئنم نمی110زنن ب

هایش را روی هم فشار سحر نفسش را پوف کرد و لب

 داد. 

گور بابات که تو نکبت رو پس انداخته. ولم کن،  -

 آم. می

 نامدار دست او را رها کرد. 

های تونی با این کفشخیالی به سرت نزنه. نه می -

 رسه. سانتی فرار کنی، نه زورت بهم میده



داد، به طرف طور که زیر لب فحش میسحر همان

ماشین رفت و سوار شد. تمام حرصش را سر دِر 

ماشین خالی کرد و آن را محکم به هم کوبید. نامدار 

اشین بدون اینکه حرفی بزند، پشت فرمان نشست و م

 را به حرکت درآورد. سحر پرسید: 

 بری؟ من رو کدوم گوری می -

مگه برات فرقی هم داره؟ با این تیپ از خونه  -

دراومده بودی سوار یه ماشین بشی و باهاش هرجا 

ام که ایخواد بری. فکر کن من همون غریبهمی

 خواستی سوار ماشینش بشی. می

دنبال یه چیز بود. رفتم، فقط هر آشغالی که باهاش می -

 داد. آورد، پول هم بهم میبالیی سرم نمی

آرم. فکر دم، بالیی هم سرت نمیمن هم بهت پول می -

 ام مثل بقیه.  کن من هم یه مشتری

سحر باز نفسش را پوف کرد و ساکت ماند. نامدار هم 

دیگر چیزی نگفت و در سکوت از چند کوچه گذشت. 

نار کشید و پارک کرد. ی خلوتی ماشین را کدر کوچه



چرخید به سمت سحر و خیره شد در چشمان او. سحر 

 نگاهی به دوروبرش انداخت. 

جا هم نداری؟ روز روشن اینجا وسط خیابون؟  -

 انگار حالت خوب نیست. حسابی زده باال! 

 نامدار غرید: 

االغ، اون ده گرم مغزت رو کار بنداز بعد حرف بزن.  -

تا حاال نوک انگشتم بهت  شناسی.دو ساله من رو می

 خورده؟ 

االغ جدوآبادته که راه افتادی اومدی دنبال من. اصالً  -

 ی من رو از کجا پیدا کردی؟ خونه

 نامدار پوزخند زد. 

ات رو ای که فکر کردی اون مدت خونهخیلی ساده -

ی خط اعتباری ازت دارم که پیدا نکردم و فقط یه شماره

  شه. خاموشش کنی تموم می

خوای؟ یه بار مثل آدم بهت گفتم حاال چی از جونم می -

من دیگه نیستم. گورت رو گم کن برو رّدِ کارت دیگه. 

 بذار برم به کاسبیم برسم. 

 نامدار توی صورت او براق شد. 



دادم که قدر بهت میورو، من که همیشه اونچشمبی -

ه ات و واسالزم نبود کاری بکنی، لم داده بودی تو خونه

گذروندی. رسمش نبود وسط کار یهو خودت خوش می

 با یه تماس جا بزنی. 

بهت گفتم برده بودنم آگاهی. اون روز از ترس ُمردم  -

گردم. مرتیکه افسره حرف و زنده شدم. دنبال شر نمی

زد. جون مادرت از ما بکش بیرون. بذار برم از قتل می

 زندگیم رو بکنم. خودم بلدم پول دربیارم.
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کاره بری. باید تا تهش فکرش هم نکن بتونی نصفه -

 باشی. 

 سحر لب باالیش را جمع کرد و با تمسخر گفت: 

خوای بکنی؟ از مادر نخوام باشم، چه غلطی می -

 زاده نشده که بتونه واسه سحر تکلیف تعیین کنه. 



اش را از جیبش درآورد و با خونسردی نامدار گوشی

 گفت: 

امتحانش راحته. سه رقم شماره بگیرم و گزارش بدم  -

ای، امشب تو بازداشتگاهی، یکی هم مثل کارهتو چی

آره. همون افسره داره زیروروی کارهات رو درمی

جور چیزها گذشت ندارن، خیلی هم زود واسه این

 جنبن. می

آد. خودت که دیدی، نشد. ری ازم برنمیمن دیگه کا -

 تا آدم ردیف کردم. نشد.  هر کار خواستی کردم، ده

 رنگی زد. نامدار لبخند کم

ره. تو فقط یه نقشه دارم، مو الی درزش نمی -

آدمش رو پیدا کن و پولت رو بگیر. از همیشه 

 دم. بیشتر بهت می

 سحر چند لحظه به او خیره شد. 

واسه من معلوم کن. جریان اون قتل اول یه چیزی رو  -

 چیه؟ آدم کشتی؟ 

 آد آدم بکشم؟ به نظرت از من برمی -



دونم سر چی با آد. من چه میچی برمیاز آدمیزاد همه -

کی یهو حرفت شده و زدی یارو رو فرستادی 

 قبرستون؟ 

ی یه جشن تولد بوده، یکی توش مرده. به همه -

قاتل نیستم.  ها شک دارن. مطمئن باش منمهمون

افسره یه تحقیقی کرده و تموم شده. تو کارت رو بکن 

و پولت رو بگیر. دیگه الزم نیست تو این گرما این 

مانتوی زره رو بپوشی و عرق بریزی و وایستی کنار 

 خیابون واسه چندرغاز. 

 سحر با تردید پرسید:

 خوای بدی؟چقدر می -

ی؟ دو تا حاال واسه کارهایی که کردی چقدر گرفت -

 برابرش. 

 های سحر کمی گرد شد. چشم

 دی؟ پیش می -

اش هم دم، بقیهاش رو. یه مقدار بهت مینه همه -

 دم. تیکه میبری تیکهطور که کار رو جلو میهمین

 اگه طرف راه نیومد چی؟  -



ام حرف نداره. این دفعه کالً از یه راه دیگه نقشه -

 قراره بریم. 

 سحر اخم کرد. 

 حاال اومدیم و نشد.  -

گیری. من بدونم کارهایی که هرحال پولت رو میتو به -

 گم کردی، بعد دیگه اگه نشد تقصیر تو نیست. بهت می

 ات چیه؟ حاال نقشه -

كارت درآورد و به نامدار لبخند زد. از جیبش یك سیم

 سحر داد. سحر پرسید: 

 این چیه؟  -

سم خودمونه در دیگه صالح نیست با خطي كه به ا -

ارتباط باشیم. از همكارم خواهش كردم برام دوتا 

اي كارت خرید. یكیش رو انداختم تو همون گوشيسیم

گرفتي. تو هم رفتي خونه، این كه قبالً باهاش تماس مي

ي گیرم كه شمارهرو بنداز تو گوشي. باهات تماس مي

 جدید من رو داشته باشي. 



ی سحر برگشت. خانهماشین را روشن کرد و به طرف 

سر کوچه ایستاد و چند تراول از جیبش درآورد و به 

 طرف سحر گرفت. 

خواد بری این رو بگیر، امروز برو خونه. نمی -

آرم و دنبال کار. همین امروز فردا برات پول می

 کنیم.  شروع می

 ها را گرفت و در کیف براقش چپاند. سحر تراول

 مخلص داش نامدار.  -

 نامدار پوزخند زد. 

چی تغییر کالً بوی پول نظرت رو در مورد همه -

پدر بودم ده! نیم ساعت قبل احمق عوضی بیمی

 که! 

 سحر از ته دل قهقهه زد. 

 شناسی. شوخی کردم جون خودت. تو که من رو می -

 شناسمت! حاال برو تا خبرت کنم. آره، خوب هم می -

در حینی که سحر  سحر پیاده شد و نامدار حرکت کرد.

های ناراحتش به طرف خانه تق کفشبا صدای تق



رفت، به پولی که در کیفش بود و قرار بود به زودی می

کرد. انگار همین چند تکه کاغذ کلی بیشتر شود فکر می

وزن کیفش را بیشتر کرده بود و در کنارش احساس 

 آرامش و امنیتش را.

توجه نشده بودند کدام از آن دو مدر تمام این مدت هیچ

 کنند!که چهار نفر جداگانه تعقیبشان می

 :�🌺�دختری در غبار 
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گوشی کاوه زنگ خورد و او با دیدن اسم همکارش که 

ی فامیلی پریسا بود، روی گوشی مأمور مراقبت از خانه

 انگشت کشید. 

 سالم استوار کرمی.  -

 سالم از منه قربان.  -

 خبری شده؟  -



قربان، دو ساعت قبل متوجه شدم یکی از مظنونین  -

 ست. پرونده تو کوچه

 شون فامیلن. خب اینکه چیز عجیبی نیست. همه -

هاش سر بله، من هم اول فکر کردم اومده به فامیل -

بزنه اما بعد که دیدم ماشینش رو ته کوچه پارک کرد و 

، متوجه شدم موضوع فقط یه دیدار موند تو ماشین

 تونه باشه. عادی فامیلی نمی

 ابروهای کاوه جمع شد. 

 کی بود؟  -

 آتیال فتاحی.  -

 خب بعدش؟  -

جا موند تا نامدار معزی از خونه اومد بیرون. همون -

 تعقیبش کرد. 

 کاوه اخم کرد و با حالتی قاطع گفت: 

جا و امیدوارم نخوای بهم بگی تو موندی همون -

 وآمدهاش رو ادامه دادی. مراقبت از خونه و رفت



خیر قربان، رفتم دنبالشون. معزی رفت توی یه کوچه  -

تو جردن و منتظر موند. فتاحی هم همون اطراف 

پاییدش. بعد یه زنی از یه خونه اومد بیرون. معزی می

عد دوتایی سوار ماشین پیاده شد و باهاش حرف زد. ب

شدن و رفتن. چند کوچه باالتر ماشین رو نگه داشت. 

زدن. به نظرم زنه نشسته بودن تو ماشین و حرف می

عصبانی بود اما بعد حالتش عوض شد. یه مدت بعد 

دوباره راه افتادن و برگشتن دم همون خونه. زنه پیاده 

 جا فتاحی دنبالششد، معزی هم رفت سر کارش. تا اون

بود، بعد دیگه نرفتم دنبالش چون دیدم چند ساعته از 

ی گردم حوالی خونهخونه غافل موندم. االن دارم برمی

 مقتول که مراقبت رو ادامه بدم. 

 ی اون زن لوکیشن گرفتی؟ از خونه -

 فرستم. بله قربان. االن براتون می -

کاوه بعد از قطع کردن تماس چند لحظه به فکر 

خم غلیظی کرد و سریع شماره گرفت. فرورفت. بعد ا

شد یکی از مأمورانش عصبانی بود و اگر مطمئن می

کرد. ی خود را رها کرده، حتماً او را تنبیه میوظیفه

هوا و بازیگوش بودند و ها معموالً سربهسرباز وظیفه



خیلی احتمال داشت کارشان را رها کنند و پی کارهای 

توانست برای تمام شخصی بروند. نیرو کم داشت و نمی

ی سنگین و پیچیده از پرسنل کادر کارهای این پرونده

استفاده کند اما به این سرباز خیلی سفارش کرده بود و 

انتظار تخلف نداشت. چند لحظه بعد تماسش جواب داده 

 شد و کاوه با عصبانیت پرسید: 

 کجایی محسنی؟  -

خیلی به خودش فشار آورده بود که به جای این جمله 

 «! کدوم کوری هستی»نگوید 

 خواستم بهتون زنگ بزنم. سالم قربان. االن می -

 حاشیه نرو. جواب من رو بده.  -

 کنم قربان. دارم آتیال فتاحی رو تعقیب می -

 کاوه داد زد: 

شه تنبیهت شدیدتر بشه. دروغ نگو چون باعث می -

ها اگه سر مأموریتت بودی، االن باید خیلی حرف

 اشتی.واسه گفتن د
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خواستم زنگ بزنم قربان. از صبح دنبال گفتم که می -

آتیال فتاحی بودم. رفت تو یه کوچه یه مدت 

وایستاد، بعد دنبال یه سراتوی مشکی که از یه 

ی سراتو یه مرد خونه دراومد، راه افتاد. راننده

ا تو جردن، ساله بود. رفت یه جحدوداً چهل

وایستاد. فتاحی هم با فاصله وایستاد. بعد یه زنی از 

 یه خونه اومد بیرون و... 

کاوه نفس عمیقی کشید. زود عصبی شده بود. ظاهراً 

سربازش سر مأموریت بود و در تمام این مدت آتیال را 

دانست. قبالً از ی ماجرا را میتعقیب کرده بود. بقیه

سنی را قطع کرد و با لحنی استوار شنیده بود. حرف مح

 که آرام شده بود پرسید: 

 االن فتاحی کجاست؟ -



ره به سمت غرب، قربان. تقریباً رسیدیم به داره می -

دهکده المپیک. خدا کنه نخواد بره کرج چون با این 

 موتور قراضه ممکنه تو اتوبان گمش کنم. 

 کاوه دوباره اخم کرد.

 کنی. گمش نمی -

رسه. بنزین قربان... تو اتوبان سرعتم به ماشین نمی -

 هم ندارم که تا کرج برم. 

های موتور رو قفل کن به گاردریل یکی از ورودی -

ها برن بیارنش. سریع فرستم بچهاتوبان، زنگ بزن می

 یه دربستی بگیر برو دنبالش. 

 ولی قربان...  -

 کاوه قاطع گفت: 

نی. اگه گمش کردی، ولی و اما و اگر نداره محس -

برگشتی اداره خودت رو مستقیم معرفی کن 

 بازداشتگاه. 

بدون اینکه مجالی برای حرف زدن بدهد، تماس را قطع 

اش کرد و نفس صداداری بیرون داد. بالفاصله گوشی



زنگ خورد. نگاهی به اسم استوار کرمی انداخت و 

 روی گوشی انگشت کشید. 

 خبر جدیدی داری؟  -

ان، فقط یه چیزی رو یادم رفته بود بگم. خیر قرب -

موقعی که مشغول تعقیب آتیال فتاحی بودم، متوجه شدم 

 کنه. یه موتورسوار دیگه هم تعقیبش می

محسنی بوده، سرباز خودمون. مأمور بود مراقب  -

 فتاحی باشه. 

نه قربان، موتورهای پالک شخصی اداره رو  -

 شناسم. مطمئنم اون نبود. شناسم، محسنی رو هم میمی

 ابروهای کاوه جمع شد. 

 چه شکلی بود؟ صورتش رو دیدی؟  -

اش رو یه مرد جوون بود. کاسکت سرش بود، قیافه -

ندیدم، ولی از اندامش معلوم بود جوونه. موتورش هم 

 بزرگ و سرحال بود. 

 از کجا دنبالشون بود؟  -



کم کنم سر کوچه منتظر وایستاده بود چون یهفکر می -

بعد از اینکه از کوچه رفتم بیرون، متوجه شدم با ما 

مسیره. دنبال ماشین فتاحی که داشت معزی رو هم

 رفت. کرد، میتعقیب می

 تا کجا دنبالشون بود؟  -

. متوجه تا محل کار معزی اومد، بعد دیگه من برگشتم -

 نشدم فتاحی رو تعقیب کرد یا نه. 

ی تماس نگاهی به لوکیشنی انداخت کاوه بعد از خاتمه

ی سحر که استوار کرمی فرستاده بود. آدرس خانه

ی سوم کنندهقوامی بود. به فکر فرورفت. این تعقیب

توانست خیلی ذهنش را درگیر کرده بود. چه کسی می

مرد منتظر نامدار  دانست آنباشد؟ مخصوصاً که نمی

کرده یا از قبل در تعقیب آتیال بوده و او را تعقیب می

بوده است. کلی نیرو گذاشته بود بلکه با تعقیب و 

مراقبت از اهالی آن خانه و آتیال که به او شک داشت، 

ای باز نشده بود، تنها گرهبه جایی برسد ولی نه

. برعکس معماهای جدیدی در مقابلش قرار گرفته بود

سحر در آخرین تماسش با نامدار با او خداحافظی کرده 

و گفته بود دیگر حاضر به همکاری نیست. معلوم بود 



نامدار جز یک شماره موبایل آدرس دیگری از او 

ندارد، اما نامدار ظاهراً او را پیدا کرده و سراغش رفته 

بود. از طرف دیگر کاوه هیچ حدسی نداشت که چرا 

کرده است. عصبی چنگی به عقیب میآتیال نامدار را ت

ناپذیر بود موهایش زد. انگار معماهای این پرونده پایان

 گشایی نبود.و خبری از گره
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دفتر یادداشتش را که عادت داشت نکات هر پرونده را 

چیز را دوباره پراکنده در آن بنویسد، ورق زد. همه

به امید اینکه بین این نکات چیز جدیدی به  خواند

بورد روی دیوار اتاقش را که این ذهنش برسد. وایت

بار حفظ بود و برای پرسنلش روی آن نمودار ارتباطات 

افراد درگیر در پرونده را کشیده بود، با دقت نگاه کرد. 

های کامپیوترش را مرور های صوتی مهم و پرینتفایل

یدی نبود. هیچ چیزی از وسط این ی جدکرد. هیچ نکته



ای را باز کند. ی بلبشو به ذهنش نرسید که گرهپرونده

اش زنگ زد. وقتی خسته شد و دست کشید، گوشی

 نگاهی به آن انداخت و جواب داد: 

 چی شد محسنی؟ کرجی؟  -

نه قربان، شکر خدا نرفت کرج. بعد از دهکده المپیک  -

 یالیی. تو یه جای پرت رفت تو یه خونه و

 لوکیشن بفرست.  -

اینترنت ندارم قربان. آنتن موبایل هم یه خطه. خیلی  -

ضعیفه، ولی جای خونه یادمه. برسم اداره رو نقشه 

 کنم. براتون پیدا می

 حاال جای به اون خلوتی نبیندت.  -

ندید قربان، حواسم بود. با فاصله تعقیبش کردم. االن  -

... یه ردیف هم موتور رو خوابوندم زمین و نشستم پش

 بوته. دیده نمی... 

 شه. صدات قطع و وصل می

 ... ضعیفه قر...گفتم آنت -

 مشخصات خونه چطوریه؟  -



های حدوداً بزرگ و قدیمیه، دوروبرش با فاصله -

 ... راهش خاکیه. صدمتری چند تا ویال

 با کلید در رو وا کرد؟   -

... زنگ زد، یکی از تو خونه با آیفو... باز نه قرب -

 کر...

شه. منتظر بمون ببین صدات خیلی قطع و وصل می -

ی آد بیرون و تعقیبش کن تا وقتی بره خونهِکی می

خودشون. بعد بیا اداره حضوری گزارش بده. حواست 

جا. اگه آن اونای مین دیگهباشه احیاناً چه کسا

 تونستی ازشون عکس بگیر.

 چشم قربان.  -

کاوه تماس را قطع کرد و باز به فکر فرورفت. شاید آن 

داد اما این احتمال هم بود که خانه سرنخی به او می

آنجا فقط ویالی یکی از دوستان آتیال باشد و دور هم 

رونده جمع شده باشند. کاوه آهی کشید. پیچیدگی این پ

 وروانش را به هم ریخته بود. واقعاً روح

□ 



جا کرد و عصبی افشین گوشی را روی گوشش جابه

 گفت: 

خوای من رو این دقیقاً یعنی چی بهروز؟ چرا می -

بپیچونی؟ ازت سؤال کردم، یه جواب سرراست 

 داره. تونستی در مورد قاتل چیزی پیدا کنی؟ 

 بهروز با مالیمت جواب داد: 

، کجا خواستم بپیچونمت؟ گفتم هنوز دارم عزیز من -

 کنم ولی به جایی نرسیدم. تالش می

 خب دقیقاً چه کارهایی کردی؟  -

آدم گذاشتم مظنونین رو تعقیب کنن بلکه یه چیزی  -

 دستمون بیاد ولی تا حاال کار مشکوکی نکردن. 

 افشین نفس صداداری بیرون داد. 

 این یعنی عمالً کاری نکردی.  -

ین جان، قبالً هزار بار بهت گفتم. کار حقوقی افش -

 بردار نیست. باید صبر  حوصله داشته باشی. عجله

 صدای افشین دوباره عصبی شد. 



فهمی بهروز. ام؟ نمیفهمی من تو چه شرایطیتو می -

ی جگرت متهم به قتله، بچه نداری که بفهمی وقتی پاره

 شی. چه حالی می

همین قاضی حاضر شده با پریسا متهم نیست، واسه  -

 وثیقه آزادش کنه.
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ولی هنوز بیشتر از بقیه بهش شک دارن وگرنه چرا  -

 برای بقیه وثیقه نخواستن؟ 

درسته، اثر انگشت پریسا رو لیوان بوده و قاضی  -

طوری آزادش کنه ولی ما چندین نفر نخواسته همین

شاهد بردیم که گفتن اون شب پریسا اصالً نرفته تو 

حیاط، به نوید هم نزدیک نشده. االن پریسا دیگه متهم 

 نیست. 

 افشین کالفه گفت: 



ا فهمی من چقدر حالم بده. تببین بهروز، تو نمی -

های هر روزی که اون قاتل لعنتی پیدا نشه، کابوس

شه که پریسا رو آویزون به شب من تموم نمی

بینم. تا روزی که معلوم نشه قاتل ی دار میچوبه

واقعی کیه و این تهمت از گردن دخترم باز نشه، 

وراست بهم بگو کاری ازت آروم و قرار ندارم. رک

هم که از من  آد یا نه. سی ساله دوستیم. توبرمی

گیری که بگم مثل وکیل غریبه الوکاله نمیحق

تونی کاری کنی یا برم چشمت دنبال پوله. بگو می

 دنبال یه وکیلی که تخصصش قتل باشه. 

 بخش گفت: بهروز با لحنی اطمینان

افشین جان، پریسا با دختر خودم فرقی برام نداره.  -

وثیقه رسیم و دخترت بدون مطمئن باش به نتیجه می

 آره. خیالت راحت باشه. آزادی کاملش رو به دست می

 کنی چقدر زمان ببره؟ فکر می -

تونم بدم، ولی به نتیجه شک ندارم. مطمئن زمان نمی -

 ره. باش کار درست پیش می

 افشین زیر لب گفت: 



 خدا کنه حرفت درست دربیاد.  -

بهروز باز هم به او اطمینان داد و بعد توصیه کرد نزد 

یک روانکاو برود و حتی اگر الزم شد برای خالصی از 

اش به یک روانپزشک مراجعه کند و های شبانهکابوس

دارو بگیرد. وقتی خداحافظی کردند، افشین هنوز ناآرام 

و آشفته بود. برای پریسا از ته دل نگران بود. 

ترسید با پیدا نشدن قاتل واقعی، در نهایت این جرم می

یفتد. با برخوردهایی هم که از به گردن دخترش ب

ی خواهرش دیده بود، مطمئن بود اگر قانون خانواده

پریسا را قاتل نوید معرفی کند، امکان ندارد بتواند 

رضایت بگیرد. از تصور اینکه دخترش را اعدام کنند، 

 هایش به لرزش افتاد. دست

□ 

اش را از روی میز برداشت و شماره گرفت. کاوه گوشی

جوید که چیزی را میبعد دکتر قنواتی درحالی چند لحظه

 گفت: 

 سالم سروان.  -

 سالم آقای دکتر. خوبید؟  -



االن یادت بودم. باز همکارم رفته بود اصفهان گز  -

آورده. جات رو خالی کردم. وقت داری پاشو بیا یه 

 چایی با هم بخوریم. 

کاوه از تصور سالن تشریح و بوی فرمالین دلش آشوب 

 شد. 

ممنون آقای دکتر، سرم خیلی شلوغه. شما به جای  -

 من میل کنید. 

 دکتر که همچنان مشغول جویدن بود گفت: 

کارم داری که وسط این شلوغی یادم خب پس بگو چی -

 افتادی! 

 خوام. یه سونوگرافی می -

نکرده مشکل کلیه خدا بد نده. چی شده سروان؟ خدای -

 و این چیزها داری؟ 

ای کرد و با شیطنتی که خیلی به ندرت از خندهکاوه تک

 کرد گفت: او بروز می

 خوام. نه، یه سونوگرافی بارداری می -



دکتر قنواتی طوری خندید که به سرفه افتاد. انگار گز 

 توی گلویش پریده بود. کاوه با نگرانی پرسید: 

 خوبید آقای دکتر؟  -

دکتر بدون اینکه جواب بدهد چند بار دیگر سرفه کرد و 

 بعد صدای آب خوردن به گوش  کاوه رسید. 

مطمئنم خودت حامله نیستی! زن هم که نداری!  -

 جریان چیه سروان؟ شیطنت کردی؟!
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صورت کاوه کمی داغ شد و لبخند محوی روی لبش 

شیطنتش پشیمان شده بود. دکتر خیلی رک بود آمد. از 

زد! کاوه که این اخالق او را پروا حرف میو بی

شد. دوباره دانست، از اول نباید وارد این شوخی میمی

 جدی شد و گفت: 



برای کاره آقای دکتر. یه جواب سونوگرافی بارداری  -

دوماهه الزم دارم. از همکارها کسی هست که بتونه 

 بده؟ 

 دم. کنم. خبرش رو بهت میات جور میبر -

طور که پشت میزش کاوه تشکر و خداحافظی کرد. همان

های دکتر را مرور کرد. نشسته بود، در ذهنش حرف

 «زن هم که نداری!»ذهنش روی این جمله مکث کرد: 

وقت به پدر شدن فکر نکرده بود. تا آن زمان کاوه هیچ

ا بگیرد و برایش جذاب بود که روزی دست همسرش ر

با هم به سونوگرافی بروند و صدای قلب کودکی را که 

در راه است، گوش کنند. ذهنش از دست زن خیالی که 

در دستش بود، باالتر رفت و به صورت او رسید. 

چشمان یشمی پریسا با یک دنیا اشتیاق خیره شده بود 

به او. نفس صداداری بیرون داد و اخم کرد. باید فکر 

گذاشت. سریع های محال را کنار میکردن به آرزو

ای را روی کامپیوترش باز کرد و مشغول مرور پوشه

تعدادی فایل صوتی شد که گروهبان قدرتی برایش 

 فرستاده بود. 

□ 



پریسا وارد اتاق کنفرانسی شد که مانی روی واتساپ 

زمان با او وارد شد. هرسه با باز کرده بود. ترنم هم هم

 با خنده گفت:  هم سالم کردند. مانی

 ها؟ چه دخترهای آنالینی! چطورید بچه -

 ترنم گفت: 

 بازی! ام سر رفته. بیاید بریم پلیسمن حوصله -

 بریم. تو موافقی پریسا؟  -

 پریسا با تردید گفت: 

چرا نریم یه جای بهتر؟ شنیدم موزه هنرهای  -

 ی جدید گذاشته. بریم ببینیم؟ معاصر یه مجموعه

 زده گفت: ترنم ذوق

 هورا! من که خیلی موافقم.  -

 مانی گفت: 

باشه بریم، فقط گفتم شاید دوست داشته باشی سر  -

 ره، کجاست. عموت میای که زندربیاری اون خونه

 من کرد. پریسا من



دوست که... دارم... ولی... خب یعنی... راستش زیاد  -

کنم الکی داریم وقت تلف هم دوست ندارم. یعنی حس می

خواد کنیم. بریم مثل قبل جاهای بهتر. دیگه دلم نمیمی

های مرخرف این چند وقت فکر در مورد قتل و اتفاق

 کنم. 

چه بهتر. هدف من فقط این بود که تو آرامش داشته  -

وگرنه معلومه که موزه خیلی بهتر از تعقیب یه باشی 

 عده آدمه. قرارمون ساعت چند و کجا؟ 

 ترنم گفت: 

دیر نریم که هم موزه تعطیل نشه و وقت داشته باشیم  -

 حسابی بچرخیم، هم بابام گیر نده که دیر برگشتم خونه. 

 ی همیشگی خوبه؟ یه ساعت دیگه جلوی کافه -

 : پریسا و ترنم با هم گفتند

 خوبه!  -

 بینمتون.می -
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اش را روی وقتی خداحافظی کردند، پریسا گوشی

رو خیره شد. به خواست تختخواب انداخت و به روبه

کاوه به دیگران چیزی در مورد اتفاقات پرونده نگفته 

خواست چیزی را بود و عذاب وجدان داشت. دلش نمی

اش کرده بودند، مخفی قدر همراهیدوستانی که این از

کرد اگر اعتماد کاوه را جلب کند و کند اما حس می

چیز را از او بشنود، زودتر به نتیجه خواهد رسید. همه

خودش را قانع کرد که با این کار مانی و ترنم را هم از 

دارد و در ضمن وقت برای تفریح هم خطر دور نگه می

بلند شد و در کمدش را باز کرد تا لباس  خواهند داشت.

 انتخاب کند. 

□ 

پریسا لباس پوشیده از اتاق بیرون رفت. شهره که در 

هال نشسته بود و با پرهام مشغول یک بازی کامپیوتری 

 بودند پرسید: 

 آتیال رسیده؟  -



 بله.  -

 بگو بیاد یه چایی بخوره خب.  -

 گفت:  بستهایش را میکه بند کفشپریسا درحالی

گفتم، عجله داشت. گفت زودتر من رو برسونه  -

 شون، باید بره جایی. خداحافظ. خونه

 به امان خدا.  -

 پریسا از در بیرون رفت و زیر لب گفت: 

آتیال رو دعوت کنم بیاد ریخت تو رو ببینه؟ عوضی  -

 متظاهر! یه ثانیه هم زودتر ازت دور بشم نعمته. 

یرون رفت. آتیال درست سریع طول حیاط را طی کرد و ب

جلوی در پارک کرده بود و با دیدن پریسا لبخند زد. 

که روی صندلی پریسا در ماشین را باز کرد و درحالی

 تر شد. نشست سالم کرد. لبخند آتیال عمیقمی

 پیدا؟ سالم. چطوری دختر کم -

گذرونی، پیدام یا تو؟ رفته بودی شمال خوشمن کم -

گوشیت هم که خاموش بود. کالً یادت رفته بود پریسا 

 هم وجود داره! 



 آتیال ماشین را به حرکت درآورد و پرسید: 

 زنگ زده بودی؟  -

آره. برگشتی هم یه زنگ نزدی! از آتیه شنیدم. تازه  -

ده با من امروز بعد از سه روز که اومدی یادت افتا

 معرفت شدی آتیال. علیک کنی. خیلی بیسالم

شه من تو رو یادم گرفتار بودم دختر خوب. مگه می -

سره کار داشتم. چند تا بره؟ از روزی که رسیدم، یه

پروژه طراحی سایت دستم بود که ول کرده بودم و رفته 

دادم. صدای کردم تحویل میبودم. باید تندتند تموم می

 راومده بود. ها دمشتری

 پریسا با دلخوری گفت: 

مردی وسط یه هفته تفریحت یه روز شمال چی؟ می -

 گوشیت رو روشن کنی یه زنگ بهم بزنی؟ 

ها خاموش روز اول که رسیدیم، قرار شد همه گوشی -

ها رو بشه. برای اینکه کسی تقلب نکنه، همه گوشی

 گذاشتیم تو یه کمد و درش رو قفل کردیم، صاحب ویال

کلیدش رو برد سپرد دست سرایدار و گفت تا روز آخر 

 بهمون نده! 



 ای کرد. خندهپریسا تک

ی ترک اعتیاد بود؟ حاال یکی خدایی؟! مگه برنامه -

 شد که. زد هم چیزی نمیوسطش یه زنگ می

ها دستمون بود، اول یه زنگ نه دیگه، اگه گوشی -

ستا و کردیم یه سر بزنیم اینزدیم، بعد هوس میمی

تلگرام و خالصه کل سفر سرمون تو گوشی بود. 

 خواستیم از طبیعت استفاده کنیم و دور هم باشیم. می

 آتیال نگاهی به پریسا انداخت و پرسید: 

 حاال تبرئه شدم؟  -

تقریباً! بستگی داره ببینم امروز چقدر اخالقت خوبه!  -

 خوای که بری بشینی سر کامپیوتر؟ نمی

دم تا شب نه، امروز رو واسه تو خالی کردم. قول می -

 بغل دستت بشینم. چه خبرها؟ 

 سالمتي. خبري نیست.  -

 از جناب سروان پرونده چه خبر؟ -
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 خبري ندارم.  -

كار كرده؟ به از بابات و بقیه هم چیزي نشنیدي كه چي -

 ده یا نه؟ اي رسینتیجه

 پریسا با تعجب پرسید: 

 مند شدي؟ ي قتل نوید عالقهچي شده به پرونده -

طوري، فقط كنجكاوي بود. البته این هم هست همین -

 خواد تو زودتر كامالً تبرئه بشي. كه دلم مي

 مانندي كشید و سر تكان داد.   پریسا نفس آه

راستی چرا اصرار کردی بیای دنبالم؟ خب خودم  -

 اومدم. یادت رفته ماشین دارم؟می

 آتیال پشت چراغ قرمز ایستاد و به سمت پریسا برگشت. 

نه، یادم بود. اصرار کردم خودم بیام دنبالت که قبل از  -

 اینکه برسیم خونه حرف بزنیم.

 خب بگو.  -

 خواستم بهت بگم از نامدار فاصله بگیر.  مي -



 ابروهاي پریسا كمي جمع شد. 

چي شده این روزها همه دارن در مورد  دونمنمي -

ها رو فكر كردم بابام دن. قبلينامدار بهم هشدار مي

رفته تو گوششون یه چیزهایي خونده ولي مطمئنم بابام 

 آد به تو چیزي بگه. نمي

 قبالً كي بهت حرفي در مورد نامدار زده بود؟  -

آقاي ارجمند یه سؤاالت مشكوكي در موردش كرد،  -

 طور. همینكاوه هم 

 چي پرسیدن؟  -

 پریسا اخم كرد. 

 تو اول بگو چرا گفتي از نامدار فاصله بگیرم.  -

كه از چراغ آتیال خودرو را به حركت درآورد و درحالي

 كرد گفت: راهنمایي سبز عبور مي

چند وقت پیش... خب راستش... دوست ندارم  -

خوام زیاد آبروش رو ببرم، فقط نگرانت شدم. نمي

 رم بگیري. باهاش گ

 پریسا عصبي گفت: 



طوري بگم چشم؟ من تا حاال از انتظار داري همین -

اي ندیدم. باید یه دلیل قانع كننده نامدار هیچ بدي

بیاري وگرنه نامدار واسه من همون دایي همیشگیه 

 هام. و جزو بهترین دوست

 رو خیره شده بود گفت: طور كه به روبهآتیال همان

 نامدار رو با یه زن دیدم.  خب من... اتفاقي -

 خب دیده باشي. عیبش چیه؟  -

به نظرم... موضوع عادي نبود، یعني همكار و این  -

 چیزها نبودن. انگار...

 زده دوید وسط حرف آتیال. پریسا لبخند زد و ذوق

شون جدي باشه. جدي؟ چه خوب! خدا كنه رابطه -

خیلي دوست دارم نامدار با یه خانم خوب و 

عروسي كنه. باید باهاش حرف بزنم كه مهربون 

همون دوروبرهاي ما خونه بگیرن. دوست ندارم 

زیاد ازش دور بشم. باید بتونم تندتند ببینمشون. 

كنن تا سال نوید بگذره. چه البته البد فعالً صبر مي

خبر خوبي بهم دادي آتیال؛ ولي نامدار بدجنس اصالً 



زندگیش كردم كسي تو نم پس نداده بود! فكر نمي

 باشه. خدا كنه... 

 این بار آتیال حرف پریسا را قطع كرد و كالفه گفت: 

تو اصالً گذاشتي من حرف بزنم كه داري تندتند  -

بافي؟ زني كه من دیدم، واسه خودت قصه مي

دختر نامدار یا كسي كه باهاش آشنا شده دوست

 باشه نبود. یه زن خیابوني بود. 

رخ آتیال نگاه د به نیمهاي گرپریسا برگشت و با چشم

 كرد. 

 از كجا فهمیدي؟  -

بارید. مدل لباس پوشیدنش، از سرتاپاش مي -

 زد یه زن خرابه. رفتارش... داد مي

 پریسا اخم كرد. 

 از روي ظاهر یكي به همین راحتي فهمیدي خرابه؟ -
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دوني پریسا. من بیشتر از تو تو این چیزها رو نمي -

توي جامعه بودم. ازم قبول كن كه زنه 

وحسابي نبود. از نامدار فاصله بگیر. مردي درست

 پره، قابل اعتماد نیست. كه با همچین زني مي

 پریسا شانه باال انداخت. 

به نظر من كه اشتباه كردي. نامدار همچین آدمي  -

ه باشه، ربطي به من نداره. نیست. به فرض هم ك

تا حاال نامدار یه سرسوزن رفتاري با من نكرده كه 

اخالقي به حساب بیاد. برعكس، همیشه بهم كمك بي

ره. واقعاً به وقت یادم نميهاش هیچكرده. مهربوني

ي من مربوط نیست نامدار بیرون از محدوده

 كنه. دوستیش با من چه كارهایي مي

 آتیال عصبي گفت: 

تو واقعاً حالیت نیست مردي كه دنبال همچین  -

ره، آدم سالمي نیست؟ من خوشم تفریحاتي مي

 قدر صمیمي باشي پریسا. آد تو با نامدار ایننمي

 پریسا داد زد: 



یه بار بهت گفتم واسه من باباي دوم نشو. سر  -

هات در مورد ماني، یه قدغنها و غرقنصیحت

 رداري؟ خواي دست وهفته قهر بودیم. نمي

طور كه ژدال گاز را زیر صداي آتیال هم باال رفت. همان

داد و سرعت ماشین باالتر پایش بیشتر فشار مي

 رفت داد كشید: مي

دارم. محاله بذارم تو با همچین مردي دست ورنمي -

قدر گرم بگیري. هرجا هم ببینم داري راه رو اشتباه این

 گیرم. ري، جلوت رو ميمي

خوام با كي دوستي تو چه ربطي داره من مياصالً به  -

ي مني كه كارهكنم؟ حد خودت رو بشناس آتیال. چي

قدر واسه خودت اختیارات مسخره قائل شدي؟ از این

بچگي من و تو و آتیه دوست بودیم ولي با این كارهات 

زني. اگه دوست داري داري این دوستي رو به هم مي

علیك بم باشم و یه سالمهاي نچسي فامیلباهات مثل بقیه

معمولي داشته باشیم، ادامه بده. یادت باشه تو فقط 

 مي.  پسرخاله



آتیال به سمت او چرخید و با لبخند نگاهش كرد. با 

وخروش فاصله لحني كه یكباره از آن خشم و جوش

 گرفته بود، در نهایت نرمي و مالطفت گفت:

 م. ات نباشتونم فقط پسرخالهاگه تو بخواي، مي -

رو پریسا مبهوت به آتیال نگاه كرد كه دوباره به روبه

ي كوتاه او را زد. جملهخیره شده بود و هنوز لبخند مي

در ذهنش مرور كرد. فقط یك معني از آن برداشت 

 حال پرسید: شد بااینمي

 منظورت چیه؟  -

 تر شد. لبخند آتیال عمیق

لي خودت رو نزن به اون راه دختر خوب. مطمئنم خی -

 وقته فهمیدي دوستت دارم. 

دونم دوستم داري ولي... این حرفت... انگار خب مي -

 یه معني دیگه داشت. 

 آتیال سر تكان داد. 

هایي! پس این تر از این حرفگفتم كه خیلي باهوش -

اي دوستت دارم. من هم فهمیدي كه جور دیگه

خواد زنم باشي. دوست دارم عاشقتم پریسا. دلم مي



ي خودم. مطمئنم این شي و ببرمت خونهعروسم ب

دونستي، پس دیگه نگو به من ربطي نداره رو مي

 آي.ري و ميبا كي مي
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 پریسا اخم كرد. 

ي ذهنم هم نرسیده بود كه دونستم. به گوشهنمي -

ممكنه همچین فكرهایي تو سرت باشه. تازه حتي 

قدر برام خط اگه شوهرم هم بودي، حق نداشتي این

و مرز تعیین كني. من حدوحدود خودم رو بلدم. 

 اي یادم بده. الزم نكرده كس دیگه

 آتیال دوباره به او نگاه كرد و لبخند زد. 

لدي دختر خوب. من هیچ شكي تو پاكیت دونم بمي -

ندارم، ولي به دیگران مطمئن نیستم. همین نگرانم 

كنه كه تو دختر ساده و مهربون همه رو با دل مي

ها ممكنه برات فهمي بعضي آدمبیني. نميخودت مي



خواد عشق زندگیم، دختري خطرناك باشن. دلم نمي

اشه، ام بي خونهمیرم و قراره فرشتهكه براش مي

یه موقع ناخواسته برخوردهایي ببینه كه اذیتش 

 كنه. 

 تر شد.اخم پریسا غلیظ

كني اگه تو عاشق قدر خودخواهانه فكر ميچرا این -

مني، من هم باید باشم؟ احساس من به تو اصالً این 

اي هستي كه نیست. تو واسه من همون پسرخاله

 همیشه بودي. دوستت دارم، ولي عاشقت نیستم. اصالً 

 كنم. به ازدواج با تو فكر هم نمي

خب حاال فكر كن. من هم انتظار نداشتم همین االن بهم  -

اي ندارم، مخصوصاً كه جواب بدي. من هم عجله

شه حرفي زد. تا هر ات فعالً عزادارن و نميخونواده

موقع دوست داري فكر كن، ولي مطمئنم آخرش مال 

 خودمي. 

 اه! زیاد هم مطمئن نباش خودخو -

 آتیال بلند خندید. 



كني! پس قدم اول به معني حرفت اینه كه فكر مي -

 خواستم. طوري كه ميخوبي پیش رفت! همون

 پریسا با حرص گفت: 

ندازي. هیچ هات بدتر من رو سر لج ميبا این حرف -

 كنم. همین االن جوابم منفیه. هم فكر نمي

. هات من رو عاشق خودت كرديبازيبا همین لج -

پریسا شاید باورت نشه، از همون موقع كه جفتمون یه 

وجب بچه بودیم، رؤیاي اینكه باهات عروسي كنم، تو 

خواست تو همیشه پیشم سرم بود. از همون وقت دلم مي

تر شدیم، فهمیدم تنها زني كه باشي. بعد كه بزرگ

 تونم قلبم رو دودستي بدم بهش تویي. مي

رد كه در سكوت خیره باز برگشت و به پریسا نگاه ك

 رو. با نرمش گفت: شده بود به روبه

من بیشتر از ده ساله عاشقتم. تو ذهنم هزار جور  -

هایي رو كه قراره همچین روزي بهت بزنم، حرف

مرور كردم. صد بار نوشتم و پاره كردم. االن 

كدوم از چیزهایي كه بهت گفتم، اصالً شبیه هیچ



هت بگم ولي حرف فكرهام نبود. قرار نبود امروز ب

 رسید به جایي كه گفتم و االن خیلي خوشحالم. 

 آتیال مكث كرد و پریسا همچنان ساكت ماند. آتیال گفت: 

شناسیم پریسا. هردومون همدیگه رو خوب مي -

كنم. دوني كه من هر كاري ازم بربیاد برات ميمي

هات رو دوست دارم ولي این دفعه رو لجبازي

و اون خونه چقدر داري دونم تلجبازي نكن. مي

خواد دستت رو بگیرم و شي. دلم مياذیت مي

ببرمت جایي كه آرامش داشته باشي. بگو كه در 

 كني پریسا. موردم فكر مي

 پریسا زیر لب گفت: 

خواد در موردت فكر كنم یا نه! كنم كه دلم ميفكر مي -

 گم. بعداً بهت مي

همین هم خوبه. مطمئن بودم جواب مثبت گرفتن از تو  -

آسون نیست ولي به همون اندازه هم شك ندارم كه 

 آي جلو و آخرش تو بغلمي. قدم ميبهباالخره قدم

هاي پریسا سرش را پایین انداخت. آتیال نگاهي به گونه

 او انداخت كه سرخ شده بود و با خنده گفت: 



ه عمره من رو فقط یه شوخي بود عزیزم. ی -

شناسي. مطمئن باش تا روزي كه همسر قانونیم مي

نباشي، محاله حتي انگشتم بهت بخوره. تو واسه 

 ها ارزش داري.من خیلي بیشتر از این
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 پریسا اخم مالیمي كرد. 

باز تو تندتند رفتي جلو؟ من تازه قراره فكر كنم  -

ببینم اصالً دوست دارم در مورد ژیشنهاد تو فكر 

كنم یا نه. هنوز هیچ قدمي ورنداشتیم. ممكنه همین 

اول بهت بگم نه، دوست ندارم حتي فكر كنم كه با 

 تو عروسي كنم. 

شان پارك كرد و كامل به آتیال ماشین را جلوي خانه

برگشت. نگاه مشتاقش را به چشمان طرف پریسا 

 رنگ او دوخت. خوش



ذارم پریسا. من تو رو واسه چیزي تحت فشار نمي -

تا وقتي خودت نگفتي كه راضي هستي، همون 

ام. حاال پیاده شو بریم كه بوي ي همیشگيپسرخاله

 آد. سبزي مامان تا اینجا ميقرمه

 پریسا لبخند زد و پرسید: 

ن تازه به فكرم رسید كه انگار دونه؟ االآتیه هم مي -

ها آتیه خبر داره. قبالً خیلي پرت بودم. خیلي وقت

زد كه االن به نظرم هایي با شیطنت ميیه حرف

 دار شده. معني

 تر جواب داد. آتیال لبخندش را عمیق

دونه. فقط مونده تو نازنین جواب مامان هم مي -

 مثبت رو بدي كه با بابا هم حرف بزنیم. 

پیاده شدند و به طرف در خانه رفتند. پریسا هردو 

ها و جوید. بعد از این حرفي ناخنش را ميگوشه

شنیدن اینكه خاله مهین و آتیه هم از احساس آتیال خبر 

وحالش مثل همیشه نبود. قبالً با شور و دارند، حس

شد و از هر نظر راحت بود شیطنت وارد این خانه مي

سردرگمي عجیبي داشت. كشید و ولي حاال خجالت مي



اش داشت، در ي خالهآرامشي كه همیشه كنار خانواده

 هاي گنگ گم شده بود. پس یك دنیا حس

ي آتیال هم متفكر بود. با چه نیتي نامدار را تعقیب چهره

كرده و در نهایت به كجا رسیده بود! هرچند ناراضي 

نبود. باالخره بعد از این همه سال حرفش را به پریسا 

ه بود، اما در كنارش دنیایي از نگراني وجود داشت. زد

 زنگ زد و بعد با لبخند به پریسا نگاه كرد. 

ي كني كه دوست داري دربارهموقعي كه داري فكر مي -

من فكر كني یا نه، این هم در نظر بگیر كه اگه دوست 

ریم. شاید تو تصمیمت واسه داشته باشي، از ایران مي

  فكر كردن مؤثر باشه!

 كي گفته من دوست دارم از ایران برم؟  -

 آتیال با خنده گفت: 

خواد بري ایتالیا چون گفتي دلت ميیادمه مدام مي -

جا ادامه تحصیل بده. اگه ترنم هم قراره بره اون

برمت. اصالً هرجاي دنیا كه دوست بخواي، مي

خوام برم مریخ ام. تو بگو ميداشته باشي، پایه



كنم. فقط اش یه سفینه اجاره ميزندگي كنم. من فرد

 بدونم تو كنارمي، جاش مهم نیست. 

هایش خیره شد و چیزي نگفت. آتیال پریسا به كفش

 گفت: 

هان، اخمت، عاشق تمام كارهاتم، این شكوت كردن -

هات. هر لحظه از زندگیم كنار تو باشم، انگار خنده

 عمرم دو برابر شده. 

 یده شد. صداي خاله مهین از داخل آیفون شن

 سالم دختر گلم.  -

 در باز شد. پریسا سرش را بلند كرد. 

 سالم خاله مهین.  -

 بیا باال كه دلم برات یه ذره شده عزیزم.  -

 آتیال با شیطنت رو به آیفون شكلك درآورد. 

 من هم كه آدم نیستم كالً!  -

دِر خانه را باز كرد و منتظر ماند تا پریسا اول وارد 

رفتند، آتیه پله ميداشتند به طرف راهشود. موقعي كه 

كه با شیطنت ها پایین دوید و درحاليدوان از پلهدوان



اش مشغول شوخي بود، پریسا را بغل كرد. همیشگي

پریسا بیشتر احساس معذب بودن كرد. انگار این خانه 

هایش عوض شده بودند. با خودش فكر كرد اگر و آدم

هاي ه نفر از آدمنخواهد با آتیال ازدواج كند، س

اش را از دست خواهد داد و تنهاتر داشتني زندگيدوست

شود. این فكرها را كنار زد و سعي كرد در این لحظه مي

شاد باشد. هنوز در منتهاي گیجي و سردرگمي بود ولي 

ي فامیلي آتیال را دوست داشت. شاید این عالقه

 توانست تبدیل به ازدواج و یك زندگي خوب شود.مي
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کرد. برای کاوه پشت میزش نشسته بود و فکر می

ی لعنتی را مرور های این پروندههزارمین بار سرنخ

ی کرد و هر لحظه تصمیمش برای مسیر ادامهمی

اش زنگ زد. نگاهی شد. گوشیپیگیری کار عوض می

 به آن انداخت و جواب داد: 



 ستوان غیاثوند. سالم  -

 طرف خط گفت: ای با اقتدار از آنصدای زنانه

سالم از منه قربان. زنگ زدم خدمتتون اطالع بدم  -

 مأموریت با موفقیت پیش رفت. 

 کار کردید؟ چی -

پرداخت دادم. قرار شد تو سه صحبت کردم و پیش -

 روز آینده آدرس و زمان دقیق رو برام بفرستن. 

 پرداخت کردید؟ مبلغ رو چطوری  -

اش پرداخت کارت کشیدم ولی گفت بقیهفعالً برای پیش -

به شکل پول نقد همراهم باشه. یکی از چیزهایی که به 

خاطرش تماس گرفتم همینه قربان. اگه فردا قرار بذاره، 

 پول نقد...

 کاوه میان حرفش رفت. 

کنیم ستوان، جای نگرانی نیست. فردا فراهم می -

 صبح یه بار دیگه نقشه رو مرور کنیم. 

اش زنگ زد. وقتی تماس را قطع کرد، بالفاصله گوشی

کاوه لبخند زد. انگار پرسنلش خوب داشتند فعالیت 



اش کردند. این سرباز وظیفه هم برخالف تصور اولیهمی

هایش و گزارشخیلی خوب و مسئول از آب درآمده بود 

 رسید. روی گوشی انگشت کشید. به موقع می

 بگو محسنی.  -

صدای محسنی در نفیر گوشخراش موتور ضعیف به 

 رسید. گوش می

قربان، تحقیق محلی کردم و اطالعات کامل رو به  -

دست آوردم. ترفندتون که خودم رو پیک جا بزنم، 

 جواب داد. 

 چی فهمیدی؟  -

 حبیبیه. ی مقداد جا خونهاون -

ابروهای کاوه جمع شد و از خودش پرسید این یکی 

کند که نیاز به یک ای دارد میدیگر چه کار مخفیانه

اش را خانه دارد. محسنی بالفاصله پاسخ سؤال ذهنی

 داد. 

جا زندگی قربان، با همسرش بهرخ ایوبی اون -

 کنن. می

 کاوه مبهوت پرسید: 



 همسرش؟!  -

شناسنشون و مقداد کلی بله قربان. تو محل همه می -

وجو نکردم وقرب داره. در مورد خانمش زیاد پرسارج

ولی باز چند تا خانم که به اسم پیک درشون رو زدم، 

شون رو نشون دادن. یه شناختنش و فوری خونهمی

 ساله هم دارن. پسر ده

 کاوه که هنوز از بهت خبر قبلی بیرون نیامده بود،

 پرسید: 

 کنن؟ جا زندگی میچند ساله اون -

این رو دیگه متوجه نشدم قربان، ولی اسم و آدرس  -

ی بچه رو گیر آوردم. اسمش امیده. فکر کنم مدرسه

راحت بشه فهمید چند ساله تو اون مدرسه درس 

خونه. انگار کالس چهارمه. این رو بفهمیم، از چهار می

اش هم اگه الزمه، یهشیم. بقسال اقامتشون مطمئن می

 آرم.  درمی

 کاوه نفس عمیقی کشید. 

 کار کنی. گم چیفعالً الزم نیست. فردا صبح بهت می -

 در خدمتم قربان. -
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کاوه گوشی را روی میز انداخت و به فکر فرورفت. در 

سیده بود هایش هم به ذهنش نرترین بخش حدسمحال

که مقداد یک زن دیگر و یک پسر داشته باشد. غزال 

سالی پذیر بود که حتی در میانزنی مهربان و مسئولیت

رسید. به نظرش خیلی عجیب بود هنوز زیبا به نظر می

که مقداد با داشتن چنین همسری دنبال زن دیگری رفته 

باشد. این اطالعات جدید در کنار واریز وجوه سنگین از 

دار باشد. توانست معنیب مقداد به کارت بابک میحسا

ای حال بین مقداد و محسن ارتباط گرم برادرانهدرعین

وجود داشت. اگر امیرعلی به خاطر ارتباطش با نیوشا 

و برخوردهایی که با نوید داشت، تصمیم به کشتن او 

گرفته بود، هیچ بعید نبود که مقداد هم در جریان باشد 

 باشد.  و حتی کمک کرده



کاوه گوشی تلفن روی میزش را برداشت و به گروهبان 

قدرتی دستور داد در مورد ازدواج دوم مقداد و 

 همسرش بهرخ ایوبی تحقیق کند. 

□ 

 پریسا پرسید: 

 چرا دنبال نازنین هستیم؟  -

بینی کرده و برایش پاسخ کاوه قبالً این سؤال را پیش

ورد پرونده مناسبی ساخته بود. هنوز تا حد ممکن در م

داد که عذاب وجدانش را به پریسا کم اطالعات می

تسکین بدهد اما کنجکاوی پریسا برای پرونده را 

فرصت خوبی برای همراهی او دیده بود. با خودش 

تواند از کلنجار رفته و به این نتیجه رسیده بود که نمی

این فرصت بگذرد و خوب است در مواردی که ضرری 

تحقیقات پرونده، پریسا را ببیند. دنده  یندارد، به بهانه

 را عوض کرد و گفت: 

اگه داییت با رفتنش به اون خونه دنبال کار خالفی  -

اش هم در جریان باشن. باشه، ممکنه خانواده



کنیم بلکه اطالعاتی گیرمون یکی تعقیبشون مییکی

 بیاد. 

 ی لبش را جمع کرد. پریسا گوشه

در مورد چیزهای عادی قدر نچسبن که هام اوندایی -

زنن، چه برسه به خالف! شون حرف نمیهم با خونواده

مطمئن باش اگه کاری کرده باشن محاله بیان به زن و 

 شون بگن. بچه

گی ولی کار ما روالش طور باشه که میممکنه همین -

های سرراست ای سرنخآد پروندههمینه. کم پیش می

والً هزارتا راه داشته باشه و صاف بریم سراغش. معم

بسته ولی یکیش تاش بنریم که نهصدونودونهرو می

 رسونه. باالخره ما رو به نتیجه می

کنی این همه آدم رو تعقیب کنی؟ اون خودت وقت می -

جور کارها کمکت دفعه گفتی همکارهات واسه این

 کنن. می

اختیار لبخند زد. این دخترک در عین سادگی کاوه بی

اهوش بود! کاوه بیشتر تعقیب و گاهی زیادی ب

ها را به همکارانش سپرده بود و آن روز تنها مراقبت



دلیل اینکه تصمیم گرفته بود خودش نازنین را تعقیب 

زد او کار خالفی قرار نیست کند، این بود که حدس می

رفت یا خرید بکند. به احتمال زیاد به دیدن دوستانش می

ا پرونده در آن و جاهای عادی که سرنخی مرتبط ب

وجود نداشت. از این فرصت استفاده کرده بود که 

پریسای مشتاق را با خودش همراه کند و ساعتی 

کنارش باشد. در واقع این زمان را به خودش مرخصی 

داده بود و خیلی هم متأسف بود که چرا مجبور است 

ای مرخصی کوتاهش را در ماشین در حال تعقیب بیهوده

داد این مدت را با پریسا در میصرف کند. ترجیح 

های قهوه ای دنج بنشینند و از پشت بخار فنجانکافه

درچشم حرف بزنند اما مطمئن بود پریسا چنین چشم

کند. برای اینکه از زیر پاسخ دعوتی را قبول نمی

 دربرود گفت: 

حواست به ماشینش هست؟ من سرم گرم رانندگیه.  -

 گمش نکنیم. 

قیمت نازنین انداخت که ن گرانپریسا نگاهی به ماشی

طور که ها در حرکت بود و همانپنجاه متر جلوتر از آن

 کرد. انتظار داشت، نسبتاً آرام و بااحتیاط رانندگی می



 بینمش. خیالت راحت. آره بابا، می -

 ره؟ به نظرت کجا داره می -

 پریسا شانه باال انداخت. 

دمخور نبودم. وقت زیاد با نازنین نظری ندارم. هیچ -

شناسم، نه خبر دارم هاش رو مینه دوست و رفیق

 تفریح و سرگرمیش چیه.
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گفتی نقاشی ولی هات چیه؟ قبالً میخودت سرگرمی -

ی پیچونی به بهونهری. میاالن که کالس هم نمی

 ری بیرون! هات میکالس با دوست

پریسا برگشت و با تعجب به او نگاه کرد. کاوه فهمیده 

رود و بیشتر این بیرون بود پریسا با مانی بیرون می

اش است اما های کالس نقاشیها در ساعترفتن

برخورد او برایش عجیب بود. قبالً از ارتباط او و مانی 



کرد به روی شد. هرچند سعی میبه وضوح عصبی می

لبخند و صورت بیخودش نیاورد اما از 

آید هایش خوب معلوم بود هیچ خوشش نمیوکنایهنیش

چه ریلکس »او با مانی باشد. پریسا با خودش گفت 

شده! انگار عین خیالش نیست من با مانی برم 

 « بیرون!

تفاوتی کاوه زیاد خوشش نیامده حس کرد از این بی

وحال خودش تعجب کرد. تا همین چند است. از حس

رزو داشت کاوه نفهمد او چه کارهایی وقت پیش آ

 کند و حاال... فکرهایش را کنار زد و گفت: می

نه دیگه، از وقتی قرار شد بهم بگی واسه پرونده  -

کنی و هرجا شد، من رو با خودت ببری، کار میچی

رم. همیشه خیلی حس خوبی دیگه کالس نقاشیم رو می

 بخشه. به نقاشی داشتم. برام لذت

 ها نقاشی جدید هم کشیدی؟ تازگی -

 چند تایی کشیدم.  -

 کاوه با خنده گفت:

 آرم! هات سر درنمیمن زیاد از نقاشی -



 شون؟ ِکی دیدی -

تون اون روز که بعد از فوت نوید اومده بودم خونه -

رو بازرسی کنم. دفترهات رو یه ورقی زدم. بیشترش 

 رو نفهمیدم چیه. 

مردم زیاد جذاب نیست،  یهنر کانسپچوال واسه عامه -

فهمن، ولی وقتی توضیحش رو چون معموالً نمی

 شه. شنون نظرشون عوض میمی

آم خودت برام توضیح بده. شاید پس یه روز می -

 فهمیدم چی کشیدی!

ها هنرمند منظوری داشته ولی صدها خب خیلی وقت -

شه ازش برداشت کرد. واقعاً هیچی منظور دیگه هم می

 فهمی؟ میاز کارهام ن

فهمم. مثالً اون که یه هاش یه چیزهایی میاز بعضی -

باغ رو کشیده بودی که خیلی سرسبز و قشنگ بود، 

ها رو های عادی بود. گلخب... تقریباً شبیه نقاشی

متفاوت کشیده بودی ولی معلوم بود چیه، رز، اطلسی، 

یاس... خیلی ازش خوشم اومد. اگه بخوای نقاشی 

 تونی. ی میمعمولی هم بکش



 پریسا اخم مالیمی کرد. 

پسنده، البته تقصیر خودت هم نیست. با دیدت عامه -

زبون هنر آشنایی نداری. اون اصالً یه نقاشی عادی 

هاش رو دیدی. ذهنت رفت تو نبود ولی تو فقط زیبایی

اش رنگ و گل و پرنده و نور آفتاب. به مفهوم نهفته

 توجه نکردی. 

 د؟ خب مفهومش چی بو -

 به کادر دورش توجه نکردی؟  -

 نه، چیزی یادم نیست. کادر داشت؟ 

رنگ و محوی بود. های کمقلم یه خطدورش با سیاه -

کنه ها رو ببینه، فکر میمخاطب عادی اگر هم اون

نقاش خواسته یه قاب واسه کارش بکشه ولی اگه 

های یه قفسه که روی کل نقاشی دقت کنی، میله

امتداد داره اما هرجایی به رنگ گل و درخت همون 

ده قسمت رسم شده، واسه همین فقط دورش دی

ی نقاشی یه درخت موی پیر زمینهشه. تو پسمی

های خیلی کمی داشت و پیچیده بود بود که برگ

های قفس و خودش رو کشیده بود باال، دور میله



ی هاش تو باالترین نقطهطوری که یکی از برگ

نقاشی بود، یعنی تونسته بود از اون قفس بره 

بیرون. اسم نقاشی زندگی بود که ریزش کنار 

 مضام نوشته بودم. حاال مفهومش برات فرقی کرد؟ ا

 کاوه سر تکان داد. 

رنگش ما های خوشخواستی بگی زندگی با زیبایی -

ده اما در واقع داریم تو یه قفس زندگی رو فریب می

تونه از قفس بره بیرون که... کنیم. فقط کسی میمی

 درخت موی پیر نماد تجربه و دانشه؟
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ی پیرش تقریباً لخت و دقیقاً، نماد آگاهی. ساقه -

قدر قدرتمنده که تونسته برگه ولی درونش اونکم

ها و خودش رو از قفس بکشه باال. بپیچه به میله

همون یه دونه برگ سبز کوچیک که از قفس 

باالتره، معنیش اینه که به درک و کمال رسیده. 



ی گیاهان اون باغ مو از همهظاهر درخت 

تره، اما موقعی که بقیه دارن با سرخوشی به زشت

کنن، درخت مو از دوامشون افتخار میهای بیگل

 همه رفته باالتر و از قفس زندگی هم بیرون زده. 

ای بگوید ی هنرمندانهکاوه به ذهنش فشار آورد نکته

د. که نظر پریسا را جلب کند اما چیزی به فکرش نرسی

اش این بود که همیشه سعی شاید یکی از اشتباهات قبلی

کرده بود به پریسا خوش بگذرد اما به هنرش که 

ی او بود، توجهی نکرده بود. به خودش ترین عالقهمهم

یادآوری کرد در اولین فرصت در مورد نقاشی و هنر 

مفهومی چیزهایی بخواند و وقتی کنار پریساست، بتواند 

هنر محبوب او حرف بزند. در نهایت  یبیشتر درباره

 فقط گفت: 

این تعریفت برام خیلی جالب بود. باز هم در مورد  -

 هات و مفهومش برام بگو. نقاشی

حرفش صادقانه و از ته دل بود. شاید اگر دختر 

محبوبش نقاش نبود، تا آخر عمرش در مورد هنر 

کرد اما هر چیزی که مربوط به قدر کنکاش نمیاین

ها با بود، برایش جذاب بود و از شنیدن این حرفپریسا 



صدای نرم او لذت برده بود. پریسا لبخند زد و باز به او 

نگاه کرد. کاوه هم درست در همان لحظه به سمتش 

درچشم شدند. کاوه هیچ دلش برگشت و یک آن چشم

خواست از آن نگاه خندان سبز دل بکند ولی مجبور نمی

اش ادامه بدهد. و به رانندگی رو نگاه کندشد به روبه

آمیزی بیرون داد. پریسا نفسش را به شکل آه تأسف

 گفت: 

 خواد بپیچه. راهنما زده. انگار می -

کاوه کمی خودش را به سمت پریسا مایل کرد و در 

خیابان که شلوغ شده بود، به ماشین نازنین نگاهی 

 انداخت. 

 تا سر اون چهارراه که پونصد متر جلوتر چراغش -

ها معلومه، جایی واسه پیچیدن نیست. تمام خیابون

طرفه و از این سمت ورود ممنوعه. فکر کنم یه

 خواد وایسته. می

 لبخندی زد و اضافه کرد: 

 ی تعقیب قانونمند رانندگی کنه! چه خوبه سوژه -

 پریسا با اخم گفت: 



مون درست برعکس تو! تو اتوبان کرج دیوونه -

 کردی!

ی آن روز که پریسا و مانی تا کارخانهکاوه بلند خندید. 

سازی تعقیبش کرده بودند، تازه خیلی بامالحظه ماشین

رانندگی کرده بود! از زیر چشم به پریسا نگاهی 

 انداخت. 

همش تو آینه مراقب بودم گمم نکنید. از سرعت  -

خواستم از تر روندم، تازه وقتی میمعمولم آروم

هم زدم! شما  اتوبان برم بیرون، براتون راهنما

و مت! یه ذره هم شک نکردید  دوتا هم که عین پت

تون این بود که از من فهمیدم! دیگه آخر کار پلیسی

 جاده باالیی اومدید و ماشین رو گذاشتید پشت تپه! 

پریسا کمی سرخ شد و لبخندی را که روی لبش آمده 

کرد که بود، فروخورد. داشت با بند کیفش بازی می

 کاوه گفت: 

 کنه. حواست بهش هست؟ داره پارک می -

پریسا سرش را بلند کرد و به ماشین نازنین نگاه کرد. 

کاوه ماشین را کنار کشید و سریع آن را در جایی چپاند 



ها کوچک بود و به همین دلیل هم که برای بیشتر ماشین

هم در آن  206خالی مانده بود. به نظر پریسا حتی پژو 

مهارت پارک کرد، طوری که با  شد اما کاوه باجا نمی

متر فاصله های جلو و عقبش فقط ده سانتیماشین

داشت. پریسا نگاهی به نازنین انداخت که از ماشینش 

رفت. با پیاده شده بود و به طرف ساختمان بلندی می

 دلخوری گفت: 

دونم ساختمان پزشکانه. البد باز اومده دکتر. نمی -

قدر دنبال اینه این خودش از این زندگی چی دیده که

 یکی دیگه رو هم دعوت کنه.
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 کرد گفت: که دِر ماشین را باز میکاوه درحالی

های دنیا، به نظرم بچه داشتن حس با تمام زشتی -

 مونی تو ماشین؟ آی یا میخوبی داره. می



بیندمون خب. جفتمون هم که بریم دنبالش؟! می -

 شناسه. می

 آی معطل نکن. کار کنم فقط اگه میبلدم چی -

که هردو با پریسا سریع پیاده شد و در را بست. درحالی

رفتند که نازنین هایی سریع به طرف ساختمانی میقدم

واردش شده بود، کاوه ریموت زد. موقعی که به در 

د، کاوه کنار در ایستاد و به پریسا ساختمان رسیدن

اشاره کرد جلو نرود. پریسا پشت کاوه ایستاد و با 

هیجان او را تماشا کرد که سرک کشید و بعد سرش را 

 دزدید. آهسته پرسید: 

 چی شد؟  -

منتظر آسانسوره، شکر خدا فقط یه نفر دیگه جز  -

 جاست. خودش اون

 کار کنیم؟ حاال قراره چی -

 گم. بهت میصبر کن  -

چند لحظه بعد صدای باز شدن در آسانسور به گوش 

 رسید و بعد بسته شدنش. کاوه گفت: 

 بدو.  -



ای که مقابلشان هردو وارد ساختمان شدند و از سه پله

ی احضار آسانسور را زد و بود، باال رفتند. کاوه دکمه

خیره شد به نمایشگر آن. آسانسور طبقات باال رفت و 

 ارم ایستاد. پریسا پرسید: ی چهدر طبقه

 ره؟ خواستی ببینی کدوم طبقه میمی -

 آره.  -

 کار... خب رفت چهارم. حاال چی -

 کاوه حرفش را قطع کرد و با خنده گفت: 

چقدر عجولی دختر! ممکنه اون یکی خانمه که  -

 اینجا منتظر بود، رفته باشه چهارم. صبر کن. 

ر را نشان داد کمی بعد دوباره نمایشگر حرکت آسانسو

ی هفتم ایستاد، بعد آسانسور به طرف پایین و در طبقه

برگشت. کاوه برگشت و به تابلوی راهنمایی که روی 

 دیوار نصب شده بود، نگاه کرد. 

ی چهارم یه دکتر زنان، یه متخصص پوست و طبقه -

ی هفتم یه دکتر یه جراح مغز و اعصاب هست. طبقه

 ه تابلو نداره. البد خالیه. اورولوگ و... دوتا واحد دیگ



مطمئنم رفته چهارم. تا االن نشنیدم نازنین مشکل کلیه  -

ها داشته باشه. یا رفته پیش دکتر زنان یا و این

متخصص پوست. عاشق ماسک و از بین بردن لک 

 جور چیزهاست. شاید هم دنبال نازاییشه. صورت و این

د کاوه شدنکه وارد میدر آسانسور باز شد و درحالی

 گفت: 

 مشکل مغز و اعصاب که نداره انشاهللا؟  -

 نه، یعنی فکر نکنم. تا حاال نشنیدم.  -

ای ی چهار را زد و کمی بعد صدای زنانهکاوه دکمه

رسیدن به آن طبقه را اعالم کرد. پریسا و کاوه پیاده 

های زنان و پوست بسته بود. کاوه شدند. دِر مطب

ز و اعصاب انداخت. بخشی از نگاهی به دِر باز دکتر مغ

ی زیادی نشسته بودند، شد و عدهاتاق انتظار دیده می

رسید مطب شلوغی چند نفر هم سرپا بودند. به نظر می

 است. گفت: 

 ارزش داره اول یه سر اینجا بزنیم.  -

 پریسا با اضطراب پرسید: 

 خوای بری تو؟ اگه ببیندت...می -



 جا بمون. ندازم. تو همیناول از کنار در یه نگاهی می -

جلو رفت و جوری که دیده نشود، نگاهی به داخل مطب 

انداخت. در خیابان دیده بود که نازنین شال قرمز سرش 

است و پیدا کردنش میان جمعیت کار سختی نبود. 

نفس کس با شال قرمز آنجا نبود. کاوه با اعتمادبههیچ

 قتی مقابل میز منشی رسید پرسید: وارد شد و و

 ببخشید، مطب خانم دکتر تعطیله؟ من با خانمم... -
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ای به پریسا کرد که در راهرو ایستاده بود. منشی اشاره

 نگاهی به پریسا انداخت و گفت: نیم

خانم دکتر فقط روزهای زوج هستن. زنگ نزده  -

 دید؟ بو

 نه متأسفانه. ممنون.  -



برگشت و به طرف در رفت. وقتی به پریسا رسید، او 

 گفت: 

 یعنی رفته پیش دکتر پوست.  -

 باید مطمئن بشیم.  -

 چطوری؟  -

ستم، جوری زنم و عقب وامیخیلی راحت. زنگ می -

 که از اون تو دیده نشم. 

 بینی. خب خودت هم توی اتاق انتظار رو نمی -

 ای؟ کارهپس تو اینجا چی -

تونم سرک بکشم چون نازنین من رو خب من هم نمی -

 شناسه. می

 آینه داری تو کیفت؟  -

 پریسا با تعجب پرسید: 

 کار؟ خوای چیمی -

 بده.  -

ای را درآورد و ی کوچک دوطرفهپریسا از کیفش آینه

به کاوه داد. کاوه به طرف گلدان بزرگی رفت که کنار 



وی زمین بود. کمی آن را جلو کشید و آینه را باز در ر

کرد و روی خاک گلدان رو به دِر مطب گذاشت. بعد 

کنار پریسا رفت و نگاهی به آینه انداخت. برگشت و 

 ی آینه را تغییر داد. کمی زاویه

تونی از تو آینه اتاق انتظار رو در که باز بشه، می -

 ببینی. حواست باشه. 

 پریسا با نگرانی گفت: 

حاال فرض کن فهمیدیم نازنین رفته دکتر پوست.  -

 خوره؟ این به چه دردمون می

خوره که تو به این درد می»کاوه در دلش جواب داد، 

به هیجان بیای و حس کنی واقعاً داریم یه کار پلیسی 

ت رو انداختهدیم، من هم اون صورت گلمهم انجام می

 «تماشا کنم!

 یار لبخند زد. اختبی

پیگیری پرونده همینه دیگه. از هر چیزی ممکنه  -

 ای؟ یه سرنخ بیاد دستمون. آماده

پریسا سر تکان داد. کاوه زنگ زد و طوری ایستاد که 

وقتی در باز شد، از داخل مطب دیده نشود. صدای 



ها انگار کشدار شده شنید. لحظهضربان قلبش را می

صدای زنگ را به خوبی بودند. کاوه دوباره زنگ زد. 

شنید ولی خبری از باز شدن در نبود. جلو رفت و می

گوشش را به در چسباند. هیچ صدایی نبود، نه حرف 

 ی پریسا را برداشت و گفت: زدنی، نه صدای پایی. آینه

این مطب هم تعطیله. رفته پیش اورولوگ. اشتباه  -

 کردیم. 

اد که ی آسانسور را زد و آینه را به پریسا ددکمه

کنارش رسیده بود. وقتی وارد آسانسور شدند و کاوه 

 ی هفت را زد، پریسا گفت: دکمه

تو اون طبقه که فقط همون یه دکتر بود. دیگه چرا  -

 باید بریم باال؟ 

 جاست.مطمئن بشیم همون -
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نگاهی به های پریسا دوباره رنگ گرفت. کاوه گونه

زده ی هیجانی یک بچهصورت او انداخت که مثل چهره

شده بود و به زور جلوی لبخندش را گرفت. پریسا 

 پرسید: 

این یکی مطب رو چطوری قراره سرک بکشیم؟ اگه  -

درش باز نباشه و جلوش گلدون نداشته باشه که 

 روش آینه بذاری... 

د و فرصت نکرد حرفش راتمام کند. دِر آسانسور باز ش

به محض اینکه توی راهرو رفتند، صدای واضح نازنین 

 از دِر باز تنها مطب موجود به گوششان رسید. 

خانم، من زیاد کاری ندارم، فقط چند تا سؤال از  -

شم من رو زودتر آقای دکتر دارم. ممنون می

 بفرستید. 

صدای وزوز تودماغی منشی چندان واضح نبود و 

ه به پریسا اشاره کرد نفهمیدند چه پاسخی داد. کاو

جا بماند و از کنار دیوار خودش را به در نزدیک همان

 کرد. نازنین با صدایی که کمی پایین آمده بود گفت: 



من واسه ساعت پنج وقت گرفته بودم. واقعاً  -

تونم منتظر بمونم. االن ده دقیقه از وقتم نمی

 گذشته، بعد تازه شما یکی دیگه رو صدا کردید. 

 ماغی با دلخوری جواب داد: صدای تود

ایشون وقتشون واسه ساعت چهارونیم بود. باید  -

 صبور باشید خانم. 

دیگر صدایی نبود و کاوه حدس زد نازنین از خیر چانه 

زدن گذشته و ساکت شده است. به طرف پریسا برگشت 

و اشاره کرد که بروند. دوباره وارد آسانسور شدند که 

وقتی حرکت کردند، پریسا همچنان درش باز مانده بود. 

 گفت: 

ُمردم از ترس. همش منتظر بودم نازنین یهو  -

 خیال دکتر بشه و بیاد بیرون، ما رو ببینه. بی

 کاوه جواب نداد. پریسا گفت: 

 رفتی تو فکر.  -

 رنگی زد. پریسا پرسید: کاوه لبخند کم

 چیزی فهمیدی؟  -



کنم چرا نازنین چیز خاصی که نه، فقط دارم فکر می -

 اومده اینجا.  

 خب شاید مشکل کلیه پیدا کرده. چیز عجیبیه؟  -

ور. عجیب اینه که از اون سر تهران پاشده اومده این -

شون شرقه، بعد درست اومده غرب. مطمئنم این خونه

 وسط صدتا دکتر اورولوگ هست. 

ی کمی جمع کرد و از گوشههای باریکش را پریسا لب

 چشم نگاهی به کاوه انداخت.  

چی شک ها انگار عادت کردین به همهشما پلیس -

ها کنید. به نظر من اصالً چیز عجیبی نیست. خیلی

وجو کنن و برن پیش دکتری که عادت دارن پرس

 یکی گفته ازش راضی بوده. 

ها پیاده شدند. ی همکف ایستاد و آنآسانسور در طبقه

رفتند، کاوه دوباره به که به طرف ماشین میدرحالی

 اختیار زیر لب گفت: فکر فرورفت و بی

 دکتر هوشنگ حائری...  -

 آره، اسم دکتره همین بود.  -

 کاوه برگشت و به پریسا نگاه کرد. 



 آد چرا. مطمئنم اسمش رو قبالً شنیدم ولی یادم نمی -

 پریسا شانه باال انداخت. 

آد. تازه فکر هم نکنم حاال زیاد فکر نکن یادت می -

 زیاد مهم باشه اسم دکتر نازنین چیه. 

 سوار ماشین شدند و وقتی حرکت کردند پریسا پرسید: 

راستی در مورد نغمه چیز جدیدی نفهمیدی؟ دیگه  -

 نرفتی سراغ اون خونه بفهمی چه خبره؟ 

که داشت وسط ترافیک گفت. درحالی« نه»کاوه فقط 

رو و کرد، خیره شده بود به روبهصرگاهی رانندگی میع

انگار کامالً از یاد برده بود پریسا کنارش نشسته است. 

اش حسابی متفکر بود. پریسا چند بار چیزهایی قیافه

گفت و وقتی دید کاوه طوری غرق در افکارش است که 

شنود، ساکت شد و با دلخوری هایش را نمیحتی حرف

ش مشغول تماشای خیابان شد. خوشش ی کناراز پنجره

نیامده بود که نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر 

کرد کاوه دارد چیزهایی را از او پنهان احساس می

 کند.می
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پریسا روی نیمکتی در آالچیق نشست و گوشی را روی 

 جا کرد. پرسید: گوشش جابه

 مئنی مامانت و بقیه خوبن؟ مط -

 آره، گفتم که همه خوبن.  -

کم عجیبه. آخه زنگ زدنت ساعت یازده شب یه -

دادی شد، اول پیام میهمیشه اگه یه خرده دیروقت می

 ببینی بیدارم یا نه. 

 ای کرد. خندهآتیال تک

قدر دلم واسه شنیدن صدات لک زده بود طاقت اون -

تونی حرف بزنی یا خواب نداشتم بگی االن نمی

شنیدم تا خوابم باشی. باید صدای نازنینت رو می

 ببره. 

پریسا چند لحظه ماند که چه بگوید. به این سبک ابراز 

احساسات پرشور آتیال عادت نداشت. سکوتش که 



پریسا جواب داد. آتیال  گفت.« الو»طوالنی شد، آتیال 

 گفت: 

 فکر کردم قطع شد.  -

 نه، هستم.  -

 صدای آتیال دوباره گرم شد. 

 تو چی؟ خوشحال نشدی یهو بهت زنگ زدم؟  -

خب راستش... چرا، خوشحالم کردی. ماها از بچگی  -

 همدیگه رو دوست داشتیم، من و تو و آتیه. 

 ه شد. صدای نفس عمیقی که آتیال کشید، در گوشی شنید

زنیم. حرف از االن فقط من تو داریم حرف می -

 خودمونه. آتیه تو این بازی نیست. 

 ولی من خیلی دوستش دارم.  -

کی گفت نداری؟ من هم دوستش دارم، خواهر گلمه،  -

ست پریسا. یه ولی االن... ارتباط من و تو یه چیز دیگه

زنی انگار یادت رفته اون روز چی جوری حرف می

 فتم.بهت گ



یادم نرفته ولی تو انگار یادت رفته من هنوز حتی  -

هات فکر کنم یا دونم که دوست دارم در مورد حرفنمی

 نه. 

 صدای آتیال دوباره مهرآمیز شد. 

 یعنی یه ذره هم در موردم فکر نکردی؟  -

 فکر کردم، زیاد هم فکر کردم.  -

 یعنی... خب نتیجه؟  -

 راستش... به نظرم نامردیه.  -

 آتیال جا خورد. با تردید پرسید: 

منظورت چیه؟ من صادقانه حرف دلم رو گفتم پریسا.  -

 خیلی ساله عاشقتم. سرسوزنی دروغ توش نبود. 

دونم، نگفتم تو نامردی کردی. اینکه من بخوام می -

 قبولش کنم نامردیه. 

 گی پریسا. یه جوری بگو بفهمم. فهمم چی میمن نمی -

بهار که های همیشهی پر از گلباغچهنگاه پریسا روی 

ها را با نفس کنار آالچیق بود، ثابت ماند. عطر گس آن

 عمیقی به مشام کشید. 



دونی من چقدر دوست دارم خب راستش... خودت می -

کردم از این خونه برم. همیشه خواستگارهام رو رد می

ترسیدم از چاله دربیام بیفتم تو چون غریبه بودن. می

 چاه. 

کنی ممکنه من بعدها اذیتت کنم؟ باید من یعنی فکر می -

ها سعی کردم رو خوب بشناسی پریسا. تمام این سال

چی باب میلت باشه. تا جایی که بابات اجازه داده، همه

 خواستم بهت خوش بگذره. من تا ابد همین آدمم. 

 دونم. می -

پس به چی شک داری؟ چاله و چاه ذهنت از کجا  -

 اومده؟
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اختیار آه صدای آتیال کالفه و عصبی شده بود. پریسا بی

کشید. موضوع را خیلی بد به زبان آورده بود. فکر 

کرد قرار باشد به این زودی فکرهای بدون نمی



انسجامش را برای آتیال بگوید و وقت نکرده بود 

منظمشان کند. خیال نداشت آتیال را ناراحت کند. سعی 

 انه باشد. کرد صدایش نرم و عذرخواه

 منظورم این نبود آتیال.  -

خب واضح بگو منظورت چیه. به هرچی شک داری،  -

کنم. برات توضیح وراست حرفت رو بزن. قانعت میرک

 دم. می

من هیچ شکی ندارم آتیال. مشکل همینه. تو  -

ای، وضع مالیت خوبه، مهربونی، قیافهخوش

ن. مطمئنم دونچیزم رو میات دوستم دارن، همهخونواده

ات بخواهید به چیزی نیست که بعدها خودت یا خونواده

دونم که دوستم خاطرش بهم سرکوفت بزنید. این هم می

کنی. حرفت رو باور کردم که داری و برام هر کاری می

از خیلی سال قبل عاشقم بودی. حاال درسته گاهی قاطی 

خورم ولی این هات حرص میکنی و از بعضی اخالقمی

 تونم باهاش کنار بیام. یاد رومخم نیست. میهم ز

 آتیال با صدایی شیفته و امیدوار پرسید: 

 چی حله؟ جوابت مثبته؟ یعنی همه -



 نه.  -

 خب مشکل چیه؟  -

مشکل اینه که من عاشق تو نیستم. هرچی دلم رو  -

زیرورو کردم، یه ذره هم عشق توش نبود. تو واسه 

ی که همیشه ی مهربونی هستمن همون پسرخاله

دوستت داشتم. احساسم به تو هیچی غیر از این نیست. 

طوری نامردیه بهت جواب مثبت بدم. تو با دختری این

 کنی که عاشقت نیست. عروسی می

 ای کرد و با مهربانی گفت: خندهآتیال تک

قربون اون دلت برم که حاضر نیستی در حق کسی  -

ن آدم خوای بهترییه ذره هم بدی کنی. همیشه می

دنیا باشی، حتی اگه به ضرر خودت باشه. فدای تو 

بشم، من عاشق همین صداقتتم. برام مهم نیست تو 

 عاشقم نباشی. همین که دوستم داری، بسه. 

آتیال ساکت شد و منتظر جواب پریسا ماند و وقتی دید 

 سکوتش طوالنی شده پرسید: 

جواب مثبته پریسا جون؟ به مامان خبر بدم خوشحال  -

 بشه؟ 



 نه.  -

 دیگه چرا عزیزم؟  -

وقت رویش پریسا نفس صداداری بیرون داد. هیچ

شد حتی پشت تلفن به آتیال بگوید ذهنش به خیلی نمی

تواند با جاها سرک کشیده و خیلی زود فهمیده نمی

دیده، توی یک مردی که یک عمر به چشم برادر می

ا تختخواب بخوابد. از طرف دیگر هنوز دودل بود. ب

خودش فکر کرده بود شاید در طول زمان بتواند با این 

موضوع کنار بیاید چون آتیال واقعاً که برادرش نبود. 

کرد و این شان ادامه پیدا میوآمد عادیشاید اگر رفت

کرد آتیال را به چشم همسر ببیند، موفق بار سعی می

 شد. آتیال پرسید: می

دی م رو نمیکنی؟ جوابپریسا داری به چی فکر می -

 امشب با خیال راحت بخوابم؟ 

من رو تحت فشار نذار آتیال. اون روز بهت گفتم حتی  -

دونم دوست دارم در مورد پیشنهادت فکر کنم یا نه، نمی

تو هم قبول کردی که هر چقدر بخوام فرصت داشته 

 خوای. باشم. االن یهو زنگ زدی ازم جواب می



نم. راحت فکرهات رو خوام اذیتت کباشه عزیزم، نمی -

مونم که تو راحت بکن. هرچند سخته ولی منتظر می

 باشی. 

 مرسی.  -

 فردا بیام دنبالت ناهار بریم بیرون؟  -

 کار نداری؟  -

وقتی پای دیدن تو وسط باشه، تمام کارهای دنیا  -

 تونن منتظر بمونن. می

 باشه، بیا. -
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 زنم. آم. رسیدم زنگ میحدودهای دوازده می -

وقتی خداحافظی کردند، پریسا لبخند زد و به فکر 

فرورفت. از اینکه قرار بود آتیال را ببیند خوشحال بود، 

مثل تمام عمرش از موقعی که به خاطر داشت؛ اما این 



بار حس تلخی هم در کنار این خوشحالی وجود داشت. 

خواست با مردی باشد که هنوز نسبت به او نمی دلش

ای نداشت ولی آن مرد عاشقش بود. هیچ حس عاشقانه

قبالً هم بارها پیش آمده بود که با آتیال بدون حضور 

آتیه به جاهای مختلفی رفته بودند ولی انگار این 

خواستگاری و ابراز عالقه خیلی چیزها را عوض کرده 

یمکت برداشت و به آتیال اش را از روی نبود. گوشی

 « آتیه رو هم بیار.»پیام داد: 

پیامش بالفاصله دیده شد و چند لحظه بعد پاسخ آتیال 

عادت کن که از این به بعد قراره تا آخر عمر »رسید. 

 «من رو ببینی ولی خیلی جاها آتیه همراهمون نیست.

یک شکلک خنده و چشمک و قلب هم در پیام بعدی 

میقی کشید و به خودش گفت آتیال بود. پریسا نفس ع

گوید. اگر قرار باشد نوع احساسش نسبت به درست می

آتیال عوض شود، باید این فکرها را کنار بگذارد و 

سعی کند با آتیال راحت باشد. واقعاً آتیال هیچ عیبی 

نداشت و از نظر پریسا بهترین گزینه برای فرار از 

توانست ط اگر میانگیزشان بود، اگر... فقی نفرتخانه

 این احساس خواهرانه را کنار بگذارد. 



به خودش گفت شاید الزم باشد که با نامدار در این 

مورد حرف بزند. مطمئن بود او مثل همیشه کلی 

ها و پیشنهادات مفید و مثبت برایش خواهد حرف

داشت، اما دوست نداشت این کار را بکند. از همان 

اری کرده بود، تصمیم روزی که آتیال از او خواستگ

گرفته بود این بار تنها و بدون کمک نامدار و حتی ترنم 

داد و مانی فکر کند و تصمیم بگیرد. نباید اجازه می

های دیگران روی تصمیمش برای ازدواج تأثیر حرف

 مثبت یا منفی بگذارد. 

ترین دوستانش ها با نزدیکاز ذهنش گذشت که تازگی

کند. یک آن دلش گرفت. این کاری میچقدر دارد مخفی

اش بودند. به های زندگیسه نفر جزو عزیزترین آدم

خودش یادآوری کرد که اگر تصمیمش برای ازدواج با 

آتیال قطعی شد، حتماً باید به او بگوید که دوست دارد 

اش با نامدار و مانی را تا ابد ادامه بدهد ارتباط دوستانه

این دوستی  شود که همسرش هم درو خوشحال می

شریک شود. باید ماجرای عشق مانی و ترنم را به او 

نداشت  گفت که خیالش راحت شود. اصالً حوصلهمی



بگیروببندهای پدرش در زندگی بعد از ازدواجش از 

 طرف همسرش ادامه پیدا کند. 

□ 

پریسا با پدر و مادر ترنم خداحافظی کرد و به طرف در 

د. موقعی که وارد رفت. ترنم برای بدرقه همراهش ش

 پله شدند، در واحد را بست و آهسته گفت: راه

 نرو پریسا. یه وقت اتفاقی بیفته...  -

 پریسا با لبخند صورت نگران ترنم را نگاه کرد. 

خوام برم تو شه. نمیقدر نگران نباش، هیچی نمیاین -

 خونه که. 

 خب رفتنت چه فایده داره؟  -

با دروهمسایه حرف  ببینم چه خبره. شاید تونستم -

 دونن.بزنم، ببینم چی می

 چرا نذاشتی مانی باهات بیاد؟  -

دوست ندارم شما دوتا رو بیشتر از این به دردسر  -

قدر استرس نداشته باش. هیچ بندازم. تو رو خدا این

 کار خطرناکی قرار نیست بکنم. 



هایش را روی هم فشار داد. چشمانش ترنم فقط لب

هنوز مضطرب بود. پریسا دست انداخت گردنش و 

 اش را بوسید. گونه

مرسی که هوام رو داری. اگه بابام زنگ زد، بگو  -

 تون رفتم، بعد سریع بهم زنگ بزن. همین االن از خونه

 اگه به خودت زنگ زد چی؟  -

دراومدم دیگه! بعد  ی شماگم االن از خونهخب می -

رم خونه. البته بعیده زنگ گیرم میسریع اسنپ می

گردم، ولی حاال محض احتیاط بزنه. گفته بودم دیر برمی

 حواست باشه. 

 باشه. مواظب خودت باش. -
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ها پایین رفت و سوار ماشین پریسا سر تکان داد. از پله

اسنپ شد که دنبالش آمده بود. وقتی حرکت کردند، به 



ها رفتار کاوه عوض کرد تازگیفکر فرورفت. حس می

تر کند، از همه مهمشده و دوباره سرد برخورد می

گفت. پریسا اینکه چیز زیادی در مورد پرونده به او نمی

چیز سر اب افتاده بود که خودش از همهوتباز به تب

دربیاورد. دیگر به خود کاوه شک نداشت که قاتل باشد 

خواست بدقولی کند و در مورد چیزهایی که قبالً و نمی

از او شنیده بود، به مانی و ترنم چیزی بگوید، اما 

کرد اگر دست روی دست بگذارد و نگران بود. حس می

ی دوباره به اتهام قتل هیچ کاری نکند، ممکن است روز

در زندان باشد و حتی... این حتی فکرش هم وحشتناک 

شب ی دار را دیده و نیمهبود. چند بار کابوس چوبه

گرفت و خیس عرق از خواب پرده بود. ذهنش آرام نمی

شد کرد، ولو بیهوده. الاقل سرش گرم میباید کاری می

به خودش ی اسنپ کرد. با صدای رانندهو زیاد فکر نمی

 آمد. 

 شید؟ خانم رسیدیم به لوکیشن. کجا پیاده می -

قدر در افکارش فرورفته بود که از طول مسیر پریسا آن

چیزی نفهمیده بود. نگاهی به اطراف انداخت. سر همان 

کوچه بودند، جایی که در نقشه تعیین کرده بود. پیاده 



شد و کرایه را داد. وقتی ماشین رفت، نگاهی به 

ساکت و خلوت انداخت و راه افتاد. هیچ ی کوچه

چیز را به اتفاقات سپرده بود. ای نداشت و همهنقشه

ی آن خانه دعا کرد خدا کمک کند و امشب چیزی درباره

 اش را نگاه کرد. حدود نُه بود. بفهمد. ساعت گوشی

تاریک رسیده بود. این ی خلوت و نیمهاواسط کوچه

و وسطش یک ردیف سرو تر بود رو پهنقسمت از پیاده

رسیدند و ای کاشته بودند که نسبتاً پیر به نظر میخمره

ها ردیف درهم حسابی قد کشیده بودند. بین درخت

هاست کسی به ای شمشاد بود که معلوم بود مدتپیچیده

اند. پریسا مسیر ها رسیدگی نکرده و هرس نشدهآن

ت سمت راست را انتخاب کرد که موقع عبور از آن قسم

هم به خیابان دید داشته باشد. چشمش به دِر آن خانه 

بود که جلویش یک پراید پارک شده بود، درست پشت 

ماشین نغمه. پریسا یک آن دودل ماند. اگر نغمه هنوز 

شد. اینجا بود، صالح نبود زیاد جلو برود. نباید دیده می

جا خانه کرد پشت گیاهان برود و از همانداشت فکر می

نظر بگیرد که یک دفعه دستی دراز شد و را زیر 

دهانش را گرفت. پریسا یک لحظه جا خورد و بعد 



کرد خودش را نجات سریع واکنش نشان داد. تقال می

بدهد که دست دومی دور کمرش حلقه شد و او را از 

رو کشید. بند دل پریسا سوی پیادهبین شمشادها به آن

ای بود که یمیی قدطبقهی یکپاره شد. کنارشان خانه

رسید کسی هایش خاموش بود و به نظر میتمام چراغ

در آن نیست. مهاجم خوب فهمیده بود کجا کمین کند. 

سعی کرد جیغ بزند ولی صدایش پشت دستی که دهانش 

های خفیفی بیرون شد و فقط نالهرا چسبیده بود، گم می

آمد که مطمئن بود به گوش کسی نخواهد رسید. می

خم کرد و لگدی به عقب پراند که به جایی  زانویش را

نخورد. انگار مهاجم حواسش بود و پاهایش را دور 

ی یکی از شمشادها به شالش نگه داشته بود. شاخه

گیر کرد و آن را از سرش کشید. پریسا بیشتر تقال کرد. 

دست انداخت دور بازویی که دهانش را چسبیده بود و 

خودش دور کند. صدایی  با تمام قوا تالش کرد آن را از

 کنار گوشش زمزمه کرد: 

 آروم باش دختر، منم. کاری باهات ندارم.  -

پریسا از تقال افتاد. هنوز میان دستان مرد اسیر بود و 

شک داشت که صدای نجواگونه را درست شناخته باشد. 



به زور گردنش را چرخاند. نگاهش از دستی که روی 

صورتی رسید که  دهانش شل شده بود، باال رفت و به

رنگ تقریباً پنهان شرت طوسیی کاله سوئیزیر سایه

بود، اما او را شناخت و نفس راحتی کشید. کاوه پریسا 

را رها کرد و مقابلش قرار گرفت. نگاهش خشمگین 

 بود. 

 کنی؟ تو اینجا دقیقاً چه غلطی می -

با شنیدن این جمله تمام وحشت پریسا تبدیل به خشم 

 نسبتاً بلند از دهانش بیرون ریخت.  شد و با صدایی

به تو چه مربوطه؟ من رو از ترس ُکشتی، بعد تازه  -

 کنی؟ مگه تو...سؤال جواب هم می

دست کاوه دوباره روی دهان پریسا نشست و با دست 

دیگرش کمر او را نگه داشت که نتواند عقب برود. 

 آهسته غرید: 

 شینی توری میاالن وقت ندارم حرف بزنم. می -

 آد تا بیام.ماشین من، صدات هم درنمی
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پریسا با حرص خودش را از میان دستان کاوه بیرون 

 کشید. 

 کار کنی؟ خوای چیرم. مینمی -

زنی به یه عملیات. به جون خودت قسم داری گند می -

ماشین،  اگه همین االن بدون حرف و بحث نری تو

 گم دستبند به دست ببرنت. می

پریسا در سکوت خیره شده بود به چشمان خشمگین 

ها کاوه که حتی در آن فضای تاریک هم عصبانیت در آن

ای که از دهان کاوه زد. در اج عصبانیت، جملهموج می

بیرون آمده بود، برایش یک دنیا سؤال درست کرده 

 «به جون خودت قسم...»بود. 

ت در جیبش کرد و سوئیچش را درآورد. آن را کاوه دس

 به طرف پریسا گرفت. 

رو ماشین نرسیده به سر کوچه پارکه. از کنار پیاده -

ها آفتابگیر سروصدا برو سوار شو. رو شیشهبی

 نصبه ولی باز هم حواست باشه دیده نشی. 



حرف راه افتاد. کمی جلوتر پریسا سوئیچ را گرفت و بی

ماشین کاوه را دید. ریموت زد و روی صندلی شاگرد 

زد و وحشت آن لحظات نفس مینشست. هنوز نفس

کوتاه که حس کرده بود گیر یک مهاجم افتاده است، در 

 دلش بود. 

ی کاوه فکر وقتی نفسش جا آمد، تازه به آخرین جمله

را قسم خورده بود! مگر نه اینکه آدم جان کرد. جان او 

خورد که برایش عزیز هستند؟ کاوه کسانی را قسم می

برای اثبات جدیت حرفش باید به جان پدر و مادرش یا 

خورد ولی... یعنی جان پریسا برایش شهره قسم می

ها بود؟ پریسا شانه باال انداخت و به عزیزتر از آن

رادی و بدون فکر خودش گفت این فقط یک حرف غیرا

بوده که بر زبان کاوه آمده است. امکان نداشت کاوه او 

را دوست داشته باشد. او برادر شهره بود. از همان 

دانست رفتند، خوب میروزهایی که با هم بیرون می

کاوه بنا بر مصلحت خیال دارد با او ازدواج کند و 

و وقت به اای در بین نیست. کاوه هیچی عاشقانهعالقه

کند زوج ابراز عالقه نکرده بود، فقط گفته بود فکر می

مناسبی هستند. پریسا مطمئن بود شغل و ثروت پدرش 



و ظاهر زیبایش دلیل اصلی انتخاب کاوه بوده، ضمن 

اینکه شک نداشت کاوه دارد برای خواهرش هم 

کند که زودتر شر پریسا را از سر زندگی فداکاری می

وز اولین مشکل هم خیلی شهره باز کند. به محض بر

کرد حدس راحت او را کنار گذاشته بود. همین ثابت می

پریسا درست بوده است. کاوه یک دختر پردردسر را 

خواست. عشقی در بین نبود که به خاطرش نمی

 ایستادگی کند. 

این فکرها را کنار زد و دوباره ذهنش کشیده شد به آن 

غزش جان گرفت. های کاوه در می حرفخانه. تازه بقیه

گفته بود امشب عملیاتی هست! چه عملیاتی؟ نغمه در 

قتل نوید نقشی داشت؟ این به نظرش خیلی محال بود. 

مرد ولی مجبور بود صبر کند. داشت از کنجکاوی می

رسید. اصالً دوست تهدید کاوه خیلی جدی به نظر می

ی فهمید او از خانهنداشت بازداشت شود. هم پدرش می

ه آنجا آمده است، هم امکان سر درآوردن از ترنم ب

 داد. ماجراهای امشب را از دست می

خیره شد به دِر آن خانه که از کنار آفتابگیرهای مشکی 

کامالً در معرض دیدش بود و با اضطراب منتظر ماند. 



انتظارش زیاد طول نکشید. الی در باز شد و زنی سرک 

ها را ندیده آن کشید. بالفاصله دو مرد که پریسا اصالً 

بود، انگار از آسمان سبز شدند و آهسته به داخل خانه 

خزیدند. در دوباره بسته شد. ضربان قلب پریسا باز باال 

اند ها مأموران کاوه بودهزد که اینرفته بود. حدس می

ولی هنوز نفهمیده بود چه اتفاقی قرار است بیفتد. چند 

د و جلو آمد. دقیقه بعد یک ماشین پلیس وارد کوچه ش

کشید نه درست جلوی در ان خانه ایستاد. نه آژیر می

های گردانش روشن بود ولی چشمان پریسا قفل چراغ

شده بود روی آن. دِر خانه باز شد و دو مردی که کمی 

ها قبل داخل خانه رفته بودند، بیرون آمدند. یکی از آن

روی صندلی جلوی ماشین کنار راننده نشست. پشت 

سه زن بیرون آمدند. پریسا چشمانش را جمع سرشان 

کرد و با نور کم کوچه که چشمانش به آن عادت کرده 

بود، با دقت نگاهشان کرد. وقتی نغمه را شناخت که با 

دستانی که با دستبند فلزی به هم قفل شده بود، بین دو 

اختیار هین کشید رفت، بیزن دیگر به طرف ماشین می

 ذاشت.و دستش را روی دهانش گ
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ها و نغمه روی صندلی عقب ماشین پلیس یکی از زن

نشستند و ماشین بالفاصله راه افتاد و از کوچه بیرون 

گذشت، پریسا رفت. وقتی از کنار ماشین کاوه می

خودش را روی صندلی پایین کشید که دیده نشود ولی 

زیر در دید که با حالتی غمگین و سربه یک آن نغمه را

های ماشین نشسته بود. دلش گرفت. او یکی از آدم

تر اینکه خواهر نسبتاً خوب فامیلش بود و از همه مهم

نامدار عزیزش بود. از فکر اینکه نغمه نوید را کشته 

 باشد، دلش پایین ریخت. 

بعد از رفتن ماشین پلیس، دوباره صاف نشست و از 

تابگیر نگاه کرد. کاوه جلوی در خانه بود و یکی کنار آف

هایی که با نغمه بیرون آمده بودند، داشت با او از زن

روشنی به تن داشت و زد. زن مانتوی رنگحرف می

یک شال نخی روی سرش بود ولی در مقابل کاوه 

ورق ایستاده بود که معلوم بود عادت دارد طوری شق

ود که کاوه مافوق خبردار بایستد. تشخیصش سخت نب



آن زن است. یکی از مردهایی هم که قبالً داخل خانه 

رفته بودند، کنارشان بود. چند دقیقه حرف زدند، کاوه 

سر تکان داد و هردو مأمور بیشتر صاف ایستادند و 

وار چرخیدند و به داخل بعد با حرکتی نظامی و ربات

خانه رفتند. وقتی در پشت سرشان بسته شد، کاوه به 

طرف ماشین راه افتاد. به محض اینکه روی صندلی 

راننده نشست، پریسا با حالی که ترکیبی از هیجان و 

 ناراحتی بود پرسید: 

 نغمه نوید رو کشته؟  -

طور که کاوه بدون اینکه اعتنایی به سؤالش بکند، همان

 رو خیره بود پرسید: به روبه

 ماشینت کجاست؟  -

 ماشین نیاوردم.   -

 ت و پرسشگر به او نگاه کرد. پریسا گفت: کاوه برگش

آم. بابام ی ترنم و دیر میرم خونهگفته بودم می -

ها امنیت نذاشت ماشین بیارم. گفت آخر شب خیابون

 نداره. قرار بود با اسنپ برم و بیام. 

 ی قبل که با ماشین خودت اومده بودی. دفعه -



 ده که این دفعه ماشین نبر. بابامه دیگه، یهو گیر می -

که از جای پارک بیرون کاوه استارت زد و درحالی

 آمد پرسید: می

 چی شد با مانی نیومدی؟  -

 پریسا با حرص جواب داد: 

کس نگم، عوضش تو دستور فرموده بودید به هیچ -

گی. من سر قولم موندم اطالعات پرونده رو بهم می

 ه. ولی تو ن

های کاوه چیزی نگفت. دنده را عوض کرد و در خیابان

 رو به خلوتی سرعتش را بیشتر کرد. پریسا پرسید: 

 نغمه قاتله؟  -

دونم. فعالً مثل قبل مظنونه. یکی نه، یعنی هنوز نمی -

 جا بودن. وهفت نفریه که شب تولدت اوناز بیست

 پس چرا دستگیرش کردی؟  -

آلودی به او انداخت. پریسا نگاه اخمکاوه برگشت و نیم

 گفت: 



فهمم. نگو، مهم نیست. خودم نیم ساعت دیگه می -

گه، عمو هم نهایت فردا صبح. البد نغمه به عمو می

رسه. اتفاقاً بهتر که نگی. دیگه به بابام. خبرش می

تونم مثل قبل با مانی برم وقرارمون تمومه. میقول

  هرجا الزمه.

 کاوه نفس صداداری کشید. 

اون روز که با هم رفتیم تو اون خونه، تو هیچ  -

 حدسی نزدی که چه خبره؟ 

 پریسا شانه باال انداخت. 

جا بودیم. بعد پیرمرده با اون همش دو دقیقه اون -

اش سر رسید و کم مونده بود به اسم دزد اسلحه

بگیرنمون. انتظار داشتی چی بفهمم؟ مگه خودت چیزی 

 همیدی؟ ف

از زیر در اون اتاقی که قفل بود، خودت اول نگاه  -

 ها. کردی و گفتی یه سرنگ افتاده جلو صندلی

ی کارهای تزریقات و خب آره. نغمه ماماست. همه -

ده یا نغمه. این چیزهای اهل خونه رو یا بابام انجام می



گفتم شاید یه تزریقی کرده سرنگ از دستش افتاده 

 یست دوروبر یه ماما سرنگ باشه.جا. عجیب ناون
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 کاوه تلخندی زد. 

آد تو یه وقتی به ماما بعد از ساعت کارش می -

هایی متروکه که مال خودشه، یه خانمی نیمهخونه

وقت هم وآمد دارن و هیچهم به اون خونه رفت

آن، یه سرنگ افتاده میزمان نبیشتر از دو نفر هم

تو تنها اتاقی که درش قفله و نظافتچی هم اجازه 

نداره واردش بشه، اولین چیزی که به ذهن آدم 

 آد. رسه کارهای غیرقانونیه که از یه ماما برمیمی

 های پریسا گرد شد و مبهوت پرسید: چشم

 سقط جنین؟!  -

 کاوه با تأسف سر تکان داد. 



یا ترمیم بکارت. تونست باشه، یا این می -

هایی که از اون خونه اومده بود بیرون، آشغال

 نشون داد مورد اوله. 

 بیند زمزمه کرد: پریسا با حالتی که انگار خواب می

شه. نغمه... واقعاً آدم مهربونیه. خواهر باورم نمی -

گفتی شون یکیه. اگه میوریشهنامداره دیگه، رگ

نوید  کردم.نوید رو کشته، بیشتر باور می

وبانی مرگ نکیسا بود. خب نغمه هم آدمه. باعث

شد باور کنی خواسته از قاتل دخترش انتقام می

بگیره، ولی سقط جنین... کشتن یه آدم خیلی 

کوچولو که هیچی واسه دفاع از خودش نداره و 

آد که به جایی برسه... نه، باور حتی صداش درنمی

 کنم. نمی

تانش مخفی کرد و کمی خم شد، صورتش را میان دس

تالش کرد بغضی را که سراغش آمده بود، پس بزند. 

کاوه سکوت کرد تا پریسا از آن بحران بیرون آمد و 

 دوباره صاف نشست. پرسید: 

 چطوری گیرش انداختید؟  -



یکی از همکارهای خانممون به اسم مشتری رفت  -

مطبش و نغمه افتاد تو دام. امشب قرار بود جنین خیالی 

تونه یه همراه انم رو سقط کنه. گفته بود میاون خ

داشته باشه که واسه ما هم عالی بود. اون یکی که در 

خونه رو باز کرد هم همکارم بود و واسه شهادت و 

 مراحل بعدش خیلی خوبه. 

 کنن؟ کارش میحاال چی -

دونم. من با این خالفش کاری ندارم ولی وقتی نمی -

ن و کنه، مخصوصاً زف میگه و داره خالیکی دروغ می

شوهری که دختر نوجوونشون به خاطر اشتباه نوید از 

دنیا رفته و هردوشون چیزهایی واسه پنهان کردن 

شه که شاید خواستن انتقام دارن، َشکم بیشتر می

ی قتلم. هرچند این خالف نغمه بگیرن. من دنبال پرونده

 هم مجازات قانونی خودش رو داره. 

 سید: پریسا کالفه پر

خوای با نغمه گی. االن مینفهمیدم چی داری می -

 کار کنی؟ چی



کنم، رم اداره باهاش یه صحبتی میتو رو برسونم، می -

فرستن واسه قاضی کشیک و بعد احتماالً پرونده رو می

ده. حدسم اینه که قبل از همین امشب دستور وثیقه می

آد خونه، چون هنوز هیچی ندارم که این فردا صبح می

خالف نغمه رو ربط بده به قتل نوید. امیدم اینه که اگه 

ت، خودش تو بحران روحی و شوک این ربطی هس

 دستگیری اعتراف کنه. 

اون دوتا همکارت، یه خانم و یه آقا که برگشتن تو  -

 خونه... 

حکم بازرسی داشتیم. موندن خونه رو بگردن واسه  -

 مدارک احتمالی. 

 پریسا ساکت ماند. کاوه نگاهی به او انداخت و گفت: 

شون تو خونه به کسی چیزی نگو، هرچند خود -

فهمن. احتماالً قبل از اینکه من برسم خیلی زود می

دن یه تماس بگیره و اطالع اداره، بهش اجازه می

 بده دستگیر شده. 

 اش گفت: های روی هم فشرده شدهپریسا از الی دندان



جا بودم. تونم به کسی بگم اونحیف که نمی -

مجبورم ساکت بمونم و نگم، وگرنه واقعاً لذت 

ده و آدم دروغگو مثل تو رو که قول میبردم یه می

 مونه، به همه معرفی کنم.سر حرفش نمی

 کاوه نفس عمیقی کشید. 

 شرمنده که سر قولم نموندم.  -

 همین؟! مثالً َمردی! به همین راحتی گولم زدی؟  -

خواستم از این خواستم گولت بزنم، فقط مینمی -

 ی. ماجراها دور نگهت دارم و کارهای خطرناک نکن

کنی. کار میتونستی صادقانه بهم بگی داری چیمی -

کس مطمئنم فهمیده بودی من سر قولم موندم و به هیچ

 چیزی نگفتم.
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کاوه جواب نداد، پریسا هم دیگر چیزی نگفت. مسیر در 

لی ی فامیسکوت طی شد. موقعی که کاوه جلوی خانه

 پریسا توقف کرد گفت: 

یه عذرخواهی دیگه هم بهت بدهکارم، به خاطر  -

اینکه ترسوندمت. همون لحظه که گرفتمت و 

ها، اون پیرمرد نظافتچی از دِر کشیدمت پشت درخت

یه ساختمون دیگه اومده بود بیرون و داشت 

ات یادش اومد طرفمون. ترسیدم ببیندت، قیافهمی

چی به باد بره. دازه و همهمونده باشه، بلوا راه بن

طوری بگیرمت و بکشمت پشت مجبور شدم اون

 ها. درخت

 پریسا سرد گفت: 

مهم نیست. اینکه چند دقیقه ترسیدم، از بدقولیت  -

 کمتر اذیتم کرد.  

هایی در را باز کرد و قبل از اینکه پیاده شود، نور چراغ

از سر کوچه رویشان افتاد. چند لحظه بعد ماشین 

روی خودروی کاوه ایستاد و افشین پیاده شد. کاوه روبه

 زیر لب گفت: 



 وامصیبتا!  -

زمان پیاده شدند. پریسا زیر لب سالم کاوه و پریسا هم

کرد و کاوه با صدایی بلندتر. افشین نگاهش را روی 

 ها چرخ داد و اخمش بیشتر درهم کشیده شد. آن

 با هم بودید؟  -

دانست چه باید بگوید. بند دل پریسا پاره شد. اصالً نمی

 کاوه گفت: 

گشتم، یه چهارراه من داشتم از سر کار برمی -

تر دیدم پریسا وایستاده کنار خیابون. ماشین پایین

اسنپ خراب شده بود، درخواست ماشین جایگزین 

داده بودن که هنوز نرسیده بود. پیشنهاد دادم 

 برسونمش.  

افشین چیزی نگفت ولی هنوز داشت با سوءظن به 

 کرد. کاوه گفت: ها نگاه میآن

 شم. شب خوش. تون مرخص میمن با اجازه -

 آمیز گفت: افشین طعنه

 شب تو بیشتر خوش!  -



کاوه لبخند زد و تشکر کرد. وقتی پشت فرمان ماشینش 

نشست و حرکت کرد، افشین هم سوار ماشین شد و آن 

رو برد که با ریموت در حال باز شینرا جلوی دِر ما

تر خانه را شدن بود. پریسا منتظر نماند. در کوچک

کشید و هل داد و سریع داخل رفت. طول حیاط را با 

خواست زودتر خودش را کرد و میهایی تند طی میقدم

به اتاقش برساند. تصمیم گرفت از همان دِر حیاط وارد 

جویی کند ا صرفهپله رهال شود و مسیر راهروی راه

ولی جلوی در خانه افشین به او رسید. وارد که شدند، 

 افشین بازوی او را چسبید و پرسید: 

 با کاوه بودی؟  -

گشتم، اینا برمیی ترنمشنیدید که. داشتم از خونه -

اسنپ خراب شد. پیاده شده بودم منتظر ماشین بودم که 

 ومدم. کاوه رسید. از سر چهارراه تا اینجا باهاش ا

های تند به اتاقش رفت. وقتی در را منتظر نماند و با قدم

بست، تکیه داد به آن، چشمانش را بست و نفس عمیقی 

کشید. صدای شهره را شنید که با افشین احوالپرسی 

گفت زودتر برای شام بیاید. قرار بود پریسا کرد و میمی



ی ترنم خورده باشد و خوشحال بود که شام را در خانه

 کند سر میز برود. کسی صدایش نمی

اش روشن شد و در تاریکی اتاق ی گوشیصفحه

رمق توجهش را جلب کرد. پیامی از کاوه رسیده بود. بی

خودش را روی تختخوابش انداخت و بازش کرد. 

تونم برم از نغمه بازجویی افتضاح شد. من دیگه نمی»

تم. کنم چون نباید معلوم بشه تو بازداشتش دخالت داش

شه. االن با مافوقم آد وسط و برات بد میپای تو می

حرف زدم و بهونه آوردم که مشکلی پیش اومده که 

تونم برگردم اداره. من هم انداختی تو دردسر چون نمی

سرم غر زد. اقالً جلوی زبونت رو بگیر و به کسی 

 «چیزی نگو. واسه خودت بهتره.

به کسی  من»پریسا نفس عمیقی کشید و تایپ کرد: 

تونم تو صورت نامدار گم. فکر کردی بعداً میچیزی نمی

نگاه کنم و بهش بگم رفته بودم زاغ سیاه خواهرش رو 

 «چوب بزنم؟
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تختی پرت کرد، مانتویش را از تنش گوشی را روی بغل

و خزید. در بیرون کشید و روی زمین پرت کرد و زیر پت

شد، تنش به گرمای خرداد ماه که کولر هم حریفش نمی

 کرد وقایع بدی در راه است. لرز افتاده بود. حس می

زیاد طول نکشید که زنگ پشت در واحد به صدا درآمد 

های پریسا تیز شد. در باز شد و صدای شهره و گوش

 را شنید که گفت: 

ر سالم آقا پژمان. بفرمایید تو، چرا پشت د -

 وایستادید؟ 

 صدای پژمان بلندتر بود. 

 کجایی افشین؟  -

 افشین جواب داد:

 سالم پژمان. چی شده؟ انگار هراسونی؟  -

 نغمه رو گرفتن.  -

 شهره با لحنی متعجب پرسید: 



 گرفتن؟! واسه چی؟  -

 پژمان عصبی گفت: 

خبر ندارم، فقط زنگ زد گفت تو آگاهی خیابون  -

 زنجانه. 

 شهره مبهوت پرسید: 

آگاهی؟! چرا؟ گفتید خیابون زنجان؟ االن زنگ  -

 زنم به کاوه. شاید هنوز سر کار باشه. می

 افشین گفت: 

 گشتم خونه، دیدمش. سر کار نیست. برمی -

 کجا بود؟  -

 افشین جواب سؤال شهره را نداد. پژمان گفت: 

رم آگاهی ببینم چی آی با من ؟ دارم میافشین می -

 شده. 

 پوشم. االن لباس می -

 رم ماشین رو دربیارم. می -

تره. راستی نامدار ماشین من رو دربیار، از همه عقب -

 کجاست؟ 



آد. گوشیش رو جواب نداد. گفته بود امشب دیر می -

 جوشه. بجنب افشین. دلم داره مثل سیر و سرکه می

صدای بسته شدن در به گوش رسید و چند لحظه بعد دِر 

هال به شکل مثلثی روی پریسا  اتاق پریسا باز شد. نور

افتاد و چشمش را زد. افشین وارد شد و باالی سر 

خیز شد و به او نگاه کرد. افشین پریسا رفت. پریسا نیم

 گفت: 

 که با اسنپ اومدی، سر چهارراه کاوه رو دیدی، آره؟  -

 ... بله. ب -

 درخواست اسنپت رو نشون بده ببینم.  -

 من کرد. پریسا من

... یعنی... ترنم با گوشی خودش برام اسنپ چیزه -

 گرفت. 

 وقت؟ چرا اون -

خب... چیزه... یعنی... شارژ... نه، منظورم اینه  -

ی قبل که ترنم اینجا بود، من براش اسنپ که... دفعه

 گرفتم پولش هم حساب کردم، خواست جبران کنه. 



 های پریسا خیره شد و غرید: افشین در چشم

گی، اما مطمئن باش و راست میباشه، فعالً ت -

فهمم. وای به حالت اگه دروغ گفته واقعیت رو می

 باشی. 

 شهره جلوی در اتاق ظاهر شد و گفت: 

اینجایی افشین؟ هرچی با گوشی کاوه تماس  -

ده. زنگ زدم خونه، مامان گفت گیرم، جواب نمیمی

کنم هنوز نیومده. شما برید، من کاوه رو پیدا می

 تونه بکنه. می کارببینم چی

افشین پوزخند زد و از اتاق بیرون رفت. پریسا در 

تختخواب مچاله شد و به صدای بیرون رفتن ماشین از 

خانه گوش کرد، بعد زد زیر گریه. از تمام عمرش 

توانست با نامدار کرد. نمیپناهی میبیشتر احساس بی

فهمید پریسا پیگیر کارهای درددل کند، چون او نباید می

توانست به مانی و ترنم کل واهرش بوده است. نمیخ

ماجرا را بگوید، چون تا آخرین لحظه سعی کرده بود به 

چیز را نگوید. ترنم کمتر اطالعات بدهد و همه

سوخت، از ته دل حال که دلش برای نغمه میدرعین

نگران بود که به شکلی لو برود این کار زیر نظر کاوه 



کرد داشته است. حس میبوده و او هم آنجا حضور 

ترکد. از تهدید آخر افشین با تمام وجود قلبش دارد می

 کرد.احساس ناامنی می
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پریسا هنوز تردید داشت اما باالخره پتو را روی سرش 

کشید و گوشی را لمس کرد. دیروقت بود و موقعی که 

کاوه جواب داد، صدایش نگران بود. پریسا با صدایی 

 آلود بود آهسته گفت: که هنوز بغض

 سالم. ببخشید اگه بیدارت کردم.  -

خواب نبودم. چی شده؟ شهره و بابات پشت سر هم  -

زنن. مامان بابام هم ن به گوشی من زنگ میدار

وسطشون اضافه شدن. حدس زدم موضوع دستگیری 

 ست، جواب ندادم. نغمه

 خونه نرفتی؟  -



خوام فعالً پیدام کنن. تو ماشینم. تو... گریه نه، نمی -

 کردی؟ 

 آره.  -

 بابات چیزی گفت؟  -

هایی را که دوباره روی صدای پریسا شکست و اشک

 کیده بود با پتو پاک کرد. صورتش چ

گم و شک کرده که من پیش ترنم بودم. گفت دروغ می -

 ونشون کشید. برام خط

 االن بابات کجاست؟  -

 با عموم رفتن آگاهی. کاوه...  -

هقی را که یکباره سراغش آمده پریسا سعی کرد هق

بود، خفه کند و صدایش از زیر پتو بیرون نرود. کاوه 

 گفت: 

کاری هم واسه خودت دردسر درست دونمببین با ن -

 کردی هم من. 

کلماتش سرزنشگر بود اما لحنش نرم و پرمالطفت. 

 پریسا نالید: 



جا و بفهمن ببخشید. کمکم کن. اگه برن اون -

جا دستگیری نغمه کار تو بوده و من هم اون

 کنه. ام میبودم... بابام بیچاره

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

به سرگرد دروغ گفتم که یه مشکلی برام پیش  -

تونم بهش تونم برم آگاهی. االن چی میاومده و نمی

 بگم؟ 

هق کرد. کاوه پریسا به جای جواب فقط آهسته هق

 گفت: 

 شه کرد. کار میزنم ببینم چییه زنگ می -

 باشه.  -

 گریه نکن دیگه.  -

 خب.  -

اضر بود هر اش پر کشید. حدل کاوه برای صدای گرفته

کاری بکند که آن جنگل بارانی دوباره آفتابی و 

 درخشان باشد. محکم گفت: 



ذارم بابات چیزی بفهمه. فقط به شه. نمیدرست می -

ترنم پیام بده بگو حواسش جمع باشه که اگه بابات 

 جا بودی. پیگیر شد، بگه تو تا آخر شب اون

 دادم.  -

 پس برو با خیال راحت بخواب.  -

 بره. تا بهم خبر ندی، خوابم نمی -

دم، تو بخواب، ممکنه کارم طول بکشه. بهت پیام می -

 بینی. صبح می

 باشه.  -

 پریسا بعد از مکث کوتاهی اضافه کرد: 

 مرسی کاوه.  -

 کاوه سرد و جدی گفت: 

ی فامیلی به کنم. به چشم یه وظیفهخواهش می -

 موضوع نگاه کن.
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ی وقتی تماس را قطع کرد، چشمانش را بست. گریه

پریسا روحش را به هم ریخته بود و چند دقیقه 

فراموش کرده بود نقابی را که از چند ماه قبل روی 

صورت داشت، حفظ کند، اما با آخرین جمله سعی کرده 

ا بود جبران کند. به خودش یادآوری کرد باید پریسا ر

فراموش کند. پریسا صرفاً از روی کنجکاوی و برای 

شد. فهمیدن ماجراهای این پرونده گاهی با او همراه می

کرد. احتماالً در این واقعیتی بود که باید درک می

شد و کاوه دیگر چندان دور او زنی متأهل میای نهآینده

داد قلبش حتی حق نداشت به او فکر کند. نباید اجازه می

 ر از این اسیر شود و وجودش را به بند بکشد. بیشت

اش را از روی صندلی نفس عمیقی کشید و گوشی

کنارش برداشت و شماره گرفت. وقتی تماسش پاسخ 

 ی دیگری را گرفت و به مخاطب گفت: داده نشد، شماره

سرگرد کجاست... ِکی رفتن اتاق بازجویی؟...  -

خودم خواد. های متهم رسیدن؟... نه، نمیفامیل

ها. هاش رو ببر تو یکی از اتاقآم. فقط فامیلمی

 نذار بیان بیرون و تو راهرو یا حیاط باشن.



های خلوت تماس را قطع کرد و استارت زد. در خیابان

و خالی پایش را روی پدال گاز فشار داد. وقتی وارد 

بزرگراه شد، ماشین را به باند یک هدایت کرد و تا 

توانست، سرعت گرفت. می آخرین حدی که خودرویش

این بار فقط موضوع آرامش گرفتن از سرعت نبود. باید 

رساند. به پریسا قول داده بود و زودتر خودش را می

کرد. هرچند این دختر دوستش نداشت اما باید عمل می

 این تأثیری در احساس عمیق کاوه نسبت به او نداشت. 

□ 

ترام گذاشت. کاوه وارد اتاق شد، خبردار ایستاد و اح

هایی درهم پشت میزش نشسته بود. سرگرد همتی با اخم

چند لحظه به کاوه نگاه کرد و برخالف همیشه بدون 

 اینکه به او آزادباش بدهد، گفت: 

 ماجرا رو تعریف کن.  -

دیشب گفتم خدمتتون قربان. من پریسا رهنما رو تو  -

اون کوچه دیدم. فرستادمش تو ماشینم که وسط عملیات 

نباشه ولی موضوع رو فهمید. وقتی رسوندمش، باباش 

ما رو دید. صالح نبود برگردم اداره و خودم از متهم 

 بازجویی کنم، واسه همین به شما زحمت دادم. 



 تر شد. اخم سرگرد غلیط

بعد تصمیم گرفتی به من دروغ بگی که برات  -

 مشکلی پیش اومده و نتونستی بیای؟ 

اسخ ماند و وقتی کاوه را سرگرد مکثی کرد و منتظر پ

 ساکت دید کمی صدایش باال رفت. 

واقعاً ازت انتظار نداشتم شمس. اعتمادی رو که  -

 این همه سال بهت داشتم، به باد دادی. 

های کاوه سرش را پایین انداخت و خیره به موزاییک

 کف اتاق گفت: 

 ام. ببخشید قربان. شرمنده -

 سرگرد داد زد: 

 سرت رو بلند کن و خبردار وایستا.  -

ورق ایستاد ولی نتوانست به چشمان کاوه دوباره شق

ی پشت خشمگین سرگرد نگاه کند و خیره شد به پنجره

سر او. برخالف نور پررنگی که پنجره را پر کرده بود، 

 دلش گرفته و ابری بود. سرگرد گفت: 

 منتظرم کل ماجرا رو بشنوم.  -



ای بود قربان. دیگه هیچ ناگفتهکل ماجرا همین  -

 نمونده. 

جا جا بود؟ خبر داشت اونپریسا رهنما چرا اون -

کنه؟ کار میجا چیدونست اونعموشه؟ میی زنخونه

ی آژانسی که رفتی این دختر رو اصالً مگه تو راننده

 برسونی و باباش شما رو دید؟ 

قربان، رسوندمش که تو راه بگیرمش به حرف و  -

 های شما رو بفهمم. ب سؤالجوا

 خب؟  -

عموشه. قبالً تعقیبش ی زنجا خونهدونست اونمی -

کرده بود و اون خونه رو یاد گرفته بود، ولی خبر 

 افته. جا چه اتفاقی داره مینداشت اون

 سرگرد با اخمی آلوده به ناباوری به کاوه نگاه کرد. 

 عموش رو تعقیب کرده بود؟چرا زن -
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خواد زودتر قاتل پیدا بشه که اتهام گفت دلش می -

ی زودتر از گردنش برداشته بشه و... به خانواده

 عموش شک داشته. 

 ی عموش شک داره؟ چرا به خانواده -

های چند روز قبل به همون دلیلی که تو گزارش -

ربان. ماجرای فوت دخترعموی براتون نوشته بودم ق

نوجوونش و مزاحمت مقتول که منجر به اون حادثه 

شده. در واقع پریسا رهنما همون شکی رو داشته که 

 من هم داشتم. 

 تونه به نتیجه برسه؟ و فکر کرده زودتر از تو می -

 ظاهراً همین فکر خام و بچگونه رو داشته قربان.  -

هدف اشت و بیسرگرد خودکاری از روی میزش برد

اش متفکر و روی کاغذی چند خط نامفهوم کشید. قیافه

هنوز عصبی بود. چند لحظه بعد خودکار را روی میز 

 انداخت. 

کنی شمس؟ یه جای این چی رو داری از من مخفی می -

 داستان ایراد داره. 



 چی رو براتون گفتم قربان.همه -

نگ زده اگه تمام داستان اینه، چرا همون دیشب که ز -

بودی نگفتی؟ اینکه بهونه آوردی که برات یه مشکل 

تونی بیای از متهم خونوادگی پیش اومده و نمی

رسونه که هنوز بازجویی کنی، من رو به این نتیجه می

کنی، چون این ماجرا چیزی نیست کاری میداری مخفی

 که همون دیشب نتونسته باشی بگی. 

کاوه آب دهانش را فروداد و سعی کرد محکم حرف 

 بزند. 

قربان، پریسا رهنما همیشه با پدرش مشکل داشته.  -

آمیز حرف زد. دیشب وقتی باباش ما رو دید، طعنه

معلوم بود متوجه شده ما با هم بودیم. من حس 

کردم اگه بفهمن نغمه معزی دستگیر شده و عملیات 

شه. رهنما بد میرو من هدایت کردم، برای پریسا 

برای همین نخواستم خودم ازش بازجویی کنم. عذر 

خوام که همون دیشب براتون توضیح ندادم. می

 اشتباه بزرگی بود. 

 کاوه مکثی کرد و اضافه کرد: 



ام که دیشب وسط بازجویی مزاحمتون شدم شرمنده -

اش و ممنونم که لطف کردید و نذاشتید خونواده

 وده. بفهمن این کار دست من ب

 سرگرد نفس صداداری بیرون داد. 

فهمن شمس. ما پیگیر تخلف سقط جنین می -

گشتیم. غیرقانونی نبودیم، دنبال قاتل نوید گنجی می

ی پژمان رهنما هنوز اون سوءظنی که به خانواده

داشتی، سر جای خودش هست، بنابراین الزمه با متهم 

طر در این مورد حرف بزنی و بازجوییش کنی. به خا

کاری تو مجبور شدم صبح پرونده انگاری و مخفیسهل

کنن ولی باید رو بفرستم دادسرا و با وثیقه آزادش می

 احضارش کنی و موضوع قتل رو پیگیری کنی. 

کنم. مهم این بود که چشم قربان، حتماً این کار رو می -

جا بودم و شک نکنن پریسا رهنما دیشب نفهمن من اون

ی قتل مشکلی عدش پیگیری پروندههم با من بوده. ب

 ندازم. نداره. مطمئن باشید چیزی رو از قلم نمی

کنم ارتباطات فامیلی تو ممکنه شمس، دارم فکر می -

ساز بشه. همون شب اول هم به واسه این پرونده مشکل

ای که ازت این موضوع فکر کرده بودم اما با سابقه



ارجحه.  چیسراغ داشتم، مطمئن بودم کارت به همه

خوام از خودت االن دیگه این اطمینان رو ندارم. می

کنم یکی از افسرهای بپرسم، چون هنوز هم فکر می

اعتمادمی. به نظرت بهتر نیست این پرونده رو قابل

 بسپریم به یکی دیگه از همکارها؟ 

خیر قربان. خیالتون راحت باشه، من به تمام مظنونین  -

کنم. امکان نداره گاه میاین پرونده مثل یه غریبه ن

 مشکلی پیش بیاد. 

سرگرد چند لحظه به چشمان کاوه که هنوز خبردار 

 مقدمه پرسید: ایستاده بود نگاه کرد و بی

 بین تو و پریسا رهنما... ارتباط خاصی هست؟  -

 خیر قربان. -
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بشه. قبالً هم دوست ندارم احساسات وارد کار  -

موقعی که این دختر به خاطر مدارک موجود در 

ای صحنه بازداشت شده بود، حس کرده بودم کالفه

خوام کنی ازش رفع اتهام بشه. میو داری تالش می

 واقعیت رو بشنوم شمس. 

 کاوه نفس عمیقی کشید. 

قربان، واقعیت اینه که... بله، قبالً ازش خواستگاری  -

نوز جواب نگرفته بودم که ماجرای کرده بودم ولی ه

اعتیادش پیش اومد و... موضوع منتفی شد. االن 

ام احساسی در کار نیست که بخواد مانع انجام وظیفه

بشه. من اگه تالش کردم ازش رفع اتهام بشه، صرفاً به 

دلیل اجرای عدالت و دستگیری قاتل اصلی بود، چون با 

ای که تو کارم به شناختی که از این دختر دارم و تجربه

 دست آوردم، احتمال قاتل بودنش خیلی کمه. 

خوای مسئول این پرونده بمونی؟ من مطمئنی می -

کنم، عذرخواهیت رو خطای دیشبت رو فراموش می

شه، اما اگه یه بار کنم و موضوع تموم میقبول می

دیگه بشنوم روابط فامیلی یا احساسی باعث شده 

دیگه گذشتی در کار نیست. وظایفت درست انجام نشه، 



خوب فکر کن و درست تصمیم بگیر. شاید به نفع 

خودت هم باشه که از این پرونده کنار بکشی. دوست 

 دار بشه. ندارم سوابق خوبت به خاطر این چیزها خدشه

 کاوه محکم جواب داد: 

خوام کارم رو ادامه گم میبله قربان، با اطمینان می -

ایی کردم که در جریانش هستید. هبدم. تا االن پیشرفت

ندازه. دوست انتقال پرونده به همکارها کار رو عقب می

ها ببینم. دارم زودتر قاتل این پرونده رو پشت میله

 کنم. مطمئن باشید تمام تالشم رو می

 دم. کار رو ادامه بده. یه فرصت دیگه بهت می -

 ممنونم قربان.  -

ه بهم دروغ گفتی یا و یادت باشه بار اول و آخره ک -

چیزی رو ازم مخفی کردی. فقط اگه یه بار دیگه تکرار 

 بشه، بدون هیچ گذشتی انتظار تنبیه رو داشته باش. 

 دید قربان. کنید که بهم فرصت میلطف می -

 مرخصی.  -

کاوه دوباره احترام گذاشت و از اتاق بیرون رفت. دلش 

قدر اداری گرفته بود. اولین بار بود که سرگرد با او این



کرد. پیش نیامده بود که بعد از و سرد برخورد می

ی نشستن پیدا نکند و ورودش به اتاق سرگرد اجازه

ها ته دلش طور شدید بازخواست شود. با تمام ایناین

اجرا به خیر گذشته بود. پرونده هنوز راضی بود. م

تر اینکه چشمان پریسا دست او بود و از همه مهم

خشک شده بود. صبح در پاسخ پیامش که خبر داده بود 

ماجرا به خیر گذشته و افشین نفهمیده کاوه دیشب آنجا 

مرسی کاوه. نجاتم »بوده است، پریسا نوشته بود: 

 « دادی. خیلی لطف کردی.

یک قلب سبز فرستاده بود، همرنگ  بعد یک گل و

چشمانش. کاوه آرزو کرده بود آن قلب سرخ بود و 

نشانی از عشق و عالقه، اما همان قلب سبز هم دلش را 

هایش لرزانده بود. اولین بار بود که پریسا در پیام

زود و همان قلب سبز اولین نشانه از مهرآمیز حرف می

 ً یک احساس  چیزی به نام احساسات بود، ولو صرفا

 ِدین انسانی. 

وارد اتاقش شد و پشت میز نشست. قبل از اینکه بعد از 

اش را خوابی کارش را شروع کند، گوشییک شب بی

رنگی برداشت و دوباره پیام پریسا را خواند. لبخند کم



روی لبش نشست. گوشی در دستش لرزید. موقعی که 

اسم افشین را دید، چند لحظه به آن خیره شد. مطمئن 

انتظارش نیست ولی االن دیگر  بود تماس خوشایندی در

داد، دوباره باعث سوءظن اگر تماس را جواب نمی

شد. به خودش دلگرمی داد که شاید افشین افشین می

وقتی فکر کرده او دیشب اصالً در آگاهی نبوده و دنبال 

کار دیگری بوده است، تصمیم گرفته برخورد ناخوشایند 

د و دیشبش را جبران کند. روی گوشی انگشت کشی

 مقدمه گفت: سالم کرد. افشین سرد جوابش را داد و بی

 تو خبر داشتی نغمه رو گرفتن؟  -

 االن خبردار شدم.  -

ما االن تو دادسراییم. قاضی براش وثیقه تعیین کرده.  -

 کنن. تا یه ساعت دیگه آزادش می

 کاوه چیزی نگفت. افشین ادامه داد: 

. نغمه اهل این خوام زودتر این گند رو جمع کنیمی -

 کارها نیست. 

 دونید.من قاضی نیستم عمو. خودتون که می -
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 افشین عصبی گفت:  

گی عمو. مطمئنم تمام این بار آخرت باشه به من می -

ی ما و ها زیر سر توئه. افتادی به جون خونوادهبازی

گردی. باید خودت هم درستش میمعلوم نیست دنبال چی 

 کنی.   

دم. اگه کاری از ام رو انجام میمن فقط دارم وظیفه -

 دستم بربیاد در خدمتم ولی...

 افشین داد زد: 

ات هرچی هست، خودت رو از دختر من دور وظیفه -

نگه دار. یه بار دیگه حتی اگه اتفاقی تو خیابون 

ببینیش، حق نداری بهش نزدیک بشی وگرنه 

 رچی دیدی از چشم خودت دیدی. ه

کاوه دهان باز کرد چیزی بگوید و توضیح بدهد بلکه 

افشین آرام شود ولی صدای بوق اشغال نشان داد تماس 

قطع شده است. کاوه حرصش را با نفس عمیقی بیرون 



داد. نگاهی به پیام پریسا انداخت که هنوز روی گوشی 

د. گوشی باز بود. چشمانش را بست و روی هم فشار دا

تلفن روی میزش را برداشت و شماره گرفت. از 

گروهبان قدرتی که تماس را جواب داده بود خواست 

هرچه در این چند روز از آتیال فتاحی به دست آورده، 

 برایش بفرستد.  

□ 

های آتیال نگاه کرد و با کاوه برای چندمین بار به پیام

ت هایش را روی هم فشار داد. به خودش گفخشم لب

دانست چه چیزهایی قرار خودآزاری دارد. خوب می

برد است بخواند و انگار از آزار دادن خودش لذت می

های آتیال را خواسته بود. فایل را بست و که فایل پیام

نفس عمیقی کشید تا خودش را آرام کند. عالمتی که 

زد و خبر از رسیدن فایل ی مونیتور چشمک میگوشه

ش را جلب کرد. آن را باز کرد و داد، توجهجدیدی می

خواند و گوشی تلفن روی میزش را برداشت و شماره 

 گرفت. 

قدرتی، این چیه برام فرستادی؟ یکی به اسم حسام  -

مترقی تو پارک با زنی به اسم الهه محسنی درگیر شده 



و هردوشون رو بردن پاسگاه تجریش. حسام از زنه 

و تهدیدش  شکایت کرده و گفته براش پاپوش دوخته

وجرح ازش شکایت کرده. کرده، زنه هم به اتهام ضرب

 این چه ربطی به ما داره؟ 

 ی بازجویی رو هم براتون فرستادم. قربان خالصه -

 حوصلگی گفت: کاوه با بی

وقت ندارم بخونم. تو دوتا جمله بگو جریان چیه که  -

 کپیش رو فرستادن واسه ما. 

ی قتل نوید قربان موضوع با یکی از مظنونین پرونده -

 گنجی مرتبطه، امیرعلی حبیبی. 

 ابروهای کاوه جمع شد. 

 توضیح بده.  -

ظاهراً کسی که الهه محسنی رو ترغیب کرده حسام  -

مترقی رو تهدید کنه، امیرعلی حبیبی بوده. این ادعاییه 

که زنه کرده ولی هنوز اثبات نشده. حسام پشت 

شویی پارک زنه رو گرفته بوده، به ادعای چند ستد

زده نفر شاهد دستش رو پیچونده و سرش داد می

زنه «. کدوم نامردی بهت گفته بود من رو تهدید کنی»



جا هیچی نگفته ولی وقتی مردم زنگ زدن و اون

بردنشون پاسگاه، زنه گفته امیرعلی بهش پول داده که 

 این کار رو بکنه. 

مه بزن هردوشون رو بفرستن اینجا. یه سریع یه نا -

زنگ هم بزن به امیرعلی حبیبی بگو تا یه ساعت دیگه 

 اینجا باشه. 

 اطاعت قربان. -

های بازجویی ی فایلکاوه گوشی را گذاشت و بقیه

خواست قبل از مرتبط با این پرونده را باز کرد. می

صحبت با آن سه نفر بیشتر بفهمد ماجرا چیست. بعد از 

اش را که فایل را مرور کرد، بلند شد و لباس پرسنلیاین

با لباس عادی عوض کرد. بیرون رفت و در اتاق 

 گروهبان قدرتی را باز کرد. 

گردم. اون رم جایی و تا دو ساعت دیگه برمیمن می -

سه نفر که رسیدن، الهه و حسام رو بفرست 

بازداشتگاه، امیرعلی رو هم زیر نظر نگه دار ولی 

 که خودش متوجه نشه. جوری 

 چشم قربان.  -



ای کمی بعد کاوه پشت فرمان ماشینش نشست و با قیافه

اش را برداشت متفکر راه افتاد. کمی که دور شد، گوشی

 « خوبی؟»و به پریسا پیام داد: 

از وقتی برگشتن، بابام »پیام پریسا با کمی تأخیر رسید. 

و واسه زنه و جریان رسره داره وسط هال داد مییه

کنه ولی شکر خدا دیگه نیومده سراغ شهره تعریف می

فهمیدن تو با من. باز هم مرسی به خاطر دیشب. اگه می

فهمید دستگیری نغمه ارتباط داشتی، مطمئنم بابام می

 «جا بودم.من هم اون
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ام دادم که یه وقت من باید با نغمه حرف بزنم. بهت پی»

 « ی عموت نباشی.خونه

شه کنن خب. نمیخوای بزنی؟ شک میچه حرفی می»

 « چند روز دیگه باهاش حرف بزنی؟



من هم به خاطر جریان دیشب تو اداره وضعم خوب »

نیست. کلی سرزنش شدم و سرم رو انداختم پایین و 

شه بیشتر کارم رو عقب عذرخواهی کردم. دیگه نمی

  «بندازم.

پریسا چند شکلک غمگین فرستاد. کاوه نوشت: 

 « جا بودم.فهمن من دیشب اوننگران نباش، نمی»

پریسا پیام را دید اما جوابی نداد. کاوه گوشی را روی 

صندلی پرت کرد و به خودش لعنت فرستاد. انگار الزم 

بود هر چند دقیقه به خودش یادآوری کند که باید این 

ل ممکن از دلش بیرون کند. عشق مسخره را به هر شک

 بلند گفت: 

االغ، الزم نیست نگران پریسا باشی و بهش  -

کنی. واسه کسی بمیر کار میگزارش بدی داری چی

که برات تب کنه. بیشتر از این خودت، شخصیتت و 

کارت رو به خاطر دختری که یه ارزن هم برات 

 ارزش قائل نیست، له نکن. 

از بین دو ماشین الیی  پدال گاز را بیشتر فشار داد،

 کشید و تا حد ممکن سرعتش را افزایش داد. 



□ 

دِر اتاق بازجویی باز شد و امیرعلی همراه یک سرباز 

وارد شد. کاوه به سرباز اشاره کرد بیرون باشد. الهه 

 از جا پرید و گفت: 

 خودشه جناب سروان. همین بود.  -

ای مبهوت به الهه نگاه کرد و بعد رو امیرعلی با قیافه

 به کاوه گفت: 

 این همونه که گفته من بهش پول دادم که...؟  -

 نفس صداداری بیرون داد و اضافه کرد: 

بهت که گفتم پاپوشه. من تا حاال این خانم رو ندیدم  -

 کاوه. 

 کاوه اخم مالیمی کرد. 

 اینجا سروان شمس هستم. بشین لطفاً.  -

امیرعلی جلو آمد و روی تنها صندلی خالی کنار میز 

 فلزی نشست. الهه گفت: 

الکاتبینه. البد هرچی آشنایید؟ پس حسابم با کرام -

 کنید. بگم، باور نمی



 کاوه بدون اینکه پاسخی بدهد گفت: 

 هات رو در حضور خودش بگو. یه بار دیگه حرف -

 الهه نگاهی به امیرعلی انداخت. 

گفته بود اگه بتونم با یه َمرده آشنا بشم این آقا بهم  -

ده. من و فیلم و عکس بگیرم، پول خوبی بهم می

 هم... 

 کاوه حرفش را قطع کرد. 

هایی که بهم زدی. با جزئیاتش بگو. تمام حرف -

 چطوری باهاش آشنا شدی؟ 

تو پارک نشسته بودم، اومد سراغم. گفت بهش  -

 نشونی دادن من رو کجا پیدا کنه. 

 یرعلی با حرص گفت: ام

 بافی؟ بینم. چرا قصه میمن اولین باره شما رو می -

 کاوه به امیرعلی اشاره کرد که سکوت کند. 

 شه. فعالً فقط گوش کن.نوبت حرف زدن تو هم می -
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 دوباره رو کرد به الهه. او گفت: 

م تموم شده بود، پول هم ی قبلیبیکار بودم، صیغه -

خواد. نرخ نداشتم. اول فکر کردم واسه خودش می

خواد. بعد توضیح رو بهش گفتم. گفت خودش نمی

داد که باید خودم رو به یکی نزدیک کنم، مخش رو 

 ام کنه، بعد هم از... از... بزنم و کاری کنم صیغه

ای را که انگار الهه سختش بود بگوید، کامل کاوه جمله

 د. کر

 از روابطتون فیلم و عکس بگیری و بهش بدی.  -

 بله.  -

 امیرعلی از جا پرید و صدایش رفت باال. 

خوای برام بافی خانم؟ میچرا اراجیف به هم می -

پاپوش درست کنی؟ اصالً تو کی هستی؟ هدفت از 

 این کارها چیه؟ 

 کاوه با تحکم گفت: 



 بشین و سکوت کن.  -

امیرعلی نفسش را پوف کرد و نشست. کاوه رو به الهه 

 گفت: 

 بعد چی شد؟  -

اول گفتم نه. تا حاال همچین کاری نکرده بودم. جناب  -

سروان، ما کار غیرقانونی و غیرشرعی تو مراممون 

 شیم، شرعی و قانونی. نیست. صیغه می

 کاوه با اخم گفت: 

مروز داری دیگه؟! نه که االبد ُعده هم نگه می -

 ی یکی باشی فردا یکی دیگه. صیغه

 الهه با طلبکاری گفت: 

خوایم دارم. مسلمونیم بابا، نمیمعلومه که نگه می -

 که گناه کنیم. ما...

 کاوه حرفش را قطع کرد. 

 ی ماجرا رو بگو. بقیه -

کنم، بعد یه مبلغی پیشنهاد کرد که اول گفتم نمی -

نتونستم ازش بگذرم. خب دستم هم خیلی خالی بود. 



شه که، مخ یکی پول الزم داشتم. گفتم حاال چیزی نمی

گیرم. یه تیر و دو زنم، یه پولی هم از اون میرو می

نشون. آدرس َمرده رو بهم داد، نصف پول هم داد. گفت 

 سه آخر کار. اش باشه وابقیه

 اون مرد کی بود؟  -

همین االغی که امروز تو پارک داشت دستم رو  -

ها هم بازیکردم از این وحشیشکوند. اصالً فکر نمیمی

بلد باشه. اون مدت که باهاش بودم، خیلی آدم به نظر 

زد قرار اومد. یعنی کاری به کارم نداشت، زنگ میمی

عه هم پول خوبی کرد و هر دفذاشت، کارش رو میمی

 داد. می

 اسمش چی بود؟   -

 حسام مترقی.  -

 چطوری بهش نزدیک شدی؟  -

 یه شرکت داشت. این آقا...  -

 به امیرعلی اشاره کرد. 



گفته بود تو کار صادرات وارداته. چند روز دوروبر  -

شرکتش کشیک کشیدم تا باالخره سوارم کرد. ماشینش 

 . اعیونی بود، سرووضعش هم خوب بود

 تون ادامه پیدا کرد؟ چی شد آشنایی -

 ای کرد. خندهالهه تک

کارمونه دیگه. بلدیم جناب سروان. بالنسبت شما،  -

شن. دوتا چشمه نشونشون بدی، مردها زود خر می

افتن. زیاد طول نکشید عین چی دنبالت راه می

 خواست گرفتم.فیلمی رو که این بابا می
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 آهی کشید و ادامه داد: 

ها رو آدم خوبی بود. حیف زود تموم شد. تا فیلم -

دادم به این مرتیکه، دو روز بعد حسام زنگ زد 

رفتم شرکتش. انگار تعطیل گفت برم پیشش. می



هایی که بود. کارمند مارمند نداشت یا اون وقت

که رفتم،  کرد. روز آخرگفت من برم، دکشون میمی

هرچی از دهنش دراومد بارم کرد. از قبل خیال 

کردم خودم داشتم انکار کنم که خودم دادم. فکر می

رو ناراحت نشون بدم و بگم خبر ندارم کی ازمون 

جا شه، ولی نشد. همونفیلم گرفته، باورش می

خواست کتکم بزنه که بگم کی ازم خواسته فیلم می

م تونستم از و عکس براش ببرم. شانس آورد

دستش دربرم. وارد نبود. در رو قفل نکرده بود. 

فرار کردم تو خیابون و پریدم تو اولین تاکسی. 

خطم هم از ترسم انداختم دور. جوری عصبانی بود 

ترسیدم برم پارک همیشگی. بعد که یه مدت حتی می

ها از آسیاب افتاده و رفتم، روز دوم هم گفتم آب

سرم. مردم نرسیده بودن، عین اجل معلق نازل شد 

 ام کنه. خواست خفهجا میهمون

 امیرعلی با غیظ گفت: 

زن ناحسابی، من تو عمرم تو رو ندیده بودم تا  -

 موقعی که وارد این اتاق شدم. 

 رو کرد به کاوه. 



هاش رو قبول ندارم کدوم از حرفگه. هیچدروغ می -

 کنم. و تکذیب می

 الهه عصبی گفت:

ی خودتن که حتی اسمت رو گهفکر کردی همه لن -

بهم چاخان گفته بودی؟ فکر کرده بودی با هالو 

طرفی؟ کاِرت بودار بود، من هم تعقیبت کردم. اسم 

 ت هم یاد گرفتم. و رسمت رو درآوردم، آدرس مغازه

 امیرعلی پوزخند زد.  

اونی که استخدامت کرده واسه من پاپوش بدوزی،  -

ت کن من بهت پول این چیزها رو هم یادت داده. ثاب

 دادم که بری همچین کاری بکنی. 

 رو کرد به کاوه. 

هام رو سوته استعالم حسابتونی سهمطمئنم می -

بگیری. لطفاً بگیر که معلوم بشه این خانم داره 

گه. اگه پولی از حساب من رفته بود تو دروغ می

 وقت درسته. حسابش، اون

 الهه هم پوزخند زد. 



نگی؟ پول نقد دادی. گفتی کارتت فکر کردی خیلی زر -

 ها. جور بهونهسوخته و از این

آری که پای من رو بکشی تو فعالً تو داری بهونه می -

 گندی که باال آوردی. 

نخیر جناب، با بچه طرف نیستی. سی سالمه، دوازده  -

مه ساله کارم اینه. دیگه مار خوردم افعی شدم. حالی

خواد و غریب میوقتی یکی مثل تو یه کار عجیب

لنگه. حاضره کلی هم پول باالش بده، یه جای کارش می

هام همون دوروبر هردوباری که بهم پول دادی، رفیق

بودن. ازت فیلم دارم که بهم پول دادی. گذاشته بودی تو 

پاکت، من هم مخصوصاً جلو خودت پاکت رو وا کردم و 

ها رو شمردم که تو فیلم معلوم بشه. جناب تراول

 ها رو دیده. روان فیلمس

ی صورت امیرعلی وا رفت. کاوه نگاهی به چهره

ی او انداخت که معلوم بود سخت دارد به پریدهرنگ

آورد دلیلی بسازد که به الهه پول داده و ذهنش فشار می

از شر این ماجرا خالص شود. کاوه با صدای بلند 

سرباز پشت در را صدا زد و وقتی او وارد اتاق شد 

 ت: گف



این خانم رو ببر بازداشتگاه، بعد هماهنگ کن،  -

همراه حسام مترقی تحویلشون بدید به پاسگاه 

 تجریش.  

 الهه بلند شد و گفت: 

واسه چی دوباره باید برم پاسگاه؟ من که کاری  -

 نکردم جناب سروان. هرچی بود و نبود رو گفتم.  

رید همون کارتون دیگه ربطی به ما نداره. می -

اهی که اول بردنتون. شکایتی که ازتون شده، پاسگ

 کمک به تهدید و ارعاب حسام مترقی بوده. 

خواد بره حسام من اصالً خبر نداشتم این مرتیکه می -

ها دونستم با اون فیلمرو تهدید کنه. به جون خودم نمی

 کار داره.چی

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_دویست_و_سی_و_پنج

 گیره، کار من نیست. قاضی تصمیم می -



کاوه به سرباز اشاره کرد و وقتی همراه الهه بیرون 

 رفتند، رو کرد به امیرعلی. 

تر از اونه که بخوای انکارش کنی. موضوع روشن -

غیر از فیلمی که به این خانم پول دادی، حسام 

مترقی گفته خواستگار نیوشا بوده. نیوشا هنوز 

مدت کوتاهی الهه رو صیغه  جواب نداده بوده که

کرده. چند وقت بعد یکی بهش زنگ زده گفته اگه 

دست از سر نیوشا ورنداره، ازش عکس و 

های تونه بین خانواده و شرکتهایی داره که میفیلم

همکارش آبروریزی بزرگی راه بندازه، چند نمونه 

هم براش فرستاده. خطی که تماس گرفته، به نام تو 

کارت استفاده کردی و بعد ز اون سیمبوده. یه بار ا

خاموش شده. تازه حتی اگه این مدارک هم نبود، 

وقتی طرف خواستگار نیوشاست، واضحه پای تو 

 وسط بوده. انکار نکن که دوستش داری. 

امیرعلی نفس صداداری بیرون داد و هردو دستش را 

هایش را روی صورتش گذاشت. چند لحظه بعد دست

 برداشت و گفت: 



مرتیکه خیلی کنه بود. اومده بود خواستگاری، جواب  -

رفت و کرد. چپ و راست میرد شنیده بود. ول نمی

اومد. با نوید خدابیامرز هم حسابی جور شده بود. می

مخش رو زده بود. نوید هم هر روز سر نیوشا غر 

زد. مامان باباش رو راضی کرده بود که حسام از می

خواستش. ره. نیوشا نمیهر شوهری واسه نیوشا بهت

کرد. هاش گریه میها و مزاحمتهر روز از پیگیری

 مجبور بودم هرجوریه، شرش رو از سر نیوشا وا کنم. 

 کار کنی؟ نیوشا خبر داشت قراره چی -

 امیرعلی با عجله گفت: 

تو رو خدا پای نیوشا رو نکش وسط. اون طفلک  -

ز از هیچی خبر نداشت فقط خوشحال بود که یهو ا

 شر حسام خالص شده. 

 کاوه موشکافانه به چشمان امیرعلی نگاه کرد. 

حسام گفت تو آموزشگاه زبان شاگرد نیوشا بوده و  -

رفته عاشقش شده. گفت واسه کارش گاهی می

سفرهای خارجی و الزم بوده زبانش قوی باشه که 

رفته کالس. وقتی شاگرد نیوشا بوده، یعنی بهش 



طوری یهو مثل سی سال نگفته دوستش داره؟ همین

اش رو ورداشته و اومده خواستگاری؟ قبل خونواده

 بدون اینکه از نیوشا اجاره بگیره؟ 

ابروهای امیرعلی جمع شد و دهانش کمی باز ماند. 

 کاوه بلند شد و گفت:

ذاری، حواست باشه واسه کسی که داری مایه می -

ارزشش رو داره یا نه. امیدوارم نیوشا هم 

 ستت داشته باشه. قدر دوهمین

ها رو به یکی باید همین حرف»کاوه در دلش گفت 

 «خودت بزنه!

 مکثی کرد و ادامه داد: 

چون پرونده از اول مال ما نبوده، مجبورم همراه  -

اون دوتا تحویلت بدم به پاسگاه تجریش. احتماالً 

فرستن پیش قاضی کشیک. برات حکم وثیقه یا می

گ بزن بابات سند ده که آزاد بشی. زنکفالت می

ببره یا ضمانت کنه تا موقع دادگاه. خدا کنه تنها 

اشتباهت واسه رسیدن به نیوشا همین باشه و 

 بتونی از حسام مترقی رضایت بگیری. 



 نفس گفت: تر شد و بیپریدهامیرعلی رنگ

 بابام...  -

 بعد رو کرد به کاوه و یک دفعه جدی شد. 

 منظورت از تنها اشتباه چیه؟  -

نفس صداداری بیرون داد و سرباز را صدا زد.  کاوه

 تاب پرسید: امیرعلی بی

کنی من نوید رو کشتم؟ به خاطر نکنه فکر می -

 دو بار باهام درگیر شده بود...اینکه یکی

کاوه در سکوت نگاهش کرد و وقتی سرباز وارد شد، 

دستور داد امیرعلی هم با دو متهم دیگر به پاسگاه 

اال که مطمئن شده بود امیرعلی تجریش اعزام شود. ح

قدر نیوشا را دوست دارد که حاضر است برای کنار آن

زدن موانعی که سر راه رسیدنش به او وجود دارد، هر 

کاری بکند، سوءظنش نسبت به اینکه او قاتل نوید 

باشد بیشتر شده بود. آخرین حرف امیرعلی هم به این 

 زد.شک دامن می
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کاوه کمی گوشی را از گوشش فاصله داد که صدای داد 

شهره اذیتش نکند. سعی کرد صدایش عصبی نباشد و 

 با مالیمت گفت:

خوای درک کنی؟ من واقعاً عزیز من تو چرا نمی -

تونم کاری واسه نغمه خانم بکنم. مگه رئیس نمی

 ام؟ قوه قضاییه

 : شهره عصبی گفت

بس کن کاوه. مطمئنم خودت ترتیب این کار رو دادی.  -

واسه همین هم فوری اومدی خونه سراغش و در مورد 

 قتل نوید بازجوییش کردی. 

ریزی و این کارمه شهره. واسه خودم برنامه -

ای بندی دارم. اینکه دیروز به اتهام دیگهزمان

بازداشتش کردن و با وثیقه آزاد شده، ربطی به 

جا آوردم های من نداره. تازه حق فامیلی رو بهمهبرنا

شون باهاش که نخواستمش آگاهی. خودم اومدم خونه

 حرف زدم که حالت بازجویی نداشته باشه. 



 صدای شهره دوباره رفت باال. 

جا آوردی؟ خواستی حالت بازجویی حق فامیلی رو به -

نداشته باشه؟ اومدی بدبخت رو به صالبه کشیدی، تحت 

ار گذاشتیش که بگه به خاطر فوت دخترش از نوید فش

وقت غم مرگ فرزندش کینه داشته. زن بدبخت هیچ

ره، بعد تو اومدی سعی کردی ازش اعتراف یادش نمی

بگیری که از همون موقع خیال داشته نوید رو بکشه و 

 شه. انتقام بگیره. از وقتی رفتی، اشکش خشک نمی

در و مادر چقدر سخته فهمم داغ فرزند واسه پمن می -

 ولی... 

صدای بلند افشین که انگار درست کنار شهره ایستاده 

 بود، حرفش را قطع کرد. 

به اون داداش نامردت بگو با این آبروریزی که راه  -

انداخته، پاش به در این خونه برسه، بالیی سرش 

کنم به آرم که تا عمر داره یادش نره. کاری میمی

ی یکه جعلنق آبروی خونوادهگه خوردن بیفته. مرت

ی دستش. هر روز یه جور من رو کرده بازیچه

 آره. بازی درمی



اواخر صحبتش صدایش دور شد و بعد صدای باز شدن 

 دری به گوش کاوه رسید. کاوه سرزنشگر گفت: 

ها رو به من وایستادی وسط هال داری این حرف -

دونی شوهرت عصبیه، تو هم با این زنی؟ میمی

 کنی. ها بدتر داغش میحرف

 من...  -

صدای داد افشین که دور بود ولی دوباره باال رفته بود، 

 حرف شهره را قطع کرد. 

شعور. مطمئنم اون ی بیتمامش تقصیر توئه دختره -

شب با این مرتیکه بودی. خواستی خودشیرینی 

کنی، رفتی یه چیزهایی بهش گفتی که واسه 

 عموت دردسر درست کردی. زن

 هره گفت: ش

 من برم.  -

 کاوه سریع گفت: 

 کار داره؟ با پریسا بود؟ به اون بدبخت چی -



رسید. صدای فریادهای افشین همچنان به گوش می

 شهره با کالفگی گفت: 

ورها نیا کاوه. برم تا دعواشون بدتر نشده. فعالً این -

 خداحافظ. 

شهره بدون اینکه منتظر جواب کاوه بماند تماس را 

قطع کرد. کاوه نفس عمیقی کشید و گوشی را روی 

میزش گذاشت. این همه دردسر کشیده بود که افشین 

نفهمد آن شب پریسا همراه او بوده است ولی انگار 

اش با او فایده بود. افشین هنوز به پریسا و همراهیبی

را کنار بزند و به خودش شک داشت. سعی کرد نگرانی 

گفت نهایت عصبانیت افشین این است که چند روز سر 

ها پریسا داد بزند و سرزنشش کند. بیشتر از این حرف

دخترش را دوست داشت و مطمئناً این عصبانیش زیاد 

 کشید. طول نمی

□ 
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اش و تصویر را نگاه کاوه خیره شده بود به گوشی

کرد. برای دهمین بار آن را بزرگ کرد و با دقت می

خواند. متن کوتاهی بود و در همین مدت کوتاه آن را 

 حفظ شده بود. 

خواد زنده من از این زندگی سیر شدم. دیگه دلم نمی»

کشم. کنم. خودم رو میبمونم. خودم رو خالص می

 «سا باشید.مواظب پری

 «.مینا حبیبی»زیر متن امضا شده بود: 

کاوه تصویر را ذخیره کرد و بعد آن را روی 

تری ببیند. کامپیوترش فرستاد که بتواند در ابعاد بزرگ

تنها چیز بیشتری که توانست بفهمد، این بود که این به 

احتمال زیاد یک عکس واقعی است که از یک نوشته 

افزار نیست. به حصول نرمروی کاغذ گرفته شده و م

ای که این پیام را روی تلگرامش فکر فرورفت. از لحظه

دیده بود، هر لحظه سؤاالت جدیدی در ذهنش شکل 

گرفت. مینا بر اثر سرطان بعد از جراحی در می

بیمارستان از دنیا رفته بود. دلیل مرگش خودکشی نبود. 

که تر اینپس این نامه چه معنایی داشت؟ از همه مهم



کسی که این را در تلگرام برای او فرستاده و بعد هم 

اکانتش را حذف کرده بود، چه کسی بود و با این کار 

 خواست به کاوه بفهماند؟ چه چیزی را می

کاوه نفس عمیقی کشید و به خودش گفت در اولین قدم 

باید بفهمد این نامه واقعاً توسط مینا نوشته شده است یا 

داشت و با تردید به آن نگاه کرد. از اش را برنه. گوشی

اش پا گذاشته و سراغی از پریسا دیروز روی نگرانی

نگرفته بود، اما انگار عوامل مختلفی خیال نداشتند 

رنگی زد. ته بگذارند او پریسا را فراموش کند. لبخند کم

دلش خوشحال بود فرصتی پیش آمده که بدون عذاب 

کرد شغلش اقتضا میوجدان به پریسا زنگ بزند. حاال 

با پریسا تماس بگیرد. تردید را کنار گذاشت و چند بار 

ی پریسا حوصلهروی گوشی زد. کمی بعد صدای بی

 گفت: 

 سالم.  -

 سالم، خوبی؟  -

 بد نیستم.  -



زدم. شنیدم بابات دیروز... داشتم با شهره حرف می -

عموت تقصیر گفت دستگیری زنزد و میسرت داد می

 . تو بوده

 پریسا فقط نفس صداداری بیرون داد. کاوه گفت: 

 من تمام تالشم رو کردم که...  -

 پریسا حرفش را قطع کرد. 

دونم. من از تو ناراحت نیستم. مهم هم نیست که می -

گیره. کالً اخالقش همینه. زنه یا قیافه میبابام داد می

البته آبجی عزیزت هم نقش داره. اون جریان رو که تو 

بودی از نغمه در مورد فوت نکیسا و حس انتقام  رفته

پرسیده بودی، فوری گذاشت کف دست بابام، وگرنه 

فهمید. موقعی که نغمه اومده بود شاید اصالً نمی

گفت، بابام مون و داشت با گریه این چیزها رو میخونه

خواست زیرآب من رو بزنه اصالً خونه نبود. شهره می

 اون شب من و تو با هم اومدیم. و باز بابام یادش بیفته 

طوری که زیرآب من رو زده! بابات به خونم این -

 ست. تشنه

 شی. حواسش نبوده این دفعه تو هم با من خراب می -



فهمید. حاال زیاد هم مهم نیست. بابات هم باالخره می -

شنید. احتماالً گفت، باالخره از عموت میشهره هم نمی

ش بگه که اگه از عموت شنید، شهره خواسته زودتر به

 یهو بدتر جوش نیاره. 

 پریسا عصبی گفت: 

کنی خواهرت تو هم که طبق معمول فکر می -

 ست. کاری نداری؟ فرشته

هایی که زدیم، کار دارم که زنگ زدم دیگه. این حرف -

 فقط احوالپرسی بود! 

 خب بگو.  -

 چیزی از مامانت داری که با خط خودش نوشته باشه؟  -

 پریسا با تعجب پرسید: 

 کار؟خوای چینوشته با خط مامانم؟ می -
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بینی کرده و جوابش را هم کاوه این سؤال را پیش

ساخته بود. خیال نداشت فعالً در مورد آن نامه چیزی 

به پریسا بگوید. صالح نبود در این موقعیت او را بدتر 

 به هم بریزد و آشفته کند. 

ده در مورد یکی از دوستانم داره یه تحقیق انجام می -

 نوع غالب دستخطخواد ببینه ارتباط دستخط افراد. می

هایی کرده، واسه همین دنبال ی اخیر چه فرقتو دهه

گرده که تو این ده سال از دنیا رفتن. خط افرادی می

 گفتم شاید بتونم کمکش کنم. 

 اش چیه؟ ای! رشتهچه تحقیق مسخره -

 خونه. شناسی میداره دکترای خط -

ای وجود داشته باشد و اگر کاوه دعا کرد چنین رشته

کنجکاوی پریسا ادامه پیدا کرد و تحقیق کرد، متوجه 

بینی نکرده بود دروغش نشود. تا این حد دیگر پیش

 سؤال و جواب شود! پریسا گفت: 

های بچگیم که چاپ کردن، آره، پشت بیشتر عکس -

 آرم. مناسبتش و تاریخ رو نوشته. یکیش رو برات می

 . تری نداری؟ در حد دوسه خطی طوالنینوشته -



یه دفتر شعر هم ازش دارم. از هر شعری خوشش  -

نوشته؛ ولی... دوست ندارم بالیی اومده، توش میمی

 سرش بیاد. خیلی برام عزیزه. 

 دم صحیح و سالم برش گردونم. قول می -

 دوستت آدم منظمیه؟ مطمئنی مراقب دفتره؟  -

ستم باالسرش تا کارش رو انجام بده، بعد خودم وامی -

 گیرم. خیالت راحت. و ازش میدفتر ر

 دم. باشه، پس بهت می -

خوام تو خونه برات تونی امروز بیای بیرون؟ نمیمی -

 دردسر درست شه. اگه بابات هنوز عصبانیه... 

من صبح هم بیرون بودم. به بابام ربطی نداره من  -

دم، فقط بهش احترام رم بیرون. اگه بهش خبر میمی

 ذارم. حق نداره بگه من کجا برم و نرم. می

کاوه دوست داشت با او بحث کند و معنی احترام را 

توضیح بدهد اما فعالً با این حال عصبی پریسا صالح 

نا زودتر به دستش نبود. هم مشتاق بود دستخط می

برسد و هم دلش برای پریسا تنگ شده بود. با پریسا 

قرار گذاشت و قبل از اینکه از اداره بیرون برود، با 



گروهبان قدرتی تماس گرفت و دستور داد پیگیری کنند 

ی تلگرام از چه خط اینترنتی که آن اکانت حذف شده

 کرد اینبرای ارسال پیام استفاده کرده است. حس می

نامه پیامی در ارتباط با قتل نوید در خود نهفته دارد و 

کسی که آن را فرستاده، خواسته به شکل ناشناس به 

 او سرنخی بدهد.  

□ 

پریسا دفتر را میان دو صندلی ماشین گذاشت و سفارش 

 کرد: 

مراقبش باش. از مامانم زیاد یادگاری ندارم.  -

روزهای اول بعد از فوتش که اصالً حالم خوب 

لش ها و وسایام یه روز اومد تمام لباسنبود، خاله

رو جمع کرد و بخشید. اون روزها که اصالً حالیم 

نبود دوروبرم چه خبره. بعداً که بهتر شدم و ازش 

پرسیدم چرا این کار رو کرده، گفت هرچی بیشتر 

شده. یه دیدم، حالم بدتر میوسایلش رو می

انم رو بهم های مامی کوچیک از یادگاریصندوقچه

 داد. این هم توش بود. 



کاوه نگاهی به دفتر انداخت که در یک نایلون محکم و 

ضخیم بود. آن را برداشت و روی صندلی عقب گذاشت 

 که موقع دنده عوض کردن آسیب نبیند. 

 گردونم بهت. خیالت راحت، فردا برمی -

 پریسا سری تکان داد و کاوه پرسید: 

 تو اون صندوقچه دیگه چی بود؟  -

وپرت این دفتر بود و طالهای مامانم و چند تا خرت -

 دیگه، مثالً یه گیره سر که مامانم خیلی دوستش داشت. 

 تا حاال ندیدم طال بندازی.  -

همش طال زرده که دوست ندارم. از طال سفید خوشم  -

 آد. می

یک نگاه کاوه روی دستبند ظریف پریسا چرخید که 

 زنجیر ساده بود. 

 این طالست؟  -

 آره. -
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کردم این چیزهایی که به خودت تا حاال فکر می -

 کنی بدله. آویزون می

هاش بدله، اون چیزهای رنگی که توش نخ و بعضی -

هام، ولی ایها کار شده، اون گوشواره شیشهچرم و این

 هاش هم طال سفیده، مثل این. یبعض

کاوه تمام چیزهایی را که پریسا توصیف کرده بود، به 

یاد داشت. زمانی هر چیزی که به پریسا مربوط بود، 

برایش اهمیت داشت و اولین بار بود که به لباس و 

آالت زنی توجه کرده بود. به خودش یادآوری کرد، زینت

دت چه قراری هنوز هم برات مهمه. یادت نره با خو»

 « گذاشتی. این عشق رو باید سرکوب کنی.

 پریسا پرسید: 

 ریم؟ کجا می -

تون بیام ریم. نخواستم نزدیک خونهجای خاصی نمی -

دنبالت که یه وقت به گوش بابات نرسه و شر نشه. 

 ببخشید که مجبور شدی وقت بذاری و بیای. 



یم فکر کردم قراره غیر از رسوندن دفتر مامانم، بر -

ام خوایم جایی بریم، پیادهدنبال کارهای پرونده. اگه نمی

 کن برگردم خونه. 

کاوه نفسش را پوف کرد. باید هزار بار به خودش 

ای به او ندارد و کرد که پریسا هیچ عالقهیادآوری می

فقط به خاطر سر درآوردن از این پرونده با او همراه 

 شود. گفت: می

سی خطی داشته باشه و رسونمت جایی که تاکمی -

 بتونی راحت برگردی خونه. 

جایی که سوارم کردی، با ماشین اومدم. نزدیک همون -

 گذاشتمش تو یه کوچه. 

 شدیم. جا دور نمیکاش گفته بودی، از اون -

 دارم. گردم ماشین رو ورمیبا اسنپ برمی -

 زنم. رسونمت. از چهارراه بعدی دور میمی -

اوه زنگ زد. نگاهی به آن انداخت همان لحظه گوشی ک

 و جواب داد: 

بگو محسنی... سالم. صدات مظلومه. چه گندی  -

 زدی؟



 کاوه چند لحظه گوش داد و اخمش درهم کشیده شد. 

 کنم. یعنی چی که گمش کردی؟ پوستت رو می -

 کمی صدایش باال رفت. 

موتور دادم دستت که تو ترافیک هم بتونی بری  -

 بوده؟دنبالش. حواست کجا 

پریسا برگشت و به کاوه نگاه کرد که ابروهایش حسابی 

درهم گره خورده بود. دلش برای مخاطب سوخت. کاوه 

 پرسید: 

تا کجا دنبالش بودی؟... کجای خیابون؟... برگرد  -

اداره. فقط خدا بهت رحم کرده نیرو کم دارم وگرنه 

رفتی بازداشتگاه تا حواست رو جمع یه هفته می

 کنی. 

ا قطع کرد و گوشی را وسط دو صندلی گذاشت. تماس ر

 پریسا گفت: 

 سوزه. خیلی بداخالقی. دلم واسه پرسنلت می -

ای متفکر خیره شده بود به کاوه جواب نداد. با قیافه

 رو. پریسا گفت: روبه



 شنیدی چی گفتم؟  -

کاوه برگشت و به او نگاه کرد ولی حالت صورتش 

بیند. پریسا طوری بود که انگار اصالً پریسا را نمی

 پرسید: 

طوری زل زدی به من؟ جلوت رو نگاه کن. چرا این -

 کنیم. االن تصادف می

 رو نگاه کرد و زیر لب گفت: کاوه به روبه

 خیابون مطهری، نرسیده به مدرس...  -

ست؟ مأمورت داشته دکتره رو آدرس اون دکتره -

 کرده؟تعقیب می
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 کاوه با حالتی گیج پرسید: 

 کدوم دکتره؟ -



هوشنگ حائری دیگه. همون که نازنین رفته بود  -

 مطبش. 

 آمیز گفت: کاوه تشویق

آفرین! خودشه! وقتی گفت تو مطهری نرسیده به  -

کردم این ه، همش داشتم فکر میمدرس گمش کرد

آدرس یه ربطی به پرونده داره ولی این روزها 

 اومد. قدر ذهنم درگیره که یادم نمیاون

پایش را بیشتر روی پدال گاز فشار داد و دنده را 

 عوض کرد. پریسا پرسید: 

 کنید؟ دکتره رو واسه چی تعقیب می -

کاوه سریع فکرش را جمع کرد. خیال نداشت به پریسا 

کنند اما بگوید که گاهی تصادفی بابک را تعقیب می

انگار اتفاقات دست به دست هم داده بودند که پریسا در 

 جریان قرار بگیرد. محتاطانه گفت: 

کردیم، شوهر نازنین. مورد بابک رو تعقیب می -

 خاصی نداره فقط... 

 ا تکمیل کرد. ی او رپریسا جمله



یکی از مظنونین قتله که تو تولد من بوده. باید سر  -

 از کارهاش دربیاری! 

 کاوه لبخند زد. 

کنم... البته فقط یه حدسه، ممکنه اشتباه فکر می -

باشه. جایی که مأمورم گمش کرده، خیلی به اون مطب 

جا. ما هم رفته هموننزدیکه. به نظرم بابک داشته می

 ا خیلی نزدیکیم. بریم یه سر بزنیم؟ جاالن به اون

 بریم.  -

کاوه تا حد ممکن سرعتش را بیشتر کرد. وقتی وارد 

 خیابان مطهری شدند، زیر لب غر زد: 

مأمورم قشنگ من رو پیچونده ها. اینجا که ترافیک  -

 نیست اصالً. به من گفت تو ترافیک گمش کرده. 

تا ما   خب شاید بوده. مثالً تصادف شده بوده، بعد -

 برسیم تموم شده. 

خوای سوزه که میاالن دلت واسه مأمورم می -

 اش کنی؟ تبرئه

ها قابل دلسوزی سوزه. آدمکس نمیمن دلم واسه هیچ -

 هاشون. کردن نیستن، جز بعضی



کاوه نفس عمیقی کشید و قبل از اینکه چیزی بگوید، 

چشمش به بابک افتاد که کمی جلوتر ماشینش را پارک 

 شد. گفت: ده بود و داشت پیاده میکر

 سرت رو بدزد!  -

 پریسا خم شد و پرسید: 

 چی شد؟  -

بابک اینجاست. درست جلوی مطب دکتر زیر تابلوی  -

 توقف ممنوع پارک کرده و پیاده شده. 

سرعتش را کم کرد و از پشت بابک را نگاه کرد که با 

 هایی مصمم وارد ساختمان شد. گفت: قدم

 فت تو ساختمون. بیا باال، ر -

 پریسا سرش را بلند کرد. 

 خوای تو بمونی تو ماشین من برم ببینم چه خبره؟ می -

 نه.  -

ذارم من رو ببینه. تا بخوای دنبال جای پارک نمی -

 بگردی... 



کاوه از کنار ماشین بابک رد شد و کمی جلوتر ماشین 

 را کنار کشید. 

رک کنه، ما تونه جای توقف ممنوع پاوقتی بابک می -

 تونیم! هم می

 کنن خب. ات میجریمه -

 کرد گفت: که در را باز میکاوه درحالی

 عادت دارم. تیز بپر پایین.  -

پریسا پیاده شد و مسافت کوتاهی را که با ماشین جلو 

های بلند برگشتند. وارد ساختمان که رفته بودند، با قدم

ی هفتم توقف کرده بود. پریسا شدند، آسانسور در طبقه

 گفت: 

االن اومدیم دنبال چی دقیقاً؟ معلومه که نازنین  -

مریض این دکتره. البد یه کاری داشته، مثالً قرار 

جواب آزمایشی، چیزی بیاره، خودش نتونسته بوده 

 بیاد، شوهرش آورده.
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 ی آسانسور را زد. کاوه دکمه

گه کسی که قراره بره مطب دکتر ویزیت ام میتجربه -

کنه زیر بشه یا کار عادی داره، ماشینش رو ول نمی

دونه کارش ممکنه طول وی توقف ممنوع چون میتابل

 بکشه. 

خب فرض کن قبالً با دکتر حرف زده، اون هم گفته  -

ندازه. به نظر من داری الکی زود کارش رو راه می

 کنی.  وقت تلف می

 شاید، ولی االن که اینجاییم. بد نیست مطمئن بشیم.  -

در آسانسور باز شد و هردو وارد شدند. لحظاتی که 

رفت، به سکوت گذشت. به محض آسانسور باال می

ی هفتم باز شد، صدای اینکه در آسانسور در طبقه

 فریادی در گوششان نشست. 

غلط کرده وقت نداره. مگه من مریضم که از وقت  -

زنی خانم؟ بهت گفتم با این قبلی حرف می

 اصطالح دکترتون کار شخصی دارم. به



ر حائری انداخت و پریسا نگاهی به دِر باز مطب دکت

 آهسته گفت: 

 بابکه.  -

 منشی عصبی گفت: 

گفتم اسمتون رو بگید، به دکتر بگم. اینجا داد و  -

 بیداد راه نندازید آقا. 

پله کشید. کاوه دست پریسا را گرفت و او را توی راه

 بام رفتند و ایستادند. بابک گفت: چند قدم به طرف پشت

صالً اینجا تو کی هستی که اسمم رو بهت بگم؟ ا -

 ای؟ کارهچی

 گفت: صدای منشی شنیده شد که پشت سر هم می

کجا آقا؟ کجا راه افتادید؟ آقا با شمام. بیمار تو  -

 مطبه. آقا... 

صدای باز و بسته شدن دری به گوش رسید و کاوه 

 گفت: 

 انگار خیلی عصبانی بود. رفت تو مطب.  -



ی اتاق بالفاصله صدای فریاد بابک که حتی دِر بسته

 اش کند به گوش رسید. دکتر هم نتوانسته بود خفه

مرتیکه من قرار نیست به تو توضیح بدم، تو باید  -

 کار داری. بگی که با زن من چی

باز صدای باز شدن در به گوش رسد و صدای 

 ی منشی که گفت: زدهوحشت

 اجازه اومدن تو آقای دکتر. بی -

 بابک هوار کشید: 

 بیرون!  -

 مردی با صدایی عادی گفت: 

مشکلی نیست خانم صدقی، شما هم لطفاً چند دقیقه  -

کنم بیرون باشید آقای غنی. دوباره صداتون می

 تون صحبت کنیم. بیایید در مورد بیماری

باز صدای بسته شدن در به گوش رسید و چند لحظه 

زد و صدایش ود. انگار دکتر داشت حرف میسکوت ب

آمد. زیاد طول نکشید که بابک از دِر اتاق بیرون نمی

 هوار زد: 



واسه من قصه نباف مردک. خودم با این دوتا  -

هام دیدمتون. نشسته بودی تو ماشین زن من چشم

شنیدی... ِد اگه رسیده گفتی و گل میباهاش گل می

ی واسه من قصه سر بودم بهتون که االن زنده نبود

 هم کنی. با زن من چه سروسری داری؟ 

 باز سکوت شد و پریسا مبهوت پرسید: 

 یعنی نازنین با این دکتره رابطه داره؟  -

قبل از اینکه کاوه چیزی بگوید، صدای شکستن و 

 ریختن چیزی به گوش رسید. بابک فریاد کشید: 

وداغون زنم مطبت رو دربکنم. هم میخوب می -

کنم تا دیگه چشمت هم تو نامرد رو له می کنم،می

 دنبال ناموس مردم نباشه.
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ی منشی زدهباز در اتاق دکتر باز شد و صدای وحشت

 پرسید: 

 آقای دکتر؟  110زنگ بزنم  -

 بابک هوار زد: 

زنم. مطمئن باش تا این بزن، تو نزنی هم خودم می -

 شینم. رتیکه رو ادب نکنم، آروم نمیم

باز صدای ریختن چیزهایی به گوش رسید. پریسا با 

 نگرانی گفت: 

 خوای کاری بکنی؟ زندش انگار. نمیداره می -

 نه.  -

 پلیسی ها!  -

فعالً کارم رسیدگی به دعوای مردم نیست. دنبال چیز  -

 . 110زنه ام. اگه الزم باشه، منشی زنگ میایدیگه

داد. کمی بعد صدایش زد و فحش میبابک داد می

تر شد. کاوه پریسا را سریع به طرف باال کشید و نزدیک

 وقتی از پاگرد رد شدند نجوا کرد: 

 آد بیرون. هیس! داره می -



ها دیدند که بابک با صورتی که های پلهاز الی نرده

هنوز از خشم سرخ بود بیرون آمد و سوار آسانسور 

 ب منشی گفت: شد. داخل مط

 خوبید آقای دکتر؟ زنگ بزنم آمبوالنس؟  -

 ی دکتر جواب داد: صدای شکسته و آهسته

نیازی نیست. از بیمارها عذرخواهی کنید و بگید  -

کنیم. االن ای باهاشون هماهنگ میبرای وقت دیگه

 آمادگی ندارم. 

ی کاوه نگاهی به نمایشگر آسانسور انداخت که در طبقه

 ود. گفت: همکف ایستاده ب

 بریم یه نگاهی به مطب بندازیم.  -

وقتی وارد شدند، منشی داشت برای بیمارها توضیح 

کرد. کاوه در اتاق دکتر را باز داد و عذرخواهی میمی

ی اتاق کرد. اتاق یک بازار شام واقعی بود. کتابخانه

های درونش ریخته بود. روی زمین افتاده و کتاب

دوتا مبل اتاق بود، ی میز کوچکی که جلوی شیشه

جای اتاق پخش شکسته بود. وسایل روی میز دکتر همه

بود. مردی با صورتی که یک طرفش کامالً سرخ بود و 



ی مشت حسابی به آن خورده معلوم بود چند ضربه

است، پشت میز نشسته و چشمانش را بسته بود. منشی 

 کاوه را دید و با عجله به طرفش رفت. 

 آقا...  -

 اق را بست و گفت: کاوه در ات

ببخشید، گفتم شاید آقای دکتر بتونن امروز خانمم  -

 شه.  رو ببینن. انگار نمی

دست پریسا را گرفت و با هم از مطب بیرون رفتند. 

 کمی بعد که به خیابان رسیدند، پریسا پرسید: 

گفت؟ به نظرم خیلی بعیده نازنین از بابک راست می -

تره سروسری داشت، این کارها بکنه. تازه اگه با دک

 چرا اون دفعه اومده بود مطبش؟ 

شدند، که سوار ماشین میکاوه ریموت زد و درحالی

کن بیرون کشید و با پاکبرگ جریمه را از زیر برف

 حرص مچاله کرد. 

موضوع ارتباط عاشقانه و این چیزها نیست. این  -

دکتره... اون دفعه که اسمش رو دیدم، برام آشنا بود. 

داشتم در موردش تحقیق کنم ولی بعد سرم شلوغ خیال 



شد و یادم رفت. االن یادم افتاد. چند سال قبل یکی ازش 

شکایت کرده بود. بیمار گفته بود برای یه جراحی 

های ی کلیه بستری شده، بعدها فهمیده لولهساده

تخمدونش رو بستن، در واقع نازا شده. به شوهرش 

دن دعوا داشتن. زنه دار ششک کرده بود چون سر بچه

کرده. بعد از عملش خواسته، مرده قبول نمیبچه می

دار بشن ولی زنه باردار نشده. َمرده قبول کرده بچه

ست، دستی هم ها بستهرفته دکتر و معلوم شده لوله

ها. پرونده دست بسته شده نه به دلیل بیماری و این

 هام بود و برام تعریف کرده بود. یکی از دوست

 خب چی شد؟  -

 کاوه استارت زد و بعد از حرکت گفت: 

درست یادم نیست ولی فکر کنم به نتیجه نرسید.  -

معموالً بیمار دلیلی نداره که حرفش رو ثابت کنه، 

ده و به نفع نظر کارشناسی رو هم نظام پزشکی می

دکتر. شاید هم دکتره گردن نگرفته و گفته فقط کلیه 

 قسر دررفته که رو جراحی کرده. خالصه احتماالً 

 کنه دیگه.هنوز مطب داره و کار می
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 خب این چه ربطی به جریان نازنین داره؟  -

ربطش اینه که دکتره احتماالً به خاطر پول هر کاری  -

کنم نازنین یه کار غیرقانونی ازش کنه. من فکر میمی

خواسته، واسه همین هم بیرون مطب باهاش قرار می

 گذاشته. 

 های پریسا گرد شد. چشم

زندگیه. خیلی زود نازنین اهلش نیست. زن خونه -

 دار بشه. شوهر کرده، همش هم دنبال اینه که بچه

 کاوه برگشت و نگاهی به پریسا انداخت. 

ی وقت شده تنهایی و بدون دعوت بری خونههیچ -

 هات؟ دایی

آد رفته باشم. قبل از فوت مامانم هم نه، یادم نمی -

رفتیم که هایی میرفتیم. همیشه وقتسرزده نمی

کردن یا عیدی چیزی بوده، بعد از مامانم دعوتمون می



شون، با بابام و شهره تنها نرفتم خونهوقت هم هیچ

 رفتیم و با دعوت. چطور مگه؟ می

ی دایی به نظرت اگه االن یهو سرزده بری خونه -

 مقدادت، خیلی عجیبه؟ 

دونی که روابطمون گرم نیست. عجیب که هست. می -

 پرسی؟ چرا می

 ری؟ ی داییت. میخوام یه سر بری خونهمی -

 کار کنم؟ برم چی -

خورده اگه حدسم درست باشه، االن نازنین باید کتک -

 ری خبر بیاری برام؟ جا باشه. میاون

 پریسا مبهوت پرسید: 

 کنی؟ کی نازنین رو کتک زده؟ چرا همچین فکری می -

بابک به دکتره گفت تو ماشین نازنین دیدتشون ولی  -

بهشون نرسیده. به نظرت از کجا فهمیده مردی که با 

 یه؟ زنش بوده ک

 پریسا از روی وحشت نفس تندی بیرون داد. 



کنی رفته خونه، نازنین رو کتک زده یعنی فکر می -

 و از زیر زبونش کشیده که با کی بوده؟ 

 کاوه به تأیید سر تکان داد. 

 ری؟ می -

راستش... خیلی سخته. باهاشون راحت نیستم. به  -

نظرت ممکنه نازنین یا بابک قاتل نوید باشن؟ حاال 

 فرض کن دعوا کردن یا هرچی. چه ربطی به قتل داره؟ 

های شب تولدت ممکنه قاتل باشن. سرنخ ی آدمهمه -

ممکنه وسط همین اتفاقات باشه، اما االن که اصرار 

ی قتل نیست. نگرانم دارم بری، فقط به خاطر پرونده

که... اگه نازنین بعد از کتک خوردن لو داده باشه با کی 

ی باباش... و بعدش نرفته باشه خونه تو ماشین بوده

ی خودش افتاده باشه. شاید بابک ممکنه بدحال تو خونه

 زندانیش کرده باشه یا حتی... 

 زده هین کشید. پریسا وحشت

 یعنی ممکنه بابک کشته باشدش؟  -

ی ما زیاده. احتمالش هست. قتل ناموسی تو جامعه -

، حمله اگه با همون عصبانیتی که رفت سراغ دکتره



کرده باشه به نازنین... باید زودتر بفهمیم پریسا. 

ی باباش باشه ولی اگه نبود... امیدوارم نازنین خونه

 شاید هنوز فرصت باشه کاری براش بکنیم. 

 ی خودش زودتر به دادش برسیم؟ ریم خونهچرا نمی -

هم ممکنه بدحال باشه و نتونه در رو باز کنه، هم  -

احتمال داره بابک زودتر از ما برسه خونه. اگه حدسم 

غلط باشه و نازنین صحیح و سالم باشه، براش شر 

ی داییت، حدسمون یه کم کنیم. بری خونهدرست می

 شه. تر میقوی

 پریسا نفسش را پوف کرد. 

 رم.باشه، می -
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 هق کرد. نازنین هق



وقتی بهش گفتم تو خیابون با یه زن غریبه  -

 دیدمش، زد تو دهنم. گفت خفه شم. 

 اش شدت گرفت و ادامه داد: گریه

عصبی شدم. انتظار داشتم یه دلیلی بیاره. امیدوار  -

بودم بگه یه آشنایی بوده یا چیزی، اما شروع کرد 

 زد. طور مشت و لگد بود که میزدن. همینبه کتک 

مانندی کشید. نازنین را که روی کاناپه غزال نفس آه

 کنارش نشسته بود بغل کرد و گفت: 

خودت رو اذیت نکن دخترم. بذار بهتر بشی بعد  -

 برامون تعریف کن. 

 نازنین ضجه زد: 

کنه. گفت حق ام میگفت اگه صدام دربیاد، خفه -

 گم. کس بندارم به هیچ

ی نازنین را که موهای به هم ریختهغزال درحالی

 کرد غرید: نوازش می

کشه. االن ی الدنگ. خجالت نمیغلط کرد مرتیکه -

گم، پدرش رو آد، جریان رو بهش میبابات می



ده دست روی زن بلند کردن آره. یادش میدرمی

 یعنی چی. 

 نازنین با صدایی که از بغض گرفته بود نالید: 

گیره. از روز اول که بابا همیشه طرف اون رو می -

خوامش، دوتا پاش رو کرد تو یه کفش که گفتم نمی

باید زنش بشم و مرد بهتر از این تو دنیا نیست. 

 االن هم... 

اش بلند شد. غزال رو به نازگل که دوباره صدای گریه

مبهوت مقابلشان نشسته و در سکوت خیره شده بود به 

 نازنین گفت: 

 افته. قند درست کن. االن فشارش مییه لیوان آب -

نازگل بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت. دِر خانه باز و 

زمان سالم کردند. مقداد وارد شد. غزال و نازگل هم

ناپذیر از صورتش بود، مقداد با اخمی که جزئی تفکیک

جواب داد و بعد چشمش به نازنین افتاد که صورتش را 

نالید. رش پنهان کرده بود و هنوز میی ماددر سینه

 جلو رفت و پرسید: 

 چی شده؟  -



 نازنین جواب نداد. غزال عصبی گفت: 

 ات رو ببین. شاهکار دوماد عزیزکرده -

اش بلند کرد. چشم صورت نازنین را از روی سینه

زده تر شد و بهتمقداد که به آن افتاد، اخمش غلیظ

 پرسید: 

 بابک کتکت زده؟  -

اش را باال کشید و به تأیید سر تکان داد. نازنین بینی

 مقداد پرسید: 

 چرا؟ حرفتون شد؟  -

قند از آشپزخانه بیرون آمد و آن را نازگل با لیوان آب

 به دست نازنین داد. غزال به نازنین گفت: 

 بخور مادر. بخور تا حالت بد نشده.  -

ای نوشید و غزال باز به صورت خیس و نازنین جرعه

 بود نازنین نگاه کرد و زیر لب گفت: ک

الهی دستت بشکنه مرد. ببین دخترم رو به چه  -

 روزی انداخته. مردک واسه من آدم شده. 

 مقداد عصبی پرسید: 



من رو کشوندید خونه که ناله نفرین بشنوم؟  -

 تون زبون وا کنید بگید چی شده. یکی

جرعه به خورد قند را جرعهطور که آبغزال همان

 داد گفت: ین مینازن

مرتیکه با یه زنه بوده. نازنین دیدتشون. تو خونه  -

که بهش گفته، عوض اینکه پشیمون باشه و بخواد 

جبران کنه، گرفتدش زیر کتک و تهدیدش کرده به 

 کسی نگه.
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 هایش را روی هم فشارمقداد نفسش را پوف کرد و لب

جویده بیرون فرستاد. داد. زیر لب چند فحش نیمه

 زده گفت: صدای زنگ در بلند شد. نازنین وحشت

 نکنه اومده دنبالم؟ اگه بابک بود...  -



دوباره صدایش پر از بغض شد و چنگ انداخت به 

 های مادرش. دست

مامان، من رو ندید ببره. تو رو خدا. التماس  -

 کنم. می

 پدرش. نگاهش کشیده شد به سوی 

بابا، جون هرکی دوست دارید نذارید بیاد تو. من  -

 کشه.رو می

 نازگل که به طرف آیفون رفته بود گفت: 

 پریساست.  -

 صدایش متعجب بود. ابروهای مقداد جمع شد و پرسید: 

 ات؟! پریسا؟ دخترعمه -

 شناسیم؟ مگه چند تا پریسا می -

 غزال گفت: 

اومد خیر باشه. پریسا سال به سال عیدها به زور می -

زد به دیوار و وقتی هم نشست زل میاینجا. ساکت می

گفت. چی شده زدیم، فقط بله و نه میباهاش حرف می

 سرزده اومده؟  



 ره. ذاره میکنه نیستیم، میباز نکنیم. فکر می -

 مقداد غرید:

 ه روشنه؟   های خونبینه تموم چراغمگه کوره؟ نمی -

 غزال گفت: 

 دلم شور افتاد. نکنه اتفاقی افتاده؟  -

 مقداد بلند شد. 

نازنین پاشو برو تو اتاق نازگل. این دختره زیاد  -

خوام بفهمه تو اینجایی و این شکلی مونه. نمینمی

 ببیندت. 

لنگان به طرف اتاق نازگل رفت. نازنین بلند شد و لنگان

که سعی نازگل گوشی آیفون را برداشت و درحالی

 کرد صدایش عادی باشد گفت: می

 سالم پریسا جون. بیا باال.  -

دکمه را زد و وقتی مطمئن شد دِر اتاقش بسته شده 

است، دِر ورودی واحد را باز کرد. کمی بعد پریسا از 

 آمد و سالم کرد. غزال که کنار در رسیده بود ها باالپله

 لبخندی ساختگی زد. 



 ورها؟ سالم پریسا جون. چه عجب از این -

این دوروبر کار داشتم، دلم هم براتون خیلی تنگ شده  -

 بود. گفتم بیام یه سر بزنم و ببینمتون. 

با تعارف غزال وارد شد و به مقداد سالم کرد. مقداد 

 اخم ماندگارش پاسخ داد و گفت:  مثل همیشه با آن

 بشین پریسا.  -

های هال نشست و غزال هم پریسا روی یکی از مبل

کنارش. غزال و مقداد حال شهره و افشین را پرسیدند 

داد. و پریسا مثل همیشه با جمالتی کوتاه جواب می

حواسش به کیفی بود که روی میز عسلی بود. آن را 

نین بود. یک چرم ُشل خوب به یاد داشت. کیف مال ناز

های رنگی داشت. عید سال قبل دوزیکه روی آن دست

آن را دست نازنین دیده و خیلی خوشش آمده بود. از 

نازنین آدرس مغازه را گرفته بود و بعد از صرافت 

خرید افتاده بود ولی به محض دیدن کیف، مطمئن شد 

که نازنین آنجاست. خیالش راحت شد که بابک نازنین 

ی پدرش بیاید. کشته است و او توانسته به خانهرا ن

 پرسید: 



 از نازنین چه خبر؟ خوبه؟  -

 غزال گفت: 

 شکر خدا خوبه.  -

 کنه؟ کارها میچی -

داری و خرید و کالس همون کارهای همیشگی، خونه -

 و این چیزها.
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لحن غزال با همیشه فرق داشت و این از چشم پریسا 

هایش پنهان نماند. همیشه با عشق خاصی در مورد بچه

هایش خیلی مختصر زد ولی امروز پاسخکلی حرف می

بود و انگار دوست داشت زودتر بحث عوض شود. 

نازگل با یک ظرف میوه و چند کارد و پیشدستی از 

میوه گذاشت.  آشپزخانه بیرون آمد و جلوی پریسا

 پریسا گفت: 



دستت درد نکنه نازگل جون. زحمت نکش، من فقط  -

 اومدم ببینمتون و زود برم. 

 رنگی زد. نازگل لبخند کم

 حاال که اومدی، اقالً میوه بخور.  -

پریسا یک زردآلو را با کارد برید و نصفش را خورد. 

 پرسید: 

 شما خوبید دایی؟  -

 مقداد سرد گفت: 

 مرسی.  -

کس حرفی دانست چه بگوید. هیچگر نمیپریسا دی

زد و انگار همه منتظر بودند پریسا برود. بلند شد و نمی

 گفت: 

شویی و زحمت رو کم تون برم دستمن با اجازه -

 کنم. 

 غزال گفت: 

 شام بمون پریسا جون.  -

 دایی، باید برم خونه. مرسی زن -



غزال دیگر اصرار نکرد. پریسا بلند شد و به طرف 

شویی آنجا بود. ها و دستخوابرویی رفت که اتاقراه

غزال بلند شد و ظاهراً به طرف آشپزخانه رفت، اما 

شویی را با چشمش به پریسا بود. پریسا در دست

تر از سروصدا باز کرد و وارد شد و در را کمی محکم

معمول به هم کوبید که حتماً به گوش اهالی خانه برسد. 

های هال برگشت و روی مبلغزال خیالش راحت شد و 

 نشست. مقداد آهسته گفت: 

 تعارفش نکن، بذار زودتر بره.  -

غزال سری تکان داد. پریسا کمی صبر کرد، بعد خیلی 

شویی بیرون آهسته دستگیره را پایین داد و از دست

آمد. در را نبست که هیچ صدایی از آن بلند نشود. 

هرو دید های هال به راها از روی مبلدانست آنمی

شویی ندارند. آهسته دِر اتاق نازگل را که کنار دست

بود، باز کرد و وارد شد. نازنین که روی تخت نازگل 

اش جمع کرده و به نشسته و زانوهایش را در سینه

رو خیره شده بود، با دیدن او تکانی خورد و به روبه

پریسا نگاه کرد. پریسا با دیدن صورت کبود نازنین 

 هین کشید. اختیار بی



 چی شده نازنین جون؟  -

نازنین اخم کرد و از فشاری که به عضالت دردناک 

 صورتش آمده بود، آخ کوتاهی گفت. پریسا پرسید: 

چه بالیی سرت اومده دختر؟ چرا این شکلی شدی؟  -

 تمام صورتت کبوده.  

غزال و نازگل وارد اتاق شدند، پشت سرشان هم مقداد. 

صورت پریسا دوخته شده بود نگاه مقداد با شماتت به 

رسید. پریسا سعی تر به نظر میو از هر زمانی ترسناک

فکر کرد باز هم بیکرد به روی خودش نیاورد. حس می

عمل کرده است. وقتی با دیدن کیف نازنین مطمئن شده 

شد. به بود او اینجاست، دیگر نباید بیشتر پیگیر می

 « گند زدی دختر!»خودش گفت، 

 زد و پرسید:  لبخند یخی

 نازنین... چه بالیی سرش اومده؟  -

 کنان گفت: منغزال من

 تصادف... امروز... یه موتوری زده بهش.  -

 آخی، چه وحشتناک. بیمارستان نبردیدش؟  -



بردیم، گفتن شکر خدا شکستگی نداره فقط کبودیه.  -

 باید استراحت کنه. 

 پریسا به طرف نازنین رفت. 

انشاهلل زودتر خوب بشی. ای جانم دختردایی.  -

 اینا نگفته بودن.دونستم اینجایی. مامانتنمی
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 نازگل با اخم گفت: 

جوری ببیندش. فکر نازنین دوست نداشت کسی این -

اجازه بیای تو کردم سرت رو بندازی پایین و بینمی

 اتاقم. 

 من... آخه...  -

ریسا نگاهی به مقداد انداخت و صدایش را کمی پایین پ

 آورد.



بند لباس زیرم باز شده بود، اومدم ببندمش.  -

 کردم کسی اینجا باشه. ببخشید. فکر نمی

 ی چشم نگاهش کرد. نازگل از گوشه

 شویی نبستی خب؟ چرا تو دست -

اومده بودم بیرون بعد متوجه شدم، گفتم تو اتاق  -

تون برم. انشاهللا حال نازنین اجازه تره. من باراحت

 جون زودتر خوب بشه. 

پریسا زیر نگاه خشمگین مقداد از اتاق بیرون رفت. 

جا ماند و نازگل و غزال تا دم در پریسا را مقداد همان

بذرقه کردند. با خداحافظی سرد و کوتاهی از هم جدا 

 شدند. 

و  اش را درآوردپریسا کمی که از خانه دور شد، گوشی

 آن را به گوشش نزدیک کرد. 

 کاوه؟  -

 هستم.  -

 شنیدی؟  -

 جا بود. تمام مدت حواسم به اون -



 پس جریان رو فهمیدی.  -

 ی باباشه. نازنین با سر و صورت کبود تو خونه -

کوتاه تنش بود. آره، ولی فقط صورتش نیست. آستین -

 هاش هم چند تا جای کبودی بود. روی دست

رست بوده. بابک نازنین رو با اون دکتره پس حدسم د -

دیده، کتکش زده و از زیر زبونش کشیده بیرون، بعد 

 رفته سراغ دکتره. 

 به نظرت واقعاً نازنین با اون دکتره...  -

 پریسا حرفش را نیمه رها کرد و کاوه گفت: 

کوچه باالیی پارک کردم. بیا سوار شو حرف  -

 زنیم. می

پریسا گوشی را در جیبش گذاشت و راه افتاد. 

رفت، یک سؤال طور که به طرف ماشین کاوه میهمان

بزرگ در ذهنش بود که دوست داشت زودتر با کاوه در 

موردش حرف بزند. با اخالقی که از مقداد سراغ داشت، 

مطمئن بود اگر نازنین با مردی ارتباط داشته یا حتی 

ده باشد و همسرش فهمیده بدون اجازه آن دکتر را دی

ی باشد، هرچقدر هم کتک بخورد، امکان ندارد به خانه



پدرش برود، چون مقداد چنین گناهی را هرگز 

بخشید. پریسا شک نداشت که اگر مقداد بفهمد نمی

ها اند، تا ابد اسمی از آندخترهایش خطایی کرده

کند. این وسط آورد و به بدترین شکل تنبیهشان مینمی

رای دیگری وجود داشت، چیزی غیر از ارتباط یا ماج

 دیدار نازنین با آن دکتر. 

□ 

ای انداخت که روی میز بود و با کاوه نگاهی به برگه

ای از آن باز بود ای به دفتر شعر مینا که صفحهاشاره

 پرسید: 

 خانم کمالی، یعنی شما مطمئنید این دوتا خط یکیه؟  -

ا از روی میزش بین رلباس ذرهزن میانسال خوش

که آن را روی برگه و دفتر برداشت و درحالی

 کرد گفت: چرخاند و با دقت نگاه میمی

بله جناب سروان، مطمئنم. بیاید جلو نگاه کنید  -

 براتون توضیح بدم.

 

 #دختری_در_غبار



 #فرناز_نخعی

 #قسمت_دویست_و_چهل_و_هشت

  کاوه بلند شد و کنار میز تحریر رفت. خانم کمالی گفت:

ی پرینت شده رو ببینید، حرف الم کشیده این نوشته -

نوشته شده، قدبلندتر از حد معمول. تو این دو کلمه 

دیگه دلم »قشنگ واضحه. اینجا که نوشته 

خودم رو خالص »، و اینجا که نوشته «خوادنمی

کامالً واضحه. انگار الم از خط معمول « کنممی

در »ی هنوشته زده باالتر. تو دفتر شعر هم جمل

رو ببینید، الم همون « آیدگلستانه چه بوی علفی می

کشیدگی رو داره. حرف سین بدون دندونه نوشته 

رو ببینید. تو این « از این زندگی سیر شدم»شده، 

من چه سبزم »ی دفتر شعر هم که آوردید، جمله

رو نگاه کنید. شیب حرف سین تو « امروز...

دیگه هم  شناسیهردوتا یکیه. کلی شواهد خط

هست. هرکسی موقع نوشتن در واقع امضای 

ی کافی مشابهت ذاره. به اندازهخودش رو به جا می

ی خودکشی و هست که من مطمئن بشم این نامه

 این دفتر شعر هردو خط یه نفره. 



 کاوه سر تکان داد. 

ی خودکشی تونستید چیزی در مورد قدمت نامه -

 بفهمید؟ 

اش شت و به پشتی صندلیبین را روی میز گذازن ذره

 تکیه داد. 

ی تونم با قاطعیت بگم، چون نامهاین رو نمی -

ی کاغذ و خودکشی پرینته و اطالعات زیادی درباره

ده، ولی حدسم اینه که جدید نیست. جوهر بهمون نمی

ده باید زنه و این نشون میرنگ کاغذ کمی به زردی می

ا حتی بیشتر، شش سال ازش گذشته باشه... یالاقل پنج

تونه باشه، اما این هم بگم تا حدود پونزده سال هم می

های که اگه کسی خواسته باشه شما رو گول بزنه، راه

زیادی هست که کاغذ رو کهنه نشون بدن، مثالً با اتو 

کردن یا در معرض آفتاب قرار دادنش. وقتی نوشته 

حت افزار هم خیلی رااینترنتی براتون ارسال شده، با نرم

 شه کاغذ رو کهنه نشون داد. می

ای هست که بتونید در مورد این خط بهم چیز دیگه -

 بگید؟ 



 زن با تردید گفت: 

مطمئن نیستم، فقط یه چیز تجربیه نه یه اصل علمی  -

شناسی. به نظرم این نامه... در حالت استرس خط

نوشته شده. خطش ریزتر از دفتر شعره. معموالً افراد 

نویسن، خطشون دارن، تند و با عجله میوقتی عجله 

 شه. ریزتر می

 تونه باشه. عجله الزاماً دلیل استرس نمی -

 خانم کمالی سری تکان داد. 

 ای هم هست. ببینید...درسته، ولی شواهد دیگه -

 بین را روی قسمتی از نامه برد. ذره

ها نامتوازن سر حروف کمی بیرون زده و کشیدگی -

لرزیده. داره، این یعنی فرد دستش میو دندانه

 ضمن اینکه... 

ی پرینت شده برد که بین را روی قسمتی از برگهذره

 خالی از نوشته بود. 

 بینید؟ ها رو میاین لکه -



های محوی که کاوه چشمانش را جمع کرد و به هاله

تر شده بود، چشم دوخت. دو گردی بین واضحپشت ذره

تر از رنگنامتقارن بودند که انگار رنگشان کمی کم

 ی کاغذ بود. زن گفت: بقیه

تونه جای چکیدن اشک باشه، البته قطعی نیست. می -

چکیده. خورده شاید هم از لیوان آبی که فرد داشته می

شد با آزمایش دنبال نمک و اگه اصل نامه بود، می

امالح موجود در اشک بگردیم و مطمئن بشیم، ولی 

ی نامه چه هرحال نویسندهاالن این امکان رو نداریم. به

لرزیده که قدر میکرده و چه دستش اونداشته گریه می

از لیوانش چند قطره آب چکیده روی کاغذ، استرس 

ترسیده بوده. شاید از خودکشی کردن می داشته، نگران

 ای بوده. یا دلیلش چیز دیگه

اون فرد خودکشی نکرده. االن با اطالعاتی که دادید،  -

مطمئن شدیم خط مال خودشه ولی به دلیلی که 

دونیم، از خودکشی منصرف شده یا... شاید هم اقدام نمی

 کرده و نجاتش دادن.  

  رنگی زد.خانم کمالی لبخند کم



خدا رو شکر که به خیر گذشته. شاید بتونید از  -

خودش بپرسید چرا خیال داشته خودکشی کنه، البته اگه 

 خوره. تون میبه درد پرونده

فوت کرده. هشت سال قبل بر اثر سرطان از دنیا  -

 رفته. 

ی پرینت شده و زن فقط نفس عمیقی کشید. کاوه برگه

 دفتر شعر را از روی میز برداشت. 

یلی ممنون بابت اطالعات دقیقتون. مثل همیشه خ -

 کارتون عالی بود. روزتون خوش. 

 آمیزی زد و با کاوه خداحافظی کرد.زن لبخند رضایت
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طور که در امتداد کاوه از ساختمان خارج شد و همان

فرورفت.  رفت، به فکررو به طرف ماشینش میپیاده

کرد. این زن یک بار اول نبود که با خانم کمالی کار می



هایش دقیق کارشناس خط خبره بود و همیشه تشخیص

ی و عالی بود. کاوه دیگر شک نداشت که آن نامه

خودکشی توسط مینا نوشته شده است. اینکه چرا مینا 

خیال خودکشی داشته و بعد منصرف شده است، ذهنش 

تر این بود که چه د ولی سؤال مهمرا درگیر کرده بو

کسی این نامه را در اختیار دارد و به چه منظوری 

عکسش را برای او فرستاده است. قصد خودکشی مینا 

داشت که یک نفر ی قتل نوید میباید ربطی به پرونده

ترین کار پیدا آن را برای کاوه فرستاده بود. االن مهم

 کردن آن فرد بود. 

نش نشست و قبل از حرکت نگاهی به پشت فرمان ماشی

اش انداخت که موقع ورود به دفتر خانم کمالی آن گوشی

صدا کرده بود. یک تماس از دست رفته از را بی

گروهبان قربانی داشت. لبخند زد. باید انتظارش را 

داشت که وقتی کاری را به گروهبان بسپرد، خیلی می

فهمیده بود  زود گزارشی خواهد شنید. دیروز با پیگیری

نت برایش ارسال شده است و آن نامه از یک کافی

امروز صبح گروهبان را به آنجا فرستاده بود. روی 



اسم او زد و گوشی را به گوشش چسباند. استارت زد و 

 شد گروهبان گفت: که از جای پارک خارج میدرحالی

 سالم قربان.  -

 سالم. به کجا رسیدی؟  -

دی گیر بیارم قربان. روزی که نتونستم اطالعات زیا -

نت خیلی شلوغ اون پیام واسه شما فرستاده شده، کافی

بوده. از شانس بدمون انگار اینترنت بعضی از 

اپراتورهای منطقه قطع بوده و مردم واسه کارهاشون 

گفت تمام میزها پر نت. صاحبش میزیاد اومدن کافی

تشون بوده و یه عده هم منتظر وایستاده بودن که نوب

ها اومدن و رفتن. بشه. اصالً یادش نبود اون ساعت کی

نت نبودن و کدومشون هم مشتری ثابت کافیهیچ

شناختدشون. عکس مظنونین هم نشونش دادم، نمی

کدوم به نظرش آشنا نبود، البته گفت چون شلوغ هیچ

ی بوده ممکنه یادش نمونده باشه، کالً هم زیاد به قیافه

 . شهافراد دقیق نمی

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

 جایی؟ هنوز اون -



 خیر قربان، راه افتادم طرف ایستگاه اتوبوس.  -

وجو کن و ببین کسی های اطراف پرسبرگرد از مغازه -

ها رو نشون بده اتفاقی مظنونی رو دیده یا نه. عکس

 شاید یکی دیده باشدشون. 

 چشم قربان.  -

افزایش داد. کاوه تماس را قطع کرد و سرعتش را 

ذهنش بدجوری درگیر شده بود. مطمئن بود اگر 

ی نامه را پیدا کند، خیلی چیزها دستگیرش فرستنده

 خواهد شد. 

□ 

طور که حدس کاوه وارد کافه شد و چشم چرخاند. همان

زد، مهین زودتر از او رسیده بود. موقعی که تماس می

در  گرفته و خواسته بود همدیگر را ببینند، اضطراب را

صدای مهین به خوبی حس کرده بود. کاوه پیشنهاد داده 

ها برود و مهین که آهسته صحبت ی آنبود به خانه

کرد، بالفاصله رد کرده و خواسته بود در یک کافه می

زد حسین، همسر مهین در مالقات کنند. کاوه حدس می

خانه است و سوءظنش در این مورد که او چیزی در 



های داند، تقویت شده بود. تماسنمی مورد کارهای آتیال

تلفنی در مدت غیبت آتیال فقط با مادرش و آتیه بود و 

همان زمان کاوه حدس زده بود که حسین از ماجرا 

 خبر باشد.هرچه که هست، بی
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ای رفت که در کنج خلوتی قرار به طرف میز دونفره

هایش نشسته بود. مهین پشت یکی از صندلی داشت و

سالم کرد. مهین که از همان ابتدای ورود او را دیده 

بود و نگاه نگرانش به کاوه فهمانده بود اشتباه نکرده 

 است، بلند شد و پاسخ داد. کاوه با شرمندگی گفت: 

 بفرمایید مهین خانم. خجالتم ندید.  -

 هردو نشستند و کاوه گفت: 

 ام که دیر رسیدم. مسیر ترافیک بود. خوعذر می -

 اشکالی نداره.  -



مهین این را گفت و با حالتی منتظر زل زد به او. کاوه 

 لبخند زد تا خیال او را راحت کند و پرسید: 

 چی میل دارید؟  -

 من... اصالً اشتها ندارم.  -

 تر شد. لبخند کاوه عمیق

خواد. این کافه هم یه قهوه که دیگه اشتها نمی -

کنه، معطل ها رو خیلی زود حاضر میسفارش

 دید سفارش بدم؟ شیم. اجازه مینمی

مهین نفسش را پوف کرد و سری تکان داد. خوب 

معلوم بود که لبخند و ظاهر آرام کاوه خیالش را راحت 

ار کخواهد زودتر بفهمد کاوه با او چهنکرده و دلش می

ی ترک دارد. کاوه گارسن را صدا زد و دو فنجان قهوه

سفارش داد. وقتی گارسن رفت، مهین طاقت نیاورد و با 

 تابی پرسید: بی

 چیزی شده آقا کاوه؟  -

خواستم ازتون چند تا سؤال چیزی که نه، فقط می -

 بپرسم. 

 بفرمایید، من در خدمتم.  -



باشد. الزم  کاوه مکثی کرد و سعی کرد حالتش دوستانه

بود مهین به او اعتماد کند و واقعیت را بگوید. دوباره 

 لبخند زد. 

راستش... در مورد خواهرتون... مینا خانم  -

 خدابیامرز سؤال دارم. 

 ابروهای مهین با حالتی از تعجب جمع شد. 

 مینا؟!  -

 بله.  -

ی قتل نوید کردم دارید در مورد پروندهمن... فکر می -

 کنید. حقیق میخدابیامرز ت

 ست. طوره، سؤاالتم هم مرتبط با پروندههمین -

 مهین پوزخند محوی زد. 

کسی که هشت سال قبل از دنیا رفته، چه ربطی به  -

تونه داشته باشه که چند هفته پیش اتفاق قتلی می

 افتاده؟ 

 خودشون که مسلماً ربطی ندارن... ولی...  -



گشت که آمدن گارسن به او فرصت دنبال توضیحی می

داد. گارسن دو فنجان کوچک را که هرکدام در یک 

سینی چوبی بود و کنارش یک شکالت و یک لیوان 

کوچک آب بود، روی میز گذاشت و رفت. کاوه 

 مقدمه پرسید: بی

وقت شنیده بودید اون مرحوم تمایل به شما هیچ -

ی برای خودکشی کرده خودکشی داشته باشه یا اقدام

 باشه؟ 

هایش کمی گرد شد و برای مهین علناً جا خورد. چشم

اینکه از زیر نگاه مستقیم کاوه فرار کند، فنجان را 

برداشت و با اینکه داغ بود، لب زد. مایع داغ را فروداد 

ای آب نوشید تا اثر حرارت را در دهانش و سریع جرعه

ه چشم از او کمتر کند. نگاهی به کاوه انداخت ک

 برنداشته بود و پرسید: 

 چطور... چطور مگه؟  -

 فقط یه سؤاله.  -

آخه... به نظرتون عجیب نیست که یهو بیاید از من  -

 همچین سؤالی بپرسید؟ 



 چیز عجیبه مهین خانم. های قتل همهتو پرونده -

خب االن... چی شده که شما دارید در مورد مینا  -

 کنید؟تحقیق می

قع من دنبال این نیستم که مینا خانم به فکر در وا -

های زنده ی آدمخودکشی بودن یا نه، من دارم درباره

 کنم.تحقیق می
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 مهین سرش را به راست و چپ تکان داد. 

شم. خیلی ُگنگ حرف من... راستش متوجه نمی -

 زنید. می

را که در لحظه به ذهنش رسیده بود، به  کاوه داستانی

 زبان آورد. 

کردم پریسا واقعیتش من از همون روز اول فکر می -

خیال خودکشی داشته و شب تولدش خواسته این 



کار رو بکنه. حدسم این بود که یه لیوان نوشابه پر 

از دارو واسه این کار آماده کرده و یه جایی 

 به رو خورده. گذاشته، بعد نوید تصادفی اون نوشا

ی مهین ببیند. مکثی کرد تا تأثیر حرفش را در چهره

حدس روز اولش حاال دیگر به نظرش درست نبود، اما 

داستان را با تغییراتی به زبان آورده بود بلکه مهین را 

راضی به حرف زدن کند. ابروهای مهین بیشتر جمع 

شده بود. انگار از این داستان راضی نبود. با نگرانی 

 رسید: پ

 مگه پریسا تبرئه نشده؟  -

تبرئه که نه، هنوز مظنونه و حتی بیشتر از بقیه،  -

چون با وثیقه آزادش کردن. من دنبال راهی واسه 

 اش هستم. تبرئه

حاال به فرض اگه مادرش خیال خودکشی داشته، چه  -

 کنه؟ کمکی به پریسا می

ل ی ژنتیک داره. من دنباها جنبهبعضی از افسردگی -

گردم. اگه قصد خودکشی در پدر و مادر پریسا می



تونه کمک کنه پریسا زودتر همچین چیزی باشه، می

 تبرئه بشه. 

کاوه دعا کرد اطالعات مهین در مورد قوانین و 

طور روانشناسی در حدی نباشد که بفهمد بیشتر همین

هایش چرند است و هیچ مبنای درستی ندارد. حرف

تر فرورفت و بعد صورتش آرام مهین چند لحظه به فکر

شد. انگار خیالش راحت شده بود که کاوه فکر بدی در 

سر ندارد، نه برای فرزندانش و نه پریسا. کاوه شروع 

تر اش کرد تا به او فرصت بدهد که آرامبه نوشیدن قهوه

 شود و حرف بزند. کمی بعد مهین گفت: 

وقت نشنیده بودم مینا خیال خودکشی داشته من هیچ -

 باشه. 

گفت؟ منظورم اینه که ممکنه اگه داشت، به شما می -

همچین فکری تو سرش باشه و به شما نگفته باشه؟ یا 

احیاناً... اقدام به خودکشی کرده باشه و شما خبر 

 نداشته باشید؟ 

 اختیار آه کشید. مهین بی



و مینا خیلی صمیمی بودیم،  گفت. مناگه بود، می -

زد. هاش رو به من میمثل دوتا دوست. تمام حرف

 امکان نداشت همچین چیزی رو ازم مخفی کنه. 

دید کاوه مستقیم به صورت مهین خیره شده بود و می

که مهین موقع حرف زدن سرش را با باز کردن 

کند. شکالتش گرم کرده و به صورت او نگاه نمی

کرد و سو حرکت میسو و آناینچشمانش مدام به 

انگار انگشتانش راه باز کردن شکالت را گم کرده 

ی چند سال خدمتش سخت بودند. برای کاوه با تجربه

 گوید. پرسید: نبود که تشخیص بدهد او دروغ می

 افسردگی چی؟  -

 نداشت.  -

ها منظورم افسردگی به عنوان بیماری نیست. خیلی -

رن پیش روانکاو و دچار افسردگی هستن ولی نمی

شون ها به همون شکل به زندگیروانپزشک و سال

شون راضی بودن؟ دن. مینا خانم... از زندگیادامه می

 مشکلی نداشتن؟ 

 مهین با کالفگی گفت: 



زندگی  آقا کاوه، مینا یه آدم معمولی بود و یه -

ها مشکالتی تو ی آدممعمولی داشت. مثل همه

زندگیش داشت ولی در حدی نبود که بخواد خودش 

رو بکشه، مخصوصاً با وجود پریسا. جونش به 

افتاد، امکان جون پریسا بند بود. هر اتفاقی هم می

 نداشت بخواد خودکشی کنه و پریسا رو تنها بذاره.
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آلود شد و مکث کرد. اش صدایش بغضآخر جمله

ی چشمش را با دستک ای آب نوشید و گوشهجرعه

 روسری ساتنش پاک کرد. 

روزهای آخر عمرش... موقعی که معلوم شده بود  -

سرطان داره و باید عمل کنه، با اینکه بهش نگفته 

بودیم بیماریش چقدر پیشرفت کرده و دکتر 

یدمون کرده، همش به فکر پریسا بود. هروقت ناام

سپرد بهم. انگار بهش پیشش بودم، پریسا رو می



الهام شده بود از اون بیمارستان لعنتی زنده 

کرد حواسم به پریسا گرده. همش سفارش میبرنمی

 باشه، نذارم اذیت بشه، مراقبش باشم. 

صدای مهین از بغض شکست و صورتش را میان دو 

صدا ای بیهایش از گریهکرد. شانه دستش پنهان

لرزید. کاوه گارسن را صدا زد و سفارش آب داد. می

معدنی روی میز قرار گرفت، با مالیمت وقتی بطری آب

 گفت: 

 آب بخورید مهین خانم.  -

هایش را از روی صورتش برداشت و مهین دست

ای را که کاوه به طرفش دراز کرده بود، کاغذیدستمال

ش را پاک کرد و نیمی از آب بطری را با گرفت. صورت

شد در چشمانش یک جرعه نوشید. نهایت غم را می

 دید. کاوه لبخند زد و گفت: 

 ی خوبی هستید. پریسا خیلی دوستتون داره. شما خاله -

طور که باید، کنارش باشم. دوست داشتم نتونستم اون -

ی خودمون ولی باباش نذاشت. خب حق ببرمش خونه

خواست دخترش پیش خودش باشه. شت. دلش میهم دا



گه چیزش رو به آتیه و آتیال میکردم پریسا همهفکر می

 ولی وقتی جریان اعتیادش رو شد... 

مهین حرفش را با نفس صداداری تمام کرد و کاوه حس 

دهد. اگر تحقیقات نشان کرد چیزی قلبش را فشار می

ا چند وقت بعد داد آتیال قاتل نوید نیست، احتماالً تمی

کرد که پریسا را برای مهین این فرصت را پیدا می

شان ببرد و هرجور که دوست دارد، همیشه به خانه

های پر از عشق و محبت برایش مادری کند. یاد پیام

آتیال به پریسا که افتاد، وجودش داغ شد. هرچند 

قدرها گرم نبود، اما مدام با هم قرار های پریسا آنجواب

رفتند و کاوه در تمام اشتند و بیرون میگذمی

ها خبر داشت هایی که از کنترل تماس و پیام آنساعت

کرد و سعی داشت روی که با هم هستند، خودخوری می

توانست این فکر را از ذهنش کارش تمرکز کند اما نمی

وآمدها خبر بیرون براند که احتمال دارد پایان این رفت

اشد. از تصور اینکه در این ازدواج پریسا و آتیال ب

دیدارها ممکن است آتیال دست کوچک و سفید پریسا را 

ی این خواست به ادامهبگیرد یا حتی... کاوه دلش نمی

داد که آتیال جمله فکر کند. تصورش هم آزارش می



پریسا را بوسیده باشد. هر وقت فکرش به اینجا 

اجازه داد که پریسا این رسید، به خودش دلگرمی میمی

خورد. را نخواهد داد اما شک مثل خوره درونش را می

های وحشتناکش را با نفس تندی بیرون داد و تمام حس

 گفت: 

خوام که شما رو یاد گذشته انداختم و عذر می -

 ناراحتتون کردم. مرسی که زحمت کشیدید و اومدید. 

عیبی نداره آقا کاوه. داغ مینا همیشه واسه من  -

ره خواهر جوونم مثل گل وقت یادم نمیچست. هیزنده

 پرپر شد. 

 روحشون شاد. بفرمایید برسونمتون.  -

 مهین بلند شد. 

 دم. ماشین آوردم. ممنون، به شما زحمت نمی -

با هم تا کنار در رفتند و کاوه کارتش را به دست  -

 صندوقدار داد. مهین گفت: 

 اجازه بدید من حساب کنم.  -

 ای زد. کاوه لبخند خجوالنه



ام نکنید مهین خانم. شما برای کار من شرمنده -

 تشریف آوردید. اجازه بدید جبران کنم. 

رمز را به صندوقدار گفت و کارتش را گرفت و با هم 

بیرون رفتند. جلوی در خداحافظی کردند و هرکدام به 

 سویی رفتند. 

فت. در کمی بعد کاوه سوار ماشینش شد و به فکر فرور

توانست شک کند. تشخیص کارشناسی خانم کمالی نمی

رفتار مهین و زبان بدنش هم به خوبی نشان داده بود 

در مورد اینکه مینا خیال خودکشی داشته است، دروغ 

گوید. ذهن کاوه درگیر شده بود که دلیل این دروغ می

 تواند باشد.چه می
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جا کرد و عصبی مقداد گوشی را روی گوشش جابه

 گفت: 



دونم االن بهترین گم؟ میحالیت نیست چی می -

ی فضول جریان گم این دخترهفرصته، ولی بهت می

رو فهمید. االن هرکاری بخوایم بکنیم، شک 

 کنن. می

 محسن جواب داد: 

 مگه بهش نگفتید تصادف کرده؟  -

هاست. بعید تر از این حرفکگفتیم ولی مارمول -

دونم باور کرده باشه. اصالً اومده بود فضولی وگرنه می

ِکی تا حاال پاشده اومده یه حالی از ما بپرسه؟ سال تا 

سال یادش بود دایی هم داره؟ هر وقت هم دعوتشون 

علیک نشست جز سالماومد ساکت میکردیم، میمی

 گفت. هیچی نمی

 ه چه خبره؟ از کجا فهمیده؟ گی خبر داشتیعنی می -

که به فرش جا شد و درحالیمقداد پشت میزش جابه

 ظریف تبریز که مقابلش بود خیره شده بود گفت: 

دونم. بعیده خبر داشته باشه کل ماجرا چی چه می -

بوده ولی به نظرم یه بوهایی برده که پاشده اومده 

ی فضولی. شاید از بدشانسی موقع اومدن نازنین اتفاق



دیدتش، بعد راه افتاده اومده ببینه چه خبره و چرا به 

 اون حال افتاده. 

شه. سروگوشش ی ننهبعید هم نیست. این هم لنگه -

جنبه. افشین هم که عین خیالش نیست دخترش چه می

ی کالس و هزارتا کوفت و کنه. به بهونهغلطی داره می

ها با هر زهرمار دیگه از صبح تا شب تو خیابون

وناکسی ولوئه. ببین افشین چقدر پرت بوده که سک

نفهمیده دخترش معتاده. بعد هم به جای اینکه درس 

عبرت بگیره و دخترش رو جمع کنه، یه ماشین هم 

کاری. تر بره دنبال کثافتاندخت زیر پاش که راحت

 ی معتاد شدنش بود! انگار جایزه

 مقداد پوزخند زد. 

آد از شر دخترش یاون مرتیکه خودش هم بدش نم -

خالص شه و به عشق و حالش برسه. زن گرفته، 

کار؟ ولش خواد چیدار شده، دیگه پریسا رو میبچه

کرده به امان خدا. البد با خودش گفته شاید خودش رو 

خر، طرف مجبور شد بگیردش، کالً انداخت سر یه نره

 از دستش راحت شدم. 



واحلوا این وسط آبروی ما رو گذاشتن سرشون حل -

کنن. تهش هرجور هم حساب کنی، اسم ماها رو این می

ست. خودمون رو کشتیم که کسی نفهمید معتاد دختره

جاش هم کلی بوده، بعد به جرم قتل رفت زندان. تا همین

ی خاص و عام شدیم. اسممون افتاده سر مسخره

ها. آبرو و اعتبار رو یه عمر زحمت کشیدیم تا زبون

خیالش ی ول و بابای بیین دخترهجمع کردیم، بعد ا

 دن. شبه دارن به باد مییه

 مقداد نفس صداداری کشید. 

خالصه گفتم بدونی که برنامه رو باید یه مدت بندازیم  -

شه کاری عقب تا تکلیف نازنین معلوم شه. االن نمی

 کرد. 

کردیم. حاال کاش اول یه فکری به حال این دختره می -

گم که چند ماهه خواب درست که حرفش شد بهت می

ترسم یه غلطی بکنه، آبرو برامون ندارم. همش می

آبرویی از اش. این بینذاره. این هم باید بره تنگ دل ننه

دونم. ما تو کجا اومده تو خون این مادر و دختر، نمی

 حریف نداشتیم. فنهای همهزنفامیل از این 



قدر ثمن داریم که یاسمن توش گمه. وقت فعالً اون -

نداریم که واسه پریسا تلف کنیم. انشاهللا دوباره بگیرن 

 اعدامش کنن، از شرش خالص شیم. 

خب این که دیگه بدتر! داداش تو انگار اصالً حالیت  -

ها بیفته نیست چقدر کسرشأنمونه که تو دهن بازاری

مون آدم کشته و رفته سر دار. فردای خواهرزاده

خوای روزگار که گیر بیفته و اعدام شه، چطوری می

سر بلند کنی مقداد؟ باید قبلش خودمون یه جوری 

حادثه به نظر بیاد، بفرستیمش به درک، جوری که 

تصادف ماشینی، چیزی. زیاد هم نباید سخت باشه. 

قدر که این نکبت بیرونه، یه روز ممکنه یکی بزنه این

 بهش و دربره، یه جای خلوت که کسی نباشه. 

 کنیم، مشتری دارم. حاال بعد صحبت می -

مقداد سریع تماس را قطع کرد و لبخندی را که جز در 

آمد، روی چهره رت بر لبش میمقابل مشتری به ند

نشاند و بلند شد. به طرف زن و مرد جوانی رفت که 

های مارکدار و مد روز وارد مغازه شده بودند. لباس

ها را برانداز کرد و تصمیم گرفت حتماً یکی از آن

 ها بفروشد. قیمت مغازه را به آنهای گرانفرش



□ 
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بیمار از اتاق بیرون رفت و افشین منتظر ماند تا بیمار 

بعدی وارد شود. وقتی کاوه داخل آمد و سالم کرد، 

 افشین با اخم جواب داد و گفت: 

خوام ببینمت. واسه چی راه افتادی گفته بودم نمی -

 اومدی بیمارستان؟ 

 کاوه لبخند زد. 

هم اینجا تون، من عمو، گفته بودید نیام خونه -

 مزاحم شدم. 

 تر شد. اخم افشین پررنگ

گفته بودم حق نداری دیگه من رو عمو صدا بزنی.  -

االن هم دوست ندارم حراست رو صدا کنم بندازنت 



بیرون. بذار همین یه ذره احترام بمونه. راهت رو بکش 

 و برو. من هم باید برم مطب. 

ستم. از به عنوان بیمار اومدم، فیش گرفتم و نوبت نش -

تون خواهش کردم من رو آخرین نفر بفرسته. منشی

 گیرم. چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمی

گم بفرستنت من با تو حرفی ندارم. اگه مریضی، می -

 پیش یکی از همکارها. 

 مریض نیستم، در مورد پرونده باهاتون صحبت دارم.  -

 افشین نفسش را پوف کرد. 

 بگو.  -

رم سر اصل مطلب. مقدمه میبی چون عجله دارید، -

شون سؤالم اینه که مینا خانم خدابیامرز وضعیت روحی

چطوری بوده، سالم بودن یا... احیاناً افسردگی یا 

 ای داشتن؟ بیماری روحی دیگه

 های جمع شده به کاوه نگاه کرد. افشین با چشم

های مینا چه ربطی به پرونده مشکالت و بیماری -

 داره؟ 



دم. کنم، جواب نمیمورد کارم فقط سؤال می من در -

اومدم باهاتون حرف مطمئن باشید مربوطه وگرنه نمی

 بزنم و بداخالقی ببینم. 

افشین به فکر فرورفت. کاوه به او مجال فکر کردن 

 نداد و گفت: 

مطمئن باشید اگه مربوط به پرونده نبود، اینجا  -

اب کردم. لطف کنید جونبودم و این سؤال رو نمی

 بدید. 

افشین به پشتی صندلی تکیه داد و انگشتانش را در هم 

 گره زد. 

کنم به چشم یه افسر غریبه بهت نگاه کنم و سعی می -

جوابت رو بدم، چون مشتاقم قاتل نوید زودتر دستگیر 

خواد بشه. این برام دوتا جنبه داره، یکی اینکه دلم می

قاتل پسر خواهرم زودتر به مجازات برسه، یکی دیگه 

هم اینکه اتهام قاتل بودن کامل از گردن پریسا ورداشته 

 بشه. 

کنید اگه جواب بدید و هدف من هم همینه. لطف می -

 کمکم کنید. 



افشین خودکارش را از روی میز برداشت و دوباره آن 

 هدف رها کرد. را بی

خب واقعیت اینه که مینا خدابیامرز... به نظر من  -

ی هیچی افسرده بود. از چند سال قبل از فوتش حوصله

زد، کم رو نداشت. همش تو خودش بود. کم حرف می

خوابید. از مهمونی و دورهمی خورد، کم میغذا می

کرد. دوست داشت فقط خودمون تو خونه استقبال نمی

 ها عالئم افسردگیه. باشیم. این

 ی دخترش هم نداشت؟ در مورد پریسا چی؟ حوصله -

هایی داشت، پریسا براش استثنا بود. همون مهمونی -

، به خاطر پریسا رفتیماومد و سفرهایی که میکه می

شه، کنه و خوشحال میدید پریسا ذوق میبود. وقتی می

 اومد. مادر خوبی بود. می

شما سعی نکردید براش کاری بکنید؟ واسه  -

 درمانش...
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سعی کردم راضیش کنم بریم پیش روانکاو ولی زیر  -

زدم، از کوره رفش رو میبار نرفت. هر بار ح

خوام بگم زد که میرفت. سرم داد میدرمی

ست. بارها باهاش حرف زدم که روح آدم هم دیوونه

 کرد. شه ولی قبول نمیمثل جسمش بیمار می

 های افشین خیره شد و پرسید: کاوه به چشم

پرسم، اما الزمه بدونم. ببخشید که این سؤال رو می -

 ود؟ مشکلی نداشتید؟ ارتباطتون با هم خوب ب

 مانندی کشید.  افشین نفس آه

عاشق و معشوق نبودیم. ازدواجمون سنتی بود.  -

مامانم دیده بود و پسندیده بود، رفتیم خواستگاری، چند 

ی عقد. بار صحبت کردیم و بعد نشستیم سر سفره

خدابیامرز خوشگل بود. پریسا به مادرش رفته. همین 

شنگ و اندام باریک و های قصورت عروسکی و چشم

بلند رو مینا هم داشت. من اون روزها زیاد حالیم نبود 

ی عقد و فقط ظاهرش رو دیدم و پسندیدم، ولی تو دوره

وآمد کردیم، تازه ازش خوشم اومد. یه که بیشتر رفت



وقت گم تو عمرمون هیچمهربونی خاصی داشت. نمی

ها ی زن و شوهردعوامون نشده بود، ما هم مثل بقیه

های عادی داشتیم ولی چیزی که بشه گاهی جروبحث

 مون نبود. اسمش رو گذاشت مشکل، تو زندگی

تون روال دلیل این افسردگی چی بود؟ وقتی زندگی -

 عادی داشته... 

 افشین حرف کاوه را قطع کرد. 

اولش افسردگی بعد از زایمان بود. اون زمان متوجه  -

نشده بودم. دانشجو بودم و خیلی سرم شلوغ بود. زیاد 

زد. کالً آدم حواسم به مینا نبود. خودش هم حرفی نمی

اومد از چیزی گله کنه. من توداری بود. کم پیش می

موقعی متوجه شدم که دیگه افسردگیش خیلی شدید شده 

 زم داشت. بود و درمان ال

من... خب راستش در مورد این بیماری زیاد  -

کس نبود که عالئم این دونم، ولی... یعنی هیچنمی

بیماری رو بدونه و بفهمه مینا خانم بیمار شده؟ نغمه 

 کردید. خانم که ماماست و با هم تو یه خونه زندگی می

 افشین تلخندی زد. 



اد اهل این نبود مینا تودار بود. آدم درونگرایی بود. زی -

داد که مشکالتش رو به بقیه بگه. ظاهرش نشون نمی

وقت نفهمیده بودن چشه که تو دلش چه خبره. بقیه هیچ

 بخوان براش کاری بکنن. 

 ی خودش هم متوجه نشده بودن؟ خانواده -

 افسین باز نفس صداداری کشید و زیر لب گفت: 

رد من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچه ک -

 آن آشنا کرد... 

ی حرف او بود و نگاهی به کاوه انداخت که منتظر ادامه

 گفت: 

خیال این جزئیات بشی کاوه؟ هنوز شه بینمی -

فهمم مشکالت روحی مینا چه ربطی به پیدا نمی

 کنه. هات داره اذیتم میکردن قاتل نوید داره. سؤال

داند این دو کاوه در دلش گفت که خودش هم خوب نمی

موضوع چه ربطی به هم دارند ولی مطمئن است 

ی خودکشی در کوران رسیدگی به رسیدن آن نامه

 ارتباط با ماجرا نیست. ی قتل نوید بیپرونده



ببخشید که ناراحتتون کردم. اگه این آخرین سؤالم  -

 کنم. هم جواب بدید، دیگه رفع زحمت می

 افشین عصبی گفت: 

گردی؟ دلیلش برادرهاش دنبال دلیل افسردگی مینا می -

کردن. برام گفته بود که قبل از بودن. همیشه اذیتش می

زدن، دادن و تهمت میازدواج هم مدام بهش گیر می

ولی باباش خدابیامرز پشتش بوده و زیاد بهشون 

داده. این کارشون بعد از ازدواجمون هم میدون نمی

 امه داشت. اد

کردید؟ یا پدرش که گفتید پشتش شما ازش حمایت نمی -

 بوده. 

اومد گفت. گفتم که مینا درونگرا بود. کم پیش مینمی -

کنه حرف بزنه، فقط در مورد چیزهایی که اذیتش می

شد یه چیزهایی هایی که خیلی داشت منفجر میوقت

گفت. عادت نداشت از کسی گله و شکایت کنه. می

اومد و کردن، اشکش درمیاش میهایی که دیوونهوقت

گفت. اون دوتا داداشش هم خوب چند جمله می

دونستن جلوی من و باباش نباید حرفی بزنن. ظاهر می

کردن. انگار موقعی که مینا رو تنها گیر رو حفظ می



کردن. یادمه یه بار بهم آوردن، حسابی اذیتش میمی

شون تو کارهاش ذله گفت از این همه تهمت و دخالت

 خواد خودش رو بکشه.شده و دلش می
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کاوه سعی کرد نشان ندهد که از شنیدن این حرف چقدر 

 متعجب شده است. پرسید: 

 این ماجرا ِکی بود؟  -

 افشین چند لحظه فکر کرد. 

د کمتر یا بیشتر تقریباً دو سال قبل از فوتش بود، شای -

 ولی همون حدود. 

 قدر رنجیده بود؟ برادرهاش چی گفته بودن که این -

دونم، نگفت. مثل همیشه فقط چند جمله درددل نمی -

کنن، اشکش دراومد هاش خیلی اذیتش میکرد که داداش

ها اگه جور وقتدونستم اینو فرار کرد تو اتاق. می



شه و هیچی می بخوام بیشتر باهاش حرف بزنم، عصبی

گه. قبالً چندین بار امتحان کرده بودم. مینا فقط نمی

 خواست. زد که خودش دلش میهمون قدری حرف می

 بعد دیگه پیش نیومد حرفی از خودکشی بزنه؟  -

 هایش را با تأسف روی هم فشار داد. افشین لب

گفت. تو اون دو سال آخر عمرش ده چرا، باز هم می -

ه روزی از دست برادرهاش خودش رو بار گفته بود ی

 کشه. می

 شما نگران نشدید؟  -

تا یه حدی چرا، ولی محبت مینا به پریسا خیالم رو  -

کرد. مطمئن بودم هرچقدر هم افسرده و راحت می

آد خودش رو بکشه و پریسا رو عصبی باشه، دلش نمی

بی مادر کنه. به نظرم حرفش بیشتر از روی عصبانیت 

 و جدی نبود.  ای بودلحظه

وقت با برادرهاش صحبت نکردید؟ ازشون هیچ -

نخواستید دست از سر مینا خانم بردارن و اذیتش 

 نکنن؟

 افشین برای چندمین بار نفس صداداری بیرون داد. 



وقت نشده بود زد. هیچگفتم که مینا زیاد حرف نمی -

ماجرایی رو که باعث دلخوریش شده بود، کامل و 

گفت که باز فقط چند جمله میدرست برام بگه. 

هاش بهش تهمت زدن، بهش گیر دادن. بعد داداش

شد. چیزی رو که زد زیر گریه و ساکت میمی

شد در موردش حرف دونستم، چطوری مینمی

 گفتم؟ رفتم به برادرهاش چی میبزنم؟ می

کاوه با خودش فکر کرد اگر جای افشین بود، با همان 

شد، حتماً سراغ برادرهایی چند جمله حتماً پیگیر می

ها اخطار دادند و به آنرفت که همسرش را آزار میمی

داد که حق ندارند در کارهای همسرش دخالت کنند و می

قدر به او تهمت بزنند. برایش عجیب بود که افشین این

ها همسرش داری که سالی ماجراهای دنبالهساده از رو

 را عذاب داده، گذشته است. پرسید: 

وقت پیش نیومده بود که مینا خانم بخواد جدی هیچ -

 اقدام به خودکشی بکنه؟ 

وقت به عمل نرسید شکر خدا، هرچند... نه، هیچ -

طفلک عمرش به دنیا نبود. واسه پریسا خیلی آرزوها 



کدوم عروس شدنش، ولی هیچداشت، دانشگاه رفتنش، 

 رو ندید. 

قدر اندوهگین شده بود که کاوه به ی افشین آنچهره

ها چقدر از مرگ خوبی حس کرد او در تمام این سال

همسرش عذاب کشیده و بیشتر هم به این دلیل که 

های نگران پریسا بوده است. حاال بعضی از سختگیری

. بلند شد و کردافشین در مورد پریسا را بهتر درک می

 گفت: 

 ممنونم. ببخشید که زحمتتون دادم.  -

رو و فقط سری طور خیره بود به روبهافشین همان

تکان داد. جواب خداحافظی کاوه را زیر لب و آهسته 

داد. کاوه از اتاق بیرون رفت و در را بست. مطمئن بود 

افشین بعد از این تجدید خاطرات ناخوشایند نیاز دارد 

خودش خلوت کند تا بتواند بلند شود و به  چند دقیقه با

طور که راهروی اش برسد. همانکارهای روزمره

کرد، به آن نامه و طوالنی بیمارستان را طی می

ارتباطش با قتل نوید فکر کرد. هیچ سرنخی به دست 

نیاورده بود فقط یک چیز را فهمیده بود. احتماالً مهین 

د و به هم خبر داشت که خواهرش افسردگی دار



کند. از دلیل این ناراحتی شدید مینا هم خودکشی فکر می

باخبر بود، اما نخواسته بود بعد از این همه سال اسم 

برادرهایش را وسط بکشد و جلوی کاوه خرابشان کند. 

های زنده را به به نظر کاوه طبیعی بود که مهین آدم

  ها قبل از دنیا رفته، ترجیح داده باشد.خواهری که سال

□ 
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 جا کرد و پرسید: کاوه گوشی را روی گوشش جابه

زنید آقای ارجمند؟ منظورتون چیه چرا مبهم حرف می -

که اگه آتیال و نامدار رو تعقیب کنیم ممکنه به نتایج 

 خوبی برسیم؟ 

ی کامل پریسا مهمه. دونی که برای من تبرئهپسرم می -

 کنی. حرفم رو گوش کنی، ضرر نمی



کنید. مطمئنم شما چیزی فهمیدید که این توصیه رو می -

 دید که کمکم کنه؟ چرا توضیح بیشتری نمی

 بهروز چند لحظه مکث کرد. 

واقعیت اینه که سرنخ خاصی ندارم، اما... باخبر  -

الحال چند روز قبل با یه زن معلومشدم که نامدار 

 مالقات کرده. 

ابروهای کاوه کمی جمع شد. مسلماً منظور بهروز 

مالقات نامدار با سحر بود و با زن دیگری دیدار نکرده 

دانست چون مدام مأمورهایش بود. کاوه این را خوب می

هایش هم کارتنامدار را زیر نظر داشتند و تمام سیم

بعد از آن روز دیگر هیچ تماسی  تحت شنود بود ولی

بین نامدار و سحر انجام نشده بود و دیداری هم 

نداشتند. احتماالً همان روز بهروز هم کسی را به تعقیب 

نامدار فرستاده بود، یعنی چهار نفر او را زیر نظر 

گرفته بودند! حاال موتورسوار ناشناسی که همکار کاوه 

بود! خیال  در موردش حرف زده بود هم پیدا شده

نداشت به بهروز چیزی در مورد کارهایش بگوید و 

 پرسید: 

 خبر دارید این دیدار به چه منظوری بوده؟  -



داده زن سالمی نه، ولی... ظاهر اون خانم نشون می -

نیست و ضمناً... انگار اولش دوست نداشته با نامدار 

ی راضی و خوشحال از بره ولی آخرش با قیافه

 شده.  ماشینش پیاده

کاوه نفسش را از روی ناامیدی پوف کرد. این اطالعات 

 کرد. پرسید: قدیمی بود و دردی را دوا نمی

 در مورد آتیال چی؟  -

کنه و این آتیال هم گاهی نامدار رو تعقیب می -

 مشکوکه. 

ها جرم نیست آقای ارجمند، مطمئنم شما کدوم اینهیچ -

 دونید. بهتر از من می

دونید خیلی از لی مطمئنم شما هم میدونم ومی -

آد که ظاهراً جرم نیست. ها از کارهایی درمیسرنخ

 ی خودم دونستم که بهت اطالع بدم. هرحال من وظیفهبه

ممنونم آقای ارجمند، خیلی لطف کردید. حتماً از  -

 کنم. اطالعاتتون استفاده می

وقتی خداحافظی کردند، کاوه گوشی را روی میزش 

انداخت و به فکر فرورفت. از پیگیری بهروز و تالشی 



آمد، اما کرد، خوشش میی پریسا میکه برای تبرئه

 خورد. اطالعاتش تکراری بود و به درد کاوه نمی

ذهنش کشیده شد به طرف نامدار. هنوز نتوانسته بود 

منظوری بوده و چرا  بفهمد دیدار او و سحر به چه

اند. آن دیگر تکرار نشده و حتی تماسی با هم نداشته

روز مطمئن بود به زودی چیزهایی در این مورد خواهد 

فهمید اما ظاهراً تیرش به سنگ خورده بود چون نامدار 

فقط سر کار رفته و به خانه برگشته بود، خرید کرده 

بود و کارهای عادی دیگری که هرکسی ممکن است 

 انجام بدهد. 

کاوه در مورد ماجراهای نامدار چیزی به پریسا نگفته 

بود چون از عالقه و اعتماد او نسبت به نامدار خبر 

داشت. پریسا بارها به او گفته بود نامدار جز مهربانی 

کاری در حقش نکرده و یک بار هم برایش تعریف کرده 

 ای داشته وبود که مادرش با نامدار ارتباط صمیمانه

اعتمادترین کرده که نامدار قابلهمیشه به او سفارش می

ی پدرش است و اگر روزی کاری داشت فرد از خانواده

و به او دسترسی نداشت، فقط به نامدار اطمینان کند. 

کاوه مطمئن بود پریسا اگر بشنود او مشغول تعقیب 



شود و حتی ممکن است به نامدار است، عصبی می

ن پیدا کردن سرنخ از دست برود. نامدار بگوید و امکا

هنوز مطمئن نبود دیدار سحر و نامدار ربطی به این 

پرونده داشته باشد اما حسی داشت که اگر این موضوع 

 را پیگیری کند، احتماالً به نتایج خوبی خواهد رسید. 

کاوه نفس صداداری بیرون داد و ذهنش کشیده شد به 

اده بود که آتیال سمت آتیال. دیروز محسنی به او خبر د

اند و اند، چند ساعتی آنجا بودهو آتیه به همان ویال رفته

اند. از سوی دیگر استعالم نشان بعد به خانه برگشته

داده بود که آن ویال به نام مهین اجاره شده است. در 

اش هم همان روزهایی که آتیال غایب بود و گوشی

 خاموش بود، مهین آنجا را اجاره کرده بود.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_دویست_و_پنجاه_و_هشت

هایش را روی های آتیال به پریسا افتاد و دندانیاد پیام

هم فشار داد. موضوع به نظرش عجیب بود. اگر آتیال 



واقعاً پریسا را عاشقانه دوست داشت که محال بود نوید 

 را بکشد و اثر انگشت پریسا را روی لیوان بگذارد، اما

سازی بود... هیچ بعید ها صحنهابراز عالقه اگر تمام این

نبود اگر آتیال قاتل نوید باشد و به نتیجه نرسیده و 

ی دار بفرستد، نتوانسته باشد پریسا را باالی چوبه

ی دیگری برای او داشته باشد و با ابراز عالقه برنامه

 خواسته باشد اعتماد  پریسا را جلب کند. 

با شم وکالت خاصش دو نفر مظنون مهم  بهروز ارجمند

کاوه را به خوبی تشخیص داده بود و کاوه هم خیال 

کدامشان را به این سادگی از لیست تعقیب و نداشت هیچ

 اش کنار بگذارد. پیگیری

کاوه از پیچیدگی این پرونده کالفه شده بود. فکر کردن 

در مورد آتیال و نامدار را کنار گذاشت و کشوی میزش 

ا باز کرد. گوشی نوید را بیرون آورد. روزهای اول ر

های های اخیر او را بررسی کرده و از بین شمارهتماس

ذخیره شده توانسته بود با چند دختر که با او در ارتباط 

هایش بود که با دوستان بودند، صحبت کند. جزو برنامه

وگویی داشته باشد اما وقایعی که مذکر نوید هم گفت

م پیش آمده بود، این مجال را نداده بود. پشت سر ه



ی نوید را با دقت های ذخیره شدهخواست شمارهحاال می

 بیشتری بررسی کند بلکه به سرنخی برسد. 

گوشی خاموش بود. کاوه آن را به شارژر وصل و چند 

دقیقه صبر کرد، بعد گوشی را روشن کرد و وارد لیست 

کرد و اسامی را یمخاطبین شد. لیست را باال و پایین م

گرفت ها از حسش کمک میوقتخواند. خیلیبا دقت می

خواست با که االن چه کاری اولویت دارد و االن هم می

همین روش تصمیم بگیرد که بهتر است از میان 

های ذخیره شده در گوشی نوید با کدام یک شماره

ی خوبی برسد. چشمانش صحبت کند بلکه به نتیجه

 «. استروئید»ره ماند، روی یک اسم خی

ی یک اسم بود. کاوه به نظرش لقب عجیبی برای ذخیره

دانست که استروئید، نام یک داروی غیرمجاز می

بدنسازی است و البد نوید برای ورزشکاران باشگاهش 

فروخته است. ها میکرده و به آناین دارو را تهیه می

ا از او این شماره احتماالً متعلق به کسی بود که دارو ر

خریده است. ارزش داشت که کاوه صحبتی با او می

بکند. کسی که در یک کار خالف مثل فروش داروی 

غیرمجاز دست داشت، بعید نبود دست به کارهای خالف 



دیگری هم بزند و حتی امکان داشت سر معامالت دارو 

 با نوید اختالف پیدا کرده باشند و همین فرد قاتل باشد.

 

 ر#دختری_در_غبا

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_دویست_و_پنجاه_و_نه

کاوه چند لحظه فکر کرد. احتمال داشت این فرد از فوت 

نوید باخبر شده باشد و تماس گرفتن با گوشی نوید 

اشتباه بود و امکان داشت او را فراری بدهد. بهترین 

ی دیگری به او زنگ بزند و کار این بود که با شماره

لکه بتواند سر دربیاورد او به اسم مشتری صحبت کند ب

کیست و چه ارتباطی با نوید داشته است. گوشی تلفن 

ی روی میزش را برداشت، با گرفتن یک شماره

رقمی، خط را آزاد کرد و شماره را گرفت. گوشی سه

شد. مدت زیادی زنگ خورد و کاوه داشت ناامید می

داد. های آشنا پاسخ میشاید این فرد فقط به شماره

کرد ارزش دارد با گوشی نوید شماره را فکر می داشت

های دیگر فرد را شناسایی بگیرد یا بهتر است از راه



گفت. کاوه « بله»کند که تماس جواب داده شد و مردی 

جا خورد و یک آن مردد ماند که چه کند. شک داشت 

که صدا را درست شناخته باشد. صبر کرد تا مرد یک 

ن آورد و وقتی پاسخی نشنید، را به زبا« بله»بار دیگر 

 گفت: 

 آد. صداتون نمی -

اش تکیه داد و تماس قطع شد. کاوه به پشتی صندلی

چشمانش را بست. حاال دیگر صدا را به خوبی شناخته 

بود و شک نداشت که مخاطب چه کسی بوده است. چند 

لحظه فکر کرد و بعد بلند شد و از اتاق بیرون رفت. در 

 را باز کرد و گفت:  اتاق گروهبان قدرتی

 برام یه حکم تفتیش بگیر به این آدرس.  -

آدرس را روی کاغذی که گروهبان روی میز به طرفش 

ُسرانده بود، یادداشت کرد و به اتاقش برگشت. ذهنش 

کرد احتماالً همین امشب سخت در تکاپو بود و حس می

آورد و حتی ممکن سرنخ مهمی از قتل نوید به دست می

ر چنگشان باشد. دوباره گوشی تلفن روی است قاتل د

 ی داخلی را گرفت. میزش را برداشت و یک شماره



ایه. زود بجنب قدرتی. به قاضی بگو موضوع عجله -

 حکم رو بگیر. 

 چشم قربان.  -

ی دیگری را گرفت و به تماس را قطع کرد و شماره

یکی از پرسنل زیردستش دستور داد گروهی را برای 

کنند. وقتی خیالش راحت شد که کارها در تفتیش آماده 

زده شده حال انجام است، باز به فکر فرورفت. هیجان

خواست زودتر این کار به انجام برسد. بود و دلش می

های قاتل کامل شده بود. به نظرش با این کشف، انگیزه

نوید در حقش تا آخرین حد ممکن بدی کرده بود و تازه 

کرد! اگر نوید فهمیده بود که داشت با او معامله هم می

فروشد، البد اطالعات این فرد دارد داروی غیرمجاز می

بیشتری هم از این فرد داشت. با اخالقی که در این مدت 

از نوید شناخته بود، احتمال باجگیری او زیاد بود. 

ای نداشت و ظاهراً او هیچ قیدوبند اخالقی و وجدانی

ها وقتی با از آدم کرد. خیلیفقط به منافعش فکر می

رسیدند ای میشدند، به درجهرو میچنین شرایطی روبه

شدند. دعا کرد شوک کشف که راضی به آدم کشتن می

داروی غیرمجاز و دستگیری، قاتل را از نظر روحی در 



شرایطی بحرانی قرار بدهد و اعتراف کند، وگرنه هنوز 

 هیچ مدرکی برای اثبات افکارش نداشت.

ها یک ماشین پلیس آژیرکشان در خیابانساعتی بعد 

رفت. کاوه که روی صندلی جلو کنار راننده پیش می

نشسته بود، نگاهی به دو همکارش انداخت که روی 

چیز مطابق صندلی عقب نشسته بودند و دعا کرد همه

 میلش پیش برود.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_دویست_و_شصت 

جا کرد و نگاهی به هایش را روی فرمان جابهآتیال دست

 پریسا انداخت که کنارش نشسته بود. 

 کجا بریم؟  -

آی دنبالم بریم تون دیگه. مگه نگفتی میخونه -

 تون؟ خونه

 آتیال لبخند زد. 



ریم ولی مامان واسه شام منتظرمونه. دوست می -

 نداری قبلش بریم یه کم تفریح کنیم؟ 

طبع تو نیست! این هایی که من دوست دارم، بابحتفری -

وقت دوست نداشتی بیای شناسمت، هیچهمه سال که می

 ها. موزه و نمایشگاه نقاشی و این

االن هرجا تو بگی، دوست دارم بیام. برام فقط این  -

 مهمه که پیش تو باشم. 

 نگاهی به ساعت ماشین انداخت و اضافه کرد: 

 ؟ ها بازهاالن موزه -

 هاش آره، ولی من بیشترش رو تازه رفتم. بعضی -

 ها بازن؟  خب نمایشگاه نقاشی چی؟ اون -

معموالً تا دیروقت بازن، تا نُه و ده شب، ولی االن  -

ای که دلم بخواد برم، دائر نیست. بریم نمایشگاه نقاشی

 سینما؟ 

خواد ریم، ولی بیشتر دلم میدوست داشته باشی می -

 ی روشن که بتونم صورت قشنگت رو ببینم. بریم یه جا



آتیال حین گفتن این حرف کمی به طرف پریسا چرخید و 

با لبخندی شیفته نگاهش کرد. پریسا سرش را پایین 

 انداخت و کمی سرخ شد. آتیال گفت: 

 دونی خیلی خوشگلی؟ می -

 آره.  -

 آتیال با خنده گفت: 

روتنی چه ازخودمتشکر! اقالً یه تعارفی، چیزی! ف -

 هم  بد چیزی نیست! 

 پریسا لبخند زد. 

های دیگه تون همیشه بهم گفتید خوشگلم. خیلیهمه -

 گفتن. مامانم... هم می

 آه عمیقی کشید و ادامه داد: 

گفت. موقعی که مامانم زنده بود، ها میبابام هم قدیم -

و « خوشگلم»کرد و بهم کرد، بوسم میبغلم می

بعد از فوت مامانم  گفت.می« جانم»و « عزیزم»

هاش باهام مهربون بود ولی از تموم شد. یعنی اول

 وقتی شهره اومد... 



 آتیال حرفش را قطع کرد و با مهربانی گفت: 

انشاهللا وقتی خانم خودم شدی، هر روز بغلت  -

کنم، تمام این کنم و موهای قشنگت رو ناز میمی

 گم. ها رو هم بهت میحرف

 پریسا اخم مالیمی کرد. 

ری جلو. من هنوز جوابی بهت باز داری تندتند می -

ندادم فقط قبول کردم فکر کنم. ممکنه آخرش جوابم 

 می. منفی باشه. االن فقط پسرخاله

 نفس گفت: آتیال با اعتمادبه

شه منفی باشه؟ تو من رو دوست داری، مگه می -

ین ترس ترسی. اکم میمطمئنم. فقط از ازدواج یه

 بریزه، بعدش تو بغلمی. 

 ها نزن آتیال. از این حرف -

چرا نزنم؟ وقتی خانمم باشی، حق دارم بغلت کنم  -

 دیگه. 

سرخی صورت پریسا بیشتر شد و با تردید حرفش را به 

 زبان آورد. 



طوری خب من... راستش... سختمه در مورد تو این -

 دم. فکر کنم. یه عمر به چشم برادر بهت نگاه کر

وقت نخواستم باهات رفتاری کنم که معذب چون هیچ -

بشی. همیشه دوست داشتم بهم اعتماد داشته باشی و 

هایی که عاشقت بودم، کنارم راحت باشی. تمام این سال

زد که یه بار بغلت کنم ولی نخواستم دلم پرپر می

 حرمتت رو بشکنم.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 و_یک#قسمت_دویست_و_شصت_

 رو نگاه کرد و گفت: پریسا چند لحظه به روبه

گی از خیلی سال دونی، برام خیلی عجیبه که میمی -

قبل عاشقم بودی. چرا قبالً هیچی نگفتی؟ تو االن 

تونستی چند ساله کار و درآمد مستقل داری. می

قدر واسه یکی زودتر ازدواج کنی. کسی که این

 زنه... پرپر می

 نندی کشید. ماآتیال نفس آه



تا پیارسال که هنوز دانشجو نشده بودی، مامانم  -

گفت عجله نکنم چون امکان نداره بابات بذاره می

مون گفت. همهازدواج کنی. خب درست هم می

دونستیم بابات چقدر اضرار داره تو حتماً بری می

های پزشکی و دانشگاه، اون هم فقط تو رشته

ات هم به ، رتبهپیراپزشکی. چهار سال کنکور دادی

شد رسید ولی بابات راضی نمیهای دیگه میرشته

 تا باالخره میکروبیولوژی قبول شدی. 

ای آتیال پشت چراغ قرمز ایستاد و همان لحظه دختربچه

زد با یک بغل گل رز سرخ کنارشان رسید. به شیشه می

کرد. آتیال شیشه را هایش التماس میو برای فروش گل

 تربچه گفت: پایین کشید. دخ

 دم آقا. تو رو خدا یه شاخه بخر. ارزون می

 همه رو بده.  -

های دختر کمی گرد شد و بعد با خوشحالی تمام چشم

هایش را به دست آتیال داد. آتیال دو تراول از جیبش گل

که دخترک بیرون کشید و به دست دخترک داد. درحالی

ها به طرف وخیزکنان از میان ماشینشاد و خندان جست

ها را روی زانوی پریسا رفت، آتیال گلرو میپیاده



را به حرکت درآورد. وقتی از چراغ گذاشت و خودرو 

 که سیز شده بود رد شدند گفت: 

بعد از اینکه وارد دانشگاه شدی، تازه شغلم رسیده  -

بود به جایی که خیلی امیدها داشتم. به خودم گفتم 

آم جلو، بابات کنم که وقتی مییه مدت صبر می

کنم بهونه نداشته باشه. اوضاع مالیم رو بهتر می

ازنین جواب مثبت دادی، بابات هم که وقتی تو ن

 راحت قبول کنه. 

باالی آتیال چرخ نگاه پریسا روی تجهیزات ماشین مدل

 خورد و گفت: 

 هرچی پول داشتی، دادی این ماشین رو خریدی؟  -

 آتیال لبخند زد. 

ی ی پول رهن یه خونهخیر سرکار خانم، به اندازه -

دم مناسب و عروسی هم کنار گذاشتم. بهت قول می

دو سال چه بمونیم ایران چه بریم خارج، تا یکی

ای که مطابق خریم، اون هم خونهدیگه خونه هم می

 میل تو باشه. 

 پریسا شانه باال انداخت. 



کنم، بزرگ  ای زندگیبرام فرقی نداره تو چه خونه -

باشه یا کوچیک، کجای شهر باشه. دلم فقط آرامش و 

 خواد. امنیت می

کنم که تمام برات جوری آرامش و امنیت درست می -

روزهای تلخ بعد از فوت مامانت یادت بره. هنوز 

دونی چقدر برام عزیزی پریسا. مطمئن باش تا آخر نمی

 کنم که تو راحتعمر هر کاری از دستم بربیاد می

 باشی. 

های هایش را بست و به فکر فرورفت. وعدهپریسا چشم

آتیال برایش دلچسب بود اما هنوز نتوانسته بود با 

خودش کنار بیاید. واقعیت این بود که هیچ احساس 

ای نسبت به این مرد نداشت اما فرار از آن عاشقانه

ی ناخوشایند و زندگی در کنار مردی مهربان خانه

های آتیال کرد. مطمئن بود حرفمی اشبدجوری وسوسه

دریغش را در ی توخالی نیست. مهر و محبت بیوعده

 ها دیده بود و به او اعتماد داشت.این سال

 

 #دختری_در_غبار



 #فرناز_نخعی

 #قسمت_دویست_و_شصت_و_دو

فکری که از چند روز قبل در سرش شکل گرفته بود، 

مدت او وتاهباز به سراغش آمد. آتیال در مورد ارتباط ک

دانست. پریسا از اول خیال ازدواج با و کاوه چیزی نمی

کردند، فقط وآمد میکاوه را نداشت و آن مدت که رفت

به نامدار و مانی و ترنم موضوع را گفته بود. حوصله 

نداشت نصیحت بشنود، هرچند آن سه نفر هم نصیحتش 

کرده بودند، اما به آتیه و آتیال چیزی نگفته بود که 

کرد اگر قرار باشد به کمتر حرف بشنود. حاال حس می

آتیال جواب مثبت بدهد، حق اوست که موضوع را بداند. 

این چند روز با خودش فکر کرده بود هر وقت 

تصمیمش قطعی شد، ماجرا را خواهد گفت، اما عجول 

بود و همیشه صبر کردن برایش سخت بود. تصمیم 

 گرفت همین االن حرف بزند. 

 یزی هست که باید بدونی. یه چ -

 بگو عزیزم.  -



من... یعنی... چند ماه قبل کاوه ازم خواستگاری کرده  -

 بود. 

 آتیال با صورتی متعجب به سمتش چرخید. 

 کاوه؟!  -

 آره.  -

 خواستگاری رسمی؟  -

نه، باهام حرف زد و گفت به نظرش زوج مناسبی  -

م گفتم وآمد کنیم. من ههستیم. خواست که یه مدت رفت

باشه ولی کسی نفهمه. بعدها فهمیدم کاوه همون موقع 

به شهره گفته بوده، بابام هم خبر داشته، ولی به روی 

 خودشون نیاوردن تا من تصمیم بگیرم. 

 اخم آتیال در هم کشیده شد. 

 کردم چیزی رو ازم مخفی کنی. اصالً فکر نمی -

 وقت از کاوه خوشتشه پریسا. تو هیچباورم نمی -

 وآمد کنی؟ اومد. چطور قبول کردی باهاش رفتنمی



خواستم یه خواستمش. هدفم فقط بازی بود. مینمی -

جوری از بابام و شهره انتقام بگیرم و آخرش جواب رد 

 بدم. 

 همین کار هم کردی؟  -

جاها نکشید. جریان اعتیادم و دستگیری نه، به اون -

تم از اول پیش اومد. کاوه موضوع رو فهمید. بهش گف

خواستمش. اون هم راهش رو کشید و رفت دنبال نمی

 کارش. 

رخ آتیال انداخت که هنوز اخمو بود. پریسا نگاهی به نیم

 گفت: 

باور کن فقط همین بود. کاوه هم عاشقم نبود.  -

وقت تصمیم گرفته بود عاقالنه ازدواج کنه. هیچ

رفتیم بیرون نگفت دوستم داره. اون مدت که می

 حتی دستم هم نگرفت. 

های ظریف پریسا آتیال نفس عمیقی کشید و به دست

 نگاه کرد که روی پاهایش در هم گره خورده بود. 

اضافه نکرده وگرنه زنده  خدا رو شکر که غلط -

 ذاشتمش. نمی



 پریسا لبخند زد. 

قدرها هم که قدر خشن باشی. کاوه اونآد اینبهت نمی -

 کردم، دیو نیست. از خواهرش خیلی بهتره. قبالً فکر می

خواد ازش تعریف کنی. من هم خشن نیستم حاال نمی -

 ولی طاقت ندارم کسی به تو نزدیک بشه. 

 بشه. اخم نکن.  قرار هم نیست -

 آتیال به صورت پریسا نگاه کرد و پرسید: 

 باز هم چیزی هست که بهم نگفته باشی؟  -

پریسا نگاهش را از او دزدید. بود. چیزهایی بود که 

دانست، حتی نامدار. کس نمیدانست. هیچآتیال نمی

پریسا با خودش فکر کرد اگر تصمیم ازدواجش قطعی 

م حرف بزند ولی االن وقتش ها هشود، باید در مورد آن

نبود، واقعاً نبود. شاید در نهایت جوابش به آتیال منفی 

شد و خیلی سخت بود در مورد این چیزها حرف می

داد صداقت را برای زمانی بگذارد که بزند. ترجیح می

 تصمیمش را گرفته باشد. فقط سری تکان داد و گفت: 

 بریم یه جا بشینیم قهوه بخوریم؟  -



های رنگی زد و سعی کرد شوک حرفبخند کمآتیال ل

 پریسا را از ذهنش بیرون کند. 

ریم. مامان حدوداً دوسه هرجا دوست داری، می -

ساعت دیگه منتظرمونه. این وقت در اختیار تو. 

 کدوم کافه بریم؟
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 فرقی نداره. خودت انتخاب کن.  -

ی دنج که بتونیم راحت بشینیم و برمت یه کافهمی -

روی هم. دلم واسه چند ساعت حرف بزنیم، روبه

 تماشای صورت ماهت تنگ شده. 

های سرخ پریسا لبخند زد و صورتش را میان گلبرگ

ها را به مشام کشید. حس رزها فروبرد و عطر آن

خوبی داشت. یک عمر کنار آتیال راحت بود و از 

شد. اگر برد. کاش عاشقش میبا او لذت میمعاشرت 

نسبت به او عشقی در دل داشت، با اشتیاق به او جواب 



داد و شک نداشت که یک عمر خوشبختی مثبت می

 انتظارش را خواهد کشید. 

□ 

وقتی وارد ساختمان آگاهی شدند، کاوه به دو همکارش 

ها را رفتند، اشاره کرد که آنکه دو طرف پژمان راه می

نها بگذارند و خودش همراه پژمان رفت. در اتاقش را ت

باز کرد و با احترام به پژمان اشاره کرد که وارد شود. 

بعد از کشف داروهای غیرمجاز استروئید در بوتیک 

ها، اجازه نداده بود به پژمان خانگی پژمان و ضبط آن

دستبند بزنند و خودش مسئولیت عدم فرار او را به 

حاال هم او را به اتاق بازجویی نبرده  عهده گرفته بود.

بود و خیال داشت در اتاق خودش با او صحبت کند. 

هرحال فامیل نزدیک پژمان اگر قاتل هم بود، به

شد. خیال نداشت کاری کند که خواهرش محسوب می

جا هم بعدها نتواند در صورت افشین نگاه کند. تا همین

رار گرفته به خاطر شغلش بدجوری مورد خشم افشین ق

های که به صندلیبود. پشت میزش نشست و درحالی

 کرد گفت: اتاق اشاره می

 بفرمایید آقای رهنما.  -



ها پژمان با حالتی گیج و مات روی یکی از صندلی

های کف اتاق خیره شد. کاوه نشست و به موزاییک

 مقدمه گفت: بی

 شما نوید رو کشتید.  -

را بلند کرد و به  پژمان که انگار جا خورده بود، سرش

کاوه نگاه کرد. سرش را به راست و چپ تکان داد و 

 فقط گفت: 

 نه.  -

انکار نکنید. به حد کافی انگیزه واسه کشتنش  -

داشتید. هم غیرمستقیم باعث فوت دخترتون شده بود، 

هم بعدها فهمیده بود شغلتون چیه و... حدسم اینه که 

 گرفته. ازتون باج می

 پژمان به تأیید سر تکان داد. 

وقت نفهمیدم از کجا بوتیکم رو پیدا کرده. یه هیچ -

روز سرزده پیداش شد و غافلگیرم کرد. اول سعی 

جا مال منه ولی قشنگ از کردم انکار کنم که اون

چیز خبر داشت. خوب و خوش باهام همه

کنی حاال چرا انکار می»احوالپرسی کرد و گفت، 



ئید الزم دارم واسه باشگاه. چه دایی؟ من استرو

 «بهتر که از دایی خودم خرید کنم.

 هایش را روی هم فشار داد. پژمان دندان

برد و پولش رو خرید کردنش باجگیری بود. جنس می -

خیال پول شدم و حرفی نزدم. بعد داد. دوسه بار بینمی

حساب نکنه، بهش جنس به شوخی گفتم تا وقتی تسویه

راحت گفت مطمئنه من دوست ندارم کسی  دم. خیلینمی

 از شغلم سر دربیاره، پس باید سر کیسه رو شل کنم. 

 السکوت خواست؟ یعنی علناً ازتون حق -

ی تاریک طور که خیره شده بود به پنجرهپژمان همان

 پشت سر کاوه، سر تکان داد. کاوه پرسید: 

 چه مدت این برنامه ادامه داشت؟  -

خواست، بیشتر دام هم جنسی که میحدود دو سال. م -

قدر نبود. داشت شد. مطمئنم مصرف باشگاهش اونمی

دوشید. شک ندارم بیشتر دارویی رو که من رو می

قدر ازم ها. اونی باشگاهفروخت به بقیهبرد، میمی

موند. تصمیم گرفت که دیگه هیچی برام نمیدارو می

یادی برام گرفتم دیگه استروئید نیارم، هرچند ضرر ز



ی آد؟ عمدهداشت. از لباس فروختن مگه چقدر درمی

درآمدم از همون داروهای بدنسازی بود؛ ولی گفتم 

 خیالش بشم.بی
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 پژمان مکث کرد و نفس صداداری کشید. 

آرم، خیلی راحت گفت وقتی بهش گفتم دیگه دارو نمی -

هایی در مورد فهمن چه دروغبیارم وگرنه همه می باید

وعید دادم و نیاوردم. شغلم بهشون گفتم. یه مدت وعده

رو آورد به تهدید. گفت به یه نفر گفته ولی طرف فعالً 

گه. یه هفته فرصت داد مونه و به کسی نمیساکت می

خواست تهیه کنم. ترسیدم. گفتم که داروهایی که می

ن پسره باج بدم بهتر از اینه که کل جهنم ضرر، به ای

 هایی بهشون گفتم. وفامیلم بفهمن چه دروغفک

 به کی گفته بود؟ -

 به باباش.  -



 کاوه متعجب پرسید: 

 یعنی جعفر آقا خبر داشت شغل شما چیه؟  -

 پژمان سر تکان داد. 

بهش گفته بود ولی من اون زمان نفهمیدم. نوید بهم  -

آورد. به روی خودش نمی نگفته بود، جعفر هم چیزی

بعدها فهمیدم به جعفر گفته ولی کل داستان رو نگفته. 

از زرنگی من تعریف کرده بود که وقتی کارخونه 

ورشکست شده، کم نیاوردم و بوتیک زدم ولی کسی 

دونه. جعفر هم به کسی نگفته بود. یه بار که پیش نمی

هم بودیم و مست بودیم، زبونش وا شد و با خنده 

 ی جریان رو گفت. شوخ

یعنی شما دو سال بود به نوید مدام داروی مجانی  -

 دادید؟ می

 پژمان سر تکان داد. کاوه گفت:  

بعد به تنگ اومدید و... تصمیم گرفتید از شرش  -

 خالص بشید. 

 پژمان داد زد: 

 من نوید رو نکشتم. ِهی این رو تکرار نکن.  -



السکوت یعنی خیال داشتید تا آخر عمرتون بهش حق -

گیرن، بدید؟ این محاله. همه وقتی تحت فشار قرار می

 ها همینه. کنن. طبیعت آدمیه روز طغیان می

دفعه مثل بادکنکی که به آن سوزن زده پژمان یک

هایش پایین افتاد. باشند، روی صندلی مچاله شد. شانه

م راستش پایین چکید و ی چشیک قطره اشک از گوشه

تالشی هم برای پنهان کردنش نکرد. با صدایی که از 

 بغض گرفته بود گفت: 

تو راست میگی، ولی من آدم نیستم. اگه بودم،  -

همون شب که اون نوید آشغال مزاحم دخترم شد و 

ریخت و شب داشت اشک میطفل معصوم تا نصفه

که شد، به جای اینکه فرار کنم، عوض اینآروم نمی

ام و وردارم بیفتم تو جاده که تصادف زن و بچه

کنیم و نور چشمم االن به جای اینکه بره دانشگاه 

و ثل یه گل خندون بگه و بخنده، زیر خاک پوسیده 

قدر کشتم. اونرفتم اون پفیوز رو میباشه، می

زدمش که تا ابد هوس نکنه به دختر مردم بد می

به دختر فامیل نگاه کنه. دستش هرز نره و الاقل 

 چپ نگاه نکنه. 



 پژمان بلند شد و هوار کشید: 

قدر بزدلم که حتی وقتی آره، من آدم نیستم. من اون -

ی جگرم پرپر شد، باز هم نتونستم به اون پاره

عوضی یک کلمه حرف بزنم. وقتی هم اومد 

فهمی؟ من سراغم، بهش باج دادم. من ترسوام، می

ام دفاع کنم. من ادهشهامت ندارم از خودم، از خونو

دادم ولی جرأت نداشتم السکوت میبه اون ُگه حق

دم. بگم بره هر غلطی تو روش وایستم و بگم نمی

 خواد بکنه. دلش می

 کاوه با مالیمت توأم با اقتدار گفت: 

 بشینید آقای رهنما.  -

هق افتاد. بدون هیچ خجالتی پژمان نشست و به هق

ی گمشده باشد نه یک کرد، انگار یک پسربچهگریه می

 مرد جاافتاده. با بغض نالید: 

کشیدم یه روز تو روش ها تو ذهنم نقشه میشب -

دربیام. کتکش بزنم. هزار بار فکر کردم اصالً خودم 

برم به همه بگم جریان شغلم چیه و رسواش کنم. 

گیره. هر شب با ه همه بگم این جعلنق ازم باج میب



دیدم خوابیدم ولی فردا صبح میاین فکرها می

 تونم. بلد نیستم. توانش رو ندارم.نمی
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اش بدجوری هق افتاد و ساکت شد. گریهپژمان به هق

را پوف کرد و بلند  آزار بود. کاوه نفسشغریبانه و دل

شد. سربازی را صدا زد و دستور داد یک لیوان آب 

ی دستمال کاغذی روی میزش را برداشت بیاورد. جعبه

و مقابل پژمان گذاشت. وقتی لیوان آب روی میزعسلی 

 جلوی پژمان قرار گرفت، کاوه گفت: 

 کم آب بخورید آقای رهنما. یه -

یرون کشید پژمان یک جرعه آب نوشید و یک دستمال ب

و صورتش را پاک کرد. کاوه به او فرصت داد که فکر 

دانست که وقتی مجرم در این مرحله کند. به تجربه می

گیرد، به احتمال زیاد اعتراف پذیری قرار میاز آسیب

کند اما نیاز به زمان کوتاهی برای فکر کردن دارد. می



حالت چند دقیقه پژمان با نگاهی غمگین و صورتی بی

ره شد به سطح میز و سرانجام سر بلند کرد و به خی

 کاوه نگاه کرد. 

من نوید رو نکشتم. از ته دل آرزوی مرگش رو  -

ی نوید داشتم. هیچ آدمی تو دنیا نیست که به اندازه

ازش متنفر باشم ولی من نکشتمش. واقعاً آدم 

 آد. کشتن از من برنمی

کاوه نفسش را پوف کرد. تصورش صحیح از آب 

 امده بود. خیره شد به چشمان پژمان و گفت: درنی

آقای رهنما، من تو این هشت سالی که شما رو  -

ای شناسم، به نظرم خیلی آدم آروم و منطقیمی

بودید اما... تحقیقی که در مورد سوابقتون کردم... 

خالف این بوده. شما به خاطر کتک زدن یه استاد 

اخراج شدید. تازه اون بار اول نبوده. تو 

وجرح تو تون چندین مورد درگیری و ضربپرونده

 محیط دانشگاه هست.

پژمان تکانی خورد و مبهوت به کاوه نگاه کرد. انگار 

قدر در مورد برایش خیلی عجیب بود که او این

 اش اطالعات دارد. کاوه ادامه داد:گذشته



باور کردنش سخته کسی که به این راحتی دیگران رو  -

از خودش دفاع کنه. شما این آدم  زنه، نتونهکتک می

ترسویی که واسه من ترسیم کردید نیستید. به نظرم... 

کنم ترس یه نقابه زنم. فکر میببخشید که رک حرف می

 که واسه تبرئه خودتون ساختید.  

کنی؟ تو یه ها رو تفسیر میقدر راحت آدمچرا این -

  دونی.سری اطالعات داری ولی خیلی چیزها رو هم نمی

 بگید که بدونم.  -

پژمان آه عمیقی کشید. صورتش درهم رفته و باز خیره 

شده بود به تاریکی پشت پنجره. انگار داشت خاطرات 

کرد. کاوه صبر کرد تا خودش به تلخی را مرور می

 حرف آمد. 

من دیوونه بودم، یه دیوونه با ظاهر سالم. اون  -

د. شدم، دیگه هیچی حالیم نبوها عصبی که میوقت

اختیار هرکی باعث عصبانیتم شده بود، بی

خواست لهش کنم. دست خودم زدمش. دلم میمی

فهمیدم که اومد، تازه مینبود. بعد که حالم جا می

 وپار کردم. زدم یکی رو لت



 مکثی کرد و ادامه داد: 

از نوجوونی ده بار واسه این کارها بازداشت شدم.  -

بیچاره بابام همش یه پاش تو پاسگاه بود و التماس 

کرد از طرف رضایت بگیره. همیشه هم دلشون می

دادن. چند بار سوخت و رضایت میبراش می

مجبور شد طرف رو با دیه و خرج درمان راضی 

قت وکنه ولی باالخره رضایت اومد رو پرونده. هیچ

مجازات نشدم و برام سوءسابقه نشد. این جریان 

تو دانشگاه هم ادامه داشت تا اینکه... اخراج شدم. 

داد که اخراجم کنن. استاد به شرطی رضایت می

حاضر نبود بدون مجازات خالص بشم و دوباره برم 

 دانشگاه و تو صورتش نگاه کنم. 

پژمان بار سکوت کرد و خاطراتش را مرور کرد بعد 

 فت: گ

بعدش دیگه بابام به فکر افتاد که برام یه کاری بکنه.  -

منو برد پیش روانکاو و روانپزشک. حالم خیلی بد بود. 

 بستریم کردن بیمارستان روانی. 



شون خبر داشتن شما خواهر و برادرتون... یعنی همه -

این مشکل رو داشتید و درستون رو نتونستید تموم 

 کنید؟ 

 تکان داد.  پژمان به تأیید سر

بازی کرد که با اسم مستعار خبر داشتن. بابام پارتی -

 بستری بشم. 

 اختیار صدایش رفت باال. بی

دونی بیمارستان روانی یعنی چی؟ یه زندون می -

ذارن تکون جهنمیه. همیشه تحت نظری. نمی

بخوری. همچین که اعتراض کنی، با آمپول 

 خوابوننت.می
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 این بار صدایش به فریاد تبدیل شد. 



کنن به سرت چه فهمی اون برقی که وصل میتو می -

خواد بمیری. تمام وجودت تیر ای داره؟ دلت میمزه

کشه. دوست داری همون لحظه جون بدی و از می

 اون عذاب خالص بشی. 

 ه داد: تر ادامکاوه با تأسف سر تکان داد. پژمان آهسته

تونم مرخص بشم، وقتی گفتن حالم خوب شده و می -

 من یه آدم دیگه شده بودم، یه ترسو. 

 باز صدایش باال رفت. 

یه بزدل که شهامت نداره از خودش دفاع کنه. یکی  -

که جرأت نداره کسی رو که به ناموسش 

درازی کرده، بزنه له کنه. یکی که حاضره تا دست

تونه تو روی اون آخر عمرش باج بده ولی نمی

پرروی آشغال دربیاد و حقش رو بگیره. درمانم 

رفت، عصبانی کردن. دیگه اختیارم از دستم درنمی

ور زدم، اما از اونشدم، کسی رو کتک نمینمی

 تونم بگیرم. بوم افتادم. حق خودم هم نمیپشت

ای آب نوشید و مستقیم به چشمان کاوه پژمان جرعه

 نگاه کرد. 



آدمی شدم. اشتباه کردی کاوه. تو دنیا من همچین  -

و وقت آرزویی بیشتر از این نداشتم که نوید رهیچ

تونستم. اون شب که ُمرد، زیر پام له کنم ولی نمی

بهترین شب زندگیم بود ولی من نکشتمش. اشتباه 

ست؛ ولی هرکیه دستش درد کردی. قاتل یکی دیگه

 بوسم. نکنه. اگه پیداش کنم پاش رو می

 هنوز قانع نشده بود. پرسید:  کاوه

تون... وقتی همچین رازهایی رو از شما خونواده -

قدر براتون مهم بود که شغلتون رو دونستن، چرا اینمی

 مخفی کنید؟

بعد از اینکه از تیمارستان اومدم بیرون، تصمیم گرفتم  -

زندگیم رو بسازم. اطالعاتم بد نبود ولی مدرک نداشتم. 

رو پیدا کردم و علیخانی قبولم کرد.  ی آمیزهکارخونه

چسبیدم به کار و اعتمادش رو به دست آوردم. شدم 

ی کارخونه. بعدها به همه گفتم کارخونه رو کارههمه

خواست بعد از اون خریدم و مال خودمه. دلم می

 افتضاحی که بار آورده بودم، خودم رو نشون بدم. 

 یعنی خانمتون...  -



 رد و سریع گفت: پژمان حرفش را قطع ک

کنه من مهندسیم رو دونه. فکر مینغمه هیچی نمی -

دفعه قول گرفتم و کارخونه مال خودمه. یادت نره، اون

 فهمه. دادی کسی چیزی نمی

قول دادم ولی االن... مشکل داروی غیرمجاز چیزی  -

نیست که با صحبت من و شما حل بشه. شما بازداشت 

شید آقای رهنما. احتماالً قاضی براتون وثیقه تعیین می

کنن ولی... من تنها کنه و تا موقع دادگاه آزادتون میمی

تونم بکنم، اینه که اجازه بدم خودتون کاری که می

که دوست دارید به کی خبر بدید براتون  انتخاب کنید

وثیقه یا ضمانت بیاره. احتماالً... میل با خودتونه ولی 

کنم دیگه باید در مورد شغلتون با خانمتون فکر می

 صحبت کنید. بعیده موضوع رو نفهمن. 

 کنم. نذار نغمه بفهمه. نه! خواهش می -

ای گم ولی... میل با خودتونه آقمن چیزی بهشون نمی -

تونم اجازه بدم شما یه تماس رهنما. من االن فقط می

دونید بگیرید و بعدش دیگه هرجور خودتون صالح می

 عمل کنید. 



 زنم به افشین.  زنگ می -

کاوه نفس عمیقی کشید. مصیبت مواجه شدن با افشین 

تر از زمان بازداشت نغمه بود، باید را که حتماً عصبانی

ر اینکه تمام هیجان و کرد. از همه بدتتحمل می

اش برای پیدا کردن قاتل بر باد رفته بود. در خوشحالی

توانست شناس خوبی شده بود و میها آدماین سال

گوید و قاتل نوید بفهمد به احتمال زیاد پژمان راست می

نیست. حدسش اشتباه از آب درآمده بود. دوباره اول 

رفت الاقل گشت. تصمیم گخط بود و باید دنبال قاتل می

رو نشود. اجازه داد پژمان تماس امشب با افشین روبه

بگیرد و او را به بازداشتگاه فرستاد. سریع پرونده را 

تکمیل کرد و برای قاضی فرستاد و قبل از اینکه افشین 

 برسد، از محل کارش بیرون رفت. 

داد. اگر در طول مسیر فکری در ذهنش جوالن می

ه شهامت نداشت از پژمان یک ترسو شده بود ک

اش دفاع کند، بعید نبود نامدار به جای او دست خانواده

به کار شده باشد. نامدار پژمان را مثل یک پدر دوست 

داشت و بارها شنیده بود که با نکیسا ارتباط خیلی 

خوبی داشته و روابطشان ورای یک دایی و 



ی معمولی بوده است. شاید نامدار از زمان خواهرزاده

ی نوید را به دل گرفته بوده، مزاحمت کیسا کینهفوت ن

نوید برای پریسا هم داغ دلش را تازه کرده و نوید را به 

قتل رسانده باشد. آهی کشید و با خودش فکر کرد کاش 

دلیلی داشت که این فکر را اثبات کند. از این پرونده و 

 هایش خسته شده بود.پیچیدگی
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شب گذشته بود. کاوه روی یک ساعت از نیمه

رنگی که از چراغ تختخوابش دراز کشیده و در نور کم

تابید، چشم دوخته بود به سقف. بعد کوچه به داخل می

اش را خاموش کرده و از بیرون آمدن از اداره گوشی

ها گشته بود. وقتی گوشی را چند ساعتی در خیابان

رده و زنگ زده و مطمئن شده بود که کارهای روشن ک

اداری پژمان انجام شده و او با وثیقه آزاد شده است، 

های شهره و پدر و مادرش مواجه شده بود با سیل پیام



ها داد. پیامها میهای آنهایی که خبر از تماسو پیامک

ها دانست چه چیزهایی در آنرا نخوانده بود چون می

خانه برگشته بود. پدر و مادرش  هست. کمی قبل به

خواب بودند. مطمئن بود دیگر این ساعت شب افشین 

رو شان نخواهد آمد، هرچند فردا باید با او روبهبه خانه

 شنید. شد و داد و فریادهایش را میمی

های مخصوص وارد آشپزخانه شد. غذایش در ظرف

ماکروفر روی میز بود اما با اینکه از ظهر چیزی 

ده بود میلی به غذا نداشت. ماجرای پژمان روحش نخور

را به هم ریخته بود و از طرف دیگر از برخورد 

های ناخوشایندی که در پیش داشت، کالفه بود. ظرف

غذا را در یخچال گذاشت و یک لیوان آب خورد که 

 پدرش وارد آشپزخانه شد. 

 اومدی پسرم؟  -

 سالم بابا. ببخشید بیدارتون کردم.  -

اب نبودم. خوابم نبرد. مامانت هم قرص خورده خو -

گفت تو خوابیده. از عصر هزار بار شهره زنگ زده. می

 مأمور بردی داداش افشین رو بازداشت کردید. 



 کاوه به تأیید سر تکان داد. 

 مطمئن باشید کارم ناحق نبوده.  -

دونم مطمئنم، ولی... فامیل نزدیکن کاوه جان. می -

تو نیست ولی یه زنگ به شهره بزن خیلی کارها دست 

 قانعش کن. 

شه بابا. من هم افشین خان با این چیزها قانع نمی -

دوست نداشتم تو عالم فامیلی همچین چیزهایی پیش بیاد 

 آد. ولی کاری ازم برنمی

 کاوه...  -

صدای حامد سرزنشگر نبود، نگران بود. کاوه سرش 

 را پایین انداخت و گفت: 

جا باهاشون حرف آن اداره. اونیفردا حتماً م -

زنم. برید بخوابید بابا. خیالتون راحت باشه، می

 ذارم دلخوری پیش بیاد. نمی

بدون اینکه منتظر پاسخ حامد بماند، به اتاقش رفت. 

های نگران او را نداشت و این هم طاقت دیدن چشم

باری بر دوشش اضافه کرده بود. به رختخواب رفت، 

ت و سعی کرد به این چیزها فکر نکند هایش را بسچشم



و بخوابد. فردا روز سخت و پرکاری در پیش داشت و 

خسته بود. تمام امیدش برای پیدا کردن قاتل بر باد رفته 

ی چیز از این پروندهبود و باز جایی بود که انگار هیچ

 داند. پیچاپیچ نمی

هایش گرم شده بود که صدای زنگ در هشیارش چشم

شد اما قبل از اینکه از اتاق بیرون برود،  کرد. بلند

 صدای پدرش را شنید. 

 بفرمایید افشین جان.  -

کاوه با خودش فکر کرد در سنجش میزان عصبانیت 

افشین اشتباه کرده بوده است. او دیگر توجهی به وقت 

و زمان نداشت و همین امشب سراغش آمده بود. 

 صدای نگران مادرش گفت: 

 دونم اومده یا نه. افشینه؟ با کاوه کار داشت؟ نمی -

 اومده. -

 افشین تنها بود؟  -

 نه، شهره هم بود.  -

کاوه چراغ اتاق را روشن کرد و دستی به موهای 

اش کشید. وقتی از اتاق بیرون رفت، پدرش دِر آشفته



ورودی واحد را باز کرده بود. فقط فرصت کرد یک 

عد طوفان از راه رسید. افشین سالم به مادرش بکند و ب

وعلیک نرگس و حامد از در وارد شد و در جواب سالم

 پاسخ کوتاهی داد و بدون معطلی سر کاوه داد زد: 

دونی چه غلطی کردی که از عصر رفتی خودت می -

قایم شدی. خبر نداشتی تو سوراخ موش هم بری، 

 کنم.پیدات می
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 کاوه با خونسردی گفت: 

 سالم. خوش اومدید.  -

شهره که پشت سر افشین وارد شده بود، جواب سالم 

 او را داد ولی در صدای فریاد افشین گم شد. 



ی من ای با خونوادهی نفهم، تو چه دشمنیپسره -

داری که به اسم پیگیری پرونده هر روز به 

 آری؟ آبروریزی به بار می

قابل افشین ایستاد و با صدایی لرزان آهسته شهره م

 گفت: 

 قول دادی افشین. تو رو خدا آروم باش.  -

افشین او را پس زد و قدمی به طرف کاوه برداشت. 

 شهره به سرعت بازوی او را گرفت و زمزمه کرد: 

اقالً جلوی مامان بابام رعایت کن افشین. این  -

ه. ونیمخداها که تقصیری ندارن. ساعت یکبنده

 بینی که از خواب بیدار شدن. زشته. می

 افشین نفسش را پوف کرد. حامد گفت: 

 شه. بشین افشین جان. مشکل با حرف زدن حل می -

 نگاهی به کاوه انداخت و ادامه داد: 

خیالت راحت باشه، کاوه هر کاری از دستش بربیاد  -

 کنه. می

 افشین با اخم جواب داد: 



کار از نشستن و حرف زدن گذشته بابا. من  -

ام که این ساعت مزاحمتون شدم. ترسیدم شرمنده

این آقاپسرتون فردا باز خودش رو قایم کنه و دستم 

 بهش نرسه. 

 نرگس گفت: 

مراحمید. تو و شهره هر موقع که بیاید، قدمتون  -

 رو چشممونه. بشینید چایی درست کنم. 

ها کشید. شهره بازوی افشین را گرفت و به طرف مبل

افشین با تندی دستش را از دست او بیرون کشید و 

 گفت: 

 کنیم. من دو کلمه حرف دارم، بعدش رفع زحمت می -

رخ کاوه ایستاد. به چشمان او زل زد بهجلو رفت و رخ

 و گفت: 

ی من بکش بیرون. دوروبر پات رو از کفش خونواده -

 کنی. پیدا نمیما قاتل 

دم. مطمئن باشید هیچ ام رو انجام میمن دارم وظیفه -

ی شما ندارم، تازه خیلی هم مشکل شخصی با خانواده

 برام عزیزن. 



 افشین با غیظ گفت: 

حرفم رو زدم. این دفعه هم به حرمت مامان بابات  -

ری دنبال اومدم بهت اخطار بدم. یا مثل آدم می

کنی، یا به م رو پیدا میپرونده و قاتل پسرخواهر

ها جون پریسا قسم اگه یه بار دیگه از این بازی

ی من باشی و واسه دربیاری، دنبال خونواده

کنم هرکدومشون مزاحمت درست کنی، کاری می

فرداش راهی سیستان بلوچستان باشی. مطمئن 

آد کاری کنم که همون روز پرونده باش ازم برمی

دترین جای ایران بری رو ازت بگیرن و پرتت کنن ب

 ده سال خدمت کنی تا آدم شی. 

کاوه جوابی نداد و افشین هم منتظر نماند. برگشت و به 

 طرف در رفت. حامد گفت: 

 خوردید اقالً. یه چایی می -

 به حد کافی حرص خوردیم، جا واسه چایی نمونده.  -

 نرگس که اخم مالیمی روی صورتش نشسته بود گفت: 

 با کاوه درست نیست.افشین، رفتارت  -
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کنم مامان. خیلی سعی کردم من از شما عذرخواهی می -

مراعات کنم ولی وقتی یکی پشت سر هم داره واسه 

کنه، باید جواب ی من دردسر درست میخونواده

 کارهاش رو بشنوه بلکه دست برداره. 

ده. قبول کن داداشت اش رو انجام میکاوه داره وظیفه -

 ره. خالف کرده. هر خالفی یه روز لو می

شهره به مادرش اشاره کرد که چیزی نگوید و رو به 

 افشین گفت: 

 ها تنهان. بریم. بچه -

که افشین دوباره به طرف در راه افتاد و درحالی

 پوشید به کاوه گفت: هایش را میکفش

زدی، خودت جمعش کنی. سعی کن این گندی رو که  -

طوری شاید یه راهی باشه که این فامیلی سر جای این

ی خواهر و برادر خودش بمونه. دوست ندارم رابطه

 قطع بشه. جبران کن. 



ی من اشتباهی نکردم افشین خان. واقعاً دارم پرونده -

کنم. کشف کاالی قتل نوید خدابیامرز رو پیگیری می

جلسه شده، ن صورتقاچاق از محل کار پژمان خا

هست. واقعاً کاری ازم  اعتراف خودشون هم تو پرونده

دونم اش دست قاضیه. البته به تجربه میآد. بقیهبرنمی

دار نیستن، احتماالً حکم قاضی فقط جریمه و چون سابقه

 کشه. توقیف کاالست. به امید خدا کار به حبس نمی

 افشین عصبی گفت: 

م. با بهروز حرف زدم. مطمئنم دونها رو خودم میاین -

ذاره پژمان کارش بیخ پیدا کنه، اما دارم بهت نمی

نیتت رو ثابت کنی. دوست ندارم این دم حسنفرصت می

بازی تو واسه پژمان سوءسابقه بشه. مطمئنم تو بچه

دادسرا و دادگاه دوست و آشنا زیاد داری. یه زنگ 

مبلغ شه. من حاضرم چند برابر بزنی، مشکل حل می

جریمه رو بدم ولی پرونده بسته بشه و پژمان تبرئه 

 شه. 

تونستم کوتاهی آد. اگه میواقعاً کاری ازم برنمی -

کنید، با رفاقت طوری که فکر میکردم. موضوع اوننمی

 شدنی نیست. حل



هایش را روی هم فشار داد و زیر لب با غیظ افشین لب

 گفت: 

قدر بکن تا یه روز سرت به سنگ شق! اینکله -

 بخوره. 

اش یک شهره باز دست او را کشید و رو به خانواده

در هوا پراند. افشین هم خداحافظی سرد و « خداحافظ»

کوتاهی با حامد و نرگس کرد و از در بیرون رفتند. بعد 

 از رفتنشان نرگس به حامد گفت: 

داخته پایین تو چرا هیچی بهش نگفتی؟ سرش رو ان -

ی ما به کاوه هرچی دلش شب اومده تو خونهنصفه

 خواسته گفته، تو هم وایستادی نگاه کردی. می

 حامد نفس صداداری کشید. 

شه زیاد سخت گرفت خانم. به قول معروف نمی -

گوشتمون زیر دندونشه. ترسیدم حرف بزنم، بعداً با 

 تلخی کنه. شهره اوقات

 کاوه گفت: 

ها عادت مامان. من به این حرف چیز مهمی نیست -

کنن آن داد و بیداد میها هم میدارم. خیلی از غریبه



خوان رشوه بدن، که فامیلشون دستگیر شده، می

کنن. حاال این دفعه فامیل بودیم و مشکل تهدید می

رسید به خونه. ببخشید که بیدار شدید و اعصابتون 

 ُخرد شد. 

ق راه افتاد. وقتی نرگس سری تکان داد و به طرف اتا

 حامد کنارش رسید، نرگس زیر لب گفت: 

قدر عصبی شده بود. تو دونم این مرد چرا یهو ایننمی -

وقت همچین رفتاری ازش ندیده این هشت سال هیچ

بودیم. شهره هم از زندگیش راضیه. شوهرش رو 

 دوست داره. 

گذره. آرن خانم. مهم نیست، میهمه گاهی جوش می -

 ره. دردسر داداشش که تموم بشه، یادش می

نرگس و حامد که به اتاقشان رفتند، کاوه چراغ هال را 

خاموش کرد و به تختخوابش برگشت. عصبی و غمگین 

بود. خودخوری کرده بود که جواب افشین را مؤدبانه و 

کشید. حقش نبود به میآرام بدهد و حاال داشت عذاب 

طور سرزنش و تحقیر شود. خاطر یک کار درست این

از همه بدتر اینکه هرچه دیدگاه افشین نسبت به او بدتر 

شد، معنایش دوری از پریسا بود. از چند وقت پیش می



رفت و حاال وضع ی خواهرش هم نمیدیگر به خانه

بدتر شده بود. چشمانش را بست و سعی کرد بخوابد. 

ترین آرزویش این بود که صبح بیدار ر آن لحظه بزرگد

شود و ببیند تمام ماجرای قتل نوید و این پرونده فقط 

 یک کابوس بوده است. 

□ 
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بهرخ گوشی را از حالت بلندگو خارج کرد و به گوشش 

 چسباند. 

 کنم. فرصت بده. گفتم که جور می -

که لحنش چند لحظه به مخاطبش گوش داد و درحالی

 ملتمس شده بود گفت: 



تونی برام فرصت بگیر. به تو رو خدا، هرجور می -

کنم. االن دوباره از حاجی پول بخوام، خدا جور می

 کنه. شک می

طرف تلفن انگار روی اعصابش خط صدای فرد آن

کشید. لحنش دوستانه بود اما کلماتش برای او می

آمد. از الی در اتاق که کمی رین تهدید به حساب میبدت

باز بود، نگاهی به امید انداخت که در هال چشم دوخته 

داد اش نشان میزدهبود به تلویزیون و صورت هیجان

 برد. نالید: از تماشای کارتن لذت می

رم. تو برام مهلت ریزه. به فنا میزندگیم به هم می -

 کنم. جور میبگیر، از زیر سنگ هم باشه 

زد که صدای زنگ در به مخاطب باز هم داشت حرف می

گوش رسید. بهرخ حرف او را قطع کرد و با اضطراب 

 گفت: 

مقداد اومد. من برم. فقط جون هرکی دوست داری  -

 نذار این اتفاق بیفته. 

تختی انداخت. خداحافظی کرد و گوشی را روی بغل

صدای امید را شنید که پشت آیفون به مقداد سالم کرد و 



بعد صدای باز شدن در واحد را. در آینه نگاهی به 

خودش انداخت. پیراهن قرمز کوتاهی تنش بود و 

آرایش تندی داشت. موهای بلندش را با سشوار صاف 

را پسندید و سریع  کرده و دورش ریخته بود. ظاهرش

زمان با رسیدن مقداد جلوی در از اتاق بیرون رفت و هم

رسید. به خودش فشار آورد لبخند بزند و سالم کرد. 

مقداد با همان اخم همیشگی جواب داد و وارد خانه شد. 

امید را که خودش را در آغوشش انداخته بود، بوسید و 

د و دستی روی سرش کشید. با هم روی کاناپه نشستن

 مقداد پرسید: 

 چطوری بابا؟  -

 خوبم.  -

از صبح بازی کردی؟ دیگه مدرسه تموم شده راحت  -

 شدی. 

کم بازی کردم، بعد هم کارتن دیدم. بابا این قسمت یه -

خواد عسل بامزی رو دیدی؟ خیلی باحاله. همش می

 کنه. تونه. آدم از خنده غش میبخوره نمی



طور او انداخت و همانهای مقداد دستش را دور شانه

غش های کارتنی غشکه امید داشت از کارهای شخصیت

های محسن در ذهنش خندید، به فکر فرورفت. حرفمی

 شد. تکرار می

شه حاال که این جریان گم داداش، به نظرت نمیمی»

پیش اومده، نقشه رو عوض کنیم؟ نازنین رو ببر طول 

 «درمان بگیر، بعد هم شکایت و...

بشکنی زد که پشت تلفن به گوش مقداد رسید و  محسن

 ادامه داد: 

 « ره جایی که عرب نی انداخت.می»

ره جایی که ِد مشکل همینه که با این شکایت نمی»

ده و دوسه ماه عرب نی انداخت. فوق فوقش یه دیه می

آد بدتر تالفیش رو سر من ره زندان. بعد میمی

 «آره.درمی

ریزیم که ای میم. یه برنامهکنیسر کیسه رو شل می»

 «حاالحاالها بمونه تو هلفدونی.

شه مطمئن بود. اگه نشه، گند و افتضاح بار نمی»

ها. این از افته سر زبونآد. اسم نازنین هم میمی



چی بدتره. فکر آبروریزی بعدش هم بکن. کافیه این همه

 «مرتیکه زبون وا کنه و به نازنین تهمت بزنه.

 «اد ثابت کنه؟خوچطوری می»

مگه دهن مردم دادگاه و پاسگاهه که بخواد ثابت کنه؟ »

شدنی نیست. ها، دیگه جمعحرف دختر من بیفته تو دهن

تونم سرم رو باال بگیرم. این کارها به درد بعد دیگه نمی

مون بهتره فقط با ی قبلیخوره محسن. همون نقشهنمی

 «.فضولی این دختره باید یه مدت بندازیمش عقب
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جا کرد. مقداد آهی کشید و خودش را روی کاناپه جابه

کالفه بود. ماجرایی که بین نازنین و بابک پیش امده 

اش انداخت و این عصبیهایش را عقب میبود، برنامه

 کرده بود. دوست داشت زودتر به هدفش برسد. 



نی که در آن دو لیوان چای و ظرف بهرخ با یک سی

میوه و پیشدستی بود، از آشپزخانه بیرون آمد. روی 

 نفره نشست و گفت: یک مبل تک

 چایی بخور حاجی. پیش پات دم کردم.  -

مقداد یک لیوان چای از درون سینی برداشت و داغ لب 

 زد. بهرخ پرسید: 

 چه خبرها؟  -

 مقداد کوتاه جواب داد: 

 هیچی.  -

چطور بود، خودت چطوری؟ خب یه کم باهام  سر کار -

حرف بزن. من از صبح تا شب تو خونه تنهام. اقالً این 

 آی پیشم، یه چیزی بگو دلم وا شه. دوسه ساعتی که می

 مقداد بیشتر ابروهایش را درهم کشید و زیر لب غر زد: 

 ول کن زن، حوصله ندارم.  -

 چیزی شده؟  -



جرعه ی چای را جرعهمقداد نفسش را پوف کرد و بقیه

نوشید. بهرخ چند میوه در پیشدستی گذاشت و جلوی 

 مقداد قرار داد. 

 برات پوست بکنم حاجی؟  -

مقداد یک زردآلو برداشت و گاز زد. آب آن را که روی 

اش ریخته بود، با پشت دست پاک ریش تنک جوگندمی

 کرد و گفت: 

چی رو پوست بکنی؟ گیالس و زردآلو پوست کندن  -

 آد الکی ور بزنی؟ داره؟ خوشت می

 منظورم خیار بود.  -

 خورم. با پوست می -

بهرخ خیار ظریف و تازه را از داخل پیشدستی برداشت 

 و با دلبری گفت: 

ات نیستی حاجی؟ با پوست نخور قربونت فکر معده -

باید چند روز از کنی، بعد دونم تنبلی میبرم. می

 درد بنالی. معده



خیار را پوست کرد و داخل پیشدستی گذاشت. روی آن 

نمک پاشید و به چند قسمت برید. پیشدستی را جلوی 

 مقداد گذاشت. 

 کنه. حاال بخور. دیگه اذیتت نمی -

ی کنترل را زد. وقتی کارتن تمام شد و امید دکمه

 تلویزیون خاموش شد، بلند شد و پرسید: 

 شه برم فوتبال بازی کنم؟ می -

 بهرخ جواب داد: 

 برو مامان. از کوچه بیرون نری ها.  -

 مقداد غر زد و مخاطبش بهرخ بود. 

 قدر بچه رو نفرست تو کوچه. صد بار بهت گفتم این -

 از صبح خونه بوده حاجی.  -

 االن هم خونه باشه.  -

 امید ملتمسانه گفت: 

آن. یه دور می ها همهتو رو خدا بابا. االن بچه -

 آم خونه. بازی کنیم، زود می



هایش را جمع کرد و با نارضایتی ی لبمقداد گوشه

 گفت: 

 برو ولی نیم ساعت دیگه برگرد.  -

 امید چانه زد: 

 دم سر ساعت برگردم.یه ساعت بابا. قول می -
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مقداد نفسش را پوف کرد و به تأیید سر تکان داد. امید 

با خوشحالی به طرف اتاقش دوید و کمی بعد با لباس و 

کفش ورزشی از خانه بیرون رفت. بعد از رفتنش بهرخ 

 بلند شد و کنار مقداد نشست. 

خوری حاجی؟ بهرخ به فدات، بخور چرا خیار نمی -

 دیگه عزیز دلم. 

هانش گذاشت و جوید. خیره مقداد یک تکه خیار در د

اش ی خاموش تلویزیون و قیافهشده بود به صفحه



که یک متفکر بود. انگار اصالً آنجا نبود. بهرخ درحالی

 برید گفت: زردآلو را با کارد می

 راستی قرار بود خونه رو عوض کنیم حاجی.  -

 شه. فعالً نمی -

 بهرخ با اخم مالیمی گفت: 

داده بودی. بعد گفتی عید بگذره از قبل عید قولش رو  -

 آد. رم دنبال خونه. االن تابستون هم داره میمی

 فعالً گرفتارم.  -

خوای خودم برم دنبال خونه بگردم؟ االن که دیگه می -

امید مدرسه نداره، وقت دارم. برم یه محل بهتر، یه 

 خونه پیدا کنم که... 

 مقداد حرفش را برید و با عصبانیت گفت: 

شه زنیکه؟ پول ندارم، رف حالیت نمیتو ح -

فهمی؟ هر روز هر روز واسه من کلی می

کنی، یه روز استخر، یه روز تراشی میخرج

دونم پوتاکس و هزار کوفت و زهرمار دیگه. میچه

 مگه سر گنج نشستم؟ 



بهرخ اخم کرد اما نتوانست از اشتباه مقداد بگذرد و 

 اختیار گفت: بی

 بوتاکس.  -

 زد: مقداد داد 

ی پوله. از من هر گهی که هست فرق نداره، چاله -

گیری واسه همین گند و میلیون میلیون پول می

به خاطر »گی ها. حرف هم بزنم، فوری میکثافت

خوام برات جوون و خوشگل بمونم خودته، می

فکر کردی چه پخی هستی که دوتا چروک «. حاجی

 کمتر و بیشترت واسه من فرق داشته باشه؟ 

خ دستش را روی ران مقداد گذاشت و کمی خم شد. بهر

 دلبرانه خیره شد به چشمان او و لبخند زد. 

دونی بغل واقعاً فرقی نداره حاجی؟ خودت که می -

 تونی ازش بگذری.بهرخ چه طعمی داره. نمی
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مقداد دست او را پس زد و زیر لب غرغر نامفهومی 

کرد. بهرخ خم به ابرو نیاورد. خودش را جلو کشید و 

های زمخت و خشک او اش را به لبهای رژ زدهلب

چسباند. مقداد تقالیی کرد که خودش را کنار بکشد اما 

حرکت ماند و دیگر وقتی بهرخ سماجت کرد، بی

 مخالفتی نکرد. 

داد باز روی کاناپه نشسته بود و داشت ربع بعد مقیک

بست. بهرخ که دوباره همان های پیراهنش را میدکمه

پیراهن قرمز را بر تن کرده بود، کنارش نشست و دست 

 انداخت گردنش. 

 مونی پیش ما؟ امشب شام می -

 نه، باید برم خونه.  -

مگه اینجا خونه نیست قربونت برم؟ بمون دیگه. برم  -

ن بار کنم؟ یه ساعته حاضره. شام رو برات فسنجو

 بخور و برو. 

 مقداد اخم کرد. 



آد. پاشو بچه دونی چقدر از این اصرارهات بدم میمی -

 شب شد. رو صدا کن بیاد. نصفه

 کنم. چشم، یه ساعت بشه، صداش می -

مقداد چیزی نگفت و کنترل تلویزیون را برداشت. 

کرد بهرخ پایین می ها را باال وطور که داشت کانالهمان

 گفت: 

راستی حاجی، قسط یخچال عقب افتاده. امروز از  -

 مغازه زنگ زده بودن. 

 مقداد اخم کرد. 

دوازده روز قبل ازم پول گرفتی یه ماه شد؟ همین ده -

 واسه قسط یخچال. 

آره، ولی یادته که همون روزها مریض شدم. رفتم  -

ه بودی، دکتر و آزمایش و سونوگرافی، پولی که داد

 تموم شد. پول بزن قسط یخچال رو بریزم. 

اش را از جیبش مقداد نفسش را پوف کرد و گوشی

 بیرون کشید. بهرخ با عجله گفت: 

نامش کنیم. به امید هم قول داده بودی استخر ثبت -

 واسه اون هم بزن. 



 شه؟ چقدر می -

هایش را گرد بهرخ رقمی را به زبان آورد. مقداد چشم

 کرد. 

قدر مگه چه خبره واسه استخر یه بچه این -

 خوان؟ می

 بهرخ شانه باال انداخت. 

گیرن، فقط که نرخشه دیگه حاجی. از همه دارن می -

 ما نیستیم. 

گفت و چند بار روی گوشی « استغفرهللا»مقداد زیر لب 

زد. صدای زنگ پیامک گوشی بهرخ از داخل اتاق به 

 ردن مقداد. گوش رسید. لبخند زد و دست انداخت گ

کار باید مرسی قربونت برم. اگه تو رو نداشتم چی -

 کردم؟ می

 مقداد پوزخند زد. 

 کردی بچاپیش. یه االغ دیگه رو پیدا می -

 نگو قربونت برم. دور از جونت. تو آقای گل منی.  -



ی تر شده بود، به گونهرنگهایش را که رژ آن کملب

بلند شد. دستی  مقداد چسباند. مقداد او را پس زد و

 اش کشید و گفت: روی گونه

رم. حواست به امید باشه. نذاری بچه تا من دارم می -

 شب بمونه بیرون. نصفه

 خیالت راحت حاجی، حواسم بهش هست.  -

ی کنار در با دقت تا دم در همراهش رفت. مقداد در آینه

نگاهی به صورتش انداخت و وقتی مطمئن شد خبری از 

صورتش نیست، با اخم خداحافظی کرد  سرخی رژ روی

و از در بیرون رفت. بهرخ برگشت و خودش را روی 

کاناپه انداخت و به فکر فرورفت. تمام آن نشاط 

ساختگی از صورتش پر کشیده بود. نقاب خوشبختی و 

آرامش که ساعتی به چهره زده بود، پاک شده بود. 

 زنی که روی کاناپه دراز کشیده و خودش را مثل یک

جنین جمع کرده بود، موجودی حقیر و بدبخت به نظر 

داد ذهنش اش نشان میرسید که صورت درماندهمی

 سخت درگیر است.
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پریسا با دلخوری روی گوشی که برای دومین بار پشت 

خورد انگشت کشید و آن را به گوشش سر هم زنگ می

 اند. چسب

 زنی؟ قدر زنگ میواسه چی این -

 کاوه جا خورد. 

 سالم.  -

 علیک سالم.  -

گیره، آدم اش اینه که وقتی یکی تماس میمؤدبانه -

 جواب بده و درست صحبت کنه. 

 من حرفی با تو ندارم.  -

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

مونی؟ یه باز چی شده؟ تو چرا مثل هوای بهار می -

دقیقه آفتابی و درخشانی، یه دقیقه رگبار و رعدوبرق! 

 کنی. آدم رو غافلگیر می



 اخالقم بستگی داره به طرف مقابل.  -

طوری تو رو به آد چیزی شده باشه که اینیادم نمی -

 هم ریخته باشه. 

 دونی. خودت رو نزن به اون راه. خوب هم می -

کاوه یک آن چشمانش را بست و روی هم فشار داد. 

حدس زده بود که ماجرای پژمان به گوش پریسا 

 قدر عصبی شود. کرد اینرسد اما فکر نمیمی

کاری کنم. یه دفعه پیش اومد. خواستم پنهونمن نمی -

خودم هم خبر نداشتم عموت تو کار قاچاق داروی 

دش دیگه فرصت نبود که غیرمجازه. اتفاقی فهمیدم و بع

 بهت بگم. 

دی، خواستی بگی. تو داری من رو بازی مینمی -

دونم. قول دادی تحقیقات پرونده رو بهم دلیلش هم نمی

بری که گی. من رو فقط جاهایی میبگی ولی نمی

اهمیتی نداره، مثل اون روز که رفتیم نازنین رو تعقیب 

 کردیم. 

وشیاری پریسا خوشش اختیار لبخند زد. از هکاوه بی

آمد. قبالً او را به چشم یک دختر خیلی ساده دیده می



بود اما در این مدت فهمیده بود در عین سادگی هوش 

رود! با خوبی هم دارد و به سادگی سرش کاله نمی

 مسالمت گفت: 

تعقیب نازنین مهم بود، خودت که دیدی چه اطالعات  -

 خوبی دستمون اومد. 

شتی قراره همچین چیزهایی دستمون ولی تو خبر ندا -

 بردی. بیاد وگرنه من رو نمی

خوشحالم که بردمت وگرنه اون بخش داستان که تو  -

موند. پریسا واقعاً ی داییت بود، از چشمم دور میخونه

 کمکت مؤثره. 

 پریسا با بدخلقی جواب داد: 

کنی سرم رو شیره بمالی، اصالً از اینکه سعی می -

 آد. خوشم نمی

 من اصالً... -

 پریسا حرفش را قطع کرد. 

تونم بهت من دیگه کاری با تو ندارم. وقتی نمی -

دم خودم از هر راهی بلدم دنبال اعتماد کنم، ترجیح می

 اطالعات بگردم. دیگه بهم زنگ نزن. 



 صبر کن، من...  -

اشغال نشان داد تماس قطع شده است. کاوه صدای بوق 

چند لحظه به گوشی نگاه کرد و نفس عمیقی کشید. تمام 

هایش پنبه شده بود. پریسا دیگر حتی حاضر نبود رشته

توضیح او را گوش کند. گوشی را روی میزش پرت 

 کرد و عصبی زیر لب نجوا کرد: 

کدومشون مثل لعنت به این خونواده که انگار هیچ -

ری، یه راز و کنن. سراغ هرکی میزندگی نمیآدم 

کاری تو زندگیش داره که هر روز بیشتر من مخفی

 تونم پرونده رو جمع کنم.کنه و نمیرو گیج می
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ی یک آن به سرش زد که برود و به سرگرد بگوید بقیه

بسپرند اما دلش پیگیری را به همکار دیگری 

تر اش زیر سؤال برود. مهمخواست اعتبار شغلینمی

اینکه پایان این پرونده به معنی پایان پریسا بود. با 



آشفتگی چنگی به موهایش زد و به خودش نهیب زد: 

خودت رو جمع کن کاوه. پریسا موندنی نیست، چه »

این پرونده باشه چه نباشه. هیچ بعید نیست چند وقت 

 « رت دعوت عروسیش برسه دستت.دیگه کا

از این فکر دلش لرزید. فوت نوید این فایده را داشت که 

داشتند و ی عزادار الاقل چند ماه دست نگه میخانواده

امکان نداشت به این زودی بخواهند عروسی راه 

اش او را از فکر بیرون بیندازند. صدای زنگ گوشی

 کشید. گوشی را به گوشش چسباند. 

 محسنی. بگو  -

 سالم قربان. االن یه اتفاقی افتاد.  -

خوای گزارش حاشیه نرو. صد بار بهت گفتم وقتی می -

 بدی، برو سر اصل مطلب. دوروبر ویالیی؟ 

بله جناب سروان. چند دقیقه قبل یه موتور اومد دم  -

ویال. دیدم که از پشت آیفون با اون پسره که بیشتر 

ظر موند. موقعی که جاست، حرف زد و منتروزها اون

پسره اومد در رو وا کرد، من هم نزدیک شدم. 



هاشون رو نزدیکشون پشت چند تا بوته نشستم و حرف

 شنیدم. 

 خب چی گفتن؟  -

مأمور برق بود قربان. اومده بود برق ویال رو قطع  -

هاشون کنه. زیاد بهشون نزدیک نبودم، بعضی از حرف

ش بحث کرد و گفت رو نشنیدم ولی شنیدم که پسره باها

حتماً اشتباه شده بعد هم قول داد فردا بره اداره برق و 

 مشکل رو حل کنه. مأموره تا فردا بهش وقت داد. 

 ابروهای کاوه کمی جمع شد. 

االن این کجاش مهمه؟ پول برق رو ندادن، مأمور  -

ها که تازه اینجا رو اجاره کردن، اومده قطعش کنه. این

 ها هم حواسشون نبوده. داده، اینالبد مستأجر قبلی ن

وآمدی به دونم قربان. خودتون گفته بودید هر رفتنمی -

 اون ویال رو بهتون گزارش بدم. من هم اطاعت کردم. 

کاوه نفس عمیقی کشید. وقتی تماس را قطع کرد، 

نگاهش را به مونیتور کامپیوترش دوخت و سعی کرد 

د اما روی اطالعات موجود در پرونده تمرکز کن

رفت. های سرباز محسنی از ذهنش بیرون نمیحرف



ای هست که از ها نکتهکرد میان این حرفحس می

ذهنش دور مانده است. یک زنگ هشدار حسی در 

کرد ذهنش به صدا درآمده بود و مدام به او یادآوری می

که نباید ساده از روی این ماجرا بگذرد. به این هشدار 

قبالً هم بارها پیش آمده بود که  اش اعتماد داشت.درونی

از روی این حس چیزی را پیگیری کرده و به کلید یک 

 پرونده رسیده بود. 

دستش را از روی مأوس برداشت، به پشتی صندلی 

تکیه داد و چشمانش را بست. یک بار دیگر تمام 

دفعه های محسنی را در ذهنش مرور کرد. یکحرف

 زش را برداشت. چشم باز کرد و گوشی تلفن روی می

قدرتی، یه استعالم از اداره برق بگیر که دلیل  -

 اقدامشون واسه قطع برق اون ویال چی بوده. 

 منظورتون ویالییه که به نام مهین حبیبی اجاره شده؟  -

کاوه وسط آن آشفتگی ذهنی لبخند زد. گروهبان قدرتی 

آمد از پرسنلش کسی واقعاً یک نعمت بود. کم پیش می

نگفته حرف او را بخواند و با این سرعت انتقال قوی 

 زند. بفهمد در مورد کدام ویال حرف می



 گم. بله، همون ویال رو می -

 ؟ خواهیدچشم قربان، فقط جسارتاً استعالم رسمی می -

 نه، شفاهاً هم بدونیم کافیه.  -

تونیم خبردار بشیم قربان. پس همین االن می -

کنه. زنگ پسرعموم تو اداره برق اون منطقه کار می

 گم از همکارهاش بپرسه. زنم میمی

 منتظرم.  -

زیاد طول نکشید که گوشی روی میز کاوه زنگ زد. 

 کاوه جواب داد و گروهبان قدرتی گفت: 

 پرسیدم قربان. دلیلش مصرف نامتعارف برق بوده.  -

جزئیاتش هم پرسیدی؟ بدهی قبلی داشتن؟ این مصرف  -

 مال ِکی بوده؟
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پرسیدم قربان. تا ماه قبل مصرف عادی بوده ولی تو  -

و  ی اخیر یهو چند برابر حد مجاز خونگی شدهدو هفته

رسیده به مرز ممنوعیت. واسه همین مأمور فرستادن 

ی اخطار ببره و اگه همکاری نکردن، برق رو که برگه

 قطع کنه. 

ی فتاحی، هر به استعالم بگیر در مورد اموال خانواده -

خوام بدونم چه اموالی به نامشون چهار نفرشون. می

 هست. 

 چشم قربان.  -

اش بیراهه نرفته بود. کاوه لبخند زد. انگار حس درونی

 کرد به زودی چیزهای مهمی خواهد فهمید. حس می

سرگرم بررسی اطالعات پرونده شد تا وقتی که پاسخ 

استعالم به کامپیوترش رسید. سریع آن را باز کرد. 

حسین همسر مهین فقط یک ماشین و یک خانه به 

نامش بود، همان که در آن سکونت داشتند. کاوه با 

د طبیعی است که یک کارمند بازنشسته خودش فکر کر

بعد از یک عمر کار کردن یک خانه و خودرو داشته 

باشد. چیزی به نام مهین نبود، اما چند هفته قبل درست 

همان موقع که آتیال ناپدید شده بود، مبلغی به حساب 



مهین واریز شده بود و چند روز بعد هم برداشت شده و 

کدام از این هیچبه حساب فرد دیگری رفته بود. 

زد ها ربطی به آتیال نداشت اما کاوه حدس میواریزی

این پول از طرف آتیال و توسط کس دیگری به حساب 

مادرش آمده و بعد هم برای رهن همان ویال خرج شده 

 است. 

قیمت آتیال در لیست بود و او بلند و گرانماشین شاسی

اش درست همان روزها که غیبش زده بود و گوشی

خاموش بود، یک آپارتمان کوچک در اراک را فروخته 

بود! تا آن لحظه کاوه اصالً خبر نداشت که آتیال خانه 

توانست حدس خریده است، آن هم در اراک. حاال می

بزند در اراک چه خبر بوده و چرا آتیال ناگهان غیب 

شده و ماشینش در اطراف اراک دیده شده است. احتماالً 

را فروخته و پولش را از همان  در همان مدت خانه

حساب خریدار مستقیم به حساب مهین ریخته که ویالی 

غرب تهران را رهن کند. یک آپارتمان هم به نام آتیه 

بود. باز هم چیزی که هرگز به گوش کاوه نرسیده بود. 

ی مناسبی بود و به نظر زیاد بزرگ نبود اما در منطقه



کاوه گوشی تلفن را قیمت باشد. رسید چندان ارزاننمی

 برداشت و به اتاق گروهبان قدرتی زنگ زد. 

آتیال و آتیه فتاحی و مهین حبیبی رو احضار کن فردا  -

 بیان اینجا. 

ی رسمی بفرستم؟ اگه رسمی چشم قربان. احضاریه -

 باشه، الاقل سه روز باید بهشون فرصت بدیم. 

خوام رسمی باشه، فقط مصلحت نیست خودم نمی -

بگیرم. زنگ بزن به آتیال، بگو فردا ساعت یک تماس 

 با مادر و خواهرش اینجا باشن. 

 اطاعت قربان.  -

اختیار پوست لبش را با کاوه گوشی را گذاشت و بی

دندان کند. از فکر دیدن آتیال عصبی شده بود. از تصور 

اینکه یک روز این مرد را همراه پریسا در لباس 

اش شروع به ی شقیقهعروس و داماد ببیند، نبضی رو

زدن کرد. آتیال عالوه بر اینکه جزو مظنونین قتل نوید 

بود، مرتکب خالف شده بود و شاید به راحتی 

در کند. شاید این بهترین توانست او را از میدان بهمی



ی وحشتناک حضور این مرد فرصت بود که از دغدغه

 در کنار پریسا خالص شود. 

□ 

کشید یز محسن را دستمال میکه روی مامیرعلی درحالی

 گفت: 

ها رو تحویل رم جنستموم شد بابا. االن می -

 گیرم. آدرس رو بدید. می

 محسن اخم کرد. 

 رم. الزم نیست، خودم می -

شید. من هستم، چرا بابا؟ االن ترافیکه، کلی اذیت می -

 چرا شما دردسر بکشید؟ 

 تر شد. اخم محسن غلیظ

 کنی پسر؟ دو میبهقدر یکیچرا این -

خوام شما اذیت بشید. من واسه همین اینجام خب نمی -

 دیگه. اگه قرار بود همه کارها رو شما بکنید که...

 محسن حرفش را قطع کرد. 

 تو باید بری دنبال یه کار دیگه. -
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ی حرف پدرش ماند ولی محسن بقیهامیرعلی منتظر 

حالتی متفکر داشت و سکوت کرده بود. امیرعلی 

 پرسید: 

 چه کاری؟  -

هاشم، همون تیکه که بورس های بنیبرو طرف -

 شیرآالت و لوازم بهداشتیه.  

تر جا خرید کنیم؟ قیمت مناسبهای اونقراره از مغازه -

 فروشن. ها خودشون خردهآد ها. اونگیر می

خوام یه بررسی دی آدم حرف بزنه؟ میچرا مهلت نمی -

های اون تا از مغازهپونزدهقیمت داشته باشیم. برو از ده

های مشابه ما رو چند منطقه قیمت بگیر. ببین جنس

 فروشن. می

 اش را از جیبش درآورد. امیرعلی گوشی



خواد. سه سوت از اینترنت براتون اینکه رفتن نمی -

 آرم. درمی هاشون روقیمت

 محسن با کالفگی گفت: 

حرف گوش کن پسر. انگار گل تو رو با لجبازی  -

ورداشتن. اومدی اینجا به من کمک کنی یا حرصم 

 بدی؟ 

 امیرعلی با دلخوری گفت: 

خواهید، من هم گفتم از تو نت خب گفتید قیمت می -

 شه گیر آورد. راحت می

نی که خوام بری یه بررسی بکفقط قیمت نیست. می -

دید آوردن یا همین هایی دارن. جنس جها چه جنساون

هاییه که ما داریم. ببین اگه چیزی چشمت رو مدل

گرفت، عکس بگیر، مشخصات بپرس که بعداً بتونیم 

ان. ها دنبال چیسفارش بدیم. حواست باشه مشتری

کار باید بکنیم وجو بکن ببینیم چیخالصه یه پرس

 کاروبارمون بهتر بشه. 

محسن مکثی کرد و با مالیمتی که به صدایش اضافه 

 شده بود ادامه داد: 



آد. هللا پسر، این االن کاریه که فقط از تو برمیبارک -

من که جون ندارم تو این گرما مغازه به مغازه برم این 

 چیزها رو بپرسم. 

 مغازه چی؟ من و شما بریم باید در رو ببندیم که.  -

آد. برو که دست پر سر ظهره، االن مشتری نمی -

 برگردی. 

شویی گفت و به طرف دست« چشم»امیرعلی زیر لب 

هایش را شست و در آینه به خودش نگاهی رفت. دست

 انداخت. زیر لب گفت: 

خیلی من رو خر فرض کردی محسن خان! مطمئنم  -

 ری جایی که من نباید بفهمم. امروز داری می

شویی بیرون رفت. سعی کرد حالتش ز دستلبخند زد و ا

 عادی باشد و مطیعانه گفت: 

 من رفتم.  -

جاها ناهار هم بخور. من هم برو پسرم. راستی همون -

 خورم. بیرون یه چیزی می

 چشم.  -



از مغازه بیرون رفت و وقتی کمی دور شد، سریع به 

 یک تاکسی گفت: 

 دربست.  -

را به طرف  که خودشراننده توقف کرد و درحالی

 ی شاگرد خم کرده بود پرسید: شیشه

 ری؟ کجا می -

خوام. باید یکی رو تعقیب ماشین رو در اختیار می -

 کنی. 

 راننده اخم مالیمی کرد. 

 گردم جوون. طرف کیه؟ دنبال شر نمی -

هاست. پیرمرده، خیالت راحت شر یکی از فامیل -

 ام. شه. دنبال یه جریان فامیلینمی

رسید ولی وقتی امیرعلی ه هنوز مردد به نظر میرانند

 توجهی را به زبان آورد، راضی شد. رقم قابل

 سوار شو. -
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امیرعلی روی صندلی عقب نشست که زیاد در معرض 

 دید نباشد و گفت: 

چند دقیقه صبر کن، االن با ماشینش از اینجا رد  -

 شه. یم

کمی بعد تاکسی در تعقیب محسن بود و امیرعلی که 

مراقب بود دیده نشود، از الی دو صندلی جلو با دقت 

پدرش را زیر نظر گرفته بود. هیجان داشت و حس 

 کرد امروز به چیزی که دنبالش است، خواهد رسید. می

□ 

گفت. کاوه با خودش فکر « بله»پریسا با لحنی عصبی 

کرد همین هم خوب است! مهلت نداد پریسا ادامه بدهد. 

 سالم کرد و گفت: 

رم واسه تعقیب یکی. گفتم ببینم دوست دارم می -

 داری باهام بیای یا نه. 

 زد، توجه پریسا جلب شد. طور که حدس میهمان



 تعقیب کی؟  -

 نیره خانم.  -

 زده شد. ریسا دلصدای پ

خوای من رو بذاری سر کار؟ به نظر خودت باز می -

داییم آدم کشته باشه؟ اصالً در چقدر امکان داره زن

عمرش چند بار نوید رو دیده بوده که این وسط اتفاقی 

 بیفته که بخواد بکشدش؟ 

کارم همینه پریسا، باید تمام مظنونین رو پیگیری کنم  -

داییت زیاد هم ما این تعقیب زنتا سرنخ دستم بیاد، ا

ره جنوب ربط نیست. مأمورم گزارش داده مدام میبی

زنه که توش ای سر میشهر و به یه خونه

 وآمدهای مشکوک هست. رفت

کاوه سکوت کرد و منتظر پاسخ پریسا ماند. از اینکه او 

بالفاصله پیشنهادش را رد نکرده بود، حس کرد 

  توجهش جلب شده است. پرسید:

 بیام دنبالت؟  -

 باشه، بیا.  -

 لباس پوشیدی بیا سر کوچه.  -



قبل از اینکه بهم زنگ بزنی، اومدی؟ خوبه گفته بودم  -

 آم جایی! دیگه باهات نمی

 کاوه خندید. 

دونستم آی هوای بهاری! نمیمطمئن نبودم می -

امروز آفتابی هستی یا بارونی. این دوروبر کار 

نم ببینم کدومشی! داشتم، گفتم بهت زنگ بز

 منتظرتم. 

وقتی تماس را قطع کرد، دلش آرام گرفته بود. همین که 

پریسا از آن موضع قاطع خشم نسبت به او فاصله 

 آمد. گرفته بود، موفقیت بزرگی به حساب می

قیمت نیره بودند. ساعتی بعد مشغول تعقیب ماشین گران

 پریسا پرسید: 

 ور؟ ره اوندونستی امروز میراستی از کجا می -

ها رو که گذاشتم های بچهمطمئن نبودم ولی گزارش -

ره، چهار بار میای سهکنار هم، فهمیدم الاقل هفته

ره و شب نشده ها هم بعدازظهر میبیشتر وقت

گرده. چون دیروز و پریروز نرفته بود، حدس زدم برمی

 امروز باید بره. 



 ره؟ ای که گفتی، کجاها میاز این خونهغیر  -

جاهای زنونه مثل آرایشگاه و استخر و مزون و  -

 ها. این

 پریسا سر تکان داد. 

رسه. دنبال اینه خوره. خیلی به خودش میبهش می -

که اندامش رو فرم بمونه و پوستش خراب نشه. 

 هاش هم همیشه خیلی شیکه. لباس

آمدش عادی نیست. حاال وولی به نظر من دفعات رفت -

ای چند بار بره باشگاه و استخر عجیب نیست یکی هفته

ولی به نظرت یه خانم چقدر ممکنه بره آرایشگاه و 

دونم، مزون؟ اون هم جاهای مختلف. تا جایی که می

ای یه بار همچین کارهایی داشته فوقش ممکنه هفته

 باشن. 

 ای کرد. خندهپریسا تک

بار؟ فوق فوقش ماهی یه بار  ای یهچه خبره هفته -

کنن و احیاناً مو هاشون رو درست میرن، ناخنمی

 ها.دارن و اینکنن، ابرو برمیرنگ می
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کاوه برگشت و چند لحظه با دقت صورت پریسا را نگاه 

 کرد. 

 ری؟ تو ماهی یه بار می -

 یه بار برم.  من شاید سالی -

 ابروهات... تا حاال دقت نکرده بودم تمیزشون کردی.  -

طوری باریکه. دوروبرش چند تا ابروهام مدلش همین -

 دارم. موی اضافی داره که خودم برمی

 کنی. موهات هم که کوتاه نمی -

ریش و کنم. مو رو کوتاه نکنی، سرش ریشمی -

کم از سرش اید یهشه. اقالً چند ماه یه بار ببدحالت می

 زد. 

 ری دیگه. پس می -

ی آرایشگاه ندارم. همیشه رم بابا. اصالً حوصلهنمی -

خرده از کنه و یهدم نغمه تو خونه برام خیس میمی



طوری خوام بزنم. همینزنه. مدل که نمیسرش می

 صاف دوست دارم. 

نگاهی به موهای پریسا انداخت که بافته بود و کاوه نیم

 ی چپش انداخته بود. قبالً دقتر شالش روی شانهاز زی

وقت مدل خاصی ندارند ولی این نکرده بود که هیچ

موهای صاف بلوطی همیشه به نظرش زیبا بود. 

های پریسا کشیده شد. کمی بلند بود نگاهش روی ناخن

 شد. پرسید: ها دیده میرنگی روی آنو الک صورتی کم

 هات چی؟ ناخن -

کنم. از کاشت ناخن و ژلیش اهاشون نمیکار خاصی ب -

آد. ناخن خیلی بلند هم دوست ها خوشم نمیو این بازی

 زنم. ندارم. گاهی که حوصله داشته باشم، الک می

ها را زیاد دانست. قبالً این دستکاوه این را خوب می

هایی ظریف و سفید که بدون الک نگاه کرده بود، دست

ند. گوشی پریسا زنگ و رسیدگی خاصی هم زیبا بود

کوتاهی زد و او آن را از کیفش درآورد و نگاهی 

انداخت. پیام را که باز کرد، کاوه زیرچشمی نگاهی به 

« آتیال»آن انداخت و اسم آتیال را دید. هنوز فقط همان 

بود و کاوه خدا را شکر کرد که کلماتی مثل جانم و 



را  عزیزم به آن اضافه نشده است. پریسا پیام کوتاه

 خواند و اخم کرد. کاوه پرسید: 

 خبر بدی بود؟  -

 نه.  -

 پس چرا اخم کردی؟  -

قرار بود فردا ناهار با آتیال بریم بیرون. پیام داده که  -

 ذاریم. کاری براش پیش اومده و بعد یه قرار دیگه می

کاوه سعی کرد لبخند نزند. فردا ساعت یک قرار بود 

مین دلیل قرارش با پریسا را آتیال در آگاهی باشد و به ه

به هم زده بود. بدون اینکه بخواهد، از این موضوع 

دانست این حسادت است اما خوشحال بود. می

توانست از این حس که ندانسته باعث شده بیرون نمی

 رفتن پریسا و آتیال عقب بیفتد، خوشحال نباشد. پرسید: 

 نگفته چه کاری؟  -

 به که زنگ هم نزده. نه، هیچی نگفته. برام عجی -

حال نگران شد. تر شد و درعینحس خوب کاوه قوی

آتیال در مورد احضارشان به آگاهی چیزی به پریسا 

داد هنوز ارتباطشان خیلی هم نگفته بود و این نشان می



جدی نشده است، اما به نظرش پریسا ناراحت شده بود 

 داد. سعی کرد خونسرد باشد. و این به شدت آزارش می

ات صمیمی های خالهخوبه که بین این فامیل با بچه -

رید بیرون. حاال شاید آتیال کار داشته هستی و می

 تونی از آتیه بپرسی چی شده. ای پیام داده. میعجله

 فردا آتیه قرار نبود بیاد. -

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_دویست_و_هشتاد 

چیز را کاوه تالش کرد اخم نکند. با اینکه همه

دانست، سعی کرد حالتش عادی باشد اما سؤالش می

 چندان عادی نبود. 

 رید بیرون؟ از کی تا حاال با آتیال دوتایی می -

 پریسا برگشت و با تعجب به او نگاه کرد. 



رفتیم، از خیلی سال قبل. یعنی خیلی همیشه می -

اومد با دیم ولی پیش میتایی با هم بوها سهوقت

 آتیال هم برم بیرون و آتیه نباشه. 

 اخم کرد و ادامه داد: 

این یکی هم که بابام روش زیادی گیر نداره، تو گیر  -

 دادی؟ بابام خبر داره. 

ها زندگی ات دوست داشت تو بری با اونیادمه خاله -

 کنی ولی بابات راضی نشد. 

جا زندگی کنم ولی مشکلی آره، قبول نکرد برم اون -

وآمد کنم. حاال چرا گیر دادی به این نداره باهاشون رفت

 چیزها؟ 

اختیار نفسش را پوف کرد و سعی کرد حسادتی کاوه بی

شد، مهار کند. در دلش با را که هر لحظه بیشتر می

 « گیرم آتیال خان!فردا حالت رو می»غیظ گفت، 

 رو بود گفت: که نگاهش به روبه طورهمان

 طوری پرسیدم. همین -

ای که خیال، در مورد پرونده بگو. اون خونهحاال بی -

 ره، چه جور جاییه؟ نیره می



ها ی کوچیک قدیمی تو جنوب شهر. از اینیه خونه -

هفتاد متره. یه حیاط کوچیک داره و البد که کلش شصت

 دوتا اتاق. یکی

 جا چه خبره؟ میدن اونمأمورهات نفه -

وجو نکنن. دستور داشتن زیاد نزدیک نشن و پرس -

نخواستم توجه کسی جلب بشه. مالکیت خونه رو 

ایه. هنوز درآوردیم. مالکش فوت کرده و خونه ورثه

دونم دست یکی از وراثه یا اجاره دادن. نمی

ها خونه رو با یه ای براش ثبت نشده اما خیلینامهاجاره

 دن. نویس اجاره میستکاغذ د

 پریسا به فکر فرورفت. 

های داییم زیاد با آدمبه نظرم خیلی عجیبه چون زن -

گیره. یه جورهایی انگار خوشش جنوب شهر گرم نمی

باالها بپره. به نظرم بعیده آد با پولدارها و کالسمی

 جا دوستی، چیزی داشته باشه. اون

 اش چی؟ پولدارن؟ خونواده -

ندارم. مامان باباش خیلی سال قبل فوت کردن، خبر  -

کنن. تا حاال خواهر برادرهاش هم سبزوار زندگی می



جا ی داییم اوندو بار عیدها که رفتیم خونهفقط یکی

 بودن. زیاد یادم نیست چه تیپی بودن. 

 چی شده داییت از سبزوار زن گرفته؟  -

 پریسا لبخند زد. 

جا خراب شده. اونرفته مشهد، ماشینش داشته می -

بابای نیره مکانیک بوده. تعمیر ماشین طول کشیده 

و اون روز تموم نشده، انگار اون زمان هتل 

وحسابی هم نبوده یا شاید هم بوده و جا درست

دونم ولی بابای نداشته، دیگه این چیزها رو نمی

جا نیره رو دیده و اش. اوننیره داییم رو برده خونه

اش رفتن هم با خونوادهخوشش اومده، بعد 

 خواستگاری.

 :�🌺�دختری در غبار 
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ی کاوه با خودش فکر کرد پس نیره هم یک خانواده

هایی بوده که قبل از معمولی داشته و البد پر از عقده



ازدواج آزارش داده که حاال سعی دارد با افراد ثروتمند 

 شرت کند. پریسا پرسید: معا

هه جنوب شهره؟ چرا همش مگه نگفتی اون خونه -

 ی شمال! ریم طرف شرق؟ رسیدیم نزدیک جادهداریم می

ی تعقیب و پرونده دزدیدمتت، گولت زدم. به بهونه -

 برمت شمال! دارم می

اختیار لبخند زد. چقدر خوب بود اگر این واقعیت کاوه بی

را دزدیده باشد، کاش او با میل  داشت. نه اینکه پریسا

خودش در ماشین کاوه نشسته بود و داشتند به شمال 

رفتند. کاش همسرش بود و دوستش داشت. لبخندش می

 مانندی که بیرون داد، محو شد. پریسا گفت: در نفس آه

 وری؟ ریم اینجدی چرا می -

 االن اصالً نگران نشدی دزدیده باشمت؟  -

 پریسا شانه باال انداخت. 

کشم، در تونه من رو بدزده. جیغ میکسی نمی -

ندازم بیرون. تو کنم خودم رو میماشین رو وا می

خورم؟ دزدی. به چه دردت میهم من رو نمی



ریم خوای! حاال بگو چرا مینونخور زیادی که نمی

 وری. این

کاوه به ماشین نیره که پنجاه متر جلوتر بود اشاره 

 رد. ک

 کنیم دیگه. داریم تعقیبش می -

خب انگار امروز قرار نیست بره سراغ اون خونه.  -

 حدست اشتباه بوده. 

 جا. وقت تنها نرفته اونممکنه بره، چون هیچ -

پریسا برگشت و با حالتی پرسشگر به کاوه نگاه کرد. 

کاوه نگاه منتظر او را شکار کرد و لبخند زد. از هیجان 

برد. چند لحظه صبر کرد ین دختر لذت میو کنجکاوی ا

 تا اشتیاق پریسا بیشتر شود بعد گفت: 

کنه و با هم دو نفر خانم رو سوار میهمیشه یکی -

 رن. می

 دو نفر؟ چه عجیب. حاال کی هستن اون یکی -

افراد ثابتی نیستن، یعنی تا حاال نشده کسی رو دو بار  -

رن کنه بعد میسوار کنه. جاهای مختلفی سوارشون می

 همون خونه. 



 ابروهای پریسا جمع شد. 

ست، به نظرم موضوع خیلی عجیبه. شبیه جریان نغمه -

ها ولی نیره ماما نیست که آدم بگه داره واسه اون زن

 ده. یه کار غیرقانونی مثل سقط انجام می

کنه. تو اون ها نمیجا کاری واسه اون زننیره اون -

زنن و خونه یه عده دیگه هم هستن. همیشه زنگ می

کنه. گاهی هم پیش اومده که نیره کسی در رو باز می

جا رفته رن، از اونهایی که باهاش میزودتر از خانم

 رن.  ها با هم میولی نه همیشه. بعضی وقت

 ره بفهمیم جریان چیه؟ خب االن ما چطوری قرا -

ریم که خودم یه ای ندارم. فعالً فقط میهنوز نقشه -

 نگاهی به اون خونه بندازم. 

به نظرت بهتر نبود به جای اینکه دور تهران نیره رو  -

تعقیب کنیم و مواظب باشیم ما رو نبینه، یه روز خودت 

 جا رو ببینی؟ بری اون

ها که با پریسا وقت، آناختیار لبخند زد. قبالً کاوه باز بی

هایی که او را دوست کردند و در تمام سالوآمد میرفت

داشت و به زبان نیاورده بود، این هشیاری خاصش را 



کشف نکرده بود. همیشه به نظرش دختر ساکت و 

ای بود که زیاد به اطرافش توجه نداشت. در ساده

جریان این پرونده داشت چیزهای جدیدی را در پریسا 

طور لبخند بر کرد. نگاهی به او انداخت و همانیدا میپ

 لب گفت: 

 آره، بهتر بود.  -

ایرادش این بود که اگه ماجرای »در دلش اضافه کرد، 

ذاشتم جلوت، باهام یه تعقیب پرهیجان رو نمی

 « اومدی.نمی

باز یاد آتیال و ارتباط جدیدش با پریسا افتاد و نفس 

شد رصتی برایش فراهم میعمیقی کشید. فردا احتماالً ف

 که آتیال را از پریسا دور کند.
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های اتاقش نشسته کاوه به سه نفری که روی صندلی

بودند، نگاه کرد و چشمانش روی صورت آتیال ثابت 



ماند که میان مادر و خواهرش بود. بعد از اینکه 

بودند، سکوت در اتاق جاری بود.  وعلیک کردهسالم

های نگران آن سه نفر زد ولی چهرهکس حرفی نمیهیچ

های کاوه اشتباه نبوده است. صبر داد حدسنشان می

دانست این ها به حرف بیایند. به تجربه میکرد تا آن

دهد با توجه به روش بهتری است و به او فرصت می

. باالخره اولین صحبتشان واکنش مناسب نشان بدهد

طاقت شد و با لحنی که کمی معترض بود آتیال بی

 پرسید: 

 واسه چی ما رو خواستی کاوه؟  -

 ی قتل نویدم. دونی که مسئول پروندهمی -

اختیار هین کشید و دستش را روی دهانش مهین بی

 گذاشت. آتیال پوزخند زد. 

نکنه فکر کردی من و آتیه نوید رو کشتیم، مامانم  -

 رو آماده کرده؟!  هم نوشابه

کاوه در سکوت با صورتی جدی خیره شد به چشمان 

 او. چند لحظه بعد پرسید: 

 اون ویالی دهکده المپیک جریانش چیه؟  -



کاوه به وضوح پریدن رنگ هرسه نفرشان را دید. آتیه 

به پشتی صندلی تکیه داد و چشمانش را بست. حالتش 

داند. آتیال چیز را تمام شده میطوری بود که انگار همه

رسید. مهین زودتر به هم گیج و مبهوت به نظر می

 خودش آمد و پرسید: 

 کدوم ویال؟  -

شناخت. در آن لحظه کاوه این حس مادرانه را خوب می

مهین مادری بود که برای دفاع از فرزندانش باید سرپا 

 ماند. رو کرد به آتیال و پرسید: و استوار می

 ت جریان رو برام بگی. مطمئنم تو دوست داری خود -

من چی بگم؟ یه سؤال تو هوا پرسیدی، جواب هم  -

خوای؟ ما اصالً خبر نداریم در مورد چی حرف می

 زنی. می

 نظر شما هم همینه آتیه خانم؟  -

آتیه نفس تندی کشید و به تأیید سر تکان داد. کاوه 

 گفت: 

واسه من کاری نداشت حکم ورود و تفتیش بگیرم  -

و االن با مدارک کامل اینجا نشسته باشیم، ولی فکر 



کردم شاید شما ترجیح بدید موضوع از راه بهتری 

 پیش بره. 

سکوت کرد و منتظر ماند. وقتی دید آن سه نفر چیزی 

 گویند گفت: نمی

حدسم اینه که تو اون خونه دارید رمز ارز  -

 کنید. استخراج می

آه بلندی که مهین کشید، کاوه را مطمئن کرد که اشتباه 

تر شده بود و انگار داشت پریدهنکرده است. آتیه رنگ

 رفت. آتیال گفت: از حال می

ی منه. آتیه و مامانم هیچ خبری هرچیه به عهده -

 ندارن. 

ولی اون ویال به نام مامانت اجاره شده، خواهرت هم  -

 وآمد داره. جا رفتبه اون

اش نشان هایش را روی هم فشار داد. قیافهآتیال لب

گردد که پای مادر و داد دارد دنبال راهی میمی

خواهرش را از ماجرا بیرون بکشد. وقتی چیزی به 

 فکرش نرسید عصبی پرسید: 

 ن رو بازداشت کنی؟موخوای همهاالن می -



 تر ادامه داد: نفس تندی بیرون داد و با لحنی مالیم

بیا مردونگی کن و نذار پای این دوتا باز بشه وسط  -

این ماجرا. من حاضرم برم زندان، هر بالیی سرم 

 بیاد ولی مامانم و آتیه کنار بمونن.

 دفعه بلند شد. مهین یک

 ها چیه آتیال؟ نه، این حرف -

 وه. رو کرد به کا

اون ویال مال منه، هر اتفاقی هم توش افتاده گردن  -

 منه.  

کنین که بقیه فهمم دارین در حق هم فداکاری میمی -

کنم ولی نیازی تون رو تحسین میرو نجات بدید. عالقه

 به این کارها نیست مهین خانم. بفرمایید بشینید.
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 تابی روی صندلی نشست. کاوه گفت:مهین با بی



کوین غیرقانونی نیست. مجازاتی استخراج بیت -

قدر نگران شدید. اکثر مردم این رو نداره که این

دونن. تنها چیزی که غیرقانونیه، استفاده از نمی

هاییه که قاچاقی وارد کشور شده. برق دستگاه

گی باشه. ی خونتونه با تعرفهتون هم نمیمصرفی

ها رو ارائه بدید های ورود مجاز دستگاهکافیه برگه

 و مشکل برق رو حل کنید.  

 نفس گفت: آتیه بی

 ی گمرک نداره. ها... کاغذ خرید و برگهدستگاه -

 غره رفت. کاوه گفت: آتیال به او چشم

ی وزارت شما قانوناً یه ماه فرصت دارید تو سامانه -

ی وزارت صنایع خوداظهاری کنید. چون از اجاره

اون خونه کمتر از یک ماه گذشته، ما فرض 

کنیم قبالً اطراف اراک همچین کاری انجام می

شده و تازه تو همون ویال کارتون رو شروع نمی

 کردید. 

 یره شد.های آتیال گرد شد. کاوه به او خچشم



جا به مشکل برخوردید و من اصالً خبر ندارم اون -

مجبور شدی با عجله تجهیزاتتون رو جمع کنی و 

ها گاهی خیلی مخفی بشی که گیر نیفتید. همسایه

 کنجکاون. 

صورت آتیال به سرخی گرایید و کاوه مطمئن شد 

حدسش درست بوده است. مکانی که آتیال اطراف اراک 

رده بود، توسط کسانی لو رفته برای کارشان اجاره ک

ولی او موفق شده بود وسایلشان را جمع کند و مدتی 

هم مخفی شده بود مبادا گیر بیفتد، بعد که خیالش راحت 

شده بود، کار را در تهران ادامه داده بودند. کاوه ادامه 

 داد: 

ی کارت چیزی ای ندارم در مورد سابقهعالقه -

در تهران شروع  بدونم. از نظر من این کار تازه

تونی فاکتور قانونی واسه شده. مطمئنم می

هاتون بگیری و عوارض گمرکیش رو دستگاه

پرداخت کنی. مشکل برق هم راهکارهای قانونی 

شه. من پیگیر هستم که این کارها داره و حل می

 رو انجام بدید و کارتون از هر نظر قانونی باشه. 

 آتیه با ناباوری پرسید: 



 یعنی االن... ما جرمی نکردیم؟  یعنی... -

هاتون لو بره، جرم ناچیزیه. به فرض که دستگاه -

کنن. مصرف ها رو ضبط میشید و دستگاهجریمه می

 برق هم جریمه و قطع داره.

آتیال که انگار هنوز ذهنش با موضوع کنار نیامده بود 

 با تردید پرسید: 

 تونیم بریم؟ یعنی ما االن می -

، اما نتوانست به صورت آتیال نگاه کند و کاوه لبخند زد

 لبخندش را نثار مهین کرد. 

 تشریف داشته باشید بگم چای بیارن خدمتتون.   -

ترسید نظر کاوه قدر سریع بلند شد انگار میآتیال آن

 عوض شود. 

مرسی کاوه، خیلی لطف کردی. حتماً همین امروز  -

 رم دنبال کارهایی که گفتی. می

تی خوداظهاری کردی، از این به بعد باید یادت نره وق -

 میزان درآمدت هم اعالم کنی و مالیاتش رو بدی. 

 حتماً. دستت درد نکنه که راهنمایی کردی.  -



 مهین و آتیه هم بلند شدند. مهین گفت: 

 مرسی آقا کاوه، خیلی لطف کردید.  -

 کنم. خواهش می -

تی دونه، حکس نمیفقط... این جریان رو... هیچ -

 حسین.
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زدم مهین خانم، واسه همین خواهش حدس می -

تون بیاید اینجا و نیومدم منزلتون. کردم هرسه

گم، شما جای مادر من هستید، خوب ببخشید که می

نیست بخوام نصیحتتون کنم ولی حسین آقا فرد 

کاری باهاشون مخفی ساده و بامحبتی هستن. حیفه

ها بهتره بعد از کنید. به نظرم واسه خودتون و بچه

کارهای قانونی، در مورد شغلشون به پدرشون هم 

 بگید. 



 آتیال سریع گفت: 

گیم. دستت درد نکنه کاوه. خیلی مردی. حتماً می -

 ره. وقت این لطفت یادم نمیهیچ

ها رفتند، کاوه که برای بدرقه به احترام بعد از اینکه آن

اش نشست و خیره شد مهین بلند شده بود، روی صندلی

به دری که پشت سرشان بسته شده بود. آه عمیقی 

تونستم اذیتت کنم. دیشب می»کشید و در ذهنش گفت، 

تونم بازداشتت کنم، ازت با این فکر خوابیدم که می

هات توقیف بشه. از مه بشی، دستگاهوثیقه بخوان، جری

بردم اما... اگه قرار باشه پریسا این فکرها لذت می

انتخابت کنه، دوست ندارم سوءسابقه رو پیشونیت 

خواد درآمدت رو از دست بدی و مجبور بخوره. دلم نمی

کنی شغلته، نویسی که تظاهر میشی با همون برنامه

ی و آرامش زندگی کنی. اگه قراره پولت واسه خوش

 « پریسا خرج بشه، هرچی بیشتر بهتر.

هایش را رو هم فشار داد و نفس عمیقی کشید تا چشم

خودش را آرام کند. عقلش به او نهیب زده بود که اگر 

واقعاً پریسا را دوست دارد، باید اجازه بدهد مرد 

دلخواهش را با آرامش انتخاب کند و زندگی خوبی 



جوری زخم خورده بود. به داشته باشد، اما احساسش بد

زد، ناله درآمده بود. صدایی در ذهنش فریاد می

عرضه! نتونستی از این فرصت استفاده کنی بلکه بی»

آتیال رو از چشم پریسا بندازی. حاال هر روز بشین و 

عذاب بکش که یه روزی دست پریسا رو تو دست این 

 «بینی.مرد می

□ 

. دکتر نگاهی به او کاوه وارد اتاق دکتر شد و سالم کرد

 انداخت و به صندلی بیمار اشاره کرد. 

 بفرمایید.  -

خورد اش به چشم میرنگی پایین گونههنوز کبودی کم

ریشی که کاوه حدس زد برای که حتی با وجود ته

شد. کاوه کارتش را از پوشاندن کبودی گذاشته، دیده می

جیبش درآورد و روی میز گذاشت. دکتر نگاهی به 

 انداخت و اخم مختصری کرد. کارت 

منشیم گفته بود یکی از بیماران قدیمی هستید که االن  -

 فقط یه سؤال دارید. 



ی تون توجهش جلب بشه که از ادارهنخواستم منشی -

 آگاهی اومدم، به خاطر خودتون آقای دکتر حائری. 

 خب حاال... کارتون چیه؟  -

گار نگاه کاوه روی دست راست دکتر چرخید که ان

ی باالی پیراهنش بازی اختیار باال رفته بود و با دکمهبی

 مقدمه پرسید: ای از اضطراب. کاوه بیکرد، نشانهمی

 نازنین حبیبی واسه چی اومده بود پیش شما؟  -

اش متعجب به نظر ابروهای دکتر کمی جمع شد. قیافه

رسید. کاوه با خودش فکر کرد خوب نقش بازی می

 : کند. دکتر گفتمی

ایشون از بیمارهام هستن؟ تعدادشون زیاده، اسم  -

 مونه. شون یادم نمیهمه

مطمئنم ایشون رو خوب به یاد دارید چون... بیرون  -

 از مطب باهاش دیدار کردید. 

 دکتر حائری اخم غلیظی کرد. 

من هرگز امکان نداره همچین کاری کرده باشم. من  -

ی لم رو با بقیهمتأهلم آقا. اگر هم نبودم، محاله شغ

آد اینجا زندگیم قاطی کنم. از نظر من بیماری که می



جنسیتش اصالً مطرح نیست. من فقط به بیماری و 

کنم. تو این اتاق من فقط یه پزشکم مشکلش توجه می

 که سوگند خوردم به هر بیماری کمک کنم. 

 بله، در جریان تعهدتون به سوگند پزشکی هستم!  -

تردید و نگرانی به کاوه نگاه کرد.  دکتر جا خورد و با

 دستی زد. کاوه از این فرصت استفاده کرد و یک

همسرشون شکایت کرده. از شما عکس داره. با  -

خانمش بیرون از مطب دیدار کردید و ایشون هم یه 

های بار اومده اینجا. اگه الزمه، بگم فیلم دوربین

 راهرو رو بیارن. 

 دکتر دوباره اخم کرد. 

کنم که با ه عکسی هم باشه، من انکار میحتی اگ -

این خانم دیدار کرده باشم. شباهت ظاهری بوده و 

 همسرش اشتباه کرده.
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 اش به مطب شما چی بود؟ دلیل مراجعه -

 تونم به شما بگم. اسرار بیماران رو نمی -

ای را از جیبش بیرون آورد و روی میز دکتر کاوه برگه

 گذاشت. 

حکم بازرسی مطبتون رو دارم، با تمام اطالعات  -

دم به جای ها و کامپیوترهاتون. ترجیح میپرونده

اینکه مجبور بشیم بیمارهاتون رو بفرستیم برن و 

ها صرف وجوی پروندهوقت هردومون واسه جست

 برسیم.  وگو به نتیجهبشه، با گفت

 دکتر نگاهی گذرا به برگه انداخت و با خونسردی گفت: 

جا من چیزی واسه مخفی کردن ندارم. بفرمایید همه -

 رو بگردید. کامپیوترها هم خدمت شما. 

ای کاوه با دقت صورت او را ارزیابی کرد. هیچ نگرانی

های دید. مطمئن شد اسمی از نازنین در پروندهنمی

جود ندارد. یا نازنین با اسم پزشکی دکتر حائری و

دیگری خودش را معرفی کرده بود، یا دکتر برای او 

ای ثبت نکرده بود و احتماالً حتی ویزیتش اصالً پرونده



را هم از کامپیوتر منشی حذف کرده بود و این اثبات 

کرد کار خالفی انجام شده یا قرار است بشود. می

 پرسید: 

 چرا از همسرش شکایت نکردید؟  -

دونم این خانم کی هست که همسرش رو من اصالً نمی -

 بشناسم و بدونم چرا باید ازش شکایت کنم. 

کتکتون زده، مطبتون رو به هم ریخته، بیمارها رو  -

ها به فراری داده و تهدیدتون کرده. هرکدوم از این

 تونه دلیل مناسبی واسه شکایت باشه. تنهایی می

کرد رد. انگار داشت فکر میدکتر با دقت به کاوه نگاه ک

 او این اطالعات را از کجا به دست آورده است. 

ها پرید ایه که یهو مثل وحشیمنظورتون اون دیوونه -

 تو مطب، دادوبیداد کرد و یه مشت توهمات تحویل داد؟ 

 زنم. دونید دارم در مورد کی حرف میپس خوب می -

 دکتر سر تکان داد. 

نرفته چون چیزی نیست که هر روز بله، طبیعتاً یادم  -

پیش بیاد. خیلی عجیب و غیرعادی بود ولی تهمت بود. 



به نظرم اون مرد تعادل روانی نداشت. دچار توهم شده 

 بود. 

 ؟ 110چرا همون موقع زنگ نزدید  -

 دکتر با خونسردی گفت: 

تر از اینه که بخوام پیگیر وقتم برام خیلی باارزش -

 شکایت از یه روانی متوهم باشم. 

اگه اون به قول شما روانی تو دادگاه شما رو  -

 شناسایی کنه چی؟ 

 دکتر شانه باال انداخت. 

هرکسی ممکنه ادعا کنه من هر کاری کردم. شاید  -

یکی با من دشمنی داره و بهش پول داده که بره 

کنه من با زنش بودم. مدعی باید ثابت کنه. من  ادعا

 مسئول ادعاهای اشتباه مردم نیستم. 

کاوه نفسش را پوف کرد. انگار دکتر حائری در این 

ها زیاد خالف کرده بود و قوانین مورد نیازش را سال

ای هم یاد گرفته بود. ترفندهای مختلف کاوه به نتیجه

ت تلف کردن نرسیده بود. مطمئن بود گشتن مطب وق

کند. بلند شد و برگه را است و ردی از نازنین پیدا نمی



از روی میز برداشت. به صورت دکتر نگاه کرد و 

 عادی و خونسرد گفت: 

خوام که مزاحمتون بله، حرفتون درسته. عذر می -

 شدم. روز خوش. 

در هوا پراند و کاوه « خداحافظ»خلقی یک دکتر با کج

ای که به دست آورده بود، تیجهاز در بیرون رفت. تنها ن

این بود که دیگر شک نداشت کار خالفی در جریان بوده 

ی قتل است. مطمئن نبود این خالف مربوط به پرونده

نوید است و ارزش پیگیری دارد یا نه. میان اعضای 

قدر کارهای خالف رخ داده بود که کاوه این فامیل آن

کبوت گیر کرد هر روز بیشتر در این تار عنحس می

کرد شود. باید فکر میافتد و از مسیر اصلی دور میمی

کرد که درگیر اش را جوری تنظیم میریزیو برنامه

ای نشود و بتواند به اصل ماجرا موضوعات حاشیه

بپردازد. ماجرای بابک و نازنین فعالً به نظرش در 

 اولویت نبود. 

□ 
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امیرعلی از روی میز چوبی کوچک کافه دست دراز کرد 

های نیوشا را گرفت. خیره به چشمان او و یکی از دست

 با حالتی مجذوب گفت: 

 دلم برات یه ذره شده بود.  -

 نیوشا لبخند زد.

 تاب بودم ببینمت. من هم. خیلی بی -

 دونی چند وقته همدیگه رو ندیدیم؟ می -

 خب صالح نبود. مثالً من عزادارم.  -

آهی کشید و نگاهش یک آن تار شد اما زود از آن حال 

 گرفته درآمد و اضافه کرد: 

زنن، ها سر میهنوز هم زیاد مهمون داریم. هم فامیل -

آن شنون، میترها که تازه جریان رو میهم غریبه

شد ول کنم بیام بیرون، سرسالمتی بدن. خب نمی

 ً   با این حال مزخرفی که مامان بابام دارن. مخصوصا



 مامانت بهتر شده؟  -

 صورت نیوشا دوباره غمگین شد. 

شه. انگار تازه فهمیده نوید هر روز داره بدتر هم می -

واسه همیشه رفته. داییم یه خروار دارو بهش داده، 

ها هم سخت خوابش های آرامبخش قوی، اما شبقرص

زنه زیر پره میاز خواب میشب پره هم یهو نصفهمی

ُکشن، بینه که دارن نوید رو میگریه. گاهی کابوس می

 راه نیست. پره. اصالً روبهزنه از خواب میجیغ می

 بریدش پیش روانپزشک؟ چرا نمی -

گفت. خیلی بهش اصرار دایی افشینم هم همین رو می -

کنه. طفلک بابام جلو مامانم همش کردیم، قبول نمی

داره که ناراحت به نظر نیاد اما اون رو نگه میخودش 

 کنه. ها گریه میهم آخر شب

امیرعلی آرام دست نیوشا را که هنوز میان دستش بود، 

هایشان روی میز قرار نوازش کرد. همان لحظه سفارش

گرفت، دو فنجان اسپرسو. امیرعلی دستش را کشید و 

ن به بعد از رفتن گارسن با خودش فکر کرد روزهایشا

طوری تلخی همان اسپرسوها شده است. قرار نبود این



شود. قرار بود او و نیوشا ازدواج کنند و یک زندگی 

منطقشان های بیشاد را کنار هم شروع کنند اما خانواده

ها را رقم زده بودند و حاال کار به جایی رسیده این تلخی

ها خیلی زیاد شده بود. نگاهی به صورت بود که نگرانی

 ی نیوشا انداخت و گفت: گرفته

شه. این چی درست میفکرش رو نکن عشق من. همه -

 شه. روزها تموم می

گذره، قتل نوید فراموش گم زمان میِهی به خودم می -

چی کم همهشه، کمشه، حال مامان بابام بهتر میمی

شه. حال خودمون شه، ولی هر روز بدتر میدرست می

باید نگران شکایت اون مرتیکه خیلی خوب بود، االن 

 هم باشیم. 

 اختیار آه کشید. نیوشا پرسید: امیرعلی بی

 شه امیرعلی؟ وکیلت چیزی نگفت؟ واقعاً چی می -

گه جرم محرزه. هم فیلم و عکس ده. میامیدی نمی -

گرفتن از روابط خصوصی دیگران مجازات داره هم 

 السکوت خواستن. تهدید کردن و حق



ها رو بهت داده، تو که زنیکه خودش فیلمخب اون  -

 نگرفتی. 

مجرم اصلی منم. اون زنه هم مجرمه ولی مجازات  -

 کارهای من بیشتره.

 نیوشا با نگرانی پرسید: 

 ندازنت زندان؟ هیچ راهی نیست؟ یعنی می -

وکیلم گفت تنها راهش اینه که از حسام رضایت  -

 ده. بگیرم، اون هم که رضایت نمی

 ای نیست راضی بشه؟ با پول یا... راه دیگه -

هایش را روی هم فشار داد. صورتش از امیرعلی لب

 خشم سرخ شده بود. 

اگه »خواد. رک و راست گفت مرتیکه تو رو می -

نیوشا اومد محضر بدون مهریه زنم شد، رضایت 

دم، وگرنه بیخود وقتت رو تلف نکن، نه خودت می

 «.رستبیا سراغم نه وکیلت رو بف
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 های نیوشا گرد شد. چشم

ایه. به چه زبونی باید بهش حالی کنم عجب کنه -

 خوامش؟ نمی

 های او خیره شد. امیرعلی به چشم

نیوشا، خودت هم مقصری. نگو که این مردک  -

طوری یهو پاشده اومده خواستگاریت. بهش همین

 در باغ سبز نشون دادی که امیدوار شده و اومده. 

 نیوشا اخم کرد. 

تو رو خدا تو این حال مزخرفی که دارم، تو یکی  -

خواستمش که دیگه برام اراجیف نباف. من اگه می

 کردم. ردش نمی

ستیش. هدفت این بود که یه خواستگار خوانمی -

نقد بذاری جلو چشم من و وادارم کنی زودتر بهدست

اینا رو راضی کنم بیان خواستگاریت. خودت هم بابام

قدر کنه باشه و نوید هم کردی طرف اینفکر نمی

طرفدارش بشه و گیر بیفتی. باالخره دست به دامن من 



ظورت این شدی که شر حسام رو از سرت کم کنم. من

بود که زودتر بیام خواستگاریت ولی مامان بابام باز هم 

گفتن نه. بهت گفتم یه راه بلدم که شرش از سرت کم 

قدر اذیت شده بودی شه، تو هم گفتی باشه. دیگه اون

 که فقط راضی بودی این مرتیکه گورش رو گم کنه. 

 خواستم... بهم هیچی نگفته بود.من... من نمی -

تون رو از کجا گیر آورد؟ چطوری خونهی شماره -

ی خواستگاری مامانش با مامانت حرف زد و اجازه

گرفت؟ مامانت بدون اینکه ازت نظر بخواد اجازه داد 

 بیان؟  

نیوشا دهان باز کرد چیزی بگوید که امیرعلی دستش را 

 باال آورد و او را دعوت به سکوت کرد.

خواستم بهت االن برام این چیزها مهم نیست. فقط  -

 بگم که تو دلم نمونه. من هنوز دوستت دارم. 

 مونه.  ولی این فکر غلط تا ابد تو ذهنت می -

خوای و بازیم پاکش کن. بذار مطمئن بشم من رو می -

 ندادی. 



مکث کرد و به صورت نیوشا خیره شد که با دلخوری 

 کرد. ادامه داد: به او نگاه می

یم که در مورد امروز خواستم همدیگه رو ببین -

اوضاع حرف بزنیم. من عمراً حاضر نیستم تو رو 

دودستی تقدیم اون مرتیکه کنم که نَرم زندان. 

 خوای. مطمئنم خودت هم نمی

رنگی نیوشا به تأیید سر تکان داد. امیرعلی لبخند کم

 زد. 

خیلی فکر کردم. االن تنها راهی که برامون مونده  -

 ین ماه. اینه که زودتر عقد کنیم، تو هم

 نیوشا دوباره اخم کرد. 

اون روز که گفتی از بابات آتو گیر آوردی و چند وقت  -

تونه حرفی بزنه و مجبوره دیگه که بهش بگی، نمی

بیاد خواستگاریم، قرارمون شد شش ماه دیگه. االن 

هنوز چهلم نوید نشده. دو ساعت داشتم برات قصه 

تونم راه گفتم که حال مامانم چقدر بده؟ به نظرت میمی

ه برام خواستگار بیاد؟ یه ذره عقلت بیفتم برم بگم قرار

 رو کار بنداز امیرعلی. 



اتفاقاً عقلم رو کار انداختم که دارم این حرف رو  -

زنم. دادگاه من واسه شکایت این مرتیکه ماه بعده. می

بابا وثیقه گذاشته و وکیل گرفته اما روزی نیست که 

سرم غر نزنه. رسماً خونم رو کرده تو شیشه. با این 

های وکیل هم که برات گفتم، به احتمال زیاد من حرف

رم زندان. االن اصالً وقتش نیست شم و میمحکوم می

که به بابام حرفی بزنم که ازش آتو گیر آوردم. کافیه 

بره وثیقه رو پس بگیره. بعدش من باید تا موقع دادگاه 

 هم برم هلفدونی. 

 تونی بری به بابات بگی من رووقتی خودت هم نمی -

گی؟ االن هردومون مشکل داریم. خوای، پس چی میمی

تونم تو خونه حرف از خواستگاری بزنم نه نه من می

 تو.
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ای از قهوه امیرعلی فنجانش را برداشت و جرعه

 خورد. از تلخی آن صورتش را درهم کشید. 

 آوردم؟  من اسمی از خواستگاری -

 گفتی باید زودتر عقد کنیم.  -

 امیرعلی با تکان دادن سرش تأیید کرد. 

 هامون.باید عقد کنیم، بدون اطالع خونواده -

 صورت نیوشا مبهوت شد. 

 گی؟ فهمی چی داری میخودت می -

فهمم. تو راهی غیر از این سراغ آره، خوب هم می -

 داری؟ 

دنیه؟ بابام باید یعنی... من چطوری... اصالً مگه ش -

 بیاد واسه عقد من رضایت بده. 

 امیرعلی لبخند زد. 

 اش با من. تو قبول کن، بقیه -

 خوای بدون بابام عقد کنیم؟ خب چطوری می -

هام یه محضر پیدا کرده که اهل یکی از دوست -

ی بابات ست. تو یه کپی از کارت ملی و شناسنامهبخیه



گیره عقد ف پول میبیار، امضاش هم تمرین کن، طر

کنی و طرف کنه. به جای بابات هم خودت امضا میمی

ذاره تو پرونده که اگه بعدها الزم شد، فتوکپی رو می

جا بوده یا اگر هم نبوده، ما یکی بتونه بگه بابات اون

 ی بابات آوردیم و به جای اون جا زدیم. رو با شناسنامه

ود به امیرعلی. زده خیره شده بای شوکنیوشا با قیافه

وقتی سکوتش ادامه پیدا کرد، امیرعلی با مالیمت 

 پرسید: 

 قبوله عشق من؟  -

نیوشا سرش را به راست و چپ تکان داد، با حالتی که 

زدگی خواست خودش را از آن شوک و یخانگار می

 مغزی بیرون بکشد. 

حاال به فرض عقد کردیم. بعدش چی؟ تو بری زندان،  -

ی، من یه زن شوهردار باشم تو معلوم نیست تا کِ 

 کس خبر نداشته باشه؟ ی بابام اون هم هیچخونه

فکر کردی ممکنه تو زنم باشی و بذارم تو همچین  -

 ریم. کنیم، از ایران میشرایطی بمونی؟ عقد می



دهان نیوشا باز ماند. چند ثانیه مبهوت خیره شد به 

 امیرعلی بعد گفت: 

اوالً ممکنه حالت خوب نیست امیرعلی.  -

الخروج باشی. شاید تا زمان دادگاه نذارن از ممنوع

ایران بری. بعدش هم با کدوم پشتوانه پاشیم بریم 

هامون رو بریزیم رو هم، مملکت غریب؟ جفتمون پول

ی بلیت هواپیما و ده روز زندگی تو تهش شاید به اندازه

 یه کشور دیگه پول داشته باشیم.

کنم، وجو میا رو کردم. پرسهمن هم فکر تمام این -

آریم از مرز الخروج بودم، یکی رو گیر میاگه ممنوع

رسونیم به یه ردمون کنه. از ترکیه خودمون رو می

دیم. یه مدت کشور اروپایی و درخواست پناهندگی می

مون کنیم و زندگیکه خرجی نداریم، بعدش هم کار می

 سازیم. رو می

زنی انگار جوری حرف میمگه به این آسونیه؟ یه  -

 قراره بریم سر خیابون دوتا بستنی بخریم.
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 امیرعلی نفسش را پوف کرد. 

دونم، ولی تنها آسون نیست نیوشا، من هم می -

 راهیه که به فکرم رسیده. 

 باز لبخند زد و مجذوب به نیوشا نگاه کرد. 

دم نذارم بهت سخت بگذره. تو ن، قول میتو قبول ک -

 آد. کنارم باشی، هر کاری ازم برمی

 نیوشا خیره شد به سطح چوبی میز. 

تونم امیرعلی. سعی کن بفهمی اگه من االن من نمی -

خبر عقد کنم و با تو بیام طوری سرخود و بیهمین

تونم با این کنن. نمیور دنیا، مامان بابام دق میاون

 ارن، بذارمشون و بیام. حالی که د

 صدای نیوشا رنگ بغض گرفت و ادامه داد: 

من هنوز عذاب وجدان دارم. هنوز وقتی یادم  -

 افته نوید... می



ها طوری ناگهانی روی صورتش چکید که در یک اشک

 هایش خیس شد. با صدایی آرام و گرفته گفت: آن گونه

رو  تونم. درسته خودمتونم امیرعلی. واقعاً نمینمی -

 خواستم... عاری ولی دلم خونه. من نمیزدم به بی

صورتش را میان دو دستش پنهان کرد تا صدای 

های او را کنار زد و هقش بلند نشود. امیرعلی دستهق

 های خیس نیوشا را پاک کرد. با دل دست گونه

طوری نکن نیوشا. جیگرم رو کباب تو رو خدا این -

نیست تا آخر  کردی. اتفاقیه که افتاده. قرار

 عمرمون بشینیم غصه بخوریم. باید زندگی کنیم. 

هایش به ی لبکه گوشهفین کرد و درحالینیوشا فین

اش را به زدهپایین متمایل شده بود، چشمان غم

 امیرعلی دوخت. 

طوری. بفهم امیرعلی. رفتن من یعنی سکته نه این -

  تونم.تونم، واقعاً نمیدادن مامان بابام. من نمی

 اخم امیرعلی در هم کشیده شد. 

تونستی شک دارم دوستم داشته باشی وگرنه نمی -

 راحت بشینی منتظر بمونی من برم زندان. 



تونم برگردم اگه ما این مدلی بریم، تا آخر عمر نمی -

 مامان بابام رو ببینم. 

ی تونم. تازه وقتی فرار کنم، خونهخب من هم نمی -

، ممکنه پای خودش هم گیر کننبابام هم توقیف می

باشه. فکر نکن من مامان بابام رو دوست ندارم ولی 

کردیم از شر نوید خالص شدیم، پیش اومده. فکر می

حسام هم که رفته به درک، رد کارهای بابام هم زدم و 

کردیم چند وقت دیگه مجبوره باهام راه بیاد. خیال می

، سال دیگه کنیمشه و عقد میراه میچی روبهدیگه همه

مون، ولی نشد. االن تنها راهمون ریم سر زندگیهم می

 همینه. 

ی روی میز بیرون کشید و نیوشا یک دستمال از جعبه

 ی خیسی صورتش را خشک کرد. محکم گفت: ماندهباقی

تونم واسه خودم یه درد دیگه درست کنم من نمی -

کنه. هایی که خوردم درد میامیرعلی. هنوز جای زخم

افتم، از عذاب جدان دلم هنوز هر وقت یاد نوید می

 خواد بمیرم. می

 نیوشا...  -



نیوشا مهلت نداد امیرعلی حرفش را ادامه بدهد. بلند 

 شد. 

رگردی ولی مونم زندانت تموم بشه و بمنتظرت می -

طوری باهات بیام. فکرش هم تونم اینواقعاً نمی

 نکن. 

هایی تند به طرف در رفت. امیرعلی از پشت با قدم

های نگاهش کرد که از کافه بیرون رفت و پشت شیشه

ی مبهم شد. دلش گرفته ها تبدیل به یک سایهمات پنجره

بود و بار سنگینی روی قلبش بود. به خاطر رسیدن به 

دختر هر کاری کرده بود، چیزهایی که حتی در این 

ترین ی ذهنش هم نبود و جزو محالترین گوشهتاریک

کرد و حاال... نفسش را کارهایی که به انجامش فکر می

پوف کرد و خیره شد به فنجان اسپرسوی آن سمت میز 

 که دست نخورده باقی مانده بود.
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الی پریسا چشم دوخت به دِر بزرگ خانه که از البه

 شد و پرسید: درختان سبز پیر دیده می

شه؟ اصالً این خونه خیلی چرا هیچ خبری نمی -

 مشکوکه. 

 کاوه مسیر نگاه او را دنبال کرد. 

ها کلی زحمت وقتکار ما همینه دیگه. خیلی -

افته که سرنخ دستمون کشیم و هیچ اتفاقی نمیمی

ها همون روز طوری نبود که تمام قاتلبده. اگه این

 رفتن. اول لو می

پریسا فقط سر تکان داد. نگاهش همچنان میخ شده بود 

رخ او را که روی صندلی ماشین به آن خانه. کاوه نیم

کنارش نشسته بود، تماشا کرد و با خودش فکر کرد 

چقدر خوب است که در این بحران دلتنگی این بهانه را 

داشته که پریسا را با خودش همراه کند. امروز دلش 

ی برای او پر کشیده بود و هیچ کاری مرتبط با پرونده

قتل نوید وجود نداشت که چندان حساس و مهم نباشد و 

کاوه بتواند به آن بهانه پریسا را ببیند. بعد یاد این 

ی ویالیی شمال شهر افتاده بود و حاال بیشتر از خانه



بود که در آن کوچه زل زده بودند به خانه و نیم ساعت 

 کردند. پریسا به سمتش چرخید و گفت: صحبت می

ماشینت رو جای بدی پارک کردی ها. اگه یهو امروز  -

هم شهره بخواد سر بزنه اینجا، تا بپیچه تو کوچه 

 بیندمون. می

 بعیده این ساعت شهره بیاد اینجا. االن سر کاره.  -

کار داشته که. . معلوم نیست اینجا چیحاال شاید اومد -

 تر بود و پیداش شد. بینی از کارش مهمیهو می

کاوه استارت زد و ماشین را حرکت داد. انتهای کوچه 

ی یکی از درختان بزرگ کوچه که دور زد و زیر سایه

چتر سبزش را باز کرده بود، ماشین را جوری پارک 

پریسا انداخت  کرد که زیاد جلوی چشم نباشد. نگاهی به

 و لبخند زد. 

 خوب شد جناب سرهنگ؟  -

 تر از کاوه. پریسا هم لبخند زد، عمیق

 فکر کنم اینجا خوبه.  -

صورت زیبایش با آن لبخند طوری دل کاوه را به لرزه 

درآورد که چند ثانیه نتوانست از او چشم بردارد و 



وقتی حس کرد بیش از حد به پریسا خیره شده، نگاه از 

گرفت. حس خوبش در آنی تبدیل شد به عذاب او 

خیلی احمقی کاوه. پریسا »وجدان. به خودش گفت، 

ده. خجالت داره همین روزها به آتیال جواب مثبت می

شه، ورداشتی ای میدختری رو که داره مال مرد دیگه

 «با خودت آوردی بیرون که کنارش باشی.

. ابراز های روزهای اخیر فکر کرد و دلش گرفتبه پیام

تر شده بود و پریسا هم مثل های آتیال غلیظعالقه

تر برخورد گیر نبود. با آتیال گرمروزهای اول کناره

رسید کنارش راحت است ولی این کرد و به نظر میمی

بار نه به عنوان پسرخاله. هرچند هنوز به او جواب 

مثبت نداده بود اما حس کاوه این بود که زیاد طول 

د و البد چند ماه بعد که داغ فوت نوید در نخواهد کشی

شد، باید از مراسم خواستگاری و خانواده کمرنگ می

شنید و در خودش مچاله عقد و عروسی آن دو می

 خورد. پریسا گفت: شد و حسرت میمی

 کجایی کاوه؟ نشنیدی چی گفتم؟  -

 حواسم نبود.  -



تو... واقعاً اگه بفهمی خواهرت قاتله، دستگیرش  -

 کنی؟ می

کاوه بدون اینکه به او نگاه کند، به تأیید سر تکان داد. 

 اش را جمع کرد. پریسا بینی

آد احساسی ها! حاال درسته من از شهره خوشم نمیبی -

ولی اگه خواهرم بود امکان نداشت دستگیرش کنم و 

 بشینم نگاه کنم اعدامش کنن. 

شینم اعدامش کنن. اگه یکی از عزیزانم من هم نمی -

دم و دستگیرشون ام رو انجام میقاتل باشه، وظیفه

کنم که کنم ولی بعدش هر کاری ازم بربیاد میمی

 مجازاتش کمتر بشه. 

آد؟ ره زندان. چطوری دلت میباالخره که می -

 خواهرته.
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 کاوه با خنده گفت: 

ها انگار خیلی مطمئنی شهره قاتله! ما دنبال خیلی -

ست. هنوز هیچی معلوم نیست. رفتیم، یکیش هم شهره

شهره بیشتر از بقیه مظنون نیست. تازه خودت هم... 

همچین خواهر مهربونی نیستی. طفلک پرهام رو اصالً 

 گیری. اصالً دوستش داری؟ تحویل نمی

ست. هر که دارم ولی... پرهام پسر شهره دوستش -

چقدر هم تحویلش بگیرم، امکان نداره شهره بذاره من 

طور که بابام رو ازم و پرهام با هم خوب باشیم، همین

 گرفت. شهره از من متنفره. 

کاوه نفس عمیقی کشید. حوصله نداشت برای هزارمین 

بار توضیح بدهد که شهره او را دوست دارد و 

 اش را از او بگیرد. پریسا گفت: هد خانوادهخوانمی

کنه. مطمئنم کس فکر نمیشهره جز خودش به هیچ -

تو رو تشویق کرده بود بیای خواستگاری من که 

 زودتر از شّرم خالص شه. 

چشمان کاوه گرفته شد و لبخند از صورتش رفت. بدون 

 اینکه به پریسا نگاه کند خیره به در آن خانه گفت: 



 رو تشویق نکرده بود ازت خواستگاری کنم. کسی من  -

کنه. الکی نگو. ازدواج سنتی همیشه یکی توصیه می -

تو هم که عاشق من نبودی. خودت گفتی به نظرت 

 واسه هم مناسبیم. 

اختیار مشت شد. وقتی پریسا در های کاوه بیدست

پاسگاه به چشمانش زل زده و گفته بود هرگز او را 

خواسته با او بازی کند، خدا را میدوست نداشته و فقط 

شکر کرده بود که در مورد احساس قلبی عمیقش حرفی 

نزده بوده که حاال بیشتر از این له شود، اما حاال داشت 

کرد شاید اگر گفته بود، نظر پریسا با خودش فکر می

ی محبت بود و آتیال شد. پریسا دیوانهعوض می

درپی در مدت ای پیهتوانسته بود با همین ابراز عالقه

کوتاهی جذبش کند. حد و مرزی که برای خودش قائل 

شده بود، بیش از اندازه بود و به درد چنین دختری 

خورد. چقدر دیر این را فهمیده بود. هدفش این بود نمی

که حرمت دختری را که تا این حد عاشقش بود حفظ کند 

اما  و تمام عالقه و محبتش را بعد از ازدواج نثارش کند

 اختیار پرسید: اشتباه وحشتناکی کرده بود. بی

 آتیال رو دوست داری؟  -



بالفاصله از حرفش پشیمان شد اما شاید این جمله که 

بدون فکر به زبان آورده بود، زیاد هم بد نبود. شاید 

بهتر بود همین االن از زبان پریسا بشنود که آتیال را 

وتش دوست دارد و خیالش راحت شود، بعد در خل

فروبریزد و عزاداری کند بلکه بتواند این عشق غلط را 

 کنار بگذارد. پریسا گفت: 

کردم خبر داری من از کل ساعت خواب! فکر می -

فامیلمون فقط نامدار رو دوست دارم، با آتیه و 

 آتیال. 

کاوه به خودش فشار آورد حرف را ادامه بدهد و 

 تکلیفش را معلوم  کند. 

ات به نامدار و آتیه نیست. همنظورم از نوع عالق -

 ای دوست داری. کنم آتیال رو جور دیگهفکر می

 ابروهای پریسا کمی جمع شد. 

 چرا همچین فکری کردی؟  -

حدس زدم. به نظرم... چند وقته شنیدم با آتیال زیاد  -

 ری بیرون. می

 پریسا اخم کرد. 



بعد بگو شهره خیلی ماهه! فوری اومده گزارش  -

کارهای من رو به تو داده. حاال خوبه نرفته بابام 

 رو تحریک کنه دعوا راه بندازه. 

برای اولین بار حساسیت پریسا نسبت به شهره یک 

ی مثبت داشت! پریسا فکر کرده بود شهره به او نتیجه

خبر داده است و این خیلی خوب بود چون کاوه 

هایش توانست بگوید از کنترل گوشی آتیال و پیامنمی

این را فهمیده است. کاوه به خودش فشار آورد لبخند 

 بزند و درون ملتهبش را مخفی کند.  

حاال مگه چیز مهمیه؟ تو هم مثل هر دختری  -

 باالخره یه روزی قراره ازدواج کنی دیگه. 

های مغزش در حال موقع گفتن این جمله حس کرد رگ

کرد. پریسا ار است. سرش داغ شده بود و درد میانفج

 شانه باال انداخت. 

 ای به آتیال ندارم.من هنوز هیچ حس عاشقانه -
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 هنوز؟!  -

هوا از دهان پریسا بیرون پریده بود و خیلی کلمه بی

لجش فکر حرف زدن خودش داد! از بیچیزها را لو می

 گرفت و عصبانیتش را سر کاوه خالی کرد. 

کنی؟ ای که داری من رو بازجویی میکارهاصالً تو چی -

خوای بری به آبجیت گزارش بدی حدسیاتش درست می

 بوده یا نه؟ 

 من گزارشگر نیستم.  -

هستی. عین همون خواهرتی. امروز من رو ورداشتی  -

ینکه این ی سر درآوردن از اآوردی اینجا به بهونه

خونه چیه که حرف بندازی و بعد بری به خواهرت 

 گزارش بدی. 

 کاوه با کالفگی گفت: 

 بس کن.  -

 پریسا داد زد: 



اگه یه روزی تصمیم بگیرم با آتیال عروسی کنم،  -

ی لعنتیه که از فقط واسه فرار کردن از اون خونه

وقتی خواهرت پاش رو گذاشته توش، برام جهنم 

تونی بری این رو بهش بگی. دیگه هم با شده. می

 تو حرفی ندارم. 

 ی در دراز شد. کاوه گفت: دستش به طرف دستگیره

 . رسونمت خونهباشه، می -

 استارت زد. پریسا در را باز کرد و با حرص گفت: 

 خودم بلدم برگردم خونه.  -

ی عصبانیتش را سر در ماشین ماندهپیاده شد و باقی

های تند به طرف خالی کرد و آن را به هم کوبید. با قدم

سر کوچه راه افتاد. کاوه از پشت موهای بلوطی 

ندش به بافتش را تماشا کرد که به خاطر حرکت تگیس

خورد. دید که پریسا طرف تکان میطرف و آناین

اش را از کیفش بیرون کشید و مشغول ور رفتن گوشی

با آن شد. صبر کرد تا پریسا سر کوچه رسید و منتظر 

ماند. کمی بعد خوروی سفیدی جلویش توقف کرد. 

پریسا نگاهی به پالک آن انداخت و کاوه مطمئن شد که 



ش راحت شد که سوار ماشین اسنپ گرفته است. خیال

 نامناسبی نخواهد شد. 

ها را بعد از سوار شدن پریسا و حرکت ماشین، شیشه

باال کشید و کولر را روی باالترین درجه روشن کرد. 

داغ و عصبی بود اما ته دلش آرامش خاصی نشسته 

کاری کند. توانست مخفیبود. پریسا موقع عصبانیت نمی

لش را زده و هنوز احساس کاوه مطمئن بود او حرف د

خاصی نسبت به آتیال ندارد. ماشین را به حرکت درآورد 

مانندی بیرون داد. اصل موضوع زیاد فرقی و نفس آه

هرحال پریسا او را دوست نداشت. نکرده بود. به

شانسی برای به دست آوردنش وجود نداشت. مهم نبود 

ور طکه پریسا عاشق آتیال نشده است. بعید نبود همان

ی پدرش به خواستگاری که گفته، برای فرار از خانه

 آتیال جواب مثبت بدهد. 

□ 
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کاوه نگاهی به زهرا غیاثوند انداخت که مقابلش خبردار 

 ایستاده بود. گفت: 

 راحت باشید ستوان. بفرمایید بشینید.  -

ستوان با حرکتی ظریف و زنانه روی یکی از 

های اتاق کاوه نشست. کاوه مشتاق بود گزارش صندلی

وآمد نیره به او را بشنود. این مدت ذهنش درگیر رفت

ی کوچک جنوب شهر بود. قبالً در مورد آن آن خانه

خانه تحقیق کرده و فهمیده بودند متعلق به یک پیرمرد 

عجب کاوه را بیشتر کرده رمال و دعانویس است. این ت

رسید که برای حل بود. نیره ظاهراً زنی به نظر نمی

دامان رمال شود، ضمن اینکه مشکل بهمشکالتش دست

اش نبود یا اگر بود، کاوه خبر خاصی هم در زندگی

نداشت. وقتی کمی فکر کرده بود، به این نتیجه رسیده 

که وآمد نیره به آن خانه بود که تعداد دفعات رفت

تواند برای دو زن مختلف بود، نمیهمیشه همراه یکی

های حل کردن مشکالت خودش باشد. پرینت حساب

بانکی نیره شکی را که به ذهنش رسیده بود، تقویت 

کرده بود. تصمیم گرفته بود مطمئن شود حدسش درست 



است. حاال ستوان غیاثوند مقابلش نشسته بود که 

ی مطمئن ستوان هرهگزارش مأموریتش را بدهد. از چ

زد با دست پر برگشته و انتظاری هم جز این حدس می

ترین نداشت. این زن یکی از بهترین و مسئول

مأمورانش بود. هشیاری خاصی داشت و بارها ثابت 

بینی تواند در لحظات سخت و اتفاقات پیشکرده بود می

نشده بهترین تصمیم را بگیرد. به صورت او نگاه کرد 

 و گفت: 

 منتظر گزارشتون هستم ستوان.  -

مأموریت خوب پیش رفت. حدستون درست بود  -

 قربان. 

 کاوه لبخند نامحسوسی زد. 

 جزئیاتش رو بگید.  -

ره. باهاش چند روز قبل رفتم همون استخری که می -

چند جمله عادی حرف زدم، در حدی که من رو یادش 

و بمونه. حرف انداختم که رنگ موهاش چقدر قشنگه 

گردم، شماره تلفن دنبال یه آرایشگاه خوب می

 آرایشگاهش رو خواستم. 



 بعد؟  -

امروز که همکارها خبر دادن رفته آرایشگاه، خودم  -

 جا. رو رسوندم اون

 وقت قبلی الزم نبود؟  -

های مختلف زنگ زده همون روز چند بار با شماره -

های مختلف وقت بودم و برای این چند روز به اسم

رفته بودم. امروز وقت داشتم فقط ساعتش دیرتر بود. گ

گیرن. رفتم و گفتم وقت ها زیاد سخت نمیتو آرایشگاه

 کوتاهی مو داشتم، چیزی هم نگفتن. 

کاوه نگاهی به چادر ستوان غیاثوند انداخت و یک آن 

کنجکاو شد که بفهمد مدل موهایش چگونه است. 

آمد و جای  بالفاصله تصویر موهای صاف بلوطی پریسا

اش را گرفت. نفس عمیقی کشید و منتظر کنجکاوی

 ی حرف ستوان ماند. بقیه

مثالً اتفاقی نیره رو دیدم. باهاش گرم سالم علیک  -

کردم و نشستم کنارش. باز کردن سر حرف زیاد 

سخت نبود. قشنگ معلوم بود خودش هم مایله با 

ها آشنا بشه. باالخره حرف رو کشوندم به خانم



شوهرم افتاده دنبال یه زنه و نگرانم زندگیم  اینکه

شناسه که به باد بره. گفت یه دعانویس خوب می

تونه من رو کارش حرف نداره و اگه بخوام می

 خارج از نوبت ببره. 

 کاوه با تعجب پرسید: 

 نوبت؟  -

ها هم واسه خودشون کلی بله قربان. انگار این رمال -

طور دن. اینقبلی می ذارن. منشی دارن و وقتکالس می

ده ولی گفت، زودتر از سه ماه وقت نمیکه نیره می

چون دلش برام سوخته و دوست داره کمک کنه، 

تونه من رو زودتر ببره و راضیش کنه برام دعا می

بنویسه. قرار گذاشتیم فردا ساعت ده صبح تو بزرگراه 

همت سر خروجی شیخ بهایی ببینمش و با هم بریم. این 

ت که باید کمی سر کیسه رو شل کنم و پولی هم گف

براش واریز کنم که بتونه منشی رمال رو راضی کنه 

 خارج از نوبت بهمون وقت بده.
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قدر طول کشید تا کاوه به فکر فرورفت. سکوتش آن

 ستوان غیاثوند پرسید: 

ربان؟ نقشه چیه؟ قراره تنها فرمایید قچی دستور می -

 کنه؟ برم یا اکیپ تعقیبمون می

نیازی نیست برید ستوان. تا اینجا کارتون رو خوب  -

خواستیم رسیدیم. دیگه پیش بردید. به جوابی که می

کاری با نیره وثوقی نداریم. چون احیاناً ممکنه بعدها 

دوباره الزم بشه این کار رو پیگیری کنیم، بهش زنگ 

 بزنید بگید کاری پیش اومده و فعالً قرار رو لغو کنید. 

 ربان. اطاعت ق -

کاوه نگاهی به او انداخت که طبق عادت نظامی بدون 

وچرا فرمان مافوقش را پذیرفته بود اما صورتش چون

پرسشگر بود. روش سرگرد هدایتی این بود که 

کرد. همیشه پرسنلش را با یک دستور خشک رها نمی

داد و یکی از دالیل هایش توضیح میدر مورد تصمیم

کار را به بهترین شکل پیش اینکه پرسنل سعی داشتند 



ببرند، همین بود. کاوه هم مافوقش را قبول داشت، به 

گذاشت و دوستش داشت. سعی کرده بود او احترام می

 از او الگو بگیرد و به همان روال پیش برود. 

ای این پرونده رو بذارم تصمیم گرفتم نکات حاشیه -

کنار. تا همین االن هم خیلی وقتمون صرف این 

شده و از پیگیری قاتل عقب موندیم.  حواشی

متأسفانه مظنونین کارهای مخفیانه زیاد دارن که 

ی وجدانی هاش خالف و جرمه و وظیفهبعضی

ماست که ولو نامرتبط با پرونده باشه، پیگیری 

 کنیم. کنیم، اما مواردی مثل این رو رها می

 ستوان با تردید گفت: 

ها رمالی و اینکردم کارهایی مثل قربان، فکر می -

 جرمه. 

جرمه ولی پیگیریش نیاز به شاکی خصوصی داره که  -

در این مورد نداریم. کار رمال تا وقتی ازش شکایت 

نشده، ربطی به ما نداره. اون همه واریزی به حساب 

نیره وثوقی که تقریباً نصفش از حساب رمال بود و 

شون زن بودن، های مختلفی که همهاش از حساببقیه

بره و از قریباً ثابت کرده بود برای رمال مشتری میت



گیره. االن که مطمئن شدیم هر دو طرف پورسانت می

قضیه همینه و چیزی در بین نیست که ما رو به 

سرنخی در مورد قتل نوید گنجی برسونه، موضوع رو 

ذاریم روی مون رو میکنیم و وقت و انرژیرها می

 تر. کارهای مهم

 ستوان با حالتی که معلوم بود قانع شده است گفت: 

 فرمایید. بله قربان، صحیح می -

تون ستوان. باز هم اگه برید سر کارهای جاری -

موردی پیش اومد که به وجودتون نیاز بود، بهتون 

 دم. اطالع می

 ستوان بلند شد و با احترام بیرون رفت. 

□ 

نگاهی به ی مغازه محسن از دِر باز اتاقک گوشه

امیرعلی انداخت که داشت دستمال مخصوص تمیز 

 شست. شویی میها را زیر شیر ظرفکردن شیشه

بسه دیگه، هزار بار شستیش. برو چایی خشک  -

 بگیر دم کن یه لقمه صبحونه بخوریم.  



شویی پهن ی سینک ظرفامیرعلی دستمال را روی لبه

 کرد و از اتاقک بیرون رفت. 

گیرم فقط قبلش باهاتون حرف یچشم، چایی هم م -

 دارم. 

 زنی، بگو و زودتر برو. سره داری حرف میتو که یه -

طرف میز کوچک امیرعلی روی صندلی مشتری که آن

محسن بود نشست و خیره شد به صورت پدرش. 

 مقدمه گفت: بی

زنگ بزنید به جعفر آقا، بهش بگید چهلم نوید که  -

 ریم خواستگاری نیوشا.گذشت، می
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اش جا خورد و یک آن مبهوت محسن از لحن دستوری

به او خیره شد ولی زود خودش را پیدا کرد و اخم 

 غلیظی ابروهایش را گره زد. 



خجالت بکش. چند ساله خودت رو عالف این دختره  -

ین کردی. من و مادرت از اول هم بهت گفته بودیم ا

خوره. االن که خودت هم فهمیدی چه دختر به دردت نمی

 ایه، دیگه باید اسمش هم نیاری. اعجوبه

کار کرده مگه؟ به مردی که خواستگارش بوده، چی -

اجازه داده زنگ بزنه با باباش حرف بزنه. یه جوری 

 گید انگار گناه کبیره کرده. می

 تر شد. اخم محسن غلیظ

دختری که چند سال تو رو دنبال خودش کشونده،  -

 ای بده. کنه به یه مرد دیگه همچین اجازهخیلی بیجا می

کرد به اگه اوضاع عادی بود، درسته، بیجا می -

خواستگار شماره بده، ولی شما نذاشتید. یه ذره هم 

فکر من رو نکردید که دلم گیره و دارم براش پرپر 

زدم، نذاشتید حرفم تموم زنم. هروقت حرفش رو می

گفتید و تموم. بیچاره چند سال « نه»بشه. فوری یه 

باید منتظر بمونه؟ خواسته با این کار من رو به تکاپو 

 بندازه بلکه شما رو راضی کنم بریم خواستگاری. 



بازه. باهات روراست نیست. همین کارش یعنی حقه -

 شه. همچین دختری واسه تو زن زندگی نمی

شناسید ولی همین که پاشد نیوشا رو خوب نمیشما  -

اومد از اون مرتیکه عذرخواهی کرد و کلی حرف شنید 

که رضایت بده و من نیفتم زندون، یعنی دوستم داره. 

واقعاً سخت بود. هیچ دختری زیر بار همچین خفتی 

 رفت. نمی

 محسن عصبی گفت: 

دونم چرا یه مو از من تو تن یه هالویی دیگه. نمی -

دونه پسرم نیست. این کارش هم یه کلک دیگه بود. اگه 

 شد بیاد. وحسابی بود، راضی نمیدختر درست

دوستم داره بابا. به خاطر من حاضر شد شرط اون  -

حسام عوضی رو قبول کنه. تنها راه بود که رضایت 

بده. خودتون که دیدید. من و شما و وکیل هزار بار 

د که محاله رضایت رفتیم سراغش. حرفش یک کالم بو

ده که نیوشا بده. اول شرط گذاشت وقتی رضایت می

عقدش بشه. بار آخر به وکیل گفته بود اگه نیوشا بیاد 

ده. جلوی من و شما ازش عذرخواهی کنه، رضایت می

 نیوشا واقعاً سختش بود ولی به خاطر من اومد. 



فهمی. هر چقدر هم بگم، باز حرف خودت رو نمی -

روی خودت مرتیکه گفت فقط خواستگاری  زنی. جلومی

ندار سر کالس براش دون ی هیچینبوده. اون دختره

کرده. وقتی مرد بدبخت رو عاشق پاشیده، دلبری میمی

اش رفتن خواستگاری هم خودش کرده و با خونواده

رک نگفته نه. پادرهوا نگهش داشته بوده. یه جوری 

نده بودتش تو کرده طرف ناامید شه بره. خوابورد نمی

ری جلو یا نه. اگه نشد، اون رو نمک ببینه تو میآب

 داشته باشه. 

 امیرعلی اخم کرد. 

ها رو گفت. نیوشا اهل این مرتیکه از لجش این -

کارها نیست. مردک دیده بود دستش به نیوشا 

رسه، خواست جلو من خرابش کنه. قبلش نمی

و نیوشا بهم گفته بود اجازه داده بیاد که من ر

تکون بده ولی همون بار اول رد کرده. مرتیکه 

نفهم دیگه دست ورنداشته. تازه به قدری عوضی 

بود که اون وسط یه زن خراب هم تونست مخش 

 اش کرد. رو بزنه و صیغه

 صدای محسن رفت باال. 



من رو یاد اون نادونیت ننداز که اعصاب ندارم. تو  -

ستی واسه دونم با چه عقلی نشاحمقی امیرعلی. نمی

خودت نقشه کشیدی. اصالً اون زنیکه رو از کجا گیر 

آوردی فرستادی سراغش؟ یه جو عقل تو سرت نیست. 

ره فکر نکردی اگه مرتیکه شکایت کنه، تهش لو می

 کار تو بوده؟ 

ره. از اون داد نزنید بابا. صداتون تا وسط خیابون می -

ی روز که اومدید دادسرا و جریان رو فهمیدید، روز

 نبوده که این رو نکوبید تو سرم. 

که صدایش را محسن نفسش را پوف کرد و درحالی

 پایین آورده بود با حرص گفت: 

واسه اینکه سر عقل نیومدی. برات درس عبرت  -

کشی اومدی نشستی زل زدی تو نشد. خجالت نمی

زنی؟ چشم من، باز داری حرف اون دختره رو می

ُمرده باشم که این رو تو سرت فروکن، مگه من 

 برم اون اَرقه رو برات خواستگاری کنم.
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 بابا... -

 محسن بلند شد و دستور داد:  

 حوصله ندارم اراجیف بشنوم. برو غذا بگیر.  -

 امیرعلی خیره به چشمان او خونسرد گفت: 

گاری آید نیوشا رو واسه من خواستبابا، شما می -

 کنید، چون آبروتون رو خیلی دوست دارید. می

های محسن گرد شد و چند لحظه زل زد به چشم

 ای از بهت و تردید پرسید: امیرعلی. با آمیخته

چه غلطی کردی پسر؟ منظورت اینه که... پسر من  -

 آبرویی به بار آورده؟ بی

 امیرعلی پوزخند زد. 

 تنه نیست بابا. آبرو فقط مال پایین -

که به طرف دِر مغازه قدمی محسن چرخید و درحالی

 داشت تشر زد: برمی



حرف دهنت رو بفهم. حالیت نیست چه ِزری داری  -

 زنی. می

آبرویی به مه بابا. من بیاتفاقاً این دفعه خوب حالی -

 بار نیاوردم ولی شما چرا. 

های محسن جمع شد و کمی به سمت امیرعلی چشم

 ه داد: چرخید. امیرعلی ادام

ها بپیچه که حاج مطمئنم دوست ندارید فردا تو دهن -

محسن با این همه اسم و رسم که تسبیح از دستش 

ی فالن دختر فقیر کلی پول افته و واسه جهیزیهنمی

 آره. ده، از چه راهی داره این پول رو درمیمی

محسن طوری ناگهانی به عقب چرخید که گردنش گرفت 

 . عصبی غرید: و دردی در کتفش پیچید

 کنی؟ چی داری واسه خودت سر هم می -

دونم. این همه سال کارهایی رو که کردید، خوب می -

گولم زدید و ازم قایم کردید ولی باالخره فهمیدم. فکر 

کرده بودید با هالو طرفید. اون روزهایی که یهو هوس 

زد به سرتون و من رو چند ساعت کباب امیریه می

هایی که من رو ال نخودسیاه، وقتفرستادید دنبمی



ذاشتید برم دنبال جنس جدید، واسه پیچوندید و نمیمی

این بود که سر درنیارم حاج محسن داره سر مردم رو 

کنه ذاره. شیرآالت دست دوم رو اسیدشویی میکاله می

ولعاب به بندی پررنگفرسته آبکاری و با بستهو می

نه به مردم. جنس کیک خارجی قالب میاسم جنس درجه

کنه تو بندی میخره و تو یه گاراژ بستهایرانی می

های گرون هایی که سفارش داده از روی مارکجعبه

ورسم دونم بابا. با اسمخارجی ساختن. همه رو می

ها ها و جعبهبندی کننده و کسی که کارتنسازنده و بسته

 سازه، خبر دارم. رو می

 میز نشست. محسن برگشت و سر جایش پشت 

ها واسه خاطر تو و مادرته. فکر کردی این تمام این -

ی معمولی زندگی که براتون ساختم، با پول معامله

 اومد؟ روزی چند تا شیر و کاسه توالت درمی

 امیرعلی پوزخند زد. 

کدوم زندگی بابا؟ غیر از غذا و لباس و یه اتاق تو  -

خونه که ذاری؟ ات چی بهم دادی که منتش رو میخونه

مال خودته، ماها توش حق نفس کشیدن هم نداریم. 



باال زیر پای خودته ولی بمیریم هم به من و ماشین مدل

 دی. مامان سوئیچ نمی

مامانت که خودش ماشین داره، تو هم درست رانندگی  -

 دم. کنی که بهت سوئیچ نمینمی

مردی یه پراید گرفتم؟ میاز کجا باید رانندگی یاد می -

ذاری زیر پام که دستم راه بیفته؟ مامان هم که ب

ماشینش رو خودش خریده. از بس گذاشتیش تو منگنه 

واسه چندرغاز، افتاد تو خط اینکه لباس خارجی بخره 

ها. خوبه این درآمد مامان هست و بفروشه به خانم

وگرنه خیلی جاها من لنگ یه کرایه تاکسی بودم. االن 

کنم؟ درست هشت ساله یچند ساله دارم برات کار م

اینجام، از روزی که دیپلم گرفتم. این مدت قد یه کارگر 

هم بهم حقوق ندادی. ازم بیگاری کشیدی و گاهی دوزار 

 گذاشتی تو جیبم. 

 محسن نفس صداداری کشید. 

خرم. اگه دردت این بود باشه، یه پراید هم برات می -

 شد مثل آدم حرفت رو بزنی.می
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های محسن که وسط صورت پر امیرعلی زل زد به چشم

 از چروکش هنوز پر از اقتدار بود. باز پوزخند زد. 

دیگه قرار نیست خر بشم حاج محسن. یه سال  -

وتوی کارهات رو درآوردم. زحمت کشیدم تا ته

قدرها ارزون نیست که با یه پراید ساکت موندنم این

 سروتهش رو هم بیاری. 

 محسن عصبی گفت: 

خوای ست؟ باشه، به جهنم که میدردت اون دختره -

ریم خودت رو بدبخت کنی. سال داداشش بگذره، می

آی گریه خواستگاری. مطمئنم دو سال دیگه می

خوری که همچین زنی گرفتی کنی و افسوس میمی

شم، به درک. دیگه واقعاً ولی وقتی حریفت نمی

ِکشم به خاطر خوشبختی تو این همه حرص نمی

 ورم. بخ



طور که خیره بود به چشمان پدرش با امیرعلی همان

 اقتداری که محسن هرگز ندیده بود گفت: 

کنی برام، اون هم نه یه نیوشا رو که خواستگاری می -

راه شون روبهسال دیگه. همچین که بگه اوضاع خونه

ریم خواستگاری. بعدش هم فکر نکن قراره شده، می

بیگاری کنم. تو اولین من تا آخر عمر اینجا برات 

ی خوب بهم خری و یه سرمایهفرصت یه خونه برام می

 دی که بتونم واسه خودم کاروبار مستقل راه بندازم. می

 از کجام بیارم پسر؟ فکر کردی چقدر درآمد دارم؟  -

دونم چقدر درآمد داری اما الزم هم نیست خوب می -

رو که هایی دست به درآمدت بزنی. یکی از اون خونه

های کالهبرداریت خریدی بزن به نامم، تو این سال

 یکیش هم بفروش و پولش رو بده باهاش کار کنم. 

صورت محسن از خشم سرخ شد و دیگر نتوانست نقاب 

خونسردی را که به چهره زده بود بلکه این کار را با 

آرامش پیش ببرد، حفظ کند. روی میز مشت کوبید و 

 غرید: 



آم ش. انگار هرچی باهات راه میبه همین خیال با -

شی. واسه من کیسه دوختی. خودم هم پرروتر می

باید زندگی کنم. فکر کردی زندگیم از درآمد این 

ها نباشه، به ی اون خونهچرخه؟ اجارهمغازه می

تونم یه عمر زحمتم رو نون شبمون محتاجیم. نمی

 بدم تو ببری با نادونی به باد بدی.

ی چشم به ش را باال برد و از گوشهامیرعلی یک ابروی

 محسن نگاه کرد. 

 دی. پس نمی -

ی نادون فکر کردی از دم. پسرهمعلومه که نمی -

تونی بخوری. ترسم؟ تو هیچ گهی نمیوپورتت میهارت

تونی ثابت کنه. هیچی رو نمیکسی حرفت رو باور نمی

 ره. کنی. اعتبار من با این چیزها از بین نمی

اش را درآورد و مشغول ور خونسرد گوشیامیرعلی 

 رفتن با آن شد. محسن بلند شد و زیر لب غر زد: 

تونه من رو تیغ بزنه. ی نفهم. فکر کرده میپسره -

همین االن یه زنگ بزنم، کل تشکیالت آبکاری و 



ره جای دیگه. شه میبندی یه ساعته جمع میبسته

 تونی بخوری؟ فکر کردی چه گهی می

طور با خونسردی داشت واب نداد و همانامیرعلی ج

 کرد. چند لحظه بعد گفت: تایپ می

 شاید دوست داشته باشی این رو ببینی.  -

اش را به طرف محسن گرفت. محسن گوشی را گوشی

قاپید و زل زد به پیام کوتاهی که امیرعلی تایپ کرده 

زمان همه رو پیش کارها رو شروع کن. هم»بود. 

 « ببر.

 میرعلی نگاه کرد. امیرعلی لبخند زد. سؤالی به ا

 برات جالبه بدونی جریان چیه، نه؟ -
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 محسن اخم کرد. امیرعلی گفت: 



تو ماه گذشته پونزده نفر ازت خرید کردن که  -

های شون از دوست و آشناهام بودن. جنسهمه

رن ازت شون میقالبیت دستشونه. اشاره کنم، همه

هام االن جلوی تمام اون کنن. دوستشکایت می

کنی. بخوای هات رو میجاهایی هستن که گندکاری

زنن پلیس و خبر تکون بخوری، درجا زنگ می

چهار نفر هم از یه ماه قبل تو محل . سهدنمی

های دوروبر خرید کردن و اومدن و رفتن، از مغازه

تونن سر حرف رو باهاشون رفیق شدن. راحت می

باز کنن و چو بندازن که حاج محسن کالهبردار 

دونی بوده و گند کارش دراومده. خودت خوب می

پیچه، ها میها چقدر راحت تو دهنجور حرفاین

وصاً وقتی چند تا آدم جدا گفته باشن. قول مخص

کشه که دیگه نتونی تو این دم به سه روز نمیمی

کس تو صورتت هم محل سرت رو بلند کنی. هیچ

کنن و ها لعن و نفرینت میکنه. تمام کاسبنگاه نمی

 ندازن. تو صورتت تف می

امیرعلی نگاهی به صورت محسن انداخت و از بهت و 

 شد، لذت برد. اش دیده میان در چهرهزموحشتی که هم



خطی رو بفرستم واسه یکی از اگه این پیام یه -

زنه، همه درجا هام، به بقیه زنگ میدوست

کنن. یه ساعت دیگه پلیس کارشون رو شروع می

تا هم پونزدههای گندت. دهریخته تو انبار و کارگاه

ازت شکایت شده. غروب نشده، دستبند به دست 

ده که کس هم رضایت نمیپاسگاه. هیچ نشستی تو

بتونی قسر دربری چون همه آشنان. به خاطر من 

های قالبیت دستمون ازت خرید کردن که جنس

باشه. فردا که با وثیقه بیای بیرون تا زمان 

تونی تو محل دادگاهی که صددرصد محکومی، نمی

تو چشم کسی نگاه کنی. همه خبردار شدن چه 

م آبرویی که واسه خودت ساخته کارهایی کردی. تما

ره. حاج محسن درستگار شبه به فنا میبودی، یه

 ی کالهبردار عوضی.   شه به مرتیکهَخیّر تبدیل می

ی پدرش انداخت و امیرعلی نگاهی به صورت درمانده

 لبخند گشادی لبانش را باز کرد.

ی ارسال رو بزنم که نظرت چیه حاج محسن؟ دکمه -

دی دوستم کارها رو شروع کنه یا... ترجیح می

 خودمون دوتا موضوع رو حل کنیم؟ 



محسن انگار که پاهایش توان نگه داشتن وزنش را 

نفس نداشته باشد، خودش را روی صندلی انداخت و بی

 گفت: 

 باشه، باشه.  -

و چند لحظه چشم  اش را میان دو دستش گرفتپیشانی

بست. از بطری آب روی میز در لیوان ریخت و 

 نفس سر کشید. چند نفس عمیق کشید و گفت:یک

دونم دم، اون عجوزه رو هم که میدوتا خونه بهت می -

زیر پات نشسته و این فکرها رو گذاشته تو سرت، 

گیرم که کنم. برات عروسی هم میخواستگاری می

ری گورت رو ، اما بعدش میمادرت حسرت به دل نمونه

 کنی. فردای عروسیت من دیگه پسر ندارم. گم می

کنم بابا. سندها و شناسنامه و من نسیه کار نمی -

ست. من هم چیزتون که تو گاوصندوق مغازههمه

شناسنامه و کارت ملیم رو آوردم. بریم یه بنگاه 

 ها رونامه بنویسیم و تأیید کنید که کل پول خونهمبایعه

زنید که آید محضر سند میگرفتید و تا یه ماه دیگه می

یه وقت به سرتون نزنه من رو بپیچونید و 

 تره. طوری خیالم راحتهاتون رو جمع کنید. اینگندکاری



 محسن با غیظ گفت: 

تو یه ذره حالیت نیست من باباتم؟ داری ازم اخاذی  -

 کنی، به درک. اقالً حرمت نگه دار. می

که یه عمر بهم زور گفته و االن هم از ترس بابایی  -

آبروش حاضر شده کارهایی رو که همه واسه 

کنن، برام بکنه؟ بابایی که دو دقیقه پیش هاشون میبچه

بهم گفت فردای عروسیم برم گم شم که دیگه چشمش 

بهم نیفته؟ این بابا حرمت هم داره؟ دیگه هیچی نذاشتید 

دار نبودن، همین فردا ی نیوشا عزابمونه. اگه خونواده

ذاشتم و زودتر گورم رو گم قرار خواستگاری می

 کردم. مجبوریم چند ماه همدیگه رو تحمل کنیم. می

محسن نفس صداداری کشید و بلند شد. به اتاقک 

ی مغازه رفت و مشغول باز کردن در گاوصندوق گوشه

شد. امیرعلی از پشت نگاهش کرد و لبخند زد. یک آن 

های حیاط افتاده جان روی موزاییککه بی تصویر نوید

 بود در ذهنش شکل گرفت و لبخند از لبش پر کشید.
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کاوه پشت میزش نشسته و خیره شده بود به گزارشی 

که روی مونیتور باز بود. چند روز قبل مأموری که 

تل نوید را زیر نظر ی فامیلی محل قوظیفه داشت خانه

دو بار از ای یکیبگیرد، گزارش داده بود که جعفر هفته

ای رسیده رود و با تعقیب جعفر به خانهخانه بیرون می

بودند که بعد از تحقیقات معلوم شده بود یک مادر و 

کنند. خانه در جنوب دختر نوجوانش در آن زندگی می

العاتش در ای داشت. کاوه اطشهر بود و ظاهر فقیرانه

مورد آن خانه و ساکنینش را تا حدی تکمیل کرده بود 

وآمد جعفر به اما هنوز نتوانسته بود در مورد دلیل رفت

آنجا دلیلی پیدا کند. باالخره بر تردیدش غلبه کرد و 

اش را از روی میز برداشت. این بار واقعاً به گوشی

کرد شاید بقیه کمک او نیاز داشت و با خودش فکر می

منجمله پریسا چیزهایی در مورد آن خانواده بدانند و در 

توانست این موضوع را از تحقیقاتش در این صورت می

مورد قتل نوید کنار بگذارد و بیشتر از این برایش وقت 

 تلف نکند. 



وقتی روی اسم پریسا انگشت زد، لبخند روی لبش 

نشست. درست است که هدفش پیش بردن کارش بود 

زد و ی شنیدن صدای لطیف پریسا پرپر میاما دلش برا

خوشحال بود که این فرصت فراهم شده است. از آن 

روز که با پریسا جلوی ویالی شمال تهران بودند و 

پریسا با دلخوری ترکش کرده بود، هیچ ارتباطی با هم 

نداشتند. کاوه سعی کرده بود جلوی خودش را بگیرد و 

احت بود که واقعاً به او زنگ نزند ولی حاال وجدانش ر

زند، هرچند مطمئن به خاطر کار دارد به او زنگ می

بود پریسا آن برخورد را فراموش نکرده و راحت 

 تواند ماجرای آن روز را از دلش دربیاورد. نمی

گوشی چند بار زنگ زد و کاوه دعا کرد دلخوری پریسا 

در حدی نباشد که کالً جواب ندهد. باالخره پریسا جواب 

گفت. کاوه سالم کرد. « بله»و با لحنی ناشناس داد 

 زنان با تعجب پرسید: نفسپریسا مکثی کرد و نفس

 تویی؟ سالم.  -

 به گوشی نگاه نکرده بودی؟ -

 نه.  -



 زنی؟ نفس میچرا نفس -

 دویدیم. کاری داری؟ هام داشتیم تو پارک میبا دوست -

ادی کاوه در دلش خدا را شکر کرد که رفتار پریسا ع

 است. 

آره، کارت دارم. یه سؤال در مورد پرونده دارم. اگه  -

 تونی حرف بزنی، بعداً بهم زنگ بزن. نمی

 یه لحظه گوشی.  -

صدای پریسا دور شد و کاوه حدس زد گوشی را از 

 جلوی دهانش فاصله داده است. 

جا منتظر ها شما برید بستنی بگیرید. من همینبچه -

 مونم تا بیاید. می

ای که کاوه حدس زد مانی باشد، از دور صدای مردانه

 پاسخ داد: 

 بازی ها! می -

 کنم.  باشه قبول. بعداً باهات حساب می -



« دوستان»ی کاوه با خودش فکر کرد پریسا از کلمه

استفاده کرده بود، پس همراه مانی و ترنم است. همان 

 موقع پریسا گفت: 

 بگو، سؤالت چیه؟  -

 دوی! ری پارک میدی؟ میورزشکار ش -

نه بابا! من و ورزش؟! عمراً! با بروبچ پارک بودیم،  -

هوس بستنی کردیم. گفتیم تا دم دکه بدویم، هرکی دیرتر 

 رسید بقیه رو مهمون کنه! 

 االن که باختی!  -

مهم نیست. از اول هم از بقیه عقب بودم. سؤالت رو  -

 بپرس. 

ین دخترک برایش کاوه دوباره لبخند زد. کنجکاوی ا

ی جذاب بود. وقتی اسم پرونده وسط آمده بود، بقیه

دانست پریسا زیاد اهمیت شده بود. میچیزها برایش بی

 طاقت ندارد منتظر بماند و مستقیم رفت سر سؤالش. 

شناسی که جزو آباد... کسی رو میی نازیتو منطقه -

 اقوام یا دوستان جعفر آقا باشه؟
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وکارش تهران نه... یعنی فامیل که مطمئنم نداره. کس -

کنن، ولی دوست... مطمئن نیستن، سمنان زندگی می

 های عمو جعفر رو بشناسم؟ نیستم. از کجا باید دوست

احتماالً دوست جعفر آقا نیست چون... مردی تو اون  -

 خونه نیست. 

 گی. بفهمم چی می کجا؟ کدوم خونه؟ درست بگو -

کاوه در ذهنش پریسا را مجسم کرد که احتماالً یک شال 

سبز سرش بود و در پارک روی نیمکتی نشسته بود. 

بافت پریسا که بر اثر اش موهای گیسدر تصویر ذهنی

دویدن کمی نامرتب شده بود و بعضی از تارهایش از 

الی بافت بیرون زده بود، از زیر شال روی پشتش 

بود. سریع این تصویر را کنار زد که بتواند فکر  آویزان

کند. وقتی رنگ زده بود، خیال نداشت زیاد به پریسا 

کرد ارزش دارد ماجرا اطالعات بدهد اما حاال حس می

 را بگوید بلکه اطالعات بیشتری نصیبش شود. 



دو بار بهش ای یکیست که جعفر آقا هفتهیه خونه -

کنن. جا زندگی میونزنه. یه مادر و دختر اسر می

 چهارده سالشه. دختره نوجوونه، حدوداً سیزده

 صدای پریسا مبهوت شد. 

منظورت اینه که عمو جعفر با اون زنه سروسری  -

 داره؟! 

تونه این باشه چون طبق نه، مسلماً قضیه نمی -

ات تحقیقاتی که کردیم، قبل از قتل نوید جعفر آقا با عمه

ات هنوز خیلی د االن چون عمهجا. البزدن اونسر می

ره پیششون. من فکر کردم بدحاله، همسرش تنها می

 شاید دوست خانوادگی باشن. 

خب به فرض که باشن. هرکسی ممکنه هزارتا دوست  -

 و آشنا داشته باشه. 

 شناسی؟ای رو نمیپس تو همچین خانواده -

هام های فامیلنه، ولی باز ممکنه من خیلی از دوست -

رو نشناسم. این چه ربطی به قتل نوید داره؟ گفتی 

 ست. سؤالت مربوط به پرونده



ربطش اینه که این دوست خانوادگی باید خیلی بهشون  -

راه نزدیک باشه که جعفر آقا االن که هنوز حالش روبه

هم باهاش  ره، مدرسهنیست و حتی سر کار هم نمی

کنار اومده و قبول کرده دبیری که پسر جوونش رو از 

دست داده حق داره نتونه بیاد سر کار، فقط به خاطر 

دو بار از خونه ای یکیسر زدن به اون خونواده هفته

ره ولی جا نمیدونی که هیچره بیرون. میمی

قدر قوی باشه که ارتباطشون با این خونواده باید اون

ات بهشون سر ن وضع جعفر آقا بدون عمهحتی تو ای

زنه. منطقاً وقتی کسی همچین دوستی داره، تو فامیل می

باید ازشون حرف زده باشه. باید گاهی اون خونواده رو 

 دعوت کرده باشن و شماها دیده باشیدشون. 

 پریسا با حالتی متفکر گفت: 

ی فامیلی یکی از گی. این خونهآره، این رو راست می -

آرن. االن هاش همینه که همه سر از کار هم درمیبعی

شناسیم؛ های صمیمی عموم و نغمه رو میما دوست

اینا با یه امولی من تا حاال نه دیدم نه شنیدم که عمه

وآمد و دوستی صمیمی خانم که دختر نوجوون داره رفت

 داشته باشن. به نظرت قضیه چیه؟ 



 فهمم. هنوز نظری ندارم ولی می -

 گی؟ خیلی کنجکاو شدم. بعد بهم می -

ای کرد و با شیطنتی که معموالً جزو خندهکاوه تک

 اخالقش نبود گفت: 

 بستگی داره هنوز دلت بخواد کمکم کنی یا نه.  -

کمک به تو که نه! ولی دوست دارم بفهمم پرونده  -

 ره. چطوری داره پیش می

هم کمک خواد بتونم با کسی که نمینه دیگه، من نمی -

 کنه کار کنم. 

کاوه منتظر جواب پریسا ماند و وقتی پاسخش سکوت 

 بود پرسید: 

 هنوز ازم دلخوری؟  -

 نباید باشم؟ -

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_سیصد_و_یک



ها دم ولی من از اون حرفیه جورهایی بهت حق می -

 خواستم ناراحتت کنم. منظوری نداشتم. نمی

آری م ادای باباهای غیرتی رو درنمیپس دیگه برا -

رم، ارتباطم با رم و با کی میدیگه؟ اینکه کجا می

 جور چیزها. مردهای دوروبرم چطوریه و این

 دم چیزی نپرسم. حاال دوباره دوستیم؟ قول می -

 هوم! فکر کنم باشیم.  -

 دل کاوه از لحن پریسا غنج زد. 

 گم. پس باشه، هرچی فهمیدم بهت می -

ی خداحافظی کردند، گوشی را روی میز گذاشت و وقت

نفس عمیقی کشید. قرار نبود کار به اینجا بکشد. چند 

روز با خودش جنگیده بود که فکر این دختر را کنار 

اش بر باد بگذارد و باز با شنیدن صدایش تمام اراده

رفته بود. از خودش پرسید چرا باید از بین 

ی برایش عزیزترین میلیارد آدم روی زمین دخترهشت

باشد که حتی سرسوزنی به او عالقه ندارد و صرفاً به 

خاطر کنجکاوی و هیجان حاضر است با او حرف بزند 

تر اینکه چرا برخالف اخالق و از همه  مهم



تواند عاقالنه رفتار اش در این یک مورد نمیهمیشگی

 کند و این عشق اشتباه را به فراموشی بسپرد. 

□ 

 کنان گفت: قهنازنین هق

رم تو اون خونه. چرا گردم. دیگه نمیمن برنمی -

خواهید بفهمید من از بابک بیزارم؟ کتکم زده، نمی

من با این حال از دستش فرار کردم پناه آوردم 

خواهید من رو بدید ی بابام، بعد باز شماها میخونه

 دست اون نامرد. 

های نازنین را پاک کرد و با غزال با دل دست اشک

 مالطفت گفت: 

قدر اذیت نکن. بابک هم دختر من، خودت رو این -

آدمه دیگه، یه لحظه عصبانی شده، دستش خطا 

کنی، رفته، وگرنه االن چند ساله باهاش زندگی می

تون ِکی همچین غلطی کرده بود؟ شکر خدا زندگی

 خوب  و خوش بود.

 لید: نازنین نا



وقت بهتون نبود مامان، به خدا نبود. من هیچ -

گفتم که غصه نخورید. من تو این زندگی یه نمی

 روز خوش ندیدم. من... 

ی طرفش روی کاناپههق افتاد. نازگل که آنباز به هق

که موهای او نفره نشسته بود، بغلش کرد و درحالیسه

 کرد آهسته گفت: را نوازش می

 تو رو خدا گریه نکن نازنین.  -

نازنین خودش را از آغوش نازگل بیرون کشید و به 

 مقداد نگاه کرد. 

 ی بابک. رم خونهگردم. من نمیمن برنمی -

 اش بود گفت: ناپذیر چهرهمقداد با اخمی که جزء تفکیک

گفتم که اومد مغازه، افتاد به گه خوردن. فکر نکن  -

حالش رو گرفتم من هم فوری گفتم باشه. حسابی 

 که دیگه همچین غلطی نکنه. 

 نازنین با صدایی که از بغض مثل جیغ شده بود گفت:  

اون زنیکه که باهاش بود چی؟ یعنی بابک حق داره  -

 با یه زن بره بیرون؟ براتون مهم نیست؟ 



 گفت با زنی نبوده. قسم خورد که تو اشتباه دیدی.  -

جا، و بفرستید اونگه. بخواهید به زور من ردروغ می -

 آرم.یه بالیی سر خودم می

آد اراجیف بشنوم و یه حرف رو هم چند خوشم نمی -

بار بگم. بابک گفت غلط کرده، من هم باهاش قرار 

گذاشتم امشب بیاد با عزت و احترام ببردت. دیگه هم 

 خوام حرفی بشنوم. نمی

مقداد بعد از گفتن این حرف کنترل را از روی میز 

و تلویزیون را روشن کرد. همه معنی کارش را  برداشت

دانستند. دیگر جایی برای بحث باقی نمانده خوب می

 بود.
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ساعتی بعد نازنین روی صندلی ماشین کنار بابک 

نشسته بود. هنوز اخمو و ساکت بود. بابک چند دقیقه 



رف زد، اخم روی در سکوت رانندگی کرد. وقتی ح

 صورتش بود. 

جلو بابات نخواستم خرابت کنم، نگفتم با اون  -

مرتیکه دیده بودمت. بهم تهمت زده بودی، به روی 

خودم نیاوردم. سرم رو انداختم پایین و عذرخواهی 

ها دونی حقت بود بیشتر از اینکردم. خودت که می

کتک بخوری. حقت بود لهت کنم. ناسالمتی زن 

پاشدی با اون دکتر جعلنق رفتی شوهرداری، 

بیرون. االن هم برام قیافه گرفتی. دست پیش رو 

 گرفتی پس نیفتی. 

 نازنین با حرص گفت: 

کتکم زدی، طلبکار هم هستی؟ البد باید االن ازت  -

عذرخواهی هم بکنم. همون روز هم بهت گفتم که 

دکتره قرار گذاشت بیرون مطب برام یه داروی 

ط زور بازوت رو نشون دادی. خارجی بیاره. تو فق

 هرچی گفتم نشنیدی. 

آلود شد. بابک با مالیمت آخر حرفش صدایش بغض

 گفت: 



خب حاال، دوباره شروع نکن. عصبانی شدم دیگه. تو  -

زنمی، ناموسمی. اگه دوستت نداشتم که عین خیالم 

 نبود.

به خاطر من نیومدی، واسه این اومدی که بیکار  -

نشی. این مدت نتونستی بری مغازه. نونخور بابامی 

دیگه. نشستی فکر کردی دیدی اگه آشتی نکنیم، کارت 

 ره هوا.  و زندگیت می

 بابک برگشت و نگاهی به نازنین انداخت.

به جون عزیز خودت یه ذره هم فکر این چیزها  -

خب خانم. اگه نداشتم که نبودم. دوستت دارم 

اومدم جلو بابات سر خم کنم و یک کلمه نگم نمی

رفتی بهشون دروغ گفتی و بهم تهمت زدی. دلم 

برات تنگ شده بود. این چند روز جات خیلی خالی 

 بود. 

مکثی کرد و دست نازنین را که روی زانویش مشت 

شده بود گرفت. نازنین خواست دستش را بکشد ولی 

هایش را باز کرد نکرد. با مالیمت انگشتبابک رهایش 

 و گفت: 



بریم برات یه کادو بخرم از دلت دربیاد. چی دوست  -

 داری؟ 

 هیچی.  -

گردیم خونه، کل دوست دارم االن که داریم برمی -

جریان اون روز از دل جفتمون پاک بشه. بریم برات یه 

 انگشتر بخریم؟ 

بابک بود، نازنین چیزی نگفت ولی دستش که در دست 

از آن حالت خشکی و مقاومت خارج شد. کمی جلوتر 

که با لبخند به بابک ماشین را کنار کشید و درحالی

 کرد گفت: نازنین نگاه می

پسندی خانم. امشب جیب من پاشو بیا ببینم چی می -

 گم. دربست مال توئه. هرچی ورداری، نه نمی

رنگی کمنازنین چند لحظه به او نگاه کرد و بعد لبخند 

رو به طرف شانه در پیادهبهزد. هردو پیاده شدند و شانه

 ی لوکس طالفروشی رفتند. مغازه

□ 

ترنم که روی نیمکت چوبی کافه کنار پریسا نشسته 

 بود، با آرتج به پهلوی پریسا زد و گفت: 



 زنم ها. هوی! کجایی دختر؟ دارم باهات حرف می -

 ویش گذاشت. پریسا تکانی خورد و دستش را روی پهل

 شد ها! دردم اومد. زدی هم میقدر محکم نمیاین -

 ترنم با خنده گفت: 

نارنجی! همچین فرورفته بودی در اعماق چه نازک -

الزم تفکراتت، دو بار صدات کردم حالیت نشد. کتک

 بودی! 

طرف میز مقابل دخترها نشسته بود لبخند مانی که آن

 زد. 

 بگو بشنوه.  حاال اذیتش نکن دیگه. دوباره -

 پرسیدم خبری از پرونده نشده؟ -
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 پریسا شانه باال انداخت. 



 اگر هم شده باشه من خبر ندارم.  -

خیلی ریلکس شدی ها. اصالً عین خیالت نیست دیگه.  -

وتاب داشتی زودتر معلوم شه کی روزهای اول خیلی تب

 قاتله. 

آد مجبورم االن هم نگرانم ولی وقتی کاری ازم برنمی -

 شه دیگه. خیال باشم. باالخره معلوم میبی

پریسا حس خوبی نداشت که به بهترین دوستانش دروغ 

گوید. ذهنش کامالً درگیر پرونده بود و هر لحظه می

مشتاق خبری از سوی کاوه. قول سنگینی داده بود که 

صمم بود سر قولش بماند. کس حرفی نزند و مبه هیچ

 مانی گفت: 

این خیلی خوبه که فعالً ذهنت رو از چیزی که  -

تونی براش کاری بکنی خالی کنی ولی به نظرم نمی

 کم تو خودتی. چیزی شده؟ یه

رنگی زد. خوشحال بود که سؤال مانی پریسا لبخند کم

برایش راه باز کرده که از دروغ گفتن بیرون بیاید و 

 های ذهنش را مطرح کند. ترین دغدغهیکی از مهم



نگرانم مانی. همش ذهنم درگیر اون جریانه که اگه  -

 کنه. بابام بفهمه، پوستم رو می

قدر موضوع رو واسه خودت بزرگ دونم چرا ایننمی -

دونستی اگه کردی. تو از اول که این کار رو کردی، می

 بابات بفهمه یه جنگ حسابی در پیش داری. 

 تأیید سر تکان داد.   ترنم به

دقیقاً، پریسا یادته روزهای اول دانشگاه که تازه با  -

هم جور شده بودیم و جریان رو برام گفتی؟ من 

بیشتر از تو ترسیده بودم ولی تو خونسرد گفتی 

 فهمه دیگه. همینه که هست. حاال فوقش می

 اش را برداشت و کمی نوشید. پریسا لیوان نسکافه

چقدر زود گذشت ترنم. انگار دیروز بود. اون زمان...  -

 شه. االن ترم چهارمیم. داره دو سال می

 آره، عین باد گذشت.  -

هرچند من ترم چهار نیستم. این ترمم به فنا رفت. ترم  -

 بعد تازه میشم ترم چهارمی. 

 مانی گفت: 



ارزید که از شر اون سم مهم نیست پریسا. واقعاً می -

 لعنتی خالص بشی. 

 ا سر تکان داد. پریس

دونم، شاید هم بد نشد که یه ترم قبول دارم ولی... نمی -

گفتم مهم دونی، ترم یک که راحت میعقب موندم. می

نیست بابام بفهمه، هنوز خیلی مونده بود. االن هرچی 

تره. شم، به نظرم ترسناکتر میبه زمانش نزدیک

کنم، چیزی نیست که بابام راحت ازش هرچی فکر می

بگذره. امکان نداره با چند روز دعوا و غرغر تموم 

دونم ممکنه چه برخوردی بکنه ولی بشه. واقعاً نمی

 گذره. شم. بابام از این نمیدونم بدبخت میمی

قدر بهش فکر نکن. باالخره یه روزی این از حاال این -

شه، بندازیش افته. سعی کن تا جایی که میاتفاق می

شه. این رو دونی که تا ابد نمییعقب؛ ولی خودت هم م

 به عنوان یه واقعیت قبول کن و خودت رو اذیت نکن. 

 ترنم دستش را دور گردن پریسا انداخت. 

کنی فاجعه قدرها هم که فکر میتازه به نظرم این -

نیست. یعنی هست ها، نه که نباشه، ولی من 



زنه و سرت مطمئنم بابات همون چند روز غر می

شه. دیگه از اعتیادت که عد تموم میکشه بداد می

 بدتر نیست. 

 پریسا نفس عمیقی کشید. 

هست ترنم، واسه بابام این از اعتیاد بدتره. امکان  -

 نداره بتونه باهاش کنار بیاد. 

 مانی گفت: 

ها. از حاال نریم به بیاید فکرش رو نکنیم بچه -

 های خوب بزنیم. استقبال احتماالت بد. حرف

د و با محبت به او نگاه کرد. اخالق مانی پریسا لبخند ز

فش این است که به دانست هدشناخت و میرا خوب می

او آرامش بدهد. این مرد واقعاً جای برادری را که 

 همیشه آرزویش را داشت، پر کرده بود. 

□ 

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی
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کاوه با کالفگی یک کاغذ برداشت و شروع به نوشتن 

قدر اش کرده بود. آنکرد. پیچیدگی این پرونده دیوانه

ها هم خواب پیگیری ذهنش درگیر بود که حتی شب

دید. اسم تمام مظنونین را نوشت. پرونده را می

چیز جلوی چشمش باشد و بر اساس خواست همهمی

ها را ود، آنچیزهایی که تا امروز کشف کرده ب

بندی کند. چند دقیقه به اسامی خیره ماند. هنوز دسته

هیچ سند و مدرکی نداشت که بتواند حتی یک نفر از 

ای که هایش و تجربهمظنونین را کنار بگذارد اما یافته

 کرد. داشت، تا حدی کمکش می

توانست او را کنار به نظرش پریسا قاتل نبود و می

 ً از احساس عمیقش نسبت به  بگذارد. این فکر صرفا

گرفت، برایش دالیلی هم داشت. در پریسا سرچشمه نمی

این مدت که پریسا را بهتر شناخته بود، متوجه 

هشیاری خاصش شده بود. امکان نداشت پریسا نوید را 

کشته باشد و لیوانی را که اثر انگشتش روی آن بود، 

ده ها نشان داکنار جسد رها کند. مخصوصاً که آزمایش

بود قسمت پایین لیوان پاک شده است. در واقع قاتل اثر 



انگشت خودش را پاک کرده بود که فقط اثر انگشت 

پریسا و نوید روی لیوان بماند. پس قطعاً این فرد پریسا 

 نبود. روی اسم پریسا خط کشید. 

ی بعد کسانی قرار بودند که پریسا را دوست در مرحله

ت او را روی لیوان بگذارند داشتند و بعید بود اثر انگش

توانست و سعی کنند او را قاتل نشان بدهند. هرچند نمی

ها یک عالمت تیک گذاشت، مطمئن باشد. کنار اسم آن

نامدار، افشین، مهین... اسم آتیال را چند لحظه نگاه 

کرد و عصبی کنارش تیک زد. سخت بود ولی باید باور 

روی اسم آتیه  کرد که آتیال پریسا را دوست دارد.می

کمی مکث کرد ولی در نهایت تصمیم گرفت او هم جزو 

دوستداران پریسا باشد و کنار اسمش تیک زد. چند 

لحظه به اسم شهره نگاه کرد. به نظر خودش او پریسا 

را دوست داشت ولی حس پریسا این نبود. دوست 

داشت کنار اسم شهره هم تیک بزند ولی ترجیح داد به 

د کند و شهره را جزو دوستداران حس پریسا اعتما

پریسا در نظر نگیرد. اگر خواهرش طی هشت سال 

نتوانسته بود محبت پریسا را جلب کند، یک جای کار 

ایراد داشت. شاید چیزهایی از چشمش دور مانده بود 



ها خبر که پریسا که مستقیم درگیرش بود، بهتر از آن

 داشت. 

ست داشتند و گروه سوم کسانی بودند که نوید را دو

خیلی بعید بود او را بکشند. کنار اسمشان ستاره زد. 

جعفر، آتوسا... چقدر کم بودند! انگار نوید با کارهایش 

چندان جایی باقی نگذاشته بود که محبوب باشد و جز 

هرحال فرزندشان را دوست داشتند، پدر و مادرش که به

شد با اطمینان کس دیگری را به این جمع اضافه نمی

کرد. کاوه حتی ترجیح داد نیوشا را جزو دوستداران 

نوید قرار ندهد، هرچند این مدت هر بار او را دیده بود، 

نگاهش غمگین بود اما به خاطر مشکالتی که نوید سر 

راه ازدواجش با امیرعلی ایجاد کرده بود، بعید نبود 

روی محبت خواهرانه پا گذاشته و برادرش را کشته 

گر به اسم جعفر نگاه کرد. باشد. یک بار دی

وآمدهای اخیرش به آن خانه هنوز الینحل بود و رفت

رسید. کنار اسم جعفر دوتا این به نظرش مشکوک می

کرد تا بتواند ستاره زد. باید این موضوع را حل می

 جعفر را در ذهنش تبرئه کند.



شان گروه چهارم کسانی بودند که هیچ دلیلی برای تبرئه

گفت احتمال قاتل ما حس کاوه میوجود نداشت ا

بودنشان کم است. کنار اسمشان یک خط تیره کشید. 

پژمان که بعد از آخرین صحبتش با او تقریباً باورش 

هایش صادقانه بوده و کرد حرفکرده بود و حس می

کرده، پدر و مادرش که به نظر کاوه نقش بازی نمی

های اییدای برای کشتن نوید نداشتند، زنهیچ انگیزه

پریسا که ظاهراً به کلی دور از این ماجرا بودند و 

حسین همسر مهین. کاوه چند لحظه با دقت به کاغذ 

نگاه کرد و کنار اسم نازنین، نیوشا و بابک را هم خط 

قدر غرق زندگی تیره گذاشت. به نظرش هرسه آن

خودشان بودند و دور از نوید که احتمال قاتل بودنشان 

ر کارگر مهمانی و ترنم را هم به این کم بود. سه نف

 گروه اضافه کرد.
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ی کمی باقی مانده بودند که کنار حاال روی کاغذ عده

های اسمشان هیچ عالمتی نبود. مائده و دوستانش، دایی

پریسا که شم قوی کاوه بوی خالف از کارهایشان 

یرعلی که به نظر کاوه جزو کرد، اماستشمام می

ی کافی داشت، هیچ بعید مظنونین اصلی بود و انگیزه

نبود با همکاری نیوشا نوید را کشته باشند، و شهره. 

پریسا با تأسف نگاهی به اسم شهره انداخت. خیلی 

دوست داشت خواهرش را از این گروه کنار بگذارد اما 

دلیل  ی برادرانه و اینهیچ دلیلی نداشت جز عالقه

 مناسبی نبود. 

کاوه چند لحظه با دقت به این اسامی نگاه کرد بعد نفس 

عمیقی کشید و کاغذ را در کشویش گذاشت. حس 

ی خاصی به او کرد کارش بیهوده بوده و هیچ نتیجهمی

 نداده است. 

توجهش به مونیتور کامپیوترش جلب شد که فایلی روی 

زد. فایل را باز کرد و نگاهی به آن آن چشمک می

انداخت. ابروهایش گره خورد و گوشی تلفن روی 

میزش را برداشت و شماره گرفت. چند لحظه بعد 

 مخاطب جواب داد. کاوه پرسید: 



 های چیه برام فرستادی؟ قدرتی، این شماره موبایل -

قربان، دیروز خواسته بودید استعالم بگیرم که  -

ای هم به شون خط دیگهمظنونین غیر از خط اصلی

 هاست. نامشون هست یا نه. این فهرست شماره

اخم کاوه بیشتر درهم کشیده شد. به گیجی خودش لعنت 

های مداوم این مدت خوابیفرستاد. انگار اثرات کم

کار شده بود. داد و فراموشداشت خودش را نشان می

لیست را کمی روی مونیتور باال و پایین برد و با تعجب 

 پرسید: 

این حدود سی نفر، بیشتر از صدتا شماره به  -

 نامشونه؟! 

 بله قربان.  -

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

 شون هم کردی؟ بررسی -

 بله قربان.  -

 خب؟  -



هاست استفاده نشده و کنار هاییه که مدتاکثرشون خط -

گذاشته شده. چند تاش هنوز فعاله که تو لیست پیام و 

هایی هم که تماسشون مورد خاصی نداشت. اون خط

کنار گذاشته شده، فقط یکیش به نظرم ممکنه براتون 

 ای داشته باشه. نکته

 مال کیه؟  -

 پریسا رهنما.  -

 آلودگی از سر کاوه پرید. سستی و خواب

 چی پیدا کردی که به نظرت خاص بود؟  -

قربان، این خط حدود یک سال خاموش بوده. قبلش  -

شش ماه فعال بوده و فقط با یه شماره تماس داشته. 

هایی که فقط با یه نفر در ارتباط هستن، خط معموالً خط

 ای هست. مخفی افراده و احتماالً توش مسئله

 با کی؟  -

وه رسید و معلوم بود صدای کلیک مأوس به گوش کا

 کند. دارد فایلی را روی کامپیوترش باز می

ساله، بیکار، اخراجی وهفتاشکان میرهادی، بیست -

داره قربان. ی عکاسی از دانشگاه آزاد. سابقهرشته



شش سال قبل به جرم کالهبرداری دستگیر شده و 

رفته زندان، دلیل اخراجش از دانشگاه هم همین 

محل داشته ی باز شکایت چک بیبوده. بعد از آزاد

و مدتی بازداشت بوده ولی تونسته رضایت بگیره 

 و آزاد شده. 

 برق از سر کاوه پرید و ناباورانه پرسید: 

گفتی پریسا رهنما شش ماه با این آدم در ارتباط  -

 هاشون چقدره؟ کم یا زیاد؟ بوده؟ تعداد تماس

و قطع زیاده قربان، الاقل روزی چند مورد. بعد یه -

شده. خط اشکان میرهادی خاموش شده و بعدش خط 

ای خریده. خط پریسا رهنما هم چند روز بعدش دیگه

 خاموش شده و هنوز هم خاموشه. 

 زده؟ شون زنگ میها دوطرفه بوده یا فقط یکیتماس -

 دوطرفه بوده قربان.  -

 پیام چی؟ چیزی پیدا کردی؟  -

ی زیاده، نرسیدم ها هم خیلبله قربان، تعداد پیام -

 فرمایید... بخونم. اگه دستور می

 کاوه حرف گروهبان را قطع کرد و با کالفگی گفت: 



 فایل پیام رو برام بفرست.  -

 اطاعت قربان.  -

کاوه گوشی را گذاشت و در انتظار رسیدن فایل خیره 

شد به مونیتور. اضطراب بدی داشت. هزار فکر در 

روی اعصابش خط  سرش بود که مثل یک چاقوی تیز

صبرانه منتظر بود بفهمد پریسا با این مرد کشید. بیمی

بدسابقه چه کاری داشته که شش ماه تماس مداوم 

 اند.داشته
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 بابک پشت میز کوچک آشپزخانه نشست و گفت: 

چه کردی! دستت درد نکنه. از در که وارد شدم،  -

 سبزیت خونه رو ورداشته بود. بوی قرمه

 نازنین لبخند زد. 

 خب دیگه، به فکرتم.  -



 بابک لبخندش را پاسخ داد. 

 این چند روز که نبودی جات خیلی خالی بود.  -

 جای خودم یا غذاهام؟ شکمو!  -

 ای کرد. خندهبابک تک

 هردو!  -

 نازنین دیس برنج را وسط میز گذاشت و گفت: 

 راستی داروت رو بیارم یادت نره.  -

 لبخند از روی لب بابک جمع شد. 

صبح دو ساعت داشتم یاسین تو گوش خر  -

 خورم. خوندم؟ من دارو نمیمی

نازنین دستش را دور گردن او انداخت و مقابل 

 صورتش خم شد. دلبرانه گفت: 

مون رو خوای من رو آرزو به دل بذاری که بچهمی -

یگه قربونت برم. کلی پول این داروها بغل کنم؟ بخور د

 رو دادم. 

 این همه دارو به خوردم دادی، مگه نتیجه داشت؟  -

 کنیم، عیبش چیه؟ حاال این یکی رو هم امتحان می -



 بابک نازنین را کنار زد و با عصبانیت گفت: 

اصالً یه چیزی رو واسه من روشن کن. وقتی من  -

پ و راست دارو قدر باید چهیچیم نیست، چرا این

دونی. من دارو بخورم؟ عیب از توئه، خودت هم می

 بخورم که چی بشه؟ 

کنه. گن این داروها مرد رو تقویت میخب دکترها می -

آره، عیب از منه ولی وقتی تو تقویت بشی، ممکنه با 

 همین مشکلم هم حامله بشم. 

 خوام. الزم نکرده. اصالً من بچه نمی -

 ج کرد و مظلومانه گفت: نازنین گردنش را ک

دار بخور دیگه عزیزم. فکرش رو بکن اگه بچه -

بشیم چقدر خوبه. تا همین االنش هم خیلی دیر 

 شده. 

 بابک بلند شد و داد زد: 

خورم. حالیت شد؟ اصالً این من... دارو... نمی -

 خوام. زهرمارمون کردی. غذای کوفتی رو هم نمی



ن از پشت یک قدم به طرف در برداشت که نازنی

بازویش را چسبید. خودش را مقابل بابک رساند و 

 خزید در آغوشش. 

باشه، حاال چرا عصبانی شدی؟ هرچی تو بگی.  -

 نخور عزیزم. بیا شاممون رو بخوریم. 

بابک نفسش را پوف کرد و دوباره پشت میز نشست. 

 نازنین گفت: 

 بکش تا یخ نکرده.  -

 خودت هم بیا.  -

 آم. آرم و میتو مشغول شو، االن دوغ می -

بابک مشغول کشیدن برنج شد و نازنین در یخچال را 

باز کرد. پارچ دوغ را درآورد و سریع درون دوتا لیوان 

ریخت. نگاهی به بابک انداخت که پشتش به او بود. 

اش که روی یک قرص سفیدرنگ را از ورق آلمینیومی

صدا و با کرد و آن را بیکابینت کنار یخچال بود خارج 

احتیاط روی کابینت با ته یک لیوان خالی ُخرد کرد، 

ها را با دقت از روی کابینت جمع کرد و درون خرده

ها ریخت و با قاشق هم زد. هردو لیوان یکی از لیوان



را برداشت و سر میز رفت. حواسش بود که لیوان 

محتوی دارو را جلوی بابک بگذارد. نشست و 

 ریخت پرسید: که برای خودش برنج میدرحالی

 خوری عزیزم؟ پوست کنم؟ پیاز هم می -

 خواد. همین دوغ خوبه. نمی -

نازنین لبخند زد و یک تکه گوشت درشت از توی ظرف 

خورشت برداشت و در بشقاب بابک گذاشت. بابک 

ی داخل دهانش را جوید و یک جرعه دوغ روی آن لقمه

تر شد و برای خودش خورد. لبخند نازنین عمیق

 خورشت کشید. 

□ 
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کاوه نگاهی به مرد جوان انداخت که روی یکی از 

ی جذابی داشت، های اتاقش نشسته بود. چهرهصندلی



وابروی مشکی، صورت بدون نقص، قدبلند و چشم

هایش اسپرت اما شیک و مرتب بود. چهارشانه. لباس

نفس عمیقی کشید و برای هزارمین بار به خودش 

یادآوری کرد قرار نیست عصبانی شود، هرچند دلش 

خواست همان لحظه این مرد را زیر مشت و لگد می

قدر خوانده بود هایی که آنبگیرد و له کند. تصویر پیام

شد، آخرین که حفظ شده بود، از ذهنش دور نمی

اختیار میرهادی. بیهای خط مخفی پریسا و اشکان پیام

هایش زیر میز مشت شد و طوری محکم فشرد که دست

انگشتانش سفید شد. سعی کرد این تصویر را کنار بزند 

و روی کارش متمرکز شود اما جمالت پراکنده مدام 

 آورد به ذهنش. هجوم می

عزیزم اون موقع که تو بغلم بودی... جون دل اشکان، 

های ع بود که طعم لبهای عمرم اون موقبهترین لحظه

قشنگت رو چشیدم... عشق من، اون زمان رو تو 

گوشیم به عنوان یه رویداد ثبت کردم، با ساعت و 

ی عصر بود وسه دقیقهاش... درست هفت و بیستدقیقه

 ای... که تو بغلم بودی... بدون هیچ فاصله



شود. نبضی روی کاوه حس کرد مغزش دارد منفجر می

این چند کلمه مدام در مغزش پژواک  زد واش میشقیقه

ای... بدون شد، تو بغلم بودی... بدون هیچ فاصلهمی

 ای...هیچ فاصله

سرش را تکان داد که این هجوم دردناک کلمات را از 

 ذهنش بیرون کند اما کلمات دیگری آمد. 

دیگه اون تختخواب واسه من عزیزترین جای 

ی زندگیم... بوده، گل خوشدنیاست... بوی تو رو می

تابم واسه فردا که قراره عشقم... از همین االن بی

 تابته... دوباره بیای پیشم... دلم جشن گرفته... تنم بی

تواند تحمل کند. اگر کاری کاوه احساس کرد دیگر نمی

کرد نشست و به مردی نگاه میجا میکرد، اگر هماننمی

شود و که جرئت کرده بود به تن نازنین پریسا نزدیک 

پروا خیره شده بود به چشمان کاوه، اگر این حاال بی

کرد، بدون شک هجوم دردناک کلمات را متوقف نمی

اش زد، خفهداد و او را کتک میاختیار از دست می

کرد. بلند شد و بی هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت. می

کرد، سعی کرد موقعی که از کنار اشکان عبور می

قدر و فراموش کند او آنجاست، اینچشمش به او نیفتد 



به او نزدیک است. وارد اتاق گروهبان قدرتی شد. 

گروهبان به سریع بلند شد و قبل از اینکه خبردار 

 بایستد و احترام بگذارد کاوه گفت: 

 راحت باش.  -

 گروهبان آزاد ایستاد اما ننشست. 

 در خدمتم قربان.  -

 اشکان میرهادی رو ببر اتاق بازجویی.  -

 اطاعت قربان.  -

گروهبان از پشت میزش بیرون آمد و کاوه با تردید 

 گفت: 

 برو اتاق کناری و... من...  -

دیگر نتوانست مثل همیشه با اقتدار حرف بزند. آرام 

 ادامه داد: 

 مراقب باش من این مرتیکه رو خفه نکنم.  -

 گروهبان با تعجب گفت: 

 اطاعت قربان.  -

 سریع بیا تو اتاق.اگه مشکلی پیش اومد،  -
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 چشم قربان.  -

 کاوه نفس عمیقی کشید. 

 برو.  -

گروهبان از اتاق بیرون رفت و کاوه از پارچ روی میز 

یک لیوان آب ریخت و الجرعه سر کشید. چشمانش را 

جا هم بست و سعی کرد به خودش مسلط باشد. تا همین

ذاب کشیده بود. باید حواسش را جمع به حد کافی ع

 رسید. کرد و به کارش میمی

کمی بعد که در اتاق بازجویی دوباره مقابل اشکان 

تر بود و برگشته بود به همان نشسته بود. این بار آرام

اش. چند لحظه به اشکان نگاه کرد و او اقتدار همیشگی

سوی میز فلزی کوچک خیال آنکه با حالتی راحت و بی

 نشسته بود پرسید: 



 واسه چی من رو آوردید اینجا؟  -

 کنی؟ خودت چی فکر می -

 قید شانه باال انداخت. اشکان بی

 کنم. فکری نمی -

البد برات عادیه. کسی مثل تو که مدام داره خالف  -

 کنه، باید هم به چیزی فکر نکنه. می

من دو بار تو عمرم خالف کردم. بار اول زندونش رو  -

دم و پول طرف رو پس دادم، بار دوم هم رضایت کشی

های بسته شده گرفتم. فکر نکنم کسی رو واسه پرونده

 سؤال جواب کنن. 

 اش. کنی، تو خونهداری با یه خانم مسن زندگی می -

 حالت اشکان جمع شد. ابروهای مردانه و خوش

 جرمه؟  -

باهاش رابطه داری. خدمه و دروهمسایه تو رو به  -

شناسن ولی ازدواجی به اسمت ثبت وهرش میاسم ش

 نشده. 

 اشکان پوزخند زد. 



تا حاال چیزی به اسم صیغه به گوِشت نخورده جناب  -

شه. زنمه، حالل و قانونی. سروان؟ جایی ثبت نمی

 اینکه باهاش رابطه دارم هم ربطی به کسی نداره.  

 نامه داری؟ صیغه -

 دیم. ندارم. خودمون صیغه خوندیم محرم ش -

سن مادربزرگته، انتظار داری باور کنم با کسی که هم -

طوری عادی ازدواج کردی؟ تو این چند ماهی که همین

باال اصطالح شوهرشی، برات یه ماشین خارجی مدلبه

خریده. مدام هم از کارتش برات پول واریز شده، 

 های باال. رقم

 اشکان باز پوزخند زد. 

کنی حق داری بیای بپرسی چرا زنم چرا فکر می -

کنه؟ دلش خواسته. مالشه، دوست برام خرج می

 داره برام خرج کنه. 

گفت و کاوه کاوه نفسش را پوف کرد. اشکان درست می

دانست. هنوز هیچ کار ها را میاز قبل تمام این

ای انجام نشده بود ولی کاوه شک نداشت که غیرقانونی

ال پیرزن کیسه دوخته است. امیدش این اشکان برای م



بود که وقتی در شرایط بازجویی قرار بگیرد، خودش را 

تر از این ببازد و اعتراف کند ولی انگار او کارکشته

ها بود. چند لحظه به صورت اشکان خیره شد و حرف

 مقدمه پرسید: بی

 ای داشتی؟با پریسا رهنما چه رابطه -

 کی هست؟  -

به اون راه. پرینت تماس و پیامتون  خودت رو نزن -

 رو دارم.
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اشکان لب پایینش را بیرون داد و چند بار سرش را به 

 راست و چپ تکان داد. 

 آد. همچین کسی یادم نمی -

ی کاوه دیگر نتوانست خونسرد بماند. بلند شد و یقه

ید و از روی صندلی شرت مارکدار اشکان را چسبتی



بلندش کرد. او را به طرف خودش کشید و موقعی که 

چشمانشان به حداقل فاصله رسید، خیره در چشمان او 

 غرید: 

زنی یا همچین بزنمت که واسه مثل آدم حرف می -

 حرف زدن به التماس بیفتی؟ 

 دِر اتاق باز شد و گروهبان قدرتی وارد شد. 

 قربان...  -

ی داخت و نفس عمیقی کشید. یقهکاوه نگاهی به او ان

اشکان را رها کرد و وقتی او روی صندلی افتاد، 

خودش هم نشست و برای گروهبان سری تکان داد. 

گروهبان بیرون رفت و کاوه با خونسردی ظاهری که 

 عصبانیت تند درونش را مخفی کرده بود گفت: 

کنم تونی چیزی رو انکار کنی ولی فرض مینمی -

یادت رفته. پریسا رهنما دختریه که یه سال پیش... 

شش ماه باهاش در ارتباط بودی، بارها همدیگه رو 

 دیدید و بار آخر... 



که داغی ناگهانی را که به مکثی کرد و درحالی

گرفت، به خودش فشار هایش دویده بود نادیده میگونه

 را ادامه بدهد. آورد حرفش 

 ات. بردیش خونه -

 ابروهای اشکان باال رفت. 

اسمش پریسا بوده؟ به من گفته بود اسمش  -

 گی.آرمیتاست. واسه همین نفهمیده بودم کی رو می

هات صد بار اسمش رو صدا زدی. چرت نگو. تو پیام -

 زده. البته اون تو رو ارشیا صدا می

ساکت ماند. کاوه اشکان لبش را از داخل گاز گرفت و 

 پرسید: 

 اسم واقعیت رو بهش نگفته بودی؟  -

زدن. ارشیا هم اسم واقعیمه. از بچگی ارشیا صدام می -

مامانم این اسم رو دوست داشته ولی بابام دلش 

خواسته اشکان باشم و به این اسم برام شناسنامه می

 گرفته. 

 اش؟  خب، بقیه -



 اشکان نفس عمیقی کشید و به پشتی صندلی تکیه داد. 

هام خودت این رو دوستش داشتم. البد از پیام -

 فهمیدی.   

 چرا نرفتی خواستگاریش؟  -

 ذاشت. صد بار گفتم، گفت نه. نمی -

هاش که همچین چیزی رو یعنی دوستت نداشت؟ پیام -

 ده. هزار بار گفته دوستت داره. نشون نمی

هایش را روی هم از گفتن این حرف دندان کاوه بعد

خواست همان لحظه بلند شود و از فشار داد. دلش می

آنجا بگریزد، به جایی برود که تا ابد اسمی از پریسا 

 نشنود و دیگر به هیچ چیز فکر نکند. اشکان گفت: 

کنه من گفت دوستم داره ولی باباش قبول نمیمی -

باباش دکتر بود. برم خواستگاریش. موندباال بودن. 

کرد. من خواستگار کمتر از دکتر مهندس قبول نمی

که همون لیسانس عکاسی رو هم نتونسته بودم 

 بگیرم. 

 کاوه پوزخند زد. 



بعد تصمیم گرفتی کاری کنی باباش مجبور شه  -

 قبولت کنه؟ 

کاوه یکباره از کوره دررفت. بلند شد و طوری به 

طرف خم  صورت اشکان سیلی زد که صورتش به یک

 شد. داد کشید: 

مرتیکه جعلنق، با آبروی یه دختر بازی کردی.  -

ات، باهاش رابطه داشتی. این اسمش بردیش خونه

دوست داشتنه؟ تو اگه واقعاً دوستش داشتی 

اومد به گناه بکشیش. دلت وقت دلت نمیهیچ

 طوری براش یه ننگ ابدی درست کنی.اومد ایننمی
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ی صورت دست کاوه مشت شد و قبل از اینکه روانه

اشکان شود، با صدای گروهبان قدرتی به خودش آمد. 

 کاوه اصال متوجه باز شدن در اتاق نشده بود. 

 قربان... جسارتاً...  -



برگشت و نگاهی به گروهبان انداخت. چه کار خوبی 

شد. واقعاً کرده بود که از او خواسته بود مراقب با

وقت در عمرش پیش نیامده بود که تا این حد هیچ

عصبی باشد و هیچ کنترلی روی رفتارهایش نداشته 

باشد. نفس عمیقی کشید و روی صندلی نشست. 

گروهبان وقتی حس کرد اوضاع عادی است، از اتاق 

ی بیرون رفت. کاوه نگاهی به اشکان انداخت که گونه

  مالید.اش را میسیلی خورده

 چه توجیهی واسه کارت داری؟  -

 من هیچ کاری باهاش نکردم.  -

کاوه زیر میز انگشتان دستش را جوری محکم به 

عضالت رانش فشار داد که درد گرفت. باز به خودش 

 فشار آورد که آرام بماند. 

هات گویاست. یادبودت واسه اولین آغوش و پیام -

 رختخوابی که بهترین جای دنیاست و... 

کرد مغزش دارد نتوانست ادامه بدهد. حس میدیگر 

 شود. اشکان گفت: منفجر می



من فقط بغلش کردم. هیچی جز این نبوده. اگه رفته  -

خودش رو جای دیگه به باد داده و اومده ادعا 

 کرده کار من بوده، بیجا کرده. باید ثابت کنه. 

 کاوه با غیظ گفت: 

االغ، چرا فکر کردی حق داری دختر مردم رو بغل  -

 کنی؟ 

 اشکان باز شانه باال انداخت. انگار این عادتش بود. 

 محرمم بود. دلم خواست.  -

 چند تا زن و دختر رو تا حاال صیغه کردی؟  -

کاره نبودم. خودش خواست. گفت من اصالً این -

 تره محرم باشیم. راحت

ریبانش را گرفته بود، در کاوه خشمی را که دوباره گ

مشتی که گره خورده بود و محکم روی میز کوبیده شد، 

 خالی کرد.

تونی به این دفعه رو کور خوندی که فکر کردی می -

ی محرمیت قسر دربری. بدون رضایت باباش بهونه

 اش کردی؟ چطوری صیغه



 ست. یه بار شوهر کرده و طالق گرفته. گفته بود بیوه -

ی اشکان و در صورتش گ انداخت به یقهکاوه باز چن

 غرید: 

االغ، دو دقیقه قبل گفتی اگه رفته خودش رو به باد  -

گیری. پس خوب خبر داشتی تا حاال داده، گردن نمی

 عروسی نکرده. 

نگاهی به دِر اتاق انداخت که باز شده بود و قبل از 

 اینکه گروهبان چیزی بگوید، اشکان را رها کرد. 

 چی شد از هم جدا شدید؟  -

ولم کرد. یهو خطش خاموش شد. هیچ آدرسی ازش  -

 نداشتم. 

 نگاه اشکان غمزده شده بود. کاوه گفت: 

واسه من قصه نباف. چرا یه دختر باید بعد از اینکه  -

کرد؟ برعکس باید اون بال رو سرش آوردی، ولت می

داشت که هرجوریه از فرداش دست از سرت ورنمی

 ازدواج کنی.  باهاش

قدر دوستش داشتم که دلم من آسیبی بهش نزدم. اون -

اومد. من... واقعاً فقط بغلش کردم و بوسیدمش. تا نمی



داد، ولی از فرداش یهو هام رو جواب میشب هم پیام

 غیب شد. 

ها که وجودش های آخرین شب افتاد، همانکاوه یاد پیام

شته بود و پریسا پروا نوکشید. اشکان بیرا به آتش می

در پاسخش فقط شکلک خجالت و قلب فرستاده بود. 

قدر ساکت است و چند بار اشکان پرسیده بود چرا این

نکند دیگر دوستش ندارد و پریسا گفته بود دوستش 

ها اشکان از او قول گرفته بود که دارد. در آخرین پیام

اش برود و پریسا با کلی شکلک فردا دوباره به خانه

کرد چیزی این ت قبول کرده بود. کاوه حس میخجال

وسط اشتباه است. یک جای ماجرا ایرادی داشت اما 

 فهمید چیست. پرسید: نمی

چرا دنبالش نرفتی؟ نخواستی پیداش کنی و باهاش  -

 حرف بزنی؟
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قدر کس رو تو عمرم اینخواستم. جونم بود. هیچ -

وست نداشتم. پیداش نکردم. هرچی نشونی از د

 خودش داده بود، اشتباه بود. 

توانست تا ابروهای کاوه جمع شد. به نظرش پریسا نمی

ی بعدی اشکان جواب کاری کند. جملهاین حد پنهان

 سؤال ذهنش را داد. 

ترسید. همش نگران بود نکنه یه از باباش خیلی می -

ه همین بهم وقت بفهمه با منه. به نظرم واس

 اطالعات اشتباه داده بود. 

 اشکان مکثی کرد و پرسید: 

 حاال اومده از من شکایت کرده؟  -

 گی تو کاری نکردی؟ واسه چی نگرانی؟مگه نمی -

 شه باهاش حرف بزنم؟ می -

 کاوه با حرص پرسید: 

 چه حرفی داری باهاش مردک؟   -

 اشکان سرش را پایین انداخت. 

 خوام مطمئن بشم حالش خوبه. فقط می -



 که چی بشه؟  -

خب... نگرانش بودم. وقتی یهو غیب شد، هزار جور  -

 فکر و خیال کردم، دستم هم به جایی بند نبود. 

واسه همین خطت رو خاموش کردی؟ کسی که  -

 منتظره، محاله تنها راه ارتباط رو ببنده. 

ه شد. حاال های اشکان رو به پایین کشیدی لبگوشه

 صورتش واقعاً غمگین بود. 

کارتم سوخت. از شانس خاموش نکردم، سیم -

مزخرفم چند روز قبلش کیفم رو زده بودن. 

شناسنامه و کارت ملیم رو برده بودن. نتونستم 

شدم. کارت بدم. داشتم دیوونه میدرخواست سیم

شد پریسا باهام اون خط تنها راهی بود که می

 قعاً دوستش داشتم.تماس بگیره. من وا

 کاوه پوزخند زد. 

بعد از شدت عاشقی تصمیم گرفتی بری یه پیرزن  -

 پولدار رو صیغه کنی و بدوشیش؟ 

کردم. اش کار میبدری خانم عاشقم شد. تو کارخونه -

ی فرش ماشینی داره. اومده بود سر بزنه، یه کارخونه



کم باهام حرف زد. گفت برم من رو دید. صدام کرد یه

هاش برسم. یه مدت اش به یه سری حساب کتابونهخ

جا زندگی کنم. خالصه آخرش رفتم، بعد گفت برم همون

 رسید به اینجا که زنم شد. 

 تو هم یادت رفت عاشق پریسا بودی.  -

 اشکان به کاوه نگاه کرد.

راستش... هنوز از پیدا کردنش ناامید نشده بودم. تو  -

رسید، دنبالش بودم. با یاینستا و هرجایی که به فکرم م

خودم گفتم حاال که خدا راهی باز کرده، برم یه مدت هم 

دل بدری رو خوش کنم، هم پول جمع کنم که وقتی 

پریسا رو پیدا کردم، اقالً دستم پر باشه بلکه باباش 

 قبول کنه. 

هاش رو یعنی اگه االن پریسا قبولت کنه، بدری و پول -

 کنی؟ ی میری باهاش عروسکنی میول می

 اشکان آه عمیقی کشید. 

 از خدامه.  -

رنگی روی لبش بعد نگاهش امیدوار شد و لبخند کم

 نشست. 



خواد قبولم داره؟ واسه همین شکایت کرده؟ می -

 باهام عروسی کنه؟ 

ابروهای کاوه جمع شد. در آنی فکری در ذهنش جرقه 

زده و بدجوری درگیرش کرده بود. سعی کرد افکارش 

اید به دالیلی آمد. شچیز جور درمیند. همهرا منظم ک

های کارتاشکان و پریسا مجبور شده بودند سیم

ها لو شان را خاموش کنند، مثالً خط یکی از آنمخفی

رفته بود یا هر اتفاق دیگری. بعد صالح ندیده بودند به 

کارت داشته باشند. کار سختی نبود که نام خودشان سیم

ها بدهند، در این به آن دوستانشان خطی بخرند و

صورت امکان داشت ارتباطشان تداوم داشته ولی چون 

خط به نامشان نبوده، کاوه مطلع نشده باشد. در این 

بین بدری سر راه اشکان پیدا شده و او تصمیم گرفته 

ومنالی برسد و بتواند از ی موقت او به مالبود با صیغه

بود، البد  پریسا خواستگاری کند. اگر این حدس درست

 پریسا در مورد مزاحمت نوید به اشکان گفته بود و...
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قدر کاوه نگاهی به اشکان انداخت. یعنی ممکن بود این

تصادفی قاتل نوید را پیدا کرده باشد؟ هیچ بعید نبود کار 

او باشد و به همین دلیل هم اول سعی کرده بود شناختن 

پریسا را کالً انکار کند. تنها چیزی که در این فرضیه 

رسید، اثر انگشت پریسا روی لیوان غلط به نظر می

اگر اشکان و پریسا عاشق هم بودند و قتل نوید بود. 

توسط اشکان به دلیل مزاحمتش برای پریسا بود، 

 امکان نداشت سعی کند پریسا را قاتل نشان بدهد. 

وآمد پریسا کاوه تازه ماجرای خواستگاری آتیال و رفت

با او افتاد و مطمئن شد حدسش در مورد تداوم ارتباط 

اما فرض قاتل بودن پریسا و اشکان درست نبوده 

اشکان همچنان سر جای خودش بود. شاید این بخش از 

های اشکان درست بود که عاشق پریسا بوده و حرف

پریسا ناگهان او را رها کرده است. این کار از پریسا 

آمد! خودش هم طعم تلخ این بازی خوردن را برمی

دانست چقدر حس وحشتناکی به چشیده بود و خوب می

های اشکان در مورد ی حرفد. بعید نبود بقیهدنبال دار

اینکه هیچ خبری از پریسا به دست نیاورده، دروغ 



باشد. احتماالً اشکان از پریسا متنفر شده بود و به قصد 

گرفتن انتقام او را پیدا کرده بود. سخت نبود که مدتی 

او را زیر نظر گرفته باشد و شب تولدش نوید را کشته 

پریسا را قاتل نشان بدهد. مشکل دِر و سعی کرده باشد 

کرد. فقط کافی بود آن خانه ورود هرکسی را تسهیل می

اشکان یک بار به آن خانه رفته و فهمیده باشد در چه 

ایرادی دارد و قلق باز کردنش چیست. شاید پریسا در 

ساعات زیادی که در خانه تنها بود، اشکان را به خانه 

 برده بود. 

سید اگر هدف فقط انتقام از پریسا کاوه از خودش پر

بوده، چرا اشکان خوِد پریسا را نکشته بود؟ به تجربه 

ها حتی بعد از تبدیل عشق به تنفر توان دانست خیلیمی

دهند کشتن معشوق سابقشان را ندارند و ترجیح می

مرگ او غیرمستقیم باشد نه توسط خودشان؛ اما چرا 

شد. اشکان مطلع نوید؟ امکان داشت فقط یک تصادف با

شده بود آن شب تولد پریساست و رفته بود که یکی را 

بکشد و قتل را گردن پریسا بیندازد، ولی این هم یک 

ایراد اساسی داشت. نوید اگر یک غریبه را در حیاط 

شد نه اینکه به راحتی لیوان دید، معترض میمی



ای را از دست او بگیرد و بخورد. مگر اینکه نوشابه

شناختند. بعید هم نبود. تا اشکان همدیگر را می نوید و

اینجا ثابت شده بود نوید از هیچ خالفی ابایی نداشته و 

امکان داشت به خاطر منافعی با یک خالفکار مثل 

اشکان ارتباط داشته باشد، حتی شاید آن شب در حیاط 

با او قرار داشته و اشکان از این فرصت استفاده کرده 

قبل در ذهنش بوده، به انجام رسانده و کاری را که از 

 است. 

تمام این افکار در زمانی کوتاه از ذهن کاوه گذشت و 

تصمیم گرفت از روش غافلگیری استفاده کند. به 

 صورت اشکان خیره شد و گفت: 

خوای پرسیدی واسه چی اینجایی. هنوز هم می -

 بدونی؟ 

 مگه... پریسا ازم شکایت نکرده؟  -

 رو کشتی.  تو نوید گنجی -

رنگ اشکان پرید. دهانش باز ماند و چشمانش گرد 

شد. کاوه با دقت او را زیر نظر داشت تا واکنشش را 



ارزیابی کند. چند لحظه بعد اشکان نفس تندی بیرون 

 داد. 

 اینی که گفتی... نوید گنجی؟ کی هست اصالً؟  -

ی بازی کافیه. شاهد دارم که دیده بهش نوشابهسیاه -

 دی. سمی دا

دستی زدنش جواب بدهد. اشکان با کاوه دعا کرد یک

 لکنت پرسید: 

شا... شاهد؟! دروغه به خدا. من آزارم به مورچه  -

رسه چه برسه که بخوام آدم بکشم. اون هم کسی نمی

 که تو عمرم اسمش هم نشنیدم. 

 مثل پریسا رهنما که اسمش هم نشنیده بودی؟! -
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گم. به جون خودم من به خدا این یکی رو راست می -

 گید کیه. دونم این بابایی که میاصالً نمی



کنی خوب فکر کنی و یادت ری زندان وقت پیدا میمی -

زنن، قشنگ یادت بیاد. مطمئنم روزی که دارن دارت می

 اومده نوید گنجی کی بوده. 

 صدا زد.  کاوه بلند شد و سربازی را

 ایشون رو ببر بازداشتگاه.  -

 اشکان ملتمسانه گفت: 

 جناب سروان... -

ی یه تماس خوای به کسی زنگ بزنی؟ اجازهچیه؟ می -

 یکت. ی درجهداری، با افراد خانواده

یک و دو داشته من... من خونواده ندارم که درجه -

باشه. ننه بابام ُمردن، از همون سال هم که رفتم حبس 

خواهر برادرهام دیگه اسمم رو نیاوردن. به جون خودم 

این چند سال همش با بدبختی کار کردم و یه لقمه نون 

ای زندگی کردم و یه های اجارهدرآوردم. مدام تو اتاق

 و نمیر داشتم.  زندگی بخور

 کاوه پوزخند زد. 



پس فعالً با سر افتادی تو ظرف عسل و بدری خانم  -

عاشقت شده! بهش زنگ بزن خبر بده دستگیر 

 شدی که نگران نشه. 

ی بحث را نداد و به سرباز اشاره کرد که مهلت ادامه

اشکان را ببرد. خودش هم از اتاق بازجویی بیرون 

ز اتاق مجاور بیرون رفت و به گروهبان قدرتی که ا

 آمده بود گفت: 

کارت اشکان میرهادی خاموشه یه استعالم بگیر سیم -

خوام که یک سال یا سوخته. یه استعالم دیگه هم می

قبل شناسنامه و کارت ملیش رو عوض کرده؟ 

درخواست المثنی داده یا خالصه هر اطالعاتی در مورد 

 مدارکش حدود یک سال قبل. 

 چشم قربان.  -

اوه وارد اتاقش شد، سریع اونیفورمش را با یک لباس ک

اش را از روی میز برداشت معمولی عوض کرد، گوشی

های بلند از اداره بیرون رفت. منطق حکم و با قدم

ها بماند تا تکلیفش با کرد منتظر جواب استعالممی

های اشکان بهتر روشن شود اما راست و دروغ حرف

وچهار ساعت ستفرصت زیادی نداشت. فقط بی



توانست او را بدون مدرک به عنوان مطنون به قتل می

در بازداشتگاه نگه دارد و خیال نداشت این زمان را 

زد. هدر بدهد. باید هرچه زودتر با پریسا حرف می

وگو چیزهای زیادی فهمیده زد بعد از این گفتحدس می

شناخت، زبان باشد. پریسا را خیلی بهتر از اشکان می

هایش بیشتر برایش قابل درک بود. امید ن و واکنشبد

 داشت صحبت با پریسا واقعیت را برایش روشن کند. 

ماشین را که به حرکت درآورد، به خودش یادآوری کرد 

که نباید عصبانی شود. نفسش را پوف کرد. خیلی 

ترین کاری که در تمام مدت سخت بود، شاید سخت

حشتناک بود که زل کارش انجام داده بود. به نظرش و

بزند توی صورت پریسا و با او در مورد این حرف بزند 

ای داشته است، آن هم با که با این مرد چه رابطه

رقصید و وجودش هایی که هر لحظه در ذهنش میپیام

کشید. اشکان اعتراف کرده بود که پریسا را به آتش می

را در آغوش گرفته و او را بوسیده است. کاوه از ته 

 تر از این نباشد.کرد ماجرا چیزی تلخدل آرزو می
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 جا کرد و گفت: مقداد گوشی را روی گوشش جابه

آره، فرستادمش رفت. عالی شد. درست همون چیزی  -

 خواستم. که می

گذشت، بعد کار رفت که بهتر بود خب. یه مدت مینمی -

گفت با شنید، میکردیم. هرکی هم میو میخودمون ر

 زنش دعوا کرده، تالفیش رو سر حاجی درآورده. 

چی خوام همهخواستم اسم نازنین وسط باشه. مینمی -

بین من و بابک باشه. دوست ندارم اسم دخترم بیفته 

 ها. سر زبون

 ای کرد. خندهمحسن تک

مقداد  گن حاجطوری همه میگی. ایناین هم راست می -

این همه به این مرد خوبی کرد، دستش رو گرفت، یه 

ورو اش رو زد به نامش ولی مرتیکه چشمدانگ مغازه

 نداشت. قدر ندونست. 



خوام. دیگه خسته شدم. آره، من هم همین رو می -

خوام بفرستمش جایی که عرب نی انداخت. جوری می

 بره که تا ابد پیداش نشه. 

. اگه چند سال دیگه برگشت فکر یه جاش رو نکردی -

 چی؟ 

تا وقتی مال رو پس نده، عمراً بتونه برگرده. این پول  -

وفامیل گداش خواد براش بده؟ کل فکهم کی می

تونن. تا آخر عمر شون رو بذارن رو هم، نمیزندگی

 مونه هلفدونی. سگیش می

 مقداد نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

تونم تحملش کنم. ده ساله داره من رو دیگه نمی -

چاپه، دخترم زیر دستشه، ازم آتو داره، شدم نوکر می

جیره و مواجب این مردک. باید هرجوریه از شرش بی

 خالص شم. 

گی داداش، فقط دلواپس نازنینم. فهمم چی میمی -

طفلک هنوز سی سالش هم نشده.. زن بیوه تو خونه 

لی سخته. فکر حرف و حدیث مردم نگه داشتن هم خی

 رو کردی؟ 



طالق نازنین رو بگیرم، یه ماه نشده صدتا خواستگار  -

ها که بندن. کافیه بندازیم تو دهنپشت در صف می

کنم. اش خونه خریدم و خالصه دارم خرجش میواسه

دم شش ماه نشده، نازنین رفته سر بهت قول می

 زندگیش. 

راحت نشو. قضیه نازاییش گم، ناداداش یه چیزی می -

 کنن. چی رو میچی؟ مردم حساب همه

 مقداد پوزخند زد. 

فکر کردی تا االن واسه چی نفرستادمش خارج دنبال  -

دار نشه. دوا درمون؟ کار خدا بوده از این مردتیکه بچه

برمش بهترین دکترهای شر این یابو کم شه، خودم می

 خارج. یه سال بعد از عروسی یه بچه تو بغلشه. 

 این هم حرفیه.  -

االغ کم دودل بودم، االن که دیگه این تا حاال اگه یه -

دستش رو دخترم بلند شده و سروگوشش جنبیده، دیگه 

 یه ذره هم شک ندارم. برو دنبال نقشه. 

ذاریم. خبرت زنم، قرار میباشه، با آدمش حرف می -

 کنم. می



وقتی خداحافظی کردند، مقداد لبخند زد. مطمئن بود این 

کشد که شود و زیاد طول نمیبرنامه به خوبی انجام می

راحت شود. چند روزی که نازنین در  از شر بابک

آمد و مقداد بعد از ی او بود، بابک هم سر کار نمیخانه

ها حس کرده بود بدون حضور او دارد نفس راحتی مدت

 کشد. می

□ 
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های اطراف کالس نقاشی پریسا را چرخی زد کاوه کوچه

کرد. پشت آن پارک کرد و منتظر  و ماشینش را پیدا

دانست چند دقیقه بیشتر به زمان تعطیلی کالس ماند. می

طاقت بود که همین زمان نمانده ولی طوری داغ و بی

کوتاه هم برایش سخت بود. نفس عمیقی کشید و به 

خودش یادآوری کرد که نباید عصبی شود، باید درون 



ت پرونده ملتهبش را مخفی نگه دارد و فقط به پیشرف

 فکر کند. 

یک جا نشستن برایش سخت بود. پیاده شد و جلو رفت. 

کنار ماشین پریسا تکیه داد به دِر راننده و منتظر ماند. 

ی دنج و خلوت انداخت و دعا کرد نگاهی به کوچه

پریسا زود بیاید. هنوز ته دلش امید ناچیزی وجود 

داشت که موضوع ارتباط پریسا با آن مردک رذل را 

شتباه فهمیده باشد. زیاد طول نکشید که پریسا وارد ا

ی جینش را آویزان کرده بود روی کوچه شد. کوله

آمد. نزدیک ماشین که حواس میی چپش و بیشانه

 رسید، تازه کاوه را دید و با تعجب گفت: 

 کنی؟ کار میسالم. اینجا چی -

 کاوه سرد و خشک به ماشین خودش اشاره کرد.  

 ر شو. سالم. سوا -

 باید برم خونه، کار دارم.  -

 هر کاری هم داشته باشی، االن باید با من حرف بزنی.  -

 رنگ پریسا در هم کشیده شد. ابروهای کم



باز برگشتی رو موضع دستور دادن؟ هنوز نفهمیدی  -

تونی من رو مجبور به شی، نمیوقتی این مدلی می

 کاری بکنی؟ 

و سوار شو، باید حرف بازی ندارم. بری بچهحوصله -

 بزنیم. 

زد که ریموت میپریسا یک قدم جلو آمد و درحالی

 توجه به حرف کاوه گفت: بی

 بیا کنار. وقت ندارم.  -

کاوه سر جای خودش ماند و با چشمانی که از آن آتش 

بارید، خیره شد به او. پریسا چند لحظه منتظر ماند می

 انداخت. و وقتی حرکتی از کاوه ندید، شانه باال 

 جا. برام فرقی نداره. تا شب وایستا اون -

ماشین را دور زد و در شاگرد را باز کرد. با آن اندام 

توانست از روی صندلی شاگرد ظریف خیلی راحت می

خودش را پشت فرمان بکشد و حرکت کند. هنوز روی 

صندلی ننشسته بود که دست کاوه دور ساعدش حلقه 

که تقال ا برگشت و درحالیشد و او را عقب کشید. پریس

 کرد خودش را از دست او نجات بدهد داد زد: می



 به من دست نزن.  -

 کاوه پوزخند زد. 

 قدر پاک و منزه شدی؟ از کی تا حاال این -

پریسا با حرص دستش را از میان انگشتان کاوه بیرون 

 کشید. 

 حرف زیادی نزن.  -

قدمی به طرف عقب ماشین برداشت. دلیل رفتار کاوه را 

خواست زودتر از فهمید و عصبی شده بود. دلش مینمی

های کاوه دوطرفش حصار کشید و او دور شود. دست

ی ماشین و دو بازوی محکم محصور شد. او بین بدنه

 کاوه خیره به چشمان او غرید: 

 شناسی؟ خوای بگی اشکان رو نمینکنه می -

 کی؟!  -

کردید. همون االغی که واسه هم عشق خیرات می -

 شناسیش.البته تو به اسم ارشیا می
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رنگ شده قدر بیپریسا خشکش زد. پوست سفیدش آن

کرد. مات مانده بود که با سفیدی ماشینش برابری می

 بود. کاوه پرسید: 

 آخرین بار ِکی دیدیش؟  -

 بریده پرسید: پریسا بریده

 شناسی؟تو... تو از کجا... ارشیا رو از کجا... می -

دی. آخرین بار ِکی این مرد پرسم، تو جواب میمن می -

رو دیدی یا از طریق تلفن و پیام باهاش در ارتباط 

 بودی؟ 

وقته... چی... چی شده؟ چرا یهو اومدی من... خیلی -

 پرسی؟ ورد ارشیا میدر م

 کاوه عصبی گفت:

اش رسیده دست ما. چرا فکر کن ُمرده، جنازه -

 ارتباطتون قطع شد؟ 

 پریسا مبهوت پرسید: 



 شه. ُمرده؟! نه! باورم نمی -

 ناراحت شدی؟  -

 پریسا با کالفگی گفت: 

به تو چه مربوطه؟ اصالً فرض کن عاشقشم. تو  -

جواب رو سؤالای که راه افتادی اومدی من کارهچی

کنه سر دم، فضولیت گل میکنی؟ تا بهت رو میمی

دی به از کارهای من دربیاری؟ یه روز گیر می

 آتیال، یه روز... 

های کاوه نفسش را با صدا بیرون داد و تقال کرد دست

را کنار بزند و از آن زندان کوچک خالص شود. وقتی 

 نتوانست داد زد:

طوری آد ایندستت رو بکش کنار. خوشم نمی -

 خودت رو چسبوندی به من. 

کاوه از کوره دررفت. بدون اینکه اختیاری روی زبانش 

 داشته باشد کلمات از دهانش بیرون ریخت.   

ی اون چطور اون زمان که پاشدی رفتی خونه -

خواد باهات کثافت و گذاشتی هر غلطی دلش می

 رو نداشتی؟ بکنه، قیدوبند این چیزها



هایش گشاد شد. صورتش دهان پریسا باز ماند و چشم

زد. چند لحظه بیشتر بهت را تا آخرین حد ممکن داد می

هایش را طول نکشید که بهتش تبدیل به خشم شد. لب

ی روی هم فشرد، دستش باال رفت و محکم روی گونه

کاوه فرود آمد، بعد هلش داد. کاوه که انتظار این حرکت 

ی ماشین هایش از بدنهاشت، عقب رفت و دسترا ند

جدا شد. پریسا بدون معطلی از دِر شاگرد که هنوز باز 

مانده بود، سوار شد. در را بست و قفل را زد. خودش 

 را روی صندلی راننده کشید و استارت زد. کاوه داد زد: 

ِهی، کجا راه افتادی؟ با این رفتارت انگار ترجیح  -

اهی. الزمه جایی باشی که دی احضارت کنم آگمی

 مجبور شی مثل آدم رفتار کنی.  

ی ماشین های بستهپریسا صدای او را از ورای شیشه

قدر داغ و عصبی بود که در آن شنید اما اعتنا نکرد. آن

خواست لحظه هیچ چیز برایش مهم نبود. فقط دلش می

قدر دور که تا ابد او را زودتر از کاوه دور شود، آن

صدایش را نشنود. سریع از جای پارک خارج  نبیند و

شد و حرکت کرد. کاوه به طرف ماشینش رفت و سوار 

شد. چند لحظه از پشت ماشین پریسا را نگاه کرد. 



کشد مطمئن بود اگر تعقیبش کند، سه دقیقه هم طول نمی

کرد االن این کار هیچ رسد اما حس میکه به او می

ده بود که با پریسا حرف ای ندارد. به این امید آمفایده

بزند و سرنخی در مورد قتل نوید توسط اشکان پیدا کند 

اما برخالف تصمیمی که داشت، از کوره دررفته و 

هایی زده بود که او را فراری داده بود. حاال دیگر حرف

 امیدی نبود که بتواند پریسا را وادار به حرف زدن کند.
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دانست اش کشید. نمیی سیلی خوردهدستی روی گونه

واکنش پریسا را چطور باید تعبیر کند. این خشم ناگهانی 

توانست رفتار دختری باشد که مورد تهمت قرار هم می

گرفته و هم امکان داشت عصبانیت ناشی از لو رفتن 

یک راز مگو باشد. کاوه نفسش را پوف کرد. ذهنش 

ها کرد پریسا را تبرئه کند. آن پیامشت تقال میبیهوده دا

تر از آن بود که بشود تعبیر دیگری کرد. آن واضح



مردک رذل از پریسا سوءاستفاده کرده بود، هیچ شکی 

 در این نبود. 

هایش را روی هم فشار داد و استارت زد. موقعی که لب

حرکت کرد، حس کرد اگر االن به اداره برود، بدون 

هرحال دک را خفه خواهد کرد. بهشک آن مر

روز توانست بدون حکم قاضی بیشتر از یک شبانهنمی

بازداشتش کند و مطمئن بود در این فاصله بدون کمک 

تواند دلیلی برای مجرم بودنش پیدا کند. پریسا نمی

گوشی را از جیبش بیرون کشید و شماره گرفت. کمی 

 بعد ستوان هراتی گفت: 

 سالم قربان.  -

سالم. اشکان میرهادی رو آزاد کن، فقط هماهنگ کن  -

سرباز محسنی یا یکی دیگه از همکارها که دستش 

 خالیه، تعقیبش کنه. 

 اطاعت قربان.  -

خوام چشم ازش ورنداره. سفارش کن حواسش می -

کارت جدید کنه. اگه احیاناً سیمکار داره میباشه چی

ستعالم خرید، رفت سراغ بانک و پول گرفت، سریع ا



ای رو خریده، وتوش رو دربیار که چه شمارهبگیر و ته

های تلفنی چقدر پول گرفته. روی خط جدید تمام فعالیت

خوام، مخصوصاً خرید بلیت و اینترنتیش رو می

 خارجی. 

 کنم. چشم قربان، سفارش می -

اگه از تهران خارج شد، مخصوصاً به سمت مرزهای  -

یشتر کن. نفرات بیشتری غربی، تعقیب و مراقبت رو ب

 کنیم. بفرست که مطمئن باشیم گمش نمی

 چشم قربان.  -

کاوه تماس را قطع کرد و گوشی را روی صندلی 

انداخت. پایش را روی پدال گاز فشار داد. جای دست 

سوخت ولی دلش بیشتر. ی چپش میپریسا روی گونه

هایش را روی هم فشار داد و با خودش فکر کرد این لب

شد و او به ی حق پریسا بود نه او. باید برعکس میسیل

کاره زد. هرچند مگر او این وسط چهپریسا سیلی می

بود که بخواهد این دختر را تنبیه کند؟ نه نسبتی با او 

داشت و نه حقی. شاید بهتر بود یکی به افشین و شهره 

انگاری زد که مسئول این دختر بودند ولی سهلسیلی می



تا کار از کار گدشته بود و آنچه نباید، پیش کرده بودند 

 آمده بود. 

نفس عمیقی کشید. حالش بد بود؛ خیلی بدتر از آن 

روزی که پریسا را با مواد مخدر دستگیر کرده بودند و 

ای وقت عالقهاو اعتراف کرده بود که معتاد است و هیچ

به کاوه نداشته. خیلی بدتر از روزی که مجبور شده بود 

کرد را به اتهام قتل نوید بازداشت کند. حس میپریسا 

ای عمیق و خالی وجود دارد. دلش درون وجودش حفره

از هر حسی تهی شده بود. در این مدت بارها آرزو 

حاصل این دختر رها شود و کرده بود بتواند از عشق بی

حاال این اتفاق افتاده بود. دیگر دوستش نداشت، دیگر 

گر صورت زیبا و چشمان زد، دیبرایش پرپر نمی

خاصش هر دم جلوی چشمش نبود، اما حالش هم خوب 

نبود. انگار این عشق طوری با تاروپودش در هم 

آمیخته بود که با فقدانش بخشی از وجودش را کنده 

 بودند و جای این فضای خالی بدجوری دردناک بود.    

□ 
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 هایی که از تعجب گرد شده بود پرسید: ترنم با چشم

 از کجا فهمیده؟  -

پریسا که روی نیمکت پارک بین مانی و ترنم نشسته 

 بود شانه باال انداخت. 

 چی رو دربیاره. دونم. پلیسه دیگه. بلده ته همهنمی -

 مانی گفت: 

کنم استعالم گرفته، فهمیده تو یه خط دیگه هم فکر می -

نت تماس و پیام خطت رو گرفته. جز این داشتی. پری

 تونه باشه. نمی

شاید. یعنی آره، حتماً همینه. جز شما دوتا و نامدار  -

افتید کس خبر نداشت. شماها هم که مطمئنم راه نمیهیچ

 برید این چیزها رو بذارید کف دست کاوه. 

 ای متفکر گفت: ترنم با قیافه



حاال سؤال اینه که چرا کاوه یهو هوس کرده سر از  -

کارهای تو دربیاره. اصالً واسه چی پیگیر شده 

 ببینه تو چند تا خط داری؟ 

 مانی به تأیید سر تکان داد. 

سؤال خوبیه. اون موقع که به خاطر اثر انگشتت  -

روی لیوان گرفته بودنت و بعد آزاد شدی، به نظر 

 ری باهات نداره. اومد کاوه بعدش دیگه کامی

 ِمن کرد. پریسا سرش را پایین انداخت و ِمن

 راستش... یه چیزهایی رو... بهتون نگفتم.  -

 ترنم اخم کرد. 

 جریان چیه پریسا؟ چی رو نگفتی؟  -

خب... راستش... اون شب که رفته بودم سر دربیارم  -

ی نغمه چه خبره، کاوه سر رسید. با هم رفتیم تو خونه

دیک بود گیر بیفتیم ولی فرار کردیم. بعدش تو خونه. نز

ازم قول گرفت دیگه تنهایی راه نیفتم دنبال کارهای 

چی رو بهم بگه ولی ازم پرونده. قول داد خودش همه

 کس نگم، حتی شما دوتا و نامدار. قول گرفت به هیچ

 مانی پرسید: 



 گفت؟حاال بهت می -

ش خب یه چیزهایی رو آره. گاهی من رو با خود -

چی برد یکی رو تعقیب کنیم، اما حس کرده بودم همهمی

گه. جریان نغمه و عموم رو بهم نگفته بود رو بهم نمی

تا وقتی گرفتنشون و من تو خونه فهمیدم. شب 

جا سرک رم اوندستگیری نغمه هم که به ترنم گفتم می

بکشم، خبر نداشتم قراره بگیرنش ولی رفتم و اتفاقی 

بودم فقط جاهایی که مهم نیست من فهمیدم. حس کرده 

خواد زیاد اطالعات کردم مثالً نمیبره. فکر میرو می

 پرونده رو لو بده، ولی االن... 

هایش را روی هم فشار داد. ترنم پریسا مکث کرد و لب

 حرف ناتمام او را تکمیل کرد. 

با این بساطی که امروز راه انداخته، به نظرم این  -

ی سعی کرده به بهونهمدت بهت شک داشته. 

پرونده بهت نزدیک بشه و سر از کارهات دربیاره. 

وقتی به نتیجه نرسیده، رفته دنبال این گشته که 

ازت اطالعات به دست بیاره. فهمیده تو یه خط 

جا دیگه داری، جریان ارشیا رو هم از همون

 فهمیده. 



 هایش را روی هم فشار داد. پریسا یک آن پلک

 بهم دروغ گفته بوده.اسمش اشکانه.  -
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 مانی گفت: 

ست. با این حاال این مهم نیست. مهم جریان کاوه -

چیزهایی که فهمیدیم، راستش من دوباره بهش 

 شک کردم. به نظرم یه ریگی به کفشش هست. 

 ترنم هین کشید. 

یعنی باز برگشتیم اول خط؟ کاوه یا شاید هم شهره  -

 پیچونه؟ قاتلن و... کاوه داره همه رو می

احتمالش هست ولی من االن دیگه زیاد به قاتل  -

بودنش شک ندارم. اینکه گفتم یه ریگی به کفششه، 

کنم کاوه فهمیده قاتل کیه منطورم این بود که فکر می

اتل دستگیر نشه بلکه کنه که قولی داره الپوشونی می



دوباره یه دلیلی پیدا بشه و بیان سراغ پریسا. حسم اینه 

که هنوز سر اون بازی که پریسا باهاش کرد دلخوره. 

 گرده انتقام بگیره. دنبال فرصت می

 پریسا با نگرانی پرسید: 

خب اگه هدفش این باشه که االن یه دلیل خوب داره  -

ه بابام بگه چی؟ من رو بندازه تو دردسر. اگه بره ب

شم. بابام بفهمه من با ارشیا دوست بدبخت می

بودم، اون هم تهش که... وای خدا! تا امروز 

نگران بودم بابام اون یکی کارم رو نفهمه، االن 

 باید استرس این هم بکشم. 

هایش را روی صورتش گذاشت و چشم بست؛ دست

حتی تصورش هم وحشتناک بود که این چیزها به گوش 

 ین برسد. مانی با مالیمت گفت: افش

اشتباه کردی پریسا، خیلی اشتباه کردی. همون  -

کرد موقع هم بهت گفته بودم. اون همه اصرار می

دونی مثل اش، عادی نبود. میکه بری خونه

خواهرم دوستت دارم. بهت گفته بودم مردی که 

کنه. واقعاً یه دختر رو بخواد، با آبروش بازی نمی

ت بود، مگه پارک و رستوران و کافه اگه هدف دیدن



خوند رو ازش گرفته بودن که مدام تو گوشت می

 اش؟ حرفم رو گوش ندادی و رفتی. بری خونه

ترنم پریسا را بغل کرد و به مانی اشاره کرد که دیگر 

فهمید پریسا االن چه حس بدی ادامه ندهد. خوب می

دارد و زمان مناسبی برای سرزنش کردنش نیست. 

های پریسا را از روی صورتش کنار زد و با نوک دست

 انگشت خیسی صورتش را پاک کرد. 

 خب حاال. گریه نکن پریسا. مانی منظوری نداشت.  -

 پریسا با بغض گفت: 

دونم. به خاطر حرف مانی نبود. از فکر اینکه می -

 االن بره به بابام بگه اشکم دراومد. 

 مانی گفت: 

قدر بد از تو زخم خورده ینگه. کاوه ابه نظر من نمی -

دونه بابات اگه کنه. میکه این انتقام راضیش نمی

بفهمه، فوقش اینه که سرت داد بزنه و محدودت کنه. 

کنم کاوه فهمیده باشه قاتل طوری که فکر میاگه اون

کیه اما صداش درنیومده باشه، قصدش اینه که تو رو 

 قاتل نشون بده. 



 ؟ کار باید بکنیمحاال چی -

باید خودمون بفهمیم قاتل کیه و اگه تونستیم، گیرش  -

 بندازیم. 

 ترنم پرسید: 

 چطوری بفهمیم؟  -

من یه فکرهایی تو سرم هست ولی مطمئن نیستم. یه  -

راهی هم به ذهنم رسیده که بفهمیم حدسم درسته یا نه. 

شیم حدسم در مورد قاتل اگه این جواب بده، مطمئن می

 افته. لی راحت گیر میدرسته، بعدش هم خی

 پریسا با اشتیاق پرسید: 

 چی تو فکرته؟  -

مانی لبخند زد و شروع کرد به حرف زدن. هردو دختر 

تر دادند و هر آن صورتشان شکفتهدر سکوت گوش می

 شد. می

□ 
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ی دنج و خلوت شب بود. در یک کوچهنزدیک نیمه

خودرویی سمت چپ و خالف جهت معمول حرکت پارک 

کرده و مردی در آن نشسته بود. چشمش به آینه بغل 

خودرو بود و سر کوچه را زیر نظر داشت. انتظارش 

زیاد طول نکشید. ماشینی وارد کوچه شد و مرد لبخند 

نار ماشین مرد رنگی زد. سرعت خودرو کم شد و ککم

ی هردو راننده پایین بود. مرد نگاهی توقف کرد. شیشه

 ی ماشین کناری انداخت و گفت: به راننده

 سالم بابک خان.  -

 سالم حیدر.  -

 در خدمتم.  -

ی کوچک را درآورد بابک از داشبورد ماشین یک بسته

و از پنجره به سمت حیدر گرفت. او بسته را گرفت و 

 پرسید: 

 ه؟ خودش -

 آره.  -



 وقتش؟  -

 هات رو حاضر کن. کنم، تو همین هفته. آدمخبرت می -

 حیدر لبخند زد. بابک گفت: 

 فقط حواست باشه معلوم نشه این رو داشتی.  -

کم نگیر حواسم َجمعه، خیالت راحت. من رو دست -

 بابک خان. 

روشن کوچه مستقیم خیره شد به بابک در تاریک

 های حیدر. چشم

هم بگم که چند نفر حواسشون بهت هست. این  -

هوس پیچوندن به سرت نزنه. کار تموم شد، صاف 

دونی. یکی هست، ازت جایی که میری همونمی

شی تا وگور میگیره. خودت هم فعالً گمتحویل می

ی دستمزدت اوضاع عادی بشه و خبرت کنم بقیه

 رو بگیری. 

 حیدر اخم کرد. 

ما بپّا گذاشتی؟ ما اهل دستت درد نکنه دیگه. واسه  -

 پیچوندن نیستیم. مرده و حرفش. 



 بابک پوزخند زد. 

کنه. هر وقت اوضاع کاری عیب نمیکار از محکم -

 دم. راه بود، خبر میروبه

هشت ساعت قبلش نذاری دقیقه نود ها. اقالً هفت -

 خبرم کن. 

 بابک سر تکان داد. 

 منتظر باش، تو همین هفته.  -

و پایش را روی گاز فشار داد. حیدر با دستی بلند کرد 

چشم از پشت ماشین را تعقیب کرد که ته کوچه به 

ای را که در دست داشت، داخل راست پیچید. بسته

داشبورد گذاشت و لبخند زد. از فکر کاری که در پیش 

 داشتند، به وجد آمده بود. 

□ 

پله شد، دستش را روی دیوار کشید و با لمس وارد راه

کلید برق را پیدا کرد و فشار داد. وقتی المپ روشن 

نشد، تازه یادش افتاد که دیروز متوجه شده بود المپ 

پله سوخته است ولی فراموش کرده بود آن را راه

ودماغ هیچ کاری عوض کند. این روزها حوصله و دل



نرده گرفت و زیر روشنایی را نداشت. دستش را به 

ها را ببیند و باال های حیاط سعی کرد پلهرنگ چراغکم

ی دوم که رسید، کلید برق را زد و رفت. به پاگرد طبقه

 نور که آمد، نفس راحتی کشید. از تاریکی بیزار بود. 

قدم بعدی را برداشت و چشمش به پاکتی افتاد که کنار 

پاکت چهارگوش  جلودری روی زمین افتاده بود. یک

هایش جمع بود که شباهتی به پاکت نامه نداشت. چشم

تر نگاه کرد. به نظرش عجیب بود که این شد و دقیق

فرستاد. همه ها بود کسی نامه نمیپاکت آنجا باشد. سال

کردند. اگر هم مجله یا از ارتباطات اینترنتی استفاده می

و به زدند شد، در میچیزهایی از این قبیل پست می

 رساندند. صاحبش می

با کنجکاوی پاکت را برداشت و پشت و رویش را نگاه 

کرد. هیچ اسم و آدرسی روی آن نبود، پس امکان 

نداشت با پست رسیده باشد. دِر پاکت هم چسب نداشت 

فقط زیر قسمت مقابلش فرورفته و بسته شده بود. با 

د، احتیاط آن را باز کرد و مقوایی را که درون پاکت بو

هایش گرد شد و مبهوت خیره ماند به بیرون کشید. چشم

آن. باور کردنش سخت بود. چند بار پلک زد تا مطمئن 



هایش بیند. هیچ تردیدی نبود. چشمشود درست می

 درست دیده بود. 

نفس عمیقی کشید و مقوا را دوباره درون پاکت 

فرستاد. یک نفر خواسته بود به او خبر بدهد، برای 

پله رد کت را موقعی که خبر داشت او از راههمین پا

 شود، سر راهش انداخته بود، اما چه کسی؟ می

چند لحظه فکر کرد ولی ذهنش به جایی نرسید. به 

خودش گفت مهم نیست چه کسی این کار را کرده، مهم 

این بود که چیز خیلی مهمی را به دستش رسانده بودند. 

کرد تا از چیزی که یکرد. باید راهی پیدا مباید فکر می

به دستش رسیده بود، به بهترین شکل استفاده کند. 

رساند، شاید تمام شاید این کار او را به آرامش می

های وحشتناکی که مثل خوره وجودش را حس

تر نفس توانست راحتشد و میخورد، پاک میمی

 بکشد.

 :�🌺�دختری در غبار 
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کاوه وارد اتاق سرگرد هدایتی شد، خبردار ایستاد و 

 احترام گذاشت. سرگرد گفت: 

 راحت باشید سروان. بیایید این رو ببینید.  -

کاوه جلو رفت تا مقابل میز سرگرد رسید. سرگرد یک 

پاکت را از کشوی میزش بیرون آورد و روی میز مقابل 

 او گذاشت. 

 ببینش.  -

پاکت را برداشت و نگاهی به آن انداخت. روی  کاوه

پاکت آدرس اداره و نام سرگرد هدایتی نوشته شده بود. 

 آدرس تایپ شده بود. سرگرد گفت: 

 یه ساعت قبل با پست رسیده. بازش کن.  -

کاوه پاکت را باز کرد و یک مقوا را از داخلش بیرون 

 ی کاغذی هم همراه مقوا بیرون آمد و رویکشید. برگه

میز افتاد. کاوه طوری توجهش به مقوا جلب شد که 

برگه را از یاد برد و چشمانش میخ شد روی مقوا. یک 

نقاشی بود. مردی آویزان بود از طناب دار. گردنش به 

ی مرد یک کارد بزرگ یک طرف کج شده بود. در سینه



چکید. روی اش خون میفرورفته بود و از کنار تیغه

شده بود که پاهای مرد تا باالتر قدر خون جمع زمین آن

آلود از مچ درون دریای خون بود و لباسش هم خون

بود. با وجود سبک هنری نقاشی، صورتش شباهت 

خاصی به نوید داشت! نقاشی به سبک کارهای پریسا 

حال نگاه مبهوت کاوه کشیده شد روی اسم و بود بااین

ه شناخت و پایین نقاشی دیدامضای پریسا که خوب می

ی نقاشی نوشته شده بود: ترین نقطهشد. در پایینمی

قطرات خون بعضی «. کشمتهای خودم میبا دست»

جاها روی نوشته پاشیده شده بود. کاوه به سرگرد نگاه 

 کرد و ناباور پرسید: 

 کار پریسا رهنماست؟  -

زدم سبک کارش رو بشناسی ولی خب من حدس می -

که خیالش راحت بشه که شناختم. فرستنده برای ایننمی

 فهمیم، برامون یادداشت هم گذاشته. ما می

با چشم به کاغذی اشاره کرد که روی میز افتاده بود. 

ی تایپ شده روی آن را کاوه آن را برداشت و نوشته

 «این نقاشی رو پریسا رهنما کشیده.»خواند. 

 سرگرد پرسید: 



 نظرت چیه سروان شمس؟ بشین.  -

ین صندلی به میز سرگرد نشست. ترکاوه روی نزدیک

 طور که با چشم مشغول بررسی نقاشی بود گفت: همان

دونم چی بگم قربان. موضوع خیلی عجیبه. این نمی -

سبک نقاشی پریسا رهنماست، ولی... من فردای قتل، 

خودم اون خونه رو بازرسی کردم. وسایل پریسا رهنما 

هاش رو برگ رو با دقت گشتم. الی تمام دفترها و کتاب

به برگ نگاه کردم بلکه سرنخی پیدا کنم، اما این نقاشی 

 . رو ندیده بودم

ممکنه جایی مخفیش کرده بوده. پنهان کردن یه برگ  -

مقوا خیلی جاها ممکنه که تو بازرسی عادی از چشم 

های کف شه چسبوندش زیر تختهمونه، مثالً میدور می

جور جاها. وارد تختخواب یا پشت کمد و کتابخونه و این

 همچین سبک بازرسی که نشدی؟ 

رش رو نگاه کردم خیر قربان. تشک رو برداشتم و زی -

ها رو نگشتم. ولی دیگه پشت کمد و کتابخونه و این

 احتمالش هست همچین جاهایی بوده باشه. 

 دیگه چه برداشتی کردی؟ -
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کاوه به ذهنش فشار آورد و سعی کرد از آن گیجی رها 

نشده بود که  شود. هنوز از شوک ماجرای اشکان رها

رسیده بود. این چند شب خیلی بد  ی دوم از راهضربه

خوابیده بود و اعصابش بدجوری تحت فشار بود، 

مخصوصاً که اشکان بعد از آزادی هیچ کاری نکرده 

بود که نشان بدهد نقشی در قتل نوید داشته است. 

گزارش مأمورانش حاکی از یک رفتار عادی و زندگی 

سن ذات زندگی با پیرزنی هممعمولی بود، هرچند 

مادربزرگش نامعمول بود ولی قانوناً با ادعای صیغه 

هایش را یک آن هیچ اتهامی متوجه اشکان نبود. چشم

 روی هم فشار داد و گفت: 

قربان، کسی که این رو فرستاده، از نزدیکان  -

دونه اثر انگشت ست، کسیه که خوب میخانواده

بوده و با دالیلی  پریسا رهنما روی لیوان نوشابه



فعالً رفع اتهام شده ولی هنوز مظنونه. تاریخ زیر 

امضا چند روز قبل از قتل بوده، باید پرونده رو 

زنم همون شبی بوده که نگاه کنم ولی حدس می

مقتول مزاحم پریسا رهنما شده یا فرداش. ممکنه... 

ی این نقاشی خودش قاتل باشه که خواسته فرستنده

 ت کنه و قسر دربره. حواس ما رو پر

 سرگرد به تأیید سر تکان داد. 

به نظرت چرا نقاشی رو واسه خودت پست نکرده؟  -

 چرا برای من فرستاده؟

 ای ندارم قربان. ایده -

کنم این فرد کامالً در جریانه که تو تالش من فکر می -

کردی پریسا رهنما الاقل تا حدی تبرئه بشه که قاضی 

حکم آزادیش رو بده، حتی شاید... حاضر بشه با وثیقه 

در جریان بوده که یه زمانی ازش خواستگاری کرده 

 بودی. 

اش کاوه سرش را پایین انداخت. فکر این خریت عصبی

کرد. ماجرای اشکان تمام باورهایش در مورد پریسا می

چیز گذشته بود اما از این را به هم ریخته بود. از همه



. دیگر دوستش نداشت اما توانست بگذردیکی دیگر نمی

شد و حال تر میغمگین بود. خأل درونش هر روز عمیق

 دلش بد بود. 

 فرمایید. بله قربان. صحیح می -

سپرم دست خودت. به دیگه پیگیری این نقاشی رو می -

نظر من مدرک مهمیه. شاید تونستی به خیلی جاها 

شه کسی رو به اتهام برسی، هرچند با یه نقاشی نمی

 ل بازداشت کرد. قت

کاوه بلند شد و نقاشی، برگه و پاکت را برداشت. 

ی مرخصی خواست و از اتاق بیرون رفت. کمی اجازه

که بعد دِر اتاق گروهبان قدرتی را باز کرد و درحالی

ها را روی گروهبان به حالت احترام ایستاده بود، آن

 میز او گذاشت. 

نگشت من و نگاری. اثر اها رو بفرست انگشتاین -

رسون و البد تعدادی از پرسنل اداره پست سرگرد و نامه

ها اثر انگشت روش هست ولی امیدوارم وسط این

ای هم باشه. بگو اگه چیزی پیدا کردن، با دیگه

مظنونین قتل نوید گنجی مطابقت بدن. به دکتر 

 خوام. پناه سفارش کن کار منه و زود جواب میحشمت



 اطاعت قربان.  -

 ه نفس عمیقی کشید. کاو

خوام هرچیزی در مورد پریسا رهنما تحقیق کن. می -

که تونستی، در موردش پیدا کنی. سوابقش، 

ترین هاش، هرچیزی که فهمیدی، حتی کوچکفعالیت

 مورد رو برام بفرست. 

 چشم قربان.  -

 کاوه تأکید کرد: 

 ترین زمان ممکن. زود، در سریع -

به اتاق خودش برگشت و پشت میزش نشست. دو 

قرص مسکن از کشو درآورد و با نصف لیوان آب 

با این کار  اشی خالیفروداد. مطمئن بود سوزش معده

بیشتر خواهد شد ولی فعالً فقط نیاز داشت از سردرد 

 ای که گریبانش را گرفته بود خالص شود. کشنده

□ 
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در اتاق افسر نگهبان چند نفر بیشتر حضور نداشتند اما 

جا را برداشته بود. بابک که دستبند سروصدایشان همه

ی اتاق ایستاده بود، با لحنی مظلومانه به دست گوشه

 گفت: 

 دروغه جناب سروان. تهمته.  -

رفت با که به طرف بابک میمقداد از جا پرید و درحالی

 یظ گفت: غ

 چی رو تهمته مرتیکه؟ کار خودته، من مطمئنم. چی -

 افسر تذکر داد: 

 بشینید آقا.  -

اش مقداد نفسش را پوف کرد و به طرف صندلی

 برگشت. وقتی نشست، بابک گفت: 

دونم هم شما. داری تالفی دعوای حاجی، هم من می -

 آری. چند وقت پیش من و نازنین رو درمی

 و داد زد:  مقداد دوباره بلند شد



گی مردک؟ حقت بود همون موقع چرا جفنگ می -

برم ازت شکایت کنم و بندازمت هلفدونی تا دیگه 

دست رو زن بلند نکنی. بد کردم دست زنت رو 

تون؟ گذاشتم تو دستت و فرستادمتون سر زندگی

اومدی به گه خوردن افتادی، گفتم یه فرصت دیگه 

پاسگاه اسم بهت بدم. تو غیرت نداری که اینجا تو 

شرف! من هالو رو کشی وسط؟ بیدختر من رو می

ی تو بگو که خر شدم، باز دخترم رو فرستادم خونه

 نامرد. 

 افسر دوباره تذکر داد: 

 صداتون رو بیارید پایین آقا.  -

مقداد خشمش را باز با نفس صداداری بیرون داد. بابک 

 رو کرد به غزال که کنار مقداد نشسته بود. 

خانم، این همه ساله من رو د حاجشما بگی -

 شناسید. من دزدم؟ می

مکثی کرد و منتظر جواب غزال ماند و وقتی او را 

 سکت دید ادامه داد: 



ی خودم دزدی کنم؟ اصالً چرا من باید بیام از مغازه -

ام. کارگر مغازه نیستم که ناسالمتی شریک حاجی

تونید همچین بگید نقشه کشیده دزدی کرده. شما می

 تهمتی به من بزنید؟ 

 غزال باالی چادرش را کمی جلو کشید و زیر لب گفت: 

 چی بگم وهللا.  -

 مقداد برافروخته داد زد: 

گی شریک انگار پول گذاشتی مردک، همچین می -

مون وسط و سهم خریدی. این رو که دیگه همه

خوب یادمونه. تو کارگر مغازه بودی، االن هم 

هش و تمنا کردی که همونی. رفتی تو جلد من، خوا

شریکت کنم. من هالو هم خر شدم، گفتم دامادمه، 

بذار دلش گرم بشه. یه دانگ مغازه رو زدم به 

اسمت. خبر نداشتم دارم مار تو آستینم پرورش 

دم. صبح که رفتم دِر مغازه و دیدم میخ دیوار هم می

 جارو کردن و بردن، مطمئن شدم کار توئه. 

 : برگشت و رو به افسر گفت



جناب سروان، مأمورهاتون رو بفرستید بیان از رو  -

قفل شکسته اثر انگشت وردارن. مطمئنم اثر 

 ی دزد روشه. انگشت این مرتیکه

 بابک پوزخند زد. 

معلومه اثر انگشتم روشه حاجی. دیشب زود  -

گذاشتی رفتی، خودم در مغازه رو بستم. هر روز 

 هزار بار به اون قفل دست زدم.
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 افسر گفت: 

کنن و دنبال سرنخ جا کار میهمکارها دارن اون -

هستن ولی چون ایشون تو همون مغازه کار 

 کرده، اثر انگشتش مالک نیست. می

 بابک گفت: 



ای که تازه من شاهد هم دارم که دیشب از لحظه -

دش تو خونه بودم تا مغازه رو بستم، نیم ساعت بع

موقعی که مأمور آوردی دِر خونه من رو دستبند به 

دست کشیدید بیرون. نازنین دیده. تا نزدیک صبح 

 دیدیم. داشتیم فیلم می

 مقداد هوار کشید: 

مردک بهت گفتم اسم دختر من رو اینجا نیار رو  -

ات. یه جو غیرت و شرف تو کل اون زبون وامونده

 ی نسناس. کهاون هیکلت نیست مرتی

 افسر بلندتر از دفعات قبل گفت: 

گم از پاسگاه یه بار دیگه صداتون رو بلند کنید، می -

 بندازنتون بیرون آقا. 

مقداد با صدایی که پایین آمده اما هنوز عصبی بود 

 گفت: 

دزد همین مردکه جناب سروان. شما بهتر از ما  -

آد گردن بگیره. بندازیدش دونید، هیچ دزدی نمیمی

 آد. حبس چهارتا سیلی بخوره، خودش ُمقر می

 سروان اخم کرد. 



نیازی نیست شما به ما راهکار نشون بدید. دیگه با  -

شما کاری نداریم. تشریف ببرید. ما پرونده رو تکمیل 

 گیره. فرستیم دادسرا. قاضی تصمیم میکنیم، میمی

باز رو نخورید ولش کنید بره یه وقت گول این حقه -

جناب سروان. زندگی من رو هواست. داروندارم رو 

 شم. برده. فرار کنه، بدبخت می

تر شد و این بار غزال را مخاطب قرار اخم سروان غلیظ

 داد. 

ن کی دباخته شمایید. از دادسرا بهتون خبر میمال -

 آد. مراجعه کنید. تو سامانه ثنا براتون پیام می

مقداد با حرص بلند شد و به غزال اشاره کرد. غزال هم 

بلند شد و با هم بیرون رفتند. موقعی که به خیابان 

رسیدند و سوار ماشین شدند، مقداد استارت زد و با 

 حرص گفت:  

ی لعنتی رو بزن به هزار بار بهت گفتم این مغازه -

وچند سال زندگی از چی دونم بعد از سیمم. نمینا

طوری دودستی چسبیدی به مالت. ترسی که اینمی



بعد از این همه سال هنوز یه جو به شوهرت 

 ی فکسنی رو بزنی به نامم؟ اعتماد نداری یه مغازه

 جا کرد. غزال کیفش را روی پایش جابه

موضوع اعتماد نیست حاجی. شوهرمی، بابای  -

 شه بهت اعتماد نداشته باشم؟ ، مگه میهامیبچه

 مقداد با دو دست روی رمان کوبید. 

ِد اگه اعتماد داری، پس چته که هر دفعه گفتم، نه  -

و نو آوردی؟ هر دفعه کارمون به دارایی و جواز 

ای افتاده، مجبور شدم دستت رو کسب و هر اداره

بگیرم و دنبال خودم راه بندازم. همین رو 

تهش مجبور شم دست زنم رو  خواستی کهمی

بگیرم و بیارم پاسگاه وسط یه مشت دزد و زن 

 خراب؟
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 غزال چادرش را روی صورتش کشید. 

گی انگار دور از خدا مرگم بده حاجی. یه جوری می -

رسه جور جاها میجون زبونم الل، هرکی پاش به این

ده. مالمون رو بردن، اومدیم قانون حقمون رو جرم کر

 بگیره خب. 

زدی به نامم که ی کوفتی رو میشد این مغازهچی می -

االن الزم نباشه تو بیای دنبال این کارها؟ بابای 

خدابیامرزت اون همه مال برات گذاشته، من که 

ی وقت چشمم به مال تو نبوده. خونه، باغ، بقیههیچ

ت. اقالً این یکی رو که دست خودمه، ها مال خودمغازه

 زدی به نامم. می

وصیت بابای خدابیامرزم بوده حاجی. صد بار که بهت  -

گفتم. قبل فوتش یه روز جمعمون کرد، گفت بعد از من 

مدیونید مالتون رو بزنید به اسم کسی. گفت نوش 

جونتون، عایدیش رو واسه هرکی دوست داشتید خرج 

نام خودتون باشه. خدابیامرز کنید ولی اصل مال به 

گفت فکر فردا رو بکنید، چیزهایی که به فکرتون هم می

 رسه. نمی

 مقداد پوزخند زد. 



چطور حاضر شدی یه دانگش رو بزنی به نام اون  -

مصب دزدت، ولی دلت نیومد پنج دانگ داماد سگ

جا بابات بقیه رو بزنی به نام من که شوهرتم؟ اون

 وصیت نکرده بود؟ 

 ل آه کشید. غزا

گوشتمون زیر دندونشه حاجی. وقتی نازنین هر روز  -

هر روز چشمش دنبال هزار چیز بود و بابک زورش 

اومد واسه خودم و رسید براش بخره، دلم نمینمی

 نازگل خرج کنم و نازنینم آه بکشه. 

کی گفت براش خرج نکن؟ خب واسه اون هم  -

 کردی. می

ی یه دانگ مغازه رو حاجی خودت اومدی اصرار کرد -

بزنم به نام بابک. تو گوشم خوندی که دامادمونه، زشته 

ها به چشم کارگر مغازه بهش نگاه کنن. یادت بازاری

 رفته؟ 

حاجی نفس صداداری بیرون داد و در دل به خودش 

لعنت فرستاد. از روزی که بابک پی به رازی برده بود 

بور شده توانست دودمانش را بر باد بدهد، مجکه می



های ریز و درشت او و توقع بود تن بدهد به خواسته

روز بیشتر شده بود. لبخندی روی لبش بابک هم روزبه

نشست. زیاد نمانده بود که برای همیشه از شر این مرد 

 خالص شود و نفس راحتی بکشد. 

□ 

حوصلگی روی تختخوابش دراز کشیده و پریسا با بی

ی میز بغل تختش خیره شده بود به سقف. گوشی رو

لرزید. آن را برداشت و با دیدن اسم مانی سریع رویش 

 انگشت کشید. 

 سالم مانی.  -

 سالم. چطورهایی؟  -

 ام. خوب نیستم. کالفه -

 چیزی شده؟ کاوه حرفی زده؟  -

نه، شکر خدا هنوز حرفی نزده ولی مطمئن نیستم  -

نزنه. ازش بعید نیست نِگه داشته باشه تو یه فرصت 

ست. البد دونه بابام به خونش تشنهتر بگه. میبه

گذاشته سر فرصت به گوش شهره برسونه، بعد اون هم 

 گه. حتماً به بابام می



حاال هنوز واسه چیزی که نشده حرص نخور. شاید  -

 اش و کالً چیزی نگفت.خدا زد پس کله
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پریسا به جای جواب فقط نفس عمیقی کشید. مانی 

 پرسید: 

 از اون برنامه هنوز خبری نشده؟  -

 نه، هیچ خبری نیست. انگار تیرمون به سنگ خورد.  -

حاال هنوز فرصت هست. ممکنه جواب بده. من ناامید  -

 نیستم. 

خدا کنه درست حدس زده باشیم. خسته شدم مانی.  -

 سرم آویزونه که هر لحظه انگار هزار تا شمشیر باال

 ممکنه یکیش بیفته و شاهرگم رو بزنه. 

ها کنی پریسا. اینزیادی داری خودت رو اذیت می -

همش حدس و گمانه. االن که آزادی، کسی هم کاری 



باهات نداره، کاوه هم که هنوز حرفی نزده. شاید 

 وقت هم نزنه. هیچ

تا ِکی؟ بدترین دشمن من رازی رو فهمیده که اگه  -

های ور هم که با حرفشم. از اونبابام بفهمه بدبخت می

اون روزمون به این نتیجه رسیدیم که احتماالً کاوه 

فهمیده قاتل کیه ولی نخواسته چیزی بگه بلکه تهش 

 من دوباره گیر بیفتم.  

 مانی با لحنی دلگرم کننده گفت: 

هم حدسمون درست نباشه ولی من هم  خب شاید -

بیکار ننشستم. تصمیم گرفتم مثل روزهای اول برم 

 دنبال بقیه بلکه چیزی دستمون بیاد. 

 کار کردی؟ چیزی فهمیدی؟ چی -

آره، رفتم دوروبر اون خونه ویالیی شمال شهر که یه  -

 بار شهره رفته بود. 

 پریسا به هیجان آمد. بلند شد و روی تخت نشست. 

 خب چی شد؟  -

جا یه مرکز خصوصی نگهداری چیز مهمی نبود. اون -

 از کودکان سندروم داونه. 



 پریسا با دلزدگی گفت: 

پس الکی اون همه وقت گذاشتیم. البد شهره واسه  -

 جا. کارش رفته اون

 حدس من هم همین بود. رفتیم تو دیوار!  -

 رد. ای برای دلگرمی مانی کخندهحالی تکپریسا با بی

 حاال چطوری فهمیدی؟  -

رفتم دوروبر خونه. چند تا ماشین با فاصله اومدن و  -

شون یه بچه بود که از رفتن تو. دقت که کردم، تو همه

ها ظاهرش معلوم بود سندروم داون داره. ماشین

گشتن. حدس زدم چون ها برمیرفتن تو و بدون بچهمی

برن خونه و هاشون رو میآن بچهست، یه عده میجمعه

 گردونن.  غروب برمی

 مطمئنی اشتباه نکردی؟  -

خودم هم شک داشتم ولی باز وایستادم. ماشین بعدی  -

که اومد، موقع برگشتن براش دست تکون دادم و 

وپیک بودن، باهاشون حرف زدم. یه زن و شوهر شیک

 باال بود. ماشینشون هم مدل

 خب؟  -



دروم داون داره و گفتم یه برادر کوچیک دارم که سن -

گردیم. گفتن از داریم براش دنبال یه جای مناسب می

 ان.جا خیلی راضیاون
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 پریسا نفسش را پوف کرد. 

دونم شهره پس دیگه قطعاً رفتیم تو دیوار! چون می -

هاشون کارهای جور جاها با بچهره اینگاهی می

 کنه. درمانی میروان

 دونم چرا همون اول به ذهنمون نرسیده بود. نمی -

هایش را روی هم فشار داد و ساکت ماند. پریسا لب

 مانی گفت: 

تونیم الً میحاال این هم خودش پیشرفت خوبی بود. اق -

 اون خونه رو بذاریم کنار. 



چی داری، آره، با دید مثبتی که تو نسبت به همه -

 پیشرفت خوبی بوده. 

 مانی خندید. 

تو هم مثبت نگاه کن. مطمئنم اون کاری که کردیم  -

فهمیم حدسمون ده. یعنی همین روزها میجواب می

 افته، یا یکی دیگه ازدرسته یا غلط. یا قاتل گیر می

شه. روش حذفی خیلی خوبه، مثل ها کم میمظنون

ها معموالً همون مونه. یکی از جوابتست زدن می

ره کنار. دومی هم با یه کم فکر کردن اول می

تونی روی دوتا جواب شه گذاشت کنار. بعد میمی

 مونده فکر کنی و به نتیجه برسی. باقی

وقتی خداحافظی کردند، پریسا با خودش فکر کرد 

ی شکل اینجاست که این بار به جای چهار گزینهم

امتحان تستی، حدود سی گزینه مقابلشان است و با 

کشد تا یک گزینه باقی ها طول میروش حذفی سال

 بماند. 

□ 



ای را که با دست پر از مغازه بیرون محسن مشتری

رفت بدرقه کرد و برگشت. پشت میزش مقابل مقداد می

 نشست. مقداد پرسید:

 میرعلی کجاست؟ ا -

 رفته یه سری جنس واسه مغازه بیاره.  -

 هنوز نتونستی اون دختره رو از سرش بندازی؟  -

 محسن با تأسف سر تکان داد. 

 دوتا نیست. دردمون که یکی -

حاال انشاهللا از شر این قضیه که خالص شدیم، بعدش  -

 کنیم. یه فکری واسه اون دختره هم می

ون دختره. این باید عقل تو مشکل پسر منه نه ا -

 سرش باشه که نیست. 

شینیم واسه هر چیزی راهی داره. حاال سر فرصت می -

 کشیم. اون هم یه نقشه می

محسن استکان چای را که سرد شده بود، برداشت و با 

 قند کوچکی سر کشید. 



گم داداش، نکنه حاال بابک بازی دربیاره و می -

ره؟ حرف بزنه، بخواد تهدید کنه که رضایت بگی

 کار کنی؟ خوای چیمی

 مقداد پیروزمندانه گفت: 

کم گرفتی؟ از قبل فکرش رو کرده بودم. من رو دست -

به بهرخ سفارش کردم اگه یه موقع کسی رفت 

گیره زنه و گردن نمیتاکام حرف نمیسراغش، الم

سرپرسته که ی منه. سپردم بگه یه زن بدبخت بیصیغه

 کنم. من فقط بهش کمک مالی می

 بهش مطمئنی؟ نکنه یه وقت چیزی از زبونش دربره؟  -

دونه بخواد بازی دربیاره، یه جرئتش رو نداره. می -

کنم تو کوچه، امید هم ازش زنم پرتش میتیپا می

تا سکه مهریه مگه نامه با پنجگیرم. جز یه صیغهمی

 چی داره؟
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کارش خوای چیبه فرض امید رو گرفتی، بعد می -

تونی که ببریش خونه به غزال بگی بفرما کنی؟ نمی

 پسرم رو بزرگ کن.

 ای کرد. خندهمقداد تک

کنم. چیزی که ریخته، یه مامان دیگه براش پیدا می -

ی بدبخته. حاضرن کلفتی امید رو بکنن که زن بیوه

ی خودش یه سرپناه داشته باشن. گفتم ننه

باالسرش باشه بهتره ولی بخواد واسه من بازی 

مونم. نگران نباش، حرف لنگ که نمی درآره،

زنه. بهرخ خل هست ولی عقلش دیگه به این نمی

رسه که عمراً نباید لو بره وگرنه جاش تو می

 ست. کوچه

 محسن لبخند زد. 

 دی داداش! خدایی شیطون رو درس می -

 مقداد قهقهه زد. 

 نه که خودت پسر پیغمبری! داداش خودمی دیگه!  -

با ورود یک مشتری جدید به  ی دو مردصدای قهقهه

 مغازه قطع شد. محسن با لبخند به طرف مشتری رفت. 



□ 

کاوه غرق در تفکر پشت میزش نشسته بود. آن نقاشی 

ی بدجوری ذهنش را درگیر کرده بود. جز پرسنل اداره

پست و خودش و همکارانش اثر انگشت دیگری روی 

 ی درون آن وجود نداشت. دکترنقاشی، پاکت و برگه

پناه گفته بود ذرات ریز نایلون روی برگه دیده حشمت

دهد فرستنده از دستکش شده که نشان می

داده بارمصرف استفاده کرده است. یعنی احتمال مییک

که پیگیر فرستنده باشند و با دستکش کارش را انجام 

داده است. تنها چیزی که برای کاوه جای سؤال داشت، 

ر انگشت پریسا هم روی این بود که انتظار داشت اث

نقاشی باشد. به نظرش خیلی بعید بود که نقاش موقع 

کار اصالً به مقوا دست نزده باشد. با فکر جعلی بودن 

نقاشی، بارها و بارها آن را زیرورو کرده بود اما به 

های پریسا بود. نظرش سبک کار کامالً شبیه نقاشی

خت ای سداد برای یک نقاش حرفههرچند احتمال می

نباشد که کار کس دیگری را کپی کند. به این فکر 

کرد که شاید بد نباشد یک متخصص پیدا کند، یکی می

های پریسا را همراه این نقاشی به او بسپرد و از نقاشی



تشخیصی قطعی به دست بیاورد که این کار را پریسا 

 کشیده است یا نه. 

 از سوی دیگر برایش عجیب بود که چرا کسی باید با

ها بفهماند که فرستادن این نقاشی خواسته باشد به آن

پریسا برای کشتن نوید هم انگیزه داشته و هم قصد این 

کار را، اما مخفی بماند. هرچند این هم زیاد عجیب 

ی فامیلی احتمال داشت کسی بخواهد نبود. در آن خانه

پریسا را لو بدهد و هویت خودش فاش نشود 

م بود که این فرد خودش قاتل حال این امکان هدرعین

نوید باشد، کسی که از اول سعی کرده بود با لیوانی که 

اثر انگشت پریسا روی آن است، او را مقصر نشان 

 بدهد. 

کاوه نفس عمیقی کشید و یک لیوان آب برای خودش 

زن ریخت. تازه اولین جرعه را نوشیده بود که چشمک

داد. آن را  روی مونیتور خبر از  رسیدن فایل جدیدی

باز کرد و وقتی متوجه شد اطالعاتی است که گروهبان 

قدرتی در مورد پریسا به دست آورده، توجهش جلب 

شد. سریع متن را خواند. از روی اطالعاتی که 

دانست، عبور کرد، سال و محل تولد، مدارسی که در می



ها درس خوانده بود، بدون سوءپیشینه و... آن

قفل شد. آنجا نوشته شده  چشمانش روی سطر بعدی

ی نقاشی دانشگاه آزاد است! بود پریسا دانشجوی رشته

ابروهایش جمع شد و یک بار دیگر آن سطر را خواند 

تا مطمئن شد اشتباه ندیده است. فکر کرد شاید پریسا 

ی دلخواهش را دوباره در کنکور شرکت کرده و رشته

ان بود شروع کرده است اما سال قبولی او در کنکور هم

 اش متفاوت بود.دانستند، فقط رشتهکه همه می
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با اینکه از دقت گروهبان قدرتی مطمئن بود، با او 

تماس گرفت و سؤال کرد تا برایش جای شک باقی 

ی تحصیلی پریسا اشتباه درج نشده است. نماند که رشته

تکیه داد و به فکر فرورفت.  اشبه پشتی صندلی

اش تشخیصش زیاد سخت نبود که پریسا در مورد رشته

دانست که پریسا به همه دروغ گفته است. از اول هم می



عاشق نقاشی است و دوست دارد در همین رشته 

های تحصیل کند اما افشین حتی حاضر نبود اسم رشته

ه و هنر را بشنود. چهار سال از عمر پریسا را هدر داد

های مختلف کنکور فرستاده با اصرار او را به کالس

ترین مدرسین کنکور را با بود، برایش معروف

دستمزدهای گزاف استخدام کرده بود که پریسا حتماً در 

های پزشکی و پیراپزشکی قبول شود. احتماالً رشته

منطق افشین ذله شده و پریسا باالخره از این اصرار بی

نام کرده بود. دو سال بود هنر ثبتمخفیانه در کنکور 

کس خبر خواند و هنوز هیچدر این رشته درس می

 نداشت. 

ی بیولوژی افتاده بود که هر های رشتهکاوه یاد کتاب

شد و ی پریسا اضافه میترم تعداد جدیدی به کتابخانه

ها را روی میزش هم دیده بود. خوب گاهی بعضی از آن

ها کامالً نو بودند. به کتابآورد که بیشتر به یاد می

هایش را از روی نظرش رسیده بود پریسا بیشتر درس

ها را فقط به عنوان مرجع خواند و آن کتابجزوه می

ها دارد، اما حاال معلوم بود کتابکند و نگه میتهیه می

ها نداشت، فقط برای نو بودند چون پریسا نیازی به آن



خرید و گاهی هم روی ها را میحفظ ظاهر هر ترم کتاب

 گذاشت که وانمود کند مورد استفاده هستند. میزش می

کاوه نفسش را پوف کرد. این پریسای جدید را 

شناخت. در این مدت کشف کرده بود پریسا خیلی نمی

زده و ذهن هشیارتر از چیزی است که قبالً حدس می

ای دارد. فهمیده بود پریسا اصالً آن دختر پیچیده

شناخته، اما سرسوزنی به ها مینبوده که سالای ساده

قدر قشنگ تواند اینذهنش نرسیده بود که او می

ظاهرسازی کند و کارهایش را از چشم دیگران مخفی 

 نگه دارد. 

ای انداخت که روی میزش بود. نگاهی به نقاشی

قدر زیبا و هنرمندانه کشیده شده بود که صورت نوید آن

گذاشت. از خودش ی نمیهیچ شکی در شناختش باق

پرسید نکند در ذهنش خیلی زود پریسا را تبرئه کرده و 

فرض قاتل بودنش را کنار گذاشته است؟ دختری که 

توانست تا این حد نقاب بزند و بغل گوش افشین با می

ی او برود، در مردی رابطه داشته باشد و به خانه

وید ای تحصیل کند و مخفی نگه دارد، بعید نبود نرشته

را کشته باشد و شواهدی از اثر انگشتش را همراه با 



آثار پاک کردن لیوان کنار جسد بگذارد تا کامالً از 

 خودش رفع اتهام کند. 

های کاوه تصمیم گرفت در اولین فرصت یکی از نقاشی

پریسا را به دست بیاورد و مطمئن شود که آن نقاشی 

نویِد دار زده شده و خونین کار پریساست یا نه. صالح 

نبود مستقیم این کار را بکند ولی راهی برای گیر 

 کرد. آوردن یکی از کارهای پریسا پیدا می

□ 
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پریسا جلوی پارک با مانی و ترنم خداحافظی کرد و به 

طرف ماشینش راه افتاد. چند ساعتی که کنار دوستانش 

اش بهتر شده بود، حس خوبی به او داده بود و روحیه

بود. با خودش فکر کرد خیلی وقت است با نامدار جایی 

مزخرف  نرفته است. امروز مانی قانعش کرده بود وقایع



اخیر نباید باعث شود از زندگی عادی بیفتد و فقط 

 خودخوری کند. زیر لب گفت: 

آره، باید زندگی کنم. نباید بذارم زندگیم حروم بشه.  -

هایی که باید کارهایی که دوست دارم بکنم، آدم

 دوست دارم ببینم. 

ی نامدار را گرفت. چند اش را درآورد و شمارهگوشی

 فت: لحظه بعد نامدار گ

 سالم پریسا جون.  -

 سالم دایی نامدار. خوبید؟  -

 خوبم، فقط اول بگو اتفاقی افتاده؟  -

نه دایی، بهتون که پیام داده بودم، با مانی و ترنم  -

 رفتیم پارک. 

خب من هم واسه همین نگران شدم. مشکلی پیش  -

 اومده که زنگ زدی بهم؟ 

. نیم آم خونهنه، خوش گذشت. االن هم دارم می -

 رسم. چرا نگران شدید؟ ساعت دیگه می

 نامدار خندید. 



ها خب من هم حدسم این بود که باید همین وقت -

بیای خونه، واسه همین نگران شدم! گفتم اگه 

 زنیم. آی خونه حرف میمشکلی نباشه، می

 پریسا هم خندید. 

دلم براتون یهو تنگ شد. امروز مانی کلی تو گوشم  -

ها رو از دست ندم. گفتم همین االن خوند که لحظه

گفت آدم اصالً خبر نداره یه بهتون زنگ بزنم. مانی می

ست یا نه، پس باید همون لحظه ساعت دیگه زنده

 خوش باشه. 

دور از جونت. حرفش درسته ها، ولی تو قراره برسی  -

 ش هم صدوبیست سال زندگی کنی. خونه، بعد

اون که بعله! نگفتم خیال مردن دارم! فقط دلم خواست  -

همین االن صداتون رو بشنوم. فردا عصر بریم بیرون 

 یه دوری بزنیم؟ 

نشینی ها گوشهخدا رو شکر که باالخره بعد از مدت -

همچین چیزی گفتی. باشه، از شرکت دراومدم، بهت 

  زنم آماده شی.زنگ می



پریسا که به ماشینش رسیده بود، شاد و خندان 

خداحافظی کرد و سوار شد. هوا تاریک شده بود. 

ها را روشن کرد و راه افتاد. موزیک مورد چراغ

زمان با آن اش را روی گوشی روشن کرد و همعالقه

شروع به خواندن کرد. با سرخوشی خاصی رانندگی 

سفید تعقیبش کرد و اصالً متوجه نبود یک خودروی می

 کند که مردی تنها در آن نشسته است.می
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کاوه هنوز دودل بود اما سعی کرد تردید را کنار 

بگذارد. حاال که اینجا بود، دیگر باید تصمیمش را به 

رساند. راهی به ذهنش نرسیده بود که بدون انجام می

های نیاز به کمک شهره و افشین به یکی از نقاشی

پریسا دسترسی پیدا کند و تصمیم گرفته بود مستقیم و 

ف بزند و واکنشش را ببیند. رودررو با خود او حر

 زد از این راه به نتیجه خواهد رسید. حدس می



ی نگاهی به ماشین پریسا انداخت که در همان کوچه

قبلی پارک شده بود و خدا را شکر کرد که او همیشه 

کند. حدس ی خلوت پارک میماشینش را در این کوچه

داد زد باز صدای پریسا بلند شود و ترجیح میمی

 وبرشان شلوغ نباشد و توجه کسی را جلب نکنند. دور

غرق در افکارش خیره شده بود به آسفالت پر از لک 

کوچه و موقعی که سرش را بلند کرد، پریسا را دید که 

آمد. معلوم بود او را دیده چون اخمش را به طرفش می

کرد. موقعی که در هم کشیده بود و به او نگاه نمی

ر شد، ریموت زد و به طرف تنزدیک شد، اخمش غلیظ

 دِر ماشینش رفت. کاوه گفت: 

 باید باهات حرف بزنم.  -

 من حرفی با تو ندارم.  -

ی در ماشین نشست و کاوه دست پریسا روی دستگیره

 محکم گفت: 

ای به حرف زدن با تو ندارم ولی من هم عالقه -

جا حرف بزنیم یا دی همینمجبورم. ترجیح می

 ببرمت آگاهی؟ 



پریسا روی سر دستبند فلزی که کاوه از جیبش  نگاه

بیرون کشیده بود، میخکوب شد. کاوه به او فرصت داد 

که تصمیم بگیرد. زیاد طول نکشید که پریسا عصبی 

 گفت: 

 بگو.  -

ای را که در دست داشت باز کرد و آن را کاوه الی مجله

پایید و مراقب مقابل پریسا گرفت. با دقت او را می

نگاهی به نقاشی انداخت و با . پریسا نیمواکنشش بود

 خونسردی گفت: 

 کنه؟ کار مینقاشی منه. دست تو چی -

بینی کرده بود، واکنشش با تمام چیزهایی که کاوه پیش

فرق داشت. حدس زده بود که پریسا یا عصبانی شود، 

از کوره دربرود و داد بزند، یا انکار کند و بگوید آن 

ند حاال که فهمیده بود پریسا نقاشی کار او نیست. هرچ

نقص کاری استاد است، شاید این خونسردی بیدر پنهان

هم بخشی از نقاب او بود که درون ملتهبش را مخفی 

کرد، کارش کند، اما اگر واقعاً داشت نقش بازی می

عالی بود! کاوه در این هشت سال استاد شده بود و 

لت پریسا خواند. حاها را خیلی خوب میزبان بدن آدم



هیچ نشانی از تظاهر نداشت، فقط اضطراب گذرایی در 

شد که چندان هم محسوس نبود. چشمانش دیده می

 پرسید: 

 خودت بگو. به نظرت چرا باید دست من باشه؟  -

 پریسا پوزخند زد. 

البد به خیال خودت یه مدرک گیر آوردی که ثابت  -

 کنی من نوید رو کشتم. 

 ید: کاوه خیره به چشمان او پرس

 تو نوید رو کشتی؟  -

 کنی جناب سروان؟ خودت چی فکر می -

 جواب سؤال من رو با سؤال نده.  -

نه، من نکشتمش. یادمه قبالً هزار بار این رو پرسیده  -

 بودی و جواب هم شنیده بودی. 

 کاوه به پایین نقاشی اشاره کرد. 

های خودت این یه اعتراف صریحه. نوشتی با دست -

 کشیش. می

 پریسا شانه باال انداخت. 



اون لحظه حسم این بود، ولی نکشتمش. این نقاشی  -

رو همون شبی کشیدم که مزاحمم شده بود. دلم 

اش کنم. به نظرم یه بار مردن کمش خواست خفهمی

بود، واسه همین هم دارش زدم هم یه چاقو 

وتاب افتادم و اش، ولی بعد از تبفروکردم تو سینه

 خیال شدم.بی
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های پریسا صادقانه به نظر کاوه گیج شده بود. حرف

رسید ولی همچنان آن نگرانی خفیف درون چشمان می

اش وجود داشت. پریسا حتی نگاهش را از کاوه یشمی

ندزدیده بود و خیلی راحت زل زده بود به صورت او. 

 چند لحظه بعد پرسید:

 یگه حرفی نداری؟ د -

 برات سؤال نشد که چرا این نقاشی دست منه؟   -



خیلی وقته ندیدمش. البد همون روزهای اول که اتاقم  -

رو بازرسی کرده بودی ورش داشتی، فقط این برام 

سؤاله که چرا این مدرک معتبرت رو نگه داشتی تا االن 

 و زودتر رو نکردی! 

اما به خودش لحن تمسخرآمیزش کاوه را عصبی کرد 

فشار آورد که خودش را خونسرد نشان بدهد و بیشتر 

 پریسا را وادار به حرف زدن کند. 

من این نقاشی رو ندیده بودم. روزی که اتاقت رو  -

 جا نبود. بازرسی کردم، اون

 بعد چطوری رسید دستت؟  -

 یکی با پست فرستاده اداره.  -

اش متفکر شد. کاوه ابروهای پریسا کمی جمع و قیافه

 پرسید: 

 قایمش کرده بودی؟  -

کردم؟ یه حس آنی بود و تموم نه! چرا باید قایمش می -

ای شده بود. تازه ِکی وقت داشتم قایمش کنم؟ از لحظه

ام بودیم یا خواب ی عمهکه نوید مرد، همش یا خونه

 بودم. 



 نبود؟  پس چرا جزو وسایل اتاقت -

 هام رو یادته؟ ی نقاشیدونه به دونه -

موند. مطمئنم نه ولی اگه این رو دیده بودم، یادم می -

جا نبود یا الاقل تو جاهای عادی اتاقت نبود. به اون

گی چند وقت بود ندیده نظرت کجا بوده که خودت هم می

 بودیش؟ 

 پریسا به فکر فرورفت و زیر لب گفت: 

 ه کار اون باشه! نه! امکان ندار -

 چی امکان نداره؟  -

 پریسا اخم کرد. 

 من که حرفی نزدم.  -

 گفتی امکان نداره کار اون باشه. کار کی؟  -

 پریسا عصبی گفت: 

 من همچین چیزی نگفتم. حرف نذار تو دهن من.  -

ای که بازی ندارم. تا آخرین لحظهحوصله و وقت بچه -

برمت آگاهی. ه میدی وگرنالزم ببینم، جوابم رو می



شوخی هم ندارم. اگه معلوم بشه چیزی رو مخفی 

 شی. کردی، شریک جرم محسوب می

 پریسا نفس تندی کشید. کاوه پرسید: 

 زدی؟ در مورد کی حرف می -

 من...  -

سرش را پایین انداخت و لب پایینش را با حالت 

 ای بیرون داد. کاوه بدون نرمش گفت: کردهبغض

 منتظرم.  -

 پریسا بغضش را فروداد. 

دونم. ممکنه... من... من مطمئن نیستم. واقعاً نمی -

 ممکنه اشتباه کرده باشم. 

تو اسم و ماجرا رو بگو، تجزیه و تحلیلش رو بذار به  -

ی من. یه حدسی زدی که کی ممکنه این نقاشی عهده

 رو از اتاقت برداشته باشه. بگو کی.
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خب... اگه اشتباه کرده باشم... یعنی... خب خیلی  -

 زشته. 

هایی تحقیق کنم که اسم تو نیاد وسط. بلدم از راه -

 حرف بزن. 

طور دودل خیره شده بود به او. کاوه با پریسا همان

کالفگی دستبند فلزی را از جیبش بیرون کشید و در یک 

 م دوخت. آن هردو مچ پریسا را به ه

انگار تا نیای اداره و دوباره یادت نیفته بازداشتگاه  -

 چه جور جاییه، خیال حرف زدن نداری. 

فلز میان دستبند را گرفت پریسا را به طرف ماشین 

 زده گفت: خودش کشید. پریسا وحشت

 گم. نه! تو رو خدا صبر کن. می -

 هایش را باال آورد. کاوه ایستاد. پریسا کمی دست

ها یه وقت از رو باز کن. نزدیک کالسمیم. بچهاین  -

 شه. شن، خیلی بد میاینجا رد می

 زودتر بگو تا زودتر باز بشه.  -



من... چند شب قبل از فوت نوید بود. یعنی تو  -

 ی اون شب که مزاحمم شد و شب تولدم. فاصله

 خب؟  -

 پریسا سرش را پایین انداخت. 

  مون.اینا اومده بودن خونهعموم -

پریسا مکث کرد و کاوه منتظر ماند تا او خودش دوباره 

 شروع کند. 

بعد از شام... رفته بودم چایی بریزم. عموم پرسید  -

نقاشی جدید چی کشیدم. گفتم دفترم رو میزمه. 

 کنه. ره نگاه میگفت... گفت خودش می

 ابروهای کاوه جمع شد. 

کنی ممکنه عموت این نقاشی رو یعنی فکر می -

 ورداشته باشه؟ 

 پریسا با حرص گفت: 

کنم. اولش هم گفتم که امکان من همچین فکری نمی -

نداره. گیر دادی که بگم کی اومده تو ذهنم، من هم 



گفتم. چرا عموم باید این نقاشی رو ورداشته باشه 

 و بعداً که نوید مرد، بفرسته آگاهی؟ 

هایش اشاره کاوه جواب نداد. پریسا با چشم به دست

 کرد. 

شه ات تموم شده، میهای مسخرهجواباگه سؤال -

 این لعنتی رو باز کنی و بذاری گورم رو گم کنم؟ 

کاوه از جیبش کلیدی درآورد و دستبند را باز کرد. 

شد که سوار میپریسا در ماشینش را باز کرد و درحالی

 گفت: 

یم نیست دنبال چی هستی. تو فکر نکن حال -

خوای یه بهونه گیر بیاری من رو بازداشت کنی. می

 آری. داری تالفی اون سیلی رو درمی

 کاوه پوزخند زد. 

ی یه عادت ندارم تالفی رفتارهای مسخره -

ی نادون رو با استفاده از قدرت شغلیم دختربچه

جا دربیارم. اگه دنبال تالفی بودم، بلد بودم همون

بزنم تو صورتت که بچسبی به زمین، حقت  طوری



هایی. خوشم تر از این حرفارزشهم بود، ولی بی

 آد دستم بخوره به صورت کثیفت. نمی

صورت پریسا تا بناگوش سرخ شد. دهان باز کرد که 

سر کاوه داد بزند ولی به زور جلوی خودش را گرفت و 

خشمش را با نفس صداداری بیرون داد. عصبانیتش را 

ِر در ماشین خالی کرد و آن را طوری به هم کوبید که س

شود و وسط کوچه یک آن فکر کرد االن کنده می

افتد. با حرص استارت زد و حرکت کرد. نگاهی به می

رفت آینه انداخت و کاوه را دید که به طرف ماشینش می

تر پارک شده بود. صورتش داغ شده بود که کمی عقب

دفعه طوری به گریه افتاد  گرفت. یکو داشت آتش می

هقش فضای که جلوی چشمانش تار شد و صدای هق

کرد. ماشین را پر کرد. با تمام وجود احساس حقارت می

 امانش نالید: ی بیمیان گریه

 لعنت بهت ارشیا. الهی بمیری کثافت!  -

□ 
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داد، دعا کرد پژمان سر می کاوه وقتی زنگ را فشار

خبر آمده بود که امکان غافلگیری و کارش باشد. بی

ای ایستاد که دیدن واکنش او را داشته باشد. با زاویه

در دوربین آیفون دیده نشود و چند لحظه بعد پژمان 

 پرسید: 

 کیه؟  -

 کاوه سریع جلو رفت. 

 سالم آقای رهنما.  -

ا هم نداده بود! در باز شد. پژمان حتی جواب سالمش ر

کاوه به روی خودش نیاورد و وارد شد. پژمان الی در 

کرد. کاوه دوباره واحد را باز کرده بود و او را نگاه می

 سالم کرد و پژمان با اکراه جواب داد. کاوه پرسید: 

 تونم بیام تو؟ می -

 پژمان اخم کرد. 

 باز اومدی یه دردسر دیگه برام درست کنی؟  -



ر کرد انگار این طلبکاری در این کاوه با خودش فک

کردند و از کسی که خاندان موروثی است! خالف می

 کشفش کرده بود طلبکار بودند! با خونسردی گفت: 

 شاید!  -

 پژمان نفسش را پوف کرد و از جلوی در کنار رفت.

انشاهللا که کارت زیاد طول نکشه. چند دقیقه دیگه  -

 آد. برام مشتری می

کاوه بدون اینکه حرفی بزند به طرف دفتر بوتیک 

خانگی افشین رفت که حاال فقط چند رگال لباس میان 

ودماغ افتاده بود و دیگر هالش قرار داشت. انگار از دل

مثل قبل اجناسش پروپیمان نبود. پژمان هم دنبالش 

رفت و پشت میزش نشست. نگاهی به کاوه انداخت و 

د. کاوه هم خیال نشستن حتی تعارف نکرد که بنشین

ای را که در دست داشت روی میز گذاشت نداشت. مجله

و الی آن را باز کرد. پژمان نگاهی به نقاشی انداخت و 

 اخم کرد. 

 این چیه؟  -

 من هم اومدم نظر شما رو بپرسم.  -



 نقاشیه؟  -

 بله.  -

آرم، ولی این من نه نقاشم نه از نقاشی سر درمی -

 انگار... 

 حظه با دقت نقاشی را نگاه کرد. چند ل

 چقدر شبیه نویده.  -

 کاوه سر تکان داد. پژمان پرسید: 

 قدر فجیع؟ کی کشیده؟ چرا این -

 تر شد. اخمش غلیظ

تو انگار اصالً حالیت نیست من وضع روحیم  -

 جور چیزها نیست. مناسب دیدن این

کاوه همچنان در سکوت خیره شده بود به او. پژمان 

 پرسید: 

 ب، سؤالت چیه؟ خ -

 قبالً این نقاشی رو دیده بودید؟  -

 نه.  -



 گه دیده بودید. ولی من یه شاهد دارم که می -

 پژمان از کوره دررفت. 

گردی. وقتی تو پیدات رک و راست بگو دنبال چی می -

شه، آدم باید منتظر شر باشه. حاال به فرض که دیده می

باشم. مطمئنم کسی رو به خاطر دیدن یه نقاشی محکوم 

 کنن. نمی

 کجا دیدینش؟  -

ذاری تو دهن من؟ گفتم که من اولین چرا حرف می -

 بینم. باره این نقاشی رو می

 گه؟د دروغ مییعنی شاه -
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 صددرصد.  -



االن خودتون گفتید دیدن یه نقاشی جرم نیست،  -

قدر با تأکید و اصرار دیدن حرفتون هم درسته. چرا این

 کنید؟ این نقاشی رو کتمان می

تونم حدس بزنم چی تو سرته. البد این رو چون می -

قاتل نوید کشیده، تو هم گیرش انداختی، حاال راه افتادی 

 هات محکم بشه. از ماها حرف بکشی که حدس

 کی گفت این رو قاتل نوید کشیده؟  -

 پژمان کالفه گفت: 

ما رو گرفتی مرد حسابی؟ عکس نویده، دارش  -

هم نوشته خودم  ریزیه، زیرشزدن، خون و خون

 کشمت. خب معلومه... می

نگاهش روی نقاشی متوقف ماند و نطقش کور شد. 

 انگار تازه امضای پریسا را دیده بود. با لکنت پرسید: 

 پری... پریسا؟! این رو پریسا کشیده؟  -

 با سبک نقاشیش آشنا نبودید؟  -

کشه. گاهی آرم چی میراستش... نه. زیاد سر درنمی -

داد، من هم الکی یه احسنت و اش رو نشون میهنقاشی

 گفتم. آفرینی می



 اخم کرد و ادامه داد: 

حاال این رو گیر آوردی و مثالً فکر کردی پریسا  -

 رسه. قاتله؟ اون طفلک آزارش به یه مورچه هم نمی

نه، فکر نکردم پریسا قاتله. فکر کردم کسی قاتله که  -

کرده پریسا رو این رو به دست من رسونده و تالش 

 قاتل نشون بده که خودش از مجازات فرار کنه. 

 کی بوده؟  -

 فهمم، خیلی زود. می -

 تفاوت گفت: پژمان با حالتی بی

امیدوارم زودتر بفهمی. باالخره البد یه اثر انگشتی،  -

 چیزی ازش باقی مونده. 

هایی داشته که حتی آزمایشگاه پلیس جدیداً پیشرفت -

ی پوست و موی هرکس رو که های مردهتونه سلولمی

 شه، روی هر چیزی تشخیص بده. مدام از بدنش جدا می

کاوه که با دقت پژمان را زیر نظر گرفته بود، حس کرد 

 او یک آن جا خورد اما به سرعت خودش را پیدا کرد. 

 خدا کنه. موفق باشی.  -



کاوه مجله را تا کرد و برداشت. عجیب وسوسه شده 

ان بخواهد یک نمونه به او بدهد، یک تار مو بود از پژم

یا بزاق، ولی تصمیم گرفت فعالً چیزی بروز ندهد. هنوز 

تری وجود داشت. خطرتر و مخفیانههای کمراه

 خداحافظی سردی کردند و کاوه بیرون رفت. 

طور که مشغول رانندگی بود، یک ربع بعد همان

اش را روی صندلی شاگرد پرت کرد. هنوز گوشی

صدای فریادهای شهره در گوشش بود و به خودش 

فرستاد که به او زنگ زده است. از شهره در لعنت می

های پریسا مورد میزان عالقه و توجه پژمان به نقاشی

پرسیده بود و شهره سرش داد زده بود که باز دنبال چه 

گردد. در نهایت وقتی کاوه اصرار کرده بود، شری می

داند و وظیفه ندارد گزارش نمی فریاد کشیده بود چیزی

اهالی خانه را به او بدهد. نفس عمیقی کشید و پایش را 

ی لعنتی حتی ارتباط روی پدال گاز فشار داد. این پرونده

 شان را به باد داده بود. گرم خواهر و برادری

□ 
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کاوه گزارش را خواند و به فکر فرورفت. موضوع 

رسید. تمام واحدهای نیروی خیلی عجیب به نظر می

ی جانبی در ارتباط با انتظامی دستور داشتند هر پرونده

مظنونین قتل را به او اطالع بدهند ولی ماجرای سرقت 

ی مقداد در این گیرودار آن هم در شرایطی که مغازه

معرفی شده بود، واقعاً عجیب  بابک به عنوان مظنون

ای که از ماجرای نازنین و بود، مخصوصاً با سابقه

دانست. دکتر حائری و درگیری بابک و نازنین می

تصمیم گرفته بود ماجراهای جانبی این پرونده را رها 

کند و بیشتر از این خودش را درگیر حواشی پیچیده 

د داشت و نکند ولی شاید این ماجرا ارتباطی به قتل نوی

اش را توانست ساده از رویش بگذرد. گوشینمی

ی مسئول پرونده را گرفت و وقتی برداشت و شماره

شنید که بابک، نازنین را به عنوان شاهد حضورش در 

خانه معرفی کرده و ادعا کرده تا نزدیک صبح با هم 

اند، تصمیم گرفت موقع مشغول تماشای فیلم بوده

 اشته باشد. بازجویی از شاهد حضور د



یک ساعت بعد در پاسگاهی که مسئول رسیدگی به 

ی اتاق بازجویی طرفهی یکپرونده بود، پشت شیشه

کرد که روی صندلی نشسته بود و به نازنین نگاه می

رسید مقابل همکارش نشسته بود. خونسرد به نظر می

دانست که بین و این به نظر کاوه عجیب نبود. خوب می

ارتباط عاطفی محکمی وجود ندارد، پس بابک و نازنین 

طبیعی بود که نازنین از اتهام وارد شده به همسرش 

نگران و آشفته نباشد. البد آمده بود به عنوان انجام 

وظیفه شهادت بدهد بابک آن شب در خانه بوده و 

حرفش درست است، هرچند وقتی با مسئول پرونده 

زیاد بابک حرف زده بود، هردو معتقد بودند به احتمال 

اگر هم در این سرقت دست داشته باشد، شخصاً اقدام 

نکرده و شریک داشته است، پس حضورش در خانه او 

پسندی بود که کرد اما دلیل محکمهرا از جرم مبرا نمی

قاضی حکم برائتش را صادر کند. افسر آن سوی میز 

 یک برگه را به طرف نازنین سراند و گفت:  

 و بنویسید. اسم و مشخصاتتون ر -

نازنین برگه را گرفت و نوشت. افسر نگاهی به برگه  -

 انداخت و پرسید: 



شه و ممکنه قاضی دونید که شهادتتون ثبت میمی -

جا باید قسم ازتون بخواد تو دادگاه تکرارش کنید؟ اون

 بخورید و شهادت بدید. 

 دونم. بله می -

 ی پدرتون سرقت شد، همسرتونشبی که از مغازه -

 خونه بود؟ 

 بله.  -

 تمام شب؟  -

 نازنین کمی فکر کرد. 

کم حدودهای ساعت هشت اومد خونه. شام خوردیم، یه -

 حرف زدیم، بعد فیلم نگاه کردیم. 

 تا چه ساعتی؟  -

راستش... مطمئن نیستم. من خیلی خسته بودم.  -

دیدیم. دوست داشتم ادامه داشتیم یه سلایر جالب رو می

 افتاد رو هم. هام میبدم ولی هی پلک

 افسر اخم کرد. 

 یعنی تا چه حدودی بیدار بودید؟  -



آخرین بار که ساعت دیواری رو نگاه کردم، دوازده  -

رم رو ببینم، بعد مینشده بود. گفتم این قسمت سلایر 

 خوابم، ولی رو کاناپه جلوی تلویزیون خوابم برد. می

 افسر کمی جا خورد. 

 بعد کی بیدار شدید؟  -

هنوز هوا روشن نشده بود. درست جلو کولر خوابم  -

برده بود، جام هم ناراحت بود. گردنم گرفته بود. از 

 دردش بیدار شدم. 

  دونید چه ساعتی بود؟یعنی... نمی -

ساعت رو نگاه نکردم ولی از پنجره چشمم افتاد به  -

بیرون. به نظرم بعد از اذان بود چون افق سفید شده 

 بود. پاشدم رفتم تو اتاق، دوباره خوابم برد. 

موقعی که بیدار شدید و رفتید تو اتاق، همسرتون  -

 خونه بود؟ 

شویی دونم. اون لحظه فکر کردم شاید رفته دستنمی -

ن مطمئن نیستم چون چند دقیقه طول کشید تا ولی اال

 شویی رو نشنیدم. خوابم برد. صدای آب و دِر دست

 بعدش کی دوباره بیدار شدید؟  -



حدودهای ساعت نُه بود. با صدای زنگ در بیدار  -

 شدم. بابام مأمور آورده بود.
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 این بار همسرتون خونه بود؟  -

 نازنین به تأیید سر تکان داد. 

بله، تو اتاق خوابیده بود. خوابش هم انگار سنگین  -

بود چون با صدای زنگ هم بیدار نشد تا من بیدار شدم 

 و تکونش دادم که پاشد آیفون رو جواب داد. 

در طول شب اصالً بیدار نشدید که متوجه بشید ایشون  -

 یا نه؟ خونه هستن 

 نازنین سرش را به راست و چپ تکان داد. 

نه، غیر از اون بار که بلند شدم و رفتم تو اتاق، تا  -

 صبح هیچی نفهمیدم. 



تلویزیون منزلتون تو هاله؟ با دِر واحد چقدر فاصله  -

داره؟ امکان داره کسی در رو باز و بسته کرده باشه و 

 شما متوجه نشده باشید؟ 

ست. اتاقی هم جدا داره. خونه دوخوابه تلویزیون اتاق -

ست. با در خیلی که تلویزیون توشه، درست ته خونه

 فاصله داره. 

یعنی ممکنه همسرتون بین ساعت دوازده تا نُه صبح  -

 رفته باشه بیرون و شما نفهمیده باشید؟ 

بله، امکانش هست. من خوابم سنگینه. به این  -

 شم. ها بیدار نمیراحتی

 د لحظه به نازنین نگاه کرد و گفت: افسر چن

خانم حبیبی، همسرتون بابک امیرزاده شما رو به  -

عنوان شاهد برای حضورشون در منزل معرفی 

کردن. متوجه هستید که با این شهادت، تبرئه 

شن ولی شن؟ البته همچنان متهم محسوب نمینمی

ما دنبال شواهد بیشتری برای شرکتشون در سرقت 

 گردیم. می

 زنین با خونسردی گفت: نا



دونم. شما که انتظار ندارید دروغ بگم؟ بله می -

مخصوصاً وقتی قراره تو دادگاه به قرآن قسم بخورم. 

 من عین واقعیت رو گفتم. 

تونید قانوناً شما ملزم نیستید شهادت بدید. می -

ای به ادای اظهاراتتون رو مکتوب نکنید و بگید عالقه

تونه فردی رو ملزم کنه سی نمیاین شهادت ندارید. ک

 علیه همسرش شهادت بده. 

 نازنین محکم گفت: 

 دم مکتوب بشه. ترجیح می -

افسر چیزی روی برگه نوشت و آن را دوباره به نازنین 

 برگرداند. 

همین چیزهایی رو که گفتید، بنویسید، امضا کنید و  -

 انگشت بزنید. 

کمی بعد نازنین شروع به نوشتن کرد و کاوه بلند شد. 

با همکاران آن پاسگاه خداحافظی کرد و بیرون رفت. 

توانست نازنین را در ذهنش حس بدی داشت. نمی

محکوم کند اما به نظرش یک زن باید از همسرش 

قدر خونسرد داشت که حاضر شود اینی شدیدی میکینه



علیه او شهادت بدهد. یک آن یاد پریسا افتاد و 

کرد باید تا آخر د. حس میهایش را روی هم فشار دالب

 های دنیا دوری کند. عمرش از تمام زن

دو ساعت بعد پشت میزش نشسته و با چشمانی یکی

مبهوت خیره شده بود به عکسی که به تلگرامش 

جان نوید ی بیفرستاده بودند. همان نقاشی بود! چهره

کشید و انگار از میان عکس خودش را به رخ او می

زد. هیچ حدسی نداشت که فریاد میاش را لیاقتیبی

تواند داشته ی این عکس چه معنایی میارسال دوباره

ی نقاشی اصلی پژمان بود، امروز باشد. اگر فرستنده

اش به دست کاوه رسیده و او فهمیده بود مرسوله

شد. اگر کس پیگیرش است و خیالش باید راحت می

کید دیگری بود... کاوه هیچ حدسی نداشت که این تأ

دوباره چه معنایی دارد. اکانت فرستنده بعد از ارسال 

عکس حذف شده بود و هیچ نام و نشانی از آن وجود 

 نداشت. 

طور که خیره شده بود به عکس، نگاهش روی همین

ی پایین عکس متوقف ماند و چشمانش باریک نوشته

های خودم با دست»شد. در نقاشی نوشته شده بود، 



این عکس تلگرامی تفاوت کوچکی اما در « کشمت.می

 «کشمت.یه روزی می»وجود داشت. نوشته این بود: 

کاوه عکس را روی کامپیوترش فرستاد و بزرگ کرد. 

ی آن را با نقاشی اصلی که در دست گرفته نقطهبهنقطه

و کنار مونیتور نگه داشته بود، مقایسه کرد. نیازی به 

دقت زیاد نبود. وقتی دو تصویر کنار هم قرار داشتند، 

آمد. کلیت ها بارز بود و به خوبی به چشم میتفاوت

مثل هم بود، نوید که دار زده شده و هردو نقاشی 

اش فرورفته و در دریایی از خون چاقویی در سینه

است، اما جای قرار گرفتن عناصر نقاشی تفاوت داشت 

آمد. های ریزی که خوب به چشم میجاییو جابه

حال یک چیز کامالً مشخص بود. به احتمال زیاد بااین

توانست ه نمیهردو اثر را پریسا کشیده بود، هرچند کاو

مطمئن باشد. شاید کسی سعی کرده بود نقاشی پریسا را 

 کپی کند، اما چه کسی؟ 

اش را در جیبش گذاشت و راه افتاد. بلند شد، گوشی

دیگر طاقت نداشت صبر کند. باید سری به آزمایشگاه 

اش زد که محل ارسال آن پیام تلگرام به گوشیپلیس می

ه با چند نفر تماس را ردیابی کنند و ضمناً در را



شد کرد و مطمئن میگرفت و یک متخصص پیدا میمی

 ها کار یک نفر است.هردوی این نقاشی

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_سیصد_و_سی_و_هشت

کرد، ذهنش درگیر بود. که رانندگی میکاوه درحالی

تحقیقات اخیر پرونده اطالعات خوبی به دستش نداده 

بود. محل ارسال آن نقاشی یک دفتر پستی در شرق 

کدام از ی هیچتهران بود که به محل کار یا خانه

مظنونین نزدیک نبود. آدرس فرستنده اشتباه بود و 

در تلگرام برایش وجود خارجی نداشت. عکسی که 

نت شلوغ بود و پرسنل فرستاده بودند، از یک کافی

کدام از مظنونین را به خاطر نت تصاویر هیچکافی

نداشتند و نشناخته بودند. کارشناسی که کاوه پیدا کرده 

بود، نتوانسته بود صریح نظر بدهد که هردو نقاشی کار 

یک نفر است یا نه. عکس تلگرامی به آن اندازه 

ح تصویر نداشت که کارشناس بتواند در این مورد وضو



نظر قطعی بدهد. به کاوه گفته بود سبک نقاشی و 

عکس یکی است اما این احتمال هم هست که کسی از 

روی نقاشی کپی کرده باشد. اشکان در این مدت هیچ 

برانگیزی نکرده بود و داشت مثل یک آدم کار شک

د فرستادن این زکرد. کاوه حدس میمعمولی زندگی می

ها کار اشکان باشد. این وقایع درست بعد از نقاشی

بازداشت موقت اشکان شروع شده بود و اگر او قاتل 

بود، هیچ بعید نبود سعی کرده باشد پریسا را قاتل نشان 

داد. کاوه بدهد. این فکرها بدجوری ذهنش را آزار می

به منتهای کالفگی رسیده و تصمیم گرفته بود دوباره 

وگو سراغ پریسا برود. هرچند مطمئن نبود با این گفت

ای برسد اما تنها راهی بود که سراغ هم به نتیجه

دانست اگر پریسا امروز حال خوبی داشت. به تجربه می

داشته باشد، ممکن است با او کنار بیاید و اطالعات 

 بیشتری نصیبش شود. 

ت. اش را برداشسر کوچه ماشین را کنار کشید و گوشی

ترین قسمت کار بود، اینکه پریسا را قانع کند این سخت

بیرون بیاید و با او حرف بزند. نفس عمیقی کشید و 

داد که پریسا تماس را اصالً شماره گرفت. احتمال می



طور هم شد. گوشی زنگ خورد تا پاسخ ندهد و همین

قطع شد. کاوه نفس عمیقی کشید، ماشین را در دنده 

د. سخت بود، خیلی سخت، اما از گذاشت و حرکت کر

کرد. باید او را با قبل تصمیم گرفته بود و باید عمل می

کرد، هرچند ترجیح زبان خوش وادار به حرف زدن می

داد تا آخر عمر چشمش به او نیفتد. این دختر را از می

ذهنش، از دلش بیرون رانده بود، اما مجبور بود به 

 خاطر پرونده با او حرف بزند. 

لوی در خانه پارک کرد و پیاده شد. دِر کوچک را با ج

دانست باز کرد و وارد شد. خبر داشت قلقی که می

افشین و شهره این ساعت سر کار هستند و دعا کرد 

پریسا خانه باشد. چشمش به ماشین او افتاد، ولی باز 

داد پریسا با آتیال بیرون رفته و ماشین هم احتمال می

وتر رفت و وقتی نور اتاق پریسا را نبرده باشد. کمی جل

از پشت پنجره دید، مطمئن شد او در خانه است. سریع 

قبل از اینکه کسی او را ببیند، وارد ساختمان شد و 

زنگ پشت دِر واحد را زد. کمی بعد در بدون سؤال و 

جواب باز شد و پریسا با موهایی نامنظم که دورش 

وی آن عکس ریخته بود و بلوز و شلوار راحتی که ر



های کارتنی بود، ظاهر شد. یک آن انگار چیزی گربه

قلب کاوه را فشار داد. زود این حس را کنار زد و سالم 

 کرد. پریسا با اخم گفت: 

ی خوای بری تو خونههنوز یاد نگرفتی وقتی می -

 یکی، زنگ بزنی؟

 کاوه برای آرام کردن پریسا به دروغ متوسل شد.  

ساختمون کار داشتم و قبالً  ای تو اینبا کس دیگه -

جا تموم زنگ دِر کوچه رو زده بودم. االن کارم اون

خوام باهات شد. باهات تماس گرفتم که بگم می

صحبت کنم، جواب ندادی. زنگ واحدتون هم که 

 تونم بیام تو؟ زدم. می

 برخالف انتظارش پریسا از جلوی در کنار رفت. 

ته، ولی ی خواهرهرکار دوست داری بکن. خونه -

کسی خونه نیست، من هم کار دارم. دوست داری 

 بیا بشین تو هال تا بیان.  

تفاوت به طرف کاوه وارد شد و پریسا با حالتی بی

 اتاقش راه افتاد. کاوه گفت: 

 با خودت کار دارم.  -



 پریسا نفسش را پوف کرد. 

 باز اومدی رو اعصابم راه بری؟  -

 . وقت قصدم اذیت کردنت نبودههیچ -

 ولی کردی. -
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 که روز اون .بخوام معذرت ازت چیز یه خاطر به باید -

 نکردم باور رو حرفت رفت، و کرد ولت اشکان گفتی
 تو از زودتر اون کارتسیم داد نشون استعالم بعداً  ولی

 قطع رو رابطه که کسی دهمی نشون این .شده خاموش

  .نبودی تو کرده،

 به اما بود، سخت حرفش یبقیه گفتن .کرد مکث کاوه

 بود چیده قبل از که ایبرنامه طبق آورد فشار خودش

  .بزند حرف

 عادی استعالم تو نرسیده، گیرنده به که هاییپیامک -

 اون تو .شدم پیگیر دیگه راه یه از ...من ولی آد،نمی

 هزارتا تو بوده، خاموش مردک این خط که روزی چند



 چرا و کجاست بودی پرسیده و بودی داده بهش پیام

 .نگرانی بودی گفته .دهنمی رو هاتپیام و هاتماس جواب

  .نداره دوستت دیگه نکنه بودی پرسیده

 خشکش هال وسط .دوید پریسا صورت به تندی سرخی

  :گفت مالیمت با کاوه .بود زده

ً  من ببین، -  دنبال هدفم .ندارم تو با ایدشمنی هیچ واقعا

 .کارمه مظنون افراد به کردن شک .ستپرونده کردن

 داشته شک هرکسی مورد در سرنخی هر به مجبورم

 که اطالعاتی .برسم نتیجه به تا کنم پیگیری و باشم

 .کنم پیدا رو نوید قاتل بتونم زودتر کنهمی کمک داری،

  .خوایمی رو همین هم تو دونممی

  :گفت سرد لحنی با .کشید عمیقی نفس پریسا

 پیگیری و کردی پیدا رو خطم یکی اون دونستممی -

 کردن مخفی واسه چیزی .ارشیا به رسیدی تا کردی

  .ندارم

 شناختیش،می ارشیا اسم به تو که اشکان از من -

 هم تو زبون از رو ماجرا دارم دوست .کردم بازجویی

  .بشنوم

می تعریف خواهرت واسه رو داستان وقتی خوایمی -



 چیزها این خوایمی مطمئنم باشه؟ کامل اطالعاتت کنی،

 .برسونی بابام گوش به رو

 ایدیگه کس یا شهره واسه رو چیزها این نیست قرار -

 من به نه بوده، تو زندگی خصوصی موضوع .کنم تعریف

می نوید قاتل دنبال فقط االن من .دیگران نه داره ربطی

  .گردم

  .بوده چی جریان دونیمی خوندی، رو هاپیام -

  بشینیم؟ شهمی -

 از یکی روی و داد فشار هم روی را هایشلب پریسا

 جای بود آن بر عمود که مبلی روی کاوه .نشست هامبل

  :گفت و گرفت

  .بگو برام حاال -

 تا که را پریسا و بماند آرام که بود کرده را تالشش تمام

 .بود غوغا درونش ولی ندهد فراری بود، شده نرم حدی

 ارتباطش مورد در پریسا زبان از باید االن اینکه فکر از

 نهیب خودش به .شدمی دیوانه داشت بشنود، اشکان با

 همچین نگفتی مگه نشدی؟ زدهدل ازش مگه االغ،» .زد

  «مرگته؟ چه پس خوای؟نمی رو دختری

 دختر این محاله .خوامشنمی» :داد جواب خودش به



 شنیدنش هرحالبه ولی باشه، من زندگی زن بتونه

  «.سخته

  .شکست را ذهنی یواگویه این پریسا صدای

  بدونی؟ خوایمی چی -

 .بده جواب تو پرسم،می من تره،راحت برات اگه -

  شدی؟ آشنا باهاش چطوری

 کردمی الیک رو هاماستوری اومدمی هااول .اینستا تو -

  .کردیممی چت بیشتر بعد .دادمی پیام و

  ببینید؟ رو همدیگه داد پیشنهاد بعد -

  .داد تکان سر اتاق فضای از اینقطه به خیره پریسا

 قهوه و نشستیم ساعتی دوسه .کافه یه برد رو من -

 کنارش .بود خوب خیلی رفتارش .زدیم حرف خوردیم،

  .گذشتمی خوش بهم

  .کرد پیدا ادامه وآمدتونرفت بعد -

 .آره -
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 هایش را روی هم فشار داد و پرسید: کاوه دندان

 دوستش داشتی؟ قرار بود ازدواج کنید؟  -

دوستش داشتم، ولی... گفته بود مامان باباش رفتن  -

آمریکا پیش خواهرش. قرار بود چند ماه بعد که 

 گردن، بیان خواستگاری. برمی

 ابروهای کاوه کمی باال رفت. 

شد دخترش رو بده به به نظرت بابات حاضر می -

 وحسابی نداره؟ مردی که شغل درست

ارشیا انترن بود. البد تا االن درسش تموم شده.  -

میلیاردر بودن. مطمئنم بابام اش مولتیخونواده

 تونست ایرادی ازش بگیره. نمی

ره که دانشجوی دااون مردک یه کالهبردار سابقه -

ی عکاسی بوده و اخراج شده چون رفته زندان. رشته

پدر و مادرش فوت کردن، خواهر برادرهاش هم طردش 

ای ندارن. تو آسمون یه ستاره کردن و باهاش رابطه

 میلیاردر. نداره چه برسه به مولتی

 های پریسا گرد شد. چشم



 شون... ولی... ماشینش... خونه -

 کرد. کاوه نفسش را پوف 

ای دیدیش، سرایدار یه خونهاون زمان که تو می -

رفته خرید یا خونه میبوده و با ماشین صاحب

شده ها، البد بعد جیم میرسوندتش سر کار و اینمی

زده که ماشین مال اومده سراغ تو و گولت میمی

 خودشه. 

ی مبهوت و ناباور پریسا انداخت کاوه نگاهی به چهره

شد که هایی مید. باید وارد صحبتو نفس عمیقی کشی

ترین بخش ماجرا بود. به نظرش عجیب بود که سخت

اشکان فقط برای سوءاستفاده از پریسا این همه وقت 

توانست به تر میصرف کرده باشد. خیلی راحت

تر نزدیک شود تا پریسا که الوصولدخترهایی سهل

اش مجبور شده بود شش ماه تالش کند تا او را به خانه

 ببرد. 

 اش؟ چی شد قبول کردی بری خونه -

صورت پریسا دوباره سرخ شد و نگاهش را از او 

 دزدید. عصبی پرسید: 



 گردی؟ تو دنبال چی می -

دنبال قاتل نوید. هرچی بیشتر بهم اطالعات بدی،  -

 اش؟ کنم. چی شد رفتی خونهزودتر پیداش می

 پریسا نفس عمیقی کشید. 

رفتم. باالخره... راضی نمی کرد.همیشه اصرار می -

 شدم برم. 

اختیار مشت شد و به خودش نهیب های کاوه بیدست

پرسید و زد آرام بماند و هدفش را دنبال کند. باید می

فهمید... ولی طوری سخت بود که حس کرد توان می

این کار را ندارد. باید هرچه زودتر خودش را از این 

شد. از جزئیات یداد. داشت دیوانه موضع نجات می

 مقدمه پرسید: گذشت و بی

 مجبورت کرد باهاش رابطه داشته باشی؟  -

 ابروهای پریسا جمع شد. 

 رابطه؟!  -

کاوه برای دهمین بار نفس صداداری بیرون داد و به 

 خودش فشار آورد آرام بماند. 



های بعدش... شاید االن یادت نباشه ببین، پیام -

ز... آغوش و ولی... موضوع واضح بود. صحبت ا

 رختخواب بود و... 

دیگر نتوانست ادامه بدهد. سکوت کرد و زل زد به 

 های فرش. پریسا داد زد: گل

مطمئن بودم اومدی من رو اذیت کنی. از خودت  -

حرف درآوردی که تحقیرم کنی. من... من با 

 ارشیا... 

زد زیر گریه، طوری ناگهانی که کاوه مات ماند. پریسا 

 هایش نالید: هقمیان هق

آره، بغلم کرد، من رو بوسید، کنارش دراز کشیدم،  -

 ولی... 

 دار شده بود داد زد: با صدایی که از بغض خش

نذاشتم جلوتر بره. نتونستم. همش تو گوشم  -

خوند ما مال همیم، پس عیبی نداره. سعی کردم می

طابق میلش باشم ولی نتونستم. من هنوز... آره، م

حقم بود، یه آدم مجرد آزاد بودم، ولی هنوز آمادگی 



قدر بهش نزدیک بشم. خواست اوننداشتم. دلم نمی

 زدمش کنار. ازش فاصله گرفتم.
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باز هایش پنهان کرد و پریسا صورتش را میان دست

اش بلند شد. سرش را به دیوار پشت هق خفهصدای هق

مبل تکیه داد و صدایش خاموش شد. کاوه با نگرانی 

صدایش زد. پریسا جواب نداد. کاوه بلند شد و 

 های او را از روی صورتش کنار زد. پریسا نالید: دست

 برو. تنهام بذار.  -

کاوه نفس راحتی کشید. یک آن نگران شده بود که 

 از حال رفته باشد. پرسید:  پریسا

 حالت خوبه؟  -

 شه بری؟ خوام تنها باشم. میفقط می -



اگه پاشی صورتت رو بشوری و مطمئن بشم خوبی،  -

 رم. می

نترس، من تو عمرم غش و ضعف نکردم. دلم  -

 خواد گریه کنم. برو. می

جا ماند. پریسا کاوه سرش را پایین انداخت و همان

دوباره صورتش را میان دستانش پنهان کرد. دیگر 

های ظریفش شد اما شانهاش شنیده نمیصدای گریه

اش با آن لباس کارتنی و موهای خورد. قیافهتکان می

آشفته مثل کودکی شده بود که کتک خورده است. دل 

 کاوه گرفته بود. 

شویی بعد پریسا بلند شد و به طرف دست چند دقیقه

هایش قرمز رفت. وقتی بیرون آمد، نوک بینی و چشم

 بود. با لحنی سرد پرسید: 

 باز هم سؤالی داری؟  -

 دوتا سؤال کوچیک. یکی -

قدر مطیع بودنش اش نشست. اینپریسا روی مبل قبلی

 برای کاوه عجیب بود. 



ودی فرداش هاتون... بهش قول داده بآخرین پیام -

 اش. دوباره بری خونه

اش های یشمیپریسا به تأیید سر تکان داد. مردمک

 ی سرخ دورش پر از غم بود. میان هاله

فهمی؟ اولش خیلی باهام راه دوستش داشتم، می -

اومد ولی وقتی فهمید دوستش دارم، فهمید می

طوری بهش دل بستم که حاضرم هر کاری کنم که 

اش شروع شد. سر هر چیزی باهام بمونه، تهدیده

ره. همش نگران ذاره میکرد که میوتَخم میاخم

بودم برنجونمش، ولم کنه. بهم گفته بود با این 

دم بهش اعتماد ندارم ها دارم نشون میدوری کردن

گفت باید گم عاشقشم. میپس البد الکی بهش می

ثابت کنم دوستش دارم وگرنه بهتره جدا بشیم و 

 ندگی خودمون. بریم دنبال ز

پریسا بغضش را فروداد. جنگل چشمانش دوباره بارانی 

 شده بود. 

فکر رفتنش برام از مردن هم بدتر بود. باالخره  -

 خودم رو راضی کردم برم. 



مکثی کرد و با صورتی که به سردی سنگ بود خیره 

 شد به دیوار. منتهای درد در صدایش بود. 

 فرداش گوشیش خاموش شد. دیگه جوابم رو نداد.  -

کاوه چند لحظه فکر کرد. موضوع به نظرش ایرادی 

داشت. به فرض که اشکان از پریسا خوشش آمده و 

مدت تصمیم گرفته بود به عنوان یک تفریح کوتاه

برایش وقت بگذارد، عجیب بود که تا این حد به هدفش 

د. یا پریسا نزدیک شده و ناگهان پا پس کشیده باش

گفت و اشکان به نتیجه رسیده و رفته داشت دروغ می

 بود، یا موضوع دیگری در پس پرده بود. 

پریسا، مطمئن باش این راز محاله جایی درز کنه.  -

کنم واقعیت رو بگو. اون مرد... ازت خواهش می

 استفاده کرده؟ سوء

وقت آره، ولی نه از جسمم، از احساس و روحم. هیچ -

میدم چرا من رو به خودش وابسته کرد و رفت. من نفه

 مردم. براش می

 بعد از اون جریان... رفتی سراغ حشیش؟ -
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 پریسا سر تکان داد.  

شدم. داشتم کردم، از فکرش خالص نمیهرکار می -

خوب  شدم. علف تنها چیزی بود که حالم رودیوونه می

 کرد. می

 دونست؟ این جریان رو... کسی می -

 مانی، ترنم، نامدار.  -

 توجه کاوه جلب شد. 

 نظرشون چی بود؟  -

 آد. گفتن پسر خوبی به نظر میشون میهرسه -

 دیده بودنش؟  -

های گفت شیفتنه. ارشیا زیاد وقت نداشت. می -

 اومدبیمارستانش خیلی زیاده. همیشه خیلی هولکی می

دیدیم. فرصت نداشت واسه دیدوبازدید و همدیگه رو می

 جمعی. های دستهبرنامه



ی خوبی برای پریسا کاوه با خودش فکر کرد بهانه

توانسته ماشین درست کرده بوده، چون نمی

های صاحبکارش را مدت زیادی نگه دارد و ساعت

 طوالنی با او وقت بگذراند. 

 گفتن پسر خوبیه؟ پس از کجا می -

مون بود. های من. البته... اوایل آشناییاز حرف -

اش، موقعی که بهشون گفتم اصرار داره برم خونه

هردوشون گفتن این کار رو نکنم. بعدش هم بهم گفتن 

 اشتباه کردم رفتم. 

 کاوه با تعجب پرسید: 

 دونستن.  هردوشون؟ گفتی... سه نفر می -

 های پریسا کمی سرخ شد. گونه

شد نامدار خیلی راحتم ولی دیگه روم نمیدرسته با  -

اش. فقط کنه برم خونهبهش بگم ارشیا مدام دعوتم می

ریم بیرون، همدیگه رو دوست دونست با هم میمی

 داریم و قراره بیاد خواستگاریم. 

 وآمدتون چی بود؟ نظرش در مورد رفت -



گفت هر کسی باالخره یه روزی مشکلی نداشت. می -

وآمد کنه تا طرف رو باید ازدواج کنه، پس باید رفت

 بشناسه. 

کاوه چند لحظه به صورت پریسا که آرام شده بود نگاه 

 کرد و پرسید: 

 هنوز هم دوستش داری؟  -

 پریسا با غیظ گفت: 

 ازش متنفرم. باهام بازی کرد. اوایل که حالم بد بود، -

طوری ولم کرد خواست بفهمم چرا یهو اونفقط دلم می

و رفت. کلی دنبالش گشتم. مطمئن بودم دوستم داره. 

نگران شده بودم که بالیی سرش اومده باشه. رفتم اون 

 شناختنش. کنه. نمیبیمارستانی که بهم گفته بود کار می

 شک نکردی بهت دروغ گفته؟  -

کردم فکرش هم نمی اون زمان ارشیا برام مقدس بود. -

این همه چاخان تحویلم داده باشه. فکر کردم یه دلیلی 

 داشته که نخواسته بهم بگه کجا انترنه. 

 اش نرفتی؟ دم در خونه -

 پریسا تلخندی زد. 



پیداش نکردم. یه بار که بیشتر نرفته بودم، اون بار  -

هم خودش من رو برده بود. یه ویالی بزرگ و شیک 

تو لواسون بود. رفتم تا جایی که یادم بود گشتم، 

وجو کردم، ولی کسی ارشیا سیادتی رو پرس

 شناخت. نمی

اون ویال همون جاییه که سرایدارش بوده. فامیلیش  -

 ی. این هم بهت دروغ گفته بوده. میرهادیه نه سیادت

 پریسا شانه باال انداخت. 

االن دیگه مهم نیست کل هیکلش دروغ بوده. من  -

از این آدم متنفرم؛ حتی دیگه مهم نیست که چرا 

اومد سراغم و چرا یهو غیبش زد. اون آشغال 

 واسه من ُمرده.
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کنه؟ قدر اذیتت میوز فکرش اینپس چرا هن -

مطمئنی چیزی رو از دست ندادی که قابل جبران 

 نیست؟

های سفید و ظریف پریسا مشت شد. با حرص دست

 گفت: 

ام یا نه؟ هستم، فقط ذهنت دنبال اینه که من باکره -

رسه در مقابل چیزی که از دست ولی تو عقلت نمی

 زشی نداره. فایده از بدنم هیچ اری بیدادم، یه تیکه

 مکثی کرد و تقریباً داد زد: 

دی به یکی تو حالیت نیست وقتی تمام قلبت رو می -

فهمی آد، چه دردی داره. نمیو توزرد از آب درمی

 چون نچشیدی. 

چشیدم، بد هم چشیدم دختر. »کاوه با خودش فکر کرد، 

 «خودت باهام دقیقاً همین کار رو کردی.

 اد: پریسا با لحنی غمگین ادامه د

کنه، اینکه به یه همچین رذلی خریت خودم اذیتم می -

قدر بهم دروغ دونستم ایندل بسته بودم. تا االن نمی

گفته ولی فرقی نداره دکتر باشه یا کالهبردار. من 



ام که به اون عوضی از دست خودم هنوز عصبانی

اعتماد کردم. کاری باهام کرد که تا آخر عمرم دیگه 

م اطمینان کنم. کاش اون کاری تونکس نمیبه هیچ

طوری رو که دنبالش بود، تا آخر کرده بود. اقالً این

تونستم به خودم بگم دنبال تنم یه دلیلی داشتم. می

بوده، برام دون پاشیده و بعد رفته. درد این بود که 

به جسمم هم نرسید و رفت. نتونستم بفهمم واقعاً 

 دنبال چی بود و چرا یهو غیب شد. 

 دفعه بلند شد و پرسید: ا یکپریس

باز هم سؤال داری؟ دیگه واقعاً دوست ندارم در  -

 موردش حرف بزنم. 

ها قدر برات مهم بود و مدتفقط یه سؤال. وقتی این -

گشتی، چرا چند روز بعد از اینکه گوشیش دنبالش می

رو خاموش کرد، تو هم خطت خاموش شده؟ منطقاً اون 

داشتی تنها راه ارتباطتون بوده. باید روشن نگهش می

 به این امید که یه روزی خبری ازش بشه. 

 پریسا آه کشید. 



، نامدار فهمید حالم خیلی بده. بهش گفتم وقتی رفت -

مون رو تموم کردیم ولی حالم بدتر حرفمون شد و رابطه

ها بود. ولم نکرد، من رو کشید به حرف و از این حرف

 بهش گفتم چی شده. 

 ناراحت شد؟  -

فهمیدم خیلی عصبی شده ولی دعوام نکرد، فقط می -

جود کثیفی دلداریم داد و گفت به موقع از شر همچین مو

کارت مخفیم رو گرفت که خالص شدم. بعد هم سیم

وسوسه نشم روشنش کنم و اگه یه موقع ارشیا خواست 

 دوباره بیاد سراغم، نتونه پیدام کنه. 

کارش عاقالنه بوده، اما... اشکان آدرس خونه و  -

 دانشگاهت رو  بلد نبود؟ 

وقت جرئت نکرده بودم باهاش خونه رو که نه، هیچ -

ترسیدم بابام ببینه و شر بشه؛ بیام تو محل. می حتی

ولی دانشگاهم رو بلد بود. تا وقتی حالم خوب بشه، 

خدا مدام آورد. بندهبرد و مینامدار خودش من رو می

گرفت که یه وقت ارشیا جلو مرخصی ساعتی می

 دانشگاه نیاد سراغم. 



 جا رو بلد نبود؟ کالس نقاشیت چی؟ اون -

 نام کرده بودم که... رفتم کالس. فقط ثبتیمن اصالً نم -

اختیار هین کشید و دستش دفعه حرفش را برید، بییک

 را روی دهانش گذاشت. کاوه گفت:

ی دانشگاهت نقاشیه. البد کالس رو دونم رشتهمی -

کردی که وقتی داری کارهای دانشگاهت نام میثبت

 کنی، همه فکر کنن مال کالسته. رو می

ریسا پایین افتاد و با نگرانی خیره شد به او. های پشانه

 رنگی زد.کاوه لبخند کم

قدر نترس. قرار نیست به کسی بگم. حدس این -

زنم از اصرارهای بابات واسه کنکور پزشکی می

ای خسته شدی و تصمیم گرفتی مخفیانه تو رشته

 درس بخونی که دوست داری.
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 پریسا سر تکان داد و نفس عمیقی کشید. 

هام همینه. فکرش مدام ترین نگرانییکی از بزرگ -

شه. کنه. از سال بعد کارهای عملیم شروع میاذیتم می

بازی کنه که من برم یه خواد برام پارتیالبد بابام می

فهمه... بیمارستان یا آزمایشگاه آشنا و خوب. بعد می

کنه؛ ام میگذره. بیچارهحت از این جریان نمیمطمئنم را

حتی بعید نیست مجبورم کنه انصراف بدم و بشینم از 

 اول درس بخونم واسه کنکور تجربی. 

به خاطر همین تصمیم گرفتی زودتر ازدواج کنی و از  -

 این خونه بری؟ 

هاش هم اینه، ولی... زندگی با خواهرت یکی از دلیل -

ی مزخرفیه. دوست الً اینجا خونهاصالً جذاب نیست. ک

 دارم زودتر ازش خالص بشم. 

 ات چیه؟ دونه رشتهآتیال می -

دونن، ولی نه، فعالً فقط مانی و ترنم و نامدار می -

گم. فکر نکنم براش اگه... اگه تصمیم بگیرم... بهش می

 خونم. فرقی داشته باشه چی می



نفرن. یه مرز اعتماد داری که در رأسش این سه  -

 کس. ت، بعد هم... هیچی خالهمرحله بعد خونواده

چیزم رو کس بودی ولی االن همهتو جزو هیچ -

 دونی. می

 کرد. شرمنده که مجبور شدم. شغلم اقتضا می -

 پریسا شانه باال انداخت. 

 مهم نیست.  -

 هام جواب دادی. دیگه باید برم. مرسی که به سؤال -

 کاوه بلند شد و پریسا که هنوز سرپا بود گفت: 

 راستی... در مورد اون نقاشی به جایی نرسیدی؟  -

 نه هنوز.  -

 با عموم در موردش حرف زده بودی؟  -

 ابروهای کاوه جمع شد. 

گفته بودی اون نقاشی رو دست عموت دیدی. نباید  -

 زدم؟  باهاش حرف می

 چیزی بهت گفت؟  -



ولی من هنوز پیگیر اون نقاشی  چیز زیادی نه، -

 هستم. 

ها! یکی اصلش با پست نقاشی»در دلش اضافه کرد، 

 «ارسال شده، یکی هم عکسش با تلگرام!

کنی، به کاغذ راستی یه سؤال. موقعی که کار می -

 زنی؟ یا... بعد از تموم شدنش. نقاشیت دست می

زنم ولی بعد از تموم به کاغذش که حتماً دست می -

ای باشه. اگه با گچ و ش بستگی داره چه نقاشیشدن

شه بهش ها باشه، بعدش دیگه اصالً نمیپاستل و این

شه، ولی اون نقاشی کار دست زد چون خراب می

شه شه، راحت میآبرنگ بود. بعد از اینکه خشک می

 لمسش کرد. چطور مگه؟ 

 اثر انگشتت روی نقاشی نبود. به نظرم عجیب اومد.  -

دهانش را فروداد و کاوه حس کرد یک آن  پریسا آب

 وپایش را گم کرد ولی سریع خودش را پیدا کرد. دست

 زنم دیگه. خب اگه الزم نباشه بهش دست نمی -

کس روش نبود تر اینه که اثر انگشت هیچچیز جالب -

جز من و رئیسم که نقاشی به اسمش پست شده بود. 



زده بود...  اگه عموت نقاشی رو دیده بود و بهش دست

رسه، اینه که فرستنده قبل از تنها چیزی که به ذهنم می

ارسال روش دستمال خشک کشیده و اثر انگشت 

ها هم پاک ی اثر انگشتخودش رو پاک کرده، بقیه

 شده.
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 آ... آره، حتماً... -

ل شد ولی به باز هم کاوه حس کرد پریسا یک آن هو

 روی خودش نیاورد و پرسید:

 عموت بهت چیزی گفت؟  -

به من که نه، به بابام گفته بود تو یه نقاشی از من  -

 کنی. وجو میپیدا کردی و دوره افتادی در موردش پرس

 رنگی زد. کاوه لبخند کم



عجیبه که بابات مثل بالی آسمونی نازل نشده سرم داد  -

 بزنه. 

ازم پرسید تو در مورد اون نقاشی باهام حرف زدی یا  -

هاش فهمیدم به عموم هم نگفتی نه. گفتم نه. از حرف

افتادم تو من چی بهت گفتم. مرسی که نگفتی وگرنه می

 دردسر. 

کم باور کنی قرار نیست هر چیزی در امیدوارم کم -

فهمم جار بزنم ولی هنوز برام عجیبه مورد هر کس می

 ات نیومده سراغم. که باب

زنگ زد به آقای ارجمند. اون بهش گفته بود این  -

شه. فکر کنم خیالش نقاشی اصالً دلیل قتل محسوب نمی

 راحت شده گذاشته دور خودت بچرخی! 

 ای کرد. خندهکاوه تک

خانوادگی به من لطف دارید. شهره هم دیگه جواب  -

 ده. هام رو نمیتماس

 پریسا با اخم گفت: 

 اهرت ذاتاً نچسبه. خو -



قدر بداخالق ندیده بودمش! شاید باشه. من تا حاال این -

 حاال دیگه برم تا نیومدن. 

هایش را پوشید و پریسا که دنبالش تا دم در کاوه کفش

 رفته بود گفت: 

 یه چیزی باید بهت بگم.  -

هایش را در هم کاوه منتظر به او نگاه کرد. پریسا دست

 ی گفت: گره کرد و با شرمندگ

اون دفعه... بار اول که اومده بودی در مورد ارشیا  -

بپرسی... خیلی کار زشتی کردم. ببخشید که زدم تو 

 صورتت. 

 برخورد من هم بد بود. حق داشتی عصبی بشی.  -

پریسا لبخند زد و کاوه چند لحظه محو صورتش شد که 

اش هایش کمی سرخ بود. چهرهی چشمهنوز گوشه

بچه بود که بعد از یک بدقلقی مفصل درست مثل یک 

داشتنی. آرام گرفته و برگشته به حالتی لطیف و دوست

 اختیار گفت: بی

 خداحافظ هوای بهاری.  -

 خداحافظ.  -



کاوه از در بیرون رفت و کمی بعد که ماشینش را به 

حرکت درآورد، تصویر پریسا با آن موهای پریشان و 

لبخند خجول جلوی چشمش بود و صدای ظریفی که با 

او خداحافظی کرده بود، در گوشش. هنوز برایش قابل 

ی آن مردک رذل رفته و هضم نبود که پریسا به خانه

غوش بگیرد و ببوسد، به اجازه داده بود او را در آ

همین سادگی! دیگر عشق پریسا برایش تمام شده بود 

اما اشک او دلش را به درد آورده بود. زیر لب زمزمه 

 کرد: 

آخه چرا قدر خودت رو ندونستی دختر؟ چرا به  -

فطرت تا این حد خودت رو خاطر یه مرد پست

تونستم ببخشم و چی رو میآوردی پایین؟ همه

دت، اینکه باهام بازی کردی و گولم بگذرم، اعتیا

 زدی، ولی این یکی...

خواست همین هایش را روی هم فشار داد. دلش میلب

االن برود و اشکان را زیر مشت و لگد بگیرد. ذهنش 

چیز را راست های پریسا. اگر او همهکشیده شد به حرف

گفته بود، دیگر شکی متوجه اشکان نبود. او به دلیلی 



ای از پریسا سا را رها کرده بود، پس کینهنامعلوم پری

 نداشت که منجر به قتل نوید شود. 

یاد آن لحظاتی افتاد که حس کرده بود پریسا دستپاچه 

هایش کمی کند. چشمشده و انگار چیزی را مخفی می

 جمع شد و به فکر فرورفت.
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پریسا دِر حیاط را کشید و هل داد و وارد شد. شاد و 

سرحال بود. امروز استاد کالس نقاشی آخرین کارش را 

داد. تحسین کرده بود و این حس خوبی به او می

طور که داشت با آرامش به طرف ساختمان همین

ها های رنگارنگ باغچهرفت و چشمش روی گلمی

 گفت: ی سوم با نفرت بود، صدایی از طبقه

 رسی. ی عوضی! به سزای کارت میدختره -

اختیار سر بلند کرد و بالفاصله به خودش گفت پریسا بی

آورد و سریع بهتر بود اصالً به روی خودش نمی



درچشم شد با آتوسا که رفت اما دیر شده بود. چشممی

ی سوم ایستاده و خیره شده بود به ی طبقهپشت پنجره

 او. 

 سالم عمه.  -

گلم رو پرپر کردی، خجالت م و زهرمار. پسر دستهسال -

 کنی؟ کشی تو روی من نگاه مینمی

هایی تند به طرف پریسا سرش را پایین انداخت و با قدم

 ساختمان رفت. آتوسا داد زد: 

 انشاهللا خبر مرگت رو بیارن.  -

 اش مشت کوبید و صدایش رفت باالتر. به سینه

دل بابات بذاره تا به حق پنج تن خدا داغت رو به  -

 کشیم. بفهمه ما چی می

 گفت: پریسا صدای جعفر را شنید که آرام می

 شه باز. بیا کنار آتوسا جان. حالت بد می -

کنی داغ نویدم تا ابد فکر کردی حالم خوبه؟ خیال می -

 ره؟ یادم می



هایش سرعت پریسا دیگر باال را نگاه نکرد فقط به قدم

هال واحد خودشان رسیده بود که داد. درست جلوی دِر 

 دار شده بود هوار زد: آتوسا با صدایی که از بغض خش

مونه. ما هم عوض باقی نمیهیچی تو این دنیا بی -

دیم. داریم درد اون مادر رو داریم تقاص پس می

چشیم. خدا همونی رو به سرمون آورده که می

 خودمون کردیم. 

ای که بسته هق و جیغ آتوسا پشت پنجرهصدای هق

رسید. پریسا با رنگ شد اما هنوز به گوش میشد، کم

تعجب نگاهی به پنجره انداخت و وارد شد. منقلب و 

عصبی بود. تمام حال خوبش دود شده و به هوا رفته 

های آتوسا بود. از بود ولی ذهنش درگیر آخرین حرف

کردند اش هنوز جوری رفتار میاینکه آتوسا و خانواده

دانند، کالفه بود اما االن او را قاتل نوید می که انگار

 فکرش را چیز دیگری پر کرده بود.
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به شهره که در آشپزخانه بود سالم کرد و به اتاقش 

اش را روی میز پرت کرد و با لباس رفت. وسایل نقاشی

فرورفت. بیرون روی تختخواب نشست و به فکر 

تک کلمات آتوسا را کنار هم چید و مرور کرد. زیاد تک

اش را از کیفش طول  نکشید که تصمیم گرفت. گوشی

درآورد و چند بار روی آن انگشت زد. با سومین زنگ 

 کاوه جواب داد: 

سالم. سرم شلوغه. ده دقیقه دیگه باید برم جلسه،  -

قبلش هم یه کار واجب دارم. بعداً بهت زنگ 

 نم. زمی

 پریسا با عجله گفت: 

صبر کن. یه سؤال دارم. چند وقت پیش گفته بودی  -

 ای تو جنوب شهر. ره یه خونهعمو جعفر می

 آره. چیزی یادت اومده؟  -

 در مورد اون خانواده چی فهمیدی؟  -

تری دارم. پیگیری نکردم. فعالً تو پرونده کارهای مهم -

 چطور مگه؟ 



دونم، شاید اشتباه االن... یه چیزی شد که... یعنی نمی -

 کرده باشم. 

زود بگو پریسا. دیر برسم جلسه زشته. جناب  -

 سرهنگ هم تو جلسه هست. 

های پریسا سریع تمام ماجرای کوتاه امروز و حرف

 آتوسا را برای کاوه تعریف کرد و پرسید: 

 ها عادیه؟ به نظرت این حرف -

راه ات هم روبهه، عادی نیست، ولی عمهراستش... ن -

طوری یه چیزی گفته باشه. نیست. ممکنه همین

 خوره. دونی که مدام داروهای قوی اعصاب میمی

دونم ولی... خب آره، تو بیشتر تجربه داری می -

دیم و هاش... ما داریم تقاص پس میولی... اون حرف

، همون کاری که خودمون کرده بودیم سرمون اومد

 ام و شوهرش یکی رو کشتن؟ معنیش این نیست که عمه

 شاید ولی به نظرم خیلی بعیده.  -

 ات برس. برو به جلسه -



مرسی که یادم انداختی! سرم گرم شد جلسه یادم رفت.  -

رجوعی هم که دو ساعته منتظرمه دیگه به کار ارباب

 رسم. فعالً خداحافظ.نمی

موقعی که به طرف  کاوه تماس را قطع کرد و بلند شد.

رفت، با خودش فکر کرد واقعاً بعید است اتاق جلسه می

آتوسا و جعفر کسی را کشته باشند اما این احتمال هست 

که فرزندانشان کسی را کشته باشند و این زن و شوهر 

هم درگیر ماجرا شده باشند. پریسا چیز مهمی را به او 

شت. اگر گذگفته بود. نباید راحت از روی این حرف می

اعضای این خانواده قبالً کسی را به قتل رسانده بودند، 

 احتمال داشت کشته شدن نوید یک انتقام باشد. 

□ 
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کاوه چند فایل را روی کامپیوترش باز کرد. قبالً 

خواست یک تمامشان را با دقت خوانده بود و حاال می



بار دیگر این اطالعات را در کنار هم مرور کند بلکه 

چیز مفیدی دستش بیاید. با خودش فکر کرد، 

های پریسا یکی پیدا ی داییمرخرف! چرا تو خونواده»

نه؟ مقداد زن دوم داره و یه شه که مثل آدم زندگی کنمی

ده و ساله. نازنین علیه شوهرش شهادت میپسر ده

دنبال این بوده که هر بالیی سرش بیاره، این همه سال 

وانمود کرده نازاست ولی بچه سقط کرده. بابک متهم 

ای که دوستش ی مقداده و با وثیقهبه سرقت از مغازه

داره که ای گذاشته آزاد شده. نازگل شغل مخفیانه

بره و کس خبر نداره. نیره واسه رمال مشتری میهیچ

گیره. محسن چند مورد شکایت فروش پورسانت می

اجناس تقلبی داشته که رضایت گرفته و به محکومیت 

نرسیده. امیرعلی هم که واسه خواستگار حسام پاپوش 

شد کشید محکوم میدوخته بود و اگه کار به دادگاه می

بگیره. فعالً تو این دوتا خانواده  ولی تونست رضایت

ای کاریغزال تنها کسیه که هنوز هیچ خالف و مخفی

 « ازش رو نشده.

با کالفگی مأوس را رها کرد و نفس عمیقی کشید. 

ها ظاهراً ربطی به قتل نوید نداشت، اما کدام از اینهیچ



آمد در مورد شغل نازگل اطالعات بیشتری به بدش نمی

گرفت.  اش را برداشت و شمارهشیدست بیاورد. گو

 پریسا سالم کرد. کاوه گفت: 

 سالم. یه سؤال دارم.  -

قدر هولی؟! دیگه احوالپرسی هم ها اینچرا تازگی -

 کنی. نمی

هایش را روی هم فشرد. پریسا خوب فهمیده کاوه لب

بود که کاوه دیگر با او مثل قبل نیست. بعد از ماجرای 

ی پریسا، از عشق بیهوده اشکان و دل کندن کاوه

تر شده و پریسا هم متوجه شده بود. از رفتارش رسمی

ای نداشت و برخوردش با او خوب بود، این دختر کینه

خواست او نسبت به او حس ترحم هم داشت و دلش نمی

 را برنجاند. با لحنی دلجویانه گفت: 

تونی کمکم کنم، تو مییه جاهایی تو پرونده گیر می -

 شناسی. هات رو بهتر از من میون فامیلکنی چ

 چی شده؟  -

 دونی شغل نازگل چیه؟ تو می -

 خونه. نازگل شاغل نیست. دانشجوئه. شیمی می -



های تو باشه، سننازگل چند سالشه؟ به نظرم باید هم -

 تر. دو سال بزرگیا... یکی

سن منه. همون سالی که دبیرستان رو تموم آره، هم -

کرد ولی نکور قبول شد. باید پارسال تموم میکردیم، ک

البد یه سری از واحدهاش رو افتاده و هنوز تموم 

 نکرده. حاال چی شده رفتی تو خط نازگل؟ 

 مثل بقیه پیگیر اون هم هستم.  -

کنه، کنم فهمیدی نازگل داره یه جایی کار میحس می -

 درسته؟ 

ای کرد. باز هم یک مورد از هوشیاری خندهکاوه تک

 خاص پریسا. 

خواستم مطمئن بشم کسی آره، یه جا مشغوله. می -

 های تو شدم.خبر نداره که االن با حرف
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پس البد این بهونه هم که درسش تموم نشده، واسه  -

یلی خرخون بود. به نظرم عجیب همینه. نازگل همیشه خ

 ساله بشه. بود واحد بیفته و لیسانسش پنج

 این هم ممکنه.  -

 کنه؟ حاال کجا کار می -

یادت هست که نباید به کسی بگی؟ قرار نیست به  -

خاطر تحقیق روی پرونده، زندگی مردم رو به هم 

 بریزیم. 

 فهمه. بگو دیگه! کسی نمی -

 مدله. -

 رد شد. های پریسا گچشم

مدل؟! یعنی از این کارهای غیرقانونی که شوی لباس  -

ذارن؟ وای خدا! چه جرئتی داره. ها میمختلط و این

 بُره. باباش بفهمه سرش رو می

ی قانونی نه، کارش غیرقانونی نیست. تو یه مؤسسه -

مشغوله، شوهای لباسشون هم مجوز داره و فقط واسه 

 شه. ها برگزار میخانم



کنه ولی همین هم داییم  باز خوبه خالف نمیحاال -

 شه. بفهمه، خیلی عصبانی می

پس حواست باشه رازداری کنی و به گوش کسی  -

 نرسه.  

باشه بابا، مگه خلم برم به باباش بگم؟ اصالً چه  -

 هام دارم؟ ای با داییمراوده

ات هم نرسه پریسا. خودت ی خالهبه گوش خونواده -

 گم. می دونی چیخوب می

پریسا یاد آتیال افتاد و لبخند زد. این روزها 

تر بود. وآمدشان بیشتر شده بود و کنار او راحترفت

خاله مهین هنوز مستقیم حرفی نزده بود ولی گاهی 

گفت و هایش چیزهایی در مورد آینده میمیان حرف

معلوم بود مطمئن است به زودی پریسا به خواستگاری 

 دهد. یآتیال جواب مثبت م

م، ولی نازگل چه گها هم چیزی نمیباشه، به اون -

کردم بتونه باباش رو بپیچونه. زبله! اصالً فکر نمی

 آد مدل بشه. البته خوشگل هم هست. بهش می



کاش خودت هم به جای اون گندی »کاوه در دلش گفت، 

شه، مدل شده وقت از ذهنم پاک نمیکه زدی و هیچ

اندام و م خوشگلی هم خوشاومد، هبودی. بهت هم می

 « قدبلند.

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

 مرسی از اطالعاتت. خداحافظ.  -

 پریسا با عجله گفت: 

 صبر کن. در مورد اون نقاشی چیزی نفهمیدی؟ -
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 نه هنوز. باید برم پریسا، خیلی کار دارم.  -

 باشه. خداحافظ.  -

اش نمانده تماس قطع شد. پریسا منتظر پاسخ خداحافظی

قدر سریع بود. کاوه با خودش فکر کرد کاش آن



خداحافظی نکرده بود. این دختر خیلی شکننده بود و 

 رنجاند. نباید او را می

همان موقع پریسا لباس پوشید و از خانه بیرون رفت. 

خواست دوستانش را ببیند ولی ترنم کالس دلش می

زنان شت و مانی درگیر کارهای مهاجرتش بود. قدمدا

کرد روی کمکش میراه افتاد و از خانه دور شد. پیاده

 کمتر فکر کند و حالش بهتر شود. 

گشت، هوا چند ساعت بعد که داشت به طرف خانه برمی

تاریک شده بود. پریسا یک آن برگشت و نگاهش به 

ت سرش با چهل متر فاصله پشخودرویی افتاد که با سی

آمد. ابروهایش در هم کشیده شد. به سرعت خیلی کم می

آمد این ماشین سفید قدیمی را موقع بیرون نظرش می

آمدن از پارک هم دیده بود. مطمئن نبود این همان 

ماشین باشد و در تعقیب او. در تاریکی هوا چیزی از 

هایش دید فقط از پرهیب سر و شانهصورت راننده نمی

که او یک مرد است. هنوز خیره بود به  تشخیص داد

ای پیچید و از مقابل چشمش دور خودرو که در کوچه

کرده و کسی در شد. خیال پریسا راحت شد که اشتباه می

 تعقیبش نیست. 



□ 

جعفر وارد اتاق کاوه شد. کاوه به احترامش بلند شد و 

ی های رو به پایین و چهرهسالم کرد. نگاهی به شانه

انداخت و نفس صداداری بیرون داد. خیلی مغموم او 

سخت بود که این پدر عزادار را به آگاهی احضار کند و 

هایی بزند. به یکی از بخواهد با او چنین حرف

 های اتاقش اشاره کرد. صندلی

 بفرمایید جعفر آقا.  -

 جعفر نشست و بالفاصله پرسید: 

 قاتل پسرم رو پیدا کردی؟  -

آلود شد و چند بار بغضی کوتاهش صدایش آخر جمله

 پلک زد که مانع ریزش اشکش شود. کاوه گفت: 

 تونه از چنگ عدالت دربره. پیگیرم. مطمئن باشید نمی -

کنید. انگار شماها هیچ کاری واسه این پرونده نمی -

اگه یه ذره فکر کنی، قشنگ معلومه کی نویدم رو 

 کشته. 



ب نبود ها پر بود و برایش عجیگوش کاوه از این حرف

روزه که نزدیکان مقتول انتظار داشته باشند او دوسه

 ها بفرستد. خونسرد گفت: قاتل را پشت میله

 ندازم.مطمئن باشید پیگیرم و چیزی رو از قلم نمی -
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 جعفر بغضش را فروداد و گفت: 

مژده بدی قاتل  فکر کردم امروز من رو خواستی که -

شه نویدم رو پیدا کردی. هرچند پسرم دیگه زنده نمی

گیره که بفهمه اون ولی اقالً دل مادرش یه کم آروم می

 آشغال به سزای کارش رسیده. 

ای امروز خواهش کردم بیایید که در مورد چیز دیگه -

 صحبت کنیم. 

 ی مغموم خیره شد به کاوه. جعفر با همان چهره

 چی شده؟  -



ای که شما مرتب بهشون سر در مورد خانواده -

ست. شون جوادیهزنید. یه مادر و دخترن که خونهمی

 ارتباط شما باهاشون چیه؟ 

 جعفر اخم کرد. 

من پیرمرد رو کشوندی اینجا که این رو بپرسی؟ نکنه  -

فکر کردی تو این سن با این حال مزخرفم هوس 

 کاری به سرم زده؟ کثافت

آقا، همچین جسارتی نکردم. در جریان هستم نه جعفر  -

زدید که قبل از فوت نوید همراه خانمتون سر می

کنید و بهشون. االن هم خبر دارم که براشون خرید می

 رسید. بهشون می

 جعفر پوزخند زد. 

دونی و باز داری من رو ها رو میخوبه این -

ی کنی. من و آتوسا به اون خونوادهجیم میسین

کردیم. االن آتوسا طفلک حال مک میبدبخت ک

فهمه. تمام مدت با آرامبخش خوابه، خودش رو نمی

زنه و گریه شه فقط جیغ میهروقت هم بیدار می

کنه، اینه که مجبورم تنها برم بهشون سر بزنم. می



تونم به ودماغ ندارم ولی نمیان. دلکسیهای بیآدم

خاطر دل خودم فقط بشینم خونه واسه پسرم 

 انتظارن. ها رو یادم بره. چشمعزاداری کنم و اون

 کاوه مستقیم به چشمان جعفر خیره شد و گفت: 

ها قبل فوت بله، خبر دارم که پدر خانواده سال -

آور خانواده کرده. یه پسر جوون داشتن که نون

 بوده اما دو سال پیش تصادف کرده و از دنیا رفته. 

مان گشاد زل زده جعفر خشکش زد. با دهانی باز و چش

 کشید. کاوه گفت: بود به کاوه و تند نفس می

تصادف چند تا شاهد داشته. پالک ماشین رو کامل  -

ندیده بودن ولی چند تا از حروف و ارقامش 

سفید بوده  206یادشون بوده. گفتن ماشین یه پژو

سال توش بودن. یکی از که یه خانم و آقای میون

خوب دیده و توصیف  ی راننده روشهود گفته قیافه

سفید داشتید که  206هم کرده. شما اون زمان یه 

ها فروختیدش. یادمه شنیده بودم که همون موقع

تصادف بدی کردید و ترجیح دادید ماشین رو 

ی دردسر بفروشید و یکی دیگه بخرید چون حوصله

صافکاری و تعمیر نداشتید. چند رقمی که از پالک 



ماشین شما یکیه. ی ماشین داریم، با شماره

ی راننده شده و تو پرونده توصیفی که از چهره

 خوره.موجوده، به شما می
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ی های جعفر لرزید و یک قطره اشک از گوشهلب

ی چشمش پایین چکید و از زیر عینکش روی گونه

 اش افتاد. چروکیده

گه نوید رو به تقاص می آتوسا چند روزه همش -

گه. اون جوون از دست دادیم. آره، انگار راست می

 جوون مردم رو گرفتم، جوونم از دستم رفت. 

 هق افتاد و نالید: به هق

چشمم ضعیف شده بود. تنبلی کردم و عینکم رو  -

عوض نکردم. اون روز آتوسا وقت دکتر داشت. 

ن دیر شده بود. سرعت داشتم. اصالً نفهمیدم او

جوون از کجا پرید جلو ماشین. فقط دیدم سپر جلو 



پونزده متر جلوتر با خورد به پاهاش و پرت شد. ده

 سر خورد زمین. 

عینکش را از روی چشم برداشت و کف دستش را 

خورد. های پیرش تکان میروی چشمانش گذاشت. شانه

ها دوباره چکید و جعفر چشمانش را پاک کرد اما اشک

 ه گفت: با صدایی گرفت

ی ماشینم تموم شده بود، تنبلی ترسیده بودم. بیمه -

کرده بودم و تمدیدش نکرده بودم. یهو با خودم 

گفتم اگه مخارج بیمارستانش زیاد بشه، باید 

 زندگیم رو بدم. پام رو گذاشتم رو گاز و رفتم. خونه

 هق کرد و ادامه داد: دوباره هق

آتوسا هم خیلی ترسیده بود. جفتمون اون شب  -

نخوابیدیم. دلمون آروم نگرفت. پیگیر شدیم و 

فهمیدیم جوون بدبخت قبل از اینکه برسه 

آور بیمارستان تموم کرده، از همه بدتر اینکه نون

 مادر و خواهرش بوده. 

 جعفر مکثی کرد و پوست لبش را با دندان کند. 



شه. داریم دو ساله این درد رو ِدلمه و پاک نمی -

دیم ولی حالمون خوب اش رو میخرج خونواده

نیست. هزار بار به خودم گفتم کاش عینکم رو 

رفتم، قدر سرعت نمیعوض کرده بودم، کاش اون

 رفتم. کاش همون موقع وایستاده بودم. کاش درنمی

 سرش را به راست و چپ تکان داد و نالید: 

پسرم رو گرفت که بفهمم داغ فرزند چیه. نویدم  خدا -

 کاری من شد. قربونی ندونم

کاوه نفس عمیقی کشید و سربازی را صدا زد و دستور 

ی دستمال روی میزش را جلوی داد آب بیاورد. جعبه

های ندامت و حسرت جعفر گذاشت. در این اتاق اشک

د، زیاد دیده بود، آه و افسوس و ای کاش زیاد شنیده بو

کدام مثل این یکی منقلبش نکرده بود. صبر کرد اما هیچ

 تا جعفر آرام شد و گفت: 

کنم قانوناً باید به اون خانواده اطالع بدم، ولی فکر می -

شاید ترجیح بدید خودتون باهاشون صحبت کنید. با این 

ای که تو این دو سال باهاشون داشتید، ارتباط دوستانه

 شنون. بهتره از زبون خودتون ب



 نه! -
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قدر سریع و محکم این کلمه را به زبان آورد جعفر آن

 که کاوه تعجب کرد. جعفر گفت: 

برام از مردن هم بدتره که برم زل بزنم تو صورت  -

های از دست دادن اون زن بدبخت که تمام اشک

و ما دلداریش داریم پسرش رو تو بغل آتوسا ریخته 

 کردی، منم. و بگم اون قاتلی که لعن و نفرینش می

 دوباره به گریه افتاد و نالید: 

شینم، تو برو کارهای قانونیت رو جا میمن همین -

بکن. اصالً بهتر که بیان شکایت کنن و برم زندان. 

شاید از این کابوس خالص بشم. دو ساله شب و 

آن سراغم. حاال و میفهمن روز نداشتم که ِکی می

شه، فقط داغ پسر اقالً دیگه این درد تموم می



مونه که به خاطر نادونی من خدا ازم گلم میدسته

 گرفت. 

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

خواهید اقدام قانونی شروع بشه، باید اگه می -

جا ی تصادف اونبفرستمتون پاسگاهی که پرونده

همراهتون بیاد گم یکی از همکارها تشکیل شده. می

که تنها نباشید، اما تو گزارشی که همراهتون 

نویسم که خودتون داوطلبانه مراجعه فرستم، میمی

کردید و خواستید که اعتراف کنید اون تصادف کار 

 شما بوده.  

اش توجه سر تکان داد. کاوه بلند شد و گوشیجعفر بی

 را به دست او داد. 

ثیقه یا ضامن آماده تونید تماس بگیرید براتون ومی -

کنن. احتماالً بعد از تشکیل پرونده و بازجویی، 

ده و همین امروز تا موقع دادگاه قاضی حکم می

 شید. آزاد می

حالت خیره ماند جعفر گوشی را گرفت و با صورتی بی

توانست تصمیم بگیرد به چه کسی زنگ به آن. نمی



ی جعفر بزند. کاوه از اتاق بیرون رفت و دستور داد برا

 چای ببرند. 

□ 

کاوه زنگ را فشار داد و منتظر ماند. چند لحظه بعد 

 صدای لرزان پریسا از پشت آیفون با تردید پرسید: 

 خودتی کاوه؟  -

 سالم.  -

 سالم. چرا اومدی؟ برو، بابام خیلی عصبانیه.  -

 واسه همین اومدم. در رو بزن.  -

ط را طی هایی بلند طول حیادر باز شد. کاوه با قدم

ی همکف باز شد و پریسا کرد که دِر هال طبقهمی

دار تنش بود و شالی روی بیرون آمد. یک پیراهن گل

هایش انداخته بود. موهای بازش دورش ریخته شانه

های فانوسی حیاط آشفتگی بود و زیر نور مالیم چراغ

حالش در صورتش آشکار بود. کاوه مقابلش رسید و 

 پرسید: 

 بابات و شهره نفهمیدن من اومدم؟  -



جا؛ ولی باالن. از وقتی عمو جعفر آزاد شده رفتن اون -

ونشون برات کشید. بهتره االن بابام قبلش کلی خط

 نبیندت.
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خوام باز جا دادهاش رو بشنوم. نمیاومدم که همین -

مون و عصبانیتش به مامان نهشب بیاد خونصفه

 بابام هم برسه. 

 پریسا ساکت ایستاد و به او نگاه کرد. کاوه گفت: 

 رم باال.  مرسی که نگرانمی. می -

راه نیست. البد مثل همیشه با ام روبهنرو. عمه -

بخش خوابوندنش ولی یه وقت بابام از کوره آرام

چیزی شه یه زنه، عمه هم بیدار میره داد میدرمی

شه. بذار برم شهره رو یواشکی صدا گه و بدتر میمی

 گه. کنم ببینم چی می



 اش را درآورد. کاوه گوشی

 زنم. خودم زنگ می -

پریسا نفس راحتی کشید. به نظرش بهترین کار همین 

بود که کاوه خودش با شهره حرف بزند ولی چند لحظه 

 اختیار هینبی« سالم افشین خان»بعد که کاوه گفت 

کشید. این مرد انگار دیوانه شده بود. بالفاصله صدای 

زد که از پشت قدر بلند داد میفریاد افشین بلند شد. آن

رسید. کاوه گوشی را کمی گوشی هم به گوش پریسا می

 از گوشش فاصله داد و گفت: 

پایین هستم، تو حیاطم. تشریف بیارید اینجا صحبت  -

 کنیم. 

تماس را قطع کرد، چون انگار افشین بدون هیچ حرفی 

 کاوه گوشی را توی جیبش گذاشت و به پریسا گفت: 

آد؛ بهتره اینجا نباشی. راستی برو تو. االن بابات می -

 پرهام کجاست؟ 

همون موقع که بابام برگشت و داشت به عالم و آدم  -

 داد، شهره زنگ زد مامانت اومد بردش. فحش می



خدا رو شکر عقلش به این یه کار رسیده که بچه رو  -

 از این محیط دور کنه. حاال برو. 

پریسا نگاه نگرانی به او انداخت و بعد به داخل 

ساختمان رفت. چند لحظه بعد دِر ورودی اصلی 

که شهره ساختمان باز شد و افشین بیرون آمد، درحالی

تنا به او اعزد. افشین بیدوید و صدایش میدنبالش می

جلو آمد تا مقابل کاوه رسید و دستش را بلند کرد که به 

او سیلی بزند. کاوه سریع مچ دست او را چسبید و 

 گفت: 

اومدم صحبت کنیم افشین خان. قرار نیست اینجا  -

 وایستم کتکم بزنید. 

 افشین دستش را بیرون کشید و داد زد: 

جا؟ تو جعلنق خجالت نکشیدی راه افتادی اومدی این -

واقعاً مگه حرفی هم واسه گفتن مونده؟ رو که نیست، 

 پای قزوینه! سنگ

های تکراری بزنم. خودتون دوست ندارم حرف -

 دم.مو انجام میدونید فقط دارم وظیفهمی
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 ی پیراهن کاوه را چسبید و با غیظ گفت: افشین یقه

ی من رو وپوک خونوادهات اینه که بری جیکوظیفه -

ی قتل نوید بودی چون دربیاری؟ آره؟ نگو دنبال پرونده

رفت. دونه جعفر جونش واسه پسرش درمیهر خری می

کنی مردی که هنوز درصد فکر مییعنی خودت حتی یه

 اشک چشمش خشک نشده، پسرش رو کشته باشه؟ 

ن مواردی رو دیدم. تو این هشت سال خدمتم همچی -

 کارم اینه که همه رو پیگیری کنم. 

 افشین کاوه را به طرف خود کشید و فریاد زد: 

ی ای با خونوادهدونم تو عوضی چه دشمنیمن نمی -

 کنم. کنم. آدمت میمن داری ولی حالیت می

شهره به زور خودش را میان آن دو جا داد و رو به 

 افشین آهسته گفت: 



وریزی راه ننداز افشین. کاوه که تو رو خدا آبر -

تقصیری نداره. دیدی که جعفر آقا گفت خودش 

 خواسته...

 افشین میان حرف او پرید، او را کنار زد و گفت:

داداشت الکی از این داداش نکبتت حمایت نکن. خان -

کرده راهی براش نذاشته. یا باید خودش رو معرفی می

 کردن. تهش یکیه. یا بازداشتش می

 خواسته کمکش کنه. ولی کاوه می -

 افشین هوار کشید:

دم برو بشین تنگ دل داداش جونت، طالقت می -

وفامیل من رو بکشه یکی فککمکش کن یکی

 دادگاه و پاسگاه. 

 صورت شهره وا رفت و ناباور زمزمه کرد: 

 افشین!  -

 کاوه گفت: 

آد طرف حساب شما منم افشین خان. خوشم نمی -

 از من رو سر شهره خالی کنید. تالفی عصبانیتتون 



افشین باز چنگ زد به لباس کاوه و او را جلو کشید. 

 خیره به چشمانش غرید: 

گذره. اوالً به تو ربطی نداره بین من و زنم چی می -

کنم پرتت کنن بدترین دوماً مطمئن باش کاری می

جای ایران تا آدم شی و یاد بگیری چطوری رفتار 

 دازمت یابو. نکنی. به گه خوردن می

 کاوه لباسش را از میان انگشتان افشین بیرون کشید. 

رسید افشین خان. با تهدید کردن من به جایی نمی -

مشکل جعفر آقا هم با رضایت مادر متوفی حل 

ی شه. مطمئنم چون این مدت از خونوادهمی

شن و کار خواهرتون محبت دیدن، با دیه راضی می

 کشه.به حکم قاضی و حبس نمی
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 افشین پوزخند زد. 



مطمئن باش محاله بذارم جعفر بره زندان، اما تو  -

 نشونم سر جات. یکی رو می

 رو به شهره اضافه کرد: 

تو هم دیگه حق نداری این داداش عوضیت رو  -

ببینی. بشنوم یک کلمه باهاش حرف زدی، دیگه 

 جات تو این خونه نیست. 

 شهره با رنگی پریده به کاوه گفت: 

 ها رو بشنوی؟ برو دیگه. اومده بودی همین -

 کاوه مقابل شهره خم شد و آهسته پرسید: 

 خوای با من بیای؟ نمی -

 نه.  -

کردی و تری، یه عمر نصیحتم میده سال ازم بزرگ -

ی دادی، ولی من جای تو بودم، تو خونهراه نشونم می

طوری باهام رفتار ده اینمردی که به خودش اجازه می

 موندم. کنه نمی

 افشین داد زد: 



کنی یا زنگ بزنم مأمور بیاد؟ گورت رو گم می -

شنیدی که، شهره دوست داره بمونه و همین 

ها رو بشنوه؛ اما تو اگه فقط یه بار دیگه پات حرف

از دِر این خونه رد شد و اومدی تو، با لگد 

 شو. ندازمت بیرون. گممی

کاوه تمام خشمش را با نفسی صدادار بیرون داد. چند 

هایش لحظه نگاه برانش را روی افشین چرخ داد و لب

خواست یک مشت توی را روی هم فشرد. دلش می

قدر راحت به خودش اجازه ن مرد بزند که اینصورت ای

داد سر همه داد بزند و توهین کند. دوست داشت یک می

آمپول منطق به او تزریق کند بلکه به خودش بیاید. به 

 شهره نگاه کرد. 

هر وقت تصمیم گرفتی از این جهنم خالص شی، دِر  -

ی بابا به روی خودت و پرهام بازه. من هم خونه

 تمم. دربست در خدم

 شهره فقط گفت: 

آم جا. صبح خودم میپرهام شب بمونه همون -

 آرمش. می



کاوه سر تکان داد و به طرف دِر حیاط راه افتاد. بیش 

از اندازه عصبی بود و به خودش فشار آورده بود که 

حرمت نگه دارد. با خودش فکر کرد بیچاره پریسا حق 

باه دست دارد برای فرار از این خانه به هزار کار اشت

زده باشد. تا قبل از قتل نوید، این روی دیکتاتور و 

خودخواه افشین را ندیده بود. اگر او همیشه همین آدم 

ها غیرقابل تحمل بود، البد شهره در تمام این سال

اش به خودخوری کرده و نگذاشته بود مشکالت زندگی

 اش برسد. گوش خانواده

ی پدال گاز وقتی ماشین را حرکت داد، پایش را رو

خواست با حداکثر سرعت براند و کمی فشرد. دلش می

 آرام شود.
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اش را مزمزه کرد، چشمانش را بست و با پریسا قهوه

 لذت خاصی گفت: 



ایه! انگار باید این کافه رو بذاریم هوم! عجب قهوه -

 ی همیشگی. جزو برنامه

 م لبخند زد. ترن

هایی که من و مانی زیاد اومده بودیم ولی وقت -

گذره. قدر زود میدونم چرا اینتایی هستیم نمیسه

 خوریم. هولکی یه چیزی تو اولین جا میهمیشه هول

 آد؟ مانی گفت ِکی می -

 زنه. گفت کارش تو سفارت تموم شه زنگ می -

اش صدایش لرزید. پریسا از روی میز دست آخر جمله

 دراز کرد و دست او را گرفت. 

از حاال دلت براش تنگ شده؟ هنوز که نرفته. حاال کو  -

 تا ویزا بدن و بعدش هم که تا آخرهای تابستون هست. 

افته یه مدت خیلی دوستش دارم. هر وقت یادم می -

 گیره. بینمش دلم میطوالنی نمی

 آد. حاال تو هم! گفت که تعطیالت کریسمس میخب  -

 چهار ماه. شه سهخب می -



کم خودت رو لوس کن دیگه بابا. تمام حال قهوه رو  -

پروندی! تازه تلفن و اینترنت هم هست. مطمئنم از هم 

 مونید. خبر نمیبی

ترنم سعی کرد لبخند بزند. خودش هم دوست نداشت 

و به نظرش پریسا  مانی را با اشک و آه بدرقه کند

گفت. از حاال نباید به استقبال غم و غصه درست می

رفت. پریسا وقتی مطمئن شد ترنم از آن حال دور می

شده، دستش را رها کرد و پاکت سیگارش را از کیفش 

 درآورد. ترنم گفت: 

 یکی هم به من بده.  -

خیال ور دراومده؟ بیتو و سیگار؟! آفتاب از کدوم -

ه ندارم وسط کافه بیفتی به سرفه زدن و بابا! حوصل

 ملت رو بهمون بخندونی! 

 بار اول نیست. قبالً هم کشیدم.  -

 ابروهای پریسا جمع شد. ترنم گفت: 

 ات این شکلی شده؟ انگار جن دیدی! چرا قیافه -



کردم! تو که از وهللا جن دیده بودم کمتر تعجب می -

ها غر فهاومد. همیشه تو کابوی سیگار خوشت نمی

 سوزه. هات از دود سیگار میزدی که چشممی

آد. خب از سیگارهای معمولی هنوز هم خوشم نمی -

 االن یهو هوس کردم. 

 پریسا خندید. 

نکنه سیگار برگ کوبایی کشیدی؟! وای خدا! تجسم  -

 ی لبت عالیه! ات با یکی از اون سیگارها گوشهقیافه

بود. اصالً بوی گند  ای کشیدم. خیلی خوبسیگار میوه -

 داد. سیگارهای معمولی رو نمی

ها؟ همون واسه تو خوبه! حاال چی سیگار سوسولی -

 شد اصالً هوس سیگار کشیدن کردی؟
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 ترنم شانه باال انداخت. 



کشه. همیشه نه البته، فقط یه ها میرکسانا از اون -

 هایی. بهم تعارف کرد، کشیدم خوشم اومد. وقت

کنی ها! همش یه خیلی واسه من رکسانا رکسانا می -

ترم نبودم، رفتی واسه خودت رکسانا پیدا کردی! طفلک 

مانی برنگرده ببینه به جاش یه هوشنگی، غضنفری، 

 چیزی ردیف کردی! 

عمراً! مانی جانشین نداره. ده سال هم طول بکشه  -

گه بیاد جاش. حاال رکسانا هم جای تو رو محاله کس دی

قدر من نگرفته. خب این ترم تنها بودم. از ترم یک اون

شناختیم. این ترم و تو با هم بودیم که کالً بقیه رو نمی

 کردم. هاش داشتم دق میکه رفتی، اول

 پریسا با اخمی ساختگی گفت: 

بعد سرکار رکسانا خانم یهو تو سلف ظاهر شد  -

سوته شدید رفیق نشست سر میزت و سه

 جونی! ُمردم از حسودی! جون

 ترنم خندید. 

کامالً مشخصه! اسم رکسانا اومد، سیگار کشیدن  -

 یادت رفت! 



پریسا نگاهی به دِر باز پاکت سیگارش انداخت و یک 

 نخ بیرون کشید و روشن کرد. ترنم پرسید: 

 پس من چی؟ -

 برو با رکسانا جونت سیگار بکش!  -

 خدایی حسودیت شد؟  -

ی کوچکی پریسا دود سیگارش را بیرون داد و جرعه

 اش نوشید. از قهوه

 کنی. ها که شوخیه، ولی نکش ترنم. عادت میاین -

 ی چشم به او نگاه کرد. ترنم از گوشه

 یکی باید آدم رو نصیحت کنه که خودش نکشه!  -

گم تونم بذارمش کنار میخودم کشیدم و االن نمی چون -

نکش. اگه جریان دستگیریم پیش نیومده بود، هنوز 

کشیدم. چرا بذارم تو راهی رو بری که حشیش هم می

 من تا تهش رفتم و بیراهه بود؟ 

ترنم اخم کرد. پریسا سیگار خودش را به طرف او 

 گرفت. 



ی با این حاال قهر نکن. بیا پک بزن هوست بیفته ول -

 رکسانا هم زیاد نکش. نذار بهش عادت کنی. 

 ترنم سیگار پریسا را گرفت و پک زد. 

ذارم عادت بشه. مانی بفهمه، پوستم رو نمی -

 َکنه. می

 پریسا اخم کرد. 

بفرما، این اولین ضررش. تا حاال ندیده بودم تو و  -

 مانی چیزی رو از هم قایم کنید. 

 زد. ترنم کمی قهوه نوشید و لبخند 

خب حاال، انگار نشستم سر بساط منقل و وافور!  -

 کشم بابا، نترس. نمی

پریسا دستش را برای گرفتن سیگار دراز کرد. ترنم پک 

 دیگری به سیگار زد و آن را به پریسا داد. 

 حواست باشه پیش مانی از دهنت درنره.  -

حواسم هست ولی دیگه از من سیگار نگیر. حاال که  -

 گیرم.درد میدونه، دوبله وجدانمانی هم نمی
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 ترنم با خنده گفت: 

 رم کافه! باشه، من هم با رکسانا می -

 خونه؟ گفتی چی می -

 گرافیک.  -

 سال چندمیه؟  -

 کنه. ترم هفتمه. بهمن تموم می -

پریسا سیگارش را در زیرسیگاری پر از قهوه خاموش 

 کرد. 

ولی نکش ترنم. یادته تازه از کمپ اومده بودم، راحله  -

رو تو پارک دیدیم؟ اون روز خیلی حرص خوردم که 

مانی سیگاری رو از دستم گرفت و له کرد، بعد هم که 

راحله زنگ زد، گوشی رو گرفت و تهدیدش کرد. از 

شیش بخرم. شکر خدا اون روز حرصم رفتم پارک ح

ساقی همیشگی حشیش نداشت، من هم قرص خریدم و 



رفتم خونه ولی تو راه مانی باز رنگ زد یه جوری 

باهام حرف زد که دیگه دلم نیومد قرص بخورم. اگه 

مانی اون کارها رو نکرده بود، من االن دوباره معتاد 

 بودم. 

و رکسانا  قدر ماجرا رو دراماتیک نکن بابا. مناین -

ها بریم کافه، یه دو بار وسط کالسای یکیشاید هفته

شه و سیگار بکشم. امتحانات هم که داره شروع می

 دیگه وقت این کارها نیست. 

 پریسا لبخند زد. 

آم دانشگاه. بخوای با خدا رو شکر! ترم بعد خودم می -

 دونم با تو! رکسانا ُمکسانا بگردی، من می

 ود! حسود هرگز نیاس -

همینه که هست! تو مال خودمی! تازه به مانی هم  -

ذارم ورت داره ببردت رحم کردم که دو سال دیگه می

 ور دنیا! اون

هر دو دختر خندیدند و از روی میز دست همدیگر را 

گرفتند. یک آن لبخند از روی لب پریسا محو شد و با 

خودش فکر کرد بعد از رفتن مانی و ترنم چقدر تنها 



ها همیشه برایش شود. ارتباط برقرار کردن با آدممی

ترسید. یک آن حال از تنهایی میسخت بود، درعین

ذهنش به آتیال کشیده شد. دوست خوبی بود، یک عمر 

شد او را به چشم همسر اش کرد بود. کاش میهمراهی

 ببیند. 

□ 
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 کاوه روی گوشی انگشت کشید. 

 جانم شهره.  -

 سالم.  -

 کاوه با مهربانی گفت: 

 سالم شهره جان. خوبی؟  -

 آره.  -



رسه. افشین باز چیزی صدات زیاد خوب به نظر نمی -

گفته؟ دیشب خیلی جلوی خودم رو گرفتم چیزی بهش 

 نگم ولی فکرم موند پیشت. 

 کشه. ل نمیعصبانیت افشین سر من ده دقیقه هم طو -

هاش خیلی سنگین بود. اسم طالق رو وسط حرف -

 کرد انگار مالک توئه. کشید و یه جوری رفتار می

از دلم درآورد کاوه، نگران نباش. عصبی بود یه  -

چیزی گفت. افشین بخواد من رو طالق بده؟ امکان 

 نداره. 

قدر بهم زنگ نزدی که وقتی پس االن... راستش اون -

 شه. گیری آدم نگران میتماس می

 شهره با مکث گفت: 

راستش... من و افشین االن مشکلی نداریم ولی...  -

 نگران توام. 

 ای کرد. خندهکاوه تک

ونشون کشیده که من رو منتقل چی شده؟ باز خط -

 کنه میرجاوه؟! می



یر کاوه. افشین دوست و آشنا حرفش رو شوخی نگ -

زیاد داره، تو هر صنف و شغلی. مطمئنم اگه بخواد 

دونی، گاهی با تونه این کار رو بکنه. خودت که میمی

 شه. یه تلفن تمام کارهای اداری در سه سوت انجام می

 کاوه نفس عمیقی کشید. 

 کار کنم؟ گی چیبه فرض که بتونه، تو می -

وه. واسه چی راه افتادی یه کم محتاط باش کا -

کشی بیرون؟ به وپوک زندگی فامیل افشین رو میجیک

 خوره؟ ی قتل نوید میچه درد پرونده

تون بندیزنی؛ حتی جملهداری عین افشین حرف می -

هم شبیهه! ولی دوست ندارم فکر کنم خواهرم بعد از 

 های افشین رو به من دیکته کنه. قرنی زنگ زده حرف

 ض گفت: شهره معتر

معلومه نباید همچین فکری بکنی. من نگرانتم کاوه،  -

مطمئنم خودت هم دوست نداری از تهران بری. چیزی 

 شه یه کم احتیاط کنی. نمی

کنم شهره، حاال تهش به هرجا برسه. من کارم رو می -

تا روزی که تهرانم و این پرونده دستمه، از هر راهی 



. مقصر من نیستم که رم که قاتل نوید رو پیدا کنممی

کاری و خالف تمام اعضای این خاندان یه سری مخفی

هاش ره و بعضیدارن که وسط تحقیقات من لو می

وپرت بگه و حتی به جرمه. مهم نیست افشین چرت

خودش اجازه بده جلوی من به خواهرم توهین کنه. تا 

ذارم، کمکشون جایی که بتونم، به همه احترام می

اقعاً حاضر نیستم به افشین باج بدم که کنم، ولی ومی

 مبادا بهم ضرری برسه.

 :�🌺�دختری در غبار 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_سیصد_و_شصت_و_یک

 شهره سرزنشگر گفت: 

گم یه بار هم که شده تو زندگیت عاقل باش. من نمی -

 گم... کارت رو نکن فقط می

 کاوه حرف او را قطع کرد. 



کنم، حتی کارم رو به هر شکلی که صالح بدونم می -

اگه بخوای به دستور همسرت دیگه من رو نبینی و 

 اسمم رو از برادریت خط بزنی. 

 کاوه! گوش کن، تو...  -

ست چون من تا ته فایدهنه، تو گوش کن. این بحث بی -

گیره. یا رم جلو، هیچ تهدیدی هم جلوم رو نمیخط می

کنم، یا چند م و قاتل نوید رو پیدا میرسبه نتیجه می

ای سال از خدمتم تو مرز پاکستان یا هر جهنم دیگه

گذره. ممکنه افشین بتونه محل کارم رو عوض کنه می

 تونه عوض کنه. اما من رو نمی

 تر ادامه داد: کاوه نفس عمیقی کشید و با لحنی مالیم

هرحال دوستت دارم. تا ابد خواهرمی. هر وقت به -

اومد، بهم مکی الزم داشتی، کاری از من برمیک

 زنگ بزن. خداحافظ. 

ی خداحافظی شهره را شنید، گوشی را وقتی زمزمه

اش را که به سوزش روی میزش پرت کرد و معده

افتاده بود، آرام ماساژ داد بلکه درد تمام شود. حس 



اش کرد در حال گذراندن بدترین روزهای زندگیمی

 بست و به پشتی صندلی تکیه داد.  هایش رااست. چشم

درد آرام نشد و کاوه تصمیم گرفت امروز مثل آدم غذا 

دردی که پایانش به سردرد بخورد و به جای تحمل معده

کشید، به بدنش توجه کند. گوشی تلفن روی عصبی می

ای در همان حوالی غذا میز را برداشت و به آشپزخانه

 سفارش داد. 

جوشش اسید معده در گلویش را  یک لیوان آب خورد تا

فروبنشاند و تصمیم گرفت تا موقع رسیدن غذا به 

خودش استراحت بدهد. خودش را روی صندلی پایین 

کشید و راحت تکیه داد. به محض اینکه خواست چشم 

ببندد، عالمت روی مونیتور خبر از رسیدن فایل جدیدی 

داد. سریع صاف نشست و دعا کرد همان چیزی باشد 

کشید. چند روز قبل به او از دیروز انتظارش را میکه 

خبر رسیده بود که طی تحقیقات مأمورانش بهرخ به 

دلیل نازایی از همسر اولش جدا شده بوده و این 

موضوع حسابی ذهنش را درگیر کرده بود. هرچند 

امکان داشت مشکل بهرخ با درمان برطرف شده باشد 

ط ماجرایی وجود گفت این وساش میاما شم پلیسی قوی



دارد. دستور پیگیری خط تلفن بهرخ را داده بود و 

خیلی زود فهمیده بودند بهرخ با زنی به نام مهشید 

های زیادی داشته است. درخواست بعدی کاوه تماس

 تحقیق در مورد مهشید بود. 

فایل را باز کرد و وقتی دید همان چیزی است که 

رنگی زد. د کممنتظرش بود، سریع آن را خواند. لبخن

درست حدس زده بود و یک جای کار ایراد داشت. از 

حساب بهرخ مدام مبالغی به حساب مهشید واریز شده 

های ریز و درشت از طور واریزیبود و همین

های افرادی دیگر. چیزی که در این بین موضوع حساب

کرد، این بود که مهشید ظاهراً هیچ شغلی را جالب می

آپارتمان شیک و بزرگ در یکی از  نداشت ولی در یک

کرد و در گزارش نوشته بهترین نقاط تهران زندگی می

رسد یک زندگی مرفه دارد. مالک شده بود به نظر می

قیمت خارجی هم همان آپارتمان بود و یک ماشین گران

چیز را از قلم زیر پایش. گروهبان قدرتی باز هم هیچ

رش قید شده بود که نینداخته بود. تحقیق کرده و در گزا

ی مهشید دارای سطح مالی متوسط و ساکن خانواده

حال ازدواج بهشهرستان کوچکی هستند و مهشید تا



توانست از ارث یا مهریه نکرده است. پس ثروتش نمی

به دست آمده باشد. حاال دیگر کاوه هیچ تردیدی نداشت 

که این زن مشغول انجام یک کار خالف است اما اینجا 

بست خورده بودند. هیچ دلیلی در مورد فساد نبه ب

اخالقی یا کارهای خالف از او به دست نیامده بود و 

اش او حتی سوءظنی هم متوجهش نبود. در محل زندگی

زیر شناختند که سربهرا به عنوان زنی ساکت و تنها می

 آید.رود و میمی

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_سیصد_و_شصت_و_دو

کرد دفعه بلند شد. حس میوه به فکر فرورفت و یککا

بد نیست به شکلی خودش سر راه مهشید قرار بدهد و 

با او صحبت کند که رفتار و برخوردش را ببیند و تحلیل 

ی خاصی در ذهنش نبود ولی در طول کند. هیچ نقشه

مسیر وقت داشت فکر کند و برنامه بریزد، ضمن اینکه 



د کوتاه اتفاقی به عنوان به نظرش حتی یک برخور

 کسی که واحد را اشتباه آمده هم کافی بود. 

زن روی مونیتور دوباره توجهش را جلب کرد چشمک

و نشست. فایل را باز کرد و خواند. یک سرباز وارد 

 اتاق شد و گفت: 

 قربان، غذا سفارش داده بودید.  -

کاوه اشاره کرد که آن را روی میز بگذارد. بوی 

اش را بیشتر ی خالیاتاق را پر کرد و معدهکباب جوجه

به مالش انداخت. بعد از بیرون رفتن سرباز گوشی تلفن 

 را برداشت و شماره گرفت. 

قدرتی، این کسی که به حساب سحر مرادی مرتب پول  -

ریزه کیه؟ در موردش تحقیق کردی؟ بار سومه می

 واریزی داشته. 

 دم. تون اطالع میذارم تو برنامه و بهخیر قربان، می -

ای بود که کاوه متوجهش در صدای گروهبان شرمندگی

 شد. با مالیمت گفت: 

ایرادی نداره. هر وقت اطالعاتی پیدا کردی برام  -

 بفرست. 



 اطاعت قربان.  -

کاوه نگاهی به ظرف غذا انداخت که در یک نایلون 

 سفید بود و گفت: 

بیا این رو  من غذا سفارش دادم ولی باید برم بیرون. -

 ببر بخور. 

 ناهار خوردم قربان، نوش جان.  -

ها یا افته. ببر بده به بچهخب تا برگردم از دهن می -

 سربازها. ببین کی غذا نداره امروز. 

 چشم قربان.  -

کاوه گوشی را گذاشت و باز به ظرف غذا نگاه کرد. 

توانست اول غذا بخورد و بعد ای نبود و میکارش عجله

گذاشت ده دقیقه ولی اشتیاقش به فهمیدن نمیبرود 

روی صندلی بنشیند. کشو را بیرون کشید و از یک 

قوطی سفید، کپسولی بیرون آورد و با یک لیوان آب 

کرد تا برود و اش را آرام میخورد. این فعالً درد معده

 برگردد.

دو ساعت بعد که داشت به طرف محل کارش 

وع شد و به او یادآوری درد شرگشت، دوباره معدهبرمی



کرد که باید غذا بخورد. ماشین را جلوی یک کبابی کنار 

های فلزی داخل مغازه کشید و پیاده شد. روی صندلی

های نشست و در تمام مدتی که مشغول خوردن لقمه

کباب بود، به مهشید فکر کرد. شانس با او یار جوجه

بود  بود و موقعی رسیده بود که مهشید از بیرون آمده

خواست ماشینش را به داخل پارکینگ ببرد. کاوه و می

که او را از روی عکس شناخته بود، ایستاده و از او 

آدرس پرسیده بود. تظاهر کرده بود سرما خورده و 

صدایش گرفته است و به این بهانه پیاده شده و نزدیک 

رفته و خوب او را بررسی کرده بود. زنی بود با 

ساله با مت اما ساده، حدود چهلقیهایی گرانلباس

ای در او ندیده بود رفتاری کامالً عادی. کاوه هیچ نکته

که توجهش را جلب کند جز یک چیز. این همه سادگی و 

همرنگ دیگران بودن، خودش عجیب بود! ترفندی بود 

کردند تا میان که خیلی از خالفکارها از آن استفاده می

. دیگر شک نداشت که جامعه گم شوند و به چشم نیایند

 این زن مشغول یک خالف است. 

موقعی که غذایش تمام شد، خودش را قانع کرده بود که 

ماجرای مهشید و بهرخ را فعالً کنار بگذارد. احتمال 



اینکه بهرخ نقشی در قتل نوید داشته باشد خیلی کم 

بود. هرچند هنوز به مقداد مظنون بود اما نباید درگیر 

 رفت. باید دنبال مسیر اصلی پرونده می شد وفرعیات می

اش ی آگاهی که شد، سیر و راضی بود. معدهوارد اداره

آلودگی باالخره از درد افتاده بود و کمی احساس خواب

کرد. به خودش وعده داد که یک چای لیوانی پررنگ می

تواند با ذهنی آماده روی آورد و بعد میحالش را جا می

. جلوی دِر اتاقش رسیده بود که کارهایش متمرکز شود

گروهبان قدرتی از اتاق دیگری بیرون آمد و احترام 

 گذاشت. کاوه گفت: 

 آزادباش. با من کار داری؟  -

 بله قربان.  -

 چی شده؟  -

 گروهبان یک قدم جلوتر آمد. 

 مقداد حبیبی بازداشت شده قربان.  -

 بازداشت؟ به چه اتهامی؟  -

ن، ولی چون مهم بود خواستم براتون فرستادم قربا -

 شخصاً هم اطالع بدم که حتماً ببینید. 



کاوه سریع وارد اتاقش شد و به طرف میزش رفت. 

کمی بعد که گزارش را خواند، طوری ذهنش درگیر شد 

آلودگی و تصمیم چای خوردن را به کل از یاد که خواب

 برد و بالفاصله بلند شد.

 

 #دختری_در_غبار
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آتیال ماشین را پارک کرد و وقتی پیاده شدند و به طرف 

 پارک راه افتادند پرسید: 

دوست نداشتی بریم یه کافه، یه فنجون قهوه  -

 بخوریم؟ من خیلی سنگین شدم. زیادی غذا خوردم. 

 پریسا خندید. 

هم کاه مال خودت بود هم کاهدون! مجبور بودی اون  -

 ری؟ اون هم واسه شام! همه غذا بخو



خب خوشمزه بود، تو هم که نصف شامت رو  -

تونم تکون نخوردی، مجبور شدم بخورم دیگه! االن نمی

 بخورم. 

 هایش سرعت داد. پریسا آستین او را کشید و به قدم

رویه شکمو! واسه همین گفتم بیایم راهش پیاده -

پارک. بخوای بری بشینی تو کافه، غذات تا صبح 

 شه. م نمیهم هض

آتیال لبخند زد و تندتر رفت که سرعتش با پریسا یکی 

 اش با لبخند به پریسا نگاه کرد. شود. از باالی شانه

 تو جون بخواه. راه رفتن که چیزی نیست.  -

اختیار دست نرم و کوچک پریسا را گرفت. پریسا بی

تر دستش را کمی به سمت خودش کشید اما آتیال محکم

دست او را چسبید و کمی به سمتش خم شد، خیره در 

 وار گفت: چشمانش زمزمه

کم بهم عادت قرار شد بذاری دستت رو بگیرم که کم -

 کنی. 

ش پریسا کمی سرخ شد ولی دیگر برای دور کردن دست

از میان انگشتان آتیال مقاومتی نکرد. به این نتیجه 



رسیده بود که تنها راهش برای یک زندگی آرام و 

تر از آتیال ای مناسبراحت ازدواج است و فعالً گزینه

سراغ نداشت. چند روز قبل در مقابل اصرارهای مداوم 

آتیال برای گرفتن جواب مثبت، باالخره گفته بود که 

تواند مردی را که این است که نمی ترین مشکلشمهم

یک عمر به چشم برادر دیده، به عنوان همسر بپذیرد و 

آتیال اجازه گرفته بود دستش را بگیرد تا پریسا به 

مرور به او عادت کند. به آتیال اعتماد داشت. شک 

وقت از او توقع شناسد و هیچنداشت که حد و مرز می

ترین کار بود که نابجایی نخواهد داشت. شاید این به

تر آتیال عادت بدهد و بتواند خودش را به حضور نزدیک

 اش را قبول کند. خواستگاری

در هوای دلچسب شبانه از میان گیاهان پارک زیر نور 

های فانوسی جلو رفتند و وقتی به یک نیمکت چراغ

 خالی رسیدند، آتیال گفت: 

 بشینیم؟  -

 خسته شدی تنبل؟  -

 تن خیلی سخته. سنگینم، راه رف -



که هنوز دست پریسا روی نیمکت نشست و آتیال درحالی

او را در دست داشت، کنارش جای گرفت. پریسا 

 پرسید: 

 خوام زیاد دیر برم خونه. ساعت چنده؟ نمی -

 بابات باز گیر داده؟  -

دونی که ده ولی میبا شماها که هستم زیاد گیر نمی -

خیلی دیر برگردم.  آد وقتی با تو تنهام،خوشش نمی

ها آتیه دیگه مثل قبل زد که چرا تازگیعصر غر می

رم ها باهامون نیست و من با تو زیاد میبیشتر وقت

 بیرون. 

اگه زودتر جواب من رو بدی و به بابات بگیم، مشکل  -

 شه. حل می

شه تو این هنوز چهلم نوید هم نشده. به نظرت می -

 بگیم؟  وضع بریم به بابام همچین چیزی

 آتیال لبخند زد. 

معنی حرفت اینه که جوابت مثبته؟ االن فقط لنگ  -

 عزای نویدیم؟ 

 پریسا اخم مالیمی کرد. 



دوزی؟ من بری و میچی فوری واسه خودت می -

 هنوز هیچ جوابی به تو ندادم. 

 آتیال مجذوب به او نگاه کرد. 

جون دل من، بگو آره دیگه. تو که آخرش این جواب  -

 دی، زودتر بگو بذار دلم آروم بگیره. رو می

دی اذیتم نکنی و اصالً معلوم نیست آتیال. مدام قول می -

بذاری با آرامش تصمیم بگیرم ولی دو روز بعد یادت 

ی دی که زودتر جواب بدم. تا پروندهره. باز گیر میمی

ام. قتل نوید بسته نشده باشه، من هنوز مظنون اصلی

لیوان لعنتی بوده. اصالً درک اثر انگشتم روی اون 

 کنی چقدر ذهنم درگیره و حالم بده؟نمی
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 آتیال پوزخند زد. 



فهمم ذهنت درگیره ولی به نظرم داری برام بهونه می -

 آری. می

 منظورت چیه؟  -

 آتیال نفسش را پوف کرد. 

 هیچی، ولش کن.  -

آد حرف رو نصفه بزنی. یا نباید دونی که بدم میمی -

ای گفتی یا حاال که گفتی تا تهش بگو. من چه بهونهمی

 آرم؟ دارم برات می

آتیال زیر نور مالیم پارک چند لحظه خیره شد به 

 چشمان پریسا. 

 نمک. فهمم من رو خوابوندی تو آبفکر نکن نمی -

 های پریسا گرد شد. آتیال گفت: چشم

فهمم؛ ولی چون دوستت دارم پا فهمم، خوب هم میمی -

ها ورداری. بازیپس نکشیدم بلکه دست از این بچه

خوادت و کی داره بلکه بهت ثابت بشه کی واقعاً می

 کنه. باهات بازی می

 زنی؟ گی؟ از کی حرف میتو چی داری می -



 خودت رو نزن به اون راه.  -

ان آتیال بیرون کشید و پریسا دستش را از میان انگشت

 عصبی گفت:

هات بدترین کنی. این حرفداری بهم توهین می -

طوری شناختی که اتهامه. تو واقعاً من رو این

زمان با دوتا مرد برم و بیام و بخوابونمشون تو هم

خوام؟ برات نمک بعد تصمیم بگیرم کدوم رو میآب

 کنه. متأسفم که مغزت قد یه جوجه هم کار نمی

روی صندلی بلند شد. آتیال هم سریع برخاست و از 

 مقابلش ایستاد. زل زد به چشمانش. 

 کردی بفهمم؟ حقیقت تلخه، نه؟ فکر نمی -

 پریسا با غیظ گفت: 

کنی چیه. فهمم این اراجیفی که داری سر هم مینمی -

 من رو برسون خونه. دیگه کاری با تو ندارم. 

اشتباه نکرده رسه به اینجا. مطمئن بودم تهش می -

دی. تا بودم. تو اون عوضی رو به من ترجیح می

 فهمیدی متوجه شدم، دیگه کاری باهام نداری. 

 پریسا داد کشید: 



گذره. واسه خودت هات داره از حد میدیگه توهین -

دونم چیه نه در نشستی یه قصه بافتی که نه می

مورد کیه، بعد تو ذهنت من رو محاکمه و محکوم 

 ازه طلبکار هم هستی. هم کردی، ت

خواست برود که آتیال مچش با دست او را کنار زد و می

 را چسبید. 

دونی، نه؟ باشه، انگار باید رک بهت بگم. تو نمی -

 ست. هنوز چشمت دنبال کاوه

 چی؟! کاوه دیگه از کجا اومد این وسط؟  -

 آتیال پوزخند زد. 

از اون روز که بهم گفتی ازت خواستگاری کرده  -

وده و سر جریان اعتیادت گذاشته رفته، ذهنم ب

درگیر شده بود که چرا همون موقع به من و آتیه 

کردم یه چیزی رو هنوز نگفتی. نگفتی. حس می

چند وقت پیش که فهمیدم ایشون وقتی کسی 

جا، تازه فهمیدم چطوری آد اونتون نیست میخونه

 بازیم دادی. 



ال داد بزند اما دهان پریسا باز شد که دوباره سر آتی

گوید. عصبی از یادش آمد و تازه فهمید آتیال چه می

 خودش دفاع کرد. 

تو یه ذره هم فکر نکردی شاید اون روز کاوه  -

اومده بوده در مورد پرونده با من حرف بزنه؟ 

 نشستی واسه خودت بریدی و دوختی؟
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 چرا باید وقتی بیاد که کسی خونه نیست؟  -

دن تو چون با بابام و شهره دعواش شده. راهش نمی -

خونه. اصالً تو از کجا فهمیدی؟ زاغ سیاه من رو چوب 

 زدی؟ می

 آتیال پوزخند زد. 

ها بودم! شانسی دیدمش. خیلی خرتر از این حرف -

تون بودم، یهو دلم برات پرپر زد، گفتم نزدیک خونه



یام سر کوچه بهت زنگ بزنم بریم یه دوری بزنیم. ب

دیدم جناب سروان دِر خونه رو هل داد و اومد تو. 

کنن ایشون. انگار خیلی هم احساس صمیمیت می

 بینن زنگ بزنن! الزم نمی

پریسا با حرص مچش را از میان انگشتان آتیال بیرون 

 کشید و داد زد: 

ا همچین البد خودت یه همچین آشغالی هستی که ت -

چیزی دیدی، بدترین چیز به فکرت رسید. همون 

بهتر که زود شناختمت. دیگه واقعاً کاری باهات 

 گم. ندارم. فردا به مامانت هم می

 های سریع راه افتاد. آتیال خودش را به او رساند. با قدم

خواد تون، بعد هر کار دلت میرسونمت دم خونهمی -

 بکن. 

 الزم نکرده.  -

امانتی. حوصله ندارم یه بالیی سرت بیاد بعد  دستم -

 مو بچسبه. بابات یقه

هایش را پریسا بدون اینکه جواب بدهد فقط سرعت قدم

ی خیابان رسیدند، آتیال به بیشتر کرد و وقتی به حاشیه



اش را ماشینش اشاره کرد. پریسا بدون توجه گوشی

درآورد و مشغول ور رفتن با آن شد که اسنپ بگیرد. 

چند لحظه بعد متوجه شد آنتن اینترنت ضعیف است و 

کند. با حرص گوشی را توی کیفش نقشه را باز نمی

انداخت و به امید پیدا کردن یک تاکسی به خیابان چشم 

هایی که وتوک ماشیندوخت. خیابان خلوت بود و تک

 شدند، شخصی بودند. آتیال گفت: رد می

دیدنت ندارم ای به سوار شو. من هم چندان عالقه -

 تون تحملت کنم. ولی مجبورم تا خونه

پریسا نفس عمیقی کشید و سعی کرد عاقل باشد. 

خواست زودتر از آتیال دور عصبی بود و واقعاً دلش می

شود ولی عاقالنه نبود آن وقت شب سوار ماشین غریبه 

شود. بدون حرف به طرف ماشین آتیال رفت. آتیال 

 . ریموت زد و هردو سوار شدند

در طول مسیر سکوت سنگینی در خودرو حاکم بود. 

کرد و پریسا بدون توجه آتیال تند و عصبی رانندگی می

ی سمت راست چشم به بیرون دوخته به او از پنجره

 بود. 



شان ترمز کرد، پریسا بدون وقتی خودرو جلوی خانه

اینکه خداحافظی کند پیاده شد. دِر کوچک خانه را که 

حرکت سریع ماشین آتیال را شنید که باز کرد، صدای 

دور شد. موقعی که طول حیاط را به طرف ساختمان 

های سنگین آتیال رفت، هنوز ذهنش درگیر حرفمی

اختیار بود. یک آن تصویر کاوه جلوی چشمش آمد و بی

وقت به او رفتار او را با آتیال مقایسه کرد. کاوه هیچ

او احترام گذاشته  ابراز عالقه نکرده بود، اما همیشه به

بود. برعکس آتیال که غرقش کرده بود در زیباترین 

رحمانه طور بیکلمات و یکباره با دیدن یک صحنه این

محکومش کرده بود. دلش گرفت و چشمانش پر از 

تنها به ازدواج اشک شد. این خواستگاری لعنتی نه

ی مهربانی را که یک عمر نرسیده بود، حتی پسرخاله

از او گرفته بود. دوست نداشت آخر ماجرا  شناخت،می

 طور تمام شود.  این

□ 
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 اش کوبید و گفت: مقداد روی پیشانی

چند بار باید بگم؟ یه زن بدبخته، خیلی وقت بود  -

کم خرید کرده کردم. مثل همیشه براش یهکمکش می

بودم. اصرار کرد برم یه چایی بخورم. یهو پاش 

ی فرش، با سر رفت تو دیوار. گیر کرد به لبه

 اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم. 

 کاوه چند لحظه به او خیره ماند و بعد گفت: 

آقا مقداد، گزارش بیمارستان فقط آسیب به سر نیست.  -

بهرخ ایوبی کتک خورده. تمام بدنش کبودی، 

مردگی و کوفتگی شدید داره. این چیزها به خاطر خون

شه. چطور انتظار دارید باور برخورد با دیوار ایجاد نمی

 کنم با سر رفته تو دیوار ولی پشتش کبودی شدید داره؟ 

؟ مگه اون لحظه حواسم بود؟ البد اول دونممن چه می -

خورده به دیوار بعد چرخیده پشتش هم خورده به جای 

قدر هول شده بودم دیگه به این چیزها دیگه. من اون

حواسم نبود. وقتی دیدم زن بدبخت سرش داره خون 

آد و بیهوشه، فقط رسوندمش بیمارستان. من نگران می



زنگ بزنم محسن پسرشم که تو خونه تنها مونده. بذار 

کس رو ندارن. طفلک بچه ها هیچبره دنبال بچه. بیچاره

خواب بود. من حال مامانش رو که دیدم، طوری شوکه 

ست. ده بار شده بودم که به کل یادم رفت بچه تو خونه

ی این چیزها رو گفتم. تو به جای اینکه نگران بچه

 کنی.  مردم باشی، ِهی داری من رو سؤال جواب می

 وه برگ آخر را رو کرد. کا

وقته فرستادم نگران بچه نباشید آقا مقداد، خیلی -

دنبالش و پیش ماست. باهاش حرف زدم. تعریف 

کرد که خواب بوده، با صدای جیغ مادرش بیدار 

زده از الی در نگاه کرده. دیده شما شده و وحشت

کشیدید چه ریگی زدید و داد میمادرش رو کتک می

کنه. بعد مادرش لطی داره میبه کفششه و چه غ

شما رو هل داده، شما هم چنگ زدید به موهاش و 

 سرش رو کوبیدید به دیوار. 

 مقداد عصبی گفت: 

ی کار خیر. بچه خواب دیده. من چند بیا، این هم نتیجه -

کنم. چرا باید ساله دارم به این زن بدبخت کمک می

 کتکش بزنم؟ 



 زنه؟ ا صدا میی اون زن بدبخت شما رو باببچه -

 مقداد یک آن جا خورد اما زود خودش را پیدا کرد. 

رم و ی محرمیت خونده بودیم که وقتی مییه صیغه -

آم، دروهمسایه فکر بد نکنن. گفتم که خیلی ساله می

کنم. بچه هم بزرگ شد و خودش بهم گفت کمکش می

بابا، ما هم خواستیم دلش رو نشکنیم. عجب گیری 

 افتادیم ها. 

اش هم به اسم شماست. البد این هم کار خیر شناسنامه -

 بوده! 

 مقداد با حرص گفت: 

چه عجب تو یه چیزی رو فهمیدی! بهرخ قبالً  -

اش تموم شده بود و َمرده رفته ی یکی بود، صیغهصیغه

ست. بد کردم واسه بود. بعد بهرخ فهمیده بود حامله

ه چی آوردی اش شناسنامه گرفتم؟ حاال بچه رو واسبچه

 پاسگاه؟ تو این محیط بمونه که چی بشه؟ 

اینجا قرار نیست نگهش داریم آقا مقداد. موقتاً  -

 آوردنش اینجا تا تکلیفش معلوم بشه. 

 پس بذار زنگ بزنم محسن بیاد ببردش.  -



 کاوه زل زد به چشمان مقداد. 

بازی تمومه آقا مقداد. قاضی حکم داده تا تعیین  -

ی بازداشت بشید چون موضوع تکلیف بهرخ ایوب

قصد قتل عمد مطرحه. وثیقه هم قبول نکرده. یعنی 

فهمه امید پسر شماست و باالخره غزال خانم می

ای داشتید. حاال میل با این همه سال یه زن صیغه

خودتونه که بخواهید پسرتون رو بسپرید به 

برادرتون یا غزال خانم. مطمئنم آقا محسن هم 

اش اش و واسه خونوادهره خونهسختشه امید رو بب

توضیح بده این بچه کیه و یهو چطوری پیداش 

 شده.
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اش گذاشت و چشمانش را مقداد دستش را روی پیشانی

اش ریش جوگندمیبست. پریدگی رنگش حتی از زیر ته



و با صدایی هم معلوم بود. چند لحظه بعد چشم باز کرد 

 لرزان گفت: 

بذار خودم با غزال حرف بزنم. زنگ بزن بیاد، بعد  -

 اجازه بده خودم قانعش کنم. 

 کاوه به تأیید سر تکان داد و پرسید: 

 سر چی دعواتون شد؟  -

کردم به یه دعوای عادی زن و شوهری بود. فکر نمی -

اینجا بکشه. امید یه چیزی رو عوضی دیده. من سر 

وبیدم به دیوار. یه سیلی بهش زدم، خورد بهرخ رو نک

 زمین و سرش خورد به دیوار. 

کاوه نفس صداداری بیرون داد و تصمیم گرفت دیگر 

بازجویی را ادامه ندهد. فعالً مقداد سعی داشت جرم 

دانست بیشتر خودش را کمتر کند اما کاوه به تجربه می

تر حرف مجرمین وقتی چند روز در زندان بمانند، راحت

 زنند. می

سربازی را صدا زد و دستور انتقال مقداد به 

داد و بعد به فکر فرورفت. با اخالقی که  بازداشتگاه را

در برخوردهای اندکش از غزال دیده بود، امید داشت او 



پسرک را بپذیرد و به خانه ببرد. به نظرش زن مهربان 

و باخدایی بود و حتی میان این شوک بزرگ هم بعید 

بود پسرک را به حال خودش رها کند. کاوه دلش 

هرچند شهادت یک خواست امید پیش محسن باشد. نمی

توانست در علم ی قانونی نداشت اما میبچه وجهه

زد اگر امید را به قاضی تأثیرگذار باشد. حدس می

وشو بدهد و اش را شستمحسن بسپارند، ذهن کودکانه

وادارش کند به نفع پدرش حرف بزند. به اتاق خودش 

رفت و با غزال تماس گرفت. سعی کرد موضوع را 

وضیحات اصلی را به مقداد واگذار خالصه بگوید و ت

 کند.

□ 

بابک ساکش را برداشت و از خانه بیرون رفت. 

ی احساس آزادی عمیقی داشت. امروز صبح با وثیقه

دوستش از زندان آزاد شده بود، به مغازه رفته و 

ماجرای مقداد را از دروهمسایه شنیده بود. همان لحظه 

سودی  تصمیمش را گرفته بود. دیگر مقداد برایش

دید کنار نازنین بماند. به خانه رفته نداشت و الزم نمی

بود، به خاطر شهادت نازنین با او دعوا کرده و خشمش 



را با یک سیلی خالی کرده بود، ساکش را برداشته و از 

خانه بیرون زده بود. همان یک دانگ مغازه که در این 

ده انداز کرهایی که پسها به دست آورده بود و پولسال

د تا از شر کربود، برایش کافی بود. باید مدتی تحمل می

نازنین خالص شود و او را طالق بدهد، بعد با پول 

ی بادآورده برای خودش راحت زندگی کند. مهریه

نازنین چهارده سکه بود. چیزی که مقداد عمراً حاضر 

نبود زیر بارش برود اما مجبور شده بود و در نهایت به 

به خاطر خدا و اجر اخروی دنبال همه گفته بود 

ی سنگین نیست. بابک لبخند زد. خیلی بیشتر از مهریه

ها پول داشت و پرداخت این چهارده سکه برایش این

 کاری نداشت. 

باالیش به طرف سر طور که سوار بر ماشین مدلهمان

اش را درآورد و شماره گرفت. رفت، گوشیخیابان می

 مخاطب جواب داد:

 آقا بابک.  به، سالم -

 بابک غرید:



سالم و زهرمار. کار تو بود مرتیکه. فکر نکن  -

ات رو نفهمیدم. صدام درنیومد که بیام بیرون و یقه

 بگیرم. 

ها چیه آقا؟ من خودم هم شوکه شدم وقتی این حرف -

 شنیدم. 

بازی درنیار. پلیس گفته دزدی کار آدم واسه من سیاه -

شته، قفل رو بعد از باز کردن آشنا بوده. احتماالً کلید دا

سازی کنن. خودم با دست خودم کلید شکستن که صحنه

رو داده بودم دستت. قرار بود صبر کنی خبرت کنم ولی 

 مثالً خواستی من رو دور بزنی.
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 به جون خودت...  -

 بابک میان حرفش پرید و با خشم گفت: 



ها پُره. تمام رو نپیچون که گوشم از این حرف من -

کشمت هات رو بلدم. هر سوراخی هم بری میپاتوق

داری ها رو ورمیبیرون. یا همین امشب کل جنس

آری، یا بالیی سرت بیارم که تا آخر عمر یادت می

 نره. 

منتظر جواب نماند و تماس را قطع کرد. مطمئن بود 

ها نزده است، حیدر محتاط است و هنوز دست به فرش

از طرف دیگر شک نداشت که او حاضر نیست ریسک 

کند و دردسر فراری شدن و دستگیری را به جان بخرد. 

آمد و امشب وتشر کوتاه میبه احتمال زیاد با همین توپ

رسید. لبخند زد و دستش میسهمش از سرقت مغازه به 

 تر راند. با تمام وجود حس خوبی داشت. کمی سریع

□ 

جا کرد و با بهت رها گوشی را روی گوشش جابه

 پرسید: 

یعنی تا اومد تو خونه، دعوا راه انداخت، زد تو  -

 گوشت و رفت؟ 

 نازنین خندید. 



شه به این راحتی از شرش خالص هنوز باورم نمی -

 شدم. 

ی مشکوکه. این مرتیکه چطوری راضی شد ولی خیل -

دست از سرت ورداره؟ تا حاال هزار بار دعوا کرده 

 بودید. اسم طالق رو حاضر نبود بشنوه. 

ده. فکر کرده بود این دفعه که خودش گفت طالقم می -

 افتم. به دست و پاش می

خب چرا؟ مشکوکه نازنین. نکنه خیالی تو سرش  -

 بالیی سرت نیاره؟  نکردهباشه؟ یه وقت خدای

من این همه سال با این یابو زندگی کردم، خوب  -

شناسمش. البد شنیده گند کار بابام دراومده، مغازه می

رو هم که دزد زده، دیده دیگه من براش منفعتی ندارم. 

 دونی چقدر حس خوبی دارم. وای رها، نمی

 ای کرد. خندهرها تک

این همه سال دنبال عقیم کردنش بودی که بابات  -

رضایت بده به طالق، یهو شر بابات و بابک با هم 

 از سرت کم شد. 

 نازنین با غیظ گفت: 



شون بیزارم، از بابام که مجبورم کرد زن از همه -

این عوضی بشم، مامانم که پشتش وایستاد، 

هام رو ندید و تو گوشم خوند که بابام خیرم رو گریه

خواد و مرد سالم نعمته و از این اراجیف، از یم

خود بابک که اومد گیر داد و بابام رو خر کرد، از 

تمام دکترهایی که این همه پول گرفتن و هیچ غلطی 

هم نتونستن بکنن که یه بهونه گیرم بیفته از این 

 ها بیزارم رها. عوضی طالق بگیرم. از تمام آدم

سش را پوف کرد. هقش بلند شد و رها نفصدای هق

 برای اینکه او را از آن حال دور کند گفت: 

خیال دختر، فعالً که درهای نعمت باز شده و حاال بی -

 شون خالص شدی.از شر همه
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آد هنوز تموم نشده. فردا مامانم تا خبردار شه، می -

ام . دیگه آرامش خونهشون بمونمسراغم که برم خونه

 هم ندارم. 

 شه؟ راستی وضع بابات چی می -

گفتن باید بمونه زندان تا زنیکه به هوش بیاد وگرنه  -

 اقدام به قتله. 

 زنیکه واقعاً حالش بده؟  -

گن سطح هوشیاریش پایینه. مامان ُخلم هر روز می -

وکسر نباشه. مواظبه ره بیمارستان ببینه چیزی کممی

ام راحت باشه و غصه نخوره. تازه از راه رسیدهداداش 

قدر اش اینحس مهربونی کشتدش. واسه هووش و توله

ذاره بعد عین خیالش نبود من این همه سال مایه می

 پوسم. دارم پیش این مرتیکه می

سخت نگیر نازنین. مامانت دوستت داره. چه  -

 قدر از بابک بیزاری؟ سنتیه دیگه،دونسته تو اینمی

 کنه دعوای زن و شوهری عادیه. فکر می

هایش ار روی هم فشار داد و آه کشید. رها نازنین لب

 پرسید: 



 واسه بابات وکیل گرفته؟  -

نه، خیلی از دستش عصبانیه. گفت حاضر نیست هیچ  -

کاری براش بکنه، حتی اگه بخوان با وثیقه ولش کنن 

نه بابام ذاره؛ ولی عموم وکیل گرفته. خدا کهم سند نمی

حاالحاالها نیاد بیرون وگرنه ممکنه باز بابک برگرده. 

 قدر نگهش دارن من طالقم رو بگیرم. دعا کن اون

رها باز نفس صداداری کشید. از دبیرستان با نازنین 

ها را همراهش دوست بود و درد و رنج تمام این سال

 لمس کرده بود. 

□ 

چند روز هایی که این کاوه خیره شده بود به گزارش

ی برایش فرستاده بودند. کالفه بود. میان پرونده

درپیچ قتل نوید، مجبور بود به ماجرای بهرخ و پیچ

مقداد هم  رسیدگی کند چون با این اوضاع از مقداد 

آمد که کس دیگری را هم به قتل رسانده باشد و برمی

 بعید نبود ته ماجرا به نوید ختم شود. 

با بهرخ را گردن گرفته بود کاری مقداد باالخره کتک

ولی هنوز حاضر نبود چیزی در مورد دلیل دعوا بگوید 



دانست که باعث و آن را یک اختالف عادی می

عصبانیتش شده و از کوره دررفته است و این با 

آمد. امید گفته بود مقداد های امید جور درنمیحرف

پرسیده چه ریگی موقع کتک زدن بهرخ مدام از او می

ها کند و مقداد این حرففشش است و چه غلطی میبه ک

داد به مسائل ساده که کرد و ربط میرا فقط توجیه می

 به نظر کاوه باورپذیر نبود. 

تصمیم گرفته بود نزدیکان بهرخ را را زیر نظر بگیرد 

و کسی که بیشترین تماس را با خط بهرخ داشت، 

دن نداشت ای به پیام دامهشید بود. ظاهراً مهشید عالقه

و کار کاوه سخت شده بود اما با چند روز پیگیری و 

تعقیب و شنود مهشید، نتایج به دست آمده عالی بود. 

ی غزال دیده شده بود. مهشید چندین بار اطراف خانه

درخواست صدور گذرنامه هم داده بود. گروهبان قدرتی 

از شنود خط مهشید متوجه شده بود که او با زنی به نام 

وگویش با فوری در ارتباط است و در آخرین گفتثمر غ

ثمر، به او وعده داده که به زودی به چیزی که 

تر آماده خواهد، خواهد رسید و باید پول را سریعمی

 کند.
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این مکالمه توجه کاوه را جلب کرده و دستور داده بود 

در مورد ثمر تحقیق کنند. حاال گزارش جلویش روی 

مونیتور بود. کاوه یک بار دیگر آن را خواند. ثمر دو 

بار ازدواج کرده بود. همسر اولش فوت کرده بود و 

ی چند سال بعد با مردی ازدواج کرده بود که یک مغازه

مالی متوسط رو به باال. ثمر دو  کوچک داشت و وضع

ترش از همسر اولش بود و پسر داشت که پسر بزرگ

رسید اش. به نظر میتر از همسر فعلیپسر کوچک

آمیز است و کاوه زندگی ثمر و همسرش آرام و تفاهم

هیچ حدسی نداشت که زنی مثل مهشید که حاال دیگر 

شک نداشت مشغول یک کار خالف است و خیلی 

اش طوری صحبت های تلفنیحتی در تماس ماهرانه

کند که سرنخ واضحی به دست کسی ندهد، قرار می

 است با ثمر چه کاری انجام بدهد که از او پول بگیرد. 



کاوه وقتی با فکر کردن به جایی نرسید، بلند شد. 

تصمیم گرفته بود خودش سری به محل زندگی ثمر بزند 

ود که از چشم شو ببیند چه چیز جدیدی دستگیرش می

 همکارانش دور مانده است. 

□ 

کاوه سر کوچه ماشینش را پارک کرد و پیاده شد. 

های مرتب و تروتمیز انداخت و نگاهی به ساختمان

مطمئن شد گزارش در مورد وضع مالی همسر دوم ثمر 

اش صحیح بوده است. اینجا غرب تهران بود و اهالی

م بود از یک جزو مرفهین خاص جامعه نبودند اما معلو

 رفاه نسبی برخوردار هستند. 

ی نگاهی به سوپر سر کوچه انداخت. مردد بود به بهانه

خریدن یک بطری آب یا یک خوراکی کوچک به داخل 

ی همسر ثمر را بپرسد یا نه. مغازه برود و آدرس خانه

شد فهمید که از نوع برخورد اهالی محل خیلی چیزها می

ه چیست. زود این فکر را نظرشان در مورد آن خانواد

کنار گذاشت. هنوز زود بود و نباید توجه کسی را جلب 

 کرد. می



خیال به طرف وسط کوچه راه افتاد که با حالتی بی

هشت پسربچه مشغول فوتبال بازی کردن بودند. هفت

شد آمدند. میها منبع اطالعاتی خوبی به حساب میبچه

را شنید که ها حرف زد و چیزهایی دوستانه با آن

ها ترها برای گفتنش تردید داشتند. نزدیک بچهبزرگ

ها گل زد و تیم او با هیجان رسیده بود که یکی از آن

باال و پایین پریدند و خوشحالی کردند. کاوه به 

توانست هایش سرعت داد. یک تشویق جانانه میقدم

برای باز کردن سر صحبت مناسب باشد. دست زد و 

 بلند گفت: 

 ین فوتبالیست! آفر -

ها به طرف او چرخیدند و لبخند زدند. نگاه کاوه بچه

روی پسری چرخید که گل زده بود و خشکش زد. 

مبهوت خیره شده بود به او و در یک آن هزار فکر از 

ذهنش گذشت. تمام این فکرها در قالب یک جمله از 

 دهانش بیرون آمد: 

 کنی؟ کار میامید! تو اینجا چی -

 ی کوتاهی کرد. پسرک خنده



 امید کیه؟  -

ابروهای کاوه جمع شد و با دقت موهای صاف کوتاه و 

ی خاصی داشت و صورت تپل او را نگاه کرد. قیافه

 ماند. جلوتر رفت و پرسید: خیلی راحت در یاد می

 مگه اسمت امید نیست؟  -

 ها با خنده از پسرک پرسید: یکی از بچه

 بهمون گفتی؟ علی، نکنه اسمت رو عوضی  -

که به سرش اشاره پسرک شانه باال انداخت و درحالی

کرد، به دوستانش چشمک زد. خواسته بود بگوید می

وچل است و دوستانش هم منظور را کاوه انگار کمی خل

فهمیدند، قهقهه زدند و گرم بازی شدند. کاوه از وسط 

رو ایستاد. نگاهش روی خیابان کنار رفت و در پیاده

دید. ذهنش با تمام قوا ها را نمیبود اما آن هابچه

چیز از مشغول کار بود. ابروهایش جمع شده بود و هیچ

 فهمید. اطرافش نمی

زیاد طول نکشید که از آن حال بیرون آمد و باز نگاهی 

به پسرک انداخت که با سرعت داشت به طرف 

دوید. کاوه به سمت ماشینش ی تیم حریف میدروازه



اش را از جیبش درآورد و شماره و گوشیراه افتاد 

گرفت. حالت حرف زدنش دستوری بود و معلوم بود با 

 کند.یکی از پرسنلش صحبت می
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پریسا نگاهی به اسم آتیال انداخت و چند لحظه با تردید 

که از به گوشی خیره ماند. از آن شب ذهنش درگیر بود 

این به بعد باید چه رفتاری با آتیال داشته باشد. از او 

ی خواست با این اتفاق حلقهرنجیده بود اما دلش نمی

کوچک کسانی که دوستش دارند و دوستشان دارد، 

خواست پیامد جروبحثش با محدودتر شود. دلش نمی

آتیال این باشد که آتیه و مهین هم از او دور شوند. 

وشی انگشت کشید و با لحنی سرد سالم باالخره روی گ

 کرد. آتیال گرم گفت: 

 سالم جون دلم.  -

 پریسا اخم کرد. 



 ها مونده باشه. فکر نکنم دیگه جایی واسه این حرف -

همین که تماسم رو جواب دادی یعنی امید هست. تازه  -

داشتم. خیال داشتم اگه من به این راحتی دست ورنمی

اجازه ندادی صدای قشنگت رو پشت تلفن بشنوم، بیام 

 تون. خونه

می ولی من خب که چی؟ جواب دادم چون پسرخاله -

شه بدترین تونم با یه مرد شکاک که تا یه چیزی مینمی

 زنه به سرش... فکر می

 آتیال حرفش را برید.

دونم چه دونم اشتباه کردم. اون شب... واقعاً نمیمی -

مرگم بود. حرفم رو خیلی بد زدم ولی ته دلم اون 

برداشتی نبود که کردی. من هیچ شکی به تو ندارم 

 پریسا. 

نمک و چشمم دنبال خودت گفتی خوابوندمت تو آب -

 ست. کاوه

ن فقط... خب راستش دوست ندارم خب بد گفتم. م -

ای زیاد دوروبر تو باشه. فقط کاوه یا هیچ مرد دیگه



حسودیم شده بود، به رگ غیرتم بر خورده بود که وقتی 

 تو تنهایی، کاوه اومده سراغت. 

 پریسا عصبی گفت: 

وآمد داره. کاوه هشت ساله مدام تو این خونه رفت -

 تازه یادت افتاده غیرتی بشی؟ 

تازه فهمیدم ازت خواستگاری کرده بوده. قبلش خب  -

به نظرم فقط داداش شهره بود و هیچ ربطی به تو 

 نداشت. 

االن هم همونه، ولی تو دیگه واسه من اون آدم قبلی  -

 ی مهربون هم تنزل کردی. نیستی. از مقام پسرخاله

گیره. فقط دلم طوری نگو پریسا، دلم میاین -

دلم بود بهت بگم. قبول  خواست چیزی رو که تومی

دارم بد گفتم ولی باور کن هیچ شکی توش نبود. من به 

تو اعتماد دارم ولی به مردی که یه زمانی خواستگارت 

خواستم بگم درست نیست باهاش تنها بوده نه. فقط می

 باشی.
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سا را دید با مالیمت آتیال مکث کرد و وقتی سکوت پری

 گفت: 

من واقعاً دوستت دارم. از وقتی خودم رو شناختم،  -

مونم. عاشقت بودم و هستم. تا آخر عمرم هم عاشق می

 اون شب لعنتی رو فراموش کن پریسا. 

از کجا معلوم اون شب دیگه تکرار نشه؟ تو نشون  -

شی، ممکنه هر چرتی از دهنت دادی وقتی عصبی می

 دربیاد. 

 بهم فرصت بده جبران کنم.  -

از کجا بفهمم دوباره فردا الکی رگ غیرتت باد  -

کنی؟ من از دست گیرهای کنه و حرف بارم نمینمی

خوام از این خونه دربرم. دوست ندارم از چاله بابام می

ای با مرد غیرتمند دربیام بیفتم تو چاه. هیچ میونه

 ندارم. 

ا! بابا دیروز که شناسی هخوبه یه عمره من رو می -

آشنا نشدیم. این همه سال دیده بودی من گیر الکی بهت 



بِدم؟ باور کن اون شب حالم خوب نبود پریسا. ببخشید. 

 جایی که بودیم و بریم جلو. بذار دوباره برگردیم همون

لحن مالیم و مهربانش پریسا را نرم کرده بود ولی 

 دانست که آتیالهنوز شک داشت. از یک طرف می

هایی ندارد، از طرف گوید و همچین اخالقدرست می

دیگر دوست نداشت بحث ناخوشایند آن شب دوباره 

 تکرار شود. آتیال پرسید: 

 دی؟ قبوله پریسا؟ بهم فرصت می -

 ره؟ باشه. قول دادی دیگه تکرار نشه. یادت که نمی -

نه جون دلم، نه عزیزم، محاله دوباره حرفی بزنم که  -

 قدر دلت مهربونه.  مرسی که این اذیت بشی.

 بخشم ها! قدر راحت نمیهر دفعه این -

 آتیال از ته دل خندید. 

ها رو به یکی بگو تو رو نشناسه نه منی که این -

هشت سالت باهات بزرگ شدم. یادمه یه بار هفت

ات رو کشیدم. بود از روی شوخی یواش گیس بافته

هم کلی گریه کردی و مامان خودت و من رو 



انداختی به جونم، هم یه هفته باهام قهر بودی. کلی 

 نازکشی کردم تا آشتی کردی! 

د. این خاطره را خوب به یاد داشت و پریسا لبخند ز

 مرورش حس خوبی به او داده بود. آتیال پرسید: 

دفعه دیگه کم غذا بیام دنبالت شام بریم بیرون؟ این -

های خورم که بعدش بریم پارک قدم بزنیم با حرفمی

 خوب. 

 باید زنگ بزنم به بابام.  -

 افتم.خب بزن. من هم راه می -
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ها نه، صبر کن بهت خبر بدم. اون روز گفتم که تازگی -

یه کم رو بیرون رفتن دوتایی من و تو گیر شده. یه 

 دم. گه نه. اگه قبول کرد، بهت خبر میوقت می

 منتظرم عشق من.  -



ی افشین که شمارهپریسا تماس را قطع کرد و درحالی

ند زد. حس خوبی داشت. از آن شب گرفت لبخرا می

غمگین و عصبی بود. حسش نسبت به آتیال تغییری 

ی نکرده بود و هنوز او را به عنوان یک پسرخاله

ای نسبت به او مهربان دوست داشت. احساس عاشقانه

نداشت اما ته ذهنش فکر تلخی بود، اینکه اگر آتیال را 

و فرار از  از دست بدهد، فعالً هیچ امکانی برای ازدواج

 آن خانه ندارد. 

بعد از اینکه از افشین اجازه گرفت و به آتیال خبر داد، 

پوشید از ته دل آرزو کرد که داشت لباس میدرحالی

بتواند آتیال را به چشم همسر ببیند. واقعاً دلش 

خواست این تحول در ذهنیت و احساسش پیش بیاید می

 و تا آخر عمر کنار آتیال زندگی کند. 

خر شب که جلوی خانه از ماشین آتیال پیاده شد، حس آ

خوبی داشت. تلخی آن شب خیلی راحت از ذهنش پاک 

شده بود. با آتیال شام خورده و در پارک قدم زده بودند 

 و به پریسا خوش گذشته بود. 

گرم با آتیال خداحافظی کرد و به طرف در خانه رفت. 

یار به سر اختکرد، بیموقعی که داشت در را باز می



های تاریک درختان سر کوچه نگاه کرد. زیر سایه

کوچه یک ماشین ایستاده بود که فقط سفیدی رنگش در 

خورد و اندام مردی که پشت سیاهی شب به چشم می

فرمان نشسته بود. ابروهایش جمع شد و به فکر 

فرورفت. مطمئن نبود ولی به نظرش این همان 

رسیده بود او را تعقیب خودرویی بود که قبالً به نظرش 

 کند. آتیال پرسید: می

 ری تو پریسا جون؟ چرا نمی -

 پریسا به عقب برگشت و لبخند زد. 

 رم. شب خوبی بود، مرسی. می -

 تر جواب داد. آتیال لبخندش را عمیق

 ای که پیشم باشی خوبه. واسه من هر لحظه -

پریسا برگشت و قبل از اینکه به داخل خانه برود 

گاهی به سر کوچه انداخت. ماشین سفید آنجا دوباره ن

نبود. انگار در همین چند لحظه ناپدید شده بود. پریسا 

وارد شد و در را بست. با خودش فکر کرد این غیب 

شدن خودرو خیلی عجیب است. چیزی جز این 

توانست باشد که آن ماشین در تعقیب او بوده و نمی



شود و دیگر وقتی مطمئن شده او دارد وارد خانه می

عقب گرفته و از آنجا رفته قرار نیست جایی برود، دنده

گشت، مدل خودرو را است. آن شب که از پارک برمی

دیده بود. خوب متوجه نشده بود چه ماشینی است اما 

آمد. پریسا بین نزدیکانش کسی را قدیمی به نظر می

 شناخت که ماشینی شبیه آن داشته باشد.نمی
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ها موقعی که وارد اتاقش شد، قانع شده بود که تمام این

تصادف است. هیچ دلیلی وجود نداشت که کسی بخواهد 

 او را تعقیب کند. 

□ 

که دست امید را در دست داشت، از عرض غزال درحالی

خیابان گذشت. با نگرانی نگاهی به اطراف انداخت و به 

طرف پارک رفتند. امید سرش را پایین انداخته بود و 



رو های سیمانی قرمز و سبز پیادهخیره به موزاییک

 رفت. غزال گفت: همراه غزال می

خودمون  اینجا پارکش خیلی خوبه. از پارک محل -

 مونی. بهتره. خلوته، زیاد تو صف تاب نمی

امید سر تکان داد. غزال یک آن چادرش را رها کرد و 

 با دست آزادش سر امید را نوازش کرد. 

 تو فکر چی هستی پسرم؟  -

 دلم واسه مامانم تنگ شده.  -

 آد پیشت. شه، میانشاهللا زود خوب می -

گهش داشتن مگه نگفتید فقط پاش شکسته؟ چرا ن -

 بیمارستان؟ 

 خب نگهش داشتن خوب بشه دیگه.  -

پارسال دوستم پاش شکسته بود. گچ گرفته بودن ولی  -

اومد مدرسه. باباش با ماشین بیمارستان نبود. می

اومد. چرا مامانم دار میآوردش، بعد با صندلی چرخمی

 آد؟ نمی



دانست در مقابل غزال آه عمیقی کشید. نمی

ی مداوم پسرک چه جوابی بدهد که او را هاکنجکاوی

 قانع کند. امید پرسید: 

رفت اصالً چرا بابام االن که حال مامانم بَده، باید می -

 مسافرت؟ 

 گفتم که عزیزم، به خاطر کارش مجبور بود بره.  -

های پارک که رسیدند، امید سرش را بلند جلوی چمن

 کرد و نگاهی به غزال انداخت. 

 عموی بابامید؟ زن شما واقعنی -

 آره پسرم.  -

 غزال در دل شیطان را لعنت کرد و زیر لب زمزمه کرد: 

 خدایا ببخش. مجبورم دروغ بگم.  -

 صدای امید او را به خود آورد. 

 چرا تا حاال ندیده بودمتون؟  -

 چون... چون ما شهرستان بودیم. تازه اومدیم تهران. -
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هایش غزال دوباره نفس عمیقی کشید و سعی کرد دروغ

را به خاطر بسپرد و در خانه به نازگل بگوید که او 

چیزی خالف این نگوید، هرچند نازگل اصالً این برادر 

گرفت و جز در مواقعی که مجبور جدید را تحویل نمی

زد. برای اینکه بحث را عوض شد، با او حرف نمیمی

 کند پرسید: 

اری اول تاب سوار شی یا سرسره؟ از اون دوست د -

 رن باال داره. ها هم که ازش میبازیاسباب

امید نگاهی به زمین بازی خلوت پارک انداخت که زیاد 

ها فاصله نداشت و چیزی نگفت اما معلوم بود با آن

توجهش جلب شده است. کنار زمین بازی که رسیدند، 

ب دهانش را غزال با نگرانی اطراف را نگاه کرد و آ

 فروداد. 

 برو بازی کن تا من برم برات بستنی بخرم.  -

 باشه، مرسی.  -



های کف زمین بازی به طرف وسایل امید روی فوم -

ها تا در این محیط قرار رنگی راه افتاد. مثل تمام بچه

چیز را موقتاً از یاد برده بود. به تونل گرفته بود، همه

های آن باال رفت. لهمارپیچی پالستیکی رسید و از پ

هایی سریع دور غزال با چادر رویش را گرفت و با قدم

شد. از شدت اضطراب به نفس زدن افتاده بود. کمی بعد 

های داخل پارک برگشت و نگاهی به سر یکی از خیابان

زمین بازی انداخت. امید را دید که به طرف تاب 

 . دوید. بیشتر صورتش را پوشاند و به راست پیچیدمی

خواست به طرف امید تازه از تاب پیاده شده بود و می

ی بلند برود. زنی که از چند دقیقه قبل کنار تاب سرسره

 ایستاده بود صدایش زد. 

 امید جان.  -

شناخت امید برگشت و نگاهی به زن انداخت. او را نمی

 اما از روی ادب سالم کرد. زن جلوتر آمد و لبخند زد. 

 زیزم. خوبی خاله؟ سالم به روی ماهت ع -

 امید با تردید زیر لب تشکر کرد. زن گفت: 



شناسی ولی من خوب دونم من رو نمیمی -

 هات. شناسمت، از روی عکسمی

 هام رو کجا دیدید؟ عکس -

رفتیم من دوست مامانتم. همیشه وقتی با هم می -

پسرش داد و از گلهات رو نشونم میوگذار، عکسگشت

 کرد. تعریف می

با یادآوری زن، صورت امید گرفته شد. زن دست روی 

 ی او گذاشت و گفت: شانه

 اخم نکن، اومدم ببرمت پیش مامانت.  -

ای از اشتیاق امید به صورت زن نگاه کرد و با آمیخته

 و ناباوری پرسید: 

ها ذارن بچهدن بیمارستان؟ گفته بودن نمیراهم می -

 برن تو.
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 زن خم شد تا صورتش مقابل امید قرار گرفت. 

مامانت رو مرخص کردن. بهم زنگ زد رفتم  -

 دنبالش، بردمش خونه. بعد گفت بیام دنبال تو. 

 چشمان امید برق زد. 

 مون پیش مامانم؟ ریم خونهیعنی االن می -

 آره عزیزم. بدو که بهرخ خیلی دلش برات تنگ شده.  -

امید زمین و زمان را از یاد برد و دستش را در دست 

زن گذاشت که به سویش دراز شده بود. کمی بعد 

رفت و امید تقریباً که زن خیلی تند راه میدرحالی

پای او باشد، به خیابان رسیدند. امید دوید که هممی

 زنان پرسید: نفس

 مون خیلی راهه؟ از اینجا تا خونه -

 رسیم. م ساعت دیگه مینه زیاد. تا نی -

امید باز همراه زن دوید. از شوق دیدن بهرخ یه وجد 

باال ایستادند. آمده بود. کمی جلوتر کنار یک ماشین مدل

 زن ریموت زد و در عقب را باز کرد. 

 سوار شو عزیزم.  -



امید سوار شد و زن در را بست و به سمت در راننده 

 رفت. مردی به طرفشان آمد و پرسید: 

 ببخشید خانم، خیابون کامیاب کجاست؟  -

 شناسم. نمی -

 مرد جلوتر آمد. حاال درست جلوی زن بود. 

 آدرسی که بهم دادن...   -

دستش را در جیبش برد که احتماالً آدرس را دربیاورد 

 و زن با نگرانی به اطراف نگاهی انداخت و گفت: 

 من مال اینجا نیستم آقا. ببخشید.  -

خواست از کنار مرد بگذرد و به طرف در راننده برود 

هایش بسته شد. که در یک آن دستبند فلزی دور مچ

قدر سریع عمل کرده بود که زن قبل از اینکه مرد آن

فرصت واکنشی داشته باشد، دستانش به هم دوخته شده 

 بود. مبهوت به دستبند نگاه کرد و بعد اخم کرد. 

 ستید؟ این چه کاریه؟ شما کی ه -

 مرد کارتی از جیبش بیرون کشید و مقابل او گرفت. 

 ستوان هراتی از اداره آگاهی. -
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 زن خشکش زد اما زود به خودش آمد و پرسید: 

 کار کردم؟ جرمم چیه؟ من چی -

ستوان جواب نداد. از سمندی که پشت سرشان پارک 

زنی چادری پیاده شد و به طرفش آمد. کیفش شده بود، 

را گرفت و او را رو به خودرو چرخاند و بازرسی کرد. 

 همان موقع ستوان هراتی خبردار ایستاد و پرسید: 

 دید قربان؟ چی دستور می -

 ها همراه شده بود گفت: کاوه که تازه با آن

 انتقالش بدید بازداشتگاه تا بیام.  -

 تر اضافه کرد: ای به امید کرد و آهستهاشاره

 بچه رو هم خودت ببر بهزیستی تحویل بده.  -



زن به دستور ستوان هراتی به طرف خودروی بدون 

آرم پلیس راه افتاد. غزال که تازه کنارشان رسیده بود، 

 مبهوت از کاوه پرسید: 

بریدش بهزیستی؟ چرا؟ به من گفتید بیارمش می -

ربع تنهاش بذارم. هرچی پرسیدم این پارک و یه

چرا، نگفتید، فقط گفتید نگران نباشم و هرچی هم 

شد، خودم رو نشون ندم. چرا بچه باید بره 

 بهزیستی؟ دست من امانته.  

ستوان غیاثوند که در عقب خودرو را باز کرده بود، به 

 امید گفت: 

 بیا پایین پسرم.  -

 امید عصبی گفت: 

م. این خانمه گفت حالش خوب خوام برم پیش مامانمی -

 شده. 

 ریم پیش مامانت عزیزم. بعداً می -

کرد که امید هنوز داشت با ستوان غیاثوند بحث می

 غزال دوباره پرسید: 

 گید چی شده آقا کاوه؟ این زنه کیه؟ چرا نمی -



دم غزال خانم. مرسی که لطف بعداً براتون توضیح می -

تم، انجام دادید. کمک کردید و کاری رو که ازتون خواس

 بزرگی کردید. 

وکاره که باید کسبرید؟ مگه بیخب بچه رو چرا می -

بره پرورشگاه؟ طفلک تازه به من عادت کرده. این کار 

 آد. رو نکنید، خدا رو خوش نمی

مأمورم و معذور. مجبورم فعالً تحویلش بدم به  -

مونه، خیالتون راحت جا نمیبهزیستی ولی زیاد اون

 اشه. ب

های آگاهی حرکت کردند و امید و زن کمی بعد که ماشین

غریبه را با خودشان بردند، کاوه هم سریع از غزال 

خداحافظی کرد و سوار ماشینش شد. غزال مبهوت 

ها کشیده شد. رو ماند و نگاهش به دنبال آنروی پیاده

رو رفت که سوار تاکسی شود و کمی بعد کنار سواره

 گفت: زیر لب با غیظ 

ای های دیگهمقداد عوضی! معلوم نیست چه غلط -

دونم. الهی به روز سیاه بشینی. کردی که هنوز نمی

با مال بابای من آدم شدی بعد رفتی سرم هوو 

 آوردی.
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غزال نگاهی به ساعت انداخت و برای هزارمین بار با 

ی نازگل را گرفت. وقتی باز هم صدای اضطراب شماره

اپراتور خبر از خاموش بودن گوشی داد، نگرانی بیشتر 

به وجودش پنجه کشید. دیگر مطمئن بود اتفاقی افتاده 

قدر دیر از دانشگاه است. امکان نداشت نازگل این

کرد چه باید بکند. تماس با پلیس برگردد. داشت فکر می

اید بهتر بود اول با به نظرش آخرین گزینه بود. ش

شد دخترش گرفت و مطمئن میها تماس میبیمارستان

تصادف نکرده است. از تصور اینکه نازگل بدحال و 

بیهوش روی تخت بیمارستان باشد، اشکش سرازیر 

 کرد. شد. با تمام وجود احساس تنهایی می

اش او را به خود آورد و گوشی را صدای زنگ گوشی

ی ناشناس به جای اسم نازگل که هقاپید. با دیدن شمار

انتظارش را داشت، احساس ناامیدی کرد ولی سریع 



روی گوشی انگشت کشید. شاید قرار بود خبری از 

نازگل بشنود. دعا کرد خبر وحشتناکی نباشد. با صدایی 

گفت و صدای نازگل در گوشش پیچید و « بله»لرزان 

پر  مثل یک لیوان آب خنگ در طهر تابستان وجودش را

 از آرامش کرد. 

 سالم مامان. -

 جونم کردی. تو کجایی دختر؟ نصفه -

 ایران نیستم مامان.  -

 غزال فکر کرد اشتباه شنیده است. 

 چی؟  -

 گفتم ایران نیستم.  -

 دل غزال پایین ریخت. 

 گی نازگل؟ کجایی؟ چی داری می -

 ام مامان. من دوبی -

 غزال حیران پرسید: 

 دوبی؟! یعنی چی؟ چرا رفتی دوبی نازگل؟ ِکی؟ با کی؟  -



نگران نباش مامان، زنگ زدم بگم جام خوبه، خیالت  -

کردم. از طرف راحت. من تو یه شرکت مدلینگ کار می

ها اومدم دوبی. اینجا بهم یه آپارتمان کوچیک دادن اون

با یه دختر دیگه که اون هم مدله. کار هم دارم. قراره 

 رم سر کار.وبی بگیرم. از فردا میحقوق خ
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غزال طوری مبهوت مانده بود که چند لحظه طول کشید 

های نازگل را درک کند. اش معنی حرفتا ذهن آشفته

 نالید: 

گی نازگل؟ رفتی دوبی کار کنی؟ تو... چی داری می -

رفتی سر کار که من کی می سرخود؟ تنها؟ اصالً تو

 نفهمیده بودم؟ 

زدم، بابا دونی، اگه کالمی حرف میخودت که می -

 اومدی. گفت نه، تو هم پشتش درمیفوری می



دونی برات دام پهن نکردن؟ واسه چی باید از کجا می -

ها بدن؟ پشت این به تو این همه حقوق و خونه و این

ازگل جان. تو رو ها یه چیزی هست. برگرد نپاشیدون

 خدا تا دیر نشده برگرد. 

برگردم؟! من چهار ساله دارم واسه این کار زحمت  -

کشم. این همه تالش کردم که انتخابم کنن و بیام می

وتخم بابام خالص ها و اخماینجا از شر بکن و نکن

خوام، واسه بشم. االن که تازه رسیدم به چیزی که می

 چی باید برگردم؟ 

فهمی. ته این راه بدبختیه. فهمی دختر، نمیتو نمی -

برگرد نازگل. تو رو جون هرکی دوست داری همین االن 

 بلیت بخر و برگرد. 

رسه قرار گفتم نگران نباش. هرکی پاش به دوبی می -

 های عرب! نیست بفروشنش به شیخ

نازگل جان، االن که بابات نیست، معلوم هم نیست ِکی  -

خاطر این رفتی، برگرد. به جون آزادش کنن. اگه به 

جا بری دنبال هرکاری که ذارم همینخودت می

 خوای. برگرد عزیزم. تو رو خدا نازگل...می



 نازگل حرفش را قطع کرد. 

ام مامان. باید بخوابم که فردا سرحال باشم. خسته -

ی خط جدیدمه. بعداً خواستی، زنگ این هم شماره

 بزن. فعالً شب خوش. 

اینکه منتظر جواب بماند، تماس را قطع  نازگل بدون

کرد. غزال چند لحظه مبهوت خیره ماند به گوشی بعد 

چیز اش هیچبغضش ترکید و با درد گریه کرد. از زندگی

 باقی نمانده بود.  

□ 

کاوه نگاهی به مقداد انداخت که در اتاق بازجویی 

مقابلش نشسته بود. چند دقیقه بود مقداد را آورده 

هردو ساکت بودند. کاوه این وقفه را عمداً بودند و 

وحال روحی مقداد از تعادل ایجاد کرده بود که حس

دانست جو آن اتاق زودتر متهم را دربیاید. به تجربه می

کرد که ترفندش مؤثر آورد. خوب حس میبه حرف می

شود. باالخره مقداد طاقت تر میتاببوده و او هر آن بی

 رسید: نیاورد و با کالفگی پ



خبری شده؟ چرا من رو آوردید اینجا و ساکت  -

 کنی؟نشستی تماشام می
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 انتظار چه خبری رو دارید؟  -

دونم اومدن تو این اتاق معنیش شر دونم، فقط مینمی -

 و مصیبته. 

 هایش را روی میز فلزی مابینشان گذاشت. کاوه آرنج

 دوست دارید اول کدومش رو بشنوید؟  -

 ست؟ بهرخ زنده -

 بله. -

 پس...  -

تون سرقت شده بود هایی که از مغازهیه تعداد از فرش -

 پیدا شده. 



مقداد نفس تندی بیرون داد. کاوه خیره به چشمان او 

 گفت: 

کردم این خبر خوشحالتون کنه ولی انگار فکر می -

یشه از پیدا شدن مالش باخته همناراحت شدید. مال

 شه. خوشحال می

... بله، خوشحال شدم. چرا نباید باشم؟ مالم پیدا ب -

 شده، خدا رو شکر. 

 کاوه پوزخند زد. 

خوشحال نشدید چون به این فکر کردید که ممکنه  -

جایی که نباید برسه، تهش رسیده باشه به اون

 حدستون هم درسته. 

ی مقداد آشفتهپریده و مکثی کرد و به صورت رنگ

 خیره ماند. 

ها رو از کی خریده، اون مالخر اعتراف کرد فرش -

نفر دوم هم از یکی  –هم از یکی دیگه خریده بود 

 دیگه... و تهش رسید به مردی به اسم محب قیری. 

 مقداد آب دهانش را فروداد. 



کنه؟ من این... کیه؟ هرچند واسه من چه فرقی می -

مالم پیدا شده. دستتون  کنم کهفقط خدا رو شکر می

 درد نکنه. 

اش را از جیبش درآورد و روی میز کاوه گوشی

 گذاشت. 

 دوست دارید اعترافاتش رو بشنوید؟  -

 گفت. کاوه تلخندی زد. « نه»بریده مقداد نفس

 دید خودتون اعتراف کنید؟ پس ترجیح می -

 به چی؟ -
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محب اعتراف کرده که شما بهش کلید مغازه رو  -

دادید و دستور دادید شبونه خالیش کنه و تمام 

ها رو جوری که ها رو ببره. قرار بوده فرشجنس

درصدش رو رّدش پیدا نشه، بفروشه و بیست



ورداره، بقیه رو بده به شما. بعد از سرقت شما 

ها رو دید جنسجیح میگفتید پشیمون شدید و تر

 تقسیم کنید. همین کار هم کردید. 

کاوه مکثی کرد و مقداد در سکوت دستی روی پیشانی 

 اش کشید. کاوه پرسید: کردهعرق

ها رو کجا مخفی کردید آقا مقداد؟ ی فرشبقیه -

هرچند این سؤال اصلی من نیست. ربطی به ما 

نداره، مال خودتونه، اما... شما ترتیب سرقت 

غازه رو دادید که بندازید گردن دامادتون و از م

 شرش خالص بشید. 

 مقداد که انگار خودش را پیدا کرده بود اعتراض کرد. 

ها چیه؟ من اصالً اراجیف این مردک رو این حرف -

ای با دامادم داشتم که بخوام قبول ندارم. من چه دشمنی

 همچین کاری باهاش بکنم؟ 

کردم  باید از اون شروع میرسیم. اصالً به اون هم می -

تا بعد برسیم به اعتراف محب. شما مهشید عادل رو 

 شناسید؟ می



رنگ شد که کاوه احساس صورت مقداد طوری بی

نگرانی کرد. از پارچ روی میز مقداری آب در لیوانی 

 ریخت که کنار پارچ بود و آن را جلوی مقداد گذاشت. 

موقعی که  این خانم دستگیر شده و اعتراف کرده -

زده، صدای شما رو داشته با بهرخ تلفنی حرف می

مچت رو گرفتم »شنیده که سر بهرخ داد زدید 

ی دیگه چند تا جمله«. زنیکه. بگو چه غلطی کردی

هم شنیده و بعد تماس قطع شده. زمان تماس همون 

روز و ساعتی بوده که شما با بهرخ دعوا کردید و 

 رسوندیدش بیمارستان. 

 ای آب نوشید و اخم کرد. رعهمقداد ج

ها چیه و از کجا اومده. داری دونم این حرفنمی -

دی. امید طوری به خورد من میهای امید رو اینحرف

 ست، نفهمیده چی گفته. بچه

 فهمیده بودید امید پسر شما نیست؟  -

مقداد به جای جواب فقط نفس تندی بیرون داد. کاوه 

 گفت: 



مقداد. مهشید اعتراف کرده که جای انکار نیست آقا  -

ی حدود یازده سال قبل، بهرخ که یک سال صیغه

اش تموم شده بوده، رفته شما بوده و صیغه

چهار سراغش و ازش یه نوزاد خواسته برای سه

وجو فهمیده بوده مهشید ماه بعد. ظاهراً با پرس

کارش اینه که نوزادهایی رو که پدر و مادرشون به 

، بخره و بعد بفروشه به خواندالیلی نمی

کرده. امید رو واسه بهرخ هایی که پیدا میمشتری

پیدا کرده و تحویلش داده. بهرخ بهش گفته بوده 

شما بعد از یه سال حاضر نشدید صیغه رو تمدید 

کنید و ویلون و سرگردون مونده. چند بار اومده 

اطراف مغازه باهاتون حرف بزنه که ردش کردید. 

بک رفته دنبالش و بهش گفته خبر بعد یه روز با

ی شما بوده و راه نشونش داده که اگه داره صیغه

تظاهر به بارداری کنه، مخصوصاً که بچه پسر 

 باشه، محاله شما نگهش ندارید.
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 هایش را روی هم فشار داد و زیر لب غرید: مقداد لب

جایی... ده سال گولم زده بود. دلم ی هرزنیکه -

کردم یه وارث دارم خوش بود به اون بچه. فکر می

که بعد از من یه فاتحه برام بخونه، دنبال کارهام 

چی زیر سر رو بگیره. بابک رذل! از اول همه

 خودش بوده.  

 به کاوه نگاه کرد و با حالی حیران پرسید: 

شد م. مگه میمطمئنی امید... یعنی هنوز هم شک دار -

قدر بهم بچسبه، برام از دخترهام پسر من نباشه و اون

 گن؟ شون دارن چرت میعزیزتر بشه؟ نکنه همه

من درخواست آزمایش ژنتیک داده بودم، امروز هم  -

 جوابش رو گرفتم. امید پسر شما نیست. 

هایش را در هم گره کرد و به پشتی صندلی مقداد دست

قدر درمانده بود که انگار فلزی تکیه داد. صورتش آن

دیگر هیچ چیز برای از دست دادن ندارد. کاوه فرصت 

 را از دست نداد. 

 خواهید ماجرا رو خودتون برام تعریف کنید؟ می -



مقداد با دستان لرزانش باز کمی آب نوشید و بعد خیره 

 ه دیوار مقابلش شروع به حرف زدن کرد. ب

چیز زیادی نمونده که بگم. جریان همونه که  -

دونی. یه سال بهرخ رو صیغه کرده بودم. بعد می

که مدتش تموم شد، ردش کردم رفت. از اخالقش 

کرد دوباره اومد. خواهش و تمنا میخوشم نمی

کرد که اگه ولش کنم، زاری میاش کنم. گریهصیغه

شه. گفتم نه. باالخره رفت. چند ها میخیابونویلون 

ماه بعد اومد دِر مغازه. سر ظهر اومده بود، مغازه 

خلوت بود، بابک هم نبود. فقط خودم بودم. انگار 

منتظر وایستاده بود مغازه خلوت باشه بیاد. باردار 

نفرین کرد که یه بود. شکمش اومده بود جلو. ناله

 از خدا جواب بچه گذاشتم رو دستش و انشاهللا

ذاره سر راه. کارهام رو بگیرم. گفت پسرم رو می

ماتم برده بود. تا بلند شدم برم طرفش و باهاش 

حرف بزنم، یهو دوید رفت. رفتم دنبالش اما غیب 

 شده بود. انگار آب شده بود رفته بود تو زمین. 

 مقداد مکث کرد و نفس عمیقی کشید. 



قعاً بد بود. خیلی پریشون شده بودم. حالم وا -

باباش ُمردن، خواهر برادر هم نداره، دونستم ننهمی

هاش. اهل یه ولی باز گفتم شاید برگشته پیش فامیل

دهاتی بود دوروبر کاشون. یه روز رفتم 

پرسون دخترعموش رو پیدا کردم. هیچ پرسون

خبری ازش نداشت. گفت چند ساله ندیدنش. من هم 

دنبال بهرخ  ام و چرادیگه حرفی نزدم که کی

گردم. یه بهونه سر هم کردم و برگشتم. چند بار می

آدم فرستادم تو دهشون بگردن، تو تهرون هم به 

کردم سر زدم، ولی پیداش نشد که هرجا فکر می

کردم. به حساب خودم بچه باید نشد. داشتم دق می

اومد. گفته بود پسره و تا اون موقع به دنیا می

م بعید نبود. باالخره یه ذارتش سر راه. ازش همی

روز اومد، با امید که تو بغلش بود. هنوز یه ماهش 

نشده بود. اومده بود بلکه اقالً واسه بچه شناسنامه 

اش کردم، این دفعه بگیرم. من هم دوباره صیغه

 ساله.نودونه
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 نپرسیدید این مدت کجا بوده؟  -

 مقداد پوزخند زد. 

اسم مهشید عادل رو اولین بار اون موقع شنیدم.  -

گفت یه خانم خیّر و کاردرسته که وقتی بدبختیش 

اش کار کنه. اولش باورم رو دیده، بردتش تو خونه

نشد. باالخره یه روز اون زنیکه رو آورد و باهاش 

حرف زدم. به نظرم آدم حسابی بود. خیالم راحت 

 هرز نپریده.  شد بهرخ این مدت

مقداد ساکت شد و با حالتی متفکر خیره ماند به فضای 

 مقابلش. کاوه پرسید: 

 های بابک از همون موقع شروع شد؟ باج گرفتن -

 مقداد سر تکان داد. 

شاگرد مغازه بود. به نظرم جوون کاری و خوبی  -

داد، سرش اومد. یهو تنبل شد. حرف گوش نمیمی

خیالش نبود کارهای دنبال کار خودش بود و عین 

مغازه مونده زمین. چند بار سرش داد زدم، باالخره 



یه روز ذله شدم. بهش گفتم بره دنبال کارش. اون 

هام و گفت جریان بهرخ و امید روز زل زد تو چشم

دونه. اگه دوست ندارم به گوش کسی برسه، رو می

 باید باهاش راه بیام. 

 امه داد: مقداد نفس صداداری کشید و با تأسف اد

چند وقت که گذشت، نازنین رو خواست. من عمراً  -

ذاشتم ولی دستم ی دخترم هم رو دوشش نمیجنازه

رسید، کارم بسته بود. موضوع به گوش غزال می

ساخته بود. باالخره گفتم حاال بابک آدم خوبیه، چه عیب 

داره دومادم بشه؟ دختر طفل معصومم رو با گریه 

شرف. فکر وجدان بیی عقِد اون بینشوندم سر سفره

ندازه پایین و گیره سرش رو میکردم دیگه آروم میمی

کنه ولی بدتر شد. دامادم که شد، توقعش کارش رو می

رفت باال. یه دانگ مغازه رو خواست، بعدش هم ده سال 

قدر توقعش رفته من رو دوشید. این آخرها دیگه اون

 . داشتبود باال که از مغازه بیشتر از خودم ورمی

تصمیم گرفتید طوری براش پاپوش بدوزید که  -

حاالحاالها پیداش نشه، اگه بعدها هم حرفی زد، غزال 



خانم فکر کنه از روی حرص گفته؟ واسه همین ترتیب 

 سرقت مغازه رو دادید و بعد گفتید به بابک شک دارید؟ 

 مقداد سر را تکان داد. کاوه پرسید: 

 د؟ مشکلتون با بهرخ از ِکی شروع ش -

ست، هر روز به خواچند وقت بود خیلی ازم پول می -

یه بهونه. بهش شک کرده بودم. اخالق که نداشت. 

همش تنم به لرزه بود که نکنه یه وقت خر بشه راه 

بیفته دنبال یه مرد دیگه و بخواد مثالً از من پول بگیره 

رفت به جهنم، نگران بعد یهو غیبش بزنه. خودش می

رسیدم دست بچه رو بگیره و بره. چند تامید بودم. می

بار براش بپّا گذاشتم ولی چیزی ندیدن. فقط با دوست و 

اومد؛ اما شک همش تو دلم رفت و میهاش میرفیق

 بود. خیالم راحت نشده بود.
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مقداد باز سکوت کرد و به فکر فرورفت. انگار 

 شد. های آن روز در ذهنش مجسم میصحنه

اون روز تصمیم گرفتم بمونم تو خونه تا بفهمم چه  -

خبره. امید خواب بود. بهرخ رفته بود حموم. فرصت 

رم ولی نرفتم. یه خوبی بود. از پشت در گفتم دارم می

اومد، بعد گوشیش ای قایم شدم. بهرخ از حموم درگوشه

پوشید چون زد رو زنگ زد. فکر کنم داشت لباس می

 اسپیکر. مهشید زنگ زده بود. 

 شناختید؟ صداش رو می -

نه، فقط ده سال قبل همون یه بار دیده بودمش ولی  -

آد. اسمش رو که ره و میخبر داشتم بهرخ باهاش می

صدا زد، فهمیدم کیه. مهشید گفت باید زودتر پول رو 

گیرن و دیگه اضر کنه وگرنه قانونی امید رو ازش میح

کرد، التماس تونه کاری بکنه. بهرخ هم گریه مینمی

داد. اون لحظه مخم سوت کشید. فکر کرد و وعده میمی

اش تموم شده، با یکی کردم بهرخ بعد از اینکه صیغه

دیگه بوده و حامله شده، بعد اومده بچه رو انداخته 

اش رو م بابای بچه پیدا شده و بچهگردن من، االن ه

خواد. جوری جوش آوردم که نتونستم صبر کنم. می



رفتم سراغش و... نفهمیدم چی شد تا اینکه دیدم افتاده 

 آد. زمین و از سرش خون می

 مقداد باز نفس عمیقی کشید و پرسید: 

ی کی بوده؟ واقعاً بهرخ از مهشید حاال امید بچه -

 ش بود؟ ی خودخریدتش یا بچه

وقت حس نکرده بودید باهاش مثل خریده بودش. هیچ -

 مادر رفتار نکنه؟ 

 مقداد با تأسف سر تکان داد. 

نه... مثل کبک سرم رو کرده بودم تو برف. البته این  -

کرد به پسر من از گل هم بگم، عمراً بهرخ جرئت نمی

کنم. فقط دونست پوستش رو میتر بگه چون مینازک

فرستاد تو کوچه به رم زیادی بچه رو میگاهی به نظ

زدم ولی به نظرم هوای بازی. مدام سرش غر می

اومد تنبلیه... امید دوستش داشت. مطمئنم اذیتش می

 نکرده بود. حاال امید کجاست؟ پیش غزال؟ 

امید بهزیستیه و کارهای اداریش انجام بشه، تحویل  -

شدت فقر  شه. ده سال قبل اون خانم ازمادر واقعیش می

بعد از فوت همسر اولش یکی از پسرهای دوقلوش رو 



فروخته بوده به مهشید. چند سال بعد ازدواج کرده، به 

همسر دومش موضوع رو گفته و اون آقا هم هرکاری 

از دستش براومده کرده بلکه امید پیدا بشه. از روی 

داده، مهشید رفته سراغشون. مدام هایی که میآگهی

ور هم به بهرخ داده، از اینو وعده میگرفته پول می

ی امید کرده که خونوادهآورده و تهدیدش میفشار می

خوان. یعنی دوجانبه شون رو میپیداش کردن و بچه

 کرده.داشته اخاذی می
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 مقداد فقط گفت: 

 عجب زن پستی.  -

داد جا خورد. انتظار داشت مقداد عاطفگی مقکاوه از بی

ی بیشتری به سرنوشت پسری نشان بدهد که ده عالقه

سال به عنوان فرزند خودش بزرگ کرده بود ولی انگار 

برای این مرد فقط وراثت مهم بود و حاال که فهمیده بود 



های او را ندارد، امید از پوست و خون او نیست و ژن

مقداد نگاه کرد و دیگر برایش مهم نبود. به چشمان 

 حرصش را با دادن یک خبر خالی کرد. 

کم عجله کردید. بد نیست یه چیزی رو هم بدونید. یه -

بابک خیال داشته خودش مغازه رو خالی کنه. بعد 

از اینکه با وثیقه آزاد شده، همکارها پیگیرش 

هرحال شما بودن و این رو فهمیدن ولی به

نشده. البته دستی کردید و اون جرمی مرتکب پیش

تونید به وکیلتون بگید پیگیر اخاذی و می

 السکوت گرفتنش باشه. حق

مقداد سر تکان داد. صورتش گرفته بود و حسرت 

خورد. در این مدت هیچ خاصی در نگاهش به چشم می

اش حتی یک بار هم پیگیرش یک از اعضای خانواده

 داد. ها حق مینشده بودند و کاوه به آن

رفت، صدای داشت به طرف اتاقش میکمی بعد که 

های ثمر در گوشش بود، اشک ده سال دوری و گریه

شوق اینکه به زودی پسرش را خواهد دید. چند روز 

قبل که کاوه سراغش رفته و با او صحبت کرده بود، 

کرد تا آخر عمرش این لحظات را از یاد نخواهد حس می



و همسرش برد. به خاطر  پشیمانی ثمر و حمایتی که او 

قول داده بودند و مشتاقش بودند، ترتیبی داده بود که 

موضوع فروش کودک مطرح نشود و جرمی برای ثمر 

ی جدید محسوب نشود تا امید بتواند الاقل یک خانواده

داشته باشد. حاال به این فکر کرد که چقدر طول خواهد 

اش عادت کند و ثمر را به کشید تا امید به زندگی تازه

ی مادرش بپذیرد. مطمئن بود این بچه ضربه عنوان

خورد و احتماالً بدون کمک روانکاو نخواهد بدی می

توانست با این شرایط کنار بیاید. دلش گرفته بود. برای 

اولین بار از شغلی که انتخاب کرده بود، احساس 

کرد. از این همه جرم و شرارت و تلخی به رضایت نمی

 جان آمده بود.
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قدر داغ با اینکه هنوز تا ظهر خیلی مانده بود، هوا آن

ی درخت بزرگی که به بود که کاوه حتی زیر سایه



ریخت. مردمی که زیر اش تکیه داده بود، عرق میتنه

بان موقت کنار گور نوید نشسته بودند مدام آب یخ سایه

خوردند و خودشان را با بادبزن یا میوه خنک میو آب

زدند. یزی که دم دستشان بود، باد میدفترچه و هرچ

خواست از کاوه کمی دورتر از دیگران ایستاده بود. می

دور همه را زیر نظر داشته باشد و رفتار و 

هق هایشان را بعد از چهل روز ببیند. صدای هقواکنش

رسید که میان ای از جمع به گوش میی خفهگریه

داح گم شده خوانی مهای آتوسا و نوحهها و مویهجیغ

بود و زیر نشسته بود. جعفر روی صندلی سربه

خورد. صورتش را الی یک هایش تکان میشانه

کاغذی مخفی کرده بود. نیوشا مادرش را بغل دستمال

کرده بود و با صورتی خیس در گوشش چیزهایی 

های همه خیس بود. پریسا و کرد. تقریباً چشمزمزمه می

های حلوا و خرما و ینیگشتند و سآتیه میان جمع می

 کردند. های آب را تعارف میبطری

شهره که بین افشین و نرگس نشسته بود، چند بار به 

کاوه نگاه کرد، بعد بلند شد و به طرفش آمد. وقتی 

 کنارش رسید پرسید: 



 آی بشینی؟ چرا نمی -

واسه چهلم اون مرحوم نیومدم، دنبال قاتلشم. دیدی  -

 ومدم. اینا نیکه با مامان

طوری زشته. افشین حاال بیا چند دقیقه بشین. این -

بردار نیستی؟ گفتم که خودش دست ورداشته، تو دست

 خوره. سفارش کرده حتماً دعوتت کنم. بهش برمی

علیک کردم و به همه تسلیت گفتم. االن اومدم سالم -

 ترم. اینجا راحت

شهره نفس عمیقی کشید و خواست به سمت جمع 

 که کاوه گفت:  برگردد

 آی تو ماشین؟ یه دقیقه با من می -

 چیزی شده؟  -

 خوام یه چیزی رو ببینی. می -

شهره نگاهی به جمع انداخت و زیر نگاه سنگین افشین 

قبرهای نو با کاوه راه افتاد. از روی گورهایی که سنگ

ها هنوز یک کپه خاک و یک پالک داشتند و بعضی

عه بیرون رفتند. کمی بعد کنار فلزی بود گذشتند و از قط



که سوار ماشین رسیدند و کاوه ریموت زد. درحالی

 شد به شهره گفت: می

 بشین.  -

 شهره روی صندلی شاگرد نشست. 

 کنی.چی شده کاوه؟ داری نگرانم می -
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کاوه چرخید و از روی صندلی عقب یک مجله را 

 برداشت، آن را باز کرد و جلوی شهره گرفت. 

 این نقاشی رو قبالً دیده بودی؟  -

 های مبهوت به کاوه نگاه کرد. شهره با چشم

 کنه؟ نکنه... کار مینقاشی پریسا دست تو چی -

 اخم کرد و ادامه داد: 



؟ کاوه تو نکنه به سرت افتاده پریسا نوید رو کشته -

رو جون مامان دست وردار. بازی بدی رو شروع 

 کردی. مطمئنم آخرش...

 کاوه حرفش را قطع کرد. 

این رو یکی با پست فرستاده بود اداره، واسه  -

 مافوقم. 

دهان شهره باز ماند و بهت صورتش بیشتر شد. کاوه 

 گفت: 

تو این رو دیده بودی. مطمئنم، چون مکث نکردی و  -

 بالفاصله فهمیدی کار پریساست. 

 بینم. سبک کارهای پریسا خاصه. هشت ساله دارم می -

کنه. پریسا تنها نقاشی نیست که با این سبک کار می -

معطلی جواب دادی که شک ندارم این رو قدر بیتو اون

 قبالً دیده بودی. 

 خم کرد. شهره دوباره ا

گردی کاوه؟ نکنه فکر کردی من این تو دنبال چی می -

 رو فرستادم واسه رئیست؟ 



تون رو بعیده، ولی محال نیست. روزی که خونه -

 های پریسا نبود. گشتم، این جزو نقاشی

رخ شهره که زل زده بود به فضای کاوه خیره شد به نیم

 مقابل. وقتی سکوت شهره طوالنی شد گفت: 

 م کن. این رو ِکی دیدی؟ کمک -

دوست ندارم بری واسه یکی دیگه دردسر درست  -

 کنی. 

 دوست نداری قاتل نوید مجازات بشه؟  -

 تو مطمئنی هرکی این نقاشی رو فرستاده قاتله؟  -

نه، شاید قاتل باشه یا نباشه، ولی ممکنه بتونم ازش  -

ای بگیرم. بگو شهره. مطمئنم تو در مورد سرنخ دیگه

 هایی داری. نقاشی حرف این

 شهره نفس عمیقی کشید. 

اولین بار که دیدمش، فردای همون شبی بود که  -

نوید مزاحم پریسا شده بود. داشتم خونه رو تمیز 

 کردم. این روی میز پریسا بود.می
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 یعنی بیشتر از یه بار دیدیش؟  -

رفتم اتاق جا بود. هر بار میوسه روز همونآره. د -

 دیدمش. پریسا می

نگران نشدی که نکنه پریسا بخواد واقعاً نوید رو  -

 بکشه؟ 

 شهره تلخندی زد. 

درصد هم فکر نکرده بودم روانشناسم ها. من یه -

پریسا بخواد همچین کاری بکنه. تازه از کمپ اومده 

پذیر هم آسیببود، روحاً خسته و حساس بود و خیلی 

بود. مطمئن بودم تو موضع دفاعه نه حمله. تمام 

حرصش از نوید رو با کشیدن این نقاشی خالی کرده 

بود. من نقاشی رو با دقت نگاه کرده بودم. شک نداشتم 

هرچی تو دلش بوده، با همون نقاشی تموم شده. پریسا 

تو ذهنش نوید رو کشته بود و راحت شده بود. دیگه 

 واقعاً بره بکشدش. الزم نبود 



 جا بود؟ بعد... نقاشی تا ِکی اون -

 شهره چند لحظه فکر کرد. 

چند روز بعدش... عصر بود. پرهام تب داشت،  -

نرفته بودم مرکز مشاوره. تو هال نشسته بودم. 

شویی. یهو از تو اتاقش یه صدایی پریسا رفت دست

شنیدم. فکر کردم پنجره باز مونده، گربه اومده تو 

اتاق. گفتم یه وقت خرابکاری نکنه. در اتاق رو باز 

پشت میز و کردم، دیدم نامدار نشسته رو صندلی 

این نقاشی تو دستشه. زل زده بود بهش و اخمش 

 تو هم بود. 

 های کاوه جمع شد. چشم

 نامدار از پنجره اومده بود تو؟  -

ها از چیز عجیبی نبود. هم خوِد پریسا خیلی وقت -

کرد، هم گاهی با نامدار از وآمد میی اتاقش رفتپنجره

حرف نشستن اومدن تو اتاقش میهمون پنجره می

زدن. چیزی نبود که پریسا بخواد قایم کنه. بلند و می

فهمیدیم نامدار زدن، ما هم میراحت حرف می

 جاست. اون



ها بوده که زیر تر از این حرفشقدونم پریسا کلهمی -

های باباش بره، ولی چرا از پنجره؟ بار بکن و نکن

 تونست از در نامدار رو بیاره تو؟ نمی

 انداخت.  شهره شانه باال

وتخم افشین رو ی اخمحسم این بود که حوصله -

رو ندارن. ترجیحشون این بوده که باهاش روبه

 نشن.

 کاوه سر تکان داد. 

 خب بعد چی شد؟  -

علیک کردیم، چیز خاصی نشد. نامدار بلند شد و سالم -

بعد من رفتم بیرون. پریسا هم چند دقیقه بعد از 

اتاقش، نیم ساعتی با شویی برگشت و رفت تو دست

نامدار حرف زدن و بعد دیگه صدایی نیومد. البد نامدار 

 رفته بود.
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 روزهای بعد هم نقاشی رو دیدی؟  -

نه، دیگه ندیدمش. حدسم این بود که نامدار در  -

 اش کرده. موردش با پریسا حرف زده و پریسا پاره

کاوه انگشتان دو دستش را درهم گره کرده و به فکر 

 فرورفته بود. شهره گفت: 

انگار... این نقاشی با اونی که من دیدم فرق داره.  -

 اش... نوشته

اش را کاوه با چشمانی مبهوت به او نگاه کرد و گوشی

از جیبش درآورد. چند بار روی آن انگشت زد و صفحه 

 را مقابل شهره گرفت. 

 ای که تو اتاق پریسا دیدی... ؟ نقاشیاین بود -

 شهره گوشی را گرفت و نقاشی را بزرگ کرد. 

خودشه. االن دقیق یادم اومد. رو نقاشی نوشته بود  -

اینی که تو تلگرامه دقیق «. کشمتیه روزی می»

 همونه اما این یکی... 

 کاوه به نقاشی الی مجله نگاه کرد و زیر لب گفت: 



 کشمت... های خودم میبا دست -

 چرا این نقاشی دوتا شده؟ هردو رو پریسا کشیده؟  -

قبل از اینکه کاوه جوابی بدهد، صدای جیغ و هیاهو از 

درون قطعه بلند شد و هردو پیاده شدند و به طرف 

هم ریخته شده بود. اکثراً  جمعیتی رفتند که آشفته و به

ها بلند شده و جایی جمع شده بودند. از روی صندلی

تر رسیدند، ها ناباور و نگران بود. وقتی نزدیکتصور

 صدای افشین از میان آن دیوار انسانی به گوش رسید. 

 دورش رو خالی کنید. بذارید بهش هوا برسه.  -

جمعیت کمی عقب رفتند و کاوه از شکافی که میانشان 

ایجاد شده بود، رد شد. آتوسا با چشمان بسته روی چند 

صندلی دراز کشیده و مچ دستش میان انگشتان افشین 

 بود. صورت افشین نگران بود. چند لحظه بعد گفت: 

 زنه. باید ببریمش بیمارستان. نبضش خیلی کند می -

که جعفر ا بلند کردند و درحالیپژمان و افشین آتوسا ر

رفت، به طرف ماشین ناالن و گریان همراهشان می

افشین بردند. بقیه هم دنبالشان رفتند. وقتی آتوسا را 



روی صندلی عقب خواباندند، شهره سوئیچ را از میان 

 رمق افشین بیرون کشید و گفت: انگشتان بی

 کنم. سوار شو افشین. من رانندگی می -

بعد ماشین با سرعت دور شد و جمعیت به چند لحظه 

هق نیوشا هنوز هایشان رفتند. صدای هقطرف ماشین

زد. کمی بعد در رسید و مادرش را صدا میبه گوش می

آغوش پدرش فرورفت و هردو تلخ گریستند. نرگس و 

رفتند. طرف خیابان به سمت ماشین حامد میحامد از آن

چشمش به پریسا دست پرهام در دست نرگس بود. کاوه 

افتاد که هنوز ایستاده بود و مسیر رفتن ماشین پدرش 

کرد. انگار در آن بلبشو کسی یادش نمانده را نگاه می

های مشکی اندامش از بود که او جا نمانَد. در آن لباس

شد. کاوه مردد ماند و همیشه الغرتر و بلندتر دیده می

درست موقعی که تصمیم گرفت به طرفش برود و 

عوتش کند که تا خانه همراه او باشد، ماشین بزرگ د

رنگی زد و آتیال کنار پای پریسا ایستاد. پریسا لبخند کم

بدون حرف در را باز کرد و سوار شد. کاوه نفس 

عمیقی کشید و به طرف ماشینش راه افتاد. کالغی تنها 

 کرد.روی یک سپیدار بلند قارقار می
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مردی از اتاق بیرون آمد. تلفن روی میز منشی زنگ 

داشت، با سر که گوشی را برمیخورد و منشی درحالی

جواب خداحافظی مرد را داد. صحبت کوتاهی با تلفن 

های اسپرت کرد و بعد به کاوه که روی یکی از مبل

 شیک نشسته بود گفت: 

 بفرمایید. آقای مهندس منتظرتونن.  -

ی کوتاهی به در اتاق ه بلند شد و تشکر کرد. ضربهکاو

زد و وارد شد. نامدار که پشت میز بزرگی در انتهای 

 خیز شد و لبخند زد. اتاق نشسته بود با دیدنش نیم

خبر! شنیدم ورها؟ اون هم بیسالم، چه عجب از این -

ری، باید منتظر دردسر ها سراغ هرکی میتازگی

 باشه!



ی زد و فقط جواب سالم او را داد. رنگکاوه لبخند کم

که به طرف نامدار از پشت میز بلند شد و درحالی

 آمد گفت: های راحتی میان اتاق میمبل

 بشین.  -

 هردو نشستند و نامدار گفت: 

چی شده؟ نگرانم کردی. همه سالمن؟ اتفاقی که  -

 نیفتاده؟ 

کشی انداخت که درست کاوه نگاهی به میز نقشه

 مقابلش بود. 

 کنید؟ همه سالمن. شما هنوز رو کاغذ کار می -

گیریم و روی کنیم بعد پالت میافزار کار مینه، تو نرم -

کنیم، بعد دوباره وارد کاغذ جزئیات رو اصالح می

ایه که بینی، نسخهکنیم. اینی که داری میافزار مینرم

ی قراره مشتری ببینه و بپسنده، نظرش رو بگه تا نقشه

 بق میلش دربیاد. نهایی مطا

 مکثی کرد و ادامه داد: 

ی ساختمون با من مطمئنم نیومدی در مورد نقشه -

حرف بزنی. این هم که اومدی شرکت، یعنی کاری 



داری که نخواستی تو خونه بگی. ترجیحت اینه که 

 تنها حرف بزنیم. 

کاوه به تأیید سر تکان داد. گوشی را از جیبش درآورد 

شت زد و جلوی نامدار گرفت که و روی ان چند بار انگ

 مقابلش نشسته بود. 

 این نقاشی رو تو واسه من فرستادی؟  -

 نامدار اخم کرد. 

معلومه که نه. چرا من باید نقاشی پریسا رو  -

ای که ممکنه بفرستم واسه تو؟ اون هم نقاشی

 پشتش شر باشه. 

 کاوه گوشی را داخل جیبش گذاشت. 

از سرم باز خوبه، زحمت خیلی از سؤاالت رو  -

دونی این نقاشی پریساست، قبالً هم کردی. پس می

 دیده بودیش.
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آره، دیده بودمش. ندیده بودم هم سبک کار پریسا رو  -

خطی وجب بچه بود و خطشناسم. از وقتی نیمخوب می

دم و بهش دونه دیبههاش رو دونهکرد، تمام نقاشیمی

 احسنت و آفرین گفتم. 

 این هم خودش بهت نشون داد؟  -

 نه، این یکی رو...  -

منشی بعد از در زدن، با یک سینی وارد شد و دو 

فنجان نسکافه مقابلشان گذاشت. کاوه تشکر کرد و 

منشی پاسخش را با لبخند داد. وقتی بیرون رفت کاوه 

 گفت: 

 این یکی رو چی؟  -

ای یدم. بهم نگفته بود همچین نقاشیاین رو خودم د -

 کشیده. 

 کجا دیدی؟  -

تو اتاقش. از حیاط بهش پیام دادم که بیاد تو آالچیق.  -

ی اتاقش و گفت برم تو. بعد ندید. رفتم پشت پنجره



شویی، من هم چشمم افتاد به این پریسا رفت دست

 وپرت بود. نقاشی. روی میزش وسط کلی خرت

 مان نامدار. کاوه خیره شد به چش

بعد ورش داشتی و... چند وقت پیش عکس گرفتی  -

 و تو تلگرام ناشناس فرستادی واسه من؟ 

 نامدار اخم کرد. فنجانش را برداشت و لب زد. 

گردی کاوه؟ من پریسا رو تو داری دنبال چی می -

دونی. کسی این رو دوست دارم، خودت هم خوب می

خواد بندازه و میفرسته که یا خودش قاتله واسه تو می

خواسته با اثر گردن پریسا، یعنی کاری که از اول می

انگشتش بکنه، یا یکیه که با پریسا دشمنی داره و 

خواسته این وسط تیری تو تاریکی بندازه بلکه به هدف 

 اش رو خالی کنه سر دخترک. بخوره و کینه

 دونی؟ های پریسا چی میدر مورد دشمن -

 ا باال برد و به او نگاه کرد. نامدار یک ابرویش ر

سعی نکن ازم حرف بکشی جناب سروان. من خیلی  -

دونم، مطمئنم تو هم خبر چیزها در مورد پریسا می

مون از گه، رابطهچیزش رو بهم میداری که پریسا همه



تره، ولی چرا باید ی واقعی هم گرمیه دایی و خواهرزاده

ته، بذارم کف چیزهایی رو که از روی اعتماد بهم گف

 دستت؟ 

فهمه اگه دشمنی داشته باشه، واسه اینکه خودش نمی -

چقدر وضع خطرناکی داره. اگه چیزی بدونی و نگی و 

بعد اتفاقی براش بیفته... کسی که تا این حد از پریسا 

خواد بفرستدش باالی دار، بعید نیست متنفره که می

 کار بشه و بالیی سرش بیاره.بهخودش دست
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ها اعتماد دارم. مطمئنم اگه به هوشت بیشتر از این -

چشم و گوشت رو باز کنی و خودت رو گول نزنی، 

ات رو بخور، زیر کولر فهمی. نسکافهخیلی زود می

 شه. زود سرد می

نوشید. با شناختی ای کاوه فنجان را برداشت و جرعه

که از نامدار داشت، مطمئن بود اگر نخواهد در مورد 



فایده است. مسیر صحبت را چیزی حرف بزند، تالش بی

 ی ابهاماتش رفت. عوض کرد و سراغ بقیه

 موقعی که نقاشی رو دیدی، ورش داشتی؟  -

گذاشتمش نه، به روی خودم نیاوردم که دیدمش و  -

 جا. همون

روز بعد از قتل که اتاق پریسا رو بازرسی کردم، این  -

 جا نبود. نقاشی اون

 نامدار سر تکان داد. 

اش کنه. این زدم چند روز بعد پریسا پارهحدس می -

های ناگهانیش رو بکشه و بعد که عادتش بود که حس

از اون حس دراومد، نقاشی رو از بین ببره. گاهی پاره 

آورد ته حیاط و ریخت دور، گاهی هم میکرد و میمی

 زد. آتیشش می

ولی این نقاشی پاره نشده و از بین نرفته. دست یه  -

 نفر بوده که االن تصمیم گرفته بفرسته واسه من. 

 طوره وگرنه االن تو گوشی تو نبود. مسلماً همین -

 کاوه به فکر فرورفت. نامدار گفت: 



بری هزارتا جا رو بازرسی اینکه به فکر افتادی  -

کنی که اصل نقاشی رو پیدا کنی اصالً فکر خوبی 

نیست چون ممکنه طرف ازش عکس گرفته و 

فرستاده واسه تو بعد اصلش رو از بین برده. فقط 

 کنی. وقت خودت رو تلف می

قدر راحت ذهنش را کاوه کمی عصبی شد که نامدار این

 : خوانده است. برای عوض کردن حرف پرسید

اون روز که نقاشی رو دیدی نگران نشدی؟ فکر  -

نکردی شاید پریسا از روی حرص و عصبانیت واقعاً 

 بخواد نوید رو بکشه؟ 

جواب این سؤال رو دو دقیقه پیش دادم. پریسا  -

هاش رو با نقاشی خالی کنه. مطمئن عادتش بود حس

کشه وگرنه االن افشین و کدومش به عمل نمیبودم هیچ

 نده نبودن!شهره ز

دانست پریسا حرف جدیدی نبود و کاوه همیشه می

روابط چندان خوبی با پدرش و شهره ندارد ولی 

ها بیزار وقت به ذهنش نرسیده بود تا این حد از آنهیچ

باشد که در مورد کشتنشان فکر کرده و آن را به 

 تصویر کشیده باشد. بلند شد و پرسید: 



سراغ تو و در مورد  برات سؤال نشد که چرا اومدم -

 این نقاشی پرسیدم؟ 

واضحه. رفتی از شهره پرسیدی و بهت گفته اون  -

 شب اومده تو اتاق پریسا و نقاشی رو دست من دیده. 

آمد که افکار و کاوه نفس عمیقی کشید. خوشش نمی

کارهایش تا این حد برای کسی رو باشد. انگار نامدار 

دید. بابت میی شفاف درونش را مثل یک شیشه

 پذیرایی از نامدار خداحافظی کرد و بیرون رفت.
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 دست کرد و پرسید: بهمانی گوشی را دست

ره. خوام ازت بپرسم یادم میوقته میراستی خیلی -

 ها برات نیومده؟ دیگه از اون پیام

 ها؟ کدوم پیام -



های خارجی بود و ها که از شمارههمون ناشناس -

 نوشت مامانت رو کشتن و تو باید رازش رو بفهمی. می

 پریسا نفس عمیقی کشید. 

 نه شکر خدا.  -

 از ِکی قطع شده؟  -

بعد از اینکه از کمپ اومدم، همون یه بار بود که  -

 دونی. بعدش نیومد. می

قبالً هر  به نظرت عجیب نیست که یهو قطع شده؟ -

 اومد. دو هفته مییکی

راستش چند وقت پیش خودم هم داشتم به همین فکر  -

ها قطع کردم. دقت کردم دیدم بعد از فوت نوید پیامکمی

 شده. نتیجه گرفتم کار نوید بوده. 

 مانی مکثی کرد و گفت: 

حرفت منطقیه ولی خیلی عجیبه. نوید چه اطالعاتی  -

 نسته داشته باشه؟ تودر مورد فوت مامانت می



به نظرم فقط ِکرم بوده. قبالً هم به این نتیجه رسیده  -

خواسته اذیتم کنه. از بودیم که طرف هرکی بوده، می

 اومده همچین کاری بکنه. نوید برمی

آره، این هم درسته. احتماالً فقط داشته اذیتت  -

 کرده. می

نیم ساعت بعد کاوه در اتاقش داشت به این مکالمه 

شد. دو تر میاش مبهوتداد و هر لحظه چهرهوش میگ

بار آن را گوش کرد و بعد گوشی تلفن روی میزش را 

 برداشت و شماره گرفت. 

ای که برام فرستادی ِکی انجام قدرتی، این مکالمه -

 شده؟

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_سیصد_و_نود_و_چهار

 نیم ساعت پیش قربان.  -



پیام پریسا رهنما رو از چند ماه پیش دقیق قبالً پرینت  -

 بررسی کرده بودی ولی گفتی چیز مشکوکی ندیدی. 

بله قربان، پیام مشکوکی نبود، ولی االن که این  -

مکالمه رو شنیدم و براتون فرستادم، دوباره رفتم اون 

تاریخی رو که ازش حرف زده بودن، یعنی یک هفته 

از کمپ و قتل نوید ی بین برگشتن پریسا رهنما فاصله

اش گنجی رو دوباره نگاه کردم. یه پیام هست که شماره

مال ایران نیست و وجود خارجی هم نداره. تحقیق 

 اش مال هیچ کشوری نیست. شمارهکردم، پیش

 متن پیام چیه؟  -

 خالیه قربان. هیچی توش نیست. متنی نداره.   -

 برام بفرست ببینمش.  -

 چشم قربان.  -

شی را گذاشت و چند لحظه بعد فایلی به کاوه گو

کامپیوترش رسید. کاوه آن را باز کرد و خیره شد به 

ی خارجی جعلی آن. ابروهایش پیامک خالی و شماره

درهم گره خورده و ذهنش عجیب درگیر بود. کمی بعد 



اش را برداشت و چند بار روی آن زد. بعد از گوشی

 دوسه زنگ مخاطب گفت: 

 ت. معرفسالم بی -

 سالم رضا. چطوری؟  -

به تو چه آخه؟ اصالً یادت هست من وجود دارم؟  -

وقتی کار داری چپ و راست زنگ پشت زنگ بعد یهو 

کنه کاوه اصالً شی آدم شک میری همچین غیب میمی

 وجود خارجی داشته یا جزو تخیالت بوده! 

 ای کرد. خندهکاوه تک

ام رضا. واقعاً این مدت یه بدجوری درگیر این پرونده -

 شب درست نخوابیدم، یه وعده غذا مثل آدم نخوردم. 

شه جناب سروان شمس. تو ها سرم نمیمن این حرف -

ریم بیرون. خداد ذاریم شام میهمین هفته یه قرار می

 بار قول یه شام رو به من دادی. 

ت جناب آقای چشم، مطمئن باش شام سر جاش هس -

های واحد کامپیوتر زاده! حاال بگو ببینم بچهدکتر خطیب

 دستن؟ و مخابراتت دم



ای مرگ! پس امروز هم کار داری که زنگ زدی. من  -

رو بگو که دلم خوش شده بود یادم کردی و هوس 

 احوالپرسی به سرت زده!
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 کن رضا. یه کار فوری دارم. اذیتم ن -

کارهای تو ِکی فوری نبوده؟ بنال ببینم باز کجا گیر  -

 کردی. 

اومده که ظاهراً یه سری پیامک به یه خطی می -

 ها مال ایران نیست و... شماره

ی مجازی. ساختنش کاری نداره. کلی سایت تو شماره -

ی مجازی سوت به آدم شمارهنت هست که در سه

 دن. می

آره، باید یه همچین چیزی باشه. موضوع اینه که  -

 ها تو پرینت مخابرات سفیده. یعنی انگار خالیه. پیامک



 خب شاید خالیه. مشکلش چیه؟  -

خب نیست. من فهمیدم این پیامک یه محتوایی داشته  -

شه به که ممکنه با پرونده مرتبط باشه. چطوری می

 اصل پیام دسترسی پیدا کرد؟ 

 فرستنده براش یه محافظ گذاشته که فقط تو احتماالً  -

ای که خط گیرنده توشه قابل خوندن باشه و جای گوشی

شه ای دیده نشه، منجمله پرینت مخابرات؛ ولی میدیگه

محافظ رو دور زد و رسید به پیام. حاال پیام رو 

 خوای؟ می

دونم متن پیام چی بوده. البته نه، گفتم که تقریباً می -

خودش رو بخونم خیلی خوبه ولی االن دنبال  اگه بشه

خوام ببینم این پیام از چه خط ام. مییه چیز دیگه

 اینترنتی فرستاده شده و مال کی بوده. 

 نچ کرد و با شیطنت خاصی گفت: رضا نچ

خیییلی سخته! فکر کنم سه ماه... نه، احتماالً شش  -

کشه، اون هم به شرطی که این مدت هر ماه طول می

 ب بهم شام بدی! ش



من حاضرم سه ماه بهت شام بدم به شرطی که تا یه  -

 ساعت دیگه اسم صاحب اینترنت رو بهم بگی.  

رم گیرم بعد میکنم! شام امشب رو مینسیه کار نمی -

 سر کار! 

 کاوه خندید. 

ریم بیرون، هرجا تو بگی. سگخور! امشب شام می -

 . خوام بهم بگوولی قبلش چیزی رو که می

تونن برات احیا ها میمتن پیام رو به احتمال زیاد بچه -

هایی که این مدلی محافظت شده، کنن ولی معموالً پیام

بعیده بشه از روی اتصال مخابراتی محل اینترنت 

 فرستنده رو پیدا کرد. 

 کاوه نفس صداداری از روی ناامیدی بیرون داد. 

 یعنی هیچ راهی نداره؟  -

اینه که اصل پیام رو بیاری، یعنی داره، راهش  -

 ای که پیام رو دریافت کرده.گوشی
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داد بدون اطالع ابروهای کاوه جمع شد. ترجیح می

پریسا به این نتایج برسد. هنوز خوب یادش بود که 

وقتی اولین بار رفته بود که در مورد اشکان با او 

کند، واکنش پریسا چقدر تند بود. دلش  صحبت

خواست این دختر بیچاره را که میان هزار جور نمی

اش مشکل تنها مانده بود، برنجاند یا باعث نگرانی

شود، اما اگر راهی جز این وجود نداشت، باید این کار 

 کرد. را می

تونم اون گوشی رو بیارم آزمایشگاه، فقط احتماالً می -

م بگو. اگه پیام االن روی گوشی نباشه یه چیزی رو به

چی؟ یعنی مطمئن نیستم گیرنده نگهش داشته باشه و 

 پاک نکرده باشه. 

اون مشکلی نیست. اطالعات گوشی به احتمال زیاد  -

قابل بازیافته، یعنی با احتمال باالی نوددرصد اگر هم 

تونیم پیام رو برگردونیم و بعد پاکش کرده باشه، می

درصد هم ممکنه خط اینترنت فرستنده. دهبریم دنبال 

 برنگرده که این دیگه بدشانسی توئه. 



 کاوه نگاهی به ساعت گوشی انداخت و گفت:

هات بگو پس یه کاری بکن رضا. به یکی از بچه -

خوام این کار بمونه تا من گوشی رو بیارم. می

 همین امروز انجام بشه. 

 رضا با خنده گفت: 

ها روش گوشی رو بیاری. تا بچه مونم تاخودم هم می -

خوریم، بعد که کارت انجام شد، کنن، یه چایی میکار می

 ها. ریم دنبال شام و گپ زدن و ایندیگه می

خیلی کار دارم رضا، فقط که این نیست. این مدلی که  -

دو ساعت دیگه تا ریزی، از یکیتو داری برنامه می

 گیری. آخر شب وقت من رو می

 کجی گفت:الت دهانرضا با ح

 گیری! وقت من رو می -

 گم دیگه!راست می -

زنه انگار صدراعظم جمع کن ببینم، همچین حرف می -

بورکینافاسو شده! خیلی هم دلت بخواد که یه بعدازظهر 

کنم! باید افتخار و شبم رو دارم واسه تو نکبت خرج می

 هم بکنی با دکتر مملکت شام بری بیرون. 



  کاوه خندید.

از دست تو. باشه، امروز بعدازظهر و شبم دربست  -

 جام. دو ساعت دیگه با گوشی اونمال تو. من یکی

آمد بعد از وقتی گوشی را گذاشت، لبخند زد. بدش نمی

خردکن اش را فقط ماجراهای اعصابها که زندگیمدت

هایش پر کرده بود، چند ساعتی را این پرونده و حاشیه

ارند و کمی زندگی کند. بلند شد با یک دوست خوب بگذ

 و وقتی یاد پریسا افتاد، لبخند از روی لبش محو شد. 

به گروهبان قدرتی دستور داد یک حکم قضایی برای 

ضبط گوشی پریسا بگیرد و برایش بفرستد. کمی بعد 

شد، دعا کرد نیازی به که سوار ماشینش میدرحالی

 استفاده از آن حکم پیدا نکند.
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باز ماشینش ایستاده بود با پریسا که میان دِر نیمه

 تعجب پرسید: 



 کار؟ خوای چیگوشی من رو می -

 کاوه با مالیمت گفت: 

ست. تا چیزی نیست، یه بررسی مرتبط با پرونده -

 گردونم. فردا برش می

 پریسا اخم کرد. 

 گوشیم رو الزم دارم.  -

دونم سخته آدم یه شب گوشی نداشته باشه ولی می -

 الزمه. 

 تر شد. اخم پریسا غلیظ

 چرا گوشی من؟ مال بقیه رو الزم نداری؟  -

مطمئن باش الکی نیومدم گوشی تو رو بگیرم. یه  -

 خوره. چیزهایی توش هست که به دردم می

 مثالً چی؟  -

عات بهم اعتماد کن پریسا. مطمئن باش کاری با اطال -

 شخصیت ندارم. 

 پریسا روی صندلی راننده نشست و عصبی گفت: 



افته بیای رو مخ من هر چند وقت یه بار یادت می -

 راه بری. چرا باید بهت اعتماد کنم؟ 

که مانع بسته شدنش کاوه در را نگه داشت و درحالی

 شد گفت: می

خوام آسیبی بهت چون تا حاال باید فهمیده باشی نمی -

گه همچین خیالی داشتم، همین اطالعاتی که از بزنم. ا

 و حالت دارم، کافی بود.  گذشته

شه چون تا حاال به کسی نگفتی، قراره تا ابد دلیل نمی -

خوام برم. خواهرت طوری باشه. برو کنار، میهمین

رسم شه و ِکی میدونه کالس نقاشیم ِکی تموم میمی

دیر  خونه. حوصله ندارم جواب پس بدم که چرا

 برگشتم. 

 گوشی رو بده و برو.  -

 کار کنی؟ خوای چیدم. مینمی -

کاوه نفس صداداری بیرون داد و به خودش فشار آورد 

داد این که فعالً حرفی از حکم قاضی نزند. ترجیح می

اعتماد نکند. دختر را نترساند و نسبت به خودش بی

هنوز با او خیلی کار داشت و صالح این بود که 



تانه برخورد کند بلکه بتواند از اطالعاتش استفاده دوس

کند. پریسا در را کشید و کاوه که هنوز آن را نگه 

 داشته بود پرسید: 

 دوست نداری در مورد فوت مامانت بدونی؟ -

پریسا کمی جا خورد و فشاری که برای بستن در 

 آورد برداشته شد. می

 دونی؟ تو... تو در موردش چی می -

ی، ولی اگه گوشیت رو بهم بدی... شاید هنوز هیچ -

 بتونم یه چیزهایی بفهمم. 

رنگ و باریک پریسا دوباره درهم کشیده ابروهای کم

 شد. 

اومدی سراغم. دونی وگرنه نمیتو یه چیزهایی می -

کنن مامانم سرطان داشته و تو همه فکر می

 بیمارستان فوت کرده. تو چی شنیدی؟ 

 کاوه لبخند زد. 

 گوشیت رو بده تا بگم.  -



پریسا به فکر فرورفت و کاوه دعا کرد کنجکاوی 

خاصش کمک کند و پریسا راضی شود. زیاد طول 

نکشید که دعایش مستجاب شد. پریسا در کیف 

هایی باف بزرگش را باز کرد و از میان مدادرنگیگونی

اش را بیرون که پراکنده داخل کیف ریخته بود، گوشی

کاوه دراز کرد. کاوه آن را گرفت و در کشید و به طرف 

 جیبش گذاشت. 

 کنی.مرسی که همکاری می -
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چی رو مرسی؟ قرار شد گوشی رو بدم و بگی چی -

 دونی. چی می

 تر شد. لبخند کاوه عمیق

دونم که دونم، یعنی... چیزهایی رو میچیز زیادی نمی -

 دونی. ت هم میخود



 فهمم منظورت چیه. یعنی چی؟ نمی -

اومده که توش نوشته اینکه یه سری پیامک برات می -

بوده مامانت رو کشتن و تو باید این راز رو بفهمی، از 

 ها قطع شده. وقتی هم که نوید کشته شده پیامک

 های پریسا گرد شد. چشم

بت من ها... صحکنید؟ این حرفخط من رو کنترل می -

 و مانی رو گوش دادی؟ 

 اوهوم!  -

 هایش را روی هم فشار داد و با حرص گفت: پریسا لب

هام دو کشی؟ یعنی با دوستواقعاً که. تو خجالت نمی -

 تونم بزنم؟ کلمه حرف خصوصی نمی

 بزن. این کنترل خط تصادفی بوده، ادامه نداره.  -

 امه داد: کاوه با عذاب وجدان از دروغی که گفته بود اد

 چیزی داری که به این اطالعات اضافه کنی؟  -

طور با اخم خیره شده بود به پریسا جواب نداد و همان

 او. کاوه گفت: 



سخت نگیر دختر. این اطالعات خیلی مهمی بوده.  -

گفتی. ممکنه این وسط باید خودت زودتر بهم می

بشه اطالعاتی به دست بیارم که زودتر ما رو 

 دونی که کمکم کنه؟ برسونه به قاتل نوید. چیزی می

 پریسا نفس عمیقی کشید. 

دونم. این جریان... راستش خیلی اذیتم نه، چیزی نمی -

های ناشناس از چند سال قبل که این پیام کرد.می

اومد، همش ذهنم درگیر بود که نکنه واقعاً یکی می

زنم کار نوید بوده و مامانم رو کشته. االن حدس می

 برده اذیتم کنه. ریخته. لذت میداشته کرم می

طوری باشه. برو به سالمت. فردا... امیدوارم همین -

خوام تون هم نمیخونهراستی گوشی که نداری، به تلفن 

 زنگ بزنم. کجا گوشیت رو برسونم دستت؟ 

تونی برام بیاری؟ اگه فردا عصر ساعت شش می -

احیاناً شهره و بابام نرفته بودن، بهت از خونه زنگ 

 کنم. خودت بفهم نباید بیای.زنم و قطع میمی

 مو داری؟ گوشیت دست منه. شماره -



ی کیفش یک نکه پریسا از میان وسایل به هم ریخته

 کاغذ و یک مداد سبز بیرون کشید. 

 بگو.  -

اش را گفت و پریسا یادداشت کرد. وقتی کاوه شماره

 کاغذ را با شلختگی توی کیفش چپاند کاوه گفت:  

 پس تا فردا.  -

کاوه در ماشین را رها کرد و برگشت که به طرف 

 صدایش زد. ماشینش برود. پریسا سریع 

 کاوه.  -

 کاوه برگشت. پریسا گفت: 

 قول بده هرچی فهمیدی بهم بگی.  -

 باشه.  -

 هیچیش رو قایم نکنی ها.  -

 کاوه باز لبخند زد. 

تونیم چیزی چشم دختر عجول، بذار ببینم اصالً می -

 گم. بفهمیم یا نه. اگه خبری بود بهت می



کمی بعد پشت فرمان ماشینش نشست و از پشت سر 

ماشین پریسا را نگاه کرد که از پارک درآمده بود و به 

ای از موهای صاف رفت. طرهسمت سر کوچه می

اش از پنجره بیرون آمده و اسیر باد شده بود. بلوطی

یک آن دلش گرفت. از خودش پرسید چرا وقایع طوری 

کدام از این شد هیچاند؟ میپیش رفته که به اینجا رسیده

باشد و االن حس او نسبت به پریسا چیزها پیش نیامده 

همچنان عاشقانه باشد و امید داشته باشد که با او زیر 

که حرکت یک سقف بروند. نفس عمیقی کشید و درحالی

 کرد زیر لب گفت: می

دست هم داده که من بهچی دستولی پیش نیومده. همه -

االن دیگه پریسا رو نخوام. اون هم که از اول من رو 

 چی تموم شده.ته. همهخواسنمی

□ 
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کاوه چند لحظه به پسر جوان که مقابلش نشسته بود 

کرد به تر از آن چیزی که فکر مینگاه کرد. سنش کم

ای که از ساله بود. از لحظهبیسترسید و نوزدهنظر می

از اینترنت رضا شنیده بود آخرین پیامک گوشی پریسا 

باشگاه نوید فرستاده شده و قبالً یک بار ردیابی هم 

شده، ذهنش بدجوری درگیر بود. این فکر که پریسا 

اش را برای ردیابی به دست هکر داده باشد و گوشی

بعد از اینکه فهمیده محل ارسال آن کجا بوده، نوید را 

به قتل رسانده باشد، مثل خوره داشت وجودش را 

ی کرد به خودش مسلط شود و روند خورد. سعمی

 تحقیقات را ادامه بدهد. 

 خودت رو معرفی کن.  -

 آرش امیرعلیان.  -

 کنی؟ چند وقته هک می -

آقا به جون مادرم ما اصالً اهل این کارها نیستیم. به  -

 خدا اشتباهی بهتون گفتن. هرکی گفته...

 کاوه حرفش را قطع کرد. 



ببین، االن به خاطر هک کردن نیاوردنت اینجا.  -

تونم برات پرونده درست کنم. احتماالً محکوم می

تونم هم تمام شی، زندان و جریمه داره، ولی میمی

کارهایی رو که تا حاال کردی ندید بگیرم و بذارم 

 دی؟ بری دنبال زندگیت. کدوم رو ترجیح می

 آرش با تردید به او نگاه کرد. 

 ... دنبال چی هستید؟ شما -

 اطالعات.  -

 لبخند کجی روی صورت آرش نشست. 

کردم خواهید براتون هک کنم؟ فکر مییعنی می -

ها تر از این حرفآزمایشگاه پلیس خیلی پیشرفته

 باشه! 

 کاوه اخم کرد. 

درست فکر کردی. آزمایشگاه پلیس فهمیده گوشی  -

 یکی رو هک کردی و یه پیامک رو ردیابی کردی. 

صورت آرش وا رفت. کاوه دو دستش را روی میز به 

هم گره زد، صورتش را کمی جلو آورد و خیره در 

 چشمان او گفت: 



کنم یادت باشه، زمان زیادی ازش نگذشته، فکر می -

حدود یک ماه و نیم پیش بوده. کاری هم که کردی 

خاص بوده، چیزی نیست که مدام پیش بیاد. یکی 

آورده که یه پیامک  اومده سراغت و گوشیش رو

رو براش ردیابی کنی. پیامک از خط مجازی بوده. 

ی پیامک ظاهراً تا تهش هم رفتی و به فرستنده

 رسیدی. پس حتماً به صاحب گوشی هم گفتی. 

 آرش که رنگش مثل دیوار سفید شده بود گفت: 

... بله. یادمه. ببخشید تو رو خدا. مامانم مریض  َب -

ها . باور کنید دیگه از این غلطبود، پول الزم داشتم

خیال کنم. پول عمل مامانم که جور شد، دیگه بینمی

هک شدم. به جون خودم دیگه بعدش دستم به گوشی و 

خواهید مدارک کامپیوتر کسی نخورده. بذارید برم. می

 عمل مامانم رو براتون بگیرم ببینید؟ 

 شناختی؟ صاحب گوشی رو می -

 نه به جون مامانم.  -

 پس از کجا پیدات کرده بود؟  -

 آرش سرش را پایین انداخت. 



من... خب راستش... اون زمان تو چند تا کانال  -

 جا اومده بود.دادم. مشتری از همونهک تبلیغ می
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 دونی؟ اسمش رو می -

هم نه وهللا. تو کار ما کسی دوست نداره اسم بگه، ما  -

 پرسیم. نمی

 ی اون خانم چه شکلی بود؟ قیافه -

 ی آرش مبهوت شد. چهره

 خانم؟! یه مرد بود که گوشی رو آورد.  -

 ابروهای کاوه کمی جمع شد. 

 مطمئنی؟  -

قدر به جون مامانم مرد بود، مطمئنم. بابا دیگه این -

 شه مرد و زن رو از هم تشخیص بدیم. مون میحالی



گی؟ پیامکی که ای رو داری مینکنه مورد دیگه -

 ردیابی کردی چی بود؟ 

نوشته بود یکی رو کشتن تو باید پیداش کنی. تو این  -

 ها. مایه

زده بود. در ذهنش کاوه سر تکان داد. همچنان بهت

توانستند به گوشی پریسا دسترسی مردانی را که می

نین داشته باشند مرور کرد. تمامشان جزو مظنو

 ی قتل نوید بودند. پرونده

 ی اون مرد یادته؟ قیافه -

 بله، خوب یادمه.  -

 شناسی؟ عکسش رو ببینی می -

آرش سر تکان داد. کاوه کشوی میزش را بیرون کشید 

 و تعدادی عکس بیرون آورد و روی میز چید. 

 ها رو ببین و بگو کدوم بوده. بلند شو بیا این -

اش لق بود بلند ه یک پایهآرش از روی صندلی فلزی ک

ها انداخت و بعد روی شد و جلو رفت. نگاهی به عکس

 یکی انگشت گذاشت. 



 این بود.  -

 کاوه نگاهی به عکس انداخت و ابروهایش باال پرید. 

 مطمئنی همینه؟  -

شب بله آقا. به جون مامانم همین بود. باهام نصفه -

کنم،  خواستم قبولقرار گذاشت. تعجب کردم، اول نمی

ولی پول خوبی حاضر بود بده. گفتم باشه. باهاش تو 

باال اومد. من هم خیابون قرار گذاشتم. با یه ماشین مدل

دوساعته تموم تاپم سوار شدم و کارش رو یکیبا لپ

 کردم. 

 ای که آورده بود، قفل نبود؟ رمز نداشت؟ گوشی -

شد. بهم سوته تموم میداشت آقا. اگه نداشت که سه -

فت رمزش رو جوری باز کنم که عوض نشه و بعداً گ

سر جاش باشه. واسه همین کلی وقتم تلف شد. بعد که 

 اش کاری نداشت. رمزش باز شد، دیگه بقیه

 کاوه اخم کرد. 

ست و باز هم حاضر یعنی فهمیدی گوشی یکی دیگه -

دونستی کیه، اطالعات شدی هک کنی و به یکی که نمی

 بدی؟ 



جبور بودم. بابام فوت کرده، خیلی سال آقا به خدا م -

مرد. به جون خودم شد میپیش. مامانم اگه عمل نمی

قبلش دستم به هک نرفته بود. این جریان که پیش 

دوماهه پول عملش رو اومد، گذاشتم پشتش که یکی

 جور کنم. به خدا بعدش دیگه هک نکردم آقا.

 وقتی رمز گوشی رو باز کردی، اون آقا فوری رفت -

 سراغ این پیام؟ 

نه آقا، گوشی رو گرفت و یه چرخی توش زد، بعد  -

گفت این پیام رو ردش رو دربیارم. قبلش حرفی از 

خواد رمز یه ردیابی پیام نزده بود، فقط گفته بود می

گوشی رو وا کنم. گفتم این جزو قرارمون نیست، گفت 

« نه»ده. من هم که لنگ پول بودم و پولش رو می

 نگفتم. 

 کار کرد؟ تو گوشی چی -

رفت، غره میکردم چشمدرست نفهمیدم؛ نگاه که می -

ها انداخت و ولی زیرچشمی دیدم یه نگاهی به عکس

تلگرام و واتساپ و اینستا رو باز کرد. بعد رفت سراغ 

 ها و تهش هم گفت ببینم اون پیام از کجا اومده.پیام
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 بهش گفتی؟  -

 داد. گفتم که پول دوم رو نمیبله دیگه. نمی -

 آدرسی که بهش دادی یادته؟  -

 آرش چند لحظه فکر کرد. 

افزار بهم لوکیشن داد، خوب یادم نیست آقا. نرم -

براش فرستادم. فقط یادمه نزدیک تجریش بود. تو 

 لوکیشن چشمم خورد به تجریش. 

رسید. محل کاوه نفس عمیقی کشید. درست به نظر می

 باشگاه نوید نزدیک تجریش بود. 

 ای که لوکیشن رو براش فرستادی چند بود؟ شماره -

داشتم. شماره من هیچی از مشتری تو گوشیم نگه نمی -

کردم. بعدش هم که و هرچی بود، همون لحظه پاک می

ی و پول عمل جور شد و مامانم جراحی کرد، گوش



تاپم رو ریست فکتوری کردم که دیگه هیچی ازش لپ

 نَمونه. 

 مونه پیش ما. تاپت میگوشی و لپ -

 ای کرد. خندهآرش تک

تونه هیچی پیدا کنه. بعد از آقا آزمایشگاهتون نمی -

ریست فکتوری، کل هارد رو پر کردم با فیلم و 

ها. یه بار که فایل جدید جایگزین بشه، آهنگ و این

 محاله اطالعات قبلی برگرده. دیگه 

 کاوه پوزخند زد. 

هایی هنوز نفهمیدی آزمایشگاه پلیس چه توانایی -

داره. هاردت رو هفت بار هم پر و خالی کرده 

 چی رو دربیارن. های ما بلدن ته همهباشی، بچه

 آرش گردنش را کج کرد. 

تاپم مال شما. تو رو باشه آقا، اصالً گوشی و لپ -

م. به جون مامانم خالف رو گذاشتم خدا بذارید بر

 کنار. به خدا دیگه... 

 کاوه حرفش را قطع کرد. 



 بلند شو برو.  -

 آرش ناباور گفت: 

 ذارید برم؟ برم؟ واقعاً می -

 کاوه نفس عمیقی کشید. 

به خاطر مادرت که قلب عمل کرده، برات پرونده  -

ورها کنم. خدا کنه آدم شده باشی و دیگه ایندرست نمی

نمت. دانشجوی کامپیوتری. با این همه استعداد واسه نبی

خودت پرونده درست نکن. بشین مثل آدم َدرست رو 

 ی خوبت رو به خاطر نادونی به باد نده. بخون. آینده

 چشم آقا. خدا عمرتون بده.  -

 هات هم چند روز دیگه بیا بگیر.دستگاه -
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بعد از رفتن آرش، کاوه عکس افشین را از روی میز 

برداشت و خیره شد به آن. خوشحال بود که ردیابی پیام 



کار پریسا نبوده و دوباره احتمال قاتل بودنش کاهش 

دردبخوری هم نصیبش پیدا کرده ولی هیچ اطالعات به

نشده بود. احتماالً کنجکاوی افشین در مورد گوشی 

بیش از حد پدرانه بوده است، پریسا فقط یک کنترل 

ها قبل در وجود افشین دیده بود و چیزی که از مدت

های آرش معلوم بود افشین شناخت. از حرفخوب می

ای برای ردیابی آن پیامک خاص نداشته و از قبل برنامه

خواسته سری به کارهای پریسا بزند. آن زمان فقط می

 افشین نگران پریسا تازه از کمپ برگشته بود و احتماالً 

بوده دوباره به سمت اعتیاد برود و خواسته بفهمد او با 

کند، بعد چه کسانی در ارتباط است و چه کارهایی می

ناگهان چشمش به آن پیامک خورده، کنجکاو شده و 

تصمیم گرفته آن را ردیابی کند. عجیب نبود. موضوع 

گشت و هرکس به فوت همسر سابق افشین برمی

او بود، در چنین شرایطی توجهش  دیگری هم جای

شد. خیلی بعید بود که افشین به خاطر فرستادن جلب می

آن پیامک، نوید را کشته باشد، آن هم با اثر انگشت 

پریسا! افشین هر عیبی هم که داشت، جانش برای 

رفت. محال بود خواسته باشد او را به پریسا درمی

 ی دار بفرستد. عنوان قاتل پای چوبه



روی میزش زنگ زد و کاوه آن را برداشت.  گوشی

 وقتی سالم و احترام گروهبان قدرتی را شنید گفت: 

تاپ آرش تا یادم نرفته یه چیزی بگم. گوشی و لپ -

 امیرعلیان رو دوسه روز دیگه زنگ بزن بیاد ببره. 

 خواهید بفرستید آزمایشگاه قربان؟ نمی -

 نه، منصرف شدم.  -

ماره موبایل افشین چیز دیگری کاوه در دلش گفت جز ش

ها نصیبش نخواهد شد و ارزش ندارد به از آن دستگاه

های آزمایشگاه را به داند، بچهخاطر چیزی که می

 دردسر و کار زیاد بیندازد. گروهبان گفت: 

اطاعت قربان. زنگ زده بودم بگم یه گزارش جدید از  -

 آزمایشگاه اومده که براتون فرستادم. سفارش کرده

 بودید هر وقت رسید اطالع بدم. 

هاییه که تو چند سال گذشته به ی پیامکآدرس بقیه -

 شکل ناشناس واسه پریسا رهنما فرستادن؟ 

 بله قربان.  -

 چیزی ازش فهمیدی؟ آدرس مال همون باشگاه بوده؟  -



وچندتا پیام بوده که از جاهای خیر قربان. جمعاً بیست -

 مختلفی فرستاده شده. 

ابروهای کاوه جمع شد. از نوید بعید نبود این همه 

ی یکی دوست و آشنا داشته باشد و هر بار که در خانه

ی دوستانش یکی از آن ها بوده، با اینترنت خانهاز آن

های ناشناس برای پریسا فرستاده باشد، ولی کاوه پیام

کرد هدف نوید از این کار چه بوده است. اصالً درک نمی

خواسته اذیتش کند ولی این ته بود نوید میپریسا گف

کاوه را قانع نکرده بود. قبل از مزاحمت آن شب، پریسا 

و نوید یک ارتباط عادی فامیلی داشتند. صمیمی نبودند 

وقت حس نکرده بود نوید با پریسا دشمنی اما هیچ

 خاصی داشته باشد. 

ها ها تحقیق کن و ببین تو اون خونهدر مورد آدرس -

ل کار کسی هست که با نوید گنجی ارتباطی یا مح

 داشته باشه یا نه.
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ها مال خونه و محل کار نیست قربان، تمامش آدرس -

 نته. کافی

 ابروهای کاوه جمع شد. 

 نت؟ یعنی یکیش هم اینترنت شخصی نبوده؟ کافی -

نت عمومیه و تو مرکز شون کافیخیر قربان، همه -

 شهره. 

ست؟ چطوری تو اون منطقه این یعنی تو یه محدوده -

 نت هست؟ همه کافی

ها محلش تکرار شده قربان. از بعضی بعضی از پیام -

 جاها دوسه بار پیام فرستادن. 

های ها رو بفرست با عکسسریع چند تا از بچه -

ها رو ها. بگو عکسنتاون کافیمظنونین برن سراغ 

ی ها قیافهنتوجو کنن پرسنل کافینشون بدن و پرس

شناسن یا نه. اگه احیاناً کسی براشون آشنا کسی رو می

جا و خالصه رفته اونبود، تحقیق کنن طرف چقدر می

هر اطالعاتی که تونستن بگیرن. راستی بگو عکس 

 مقتول هم با خودشون ببرن. 



 . چشم قربان -

ها رو ها دوربین داره، تمام فیلمنتبگو اگه کافی -

بگیرن و بیارن. خودت بشین با تاریخ و زمان ارسال 

ها مطابقت بده ببین از مظنونین کسی توش اون پیامک

 هست یا نه. 

 شه قربان. اطاعت می -

کاوه تماس را قطع کرد و به فکر فرورفت. حاال ماجرا 

کرده بود. اگر فرستادن  وبوی دیگری پیداکل رنگبه

ها کار نوید بود، چرا آخرین بار از باشگاه این پیام

خودش این پیام را فرستاده بود؟ بعید بود کسی که تا 

این حد سعی کرده بود از پیام ناشناسش محافظت کند، 

احتیاطی را کرده باشد. بیشتر این احتمال به این بی

ا را هرسید که یک نفر دیگر آن پیامذهنش می

فرستاده و آخرین بار از باشگاه نوید این کار را می

کرده است. کاوه از خودش پرسید این چه کسی 

ی مظنونین زیاد وسیع نبود. توانسته باشد؟ دایرهمی

شناختند و امکان داشت به کسانی که پریسا را می

ی باشگاه نوید یا سوئیت مجاورش رفته باشند، عده

وید یعنی پدر و مادرش و ی نکمی بودند، خانواده



نیوشا، افشین و شهره... بالفاصله افشین را از لیست 

ذهنش خط زد. اگر افشین آن پیام را فرستاده بود، 

لزومی نداشت برای ردیابی آن خرج کند. شهره را هم 

وقت با نوید شد با احتمال باال خط بزند، چون هیچمی

سانی که قدر صمیمی نبود که به باشگاه او برود. کآن

نفری باقی مانده بودند، پژمان، نغمه و نامدار بودند، سه

که برای کشتن نوید انگیزه هم داشتند؛ همیشه نوید را 

شد نامدار را هم با دانستند. میمقصر فوت نکیسا می

احتمال باال از این فهرست حذف کرد. کاوه هیچ شکی 

نداشت که نامدار پریسا را صادقانه دوست دارد و 

وقت خالف این ثابت نشده بود. بعید بود که نامدار هیچ

 با پریسا چنین کاری کرده باشد. 

از بین بقیه، یک نفر به نظرش خیلی پررنگ بود، 

نیوشا. کسی که با نوید اختالف شدیدی داشت و ضمناً 

کند که او و امیرعلی دانست نوید تمام تالشش را میمی

سا هم چندان دل رسید از پریبه هم نرسند. به نظر می

خوشی ندارد. پس بعید نبود سعی کرده باشد ذهن پریسا 

 حال نوید را مقصر جلوه بدهد. را به هم بریزد و درعین



کاوه نفس عمیقی کشید و آرزو کرد تحقیقات از 

 ها اطالعات خوبی برایش فراهم کند.نتکافی
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تاق بازجویی روی صندلی نشست و نگاهی به کاوه در ا

 نامدار انداخت که مقابلش نشسته بود. 

ها نتتونی انکار کنی؟ صاحب دوتا از کافیباز هم می -

عکست رو شناسایی کردن و االن هم که خودت رو 

 جا دیدنت.دیدن و تأیید کردن که اون

 شناسم. باهام دشمنی دارن.  ها رو اصالً نمیمن این -

ها درست زمانی که یکی از تو فیلم یکی از دوربین -

های ناشناس واسه پریسا ارسال شده، تو اون پیامک

 نت پشت کامپیوتر بودی. توی کافی

 نامدار شانه باال انداخت. 



نت تو هر لحظه خداد نفر مراجعه کننده داره. از کافی -

جا نبوده و اون کجا معلوم یکی دیگه همون موقع اون

 اده؟ نفرست

های آزمایشگاه درآوردن. مال پی فرستنده رو بچهآی -

همون کامپیوتری بوده که تو پشتش نشسته بودی. 

دونم چرا داری جایی واسه انکار نیست نامدار. نمی

 کنی. قدر تقال میاین

 نامدار به پشتی صندلی تکیه داد و نفس عمیقی کشید. 

ه پریسا ها رو واسباشه، تو بردی. من اون پیامک -

 دونی هم من که نیست. فرستادم. این جرمه؟ هم تو می

نیست، ولی مطمئنم یه ماجرایی پشتش هست که  -

 قدر اصرار داشتی بگی کار تو نبوده. این

خواست پریسا هیچ ماجرایی در کار نیست. دلم نمی -

 اعتماد بشه. واسه همین انکار کردم. بفهمه و بهم بی

چی در این مورد نگفتم، فعالً هم من هنوز به پریسا هی -

خیال ندارم بگم مگه اینکه... بهم ثابت بشه سوءنیتی 

 داشتی. 

 نامدار زهرخندی زد. 



دونی امکان نداره من نسبت مطمئنم خودت خوب می -

 به پریسا سوءنیتی داشته باشم. 

من هم تا دیروز دقیقاً همین ذهنیت رو داشتم ولی االن  -

مطمئن نیستم. چرا باید همچین چیزی رو براش 

بفرستی؟ یه خبر دروغ که فقط ذهنش رو به هم 

 ریزه. می

 دروغ نیست.  -

 خوای بگی مادر پریسا واقعاً به قتل رسیده؟ می -

 بله.  -

 کاوه سر تکان داد. 

 البد واسه حرفت دلیل هم داری دیگه.  -

 ای ندارم به تو بگم. جرمه؟ دارم، ولی عالقه -

ی قتله. این یکی آره. اسم جرم مخفی کردن ادله -

 شه. حمایت از قاتل محسوب می

دم حرفم رو پس بگیرم. من به خب پس ترجیح می -

 پریسا دروغ گفتم. هیچ دلیلی وجود نداره. 



شید و ترجیح داد فعالً صحبت را به کاوه نفس عمیقی ک

 سمت دیگری بکشد. 

سؤال بعدیم اینه که چرا آخرین پیامک رو از  -

باشگاه نوید فرستادی؟ درست فردای روزی بوده 

کردیم مون فکر میکه نوید مزاحم پریسا شده. همه

تو و نوید اون شب با هم دعوا کردید و تا موقعی 

ی باشگاه که کشته شد، قهر بودید. چطوری رفت

 جا پیامک فرستادی؟ نوید و از اون

 نامدار چند لحظه به صورت کاوه خیره شد و گفت: 

قبلش من یه سؤال دارم. االن من مجرم نیستم دیگه،  -

درسته؟ چند تا پیامک فرستادم که دروغ بوده. پس چه 

دلیلی داره من رو نگه داشتی تو اتاق بازجویی و داری 

 کنی؟ جوابم میسؤال

من مجازم هرکسی رو که به نظرم ممکنه ارتباطی با  -

وچهار قتل نوید داشته باشه، بازجویی کنم و حتی بیست

 ساعت بازداشتش کنم. 



تونی بازداشتم باشه، پس حرفی واسه گفتن ندارم. می -

کنی و بعدش هم مجبوری آزادم کنی چون دلیلی نداری 

 ی بازداشت رو بگیری.که از قاضی حکم ادامه
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کاوه نفس عمیقی کشید. حرف نامدار درست بود و او 

هیچ دلیلی برای بازداشت نامدار نداشت. مطمئن بود 

نامدار اطالعات زیادی دارد و در آن لحظه حاضر بود 

 برای شنیدنش جان بدهد. 

ده فقط یه سؤالم رو جواب بده. هنوز هم به نظرم بعی -

تو با پریسا دشمنی داشته باشی. چرا همچین 

 فرستادی؟ هایی براش میپیامک

دم بریم اگه دوست داری جواب بشنوی، ترجیح می -

بیرون از این اتاق، حتی از این اداره. شاید بتونیم مثل 

 دوتا آدم معمولی با هم حرف بزنیم. 

 کاوه یک آن دودل ماند و بعد بلند شد. 



 یه کار کوچیک دارم. بریم، فقط قبلش  -

 نامدار پوزخند زد. 

جناب سروان، من هیچ جرمی مرتکب نشدم که  -

خیال فرار داشته باشم. اگه دوست داری بری اتاقت 

ات رو ورداری حرفی ندارم ولی مطمئن و اسلحه

 باش قرار نیست ازش استفاده کنی. 

کاوه نفس عمیقی کشید. قبالً هم عصبی شده بود که 

خوانَد و حاال قدر راحت فکرهایش را مینامدار این

 چندمین بار بود. 

کنم بخوای فرار کنی وگرنه از اداره فکر نمی -

بردمت بیرون. نیازی به اسلحه ندارم، فقط یه نمی

کار ضروری دارم که باید همین االن انجام بشه. 

 . گردمزود برمی

کاوه بدون اینکه منتظر جواب بماند از اتاق بیرون 

رفت. در اتاقش ایستاد و چند بار نفس عمیق کشید تا 

ذهنش بهتر کار کند. بردن اسلحه به صالح نبود. نامدار 

شد و االن بهتر متوجه برجستگی آن زیر لباسش می

بود کاوه اعتماد او را به دست بیاورد. ضمن اینکه 



وجود نداشت که نامدار را به قتل نوید هنوز هیچ دلیلی 

مرتبط کند، هرچند این شک وجود داشت. از خیر 

 برداشتن اسلحه گذشت و از اتاق بیرون رفت. 

ای نشسته بودند. بعد از نیم ساعت بعد پشت میز کافه

 اینکه دو فنجان قهوه سفارش دادند، کاوه گفت: 

 خب، بگو.  -

 خوای بدونی؟ بپرس. چی می -

 نوید قهر نبودی؟ با  -

 چرا، باهاش قهر بودم.  -

چطوری رفتی باشگاهش و آخرین پیامک رو از اونجا  -

 فرستادی؟

از رفتاری که شب قبلش با پریسا کرده بود، عصبی  -

رسیدم. کردم باید بهتر حسابش رو میبودم. حس می

ها احتماالً یه روز لو دونستم که این پیامکاین هم می

رفتم بندازم گردن نوید. از قبل رمز ره. تصمیم گمی

هایی سر زده دونستم. یه وقتفای باشگاه رو میوای

جا و رمز تو گوشیم مونده بود. رفتم جلوی بودم اون

 جا فرستادم. باشگاهش و آخرین پیامک رو از اون



 هایش را درهم گره کرد و پرسید: کاوه دست

کار تو  قدر برات مهم بود که پریسا نفهمهچرا این -

بوده؟ مطمئنم بهش دروغ نگفتی، یه دلیلی پشت کارت 

بوده، ولی برام عجیبه با این همه صمیمیت چرا خودت 

 وراست بهش نگفتی. رک

 دوست ندارم این سؤالت رو جواب بدم.  -

 رنگی زد. کاوه لبخند کم

کردم گفتی بیاییم بیرون و مثل دوتا آدم عادی فکر می -

 رو برام بگی.  چیصحبت کنیم که همه

هرحال تو افسر آگاهی هستی. نیم ساعت قبل بهم به -

آد گفتی مخفی نگه داشتن دالیل قتل جرمه. خوشم نمی

 وپوچ آتو بدم دستت. سر هیچ

من االن هیچ دلیلی ندارم که تو چی بهم گفتی که  -

 بعدها بتونم ازش استفاده کنم. 

چوبی اش را از جیبش درآورد و روی میز کاوه گوشی

 کافه گذاشت. 



این هم گوشیم که خیالت راحت بشه صدات رو  -

کنم، هرچند صدای ضبط شده سند ضبط نمی

 دونن.پسند نیست ولی بیشتر مردم نمیمحکمه
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 نامدار نفس عمیقی کشید. 

ها رو از من دیدم پریسا این حرفمن صالح نمی -

خواست بدونه و بفهمه ولی شنیدنش از بشنوه. دلم می

رسید به این سؤاالتی که االن تو داری ازم من می

 پرسی. دوست نداشتم جوابش رو به پریسا بدم. می

پس هدفت چی بود؟ اینکه پریسا بدونه مادرش به قتل  -

راش پیدا کنه، نتونه قاتل رو رسیده ولی نتونه دلیلی ب

 ای به حالش داشت؟ پیگیری کنه، چه فایده

اومد و تو وارد ماجرا اگه این جریان پیش نمی -

چی رسید که پریسا همهشدی، یه روزی وقتش مینمی

خواست موقعی بهش بگم که رو از خودم بشنوه. دلم می



ازدواج کرده باشه و یه حامی داشته باشه، ولی از قبل 

فرستادم که ذهنش آماده ها رو براش میاون پیامک

 رو شنید، شوکه نشه. باشه و روزی که ماجرا 

که دو فنجان قهوه مقابلشان قرار گرفت. کاوه درحالی

 کرد گفت: پوشش شکالت کنار فنجان را باز می

امیدوارم االن بخوای کمکم کنی که اگه مینا خانم  -

واقعاً کشته شده، قاتلش رو پیدا کنم. تو... قبالً هم 

 سعی کردی کمکم کنی. 

 ابروهای نامدار جمع شد. 

ای اطالعاتی وقت نخواستم به تو یا کس دیگههیچ من -

در این مورد بدم. این حق پریسا بود که تصمیم بگیره 

دوست داره موضوع رو دنبال کنه یا نه، هرچند اثباتش 

هم خیلی سخته. خیال نداشتم قبل از اینکه موضوع رو 

به پریسا بگم، با کسی در موردش حرف بزنم. تو 

 ها رو فهمیدی. امکسماجت کردی و جریان پی

ولی من مطمئنم تو سعی کردی یه چیزهایی بهم بگی.  -

ای رو برام فرستادی که مینا خانم نوشته بود تو... نامه

 خیال داره خودکشی کنه. 



های نامدار گرد شد. کاوه که حسابی او را زیر نظر چشم

گرفته بود، کامالً مطمئن بود این تعجب واقعی است و 

توانست تشخیص بدهد از اما نمیساختگی نیست، 

شنیدن خبر خودکشی مینا تعجب کرده یا از اینکه چنین 

ای به دست کاوه رسیده است. چند لحظه بعد به نامه

 پاسخ این سؤال رسید. نامدار زیر لب زمزمه کرد: 

 کردم... اون نامه دست کی بوده؟ فکر می -

 کاوه حرف او را قاپید. 

ای خانم همچین نامهپس تو خبر داشتی که مینا  -

 نوشته بوده؟ 

ی تلخش لب زد و به تأیید سر تکان داد. نامدار به قهوه

 صورتش گرفتگی خاصی پیدا کرده بود. کاوه پرسید: 

 جریان چی بوده؟  -

نامدار فنجان کوچک را طوری میان دو دست بزرگش 

شد. چند لحظه به گرفت که هیچ چیز از آن دیده نمی

 ند و گفت: فضای مقابلش خیره ما

 کس از این ماجرا باخبر نشه؟ دی هیچقول می -



تونم اگه جرمی اتفاق افتاده باشه، اون هم قتل، نمی -

 ساکت بمونم. باید پیگیریش کنم. 

این قتل چیزی نیست که قابل پیگیری و اثبات باشه.  -

تونی بکنی. اگه شدنی بود، من این همه هیچ کاری نمی

الن با مطرح کردنش فقط پریسا موندم. اسال ساکت نمی

خوام... صبر کن، ممکنه ریزی. من میرو به هم می

زیاد طول نکشه. بذار پریسا یه پناه مطمئن داشته باشه 

 بعد... 

 نامدار سکوت کرد و کاوه گفت: 

دونم، خبر دارم که آتیال ازش خواستگاری کرده می -

کنه. منظورت و پریسا داره در موردش فکر می

پریسا تصمیمش رو بگیره بعد اقدام کنم،  اینه که

ولی اگه جرمی وسط باشه، مجبورم پیگیرش باشم. 

 خوام بهت قول الکی بدم. نمی

 اش نوشید. ای از قهوهنامدار جرعه

دونم، یعنی... من در مورد قتل مینا چیزی نمی -

دونم، ولی ماجرای خوام فرض کنی هیچی نمیمی



تونی دت میگم. بعد خوخودکشی رو برات می

 ای هم رسیدی. پیگیری کنی و شاید به نتایج دیگه

کاوه به تأیید سر تکان داد و شکالتی را که داشت از 

شد، در دهانش گذاشت. نیاز گرمای دستش آب می

داشت در این لحظه کامش شیرین شود ولی شکالت هم 

 تلخ بود و بدجوری توی ذوقش زد. نامدار گفت: 

وت مینا بود. یه روز نزدیک حدود دو سال قبل از ف -

گشتم که دلم هوای غروب داشتم از سر کار برمی

ی نغمه. اون ها رو کرد. تصمیم گرفتم برم خونهبچه

 زمان نکیسا طفلک هم زنده بود.
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 مانندی کشید و ادامه داد: نامدار نفس آه

تا برسم، هوا تاریک شده بود. وقتی رفتم تو حیاط،  -

 ی اول روشنه. های طبقهدیدم فقط چراغ



 زنگ نزده بودی؟  -

جا نزدیک بود. ی خودم هم تقریباً به اوننه، خونه -

اومد یهویی هوس کنم و برم بهشون سر خیلی پیش می

ی خودم راهی نبود. به بزنم. اگه نبودن، تا خونه

ارزید. اینکه نکیسا و پریسا دن دخترها میغافلگیر کر

 دوان بیان طرفم و ذوق کنن، ارزش این رو داشت. دوان

 شد؟ اون زمان هم دِر حیاط خراب بود و راحت باز می -

 نامدار سر تکان داد. 

اون در از روز اولی که نصبش کردن، این مشکل رو  -

هاست داشت. همیشه قرار بوده درستش کنن. االن سال

تونه طوریه. هرکی قلقش رو بلد باشه، راحت میهمون

باید تو حیاط. هرچند من کلید هم داشتم. وقتی از 

ی نغمه رفتم و مستقل شدم، عمو پژمان کلیدهای خونه

دستت باشه که یه »خونه رو ازم پس نگرفت. گفت 

هایی هم یه وقت«. وقت اومدی نبودیم، نمونی پشت در

ها رو آب بدم فتن برم گلدونگرفتن مسافرت بهم میمی

 جور کارها. و این

 ی اول روشن بود. های طبقهخب، گفتی فقط چراغ -



اش اینا و آتوسا خانم و خونوادهآره، معلوم بود نغمه -

نیستن. با خودم گفتم اقالً برم یه سر به مینا و پریسا 

رفتم که یهو یه صدای بزنم بعد برم خونه. داشتم می

نیدم. از طرف ساختمون بود. جا خوردم و ی خفه شناله

وایستادم. به آنی هزارتا فکر اومد تو سرم. گفتم نکنه 

یه وقت دزد اومده و رفته سراغ مینا و پریسا. 

دونستم اون ساعت افشین خونه مخصوصاً که می

کار کنم. با خودم گفتم کردم چینیست. داشتم فکر می

افشین، اگه  یجا زنگ بزنم به خونهبهتره از همون

جواب ندادن، سریع زنگ بزنم به پلیس بعد برم تو. 

گوشیم رو که از جیبم درآوردم، پشت سرم یه صدای پا 

ی یه مرد رو دیدم که دوید شنیدم. برگشتم و یه آن سایه

 بیرون. 

 غریبه بود؟  -

هوا تاریک بود و فقط یه لحظه اندامش رو دیدم. شک  -

 ن بوده. کردم ولی بعد مطمئن شدم افشی

 کاوه مبهوت پرسید: 

 افشین؟! از کجا فهمیدی؟  -



ماشینش اون زمان یه ایرادی داشت که وقتی  -

داد، از اگزوز به صدای خواست حرکت کنه و گاز میمی

اومد. من هنوز مبهوت بودم. خشکم خیلی بدی درمی

کردم برم دنبال َمرده یا زودتر زده بود. داشتم فکر می

نکرده بالیی سر مینا و پریسا اگه خدایبرم تو خونه که 

اومده، به دادشون برسم. چند ثانیه بعد از اینکه اون 

مرد از حیاط دوید بیرون، صدای استارت شنیدم و 

 داد. بعدش هم همون صدایی که اگزوز ماشین افشین می

 کاوه نفس صداداری بیرون داد. 

 بعد چی شد؟  -

شون هم زنگ زدم به مینا، جواب نداد. تلفن خونه -

جا قدر نگران شده بودم که از همونکسی برنداشت. اون

داد زدم و مینا و پریسا رو صدا کردم. صدای جیغ مینا 

بلند شد و کمک خواست، بعد باز صدا خفه شد و هیچی 

نگفت. دویدم طرف خونه. دِر هال که از حیاط باز 

زدم به در ویدم تو راهرو. داشتم میشد، قفل بود. دمی

کردم که از حیاط صدای و مینا و پریسا رو صدا می

جا دیدم که دوتا مرد از حیاط دویدن شنیدم. از همون

 دویدن بیرون. 



 این دوتا دیگه کی بودن؟ شناختی؟  -

نه، ولی بعداً مینا بهم گفت. برادرهاش بودن، مقداد و  -

 محسن.
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قدر عجیب بود های کاوه گرد شد. داستان نامدار آنچشم

آمد اما زبان که به نظرش شبیه یک ماجرای تخیلی می

 گوید. گفت که راست میبدنش به کاوه می

 چطوری رفتی تو خونه؟  -

مینا در رو باز کرد. آشفته بود. گریه کرده بود. هنوز  -

 موهاش به هم ریخته بود. صورتش خیس بود. 

کار کرده بودن؟ آسیب جسمی دیده برادرهاش... چی -

 بود؟ کتکش زده بودن؟ 

نه، فقط موقعی که جیغ زده بود، دهنش رو چسبیده  -

زد. طوری نفس میبودن. هنوز شوکه بود و داشت نفس



هاش هم ترسیده بود که حتی بعد از فرار کردن داداش

 بلند شه و در رو باز کنه.  طول کشیده بود تا بتونه

 کار داشتن؟ باهاش چی -

 نامدار با تأسف گفت: 

 خواستن مجبورش کنن خودکشی کنه. می -

 چی؟!  -

درست شنیدی. برادرهاش مجبورش کرده بودن یه  -

خواد خودش نامه بنویسه که از زندگی سیر شده و می

رو بکشه. بعدش هم کلی قرص حل کرده بودن تو آب و 

خواستن به خوردش بدن که من رسیده بودم. ترسیده می

 بودن و فرار کرده بودن. 

 کنی؟ نامدار داری برام قصه تعریف می -

 کرد.  نامدار اخم

گم. ده ساله این ماجرا دارم عین واقعیت رو بهت می -

کس نگفتم، چون مینا رو تو دلم نگه داشتم و به هیچ

خواست ازم خواست آبروریزی راه نندازم. دلش نمی

ها. قول دادم اسم برادرهاش و خودش بیفته تو دهن



وقت به کسی نگم و االن اولین باره دارم در هیچ

 م. زنموردش حرف می

سؤالم اینه که چطوری مجبورش کرده بودن اون نامه  -

 خواستن وادارش کنن دارو بخوره. رو بنویسه و بعد می

به شکم خوابونده بودنش رو زمین، محسن نشسته  -

بوده رو پشتش و یه کارد بزرگ رو گرفته بوده زیر 

گلوش. مقداد هم پاهاش رو نگه داشته بوده که لگد 

کار گذاشته بودن جلوش و گفته نندازه. کاغذ و خود

 بودن بنویسه. 

کسی که قراره قرص بخوره و بمیره... چرا باید از  -

 ها عمل کنه؟ تهدید چاقو بترسه و مطابق میل اون

پروا مینا یه زن ساده و معمولی بود. شجاع و بی -

شد، ترسید. تو خیابون دعوا مینبود. از یه داد می

ت نکرد بشینه پشت وقت حتی جرئترسید. هیچمی

کردم که شناختمش، درک میفرمون. من که خوب می

چقدر ترسیده بوده. اینکه یه چاقو زیر گلوش باشه، 

قدر به نظرش وحشتناک بوده که هرکاری بهش اون

 گفتن کرده. 



ی کاوه یاد نظر خانم کمالی افتاد، کارشناس خط که نامه

ط ریزتر خودکشی مینا را بررسی کرده بود. گفته بود خ

دهد با عجله و از خط معمولی مینا است و نشان می

استرس نوشته شده، روی کاغذ آثاری شبیه اشک دیده 

ای از دار شدن خط به نظر او نشانهشد و دندانهمی

ای که نامدار توصیف ها با صحنهلرزش دست بود. این

 آمد. کرده بود، جور درمی

استن مینا خودلیل کارشون چی بود؟ واسه چی می -

 بمیره و خودکشی نشون داده بشه؟ 

چند تا عکس آورده بودن که مینا رو با یه مرد تو یه  -

داده. مشکلشون ناموس و آبرو بوده. به کافه نشون می

نظرشون خواهرشون هرزه و خیانتکار بوده و باید 

ها پاک بشه و به مرده که ننگش از روی اسم اونمی

 ها. بیفته تو دهنوقت کاری نکنه که اسمشون 

 کاوه با تعجب پرسید: 

 یعنی واقعاً مینا خانم با یه مرد ارتباط داشته؟  -

 نامدار اخم کرد. 



معلومه که نه. مینا یه زن پاک و ساده بود. زن  -

خونه و خونواده بود. بیرون از خونه دوست خانم 

هم زیاد نداشت چه برسه به اینکه با یه مرد ارتباط 

ره دختر همون خونواده بود و داشته باشه. باالخ

داد فکر خیانت رو نوع تربیتش حتی اجازه نمی

 بکنه چه برسه به اینکه عمل کنه.
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 پس...  -

ها دستکاری شده بود. مینا اون روزها افسرده عکس -

بود. تشویقش کرده بودم بره تو اجتماع، دنبال کارهایی 

های جدید آشنا بشه. نزدیک دوست داره، با آدم که

جا. خونه یه فرهنگسرا پیدا کردم و فرستادمش اون

جلسات کتابخوانی گروهی داشتن. دوست داشت و 

رفت. قبلش زیاد اهل کتاب نبود اما خوشش اومد و می

قاطی اون جمع شد. بعدها جلسات تعطیل شد ولی اعضا 



شدن، هم جمع می ذاشتن و دورتو یه کافه قرار می

زدن. خوردن و در مورد کتاب حرف میقهوه می

ها مال یکی از اون جلسات بود اما با فتوشاپ عکس

جوری تغییرش داده بودن که انگار مینا با یه مرد تنها 

 ست. تو کافه

 ها... چطوری رسیده بود دست برادرهاش؟ عکس -

 زد کار افشین بوده. دونم ولی خودش حدس مینمی -

 باز هم یک شوک دیگر که کاوه را مبهوت کرد. 

مگه با هم اختالف داشتن؟ چرا باید افشین همچین  -

 کرده؟ کاری می

 نامدار پوزخند زد. 

اومد زنش شناسی؟ خوشش نمیاخالق گندش رو نمی -

 پاشه بره جلسات مختلط، ولو واسه کتابخونی. 

زنه بیرون. دونم متعصبه و گاهی رگ غیرتش میمی -

زیاد شنیدم که سر پریسا غر بزنه ولی در این حد که 

 راضی بشه زنش رو بکشن؟ منطقی نیست. 

کرده کار به اینجا بکشه. با خودش احتماالً فکر نمی -

های آشغال مینا وقتی جریان رو بفهمن، گفته داداش



دن، البد چند تا مشت و آن سراغش و گوشمالیش میمی

شه و دست رسه، ادب میتزنن و مینا میسیلی بهش می

ان قدر عوضیداره. نفهمیده بود اوناز این کارها ورمی

 آن بکشنش. که می

قدر اش را سر کشید ولی کامش آنی قهوهماندهکاوه ته

تلخ بود که چیزی از طعم تلخ قهوه نفهمید. هنوز ماجرا 

برایش خیلی عجیب بود و به نظرش یک جای آن ایراد 

 داشت. 

تو... مطمئنی... یعنی هدفم تهمت زدن نیست ولی...  -

 مطمئنی مینا خانم واقعاً با کسی در ارتباط نبوده؟ 

مطمئنم. محال بود همچین چیزی باشه. غیر از  -

 اخالقش که گفتم اهل این کارها نبود... 

 نامدار مکثی کرد و نفس صداداری بیرون داد. 

همیده بود، مینا باردار بود. از وقتی این رو ف -

اش بهتر شده بود. اخالق مزخرف افشین رو روحیه

کرد. امکان نداشت با اون وضعیت به بهتر تحمل می

 ای فکر کنه. مرد دیگه

 باردار؟! بچه چی شد؟  -



 نامدار باز نفس تندی کشید. 

همون شب سقط شد. شوکی که به مینا وارد شده  -

لی بود، انداختش به خونریزی. بردنش بیمارستان و

 بچه نموند. 

 کاوه به پشتی صندلی تکیه داد. 

ها با این چیزی که گفتی، فرستادن اون عکس -

خواسته زنش تونسته کار افشین باشه. اگه حتی مینمی

رو تنبیه کنه، البد حالیش بوده با اون اخالق برادرهاش 

 ممکنه واسه بچه مشکلی پیش بیاد. 

 ست. دونست مینا حاملهکس نمیهیچ -

 یعنی افشین هم خبر نداشت؟  -

وقت از به کسی نگفته بود که افشین نفهمه. هیچ -

 فرزنده؟ خودت نپرسیدی چرا پریسا تک

خوان بیشتر از یه بچه داشته باشن. ها نمیخیلی -

 فرزند بوده. نکیسای خدابیامرز هم تک

 نامدار سر تکان داد. 



 نغمه سر نکیسا بارداری سختی داشت. بدنش طاقت -

بارداری رو نداشت. چند بار تا پای مرگ رفت. فشار 

خون بارداری و باال رفتن قند و هزار جور مشکل دیگه 

براش پیش اومد که همون موقع هم دکترها اصرار 

داشتن جنین سقط بشه که جون مادر به طر نیفته ولی 

نغمه راضی نشد. واسه همین بعدش دیگه بچه 

 نخواستن. 

داشت که بعد از پریسا باردار  مینا خانم هم مشکلی -

 نشده بود؟
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مینا عاشق بچه بود ولی افشین بعد از پریسا دیگه  -

چهارتا بچه خواست سهخواست. مینا دلش میبچه نمی

ذاشت. وقتی اون بارداری داشته باشه ولی افشین نمی

زده شده بود. ناخواسته پیش اومد، مینا واقعاً ذوق

قدر بزرگ کس نگه تا بچه اونتصمیم گرفت به هیچ



کرد. ترس داشت که مبادا  بشه که دیگه نشه سقطش

افشین بگه بریم سقط کنیم. تنها کسی که خبر داشت، 

 من بودم. 

شنیده بودم باهاش صمیمی بودی ولی در این حد که  -

 همچین چیزی رو فقط به تو گفته باشه؟ 

مینا مثل خواهرم بود. برام فرقی با نغمه نداشت.  -

کردم. خودش هم دوستش داشتم و براش هرکاری می

 دونست هرچی بهم بگه، محاله جایی درز کنه. یم

 بعد که بچه سقط شد... همه فهمیدن دیگه، آره؟  -

 نامدار به تأیید سر تکان داد. کاوه پرسید: 

 واکنش افشین چی بود؟  -

اومد ناراحته، ولی اگه واقعاً افشین همون به نظر می -

  کرده.شبحی بود که من تو حیاط دیدم... البد تظاهر می

 کسی شک نکرد که چرا بچه سقط شد؟  -

آد. یه چیز عادیه که جنین گفت پیش مینه، نغمه می -

وقت معلوم نشه. خطریه یهو سقط بشه و دلیلش هم هیچ

 ها هست. بقیه هم قانع شدن. که واسه تمام بارداری



که با انگشتش زیرسیگاری روی میز را کاوه درحالی

 چرخاند پرسید:می

 اون موقع کجا بود؟  راستی پریسا -

نامدار زیرسیگاری را از زیر دست کاوه به سمت 

خودش کشید و یک سیگار روشن کرد. پک محکمی به 

 داد گفت: که دودش را بیرون میآن زد و درحالی

اینا رفته بود بیرون. قرار بوده برن پارک و با نغمه -

بیرون شام بخورن. به مینا هم گفته بودن ولی نرفته 

زد. همش نگران ویار داشت و از بوی غذا عق میبود. 

بود یکی بفهمه، مخصوصاً نغمه که ماماست. پریسا رو 

 فرستاده بود و خودش مونده بود خونه. 

برام جالبه که برادرهاش از کجا فهمیده بودن تو  -

ها وقت صرف کرده باشن که خونه تنهاست. باید مدت

 تنها گیر بیارن. باالخره یه روز مینا خانم رو تو خونه 

اگه اونی که تو حیاط دیدم واقعاً افشین بوده باشه،  -

کار سختی نبوده که بفهمه مینا تنهاست و به برادرهاش 

زد. خیلی خبر بده. روزی چند بار با همه حرف می



تونسته خبردار شده باشه که مینا تنهاست و راحت می

 از یه خط ناشناس به مقداد یا محسن پیام بده.  

 کاوه آخرین سؤال را پرسید: 

 ی خودکشی که مینا نوشته بود چی شد؟ اون نامه -

هاش دونم. من براش شربت درست کردم، درددلنمی -

رو شنیدم و گذاشتم گریه کنه تا آروم بشه. وقتی حالش 

ها و اون نامه رو بهتر شد، بهش سفارش کردم عکس

ودتر نیست کنه و اون هم گفت باشه. بعد گفت زسربه

برم تا کسی نیومده. به نظرش بهتر بود وقتی بقیه 

جا نباشم که بتونه خودش رو بزنه به آن، من اونمی

خواب و مجبور نشه جلوی بقیه تظاهر کنه حالش خیلی 

خوبه. من رفتم، فرداش شنیدم مینا آخر شب حالش بد 

 شده و سقط کرده. 

ها رو به نظرت ممکنه مینا اون نامه و عکس -

طوری ول کرده باشه تو خونه و افتاده باشه دست همین

 افشین؟ 

انگار نبود. آدم مسئولی بود. بعد از بعیده. مینا سهل -

رفتن من هم چند ساعت حالش خوب بوده. بعدها برام 



گفت حتی بلند شده جاروبرقی کشیده و گردگیری کرده 

که اعصابش آروم بشه. خیلی بعیده اون کاغذ و 

 طوری ول کرده باشه. ها رو همینعکس

خوای در مورد فوت مینا خانم... یا قتلش چیزی نمی -

 بهم بگی؟ 

 زهرخندی روی لب نامدار آمد. 

چی رو که قرار نیست حاضر آماده بذارم کف همه -

دستت جناب سروان. هوشت رو کار بنداز، خودت 

فهمی. هرچی دیرتر هم بفهمی بهتره. ترجیح می

ه که پریسا سروسامون دم ماجرا موقعی رو بشمی

 گرفته باشه. 

هایش را روی هم فشار داد. چیزهایی کاوه یک آن چشم

که شنیده بود، پردازشش سخت و سنگین بود. نیاز 

ای پناه ببرد و در تنهایی چند ساعت داشت به گوشه

فکر کند تا بتواند از میان این وقایع نکاتی را بیرون 

انست توها نمیحرفبکشد که به کارش بیاید. با این 

ها را سراغ محسن و مقداد برود چون نامدار خودش آن

ندیده و فقط از زبان مینا شنیده بود که چنین خیالی 

پسندی نبود، اند. این دلیل محکمهبرایش داشته



ها قبل مرده بود. از مخصوصاً در مورد زنی که سال

همه بدتر اینکه حتی مطمئن نبود نامدار راست گفته یا 

این ماجرا فقط یک داستان بوده تا ذهن او را درگیر کند 

 و از چیزهایی که نباید بفهمد، دور نگاه دارد.
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کاوه وارد کافه شد و چشم چرخاند. افشین زودتر از او 

رسیده بود. حواسش به در نبود و خیره شده بود به 

سطح میز کوچکی با رنگ سبز چمنی که پشتش نشسته 

بود. فضای کافه برعکس بیشتر جاها پر بود از 

وشلوار خاکستری و های شاد و افشین با کترنگ

ی ناجور به وصلهی اخمو در آن محیط مثل یک قیافه

که پشت میز آمد. کاوه جلو رفت و درحالینظر می

 نشست سالم کرد. افشین سرش را بلند کرد. می

 علیک سالم.  -

 خوب هستید؟  -



 به لطف شما.  -

 کاوه منوی روی میز را باز کرد و مقابل افشین گذاشت. 

 خورید؟ چی می -

گ زدی کار داری که زندم زودتر بفهمم چیترجیح می -

من رو کشوندی اینجا. مطمئنم هوس نکردی بیایم قهوه 

 بخوریم و گپ بزنیم. 

 کاوه به تأیید سر تکان داد. 

بله، باهاتون صحبتی دارم ولی نخواستم جسارت کنم  -

و احضارتون کنم اداره یا بیام محل کارتون و مزاحم 

بشم، واسه همین خواهش کردم بیایید اینجا حرف 

 بزنیم. 

 و. خب بگ -

 رنگی زد. کاوه لبخند کم

ام، باید به چیزی سفارش بدیم. من خیلی خسته -

دید خوام یه فنجون نسکافه بخورم. اجازه میمی

 واسه شما هم سفارش بدم؟ 



ها را سفارش داد و افشین سری تکان داد. کاوه نسکافه

 بعد خیره شد به افشین. 

رم سر اصل حرفم. در کنم و فوری میمعطلتون نمی -

 مورد مینا خانم چند تا سؤال دارم. 

 ابروهای افشین درهم گره خورد. 

چی شده باز یاد مینای خدابیامرز افتادی؟ نگو این هم  -

تونه ربط ست که هیچ جوری نمیمربوط به پرونده

 داشته باشه. 

ممکنه مربوط باشه افشین خان، وگرنه مزاحمتون  -

ون پرسیدم شدم. یادتونه چند وقت پیش اومدم ازتنمی

 که ایشون تمایل به خودکشی داشتن یا نه؟  

هات رو دادم. حاال چی شده که باز یادمه جواب سؤال -

 فیلت یاد هندوستان کرده؟ 

اون روز بهم گفتید مینا خانم با برادرهاش مشکل  -

 کردن. داشته و اذیتش می

 افشین سر تکان داد. 

 خب؟  -



برادرهاش قصد من یه شاهد دارم که گفته یه روز  -

 داشتن وادارش کنن خودکشی کنه و... 

کاره رها کرد تا واکنش افشین کاوه عمداً حرفش را نیمه

هایش را روی هم تر شد و لبرا ببیند. اخم افشین غلیظ

 فشار داد. کاوه پرسید:

جا شما در جریان بودید، درسته؟ اون روز اون -

 بودید. چرا بهم نگفتید؟ 

 افشین با حرص گفت: 

ی نفهم تصمیم گرفته بیاد پس باالخره اون مرتیکه -

پیش تو و ماجرای ده سال قبل رو بکشه وسط؟ که 

 گناه رو آزار بده؟چی بشه؟ روح یه زن بی

 کاوه مستقیم به چشمان افشین خیره شد. 

نگرانید روح اون مرحوم اذیت بشه یا خودتون گیر  -

 بیفتید؟ 

 های افشین گرد شد. چشم

ر بیفتم؟ یکی دیگه خالف کرده، من واسه چی گی -

 چه ربطی به من داره؟
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دونید افشین خان. مطمئن باشید خودتون خوب می -

های ده سال قبل رو اگه الزم بشه، داستان عکس

تونم پیگیری کنم و بفهمم چطوری و از کجا هم می

 ارسال شده. 

 د. افشین پوزخند ز

الزم نکرده تو پیگیری کنی. خودم همون موقع رفتم  -

های رذلش و حسابشون رو رسیدم. سراغ اون داداش

مجبور شدن بگن که به مینا شک کرده بودن و یکی رو 

 فرستادن ردش رو بزنه. 

اگه خودشون پیگیر بودن پس چطور نفهمیدن اون یه  -

 قرار گروهی کتابخونی بوده؟ 

 چون نبود. -

 ای کاوه کمی جمع شد. ابروه



 خواهید بگید مینا خانم با یه مرد... یعنی می -

 اش را تمام کند. افشین داد زد: کاوه خجالت کشید جمله

گردی؟ اصالً فرض کن زن من با یه تو دنبال چی می -

مرد رفته بوده بیرون. من فهمیدم، قانع شدم یا 

بخشیدم، موضوع تموم شد. االن بعد از ده سال تو 

ای که بخوای کارهخوای این وسط؟ چیچی می

 بفهمی اون زمان چی شده؟ 

وسال که سر میزهای اطراف نشسته سنچند جوان کم

 ها نگاه کردند. کاوه گفت: ند و به آنبودند، برگشت

آروم صحبت کنید، اگه براتون مهمه که غیر از من  -

هشت نفر دیگه هم نفهمن اون زمان خانمتون هفت

 کار کرده. چی

که صدایش را افشین نفسش را پوف کرد و درحالی

 پایین آورده بود گفت: 

گی ساکت. چرا شر رو درست کردی، حاال ِهی می -

هات چقدر داری آزارم ا این حرففهمی بنمی

 دی؟ می

 دفعه بلند شد و ادامه داد: یک



من واقعاً دیگه حرفی با تو ندارم. از اول هم اشتباه  -

 کردم اومدم. 

 کاوه سریع مچ دست افشین را چسبید. 

ها باید انجام بشه. من حرمتتون بشینید. این صحبت -

رو نگه داشتم که نخواستم بیاید آگاهی ولی اگه 

 مجبورم کنید... 

افشین نفس عمیقی کشید و نشست. صورتش سرخ شده 

بود و معلوم بود چقدر منقلب و عصبی است. همان 

موقع گارسن از راه رسید و دو فنجان نسکافه را روی 

 ه گفت: میز گذاشت. کاو

 لطفاً یه بطری آب هم بیارید.  -

مرد چشمی گفت و رفت. تا وقتی برگردد، افشین و کاوه 

ساکت بودند. کاوه با دقت داشت افشین را برانداز 

های تند و کرد و افشین خیره شده بود به میز و نفسمی

کشید. کاوه بطری را به سمت او دراز کرد و کوتاه می

 رعه نوشید گفت: بعد از اینکه افشین چند ج

خواهید خودتون ماجرا رو از اول برام تعریف می -

 کنید؟ 



 افشین سر تکان داد. 

دو ساعت اون روز طبق معمول مطب بودم. یکی -

قبلش مینا زنگ زده بود و گفته بود پریسا با پژمان 

 اش رفته بیرون. و خونواده

افشین حرفش را قطع کرد و چند لحظه خیره شد به 

شت سر کاوه بود. حالتش عوض شده بود. دیواری که پ

رسید، فقط یک مرد غمگین دیگر عصبانی به نظر نمی

 و درمانده بود. 

دوباره بهش زنگ زدم. جواب نداد، نه تلفن خونه رو  -

 نه گوشیش رو. 

 کاری پیش اومده بود که باز تماس گرفتید؟  -

 افشین تلخندی زد. 

ر. من هشت بازدم، روزی هفتزیاد بهش زنگ می -

که از صبح تا آخر شب نبودم، مینا هم باردار بود. 

تر شده بود، هم نگرانش اش حساسهم روحیه

 شدم.می
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 دونستید مینا خانم بارداره؟ شما می -

دونستم. درسته تصمیم گرفته بود به معلومه که می -

 کرد. ه دیگه قایم نمیکس نگه ولی از من کهیچ

 کاوه سعی کرد تعجبش را نشان ندهد. 

 خواست کسی بدونه بارداره؟ چرا ایشون نمی -

افشین نفسش را به شکل آهی از روی تأسف بیرون 

 داد. 

قبلش باردار شده بود و سقط کرده بود. خونوادگی  -

گفت به یه سری چیزها خیلی اعتقاد داشتن. می

دنبال زندگی ماست  ها چشمشونچشمش زدن. خیلی

کس و از این چیزها. این دفعه تصمیم گرفت به هیچ

نگه تا موقعی که دیگه از ظاهرش بفهمن 

 ست. حامله

ها درست کاوه سعی کرد سریع فکر کند. اگر این حرف

رفت بود، چیزهایی که نامدار برایش گفته بود کامالً می



ی زیر سؤال و دیگر هیچ اعتمادی وجود نداشت که بقیه

 هایش هم درست باشد. حرف

 شون چه مدت قبل بود؟ بارداری قبلی -

 فکر کنم حدود... شش ماه قبلش بود.  -

 یعنی همه از اون حاملگی اول خبر داشتن؟  -

های نزدیک خبر داشتن. همه که نه، ولی فامیل -

هایی که تو فرهنگسرا ی من و خودش، دوستخونواده

 داشت. 

کاوه با خودش فکر کرد باید در این مورد تحقیق کند و 

 گوید یا افشین. بفهمد نامدار دروغ می

کار خب بعد از اینکه زنگ زدید و جواب نداد، چی -

 کردید؟ 

دلم شور زد. آتوسااینا هم خونه نبودن. رفته بودن  -

ی بیمارها رو رد کنه و مسافرت. به منشیم گفتم بقیه

 . سریع برگشتم خونه

 افشین نفس تندی بیرون داد. 



کار خدا بود که رفتم. وقتی رسیدم، صدای جیغ مینا  -

بلند شد. انگار صدای باز شدن دِر حیاط رو شنیده بود 

و جیغ زده بود بلکه یکی به دادش برسه. نفهمیدم 

چطوری دویدم تو خونه. افتاده بود وسط اتاق و داشت 

د بهش سیلی زد. صورتش سرخ بود، معلوم بوزار می

ها هنوز روی های اون آشغالزدن. جای انگشت

 صورتش بود. 

 شما برادرهای مینا خانم رو دیدید؟  -

نه، ندیدمشون. اول فکر کردم دزد اومده بوده. مینا  -

منقلب بود. خیلی ترسیده بود. خودش رو تو بغلم جمع 

تر شد، برام کرد. وقتی آرومکرده بود و فقط گریه می

د چی شده. گفت موقعی که جیغ زده و بعد تعریف کر

صدای من رو شنیدن که از تو حیاط مینا رو صدا زدم، 

هاش فوری فرار کردن. من از دِر هال به حیاط داداش

ها از دِر اصلی واحد که باز رفته بودم تو خونه. اون

 پله دررفته بودن. شد به راهمی

اش را که سرد شده بود ای از نسکافهکاوه جرعه

نوشید، فقط برای اینکه فرصت داشته باشد چند لحظه 

 فکر کند. 



 جزئیات ماجرا چی بود؟  -

 افشین یکباره عصبی شد. 

همون چیزهایی که اون عوضی بهت گزارش داده.  -

کم بعد از من تنها کسی که خبر داشت، نامدار بود که یه

به خواهرش سر بزنه که نبودن، اومد  رسید. اومده بود

وروز مینا رو دید، چی رو فهمید. حالی ما و همهخونه

گفت، های پریشونش رو که وسط گریه و بغض میحرف

 شنید. 

کم نسکافه بخورید که عصبی نشید افشین خان. یه -

 آروم بشید و برام بگید دقیقاً چی شده بود. 

 اداری کشید. ای آب نوشید و نفس صدافشین جرعه

تا عکس رو زمین ولو بود که تا وقتی سرم گرم سه -

چی رو حال مینا بود، ندیده بودمشون. بعد مینا همه

ها باهاش بود، گفت. اون مرتیکه که تو عکس

ی گولش زده بود. بهش پیام داده بود که یه جلسه

کتابخونی وسط هفته گذاشتن و چند نفر دیگه هم 

ده بود و رفته بود. اولش یه آن. مینا هم باور کرمی

ساعتی نشسته بودن و حرف زده بودن؛ مینا فکر 



رسن. بعد که دیده کرده بود بقیه دیر کردن و می

بود نیومدن، خواسته بود بهشون پیام بده که َمرده 

گفته بود کسی قرار نیست بیاد و این حرف رو زده 

که بتونه مینا رو تنها ببینه. بهش ابراز عالقه کرده 

بود. مینا عصبی شده بود و سریع بلند شده بود 

 اومده بود خونه.
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 قبالً این ماجرا رو بهتون گفته بود؟  -

حرف بود. برام قابل نه، نگفته بود. مینا خجالتی و کم -

درک بود که در مورد همچین چیزی باهام حرف نزنه. 

د. هیچ شکی بهش نداشتم. مطمئنم تو دلش زن پاکی بو

دونسته که با حرف اون مردک خودش رو مقصر می

هاش ی دوستپاشده رفته کافه و قبلش از بقیه

وجو نکرده. واسه همین چیزی بهم نگفته بود. از پرس



نظر خودش موضوع تموم شده بود. دیگه خیال نداشت 

 شون. حتی بره واسه جلسات همیشگی

رهاش درست همون روز در تعقیبش بودن و بعد براد -

 این ماجرا رو دیدن؟ 

که داشت با انگشت دِر بطری را روی افشین درحالی

 چرخاند گفت: میز می

وقتی رفتم سراغ مقداد، گفت پیک موتوری گذاشته  -

ها رو بودن دنبالش. چند روز بعد پیک اون عکس

رسونده دستشون و رگ غیرتشون به جوش اومده. 

تفسیر کردن که مینا با یه مرد رابطه داره و باید  فوری

ای روی بکشنش که یه وقت گند کارش درنیاد و لکه

 شون نیفته.آبروی نداشته

 دلیل این شک چی بوده؟  -

 هایش را روی هم فشار داد. افشین لب

ها به خودشون هم شک دارن. خون زن اون عوضی -

شون رو تو شیشه کردن. خدا رحم کرده که و بچه

محسن دختر نداره. مقداد دختر نازنینش رو تو سن 

سالگی به زور شوهر داد، نازگل هم که فعالً از هجده



عروسی قسر دررفته، جز دانشگاه حق نداره جایی بره. 

کارهای پریسا سرک بعد از فوت مینا هزار بار تو 

کشیدن و حرفمون شده. خیلی حرمتشون رو نگه داشتم 

که ارتباط پریسا با فامیل مادریش قطع نشه ولی واقعاً 

 ان.  های مزخرفیآدم

یه سؤال برام پیش اومد. مینا خانم ناراحت نبود که  -

 ها رو پیش نامدار بگه؟ این حرف

بطش خوب ها روابا هم صمیمی بودن. نامدار با بچه -

گفت مینا رو مثل خواهر خودش بود و همیشه می

وقت به اون مرتیکه اعتماد نداشتم دونه. من هیچمی

خواست کسی رو که به ولی مینا خیلی تنها بود. دلم نمی

بینه، به زور ازش دور کنم. از چشم برادر می

های خودش که خیری ندیده بود، گفتم الاقل دلش داداش

 شه. به نامدار خوش با

 ی خودکشی چی شد؟ اون نامه -

کم بعد از رفتن نامدار حال مینا بد شد. دونم. یهنمی -

افتاده بود به خونریزی شدید. رسوندمش بیمارستان و 

بچه سقط شد. بعد مینا افسرده شد. همش حرف از 



وروزش بودم که قدر درگیر حالزد. اونخودکشی می

 چی شده. اصالً یادم هم نیفتاد که اون نامه 

 بعد شما رفتید با برادرهاش حرف زدید؟  -

ی مقداد. سرش داد زدم و گفتم دیگه حق رفتم مغازه -

ندارن تو کارهای مینا دخالت کنن. مثل همیشه طلبکار 

بود. دعوامون شد. گالویز شدیم. مردم جدامون کردن. 

مینا نذاشت برم سراغ محسن وگرنه خیال داشتم برم 

شه، . وقتی دیدم مینا داره اذیت میحساب اون هم برسم

ونشون کشیدم. نرفتم ولی بهش زنگ زدم و براش خط

مون رو دعوت کرد و یه سالی قهر بودیم بعد مهین همه

مون داد. روابط سرد بود. مینا هنوز شوهرش آشتی

هرحال ترسید ولی بهافسرده بود و از برادرهاش می

 دیدیم. ه رو میارتباط دوباره برقرار شد و گاهی همدیگ

متر باال آورد و بعد روی افشین دِر بطری را چند سانتی

 میز رها کرد. 

باز هم سؤالی داری؟ من رو به هم ریختی. اگه  -

ای چند ساعت هات تموم شده، برم یه گوشهسؤال

 تنها باشم بلکه حالم بهتر شه. 



 کاوه با مالیمت گفت: 

تموم بشه.  هامکنم ولی اجازه بدید حرفدرکتون می -

 تون سرد شد. بگم عوضش کنن؟ نسکافه

 همین خوبه. -
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ای از نسکافه نوشید و خیره ماند به میز. افشین جرعه

کاوه تصمیم گرفت رک و صریح حرف بزند و واکنش 

 افشین را ببیند.  

عنی ای شنیده بودم، یمن ماجرا رو جور دیگه -

بعضی جاهاش با اینی که گفتید فرق داره... نامدار 

سر رسیده و برادرهای مینا خانم فرار کردن. 

موقعی که اومده تو حیاط و صدای جیغ مینا خانم 

بلند شده، شما رو دیده که فرار کردید. حدسش این 

بوده که یه جایی تو حیاط مخفی شده بودید و 

یده به دست ها رسدونستید اون عکساحتماالً می



محسن و مقداد و دوست داشتید مینا خانم به خاطر 

شرکت توی اون جلسات از طرف برادرهاش تنبیه 

 بشه. 

صورت افشین از عصبانیت سرخ شد و در بطری را 

طوری بین دو انگشتش فشار داد که انگار دلش 

 خواهد آن را به جای نامدار له کند. با غیظ گفت: می

شعور فقط ماجرا رو گفته که من کردم اون بیفکر می -

رو حرص بده، ولی انگار یه مشت دروغ هم قاطیش 

 مال کنه. کرده که حسابی من رو لجن

چرا باید نامدار همچین دروغی بگه؟ مشکلی با هم  -

 داشتید؟ 

 افشین دوباره دِر بطری را فشار داد. 

دوست نداشتم این جریان رو به زبون بیارم. نامدار  -

ی عمیق به دل گرفته و پاک بل از من یه کینهها قسال

شه. همیشه تو صورتش، تو نگاهش یه خشم و هم نمی

ها تصمیم بینم. باالخره بعد از سالی خاصی رو میکینه

 ی مسخره رو خالی کنه. گرفته این کینه

 موضوع چی بوده؟  -



دوست ندارم بعد از این همه سال آبروی کسی رو  -

ببرم. از این جریان بگذر کاوه، فقط این رو بدون که 

نامدار از من کینه به دل داره. تمام اراجیفی که بهت 

 ست. گفته مال همون کینه

بگید افشین خان. من باید بدونم که بهتر بتونم کارم  -

آبروی کسی رو رو دنبال کنم. مطمئن باشید خیال ندارم 

 ببرم. 

 افشین پوزخند زد. 

طوری که آبروی کل خاندان من رو بردی و همون -

براشون پرونده درست کردی؟ بذار الاقل یه نفر تو این 

آبرو نشه. درسته نامدار شرف نداره ولی من فامیل بی

 خیال شو. که نباید مثل اون عوضی باشم. بی

فهمم، فقط وقتم تلف کنم و مینگید هم تحقیق می -

شه و قاتل نوید داره واسه خودش راحت زندگی می

دونم چقدر دوست کنه. به خاطر پریسا بگید. میمی

دارید قاتل دستگیر بشه و دخترتون از جمع مظنونین 

 بیاد بیرون. 

 افشین نفس عمیقی کشید. 



قول بده جایی  گم، ولی ربطی به قتل نوید نداره.می -

 درز نکنه. 

اجازه بدید خودم تشخیص بدم ربط داره یا نه. ممکنه  -

ها قبل پیش اومده، ربطی به قتل نوید ماجرایی که سال

کنه مسائل االن رو بهتر نداشته باشه ولی بهم کمک می

 کنار هم بذارم. 

هدف که بیکاغذی برداشت و درحالیافشین یک دستمال

 گفت:   کردآن را ُخرد می

موقعی که نامدار هجده سالش بود، با دختر همسایه  -

دوست شده بود. همسایه که نه، در واقع باغبون 

های ویالیی همسایه. اون زمان این منطقه خونه

ی بغلی یه باغ بزرگ بود که زیاد داشت. خونه

ی کوچیک بود. باغبون و تهش یه خونه

 کردن. یه دخترجا زندگی میاش اونخونواده

 ساله داشتن. هجده

 مکثی کرد و نگاهی به کاوه انداخت. 



اولش به نظرم یه عشق بچگونه بود. دیده بودم گاهی  -

ره تو باغ و با هم حرف ها نامدار یواشکی میآخر شب

 اومد تو حیاط ما.  زنن، گاهی هم دختره میمی

 همه خبر داشتن؟  -

ر دونست. من چون دیروقت از سر کانه، کسی نمی -

خوابیدم، فهمیده بودم. به نظرم گشتم و دیر هم میبرمی

ای نبود. سن نوجوونی بود دیگه. کنندهچیز نگران

 طبیعی بود. 

 بعد مشکلی پیش اومد؟ -
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 افشین سر تکان داد. 

یه شب بعد از خوابیدن همه، رفته بودم تو حیاط  -

پچ شنیدم. فهمیدم باز نامدار و . صدای پچقدم بزنم

زنن. نرفتم جلو. دختره یه گوشه دارن حرف می



قدر سرشون گرم شن. به نظرم اونگفتم معذب می

بود که اصالً نفهمیده بودن من تو حیاطم. وایستادم 

ی ها که من رو نبینن. بعد... صدای گریهپشت بوته

 فتم جلوتر. کم ردختره رو شنیدم. کنجکاو شدم و یه

اش گذاشت و نفس افشین یک دستش را روی پیشانی

 عمیقی کشید. 

های ی دختره حرفهای خفهوقتی وسط گریه -

اش رو شنیدم، شوکه شدم. داشت بریدهبریده

اش بفهمن ست، اگه خونوادهگفت حاملهمی

 کشنش. می

 های کاوه گرد شد. افشین ادامه داد: چشم

تم کرد. تا اون زمان فکر برخورد نامدار بدتر مبهو -

کردم دختره رو دوست داره ولی وقتی شنیدم می

گه ربطی به اون نداره و اگر خیلی راحت داره می

 گیره، خشکم زد. هم دختره حرفی بزنه، گردن نمی

پاره را روی میز رها کرد و کاغذی پارهافشین دستمال

 دستش را طوری مشت کرد که بند انگشتانش سفید شد. 



وجدانی شد نامدار تو اون سن همچین بیباورم نمی -

طور داشت گریه و التماس باشه. دختره همین

کرد که نامدار یه کاری بکنه. من یه کم به خودم می

مسلط شده بودم. با خودم گفتم شاید نامدار ترسیده 

گه. حس کردم دیگه باید باهاش طوری میکه این

هاشون حرفحرف بزنم. رفتم جلو و بهشون گفتم 

رو شنیدم. اول سرخ و سفید شدن. هردوشون 

شون دادم که حسابی ترسیده بودن. دلداری

کنم سقط کنه خوام به کسی بگم. گفتم کمک مینمی

شه. دختره باز هم گریه کرد و گفت و مشکل حل می

ذاریم کسی بفهمه شه. بهش گفتم نمیآبروریزی می

اه همینه. و االن که سن ازدواجشون نیست، تنها ر

کنون رفت. بعدش باز با طور گریهباالخره همون

نامدار حرف زدم و بهش گفتم راضیش کنه چون 

تنها راهیه که جلو پاشونه. نامدار هم گفت فردا 

 زنه. باهاش حرف می

اش گذاشت و محکم افشین هردو دستش را روی پیشانی

فشار داد. چند لحظه چشمانش را بست و نفس عمیقی 

 قتی چشم باز کرد گفت: کشید. و



ی فردا صبح با صدای جیغ و شیون از خونه -

همسایه بیدار شدیم. دختره شبونه خودش رو تو 

شون دار زده بود. مادرش اول صبح انبار بغل خونه

 جسدش رو پیدا کرده بود. 

چیز مثل یک فیلم کاوه نفس تندی بیرون داد. همه

 آمد. سینمایی به نظر می

ی نامدار نسبت به شما باید دلیل کینه این ماجرا چرا -

 کنید. باشه؟ شما که گفته بودید کمک می

گفت اون دختر رو دوست داشته و اگه من نامدار می -

کرده ولی کردم، بعداً خودش یه راهی پیدا میدخالت نمی

وقتی دختره من رو دیده، طوری ترسیده که خودش رو 

هاش دونست. حرفکشته. من رو مقصر مرگش می

درست نبود. قبل از اینکه من برم جلو، خودش دختر 

خواست بیچاره رو ول کرده بود رو هوا و فقط می

خودش رو بِکشه عقب و هیچ کاری نکنه. به نظر من 

محبتیش باعث شد دختره خودش های نامدار و بیحرف

ها با من چپ بود و خیلی رو بکشه، ولی نامدار مدت

رش عادی شد ولی همیشه طول کشید تا دوباره رفتا



ای داره که االن مطمئن کردم نسبت بهم یه کینهحس می

 شدم فکرم درست بوده. 

ی خودکشی مینا چرا اون بار که ازتون در مورد نامه -

 خانم پرسیدم، این چیزها رو نگفتید؟ 

 افشین به پشتی صندلی چوبی ناراحت تکیه داد. 

بیاد وسط. دوست نداشتم بعد از ده سال این ماجرا  -

خواست مجبور شم بهت بگم چه بالیی سر دلم نمی

کس جز من و نامدار خبر نداشت مینا آوردن. هیچ

ها به خاطر ان. تمام این سالاون دوتا چقدر عوضی

ی پریسا باهاشون مدارا کرده بودم که خونواده

 مادریش رو داشته باشه. 

حرفش به نظر کاوه منطقی بود اما ذهنش بدجوری 

های افشین درست فهمید حرفیر شده بود. باید میدرگ

است یا نامدار. هردو جوری رفتار کرده بودند که کاوه 

گویند. این توانست بفهمد کدام یک درست میواقعاً نمی

فکر را کنار زد و تصمیم گرفت مسیر صحبت را به 

 های بیشتری برسد.سمتی هدایت کند که به پاسخ
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 شما ِکی از بیماری مینا خانم مطلع شدید؟  -

دونی بیماری مینا دیر تشخیص داده کنم میفکر می -

قدر دیر که سرطان از رحمش زده بود به چند شد، اون

 تا عضو دیگه. اگه زودتر فهمیده بودیم... 

مانندی تمام کرد. کاوه طبق افشین حرفش را با نفس آه

تش که در لحظات پیچیده از صراحت استفاده عاد

 کرد، به چشمان افشین خیره شد و گفت:  می

من اطالعاتی دارم که مینا خانم به قتل رسیده. شما  -

 به کسی شک ندارید؟ 

 های افشین گرد شد. چشم

 قتل؟! چطور ممکنه؟  -

گردم. شما چیزی در این من هم دارم دنبال همین می -

 بگید؟  مورد دارید که بهم

 حوصله گفت: افشین بی



مینا جراحی کرد و تو همون بیمارستان از دنیا رفت.  -

البد هنوز مدارک پزشکیش تو همون بیمارستان هست. 

 خوای آدرس بدم بری ببینی؟ می

دونم افشین خان. دنبال اینم که ببینم غیر ها رو میاین -

از جراحی... چه موردی ممکنه وسط باشه که یکی 

 فکر کرده مینا خانم به قتل رسیده. 

هایش را روی هم فشار داد و یک آن افشین چشم

داد، سیب هایش لرزید. وقتی بغضش را فرومیلب

رد و گلویش تکان خورد. چند لحظه بعد چشم باز ک

خیره شد به سطح میز. ته چشمانش خیس و صورتش 

 گرفته بود. 

مینا خودش این کار رو کرد. قبالً بارها از خودکشی  -

حرف زده بود، مخصوصاً بعد از اون بالیی که 

 هاش سرش آورده بودن. داداش

 ابروهای کاوه جمع شد. 

 یعنی چی؟ متوجه منظورتون نشدم.  -

 افشین باز نفس صداداری کشید. 



روزهای آخر... موقعی که فهمیدیم سرطان داره و  -

خواد چقدر هم پیشرفت کرده، اصرار داشت که نمی

گفت دوست داره تو آرامش جراحی کنه. می

زندگیش تموم بشه، نه تو بیمارستان. کلی بهش 

اصرار کردم تا راضی شد، هرچند دکترش امید 

زیادی نداده بود ولی همون هم غنیمت بود. من 

دونستم وپام رو گم کرده بودم. خوب میستخیلی د

کردم نفهمه خطر چقدر بهش نزدیکه. سعی می

خواستم بهش روحیه بدم ولی چقدر حالم بده. می

کردم دست خودم نبود. یه شب آخر شب که فکر می

 کردم. خوابه، تو اتاق کارم... داشتم گریه می

ای آب صدایش لرزید و چند لحظه ساکت شد. جرعه

 و ادامه داد:  نوشید

مینا اومد پیشم و من رو تو اون حال دید. بهم  -

 گفت... 

های افشین روی هم فشرده شد و وقتی دوباره لب

 شروع به حرف زدن کرد، صدایش گرفته بود. 

دو سال قبل خبر داشته سرطان داره. گفت از یکی -

 نگفته که... 



اش ی چشم افشین روی گونهیک قطره اشک از گوشه

 چکید. 

گفت از زندگی سیر شده بوده. هر وقت یادش  -

کار کردن، داغ دلش افتاده برادرهاش باهاش چیمی

ها در موردش چه شده. از فکر اینکه اونتازه می

کنن و به چشم یه زن بدکاره بهش نگاه فکری می

کنن، همیشه حالش بد بوده. گفت کاش اون روز می

گفت یشده. مجا تموم میمن نرسیده بودم و همون

وقت جرئت نداشته خودش رو بکشه ولی وقتی هیچ

فهمیده سرطان داره، تصمیم گرفته هیچ کاری نکنه 

تا بیماری کار خودش رو بکنه. ازم خواست مراقب 

 کس نگم کارش عمدی بوده.پریسا باشم و به هیچ
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هایش ذاشت. شانهافشین دو دستش را روی صورتش گ

لرزید. کاوه نفسش را پوف کرد و منتظر ماند تا می



هایش افشین از آن حال بد رها شود. وقتی افشین دست

هایش خیس بود. را از روی صورتش برداشت، گونه

کاغذی از روی میز برداشت و صورتش را یک دستمال

 پاک کرد. 

خواستی من رو به این حال هات تموم شد؟ میسؤال -

 ای با خودم خلوت کنم. ببینی؟ حاال بذار برم یه گوشه

فقط یه سؤال دیگه دارم. چرا گوشی پریسا رو بردید  -

 پیش هکر؟ 

 افشین با مشت روی میز کوبید و صدایش رفت باال. 

کن نیستی؟ من پدرم، چی رو درنیاری ولتو تا ته همه -

فهمی؟ دخترم تازه از کمپ برگشته بود. با یه پسر می

کار داره غریبه گرفته بودنش. حقم بود بفهمم چی

کنه. روانکاو کمپ گفته بود بهش آزادی بدیم و می

ها فهمی؟ شبباهاش خوب رفتار کنیم. نگران بودم، می

تا صبح خواب نداشتم که مبادا دوباره یکی بشینه زیر 

پاش و اسیر مواد بشه یا هزار خالف دیگه بکنه. دلهره 

. یه شب گوشیش رو ورداشتم و کشتداشت من رو می

 بردم پیش یکی که بفهمم توش چه خبره. 



 آروم باشید افشین خان. بگم باز براتون آب بیارن؟  -

 افشین با غیظ گفت: 

خوام اینه که دست از سرم االن تنها چیزی که می -

 ورداری و بذاری برم. خیلی سخته این رو بفهمی؟ 

 سردی پرسید: کاوه بدون توجه به خشم افشین با خون

در مورد اون پیامکی که ردیابیش کردید و فهمیدید از  -

 باشگاه نوید فرستاده شده، نظرتون چیه؟ 

مطمئن بودم کار نامداره. یا رفته مخ نوید رو زده و  -

تو گوشش وزوز کرده که همچین چیزی بفرسته، یا 

خودش رفته از باشگاه نوید اون رو واسه پریسا 

این بچه رو بریزه به هم و من رو فرستاده که اعصاب 

 حرص بده. 

ی قدیمی که چرا همچین فکری کردید؟ همون کینه -

 گفتید؟ 

فقط اون نبود. بعد از فوت مینا، نامدار چند بار بهم  -

جور دکتری هستم که زودتر گوشه کنایه زده بود که چه

نفهمیدم زنم چشه و به فکر درمانش نبودم. به 

قدر بد بود و یه دادم. حال خودم اوناراجیفش محل نمی



سر داشتم و هزار سودا که وقت نداشتم واسه چرندیات 

قدر بد بود که . چند ماه حال پریسا اوننامدار صرف کنم

 رفت. اگه مهین نبود، دخترم از دست می

 ها رو تا ِکی ادامه داد؟ نامدار اون حرف -

یادم نیست ِکی تمومش کرد ولی زیاد ادامه نداد. شکر  -

خدا چند وقت بعد دیگه دست از سرم ورداشت و گذاشت 

 با درد خودم بسوزم. 

 افشین بلند شد. 

گه واقعاً کشش حرف زدن ندارم. یا بعداً بیا من دی -

خواد هات رو بپرس، یا اگه دلت میی سوالبقیه

تونی بازداشتم کنی ببری آگاهی. خجالت نکش، می

دست بردی. من هم ببر بهتموم فامیلم رو که دستبند

 خیالت راحت شه. 

هایش را کنار هم گرفت و مقابل کاوه دراز افشین دست

 د شد. کرد. کاوه بلن

مشکلی نیست، اگه الزم بود بعداً دوباره مزاحمتون  -

 شم. مرسی که اومدید. می



کنار هم به طرف صندوق رفتند و کاوه کارتش را از 

جیبش درآورد ولی افشین زودتر کارت کشید. کاوه 

 گفت: 

چرا نذاشتید من بکشم؟ به خاطر کار من اومده  -

 بودیم. 

 افشین با اخم جواب داد: 

رم مدیون تو بشم. اگه برادر شهره دوست ندا -

وقت ببینمت. تو خواست هیچنبودی، واقعاً دلم نمی

عمرم مثل امروز خفت و خواری نکشیده بودم که 

 ها گریه کنم. جلو چشم بیست نفر مثل بچه

های تند از در بعد بدون اینکه منتظر جواب بماند، با قدم

و چند  کافه بیرون رفت. کاوه از پشت او را نگاه کرد

 لحظه سر جایش ماند. 

موقعی که سوار ماشینش شد به طرف شمال شهر راند. 

داد به جای قدر درگیر شده بود که ترجیح میذهنش آن

ی رفتن به اداره، یک پارک خلوت پیدا کند و زیر سایه

 درختی بنشیند و فکر کند.
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ی این میزش نشسته بود و اطالعات پیچیدهکاوه پشت 

کرد. پرونده را با سردرگمی روی مونیتور زیرورو می

ی نهایی پزشکی قانونی را برای چندمین بار نتیجه

خواند. چیز جدیدی نبود. از یک ماه قبل که دکتر قنواتی 

اش را فرستاده بود، هزار بار آن را خوانده نظر نهایی

ی قلبی که دلیل آن نفس و سکتهبود. مرگ بر اثر قطع ت

ترکیب الکل، دیازپام و متادون بود، موادی که در کبد 

نوید پیدا کرده بودند. در کنارش گزارش آزمایشگاه 

داد که محتویات لیوان نوشابه شامل این سه نشان می

ها، داروهای دیگری هم در ماده بوده ولی غیر از این

مقتول وجود نداشت.  نوشابه پیدا کرده بودند که در بدن

موضوع گیج کننده بود و کاوه هر بار آن را خوانده 

بود، در نهایت دست از فکر کردن برداشته بود. این بار 

 ها را بست و به پشتی صندلی تکیه داد.هم فایل

دیروز با نغمه و مهین صحبت کرده بود. از هردو در 

ها یکی بود. مورد بارداری مینا پرسیده بود و پاسخ



همه از بارداری اول مینا خبر داشتند ولی کسی در 

جریان بارداری دوم او نبود و همان شبی که مقداد و 

محسن سراغ مینا رفته بودند تا او را وادار به خودکشی 

کنند، بعد از سقط شدن جنین فهمیده بودند. از نغمه در 

مورد دلیل سقط پرسیده بود و او گفته بود بعد از یک 

های ن، امکانش زیاد است که بارداریبار سقط جنی

بعدی به طور ناگهانی منجر به سقط شود و به نظرش 

چیز عجیبی نبوده است. برای کاوه عجیب بود که 

ی بارداری قبلی مینا نگفته بود. نامدار چیزی درباره

کرد نامدار سعی کرده با مطرح کردن اینکه حس می

اشته باشند، افشین مخالف بوده فرزندی غیر از پریسا د

ماجرا را تغییر بدهد و فقط چیزهایی را گفته که خودش 

صالح دیده است. سعی کرد فکرهایش را منسجم کند و 

بعد گوشی تلفن روی میزش را برداشت. الزم بود 

 بیشتر سر از کار نامدار دربیاورد. 

قدرتی، قرار بود دربیاری اونی که به حساب سحر  -

  کنه کیه.قوامی پول واریز می

 گروهبان با شرمندگی گفت: 



ببخشید قربان. سرم شلوغ بود، وسط کارها فراموش  -

 کردم. 

ی کارها رو ول کن و برو سراغ این. همین االن بقیه -

 خوام. همین امروز جواب رو می

 شم. اطاعت قربان. همین االن پیگیر می -

کاوه تماس را قطع کرد، سرش را روی میز گذاشت و 

ت. دیشب از هیجان و فکر زیاد درست چشمانش را بس

کرد کرد. احساس مینخوابیده بود و سرش درد می

ی خیلی از نامدار غافل مانده است. همیشه روی عالقه

او به پریسا حساب کرده و نامدار را چندان جدی 

کرد محال است نامدار نگرفته بود، چون حس می

خیلی  بخواهد به پریسا آسیبی برساند، ولی حاال ماجرا

طور که افشین گفته بود، عوض شده بود. اگر واقعا آن

نامدار از او کینه به دل داشت، بعید نبود پریسا میان 

 های این کشمکش خاموش قربانی شده باشد. دندهچرخ

□ 

های اتاق کاوه نشست و نامدار روی یکی از صندلی

 جواب سالم او را کوتاه و سرد داد. 



ها واسه چیه. شم زودتر بگی این بازیخوشحال می -

مأمور فرستادی من رو تعقیب کردن، وسط راه انگار 

کنن، پیچیدن جلوم و من دارن باند قاچاق دستگیر می

بسته آوردن اینجا که رو از ماشین کشیدن پایین و دست

چی بشه؟ زودتر حرفت رو بزن و بذار برم بلکه به 

 پروازم برسم. 

 دونی چرا اینجایی؟ واقعاً نمی یعنی -

دونم و دوست دارم زودتر بفهمم. بیکار نیستم که نمی -

 هر روز مزاحمم بشی، اون هم تو همچین موقعیتی. 

کاوه چند لحظه مستقیم به چشمان نامدار خیره شد و 

 بعد گفت: 

تعجب نکردی چرا محسن امامی امروز نیومده سر  -

 کار و گوشیش خاموشه؟ 

 امدار درهم کشیده شد. ابروهای ن

دونی که سر کار نبودم. محسن... اتفاقی براش می -

افتاده؟ نکنه تصادف کرده؟ همیشه نگران بودم که مدام 

 روی موتوره وسط این شهر شلوغ. 



نه، صحیح و سالمه، ولی امروز چند ساعتی مهمون  -

 ما بود. 

تر شد و منتظر ماند کاوه حرفش را اخم نامدار غلیظ

 ه بدهد. کاوه گفت: ادام

 دونی چرا اینجایی.احتماالً االن می -
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نامدار به پشتی صندلی لق فلزی تکیه داد و صدای 

 جا شدن صندلی روی کف اتاق به گوش رسید. جابه

هایی امیدوارم منظورت این نباشه که گیر دادی به پول -

امی واسه سحر واریز کنه. به خاطر این، که من دادم ام

 دو نفر رو از کار و زندگی انداختی؟ 

خوبه که قبول داری این کار رو کردی، هرچند با  -

تونی انکار دونی که نمیهوشی که ازت سراغ دارم، می

کنی چون بعدش باید توضیح بدی چرا مدام مبالغی به 



پول  کردی. چرا به سحر قوامیحساب امامی واریز می

 دادی؟ می

قبالً برات توضیح دادم. سحر یه زن بدبخته که من  -

 کنم. ایرادش چیه؟ کمکش می

 چرا خودت واریز نکردی؟  -

چون وقت ندارم. امامی مسئول خرید شرکته، کارش  -

اینه که از صبح تا شب بره بانک و خرید. براش کاری 

 نداره جلوی یه عابربانک وایسته و پول واریز کنه. 

فکر نکنم برات فرقی داشته باشه به جای امامی، به  -

خواستی اگه ما حساب سحر قوامی پول بزنی. تو می

 پیگیر کارهات هستیم، نفهمیم هنوز باهاش در ارتباطی. 

 نامدار پورخند زد.

ها رو از دونم این داستانی تخیلت عالیه. نمیقوه -

کجا درآوردی. اصالً من به هر دلیلی دلم خواسته 

پول رو بدم امامی واریز کنه واسه سحر. فرض کن 

آخرین بار باهاش حرفم شده بوده و دوست نداشتم 

ریزم. کدومش جرمه؟ به بفهمه من براش پول می

مأمورتون هم گفتم پرواز خارجی دارم. من هیچ 



خالفی نکردم. الکی من رو بازداشت کردید و االن 

 دی. هم داری یه مشت چرندیات تحویلم می

 اوه چند لحظه به صورت نامدار خیره ماند. ک

دست بردار نامدار. جایی واسه انکار نمونده. از  -

اول هم شک کرده بودم که چطور بعد از دستگیری 

قوامی یهو ارتباط تو و اون قطع شده. خبر داشتم 

که یه بار رفتی دیدنش. حدس زده بودم با دوتا خط 

رتباط کدوم به نام تو و قوامی نیست، اکه هیچ

دارید، که االن ثابت شده حدسم درست بوده. سحر 

 چیز رو اعتراف کرده. قوامی همه

 نامدار شانه باال انداخت. 

فرض کن این هم درست باشه. مگه استفاده از خط  -

دیگران با رضایت صاحبش جرمه؟ دوست نداشتم تو 

زنم سر مثل کنه دنبالم باشی و از هر حرفی که می

کارت به هام گفتم دوتا سیمدربیاری. به یکی از دوست

اسم خودش خرید، یکیش رو دادم به سحر. خب که 

 چی؟ 



ر. من خط تلفن قوامی و سعی نکن انکار کنی نامدا -

های پریسا رو با هم مقایسه کردم، یعنی بهتره بگم خط

تا خط داره که کلی وقت ما رو تلفن قوامی رو. پونزده

هاش با یه شماره هرحال یکی از خطگرفت، ولی به

تماس داشت که مال دختری به اسم راحله هدایتی بود. 

ها بعد از سراحله با پریسا هم در ارتباط بوده. این تما

اینکه پریسا از کمپ اومده، فقط دو بار بوده بعد تموم 

 شده. 

 ها چه ربطی به من داره؟ خب این -

 کاوه از  پشت میز کمی به طرف نامدار خم شد. 

 دونی راحله معتاده. مطمئنم می -

من حتی اسم همچین کسی رو نشنیدم، چه برسه که  -

 بدونم معتاده. 

دونست، باهاش تلفنی ولی راحله اسم تو رو خوب می -

های پریسا براش گفته بودی حرف زده بودی. از اخالق

و راهنماییش کرده بودی که پریسا معموالً کدوم پارک 

تونه خودش رو به پریسا نزدیک ره و چطوری میمی

 اش کنه حشیش رو امتحان کنه. کنه و وسوسه



فاصله تعجبش تبدیل به های نامدار گرد شد و بالچشم

 ناراحتی شد. باز ابروهایش در هم گره خورد. 

چه اراجیفی. یه دختر معتاد که معلوم نیست کیه و  -

از کجا سبز شده، اومده گفته من بهش یاد دادم 

پریسا رو معتاد کنه؟ یه ذره عقلت رو کار بنداز 

ببین اصالً همچین چیزی ممکنه؟ من جونم واسه 

عد بیام معتادش کنم؟ تو که پرینت ره، بپریسا درمی

گرفتن خوب بلدی. چرا نرفتی ببینی اصالً من با این 

 دختره تماسی داشتم یا نه؟
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ی سحر دقیقاً همین رو ازش پرسیدم. گفت از خونه -

باهات حرف زده. سحر شماره گرفته و بعد گوشی 

 دونست. ش. اسمت رو میرو داده دست

 نامدار باز پوزخند زد. 



بابای خدابیامرزم این اسم رو انحصاری واسه من به  -

احوال ببین چند ثبت نرسونده. یه سر بزن سایت ثبت

 نفر تو ایران اسمشون نامداره. 

شاید هزاران نفر، ولی چند تا نامدار پریسا رو  -

هاش خبر ها و کارشناسن و با این دقت از اخالقمی

 دارن؟ 

تاد که البد های یه دختر معفقط من، ولی حرف -

انداختیش تو بازداشتگاه، بهش مواد نرسیده و یه سری 

وپرت تحویلت داده که زودتر خالص بشه، اصالً چرت

شه که من همچین کاری کرده باشم. ممکنه دلیل نمی

دوست سحر باشه و سحر در مورد من باهاش حرف 

اد گرفته، االن خواسته سوءاستفاده زده و اسمم رو ی

 کنه. 

دادی که پریسا سحر هم تأیید کرده. تو بهش پول می -

رو معتاد کنه. چند تا دختر رو فرستاده سراغش که 

 باالخره راحله تونسته این کار رو بکنه. 

 نامدار نفسش را پوف کرد. 



کردم بعد از این همه خوبی که بهش کردم، فکر نمی -

فتاده بخواد پای من رو بکشه وسط که وقتی گیر ا

خودش رو خالص کنه. حیف اون همه وقت و پول و 

زحمت که واسه این آدم گذاشتم. به خیال خودم کمکش 

 کردم که دست از شغل شریفش ورداره. می

 کنی؟ یعنی با وجود دو نفر شاهد باز هم انکار می -

صددرصد. سحر و اون راحله که تا امروز اسمش هم  -

گن. مدرکی داری که اثبات شنیده بودم، دارن دروغ مین

 کنی من همچین کارهایی کردم؟ 

سینه نشست و چند لحظه خیره ماند به بهکاوه دست

 نامدار. 

 دلیل اینکه سعی کردی فرار کنی چی بود؟  -

دونی رفتم مأموریت. خودت میفرار؟! من داشتم می -

ی کاری داریم. این اولین که با یه شرکت آلمانی رابطه

تونی بری از مأموریتم نبوده، آخریش هم نیست. می

شرکت تحقیق کنی که من مأموریت داشتم. شرکت برام 

 بلیت خریده و هتل رزرو کرده. 

 داد: اش انداخت و ادامه نگاهی به ساعت مچی



دو ساعت تا پرواز مونده. اگه یه ماشین پلیس بهم  -

بدی، شاید برسم فرودگاه. خسارت پرواز سنگینه کاوه، 

گذره. واسه خودت دردسر درست شرکت هم ازش نمی

 نکن. 

هات رو خالی هات حسابقبل از تمام مأموریت -

 بری؟ خری و با خودت میکنی، ارز میمی

دفعه هرچی پول دارم با خودم تصمیم گرفته بودم این  -

 گذاری کنم. این اسمش فراره؟ جا سرمایهببرم اون

تمام مدارکت هم ترجمه شده تو چمدونت بود. کی واسه 

یه مأموریت شناسنامه و مدرک تحصیلیش رو ترجمه 

 بره؟ کنه با خودش میمی

گذاری، گفت کسی که راهنماییم کرد واسه سرمایه -

 این هم جرمه؟  مدارکم ممکنه الزم بشه.

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

دست بردار. تو از پریشب که سحر دستگیر شده،  -

سیصد بار بهش زنگ زدی. وقتی دیدی خاموشه، 

اش و دیدی نیست. از دروهمسایه رفتی در خونه

وجو کردی و فهمیدی نیومده خونه. مطمئنم پرس



حدس زدی دستگیر شده، نگران شدی حرفی بزنه 

بعد به سرت افتاده حاال که یه  و گیر بیفتی،

 مأموریت در پیش داری، بری و دیگه برنگردی. 

 نامدار خندید. 

تو چرا به جای اینکه افسر آگاهی بشی، نرفتی  -

ی پردازی و قوهدنبال نویسندگی؟ استعداد خیال

تخیلت عالیه کاوه. درسته، من پیگیر سحر بودم 

م چون نگرانش شدم ولی این هیچ ربطی به تصمیم

گذاری تو آلمان نداشت. جرمی نکردم واسه سرمایه

که بخوام بترسم و فرار کنم؛ حتی یه ذره هم به 

رسید سحر بخواد برام پاپوش بدوزه. فکرم نمی

 ها اتفاقی کنار هم قرار گرفته.این
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ق سؤاالت کاوه نفس عمیقی کشید و سعی کرد از طری

 دیگری پیش برود. 



چرا به من نگفته بودی مینا قبالً یه بار دیگه هم  -

 حامله شده بوده و بچه سقط شده؟ 

ای نبود. اون بار همه خبر داشتن. من در چیز مخفیانه -

 دونست. مورد چیزهایی حرف زدم که کسی نمی

ولی دروغ گفتی. بار دوم افشین خبر داشته مینا  -

تو بعداً با بقیه فهمیدی. سعی کردی با اون بارداره ولی 

هات افشین رو محکوم کنی و من بهش مشکوک حرف

خواسته، واسه همین بعد از بشم. گفتی افشین بچه نمی

گفتی مینا نگران بوده پریسا نذاشته مینا باردار بشه. می

 افشین بفهمه و مجبورش کنه بچه رو بندازه. 

مانندی بیرون داد. آههایش را بست و نفس نامدار چشم

شد که کاوه اش تأسف خاصی دیده میدر چهره

توانست دلیل این دانست آن را چطور تعبیر کند. مینمی

باشد که نامدار کم آورده و دلیلی ندارد که خودش را 

 تبرئه کند. چند لحظه بعد نامدار چشم باز کرد. 

بهت دروغ نگفتم کاوه. چرا باید بخوام افشین رو  -

آد کنم؟ درسته از رفتارش اصالً خوشم نمی محکوم

طوری بخوام ولی دیگه نه در این حد که این

خواست. جنین قبلی نابودش کنم. افشین بچه نمی



خودش سقط نشد. افشین مینا رو مجبور کرد سقط 

کس کنه. واسه همین بارداری دومش رو به هیچ

نگفته بود. نگران بود دوباره اون ماجرا تکرار 

خواست افشین موقعی بفهمه که کار از کار یبشه. م

قدر بزرگ شده باشه که دیگه گذشته و بچه اون

 نشه سقطش کنن. 

 ابروهای کاوه جمع شد. 

ی شش ماه؟ به دوتا بارداری ناخواسته به فاصله -

نظرت عجیب نیست؟ افشین پزشکه. یعنی 

دونسته چطوری باید جلوگیری کنه که خانمش نمی

 باردار نشه؟ 

 هایش را روی هم فشار داد. دار لبنام

قدر که درسته با مینا صمیمی بودم، ولی دیگه نه این -

شون برام بگه. مینا یه زن در مورد روش جلوگیری

ساده و خجالتی بود. مطمئنم روی این رو نداشت که 

حتی به خواهرش چیزی در این مورد بگه، چه برسه 

 به من که یه َمردم. 



کس نگفت افشین ش هم به هیچیعنی... حتی بعد -

 مجبورش کرده سقط کنه؟ 

هاش رو دونستم. من بودم که گریهنه، فقط من می -

دیدم و خبر داشتم چقدر واسه کاری که کرده، می

 خوره، عذاب وجدان داره. غمگینه و غصه می

 کاریش چی بود؟ دلیل این مخفی -

ی خیلی مقید به آبرو بود. این اخالقش مثل خونواده -

پدریش بود. دوست نداشت کسی بفهمه به اجبار 

 شوهرش سقط جنین کرده. 

رسید چون های نامدار از سویی درست به نظر میحرف

مهین در این مورد چیزی به کاوه نگفته بود ولی از 

 اش حرف زدهای که افشین دربارهطرف دیگر با آن کینه

بود، این احتمال وجود داشت که ماجرا فقط یک داستان 

باشد که نامدار برای خراب کردن افشین سرهم کرده 

تر بود چون شک نداشت است. این به نظر کاوه منطقی

که نامدار در اعتیاد پریسا نقش داشته و حاضر هم 

نیست این را گردن بگیرد. حس کرد نامدار فعالً در 

تواند از صحبت با او به نتایج موضع انکار است و نمی



دیگری برسد. بلند شد و سربازی را صدا زد. وقتی 

 سرباز وارد اتاق شد و احترام گذاشت، کاوه گفت: 

 ببرش بازداشتگاه.  -

 نامدار از روی صندلی بلند شد و پرسید: 

بازداشت به چه جرمی؟ به فرض که بتونی ثابت کنی  -

ید از من شکایتی اراجیف سحر و راحله درست بوده، با

 شده باشه که بتونی به این جرم بازداشتم کنی. 

کنم و به عنوان فعالً از اختیار خودم استفاده می -

کنم. مطمئن باش تا فردا مظنون به قتل بازداشتت می

 کنم که نگهت دارم.دلیل کافی پیدا می

 :�🌺�دختری در غبار 
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 ی نامدار مبهوت شد. چهره

قتل؟! منظورت نویده؟ چه ربطی داره به این  -

 هایی که زدی؟ حرف



 کاوه زل زد به چشمان نامدار. 

ربطش اینه که االن دیگه شک ندارم تو از پریسا  -

متنفری. بعید نیست این تنفر به جایی رسیده باشه 

 که آدم کشته باشی که بندازی گردن پریسا. 

ر دهان باز کرد چیزی بگوید که کاوه به سرباز نامدا

اشاره کرد او را ببرد. سرباز بازوی نامدار را گرفت و 

 به طرف در اتاق کشید. نامدار قبل از بیرون رفتن گفت: 

عقلت رو کار بنداز کاوه. کاری نکن بعدها  -

پشیمونی بکشی که راه اشتباه رفتی و قاتل داره 

 چرخه. راحت واسه خودش می

پشت سرش بسته شد و کاوه هردو دستش را روی  در

هایش گذاشت و چند لحظه چشم بست. نفس شقیقه

عمیقی کشید و با خودش فکر کرد پریسا چقدر تنهاست. 

همیشه نامدار را به چشم یک حامی دلسوز برای پریسا 

 دیده بود و حاال این باور هم در هم شکسته بود. 

□ 

ز کرد و ماشینش را نامدار دِر حیاط را با ریموت با

داخل آورد. چمدان سیاه بزرگی را از ماشین درآورد و 



روی زمین گذاشت. نگاهی به گیاهان حیاط انداخت، 

نفس عمیقی کشید و چند لحظه چشمانش را بست. 

های آزادی حس خوبی داشت. نگاهش روی پنجره

دانست االن نغمه و ی خودشان کشیده شد. میخانه

ی ند. نغمه فعالً تا زمان دادگاه اجازهپژمان در خانه نیست

باز کردن مطبش را نداشت اما به مطب یکی از 

رفت. البد شهره و افشین هم طبق معمول دوستانش می

 سر کار بودند.  

ی باریک جا رها کرد و به طرف حاشیهچمدان را همان

حیاط رفت که مجاور ساختمان بود. چند لحظه بعد پشت 

کرد که ایستاده بود و به او نگاه می ی اتاق پریساپنجره

رفت. با اش ور میروی تخت لمیده بود و با گوشی

اینکه عصر بود، هنوز هرم گرمای تابستان باقی بود و 

 پنجره بسته بود. معلوم بود کولر روشن است. 

نامدار با انگشت چند ضربه به شیشه زد. پریسا سر 

بلند کرد و وقتی او را دید، یک آن تردید کرد. بعد بلند 

شد و به طرف پنجره رفت و آن را باز کرد. سالم سرد 

 و کوتاهی کرد. نامدار لبخند زد. 

 سالم پریسا جون. خوبی؟  -



 مرسی.  -

ان صورت پریسا گرفته و به سردی یخ بود. درون چشم

 اش هیچ حسی وجود نداشت. نامدار گفت: یشمی

پس حدسم درست بود. کاوه اومده سراغت و  -

تشویقت کرده ازم شکایت کنی که بتونه من رو نگه 

 داره. 

 پریسا جوابی نداد. نامدار پرسید: 

 تونم بیام تو؟ می -

 نه.  -

 ابروهای نامدار باال رفت. 

 شنیدم. « نه»اولین باره اجازه گرفتم بیام تو اتاقت و  -

 دونید چرا.  خودتون می -

های کاوه رو باور کردی؟ یعنی واقعاً پریسا تو حرف -

تونی قبول کنی من همچین کاری در حقت کرده می

 باشم؟ 

پریسا به تأیید سر تکان داد. مثل یک مجسمه کنار 

همان اندازه سرد و اش به پنجره ایستاده بود و چهره



سنگی بود. نامدار چند لحظه به صورتش خیره ماند و 

 پرسید: 

اگه باور کردی، پس چرا ازم شکایت نکردی؟ چرا  -

 نخواستی من برم زندان و مجازات بشم؟ 

دفعه مثل یک انفجار زد زیر های پریسا لرزید و یکلب

هایش را روی صورتش گذاشت و صدای گریه. دست

بلند شد. نامدار از پنجره وارد شد و به اش هق خفههق

 طرفش رفت. مقابلش ایستاد. 

دونی طوری نکن. خودت میپریسا، تو رو خدا این -

 ات رو ندارم.طاقت گریه

 پریسا کمی عقب رفت و نالید: 

 برو، تو رو خدا برو. -
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طوری تونم اینرم. نمیمیتا وقتی حالت خوب نشه ن -

 ولت کنم. 

هایش را از روی صورتش برداشت. پریسا دست

صورتش خیس بود و چشمانش در همین چند لحظه 

های او را حفظ بود، سرخ شده بود. نامدار که عادت

 دلش گرفت. پریسا با صدایی گرفته گفت: 

کاوه هر عیبی هم داشته باشه، دروغگو نیست.  -

شه ها به من بگه؟ باورم نمیحرف چرا باید بیاد این

تو با من همچین کاری کرده باشی. من بیشتر از 

هرکسی تو دنیا بهت اعتماد داشتم. تو... تو اون 

دونستی بعد از رفتن دیدی. میروزها حالم رو می

ارشیا به چه روزی افتاده بودم. هر شب تو حیاط 

 دادی، بعد... کردم و دلداریم میگریه می

 هقش بلند شد. نامدار با مالیمت گفت: صدای هقدوباره 

 کاوه دروغ نگفته، بهش دروغ گفتن.  -

ای با تو داشته که بخواد چرا؟ اون زنه چه دشمنی -

همچین دروغی در موردت بگه؟ اصالً من رو از کجا 

 شناخته؟ می



 نامدار نفس عمیقی کشید و با تأسف سر تکان داد. 

خوِد خرم بهش گفته بودم. خیلی وقت بود بهش  -

خواست یه کردم. آدم بدبختی بود. دلم میکمک می

کرد زندگی سالم داشته باشه. گاهی برام درددل می

ی نفهمش، گفت، از خونوادههاش میو از بدبختی

از شوهر سابقش که چقدر عوضی بوده. من هم 

واسه اینکه راحت باشه، از زندگی خودم بهش 

گفتم، از فوت نکیسا که برام یه داغ ابدیه، از تو یم

 های زندگیمی. که یکی از عزیزترین آدم

 نامدار مکثی کرد. 

کنم زنیکه االن که جریان رو شنیدم، فکر می -

هزارکاره بوده. احتماالً تو کار مواد بوده و دنبال کسانی 

گشته که اسیرش بشن و مثل راحله گوش به می

ی مناسبی بودی بد تو به نظرش طعمهفرمانش باشن. ال

و اومده دنبالت. االن که گیر افتاده، خواسته بندازه 

 گردن من. 

کس رو باور کنم. دیگه تا آخر عمرم هیچباور نمی -

 کنم. نمی



دونی من همچین کاری پریسا تو همین االن هم می -

 کردی. چرا نکردی؟ نکردم وگرنه ازم شکایت می

 دایش رفت باال. پریسا هق زد و ص

چون... چون هنوز دوستت دارم لعنتی. هر بالیی  -

خواد اون دایی هم سرم آورده باشی، دلم نمی

شناختم، بندازم نامداری رو که از اول عمرم می

 زندان. 

 رنگی زد. نامدار لبخند کم

وقتی خودت یه همچین حسی داری، چرا فکر  -

 کنی حس من این نیست؟ پریسا جون، باور کنمی

ام، ست. من همون آدم همیشگیاین یه دسیسه

شناختی. اون زمان که همونی که از اول عمرت می

دیدم، نکیسا زنده بود، هردوتون رو به یه چشم می

بعد از رفتن نکیسا محبتی که به تو داشتم، دوبرابر 

 شد. 

هایش به کرد، لبطور که به نامدار نگاه میپریسا همان

فین کرد. نامدار کمی جلوتر آمد و پایین جمع شد و  فین

 ی او گذاشت. دست روی شانه



های زندگی پریسا، تو واقعاً یکی از عزیزترین آدم -

منی. تو رو خدا این فکرها رو از سرت بنداز بیرون. 

نذار حرف یه آدم غریبه بین من و تو فاصله بندازه و 

 قدر اذیتت کنه. این

 خیلی... به این راحتی نیست. خیلی سخته،  -

هایش لرزید و دو قطره اشک روی صورتش دوباره لب

برهم روی میز آرایش چکید. نامدار میان وسایل درهم

کاغذی را پیدا کرد، یک برگ بیرون ی دستمالجعبه

 کشید و به دست پریسا داد. 

هایی که یکی من کنارتم، مثل همیشه، مثل تمام وقت -

این دفعه هم  زدیم.اذیتت کرده بود و با هم حرف می

 ندازیم بیرون.هستم و این مشکل رو از ذهنت می
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شه. شدنی نیست. اعتماد تو وجود من ُمرده. من نمی -

 کنم، تا آخر عمرم. کس اطمینان نمیدیگه به هیچ



ام پریسا، همون حتی به من؟ من همون آدم همیشگی -

وقت ی نامدار که یه عمر بهش اعتماد داشتی. هیچدای

هات جایی درز کنه؟ ها و درددلشده یک کلمه از حرف

شده تو نگران چیزی باشی و همراهت نباشم و آرومت 

 نکنم؟ 

 اش دروغ باشه... اگه همه -

ای؟ تو از وقتی چشم باز کردی، من رو با چه انگیزه -

جوری دیدی. مثالً چه نفعی واسه من داشته یه این

قدر تحویل بگیرم و براش تظاهر ی دوساله رو اینبچه

 کنم؟ 

ای دارید که گفت... شما از بابام یه کینهکاوه می -

 خواستید سر من خالی کنید. نگفت چی بوده ولی...  

نامدار دستمالی را که داخل دست پریسا مچاله شده بود 

 های پریسا را پاک کرد. گرفت و اشک

ای ممکنه از بابای تو داشته باشم؟ من چه کینه -

 کاوه یه چیزی واسه خودش گفته. 

پریسا خیره شده بود به دیوار و ساکت ماند. نامدار 

 گفت: 



خوام اصرار کنم، ولی خودت بهتر از هرکسی نمی -

ی من به تو واقعی بوده یا تونی بفهمی عالقهیم

تری، حرفی کنی بدون من راحتدروغ. اگه فکر می

خواد ندارم. خیلی دوستت دارم، واقعاً دلم نمی

ای بیفته، ولی آرامش تو برام از بینمون فاصله

 تره. چی مهمهمه

نامدار مکثی کرد و نگاهی به پریسا انداخت که دیگر 

ی صورتش مغموم و نگاهش نگران ریخت ولاشک نمی

 بود. 

رم و بعدش فقط یه ارتباط عادی اگه بخوای، می -

 های ساختمون. برم؟ ی آدمفامیلی داریم، مثل بقیه

 نه!  -

قدر ناگهانی این را گفته بود که وقتی کلمه بر پریسا آن

زبانش آمد، خودش هم از شنیدنش متعجب شد. تا ده 

ست نامدار خیلی عصبانی دقیقه قبل مطمئن بود از د

است و دیگر حاضر نیست با او حرفی بزند. با چه 

 سرعتی نظرش عوض شده بود! نامدار لبخند زد. 



دی کنارت بمونم. هردومون مرسی که بهم فرصت می -

ی عمیق رو ترمیم کنیم، مثل کنیم اون رابطهسعی می

 تمام مشکالتی که با هم حلشون کردیم. 

هنوز بهتون اعتماد ندارم. صادقانه بگم؛ من  -

 دوستتون دارم ولی شاید نتونم مثل قبل باشم. 

شه دختر خوب. دوستی من و تو خیلی درست می -

 تر از اونه که با یه تلنگر بشکنه. تر و عمیققدیمی

 رنگی زد. نامدار پرسید: پریسا هم لبخند کم

 ام. شه بشینیم؟ من خیلی خستهحاال می -

ش نشست و نامدار هم صندلی پریسا روی تختخواب

پشت میزتحریر را چرخاند و مقابل او قرار گرفت. 

 پریسا گفت: 

ها سر کاوه داد زدم. بهش گفتم با این حرف -

ی خوب من و شما رو خراب کنه، خواد رابطهمی

 ولی ته دلم...
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کنم. شنیدن همچین میفهمم، خیلی خوب درکت می -

چیزهایی در مورد کسی که بهش اعتماد داری خیلی 

سخته. کاوه هم هدفش این نیست که من یا تو رو اذیت 

ده ولی کنه. به خیال خودش داره کارش رو انجام می

قدر به فرعیات چسبیده که اصل ماجرا یادش رفته. اون

هرحال مرسی که خام نشدی و شکایت نکردی وگرنه به

 افتادم تو دردسر. می

 تونستم... محال بود بتونم کاری علیه شما بکنم. نمی -

 بقیه هم فهمیدن؟  -

 نه، کاوه زنگ زد، رفتیم بیرون حرف زدیم.  -

 نامدار دوباره لبخند زد. 

تو دختر نازنین هم مثل همیشه رازداری کردی و به  -

 کس نگفتی. هیچ

؟ حتی دلم نگفتم. اصالً کی رو دارم که بهش بگم -

خواست با مانی و ترنم هم در موردش حرف بزنم. نمی

 از دیروز فقط تو اتاقم گریه کردم. 



های بلوری رو واسه همچین حیف نیست اون اشک -

طوری های قشنگت ایناهمیتی خرج کنی و چشمچیز بی

سرخ بشه؟ پاشو برو صورتت رو بشور، دیگه هم 

ذهنت رو اذیت نکن. شب بهم پیام بده بریم تو آالچیق 

 گپ بزنیم، مثل همیشه. 

 نامدار بلند شد و پریسا پرسید: 

اشتتون فقط لنگ شکایت من واقعاً کاوه واسه بازد -

 بود؟ االن مشکل حل شد؟ 

تالشش رو کرد ولی قاضی قبول نکرد. باالخره با  -

اصرار فقط تونست قاضی رو قانع کنه فعالً 

الخروج بشم که همین هم خیلی برام سخته. زنگ ممنوع

زدم به رئیسم گفتم به خاطر یه مشکل مالیاتی 

لی ناراحت شد. الخروج شدم و نتونستم برم. خیممنوع

فرستن ولی گفت این بار یکی دیگه از همکارها رو می

 انتظارش اینه که زود این مشکل حل بشه. 

کنن شما خواید بگید؟ همه فکر میتو خونه چی می -

 رفتید آلمان. 

 نامدار شانه باال انداخت. 



گم تو راه ماشینم خراب شد سازم. میای مییه بهونه -

  از پرواز جا موندم.

 گن چرا دیشب نیومدید خونه؟ بعد نمی -

 نامدار لبخند عمیقی زد. 

آفرین دختر باهوش. فکرم به این یکی نرسیده بود.  -

گم تو فرودگاه حالم بد شد، سرم گیج رفت و پس می

از حال رفتم. دیشب هم بیمارستان بودم و امروز 

 مرخصم کردن. 

داحافظی تر بود. نامدار خاین بار لبخند پریسا هم عمیق

طور که زل زده بود به قاب کرد و رفت. پریسا همان

خالی پنجره دلش گرفت. نامدار را از ته دل دوست 

وقت آن ارتباط پر از کرد دیگر هیچداشت ولی حس می

گردد. انگار روی آن اعتمادی که با نامدار داشت، برنمی

ی صاف و شفاف خط عمیقی افتاده بود که آینه

 شدنی نبود.پاک
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کرد، نگاهی به اسم که رانندگی میکاوه درحالی

 گروهبان قدرتی انداخت و روی گوشی انگشت کشید. 

 سالم. خبری شده؟  -

ست قربان. یه شنود تماس بود که سالم از بنده -

براتون فرستادم. چون به نظرم مهم بود، گفتم اطالع 

 بدم خدمتتون. 

 تماس کی بوده؟  -

 پریسا رهنما و ترنم علوی.  -

کاوه کنجکاو شد و بالفاصله بعد از قطع تماس، سراغ 

فایلی رفت که برایش ارسال شده بود. آن را باز کرد و 

ا روی بلندگو گذاشت. صدای پریسا در ماشین گوشی ر

 « یعنی چی که گم شده؟»پیچید. 

هاش یعنی نیست. امتحان»تبسم با صدایی نگران گفت: 

 « آد بده.رو نمی

 «هاش با تو یکی نیست.خب شاید روزهای امتحان»



تا از ی امتحانیش رو پرسیده بودم. پنجقبالً برنامه»

قرار گذاشته بودیم بعد هامون روزش یکی بود. امتحان

 « از امتحان بریم کافه.

خواستی بدون من با این حقته! باز می»پریسا خندید. 

وگذار؟ چه خوب که گم رکسانای نوظهور بری گشت

 «شده!

 «نخند پریسا، من نگرانم.»ترنم عصبی گفت: 

 «خب یه زنگ بزن ببین کجاست.»

زدم، گوشیش خاموشه. تو این دوسه روز هزار بار »

 « زنگ زدم.

هاشون گی، عادی نیست. از بچهعجیبه. راست می»

 « شناسی؟کسی رو نمی

از کجا بشناسم؟ من و تو که توی دانشگاه فقط با هم »

بودیم، این ترم هم که رکسانا رو پیدا کرده بودم. اون 

خودشون های کالس هم مثل ما تنها بود. با بچه

 «جوشید؛ ولی امروز بعد از امتحان رفتم آموزش.نمی

 « خب، خبری ازش داشتن؟»



خب... راستش... من فامیلیش رو »ِمن کرد. ترنم ِمن

 «دونم.نمی

 «خاک! یعنی این چند ماه نپرسیدی فامیلیش چیه؟»

کالسی بودیم، سر حضور خب پیش نیومد. من و تو هم»

فامیلی همدیگه رو و غیاب همون روزهای اول ترم 

فهمیده بودیم. رکسانا تو سلف اومد آشنا شدیم بعد هم 

اسم کوچیکمون رو به هم گفتیم. با فامیلیش کاری 

 «نداشتم که بپرسم.

 «خب پس واسه چی رفتی آموزش؟»

گفتم اسمش نباید زیاد باشه، برم بپرسم شاید »

 « بشناسنش و بتونم یه خبری ازش بگیرم.

 «به نتیجه رسیدی؟»

ترنم نفس عمیقی کشید که صدایش به گوش رسید. 

کلی مخشون رو زدم تا باالخره یه خانمه که مهربونه »

های ترم هفت گرافیک آد، اسم بچهها راه میو با بچه

 «کس به اسم رکسانا ندارن.رو نگاه کرد. گفت هیچ

زنه. یعنی ندارن؟! یعنی چی؟ قضیه خیلی مشکوک می»

 «وسط دانشگاه؟دختره از آسمون افتاده 



ایش رکسانا نبوده. من فکر کردم شاید اسم شناسنامه»

مثل اون دختره که تو کالسمون بود و روز اول گفته 

بود اسمش المیراست ولی موقع حضور غیاب فهمیدیم 

 « اسم اصلیش رقیه بوده.

 پریسا با خنده گفت: 

شاید. حاال هرچیه، انشاهللا بالیی سرش نیومده باشه »

وگور سالم باشه ولی بسی خوشحالم که گم و صحیح و

 « آورد!شده! داشت دوست من رو از چنگم درمی

 ای کرد. خندهترنم هم تک

دونی، گیره، خودت هم میکس جای تو رو نمیهیچ»

ولی رکسانا دختر خوبی بود. مهربون بود. تازه 

تایی بریم خواستم واسه تابستون برنامه بذارم سهمی

 «بیرون.

 «رم بیرون!آدم سیگاری نمی من با»
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 ترنم با حرص گفت: 

نه که خودت از دود بیزاری! لج من رو درنیار »

 «پریسا!

 غش خندید. پریسا غش

خدایی از شوخی گذشته، ندید از این دختره خوشم »

گاری نیومده بود. داشت دوست پاک و منزه من رو سی

کرد. انشاهللا هرجا هست شاد و سرحال باشه ولی می

ای بده خوشحالم دیگه کسی نیست که سیگار میوه

 « کشی.دستت، اون هم وقتی دور از چشم مانی می

 ترنم هم خندید. 

بیشتر از خودش دلم واسه سیگارهاش تنگ شده. »

ای دوسه خیلی حس خوبی داشت. عادت کرده بودم هفته

بکشم. امروز بدجور وسوسه شده بودم برم بار باهاش 

 «از اون سیگارها پیدا کنم بخرم.

 پریسا با صدایی پر از شک پرسید: 

یعنی چی که خیلی حس خوبی داشت؟ ترنم، مطمئنی »

 «کشیدی، سیگار خالی بوده؟اون چیزهایی که می



کجی که صدایش را عوض کرده بود گفت: ترنم با دهان

داده! بابا سیگار ا بهم میجوآننخیر، داشته ماری»

بندی مارلبرو بود. گرون هم بود. امروز هوس بسته

کرده بودم بخرم. از دکه پرسیدم، قیمتش باال بود، 

 « خیال شدم.بی

منظورت چی بود که گفتی حس خوبی داشته؟ چه »

 «جور حسی؟

اَه! تو هم گیر دادی ها. منظورم اینه که خوشم »

 « اومد بکشم.می

کردی سبک شدی، شادی، یعنی مثالً بعدش حس نمی»

 « هات یادت رفته؟دوست داری بخندی، تمام غم و غصه

گم خیال پریسا، رکسانا که راحله نبود! میبی»

بندی بود. مارک و اسم داشت. بعدش سیگارهاش بسته

هم چرا یکی باید بیاد به من مواد بده؟ زیادی با کاوه 

 « شده!پریدی بدجور ذهنت پلیسی 

کاوه لبخند زد. از این ذهن پلیسی پریسا خوشش آمده 

بود! هرچند بار اول نبود و قبالً هم هوش خاص او را 



در پیگیری ماجراها دیده بود. صدای ترنم او را به 

 داخل ماشین برگرداند. 

 «راستی اون جریان چی شد؟ خبری نیست انگار.»

یه جاییش همون چیزهایی بود که بهتون گفته بودم. تا »

 « مون رفت جلو ولی بعد دیگه خبری نشد.طبق نقشه

 مانندی کشید. ترنم نفس آه

ی جدید بکشیم. از کاوه انگار باید بشینیم یه نقشه»

 «آد!کاری برنمی

ها نگفتم تو گوشی از این حرف»پریسا هشدار داد. 

 «نزنید؟

آخ! ببخشید، یادم رفته بود. پس من فعالً برم. داریم »

یم ایستگاهی که باید خط عوض کنم. بعداً همدیگه رسمی

 « بینیم.رو می

فایل صوتی تمام شد و کاوه دوباره آن را گوش داد بعد 

با ابروهایی جمع شده به فکر فرورفت. ماجرا به 

نظرش خیلی واضح بود. احتماالً دختری که به نام 

رکسانا در دانشگاه به ترنم نزدیک شده و به او سیگار 

ی سحر برای ی نقشهتعارف کرده بود، ادامه ایمیوه



ی پریسا بود. بعد از اینکه پریسا از معتاد کردن دوباره

کمپ برگشته بود، مانی نگذاشته بود راحله باز او را 

گرفتار اعتیاد کند و این بار تصمیم گرفته بودند ترنم 

درگیر اعتیاد شود، آن هم با روشی که خودش نفهمد. 

مواد مخدر در آن سیگارها خیلی تدریجی احتماالً مقدار 

قرار بوده اضافه شود، به خاطر همین ترنم فعالً شانس 

تابی مختصر نسبت به آورده بود و فقط یک حالت بی

قطع آن داشت. هدف این بوده که بعدها پریسا از طریق 

ترنم معتاد شود که با دستگیری سحر البد دختری که به 

کارتش وجه شده و سریع سیمشناختند، متنام رکسانا می

 را دور انداخته و ناپدید شده بود.
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کاوه نفس عمیقی کشید و با خودش فکر کرد باید در 

اولین فرصت میان کارهای شلوغش دوباره از سحر 

بازجویی کند بلکه بتواند اطالعات بیشتری در این مورد 



ای هم نداشت. نامدار ت بیاورد، هرچند فایدهبه دس

گرفت و دلیلی هم برای هرحال چیزی را گردن نمیبه

شقی خاص بازداشتش وجود نداشت. اگر پریسا کله

شد از نامدار گذاشت و حاضر میخودش را کنار می

شکایت کند، امکان داشت تحت فشار جو زندان و 

الن آزاد بود و بازداشتگاه باالخره به حرف بیاید ولی ا

کرد. کاوه آرزو کرد الاقل اش را میراحت داشت زندگی

قدر عاقل باشد که خودش را از نامدار دور پریسا آن

نگاه دارد. از وقتی ماجراهای نامدار را فهمیده بود، از 

 ته دل برای پریسا نگران بود.

□ 

 کاوه چشم در چشم محسن دوخت و گفت: 

 فر شاهد دارم. انکار نکنید آقا محسن. دو ن -

 محسن شانه باال انداخت. 

دستی شاهد؟! کی ما رو دیده؟ مطمئنم داری یه -

زنی وگرنه به جای اینکه االن به خودت زحمت می

بدی و بیای اینجا، مأمور فرستاده بودی من رو 

 بسته بیارن آگاهی. دست



 پوزخندی زد و ادامه داد: 

این ترفندها قدیمی شده جناب سروان. من اصالً  -

داستانت رو قبول ندارم. هرکی این اراجیف رو 

تحویلت داده دروغ گفته. من و مقداد خواهرمون 

رو دوست داشتیم. محال بود بهش یه تلنگر بزنیم، 

 چه برسه که بخوایم بکشیمش. 

کاوه نفسش را پوف کرد و با خودش فکر کرد محسن 

قدر با وکیل و دادگاه ای خالفش آنبه خاطر کاره

سروکار داشته که خوب یاد گرفته چطور از چنگ قانون 

دربرود. حرفش درست بود و کاوه هیچ شاهدی نداشت. 

نامدار و افشین هردو گفته بودند که برادرهای مینا 

خیال داشتند برای او یک خودکشی اجباری ترتیب بدهند 

ه بودند و ها را ندیدکدام شخصاً آنولی هیچ

قول از مینا بود. این دلیل هایشان صرفاً نقلحرف

پسندی برای بازداشت محسن نبود. تصمیم گرفت محکمه

ی اطالعاتش استفاده کند بلکه محسن غافلگیر از بقیه

 شود و حرفی از زبانش بیرون بیاید. 



من واسه بازداشت شما نیازی به شاهد و این داستان  -

ای ازتون سراغ دارم که خیلی های دیگهندارم. خالف

 تر قابل اثباته. راحت

زنی. من خالفی دونم داری در مورد چی حرف مینمی -

 نکردم.

 کاوه نگاهش را روی اجناس مغازه چرخ داد. 

بد نیست چند تا نمونه از اجناستون بره آزمایشگاه  -

 و کیفیت و مارکش بررسی بشه. 

خونسردی به اش تکیه داد و با محسن به پشتی صندلی

 ها اشاره کرد.  قفسه

خواد ببر آزمایش کن. اگه یه قلم هر چند تا دلت می -

هاش ایراد پیدا کردی که مارک و قیمت و این

 داشت، بیا من رو با دستبند ببر. 

 با تمسخر اضافه کرد: 

 ماشین آژیردار با چراغ گردون یادت نره.  -

کاوه از خونسردی محسن حدس زد او محل فروش 

ی خودش اس تقلبی را تغییر داده و دیگر در مغازهاجن

کند ولی شک نداشت که محسن دست از این کار را نمی



ای در محلی دیگر این کار برنداشته است. شاید مغازه

تهیه کرده بود یا دست به فروش عمده از طریق انبار 

زد. احتماالً احساس خطر کرده و خودش را از این می

داشته بود. مطمئن بود با پیگیری  کار تا حدی دور نگه

تواند به سرنخ مناسبی وآمدهای او میها و رفتتماس

 تری داشت. بلند شد و گفت: برسد ولی فعالً کارهای مهم

تونه تا ابد دونید که کسی نمیمطمئنم خودتون می -

از دست قانون قسر دربره. اگه حرفی در مورد 

زنگ ی خودکشی مینا خانم داشتید، بهم قضیه

 بزنید. 

محسن بلند شد و با لبخندی که بیشتر شبیه پوزخند بود 

 گفت: 

زنم جناب حتماً! اگه حرفی داشتم بهت زنگ می -

 سروان! 

چند دقیقه بعد کاوه سوار ماشینش شد و با غیظ 

هایش را روی هم فشار داد. هنوز نتوانسته بود به لب

ینا اطمینان برسد که داستان نامدار در مورد خودکشی م

ی چیزهایی درست است یا افشین، اما با توجه به بقیه

 که از نامدار فهمیده بود، به او خیلی شک داشت.
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همان موقع گوشی محسن زنگ زد و او بعد از دیدن 

 ی زندان سریع روی آن انگشت کشید. شمارهپیش

 سالم داداش.  -

ی ضعیفی که با چند وقت پیش خیلی فرق مقداد با صدا

 کرده بود با او احوالپرسی کرد و پرسید: 

آد کلی باهام کار کردی محسن؟ این وکیل مدام میچی -

زنه ولی انگار هنوز نتونسته قاضی رو راضی حرف می

 کنه من با وثیقه بیام بیرون. 

شه مقداد جان، نگران نباش. وکیل درست می -

 بره. راحت، کار رو پیش می کاربلدیه. خیالت

شم مرد. انگار حالیت نیست من دارم اینجا داغون می -

 زندون یعنی چی. 



حالیمه داداش، باالخره دادگاه پاسگاهه دیگه، باید  -

ها بریم جلو تا به امید خدا درست شه و طبق میل اون

 بیای بیرون. 

 فهمی؟ من... فقط بجنب محسن. من داغونم، می -

 محسن میان حرفش پرید. 

تا قطع نشده، یه چیزی رو بگم. کاوه االن اینجا  -

 بود. 

 مقداد با کنجکاوی پرسید: 

 خب؟  -

یه چیزهایی از جریان ده سال پیش مینا فهمیده. من  -

زدم زیرش. گفتم براش قصه بافتن. حواست باشه یه 

 وقت اومد سراغت، چیزی رو گردن نگیری. 

ام که گردن بگیرم؟ بیام ه بچهحواسم هست بابا، مگ -

ها رو گذاشته آرم که کی اینبیرون، سروتهش رو درمی

دونم با رسم. من میکف دست کاوه. حسابش رو می

 همچین یابویی باید...

تماس قطع شد و صدای بوق اشغال که بلند شد، محسن 

 آهی کشید و به فکر فرورفت.  



اش یکمی بعد کاوه پشت چراغ قرمز ایستاد و گوش

زنگ زد. چراغ سبز شد و کاوه بدون اینکه به گوشی 

 گفت. گروهبان قدرتی گفت: « بله»نگاه کند، 

 سالم قربان.  -

 سالم. بگو، پشت فرمونم.  -

ای زده چون مدام کاوه با خودش فکر کرد حرف مسخره

کرد. گروهبان در حال رانندگی داشت با گوشی کار می

 گفت: 

مزاحم شدم. از بیمارستان خبر موقع خوام بیعذر می -

دادن بهرخ ایوبی فوت کرده. خواستم زودتر در جریان 

 باشید. 

هماهنگ کن مقداد حبیبی رو از زندان برای بازجویی  -

 بیارن. 

اطاعت قربان. ضمناً یه فایل صوتی هم هست که  -

وگوی مقداد و محسن حبیبی بوده. بفرستم براتون گفت

 ید؟ بینآیید اداره مییا می

 کاوه توجهش جلب شد و با کنجکاوی پرسید: 

 مکالمه ِکی بوده؟  -



همین چند دقیقه قبل قربان. مقداد از زندان به  -

 برادرش زنگ زده. 

 اش چیه؟خالصه -

محسن به برادرش گفته شما چیزهایی در مورد  -

جریان مینا فهمیدید و اینکه حواسش باشه چیزی رو 

  گردن نگیره. بفرستم قربان؟

 آم اداره.نه، دارم می -
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کاوه بعد از قطع کردن تماس، گوشی را روی صندلی 

پرت کرد و نفس صداداری بیرون داد. صورت معصوم 

امید جلوی چشمش آمد و دلش گرفت. بعد از تحویل 

اش، نه از روی وظیفه، صرفاً به پسرک به مادر اصلی

عنوان یک کار انسانی به او سر زده بود. پسرک هنوز 

بود با تغییرات مهم غمگین و گیج بود و نتوانسته 

اش کنار بیاید. مشاورش امیدواری داده بود که زندگی



مشکل در طول زمان حل خواهد شد اما کاوه چشمان 

ی او را خوب به یاد داشت که پرسیده بود بعدها زدهغم

تواند بهرخ و مقداد را ببیند یا نه. آن روز کاوه از می

هایی این پاسخ فرار کرده و توجه پسرک را به حرف

ها جالب است ولی جلب کرده بود که برای اکثر بچه

ی بهرخ وجود حاال... دیگر امیدی برای دیدار دوباره

 نداشت و مقداد هم معلوم نبود چه سرنوشتی پیدا کند. 

پایش را روی گاز فشرد. امیدوار بود سرعت، تا موقعی 

رسد کمی آراَمش کند. کارهای زیادی در که به اداره می

های جدیدی اشت و ته دلش امیدی بود که سرنخپیش د

 پیدا کند و زودتر این پرونده را به نتیجه برساند. 

□ 

طرف میز فلزی مقداد چند لحظه مبهوت به کاوه که آن

اتاق بازجویی نشسته بود نگاه کرد بعد یک قطره اشک 

 ی چشمش پایین ریخت. از گوشه

خواستم هام نمیخواستم... به جون بچهنمی -

 کردم...بکشمش. فقط یه دعوا بود. فکر نمی



خورد. هایش تکان میسرش را پایین انداخت و شانه

چند لحظه بعد سر بلند کرد و انگار ناگهان به یاد چیز 

هایش النه ترسناکی افتاده باشد با وحشتی که در چشم

 کرده بود پرسید: 

کنن؟ بگو که شه؟ اعدامم که نمیحاال... حاال چی می -

 کنن. عمدی نبوده. ینم

ای که دارم، قتل در حین من قاضی نیستم، ولی تجربه -

 شه. دعوا عمدی تلقی می

مقداد نفس تندی کشید و با حالتی که انگار دارد خودش 

 دهد گفت: را دلداری می

وکار نه! محسن وکیل گرفته. بهرخ کس -

شن، گیرن راضی میوحسابی نداشت. دیه میدرست

های دور که ده ا دخترعمو و فامیلمطمئنم. چند ت

سال بود بهرخ رو ندیده بودن، دلشون که براش 

سوزه. بوی پول به دماغشون بخوره، با کله نمی

 دن. آن رضایت میمی

 کاوه چند لحظه به صورت او نگاه کرد. 

 بهرخ یه برادر هم داشته.  -



ی مقداد طور که انتظار داشت، دروغش بهت چهرههمان

رد. با چشمان گرد خیره شد به کاوه بعد را بیشتر ک

اش پاک نفس عمیقی کشید و آن حالت بهت از چهره

 شد. 

ی فرقی نداره. البد داداشش هم یه بدبختیه مثل بقیه -

کشه. من وکارش. تو یه روستا داره بدبختی میکس

حاضرم دو برابر پول خون خواهرش رو بدم که 

 رضایت بده. 

رنگی زد. داد و لبخند کمکاوه به پشتی صندلی تکیه 

 داستانش را ادامه داد. 

اتفاقاً اینجا رو اشتباه کردید. از اون خونواده این  -

یکی درسخون از آب دراومده بوده. دانشگاه تهران 

پزشکی قبول شده و تموم کرده، بعد هم بورسیه 

ها زیاد با گرفته و از ایران رفته. تو این سال

اومده وایل عارش میاش ارتباط نداشته. اخونواده

ایه، ولی تا وقتی پدر و مادرش بگه از چه خونواده

ها کرده. بعد اونزنده بودن بهشون کمک مالی می

 از دنیا رفتن و ارتباطش با بقیه قطع شده. 



کاوه مکثی طوالنی کرد تا تأثیر حرفش روی مقداد را 

ببیند. وقتی نگرانی را که باز در چشمانش نفوذ کذئه 

 ، ادامه داد: بود دید

از بدشانسی شما چند وقت پیش برگشته ایران.  -

گشته. باالخره اومده سراغ دنبال خواهرش می

پلیس و فهمیده خواهرش چه بالیی سرش اومده. 

جور امکانات براش تمام تالشش رو کرد که همه

فراهم بشه و زنده بمونه، االن هم... خیلی غمگینه 

گفت محاله از خون و... عصبانی. االن اینجا بود. 

رو از  گفت خودش چهارپایهخواهرش بگذره. می

 کشه.زیر پای قاتل خواهرش می

نفس زدن افتاد. صورتش سرخ شده بود مقداد به نفس

کرد انگار همین االن طناب و طوری برای تنفس تقال می

کند. کاوه برایش آب ریخت دار را دور گردنش حس می

 و لیوان را مقابلش گذاشت. 

 آب بخورید. -
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اراده لیوان را برداشت و آب مقداد با حالت یک ربات بی

 را سر کشید. نالید: 

شه کاری کرد. من... وکیل... تو رو خدا بگو که می -

هنوز نازگلم رو سروسامون ندادم. بگو که وقت دارم 

چه مصیبتی بود سرم اومد؟  زنده بمونم و... خدایا! این

 خواد که رضایت بده؟ داداشش چقدر می

 نیاز مالی نداره. تو پول و ثروت غرقه.  -

اش کشید که خیس عرق مقداد کف دستش را به پیشانی

 شده بود. کاوه گفت: 

شاید بد نباشه حاال که ممکنه فرصت زیادی نداشته  -

کم به باشید... دست از دروغ گفتن وردارید و یه

تر بشید. شما... و آقا محسن... ده سال خدا نزدیک

خواستید مینا خانم رو بکشید و موضوع پیش می

رو خودکشی نشون بدید. هرچی شده بگید. الاقل 

 شه.  تر میذهنتون سبک

 هق افتاد. ک بچه به هقمقداد مثل ی



 آه مینا من رو گرفت. هرچند حقش بود، ولی...  -

اش را باال کشید و با صدایی که از بغض گرفته بود بینی

 نالید: 

زن خیانتکار رو باید کشت. خدا خودش گفته. هرچند  -

 ما نکشتیمش، فقط ترسوندیمش و رفتیم. 

ت خدا کجا گفته شما بر اساس چند تا عکس حکم خیان -

خواهرتون رو صادر کنید؟ تازه به فرض که خیانتی 

بود، حق شوهرش بود که پیگیری کنه، اون هم از 

های طریق قانون. اگه قرار بود هرکس واسه زن

اش حکم اعدام صادر کنه و اجرا کنه که سنگ خونواده

 شد. روی سنگ بند نمی

 مقداد نالید: 

ن اگه خواهر خودت همچین کاری کرده بود هم همی -

گفتی؟ شکایت؟! تف سرباال بود. خودمون رو می

 ها بندازیم که خواهر ما هرزه بوده؟ بریم تو دهن

کاوه اخم کرد. مقداد با صدایی که از بغض گرفته بود 

 گفت:



هرچند حاال که دیگه دستش از دنیا کوتاهه... خدا  -

ببخشدتش و رحمتش کنه. کاوه، تو رو جون هرکی 

 ها. ها بیفته تو دهنرفدوست داری، نذار این ح

خوام هدفم بردن آبروی کسی نیست. االن فقط می -

 واقعیت رو بشنوم. 

 اش کوبید. مقداد کف دستش را به پیشانی

آبروییش بدتره. ای خدایا... اعدامم کنن که بی -

ها بچرخه حاج مقداد حبیبی وای... فکر کن تو دهن

 آدم کشته... وای وای... 

جازه داد مقداد اشک بریزد. به کاوه سکوت کرد و ا

دانست وقتی متهم به این درجه از فروپاشی تجربه می

رسیده است، دیگر خودش حرف خواهد زد و نیازی 

نیست تالشی بکند. داستان برادر خیالی بهرخ را به 

خاطر همین ساخته بود که مقداد مرگ را به خودش 

نزدیک حس کند و به این حال برسد. کمی بعد مقداد 

صورتش را با آستینش پاک کرد و خیره به میز فلزی 

 گفت: 



تا عکس بود یه پاکت با پست رسید دستم. توش سه -

که وقتی دیدم، مغزم سوت کشید. مینا با یه مرتیکه تو 

کافه بودن. نیش مینا تا بناگوش وا بود. مرتیکه با 

اش ولوچههای هیز زل زده بود بهش و آب لبچشم

اغذ هم تو پاکت بود. روش نوشته بود سرازیر بود. یه ک

غیرتی حاج مقداد. آبجیت یه عمر آبروت رو به باد بی»

 «. داد. تا کسی نفهمیده، یه فکری بکن

 شناختید؟ َمرده رو می -

 مقداد با غیظ گفت: 

شناختمش که همون موقع سرش رو اگه می -

تاگوش بریده بودم. جریان رو به محسن گفتم. گوش

مینا بودیم بلکه مرتیکه رو پیدا کنیم یه مدت دنبال 

و حسابش رو برسیم ولی خبری ازش نبود. باالخره 

محسن گفت انگار مینا بو برده که لو رفته و فعالً 

ره سراغ مرتیکه. قرار شد تا گند باال نیاورده و نمی

 سروصداش نپیچیده، زودتر از شرش خالص شیم.
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هایش را زیر میز در هم گره کرد و طوری کاوه دست

خواست فشار داد که بند انگشتانش سفید شد. دلش می

های خودش خفه کند. به خودش فشار مقداد را با دست

 آورد که آرام بماند و پرسید: 

 ها رو فرستاده باشه؟ به کی شک داشتید که عکس -

ما دوست و دشمن زیاد داریم. هرکدوم از رقبای  -

مون بعید نبود همچین کاری بکنن. پول و کار که کاری

گردن که واسه آدم ها دنبال این میشه، خیلیزیاد می

ی آدم رو بزنن. تو وریشهبامبول درست کنن و رگ

 ها زیاده. بازار از این بازی

 ی ماجرا رو بگید.  بقیه -

رفتیم تا باالخره یه روز فهمیدیم تو خونه اش رو گپی -

ها رو کوبیدیم تو تنهاست. رفتیم سراغش و عکس

 صورتش. 

 هایش را روی هم فشار داد. مقداد لب



خواست یه کتک حسابی بهش بزنم ولی دلم می -

محسن جلوم رو گرفت. گفت اگه قرار باشه کار 

سروصدا باشه و همه فکر کنن مینا خودکشی بی

 د جای کتک و درگیری نمونه. کرده، بای

کاوه نفس عمیقی کشید و باز به خودش یادآوری کرد 

که باید سکوت کند. حالت مقداد طوری بود که انگار 

 کرد. هنوز در این شرایط هم احساس پشیمانی نمی

خواد خودش مجبورش کردیم یه نامه بنویسه که می -

 رو بکشه. محسن کلی قرص آورده بود. تازه حل کرده

بودیم تو آب که یه صدایی از حیاط اومد و مینا جیغ زد. 

 بعد یکی صداش کرد و ما فرار کردیم. 

 کسی که صداش کرد کی بود؟ صداش رو شناختید؟   -

دونم. حیاط بزرگه و صدا دور بود. فقط فهمیدیم نمی -

صدای یه َمرده. بعدها فکر کردیم شاید همون فاسقش 

ول شدیم و دررفتیم و بوده. حسرت خوردیم که چرا ه

 اش کنیم. نموندیم که اگه اون یاروئه، نفله

کاوه این بار حرصش را سر انگشتان دستش خالی کرد 

 تق بند انگشتانش بلند شد. و صدای تق



 بعد چی شد؟ دیگه نخواستید تکرارش کنید؟  -

خواست ولی ترسیده بودیم. یه مدت دنبال دلمون می -

ره، گفتیم البد یارو ولش مینا بودیم، وقتی دیدیم کج نمی

مون بود. راه شده. باالخره آبجیکرده و مینا هم سربه

 خیالش شدیم. گفتیم حاال یه بار یه غلطی کرده. بی

 واکنش افشین چی بود؟ -

 مقداد اخم کرد. 

قدر اش اینرد بود که زن و بچهشعور اگه ماون بی -

اش چی ول نبودن. اصالً خبر داشت تو خونه

گذره که بخواد غلطی بکنه؟ اون زمان مینا، االن می

آبرویی رو کوبید رو هم پریسا که دیگه ُمهر بی

مون. مواد و پسر و دادگاه و پاسگاه پیشونی همه

ها کرده بود، سرش و... اگه دختر من از این غلط

غیرت دختره رو یده بودم ولی افشین بیرو بر

گذاشت رو سرش حلواحلوا کرد. مطمئنم اون زمان 

زندگیش چه افشین اصالً نفهمیده بود تو خونه

خبره. کالً زنی که مال افشین باشه، محاله سالم 

 بمونه. 



کاوه لبش را گاز گرفت که به مقداد یادآوری نکند االن 

واست با مشت خخواهرش همسر افشین است. دلش می

های بازجویی را از روی توی دهان مقداد بکوبد. برگه

یک نوشت و از مقداد بهمیز برداشت و سؤاالت را یک

خواست پاسخ را با خط خودش بنویسد و امضا کند. 

اش وقتی این کار تمام شد، برخاست. هنوز کار اصلی

ی مقداد در ارتباط با قتل بهرخ بود، که بازجویی دوباره

ده بود، اما فعالً دیگر کشش ادامه دادن نداشت. از مان

صبح هزار کار کرده بود و حدود ساعت یازده شب بود. 

ی کار را به یکی از زیردستانش تصمیم گرفت بقیه

واگذار کند و فردا خودش بازجویی را تکرار کند و 

برای قاضی بفرستد. هنوز از اتاق بیرون نرفته بود که 

 بلند شد.  از بیرون صدای فریاد

تون نیست؟ کارش هرچقدر من باید ببینمش، حالی -

تر نیست که دختر من گم هم مهم باشه، از این مهم

 شده.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی



 #قسمت_چهارصد_و_سی_و_چهار

تر شد. هایش سریعکاوه صدای افشین را شناخت و قدم

طرف راهرو میان از اتاق که بیرون رفت، افشین آن

زد. کاوه جلو کرد و داد میان یک سرباز تقال میبازو

رفت و به سرباز اشاره کرد که او را رها کند. افشین به 

 محض اینکه کاوه را دید گفت: 

 دستم به دامنت، پریسا گم شده.  -

 سالم، بیایید تو اتاق من.  -

گم پریسا گم کار؟ دارم بهت میخوام چیاتاق تو رو می -

 فهمی؟ نیست. می شده. هیچ خبری ازش

کاوه با اینکه خودش هم نگران شده بود سعی کرد آرام 

 بماند. 

بفرمایید یه سری اطالعات بهم بدید که بهتر بتونیم  -

 دنبالش بگردیم. 

افشین دنبال کاوه راه افتاد. وقتی وارد اتاق شدند کاوه 

 پرسید: 

 گوشیش...  -



 افشین حرفش را قطع کرد. 

رسه که وقتی یکی این رو دیگه هر خری عقلش می -

گم شده، اول بهش زنگ بزنه. گوشی روشنه ولی 

 ده. هزار بار زنگ زدیم. صدتا پیام فرستادیم. جواب نمی

 شه؟ ها دیده میپیام -

 کدوم رو ندیده. نه، هیچ -

 ی دوست و آشنا و فامیل...خونه -

 افشین حرفش را قطع کرد. 

زدیم. کسی ازش خبر نداره. نامدار  به همه زنگ -

برنگشته خونه، گوشیش هم خاموشه. آتیال هم در 

دسترس نیست. مامانش گفت هنوز از سر کار 

 برنگشته، محل کار جدیدش هم آنتن نداره. 

پریسا کجا رفته بود؟ تو خونه... مشکلی پیش اومده؟  -

 احیاناً حرف و حدیثی با شما یا شهره... 

بودم. شهره گفت عصر رفته بیرون. من که خونه ن -

 رن پارک. گفته با ترنم می

 ماشین برده؟ -
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 نه، گفته پارک نزدیک خونه قرار دارن و پیاده رفته.  -

 از ترنم پرسیدید؟  -

 افشین کالفه گفت: 

 تو رو خدا واضحات رو نپرس کاوه. من اگه این -

کارها رو نکرده بودم االن اینجا نبودم. ترنم گفت ساعت 

هشت دم در پارک از پریسا جدا شده و بعدش دیگه 

 خبری ازش نداره. 

 ها چی؟ احیاناً تصادف... بیمارستان -

کنی من از پشت کوه اومدم؟ وقتی خدایا! تو فکر می -

وجو کردم، دیدم پیش آشناها نیست، از اورژانس پرس

های خصوصی هم زنگ زدیم، ام بیمارستانبعد به تم

موردی نبود که به پریسا بخوره. تو رو خدا یه کاری 



ربع راهه. پریسا گم شده، بکن. از دم پارک تا خونه یه

 فهمی؟ می

خوام نگرانتون کنم ولی... چقدر ممکنه از خونه نمی -

 فرار کرده باشه؟ 

 افشین داد زد: 

دش فرار کنه؟ ی خوچرا دختر من باید از خونه -

مگه چی کم داشت؟ انگار اشتباه کردم اومدم سراغ 

رفتم همون پاسگاه محل. تو فقط دنبال تو. باید می

 حرف درست کردنی. 

افشین قدمی به طرف دِر اتاق برداشت. کاوه دست روی 

 ی او گذاشت. شانه

ناراحت نشید افشین خان، من دارم سؤاالت معمول  -

 خوام زودتر به نتیجه برسیم. پرسم. میرو می

 افشین برگشت و خیره شد به چشمان او. 

خوای زود به نتیجه برسی، برو سراغ اون اگه می -

دوتا عوضی که خودشون رو قایم کردن. مطمئنم 

ره. یا اون آتیالی نفهم پریسا با غریبه جایی نمی



بردتش، یا نامدار آشغال. بری سراغ این دوتا، 

 شه. پریسا پیدا می

ابروهای کاوه در هم کشیده شد. احتمال داشت حدس 

مخصوصاً در مورد نامدار که حاال افشین درست باشد، 

 مطمئن بود از پریسا بیزار است. افشین نالید: 

تو رو خدا بجنب کاوه. همین امشب دست دخترم رو  -

 کنم. بذار تو دستم. دارم سکته می

 کاوه سر تکان داد. 

کنم. شما مطمئن باشید هرکاری از دستم بربیاد می -

 برید خونه. 

 گردم خونه. ریسا برنمیمونم. بدون پجا میهمین -

برید افشین خان، چون من هم االن باید واسه افرادم  -

 برنامه بریزم و پیگیری رو شروع کنیم. 

 آم. ری، باهات میهرجا می -

 امکانش نیست. لطفاً برید.  -

کاوه منتظر پاسخ نماند و از اتاق بیرون رفت. نگرانی 

قداد را به مثل خوره به جانش افتاده بود. دستور داد م



بازداشتگاه ببرند. فعالً تمام پرسنلش را الزم داشت. به 

گروهبان قدرتی سپرد اول دستور پیگیری گوشی پریسا 

را بگیرد و بعد حکم بازداشت محسن را. دو نفر را به 

محل کار آتیال و نامدار فرستاد و بعد دستور یک 

ی فوری را صادر کرد و به اتاقش برگشت. سعی جلسه

هنش را متمرکز کند و بفهمد از چه راهی ممکن کرد ذ

است زودتر پریسا را پیدا کنند. بدجوری نگران و آشفته 

 کند.کرد خطر بزرگی پریسا را تهدید میبود. حس می
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کاوه سرش را روی میز گذاشت تا به دوتا قرص 

صت بدهد تأثیر خودشان را ُمسکنی که خورده بود، فر

بگذارند و از این سردرد لعنتی که گریبانش را گرفته 

وشش ساعت از گم شدن بود خالص شود. حدود سی

پریسا گذشته بود و هنوز هیچ سرنخی از او پیدا نکرده 

بودند. پرسنلش تمام تالششان را کرده بودند و به هرجا 



ده که امکان داشت ردی از پریسا پیدا شود، سر ز

بودند. دیشب کاوه حس کرده بود دیگر توان ندارند و 

ها را به خانه فرستاده بود که استراحت کنند نیمی از آن

ها برگشته بودند و گروه دوم مرخص و امروز صبح آن

شده بودند، اما خودش دو شب بود که حتی یک دقیقه 

هم نخوابیده بود، غذا نخورده بود و به خانه هم نرفته 

زمان درد همساعت قبل که سردرد و معده بود. نیم

امانش را بریده بود، با اکراه چند لقمه نان و پنیر 

خورده بود که بتواند دارو مصرف کند و حاال چشمان 

اش را بسته بود ولی ذهن پرآشوبش سرخ و خسته

 کرد. همچنان درگیر بود و وقایع این مدت را مرور می

گوشی پریسا با  پریشب کمی بعد از شروع تحقیقات،

ردیابی پیدا شده بود، درون کیفش در یک سطل زباله. 

رسید. نخورده به نظر میوسایل داخل کیف دست

ها و گوشی و پول سر جای خودش بود و این کارت

فرض که کسی کیف را سرقت کرده باشد، منتفی شده 

بود. اگر پریسا تصادف کرده بود و کسی کیف را 

بیشتر وجود نداشت. یا قصدش داشت، دو احتمال برمی

کرد، دزدی بود و کیف را خالی و گوشی را خاموش می



های یا به قصد خیر آن را برداشته بود و البد به تماس

گفت کیفی را پیدا کرده داد و میمکرر افشین جواب می

گرداند. این موضوع به قلب و آن را به صاحبش برمی

که کسی پریسا کاوه چنگ انداخته و مطمئنش کرده بود 

ها و را دزدیده یا خودش از خانه فرار کرده و کارت

گوشی و هرچیزی را که امکان داشت قابل ردیابی 

باشد، دور انداخته است، اما احتمال دزدیده شدنش 

بیشتر بود، چون پریسا قبل از این اتفاق موجودی 

هایش را خالی نکرده و حتی پول نقدی را ناچیز کارت

 ود، با خودش نبرده بود.  که درون کیف ب

آتیال همان شب سریع پیدا شده بود. مهین درست گفته 

بود، او در محل کارش گوشی را جایی گذاشته بود که 

ی کور بود و آنتن نداشت. پسری که برایش کار نقطه

کرد شهادت داده بود که آتیال از ظهر آنجا بوده و می

هم اواخر  حتی یک دقیقه هم بیرون نرفته است. نامدار

شب به خانه برگشته بود. ساعت شش از شرکت با چند 

نفر از همکارانش برای شام بیرون رفته بودند و چهار 

نفری که او را همراهی کرده بودند، گفته بودند نامدار 

تمام مدت کنارشان بوده است. نامدار گفته بود شارژ 



اش تمام شده بوده و خودش متوجه نشده. از گوشی

ن آتیال و نامدار مبرا از جرم بودند و نظر قانو

ا توانستند در گم شدن پریسا دست داشته باشند، امنمی

کاوه هنوز به هردوشان شک داشت، مخصوصاً نامدار. 

ها کسی را مأمور کرده باشد داد یکی از آناحتمال می

که بالیی سر پریسا بیاورد و خودش در جایی بوده که 

 شاهد داشته باشد. 

کاوه رسیده بود که شاید اشکان دوباره هوس به ذهن 

بازی با پریسا به سرش زده و به شکلی با او ارتباط 

برقرار کرده و پریسا هم دوباره درگیر آن احساس 

قدیمی شده و همراه اشکان رفته است. شبانه سراغ 

اشکان رفته بودند. خانه نبود و بدری همسر 

ی از امالک اش گفته بود برای رسیدگی به بعضایصیغه

او به شیراز رفته است. با پیگیری بلیت هواپیما این 

حرف درست درآمده بود و اشکان ساعت چهار همان 

حال روز به شیراز پرواز کرده و هنوز آنجا بود. بااین

او هم هنوز جزو مظنونین ذهن کاوه بود. بعید 

 ی دزدیدن پریسا را کشیده باشد. دانست نقشهنمی



با ترنم حرف زده بود. ترنم غمگین و  کاوه دیروز صبح

رسید. گفته بود پریسا دیروز حالش نگران به نظر می

ای نداشته است. خوب بوده و هیچ حالت غیرعادی

حرفی در مورد فرار از خانه یا مشکل جدیدی نزده بود، 

با این وجود کاوه حس کرده بود ترنم چیزی را از او 

ترنم چیزی به کند. اصرار کرده بود اما مخفی می

 اش اضافه نکرده بود.های قبلیحرف
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ها و سر چیز بدتر تماسها از همهمیان تمام این آشوب

های مداوم افشین و داد و بیدادهایش بود و در زدن

خواستند کنارش آتیال و نامدار که با اصرار از کاوه می

پیگیر باشد و زودتر پریسا را پیدا کند. آتیال صد بار 

زنگ زده و به کاوه گفته بود حاضر است برای پیدا 

هر خرجی بکند و حتی اگر پلیس نیروی  شدن پریسا

کافی ندارد، تیم امدادی استخدام کند و در اختیار او 



وآمد بهروز ها و رفتبگذارد. از دیروز صبح تماس

ارجمند هم اضافه شده و بیشتر کاوه را تحت فشار 

گذاشته بود. کاوه سرش را از روی میز برداشت و زیر 

 لب گفت: 

الزم نبود شماها هر دقیقه  تونستم پیداش کنماگه می -

بیایید سرم داد بزنید و پیشنهادهای مسخره بدید. یه 

 کردم. دقیقه هم معطل نمی

اش کمی آرام کمی بعد سردردش از بین رفت و معده

دانست گرفت اما درونش بدجوری غوغا بود. واقعاً نمی

کجا باید دنبال پریسا بگردد. مطمئن بود پریسا در این 

ای در ارتباط نبوده چون خط موبایلش همدت با غریب

تحت کنترل و شنود بود، اما در این مدت فهمیده بود 

کاری است. بعید نبود خط دیگری این دختر استاد پنهان

به نام کسی دیگر تهیه کرده و با آن کارهای جدیدش را 

 انجام داده باشد. 

ای از نزدیکان پریسا صحبت کاوه بلند شد. هنوز با عده

ده بود. همکارانش بعد از تحقیقات گفته بودند کسی نکر

کرد حاال وقتش از پریسا خبر ندارد ولی کاوه حس می

رسیده که رودررو با تمام افرادی که امکان داشته 



پریسا را با خودشان ببرند، حرف بزند بلکه سرنخی 

کرد پیدا کند. اولین فرد موردنظرش مانی بود. حس می

او مخفی کرده باشد، باید مانی هم اگر ترنم چیزی را از 

در جریان باشد و شاید بتواند از زیر زبانش بیرون 

ای بکشد. هنوز از پشت میز بیرون نیامده بود که ضربه

به در خورد و سربازی وارد شد. احترام گذاشت و 

 گفت: 

 خواد شما رو ببینه. قربان، یکی به اسم مانی هژبر می -

 بفرستش بیاد.  -

رون رفت و کاوه دوباره نشست. نگرانی بدتر سرباز بی

تحت فشارش گذاشته بود. حاال دیگر شک نداشت مانی 

داند که به اینجا آمده است. او مثل افشین و چیزی می

ی نزدیکان پریسا نبود که آمده باشد سرش داد بزند بقیه

های یا خواهش کند زودتر پریسا را پیدا کنند. لحظه

رن گذشت تا مانی وارد شد و کوتاه برایش مثل یک ق

 سالم کرد. کاوه گفت: 

 سالم. بشین و زودتر حرف بزن.  -

 های اتاق نشست. مانی روی یکی از صندلی



 دونم... خب من... یعنی نمی -

 کاوه حرفش را قطع کرد. 

دونی که حاشیه نرو مانی. مطمئنم چیز مهمی می -

ه ترسی و نگرانی کاری کرده باشی که باومدی. اگه می

هات تو دم تمام حرفضررت تموم بشه، بهت قول می

ره. حرف بزن. شه و بیرون نمیهمین اتاق تموم می

 یک دقیقه هم ممکنه حیاتی باشه.

نه، موضوع این نیست. من... کاری نکردم که جرم  -

 باشه فقط... 

اش را با نفس عمیقی فروداد و کاوه حرص و عجله

 سعی کرد آرام بماند. 

رنم وسطه، خیالت راحت باشه اسمی اگه پای ت -

آد. از هیچی نترس، فقط بگو چی ازش نمی

 دونی. می

 مانی با تعجب پرسید: 

 دونستید؟ یعنی خبر داشتید من و ترنم... شما می -

 کاوه سر تکان داد. 



کس بینی که هیچدونستم. میخیلی وقت بود می -

 نفهمیده پس با خیال راحت بگو. 

شرایطی واسه ترنم مشکلی پیش  قول بدید تحت هیچ -

آد. باباش خیلی متعصبه. اگه بفهمه ترنم جز نمی

ای کرده، خیلی کارهای عادی یه دختر هر کار دیگه

شه. ممکنه حتی امکان ادامه تحصیل رو از براش بد می

دست بده. ما با هم حرف زدیم و تصمیم گرفتیم جریان 

باشه  رو بهتون بگیم چون ممکنه جون پریسا در خطر

 ولی... 

 دم. بگو. قول می -

 مانی نفس عمیقی کشید. 

جوری بگم. داستان یه کم دونم چهخب ما... نمی -

 مفصله. 

 خالصه بگو، در حدی که بفهمم پریسا االن کجاست. -
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من مطمئن نیستم ولی من و ترنم حدسمون اینه  -

 که... عموش یه بالیی سرش آورده. 

 ابروهای کاوه جمع شد. 

 عموی پریسا؟ منظورت پژمانه؟  -

 بله دیگه. یه عمو که بیشتر نداره.  -

کنی؟ خالصه و سریع داستان چرا همچین فکری می -

 رو بگو. 

هایش را روی زانوهایش گذاشت و با مانی دست

 اضطراب فشار داد. 

چند وقت پیش... خب راستش... پریسا به شما شک  -

کرد خودتون یا شهره خانم ممکنه نوید داشت. فکر می

 رو کشته باشید، واسه همین پیگیر قتل نیستید. 

بعد به سرتون زد خودتون یه کارهایی بکنید و قاتل  -

های دونم. مشغول تعقیبها رو میرو پیدا کنید. این

سازی ی ماشینونه شدید که یه روز دم کارخونهبچگ

 مچتون رو گرفتم. 



 های مانی کمی سرخ شد. گونه

خیال شدیم ولی چند وقت پیش... خب یه مدت بی -

 پریسا دوباره گفت بهتون شک داره. 

 کرد من یا شهره قاتلیم؟ یعنی دوباره فکر می -

گفت نه، این دفعه دیگه به شما شک نداشت ولی می -

شما فهمیدید قاتل کیه اما از روی لج و لجبازی 

طور بالتکلیف بمونه و خواهید بگید که پریسا همیننمی

 شاید باالخره به خاطر اثر انگشتش دستگیر بشه.

امان از »کاوه نفسش را پوف کرد و در دلش گفت 

 «.های تو دخترکاریندونم

 مانی ادامه داد: 

به نظرم عموی  ای به ذهنم رسید.من... یه نقشه -

کردم به خاطر انتقام مرگ دخترش پریسا قاتله. حس می

 نوید رو کشته. 

ای با پریسا داشت که اثر انگشت پژمان چه دشمنی -

 اون رو بذاره رو لیوان؟ 

اتفاقاً در موردش حرف زدیم. به این نتیجه رسیدیم که  -

طوری یه لیوان اثر انگشت اتفاقی بوده. آقا پژمان همین



روی میز ورداشته که از شانس مزخرف پریسا، از 

 لیواِن اون بوده. 

خب اگه اتفاقی بوده، چرا االن باید بخواد بالیی سر  -

 پریسا بیاره؟ 

واسه اینکه اگه قاتل باشه، دوست داره یکی دیگه  -

دن متهم بشه، حاال هرکی. همه خودشون رو ترجیح می

نی ترنم و جون خودشون براشون مهمه. به نظرم... یع

هم باهام موافقه که آقا پژمان پریسا رو دزدیده یا... یه 

بالیی سرش آورده که همه فکر کنن پریسا قاتل بوده و 

فرار کرده. البد بعدش دیگه کسی دنبال قاتل نوید 

 گرده. نمی

زنی. تو صرفاً داری از یه شک و حدس حرف می -

یلی تا بوده. هیچ دلها تخیالت ذهن شما سهتمام این

ای نداری، من برم نداره درست باشه. اگه حرف دیگه

 تر برسم. به کارهای واجب

 مانی سرش را پایین انداخت. 

خب راستش... ما یه کاری کردیم که بفهمیم واقعاً  -

 پژمان قاتله یا نه. 



 ی حرف مانی ماند. ابروهای کاوه جمع شد و منتظر بقیه

شده بود، ما... پریسا همون شبی که نوید مزاحمش  -

یه نقاشی کشیده بود که نوید رو دار زدن. ما 

تصمیم گرفتیم نقاشی رو بفرستیم واسه پژمان. 

رسونه گفتیم اگه قاتل باشه، فوری نقاشی رو می

طور هم شد. بعدش دیگه مطمئن دست پلیس. همین

شدیم پژمان قاتله. انتظار داشتیم شما پیگیر بشید و 

چی معلوم بشه ولی بفهمید کی فرستاده و بعد همه

بعداً پریسا گفت انگار عموش هیچ اثر انگشتی 

 روی نقاشی نذاشته و کارمون نتیجه نداشته. 

 کاوه مبهوت پرسید: 

اون نقاشی رو شما واسه پژمان فرستاده بودید؟  -

خواست این مطمئنی خوِد پریسا خبر داشت و دلش می

 کار انجام بشه؟ 

ی پریسا همچین فکر کردید من و ترنم بدون اجازه -

کردیم؟ من با اسم و آدرس جعلی پُستش کردم کاری می

 ولی مطمئن باشید پریسا خودش راضی بود.  

 کاوه نفس صداداری کشید. 



من روز بعد از قتل اون نقاشی رو تو اتاق پریسا  -

 ندیدم. کجا بوده؟
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خواستیم بفرستیم، پریسا پیداش نکرد. وقتی می -

 دوباره کشید. 

کاوه چشمانش را روی هم فشار داد. حاال دلیل تفاوت 

دو نقاشی معلوم شده بود. هردو را پریسا کشیده بود و 

دومی را خودش و دوستانش فرستاده بودند. شک 

نداشت که نقاشی اصلی دست نامدار بوده، همان که 

عکسش از طریق تلگرام ناشناس به دستش رسیده 

 بود. با تردید گفت: 

ولی باز هم... به نظرم این دلیل خوبی نیست که  -

 پژمان، پریسا رو دزدیده باشه. 

یه چیز دیگه هم هست. چند وقت پیش پریسا به ترنم  -

 کنه. گفته بود یکی تعقیبش می



 ابروهای کاوه باال پرید. 

 عموش؟  -

نشناخته بود، یعنی صورتش رو ندیده بود. فقط  -

 فهمیده بود یه َمرده. 

 کرده؟ چطوری تعقیبش می -

با ماشین. یه ماشین سفید قدیمی بوده که پریسا  -

شناخته. چند بار دیده بودش ولی بعداً مدلش رو نمی

فکر کرده بود اشتباه کرده و کسی دنبالش نبوده، فقط 

هید برید از عموش بازجویی خوایه تصادف بوده. نمی

 کنید و پریسا رو پیدا کنید؟ 

ی کاوه هنوز متفکر بود. پریشب با تمام اهالی آن چهره

خانه حرف زده بود. پژمان حدود ساعت ده از سر کار 

برگشته بود که ساعت معمول بازگشتش بود. گفته بود 

دو نفر از صبح در بوتیکش بوده و بعدازظهر فقط یکی

ها قه و غریبه داشته که شناختی روی آنمشتری متفر

شان کند. آن زمان دلیلی وجود تواند معرفیندارد و نمی

نداشت که حرف پژمان دروغ باشد و کاوه حتی احتمال 

داد که پژمان خیال بدی برای پریسا داشته باشد هم نمی



های مانی ماجرا کامالً عوض شده بود. اما حاال با حرف

ی پریسا نسبت به که خشم و کینهها یک نقاشی را آن

داد، برای پژمان فرستاده بودند و او نوید را نشان می

آن را به دست پلیس رسانده بود، آن هم نه مستقیماً به 

دست کاوه. برای مافوق کاوه فرستاده شده بود. یعنی 

طور که قبالً هم حدس زده بود، فرستنده کسی همان

سبت به پریسا خبر ی قبلی کاوه نبوده که از عالقه

داشته و شک کرده که اگر کاوه آن را دریافت کند، 

پیگیرش باشد. اگر پژمان قاتل نوید بود البد االن 

موضوع فقط دزدیدن پریسا نبود. پایان افکار کاوه 

رسید که ضربان قلبش باال قدر وحشتناک به نظر میآن

رفت. کسی که خیال داشت پریسا را به عنوان قاتل نوید 

ه فرار کرده متهم نشان بدهد، باید او را طوری ک

وقت برنگردد و حتی جسدش کرد که هیچنیست میسربه

 هم پیدا نشود. بلند شد و گفت: 

مرسی از اطالعاتت. برو، در مورد چیزهایی هم که  -

کنم، کس حرف نزن. تأکید میبهم گفتی با هیچ

 کس. هیچ

 مانی بلند شد و پرسید: 



  کنید؟پیداش می -

 امیدوارم...  -

امیدوارم دیر نشده باشه و »کاوه در دلش اضافه کرد 

 «هنوز فرصتی باشه که پریسا رو پیدا کنیم نه یه جسد.

ی درونی قلبش طوری درهم فشرده شد با این واگویه

که حس کرد خون به مغزش هجوم آورده است. سرش 

 سوخت. از درون می

را گرفت. تماس  ی پژمانبعد از رفتن مانی سریع شماره

جواب داده نشد. اضطرابش بیشتر شد و بالفاصله 

 ی نغمه را گرفت. شماره

سالم نغمه خانم. آقا پژمان کجان؟ تماس گرفتم جواب  -

 ندادن. 

سالم. نیم ساعت قبل رفت سر کار. شاید پشت فرمون  -

 بوده جواب نداده. 

 ی محل کارشون رو بدید؟کنید شمارهلطف می -
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شو ندارم. یعنی تا حاال پیش نیومده به من شماره -

سر کارش زنگ بزنم. هر وقت کارش دارم با 

 گیرم. گوشیش تماس می

کاوه تشکر و تماس را قطع کرد. امکان داشت حرف 

نغمه درست باشد و پژمان صرفاً در حال رانندگی بوده 

توانست آرام بگیرد. روی ه اما نمیکه جواب نداد

ی گوگل مسیر خانه تا محل کار پژمان را باز کرد. نقشه

وپنج دقیقه ثبت شده بود. دلش مثل مدت مسیر سی

تابی در هشت دقیقه با بیجوشید. هفتسیروسرکه می

ی پژمان را گرفت. اتاق راه رفت و چند بار دیگر شماره

اق بیرون رفت و یکی وقتی باز هم پاسخی نگرفت، از ات

 از سربازها را صدا زد. 

 محسنی.  -

 سرباز جلو آمد و خبردار ایستاد. 

 در خدمتم قربان.  -



تیز بپر موتورت رو سوار شو، خودت رو برسون به  -

 جاست یا نه. دم. ببین پژمان رهنما اونآدرسی که می

 اطاعت قربان.  -

 تا رسیدی خبر بده.  -

 چشم قربان.  -

سنی به طرف راهروی خروجی رفت و کاوه سرباز مح

سعی کرد خودش را آرام کند. فعالً راهی جز صبر کردن 

وجود نداشت. به طرف اتاق خودش راه افتاد. دِر اتاق 

 گروهبان قدرتی را باز کرد و گفت: 

 دوتا ماشین و اکیپ تجسس و تعقیب آماده کن، سریع.  -

 اطاعت قربان.  -

اش زنگ زد. نگاهی گوشی کاوه از اتاق بیرون رفت و

اش در گلویش به اسم دکتر قنواتی انداخت و اسید معده

 جوشید. روی گوشی انگشت کشید. 

 سالم دکتر.  -



کنم باید یه سر بیای پیش ما. یه سالم سروان. فکر می -

جسد داریم که مشخصات ظاهریش با دختری که دنبالش 

 گشتی هماهنگه. می

ای که ناگهان ود، با سرگیجهکاوه که وارد اتاقش شده ب

به سراغش آمده بود، خودش را روی صندلی انداخت و 

چرخد. چیز دارد میکرد همهچشمانش را بست. حس می

به خودش فشار آورد که از این حال رها شود و به 

 زحمت چشم باز کرد. 

 مشخصاتش... یعنی...  -

 رنگ چشم و مو، قد و وزن.  -

 . کاوه آب دهانش را فروداد

ها چی؟ پریسا رهنما موقعی که از خونه رفته لباس -

 بیرون، مانتوی آبی روشن تنش بوده و...
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 دکتر حرفش را قطع کرد. 

وقتی جسد رو رسوندن به ما، لباس تنش نبود.  -

کامالً برهنه بود. بهش تجاوز شده سروان، بعد هم 

آد با چیزی شبیه پارچه کردن. به نظر میاش خفه

ای خفه شده. احتمال داره شال یا یا جسم نرم دیگه

روسری خودش بوده ولی در محل هیچ لباسی 

ی قم پیدا های اطراف جادهکشف نشده. تو بیابون

شده. گزارش شده یه چوپون پیداش کرده و خبر 

 داده بعد...

 کاوه میان حرفش پرید. 

 طوری تو بیابون رها شده بوده؟ جسد همین -

عمق بوده. نه، ظاهراً دفنش کرده بودن اما قبر کم -

هایی از حیوانات از زیر خاک کشیدنش بیرون و قسمت

جسد رو خوردن. سگ گله واکنش نشون داده و مدام 

دویده اون طرف. توجه چوپون جلب شده و باالخره می

 رفته دنبال سگ و دیده...

زد ولی کاوه دیگر چیزی هنوز داشت حرف می دکتر

شنید. از تصور اینکه پریسا به آن حال افتاده باشد، نمی



شد. تصاویری که دکتر قنواتی برایش داشت دیوانه می

اختیار عق زد قدر فجیع بود که بیترسیم کرده بود، آن

ای را که خورده بود باال آورد. وقتی و همان چند لقمه

 ، دکتر با نگرانی پرسید: به سرفه افتاد

 چی شد سروان؟  -

 کاوه با کف دست دهانش را پاک کرد و  نالید: 

چیزی نیست دکتر، من چند وقته کارم خیلی زیاده و  -

 ی خواب و غذام به هم ریخته. برنامه

 االن خوبی؟ -

ای نوشید و طعم تلخ کاوه از بطری روی میزش جرعه

 و ترش دهانش را با آن فروداد.  

 بله، مشکلی نیست. زمان مرگ ِکی بوده؟  -

وشش ساعت قبل. زمان وچهار تا سیبین بیست -

تونی به دم. میکنم و بهت خبر میدقیقش رو پیدا می

اقوام دختر گمشده خبر بدی برای شناسایی بیان و 

خودت هم اگه دوست داری توضیحات بیشتری بشنوی 

 بیا. 

 بله، ممنون.  -



یز انداخت و چشمانش را بست. کاوه گوشی را روی م

هایش سرخ و سیاه بود، سیاه به رنگ دنیای پشت پلک

مرگ و سرخ به رنگ وحشتی که پریسا در آن لحظات 

حس کرده بود، دردی که کشیده بود. صدای دکتر 

مشخصات ظاهریش... رنگ »قنواتی در ذهنش پیچید. 

 « چشم... رنگ چشم...

و در آنی یک جفت چشم یشمی در ذهنش مجسم شد 

ها برایش مرور شد، های آن چشمتمام حالت

اش، های معصومانه و کودکانهعصبانیتش، شادی

 هیجانش... 

چشمانش خیس شد. به خودش فشار آورد و بغضی را 

که مثل یک گلوله ته حلقش چسبیده بود، عقب زد. باید 

داد که به پزشکی قانونی برود. باید به افشین خبر می

ترین کاری بود که در رفت. سختجا میخودش هم به آن

خواست. تمام تمام مدت اشتغالش انجام داده بود. نمی

کشید توان این را ندارد که جسد وجودش فریاد می

ی پریسا را ببیند، جسدی که شدهخوردهمچاله و نیمه

اند، برهنه بوده و البد االن رویش یک تکه پارچه کشیده

قرار گرفته. البد آن جسدی که مورد خشونت و آزار 



های یشمی موقع مرگ خیس بوده، البد از حدقه چشم

 بیرون زده و در منتهای وحشت بوده. 

دوباره عق زد و این بار فقط زردآب بدبویی روی کف 

خواست چیز متنفر بود. دلش میاتاق ریخت. از همه

همین االن بلند شود و برای همیشه از این اتاق، از این 

ن شغل لعنتی دور شود. بریده بود. دیگر اداره، از ای

 طاقت نداشت بماند و این همه درد را تحمل کند.
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ی کاوه پریدهدکتر قنواتی نگاهی به صورت رنگ

 انداخت. 

 حالت خوبه سروان شمس؟  -

 بله خوبم.  -

گه. این همه سال ات که همچین چیزی نمیقیافه -

خوره، از اومدی اینجا باز هم تا بوی فرمالین بهت می



خوای بریم اتاقم اول یه شی. میرو میرو به اوناین

 رسه. شربت بخوری؟ تو این فاصله باباش هم می

کاوه آب دهانش را فروداد. تحمل این دقایق برایش از 

الش بد بود، خیلی بدتر از آنکه جهنم هم بدتر بود. ح

ای مثل قنواتی مخفی کند، ولی بتواند از دکتر باتجربه

داد زودتر بفهمد چه بالیی سر پریسا آمده ترجیح می

خواست اگر این دختر پریساست، بداند و است. می

 کس را نبیند. برود. کنج خلوتی پیدا کند و هیچ

 . مرسی دکتر، کار دارم. بریم جسد رو ببینم -

 دکتر به طرف سالن تشریح راه افتاد. 

ها باهاش کار دارن. هنوز نبردیمش سردخونه؛ بچه -

 ات معلوم شه. بیا ببینش، تکلیف پرونده

رمقش را پشت سر دکتر کشاند و وارد های بیکاوه قدم

سالن شدند. بوی فرمالین شدیدتر و دل کاوه بیشتر پر 

رانش از آشوب شد. دکتر تخت استیل را که همکا

ای بودند، دور زد و دورش جمع شده و باالی سر جنازه

ای از سالن رفت. جسد زیر یک گان به طرف گوشه

آلود بود. ی گان خونسبزرنگ پوشانده شده بود. گوشه



مایع ترشی در گلوی کاوه جوشید و مغزش تیر کشید. 

 رفت. سرش گیج می

ا کنار تخت رسیدند و کاوه به خودش فشار آورد که سرپ

بماند. نفس عمیقی کشید و سعی کرد فکری را که در 

ای که شنیده بود جنبید کنار بزند. از لحظهمغزش می

جسد خاک شده بوده، حس مزخرفش شدیدتر شده بود. 

ای اوباش دختری را تصادفی دزدیده و برده اگر عده

شان به بودند، بعید بود بعد از اتمام کار وحشیانه

های خاکش کنند. طبق تجربهخودشان زحمت بدهند و 

کردند جا وسط بیابان رها میاش باید جسد را همانقبلی

گریختند. خاک کردن جسد این احتمال را که پریسا و می

داد. یک نفر خواسته بود پریسا گم باشد، افزایش می

ی قتل نوید پیگیری شود تا قاتل فرض شود، تا پرونده

ار کرده بود، عمق نشود. بدشانسی آورده یا با عجله ک

گور کم بود و حیوانات جسد را بیرون کشیده بودند، قبل 

از اینکه بپوسد. پریسا آزار دیده و کشته شده بود. این 

تر از همیشه به چشم بدن نحیف که زیر گان کوچک

توانست آمد، حتماً پریسا بود. قاتل به طور قطع نمیمی

این  پژمان باشد، چون به دخترک تجاوز شده بود و



توانست کار یک عمو باشد. هرچند باز هم اطمینانی نمی

ی پژمان نبوده. کار را به نبود. شاید تجاوز در برنامه

 اند. ها از فرصت سوءاستفاده کردهای سپرده و آنعده

ی باالیی گان را گرفت و ضربان قلب کاوه باال دکتر لبه

 رفت. با صدایی لرزان پرسید: 

 بل شناساییه؟ صورتش... سالمه؟ قا -

 دکتر سر تکان داد. 

چند تا جای چنگ و دندون گرگ و شغال روش  -

 شه شناختش. هست ولی می

صدا نفس بکشد تنفس کاوه تند شد. سعی کرد آرام و بی

اما اختیار از دستش خارج شده بود. چشمش سیاهی 

ی تخت را گرفت تا بتواند رفت. دست انداخت و لبهمی

واست از این سالن لعنتی بیرون خسرپا بماند. دلش می

برود. دهان باز کرد که بگوید از دیدن جسد منصرف 

شده ولی فرصت نکرد. دست دکتر حرکت کرد و باالی 

گان را کمی کنار زد. چشم کاوه به موهای بلوطی صاف 

مرطوبی افتاد که کنار سر جسد روی تخت رها شده 

یا آب  ی ضدعفونیبود. البد موها خونی بوده و با ماده



ها را شسته بودند که مزاحم کارشان نشود. قلبش آن

زنند. کوبید که انگار بغل گوشش طبل میطوری می

اش گذاشت بلکه ی سینهدست آزادش را روی قفسه

ای نداشت. دست تر شود ولی فایدهضربان قلبش آرام

تر آمد و صورت دختر آشکار شد. کاوه نفسی دکتر پایین

میده بود ِکی در سینه حبس کرده، را که خودش هم نفه

 بیرون داد. این دختر پریسا نبود!
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ی های برجستهچشمانش را به روی صورت گرد و گونه

جسد بست و چند نفس عمیق کشید. آرامشی در 

وجودش سرازیر شده بود انگار دیگر در دنیا هیچ 

چیز در آرامش و امنیت دارد و همهمشکلی وجود ن

است. چند لحظه بعد از حس خودش خجالت کشید، از 

اینکه خوشحال شده بود که دختر دیگری مرده و هنوز 

امیدی به پیدا کردن پریسا وجود دارد. دعا کرد 



ی آن دختر با این مرگ دلخراش کنار بیایند و خانواده

 باز کرد.  خدا به دلشان صبر بدهد. با صدای دکتر چشم

 خودشه؟  -

ی مفقود شدنش نه دکتر، این دختری نیست که پرونده -

 دست ماست. 

 به طرف دِر سالن تشریح راه افتاد. دکتر گفت: 

 بریم اتاقم تا غش نکردی یه چیزی بدم بخوری.  -

 رنگی زد. کاوه برگشت و لبخند کم

مرسی از محبتتون. باید زودتر برم به کارهام  -

برسم، بلکه الزم نشه اون دختر رو هم توی این 

 سالن ببینم. 

هایش سرعت داد. از این فکر قلبش تیر کشید و به قدم

کمی بعد که ماشینش را به حرکت درآورد، اول به 

افشین زنگ زد و خالصه و سریع خبر داد که جسد 

های تکراری پریسا نبوده است. منتظر شنیدن نگرانی

افشین نماند و سریع خداحافظی کرد. دوباره شماره 

 گرفت. 

 نما خبری نشد؟ قدرتی، از پژمان ره -



خیر قربان، خبری نشده. محسنی زنگ در رو زده،  -

کسی جواب نداده. نیم ساعتی دوروبر محل کار رهنما 

وجو کرده. کسی ندیدتش. بوده، از همسایه هم پرس

انگار هنوز نرفته سر کارش. همسایه گفته همیشه 

ده ولی امروز اومده. دِر ساختمون صدا میزودتر می

  چیزی نشنیده.

 ان؟ حکم تفتیش گرفتی؟های تجسس آمادهتیم -

 بله قربان.  -

بگو سریع حرکت کنن. تو اتوبان کرج قزوین یک  -

 بینیم. کیلومتر بعد از پل کرج همدیگه رو می

 جا بمونه؟ اطاعت قربان. محسنی اون -

بگو بمونه و اگه خبری از پژمان رهنما شد، سریع  -

ش کنه. یه حکم هم واسه خبر بده. اگه جایی رفت، تعقیب

 بازداشتش درخواست کن. 

 چشم قربان.  -

کاوه گوشی را روی صندلی کنارش انداخت و پایش را 

روی گاز فشار داد. فعالً تنها سرنخی که داشت، 

اطالعات مانی بود. اگر پژمان، پریسا را دزدیده بود، 



فقط یک جا ممکن بود او را برده باشد، جایی که کاوه 

ود. نگرانی به جانش پنجه کشید و در دل دعا خوب بلد ب

 کرد دیر نشده باشد. زیر لب گفت: 

خدایا خودت کمک کن هنوز زنده باشه و بتونم  -

 نجاتش بدم. 

□ 
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سازی آمیزه پشت ی ماشینمتری کارخانهدر دویست

ی کوتاه بود، کاوه به دو آخرین پیچی که قبل از یک تپه

آمدند، عالمت داد که خودروی پلیس که پشت سرش می

 ها رفت. توقف کنند. پیاده شد و کنار ماشین

 پیاده شید. باید غافلگیرانه وارد بشیم.  -



ای هشت نفر مأمور از خودروها پایین آمدند. کاوه نقشه

را که در طول مسیر در ذهنش کشیده بود برایشان 

 گفت: 

شیم. دو نفر از یه سمت به کارخونه نزدیک میهر  -

وقتی همه سر جای خودشون مستقر شدن، من از 

رم باال، اوضاع رو بررسی ی جنوب غربی میگوشه

پرم تو حیاط. کنم و اگه موقعیت مناسب بود میمی

از هر تیم دونفره، یکی از باالی دیوار مراقب 

المت باشه. اگه عالمت دادم سریع وارد بشید. تا ع

ندادم، کسی حرکتی نکنه. اگه وارد شدید، شش نفر 

پشت دیوارهای همون سمتی که پریدن منتظر 

مونن و مراقبن. دو نفری که از سمت جلو می

ریم تو. بقیه اگه صدای شلیک و آن، با من میمی

کنن. همه شن و کمک میدرگیری شنیدن، وارد می

 متوجه شدن؟ 

 هر هشت نفر با هم گفتند: 

 قربان.  بله -

 ستوان هراتی پرسید: 



رو قربان، اون تو احتماالً با چند نفر قراره روبه -

 بشیم؟ مسلحن؟ 

هیچ اطالعاتی در این مورد ندارم ستوان. حدسم اینه  -

دو نفر... یا نهایتاً سه نفر باشن. این هم که یکی

ذاریم دونم که مسلحن یا نه، ولی ما فرض رو مینمی

یشتره و مسلحن. با آمادگی کامل روی اینکه تعداد ب

کس قبل از دستور من حرکتی نکنه. وارد بشید. هیچ

انگاری ما ممکنه جون اون باید غافلگیر بشن. سهل

 دختر رو به خطر بندازه. 

 چشم قربان.  -

دو تقسیم کرد و همه به سمت کاوه افرادش را دوبه

دیوارهای دور حیاط کارخانه راه افتادند. سریع اما 

کردند. کاوه وقتی مطمئن شد افرادش صدا حرکت میبی

روند، کنار جاده در پناه به طرف محل پستشان می

های خودرو به طرف محل مورد نظرش راه افتاد. بوته

صدای باز شدن دِر بزرگ به  نزدیک کارخانه که رسید،

گوش رسید. کاوه خودش را روی زمین انداخت و از 

مدادی که آشنا ها سرک کشید. یک سمند نوکالی بوته

رسید بیرون آمد. راننده پیاده شد که در را به نظر می



هایش گرد شد. یک آن ببندد و کاوه با دیدن او چشم

ض کند. دودل ماند ولی سریع تصمیم گرفت نقشه را عو

فرصت خوبی پیش آمده بود و نباید آن را از دست 

داد. کلتش را از غالف بیرون کشید، بلند شد و می

صدا به طرف در رفت و درست موقعی که در بسته بی

 شد، اسلحه را روی سر جعفر گذاشت. 

 تکون نخورید.  -

زده هین کشید و کمی به طرف او چرخید. جعفر وحشت

 کاوه هشدار داد: 

 هاتون رو ببرید باال. رکت! دستحبی -

 هایش را که به لرزش افتاده بود باال برد. جعفر دست

کردم. تویی کاوه؟ این کارها چیه؟ داشتم سکته می -

 فکر کردم گیر دزد افتادم. 

 چند نفر اون توئن؟  -

 جا نیست. چطور مگه؟ چی شده؟ کسی اون -

سریع روی  کاوه جعفر را آرام هل داد و کنار دیوار برد.

هایش دست کشید و وقتی مطمئن شد مسلح نیست، جیب

 کمی عقب رفت. 



 برگردید.  -

زده خیره شد به هایی وحشتجعفر برگشت و با چشم

 کاوه. 

کردم رفتی دنبال کنی؟ فکر میکار میتو اینجا چی -

 پریسا بگردی.
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 خیره شد به چشمانش. کاوه مستقیم 

گردم. به نفع خودتونه همکاری دارم دنبال پریسا می -

 ان. کنید و بگید چند نفر تو کارخونه

فهمم تو چی داری جا نیست. من واقعاً نمیکسی اون -

 گی. دست از سر مِن پیرمرد وردار. می

 کار داشتید؟ شما اینجا چی -

 مانندی کشید. جعفر نفس آه



شب های بد بود. آتوسا نصفهدیشب از اون شب -

کابوس دید و از خواب پرید. یه ساعتی جیغ زد و 

گریه کرد. بعدش داروهایی که دکترش واسه 

ها داده، اثر کرد و خوابید، ولی من تا جور وقتاین

 صبح خوابم نبرد. 

هایش را روی هم فشار داد و با صدایی که از بغض لب

 : گرفته بود ادامه داد

شدم. دلم یه جایی رو صبح داشتم دیوونه می -

خواست که صدای هیچ آدمیزادی رو نشنوم. می

اومدم اینجا خلوت کنم و گریه کنم بلکه این داغ 

 لعنتی از دلم پاک شه. 

هایش بعد از کاوه با دقت چشمان جعفر را که چروک

ها خیس تر شده بود، نگاه کرد. ته چشمفوت نوید عمیق

ی طوالنی به چشم نظرش اثری از گریه بود ولی به

 خورد.نمی

 کردم کسی خبر نداره اینجا خالیه. فکر می -

 من... من خبر داشتم.  -

 چطوری؟  -



 بریده گفت: جعفر نفس عمیقی کشید و بریده

 گفت. چی رو بهم مینوید... پسر نازنینم... همه -

 از کجا خبردار شده بود؟  -

دونم. نپرسیدم. نوید مشتری پژمان بود. ازش نمی -

خرید. با هم جور بودن. یه روز داروی بدنسازی می

اومد گفت پژمان گفته کارخونه خالیه و قراره با 

 هاش جمع بشن اینجا. ما رو هم دعوت کرده بود. دوست

ابروهای کاوه جمع شد. به نظرش جایی از این داستان 

ون نوید تشنه بود و هیچ درست نبود. پژمان به خ

راضی نبود که مجبور شده به او باج بدهد. احتماالً نوید 

برای تیغ زدن بیشتر پژمان، پیگیری کرده و سر 

وآمد دارد و درآورده بود که پژمان هنوز به اینجا رفت

مجبورش کرده بود او را هم دعوت کند. بعید نبود برای 

هم وسط  کاری، پای پدرش راتهدید بیشتر و محکم

 کشیده باشد که پژمان بیشتر از او حساب ببرد. پرسید: 

 اولین بار ِکی اومدید اینجا؟  -

دو سال قبل بود. بعدش هم باز درست یادم نیست. یکی -

 اومده بودیم. 



 کلید رو پژمان بهتون داده؟  -

 جعفر سرش را پایین انداخت. 

ی پژمان ورداشتم و نه، کلید رو از جاکلیدی خونه -

از روش ساختم، گذاشتم سر جاش. اولین بار نیست 

آم اینجا خلوت که بعد از پرپر شدن پسرم، می

 کنم. می

کاوه تصمیم گرفت از این سؤاالت بگذرد و به کار 

اش برسد، هرچند سوءظن قاتل بودن پژمان در اصلی

ذهنش شدت گرفته بود. بعید نبود پژمان نوید را کشته 

به سمت پریسا کشیده باشد  باشد و حاال شک جعفر را

 که سوءظنی متوجه خودش نشود. 

 پژمان اینجاست؟  -

 نه، گفتم که کسی جز من اینجا نیست.    -

 سیم جیبی را بیرون کشید. کاوه بی

 از عقاب به کرکس.  -

 کرکس به گوشم.  -

 تون بیایید نزدیک دِر اصلی. یکی -



و به  چند لحظه بعد گروهبانی از نبش دیوار ظاهر شد

 طرفشان آمد. کاوه به ماشین جعفر اشاره کرد. 

 اون ماشین رو خاموش کن و سوئیچش رو وردار.  -

 گروهبان به طرف ماشین رفت و کاوه به جعفر گفت: 

 در رو باز کنید. -
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اینجا کسی نیست کاوه. بیخود شر راه ننداز، آبروی  -

اجازه من هم نبر. پژمان بفهمه من کلیدش رو بی

 ساختم... 

 کاوه حرفش را قطع کرد. 

 گفتم در رو باز کنید.  -

کلیدی از لرزید، دستهجعفر با دستانی که هنوز می

جیبش بیرون کشید. وقتی دِر کوچک عابررو را باز 

سر او ایستاد. هرچند با حضور  کرد، کاوه درست پشت



جعفر احتمال وجود افراد مسلح کم شده بود ولی بد نبود 

 احتیاط کند. دستور داد: 

 برید تو.  -

جعفر به داخل حیاط رفت و کاوه هم دنبالش. اطراف را 

از نظر گذراند. از آخرین بار که اینجا بود، تغییر زیادی 

ز بود و باد شد. دِر سالن متروکه مثل قبل بادیده نمی

چیز خاک گرفته بود. به گروهبان پیچید. همهدرونش می

سیم به اشاره کرد که حواسش به جعفر باشد و با بی

افرادش دستور داد چهار نفر در چهار طرف کارخانه 

ها وارد شدند، بمانند و بقیه به داخل بیایند. وقتی آن

 جعفر مبهوت پرسید: 

شی کردی؟ این کنی کاوه؟ لشکرککار داری میچی -

همه تشکیالت و مأمور واسه چیه؟ بهت گفتم 

 کس اینجا نیست. هیچ

ی حیاط که باالی واحد نگهبانی کاوه به سوئیت گوشه

 ساخته شده بود اشاره کرد. 

 ریم باال. می -

 رو کرد به افرادش که منتظر دستور او ایستاده بودند. 



ترین جایی از چشمتون جا رو بگردید. کوچیکهمه -

 دور نمونه. 

دو نفر از همکاران کاوه به دو طرف سوله دویدند و دو 

نفر با احتیاط وارد شدند. اول از کنار دیوارها جلو 

خواستند مطمئن دست و محتاط. میبهرفتند، اسلحهمی

شوند کسی آنجا کمین نکرده است. کاوه وقتی مطمئن 

ها گرفت و به اند، نگاه از آنول کارشان شدهشد مشغ

ی کنار ساختمان اشاره کرد. جعفر نفس عمیقی پلهراه

 کشید و پا روی اولین پله گذاشت. 

وقتی جلوی سوئیت رسیدند، جعفر یکی از کلیدها را از 

کلید پیدا کرد و در را باز کرد. معلوم بود زیاد میان دسته

 شناسد. کاوه گفت: وب میبه اینجا آمده و کلیدها را خ

 برید تو.  -

کلید رو خوای؟ این دستهمن رو دیگه واسه چی می -

 بگیر و بذار برم. حالم خوش نیست کاوه. 

کاوه آهسته جعفر را به داخل هال سوئیت هل داد. 

هدفش از همراهی او این بود که واکنشش را ببیند و 

لوتر حدس بزند پریسا آنجاست یا نه. جعفر چند قدم ج



رو. کاوه خیره شد به روبه حالتایستاد و با نگاهی بی

سریع سوئیت را از زیر چشم گذراند. یک دست مبل 

سبک و کوچک کهنه یک طرف هال چیده شده و 

ی هال نمای دستبافی میانشان پهن بود. بقیهی نخقالیچه

با یک فرش ماشینی کهنه پوشانده شده و تقریباً خالی 

یون کوچک قدیمی که روی یک میز بود. جز یک تلویز

ای بود، چیزی در آن قسمت نبود. یک شیشه

تا در. ی کوچک اوپن در انتهای هال بود و سهآشپزخانه

ها فلزی بود و معلوم بود به بالکن کوچکی یکی از آن

شود. به دو در چوبی که از بیرون دیده بود باز می

 اشاره کرد. 

 شه؟ اون درها به کجا باز می -

 شوییه؛ اون یکی هم کمد.یکیش دست -
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ی آن کاوه جلو رفت و اول در بالکن را باز کرد. گوشه

ی خاموش سوختهیک منقل که تعدادی زغال نیمه

ای در شد. جز این هیچ وسیلهدرونش بود دیده می

شویی رفت. یک بالکن نبود. در را بست و سراغ دست

متری بود که یک طرفش کاسه توالت و فضای دوسه

شویی قرار داشت و در طرف دیگر یک دوش به دست

دیوار نصب شده بود. کاوه وارد شد و کابینت زیر 

شویی را باز کرد و نگاهی به داخلش انداخت. چند دست

شور، همین بطری شوینده و اسکاچ کهنه و برس توالت

 و بس. 

ون آمد و سراغ کمد رفت. دستگیره را کشید کاوه بیر

 ولی در باز نشد. 

 این در رو باز کنید.  -

ی کلیدی که از خونهکلیدش رو ندارم. روی دسته -

پژمان ورداشتم نبود. توش چند دست رختخواب و یه 

 گردی کاوه؟ وپرته. تو دنبال چی میسری خرت

کاوه بدون اینکه جوابی بدهد، کمد را برانداز کرد. کمد 

دو در برای مخفی کردن سه نفر هم جا داشت، چه 

 برسد به یک نفر. دستش را جلوی جعفر دراز کرد. 



 کلیدها.  -

کلید را کف دست او گذاشت. کاوه تمام جعفر دسته

خورد. کدام به قفل نمیکلیدها را امتحان کرد ولی هیچ

سیمش را از جیب ا بررسی کرد و بیقفل قدیمی ر

 درآورد. 

 از عقاب به کبوتر.  -

 کبوتر به گوشم.  -

بیا سوئیت باال سرباز رستمی. چند تا ابزار هم با  -

 خودت بیار. تو اون سوله پر ابزاره. 

 کمی بعد سربازی وارد شد و احترام گذاشت. کاوه گفت: 

 دِر این کمد رو وا کن.  -

 جعفر ملتمسانه گفت: 

به خدا توش هیچی نیست که به دردتون بخوره. در  -

کنه که کی اومده رو خراب کنید، بعداً پژمان شک می

 بوده اینجا. 

شه. این سرباز قبالً کلیدساز نترسید، در خراب نمی -

 بوده. 



 رستمی که قفل را بررسی کوتاهی کرده بود گفت: 

اق خواد جناب سروان. دوتا سنجباز کردنش ابزار نمی -

 شه. قفل قدیمیه. باشه، فوری وا می

 آری. بگرد ببین اینجاها سنجاق گیر می -

ریزهایی کرد که وجو در خردهرستمی شروع به جست

وبرهم ریخته بود و کاوه هم روی کانتر آشپزخانه درهم

ها شد. به آشپزخانه رفت و مشغول بازرسی کابینت

محدودی  ها ظروفبیشترشان خالی بود و در یکی از آن

 قرار داشت. تازه کارش تمام شده بود که رستمی گفت: 

 باز شد جناب سروان.  -

کاوه به هال برگشت و نگاهی به داخل کمد انداخت. یک 

طرفش چند دست رختخواب نامرتب قرار داشت و در 

طرف دیگر چند کارتن را روی هم چیده بودند. بعضی 

 ها بزرگ بود. گفت: از کارتن

مد رو بیار بیرون و بازرسی کن بعد ی وسایل کهمه -

دوباره بچین سر جاش و درش رو ببند. اگه چیزی 

 پیدا کردی خبر بده. 

 رو کرد به جعفر. 



 بریم پایین.  -

 هنوز به در نرسیده بودند که رستمی گفت: 

 قربان، اینجا چند تا قوطی آبجو هست.  -

 جعفر که رنگش پریده بود سریع گفت: 

م. دیدید که در قفل بود. کلیدش به خدا من خبر نداشت -

 هم نداشتم. 

گردیم جعفر آقا، مطمئنم خودتون ما دنبال آبجو نمی -

 دونید. می

فهمم شما چرا اینجایید. دنبال چی من اصالً نمی -

 گردید؟ می

کاوه به در اشاره کرد. جعفر نفس عمیقی کشید و راه 

افتاد. وقتی وارد سوله شدند، ستوان هراتی جلوی کاوه 

 خبردار ایستاد. 

 جا بازرسی شد قربان. موردی یافت نشد. همه -

 ابروهای کاوه درهم کشیده شد. 

 دقیق گشتید ستوان؟  -



بله قربان، خیلی دقیق. اینجا فضاهای زیادی نیست که  -

 بشه توش یه آدم رو مخفی کرد.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_چهارصد_و_چهل_و_هشت

 جعفر هین کشید. 

 گردی کاوه؟ آدم؟! دنبال کی می -

کاوه بدون اینکه چیزی بگوید راه افتاد و تمام وسایل 

موجود در سوله را با دقت نگاه کرد. ستوان درست 

ها را در آن شد یک انسانگفته بود. جاهایی که می

ها مخفی کرد، زیاد نبودند. چند میز کار فلزی که زیر آن

به خوبی معلوم بود، یک کمد ابزار بزرگ که معلوم بود 

ی بازرسی شده و دِر آن هنوز باز بود، چند وسیله

بزرگ کارگاه که کاوه چرخی اطرافشان زد و از سروان 

 کرد پرسید: اش میکه همراهی

 ای خالی نداره؟ توی این وسایل فض -



 تمامش رو گشتیم قربان. خیالتون راحت باشه.  -

 ی بیرون چی؟ محوطه -

یه انبار بود که درش قفل نبود، چیز زیادی هم توش  -

 وپرت.ی کوچیک و خرتنبود، یه مشت وسیله

بوم سوئیت و سوله رو هم ها برن پشتبفرست بچه -

 ببینن. 

ی نیست، خرپشتهدیدن قربان. باالی سوله که هیچی  -

 سوئیت هم بازرسی شد. 

 جعفر گفت: 

خدا رو شکر که خیالت راحت شد اینجا کسی  -

 شه من برم؟ نیست. حاال می

کاوه برگشت و چند لحظه به چشمان جعفر خیره شد. در 

خورد. کاوه تقریباً نگاهش حالتی از نگرانی به چشم می

باور کرده بود که پریسا اینجا نیست ولی به نظرش 

جعفر دخالتی در گم شدن پریسا داشت. کاوه بر اساس 

رو های مانی دنبال پژمان آمده و با جعفر روبهحرف

کرد و شده بود اما این اضطرابی که در او حس می

اصرارش برای اینکه زودتر آنجا را ترک کند، بدتر 



شک به دل کاوه انداخته بود. تصمیم گرفت غافلگیرش 

 بدون مقدمه پرسید: کند و واکنشش را ببیند. 

 پریسا رو کجا قایم کردی؟  -

رنگ جعفر به شکل محسوسی پرید. آب دهانش را 

 فروداد. 

گیری؟ من پر... پریسا؟! سراغ پریسا رو از من می -

 از کجا باید خبر داشته باشم کجاست؟ 

 کاوه یک قدم جلو رفت. 

حرف بزن. به نفع خودته. اگه گول خوردی و کاری  -

 کنم زیاد تو دردسر نیفتی. کردی، کمک می

 جعفر عصبی گفت: 

خوام. ولم کن من کاری نکردم، کمکی هم از تو نمی -

زودتر برم به زندگیم برسم. آتوسا با حال خراب تو 

تونه ست. بیدار بشه ببینه نیستم، نیوشا نمیخونه

 فهمی؟ می تنهایی آرومش کنه،

 کاوه رو به سروان هراتی گفت: 

 ها ماشینش رو بگردن. بگو بچه -



 جعفر داد زد: 

خوای ماشین من رو بگردی؟ اصالً به چه حقی می -

اشتباه کردم گذاشتم بیای تو. فکر کردی کی هستی 

 کشی؟ که تو ملک و ماشین مردم سرک می

ای را از جیبش بیرون آورد و مقابل جعفر کاوه برگه

 رفت. گ

هرچند شما صاحب ملک نیستید و خودتون هم  -

غیرقانونی اینجایید ولی واسه بازرسی این کارخونه 

ها حکم قضایی دارم. اگه الزمه، همین االن بچه

گیرن. رن واسه بازرسی ماشینتون هم حکم میمی

ذارم قبل از ای واسه رفتن ندارم ولی نمیمن عجله

 بازرسی ماشین از اینجا برید.
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 جعفر نفسش را پوف کرد. 



 برو بگرد. سوئیچش هم که دست رفقاته.  -

ای به سروان هراتی کرد و او با گروهبانی کاوه اشاره

که سوئیچ را از روی ماشین برداشته بود، از حیاط 

بیرون رفتند. جعفر با حالتی عصبی و بالتکلیف وسط 

رفت. کاوه باز دورتادور سوله چشم راه میسوله 

جا بازرسی شده بود اما هرلحظه شک چرخاند. همه

شد. حسش کاوه به اینکه پریسا اینجا باشد، بیشتر می

گفت که پریسا باید کرد. هشداری درونی به او میمی

همین اطراف باشد. به ذهنش رسید که شاید او را 

مخفی کرده  بیرون کارخانه در جایی همان اطراف

باشند. شاید یک راه زیرزمینی یا اتاق مخفی در این 

شد. با کارخانه وجود داشت که به راحتی دیده نمی

تابی منتظر ماند و سعی کرد افکارش را منظم کند. بی

چند دقیقه بعد سروان هراتی و گروهبان برگشتند. 

 سروان گفت: 

عقب هم نگاه کسی تو ماشین نبود قربان، صندوق -

 دیم، فقط... یه سوئیچ دیگه هم تو داشبورد بود. کر

 ابروهای کاوه جمع شد. 

 سوئیچ همون سمنده؟  -



خیر قربان، باید سوئیچ یه ماشین قدیمی باشه. از  -

های مختلفش با هم فرق کلیده و قفلهاییه که دستهاون

 داره. روی سوئیچ اصلیش آرم فیات داشت. 

نی قدیمی را در کاوه با خودش فکر کرد شاید ماشی

اطراف کارخانه پارک کرده و پریسا را در آن زندانی 

رسید. به سمت اند. این حدس درست به نظر میکرده

 جعفر رفت و با تحکم گفت: 

 اون ماشین کجاست جعفر آقا؟ حرف بزنید.  -

 جعفر اخم کرد. 

کدوم ماشین؟ ماشینی در کار نیست. سوئیچ رو از تو  -

 خیابون پیدا کردم. 

آیید، برمتون آگاهی، تو بازداشتگاه به حرف میمی -

فقط اگه تو این فاصله بالیی سر پریسا بیاد، جرم 

 کنید.  خودتون رو سنگین می

 جعفر داد زد: 

تونی فهمی؟ نمیمن خبری از پریسا ندارم، می -

مجبورم کنی به کاری که نکردم اعتراف کنم. 

دوساعته من رو اینجا عالف کردی، االن هم داری 



ی کنم. دیگه حوصلهکنی. ازت شکایت میتهدیدم می

 های تو رو ندارم. بازیبچه

کاوه از واکنش جعفر جا خورد. عصبانیتش واقعی به 

گناه بود که بدون و درست مثل یک فرد بی رسیدنظر می

اند. مطمئن بود جعفر آن سوئیچ را دلیل به او تهمت زده

پیدا نکرده و آن فیات قدیمی ربطی به این ماجرا دارد 

اما دیگر شک نداشت که پریسا در این کارخانه نیست. 

 رو کرد به ستوان هراتی. 

اف ها رو چند تا تیم دونفره بکن و بفرست اطربچه -

رو دنبال یه فیات قدیمی بگردن. مطمئنم اون دختر 

توی همون فیاته. سوئیچ هم از تو ماشین وردار و 

با خودت ببر. هرکس زودتر ماشین رو پیدا کرد، 

 ده. بهت خبر می

 جعفر با تمسخر گفت: 

برید دنبال فیات بگردید جناب خودتون تشریف نمی -

به سروان؟ نیروی بیشتر ممکنه زودتر کار رو 

 نتیجه برسونه.
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کاوه سعی کرد خشمش را فروبنشاند. با تهدید و 

وعید به جایی نرسیده بود. شاید بهتر بود خودش وعده

وجو کمک کند. هم به نیروهایش ملحق شود و در جست

فکری به قلبش نیش زد که مبادا با آن فیات جسد پریسا 

جا کرده باشند و االن جایی هزاران کیلومتر جابه را

دورتر از اینجا باشد. شاید روزی پیدا شود و روی 

عقبش آثاری از موهای بلوطی ها یا صندوقصندلی

پریسا پیدا شود، اما فعالً واقعیت این بود که او هیچ 

مدرکی برای بازداشت و تحت فشار گذاشتن جعفر 

میم گرفت به نداشت. نفس عمیقی کشید و تص

وجو کمکشان همکارانش ملحق شود و در این جست

درصد احتمال داشت پریسا آن اطراف کند. اگر حتی یک

 باشد، بهتر بود زودتر او را پیدا کنند. 

تا جلوی در رفت و جعفر زودتر از او وارد حیاط شد. 

زد پاهای کاوه سست شده بود. حسی در سرش داد می

یک نفر در گوشش هوار  که از آنجا نرود. انگار



کشید که یک جا از دیدش دور مانده و پریسا می

ی جاست. باز برگشت و چشمانش را روی محوطههمان

هایش گرد شد و نفس دفعه چشمسوله چرخاند. یک

تندی بیرون داد. زیر ردپاهای همکارانش که سوله را 

بازرسی کرده بودند، یک ردپا وجود داشت که مال کفش 

ود. عجیب بود که همان اول به چشمش نیامده نظامی نب

ی کف سوله ردپاها خیلی بود. روی گردوخاک چندساله

خورد. با چشم ردپای ناشناس را واضح به چشم می

جا بود! درست جلوی چشم دنبال کرد و... همان

شان! یک فیات سفید قدیمی روی یک باالبر در همه

ه طول ارتفاعی حدود سه متر قرار داشت! چند لحظ

کدامشان به آن کشید تا کاوه درک کرد که چرا هیچ

خودروی قدیمی توجهی نکرده بودند. ارتفاعش جوری 

کرد و مدل بود که ذهن را به سمت خودش جذب نمی

اش با وسایل آن زدهزنگی کثیف و نیمهقدیمی و بدنه

کارگاه متروکه عجیب همخوانی داشت و به ذهن القا 

جا بوده است. کاوه سرش را از انها همکرد که سالمی

در بیرون برد و با فریاد ستوان هراتی را صدا کرد. 

ستوان که تازه از حیاط بیرون رفته بود، سریع 

 برگشت. کاوه داد زد: 



 سوئیچ اون فیات رو بیار.  -

ستوان بیرون دوید و کاوه به سمت باالبر. جعفر دنبال 

 کاوه رفت. 

بینی زنگ زده؟ ه نمیاینجا رو به هم نریز مرد. مگ -

به نظرت ممکنه این فیات راه بره و پریسا رو 

 آورده باشه اینجا؟ 

ی باالبر را زد و جک هیدرولیک شروع به کاوه دکمه

 پایین آمدن کرد. 

پریسا گفته بود یه ماشین سفید قدیمی تعقیبش  -

کرده. مطمئنم وقتی شما رو پشت فرمون این می

 تون کنه. یتونه شناسایماشین ببینه، می

رنگ جعفر مثل گچ سفید شد و به دستگاهی که پشت 

سرش بود تکیه داد. موقعی که باالبر به سطح زمین 

رسید، کاوه با عجله نگاهی به داخل ماشین انداخت. 

خالی بود. دِر ماشین قفل بود و همان موقع ستوان 

 هراتی با سوئیچ از راه رسید. کاوه با اضطراب گفت: 

 باز کن.  صندوق عقب رو -



دومین کلید دِر صندوق عقب را باز کرد. چند لحظه 

بیشتر طول نکشیده بود اما به نظر کاوه یک قرن 

گذشته بود. ضربان قلبش باز مثل صبح که منتظر دیدن 

جسد پریسا بود، باال رفته بود. هیچ صدایی از ماشین 

آمد و کاوه مطمئن بود اگر پریسا حتی با درنمی

ها فهمید آناخل ماشین بود، وقتی میوپای بسته ددست

کرد با کوبیدن مشغول بازرسی آنجا هستند، سعی می

خودش به در و دیوار صندوق عقب توجهشان را جلب 

هایش را که از شدت اضطراب به لرز افتاده کند. دست

عقب بود، مشت کرد و منتظر ماند تا ستوان دِر صندوق

زی بود که از را باال زد. بوی تند ادرار اولین چی

عقب بیرون زد. کاوه موهایی بلوطی را دید که صندوق

حرکت ریخته بود. وسط روی یک صورت سفید و بی

های فرق سرش خون خشک شده بود. یکی از آن چشم

ی بسته زیر موها مخفی بود و دیگری دورش یک هاله

 خورد.بنفش به چشم می
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ی یک فیلم چیز مثل حرکت آهستهکرد همهکاوه حس می

شده است. چشمانش بدون اینکه از مغزش دستور 

روح که سفیدتر از بگیرد، از روی آن صورت بی

شرت همیشه بود گذشت و پایین رفت. از روی تی

ها ای رد شد و بازوهایی الغر که روی آنمغزپسته

، بعد رسید به یک جفت تعداد زیادی کبودی کوچک بود

مچ ظریف که با طناب پالستیکی سبزرنگی به هم بسته 

شده بود. طناب محکم بود و در پوست فرورفته و رد 

 قرمزی اطرافش به جا گذاشته بود. 

تر رفت و از روی شلوار جین زاپدار نگاه کاوه پایین

پاگشادی که قبالً تن پریسا دیده بود گذشت و به مچ دم

. کفش پایش نبود. یک جفت پای سفید ها رسیدپا

ی دیگری از همان طناب سبز به هم کوچک با تکه

دوخته شده بود. انگار آن قد بلند آب رفته بود. او را به 

چندان بزرگ خودرو عقب نهشکل جنین درون صندوق

چپانده بودند. هیچ حرکتی نداشت. هیچ امیدی نبود که 

 کاوه به آن دل خوش کند. 



رمقش را بغضش را فروداد و سعی کرد پاهای بی

حرکت بدهد و از آنجا دور شود. عضالتش انگار فلج 

گرفت. مقابل چشمان شده بود و از مغزش دستور نمی

دید که یک کاتر پیدا حسش دست ستوان هراتی را میبی

های پریسا باز کرد. انگشتان کرد و طناب را از دور مچ

مچ زخمی پریسا حرکت  ی او رویزمخت و مردانه

گشت که رفت. دنبال نبضی میکرد و باال و پایین میمی

کرد. کاوه چند لحظه صبر کرد و باز چند انگار پیدا نمی

ی دیگر و... ستوان دستش را عقب کشید و با لحظه

تأسف به پریسا خیره ماند. کاوه توان حرف زدن 

نداشت. قدرت پرسیدن در وجودش نبود، هرچند خودش 

دانست. سعی کرد اقتدارش را حفظ کند و مثل تمام می

ها دستور بدهد و کار را تمام کند اما انگار تمام پرونده

کلمات از ذهنش گریخته بود. میان آن آشوب درونی، 

نگاهش به انگشتان ستوان افتاد. خط باریکی از خون 

روی دو انگشت اشاره و میانی ستوان نشسته بود، 

ه دنبال نبض پریسا گشته و نیافته هایی کهمان انگشت

بودند. خون تازه و سرخ بود! کاوه تمام بهت و 

 هیجانش را با فریادی ناگهانی بیرون داد. 



آد. اگه زنده ست! داره از دستش خون میزنده -

 نبود... 

حرفش را نیمه رها کرد و گوشی را از جیبش بیرون 

ا آنتن کشید. نگاهی به آن انداخت و یادش افتاد که اینج

ی موبایل وجود ندارد. با این امید که شاید بقیه

اپراتورها آنتن داشته باشند و بتواند تماس اضطراری 

ی اورژانس را گرفت. وقتی ارتباط بگیرد، شماره

برقرار نشد، بدون معطلی به طرف صندوق جهید. یک 

دست را زیر زانوهای پریسا انداخت و دست دیگر را 

د که موقع بیرون آوردنش سرش زیر پشتش. احتیاط کر

به جایی نخورد و آسیب جدیدی نبیند. ستوان هراتی 

 گفت: 

قربان، جسارتاً اگه شکستگی داشته باشه، ممکنه  -

 بدتر بشه. 

کاوه بدون توجه به حرفش رو به یکی از سربازها 

 گفت: 

 ها رو بیار، سریع! بدو یکی از ماشین -



اره زنده شده سرباز بیرون دوید و کاوه که انگار دوب

ی توانست، از آن کارخانهبود، با حداکثر سرعتی که می

لعنتی بیرون رفت. بوی ادرار بیشتر در مشامش پیچید 

و خیسی لباس پریسا دستانش را مرطوب کرد ولی 

کل فارغ شده بود، فقط کدام مهم نبود. از اطراف بههیچ

جان را زودتر به زندگی خواست این دختر نیمهمی

د. صدای داد و درگیری شنید و یکی از برسان

 مأمورانش گفت: 

 کرد قربان. داشت فرار می -

کاوه نگاهی گذرا به جعفر انداخت که بازوهایش میان 

های قوی مأمور به عقب کشیده شده بود. خالصه پنجه

 و سریع گفت: 

 دستبند، بازداشتگاه.  -

به طرف ماشینی دوید که سربازی پشت فرمانش 

آمد. پریسا را به خودش به طرفشان مینشسته بود و 

تر بدود و صدای آهسته و چسباند که بتواند سریع

ضعیف ضربان قلبش را حس کرد. زیباترین آهنگ دنیا 

 بود.
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کاوه از بیمارستان بیرون آمد و عذرخواهی کوتاهی از 

وقتی رسیده بودند، به خاطر  دربان بیمارستان کرد که

رها کردن ماشین پلیس جلوی در ورودی حیاط حسابی 

غر زده و کاوه میان آن لحظات اضطراب او را هل داده 

اش چند بار زنگ بود. در مسیر بیمارستان گوشی

خورده بود که جواب نداده بود ولی وقتی از حال پریسا 

و کمی خیالش راحت شده بود، گوشی را نگاه کرده 

متوجه شده بود تماس از طرف همکارانش بوده است. 

زنگ زده بود و وقتی گفته بودند ماشینش نزدیک آن 

کارخانه مانده است، تازه یادش افتاده بود که ماشین را 

جا رها کرده است. دستور داده بود یکی بیاید و همان

سوئیچ را از او بگیرد. ساعتی بعد سربازی ماشینش را 

آورد و سوئیچ خودروی پلیس را از کاوه به بیمارستان 

 گرفت که ماشین را به تهران ببرد. 



میان این فکرها ماشین را به باند سبقت هدایت کرد و 

پدال گاز را تا ته فشار داد. با سرعت به ماشین جلویی 

دفعه فرمان گرفت و از بین دوتا نزدیک شد و یک

ع راند. ماشین الیی کشید. باز به باند سبقت رفت و سری

مطمئن بود سرعتش از حد مجاز بیشتر است اما در آن 

لحظه فقط نیاز داشت آرام شود. تصاویر بیمارستان از 

 رفت. جلوی چشمش کنار نمی

نفهمیده بود چطور تا کرج رانندگی کرده و پریسا را به 

ترین بیمارستان رسانده بود. حالش بد بود، از نزدیک

شد. فکر اینکه بالیی سر پریسا بیاید، داشت دیوانه می

یک ساعتی طول کشیده بود تا معاینات اولیه را انجام 

داده و گفته بودند غیر از تعدادی کبودی، تورم و 

ای ندیده است، اما چندان مهم، آسیب جدیههایی نزخم

گرفت. از دکتر پرسیده بود چرا دل کاوه آرام نمی

بیهوش است و تشخیص دکتر این بود که از ترس و 

ای که پریسا چشمانش شوک بیهوش شده اما تا لحظه

حال بود را باز کرد، خیالش راحت نشده بود. دخترک بی

رمقی جواب با بیو کاوه جز چند کلمه احوالپرسی که 

داده بود، سؤال دیگری نپرسیده بود. مهم این بود که 



پریسا زنده است و به هوش آمده. بعداً برای سؤاالت 

کاری زیاد وقت داشت. کنار تختش مانده و چشمان 

نگرانش را دوخته بود به او. پریسا گفته بود سردش 

است و کاوه باز مضطرب شده بود که مبادا خونریزی 

داشته باشد اما دکتر آمده و بعد از معاینه گفته داخلی 

بود این احساس سرما فقط به دلیل پایین بودن 

شود. پرستار یک فشارخونش است و به زودی بهتر می

پتوی دیگر روی پریسا کشیده بود و بعد از رفتنش کاوه 

آن را به بدن لرزان پریسا چسبانده و دورش را محکم 

 د. کرده بود که زودتر گرم شو

حدس دکتر درست بود و زیاد طول نکشیده بود که 

رمقی فاصله گرفته بود. چشمانش پریسا از آن لرز و بی

را که برق و شادابی همیشگی را نداشت، به صورت 

کاوه دوخته بود. کاوه فقط یک سؤال را که برایش 

 خیلی مهم بود پرسیده بود: 

هات گذاشته بودید تو اون نقاشی رو تو و دوست -

 پله؟اهر

 نگاه پریسا هراسان شده بود. کاوه با مالیمت گفته بود: 



خوام مطمئن مانی اومد برام تعریف کرد. االن فقط می -

 رسه. بشم. خیالت راحت باشه، به گوش کسی نمی

چی هستی. مرسی که به دادم مرسی که... فکر همه -

رسیدی. آخرین بار که به هوش بودم، دیگه مطمئن 

ر عمرم رسیده. اون... خیلی خشن بود. نه شده بودم آخ

هایی که هام نه قسمکرد نه التماسهام نرمش میگریه

 خوردم که من نوید رو نکشتم. 

 جنگل چشمان پریسا بارانی شده بود. کاوه گفته بود: 

گفت احتماالً تمام این گریه نکن پریسا. دکتر می -

مدت آب و غذا به بدنت نرسیده. همین یه ذره 

 ی که وارد خونت شده، با گریه هدر نده. سُرم

پریسا سر تکان داده و چند بار پلک زده بود که اشک 

وقت او را رنگی زده بود. کاوه هیچنریزد. لبخند کم

قدر مطیع و مظلوم ندیده بود. حس خاصی داشت، این

 ای از تأسف و آرامش. ملغمه

غرق در آن نگاه سبز بود که آتیال از راه رسیده بود. 

زد و معلوم بود از حیاط بیمارستان تا نفس مینفس

بخش را دویده است. کاوه را کنار زده و هراسان حال 



پریسا را پرسیده بود، بعد... دست پریسا را که مچش 

پانسمان شده بود، با احتیاط و نرمش گرفته بود، سرش 

 و زمزمه کرده بود: را پایین برده 

دوستت دارم پریسا. تو رو خدا زودتر خوب شو و  -

 برگرد پیشم.
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تر از چند لحظه پریسا لبخند زده بود، این بار عمیق

حالش دست آتیال را قبل. کاوه دیده بود که انگشتان بی

دیگر طاقت نیاورده بود فشار مختصری داده بودند و... 

بماند تا افشین برسد. از اتاق بیرون زده بود و آتیال 

توجهی موقع دنبالش آمده بود. در راهرو تالفی بی

ورودش را درآورده و گرم از او تشکر کرده بود. گفته 

داند که جان بود خودش را یک عمر مدیون کاوه می

ی کرده پریسا را نجات داده است. کاوه خداحافظی کوتاه

و خودش را از سیل تشکرهای او نجات داده و گریخته 



بود. حاال داشت تالفی آن حس تلخ را سر پدال گاز 

راند. زیر آورد و تا آخرین حد ممکن با سرعت میدرمی

 لب گفت: 

ات این بود که یه تو کاِرت رو کردی کاوه. وظیفه -

اش به تو نفر رو از مرگ نجات بدی که دادی. بقیه

خواست، نیست. پریسا که از اول تو رو نمی مربوط

تو هم تصمیم گرفتی فراموشش کنی. باور کن این 

دختر مال تو نیست. چه بهتر که بره سر زندگیش. 

 آتیال هم آدم بدی نیست. 

اش را در ذهنش ی واگویهنفس عمیقی کشید و بقیه

انشاهللا با هم خوشبخت بشن. خدا کنه یه »ادامه داد. 

م شاد باشن. پریسا خیلی تنهاست. حقشه عمر کنار ه

مردی کنارش باشه که دوستش داره و بهش محبت 

 « کنه.می

اش را با نفس عمیقی بیرون داد. ی دلگیریماندهباقی

کشید سعی کرد به کارهای زیادی که انتظارش را می

 فکر کند. 

وقتی وارد تهران شد آرام گرفته بود اما هنوز تصویر 

که دست ظریف و کوچک پریسا را آن دست مردانه 



گرفته بود و پریسا هم ممانعتی نکرده بود، از ذهنش 

 رفت. بیرون نمی

مخلوطی از بوی خفیف ادرار، خون و عطر همیشگی 

های کاوه پریسا در ماشین پیچیده بود که از لباس

آمد. تصمیم گرفت قبل از اینکه به اداره برگردد، به می

خواست گیرد. دلش نمیخانه برود و دوش سریعی ب

اندازد، به یاد آن بوهایی که او را به یاد پریسا می

اش، باقی های وحشتناک اضطراب مرگ و زندگیصحنه

 بماند. 

□ 

سربازی جعفر را به اتاق بازجویی آورد. نگاه کاوه که 

پشت میز فلزی نشسته بود به صورت او چسبید. 

طاقت بارید، طوری که جعفر عصبانیت از نگاهش می

نیاورد و سرش را پایین انداخت. جلو آمد و روی 

طرف میز نشست. خیره شده بود به صندلی آن

 کرد. کاوه گفت: زانوهایش و سر بلند نمی

 منتظرم که بشنوم.  -



دفعه منفجر شد. سرش را باال آورد و با جعفر یک

ابروهایی که در هم گره خورده بود خیره شد به کاوه. 

 با خشم گفت: 

وقته منتظرم بیای ری بشنوی؟ من هم خیلیمنتظ -

بگی قاتل پسرم رو پیدا کردی. راهنماییت کردم، 

ی نرفتی دنبالش. عین خیالت نبود اون دختره

گل من رو پرپر کرده. حالیت عوضی پسر دسته

شد داغ خودم یه طرفه، اینکه زنم هر روز داره نمی

فهمی شه یه طرف. نمیجلو چشمم آب می

ه عین قبرستون. حالیت نیست داغ مون شدخونه

ی تو فرزند واسه پدر و مادر چقدر تلخه. وظیفه

بود که دستگیرش کنی. نکردی. به جاش هر روز 

دونستم ممکنه باهاش دل دادی و قلوه گرفتی. می

تو بفهمی اون نکبت پسر من رو کشته و کاری 

نکنی، واسه همین مدرک رو فرستادم واسه 

خیاله. هم عین خودت بی رئیست، ولی انگار اون

کنید، وگرنه گیرید هیچ غلطی نمیحقوق مفت می

 االن باید اون دختره به جای من اینجا نشسته بود. 

 ابروهای کاوه جمع شد. 



 اون نقاشی رو شما فرستاده بودید؟  -

 جعفر داد کشید: 

خواستی؟ از اول هم دیگه سند از این بیشتر می -

عوضیش که وکیل  معلوم بود ولی تو و اون بابای

گرفته بود، الپوشونی کردید. اثر انگشتش رو لیوان 

بود. با اون نقاشی خودش اعتراف کرده بود نویِد 

ای، ی همون خونوادهمن رو کشته. تو هم لنگه

 زیرکاه.کثافت و آب
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 کاوه تذکر داد: 

 صداتون رو بیارید پایین و مودب حرف بزنید.  -

 جعفر بلند شد و هوار زد: 

ی کوفتی یکی زنم. البد تو این ادارهآرم. داد مینمی -

باالتر از تو و رئیست هست که صدای من رو 



ها قاتل پسر من رو الکی بشنوه. آهای مردم! این

ها به اسم مأمور قانون دستشون با آزاد کردن. این

 ست. ره تو یه کاسهاون دخت

جعفر شروع کرد به مشت کوبیدن به میز فلزی و 

 صدایش باالتر رفت. 

آهای جناب سرهنگ، سردار، هرکی هستی، بیا  -

ببین با این همه مدرک، قاتل داره واسه خودش ول 

 چرخه بعد من رو گرفتن آوردن اینجا.  می

کاوه بلند شد و میز را دور زد. دو دستش را روی 

جعفر گذاشت و به زور او را روی صندلی  هایشانه

طور داشت فریاد نشاند. سربازی را صدا زد. جعفر همان

کشید و به کاوه و کل افرادی که باعث شده بودند می

داد. وقتی سرباز وارد اتاق پریسا آزاد شود، فحش می

 شد، کاوه گفت: 

 هاش رو از پشت ببند به صندلی. دست -

عقب کشید اما چند لحظه بعد  جعفر تقال کرد و دستش را

هایش را کشید هایش بسته شده بود. با خشم دستدست

 تواند خودش را خالص کند داد زد: و وقتی دید نمی



تونی ببندی ولی دهنم رو نه، ببند، دستم رو می -

کشم تا خوای برات حرف بزنم. من داد میچون می

باالخره یکی بیاد ببینه تو داری از شغلت 

زنم. کنی. هرجا نگهم داری داد میده میسوءاستفا

 کشم تا یکی بشنوه. هوار می

طرف میز در سکوت نشست و خیره شد به کاوه آن

کم توانست فریاد زد و کمجعفر که تا جایی که می

دار شد. باالخره به سرفه افتاد و صدایش گرفته و خش

ساکت شد. کاوه به سرباز که هنوز با احترام در اتاق 

ده بود، اشاره کرد که به او آب بدهد. سرباز از ایستا

پارچ روی میز آب ریخت و لیوان را جلوی دهان جعفر 

دفعه زد زیر گریه. مثل برد. جعفر کمی نوشید و یک

های کرد و قطرات اشک روی گونههق مییک بچه هق

های پر از دردش هقریخت. میان هقاش میچروکیده

 نالید: 

دونی اون دختره نوید رو نقاشی رو دیدی، پس می -

کشته. چرا دستگیرش نکردی؟ چرا نرفتی سراغش؟ 

 چرا هیچ کاری نکردی؟ 



شما خودتون تنهایی نقش پلیس و قاضی رو بازی  -

کردید؛ براش حکم صادر کردید و تصمیم گرفتید 

 اعدامش کنید؟ کدوم قانونی همچین چیزی گفته؟ 

کی دیگه هم فهمیده بود پریسا قاتله، من تنها نبودم. ی -

 همونی که اون نقاشی رو رسوند به دستم. 

 ابروهای کاوه باال پرید. 

 کی نقاشی رو رسوند به دستتون؟  -

پله، جایی که من دونم. انداخته بودنش تو راهنمی -

ببینمش. یکی از اهالی همون خونه بوده چون پاکتش 

پست نیومده. هرکی  تمبر و آدرس نداشت. معلوم بود با

بوده، دستش درد نکنه که چشمم رو وا کرد. من هنوز 

شک داشتم. وقتی نقاشی رو دیدم مطمئن شدم کار اون 

 ست.  دختره

زد. صدای جعفر طوری گرفته بود که به زور حرف می

کاوه به لیوانی که هنوز در دست سرباز بود اشاره کرد 

. کاوه با خودش و او باز لیوان را جلوی دهان جعفر برد

ی پریسا و دوستانش برای ی مسخرهفکر کرد پس نقشه

گرفتار کردن پژمان اشتباه از آب درآمده؛ نقاشی به 



حال دست جعفر رسیده و عواقب وحشتناکی داشته، بااین

 هنوز مطمئن نبود.  

 با کی در موردش حرف زدید؟  -

 کس. فقط فرستادمش واسه رئیست. با هیچ -

 د به چشمان جعفر. کاوه خیره ش

 پژمان نقاشی رو نیاورد براتون؟  -

 جعفر اخم کرد. 

زد. همیشه باهاش ی نوید رو با تیر میپژمان سایه -

وتَخم داشت. قشنگ معلوم بود ازش خوشش اخم

ای پیدا کرده بود، آد. اگه یه همچین نقاشینمی

 آورد بده به من.نمی
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گید با پژمان بد بود، چرا قدر که میاگه واقعاً این -

شک نکردید خودش نوید رو کشته باشه؟ روز اول 



که اومدم باهاتون حرف زدم، از امیرعلی و نامدار 

 اسم بردید. 

جعفر که خودش را روی صندلی آرام به راست و چپ 

 داد آه کشید. تکان می

د، بعدها با خودم فکر کردم از پژمان هم اون اولش بو -

 بعید نیست پسرم رو کشته باشه. 

 چرا نیومدید بهم بگید؟  -

 جعفر اخم کرد. 

کنی؟ تو به تو بگم که چی بشه؟ مگه کاری هم می -

فقط دنبال فرصت بودی که دل اون دختره رو ببری 

 و باهاش بالسی. 

ن کاوه اخم غلیظی کرد و به سرباز اشاره کرد بیرو

برود. دوست نداشت پشت سرش حرف و حدیثی راه 

 بیفتد. وقتی در اتاق بسته شد گفت: 

یه بار دیگه ادب رو رعات نکنید و الکی تهمت  -

فرستمتون انفرادی. تنها بمونید، خیلی بزنید، می

آد، منجمله رفتار اجتماعی. تا االن چیزها یادتون می



 وسال و عزادار بودنتون رو کردمی سنمالحظه

 ولی صبر و تحمل من هم حدی داره. 

قدر جعفر در سکوت خیره شده بود به او. صورتش آن

غمگین بود که دل کاوه گرفت. نفس عمیقی کشید و 

 پرسید: 

چرا نقاشی رو خودتون نیاوردید اینجا؟ به فرض که  -

کنم، کردید من برای پرونده کاری نمیتصور می

ن از اینکه تونستید برسونید دست مافوقم. هدفتومی

 ناشناس بمونید چی بود؟ 

 هایش را روی هم فشار داد و با غیظ گفت: جعفر لب

فکرش رو کرده بودم که ممکنه رئیست هم گول تو  -

ذاشتم رو بخوره و جریان ماستمالی بشه. من نمی

خون پسرم بمونه رو زمین. از همون اول فکرهام 

رو کرده بودم و تصمیمم رو گرفته بودم. خواستم 

اشناس بمونم که دستم باز باشه. منتظر موندم تا ن

اون دختره رو بگیرید و به سزای کارش برسه. 

وقتی خبری نشد، دیدم موقعش شده که خودم 

 کار بشم. بهدست



کاوه طوری محکم روی میز فلزی مشت کوبید که حس 

 های دستش ُخرد شده است. داد زد: کرد استخوان

گناه یه دختر بی واسه خودتون حکم صادر کردید؟ -

رو به خاطر کشیدن یه نقاشی دزدیده بودید و 

 خواستید زجرکشش کنید؟ می

دست دردناکش را زیر میز برد و میان انگشتان دست 

دیگرش گرفت بلکه با گرما کمی دردش تسکین پیدا 

 کند. جعفر پوزخند زد. 

شم. گناه؟! هه! معلوم بود من آخرش گناهکار میبی -

 ه نه دلبری بلدم. هام سبزنه چشم

هایش را روی هم فشرد و به خودش هشدار داد کاوه لب

حال وقتی حرف زد، صدایش عصبی آرام بماند بااین

 بود. 

اگه بهتون بگم پریسا خودش اون نقاشی رو  -

جا و هدفش هم شما نبودید و اشتباهی انداخته اون

رسیده به دستتون چی؟ باز هم اصرار دارید بگید 

و یکی از روی خیرخواهی اون نقاشی  پریسا قاتله

 رو فرستاده واسه شما؟ 



به پریسا قول داده بود کسی از این ماجرا باخبر نشود 

هرحال اما صالح دیده بود جعفر این را بداند. به

توانست پریسا را به دردسر بیندازد جزئیاتی را که می

فهمید، اینکه پریسا به عمویش شک داشته و نمی

دیدن واکنشش بفهمد او واقعاً قاتل است  خواسته بامی

 یا نه. ابروهای جعفر جمع شد و مبهوت پرسید: 

 خودش؟! چرا؟  -

چون دنبال قاتل نوید بوده. برخالف اون چیزی که  -

 کنید، براش مهم بوده قاتل زودتر دستگیر بشه. فکر می

وجور کند و جعفر وا رفت اما سعی کرد خودش را جمع

 کم نیاورد. 

 گی.غ میدرو -
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تری داریم. های مهمواقعیت رو گفتم، اما فعالً حرف -

کردید. دلیلش چی شما با اون فیات پریسا رو تعقیب می

 بود؟ 

وقتی دیدم خبری از تو نشد، گفتم تعقیبش کنم بلکه یه  -

 مدرک دیگه گیر بیارم. 

 چیزی پیدا کردید؟  -

 جعفر پوزخند زد. 

این رو فهمیدم که سرکار خانم با صدتا پسر  -

چرخه، تو، اون مردک ریشو که با هم گرفته می

 بودنشون، آتیال. 

های به ظاهر کاوه نفسش را پوف کرد. این آدم

زدند! سعی کرد درستکار چقدر راحت تهمت می

 عصبانیتش از مسیر سؤاالت دورش نکند. 

د که مدرکی پیدا نکردید، تصمیم گرفتید بع -

بکشیدش؟ اون هم با شکنجه؟ بهش آب و غذا 

ندادید، چند بار کتکش زدید. دست و پاش رو 

طوری بسته بودید که طناب فرورفته بود تو 

های بدی داره. مچ پاش عفونت گوشتش. زخم



وشش ساعت تو اون فضای دربسته کرده. سی

 مچاله شده بوده. 

 مات شد. نگاه جعفر 

خواستم بکشمش، هرچند حقش بود، ولی نمی -

ی اعدام رو آرزوم اینه که یه روزی خودم چهارپایه

وپا زدنش رو از زیر پاش بکشم و وایستم دست

تماشا کنم. من آدمکش نیستم. من مثل اون آشغال 

 تونم یه انسان رو بکشم. نمی

 کاوه غرید: 

یده کم دیرتر رسکشتیش مرد، اگه یهداشتی می -

هات رو کردی شکنجهبودیم، اگه فرصت پیدا می

 ادامه بدی... 

طوری عصبی شد که نتوانست طاقت بیاورد و از روی 

 صندلی بلند شد و داد زد: 

تو یه هیوالیی. روی بازوهاش بیشتر از صدتا جای  -

کبودی بود که دکتر گفت احتماالً با ابزاری مثل 

دی. انبردست فشار داده شده. با چوب کتکش ز

جاش روی تمام پشت و پاهاش هست. با یه چیز 



فلزی یا چوبی زدی تو سرش. شانس آورده با 

همون ضربه نمرده. هیچ درکی داری که اون دختر 

چه دردی رو تحمل کرده؟ تنش از چوب و آهن 

فهمی؟ تو از قاتل بدتری چون داشتی یه نبوده، می

دادی. با کشتنش دلت خنک آدم رو شکنجه می

 خواستی زجرکشش کنی. ه. میشدنمی

 جعفر سرش را به راست و چپ تکان داد. 

 خواستم بکشمش. من فقط... نه، واقعاً نمی -

باز یک قطره اشک روی صورتش چکید و وقتی 

 آلود بود. حرفش را ادامه داد صدایش بغض

اولش اصالً بهش دست هم نزده بودم. بهش گفتم  -

ه و امضا اعتراف کنه نوید رو کشته. گفتم بنویس

سره خواست گولم بزنه. یهکنه. ننوشت. همش می

گفت هیچ کاری نکرده. عصبانیم کرد. من فقط... می

خواستم ازش اعتراف بگیرم و بیارم تحویلش می

دونستم بعدش به خاطر این کارها بدم به قانون. می

ممکنه برم زندان ولی راضی بودم که قاتل پسرم 

کردم. اونی که  اعدام بشه. من دیگه عمرم رو

جوون بود و حقش بود یه عمر زندگی کنه، پسرم 



ی عمرم تو زندان بود که رفت... راضی بودم بقیه

 بگذره ولی دلم خوش باشه که قاتلش اعدام شده. 

ی خشمش را با نفس عمیقی فروداد و به ماندهکاوه ته

فکری پریسا لعنت فرستاد. دخترک نادان با خودش بی

ود که این همه مدت شکنجه را تحمل چه فکری کرده ب

کرده و حاضر نشده بود چنین اعترافی را بنویسد؟ اگر 

همان اول این کار را کرده بود، چند ساعت بعد از اینکه 

شد. اعتراف در چنین داد، آزاد میجعفر او را تحویل می

ای نداشت. هرچند تا با شرایطی هیچ ارزش قانونی

انست مطمئن شود که توپریسا حرف نزده بود، نمی

گوید. باز سرباز را صدا زد و دستور جعفر درست می

داد جعفر را به بازداشتگاه ببرند. از اتاق بازجویی که 

 بیرون رفت، گروهبان قدرتی منتظرش بود. 

ها با پژمان رهنما حرف زدن. با یه قربان، بچه -

ی لباس قرار داشته و تو دفتر اون بوده. وارد کننده

عرفی کرد و اون هم تأیید کرد که پژمان طرف رو م

از اول ساعت کاری تا نزدیک ظهر پیشش بوده. 

 منشی و دوتا کارمند دفترش هم دیدن.  



کاوه سر تکان داد. حاال که شک دست داشتن پژمان در 

رفت این ماجرا از بین رفته بود، باید دوباره به کرج می

تر شده زد. امیدوار بود حالش بهو با پریسا حرف می

 باشد و بتواند اطالعات بیشتری بدهد. 

□ 
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ایستاد. قبل از هرکس نگاهش  ی دِر اتاقکاوه در آستانه

بارید. به افشین افتاد که خوشحالی از صورتش می

باالی سر پریسا ایستاده بود و روی موهای صاف 

ها زیر پانسمان سرش پنهان نامرتبش که بخشی از آن

اش به گوش های پدرانهکشید. زمزمهشده بود، دست می

 رسید. می

بینمت بابا. داشتم که دوباره دارم می خدا رو شکر -

شدم. این دو روز یه لحظه چشم رو هم دیوونه می

 نذاشتم. یه قطره آب از گلوم پایین نرفت. 



دستش روی صورت پریسا کشیده شد و پریسا صورتش 

 را جمع کرد. افشین با نگرانی پرسید: 

 درد داری دخترم؟  -

 نه زیاد. دستتون خورد به لپم...  -

تر دست زدم. نکنه ز کبودی زیر چشمت خیلی پایینا -

ات مشکلی پیدا کرده؟ از صورتت یه وقت استخون گونه

 عکس گرفتن؟ 

دونم عکس چی بود. از این دستگاه گرفتن ولی نمی -

 ها بود که مثل تونله. بزرگ

کاوه نگاهی به شهره انداخت که روی تختخواب خالی 

ی ید که البد به مالحظهبغلی نشسته بود و بعد آتیال را د

حضور دیگران کمی از تختخواب فاصله گرفته و 

اش روی پریسا ای ایستاده بود. هنوز نگاه خیرهگوشه

برای کاوه آزاردهنده بود ولی همین که دست پریسا را 

نگرفته بود، غنیمت بود. قدمی جلو رفت و سالم کرد. 

ند هرسه به او نگاه کردند و جواب دادند و پریسا لبخ

دو ماه اخیر گرم با رنگی زد. افشین برخالف یکیکم

 کاوه احوالپرسی کرد. 



 به، خوش اومدی کاوه جان. به -

ای را که کنار تخت بود و بیکار مانده بود، جلو صندلی

 کشید.

 بشین عمو.  -

رنگی زد. چند وقت پیش افشین با تحکم کاوه لبخند کم

مو صدا بزند دستور داده بود که دیگر حق ندارد او را ع

و حاال انگار دوباره سعادت پیدا کرده بود که افشین 

 عمویش باشد! 

 ممنون، راحتم. شما بفرمایید.  -

افشین بازوی او را گرفت و با مالیمت به طرف صندلی 

 کشید. 

بشین، تعارف نکن. بعد از این همه خستگی و  -

دردسری که این دو روز کشیدی، حاال وقتشه 

. گل کاشتی کاوه، واقعاً من بشینی و خستگی درکنی

 رو یه عمر مدیون خودت کردی. 

 با اصرار کاوه را روی صندلی نشاند و به آتیال گفت: 

 میوه و کیک بگیر. زحمت بکش از بوفه چند تا آب -



حین گفتن این جمله کارتش را درآورد و به طرف آتیال 

 گرفت. آتیال گفت: 

 کارت پیشم هست.  -

 کاوه گفت: قدمی به طرف در برداشت. 

زحمت نکشید، من قبل از اینکه بیام غذا خوردم.  -

 االن واقعاً جا ندارم.

 اش انداخت و اخم کرد. شهره نگاهی به ساعت مچی

 ساعت پنجه.  -

 کاوه منظورش را متوجه شد و لبخند زد. 

هات فایده نداره آبجی خانم. من وقتی کار نصیحت -

قبل هم ره. غذای یه ساعت دارم، گرسنگی یادم می

همکارم سفارش داده بود و گذاشت جلوم وگرنه 

 هنوز هم ناهار نخورده بودم.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_چهارصد_و_پنجاه_و_هشت



 افشین گفت: 

پس چایی یا نسکافه بگیر آتیال جان. این رو که دیگه  -

 خوری کاوه جان؟ می

من باید زودتر برم. اومدم با پریسا صحبتی بکنم و  -

خوام تنها تون میکنم فقط... با اجازهرفع زحمت می

باشیم. اگه ممکنه شما تشریف ببرید بوفه یه چیزی میل 

 کشه. هام زیاد طول نمیکنید. صحبت

 افشین سر تکان داد. 

، 110پرسنل بیمارستان ازم پرسیدن زنگ بزنن  -

آی که گزارش رو ونستم خودت میدگفتم نه. می

فطرت به خواد اون جعفر پستتکمیل کنی. دلم می

سزای کارهاش برسه. محاله رضایت بدم. عذابی 

 که تو این دو روز کشیدیم... 

 صدایش از بغض شکست و ساکت شد. کاوه گفت: 

 های بدی رو گذروندید. کنم چه ساعتدرک می -

باز صورت افشین روی بازوی پریسا دست کشید و 

پریسا از درد درهم رفت. افشین با تأسف نفسی بیرون 

 داد. 



ات بندازم ببینم چه من برم یه نگاهی به پرونده -

 کارهایی برات کردن. 

 شهره گفت: 

مونم تا کاوه کارش من بیرون تو راهرو منتظر می -

 تموم بشه. 

آتیال نگاهی عصبی به کاوه انداخت و بدون حرف از 

دانست چطور واکنش او را کاوه نمی اتاق بیرون رفت.

داد که دوست ارزیابی کند. از یک طرف به او حق می

اش که احتماالً همسر نداشته باشد دختر مورد عالقه

اش بود با مرد دیگری تنها بماند و از طرف دیگر آینده

به نظرش در این شرایط غیرت به خرج دادن 

دنبال هرحال او باید کارش را غیرمنطقی بود. به

تر کرد. صندلی را جلو کشید و به تختخواب نزدیکمی

 کرد. با دقت صورت پریسا را نگاه کرد و پرسید: 

 بهتری؟  -

 آره.  -

 کنم خیلی درد داری. انگار... حس می -



هایش را به عالمت تأیید باز و بسته کرد. پریسا پلک

 کاوه پرسید: 

 دکترت دیگه نیومد؟ این درد طبیعیه؟  -

کتر نیومد ولی بابام رفت پرستار رو آورد. اومد گفت د -

کشه طبیعیه. بهم مسکن زدن ولی چند روز طول می

 بتونم پاشم. 

 نگاه کاوه نگران شد. 

اینجا... من آوردمت اولین بیمارستانی که رو نقشه  -

کردم اینکه زد. حس میدیدم. نبضت خیلی ضعیف می

ز اینه که تر ازودتر برسی به دکتر و درمان مهم

شون چطوریه دونم رسیدگیبیمارستان خوب باشه. نمی

 و دکترهاش خوبن یا نه. 

دوتا آشنا هم پیدا بابام گفت بیمارستان خوبیه. یکی -

 زنه. آد سر میرسن. پرستار مدام میکرد. خوب بهم می

ی خشکی کرد. صدای پریسا هنوز گرفته بود و سرفه

 های اصلی. حرف کاوه تصمیم گرفت زودتر برود سر

تونی بهم بگی چطوری سر شی... میاگه ناراحت نمی -

 از اون کارخونه درآوردی؟ 



گشتم که... یه ماشین کنارم بوق داشتم از پارک برمی -

زد. برگشتم دیدم عمو جعفره. تعجب کردم که با ماشین 

خودش نیست. پرسیدم، گفت ماشینش خراب شده، 

هاش رو گرفته. پرسید کجا ماشین یکی از دوست

 رم خونه. گفت سوار شم. رم، گفتم میمی

ز روی میز پریسا باز سرفه زد و کاوه بلند شد و ا

بارمصرفی را که پر از آب بود غذای بیمار لیوان یک

برداشت و به طرف صورتش برد. پریسا به زحمت 

ای نوشید. با همین سرش را کمی بلند کرد و جرعه

نفس زدن افتاد و چند حرکت کوچک از درد به نفس

لحظه چشمانش را روی هم فشار داد. کاوه با نگرانی 

یسا چشمانش را باز کرد. کاوه به او خیره ماند تا پر

 پرسید: 

 خوای بعداً حرف بزنیم؟می -
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 نه، خوبم. فقط نباید تکون بخورم.  -

 کاوه سر تکان داد و پرسید:

 کرد؟ همون ماشینی بود که قبالً تعقیبت می -

نرفت به  فکر کنم همون بود. اون لحظه اصالً فکرم -

 اون ماشین ولی بعداً... 

پریسا نفس عمیقی کشید و دوباره برگشت سر تعریف 

 کردن ماجرا. 

زیاد با خونه فاصله نداشتیم. عمو جعفر پیچید تو  -

خواد بگیره. یه کوچه و گفت سر راه چند تا نون می

ی دنجه که جا رو دیدی یا نه. یه کوچهدونم اوننمی

 ت و بیشترش باغه. تا خونه هستوش فقط دوسه

کاوه سر تکان داد. قبالً آن کوچه را بارها دیده بود. 

 پریسا گفت: 

های کوچه وایستاد. تعجب کردم. پرسیدم چی وسط -

خواد از صندوق عقب سفره ورداره واسه شده. گفت می

تونست دم نون خریدن. به نظرم عجیب بود چون می

نونوایی ورداره ولی چیزی نگفتم. رفت دِر صندوق رو 

ای دستش بود. سوار وا کرد و برگشت. یه سفره پارچه



از زیر سفره یه آچار  شد، بعد یهو چرخید طرفم و

بزرگ درآورد. زد تو سرم. دیگه هیچی نفهمیدم تا 

وپای بسته تو هام رو وا کردم و دیدم با دستوقتی چشم

 صندوق عقب یه ماشینم. 

 تو همون کارخونه بودید؟  -

کم فرصت پیدا ایم. گاهی یهفهمیدم تو یه کارخونه -

جاییم. دونستم ککردم دوروبرم رو ببینم، ولی نمیمی

داد. اصالً من رو از تو صندوق اون ماشین مهلت نمی

زد و اذیتم اومد سراغم، کتکم مینیاورد بیرون. می

شدم. وقتی به هوش کرد تا از درد بیهوش میمی

فهمیدم روزه یا اومدم، دِر صندوق بسته بود. نمیمی

اومد. دوروبرم ی گرگ میشب ولی یه بار صدای زوزه

کرد. داشتم از ترس م تنم درد میتاریک بود. تما

ها خیلی نزدیک بود، بیشتر از مردم. صدای گرگمی

کردم شاید ماشین رو برده یکی هم بودن. فکر می

ترسیدم یه وقت دِر صندوق وا گذاشته وسط بیابون. می

 ام کنن. تیکهبشه و تیکه

دار شد و کاوه نفس عمیقی کشید. با صدای پریسا بغض

 مالیمت گفت: 



چی گریه نکن پریسا، واسه حاِلت خوب نیست. همه -

دو تموم شده. شکر خدا مشکل حادی نداری، یکی

ری خونه. کنن و میروز دیگه هم مرخصت می

 کس اذیتت کنه. دیگه قرار نیست هیچ

های را روی اش را باال کشید و یک آن چشمپریسا بینی

د یا هم فشار داد. کاوه دودل بود که صحبت را ادامه بده

نه. مطمئن نبود حال پریسا برای مرور آن وقایع مناسب 

 باشد. 

 شو یه وقت دیگه برام بگی؟ خوای بقیهمی -

کس خوام همین االن بگم و تموم شه. با هیچنه. می -

 ها رو به یکی بگم. نتونستم حرف بزنم. دوست دارم این

 به بابات و... آتیال هم نگفتی؟  -

م. هرچی پرسیدن مختصر گفتم نه. دوست نداشتم بگ -

و بهونه آوردم که زیاد یادم نیست. حوصله نداشتم 

 قدر حرف بزنم. این

کاوه نتوانست لبخندش را مخفی کند. با آن استقبال 

گرمی که پریسا از آتیال کرده بود، انتظار داشت قبل از 

همه برای آتیال حرف زده و درددل کرده باشد اما انگار 



قط برای کاوه نگه داشته بود، هرچند ها را فاین حرف

به احتمال زیاد این صرفاً به دلیل شغل کاوه بود و 

شکایتی که قرار بود از جعفر بکنند اما باز هم برایش 

 دلچسب بود. 

 تو این مدت چند بار جعفر رو دیدی؟  -

پنج... شاید هم شش بار اومد. دیگه طوری شده بود  -

 کردم.وحشت می شد،که وقتی دِر صندوق باز می

وچند ساعت کاوه با خودش فکر کرد جعفر در آن سی

وآمد بوده و طوری هم مدام بین تهران و کرج در رفت

هایش توجه کسی را جلب این کار را کرده که غیبت

 نکند.  

 ازت خواست اعتراف کنی نوید رو کشتی؟  -

 آره. -
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 ه با تأسف پرسید: کاو

خواست براش ننوشتی دختر چرا چیزی رو که می -

خوب؟ به جای اینکه این همه درد بکشی، زودتر 

نوشتی که بیاردت و به خیال خودش باید می

تحویلت بده. اون اعتراف هیچ ارزشی از نظر 

 قانون نداشت. 

های پریسا کمی گرد شد و با حالتی که معلوم بود چشم

کبودش را به درد انداخته است، یک این حرکت چشم 

هایش را بست. بالفاصله دو قطره اشک از زیر آن چشم

اش بیرون ریخت و از کنار گوشش ُسر های بستهپلک

 خورد و درون بالش فرورفت. چشم باز کرد و نالید: 

قرار نبود من رو بیاره تحویل بده. بهم گفت اگه  -

کنه م میافوری اعتراف کنم که نوید رو کشتم، خفه

که زود خالص بشم و درد نکشم، ولی تا وقتی 

اعتراف نکردم، باید درد بکشم و آخرش هم با درد 

 میرم. می

 هق افتاد. پریسا به هق



آد زیاد اذیتم کنه. اولش با خودم گفتم دلش نمی -

شناختمش. باالخره عمو جعفر بود، یه عمر بود می

یدام کنه آرم بلکه یکی پگفتم دیوونه شده. طاقت می

 و از دستش خالص شم. 

 پریسا باز هق زد و ادامه داد: 

قدر شدم. اونآخرهاش داشتم از درد دیوونه می -

اومد. دیگه هیچ جیغ زده بودم که صدام درنمی

امیدی نداشتم که از دستش خالص بشم. وقتی 

داد، گوشت بازوهام رو با انبردست فشار می

رحمی هاش یه جور وحشتناکی بود. هیچ چشم

کردم انگار با سنگ نداشت. هرچی التماس می

زدم. دیگه طاقت نداشتم درد بکشم. داشتم حرف می

مردم. تو اون صندوق آهنی خیلی گرم از تشنگی می

بود. زبونم چسبیده بود به ته گلوم و خشِک خشک 

کردم یه ذره آب بهم بده، بود. هرچی التماس می

قبل از  گفت هروقت اعتراف کردی و نوشتی،می

دم. دیگه آخرهاش اینکه بکشمت بهت آب می

قدر حالم بد شده بود که گفتم هرچی بخواد اون



نویسم. با خودم گفتم اگه فوری بمیرم بهتره. ولم می

 کرد و رفت کاغذ بیاره که از هوش رفتم. 

پریسا چشم بست و با درد اشک ریخت. کاوه به خودش 

رده است. از دست لعنت فرستاد که زودتر او را پیدا نک

مانی هم عصبانی بود که دیر آمده بود. اگر زودتر حرف 

حال از مانی کشید. درعینقدر درد نمیزد، پریسا اینمی

آمد و آن ممنون بود چون باالخره آمده بود. اگر نمی

شد... هرچند زد، شاید خیلی دیر میها را نمیحرف

ه بودند خواست خدا و شانس واقعاً کمک کرده بود. رفت

دنبال پژمان و تصادفاً جعفر هم درست پریسا را به 

جا برده بود. کاوه نفسش را پوف کرد و یک برگ همان

 کاغذی از جعبه بیرون کشید. دستمال

 پریسا...  -

پریسا جواب نداد. کاوه دوباره او را صدا زد و پریسا 

 چشم باز کرد. کاوه گفت: 

 تو رو خدا گریه نکن.  -

 یست کاوه. حالم خوب ن -



ها و دیگه تموم شده. چند روز دیگه تمام این زخم -

شی مثل روز اول. یه شه، دوباره میها خوب میکبودی

 دراز! پریسای غد سرتق زبون

اش پریسا را به خنده بیندازد ولی انتظار داشت شوخی

 باز دو قطره اشک از چشمانش بیرون چکید. 

ئنم تا آخر عمرم شم. مطموقت خوب نمیمن دیگه هیچ -

عقب لعنتی رو هر وقت بخوابم، کابوس اون صندوق

کنه. بینم و یه وحشی که افتاده به جونم و اذیتم میمی

 ترسم. ها میی آدممن تا ابد از همه

کنی خوب دم خیلی زودتر از اون که فکر میقول می -

شی، هم روحاً هم جسماً. تو دختر قوی و محکمی می

 هستی. 

خواستم نشون بدم خیلی محکمم نیستم... همیشه می -

ولی واقعاً نیستم. من... یه آدم تنها و بدبختم. این چیزی 

بینید، من نیستم. یه نقابه که زدم به تون میکه همه

 صورتم که از خودم محافظت کنم. 

حال روی تشک اختیار دست پریسا را که بیکاوه بی

 افتاده بود گرفت. 



ها دوستت دارن. بابات، نیستی پریسا. خیلیتو تنها  -

وقت آدم شهره، حتی اون پرهام وروجک که هیچ

ها کنی هم دوستت داره. خیلی وقتحسابش نمی

 دیدم که دلش خواسته بهش توجه کنی.

 :�🌺�دختری در غبار 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_چهارصد_و_شصت_و_یک

 ه کرد: کاوه مکثی کرد و با دلخوری اضاف

تر شدید. آتیال هم که هست و... به نظرم با هم گرم -

امیدوارم بتونی کنارش یه زندگی نو واسه خودت 

 بسازی. 

رنگی زد. کاوه دست او را رها کرد. پریسا لبخند کم

داد. دستمال حس ورود به حریم دیگران آزارش می

قبلی را که میان تلخی اضطراب در دستش مچاله کرده 

یبش چپاند و دستمال دیگری از جعبه بود، توی ج

 بیرون کشید.



هات رو تکون بدی. شهره رو فکر نکنم بتونی دست -

 صدا کنم صورتت رو پاک کنه؟ 

خودت پاک کن، مراقب باش به زیر چشم راستم  -

 نخوره. 

کاوه نفس عمیقی کشید و دستمال را با مالیمت روی 

زیر  صورت پریسا کشید. مراقب بود به کبودی و تورم

 چشمش نزدیک نشود. وقتی کارش تمام شد گفت: 

نویسم و هات رو میجلسه و حرفمن صورت -

کنم. هروقت حالت خوب شد، باید ی پرونده میضمیمه

 بیای امضاش کنی که شکایتت از جعفر رسمی بشه.   

 خوام شکایت کنم. من نمی -

 ابروهای کاوه جمع شد. 

ذیتت کرده شکایت خوای از کسی که این همه انمی -

 کنی؟ 

 نه.  -

 کاوه با مکث پرسید: 

 دلیلش چیه؟  -



ست. از غم پسر آشغالش خل شده. از دیوونه -

حسش و نگاه های بیهاش، چشمبازیکارهاش، وحشی

عجیبش قشنگ معلوم بود عقل از سرش پریده. دیوونه 

جاش تو زندان نیست. باید بره آسایشگاه روانی درمان 

 بشه. 

ص دیوونگیش کار متخصصه نه من و تو، ولی تشخی -

من تو بازجویی همین امروز هم حس نکردم دیوونه 

قدر تعادل بود، ولی مغزش اونشده باشه. عصبی و بی

ی کرد که تا آخر به فکر راهی واسه تبرئهخوب کار می

خودش باشه. به من گفت اصالً خیال نداشته تو رو 

عتراف بگیره و تو بکشه فقط هدفش این بوده که ازت ا

 رو تحویل قانون بده. 

این هم خودش یه جور دیوونگیه. کدوم آدم عاقلی  -

ده که دزده و شکنجه مییکی رو به خاطر یه نقاشی می

 مجبورش کنه به قتلی که نکرده اعتراف کنه؟ 

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

پریسا، من تو این هشت سالی که این شغل رو دارم،  -

های زیادی رو دیدم که مغزشون سالم بوده ولی آدم

آد. ای برنمیکارهایی کردن که از هیچ آدم عادی



ی عمومی داره. رباییه که جنبههرحال اتهام جعفر آدمبه

وابسته به شکایت تو نیست. دادستان خودش جرم رو 

شه، ولی اگه تو محکوم می کنه و جعفردنبال می

 شه. شکایت نکنی مجازاتش کمتر می

خواد اش دیگه به من مربوط نیست. من دلم نمیبقیه -

 یه روانی با شکایت من بره زندان. 

خواد جعفر خیلی سخت متوجه شدی بابات دلش می -

شه خالف میلش مجازات بشه؟ از دستت ناراحت می

 عمل کنی. 

 نگ شد. صورت پریسا به سردی س

 مهم نیست.  -

تو کالً دوست نداری از کسانی که بهت آسیب زدن  -

هایی یه کنی همچین آدمشکایت کنی؟ چرا کمک نمی

گردن درست مدت از جامعه برن بیرون و وقتی برمی

 شده باشن؟

 

 #دختری_در_غبار
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 #قسمت_چهارصد_و_شصت_و_دو

هایش مات شده بود و پریسا نفس صداداری کشید. چشم

رسید. کاوه چند لحظه نگاهش کرد و غمگین به نظر می

کرد در این شرایط دیگر نباید با او بلند شد. حس می

بحث کند اما خیال داشت وقتی حالش بهتر شد، قانعش 

 کند که از جعفر و حتی نامدار شکایت کند. 

تونی بیای ت عوض شد میهرحال... اگه بعداً نظربه -

 شکایت کنی. 

 رنگی زد. پریسا لبخند کم

مرسی که اومدی کاوه. حرف زدم و راحت گریه  -

 کردم، حالم خیلی بهتر شد. 

های پریسا خیره شد و کاوه با لبخند دردآلودی به چشم

 ها قلبش فشرده شد. از کبودی دور یکی از آن

 وظیفه بود.  -

 کنی؟ ام مییه کاری غیر از وظیفه بر -

 با کمال میل.  -



یه چیزی برام بیار بخورم. گرسنمه، ولی دکتر گفته  -

فعالً فقط باید بهم مایعات بدن. اگه حالم خوب بود، فردا 

 تونم غذا بخورم.می

 نظر بابات چی بود؟  -

گفت دکتر درست گفته ولی من دو روزه غذا نخوردم.  -

 ک بخر. تا فردا طاقت گرسنگی ندارم. برام یه کی

اگه بخوری و حالت بد بشه... دوتا دکتر گفتن فعالً  -

 نباید بخوری. 

ام خالی مونده، یهو نباید گفتن چون دو روز معده -

غذای جامد بخورم ولی باور کن این دکترها هیچی 

ام داره فهمم االن معدهشه. خودم بهتر میسرشون نمی

ال زنه واسه یه چیزی که بجومش. به آتیله میله

 یواشکی گفتم ولی گوش نداد. 

تر. قیافه و مدل کاوه دوباره لبخند زد و این بار عمیق

حرف زدن پریسا درست مثل کودکی بود که با اصرار 

خواهد. نگران بود که مبادا خوردن یک خوراکی را می

غذای جامد به او که به شدت ضعیف شده بود آسیبی 

 عمل کند.  برساند اما تصمیم گرفت مطابق خواست او



 خرم. باشه، برات می -

جا بود شینه تو راهرو. اگه هنوز اونشهره گفت می -

 چی؟ 

کاوه یک ابرویش را باال برد و با شیطنتی که از او بعید 

 بود گفت: 

سالی دوازده ماه من و پرهام شهره رو دور  -

هایی رو که زنیم که پرهام بتونه خوراکیمی

مامانش قدغن کرده بخوره! پیچوندن شهره رو 

خوب بلدم، نگران نباش! پنج دقیقه دیگه با کیک 

 اینجام. 

 پریسا لبخند مالیمی زد و کاوه از اتاق بیرون رفت. 

طرف تهران نیم ساعت بعد که داشت در اتوبان به 

رود از راند، دلش شاد بود. به شهره گفته بود میمی

هایی را برای نوشتن گزارش بیاورد و ماشینش برگه

وقتی با کیکی درون جیب داخلی کتش برگشته بود، باز 

شهره را که داخل اتاق آمده بود که سری به پریسا 

میوه به خورد پریسا بزند، بیرون کرده و کیک را با آب

ود. منتظر مانده بود تا خیالش راحت شده بود که داده ب



مشکلی برایش درست نشده و بعد با او خداحافظی کرده 

 بود. 

این بار که از اتاق بیرون آمده بود، آتیال آنجا بود و به 

غره رفته بود. انگار حس کرده بود کاوه زیادی او چشم

پیش پریسا مانده است. کاوه به روی خودش نیاورده و 

 و گرم خداحافظی کرده بود. با ا

کاوه بعد از مرور این لحظات آهی کشید و با خودش 

هایش فکر کرد کاش به آتیال توضیح داده بود که صحبت

ای بوده که قرار است بعدها با پریسا مرتبط با پرونده

ی آگاهی بیاید و آن را امضا کند. حاال که پریسا به اداره

ج با او را کنار گذاشته از این دختر بریده و فکر ازدوا

کرد کنار آتیال بماند و زندگی خوبی بود، باید کمکش می

داشته باشد، مخصوصاً با آن احساس تنهایی شدیدی که 

در وجود پریسا دیده و برای اولین بار از زبانش هم 

 شنیده بود.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی



 #قسمت_چهارصد_و_شصت_و_سه

 شار داد و گفت: غزال گوشی را به گوشش ف

تو رو خدا برگرد نازگل. من شب و روز ندارم. به خدا  -

از روزی که رفتی، نه یه شب خواب درست داشتم نه 

ور درد یه قطره آب راحت از گلوم رفته پایین. از یه

زندگی نازنین رو دوشمه که اون مرتیکه توزرد از آب 

طرف هم فکر تو که االن کجایی، دراومد، از اون

 می، بالیی سرت نیومده. سال

ها مامان این مدت هر بار با هم حرف زدیم فقط این -

 رو گفتی. 

کنم نازگل. دردهام تونم نگران نباشم. دارم دق مینمی -

رو کجای دلم بذارم که بابات این همه سال زن دوم 

خبر موندم؟ اون طفل معصوم هم که داشته و من بی

 کرده بودن. ی یکی دیگه بود و بهش قالب بچه

صدای نفس عمیق نازگل از پشت گوشی به گوش 

 رسید. 

فکر کردی من اگه دلم تو اون خونه خوش بود،  -

شدم بیام مملکت غریب؟ من از دست بابا بلند می



فرار کردم. یه عمر ما رو چپونده بود تو گونی، بعد 

خودش هر کار دلش خواسته کرده. فکر نکن االن 

کس رو یرم. تنهام، هیچماینجا دارم از خوشی می

ندارم، یه روز اگه نتونم کار کنم، فرداش به نون 

 شم. شبم محتاج می

 غزال نالید: 

برگرد نازگل جان. با این وضعی که درست شده  -

کنن، ذارن, اعدام میمعلوم نیست بابات رو زنده می

مونه زندان. فعالً خودمونیم. نازنین که تا ِکی می

گرفته. هر روز چهار عین خیالش نیست طالق 

شه کلی زنه، بعد پامیساعت با تلفن حرف می

گرده. تو هم شب برمیره نصفهکنه و میآرایش می

 که... 

که صدایش ملتمس شده بود ادامه مکثی کرد و درحالی

 داد: 

ی پرسم، راست بگو. نکنه به بهونهاقالً یه چیزی می -

اقعاً داری تو مدل بردنت و یه وقت زبونم الل... نازگل و

 کنی؟ شرکت لباس کار می



آره مامان، به جون خودم کارم همونه، هیچ مشکلی  -

هم ندارم. با یه دختر دیگه یه آپارتمان کوچیک گرفتیم. 

کارم رو دوست دارم، حقوقش هم بد نیست، ولی... خب 

راستش تنهام، خیلی تنها. این دختره که باهاش خونه 

فهمیم. مدیگه رو نمیگرفتم اهل رومانیه. زبون ه

تونیم نیمه انگلیسی بلدیم ولی نمیهردومون نصفه

ها وحسابی حرف بزنیم. بعدش هم ایندرست

خوره. ان. هرکی واسه خودش غذا میجورییه

ی قبل سرما خورده بودم ایم. هفتهانگار همخونهانگارنه

یه روز نرفتم سر کار. یه لیوان آب دستم نداد. وقتی 

م، یه ابراز تأسف کرد و رفت دنبال کارش، فهمید مریض

کس نبود شب هم ساعت دو برگشت. من تب داشتم، هچ

 یه لقمه غذا بده دستم. 

 غزال نفس صداداری کشید. 

گم برگرد نازگل جان. چرا واسه همین چیزها می -

 واالخون جای غریب کنی؟ باید خودت رو آالخون

 نازگل با تردید گفت: 



خب من... خیلی آرزوها دارم. هر دفعه با کلی  -

کردم. از ترس ولرز تو شوهای لباس شرکت میترس

 شدم.  جون میاینکه باد به گوش بابا برسونه، نصفه

 االن که بابات نیست، تو رو خدا برگرد دخترم.  -

راستش... مامان واقعیتش رو بخوای، خیلی دوستت  -

مهربون بودی، ولی  رسیدی،دارم، همیشه بهمون می

خودت هم... خب فکرت مثل باباست. تو ایران مطمئن 

 کنی.پا میبودم اگه بفهمی من تو کار مدلینگم، قیامت به
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 غزال با صدایی لرزان گفت: 

تو بیا، من غلط بکنم که بخوام جلوت رو بگیرم.  -

آبرویی از دوست داری. دیگه بی برو سر هر کاری

شه که بابات آدم کشته باشه. اصالً این بدتر نمی

خوام این خونه رو بفروشم و بریم یه محل دیگه می

های دروهمسایه خالص ها و نگاهکه از شر حرف



کس نشناسدمون. برگرد ریم یه جا که هیچبشم. می

کار گم چینازگلم. به جون خودت یک کلمه هم نمی

 کار نکنی. ی و چیکن

 نازگل با مکث گفت: 

 دم. شاید برگشتم. حاال فکرهام رو بکنم، خبر می -

ها لبخند کمی بعد که خداحافظی کردند، غزال بعد از مدت

را به زبان « شاید»زد. اولین بار بود که نازگل همین 

هایش را به آورده و از مشکالتش گفته بود. غزال دست

 ر باال گرفت. حالت دعا باال آورد و س

دم دخترم رو خدایا، به بزرگی خودت قسمت می -

برگردون. هر بالیی سر زندگیم آوردی، گله ندارم. 

وپر خودم باشن، با آبرو هام زیر بالاقالً بچه

 شون. عروسی کنن و برن سر زندگی

کرد دخترکش به دلش کمی آرام گرفته بود. حس می

 زودی در آغوشش خواهد بود. 

□ 

همراه یک سرباز وارد اتاق شد. بدون اینکه نامدار 

 بنشیند به کاوه نگاه کرد و گفت: 



باز واسه چی من رو آوردی اینجا؟ خجالت  -

 شی؟ کشی هر روز هر روز مزاحمم مینمی

 کاوه غرید: 

تو باید خجالت بکشی. این همه سال دختری رو که  -

 بهت اعتماد داشته عذاب دادی. 

 صدای نامدار باال رفت. 

وغه، یه بار سعی کردی به این بهونه من رو در -

بازداشت کنی. رفتی پریسا رو تشویق کردی ازم 

شکایت کنه. دیدی که نتونستی. پریسا خودش بهتر 

دونه به کی باید اعتماد کنه. دست از سرم می

 وردار. 

کاوه نفس عمیقی کشید و به خودش هشدار داد آرام 

را زیر مشت و جا نامدار خواست همانبماند. دلش می

 لگد بگیرد. 

 بشین.  -

شینم. تو حق نداری مدام به خاطر اراجیف یه زن نمی -

خراب من رو از کار و زندگی بندازی و دستور صادر 



قدر کنم کاوه. بخوای اینکنی بیام اینجا. شوخی نمی

 کنم. الکی برام مزاحمت درست کنی، ازت شکایت می

 کاوه داد زد: 

شینی یا بگم کنم. میشوخی نمیگفتم بشین! من هم  -

 بیان بنشوننت؟ 

نامدار نفسش را پوف کرد و روی همان صندلی لق 

 اتاق نشست. 

 هات رو بزن. وقت ندارم. زودتر حرف -

 کاوه چند لحظه به چشمان او خیره شد. 

 تو اشکان میرهادی رو فرستادی سراغ پریسا. -

 گی کی هست؟ کی؟! اینی که می -

شناختش ولی مطمئنم تو پریسا به اسم ارشیا می -

 دونستی اسم واقعیش چیه.  می

 نامدار پوزخند زد. 

زنی تو؟ باز دیشب خوابت نبرده نشستی چی می -

واسه خودت قصه بافتی؟ آره، من از ماجرای ارشیا 

خبر داشتم، پریسا بهم گفته بود، ولی این 



بوده؟  ها رو از کجا درآوردی که کار منوپرتچرت

برو از پریسا بپرس، من وقتی شنیدم مرتیکه چه 

کارت مخفی خواسته بکنه، خودم سیمغلطی می

پریسا رو گرفتم و انداختم دور، هر روز پریسا رو 

آوردمش که خیالم راحت رسوندم دانشگاه و میمی

 ره سراغش. ی مزلف نمیباشه اون پسره

 کاوه سر تکان داد. 

ر دارم. االن آوردمت اینجا که ها خبدونم، از اینمی -

بگی چرا بعد از اون همه زحمتی که پسره واسه 

نزدیک شدن به پریسا کشید، یهو پشیمون شدی و 

 بهش گفتی بکشه کنار.
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من از کجا باید بدونم اون آشغال چرا یهو غیبش زد؟  -

های پریسا بودم. از روی حرفآره، من کوتاهی کرده 

اومد پسر خوبیه و واقعاً پریسا رو دوست به نظرم می



قدر ساده ترش قضیه رو اینداره. باید به عنوان بزرگ

گرفتم، بعدها هم خیلی پشیمون بودم چون پریسا بعد نمی

از رفتنش واقعاً بدحال بود، اما اینکه داری بهم تهمت 

ریسا، واقعاً زنی که من فرستادمش سراغ پمی

 ست. مسخره

های سحر قوامی پیدا اش رو تو یکی از خطشماره -

کردم. خودش هم گردن گرفته که سحر بهش پول 

 داده مخ پریسا رو بزنه. می

 نامدار داد زد: 

ای لعنت به این زنیکه که این همه واسه این دختر  -

نقشه کشیده. این آشغال از زندان بیاد بیرون، زنده 

مش. لعنت به من که به یه زن هرجایی اعتماد ذارنمی

 کردم و در مورد پریسا باهاش حرف زدم. 

سحر گفته تو بهش مأموریت داده بودی این کار رو  -

بکنه. چند تا پسر رو فرستاده سراغش، پریسا محل 

نداده، ولی باالخره اون عوضی تونسته دلش رو به 

 دست بیاره. 

 نامدار برای چندمین بار نفسش را پوف کرد. 



باز خام اراجیف این زنیکه شدی و من رو کشوندی  -

اینجا؟ چند بار باید بگم کارهای این زن هیچ ربطی 

به من نداره؟ کاوه، بفهم. من... پریسا رو... دوست 

تونی فکر کنی ممکنه براش این دارم. چطوری می

 همه نقشه کشیده باشم؟ 

 ان او خیره شد. کاوه به چشم

ها نبوده. تو بعد از ترک اعتیاد پریسا هم فقط این -

دنبال این بودی که دوباره معتادش کنی. راحله 

نتونسته بهش نزدیک بشه. نقشه کشیدی یکی رو 

بفرستی سراغ ترنم. سحر این هم اعتراف کرده که 

 یکی به اسم رکسانا رو فرستاده بوده سراغ ترنم. 

 ع کرد. نامدار صورتش را جم

های دی. اگه حرفبس کن کاوه. واقعاً داری عذابم می -

یه زن خالفکار دلیل و مدرکه که بتونی باهاش من رو 

دستگیر کنی که کاِرت رو بکن. اگه نیست، مزاحمم 

 نشو. 

 کنی؟ یعنی همه رو انکار می -



ها رو قبول ندارم. اگه کدوم از این حرفمن هیچ -

دوست داری باز برو پریسا رو قانع کن ازم شکایت 

 ای برسی. طوری ممکنه به یه نتیجهکنه. این

 از روی صندلی بلند شد. 

سعی کن بفهمی، پریسا واسه من خیلی عزیزه. از  -

ی خونیم بوده، برام نکیسای طفلک که خواهرزاده

حاله کاری بکنم که اذیتش کنه. ارتباط من با عزیزتره. م

سحر فقط کمک مالی بوده بلکه یه زندگی سالم واسه 

فهمم اشتباه محض بوده خودش درست کنه که االن می

تنها خودش نخواست مثل آدم زندگی چون آدم نیست. نه

هایی که کرده خواد تمام غلطکنه، االن که گیر افتاده می

 نداری؟  بندازه گردن من. کاری

زنم. مطمئن باش از این یکی من با پریسا حرف می -

 گذره. سر جریان اون پسره خیلی اذیت شده. راحت نمی

 تفاوتی دستش را در هوا تکان داد. نامدار با بی

گم که فکر برو حرف بزن، من هم هیچی بهش نمی -

 شی یا نه.نکنی مخش رو زدم. ببینم موفق می
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آخر حرفش باز پوزخند زد و از اتاق بیرون رفت. کاوه 

به دِر اتاق که پشت سر نامدار بسته شده بود، خیره شد 

و روی میزش مشت کوبید. واقعاً هیچ مدرکی نداشت که 

گفت نامدار ثابت کند سحر راست گفته، اما حسش می

حرف مستقیمی در  تمام این کارها را کرده است. هنوز

ی قدیمی او نسبت به افشین نزده بود بلکه مورد کینه

مدرکی به دست بیاورد و بعد از این موضوع به عنوان 

 ی نهایی استفاده کند.حربه

□ 

وری روی دوشش انداخته بود و اش را یکپریسا کوله

آمد. شلخته لباس پوشیده بود و به طرف ماشینش می

بارید. یک دفتر بزرگ میحوصلگی از سرتاپایش بی

زیر بغلش بود و جوری آن را چسبیده بود که انگار صد 

کیلو وزن دارد. یک عینک آفتابی بزرگ روی چشمانش 

ای است بود که کاوه شک نداشت برای پوشاندن کبودی



که هنوز اثرش باقی است. خیره شده بود به زمین و با 

تان رفت. از وقتی از بیمارسهای آرام راه میقدم

مرخص شده بود، کاوه او را ندیده بود. چند روز بیشتر 

نگذشته بود. نزدیک ماشین که رسید، سرش را بلند 

کرد و کاوه را دید که به ماشین تکیه داده بود. اخم 

 مالیمی کرد. 

 سالم. باز چی شده؟  -

 سالم. مگه حتماً باید چیزی شده باشه؟  -

ی جلو کالسم، یه وقتی تو اینجایی آره. هر موقع اومد -

 خبری بوده. 

 کاوه لبخند زد. 

آفرین دختر باهوش. اومدم باهات حرف بزنم، قبل  -

 از اینکه بری خونه. 

 پریسا ریموت زد و با چشم به ماشینش اشاره کرد.

 بشین.  -

کاوه ماشین را دور زد و روی صندلی شاگرد نشست. 

پریسا هم پشت فرمان جای گرفت و وسایلش را با 

 ی زیر پای کاوه روی کف ماشین رها کرد. حوصلگبی



 از کجا فهمیدی اومدم کالس؟  -

کردم اومده باشی. بهت زنگ زدم جواب فکر نمی -

خواستم امروز حتماً باهات حرف بزنم، ندادی. چون می

از شهره پرسیدم کجایی. گفت امروز اصرار کردی که 

کردم... به نظرم بری کالس. واقعاً خوب شدی؟ فکر می

 کشید تا بتونی بلند شی.  ها طول میاید بیشتر از اینب

شدم. گفتم خوب نیستم ولی تو خونه داشتم دیوونه می -

کم بهتر بشم ولی اشتباه کردم. یادم نبود بیام کالس یه

تونم عینک آفتابی بزنم. همه کبودی زیر سر کالس نمی

چشمم رو دیدن. گفتم تصادف کردم. دستم هنوز درد 

 عیفه. تمام چیزهایی که کشیدم، افتضاح بود. داره و ض

کردی. بابات و شهره زیادی اجازه نباید عجله می -

دن تو هر کار دوست داری بکنی. اگه دختر من می

 خوابوندمت. بودی، به زور هم که شده یه هفته می

 رنگی زد. پریسا لبخند کم

کار خدا رو شکر که تو بابام نشدی! حاال بگو چی -

 خوام زودتر برم خونه بخوابم.  داری. می



دونم دوست نداری این امیدوارم ناراحت نشی چون می -

 ها رو بشنوی. حرف

پریسا به سمت کاوه چرخید، عینکش را باال زد و 

سؤالی خیره شد به او. کاوه از دیدن کبودی زیر 

رنگ شده بود، دلش جاهای آن کم چشمش که بعضی از

ریش شد. این کبودی را در وضعیت بدتری دیده بود 

ولی االن که مدتی از روی آن فاجعه گذشته بود، انگار 

شد. تصمیم گرفت زودتر حرف عمقش بیشتر دیده می

 بزند و پریسا را به خانه بفرستد. 

شناختیش، از اشکان... همونی که به اسم ارشیا می -

 ی سحر بوده.دارودسته
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 سحر کیه؟  -



همون زنی که اون روز برات گفتم با نامدار در ارتباط  -

داده تو رو بوده و اعتراف کرده که نامدار بهش پول می

 معتاد کنه. 

رنگ شد که رنگ پریسا پرید. پوست سفیدش طوری بی

سا به پشتی صندلی تکیه داد و کاوه نگران شد. پری

 هایش را بست. کاوه پرسید: چشم

 خوبی پریسا؟  -

 پریسا چشم باز کرد. 

 دونی که نیستم. خودت می -

 کنه؟ هنوز فکر اون مردک اذییت می -

 پریسا عصبی گفت: 

کنه، اینه که در مورد اون االغ تنها چیزی که اذیتم می -

هاش شدم. االن از قدر خر بودم و خام حرفچرا این

 خوای بزنی و هنوز نگفتی حالم بد شد. حرفی که می

 خوام بگم؟ چی می -

 های ظریف پریسا به پایین متمایل شد و نالید: شانه

 ت داشته. امیدوارم نخوای بگی نامدار تو این هم دس -



داشته پریسا. هم اشکان اعتراف کرده سحر مأمورش  -

کرده بوده که به تو نزدیک بشه و گولت بزنه و... تا 

تونه پیشروی کنه، هم سحر گفته نامدار بهش هرجا می

داده که یه پسر رو به تو نزدیک کنه. اشکان پول می

 ها نتونستن. بهشون محل ندادی. نفر چندم بوده. قبلی

های کوچک و سفیدش را که به لرزش ا دستپریس

رو.. افتاده بود، روی فرمان گذاشت و خیره شد به روبه

اش چکید. یک قطره اشک از چشم سالمش روی گونه

 کاوه گفت: 

عاقل باش پریسا. نامدار دوست تو نیست. این دفعه  -

حرفم رو گوش بده و ازش شکایت کن. مطمئنم 

 آردش. ف میفشار بازداشتگاه و زندان به حر

اش را پاک کرد و پریسا با دل دست خیسی گونه

 اش را باال کشید. بینی

تونم. دوستش دارم. این چند روز مدام بهم سر نمی -

ترین زده، کنارش آرامش داشتم. نامدار یکی از مهم

های زندگی من بوده. شاید نتونی بفهمی ولی خیلی آدم

دروغه. من محبت  هاسخته یهو بخوام باور کنم تمام این



بینم. مطمئنم کسی هاش میو نگرانی رو تو چشم

 هاش دروغ بگه. تونه با چشمنمی

یعنی واقعاً هیچ شکی بهش نداری؟ اون زن... همون  -

گم، درسته خالفکاره ولی به نظرم خیلی سحر رو می

 ها رو از خودش ساخته باشه. بعیده تمام این

 پریسا سر تکان داد. 

ها درست باشه، ولی من یه عمر از این حرفممکنه  -

تونم ازش شکایت کنم. حتی اگه نامدار محبت دیدم. نمی

تونم بندازمش زندان. سعی گناه باشه، نمیدرصد بییه

ها رو بهم کن این رو بفهمی. از اون دفعه که این حرف

زدی، خیلی فکر کردم. کل خاطرات یه عمرم رو مرور 

ی بد هم از نامدار ندارم. یه کردم. من حتی یه خاطره

بار هم نشده باهام تندی کنه، اذیتم کنه. همیشه برام 

وقت و حوصله داشته. همیشه راهنماییم کرده. چطوری 

تونم یهو این همه خوبی رو بذارم زیر پام و بیام می

های اون زنه دروغ باشه، ازش شکایت کنم؟ اگه حرف

 ه کنم؟بعدها با چه رویی تو صورت نامدار نگا

 دونی.احتمالش کمه پریسا. من دالیلی دارم که تو نمی -



 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_چهارصد_و_شصت_و_هشت

 بگو که بدونم.  -

ی قدیمی اون دفعه بهت گفتم، نامدار از بابات یه کینه -

 داره. احتماالً خواسته تالفیش رو سر تو دربیاره. 

 ای داره؟ چه کینه -

تونم بهت بگم. فقط ازم قبول کن که ممکنه  نمیفعالً  -

 ای واسه نامدار درست شده باشه. همچین انگیزه

 پریسا تلخندی زد. 

زنی که اگه نامدار بچه داشت، یه جوری حرف می -

شو اذیت کرده و نامدار هم کردم بابام بچهفکر می

 آره. ی بابام درمیداره تالفیش رو سر بچه

د. در تمام این مدت با خودش ابروهای کاوه جمع ش

ی نامدار به خاطر مرگ عشقش فکر کرده بود که کینه

ی پریسا برای اولین بار به ذهنش بوده اما حاال با اشاره



ای که هرگز به دنیا رسیده بود که شاید وجود آن بچه

نیامد و همراه مادرش از دنیا رفت، عامل اصلی این 

ایش عجیب بود که حال برکارهای نامدار باشد. درعین

پریسا اتفاقی این حرف را زده باشد. دل به دریا زد و 

 پرسید: 

 وقت بچه داشته؟ نامدار هیچ -

ازدواج نکرده که بچه داشته باشه. حالت خوبه کاوه؟  -

کنیم؟ اینجا ایرانه. ملت آنجلس زندگی میمگه تو لس

 شن. دار میکنن بعد بچهعروسی می

داند و ی در این مورد نمیکاوه حس کرد پریسا چیز

 تصمیم گرفت حرف را ادامه ندهد. 

باز هم در موردش فکر کن پریسا. اگه تو شکایت کنی  -

اش به تو واقعی گناه باشه، اگه عالقهو نامدار واقعاً بی

باشه، بعدها که تبرئه شد، فرصت داری ازش 

 عذرخواهی کنی و دوباره ارتباطتون برگرده سر جاش. 

نش هم ارتباطمون یه چیزیش شده. ظاهراً با همین اال -

هم خوبیم، ولی... یه چیزی مثل قبل نیست. انگار یه 



تونیم مثل سابق حرف دیوار نامرئی بینمون کشیدن. نمی

 بزنیم و راحت باشیم. 

 کنم باز هم فکر کن. ازت خواهش می -

کنم. تو عجله داشتی زودتر با من باشه، فکر می -

 ها رو از نامدار نشنوم؟ حرف بزنی که این

 کاوه لبخند زد. 

گه. با آره دختر باهوش. البته گفته بود بهت نمی -

تمسخر تشویقم کرد بیام راضیت کنم شکایت کنی. انگار 

کنی. هرچند... تویی که حتی از خیلی مطمئن بود نمی

جعفر شکایت نکردی، واقعاً انتظار بیجایی بود که بیای 

 . از نامدار شکایت کنی

گه باید بابام این چند روز مخم رو خورده. همش می -

ام کنه. به عمهام میاز جعفر شکایت کنم. داره دیوونه

نگفتن چی شده. نیوشا بهش گفته باباش مجبور شده با 

ام همش اردوی مدرسه یه مدت بره شمال. بیچاره عمه

با آرامبخش خوابه. فکر کنم درست حالیش نیست 

مون . نیوشا دیشب اومده بود خونهدوروبرش چه خبره

التماس و زاری که بابام یه کاری بکنه جعفر بیاد 



بیرون. من از اتاقم نیومدم بیرون. وضع خونه خیلی 

ها نامدار رو داشتم ولی جور وقتمزخرفه. همیشه این

 االن... دیگه با اون هم مثل قبل نیستم.

 آتیال چی؟  -

تیه اومد، یه بار هم زنه. یه بار با آهر روز سر می -

کس رو ی هیچخونوادگی اومدن، ولی... من کالً حوصله

 ندارم.

 مانندی کشید.   کاوه نفس آه

شم. زودتر برو خونه خب، دیگه مزاحمت نمی -

 استراحت کن. خداحافظ.
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 ی در را کشید و پریسا گفت: کاوه دستگیره

 مرسی که اومدی.  -



ی شغلی بود ولی خوشحالم که خوشحال یه وظیفه -

 شدی. 

دار باشه ولی این روزها با تو که حرف شاید خنده -

ترم. تو تنها کسی هستی که سر زنم از همه راحتمی

این پرونده زیر و روی زندگیم رو فهمیدی. دیگه نباید 

ه که تو بترسم و بلرزم که مبادا یه چیزی از دهنم دربر

 دونی. نمی

 مانی و ترنم چی؟  -

دونن. نامدار هم بعضی ها هم یه چیزهایی رو نمیاون -

چیزم رو فهمیدی. دونست، ولی تو همهچیزها رو نمی

راستش... واسه خودم هم جالبه که ناراحت نیستم. 

برعکس خیلی هم خوشحالم که یکی هست که هیچ 

 رازی پیشش ندارم. 

 . پریسا گفت: کاوه باز لبخند زد

 یه سؤال بپرسم؟  -

دم جواب بدم. اگه در مورد پرونده بپرس ولی قول نمی -

 باشه... 

 پریسا حرفش را قطع کرد. 



 ربطی به کاِرت نداره.  -

 بپرس.  -

رو خیره شد. چند لحظه پریسا باز چرخید و به روبه

 مکث کرد. 

اون موقع که ازم خواستگاری کرده بودی... دوستم  -

 ؟ داشتی

ابروهای کاوه جمع شد. پریسا نگاهی به او انداخت و 

 منتظر جواب ماند. کاوه گفت: 

 ها گذشته. گذشته -

 دوست دارم بدونم.  -

کردی، انگار این مدت که داشتی زندگیت رو مرور می -

 فقط در مورد نامدار فکر نکردی. 

 پریسا به تأیید سر تکان داد. 

هایی ی آدمکردم، همه چیز زندگیم رو مرورآره، همه -

 شناختمشون. که دیدمشون و می

 خوبه. من دیگه برم.  -



کنم مئن نیستم. حس میکنم... یعنی مطفکر می -

خواستی با دختری ای در کار نبوده. تو میعالقه

شناسیش، ولی کردی خوب میعروسی کنی که فکر می

شناختیش. این هم در نظر بعدها فهمیدی اصالً نمی

گرفته بودی که ظاهرم خوبه و بابام دکتره، وضع 

 مالیش هم بد نیست. 

 تر شد. اخم کاوه غلیظ

اون زمان هرچی بوده تموم شده. االن من و تو  -

ی قتلی دوتا فامیلیم که تصادفاً من مسئول پرونده

 هستم که تو این فامیل اتفاق افتاده. خداحافظ. 

اش بماند، کاوه بدون اینکه منتظر جواب خداحافظی

تر پیاده شد. سریع به طرف ماشینش رفت که کمی عقب

و حرکت کرد. وقتی از کنار  پارک شده بود، سوار شد

ماشین پریسا رد شد، در آینه نگاهی به او انداخت که 

جا پشت فرمان نشسته و خیره شده بود به هنوز همان

رو. کبودی زیر چشمش از این فاصله هم دیده روبه

شد. دنده را عوض کرد و پدال گاز را بیشتر فشار می

از نگاهی به داد. قبل از اینکه به خیابان اصلی بپیچد، ب

آینه انداخت. پریسا هنوز حرکت نکرده بود. دلش 



گرفت. فکر تنهایی این دختر که ظاهراً خانواده داشت 

ها بتواند با وپناهی نداشت که در سختیاما هیچ پشت

 داد.ها تکیه کند، آزارش میخیال راحت به آن
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از شد و مرد جوانی داخل آمد. کاوه با دقت به دِر اتاق ب

او نگاه کرد. پیراهن و شلوار مرتب و تمیزی بر تن 

اش کمی اش آشفته بود. قیافهایداشت اما موهای قهوه

رسید ولی هیچ حدسی نداشت که کجا او آشنا به نظر می

 را دیده است. مرد سالم کرد. کاوه جواب داد و گفت: 

 بفرمایید.  -

 های اتاق نشست. کاوه پرسید: یکی از صندلی مرد روی

 آقای درخشان؟  -

 بله، بهنام درخشان.  -



خواهید در مورد قتل نوید با به همکارم گفته بودید می -

 من صحبت کنید. 

 بهنام به تأیید سر تکان داد. کاوه گفت: 

 شنوم. بگید، می -

 بهنام مستقیم به صورت کاوه نگاه کرد. 

 کشتم.  من... نوید رو من -

ابروهای کاوه باال پرید. مطمئن بود درست شنیده ولی 

این اعتراف صریح به قتل، آن هم از طرف یک غریبه 

 به نظرش خیلی عجیب بود. 

 شناختید؟ نوید رو از کجا می -

کردیم، توی ما... با هم رفیق بودیم، با هم زندگی می -

 اون زیرزمین. 

توانست باشد. زیرزمین جایی غیر از باشگاه نوید نمی

در ذهن کاوه صدها سؤال وجود داشت و هنوز شک 

داشت که این مرد راست بگوید اما تصمیم گرفت محتاط 

کند که باشد و کسی را که خودش آمده و اعتراف می

قاتل نوید است، فراری ندهد و باعث سکوتش نشود. 

 پرسید: 



 ن رو ضبط کنم؟ هاموتونم حرفمی -

عیبی نداره. هرکار دوست دارید بکنید. من دیگه  -

کنم. خسته شدم. این مدت از عذاب وجدان دارم دق می

 اومدم مجازات بشم. 

اش را روی میز در حالت ضبط صدا گذاشت کاوه گوشی

و تصمیم گرفت اول سؤاالت اصلی را بپرسد و بعد اگر 

 یات شود.  حس کرد موضوع واقعیت دارد، وارد جزئ

 چرا کشتیدش؟  -

 بهنام آه عمیقی کشید. 

یه عصبانیت آنی بود. من... من دوستش داشتم. یکی  -

کردم یه از بهترین رفقای زندگیم بود. فکرش هم نمی

 روزی دستم به خونش آلوده بشه. 

 سر چی عصبانی شدی؟ دعواتون به خاطر چی بود؟  -

هام هام... داغونشون کرده بود. جون من به کتابکتاب -

دونست. قبالً کتاب ست. خودش هم خوب میبسته

رو به فنا داده بود. اون دفعه « چگونه انسان غول شد»

دعواش کردم و بهش تذکر دادم حواسش باشه من روی 

هام حساسم. روزی که کشتمش... از بیرون اومدم، کتاب



ریزریز کرده. من عاشق اون  رو« مسخ»دیدم کتاب 

شد که اش پیدا نمیکتاب بودم. چاپ قدیمی بود، لنگه

دوباره بخرمش. دیوونه شدم. سرش داد زدم و حمله 

کردم طرفش. ترسید. فرار کرد. به صفورا گفتم 

 بگیردش. 

دار شد و کاوه با خودش فکر کرد یا صدای بهنام بغض

ر مانده، از واقعاً این مرد که تا امروز از چشمش دو

دوستان صمیمی نوید بوده و طی یک عصبانیت آنی 

تصمیم به قتل او گرفته است، یا ماجرای دیگری 

پرده هست و کسی او را راضی کرده بیاید و قتل را پشت

داد تا بفهمد کدام درست گردن بگیرد. باید ادامه می

 است. 

 صفورا کیه؟ -
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 زده شد. صورت بهنام وحشت



آوردم. اون هم مجازات وای! نباید اسمش رو می -

خوام... دوست ندارم براش دردسر شه؟ نمیمی

درست کنم. اون... اون هیچ تقصیری نداشت. من 

مجبورش کردم. من بهش گفتم نوید رو بگیره و 

 بهش سم خوروندم. 

کرده و  کاوه سعی کرد نشان ندهد که چقدر تعجب

مشتاق است زودتر در مورد فردی که برای قتل کمک 

 کرده بشنود. 

گیره کی مقصره ولی... حاال که قاضی تصمیم می -

 اومدی، باید ماجرا رو کامل بهم بگی. 

 بهنام لبخند زد. 

رسه. قبل از اینکه فراریش دادم. دستتون بهش نمی -

 بیام، به صفورا گفتم بره و دیگه دوروبر من پیداش

 ترسیدم پاش گیر کنه. نشه چون می

 صفورا فامیلیش چیه؟  -

 بهنام شانه باال انداخت. 

 دونم. فامیلش رو نمی -

 کاوه اخم کرد. 



 خوای بگی که گیر نیفته؟ دونی یا نمینمی -

تونه حرف بزنه. دونم. صفورا که نمیواقعاً نمی -

دونستم. خودم این اسم رو روش اسمش هم نمی

 هم خوشش اومد.  گذاشتم، اون

 ابروهای کاوه بیشتر جمع شد. 

 تونه حرف بزنه؟ یعنی الله؟ نمی -

فهمه ولی الل نیست ولی زبون ما رو بلد نیست. می -

 تونه حرف بزنه. نمی

 های ایرانه یا خارجیه؟ از قومیت -

دونم. من تو همین تهران باهاش آشنا شدم. گیج نمی -

و خسته و گرسنه بود. دستش خون اومده بود. معلوم 

کم ترسید. بعد کمبود یکی کتکش زده. اولش ازم می

 خوام اذیتش کنم. بردمش خونه. فهمید نمی

کردید. کنی؟ گفتی با نوید زندگی میتنها زندگی می -

 منظورت تو همون سوئیته؟ 

 هنام سر تکان داد. ب

 آره، همون سوئیت.  -



بعد از فوت نوید کجا رفتی؟ چرا کسی به من نگفته  -

کرده؟ چطوری جا زندگی میبود یکی با نوید اون

 کس نفهمیده؟ جا و هیچصفورا رو بردی اون

 بهنام عصبی گفت: 

گم من پرسی. دارم بهت میاَه! چقدر سؤال می -

دستش عصبانی شدم،  قاتلم، من نوید رو کشتم. از

به صفورا گفتم بگیردش، بعد بهش سم دادم. جلو 

چشم خودم مرد. لرزید، تشنج کرد و به پهلو افتاد. 

پشیمون شدم. تکونش دادم. التماس کردم پاشه. 

 ُمرده بود. 

 یک قطره اشک روی صورت بهنام چکید. 

خودم خاکش کردم. رو قبرش یه بوته شمعدونی  -

 کاشتم. 

ا که یک آن از تعجب باز مانده بود، بست کاوه دهانش ر

و سریع فکر کرد. مسلماً این مرد داشت در مورد کس 

زد چون نوید در آخرین لحظات دیگری حرف می

های حیاط پیدا شده بود. کسی او عمرش روی موزاییک

 را خاک نکرده بود. 



زنی؟ فامیلیش داری در مورد کدوم نوید حرف می -

 چیه؟ 

 هایش زد. بهنام چنگی به مو

 قدر خنگی؟ چطوری سروان شدی؟ تو چرا این -

کاوه جا خورد و اخم کرد. سعی کرد به روی خودش 

 نیاورد و این توهین را نادیده بگیرد. 

ببین، تو اومدی اینجا با من حرف بزنی، چون  -

عذاب وجدان داری و ناراحتی که یکی رو کشتی. 

 باید بهم اطالعات بدی. فامیلی نوید چی بود؟

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_چهارصد_و_هفتاد_و_دو

پرسی انگار کالً گم خنگی دیگه. یه چیزهایی میمی -

فهمیدی شد میتو این عالم نیستی. اگه حالیت می

 شون رو به کسی بگن.ها بلد نیستن فامیلیموش

 کاوه مبهوت پرسید: 



 موش؟!  -

 جوه؟ پس چی؟ کی غیر از موش کتاب می -

 ه نفسش را پوف کرد. با اخم پرسید:کاو

کی بهت یاد داده بیای من رو سر کار بذاری؟  -

تونم به خاطر اینکه پلیس رو بازی دادی و وقتم می

کنم. برو رو گرفتی، بازداشتت کنم، ولی گذشت می

 دنبال کاِرت، دیگه هم از این فکرها به سرت نزنه. 

بهنام سرش را به راست و چپ تکان داد. معصومانه 

 گفت: 

نه، واقعاً خیال بازی ندارم. گفتم که عذاب وجدان  -

اومدی تو داشتم. نوید دوستم بود. این مدت هروقت می

ی زیرزمین تماشات رفتی، از پنجرهکوچه و می

کردم ترسیدم. همش فکر میها ازت میکردم. اولمی

کنی. مامان آی دستگیرم میتلم، میفهمی من قااالن می

ست که دنبال قاتل گفتن این همون افسرهبابام همش می

شدم. دیگه طاقت نداشتم هر نویده. داشتم دیوونه می

 روز عذاب بکشم. اومدم خودم بهت بگم من کشتمش. 



ی یاس زندگی ای؟ تو کوچههای اون کوچهاز همسایه -

 کنید؟ می

 آره.  -

فهمید که چرا ه او نگاه کرد. حاال تازه میکاوه با دقت ب

ی این مرد به نظرش آشنا آمده است. مرد چهره

روی منزل پریسا با ی ویالیی روبهمیانسالی که در خانه

کرد، شباهت عجیبی به این پسر همسرش زندگی می

جوان داشت و احتماالً پدرش بود. مشکل این بود که 

های آن تک همسایهکاوه بعد از قتل نوید خودش با تک

کوچه حرف زده و پرسیده بود آن شب مورد مشکوکی 

اند، اما مطمئن بود بهنام را اولین بار را دیده یا شنیده

بیند. به ذهنش فشار آورد و سعی کرد است که می

بیشتر به یاد بیاورد. کمی بعد اسم آن مرد را به خاطر 

 آورد. 

 تو پسر آقای غفرانی هستی؟  -

 آره.  -

 آقای غفرانی ناپدریته؟  -

 نه، بابامه. -



 پس چرا فامیلیت درخشانه؟  -

 بهنام خندید. 

آد. سلنبه خوشم نمیهای قلنبههه! من از اسمهه -

 دوست دارم فامیلیم درخشان باشه. 

کاوه نفس عمیقی کشید. دیگر الزم نبود بپرسد که چرا 

آن شب آقای غفرانی و همسرش گفته بودند فقط یک 

ارند که ازدواج کرده و از ایران رفته است. دختر د

واضح بود که نخواسته بودند پسرشان را که عقل 

وحسابی نداشت، به او معرفی کنند، مخصوصاً که درست

گفته نوید را کشته است و البد بهنام قبل از آن مدام می

اند برایش دردسر درست شود. برای نگران شده

 اطمینان پرسید: 

ده که توی سوئیت زیرزمین نوید یه موش بو -

تون بوده، تو هم یه گربه داری که اسمش خونه

هات رو جویده، تو گفتی صفوراست. نوید کتاب

 صفورا بگیردش و بهش سم دادی؟ 

 بهنام دوباره بغض کرد. 



دلم خیلی براش سوخت. جسدش خشِک خشک شده  -

قدر عصبانی بودم که بود، عین چوب. اول اون

ورا زجرکشش کنه. چند بار خواستم بذارم صفمی

گرفت و ولش کرد. تنش زخم شده بود. صفورا 

داد. از هاش فشارش میگرفت و الی پنجهگازش می

 اومد. گفتم بهش سم بدم خالص بشه. تنش خون می

 کاوه زیر لب غرید: 

 ای سم گذاشته دم دست تو؟ کدوم دیوونه -

پاشه. از باغبون گرفته بودم. اومده بود حیاط رو سم ب -

ی خواستم بریزم گوشهبهش گفتم یه ذره سم بده. می

شب ها بمیرن. دوستشون ندارم. نصفهسوئیت سوسک

رن. بعد پشیمون شدم. آن رو صورت آدم راه میمی

 ها نیست که پاهاشون خیلی چندشه.تقصیر اون
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  ِکی نوید رو کشتی؟ -



هه! دو روز قبل از اینکه اون یکی نوید بمیره. هه -

جالبه تو یه کوچه دوتا نوید دو روز بعد از هم بمیرن، 

 نه؟ 

توجه کاوه جلب شد. اینکه بهنام خبر داشت نوید در آن 

کرده و کشته شده، موضوع را کوچه زندگی می

کرد. با دِر خراب آن خانه بعید بدجوری مشکوک می

اش نوید را یکی از آن لحظات دیوانگی نبود بهنام در

داده کشته باشد. شاید ذهنش در آن لحظه تشخیص نمی

این نوید با موشی که مزاحمش بود، فرق دارد. هرچند 

های بهنام نوید با سم گیاهی کشته نشده بود اما حرف

چندان قابل اعتماد نبود. شاید این را هم قاطی کرده و 

 اشتباه گفته بود.  

 اون یکی نوید هم تو کشتی؟  -

 نه، اون رو دماغ نواری کشته.  -

گم ها، نوید پسر همسایه نوید موشه رو نمی -

 تون منظورمه. روییروبه

 بهنام سر تکان داد و با اطمینان گفت: 

 آره، فهمیدم. من که مثل تو خنگ نیستم بابا!  -



 هرهر خندید و ادامه داد: 

کنم. یعنی تماشا میمن همیشه از پنجره کوچه رو  -

ها که بابام دِر رم تو حیاط ولی شبروزها می

آد. صفورا کنه، من خوابم نمیسوئیت رو قفل می

ذارم زیر پام پره لب پنجره، من هم یه صندلی میمی

کنیم. اون شب دیدم دوتایی بیرون رو تماشا می

ی خودشون اومد بیرون، نواری از خونهدماغ

اه کرد. وقتی دید کسی نیست، ور رو نگور اوناین

ی نویداینا. در خونه رو بدوبدو رفت طرف خونه

 کشید و هل داد، رفت تو. 

ابروهای کاوه باال پرید. هیجان خاصی در وجودش 

خزیده بود و هزار سؤال در ذهن داشت، منجمله اینکه 

ی زیرزمین دیده که کسی نوید را بهنام چگونه از پنجره

ترین چیز فهمیدن به قتل رسانده است، اما فعالً واجب

زد. با احتیاط هویت کسی بود که بهنام از او حرف می

 پرسید: 

 نواری کیه؟ دماغ -

 نواریه دیگه. دماغ -



 اسمش چیه؟  -

 نواری. دماغ -

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

اینکه اسمیه که خودت روش گذاشتی. اسم واقعیش  -

 چیه؟ 

آد. هروقت من رو تو کوچه خبر ندارم. ازش بدم می -

 خوام بخورمش. ره. انگار میبینه، بدوبدو درمیمی

 کرد:  بهنام هرهر خندید و اضافه

کردم خیلی بداخالقی. اومد. فکر میاز تو هم بدم می -

 االن ازت خوشم اومد. مهربونی. 

 کاوه لبخند زد. 

آد. پسر خوبی هستی. حاال بهم من هم از تو خوشم می -

 نواری زنه یا مرد؟ بگو دماغ

 زنه.  -

 چند سالشه؟  -

 بهنام شانه باال انداخت. 

 دونم. نمی -



 سن توئه یا من یا مامانت؟ مثالً همجوونه یا پیر؟  -

 بهنام چند لحظه فکر کرد. 

 از کجا باید بفهمم؟ من چند سالمه؟  -

ویک تو به نظرم باید حدودهای بیست... یا بیست -

 سن توئه؟نواری همسالت باشه. دماغ
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 خبر ندارم.  -

 سؤال هم گذشت و پرسید:کاوه از این 

 ست؟ نواری کجای کوچهی دماغخونه -

هایی رو که دوستشون ندارم، یادم نیست. من آدم -

 دارم. جاشون رو یادم نگه نمی

 بذار کمکت کنم یادت بیاد.  -

 دوست ندارم یادم بیاد.  -



ببین، گفتی من رو دوست داری. من هم دوستت دارم.  -

تو و صفورا. آدم به دوستش االن با هم دوستیم، مثل 

 کنه دیگه. کمک می

 وگشادی زد. بهنام لبخند گل

 کنه. آره، دوست خوبه. دوست کمک می -

نواری کدومه. ی دماغپس سعی کن یادت بیاد خونه -

تون باشه که تو دیدی از روی خونهباید سمت روبه

 ی نویداینا. شون دراومده و رفته طرف خونهخونه

 آره.  -

ی روی خونهی شما تقریباً روبهب... خونهخ -

شون یه آپارتمان نویدایناست. سمت راست خونه

کنه، پس اون نوسازه که هنوز کسی توش زندگی نمی

ذاریم کنار. بعدش یه خونه ویالیی قدیمی رو می

 ست، بعد... طبقهیه

 بهنام حرفش را قطع کرد. 

از ها رو آد. خونهمن از در و دیوار خوشم نمی -

های ندازم بیرون. یادم نیست خونهمغزم می

 ان. مون چه شکلیکوچه



 کاوه نفسش را پوف کرد. 

 شناسی؟نواری رو ببینی میاگه دماغ -

 خوام ببینمش. دوست ندارم بشناسمش. نمی -

کاوه بند انگشتانش را شکست و سعی کرد آرام بماند. 

اید او حاال که بهنام چنین سرنخی به دستش داده بود، ب

کرد بلکه اطالعات بیشتری نصیبش شود. را رام می

نواری را کنار بگذارد تصمیم گرفت فعالً شناسایی دماغ

 و چیزهای دیگری بپرسد. 

ی نواری رفت تو خونهاون موقع که دیدی دماغ -

 نویداینا، چقدر قبل از مردن نوید بود؟ 

 نوید که دو روز قبلش مرده بود.  -

ست، همونی که گفتی منظورم نوید همسایه -

 نواری رفته تو حیاطشون. دماغ

مون رد شده اکبر از باالی خونهموقعی بود که ته ُدب -

 بود. 

 شناسی؟ ها رو میستاره -



آره، خیلی خوبن. دوستشون دارم. واسه همین فامیلیم  -

 رو گذاشتم درخشان. 

 شه؟ گی، حدوداً ساعت چند میخب این موقعی که می -

 بهنام اخم کرد. 

کنه. تیک میآد. زیادی تیکاز ساعت خوشم نمی -

ها. وقت همیشه ها هم ستارهروزها خورشید هست، شب

 معلومه. 

ها ِکی تو آسمون آرم ستارهخب من زیاد سر درنمی -

های اول تونی بهم بگیرن. میشن و کجا میجا میجابه

 شب بود یا آخرهاش؟ 

بره باال آد من رو میاول شب نبود. مامانم هر شب می -

 گردونده بود پایین. شام بخوریم. خیلی وقت بود برم

 آمیز گفت: کاوه سر تکان داد و تشویق

آفرین، این خیلی راهنمایی خوبی بود. گفتی بابات  -

 کنه. وقتش ِکیه؟ ها دِر سوئیت رو قفل میشب

کنه، ولی یه بار دیگه هم بعد از شام در رو قفل می -

 ده. آد بهم دارو میمی



 دفعه عصبی شد و داد زد: یک

من از اون قرص زردها متنفرم. صد بار بهش گفتم  -

خواد تا صبح بیرون دوست ندارم بخوابم. دلم می

ده. یه بار دستش رو رو تماشا کنم. به زور بهم می

براش سوخت. از دستش  گاز گرفتم ولی بعد دلم

 خون اومد.
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عصبانی نشو پسر خوب. بابات دوستت داره. همه  -

ها باید بخوابن. اگه نخوابی که فرداش شب

تونی بری تو حیاط خورشید رو نگاه کنی و نمی

 بفهمی چقدر از روز گذشته. 

انی منفجر شده بود، به همان طور که ناگهبهنام همان

زد، صدایش کامالً سرعت هم آرام شد و وقتی حرف می

 عادی بود. 

 گه. بابام هم همین رو می -



 خب اون شب بابات قرصت رو داده بود یا نه؟  -

نداده بود. فکر کنم از هرشب دیرتر شده بود چون  -

ی ره. خونهقدر راه نمیاکبر اونهای قبلش ُدبشب

اومد. نا فکر کنم مهمونی بود. صدای آهنگ مینویدای

 بره. البد بابام فکر کرده بود با اون سروصدا خوابم نمی

کاوه با خودش فکر کرد زمان تقریبی دیده شدن زنی که 

شناسد، تقریباً باید همان نواری میبهنام به نام دماغ

 حوالی ساعت قتل باشد. 

 خب بعد چی شد؟  -

کردم. ناز میمن داشتم صفورا رو  -

نواری وهفت بار نازش کرده بودم که دماغپونصدوبیست

ی ی نویداینا دوید بیرون و رفت طرف خونهاز خونه

 خودشون. 

کاوه از هیجان نفسش را با صدا بیرون داد. احتماالً به 

 شکل تصادفی قاتل نوید را پیدا کرده بود. 

کردی یا بینش فاصله پشت سر هم صفورا رو ناز می -

 بود؟ 



شمرم. پشت هم نازش کرده فاصله بیفته از یک می -

 بودم. 

کاوه در ذهنش حساب کرد که اگر هر بار نوازش گربه 

نواری بین هشت تا نُه دقیقه یک ثانیه طول بکشد، دماغ

در حیاط آن خانه بوده است. هزار احتمال وجود داشت 

سی که بیش از همه ذهنش را درگیر کرده بود، و حد

این بود که آن زن با نوید در حیاط قرار داشته و بعید 

ی مسموم را به او داده و از نبود در این فاصله نوشابه

خانه گریخته باشد، هرچند هیچ فرضی نداشت که اگر 

ی لباس پریسا از قتل کار یک غریبه بوده، لیوان و تکه

 رسید: کجا آمده است. پ

 بعد چی شد؟  -

دادم. بابام بعدش آهنگ تموم شد. داشتم گوش می -

اومد پایین گفت وقت خوابه. بهش گفتم قرص زرد 

وداد دوست ندارم. خواب دوست ندارم. یهو صدای جیغ

بلند شد. بابام دوید رفت باال ببینه چه خبره. من هم باز 

بعد یه رفتم پشت پنجره. آمبوالنس اومد. بعد تو اومدی. 

عالمه پلیس اومدن. بعدش باز بابام اومد بهم قرص داد. 

 دیگه خوابم برد. 



هایش را به بهنام بلند شد و مقابل میز کاوه آمد. دست

 جلو دراز کرد و کنار هم نگه داشت. 

 ها. بهم دستبند بزن، مثل فیلم پلیسی -

کاوه به چشمان معصوم او نگاه کرد و احساس تلخی را 

 ه بود، عقب راند. که سراغش آمد

کرده. تو کار بدی نکردی. نوید موشه اذیتت می -

 ها رو بجوه. کسی حق نداره کتاب

 بهنام لبخند عمیقی زد. 

 ندازی زندان؟ یعنی من رو نمی -

دم آم پیشت چند تا عکس نشونت مینه. یه روز می -

 که بهم بگی دماغ نواری کدومه. 

 بهنام داد زد: 

 آد. ببینم. من ازش بدم می خوام عکسش رونمی -

خب کمکم کن بفهمم نوید رو کشته یا نه. بذار آدمی  -

 که دوستش نداری، بره زندان. 

 بهنام زد زیر گریه. 



خوام. زندان پنجره نداره. آسمون نداره. ستاره نمی -

 خوام بره زندان.نواری بَده ولی نمینداره. دماغ
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کاوه بلند شد و دست او را گرفت. با مالیمت به طرف 

های اتاقش برد و نشاند و خودش هم کنارش صندلی

 نشست. 

 دم. گریه نکن. آروم باش. باشه، عکس نشونت نمی -

بهنام با آستین پیراهنش صورتش را پاک کرد و 

 اش را باال کشید. بینی

 شه. م؟ مامانم نگران میتو مهربونی. حاال بر -

 بلدی برگردی خونه؟  -

 بهنام با اطمینان سر تکان داد. 

 ی یاس.خوام برم کوچهگم میآره، به تاکسی می -

 اسم خیابون چی؟  -



 یادم نیست.   -

 کاوه برای هزارمین بار اندوهش را با نفسی بیرون داد. 

 من رو چطوری پیدا کردی؟  -

 سرچت کردم، نبودی. اسمت بود ولی آدرست نبود.  -

 گوشی داری؟  -

ست. کلی مقاله آره. گوگل خیلی خوبه. توش پر ستاره -

نویسه. از تو هم نوشته بود ولی ها میهست. از ستاره

 نگفت کجایی. 

 باالخره از کجا فهمیدی؟  -

ها که دنبال قاتل نویدن از مامانم پرسیدم این پلیس -

ور تهرانه. شون اونگفت خیلی دورن. گفت ادارهکجان. 

شون آگاهیه. بعد باز سرچ کردم. آگاهی گفت اسم اداره

کنه. زیاد بود. از شهره پرسیدم داداشش کجا کار می

 گفت اینجایی. 

 کاوه با تعجب پرسید: 

 بهت آدرس داد؟  -



نه، گفت آگاهی خیابون زنجان. رو نقشه سرچ کردم.  -

 اکسی، صاف آوردم اینجا. نشون دادم به ت

کاوه چند لحظه به صورت بهنام نگاه کرد که هوش و 

زد. پسری که کتاب زمان در آن موج میدیوانگی هم

شناسی، ولی خواند و مقاالت سنگین ستارهمی« مسخ»

 شان فقط اسم کوچه را بلد بود. از آدرس خانه

 ذارن تو تنها بری بیرون؟ مامان بابات می -

آم تو کوچه. مامانم هر ذارن. روزها میمی هه!هه -

کنه از کوچه نَرم بیرون، من هم دفعه سفارش می

 رم. نمی

 کاوه اخم مالیمی کرد. 

ولی امروز اومدی. کار خطرناکی کردی. اگه گم  -

 شدی چی؟ می

نشدم که. اومدم پیدات کردم. چه خوب شد اومدم.  -

 عذاب وجدان داشتم. حالم خوب شد. 

لند شد و از اتاق بیرون رفت. دِر اتاق گروهبان کاوه ب

 قدرتی را باز کرد.



این پسری که تو اتاق منه... اسمش بهنام غفرانیه.  -

اش تماس بگیر ها، با خونوادهبسپر به یکی از بچه

بیان ببرنش. بهشون اطمینان بده پسرشون جرمی 

مرتکب نشده. سفارش کن بیشتر مراقبش باشن و 

 یرون. نذارن تنها بره ب

 گروهبان که بلند شده و خبردار ایستاده بود گفت:

 اطاعت قربان.  -

یه چیزی هم بده بخوره. بگو سرش رو گرم کنن که  -

وحسابی نداره. اگه یهو تابی نکنه. عقل درستبی

 های عجیب زد یا گریه کرد، باهاش مدارا کنن. حرف

 چشم قربان.  -

 یاس رو بیار.ی های کوچههای تمام دوربینفیلم -

قربان، اگه خاطرتون باشه، اون کوچه چند تا دوربین  -

کدوم دِر محل بیشتر نداره که همون اوایل دیدید. هیچ

 داد. وقوع قتل رو نشون نمی

ای هستم. بیار سالن فیلم که با یادمه. دنبال چیز دیگه -

 ابعاد بزرگ ببینم. 

 اطاعت قربان. -
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اش ای متفکر از اتاق بیرون رفت. گوشیکاوه با چهره

در جیبش لرزید. آن را بیرون کشید و چند لحظه به اسم 

پریسا با تردید خیره شد. از آخرین دیدارشان بارها به 

های پریسا فکر کرده بود، به سؤاالتی که بدون حرف

داد. دلش می ها آزارشپاسخ گذاشته بود. آن حرف

قدر ذهنش درگیر چند سؤال باشد و به خواست ایننمی

زور خودش را از فکر کردن به سؤاالت او خالص کرده 

بود. مردد بود که جواب بدهد یا نه ولی باالخره روی 

 گوشی انگشت کشید و سالم کرد. پریسا گفت: 

 سالم کاوه. خوبی؟  -

ها کاوه وارد سالن خالی شد و روی یکی از صندلی

 نشست. 

 شکر، بد نیستم. تو چطوری؟ بهتر شدی؟  -



ست. نه زیاد. هنوز درد و کبودی دارم و بدنم کوفته -

کنه. انگار پوستم های سرم هم خیلی اذیتم میبخیه

 شه. ها کشیده میخشک شده، بخیه

 امیدوارم زودتر این عوارض تموم بشه.  -

 پریسا مکثی کرد و پرسید: 

 آی بریم بیرون؟ امروز عصر می -

 کاوه کمی جا خورد. 

 کار خاصی داری؟ مشکلی پیش اومده؟  -

ام سر رفته. دوست دارم یه گشتی نه، فقط حوصله -

 بزنیم. 

 شرمنده، خیلی گرفتارم.  -

 پریسا با خنده گفت: 

نگفتم وسط ساعت کاِرت بیا که! هر موقع  -

 ت تموم شد بیا. هاگرفتاری

کار من وقت و ساعت نداره. ممکنه تا دوازده شب  -

 اینجا باشم. 



دو ساعت به خودت حاال وسط اون همه کار یکی -

 مرخصی بده دیگه. 

 کاوه سرد و خشک گفت: 

 چه دلیلی داره مرخصیم رو با تو بگذرونم؟  -

 پریسا مبهوت پرسید: 

 قدر غریبه شدیم؟ یعنی این -

هایی که وقته هستیم. این مدت مگه غیر از وقتخیلی -

 کاری داشتیم، با هم جایی رفتیم؟ 

 کاوه!  -

دلخوری در صدای پریسا آشکار بود و این دیگر طاقت 

کاوه را تمام کرد و نتوانست آرام بماند. کسی که باید 

 شد، او بود نه پریسا. عصبی گفت: دلخور می

ی قبل شروع کردی ز دفعهدونم چی تو سرته که انمی -

هایی که مطمئنم با دلت یکی نیست. به گفتن حرف

هرچی هست، بهتره از این کارها دست ورداری و 

 دوباره هوس بازی با من به سرت نزنه. 



خوام با تو بازی کنم؟ فقط گفتم یه کی گفت من می -

 ساعت بریم بیرون. 

بریم  ارتباطی بین من و تو وجود نداره که بدون دلیل -

کنی که وآمد میبیرون. تو داری با یه مرد دیگه رفت

واسه ازدواج بهتر بشناسیش. به نظرت آتیال خوشحال 

گی شه بشنوه ما با هم رفتیم گردش؟ اصالً بهش میمی

 که همچین کاری کردی؟ 

 پریسا عصبی گفت: 

ذارم؟ فقط گفتم مگه دارم باهات قرار عاشقانه می -

ازه من هنوز هیچ جوابی یه ساعت بریم بیرون. ت

به آتیال ندادم، قرار نیست از حاال نسبت بهم 

 احساس مالکیت کنه.
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به من ربطی نداره قراره ارتباط تو با آتیال یا هر مرد  -

ای چطوری باشه ولی لطف کن پای من رو نکش دیگه

 وسط این بازی مسخره. 

ای نداری با خوای بگی تو خودت هیچ عالقهیعنی می -

 هم بریم بیرون؟ 

چرا باید داشته باشم؟ تو دختر شوهرخواهرمی. فقط  -

 یه نسبت فامیلی دور با هم داریم. 

 پریسا با حرص گفت: 

طوری وانمود کنی عیبی باشه، اگه دوست داری این -

اری خودت قدرها هم هالو نیستم. یا دنداره، ولی من این

 زنی یا من رو. رو گول می

 عین واقعیت رو گفتم.  -

 نخیر، خیلی قشنگ دروغ گفتی.  -

 کاوه پوزخندی عصبی زد. 

دونی چی دوست دارم و چی یعنی تو بهتر از من می -

 دوست ندارم؟ 



خوای انکار فهمم چرا میدونی ولی نمیخودت هم می -

سته وقتی کنی. تو بیمارستان خودت رو لو دادی. در

دید و گوشم حال بودم، ولی چشمم میهوش اومدم بیبه

هات شنید. اون همه نگرانی، اینکه دکتر رو با سؤالمی

چرخیدی و مراقبم دیوونه کرده بودی، مدام دورم می

 بودی، معنیش چیه؟ 

 انجام وظیفه بود.  -

هایی که از مرگ نجاتشون باور کردم! واسه تمام اون -

 وری مضطربی؟ طدی، اونمی

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

واسه خودت قصه نباف پریسا. ماجرای من و تو یه  -

خواستگاری معمولی بوده. من هیچ احساس خاصی 

به تو ندارم، یعنی از اول هم نداشتم. اون روز 

خواستم با دختری که فکر خودت هم گفتی. من می

شناسمش ازدواج کنم، زیبایی و کردم خوب میمی

که  خونواده هم مالک انتخابم بود. اون ماجرا هم

تموم شد. سعی کن این رو بفهمی و به زندگیت 

 برسی. به خواستگارهای زمان حال فکر کن. 



 پریسا عصبی گفت: 

 خیلی ممنون از نصایح ارزشمندتون. کاری نداری؟  -

 از اول هم کاری نداشتم. تو زنگ زدی.  -

قدر نفس صدادار پریسا در بوق اشغال گم شد. پریسا آن

به خشم آمده بود که بدون خداحافظی تماس را قطع 

کرده بود. کاوه خودش را روی صندلی پایین کشید و 

چشمانش را بست. این تماس او را بدجوری به هم 

خواست این دختر را که یک دنیا ریخته بود. دلش نمی

ها بود برنجاند، اما برای قدر تنمشکالت داشت و این

ها مال هم نبودند. پریسا باید پریسا بهترین کار بود. آن

کرد که از این همه تنهایی و به ازدواجی فکر می

 مصیبت دورش کند. 

های کوچه را های دوربینیک ساعت بعد کاوه تمام فیلم

در ابعاد بزرگ دیده و چیزی نصیبش نشده بود. عصبی 

گرفت به اتاقش برود و  و کالفه بود. تصمیم

ها را نگاهی های روزهای اول قتل با همسایهمصاحبه

زد کسی که آن شب وارد حیاط خانه بیندازد. حدس می

شده، یک دختر یا زن جوان بوده است. بعید بود نوید با 

دار قرار گذاشته باشد. تا جایی که یادش وسالزنی سن



. احتماالً بود، تعداد زنان جوان آن کوچه زیاد نبود

توانست با تحقیق و پیگیری سر دربیاورد که کدام می

 ها ممکن است سراغ نوید رفته باشد. یک از آن

با این فکر بلند شد و از سالن بیرون رفت. در راهرو 

سربازی با عجله به سوی او آمد. احترام گذاشت و 

 گفت: 

قربان، جناب سرگرد باهاتون کار دارن. دستور  -

 ع برید اتاقشون. فرمودن سری

 ی بهنام اومدن؟ خانواده -

با مادرش صحبت کردم قربان. خیلی نگرانش بود.  -

 افته. االن دیگه باید برسه. تشکر کرد و گفت راه می

 اگه اومد، بگو باهاش کار دارم. نگهش دار تا بیام.  -

 اطاعت قربان.  -

د کاوه به طرف اتاق سرگرد هدایتی راه افتاد. امیدوار بو

ی بهنام چیزی در مورد زنی که بهنام به اسم خانواده

نواری از او حرف زده بود، بدانند. بعید نبود بهنام دماغ

ها اش چیزی به آنهای بروز دیوانگیدر یکی از زمان



گفته باشد. وارد اتاق سرگرد شد، خبردار ایستاد و 

 احترام گذاشت. سرگرد گفت: 

 بشین شمس.  -

سرگرد انداخت. بعد از چند سال  کاوه نگاهی به صورت

های مقتدر توانست بفهمد پشت آن چشمهمکاری می

تابی روی اولین صندلی هیچان خاصی نهفته است. با بی

 نشست و منتظر ماند. سرگرد گفت: 

 االن آتوسا رهنما اینجا بود.  -

 های کاوه گرد شد. چشم

 مادر نوید گنجی؟  -

 سرگرد سر تکان داد. 

ی کور این داشت. ممکنه بتونی گرهاطالعات جالبی  -

 پرونده رو باز کنی. 

که با خودش کاوه مشتاق منتظر شنیدن شد، درحالی

کرد چرا باز نادیده گرفته شده و آتوسا تصمیم فکر می

 گرفته به جای او با مافوقش صحبت کند.
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 آتوسا با صدایی ضعیف گفت: 

راه نیستم. تازه خودم رو ببخشید، من... هنوز روبه -

کم پیدا کردم. یعنی بعد از اینکه شنیدم جعفر چه یه

وضعی داره، به زور بلند شدم که بتونم 

ام رو سروسامون بدم. دختر ی خونوادهموندهباقی

 جوونم هنوز باید زندگی کنه.

حکم که با دلسوزی آمیخته سرگرد با صدایی مقتدر و م

 شده بود گفت: 

کنم. اگه اومدید پیگیر حق دارید خانم، درکتون می -

ی قتل پسرتون باشید خیالتون راحت باشه، ما پرونده

 کنیم که قاتل رو پیدا کنیم.هرکاری از دستمون بربیاد می

 کنم بدونم کی قاتله. واقعیتش... من فکر می -

ه پریسا رهنما شک داشتید و... قبالً شنیده بودم که ب -

های مختلف مطرح کرده بودید. چند بار این رو به شکل

همسرتون هم به خاطر همین اشتباه االن تو زندانه و 



منتظر حکم دادگاه. ما هیچ مدرکی نداریم که این فکر 

 شما و همسرتون رو اثبات کنه. 

کردم پریسا قاتله. شاید مقصرم که همچین من فکر می -

ری رو تو سر همسرم انداختم اما این چند روز که با فک

کم به خودم هزار مصیبت داروهام رو کم کردم و یه

کنه. اشتباه بدی اومدم، انگار تازه ذهنم داره کار می

 کرده بودم. پریسا قاتل نیست. 

آتوسا آه عمیقی کشید و موقعی که دوباره شروع به 

 لرزید. حرف زدن کرد صدایش می

تونم بذارم یلی سخته ولی... باید بگم. نمیگفتنش خ -

خون پسرم رو زمین بمونه. افشین پسر من رو 

 کشته. 

 سرگرد با حالتی که انگار جا خورده باشد پرسید: 

 افشین رهنما؟ برادرتون؟  -

درست شنیدید. برادر من، پسرم رو پرپر کرده. هیچ  -

 شکی ندارم. 

 واسه این حرفتون دلیلی هم دارید؟  -



گفتم که تازه چند روزه داروهام رو کم کردم. انگار  -

پنجاه روز تازه از خواب بیدار شدم. یه بعد از چهل

 چیزهایی یادم اومده که... 

 آلود شد و مکثی کرد.صدایش بغض

چی زود یادم هنوز ذهنم زیاد متمرکز نیست. همه -

گم، بعد هرجاش الزم بود ره. مختصر براتون میمی

 بدم. بگید توضیح 

 بفرمایید.  -

اول اینکه... اون شب... همون شبی که نویدم رو  -

 کشتن... 

 باز صدایش لرزید اما به خودش مسلط شد و ادامه داد: 

بعد از شام بود. نوید رفته بود تو حیاط. همه  -

سرگرم بودن. دیدم که افشین رفت تو اتاق کارش. 

اون لحظه به نظرم چیز عجیبی نبود، بعد یادم 

ت با کی سرگرم حرف زدن شدم و یادم رفت نیس

کنم، بعدش دیگه افشین ولی االن که دارم فکر می

 رو ندیده بودم تا موقعی که... 



اش بلند شد. طوری با درد گریه هق خفهصدای هق

ها چقدر کرد که معلوم بود یادآوری این صحنهمی

 اش را باال کشید. دهد بینیعذابش می

مون موقعی که فهمیدیم نوید ته حیاط افتاده و همه -

دو نفر دنبال افشین بودن. از همه ور، یکیدویدیم اون

دیرتر رسید. از پشت جمعیت اومد و شروع کرد به 

ها. من اون لحظه داغ بودم و تنفس مصنوعی و این

فهمیدم ولی االن که فکر هیچی غیر از حال نوید نمی

ن تو حیاط بوده که از همه دیرتر کنم، مطمئنم افشیمی

ای خودش رو قایم کرده بوده و وقتی رسیده. یه گوشه

گردن، فکر کرده بهتره خودش رو دیده دارن دنبالش می

ی همکفه. از تمام شون طبقهدونید، خونهنشون بده. می

شه رفت تو حیاط. اون موقع که رفته ها راحت میپنجره

جا رفته باشه ست از اونبود تو اتاق کارش... بعید نی

 بیرون و... نویدم رو... 

شه. اینکه یکی رفته تو یکی از خانم، این دلیل نمی -

 ها و دیرتر از بقیه رسیده اصالً دلیل قتل نیست.اتاق
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 هنوز دلیل اصلیم رو نگفتم.  -

 بفرمایید.  -

 آتوسا مکثی کرد و چند لحظه سکوت بود. 

پا کرد و به نوید شبی که پریسا تو حیاط قشقرق به -

تهمت زد، افشین خونه نبود. من به پاکی پسرم ایمان 

ی دعوا و جروبحث نداشتم. همش داشتم ولی حوصله

آد، پریسا براش نگران بودم افشین که از سر کار می

د با نوید دعوا کنه. به بازی دربیاره و افشین بیامظلوم

نوید سفارش کرده بودم اگه اومد، یه وقت از کوره 

 مون. درنره و بذاره شر بخوابه، ولی افشین نیومد خونه

 خب...  -

 آتوسا نگاهی به سرگرد انداخت. 

رفت سر کار، از فردا صبحش که نوید داشت می -

زنه. زیاد پنجره شنیدم داره با افشین تو حیاط حرف می

دیک ساختمون نبودن. گاهی که ماشینی از کوچه رد نز

هاش شنیدم اما وسطشد، اصالً صداشون رو نمیمی



اومد. هردوشون عصبی بودن. بلند گاهی صداشون می

زدن ولی لحنشون عصبانی بود. باز نگران حرف نمی

کردم که اگه الزم شد، شدم. داشتم از الی پرده نگاه می

 زود بدوم پایین. 

 هاشون شنیدید؟ صحبت چی از -

افشین به نوید توپید که مواظب رفتارش باشه. نوید  -

هم عصبانی جواب داد که هیچ کاری نکرده. هردوشون 

پریسا »شدن. نوید گفت تر میِهی داشتن عصبی

افشین بهش گفت دهنش رو ببنده وگرنه «. ستدیوونه

دایی تهدیدم نکن »کنه. بعد... نوید گفت... ادبش می

اگه بنا به تهدید کردن باشه، من بهتر از تو بلدم.  چون

 «.  کافیه دهنم رو وا کنم که به فنا بری

 آتوسا نفس عمیقی کشید. 

زر زیادی نزن. اگه الزم »بعد افشین بهش گفت  -

وقت بشه، بلدم همچین دهنت رو ببندم که دیگه هیچ

 «. نتونی بازش کنی

 هق آتوسا بلند شد.  باز صدای هق



شه، داداشم... برادری ر هم کرد. باورم نمیهمین کا -

 که یه عمر دوستش داشتم، پسرم رو نابود کرد. 

سرهنگ صبر کرد تا آتوسا دوباره به خودش مسلط 

 شود بعد پرسید: 

بعداً از نوید نپرسیدید که اون بحث سر چی بوده؟  -

چه آتویی از برادرتون داشته که بهش گفته اگه 

 شه؟ یدهنش رو باز کنه، نابود م

 آتوسا با صدایی گرفته گفت:

 طوری یه چیزی گفته. پرسیدم... خندید، گفت همین -

 گفت؟ به نظرتون درست می -

دونم... اون موقع باور کردم. نوید از این کارها نمی -

آورد و واسه اینکه روی زیاد داشت. یهو جوش می

گفت. فکر کردم باز از طرف رو کم کنه، یه چیزی می

گم البد یه چیزی ا بوده، ولی... االن با خودم میههمون

بوده که افشین هم فوری گفت اگه زیادی حرف بزنه 

 کنه. ساکتش می

 باز صدایش پر از بغض شد و سکوت کرد. 

□ 
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اش را از روی میز برداشت و روی آن سرگرد گوشی

 انگشت زد. 

 با دقت گوش کردی؟ نظرت چیه شمس؟  -

ها دونید که این حرفقربان، مطمئنم خودتون بهتر می -

 پسندی واسه محکومیت یه نفر نیست. دلیل محکمه

 سرگرد سر تکان داد. 

دونیم که مادر حرفت درسته ولی ما چیزهایی می -

ذارم کنار ها رو میدونه. وقتی این حرفمقتول نمی

مک که از باشگاه مقتول فرستاده شده پیگیری اون پیا

بوده... به نظرت ممکنه افشین رهنما واقعاً زنش رو 

 کشته باشه و نوید یه جوری از ماجرا باخبر شده باشه؟ 

دونم قربان. تمام خانواده و فامیل خبر دارن بعید می -

که مینا تو بیمارستان به خاطر سرطان جراحی کرده و 



روزهای آخر همش تو گفت فوت شده. خواهرش می

بیمارستان بوده، حتی موقعی که مینا از دنیا رفته هم 

پیشش بوده. ضمن اینکه عرض کرده بودم خدمتتون که 

وقتی با افشین حرف زدم، گفت مطمئن بوده نامدار این 

کنم افشین حرف رو انداخته تو سر نوید. من فکر نمی

قدر جدی گرفته باشه که به خاطرش موضوع رو این

 وید رو بکشه. ن

 سرگرد چند لحظه فکر کرد. 

گی. حرفت منطقیه. تازه یه نکته دیگه هم درست می -

پنجاه روز در حدی داروی اعصاب هست. این خانم چهل

خورده که همش خواب بوده. هنوز هم و آرامبخش می

ی خودش کمش کرده کنه ولی به گفتهداره مصرف می

ار شوهرش باشه. که بتونه به دخترش برسه و پیگیر ک

 قدر هوش و حواس داشته باشه. به نظرم بعیده این

ی مهمی اشاره کردید، یه چیزی هم قربان به نکته -

یادم اومد که ممکنه بهش مربوط باشه. دیشب که با 

زدم، گفت افشین باالخره پریسا رو خواهرم حرف می

راضی کرده که بیاد از جعفر شکایت کنه. پریسا گفته 



کنه. اگه این آد این کار رو میبهتر شد، میحالش که 

 ی جعفر رسیده باشه... حرف به گوش خونواده

 سرگرد حرف کاوه را قطع کرد. 

ها هنوز آفرین شمس، درست زدی وسط خال. این -

حتی خبر ندارن پریسا شکایت نکرده. دیروز گفتی کسی 

 به عنوان وکیل جعفر نیومده که بخواد پرونده رو ببینه. 

بله قربان. حدسم این بود که نیوشا هنوز وقت نکرده  -

وپاش رو گم قدر دستواسه باباش وکیل بگیره یا اون

کار کنه که باالخره تصمیم دونسته چیکرده بوده و نمی

 گرفته جریان رو به مادرش بگه. 

کنن جعفر به خاطر ها فکر میدر نتیجه شاید این -

وسا رهنما خواسته با شکایت پریسا تو زندانه. ممکنه آت

متهم کردن برادرش، پریسا رو وادار کنه بیاد رضایت 

 بده. 

 های کاوه کمی جمع شد. چشم

بعید نیست قربان. چند روز قبل پریسا رهنما  -

زاری شون و با گریهگفت نیوشا رفته بوده خونهمی

کرده که جعفر رو بیارن از افشین خواهش می



مامانش هنوز خبر از بیرون. اون روز گفته بوده 

اوضاع باباش نداره و بهش گفته واسه اردوی 

مدرسه مجبور شده فوری بره شمال، االن آتوسا 

گفت چند روزه وضع جعفر رو فهمیده و می

داروهاش رو کم کرده و این چیزها یادش اومده. به 

نظرتون منطقیه؟ مشخصاً در مورد زمان دروغ 

هم کنارش  ایهای دیگهگفته، حاال شاید دروغ

 باشه.
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 هایش را درهم گره کرد. سرگرد انگشت

فرستم، دوباره با دقت این وویس رو برات می -

گوش کن و ببین چه برداشتی ازش داری. احتماالً 

های این خانم هیچ سندیتی نداره. فعالً هیچ حرف

ی بکنیم ولی بد نیست گوشهتونیم روش اقدامی نمی

ای هم تو ذهنت باشه. پیگیر باش. شاید کس دیگه



اون ساختمون جروبحث افشین و نوید رو شنیده 

تونی در این مورد باشه یا... خالصه ببین چی می

 پیدا کنی. 

 کاوه بلند شد و پا کوبید. 

اطاعت قربان. بعدازظهر یه گزارش جدید هم در  -

دمتتون. موضوعی هست فرستم خمورد پرونده می

 تون. که باید در جریان باشید. با اجازه

سرگرد سری تکان داد و کاوه بیرون رفت. ذهنش 

بدجوری درگیر و پر از آشوب بود. از یک طرف دلش 

نواری خواست زودتر دنبال دختری به نام دماغمی

های ای از فکرش را حرفبگردد، از طرف دیگر گوشه

و سوءظنی که نسبت به افشین  آتوسا اشغال کرده بود

دانست کدام مسیر او را زودتر به پیدا کرده بود. نمی

 نتیجه خواهد رساند و بهتر است کدام را دنبال کند. 

وقتی به اتاقش رسید، تصمیمش را گرفته بود. به 

احتمال زیاد آتوسا راست و دروغ را به هم بافته و 

نوید را  تحویلش داده بود. خیلی بعید بود که افشین

کشته باشد. پس بهتر بود زودتر مطمئن شود و او را 

نواری بگردد. کنار بگذارد و با خیال راحت دنبال دماغ



داد یک نکته بود که در مورد افشین ذهنش را آزار می

هایش به حال خود رها و از مدتی قبل میان گرفتاری

فهمید، امکان داشت خیلی شده بود. اگر این را می

اش را از روی میز برداشت و ل شود. گوشیچیزها ح

 شماره گرفت. چند لحظه بعد رضا گفت: 

کار داری یا زنگ زدی دوباره شام دعوتم کنی؟  -

 زود موضعت رو مشخص کن!

 کاوه خندید. 

 علیک سالم!  -

 تری باید سالم کنی. تو کوچیک -

خب تو به جای تعیین تکلیف یه بله بگو، مهلت بده  -

 من سالم کنم! 

 رضا هم خندید و گفت: 

 ات تموم شد؟ چطورهایی؟ انگار سرحالی. پرونده -

اگه بتونی یه کار کوچولو برام بکنی ممکنه همین  -

پی اکانت تلگرامی رو که روزها تموم بشه. بلدی آی

دیلیت شده پیدا کنی؟ یا مثالً اینکه از چه شماره خطی 

 ساخته شده بوده. 



 یکه؟ آخر دردسره. زهرمار! این اسمش کار کوچ -

 پس شدنیه.  -

آد. یعنی تا حاال همچین محسن همه کار ازش برمی -

چیزی ازش نخواستم ولی بعیده تو کامپیوتر و اینترنت 

 بگه چیزی شدنی نیست. 

آریش استخدام این محسنت خیلی جواهره. چرا نمی -

 شه؟ 

 رضا نفسش را پوف کرد. 

عالف نیست که کلی درآمد داره بابا. مثل من و تو  -

 بیاد با چندرغاز حقوق اینجا کار کنه. 

 حقوق تو که بد نیست آقای دکتر.  -

زنه استعفا بدم برم خوب هم نیست. گاهی به سرم می -

 دنبال پول. 

 پس تا استعفا ندادی این کار رو بکن.  -

پیام تلگرام تو گوشی کیه؟ احتماالً چون اکانت حذف  -

 خواد. شده، گوشی رو می

 حله، تو گوشی خودمه. الزم شد، بگو بیارم.  -



 برمت پیش محسن. ریم بیرون، بعد میشام می -

 به جون خودم خیلی گرفتارم رضا.  -

 رضا نچ کرد. 

 این دفعه مهمون من، خسیس!  -

صحبت این چیزها نیست. باور کن خیلی درگیرم. این  -

 شه االن دید و گوشی رو رسوند دستش؟ محسن رو می

 کنم. زنم خبرت میهش زنگ میب -

 منتظرم. عالفم نکنی رضا.  -

 رضا غر زد: 

ربع دیگه بهت برو دنبال کارت وقتم رو نگیر. تا یه -

 دم محسن در دسترسه یا نه. خبر می

کاوه وقتی تماس را قطع کرد لبخند زد. وجود رضا 

فقط از نظر راه انداختن واقعاً یک نعمت بود، نه

کرد میان زد حس میکارهایش، هر بار با او حرف می

این همه آشوب ذهنی روح زندگی در جسمش دمیده 

 شده است. 

□ 
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 کاوه گوشی را به گوشش فشار داد و مبهوت پرسید: 

 تو مطمئنی رضا؟  -

مطمئنم بابا. محسن تو این کارها استاده. وقتی این  -

 اسم رو آورده، یه ذره هم نباید شک کنی. 

کند. دیروز کاوه با خودش فکر کرد بیهوده دارد تقال می

محسن به رضا وعده داده بود که مشخصات مورد نظر 

ا پیدا کند و به قولش عمل کرده بود. حرف رضا کاوه ر

درست بود چون محسن هیچ شناختی از مظنونین 

ها را پرونده نداشت و طبیعتاً محال بود اسم یکی از آن

به رضا گفته باشد، آن هم درست کسی که کاوه شک 

خواست با این پیگیری، او را ضعیفی به او داشت و می

به این باور رسید، از فهرست ذهنش خط بزند. وقتی 

کرد باید زودتر اضطرابی در وجودش جوشید. حس می

 اقدام کند. 



 مرسی رضا، خداحافظ.  -

منتظر پاسخ رضا نماند و تماس را قطع کرد. از اتاق 

قدر بیرون دوید و وارد اتاق گروهبان قدرتی شد. آن

عجله داشت که حتی وقت را تلف نکرد تا به او که به 

و خبردار ایستاده بود، آزادباش احترامش بلند شده 

 بدهد.  

سریع حکم بگیر واسه بازرسی منزل و مطب افشین  -

 رهنما. دوتا اکیپ تجسس هم آماده کن. 

قربان، چند دقیقه قبل جناب سرگرد دستوری داده  -

بودن و با دادسرا تماس گرفتم. گفتن قاضی کشیک 

نیومده. زنگ زدن به جانشینش ولی هنوز نرسیده 

را. قرار شد هروقت جناب قاضی تشریف آوردن، دادس

 های دادسرا بهم اطالع بدن. بچه

ای که شنیده بود کاوه نفسش را پوف کرد. از لحظه

ی خودکشی مینا را برای او فرستاده، افشین نامه

کرد اضطراب بدی به جانش افتاده بود. این ثابت می

 های افشین دروغ بوده است، نه در مورد ماجرایحرف

مینا، چون مقداد و محسن به این کار اعتراف کرده 

بودند. با دروغ و انکار افشین در مورد دیدن آن نامه، 



هایش زیر سؤال رفته بود، احتماالً در مورد ی حرفبقیه

نامدار دروغ گفته بود، از همه بدتر اینکه امکان داشت 

او قاتل مینا باشد وگرنه دلیلی نداشت این نامه را 

برای پلیس بفرستد. کاوه هیچ حدسی نداشت ناشناس 

که چطور ممکن است کسی که بر اثر سرطان مرده، به 

قتل رسیده باشد ولی شک نداشت که داستانی پشت پرده 

های دیروز آتوسا مثل خوره است. از سوی دیگر حرف

زد. کسی که یک به جانش افتاده بود و داشت آتشش می

نبود دست به کشتن  نفر را به قتل رسانده بود، بعید

دیگران هم بزند. همیشه اولین خالف خیلی سخت بود 

شد. اگر افشین ولی بعد برای فرد عادی و راحت می

نوید را کشته و اثر انگشت پریسا را روی لیوان 

گذاشته بود، پس تمام رفتارهایش در مورد پریسا دروغ 

ای به دخترش نداشت و و تظاهر بود. افشین هیچ عالقه

کرده بود او را به کشتن بدهد. جان پریسا در خطر سعی 

بود و امکان داشت افشین هر لحظه تصمیم بگیرد کار 

تمامش را به آخر برساند. سرش را تکان داد و نیمه

سعی کرد روی کارهایی که باید بکند متمرکز شود. تازه 

متوجه شد که گروهبان تمام این مدت خبردار ایستاده 

 داد و گفت: بوده است. آزادباش 



هروقت قاضی رو پیدا کردی و حکم گرفتی، بهم زنگ  -

 بزن. 

 اطاعت قربان. -
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کاوه دوباره به اتاقش برگشت. نزدیک غروب بود و 

توانست کارهای جاری را رها وقت پیش کاوه میخیلی

ی کار شنیدن نتیجهکند و به خانه برود ولی برای 

محسن مانده بود و برای سرگرم کردن خودش 

ی یاس را بررسی کرده بود. دخترهای ساکن در کوچه

کدامشان مشکوک نبودند و نتوانسته بود به نظرش هیچ

اش زنگ زد. ای برسد. غرق کار بود که گوشیبه نتیجه

نگاهی به اسم نامدار انداخت و روی گوشی انگشت 

 کشید. 

 سالم.  -



ها به گوش صدای نامدار همراه صدای خیابان و ماشین

 رسید و مضطرب بود. می

 تونی پریسا رو پیدا کنی؟ یا افشین رو. سالم. می -

 نگرانی باز به قلب کاوه چنگ زد. 

 چی شده؟  -

زنه. پیداشون االن وقت پرسیدن نیست. دلم شور می -

 کن. 

 کاوه سعی کرد خودش را کنترل کند و آرام گفت: 

 خالصه و سریع بگو چی شده. باید دلیل داشته باشم.  -

از سر کار که برگشتم، صدای دادوبیدادشون بلند بود.  -

هاشون فهمیدم باز افشین گیر داده بهش که از حرف

قدر گرم گرفته. حسابی سر هم ها با آتیال اینچرا تازگی

دیگه صداشون نیومد. من رفتم باال. تقریباً داد زدن بعد 

نیم ساعت بعد افشین زنگ واحدمون رو از پایین زد که 

تر جا کنم. ماشین من از همه عقببرم ماشینم رو جابه

بود. افشین ماشین پریسا رو برد بیرون، من هم ماشینم 

خواستم برم رو گذاشتم تو کوچه چون کالفه بودم و می

م باال که لباس بپوشم. باز صدای داد یه دوری بزنم. رفت



پریسا بلند شد و رفتم پشت پنجره. افشین و پریسا تو 

آم. به زور من رو اصالً نمی»حیاط بودن. پریسا گفت 

دیدم که افشین بازوش رو «. مجبور کردی باهات بیام

به زور «. کنی. راه بیفتتو بیخود می»فشار داد و گفت 

 کشیدش طرف در حیاط. 

 ر نفس صداداری بیرون داد. نامدا

سریع لباس پوشیدم رفتم پایین. آروم رفتم تو کوچه،  -

ها. پریسا نشسته بود پشت فرمون. پشت درخت

صورتش ترسیده بود. افشین کنارش نشسته بود. داشت 

گفت فقط زد ولی پریسا هیچی نمیبا عصبانیت حرف می

ان شده رو. باالخره راه افتادن. نگرزل زده بود به روبه

بودم، رفتم دنبالشون. پشت یه چراغ جا موندم و 

 گمشون کردم. 

 به پریسا زنگ نزدی؟  -

 زدم، جواب نداد. پیام هم دادم ولی ندید.  -

 کاوه با نگرانی پرسید: 

 رفتن؟ ور میاالن کجایی؟ کدوم -



ورتر از خونه رفتن سمت غرب. من چند خیابون اون -

ه. من پریسا رو خوب گمشون کردم. پیداشون کن کاو

 زده بود. شناسم. مطمئنم نگاهش وحشتمی

کاوه با نامدار خداحافظی کرد و به فکر فرورفت. 

های نامدار بدجوری اضطراب را به جانش ریخته حرف

بود، مخصوصاً که این ساعت از روز افشین باید سر 

اش بود و حضورش در خانه عجیب بود. گوشیکار می

ید و با پریسا تماس گرفت. ته ذهنش را از روی میز قاپ

امیدی بود که شاید پریسا نخواسته جواب نامدار را 

جلوی افشین بدهد. تماس جواب داده نشد و کاوه با 

ی شهره زد و دعا کرد جواب بدهد. تابی روی شمارهبی

داد. ها را جواب نمیوقتی مراجعه کننده داشت، تماس

 زیاد طول نکشید که شهره گفت: 

 الم. سه دقیقه وقت داری تا مریض بعدیم بیاد. س -

 سالم. پریسا کجاست؟  -

 باید خونه باشه. برنامه نداشت جایی بره.  -

ده. تو ِکی از خونه نیست، گوشیش هم جواب نمی -

 اومدی بیرون؟ 



ی مامان بودم. بعدازظهر هم پرهام رو من ناهار خونه -

 ؟جا و اومدم سر کار. چطور مگهگذاشتم اون

 از افشین خبری داری؟  -

 شهره با نگرانی گفت: 

 کنی. اتفاقی افتاده؟ چیزی شده کاوه؟ داری نگرانم می -

 نپرس فقط جواب بده. -

حدودهای ساعت پنج زنگ زدم به افشین. گفت از  -

ره خونه. پرسیدم چطور بیمارستان دراومده و داره می

، آرهره مطب، گفت ماشینش بازی درمیمستقیم نمی

ره خونه ماشین رو بذاره و با ماشین پریسا بره می

 مطب تا بعداً سر فرصت ماشین رو ببره تعمیرگاه.
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 بعدش دیگه خبری ازش نداری؟  -



الل بالیی نه. تو رو خدا بگو چی شده. یه وقت زبونم -

 سر افشین یا پریسا نیومده باشه؟ 

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

هیچی نشده شهره. برو به مریضت برس. فعالً  -

 خداحافظ. 

کاوه تماس را قطع کرد و در کامپیوترش دنبال فایلی 

گشت که اسم و آدرس منزل و محل کار تمام مظنونین 

ی قتل نوید ثبت شده بود. چند لحظه بعد آن را پرونده

ی مطب افشین را گرفت. اشغال بود. پیدا کرد و شماره

 گوشی را روی میز انداخت. 

های شهره کمی آرام شده بود. افشین ماشینش با حرف

را به خانه برده بود که با ماشین پریسا به مطب برود. 

دند. احتمال شاید در این بین با پریسا جروبحثی کرده بو

داشت پریسا با بردن ماشینش مخالفت کرده و افشین 

مجبورش کرده بود او را تا سر خیابان یا مطب برساند. 

کالغ کرده و موضوع را کالغ چهلبعید نبود نامدار یک

تر به گوش او رسانده بود که باز افشین را خراب داغ

 کند. 



اسم اش زنگ زد. کاوه نگاهی به چند لحظه بعد گوشی

که از دهانش « بله»شهره انداخت و گوشی را قاپید. 

 درآمد، شهره با اضطراب گفت: 

 چی شده کاوه؟ تو رو خدا بگو.  -

 چیزی نشده، بهت که گفتم.  -

کدوم مطمئنم یه چیزی شده. پریسا و افشین هیچ -

دن. زنگ زدم مطب افشین. هاشون رو جواب نمیگوشی

های امروز ته وقتمنشیش گفت نیومده. زنگ زده گف

 رو کنسل کنه و واسه یه روز دیگه وقت بده. 

های شهره کاوه سعی کرد اضطرابی را که با حرف

دوباره وجودش را گرفته بود، از خودش دور کند. تازه 

به ذهنش رسیده بود که مسیر مطب افشین نسبت به 

شان به سمت غرب نبود و باز احتمال اینکه خانه

اش درست باشد، شدت گرفته گرانیهای نامدار و نحرف

بود. او پریسا را به زور با خودش به جایی نامعلوم 

 برده بود. با لحنی آرام گفت: 



البد افشین تصمیم گرفته امروز نره مطب و ماشینش  -

هاش یه رو ببره درست کنه. پریسا هم حتماً با دوست

 جایی رفته. 

ی؟ تو یعنی تو الکی زنگ زدی اون همه سؤال پرسید -

 شم. رو خدا بگو چی شده کاوه. دارم دیوونه می

خواستم در مورد پرونده هیچی نشده شهره. من می -

باهاشون حرف بزنم. دنبالشون گشتم دیدم جواب 

زنم صحبت دن، از تو پرسیدم. حاال شب زنگ مینمی

 کنیم. برو به کارت برس، الکی هم نگران نشو. می

های کاوه زیاد اد حرفدشهره با حالتی که نشان می

قانعش نکرده خداحافظی کرد. کاوه گوشی را روی میز 

هایش گرفت. گذاشت و پیشانی ملتهبش را میان دست

کرد، خیلی هم زیاد، از طرفی احساس خطر می

دانست چه باید بکند. سعی کرد نگرانی را کنار بزند نمی

هایش را بست و در ذهنش تمام و فکر کند. چشم

دفعه چشم باز کرد و مکن را مرور کرد. یکهای مراه

گوشی تلفن روی میز را برداشت. وقتی گروهبان قدرتی 

 جواب داد پرسید: 



اون حکمی که از قاضی واسه ردیابی گوشی پریسا  -

 رهنما گرفته بودی چقدر اعتبار داشت؟ 

 کنم قربان. االن نگاه می -

صدای کلیدهای کیبورد به گوش رسید و کاوه طاقت 

نیاورد منتظر بماند. گوشی را گذاشت و بلند شد. وقتی 

وارد اتاق گروهبان شد، او که هنوز گوشی تلفن را بین 

 گونه و گردنش نگه داشته بود برخاست. 

 ببخشید قربان، شبکه ُکنده. االن تازه فایل باز شد.  -

کاوه جلو رفت و به فایلی که روی مونیتور باز شده بود 

شم حکم قضایی را مرور کرد و از نگاه کرد. سریع با چ

« ده روز»روی کلمات تکراری آن گذشت. روی کلمات 

کرد. تاریخ باالی حکم مکث کرد. انگار ذهنش کار نمی

را خواند و سعی کرد به یاد بیاورد امروز چندم است. 

اختیار در سینه حبس چند لحظه بعد نفسی را که بی

 کرده بود بیرون داد.
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حکم نُه روز پیش صادر شده. هنوز معتبره. زنگ  -

های مخابرات بگو محل گوشی رو پیدا بزن به بچه

کنن. بگو فوریه، تأکید کن که ممکنه جون یه نفر 

 در خطر باشه. 

گروهبان گوشی تلفن را برداشت و کاوه از اتاق بیرون 

شویی ایستاده بود و به رفت. چند لحظه بعد در دست

کرد. صورتش سرخ و تصویر خودش در آینه نگاه می

داد. حس ملتهب بود و از درون ناآرامش خبر می

های کرد کوتاهی کرده است. از دیروز صبح که حرفمی

آتوسا را شنیده بود، وقت تلف کرده بود. اگر آن 

قدر در نگرانی مرگ گرفت، االن اینها را جدی میحرف

 ندگی پریسا نبود. و ز

قدر مشتش را پر از آب کرد و به صورتش پاشید. آن

این کار را تکرار کرد که حس داغی صورتش کم شد. 

شیر را بست و دستی به موهای صافش کشید که کمی 

 به هم ریخته بود. روی پیراهنش لک آب افتاده بود. 

به اتاقش که برگشت، گوشی روی میز زنگ زد. گوشی 

 را قاپید و گروهبان قدرتی گفت: 



قربان، گوشی هنوز تحت ردیابی بود. من... بعد از  -

حل شدن اون مشکل فراموش کرده بودم به 

مخابرات اطالع بدم ردیابی رو متوقف کنن. عذر 

 خوام. می

 صدای گروهبان شرمنده بود ولی کاوه بدون توجه به

 حس او گفت: 

 خدا رو شکر! االن کجاست؟  -

ره رو در حال حرکته قربان. از بزرگراه همت داره می -

 به غرب. 

اش کوبید. در این ساعت با کاوه با کف دست به پیشانی

ترافیک معمول بزرگراه محال بود بتواند خودش را به 

 پریسا برساند. 

کن و... یه ماشین با چراغ گردون و آژیر برام آماده  -

خوام دو دقیقه بگو ستوان هراتی هم آماده بشه. می

دیگه از در بریم بیرون. مسیر حرکت گوشی رو منتقل 

 کن روی کامپیوتر ماشینی که قراره باهاش بریم.

 چشم قربان.  -



اش را برداشت، سریع کمربند بست ی کمریکاوه اسلحه

و اسلحه را در آن گذاشت و کت پوشید که آن را مخفی 

کند. وقتی از اتاق بیرون رفت، ستوان داشت به طرف 

 ای را به سمت کاوه گرفت. آمد. برگهاو می

 قربان برگه مأموریت...  -

 کاوه حرفش را قطع کرد. 

 کنم. زودتر بریم. بعداً امضاش می -

کمی بعد سوار بر ماشین از اداره آگاهی بیرون رفتند. 

ندلی وقتی کمی دور شدند، ستوان هراتی که روی ص

 عقب نشسته بود پرسید: 

 ریم قربان؟ کجا می -

 گم برات. می -

 رو کرد به سربازی که پشت فرمان نشسته بود. 

 بزن کنار. -

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی



 #قسمت_چهارصد_و_هشتاد_و_هفت

 سرباز راهنما زد و ماشین را کنار کشید. کاوه گفت: 

 کنم.پیاده شو بشین عقب. من رانندگی می -

 سرباز با تعجب نگاهی به او انداخت. کاوه گفت: 

 بجنب.  -

 سرباز با مکث گفت: 

 دونید که این کار ممنوعه. جسارته قربان، می -

 گم برو بشین عقب. بهت می -

 سرباز با حالتی ترسان گفت: 

قربان، ماشین رو تحویل دادن به من. اگه اتفاقی  -

 بیفته... 

ی سرباز را گرفت و او را به طرف کاوه با حرص یقه

 خودش کشید. در چشمانش خیره شد و غرید: 

 خوری یا از ماشین پرتت کنم بیرون؟ تکون می -

 بریده گفت: های سرباز از ترس بیرون زد و بریدهچشم

 ... بله قربان.  َب -



کاوه او را به سمت در هل داد و سرباز سریع در را باز 

ده شد. کاوه بالفاصله خودش را روی صندلی کرد و پیا

 راننده کشید و گفت: 

 بیا بشین جلو هراتی.  -

هراتی که متوجه شده بود کاوه عجله و اضطراب 

خاصی دارد، از بین دو صندلی خودش را به صندلی 

جلو رساند. به محض اینکه سرباز سوار ماشین شد، 

می کاوه منتظر بسته شدن در هم نماند و حرکت کرد. ک

بعد با آژیر و چراغ گردان روشن داشت با حداکثر 

راند و هرجا که ماشینی جلویشان سبز سرعت می

داد راه را باز شد، ستوان با بلندگو به او دستور میمی

 کند. 

کاوه نگاهی به نقشه انداخت. گوشی پریسا همچنان به 

ها و گاز رفت. میان الیی کشیدنسمت غرب می

 برای ستوان خالصه تعریف کرد.  هایش ماجرا رادادن

وقتی به جاهای خلوت بزرگراه همت رسیدند، کاوه 

پایش را تا ته روی گاز فشار داد. ماشین انگار به 

پرواز درآمده بود و سرباز روی صندلی عقب در دلش 

خواند این مأموریت به خیر بگذرد و تصادف دعا می



را ترین رانندگی عمرش نکنند. کاوه داشت وحشتناک

کرد و فقط برایش مهم بود که زودتر خودش را به می

جوشید و حس پریسا برساند. دلش مثل سیر و سرکه می

 افتد. گفت اگر دیر برسد، اتفاق بدی میاش میدرونی

کمی بعد نقشه نشان داد که پریسا از بزرگراه خارج 

رود. اضطراب کاوه شده و به طرف دهکده المپیک می

مالً تاریک شده بود. تا کمی قبل امید شدت گرفت. هوا کا

ناچیزی در دل کاوه بود که شاید افشین سر راه پیاده 

شده و دنبال کارهای خودش رفته و پریسا هم با 

دوستانش به گردش رفته باشد ولی حاال دیگر بعید به 

رسید که او این ساعت با دوستانش به مسیری نظر می

اشت که پریسا و قدر دور رفته باشد. دیگر شک نداین

ها خواست دوباره با آنافشین با هم هستند. دلش می

تماس بگیرد اما نگران بود که این کار اشتباه باشد. 

شاید افشین حواسش به گوشی پریسا نبود و با صدای 

شد و امکان این ردیابی از بین زنگش متوجه می

دید زنگ بزند. رفت. به خود افشین هم صالح نمیمی

غیرعادی بود و امکان داشت افشین شک  این تماس

راند کند و اوضاع بدتر شود. در بزرگراه باز مقابلش می



کرد که دیر نرسد. یک آن نگاهش روی و دعا می

کیلومترشمار ماشین چرخید که صدوهشتاد کیلومتر 

 داد. سرعت را نشان می

ای که پریسا از آن بیرون رفته بود، زیاد با خروجی

که حرکت گوشی متوقف شد. کاوه  فاصله نداشتند

نگاهی گذرا به نقشه انداخت و ضربان قلبش باال رفت. 

ماشین در جایی خلوت ایستاده بود که اطرافش جز باغ 

 های خالی چیزی نبود.و زمین
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شنید، که صدای کوبش تند قلبش را میکاوه درحالی

شین سفید پریسا را از دور دید که کنار خیابان پارک ما

شده بود. ماشین کج بود، طوری که معلوم بود با عجله 

پارک شده است. خیابان خلوت بود و هیچ خودرویی از 

طور که روی نقشه دیده بود، کرد. همانآن عبور نمی

ای وجود نداشت. آژیر، دو طرف خیابان باغ بود و خانه



های خودرو را خاموش کرد حتی چراغچراغ گردان و 

که جلب  توجه نکند و امکان غافلگیری را از دست 

ندهد. سرعتش را کم نکرد و به سمت آن راند. حالت 

ماشین بدتر نگرانش کرده بود. نرسیده به ماشین ترمز 

شدیدی کرد. دِر راننده باز بود و قلبش پایین ریخت. 

. در نور چیز نشان از اتفاقی غیرعادی داشتهمه

های خیابان اندامی مردانه را در ماشین رنگ چراغکم

دید. کرد. هنوز صورتش را نمیپریسا دید که حرکت می

کاوه به خودش فرصت داد که تصمیم بگیرد ولی وقتی 

داد، دیگر صدای هوار افشین را شنید که فحش می

قدر عجله داشت مکث نکرد و از ماشین پایین پرید. آن

همراهانش دستوری نداده بود. به طرف که حتی به 

ماشین پریسا دوید. وقتی کنار دِر باز راننده رسید، 

افشین گلوی پریسا را که روی صندلی راننده نشسته 

طور صدای داد و همانبود، با هردو دست فشار می

 هوارش بلند بود:

فهمی تو حق نداری با من این کار رو بکنی، می -

به باد بدی. یه عمر  عوضی؟ حق نداری آبروم رو

 با هر سازی زدی رقصیدم. دیگه بسه. 



چشمان پریسا از حدقه بیرون زده و خیره مانده بود به 

حال کنار صورت خشمگین افشین. دست چپش بی

صندلی افتاده و دست راستش چنگ زده بود به بازوی 

افشین اما انگار توانی برای مقاومت نداشت. کاوه بدون 

ی آن را روی ا بیرون کشید و لولهمعطلی کلت کمری ر

 سر افشین گذاشت. 

 هات رو ببر باال. دست -

افشین طوری جا خورد که کاوه مطمئن شد تا آن لحظه 

او را ندیده بوده است. انگار طوری ذهنش درگیر خشم 

بود که حتی متوجه نزدیک شدن و توقف ماشین نشده 

تاد. هایش دور گلوی پریسا شل شد و پایین افبود. دست

کشید، دِر هایی که پریسا میزمان با صدای تند نفسهم

سمت شاگرد باز شد و ستوان هراتی که کلت را به 

 سمت افشین گرفته بود، دیده شد. کاوه گفت: 

بهش دستبند بزن ببرش تو ماشین. زنگ بزن  -

 اورژانس. 

 هایش نالید: نفس زدنپریسا میان نفس

 من حالم خوبه. -



در حینی که ستوان هراتی افشین را دستبند به دست از 

 زد: کرد و داد میکشید، افشین تقال میماشین بیرون می

ولم کنید. این یه جروبحث خانوادگیه. شماها حق  -

 ندارید... 

ستوان هراتی او را به سمت ماشین پلیس هل داد و 

 تشر زد: 

 ساکت! هیچ حرفی نباشه.  -

ا روشن کرد و با دقت کاوه چراغ سقفی ماشین ر

کشید. صورت پریسا را نگاه کرد که هنوز تند نفس می

شد. ی چپش به وضوح دیده میرد یک سیلی روی گونه

گری جعفر تبدیل شده دور چشم راستش، کبودی وحشی

بود به ردی محو و زردرنگ. پشتی صندلی را کمی 

ی پریسا را فشار داد که به خواباند و با مالیمت شانه

درازکش دربیاید. پریسا دست او را پس زد و ت نیمهحال

 باز عمیق نفس کشید. با صدایی گرفته گفت: 

 ترم. نشسته راحت -

زیاد صندلی رو ندادم عقب. تکیه بده و راحت نفس  -

 بکش. 



 صدایی از پشت سر کاوه گفت: 

 قربان...  -

کاوه برگشت. سرباز راننده یک بطری آب را به سمت 

 او گرفت. 

قربان، سرکار ستوان گفتن این رو بیارم براتون و  -

 خبر بدم زنگ زدن اورژانس. 

 کاوه بطری آب را گرفت و پریسا گفت: 

 اورژانس الزم نیست. من چیزیم نشده. -
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ای زد و کاوه بطری را باز کرد و جلوی او سرفهتک

ای نوشید و بطری را پس زد. کاوه رعهگرفت. پریسا ج

 با مالیمت گفت: 

کشی. باید بریم بیمارستان که راحت نفس نمی -

 خیالمون راحت شه... 



 پریسا حرفش را قطع کرد. 

ی بیمارستان فهمم چیزیم نیست. حوصلهخودم می -

 ندارم.

 لجبازی نکن دختر. بذار...  -

 ود گفت: مانند شده بپریسا با صدایی که نازک و جیغ

تون که فهمی؟ بیزارم از همهرم بیمارستان، مینمی -

 خواهید برام تصمیم بگیرید. همیشه می

تقال کرد به حالت نشسته دربیاید و باز سرفه کرد. کاوه 

 بازویش را گرفت و بلندش کرد. پریسا با اخم گفت: 

 خوام برم.برو کنار. می -

رسید کاوه باز صورت او را با دقت کاوید. به نظر می

زد. از فکر تنفسش طبیعی شده ولی هنوز دلش شور می

اینکه اگر چند دقیقه دیرتر رسیده بود چه اتفاقی 

 کشید.  افتاد، قلبش تیر میمی

فکرش هم نکن با این حال بذارم رانندگی کنی.  -

 رسونمت خونه. می

 رم. خونه نمی -



 رسونمت. خوای بری میجا میخب هر -

 پریسا زد زیر گریه. با بغض نالید: 

خوام ماشین رو آی؟ میخوام برم جهنم. تو هم میمی -

خوام برم جاده چالوس خودم رو بکوبم به گاردریل. می

 خوای بیای؟ بندازم تو دره. می

رسه من رو آم. ببینم زورت میهرجا بخوای بری می -

 نیا یا نه! برو کنار. با خودت ببری اون د

 الزم نکرده. دست از سرم وردار.  -

کاوه نفسش را پوف کرد. عصبی بود، عجله داشت که 

زودتر به آگاهی برسند و از افشین بازجویی کند، هنوز 

فکر خطری که از بغل گوش پریسا گذشته بود وجودش 

آورد و حاضر نبود پریسا را با این را به لرزه درمی

 ب به حال خودش رها کند. غرید: حال روحی خرا

پیاده شو بشین رو صندلی عقب. یک کلمه حرف  -

خوام بشنوم وگرنه دستبند به دست اضافی نمی

 برمت. می

پریسا با بهت نگاهی به کاوه انداخت. انگار انتظار این 

برخورد قاطع و تا حدی خشن را از او نداشت. باز دو 



کرد ولی هایش چکید و سرفه قطره اشک روی گونه

پیاده شد. دل کاوه از دیدن آن قطرات بلوری زیرورو 

شد. وقتی پریسا روی صندلی عقب نشست، کاوه بطری 

 آب را به دست او داد. 

 کمربندت رو ببند.  -

اش را باال کشید و مثل یک کودک مطیع پریسا بینی

بطری را گرفت و کمربند ماشین را بست. کاوه به 

 سرباز گفت: 

اداره. به ستوان بگو آمبوالنس رو  متهم رو ببرید -

 لغو کنه. 

پشت فرمان نشست و قبل از هرکاری قفل کودک درهای 

هایی که پریسا عقب را زد و درها را قفل کرد. با حرف

توانست مطمئن باشد که در طول راه کار زده بود، نمی

ی دستمال ای نکند. صندلی را عقب داد و جعبهاحمقانه

درو جدا کرد و روی صندلی عقب کاغذی را از سقف خو

انداخت. وقتی دور زد، پریسا با صدایی پر از بغض 

 پرسید:

 بری؟ من رو کجا می -



کاوه جواب نداد و پایش را روی گاز فشار داد. ماشین 

پریسا از ماشین خودش نوتر و سرپاتر بود و راحت 

های آشنا را سرعت گرفت. کاوه در ذهنش تمام آدم

د پریسا را چند ساعت به یکی از مرور کرد که بتوان

اعتماد باشد و پریسا کنارش ها بسپرد، کسی که قابلآن

 احساس راحتی کند. کمی بعد پرسید: 

 ات؟ی خالهببرمت خونه -
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تونم تنهات بذارم پریسا. چند ساعت برو نمی -

 رسونمت یه جای امن. آم میپیششون، آخر شب می

 پریسا هق زد. 

 جای امن تو دنیا وجود نداره.  -



کاوه نفس عمیقی کشید و باز به فکر فرورفت. هنوز 

رسید. با بغض ی پریسا به گوش میی خفهصدای گریه

 گفت:

 کس رو ندارم. ی هیچبذار من برم. حوصله -

 کاوه جواب نداد. پریسا دوباره پرسید: 

 ریم؟ کجا می -

 کاوه عصبی گفت: 

 جا؟ خواستی بری اونجهنم! مگه نمی -

کرد، فین میکه فینپریسا ساکت ماند. کمی بعد درحالی

اش را برداشت و شماره گرفت. کاوه از آینه گوشی

نگاهی به او انداخت و منتظر ماند که بفهمد پریسا با 

 زند. چند لحظه بعد پریسا نالید: چه کسی حرف می

 الم خوب نیست... من...  مانی... آره، ح -

 آلود شد. صدایش باز بغض

با بابام حرفم شد... نه، خونه نیستم... االن...  -

گفت کجا برم دونم. موقع اومدن بابام میدرست نمی

ور بپیچم. نه، تنها نیستم... کاوه به زور و کدوم



گم... سوار ماشینم شد... حاال بعداً برات می

پرسم، چی ازش میریم... هردونم کجا مینمی

 فرستم. گه. باشه، برات الیو لوکیشن مینمی

 کاوه گفت: 

ریم آگاهی. من چند ساعت کار دارم، بعد با داریم می -

تونه بیاد زنیم. بهش بگو اگه میهم حرف می

 ات سر نره.جا که تنها نمونی و حوصلهاون

 پریسا با تردید از آینه به او نگاه کرد. کاوه گفت: 

 یا گوشی رو بده خودم بهش بگم.  یا بگو، -

که هنوز صدایش مردد بود پریسا سرفه کرد و درحالی

 گفت: 

تونی بیا آگاهی... مرسی، گه اگه میمانی، کاوه می -

 بینمت. پس می

وقتی پریسا گوشی را در جیب شلوارش چپاند، کاوه با 

قدر تنهاست که از خودش فکر کرد چرا این دختر این

یل فقط به یک دوست اطمینان دارد و بین این همه فام

کرد گیرد. حس میی بحران از او کمک میدر لحظه

اش باعث شده پریسا دوباره به او ایعصبانیت لحظه



اعتماد شود و خواسته به یک نفر بگوید که همراه بی

اوست و مسیر رفتنشان را هم بدهد. برایش عجیب بود 

ی مهین ه خانهاعتمادی، نخواسته بکه با وجود این بی

دید که از شر برود. منطقاً باید این را راه فراری می

کاوه راحت شود ولی با قاطعیت رد کرده بود. کمی 

 سرعت را کم کرد و پرسید: 

 چی شد که اومدید اینجا؟  -

 پریسا جواب نداد. کاوه با مالیمت گفت: 

جریان رو برام بگو پریسا. سر چی با بابات حرفت  -

 شد؟ 

ق پریسا بلند شد و زار زد. میان هصدای هق

 امانش نالید: های بیهقهق

شه؟ حالم از دنیا و دست از سرم وردار، می -

 خوره. هاش به هم میآدم

کاوه نفس صداداری بیرون داد. بهتر بود فعالً ساکت 

بماند و حال روحی این دختر را بیشتر به هم نریزد. به 

 فهمید. چیز را میزودی همه

□ 
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کاوه چند لحظه به افشین که مقابلش روی صندلی اتاق 

بازجویی نشسته بود، خیره ماند. جای چنگ روی 

شد، چیزی که در آن صورت افشین به وضوح دیده می

لحظات پراضطراب به چشم کاوه نیامده بود. رد چهار 

خشک شده بود. ظاهراً  ناخن که رویش خون مختصری

پریسا سعی کرده بود از خودش دفاع کند ولی حریف 

 زور بازوی افشین نشده بود. افشین پرسید: 

 پریسا حالش خوبه؟  -

 کردید. اش میکنه؟ داشتید خفهفرقی براتون می -

 افشین اخم کرد و نفس تندی کشید.

کنی نبود. ما بحثمون طوری که فکر میقضیه اون -

من عصبی شدم، ولی محال بود بالیی سر شد و... 

کردم جلوش رو پریسا بیارم. من... داشتم سعی می

 ای نکنه.  بگیرم که کار احمقانه



کاوه به پشتی صندلی تکیه داد و پوزخند زد. صورت 

غمگین پریسا جلوی چشمش ترسیم شد که بعد از 

های اتاق کاوه کز رسیدن به اداره، روی یکی از صندلی

غمگین و ساکت خیره شده بود به کف اتاق. کرده و 

چای را که به دستور کاوه برایش آورده بودند، نخورده 

بود. چند دقیقه بعد مانی از راه رسیده و پریسا با 

دیدنش زده بود زیر گریه. مانی کنارش نشسته و با 

اش داده بود. کاوه تصمیم گرفته بود مهربانی دلداری

ا با مانی حرف بزند و تنهایشان بگذارد بلکه پریس

 سبک شود. 

از اتاق که بیرون آمده بود، خبر داده بودند که 

اند. کاوه دستور داده بود همکارانش با افشین رسیده

برای پریسا و مانی غذا سفارش بدهند و بدون معطلی 

راهی اتاق بازجویی شده بود. در این فاصله تمام 

دلش  نگرانی و التهابش تبدیل به خشم شده بود و

خواست افشین را کتک بزند. به خودش یادآوری کرد می

که نباید خشمش را بروز بدهد و هدفش فقط یک 

بازجویی اصولی و رسیدن به نتیجه است. با صدای 

 عصبی افشین به خودش آمد.  



گی حالش چطوره؟ کجا بردیش؟ تو راه چرا نمی -

 هرچی از همکارهات پرسیدم که جواب ندادن. 

به و جاش امنه. حاال بگید چی شد که سر حالش خو -

 جا درآوردید و کار به اینجا کشید. از اون

جا درآوردی. ما رو اول تو بگو چی شد که سر از اون -

 کردی؟ تعقیب می

 کاوه از کوره دررفت و روی میز فلزی کوبید. 

دید. چرا امروز پرسم، شما جواب میاینجا من می -

 نرفتید مطب؟ 

تی که انگار جا خورده باشد، نگاهی به افشین با حال

 کاوه انداخت. 

ها صدا ماشینم خراب بود. ترمزش مشکل داشت. لنت -

داد. گفتم برم خونه ماشین پریسا رو وردارم تا بعداً می

 ماشین رو ببرم تعمیرگاه. 

 چی شد که نظرتون عوض شد و نرفتید مطب؟ -

 افشین عصبی گفت: 



چی رو یه مشکل خونوادگی بود. باید ته همه -

 دربیاری؟ 

 هایش را روی هم فشار داد. کاوه لب

دید. هام جواب میوچرا به تمام سؤالبدون چون -

 مجبورم نکنید بفرستمتون بازداشتگاه.  

 مانندی بیرون داد. افشین نفس آه

هاش زد. از حرفپریسا داشت با تلفن حرف می -

ذاره فردا برن بیرون. تیال قرار میفهمیدم داره با آ

عصبی شدم. وقتی تلفنش تموم شد، تصمیم گرفتم 

ره بیرون. ها زیادی با آتیال میباهاش حرف بزنم. تازگی

 به نظرم درست نبود.  

های تا جایی که یادمه، همیشه ارتباطش با بچه -

 اش خوب بود، شما هم مشکلی نداشتید. خاله

 هایش را در هم گره کرد. افشین دست

وحال دخترم چطوریه. فهمم حسمن پدرم. خوب می -

شون با قبل فرق کنم رابطهیه مدته... حس می

ها آتیه باهاشون نیست. پریسا با کرده. بیشتر وقت



خنده. به نظرم... گه و میآتیال زیادی می

 ارتباطشون یه جور دیگه شده.
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هایی را که آزارش کاوه نفس عمیقی کشید تا تأثیر حرف

داد، از خودش دور کند. افشین هنوز خبری از می

خواستگاری آتیال نداشت و کاوه هم خیال نداشت چیزی 

به او بگوید اما شاید وقتش رسیده بود که پریسا یا 

  مهین، در این مورد با افشین حرف بزنند.

 با پریسا حرف زدید؟  -

وداد سعی کردم بزنم ولی تا شروع کردم، پریسا جیغ -

راه انداخت و رفت تو اتاقش. رفتم دم در اتاقش ولی 

سازم و همون سرم داد زد که الکی دارم از کاه کوه می

خواد وقت نمیزنه و هیچهایی که همیشه میحرف

رم خوام. خواستم ببفهمه من خیر و صالحش رو می

مطب ولی دلم آروم نگرفت. به خودم گفتم باید 



هرجوریه باهاش حرف بزنم. دلم... دلم خیلی شور 

 زد. می

زد؟ فقط برای یه حس نسبت واسه چی دلتون شور می -

 به ارتباط پریسا و آتیال؟ 

 افشین نفس تندی بیرون داد. 

چیزهای دیگه هم بود. خب... بعد از جریان کمپ  -

ا با اون مردک مودراز هنوز فهمیده بودم پریس

وآمد داره. با نامدار هم که همیشه زیادی رفت

اومد دخترم به یه همچین صمیمی بود. خوشم نمی

 قدر نزدیک بشه. ای اینآدم عوضی

افشین مکثی کرد و نگاهی به کاوه انداخت. چشمانش 

 غمگین بود.  

فهمی چقدر درد داره که دختر پدر نشدی، نمی -

ن با چند تا مرد بگه و بخنده، جلو زماجوونت هم

چشمت قرار بذاره و بره بیرون. حاال واسه خودت 

هزار جور قصه نسازی. پریسای من دختر پاکیه. 

 ترسم نه از دخترم.من از اون مردها می



کاوه باز عصبی شد و خشمش را فروداد ولی نتوانست 

 جلوی خودش را بگیرد که این حرف را نزند. 

گاه آدم چی باشه، بخواد واسه بقیه بستگی داره دید -

داستان بسازه و همیشه نسبت به همه سوءظن 

داشته باشه، یا بپذیره که هر مردی به دخترش 

 شه الزاماً نیت بدی نداره. نزدیک می

 افشین دوباره آه کشید. 

فقط این نبود. پریسا... بدجوری اعتمادم رو  -

ی دانشگاهش هم بهم دروغ گفته شکسته. رشته

 د. بو

کرد افشین از این موضوع کاوه جا خورد. هیچ فکر نمی

ی باخبر باشد. به روی خودش نیاورد و منتظر بقیه

 حرف افشین ماند. 

موقعی که کمپ بود، رفتم دانشگاهش که براش  -

دونی چه شوکی بهم وارد شد مرخصی بگیرم. نمی

جا نیست. وقتی فهمیدم پریسا اصالً دانشجوی اون

و خیال کردم که دخترم یک سال و هزار جور فکر 

ره دانشگاه. گفته میرفته که به من مینیم کجا می



باالخره بهروز یه آشنا تو سازمان سنجش پیدا کرد 

خونه. بعد از چند سال کالس و فهمیدم نقاشی می

کنکور رفتن و اون همه خرج معلم، آخرش رفته 

ی چرتی که ورد زبونش بود. از همه دنبال رشته

 اینکه بهم دروغ گفته.  بدتر

کاوه با خودش فکر کرد پریسا حق داشته نگران 

واکنش پدرش باشد. درست است که بالفاصله به روی 

اهمیتی تا پریسا نیاورده بود ولی به خاطر چنین چیز بی

 حد جنون عصبی بوده است. 

 خواستید بکشیدش؟ به خاطر این می -

 افشین با حرص گفت: 

خواستم بون نیار. من نمیِهی این حرف رو به ز -

پریسا رو بکشم. امروز قید مطب رو زدم که 

رفت. باهاش حرف بزنم. دخترم داشت بیراهه می

دیگه وقتش بود باهاش صحبت کنم. بعد از اینکه 

عصبانی شد و سرم داد زد، صبر کردم عصبانیتش 

مونم بخوابه، بعد ازش دلجویی کردم و گفتم می

ه شب رو دونفری ها یخونه که بعد از مدت

بگذرونیم. گفتم شام بریم یه رستوران خوب و دنج 



های دهکده المپیک سراغ داشتم. قبول که طرف

 کرد. حاضر شدیم و راه افتادیم. 

 افشین مکثی کرد و ادامه داد: 

اشتباه کردم تو راه سر حرف رو باز کردم. هرچی  -

داد ولی تو دلم بود، بهش گفتم. اولش جواب نمی

روند. فهمیدم عصبی شده ولی به روی خودم تند می

نیاوردم. باز حرف زدم. ازش انتقاد کردم. یهو 

 برگشت بهم گفت مامانش رو کشتم.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_چهارصد_و_نود_و_سه

 ابروهای کاوه جمع شد. افشین نفسش را پوف کرد. 

جوش آوردم، زدم تو گوشش. تو همون خیابون  -

خلوت بودیم. یهو زد رو ترمز، جوری که ماشین 

چرخید. دِر ماشین رو وا کرد و داد زد از دستم 

خسته شده و دیگه حاضر نیست باهام زندگی کنه. 

خواست پیاده بشه که دستش رو گرفتم. با اون می



زد که به یکی دستش چنگ زد تو صورتم. داد می

بینمش. سعی کردم ره و دیگه نمیقیمتیه می هر

آرومش کنم ولی بیشتر عصبی شد. هوار زد که اگه 

مونه. تقال فاحشه هم بشه دیگه تو اون خونه نمی

زد تو سر کرد از دستم فرار کنه و بره. مدام میمی

 کرد طرفم. خودش و مشت و لگد پرت می

 افشین یک آن چشمانش را روی هم فشار داد. 

لحظه که رسیدی، دیگه از عصبانیت دیوونه  اون -

شده بودم. من... محال بود پریسا رو بکشم. پریسا 

جون و زندگی منه. خودم هم نفهمیدم چطور شد که 

خواستم نگهش دارم گلوش رو گرفتم. من فقط می

که اون وقت شب تو اون محل خلوت پیاده نشه. 

 ً  ترس تو دلم بود که یه وقت نادونی کنه و واقعا

هایی که خبرش رو بره، بشه یکی مثل دخترفراری

خونیم. مطمئنم فشاری ندادم که دور از جونش می

خواستم نگهش دارم و از دستم خفه بشه. فقط می

 درنره. من... 

افشین سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. آخر 

 مقدمه گفت: آلود شده بود. کاوه بیحرفش صدایش بغض



 شما مینا رو کشتید.  -

 سر افشین با حرکتی ناگهانی باال آمد. 

 گی؟ چی داری می -

 واقعیته.  -

 دهان افشین یک آن باز ماند. 

دیوونه شدی کاوه؟ به خاطر حرفی که پریسا زد و  -

 گی؟ االن خودم بهت گفتم، این چرندیات رو می

ی خودکشی مینا رو به خاطر دروغی که گفتید. نامه -

شما برام فرستاده بودید. خط تلگرامی که بالفاصله بعد 

از فرستادنش دیلیت کردید و کل فعالیتش ساختن اون 

تلگرام و فرستادن اون نامه بوده، به نام شماست. به 

من گفته بودید خبر ندارید اون نامه چی شده. کسی که 

 فی کردن نداره، چرا باید دروغ بگه؟ چیزی واسه مخ

من... من فرستادم، آره، کار من بود. وقتی فهمیدم  -

چینه، اون نامه رو اون نامدار رذل داره برام توطئه می

فرستادم که اگه احیاناً به گوِشت رسید، بدونی مینا 

وضع روحیش داغون بوده و مستعد خودکشی بوده. 

 ار برادرهاش بوده. خواستم پیگیر بشی و بفهمی کمی



اون نامه موقعی به دست من رسید که نامدار هنوز  -

 چیزی در این مورد نگفته بود. 

 اش را پاک کرد. افشین با انگشت اشاره عرق پیشانی

اون مردک از خیلی وقت پیش داشت ذهن دخترم رو  -

کرد. اون موقع که پرسیدی چرا گوشی پریسا آلوده می

گفتم که وقتی فهمیدم پیام از  رو بردم پیش هکر، بهت

باشگاه نوید فرستاده شده، شک نداشتم کار نامداره. 

من دشمنی غیر از این مرد ندارم. مطمئن بودم شروع 

 کرده که دیگران رو علیه من تحریک کنه. 

 گید. دارید دروغ می -

 افشین بلند شد و داد زد: 

حق نداری بهم تهمت بزنی. تو هیچ دلیلی واسه این  -

ی خودکشی مینا رو قبالً رف نداری. موضوع نامهح

برات توضیح دادم، بعدها هم که بهروز گفت پیگیر 

ی شده و مقداد خودش اعتراف کرده که اون نقشه

 کثیف رو واسه مینا کشیده بودن. 

 کاوه تذکر داد: 

 بشینید.  -



 افشین نشست و با کالفگی گفت: 

امشب به حد کافی مزخرف بوده. تو دیگه بدترش  -

 نکن. 

چه دلیلی داشت که اون نامه رو مخفیانه و ناشناس  -

 بفرستید؟ چرا نیومدید مستقیم بهم بگید؟

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_چهارصد_و_نود_و_چهار

 افشین نفس عمیقی کشید و تلخندی زد. 

رو خراب کنم. گفتم  کم نامدارمثالً خواستم من هم یه -

حاال که سر جنگ داره، من هم کاری کنم که تو 

فکر کنی نامدار اون رو فرستاده بلکه دست از سر 

من و پریسا ورداره. خیلی ناشیانه بود، نه؟ 

نتونستم نامدار رو خراب کنم، به فکرم هم نرسیده 

رم زیر آری و خودم میبود که تو ته کار رو درمی

 سؤال.  



رد تند رفته است. واقعیت این بود که کاوه حس ک

فرستادن آن نامه دلیل مناسبی نبود که افشین قاتل 

 باشد. عجوالنه تصمیم گرفته بود. 

 اصل نامه کجاست؟  -

بعد از اینکه ازش عکس گرفتم و برات فرستادم،  -

 اش کردم ریختم دور. پاره

تون رو دارم. بهتره من حکم بازرسی مطب و خونه -

بگید کجاست که نه وقت من تلف بشه نه خودتون 

 آبروی شما به خاطر این بازرسی بره. 

 کنی. برو بازرسی کن. چیزی پیدا نمی -

کاوه به این نتیجه رسید که آن نامه در منزل و مطب 

افشین نیست ولی شک داشت که آن را از بین برده 

 باشد. 

ای رو که این همه سال نگه داشته بودید، چرا نامه -

د از بین برده باشید؟ مطمئنم اون زمان فکرش بای

کردید که یه روزی قراره بفرستیدش واسه هم نمی

 من. 

 افشین به سطح میز فلزی خیره شد. 



دونستم چرا نگهش داشتم. کالً عادت اولش نمی -

دارم، بعد همه دارم هر کاغذی رو چند سال نگه می

ریزم کنم و هرکدوم به درد نخوره میرو نگاه می

دور. اون نامه رو هم گذاشته بودم بین کاغذها و 

 مدارکم. بعد از اینکه مینا از دنیا رفت... 

 صورت افشین جمع شد و آب دهانش را فروداد. 

نگهش داشته بودم که یه روزی بتونم از اون  -

برادرهای عوضیش انتقام بگیرم. تو ذهنم بود که 

زندگیش یا مدرک و هر وقت پریسا رفت سر خونه

پذیر ل مستقل داشت که دیگه بچه و آسیبشغ

نباشه، نامه رو ببرم پیش پلیس و جریان رو 

هاش ها از داداشپیگیری کنم. همیشه تو این سال

ها مینا رو کشتن. کاری بیزار بودم. در واقع اون

باهاش کردن که به فکر افتاد مریضیش رو قایم کنه 

 و خودش رو به کشتن داد... 

ورت غمگین افشین نگاه کرد. ته کاوه با دقت به ص

رسید و بعید چشمانش غمی بود که واقعی به نظر می

بود تظاهر باشد. شک کاوه نسبت به او هرلحظه 



حال هنوز در مورد ماجرای شد، بااینتر میرنگکم

 امروز به شدت از افشین عصبانی بود. 

تونم بفهمم چرا با این ماجراها گذاشتید نمی -

ه سال بعد از فوت مینا خانم، هاش این همدایی

ارتباطشون رو با پریسا ادامه بدن. من اگه تو 

شرایط شما بودم، محال بود اجازه بدم همچین 

هایی به دخترم نزدیک بشن. مخصوصاً که آدم

ای بهشون نداشت و پریسا خودش هم عالقه

 طوری نبود که دلش براشون تنگ بشه. این

 اش چنگ زد. یی جوگندمافشین به موهای آشفته

ت ولی مهین رو ها عالقه نداشبه اون عوضی -

هاش رو دوست داشت. بعد از فوت خواست. بچهمی

هاش رو مینا، مهین هر روز کنار پریسا بود. درددل

کرد. واقعاً تو اون دوره شنید، سرگرمش میمی

واسه پریسا مادری کرد وگرنه دخترم از دست 

 د به زندگی. رفت. مهین، پریسا رو برگردونمی

 افشین مکثی کرد و ادامه داد: 



هاش این خواست مهین بود که ارتباط پریسا با دایی -

گفت درسته یه سری از ادامه داشته باشه. می

ان، از پسنده ولی باالخره داییهاشون رو نمیاخالق

کرد نذاره این خون پریسا هستن. همش سعی می

مدیگه دید یه مدت هرابطه قطع بشه. هروقت می

شد با کرد. نمیمون رو دعوت میرو ندیدیم، همه

اون لطفی که به پریسا داشت، حرفش رو بندازم 

زمین. دوست نداشتم دلخوری پیش بیاد. پریسام 

خواست مهین ازمون برنجه و تنها بود. دلم نمی

پریسا همون یه دونه آدم خوب از فامیل مادریش 

 رو از دست بده. 

های آخر افشین را . این حرفکاوه نفس عمیقی کشید

کرد، هرچند هنوز سؤاالت زیادی در خوب درک می

رسید. تصمیم گرفت ذهنش بود و باید به پاسخشان می

فعالً بازجویی را ادامه ندهد. الزم بود که با پریسا 

صحبت کند. بلند شد، سربازی را صدا زد و دستور 

ض انتقال افشین به بازداشتگاه را داد. افشین معتر

 پرسید: 

 بازداشتگاه؟ به چه جرمی؟  -



کاوه جواب نداد و بیرون رفت. وقتی به طرف اتاقش 

رفت دعا کرد صحبت با مانی، حال روحی پریسا را می

بهتر کرده باشد و راضی شود حرف بزند. به شدت 

 نیازمند شنیدن ماجرا از زبان پریسا بود.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_چهارصد_و_نود_و_پنج

کاوه با مانی گرم خداحافظی و به خاطر آمدنش تشکر 

کرد. بعد از رفتن او، نگاه کاوه روی ظرف غذای سرد 

ی جلوی پریسا چرخید که فقط کمی از آن خورده شده

شده بود و بعد کشیده شد روی صورت پریسا. هنوز 

  رسید ولی خیلی بهتر از قبل بود.غمگین به نظر می

 چرا غذا نخوردی؟ یادمه جوجه دوست داشتی.  -

ام نیست. همین هم به اصرار دوست دارم ولی گرسنه -

 مانی خوردم. 

 آروم شدی؟ بهتری؟  -



 پریسا لبخند سردی زد. 

 مانی دوست خوبیه. بلده آرومم کنه.  -

 آمادگی داری با هم حرف بزنیم؟  -

بعداً  ام. روز بدی رو گذروندم.من... خیلی خسته -

 حرف بزنیم. 

پریسا، من باید در مورد ماجرای امروز بدونم که  -

تکلیف خودم رو با بابات بفهمم. اگه بتونی االن برام 

 بگی، خیلی بهتره. 

های پریسا تار شد. خیره ماند به یک نقطه از چشم

 فضای اتاق و چند لحظه بعد گفت: 

ها بداخالق و وقتتا حاال کتکم نزده بود. خیلی -

زد و فحش آورد، داد میعصبی بود، جوش می

 وقت نشده بود... داد ولی هیچمی

کاره رها کرد. دار شد و حرفش را نیمهصدایش بغض

 کاوه گفت: 

هات تموم کردم با مانی حرف زدی و گریهفکر می -

کنم ولی لطفاً به خودت مسلط باش شده. درکت می

 و گریه نکن. 



اش را باال کشید. کاوه پریسا چند بار پلک زد و بینی

 گفت: 

 از اول برام بگو چی شد.  -

غریبی نبود. بابام بعدازظهر اومد خونه. چیز عجیب -

زدم. بابام گفت ماشینش من داشتم با آتیال حرف می

خواد ماشین من رو ببره. من هم گفتم خراب شده، می

های هال و باشه. نرفت. نشسته بود رو یکی از مبل

بود. وقتی حرفم با آتیال تموم شد، یهو  انگار تو فکر

سرم داد زد که شورش رو درآوردم و هر دقیقه با آتیال 

ی دعوا نداشتم. باز اومد هستم. رفتم تو اتاقم. حوصله

دم در یه چیزهایی گفت و من هم عصبی شدم جواب 

دادم. سر هم داد زدیم. در اتاقم رو کوبیدم به هم و دیگه 

ست چون صدای دونستم خونهخبری ازش نشد فقط می

 ماشین از حیاط نشنیده بودم. 

 پریسا مکثی کرد و ادامه داد: 

کم بعد اومد بغلم کرد، گفت منظوری نداشته و یه -

خواسته اذیتم کنه. همیشه اخالقش نمی

شه زمین و زمان رو جوریه. عصبی میهمین

شه. بابام اخالق دوزه به هم، بعد پشیمون میمی



ره مطب که کردن بلد نیست. گفت نمینداره. محبت 

شام دوتایی بریم بیرون. گفتم حوصله ندارم. باز از 

کوره دررفت و داد زد. قبول کردم بریم. دیگه واقعاً 

کشش دعوا نداشتم. تو حیاط باز غر زد و گیر داد 

به سرووضعم. اعصابم رو ریخت به هم. گفتم اصالً 

مجبورم آم. به زور من رو کشید تو کوچه و نمی

 کرد سوار ماشین بشم. 

های شلخته و صورت بدون آرایش کاوه نگاهی به لباس

پریسا انداخت. مانتویش کمی کوتاه بود ولی واقعاً تیپی 

 نزده بود که قابل سرزنش باشد. پریسا گفت:

تو راه باز شروع کرد. زمین و زمان رو دوخت به  -

 هم و هرچی از دهنش دراومد بهم گفت. 

پریسا ساکت شد، چشمانش را بست و دستش را روی 

 اش گذاشت. کاوه پرسید: پیشانی

 خوبی؟  -

 پریسا نگاه غمگینش را به او دوخت. 

اش رو ی حرف زدن ندارم کاوه. بقیهحوصله -

 دونی. می



دونم. بهش گفته بودی دقیقاً چیزی رو که مهمه نمی -

 مامانت رو کشته؟ 

 رسید: پریسا سر تکان داد. کاوه پ

 چرا همچین حرفی زدی؟ -
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 پریسا شانه باال انداخت. 

ها شروع شد، یه حس مزخرفه که از وقتی اون پیام -

افتاد تو سرم. اگه واقعاً کسی مامانم رو کشته باشه، جز 

وقت آد تو سرم ولی هیچبابام نیست. گاهی این فکر می

مئن نشدم. بابام هرچقدر هم عوضی باشه آدمکش مط

نیست. مامانم سرطان گرفته ُمرده. اون لحظه عصبانی 

خواستم حرصم رو شدم و این حرف اومد به زبونم. می

 خالی کنم سرش.  

 کنم این حدست یه دلیلی داره. بهم بگو پریسا. فکر می -



ای مات خیره شد به پریسا جواب نداد و با چهره

 و. هیچ نشاطی در صورتش نبود. کاوه پرسید: رروبه

 نامدار چیزی بهت گفته بود؟  -

نگفته بود ولی من حدسم رو بهش گفته بودم، اون هم  -

کدوممون دلیلی نداشتیم گفته بود به نظرش درسته. هیچ

ها درست باشه، درصد اون پیامکردیم اگه یهولی فکر می

 فقط ممکنه کار بابام باشه. 

ش را پوف کرد. پس این ماجرا هم از کاوه نفس

وشوی مغز پریسا علیه های نامدار بود و شستبرنامه

 ی ماجرا بپردازد. پدرش. تصمیم گرفت به بقیه

 وقتی این رو گفتی، زد تو گوِشت؟  -

 آره.  -

 بعد؟   -

من بیشتر عصبی شدم. ازش متنفر شده بودم. اول به  -

یکی از اون سرم زد با ماشین صاف برم تو دیوار 

خواست جفتمون رو نفله کنم. بعد زدم رو ها. دلم میباغ

خواست ازش دور بشم. دوست داشتم ترمز. فقط دلم می

گفتم. ها رو بهش میزدم و اینتا ابد نبینمش. داد می



خواستم پیاده شم که نذاشت. محکم دستم رو گرفته بود. 

شدم. زد. داشتم دیوونه میاون هم عصبی بود و داد می

چنگ زدم به صورتش. هردوتا دستم رو گرفت و من 

رو چسبوند به صندلی ماشین. تقال کردم. پام رو از کنار 

اش. ولم فرمون کشیدم باال و با زانو زدم تو چونه

یه « خفه شو، آبروم رو بردی.»گفت نکرد. همش می

ها. بعدش دیگه تو رسیدی. هایی تو این مایهحرف

اصالً چی شد که اومدی  چطوری پیدامون کردی؟

 دنبالمون؟ 

ها زیاد مهم نیست. وقتی من رسیدم، بابات داشت این -

 کرد. ات میخفه

کرد. بازوش رو گاز گرفتم، مجبور شد ام نمینه، خفه -

هام رو ول کنه. باز خواستم پیاده شم که دست

هاش رو انداخت دور گردنم و من رو چسبوند به دست

 داد. فقط نگهم داشته بود. صندلی. فشار نمی

 کاوه اخم کرد. 

کردی. حال شده بودی پریسا. دیگه تقال نمیتو بی -

ادم، کلی سرفه زدی و طول کشید تا وقتی نجاتت د

 نفست جا بیاد. 



حال شده بودم چون خیلی به خودم فشار آورده بی -

دونم مال اون همه تقال بود یا از عصبانیت. بودم. نمی

رفت. یادمه نفس کشیدن برام سخت شده سرم گیج می

بود ولی مال فشار گلوم نبود. انگار یه چیزی رو قلبم 

 کرد. سنگینی می

 تر شد. اخم کاوه غلیظ

 کنی بابات رو تبرئه کنی؟ داری سعی می -

 قدرها عزیز نیست که به خاطرش دروغ بگم. بابام اون -

کنه. اگه فهمی چه خطری تهدیدت میتو انگار نمی -

واقعیت رو نگی، مجبورم االن بابات رو آزاد کنم و با 

 هم بفرستمتون خونه. 

 پریسا نفس عمیقی کشید. 

ی ُگه من همینه. بابام همینه. مجبورم فعالً زندگ -

 باهاش زندگی کنم.
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گی؟ نکنه پریسا تو مطمئنی داری راست می -

خوای از اینجا بری بیرون و بعدش... کار می

 ای بکنی؟ احمقانه

 پریسا پوزخند زد. 

و ارث بردم. من هم این اخالق مزخرف بابام ر -

گفتی هوای بهاری. یه لحظه خودت همیشه بهم می

هایی که زدم، مال خوبم، یه دقیقه بد. اون حرف

خوام خودم اون موقع بود. مطمئن باش االن نه می

 رو بکشم، نه خیال دارم از خونه فرار کنم. 

 کاوه با تردید به پریسا نگاه کرد. 

 ببینم گردنت رو.  -

که روی سرش چروک شده  پریسا شال نخی سبز را

اش کمی پایین کشید. گردن بلند و بود، از زیر چانه

ای از کبودی یا سفیدش آشکار شد. هیچ نشانه

 مردگی روی آن نبود. پریسا گفت: خون

داد کاوه. من بابام رو زدم. تا واقعاً گلوم رو فشار نمی -

هاش مشت زدم، با زانو کوبیدم تونستم به پشت و شونه



اش، گازش گرفتم، ولی بابام بعد از اون سیلی هتو چون

کرد فقط دیگه من رو نزد، حتی از خودش هم دفاع نمی

 ذاشت پیاده شم. نمی

تونی ازش شکایت کنی. به خاطر این خشونت هم می -

هاش روی صورتت سرخ مونده. اگه هنوز جای انگشت

 فرستمت پزشکی قانونی. بخوای، همین االن می

خوام برم خونه کاوه. کایت کنم. میخوام شنمی -

مطمئن باش بابام االن دیگه هیچ خطری واسه من 

وقت نداشته. اخالقش گنده، ولی امکان نداره. یعنی هیچ

نداره بالیی سرم بیاره. االن تا یه ماه دیگه هیوالی 

 ده بهم. خوابه، حتی گیر هم نمیدرونش می

ود اصرار کاوه نفسش را پوف کرد. تجربه نشان داده ب

گرفت از کسی ای ندارد. وقتی پریسا تصمیم میفایده

 کرد. شکایت نکند، این کار را نمی

 دادید؟ هاتون رو جواب نمیچرا گوشی -

کم بعد از گوشی بابام که نفهمیدم زنگ خورد یا نه. یه -

اینکه از خونه دراومدیم، نامدار زنگ زد. بابام اسمش 

ینکه جواب بدم، عصبی رو روی گوشیم دید. قبل از ا



گوشی رو از دستم قاپ زد و پرت کرد رو صندلی عقب 

جا مونده بود. وقتی ماشین. کلی داد زد. گوشیم همون

 گفتی برم بشینم صندلی عقب ورش داشتم. 

 خوام یه چیزی بگم. قبل از اینکه برید، می -

 بگو.  -

کنم باید شاید به من ربطی نداشته باشه ولی فکر می -

کنید؟ به بگم. چرا خواستگاری آتیال رو علنی نمی بهت

کنم دیگه تصمیم گرفتی بهش نظرم... یعنی فکر می

جواب مثبت بدی، الاقل بعد از این ماجرا واسه اینکه 

دوباره بابات حساس نشه و به قول خودت هیوالی 

ات یه صحبتی با بابات درونش بیدار نشه، بد نیست خاله

 بکنه. 

ی لبش کمی باال رفت. پریسا تلخندی زد و یک گوشه

 زیر لب گفت: 

 ای نداره. جز اینکه گیرهاش بیشتر بشه، فایده -

قدر دگم برخورد فکر نکنم در مورد خواستگار این -

 کنه. 

 های کاوه. پریسا زل زد به چشم



وآمد اگه این برداشتت از اون مدتیه که باهام رفت -

ه بودی، دلیل ساکت موندن بابام کردی و بهشون گفتمی

ها گفتی. اگه فقط این بود که من خبر نداشتم تو به اون

های موضوع علنی بود، از همون روز اول با نصیحت

 کرد.ام میبازی دیوونهمسخره و اراجیف و غیرت

خب االن... پریسا با این وضعی که پیش اومده، اگه  -

نی بیشتر توازدواج کنی و از اون خونه بری، می

آرامش داشته باشی. به نظرت بهتر نیست زودتر 

 تصمیمت رو بگیری؟ 

 نه، اصالً بهتر نیست.   -

های سبز غمگین نگاه کاوه چند لحظه درگیر آن چشم

 ماند. پریسا نفس عمیقی کشید و چشم از کاوه برداشت. 

ام کاوه. دلم برو بابام رو بیار بریم خونه. خسته -

 بخورم و بخوابم. خواد یه آرامبخش می

 دفعه گفت: کاوه از پشت میزش بلند شد و یک

کالً یادم رفت به شهره خبر بدم. االن از نگرانی  -

 دیوونه شده. 



صدا کرده بود، از جیبش بیرون کشید و گوشی را که بی

های ها و تماسزد، با سیل پیامطور که حدس میهمین

کوتاه رو شد. روی اسم او زد و خالصه و شهره روبه

خبر داد که افشین و پریسا سالم هستند و به زودی به 

گردند. وقتی از اتاق بیرون رفت که ترتیب خانه برمی

بستن پرونده و فرستادن افشین و پریسا به خانه را 

ها به شهره بدهد، تصمیم داشت به محض خروج آن

زنگ بزند و از او بخواهد مدتی بیشتر حواسش به 

نگران بود. دیگر به افشین شک پریسا باشد. برایش 

هایی که عصر زده بود، بر باد رفته نداشت. تمام حدس

کرد ممکن است افشین باز بودند، ولی هنوز حس می

دچار یک خشم آنی بشود یا پریسا دست به خودکشی و 

 فرار بزند.
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وقتی افشین ماشین را مقابل در خانه متوقف کرد، به 

پریسا که روی صندلی خوابش برده بود، نگاهی انداخت 

ی او رفت. در دفتر کاوه پریسا صدقهو در دلش قربان

را در آغوش گرفته و بوسیده بود. پریسا در آغوشش 

ها حرکت ایستاده و تن داده بود به نوازشخشک و بی

 و در نهایت فقط سرد گفته بود:  های اوو عذرخواهی

 شما هم ببخشید.  -

اش داده بود. از کاوه افشین باز بغلش کرده و دلداری

تشکر کرده بود که به موقع رسیده و نگذاشته پریسا 

 ای بکند. کار احمقانه

بعد از اینکه راه افتاده بودند، زیاد طول نکشیده بود که 

بارها  پریسا خوابش برده و افشین در طول مسیر

صورت او را نگاه کرده و به خاطر آن سیلی که هنوز 

ی پریسا مانده بود، به خودش لعنت جایش روی گونه

خواست دستی را که روی فرستاده بود. دلش می

صورت معصوم دخترش بلند شده بود، از جا بکند و 

چیز را خراب دور بیندازد. با عصبانیت بیجایش همه

انه با پریسا را از دست کرده و فرصت حرف زدن دوست

 داده بود. 



پریسا تکانی خورد و چشم باز کرد. خیره شد به افشین 

زده اش وحشتو پشتش را از صندلی جدا کرد. چهره

بود و انگار چند لحظه طول کشید تا به یاد بیاورد کجا 

 هستند و چه اتفاقی افتاده است. افشین گفت: 

 خوابی. می ری سر جای خودترسیدیم بابا. االن می -

روی پریسا چیزی نگفت. خیره مانده بود به در ماشین

شد. افشین ماشین را داخل برد و خانه که داشت باز می

ی های روشن طبقهپیاده شدند. افشین نگاهی به چراغ

دوم انداخت و پرهیب اندام نامدار را پشت پنجره دید. 

خواست او را هایش را روی هم فشار داد. دلش میلب

های خودش خفه کند. حس کرد طاقت ندارد تا ا دستب

اش را دلیصبح صبر کند و همین االن باید برود و دق

سر نامدار خالی کند. شک نداشت که نامدار ماجرای 

دعوای امروز او و پریسا را به گوش کاوه رسانده و او 

را دنبالشان فرستاده است. جز این هیچ دلیلی وجود 

ه با ماشین پلیس از راه برسد. نداشت که ناگهان کاو

هرچند با آن حال عصبی هردوشان از کاوه ممنون بود 

که آمده بود. بعید نبود پریسا با آن وضعیت روحی 



خراب از دستش فرار کند و پشیمانی به بار بیاید ولی 

 کرد. باید نامدار را ادب می

همراه پریسا وارد خانه شدند و شهره به استقبالشان 

« شب بخیر»لپرسی کردند و پریسا فقط آمد. احوا

سردی گفت و به طرف اتاقش رفت. وقتی دِر اتاق بسته 

 شد، شهره آهسته پرسید: 

چی شد که دعواتون شد افشین؟ کاوه یه چیزهایی  -

دونی پریسا هنوز تو کمپ بهم گفت ولی... تو نمی

ها ره؟ هزار بار بهت گفتم تا مدتکالس و جلسه می

استرس و فشار عصبی  در معرض خطره. هر

ممکنه بِکشدش سمت اعتیاد. باید باهاش مدارا 

 کنی. 

 افشین به تأیید سر تکان داد. 

ی رم خونهزنیم. فعالً... یه دقیقه میبعداً حرف می -

 پژمان. 

 صورت شهره نگران شد. 

 چی شده؟  -



پله رفت. داشت افشین جواب نداد و به طرف دِر راه

وقت پیش از این مرد دور خیلیشد. باید دیوانه می

شد ولی کوتاهی کرده بود، قبل از اینکه فرصت پیدا می

کند ذهن دخترش را به هم بریزد. شهره مقابلش ایستاد 

 های افشین گذاشت.هایش را روی شانهو دست
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بری؟ من شب کار داری که باید نصفهبا پژمان چی -

امروز واقعاً به حد کافی نگرانی کشیدم. تو دیگه 

 بدترش نکن. 

رنگی زد. افشین به صورت او خیره شد و لبخند کم

وقت برایش کهنه نشده بود و وقتی عشق این زن هیچ

 اند. هایش گذاشتهکنارش بود، انگار دنیا را در دست

باید یه تذکری به نامدار بدم که پاش رو از گلیمش  -

 ورتر. نذاره اون

 باز چی شده؟ تو رو خدا حرف بزن افشین.  -



 گم عزیزم. آم برات میمی -

 رنگی کرد. افشین او را در آغوش گرفت.شهره اخم کم

 آروم بگیر شهره، بهم اعتماد کن.  -

نگاه شهره هنوز با نگرانی به او دوخته شده بود. 

 افشین گفت: 

 ن خونه نرفتیم. خیلی کوتاهی کردیم که زودتر از ای -

چقدر بهت گفتم؟ از اول قول داده بودی موندنمون  -

 کشه. اینجا فوقش یه سال طول می

دونی که. بعدها هم پرهام به دنیا خواستیم و نشد، می -

اومد و خودت دیگه شل شدی، چون خیلی خوب بود 

خوای، پرهام رو آتوسا بغل دستت باشه و هرموقع می

ریم. حت باشه؛ ولی دیگه میبذاری پیشش و خیالت را

کنیم و سرم خلوت بشه، فوری یه خونه اجاره می

ریم. دیگه حتی مهم نیست که بقیه اجازه ندن این می

واحد رو اجاره بدیم و خالی بمونه. االن تنها چیزی که 

ها آرامش داشته برام مهمه، اینه که من و تو و بچه

 باشیم.  

 او جدا شد.  ای روی فرق سر شهره زد و ازبوسه



 گردم. زود برمی -

های شهره که هنوز نگران بود، دل کند و از در از چشم

ی دوم را فشار داد. خارج شد. کمی بعد زنگ طبقه

آرامشی که در مقابل شهره داشت، باز تبدیل شده بود 

به خشم. نامدار در را باز کرد و با دیدن افشین سرد 

مش را بدهد، سالم کرد. افشین بدون اینکه جواب سال

او را از جلوی در کنار زد و وارد شد. پژمان و نغمه 

 پشت سر هم از اتاقشان بیرون آمدند. پژمان گفت: 

سالم افشین جان. خوبی؟ کجا بودید؟ شهره خیلی  -

مون سراغت رو گرفت. بهش نگران بود. از همه

ریم گفته بودم اگه تا ساعت دوازده برنگشتید، می

 آگاهی. 

م کرد و افشین زیر لب جواب داد. در را نغمه هم سال

بست و رو کرد به نامدار. چند لحظه نگاهش کرد و بعد 

 منفجر شد. 

کنی با کشی مردک؟ واقعاً شرم نمیتو خجالت نمی -

خوای پات رو بکنی تو کفش این کارهات؟ تا ِکی می

 من؟ 



نامدار اخم کرد ولی چیزی نگفت. پژمان جلوتر آمد و 

 پرسید: 

 چی شده افشین؟  -

 برو از این بزغاله بپرس چه غلطی کرده.  -

نغمه اخم کرد و به خودش فشار آورد جواب توهین 

 شد ندهد. پژمان گفت: افشین را که شامل خودش هم می

داد نزن افشین جان. بگو ببینم چی شده. نشنیده  -

گم سوءتفاهمه. نامدار مثل پسر منه. بهت می

 امکان نداره...
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 افشین حرفش را قطع کرد و هوار کشید: 

قدر پرروش هات اینبا همین پسرم پسرم گفتن -

کردی که به خودش جرئت داده تو هر کاری دخالت 

کنه، قصه و اراجیف ببافه. تا امروز دندون رو 



جیگر گذاشتم و چیزی نگفتم ولی وقتی پای دخترم 

 تونم ساکت بشینم. وسطه، دیگه نمی

شرت نامدار را چسبید. او ی تییک قدم جلو رفت و یقه

 کمی جلو کشید و غرید:  را

یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه دوروبر پریسا  -

ببینمت، به جون همون یه دونه دخترم قسم خودم 

ام کنم. پات رو از کفش من و خونوادهات میخفه

بکش بیرون. بار آخرت باشه جاسوسی من رو 

 کنی. می

نامدار مچ دست افشین را فشار داد و وقتی دست افشین 

 اش را از میان آن بیرون کشید. یقهشل شد، 

ذارم به حساب گید. میفهمم شما چی میمن که نمی -

اینکه امروز یه اتفاقی افتاده و اومدید عصبانیتتون 

 رو سر من خالی کنید. شبتون بخیر. 

برگشت و به طرف اتاقش راه افتاد. افشین هجوم برد و 

دن قبل از اینکه کسی بتواند کاری کند، محکم پشت گر

تعادل به سمت نامدار کوبید. نامدار سکندری خورد و بی



اش افشین برگشت. بالفاصله دست افشین روی گونه

 فرود آمد و نعره زد: 

کنی. تو آشغال داری دخترم رو علیه من تحریک می -

دی. از ی من رو به کاوه میگزارش کارهای خونه

 دستت ذله شدم. 

ندی بیرون صورت نامدار از خشم سرخ شد و نفس ت

که داد. پژمان خودش را میان آن دو انداخت و درحالی

 های افشین را چسبیده بود گفت: دست

خودت رو کنترل کن افشین. این کارها چیه؟ محاله  -

 نامدار همچین کاری کرده باشه. 

 افشین هوار زد: 

 دونه.کرده، خوِد نامردش خوب می -

ون سعی کرد خودش را از میان بازوهای پژمان بیر

بکشد و وقتی نتوانست، بیشتر عصبی شد و صدایش 

 بلندتر. رو به نامدار داد زد: 

دست از سر زندگی من وردار عوضی. یه بار دیگه  -

کشمت، به خدا زنده ها بکنی میاز این غلط

 ذارمت. نمی



 نغمه جلو آمد و عصبی گفت: 

خوام گذرونید افشین خان. ِهی میدارید از حد می -

و چیزی نگم ولی دیگه شورش  حرمت نگه دارم

رو درآوردید. بد نیست یادتون بندازم کسی که پاش 

رو کرد تو زندگی نامدار، شما بودید. شما که هیچی 

تون نبود، عین خیالتون نبود زن و از تعهد حالی

بچه دارید. زنی رو که نامدار دوستش داشت، از 

چنگش درآوردید و با کمال وقاحت بعد از مینای 

مرز آوردیدش تو این خونه. هرچند اون تفاله خدابیا

الیق همچین مردی هم هست. نامدار از سر شهره 

زیادی بود. خدا رو شکر که زود فهمید چه شری 

از گردنش باز شده، ولی اقالً یه ذره خجالت بکشید. 

تو این هشت سال ما یه بار هم به روی خودمون 

هره کار کردید. به روی شنیاوردیم با نامدار چی

نیاوردیم چقدر وقیحه که بعد از اون جریان راحت 

راه افتاده اومده تو این خونه؛ اما انگار یکی باید 

بازی یعنی چی. یادتون بندازه آشغال کیه، عوضی

درست نیست که سر یه مشت توهمات راه بیفتید 



ی ما به نامدار توهین کنید و براش بیایید تو خونه

 ونشون بکشید.خط

 :�🌺�دختری در غبار 
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های پژمان شل شد و افشین را رها کرد. برگشت دست

ی افشین هم یک و با بهت به نغمه خیره شد. چهره

 آن مبهوت ماند. نغمه داد زد: 

دونستم. کدومتون خبر نداشتید ولی من میآره، هیچ -

دلی خورد، چه دردی نمن دیدم برادر جوونم چه خو

کشید. دست از سرمون وردارید افشین خان. برید با 

تون رو بکنید. زنی که از یکی دیگه دزدیدید، زندگی

 ست. ذات خراب جفتتون عین همدیگه

 پوزخند زد و اضافه کرد: 

خورید، یه زوج مناسبی هستید، خوب به درد هم می -

 وفا! باز و یه بیحقه



 افشین اخم کرد. 

ندارید در مورد شهره همچین فکری بکنید. حق  -

شهره خیلی قبل از اینکه زن من بشه از نامدار 

 بریده بود، چون ذات خرابش رو شناخت. 

 نامدار پوزخند زد. افشین هوار کشید: 

ی بخند، حق داری. گند زدی به زندگی من، رابطه -

من و دخترم رو نابود کردی، حق داری بخندی. از 

 تر کسی تو دنیا وجود نداره. تو کثافت

 پژمان اخم کرد. 

ی نامداره. بهت اجازه بسه دیگه افشین. اینجا خونه -

 ی خودش بهش توهین کنی. دم تو خونهنمی

 افشین به سمت پژمان بُراق شد. 

کنی؟ از تو برادر منی، از این الدنگ دفاع می -

ات معلوم بود تو هم خبر نداشتی این پسره چه قیافه

غلطی کرده بوده. االن شنیدی و مبهوت موندی. این 

 کاری کردن. خواهر و برادر این همه سال ازت پنهون

ها نگفتن، نخواستن حرمت زن تو رو جلو اگه این -

شه ادعای برادریت می من بشکنن، اما تو هم که



نگفتی. یک کلمه حتی پشت سر بهم نگفتی داری با 

کنی که چشم نامدار دنبالش بوده. زنی عروسی می

واقعاً من باید االن این رو بشنوم؟ اگه زودتر گفته 

گرفتم و ام رو میبودی، همون موقع دست زن و بچه

فهمم نامدار رفتم. خوب میشده میاز این خراب

ین هشت سال چی کشیده که هر روز تو و بیچاره ا

 اون زنیکه رو با هم دیده. 

 نغمه گفت: 

خون خودت رو کثیف نکن پژمان. نامدار وقتی  -

 ای بوده، ازش دل کند. فهمید اون زنیکه چه عوضی

 پژمان نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت: 

اگه از این جهنم رفته بودیم، شاید االن نکیسا هم  -

کردم که فامیل اگه ر اشتباه فکر میزنده بود. یه عم

گوشت همدیگه رو بخورن، استخونش رو دور 

ندازن. تو همین خونه... تو همین حیاط لعنتی، نمی

پسر خواهرم مزاحم دخترم شد. االن هم دارم 

شنوم داداشم رفته سراغ زنی که پسرم دنبالش می

 بوده. 



هایش پایین افتاد. های نغمه مات شد و شانهچشم

س عمیقی کشید و سعی کرد بغضی را که بعد از نف

هشت سال هنوز با هر یادآوری از نکیسا سراغش 

های آمد، عقب بزند. پژمان خیره شد به چشممی

 افشین و غرید: 

واقعاً قحطی زن اومده بود افشین؟ تو این دنیا از  -

ذاشتی رو بین این چند میلیارد زن، باید انگشت می

 تدش؟ خواسزنی که نامدار می

 افشین داد زد: 

کرد وقتی شهره پسش زده بود، دیگه غلط می -

بخوادش. از هیچی خبر نداری، واسه خودت حکم 

دونی شهره از این عوضی صادر نکن. تو اصالً می

 چی دیده بود که ازش برید؟
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 نغمه با حرص گفت: 



 هیچی ندید جز رذالت تو.  -

همچین چیزی نیست. این شازده متخصص  -

 نماییه. اومده براتون... مظلوم

 نغمه حرفش را قطع کرد و داد زد: 

وقت حق ی من برو بیرون. دیگه هیچاز خونه -

 نداری پات رو بذاری اینجا. 

پات رو از گلیمت بیشتر دراز نکن. تو هم عین  -

پ رو بندازی تو زمین داداشت تخصص داری تو

 حریف. 

 های افشین خیره شد. پژمان به چشم

 ها بیشتر از این شکسته بشه. خوام حرمتبرو. نمی -

افشین نفس عمیقی کشید و به طرف در راه افتاد. 

جلوی در برگشت و نگاهی به نامدار انداخت که 

 کرد. غرید: سینه ایستاده بود و او را نگاه میبهدست

ها تموم شد. من گریتان با این هوچیفکر نکن داس -

کنم. بالیی سرت بیارم که خودت تو یکی رو ادب می

 حظ کنی. 



منتظر جواب نماند. از در که هنوز باز مانده بود، 

های بیرون رفت و آن را طوری به هم کوبید که شیشه

شد. رفته ساختمان لرزید. داشت از حرص منفجر می

آرام بگیرد اما بدتر بود روی نامدار را کم کند و 

عصبی شده بود. ماجراهای چند سال قبل در ذهنش 

زنده شده و محکوم شده بود. نفس عمیقی کشید و 

سعی کرد خودش را آرام کند. البد این سروصدا به 

گوش شهره هم رسیده بود و االن حسابی عصبی و 

کرد و دلداری ریخته بود. باید او را آرام میهمبه

ی جهنمی ر اولین فرصت از این خانهداد. باید دمی

خواست شد در همین هفته. دلش نمیرفتند، اگر میمی

 تا ابد چشمش به اهالی این خانه بیفتد. 

وارد واحد خودشان شد و وقتی شهره را در هال 

ندید، به طرف اتاق خوابشان رفت. در را باز کرد و 

انتظار داشت شهره مثل مواقع دیگری که عصبی یا 

وار روی تخت دراز کشیده باشد. ن بود، جنینغمگی

نخورده دید، بیرون آمد و وقتی تخت را خالی و دست

های خانه سر زد و ی اتاقشهره را صدا زد. به بقیه

هرلحظه اضطرابش بیشتر شد. به حیاط رفت و وقتی 



ماشین شهره را دید، با خودش فکر کرد شهره به 

سریع چرخی در  حیاط آمده که قدم بزند و آرام شود.

حیاط زد و وقتی متوجه شد آنجا هم نیست، مبهوت 

ماند. شاید شهره برای قدم زدن بیرون رفته بود ولی 

گذاشت. سریع به دیروقت بود و نباید او را تنها می

ی او را گرفت. وقتی صدای خانه برگشت و شماره

زنگ از داخل اتاق خواب بلند شد، در را باز کرد با 

شویی بوده و حاال آنجاست. شهره دست این امید که

کجی کرد. در را بست و فضای خالی اتاق به او دهان

نگاهی به آویز پشت آن انداخت. جای خالی کیف و 

های بیرون شهره ضربان قلبش را باال برد. لباس

مطمئن بود شهره همین اطراف است، بعید بود بدون 

میم ی پدرش رفته باشد. تصماشین و گوشی به خانه

های اطراف را بگردد، او گرفت بیرون برود و کوچه

را پیدا کند، حرف بزنند و هردو آرام شوند. شوک 

ها وارد شده بود و جز خودشان دو نفر بزرگی به آن

 ها برگرداند. توانست آرامش را به آنکس دیگری نمی

قبل از رفتن، آرام در اتاق پریسا را باز کرد. زیر نور 

هال مثل یک مثلث به درون اتاق افتاد،  رنگی که ازکم



پریسا را دید که به پهلو خوابیده بود. تنفسش آرام 

وقت است خوابش برده. داد خیلیبود و نشان می

احتماالً به محض ورود به خانه، دارو خورده و 

خوابیده بود. افشین خدا را شکر کرد که در این 

است.  بلبشو الاقل پریسا خواب بوده و چیزی نشنیده

 در را آرام بست و سریع از خانه بیرون رفت. 

به محض اینکه صدای بسته شدن در به گوش رسید، 

های پریسا باز شد، هندرفری را در گوشش چشم

 گذاشت و گفت: 

ببخشید کاوه، بابام یهو اومد تو اتاق. فقط وقت  -

کردم هندزفری رو دربیارم و خودم رو بزنم به 

 خواب.
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 کاوه مضطرب پرسید:

 تو مطمئنی همچین چیزهایی شنیدی؟  -



مطمئنم. تو راه خوابم برد، وقتی رسیدم خونه دیگه  -

شون داشتن چی رو شنیدم. همهاومد. همهخوابم نمی

 اومد. زدن. قشنگ صداشون میداد می

 شهره ِکی از خونه رفت بیرون؟  -

ها رو زد، صدای کم بعد از اینکه نغمه اون حرفیه -

دوان دِر واحد رو شنیدم بعد از پنجره دیدم شهره دوان

از حیاط رد شد و رفت بیرون. فکر کنم حدوداً 

شه. االن هم بابام رفت. شهره هشت دقیقه میهفت

 جا؟ اومده اون

رسه. قطع ربع دیگه میاگه بخواد بیاد اینجا یه -

 بهش زنگ بزنم ببینم کجاست. کنم می

 گوشیش رو نبرده.  -

 دونی؟ از کجا می -

فکر کنم بابام بهش زنگ زد. صدای زنگ گوشیش  -

 از تو خونه بلند شد. 

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

 مرسی که بهم خبر دادی پریسا.  -



عوض کارهایی که امروز برام کردی. مرسی که  -

درکم کردی، مانی رو گفتی بیاد، برامون غذا سفارش 

 دادی و گذاشتی باهاش حرف بزنم تا آروم بشم. 

 کاوه فقط گفت: 

 کنم. وظیفه بود. خواهش می -

ی تعارف ندارم، دونی که نبود. حوصلهخودت می -

 شناسی. اخالقم رو می

اگه خبری از شهره شد بهم بگو. یه لطفی بکن.  -

ریسک نکن که زنگ بزنی. پیام بده. حواسم به 

 گوشی هست. 

این دفعه زنگ زدم چون هم شوکه شده بودم هم  -

 شد تایپ کرد. طوالنی بود، نمی

خواد به خاطر این پس خبری شد بهم بگو. نمی -

 بیدار بمونی. هروقت خوابت گرفت، بخواب. 

پرهام تو خونه تنهاییم، وسط  آد. من وخوابم نمی -

 دونم دوستن یا دشمن. هایی که نمیآدم



ابروهای کاوه در هم کشیده شد. از شوک چیزهایی 

که پریسا برایش تعریف کرده بود، این را کامالً از یاد 

 برده بود و یکباره نگران شد. 

آد اینجا مونم که ببینم شهره میربع منتظر میمن یه -

ور. تا صبح تو ماشین آم اونافتم میمی یا نه، بعد راه

تونم. اگه اتفاقی افتاد فقط سریع بهم زنگ تو کوچه

بزن. حتی اگه نتونستی حرف بزنی، فقط کافیه گوشیم 

 آم تو خونه. زنگ بخوره. سریع می

 باشه. -

کاوه انتظار داشت پریسا مثل همیشه مخالفت کند و 

وچرا چونحمایتش را رد کند. از این پذیرش بدون 

تعجب کرد. انگار دخترک واقعاً از وقایع امروز 

 ترسیده بود. 

کرد، ذهنش بیست دقیقه بعد که داشت رانندگی می

ی پدرش نرفته آشفته و نگران بود. شهره به خانه

کدام به خانه بود. پریسا گفته بود او و افشین هیچ

اند. با توجه به اینکه ماشین هردو در حیاط برنگشته

رسید که همدیگر را دیده باشند بعید به نظر می بود،

وگذاری دونفره به و هوس شام خوردن یا گشت



سرشان زده باشد. تنها احتمالی که کمی تسکینش 

وگو داد، این بود که با هم مشغول قدم زدن و گفتمی

 در مورد وقایع امروز باشند. 

کاوه دنده را عوض کرد و برای هزارمین بار 

ها سا را مرور کرد. اگر این حرفهای پریحرف

درست بود و شهره و نامدار قبل از ازدواج شهره با 

شد، هم ارتباطی داشتند، اوضاع بدجوری پیچیده می

مخصوصاً با ناپدید شدن ناگهانی شهره و افشین! 

هایی در ذهن کاوه بود که حتی فکرش هم حدس

 داد.بدجوری آزارش می
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ی باز ماشین نگاهی به کاوه انداخت نامدار از شیشه

 و با عصبانیت گفت: 

باز یه چیزی تو این خونواده اتفاق افتاد، دیواری  -

تر از من پیدا نکردی؟ واسه چی اول صبح کوتاه



راه افتادی اومدی دنبال من؟ دِر خونه رو باز 

کنم، باید تو رو ببینم؟ البد خبر داری موقعی که می

ی خواهرت از خونه رفته بیرون، من تو خونه

 خودمون بودم. 

باال رفته بود به او خیره شد.  کاوه با ابروهایی که 

 نامدار با حرص گفت:  

ی ژست و ادا ندارم. زودتر هرچی تو سرته حوصله -

بگو، باید برم سر کار. اگه شک داری، برو از پژمان 

و نغمه بپرس که من دیشب خونه بودم. تازه اون 

مون، ساعت افشین هم وایستاده بود وسط هال خونه

 زد. داشت سرم داد می

تو ده دقیقه بعد از رفتن شهره، از خونه رفتی  -

 بیرون. 

 های نامدار جمع شد. چشم

 پریسا رو کردی جاسوس خودت؟  -

ربع بعد هم مهم نیست چطوری فهمیدم. تو رفتی، یه -

برگشتی. بعید نیست شهره همین دوروبر بوده و 



رفتی راضیش کردی باهات بیاد یا بالیی سرش 

 آوردی. 

 زد. نامدار پوزخند 

ی آخه تو چطوری پلیس شدی، اون هم تو دایره -

قتل! من با لباس خونه رفتم، بدون ماشین، بعد فوری 

شهره رو که هیچ صمیمیتی باهام نداشته، راضی 

نیستش کردم، بعد هم کردم باهام بیاد و بردم سربه

راحت برگشتم خونه؟ بد نبود قبل از اینکه صاف بیای 

های مسیر گاهی به دوربینی من رو بچسبی، یه نیقه

 نداختی. می

همین کار هم کردم. سر کوچه تو خیابون اصلی یه  -

مغازه هست که رو به خیابون دوربین داره. تو از 

ور نرفتی، معنیش اینه که از ته کوچه رفتی که اون

های ویالیی و های خلوت و خونهره سمت کوچهمی

 ها. باغ

 جرمه؟!  -

قول خودت با لباس خونه و  کجا رفته بودی؟ به -

 بدون ماشین. 



ای که تو خیابون پشتی رفتم سیگار خریدم، از دکه -

ی دومه. افشین عصبیم کرده بود، خوابم سر کوچه

برد. سیگارم تموم شده بود. فکر کنم اون دوروبر نمی

روی دکه یه دوربین پیدا کنی. آهان، یادم اومد. روبه

پر دوربینه. برو  فروشی شیک هست که باالشلوکس

 بینی. سراغش، من رو می

 باز پورخند زد و با لحن تمسخرآمیزی اضافه کرد: 

کنم جناب سروان! با روز خوبی رو برات آرزو می -

های دوربین خوش باشی. زمان رفت و برگشت فیلم

فهمی که جا حساب کنی، مییه نفر پیاده رو تا اون

ای همن وقت نداشتم جز سیگار خریدن کار دیگ

 بکنم. 

 کاوه دِر ماشین را باز کرد و با اخم گفت: 

 آی آگاهی. با من می -

 وقت ندارم.  -

دی آبرومندانه بریم دست خودت نیست. ترجیح می -

 یا با دستبند ببرمت؟

 نامدار نفسش را پوف کرد. 



ی عوضی رو ی اون مرتیکهری یقهچرا نمی -

 بچسبی که دیشب سه ساعت خونه نبود؟ از کجا

 معلوم خودش نرفته باشه بالیی سر شهره بیاره؟ 

کاوه جواب نداد و با چشم به ماشین خودش اشاره 

طرف کوچه پارک شده بود. نامدار نفسش کرد که آن

 را پوف کرد. 

تو رو خدا اذیت نکن کاوه. ماجرای من و شهره ده  -

خواستم بالیی سال پیش تموم شده. من اگه می

کردم داشتم. صبر نمیسرش بیارم ده سال وقت 

درست شبی که همچین اتفاقی افتاده، برم سراغش. 

 بذار برم به کارم برسم.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_پانصد_و_پنج

ها کاوه سعی کرد لبخند نزند. خودش هم به تمام این

فکر کرده بود و در مورد گم شدن شهره هیچ شکی 

به نامدار نداشت. خواسته بود با این ترفند او را 



ی چیزهایی که برایش مهم وادار کند در مورد بقیه

 بود حرف بزند. 

تونم برات بکنم، اینه که تو ماشین تنها کاری که می -

نیم. اگه قانع شدم که تو گناهی نداری، بعدش حرف بز

 تونی بری. می

کم از خونه دور شیم؟ حوصله ندارم شه یهمی -

 افشین از خونه بیاد بیرون و ببینمش. 

کاوه سر تکان داد. ماشین را دور زد و کنار نامدار 

نشست. نامدار خودرو را به حرکت درآورد و با 

ماشین را کنار سرعت چند کوچه دور شدند. نامدار 

 کشید، خاموش کرد و به سمت کاوه چرخید. 

 خوای بدونی؟  چی می -

 در مورد ارتباط خودت و شهره بگو.  -

های دیشب نغمه به گوشت رسیده که البد حرف -

 دونی چی شده. اومدی سراغم، پس می

 خوام کامل بدونم. می -

 دم داستانی رو که بیشتر از ده ساله تمومترجیح می -

 شده، زیرورو نکنم. 



چیزی که من رو اول صبح کشونده اینجا، این فکره  -

که شاید تموم نشده، الاقل تو ذهن تو و شهره، وگرنه 

های نغمه بذاره بره دلیلی نداشت بعد از شنیدن حرف

و هیچ خبری هم از خودش نده. این یه بازجویی 

نیست نامدار. فکر کن نگرانی یه برادر برای 

هات راهی باز کنه که بتونم ممکنه حرفخواهرشه. 

شهره رو پیدا کنم. هیچ راهی نیست. نه گوشی برده 

که بشه ردیابیش کرد نه ماشین. من واقعاً نگرانم. 

 دیشب تا صبح نخوابیدم. 

 نامدار نفس عمیقی کشید. 

وفاست که بویی باید باور کنی خواهرت یه نامرد بی -

وس کنه آد یهو هاز عاطفه نبرده. ازش برمی

اش رو ول کنه و بره دنبال کارش. تعجب خونواده

کنم اگه قبالً یکی دیگه رو خوابونده باشه تو نمی

 نمک و دنبال فرصت بوده که بره. آب

 کاوه اخم کرد. 

دونم بین تو و شهره طوری نیست. نمیمطمئنم این -

کنی چی گذشته که همچین فکری در موردش می

اشت. افشین رو ولی شهره زندگیش رو دوست د



دوست داشت. امکان نداشت بذاره بره، اون هم 

خبر.  حاال فرض کنیم از طوری ناگهانی و بیاین

افشین بیزار بوده و نذاشته ما بفهمیم. پرهام رو که 

 کنه بره. دیگه ول نمی

 نامدار یک ابرویش را باال برد و زل زد به کاوه. 

براش  طوری که دخترش رو ول نکرد و موندهمون -

کم بهش فشار آورد، مادری کرد؟ همچین که زندگی یه

خیلی راحت بچه رو رها کرد و طالق گرفت. من اون 

زمان که در مورد زندگی اولش برام گفت، عاشق 

فهمیدم ولی بعدها که عقلم اومد سر بودم و نمی

ی خودش یه جاش، تازه فهمیدم زنی که واسه بچه

ری داشتم که به من جو عاطفه نداشته، ازش چه انتظا

وفادار بمونه؟ ارتباط ما از نظر شهره خیلی سطحی 

 بوده، من واسه خودم بزرگش کرده بودم.   

چیز زندگی شهره خبر داری، همین که تو از همه -

ده ارتباطتون خیلی هم عمیق بوده. شهره نشون می

آدم درونگراییه. وقتی با افشین ازدواج کرد، ازش 

در مورد آتنا چیزی نفهمه. جز  کسخواسته بود هیچ

دونست. تو خبر داشتی، پس ای نمیافشین کس دیگه



کرده که بهت گفته. بهم باهات احساس نزدیکی می

بگو نامدار. ما هیچی در مورد ارتباط تو و شهره 

ها رو دونستیم. من دیشب اولین بار بود که ایننمی

 شنیدم. 

 ه شد. رو خیرافشین نفس عمیقی کشید و به روبه

ای نیست. من و شهره دو سال داستان پیچیده -

همدیگه رو دوست داشتیم. قرار بود ازدواج کنیم. 

وذوق خونه خریدم. داشتیم کارهامون رو با شوق

کردیم. قرار بود وقتی خونه رو تحویل راه میروبه

ها حرف بزنیم و بریم گرفتم، با خونواده

چی رو دونست. از اول همهخواستگاری. نغمه می

بهش گفته بودم. خوشحال بود که دارم سروسامون 

 گیرم. بعد...می
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 نامدار مکثی کرد و ادامه داد: 



یه روز اتفاقی افشین رو تو یه رستوران دیدیم.  -

دیگه جای انکار نبود. من و شهره رو تو حالتی 

ی نشسته بودیم. دیده بود که خیلی راحت و صمیم

هامون روی میز دراز بود و دست همدیگه رو دست

شد مثالً بگم گرفته بودیم. هیچ جوری نمی

همکاریم. البته به نظرم مهم هم نبود. قضیه جدی 

بود. قرار بود عروسی کنیم. به همدیگه 

شون کردم، افشین رو دعوت کردم بشینه سر معرفی

رد و میزمون. افشین هم خیلی گرم برخورد ک

نشست. سر حرف باز شد و کشید به اینکه شهره و 

افشین تقریباً همکارن. هردوشون گاهی بیمارهایی 

داشتن که الزم بود معرفی کنن به یه پزشک یا 

ی همدیگه روانکاو. خوِد خرم پیشنهاد دادم شماره

 رو داشته باشن. 

 هایش را روی هم فشار داد و با غیظ گفت: نامدار لب

دونم چرا همچین شناختم، نمیمن که افشین رو می -

خریتی کردم. انگار برخورد خوب اون روزش 

چی رو از یادم برده بود که چه آشغالیه. همه

ترین شانس هرچند... بعدها فهمیدم این بزرگ



زندگیم بوده که بفهمم شهره چقدر عوضیه. همچین 

اعتماد جوری قابلزنی واسه یه عمر زندگی هیچ

 د. نبو

کاوه سعی کرد عصبی نشود. از دیشب که در مورد 

ارتباط شهره و نامدار شنیده بود، هزار جور فکر از 

ذهنش گذشته بود و از طرف دیگر به شدت نگرانش 

خوابی دیشب در کنار این همه استرس بود. بی

بدجوری او را به هم ریخته بود اما حاال که نامدار 

ودش را کنترل راضی شده بود حرف بزند، باید خ

ماند. وقتش بود اطالعاتی را که از کرد و آرام میمی

 قبل داشت، رو کند و واکنش نامدار را ببیند. 

ای که به افشین داری، فقط به خاطر این همه کینه -

سالگیت و خودکشی دختر اون ماجرای هجده

 ست؟ همسایه

نامدار ناگهان چرخید و زل زد به کاوه. ابروهایش 

 خورد. درهم گره 

اون مرتیکه از این هم نگذشته و اومده برات گفته؟  -

فهمم این همه کینه نسبت به من از کجا واقعاً نمی

گذره که من رو خراب کنه. البد اومده. از هیچی نمی



جوری هم گفته که تحویل شهره داده داستان رو همون

 بود. 

 خودت بگو داستان چی بوده.  -

 نامدار نفسش را پوف کرد. 

ست. اگه افشین های زندگی من خیلی سادهداستان -

کرد تو کفشم، اون ماجرا هم هیچ پاش رو نمی

پیچیدگی خاصی نداشت. فاطمه رو دوست داشتم. 

دیدیم. سنمون کم بود ولی همدیگه رو مخفیانه می

وقرار ازدواج گذاشته بودیم. قرار بود درس قول

خرین بخونیم، کار پیدا کنیم، بعد عروسی کنیم. آ

باری که دیدمش، گفت بارداره. محرم بودیم. سن 

 هاش.نوجوونی بود و خریت

 مانندی کشید. نامدار مکثی کرد و نفس آه

وجور خیلی جا خورده بودم ولی زود خودم رو جمع -

کرد. کردم. فاطمه خیلی ناراحت بود. فقط گریه می

ترسید. از آبروریزی از باباش مثل سگ می

دادم. بهش گفتم با لداریش میترسید. داشتم دمی

گم که بریم زنم و جریان رو بهش مینغمه حرف می



گفت باباش راضی خواستگاری. آروم نشد. می

شه با پسری عروسی کنه که تازه ترم یک نمی

دانشگاهه و شغلی نداره. گفتم دانشگاه رو ول 

کنم. دلداریش دادم جا کارگری میرم یهکنم و میمی

ودش باغبونه، البد دنبال داماد که باباش که خ

کم آروم شده کرده و پول آنچنانی نیست. یهتحصیل

هامون بود که یهو افشین نازل شد سرمون. حرف

رو شنیده بود. زد تو گوشم. گفت آبروی خونواده 

رو بردم. به فاطمه گفت یه دختر هرزه و خرابه که 

باعث ننگه و باید بره بمیره. فاطمه باز زد زیر 

ه. من از ترس اینکه سروصدا نشه، هرچی گری

افشین گفت صدام درنیومد. فقط سرم رو انداختم 

پایین و گفتم چشم. فاطمه با چشم گریون رفت. دل 

من هم باهاش رفت ولی به خودم گفتم فردا باهاش 

 کنیم. زنم و کار خودمون رو میحرف می

های لرزانش را روی هایش را بست و لبنامدار چشم

ار داد. آب دهانش را فروداد و چشم باز کرد. هم فش

 ترین حالت ممکن بود. نگاهش در غمگین



فاطمه اون شب خودکشی کرد. تو انبار بغل  -

 شون خودش رو دار زده بود. خونه

آرنجش را روی فرمان گذاشت و کف دستش را به 

 اش گرفت. پیشانی

وقت خودم رو به خاطر سکوت اون شب هیچ -

لک از من ناامید شد که خودکشی نبخشیدم. اون طف

کرد. مطمئنم فکر کرده بود کوتاه اومدنم جلو افشین 

واقعیه و قبول کردم بچه رو سقط کنیم و هرکدوم 

بریم دنبال کارمون. درد از دست دادن دختری که 

ای که اگه مونده ی ناخواستهدوستش داشتم و بچه

از سن پریسا بود یه طرف، بدتر بود االن تقریباً هم

این هم عذاب وجدانیه که یه عمره دست از سرم 

ورنداشته. هزار بار به خودم گفتم اگه جلوی افشین 

ساکت نمونده بودم، اگه از ترس آبرو کوتاه نیومده 

مون شاید بودم، االن فاطمه زنده بود، بچه

 دانشگاهش هم تموم کرده بود.
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نامدار باز نفس داغی بیرون داد و چرخید به طرف 

 کاوه. 

ها باز افشین نیشش رو بهم زد. رفت به بعد از سال -

شهره گفت من به فاطمه تجاوز کرده بودم و 

خواستم گردن بگیرم، دختره از ترس آبرو نمی

فهمی؟ افشین داستان رو جوری خودکشی کرده. می

ز. شهره چیعوض کرده بود که من شدم مقصر همه

اومد سرم داد زد و تف انداخت تو صورتم. گفت 

الیقش نیستم. گفت دیگه حاضر نیست ریختم رو 

 ببینه. 

 هایش را روی فرمان درهم گره کرد. نامدار دست

هرچند زنی که بعد از دو سال عشق و اعتماد با یه  -

چی یادش بره، طوری به هم بریزه و همهحرف این

آدم رو باد هوا ببینه، همون های کسی که تمام خوبی

بهتر که بره. الیقش همون افشین عوضی بود نه من 

 که صادقانه دوستش داشتم. 



طوری یعنی شهره فقط به خاطر حرف افشین اون -

 ازت جدا شد؟ 

نگفت از افشین شنیده ولی ماجرای من و فاطمه رو  -

ها خیالم دونست. تو اون سالکسی جز اون آشغال نمی

بود که هرچقدر هم عوضیه، اقالً رازداری  راحت شده

کرده و نذاشته آبروی فاطمه بعد از مرگش بره. حسم 

این بود که چون پای خودش وسط بوده چیزی نگفته. 

نخواسته بقیه بهش گیر بدن که فاطمه رو به کشتن 

داده. خبر نداشتم این رو نگه داشته که یه روزی تو 

له کنه. کاش  یه فرصتی ازش استفاده کنه و من رو

اقالً واقعیت رو گفته بود. داستان رو جوری به شهره 

شنید، از من بیزار گفت که شاید هرکی دیگه هم می

 شد. می

کاوه حرفی را که گفتنش خیلی سخت بود، به زبان 

 آورد. 

معنی حرفت اینه که... شهره با افشین ارتباط گرمی  -

پیدا کرده بوده، در حدی که در مورد همچین 

زدن و... یعنی... شهره چیزهایی با هم حرف می

 قبل از شنیدن این داستان هم با افشین... 



 نامدار سر تکان داد. 

بعدها این فکر به ذهن من هم رسید. شهره قبل از  -

رد شده بود. مثل قبل تحویلم اون ماجرا هم باهام س

ذاشت گرفت. خونه آماده شده بود اما شهره نمینمی

آورد قرار خواستگاری بذارم. هر روز یه بهونه می

نداخت. اون روزها من عاشق بودم و و عقب می

کردم کرد، نه شکی میحالیم نبود. هر کاری هم می

خریدم شد. فقط نازش رو مینه محبتم بهش کم می

خواستم راضیش کنم زودتر عروسی کنیم و و می

مون. بعدها که مینا فوت کرد و بریم سر زندگی

شهره و افشین عروسی کردن، انگار تازه از شوک 

دار شد. افشین دراومدم و تمام کارهاش برام معنی

اول مخ شهره رو زده بود، بعد تیر خالص رو ول 

کرده بود که همون داستان بود. شهره به خاطر 

ین من رو ول کرد. از خیلی وقت پیش تو قلبش افش

ها ولم کرده بود ولی اون داستان دیگه ته دلبستگی

کن کرد. من رو ول کرد و رفت طرف رو ریشه

 افشین. 



کشد. تصورش هم کاوه حس کرد مغزش تیر می

گشت که این برایش سخت بود. ذهنش دنبال راهی می

 حرف را رد کند. 

هل بود. حتی اگه فرض ولی افشین اون زمان متأ -

مند شده بودن، چطور کنیم این دوتا به هم عالقه

ممکنه شهره به خاطر چیزی که اون زمان شدنی 

نبوده، بره سمت افشین؟ این رو دیگه مطمئنم که 

 محال بود تو سر شهره باشه که زن دوم کسی بشه.
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ینا اختالف داشت. خودش رو افشین همیشه با م -

دید. مینا دیپلمه بود. افشین ازش باالتر می

کسرشأنش بود که زنش دیپلمه باشه. خیلی با 

کرد. مطمئنم اگه پریسا نبود، تحکم باهاش رفتار می

های اول طالقش داده بود. تقریباً همون همون سال

ها که ارتباط من و شهره سرد شد، موقع



ن هم بیشتر شد. مدام دعوا های افشیگیریبهونه

داشتن. مینا خیلی ناراحت بود. چند بار بهم گفته 

کنه افشین چشمش دنبال یه زن بود حس می

دونستم ولی ته ذهنم هم ست. من هم بعید نمیدیگه

 نبود که اون زن شهره باشه. 

 نامدار به کاوه نگاهی انداخت و اضافه کرد: 

مطمئنم برو دنبال اینکه مینا چطوری مرده.  -

 کنی. چیزهای خوبی پیدا می

 کاوه حس کرد ضربان قلبش ناگهان باال رفت. 

منظورت اینه که... شهره و افشین... بالیی سر مینا  -

 آوردن؟ 

من حرفم رو زدم. حاال میل با خودته که بخوای  -

 پیگیری کنی یا نه. 

 کاوه اخم کرد. 

ام چطوری به تو اعتماد کنم؟ تو این همه سال انتق -

کارهای افشین رو از پریسا گرفتی. افشین دوتا زن 

رو که دوستشون داشتی، ازت گرفته. تو هم تالفیش 



رو سر پریسا درآوردی. حتی شاید انتقامت از شهره 

 هم همین بوده.

بخشم وقت افشین رو به خاطر مرگ فاطمه نمیهیچ -

ولی به شهره دیگه هیچ حسی ندارم. اوایل که با 

کرده بود، ازش متنفر بودم ولی  افشین ازدواج

حسی کامله. حسرتی تو دلم نمونده که وقته بیخیلی

 بخوام ازش انتقام بگیرم. 

 نامدار پوزخند زد و ادامه داد: 

ام، به خاطر تازه اگه از افشین بابت فاطمه عصبانی -

شهره ازش ممنونم. واقعاً دستش درد نکنه که به 

دست همچین  موقع چشمم رو باز کرد و من رو از

 ای نجات داد. عفریته

 تر شد. اخم کاوه غلیظ

 توهین کردن دیگه کافیه.  -

 پوزخند نامدار تبدیل به لبخند عمیقی شد. 

شنیدن واقعیت سخته کاوه. خواهرت یه آدم  -

 ست که دیگران براش هیچ اهمیتی ندارن. عاطفهبی

 لبخند از روی لبش محو شد. 



کنی. من واقعاً می در مورد پریسا هم داری اشتباه -

از ته دل پریسا رو دوست دارم. مطمئنم ازش 

دونی ارتباطمون چطوری بوده. باز پرسیدی و می

هم بپرس، ببین این همه سال یه بار، حتی یه بار 

شده اذیتش کنم، باهاش تندی کنم، چیزی بخواد و 

از دستم بربیاد، براش نکنم؟ محاله کسی بتونه 

ی کنه. امکان نداره کسی وچند سال فیلم بازبیست

قدر تظاهر رو دوست نداشته باشی و بتونی این

 کنی. این فکر رو بذار کنار و دنبال واقعیت بگرد. 

 های کاوه. نامدار خیره شد به چشم

ها هستن که در مورد اختالف افشین و مینا هم خیلی -

وجو کنی که مطمئن بشی. تونی ازشون پرسمی

الزم نیست روی حرف مِن غیرقابل اعتماد تصمیم 

 بگیری. 

از الی « مرسی»کاوه نفس عمیقی کشید. یک 

 های خشکش خارج شد و پیاده شد. نامدار گفت: لب

 بشین برسونمت پیش ماشینت.  -

 رم، راهی نیست. می پیاده -



ماشین نامدار از کنارش گذشت و کاوه راه افتاد. حس 

زند. اگر وپا میکرد در یک گرداب مهیب دستمی

زبانی گفته واقعیت چیزی بود که نامدار به زبان بی

 آمد.بود، یک فاجعه به بار می
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تاب از وقتی کاوه جلوی در واحد رسید، افشین بی

 الی در سرک کشید و پرسید: 

 چی شد کاوه؟  -

 کاوه نفس عمیقی کشید. 

ها نیست. فامیل و دوست و هیچی. تو بیمارستان -

آشنا هم خبری ازش ندارن. اسمش تو لیست سفرهای 

اتوبوس و قطار و هواپیما هم نبوده. خطش رو چک 

داشته که مشکوک بشیم تو تلفن کردم؛ هیچ تماسی ن

چیزی شنیده و رفته. فعالً تنها چیزی که داریم همون 

فیلم دوربینه که بهتون گفتم. شهره رفته سر خیابون 



و پیچیده پایین، صد متر جلوتر هم تصویرش رو 

داشتیم، بعد دیگه دوربینی نبوده تا سر خیابون اصلی 

 که شهره تو فیلم اون دوربین نبوده. 

ی غیب شده؟ وسط خیابون که آب نشده بره تو یعن -

شناسم که زمین. تو اون خیابون هم کسی رو نمی

 اش. رفته باشه خونه

 کاوه وارد خانه شد و گفت: 

بیشترین فرض اینه که تو اون فاصله سوار ماشین  -

شده باشه که دیگه تو فیلم دوربین سر خیابون دیده 

وجو ون پرسها دارن از اهالی سر خیابنشده. بچه

 کنن شاید کسی اتفاقی دیده باشدش. می

جا رد شدن. هایی که از اونبرو دنبال ماشین -

 پالکشون باید تو فیلم دیده بشه.

ای ماشین از خیابون رد تو اون مدت صد و خرده -

کشه، تازه ممکنه شون خیلی طول میشدن. پیگیری

یکی مسافرکش بوده و شهره رو سوار کرده، بعد هم 

اش کرده. شاید این همه زحمت بکشیم و یه جا پیاده

آخرش دستمون به جایی بند نباشه. این رو گذاشتم 



تر چی آخرین راه. فعالً باید فکر کنیم ببینیم راه ساده

 هست.  

 افشین با آشفتگی به موهایش چنگ زد. 

پیداش کن کاوه. تو رو خدا یه کاری بکن. امیدم به  -

 توئه.

ا نگرانم. واسه پیدا کردن خواهرم من هم مثل شم -

 کنم. که کوتاهی نمی

 های هال نشست. کاوه روی یکی از مبل

در مورد ارتباط قبل از ازدواجتون بهم اطالعات  -

 بدید. 

 افشین اخم کرد. 

ارتباطی نبوده، دیشب بهت گفتم. ما یه بار همدیگه  -

رو تو رستوران دیدیم، به عنوان دوتا همکار گاهی 

شتیم. بعد از فوت مینا فهمیدم شهره خیلی تماس دا

وقت پیش با نامدار به هم زده و ازش خواستگاری 

 کردم. 

کاری نیست. شاید واقعیت کمک االن وقت پنهون -

 کنه بتونم پیداش کنم.



 واقعیت همینه.  -

 کاوه عصبی گفت: 

نیست. اگه دوستش دارید، اگه پیدا کردنش براتون  -

 مهمه، دست وردارید. راست بگید. 

ی اتاق پریسا اشاره کرد و آهسته افشین به دِر بسته

 گفت: 

بیشتر از این پریسا رو به هم نریز. دوست ندارم  -

ها رو زد، خواب بدونه. دیشب که نغمه اون حرف

خواد نمیچیزهایی فهمیده ولی دلم بود. امروز یه

 ذهنش بیشتر خراب شه. 

پریسا دِر اتاق را باز کرد، به کاوه سالم کرد و بدون 

 اینکه منتظر پاسخش بماند رو به افشین گفت: 

من آدمم، پنج سالم هم نیست که مثل پرهام برام  -

قصه بسازید و من رو بفرستید بیرون که چیزی 

 چی رو شنیدم. نفهمم. دیشب هم خواب نبودم، همه

ه به پریسا نگاه کرد و ابروهایش را باال برد که کاو

ادامه ندهد. وسط این بحران فقط انفجار خشم افشین 

را کم داشت و اصالً دوست نداشت شاهد دعوای پدر 



و دختر باشد. برخالف انتظارش افشین با مالیمت 

 گفت: 

 من فقط نخواستم اذیت بشی دخترم.  -

 پریسا پوزخند زد. 

کم دیر یادتون شم، یهمی هشت ساله دارم اذیت -

 افتاده! 

 کاوه بلند شد و به افشین گفت: 

 بریم بیرون صحبت کنیم. -
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آخه واقعاً چیزی نیست که بخوام بگم. فقط همون  -

 ای بود که بهت گفتم. چند تا جمله

هایی دارم که... بهتره بریم من باهاتون حرف -

 رون. بی

 پریسا با حرص گفت: 



رم به خودتون زحمت ندید. من دارم با آتیال می -

 رسه. بیرون. گفت چند دقیقه دیگه می

کاوه تازه متوجه شد که پریسا لباس بیرون بر تن 

 دارد. افشین گفت: 

رفتی بیرون بابا. بمون پیشم دلم حاال امروز نمی -

 گرم بشه. 

ندهای که بپریسا به طرف در رفت و درحالی

 بست گفت: های سبز و سفیدش را میکتانی

دوباره بحث تکراری دیشب رو شروع نکنید. شما  -

تون رو از من قایم کنید، که دوست دارید زندگی

 چطوری قراره دلتون رو گرم کنم؟ 

در هوا پرتاب کرد و از در بیرون « خداحافظ»یک 

اش گذاشت و رفت. افشین کف دستش را روی پیشانی

 یک آن چشمانش را بست. زیر لب گفت: 

این زندگی منه. دخترم که از جونم بیشتر دوستش  -

دارم، یه ذره قبولم نداره. زنم هم که به خاطر 

هاش گذاشته ودهن بودن نامدار و فامیلچاکبی

 رفته.



 به کاوه نگاه کرد. 

گیرم. تو رو خدا شهره رو پیدا کن. دارم آتیش می -

آد شناسم هم تو. خوشش نمیهم من اخالقش رو می

ها. مطمئنم دیشب وحدیث زندگیش بیفته تو دهنحرف

های نغمه رو شنیده، دیگه دوست نداشته وقتی حرف

ترسم های این خونه بیفته. میچشمش تو چشم آدم

، نگرانم. اگه اون وقت شب یه بالیی سرش کاوه

 اومده باشه... ای خدا... 

ما هم نگرانیم. مامان بابام وقتی جریان رو شنیدن  -

وا رفتن. مامانم بعداً که بهم زنگ زد، صداش گرفته 

گفت بود. گفت دور از چشم پرهام گریه کرده. بابام می

. با اگه شهره تا شب پیدا نشه، چی باید به پرهام بگیم

ی ارتباطتون با من روراست باشید. بگید تو گذشته

طوری به هم ریخته شهره چی شده که االن شهره این

و رفته، اون هم با این عجله و بدون گوشی و 

 ماشین. 

 افشین نفسش را پوف کرد. 

تو هم این وسط گیر دادی به گذشته. صد بار گفتم،  -

با کردم شهره و نامدار هیچی نبود. من فکر می



ان. بعد از فوت مینا به خاطر یه بیمار به همدیگه

شهره زنگ زدم، بعد سر حرف باز شد و فهمیدم 

وقته با نامدار به هم زده. چند بار همدیگه رو خیلی

 دیدیم، بعد ازش خواستگاری کردم. 

 کاوه خیره شد به چشمان افشین. 

ها قبل با مینا خانم اختالف من شنیدم شما از سال -

 تون هم شدیدتر شده بوده. اواخر زندگی داشتید،

 افشین داد زد: 

باز اون نامدار عوضی اراجیف تحویلت داده، تو هم  -

خوای باور کنی این مرد با من، باور کردی؟ ِکی می

با زندگیم دشمنی داره؟ بهت گفته بودم سر چی از 

ی بیخود رو به دل گرفته. چرا اذیتم من این کینه

 کنی کاوه؟می
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حرف نامدار نبود. راستش... من از جریان دیشب  -

شک کردم که مبادا شما و شهره... قبل از فوت مینا 

خانم با هم... قبل از اینکه بیام اینجا، تلفنی با مهین 

 خانم حرف زدم. 

زنی؟ آبروی من رو گرفتی دستت داری جار می -

 نتظار نداشتم کاوه. واقعاً ازت ا

من در مورد ماجرای دیشب چیزی نگفتم، فقط  -

پرسیدم شما و مینا خانم ارتباطتون چطور بوده. 

ست. تعجب هم کرد، گفتم روند تحقیقات پرونده

مستقیم چیزی نگفت ولی یه جوری حرف زد که َشکم 

بیشتر شد. گفت خب باالخره تمام زن و شوهرها یه 

 . هایی دارن و..اختالف

 افشین حرفش را قطع کرد. 

عین واقعیته. مگه زن و شوهری هستن که کل  -

وبلبل باشه و به هم تو نگفته باشن؟ شون گلزندگی

من و مینا هم مثل بقیه روزهای خوب داشتیم، 

روزهای بد هم داشتیم، ولی من به مینا خیانت 

نکردم. حاال من هیچی، باید خواهرت رو بشناسی. 

 چسبه. هره نمیها به شاین وصله



کاوه آه کشید. تا دیشب تصورش همین بود. فکرش 

کرد که خواهرش وارد زندگی یک مرد را هم نمی

متأهل شده باشد اما وقایع دیشب بدجوری شک به 

ترسید دلش انداخته بود. بدتر از همه اینکه می

پیگیری این پرونده او را به جایی برساند که بفهمد 

اند و مینا را به یکی کردهبهشهره با افشین دست

اند. هنوز هیچ فرضی شکلی از سر راهشان برداشته

نداشت که چگونه امکان دارد یک قتل را سرطان 

کس هم شک نکند. نامدار یک چیز نشان بدهند و هیچ

را درست گفته بود. شهره زیاد احساساتی نبود. 

 شاید... 

ن چیز تریآور را کنار زد. فعالً مهماین فکرهای عذاب

پیدا کردن شهره بود و در کنارش رسیدگی به 

ی قتل نوید. یک تار مو را که به شلوارش پرونده

 چسبیده بود جدا کرد و گفت:

یه جایی ته ذهنم هست که شاید... فقط یه احتمال  -

 جا باشه. ناچیزه ولی گفتم ممکنه شهره اون

 افشین با اشتیاق پرسید: 

 کجا؟  -



ان، مطمئن نیستم، شاید هم تو یه روستا تو آذربایج -

استان اردبیل باشه. من جغرافیم خوب نیست. یه 

جاییه که وقتی بچه بودم، تقریباً هر سال تابستون یه 

جا رو خیلی مون اونرفتیم. همهسفر چند روزه می

دوست داشتیم. بعدها شهره ازدواج کرد و دیگه جور 

هشت یاد جا به اسم بنشد با ما بیاد ولی همیشه از اون

وقته دیگه نشنیدم حرفش رو بزنه ولی کرد. خیلیمی

جا. گفتم شاید االن تو این وضعیت رفته باشه اون

شهره وقتی عصبانی و ناراحته، دوست داره بره یه 

 جای خلوت. 

 اسمش...  -

صفدر که جا یکی بود به اسم مشحیران علیا. اون -

 جا. رفتیم اونداد. ما همیشه میاتاق اجاره می

 های افشین برق زد. چشم

جا رو دوست داشت. قرار بود یه بهم گفته بود. اون -

سفر بریم ولی ِهی عقب افتاد، هر سال یه کارهایی 

پیش اومد یا اگه فرصت سفر بود، رفتیم جاهای 

  دیگه.



 بلند شد. 

 افتم. من االن راه می -

شه از نرید. بذارید چند تا تماس بگیرم ببینم می -

جا خبری گرفت یا نه. احتماالً های پاسگاه اونبچه

 تونم آشنا پیدا کنم.می

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_پانصد_و_دوازده

تابی چشم دوخت به کاوه که افشین نشست و با بی

فت و با چند نفر صحبت کرد. آخرین تماس شماره گر

 را که قطع کرد گفت: 

های ست. گفت بچهیکی از همکارها اهل اون منطقه -

شناسه. قرار شد تماس بگیره و پاسگاه رو می

 وجو کنن. پرس

میرم جا باشه. دارم از نگرانی میخدا کنه همون -

کنم. شهره گوشی نداشت، حتی کاوه. دارم دق می



تونسته بگیره. اون وقت شب چطوری نمی اسنپ هم

جا؟ نکنه یه وقت سوار ماشین راه افتاده رفته اون

 الل... ناجوری شده باشه و زبونم

کاوه یاد جسد دختری افتاد که همین چند روز قبل در 

پزشکی قانونی دیده بود، دختری که مورد تجاوز 

قرار گرفته و کشته شده بود. قلبش فشرده شد. تمام 

مزخرف آن لحظات ریخت به جانش. خدا را حس 

شکر کرد که پریسا زنده است. پریسا با آتیال رفته 

بود بیرون، آن هم در چنین روزی که همه درگیر پیدا 

داد ارتباطش با آتیال کردن شهره بودند. این نشان می

خیلی گرم شده است. رفتار امروزش در مقابل افشین 

فته به آتیال جواب هم دلیلی دیگر بود که تصمیم گر

مثبت بدهد. انگار دیگر ترسی از افشین نداشت. 

 صدای افشین فکرهایش را کنار زد. 

 حواست کجاست کاوه؟ شنیدی چی گفتم؟  -

 کاوه سر تکان داد. 

زیاد نگران این نیستم که سوار ماشین ناجوری  -

کنه. شده باشه. شهره محتاطه. کار خطرناکی نمی

 گرفته باشه. ممکنه از یه آژانس ماشین 



 هایش گرد شد. یک دفعه چشم

آژانس! چرا زودتر به فکرم نرسیده بود؟ تو  -

خیابون اصلی دوتا آژانس هست. یکیش همون 

 سمتیه که شهره رفته و بعد غیب شده. 

 بلند شد. افشین هم برخاست. 

 بریم. خدا کنه یادشون مونده باشه.  -

امیدش زیاده. مسافرهای آخر شب مخصوصاً یه  -

خانم تنها که زنگ هم نزده باشه و خودش بره دم 

دفتر آژانس و ماشین بخواد، زیاد نیستن. مطمئنم اگه 

 شهره با ماشین آژانس جایی رفته باشه، یادشونه. 

کمی بعد هردو از حیاط بیرون رفتند و سوار ماشین 

 کاوه شدند.
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 آتیال نگاهی به پریسا انداخت و پرسید: 



 خوری عزیزم؟ ات رو نمیچرا قهوه -

 پریسا فنجان قهوه را برداشت و لب زد. آتیال گفت: 

راه نیستی. هنوز به خاطر به نظرم روبه -

 ای شده؟ بازی جعفر ناراحتی یا چیز دیگهوحشی

 کوچک چوبی گذاشت. پریسا فنجان را درون سینی 

 خوام بهت بگم. یه چیزی می -

 تو هرچی بگی قشنگه، مثل خودت.  -

 کند گفت: ی ناخنش را میکه گوشهپریسا درحالی

 ممکنه از حرفم خوشت نیاد.  -

آد عزیز دل. چیزی من هرچی تو بگی خوشم می -

 خوای؟ هرچی باشه نشنیده قبوله. می

 پریسا سرش را بلند کرد. 

 خوام این رابطه رو ادامه بدیم. دیگه نمی من... -

 آتیال لبخند زد. 

دی بیایم منظورت اینه که داری اجازه می -

 خواستگاری رسمی؟ 



خوام برگردیم سر همون ارتباط دخترخاله می -

 پسرخاله. 

 فهمم. یعنی چی پریسا؟ منظورت رو نمی -

خوای باور کنی. جواب من به فهمی، ولی نمیمی -

 اریت منفیه. خواستگ

 ی آتیال مبهوت شد. چهره

 کنی؟ داری شوخی می -

 خوریم. ام. من و تو به درد هم نمینه، کامالً جدی -

این حرف رو نزن پریسا. تو جون و زندگی منی. تو  -

خوره. من واسه کس جز تو به درد من نمیدنیا هیچ

 دم. تو جون می

 های او. پریسا مستقیم خیره شد به چشم

کنم، ولی دونم دوستم داری، این رو انکار نمیمی -

 خوام. نصف ماجرا منم که نمی

 آخه چرا؟ حق دارم دلیلش رو بدونم.  -

از اول بهت گفته بودم احساس من به تو  -

 ست. خواهرانه



 کنی احساست رو عوض کنی. ولی گفتی سعی می -

آتیال لبخند زد، دست دراز کرد و دست پریسا را که 

 روی میز بود گرفت. 

ذاری دستت رو بگیرم، باهام موفق هم بودی. می -

 تر از قبل شدی. راحت

 پریسا دستش را عقب کشید و زیر میز برد. 

تمام مدتی که گذاشته بودم دستم رو بگیری، داشتم  -

نم آوردم تحمل کشدم. به خودم فشار میاذیت می

 بلکه حسم عوض بشه ولی نشد. 

 تر شد. لبخند آتیال عمیق

آم. مطمئنم یه چیزت راه میمن عجله ندارم. با همه -

ام ذاری رو شونهروزی اون سر قشنگت رو می

 و... 

 پریسا حرفش را قطع کرد. 

مشکل فقط این نیست. من... خب راستش... یعنی  -

ی دونی. من به خاطر اینکه از خونهخودت می

خواستم مزخرفمون، از اخالق گند بابام دور بشم می

 ازدواج کنم.
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 آتیال خیره به چشمان او با حالتی شیفته گفت: 

جا گیرم از اونتو اراده کن، همین فردا عروسی می -

 برمت. می

 پریسا عصبی گفت: 

مگه با درودیوار خونه مشکل دارم؟ من یه زندگی  -

خوام. دوست دارم کسی کنارم باشه که واسه آروم می

هرچیزی بهم گیر نده، رگ غیرتش باد نکنه. یه 

کشم. تو عمره از این اخالق گند بابام دارم عذاب می

جا بیام بیرون با عین بابامی. مگه مرض دارم از اون

 زنه؟ با بابام مو نمی یکی زندگی کنم که اخالقش

خوره من رو با انصافی نکن پریسا. بهم برمیبی -

کنی. من ِکی به لباست گیر دادم؟ ِکی بابات مقایسه می

 خواستم محدودت کنم؟ 



لباس مهم نیست. من حاضرم گونی و برقع بپوشم  -

ولی بابام مدام تو ذهنش نباشه که هر مردی از صد 

تو هم دقیقاً  متری من رد شد، البد خبریه.

طوری هستی. تو این مدت چند بار با مردهایی همین

کردن، درگیر شدی؟ تقریباً که تو خیابون بهم نگاه می

هر دفعه رفتیم بیرون، یهو پریدی به یکی گفتی 

شون هاش رو درویش کنه. یه بار با یکیچشم

 یقه هم شدید. بهدست

 آتیال اخم کرد. 

دن واسه توئه؟ من این اسمش محدودیت درست کر -

به تو یک کلمه حرف زدم؟ تو مقصر نگاه هیز اون 

رفتن. باید یکی مردها نبودی ولی رو مخ من راه می

 یادشون بده نگاهشون مزاحم کسی نباشه. 

رم بیرون، من حوصله ندارم هر بار با شوهرم می -

 شه. تنم بلرزه که االن با یکی دعواش می

 آتیال دوباره لبخند زد. 



دونی، آخر نکه من رو شوهر خودت میای -

خوشبختیه! یعنی ته دلت جواب مثبت رو دادی، فقط 

 ذاری وروجک! وشروط میداری واسه من شرط

 پریسا اخم کرد. 

منظورم تو نبودی. همسر فرضی رو گفتم، حاال  -

هرکی باشه. من جوابم منفیه آتیال. از فردا 

گردیم سر همون ارتباطی که همیشه داشتیم. برمی

 تم، همین. من دخترخاله

ابروهای آتیال به هم گره خورد. با لحنی که کمی 

 عصبی شده بود گفت: 

 شناسی.ست. تو یه عمره من رو میها بهونهاین -

 هزار بار رفته بودیم بیرون. 

 پریسا پوزخند زد. 

ها این اخالق قشنگه رو نشونم نداده اون موقع -

بودی! به نظرم یه آدم بگوبخند امروزی بودی. حاال 

قدر با نامدار کردی که اینهایی میگاهی یه نصیحت

 گرم نگیر و از این چیزها، ولی رو مخم نبودی. 



اصلی رو بزن. یه  من رو نپیچون پریسا. حرف -

 زنی. ها رو میچیزی شده که یهو اومدی این حرف

 هیچی نشده. دلیلش رو گفتم.  -

 های آتیال جمع شد. چشم

 ای وسطه؟ پای کس دیگه -

 نه.  -

طوری حاضر شدی از من بگذری و اون یعنی همین -

 بابای به قول خودت نچسبت رو تحمل کنی؟ 

 پریسا آه کشید. 

 چاله دربیام بیفتم تو چاه.  خوام ازنمی -

تر از اونی که من رو به خاطر مطمئنم باهوش -

همچین چیزی رد کنی و حاضر شی بمونی وِر دل 

وعید داده که بابات. شک ندارم یکی دیگه بهت وعده

 کنی. هولکی من رو رد میداری هول

 ای نیست. گفتم کس دیگه -

ه. نفهم دونم کیقدر مطمئنم که حتی میهست. اون -

های کاوه و تو رو نفهمم. تو نیستم که معنی نگاه



زد دلتون واسه هم ی جفتتون داد میبیمارستان قیافه

رفته. ِهی به خودم فشار آوردم هیچی نگم، اذیتت 

قدر احمق نبین که باور کنم اون نکنم، ولی من رو این

همه وقت که همه رو بیرون کرده بود، داشت در 

 زد.میمورد پرونده حرف 
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 پریسا با حرص گفت: 

الزم نیست بیشتر از این بهم ثابت کنی اخالق گندت  -

چی شک داره عین بابامه. من مردی رو که به همه

 خوام. نمی

برو، به درک که لیاقت من رو نداری، ولی فکر  -

. بگو رفتم با نکن خرم. اقالً دقیقه آخر راست بگو

کاوه قرارمدارهام رو گذاشتم، تو رو هم این مدت 

 نمک. خوابونده بودم تو آب

 پریسا از کوره دررفت. 



شی، آره، تو بازیکن ذخیره جوری راحت میاگه این -

 میره. ام، اون هم برام میبودی. من عاشق کاوه

 آتیال پوزخند زد. 

اقالً اول دروغ گفتن یاد بگیر. تو کاوه رو  -

خواد باهات خوش خوای، ولی اون فقط میمی

 شناسم. بگذرونه. من نگاه مردها رو خوب می

پریسا بلند شد و کیفش را برداشت. صورتش از خشم 

داد که هایش را روی هم فشار میسرخ شده بود و لب

 داد نزند. آتیال گفت: 

کشه دل اون اد طول نمیگردی، مطمئنم. زیبرمی -

عوضی رو بزنی. وقتی گذاشت رفت و اومدی به 

پرسم. یه روزی نوبت التماس افتادی، حالت رو می

 رسه که برات ناز کنم و شرط بذارم. من هم می

پریسا به خودش فشار آورد که صدایش باال نرود و با 

 غیظ گفت: 

دوست داشتم مثل آدم این جریان رو تموم کنیم و  -

مون سر جاش بمونه ولی انگار تو اط فامیلیارتب



لیاقت همین هم نداری. اگه پای مامانت و آتیه وسط 

 نبود... 

هایش اش را رها کرد و نفس عمیقی کشید. دستجمله

 از عصبانیت به لرزش افتاده بود. آتیال گفت: 

هاش رو کرد و رفت، هر وقت کاوه خوشگذرونی -

دم بهت میدون میهام چیه. دارم بیا بهت بگم شرط

که خودت بفهمی و قدرم رو بدونی. فقط حواست 

باشه وسط عشق و حال اون جناب، چیزی رو به 

 خوام.خورده نمیباد ندی. من دختر دست

توت شد. بدون صورت پریسا از شدت سرخی مثل شاه

اینکه اختیاری داشته باشد، دستش باال رفت و محکم 

بلند شد و مچ دست  روی صورت آتیال پایین آمد. آتیال

او را گرفت. سرش را کمی پایین آورد و مقابل 

 صورت پریسا آهسته غرید: 

بار اول و آخرت باشه رو من دست بلند کردی. گفتم  -

ات باشم. یه بار دوستت دارم ولی قرار نیست برده

 شکنم. دیگه همچین غلطی بکنی، دستت رو می



نگاهش روی چند نفری چرخید که سر میزهای 

ها نگاه راف نشسته بودند و همه خیره به آناط

آمد. کردند. یک نفر بلند شده بود و به طرفشان میمی

 رو به پریسا گفت: 

تون بندازمت پایین. راه بیفت ببرم دم خونه -

 ی آبروریزی ندارم. حوصله

پریسا تقال کرد مچش را که میان انگشتان آتیال 

انست با گرفتار شده بود، بیرون بکشد و وقتی نتو

 غیظ گفت: 

کنه واسه آبروریزی. اتفاقاً من سرم بدجور درد می -

گم زنم و میهمین االن دستم رو ول نکنی، داد می

مزاحمم شدی. دوست داری یکی مثل کاوه بیاد 

 دست ببردت؟دستبندبه

 آتیال دست او را رها کرد. 

خواد بکن. با این کارهات فعالً هر غلطی دلت می -

کنی. یادت تر میتنت رو سنگینفقط شرایط برگش

 دی. نره تمامش تاوان داره که به موقعش پس می



مردی که به طرفشان راه افتاده بود، کنارشان رسید 

 و از پریسا پرسید: 

 تونم کمکی بکنم؟ چیزی شده خانم؟ می -

 آتیال مرد را هل داد و داد زد: 

 تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن.  -

 را چسبید. ی او مرد یقه

ست که بزی مثل آدم حرف بزن. مگه اینجا طویله -

 مثل تو رو راه دادن؟ 

ای با عجله که عدهآتیال و مرد درگیر شدند و درحالی

دویدند، پریسا از فرصت استفاده ها میبه طرف آن

کرد و از کافه بیرون دوید. کنار خیابان جلوی اولین 

 تاکسی را گرفت و بدون معطلی سوار شد.
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وقتی در سالن ترمینال سه فرودگاه مهرآباد چرخ 

وجوها را کردند، افشین خودش زدند و آخرین پرس

ها انداخت و با کالفگی را روی یکی از صندلی

 پرسید:

 نکنه راننده آژانس اشتباهی بهمون آدرس داده؟  -

 پا کرد و گفت: کاوه پابه

گرده که الکی آدرس راننده آژانس دنبال دردسر نمی -

اشتباه بده. خیلی هم خوب و واضح یادش بود، عکس 

شهره رو فوری شناخت و گفت دیشب این خانم رو 

 رسونده اینجا. 

 تو مطمئنی بلیتی به اسمش صادر نشده؟  -

 مطمئنم، البته تا ساعت نُه صبح. ممکنه بعدش...  -

 تعالم بگیری؟ تونی دوباره اسمی -

تونم ولی... به نظرم بعیده شهره شب تا صبح می -

اینجا نشسته باشه و بعد بره بلیت بخره. اگه با 

هدف بوده. پس هواپیما رفته باشه جایی، یه سفر بی

 رفته. همون دیشب باید می

 افشین عصبی گفت: 



یعنی بریم دنبال کارمون و منتظر بشینیم که شهره  -

خیالی؟ ناسالمتی قدر بیچرا اینگرده؟ کی برمی

 خواهرته. 

نگران نیستم چون االن فهمیدیم دیشب شهره گیر  -

آدم ناجوری نیفتاده و رسیده فرودگاه. االن هم به 

وجو از دفتر نظرم بهترین کار اینه که یه پرس

 رانی بکنیم. تاکسی

افشین نفسش را پوف کرد، بلند شد و با خستگی 

رانی د. کمی بعد در دفتر تاکسیدنبال کاوه راه افتا

نشسته بودند. مسئول دفتر نگاهی به کارت کاوه 

 انداخت و گفت: 

شه. باید اینکه شما پلیس آگاهی هستید دلیل نمی -

 حکم قضایی داشته باشید. 

افشین اخم غلیظی کرد و قبل از اینکه حرفی بزند، 

 دستی کرد. کاوه پیش

یه خواهش  ای ندارید، فقطدونم، شما وظیفهمی -

دوستانه بود. خدمتتون گفتم که خواهرمه. االن من 



تونم حکم بگیرم ی شغلیم نیستم. میدنبال وظیفه

 شه. فقط وقت تلف می

 لحن مالیم کاوه مرد را آرام کرد. 

های دیشب تا االن های تاکسیقبضها تهگم بچهمی -

رو نگاه کنن ولی این هم بگم که از مسافر مدرک 

پرسن و خوان. فقط یه فامیلی میمیشناسایی ن

 نویسن. اگه اسمش رو اشتباه گفته باشه... می

 ارزش داره زحمت بکشید و یه نگاهی بندازید.  -

که مرد گوشی روی میزش را برداشت و درحالی

 گرفت پرسید: شماره می

 به چه اسمی؟  -

 شمس یا رهنما.  -

اده مرد سر تکان داد و به کسی که تماس را جواب د

 بود گفت: 

های دیشب تا االن رو چک کن ببین خانمی به فیش -

اسم شمس یا رهنما تاکسی گرفته یا نه. اگه بود، 

 اسم راننده رو بگو. 



 تماس را قطع کرد و رو به کاوه گفت: 

 ممکنه طول بکشه. دیشب پرواز زیاد نشسته.  -

آمد کاوه متوجه منظورش شد. مرد خوشش نمی

ها آرامش دفترش با حضور دو غریبه که یکی از آن

 عصبی هم بود، به هم بخورد. لبخند زد. 

مونیم. اگه خبری شد، بهمون ما بیرون منتظر می -

 بگید.
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 از اتاق بیرون رفتند و افشین زیر لب غر زد: 

خواد شاخ فیل ذاره انگار میهمچین کالس می -

 سیصدتا قبض بوده دیگه. بشکنه. فوقش دویست

 کاوه برای عوض کردن حال افشین گفت: 

 بیاید بریم یه قهوه بخوریم. من خیلی گیجم.  -



حاال خوبه تو چند ساعت خوابیده بودی تا من بهت  -

دم. من بدبخت بعد از اون روز مرخرفی که با زنگ ز

 پریسا داشتیم، دیشب تا صبح چشم رو هم نذاشتم. 

کاوه به روی خودش نیاورد که او هم همان دیروز 

مزخرف را گذرانده، یک دنیا نگرانی کشیده و در 

ای بخوابد چون فوری ماجرا نهایت هم نتوانسته لحظه

و تنها ماندن  را از پریسا شنیده و از نگرانی شهره

پریسا و پرهام تا زمان بازگشت افشین در ماشین در 

همان کوچه بوده و بعد هم شروع به تالش برای 

 یافتن شهره کرده است.

نیم ساعت بعد که برگشتند، کاوه در زد و دِر اتاق را 

 باز کرد. مرد پشت میز گفت: 

آره، به اسم رهنما داشتیم. ساعت هشت تاکسی  -

 گرفته. 

 تابی پرسید: با بیافشین 

 مقصدش کجا بوده؟  -

 عصر. تو قبض نوشته میدون ولی -



کاوه در ذهنش دنبال آشنایی گشت که آن حوالی باشد. 

قدر نزدیک کسی را به یاد نیاورد که شهره با او این

اش برود. از و صمیمی باشد که اول صبح به خانه

 افشین پرسید:

که مطبش  اون دوروبر... شهره همکاری نداره -

 ها کار کنه؟ صبح

دونم مطبشون همکار که زیاد داره ولی درست نمی -

کنن، کجاست. دوتاشون که زیاد با هم کار می

 های الهیه و کامرانیه. مطبشون شمال شهره، طرف

 مرد پشت میز گفت: 

راننده برگشته، هنوز هم تو صف مسافره.  -

 خواهید باهاش حرف بزنید؟ می

 کاوه لبخند زد. 

 خیلی ممنون از محبتتون.  -

چند دقیقه بعد کنار یک تاکسی فرودگاه مقابل مرد 

های کاوه چاق میانسالی ایستاده بودند. وقتی حرف

 تمام شد، مرد سر تکان داد.  

 یادمه.  -



 عصر پیاده شد؟ خوِد میدون؟ کجای میدون ولی -

 نه، راستش... خب...  -

 افشین عصبی غرید: 

 جونمون کردی. حرف بزن مرد. نصفه -

 مرد اخم کرد. 

 بله، االن یادم افتاد. همون اول میدون پیاده شد.  -

 صدای افشین باال رفت. 

چی شد یهو یادت افتاد؟ آخرین مسافِرت بوده. نکنه  -

 دیدی زن تنهاست، بالیی سرش آوردی؟ 

مرد براق شد و یک قدم به طرف افشین برداشت. قبل 

بگوید، کاوه دستش را گرفت و آرام  از اینکه چیزی

 گفت: 

 هیس!  -

 راننده نگاهی به کاوه انداخت و زیر لب گفت: 

 استغفرهللا. اول صبحی گیر کی افتادیم.  -

 رو به افشین ادامه داد:



ورسم و جدوآبادمون رو آقا ما گزینش شدیم. اسم -

 درآوردن تا بهمون مجوز دادن. 

د، کاوه بین او قبل از اینکه افشین واکنشی نشان بده

و راننده ایستاد و سوئیچش را از جیبش بیرون کشید 

 و به سمت افشین گرفت. 

 آم.شما برید تو ماشین، من االن می -
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افشین نفسش را پوف کرد و چند لحظه با تردید به 

های سوئیچ نگاه کرد. باالخره آن را گرفت و با قدم

بلند دور شد. کاوه ماشین را دور زد و روی صندلی 

 شاگرد تاکسی نشست. به راننده گفت: 

 سوار شو.  -

 مرد سوار شد. کاوه گفت:



کنی. مثل آدم مطمئنم داری یه چیزی رو مخفی می -

 اش کردی. کجا پیادهبگو 

 عصر که گفتم. همون اول میدون ولی -

 کاوه کارتش را درآورد و جلوی او گرفت. غرید: 

من مثل شوهرش نیستم که سرت داد بزنم و بخوای  -

کلفتی حرفت رو پیش ببری. یا جواب با گردن

جا برمت آگاهی. اونبسته میدی یا دستدرست می

 آی. به حرف می

 پته افتاد. رنگ مرد پرید و به تته

آقا... جناب سروان... به خدا من کاری نکردم... به  -

 ام... جون بچه

 کاوه مچ دستش را گرفت و فشار داد. 

 حرف بزن. حوصله ندارم اراجیف بشنوم.  -

گفت و سعی کرد دستش را عقب بکشد. « آخ»مرد 

 وقتی موفق نشد نالید: 

خدا... دستم داره  آقا به خدا من فقط... تو رو -

 شکنه. می



کاوه فشار انگشتانش روی نقاط حساس مچ او را کم 

 کرد اما دستش را رها نکرد. مرد نفس عمیقی کشید. 

 آقا به خدا قصدی نداشتم. من...  -

تر فشار داد و عصبی کاوه دوباره مچ مرد را محکم

 گفت: 

به خدا یک کلمه دیگه اراجیف بگی، اقالً یه هفته  -

 ندازمت. و زندگی میاز کار 

 مرد نالید: 

 گم. گم آقا، به خدا میآخ! می -

 کاوه باز فشار انگشتانش را کم کرد. مرد گفت: 

عصر ماشین اون... اون خانم واسه میدون ولی -

خواسته بود. وقتی راه افتادیم، گفت... گفت 

ده. خواد بره هتل. گفت کرایه اضافی رو هم میمی

اتاق ندادن. گفتن زن بردمش چند تا هتل. بهش 

تنهاست، باید مجوز داشته باشه. تازه شناسنامه هم 

نداشت فقط کارت ملی همراهش بود. تو راه گفت 

کم بعد جلوی به داروخونه وایستم. رفت و یه

 برگشت. بعد... 



غره رفت. مرد مرد مکث کرد و کاوه به او چشم

 سریع گفت: 

ست. شناسم که آشنابهش گفتم یه مسافرخونه می -

 جا. شه اتاق بده. قبول کرد. بردمش اونراضی می

 کاوه با دقت صورت مرد را برانداز کرد. 

اگه جریان این بود چرا از اول نگفتی؟ بازی  -

درآوردنت من رو به شک انداخته که باز هم داری 

 گی. قصه می

نه آقا، به خدا همین بود. من... خب راستش...  -

ستم وارد کنم. به مسئول خوای اضافی رو نمیکرایه

تاکسیرانی نگفتم جای دیگه بردمش و چرخوندمش. 

گفتم... گفتم پورسانت ندم به شرکت. ما بدبختیم آقا. 

واسه چندرغاز صبح و شب پشت فرمونیم. خواستم 

 مثالً یه ذره بیشتر پول به جیب بزنم. 

کاوه صورتش را کمی جلو برد و خیره در چشمان 

 مرد پرسید: 



جا پات فرخونه مشکلی نداره؟ مطمئنی اوناون مسا -

گیر نیست؟ از کجا خبر داشتی غیرقانونی اتاق 

 ده؟ اجاره می

 رنگ مرد مثل گچ دیوار سفید شد. 

ام من از هیچی خبر آقا به خدا... به جون بچه -

محل بودیم. ندارم. صاحابش دوستمه. بچه

 ندازه زمین.دونستم حرفم رو نمیمی
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جا و... بری اونآد مسافر مییعنی گاهی پیش می -

ده. تونن اتاق بگیرن، اتاق میالبد به کسانی که نمی

 کتابی نداشته باشید! بعیده با هم حساب

 نه آقا. به خدا... من...  -

 کاوه با غیظ گفت: 

 اسم مسافرخونه.  -



 خورشید تابان.  -

کاوه روی گوشی نقشه را باز کرد و زیاد طول نکشید 

 که مسافرخانه را پیدا کرد. نقشه را جلوی مرد گرفت. 

 همینه؟  -

 بله آقا.  -

 کاوه پیاده شد و قبل از بستن در گفت: 

حواست باشه. االن کار دارم ولی بعداً واسه بررسی  -

ورها. فرستم اونیه سری چیزها همکارهام رو می

به نفعته اون دوروبر پیدات نشه و دیگه مسافر 

 نبری واسه اون مسافرخونه. 

منتظر جواب مرد نماند. در را بست و به طرف 

 ماشینش رفت.

□ 

سافرخانه ی تنگ و تاریک مپلهموقع باال رفتن از راه

ها زیاد بود. افشین به نفس زدن افتاده بود. ارتفاع پله

وقتی به راهروی باریک رسیدند، نفس عمیقی کشید 

اش را پاک کرد. کاوه نگاهی به و عرق پیشانی

های فلزی روی درها انداخت و راه افتاد. شماره



وسه ایستاد و در زد. خمیازه کشید جلوی اتاق بیست

تأثیر کافئین قهوه چقدر زود از  و با خودش فکر کرد

 تابی گفت: بین رفته است. افشین با بی

 ده؟ دوباره در بزن. چرا جواب نمی -

کاوه این بار با کف دست به در کوبید و شهره را 

صدا زد. مردی دِر اتاق بغلی را باز کرد و سرک 

غره رفت. مرد به داخل اتاق کشید. افشین به او چشم

ه شد که به فردی که در اتاق برگشت و صدایش شنید

 بود گفت:

هاش ست. هنوز هیچی نشده، مشتریگفتم که خاله -

 اومدن. 

هایش را صورت افشین تا بناگوش سرخ شد و دست

مشت کرد. کاوه دوباره در زد ولی این بار شهره را 

صدا نکرد. دستش آمده بود که این مسافرخانه 

بود. فکری خودش عصبی جور جایی است و از بیچه

جوشید و از تصور اینکه دلش مثل سیروسرکه می

شد. بالیی سر شهره آمده باشد، داشت دیوانه می

کرد شاید بهتر باشد پایین داشت با خودش فکر می

کلید را از مرد پشت پیشخان بگیرد. یک برود و شاه



آن در ذهنش مجسم شد که با باز شدن در با جسم 

تیر کشید. حرف  رو شود و قلبشجان شهره روبهبی

راننده در مورد توقف کوتاهشان جلوی داروخانه، 

شک بدی به دلش انداخته بود که مبادا شهره به فکر 

 خودکشی افتاده باشد. 

هنوز تصمیم نگرفته بود دنبال کلید برود که الی در 

کمی باز شد. شهره که شال چروکی روی سرش 

با آلود سرک کشید و انداخته بود، با صورتی خواب

دیدن کاوه و افشین مبهوت ماند. قبل از اینکه چیزی 

بگوید، افشین در را هل داد و به داخل اتاق دوید. 

 شهره را بغل کرد. 

شم؟ کجا گذاشتی رفتی عزیزم؟ نگفتی دیوونه می -

کشه؟ فکر نکردی افشین بدبخت بدون تو چی می

چرا یه زنگ بهم نزدی آخه؟ از دیشب دلم هزار راه 

 رفت. 

ی افشین گذاشت، یک آن سرش را روی سینه شهره

 بعد سر بلند کرد و خیره شد به چشمان او. 

شدم. هنوز هم من... خودم هم داشتم دیوونه می -

 ام. دیشب... دیوونه



زد زیر گریه. واکنشش برای کاوه عجیب بود. شهره 

همیشه آرام و خونسرد بود و به یاد نداشت که او را 

قلب دیده باشد. نفس عمیقی ریزان و منطور اشکاین

کشید و در دل خدا را شکر کرد که او صحیح و سالم 

 ی خیس شهره دست کشید. است. افشین روی گونه

مگه من ُمردم که تو دیوونه بشی؟ من اون نامدار  -

کنم که عوضی و خواهر آشغالش رو جوری ادب می

بینن، جلوت تا آخر عمرشون هر وقت تو رو می

 تعظیم کنن.
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 باز دو قطره اشک روی صورت شهره چکید. 

 وقت. خوام ببینمشون، هیچدیگه نمی -

ریم. قبل از اینکه برم باال هم بهت از اون خونه می -

جا. تو همین هفته یه مونیم اونگفته بودم که نمی

 بریم. کنیم و اثاث میخونه پیدا می



ها رو ببینم. طاقت خوام اونمن حتی یه بار هم نمی -

 ندارم یه ساعت هم تو اون خونه بمونم. 

گیریم تا خونه پیدا باشه، بیا ببرمت هتل. اتاق می -

کنیم. زودتر از این جهنم بریم بیرون. آخه در شأن 

 خونه؟ توئه که اینجا باشی؟ وسط این کثافت

ی اتاق فتهشهره نگاهی به تختخواب کثیف و آش

ی پنجره روزنامه انداخت. زیر پنجره بود. به شیشه

چسبانده بودند ولی از باالی آن نور آفتاب کف اتاق 

 افتاده بود. 

شدم. آرامبخش اومدم که بخوابم. داشتم دیوونه می -

 خوردم و دیگه هیچی نفهمیدم.

کاوه وارد اتاق شد و کیف شهره را برداشت. مانتوی 

صندلی اتاق برداشت و به طرفش  او را از روی تنها

 گرفت. 

 بپوش بریم.  -

رنگی زد. کاوه خم شهره مانتو را گرفت و لبخند کم

 اش را بوسید. شد و پیشانی

 خدا رو شکر که پیدات کردیم.  -



پوشید، کاوه به مادرش در حینی که شهره مانتو می

زنگ زد و خبر داد که شهره پیدا شده و سالم است. 

شدند، کاوه در آینه نگاهی به  وقتی سوار ماشین

 شهره انداخت و پرسید: 

 چی شد سر از فرودگاه درآوردی؟   -

خواست از اون جهنم بزنم بیرون. دیشب فقط دلم می -

ی ی شما، بعد دیدم حوصلهاول گفتم بیام خونه

جا کس رو ندارم. وقتی رسیدم سر خیابون، همههیچ

گاه. خلوت شده بود. به فکرم رسید برم فرود

خواستم برم یه جهنمی چند روز تنها باشم تا آروم می

بشم. بعد که رسیدم، تازه یادم افتاد اگه بلیت بگیرم، 

 کنی.  فوری پیدام می

کنم. یادت نبود بلیت هم نگیری باالخره پیدات می -

تونستی یه زنگ مسئولیتی هستی. نمیخیلی آدم بی

بری خوای چند روز بزنی بگی حالت خوبه و می

 ذاشتی؟ سفر؟ باید ما رو نگران می

افشین که کنار شهره روی صندلی عقب نشسته بود، 

 دست او را گرفت و گفت: 



فهمم شهره چه حالی اذیتش نکن کاوه. من می -

 داشته. 

زمان اخم کرد. خطاب به شهره کاوه لبخند زد و هم

 گفت: 

راه نیستی ولی گم چون روبهحاال فعالً چیزی بهت نمی

رسم. من مثل شوهر جانت نیستم داً حسابت رو میبع

 که فقط ناز بکشم. 

ای به آینه نگاه کرد. لبخند کاوه افشین با اخم دوستانه

 تر شد. عمیق

حاال چرا من رو تبدیل کردید به راننده آژانس؟  -

 نشستید جلو خب. تون مییکی

کسی جواب نداد. شهره چشمانش را بست و به پشتی 

تر فشرد. د و دست افشین را محکمصندلی تکیه دا

اش را ببندد های خستهخواست چشمکاوه هم دلش می

روز بخوابد ولی هنوز نیمی از روز و یک شبانه

کاری باقی مانده بود. سعی کرد هشیار بماند و به 

 رانندگی ادامه داد. 



ی یاس شدند، شهره خودش را موقعی که وارد کوچه

 کرد. روی صندلی باال کشید و اخم 

خوام برم بری کاوه؟ من نمیمن رو کجا داری می -

 تو اون خونه. 

کاوه ماشین را جلوی در پارک کرد و به عقب 

 چرخید. 

برو وسایل خودت و پرهام رو وردار. بمونید  -

 ی ما تا خونه پیدا کنید. خونه

 افشین گفت: 

کنم دلش یه جای دنج شهره عصبیه. فکر می -

کاوه. پرهام هم چند روز خواد. ما رو ببر هتل می

بزرگش، خیلی هم بهش خوش مونه پیش مامانمی

 گذره.می
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 پریسا چی؟ قراره تنها بمونه تو خونه؟  -

اختیار سرزنشگر شده بود. عصبی بود که لحنش بی

کس به یاد پریسا نبوده است. از خودش پرسید هیچ

تفاق چند بار افتاده که در یک بحران همه پریسا این ا

 اند؟ افشین نفس عمیقی کشید. را از یاد برده

خوابی گی. یاد دخترکم نبودم. انگار از بیراست می -

 و نگرانی آلزایمر گرفتم. 

 شهره گفت: 

من رو ببرید هتل اتاق بگیریم، شب افشین  -

 گرده خونه. برمی

 تو هتل.  آد تنها بذارمتدلم که نمی -

صورت افشین کمی سرخ شده بود. انگار باز یاد 

 حرف آن مرد در مسافرخانه افتاده بود. 

 ی مزخرف نیست. هتل امنه. مثل اون مسافرخونه -

 کاوه گفت: 

دم به تو، ی ما شهره. من اتاقم رو میبیا بریم خونه -

 شه. فکر کن تو هتلی. کسی هم مزاحمت نمی



 . کاوه پرسید: گفت« باشه»شهره با تردید 

 خوای چیزی ورداری؟ نمی -

 چی دارم. جا همهنه، اون -

 افشین پیاده شد و گفت:

پسرم زنم. دلم واسه گلآم بهتون سر میعصر می -

تنگ شده... واسه خودت هم. باید بشینیم حرف 

بزنیم. بعدش هم شاید رفتیم چند تا خونه دیدیم که 

 زودتر یه جا رو اجاره کنیم. 

خوابی رنگی زد و سر تکان داد. از بیخند کمشهره لب

بخشی که خورده بود، حرکات و دیشب و اثر آرام

 حال بود. کاوه گفت: صدایش کند و بی

 دیگه بیا بشین جلو شهره.  -

شهره پیاده شد و جایش را عوض کرد. وقتی حرکت 

 کردند کاوه گفت: 

تر از راه نیستی ولی من هم شوکهدونم روبهمی -

خوام یه چیزهایی رو برام اونم که صبر کنم. می

 بگی. 



 شهره آه عمیقی کشید. 

 های دیشب نغمه به گوِشت رسیده. البد حرف -

 کاوه سر تکان داد. 

 خودت بگو داستان چی بوده.  -

وآمد همونی که شنیدی. من و نامدار دو سال رفت -

خیلی خودش رو خوب نشون داده بود. بهش داشتیم. 

اعتماد کرده بودم. قرار بود عروسی کنیم. بعد فهمیدم 

 تمام معناست و ازش بریدم. یه عوضی به

 با افشین چطوری آشنا شدی؟  -

با نامدار رفته بودیم رستوران، اتفاقی افشین رو  -

مون کرد. قرار شد بعضی دیدیم. نامدار به هم معرفی

امون رو که دکتر یا مشاور الزم دارن، به از بیماره

 هم معرفی کنیم. 

 کاوه برگشت و به شهره نگاه کرد. 

 یعنی اون زمان عشقی در کار نبود؟  -

 شهره اخم کرد. 



آمیز بود کاوه. معلومه که نبود. سؤالت خیلی توهین -

ارتباط من و افشین کامالً رسمی بود. ما فقط گاهی 

زدیم. به حرف می هامونتلفنی در مورد مریض

دونستم گفتیم. من میو آقا و خانم می« شما»همدیگه 

 افشین متأهله. تو در مورد ما چه فکری کردی؟ 

 چی شد که ارتباطت رو با نامدار قطع کردی؟  -

 شهره دوباره آه کشید. 

فهمیدم وقتی هجده سالش بوده، به دختر همسایه  -

  تجاوز کرده بوده. دختره خودکشی کرده بود.

ی کاوه شروع به تپیدن کرد. تا نبضی روی شقیقه

های نامدار مطابقت داشت و اینجای ماجرا با حرف

اش را هم درست گفته بود. افشین برای احتماالً بقیه

ها را به او زده دور کردن شهره از نامدار این حرف

 بود چون جز او کسی از ماجرا خبر نداشت.
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 افشین بهت گفت؟  -

 ابروهای شهره جمع شد. 

ی من و معلومه که نه. گفتم که اون زمان رابطه -

افشین اصالً صمیمانه نبود. چرا باید در مورد همچین 

 زدیم؟ چیزی حرف می

 پس از کجا فهمیدی؟  -

تونم موضوع... در مورد یکی از بیمارهام بود. نمی -

 رهام رو به کسی بگم. اسرار بیما

خوام از اسرار بیمارهات سوءاستفاده مگه من می -

کنم یا پخشش کنم تو اینترنت؟ من داداشتم. االن تو 

خواد اسم ذهنم هزار جور سؤال و فکر هست. نمی

 بیاری، فقط بگو چی شده. 

 فهمی کی بوده. اگه بگم، می -

ولی قرار نیست ازش سوءاستفاده کنم یا آبروی  -

اون فرد رو ببرم. تو رو خدا بگو شهره. دارم دیوونه 

 شم. می



متری کاوه ترمز شدیدی زد و ماشین در چند سانتی

خودروی جلویی متوقف شد. شهره که به جلو پرت 

 شده و کمربند ماشین نگهش داشته بود عصبی گفت: 

 کنی کاوه. بد رانندگی می مگه دنبالت کردن؟ خیلی -

وقتی ذهنم درگیره، راه آروم شدنم اینه که تند  -

برونم. گیج و خسته هم هستم. دیشب چشم رو هم 

فکری دیشبت بگو از نذاشتم. حاال واسه جبران بی

 ها رو فهمیدی.کجا این

شهره به پشتی صندلی تکیه داد و ساکت ماند تا 

 ظه بعد گفت: چراغ سبز شد و حرکت کردند. چند لح

یه بیمار داشتم که یه خانم جوون بود. دو سال بود  -

گفت همسرش مرد خوبیه و ازدواج کرده بود. می

ی خوبی داشته تونه رابطهدوستش داره ولی نمی

ها قبل خواهرش که دو باشه. دلیلش این بود که سال

تر بوده، مورد تجاوز گرفته و باردار سال ازش بزرگ

اینکه کسی نفهمه، خودکشی کرده. بوده و از ترس 

بیمار من هر بار موقع رابطه تمام درد و رنج 

شد. اون اومد تو ذهنش و حالش بد میخواهرش می

 آشغالی که به خواهرش تجاوز کرده بود، نامدار بود. 



 ها رو براش گفته بوده؟ خواهره خودش این -

آره. بیمار من تنها کسی بوده که خبر داشته. اون  -

ان شونزده سالش بوده و کاری از دستش زم

 اومده فقط سنگ صبور خواهرش بوده. برنمی

 تجاوز چطوری انجام شده بود؟  -

وعید خواهرش با نامدار دوست بوده. بهش وعده -

گفت ازدواج داده بود و دلش رو برده بود. می

ها یواشکی تو حیاط همسایه بودن. آخر شب

، با هم حرف شون که یه باغ بزرگ بودهخونه

شون زدن. باباش باغبون بوده. یه شب که همهمی

ی فامیلشون مهمون بودن، دختره به یه خونه

ای نرفته که نامدار رو بیشتر ببینه. نامدار هم بهونه

همون شب بهش تجاوز کرده و رفته. دیگه سر 

اومده. یه بار دختره ها داشتن نمیقراری که آخر شب

مدار فرار کرده. دختره خیلی تو خیابون دیدتش که نا

ناراحت و افسرده بوده ولی وقتی فهمیده بارداره 

شده. باالخره با خواهرش دیگه داشته دیوونه می

حرف زدن و نقشه کشیدن حواسشون باشه و آخر 

 شب که نامدار اومد تو حیاط، بره باهاش حرف بزنه. 



کاوه دنده را عوض کرد و پایش را بیشتر روی پدال 

ار داد. شهره انگشتانش را درهم گره کرد و گاز فش

 عصبی گفت:  

نامدار عوضی بهش گفته ربطی بهش نداره و  -

گیره. دختره گریه و التماس چیزی رو گردن نمی

کرده، ولی فایده نداشته. دختره هراسون برگشته 

خونه. تو بغل خواهرش گریه کرده و گفته بدبخت 

ا رو دید، هاشون سررسید و مشدم، یکی از فامیل

فهمن هامون رو شنید. آبروم رفت. فردا همه میحرف

چی شده. خواهرش دلداریش داده و بعد خوابیدن. 

آویز کرده صبح که بیدار شدن، دختره خودش رو حلق

 بوده. 

 اون فامیلی که سر رسیده، افشین بوده؟ -
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دونست. خواهرش وسط اسمش رو نمی آره. بیمارم -

بریده این چند تا جمله رو گفته و زاریش بریدهگریه

قدر بد بوده که بیمارم نخواسته بود حالش اون

جوابش کنه، ولی من بعدها با افشین حرف زدم سؤال

 دونسته، افشین بوده.  و فهمیدم کسی که ماجرا رو می

گفت، میتو از کجا فهمیدی این کسی که بیمارت  -

 همین نامداره؟ 

 شهره نفس عمیقی کشید. 

ی کردم فقط یه تشابه اسمی بوده. گوشهاول فکر می -

ذهنم هم نبود که اون کثافت همون نامداریه که من 

داد که این اسم روی بهش دل بستم. هرچند آزارم می

یه متجاوز عوضی باشه. بعد از چند جلسه که با 

های کوچیک تو ونهبیمارم حرف زدیم، یه سری نش

ی نامدار درش ذهنم پررنگ شد. مثالً اینکه خونه

خراب بوده. شبی که اون دختر بیچاره کشیک کشیده 

طوری تونسته بره که نامدار رو تو حیاط ببینه، همین

 پیشش و غافلگیرش کنه و باهاش حرف بزنه. 

 دونستی دِر اون خونه خرابه؟ اون زمان تو می -



و نغمه رو با هم آشنا کرده بود.  آره. نامدار من -

گفته بود خواهرش براش مادری کرده. چند بار با 

کس دو بار هم که هیچنغمه رفته بودیم بیرون. یکی

تو ساختمون نبود، نغمه دعوتم کرده بود و با نامدار 

رفته بودیم. دیده بودم دِر خونه چطوری راحت باز 

دیده شه. کلی در موردش حرف زده بودیم و خنمی

بودیم. اون زمان بغل خونه همین باغ بزرگ بود که 

ست و چند ساله دارن سعی توش یه ویالی متروکه

هاش رو خشک کنن که مجوز ساخت کنن درختمی

ی اون باغبون بعد از مرگ بگیرن. خونواده

جا. این رو بیمارم گفته دخترشون دیگه نموندن اون

نامداِر من گفت، با بود. سن نامداری که دختره می

درست یکی بود. اون زمان دانشجوی ترم اول عمران 

قیافه بوده. گفت یه پسر قدبلند و خوشبوده. می

ی این مدلی تو ذهنم کنار هم خالصه چند تا نشونه

چیده شد و حساس شدم. نتونستم خودم رو قانع کنم 

خیال بمونم. از بیمارم در مورد نامدار پرسیدم که بی

شد. وقتی از و گفت. باز هم باورم نمیو... فامیلیش ر

شون پرسیدم، دیگه مطمئن شدم خودش محل زندگی

 بوده.



هایش را با غیظ روی شهره چشمانش را بست و لب

هم فشار داد. کاوه در سکوت به رانندگی ادامه داد و 

 صبر کرد تا شهره خودش به حرف بیاید. 

ه شدم. نفهمیدم اون جلسبعدش... داشتم دیوونه می -

رو چطوری تموم کردم. بهونه آوردم که حالم خوب 

ها چرخیدم و نیست. رفتم چند ساعت تو خیابون

گریه کردم، ماشین رو بردم یه جای خلوت و داد 

هام که تموم شد، رفتم سراغ نامدار. زدم. گریه

هنوز ته دلم یه امیدی بود که بگه اشتباه شده و 

کرد. سعی اون نبوده ولی خیال باطل بود. انکار ن

کرد برام قصه بسازه. گفت با دختره دوست بوده و 

دوستش داشته. اصرار داشت باور کنم که تجاوزی 

خواسته باهاش ازدواج کنه. در کار نبوده و می

گفت که باز دیوونه شدم. زدم هنوز داشت قصه می

تو گوشش. تف انداختم تو صورتش. بهش گفتم یه 

 ت نبرده.  دروغگوی رذله که بویی از انسانی

دار شد و سکوت کرد. کاوه آخر حرفش صدایش بغض

نفسش را پوف کرد و منتظر ماند تا شهره به خودش 

مسلط شد. سکوت شهره ادامه پیدا کرد تا موقعی که 



ی پدرش پارک کرد. شهره کاوه ماشین را جلوی خانه

 زیر لب گفت: 

قدر حالم بد بود که دیگه نتونستم اون بیمار رو اون -

ببینم. یه مدت نرفتم سر کار، بعدش هم به منشیم گفتم 

 بهونه بیاره که وقت ندارم و ردش کنه. کاوه گفت: 

خیالی هستید. وقتی های بیتو و افشین واقعاً آدم -

دونم چرا همچین اشتباهی همچین ماجرایی بوده، نمی

فهمیدی این مرد آتیش جا. باید میید اونکردید و موند

 زیر خاکستره.  

وقتی قرار شد با افشین ازدواج کنم، بهش جریان  -

رو گفتم. گفت اون شب تو حیاط بوده و با نامدار و 

دختره حرف زده. قول داده واسه سقط جنین کمک 

ذاره آبروشون بره ولی انگار نامدار طوری کنه و نمی

های تر بدبخت که دیگه حرفزده بوده تو حال دخ

خواد افشین فایده نداشته. به افشین گفتم دلم نمی

جا زندگی نامدار رو ببینم. اون زمان نامدار اون

حال باز هم ی خودش. بااینکرد، رفته بود خونهنمی

آد به خواهرش سر بزنه، کردم وقتی میفکر می

ممکنه ببینمش. افشین قول داده بود فوقش تا یه سال 



ریم. بعداً یه سری مشکالت پیش جا میدیگه از اون

دونی، آتوسا و پژمان راضی نبودن افشین اومد که می

خونه رو بفروشه و غریبه بیاد تو اون ساختمون. 

نامدار و نغمه هم رفتارشون با من خیلی عادی بود. 

وقت این ماجرا از ته ذهنم پاک نشده بود ولی هیچ

وقتی نامدار برگشت تو اون کرد، حتی دیگه اذیتم نمی

خونه هم اهمیت ندادم. نکیسا تازه فوت کرده بود. 

شون غمگین بودن و نغمه و پژمان و نامدار هرسه

سرشون تو الک خودشون بود. کاری با من نداشتن. 

حالم بعد هم که پرهام به دنیا اومد و آتوسا خیلی کمک

با بود. دیشب که افشین رفت توپید به نامدار و نغمه 

ها رو زد، مغزم داشت منفجر دادو هوار اون حرف

شد. یهو حس مزخرف اون سال اومد سراغم. فقط می

 خواست برم. دلم می

 کاوه دست شهره را گرفت و آرام فشار داد.

 

دیگه فکرش رو نکن. مهم اینه که افشین دوستت  -

رید، تمام جا میگردید و از اونداره. دنبال خونه می



شه. برو که پرهام مامان رو دیوونه اک میها هم پاین

 کرده از بس نق زده که چرا صبح تو رو ندیده. 

 الهی، پسر مامان...  -

 تر شد. لبخد کاوه عمیق

 آد. ببرش براش بستنی بخر، فوری از دلش درمی -

رنگی زد و پیاده شد. کاوه نگاهش شهره لبخند کم

 کرد که زنگ زد و وقتی در باز شد، حرکت کرد.

کرد یک ذهنش بدجوری درگیر شده بود. حس می

قطعه از این پازل هنوز سر جای خودش قرار نگرفته 

خواست زودتر خودش است. خسته بود اما دلش می

را به محل کارش برساند و پشت میزش بنشیند، 

ی معما ی گمشدهفکرهایش را منظم کند و دنبال قطعه

 بگردد.

 غبار_در_دختری#

 نخعی_فرناز#

 چهار_و_بیست_و_پانصد_قسمت#

 رو جریان بهش کنم، ازدواج افشین با شد قرار وقتی -

 دختره و نامدار با و بوده حیاط تو شب اون گفت .گفتم



نمی و کنه کمک جنین سقط واسه داده قول .زده حرف

 بوده زده طوری نامدار انگار ولی بره آبروشون ذاره
 فایده افشین هایحرف دیگه که بدبخت دختر حال تو

 .ببینم رو نامدار خوادنمی دلم گفتم افشین به .نداشته

 بود رفته کرد،نمی زندگی جااون نامدار زمان اون

 وقتی کردممی فکر هم باز حالبااین .خودش یخونه

 افشین .ببینمش ممکنه بزنه، سر خواهرش به آدمی

 .ریممی جااون از دیگه سال یه تا فوقش بود داده قول

 آتوسا دونی،می که اومد پیش مشکالت سری یه بعداً 
 و بفروشه رو خونه افشین نبودن راضی پژمان و

 هم نغمه و نامدار .ساختمون اون تو بیاد غریبه

 ماجرا این وقتهیچ .بود عادی خیلی من با رفتارشون

 کرد،نمی اذیتم دیگه ولی بود نشده پاک ذهنم ته از
 اهمیت هم خونه اون تو برگشت نامدار وقتی حتی

 و پژمان و نغمه .بود کرده فوت تازه نکیسا .ندادم

 الک تو سرشون و بودن غمگین شونهرسه نامدار

 پرهام که هم بعد .نداشتن من با کاری .بود خودشون

 که دیشب .بود حالمکمک خیلی آتوسا و اومد دنیا به

 اون هوار دادو با نغمه و نامدار به توپید رفت افشین



 حس یهو .شدمی منفجر داشت مغزم زد، رو هاحرف

 خواستمی دلم فقط .سراغم اومد سال اون مزخرف

  .برم

  .داد فشار آرام و گرفت را شهره دست کاوه

 دوستت افشین که اینه مهم .نکن رو فکرش دیگه -

 تمام رید،می جااون از و گردیدمی خونه دنبال .داره

 دیوونه رو مامان پرهام که برو .شهمی پاک هم هااین

  .ندیده رو تو صبح چرا که زده نق بس از کرده

  ...مامان پسر الهی، -

  .شد ترعمیق کاوه لبخد

  .آددرمی دلش از فوری بخر، بستنی براش ببرش -

 کرد نگاهش کاوه .شد پیاده و زد رنگیکم لبخند شهره

 ذهنش .کرد حرکت شد، باز در وقتی و زد زنگ که

 این از قطعه یک کردمی حس .بود شده درگیر بدجوری

 خسته .است نگرفته قرار خودش جای سر هنوز پازل

 محل به را خودش زودتر خواستمی دلش اما بود
 را فکرهایش بنشیند، میزش پشت و برساند کارش

 .بگردد معما یگمشده یقطعه دنبال و کند منظم



 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_پانصد_و_بیست_و_پنج

های بهنام فکر کاوه پشت میزش نشست و به حرف

کرد. همان روز که بهنام آمده بود، اولین چیزی که به 

اش را عمل ذهنش رسیده بود، دختری بود که بینی

کرده و چسب زده، ولی چنین شخصی بین 

 های آن کوچه نبود. همسایه

و مردی که به  با پدر و مادر بهنام حرف زده بود، زن

رسیدند مبادا برای پسرشان شدت نگران به نظر می

دردسری درست شود و کاوه باالخره توانسته بود 

خیالشان را راحت کند که اتهامی متوجه بهنام نیست 

خواهد از اطالعاتش استفاده کند. و فقط می

های بهنام کدامشان چیزی نداشتند که به حرفهیچ

ها در مورد دیدن کسی به نام ناضافه کنند. بهنام با آ

نواری حرف نزده بود. حالت و زبان بدنشان به دماغ



گویند و باورشان کرده کاوه نشان داده بود راست می

 بود. 

ها ی آنی بهنام یک روز به خانهبا هماهنگی خانواده

رفته و سعی کرده بود با بهنام گرم بگیرد. برایش 

برده بود. وقتی یخ  شناسی هدیهکتابی در مورد ستاره

بهنام آب شده بود، کاوه عکس تمام ساکنین کوچه از 

زن و مرد را به او نشان داده بود، به این امید که 

نواری ببرد. بهنام هایش اسمی از دماغمیان حرف

ای شناخت، بعضی را با اسم واقعی و عدههمه را می

ها داده بود؛ اما نام ای که خودش به آنرا با اسامی

نواری نبود. کاوه برای اینکه مطمئن کدام دماغهیچ

شود، یک بار دیگر اسامی را از او پرسیده بود. تمام 

ها با بار اول مطابقت داشت ولی آن که کاوه اسم

ها نبود. با احتیاط پرسیده گشت، بین آندنبالش می

نواری است و بهنام با اخم گفته بود کدامشان دماغ

 بود:

 کدوم! هیچ -

ه بهنام را برای قدم زدن به کوچه برده و جلوی کاو

ها با او در مورد اهالی خانه حرف هر یک از خانه



ها را پرسیده بود. این راه هم به زده و اسم آن

نواری نیاورده بست خورده و بهنام اسمی از دماغبن

بود. آخرین تالش کاوه این بود که از بهنام پرسیده 

کند ولی باز نه زندگی مینواری در کدام خابود دماغ

ای نگرفته بود. بهنام اخم کرده و سرش داد هم نتیجه

 زده بود: 

هایی رو که دوستم آد. من آدمگفتم ازش خوشم نمی -

کنم بیرون. دوست ندارم ندارن، از مغزم پرت می

نواری کجاست. اون از من یادم بیفته دماغ

ره، من هم بینه درمیترسه، تا من رو میمی

 تش ندارم. دوس

کاوه با شهره هم حرف زده بود. احتمال ناچیزی 

داد که بهنام وقتی از او در مورد آدرس محل کار می

کاوه پرسیده بود، حرف دیگری هم زده باشد اما این 

بست رسیده بود. شهره بهنام را جدی راه هم به بن

گرفت و با یک دیوانه بیشتر از حد الزم حرف نمی

کوچه شهره را دیده و پرسیده بود  زد. بهنام درنمی

رویی کند و شهره هم با خوشکاوه کجا کار می

ی های شهره نکتهجوابش را داده بود، اما میان حرف



وگویش با توجهی وجود داشت. بخشی از گفتقابل

 شهره در ذهنش مرور شد. 

 کاوه پرسیده بود: 

 این جوون ارتباطی با اهالی خونه داشت؟  -

مون رو اش خوب بود. همهفقط با نوید میونه -

کرد ولی وقتی شناخت و تو کوچه بهمون سالم میمی

اومد طرفش. نوید هم دوان میدید، دواننوید رو می

خرید. چند بار دیده همیشه براش خوراکی و کتاب می

بینه، بهش پاستیل و بودم که هر موقع بهنام رو می

هم مثل یه بچه خوشحال  ده. بهنامشکالت و کتاب می

 خندید. شد و میمی

 ابروهای کاوه جمع شده و پرسیده بود: 

وقت دیده بودی حرفی با هم غیر از این چی؟ هیچ -

 بزنن؟ هرچیزی، حتی حرف عادی. 

زدن. نوید حالش رو حرف عادی که همیشه می -

گفت. هر موقع ها میپرسید، بهنام براش از ستارهمی

ها یدن، چند دقیقه از این حرفدهمدیگه رو می

 زدن. می



 همین؟ -

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_پانصد_و_بیست_و_شش

 شهره با تردید گفته بود: 

 مطمئن نیستم...  -

 هرچی هست بگو. ممکنه به دردم بخوره.  -

کنی قدر دنبال بهنامی؟ نکنه فکر میچی شده که این -

کشته، واقعاً این کار چون اومده بهت گفته نوید رو 

 رو کرده؟ این بچه آزاری نداره. 

کنم یه نه، به این شک ندارم ولی... فکر می -

دونه. به نظرم حرفش در مورد زنی به چیزهایی می

نواری ممکنه کمکم کنه. هرچی بیشتر ازش اسم دماغ

بدونم، احتمالش بیشتره بتونم اون آدم رو پیدا کنم. 

 مطمئن نیستی چی بود؟ حاال اون چیزی که ازش 

 شهره نفس عمیقی کشیده بود.  



یه روز... من و پرهام تو خونه تنها بودیم.  -

بعدازظهر جمعه بود. افشین شیفت بود. پریسا با 

هاش رفته بود بیرون، بقیه هم هرکدوم یه دوست

جا مهمون بودن. پرهام خواب بود. من هم تو چرت 

 بودم که با یه صدایی بیدار شدم. 

 ه مکثی کرده و ادامه داده بود: شهر

گم بهت می»اومد. عصبی گفت صدا از حیاط می -

بعد... صدای نوید رو شنیدم. « آد.نکن. خوشم نمی

شه پسر خوب. یه دقیقه، فقط یه االن تموم می»

 « دقیقه.

 شهره نفس عمیقی کشیده و ادامه داده بود: 

به نظرم شبیه صدای بهنام بود ولی مطمئن نیستم.  -

مگه »گفت زد. نوید هم مدام مینوز داشت غر میه

ما دوست نیستیم؟ یه ذره طاقت بیار، بعدش برات 

ها که دوست داری. خرم، از اون خارجیپاستیل می

دفعه. دیدی هرچی خرم، مثل اونبرات کتاب می

 « خواستی برات خریدم؟



هایش را روی هم فشار داده بود. تصور کاوه لب

فتاده، سخت نبود. در این دو ماه اینکه چه اتفاقی ا

فهمیده بود نوید چه موجود کثیفی بوده اما آن لحظه 

خواست نوید را یک بار دیگر از گور بیرون دلش می

 بکشد و با دست خودش خفه کند. با حرص گفته بود: 

از چی مطمئن نیستی؟ به نظرت ممکنه نوید این  -

 ای زده باشه؟ ها رو به کس دیگهحرف

 بی به سؤال کاوه نداده و گفته بود: شهره جوا

یهو صدای بهنام خفه شد. جوری ناگهانی ساکت  -

شده بود که انگار یکی دهنش رو چسبیده. هنوز 

داد. وعید میاومد که بهش وعدهصدای نوید می

پاشدم دویدم تو حیاط. دِر حیاط بسته شد. مطمئنم 

بهنام از خونه دویده بود بیرون ولی ندیدمش. رفتم 

نفس وتر. نوید وایستاده بود پشت آالچیق و نفسجل

« چی شده؟»زد. صورتش سرخ بود. پرسیدم می

« جا بود؟بهنام این»گفت دنبال گربه دویده. پرسیدم 

یه جوری « نه.»هاش رو گرد کرد و گفت چشم

شد گفت. من هم که محکم حرف زد که هیچی نمی

اومد و دوست نداشتم وقت از نوید خوشم نمیهیچ



باهاش حرف بزنم. همیشه نگاهش هیز بود. دیگه 

 بحث نکردم و برگشتم تو خونه. 

وگو باز نفس عمیقی کشید و کاوه با مرور این گفت

سعی کرد عصبانیتی را که دوباره سراغش آمده بود، 

از خود دور کند و به کارش برسد. برداشتش از 

های شهره این بود که بهنام نوید را دوست حرف

خریده و به او ن برایش خوراکی و کتاب میداشته چو

داده، حال آزارش میکرده، ولی درعینمحبت می

درست مثل موشی که نامش را نوید گذاشته بود. این 

نامگذاری تصادفی نبود. بهنام با آن موش ارتباط 

عاطفی داشت ولی در نهایت او را کشته بود چون از 

کرد آزارهایش به ستوه آمده بود. کاوه آرزو 

تحقیقاتش به جایی نرسد که بفهمد بهنام نوید را به 

 هایش کشته است. خاطر آزار و اذیت

های نوید با دخترهای مختلف را برای فهرست تماس

چندمین بار مرور کرد بلکه چیزی به ذهنش بیاید. 

قبالً این فهرست را با اسامی ساکنین آن کوچه تطبیق 

کدام از داده ولی چیزی نصیبش نشده بود. هیچ



ووارنگ نوید ساکن آن کوچه دخترهای رنگدوست

 نبودند. 

د خودش را قانع کند نفسش را پوف کرد و سعی کر

های بهنام فقط یک مشت اراجیف ناشی از که حرف

گفت ته دیوانگی بوده اما دلش راضی نشد. حسش می

های او واقعیتی وجود دارد که نباید ساده از حرف

 کنارش بگذرد.
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که با های دخترهایی تصمیم گرفت نگاهی به عکس

نوید ارتباط داشتند بیندازد. به نظرش بعید بود که 

دختری غریبه یکباره درست موقعی که نوید در حیاط 

های دخترها ی عکسبوده، سراغ او آمده باشد. پوشه

ها را روی مونیتور در یکی عکسرا آورد و یکی

شان ابعاد بزرگ باز کرد. همان روزهای اول با همه

ه بود. اکثرشان ترسیده بودند ی کوتاهی کردمصاحبه



و سعی داشتند بگویند ارتباطشان با نوید فقط یک 

دو نفر که جسارت دوستی ساده بوده ولی یکی

بیشتری داشتند، تلویحی یا مستقیم گفته بودند نوید به 

ی ازدواج داده بوده ها ابراز عشق کرده و وعدهآن

است. کاوه شک نداشت که در پس این وعده 

 ده هم در کار بوده است. سوءاستفا

روی عکس هفتم چشمانش جمع شد و خیره ماند به 

بینی دختر. او را خوب به یاد داشت، هلیا رحیمی. 

برای مصاحبه با او طبق خواست هلیا در یک پارک 

قرار گذاشته بودند. آن روز هلیا یک پیرسینگ بینی 

ی سمت کوچک داشت که شکل موش بود و روی پره

سبیده بود. در عکس هم همان اش چچپ بینی

اش بود. کاوه از خودش پرسید پیرسینگ روی بینی

آیا ممکن است بیزاری بهنام از این دختر، به آن 

پیرسینگ مربوط شود؟ شاید این موش او را به یاد 

کرده و انداخته که در سوئیتش زندگی مینویدی می

طور نویِد انسان جویده است، همینهایش را میکتاب

داده. حدس قابل اعتمادی نبود. بعید به آزارش می که

رسید که هلیا همیشه آن پیرسینگ را روی نظر می



بینی داشته باشد. احتماالً هر چند وقت یک بار آن را 

کرد. کاوه نگاهی به آدرس او انداخت و عوض می

تقریباً مطمئن شد که باید این حدس را کنار بگذارد. 

گی نوید نبود و بعید بود ی او نزدیک محل زندخانه

ی مصاحبه را که بهنام او را دیده باشد. خالصه

خودش نوشته بود خواند. هلیا گفته بود با نوید در 

ی یک مرکز خرید آشنا شده و یک ارتباط دوستانه

زدند یا چت اند، گاهی به هم زنگ میساده داشته

ها چند روز قبل از کردند. آخرین تماس تلفنی آنمی

هایشان هر چند نوید بود و قبل از آن هم تماسفوت 

رسید روز یک بار و کوتاه بود. به نظر نمی

 ارتباطشان خیلی گرم باشد. 

ی دختر چرخید. مثل نگاه کاوه باز روی پرونده

همیشه کار گروهبان قدرتی تکمیل و بدون عیب بود. 

تمام اطالعات اولیه آنجا نوشته شده بود، منجمله 

های اینترنتی. کاوه اینستاگرام هلیا را باز کرد. اکانت

هایی از خودش بود. کاوه چند ها عکسبیشتر پست

ها اهش روی یکی از آنعکس را تند نگاه کرد و نگ

ثابت ماند. در این عکس، پیرسینگ هلیا یک نوار 



هایش آویزان شده ای بلند بود که تا پایین لبنقره

 بود. 

کاوه نفس عمیقی کشید. اگر هلیا را با این پیرسینگ 

نواری در ی دماغعجیب دیده بود، بالفاصله کلمه

نه شد. شاید گاهی نوید از خلوتی خاذهنش تداعی می

آورده است. با کرده و هلیا را به خانه میاستفاده می

چیزهایی که بهنام در مورد رصد کوچه از پنجره گفته 

بود، احتمال داشت او را دیده باشد؛ اما بهنام گفته 

های آن کوچه بیرون نواری از یکی از خانهبود دماغ

آمد و این حرف اگر درست بود، تمام معادالت ذهنی 

 زد. هم میکاوه را به 

هایش را باال کاوه به پشتی صندلی تکیه داد، دست

برد و پشتی صندلی را گرفت. خیره شده بود به دیوار 

کرد پاسخ خیلی به او کرد. حس میرو و فکر میروبه

نزدیک است. ذهنش را متمرکز کرد و دنبال جواب 

گشت، دنبال سرنخی که او را به نتیجه برساند. 

گرد شد و صاف نشست. وقتی هایش دفعه چشمیک

دستش روی مأوس رفت، هیجان داشت. فایل 

ها مصاحبه شده بود، های کوچه را که با آنهمسایه



باز کرد و چشمش روی آن باال و پایین رفت. اشتباه 

هللا ی سوم ساختمان کناری عزتنکرده بود. مرد طبقه

رحیمی نام داشت که با همسر و پسر نوجوانش 

لبخند روی لبش نشست. اسم پدر هلیا  کرد.زندگی می

تر هللا بود! دیگر شک نداشت که این دخهم عزت

متعلق به همان خانواده است. احتماالً مستقل شده بود 

کرد ولی با اطالعاتی و تنها یا با دوستانش زندگی می

ی که االن داشت، بعید نبود آن شب هلیا در خانه

دار شده بود. یپدرش بوده باشد. حاال حرف بهنام معن

ی پدرش بیرون آمده و سراغ هلیا اواخر شب از خانه

ها قرار رساننوید رفته بود. بعید نبود از طریق پیام

 گذاشته باشند که آن شب تماسی بینشان نبود.  

هایش را روی کاوه انگشتانش را درهم گره کرد و لب

هم فشار داد. امکان داشت هلیا نوید را کشته باشد. با 

هایی که از نوید در این مدت فهمیده بود، بعید تیپس

نبود دختری که مورد سوءاستفاده قرار گرفته، از 

نوید انتقام گرفته باشد، اما حرف یک دیوانه مدرک 

ای بر این اساس حکم پسندی نبود. هیچ قاضیمحکمه

کرد. کاوه شک نداشت بازداشت هلیا را صادر نمی



حرفی در مورد  اش هیچاینکه هلیا و خانواده

نسبتشان نزده بودند و اصالً به گوش او نرسیده بود 

که هلیا آن شب آنجا بوده، مشکوک بودن این دختر 

کند اما نیاز به مدرک داشت. گوشی تلفن را بیشتر می

را برداشت و به گروهبان قدرتی دستور داد فایل پیام 

 کامل و تماس هلیا رحیمی را بگیرد و برایش بفرستد.
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طرف میز فلزی اتاق بازجویی نگاهی به کاوه از آن

 هلیا انداخت. 

کتمان فایده نداره خانم رحیمی. شما رو دیدن که  -

ی خودتون اومدید بیرون و رفتید اون شب از خونه

 ی نوید گنجی. تو حیاط خونه

ای روی سوراخ قرهی کوچک نهلیا که حاال یک حلقه

 پیرسینگش بود عصبی گفت:



گه. با من دشمنی دروغه. اون دختره دروغ می -

 داره. 

 زنم. دونید در مورد کی حرف میپس می -

بازی با دونم. نگین الکی سر یه بچهمعلومه که می -

من لج کرده. اومده این رو به شما گفته که تالفی 

 دربیاره. قبالً تهدیدم کرده بود. 

 اختالفتون سر چی بود؟  -

آد. تا حاال صد دونم. کالً از من خوشش نمیچه می -

بار نشون داده. خیلی سعی کردم باهاش از در دوستی 

 دربیام ولی راه نیومد. 

یعنی اینکه شما سعی کردید نامزدش رو از راه به  -

 در کنید و جذبش کنید به طرف خودتون، دروغه؟ 

 هلیا برآشفته گفت: 

واقعاً اومده همچین چرندیاتی تحویلتون داده؟ شما  -

مون با محلمونه. همههم باور کردید؟ حمیدرضا بچه

خواستمش که این همه سال هم بزرگ شدیم. اگه می

 کردم با نگین نامزد کنه بعد برم سراغش. صبر نمی

 گه. پرینت پیامتون که همچین چیزی نمی -



 افتاد. ِمن صورت هلیا سرخ شد و به ِمن

 من... چیز... یعنی...  -

 دفعه از کوره دررفت و داد زد: یک

شما به چه حقی تو کارهای خصوصی من سرک  -

 کنم. کشیدید؟ ازتون شکایت می

ما حکم قانونی داشتیم و الزم دیدیم این کار رو  -

بکنیم. شما چندین بار به حمیدرضا پیام دادید و 

یه مقدار هم اغواگرانه باهاش حرف زدید. ظاهراً 

موفق شدید بهش نزدیک بشید ولی بعد... به دالیلی 

دفعه حمیدرضا عقب که ربطی به کار ما نداره، یک

کشیده و دیگه نخواسته شما رو ببینه اما شما 

بردار نبودید تا موقعی که نگین بهتون پیام داده دست

گه اون و تهدید کرده که اگه ادامه بدید، به پلیس می

نزدیک زمان قتل نوید رفتید تو  شب دیده شما

 حیاطشون. 

 کاوه مکثی کرد و ادامه داد: 

من با نگین فراتی صحبت کردم. تأیید کرد که شب  -

ی خودتون اومدید قتل اواخر شب دیده شما از خونه



ی نوید. شهادتش بیرون و رفتید تو حیاط خونه

 مکتوب شده و رسمیه.
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وخروش افتاد. کاوه رنگ هلیا پرید و یکباره از جوش

 گفت: 

ظاهراً حمیدرضا وقتی دیده شما دست از سرش  -

چی رو به نامزدش اعتراف کرده، دارید، همهورنمی

اشتباه خودش رو پذیرفته و ازش خواسته کمک کنه 

 از دست شما خالص بشه. 

.. من که دست از االن... شما دنبال چی هستید؟ من. -

سرش ورداشته بودم. کاری باهاش نداشتم. واسه چی 

اومده این چیزها رو به شما گفته؟ به خدا هیچ اتفاقی 

بین من و حمیدرضا نیفتاد. فقط چند بار رفتیم بیرون. 

تو رو خدا آبروریزی راه نندازین. بابام هنوز شاکیه 

 خوام مستقل زندگیکه من ازشون جدا شدم و گفتم می



کنم. همچین چیزی رو بفهمه، دیگه محاله ولم کنه. 

کنه. من هشت ساله دارم تو بانک جون ام میبیچاره

کنم تا تونستم وام بگیرم و یه آپارتمان فسقلی می

ذاره بخرم. بابام این چیزها رو بشنوه دیگه عمراً نمی

 کنه. حتی برم سر کار. تو خونه زندونیم می

 زیر لب نالید:  آلود شد وصدای هلیا بغض

خدا لعنتت کنه نگین. من که اون گوساله رو ول  -

کردم مال خودت باشه. دیگه واسه چی راه افتادی 

 اومدی اینجا آبروی من رو بردی؟ 

 کاوه خیره به چشمان او گفت: 

نگین و حمیدرضا نیومده بودن سراغ ما. ما رفتیم  -

سراغشون چون یه نفر دیگه هم دیده بود که شما 

تون های گوشیتو اون خونه. وقتی پیامرفتید 

دراومد، تازه فهمیدیم یه شاهد دیگه هم داریم. االن 

مشکل ما ارتباط شما با حمیدرضا نیست. شما متهم 

 به قتلید. 

 های هلیا گرد شد. چشم



... قتل؟! من... به خدا من نوید رو نکشتم. به  َق -

جون خودم من نکشتمش. ای خدا... این چه 

 ای بود نازل شد سرم؟ بدبختی

چرا اون روز که باهاتون حرف زدم، وانمود کردید  -

ی ساده ی دوستانهارتباطتون با نوید فقط یه رابطه

ی پدرتون تو همون بوده؟ چرا نگفتید خونه

ده چیزی کاری نشون میست؟ این همه پنهانکوچه

 واسه مخفی کردن داشتید. 

 دو قطره اشک روی صورت هلیا چکید. 

خواستم به به خدا دلیلش فقط همین بود که نمی -

گوش بابام برسه من با یه پسر دوست بودم. اون شب 

یواشکی از خونه زده بودم بیرون برم یه دقیقه نوید 

 کند. فهمید پوستم رو میرو ببینم. اگه بابام می

تون هم چیزی نگفتن. اگه خبر نداشتن شما خونواده -

جا بودید، چه و اون شب اونبا نوید ارتباط داشتید 

 جا بودید؟ دلیلی داشته که نگن اون شب اون

اش به پلیس آد پای زن و بچهبابام کالً خوشش نمی -

ها بکشه. بعداً هم خیلی شاکی بود که شما با و این



مامانم حرف زده بودید. اسم من رو نیاورده بود که 

 نیایید سراغم. 

حیاطه؟ پیام و تماسی با دونستید نوید تو از کجا می -

 هم نداشتید.
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رفت سمت آالچیق. چند از پنجره دیدمش. داشت می -

روز قبلش رفته بودیم بیرون. بهم گفته بود چند 

روز دیگه تولد پریساست. پشت پنجره حواسم به 

خواستم اگه اومد بیرون، برم حیاطشون بود. می

 لگیرش کنم که خوشحال بشه. غاف

 ابروهای کاوه جمع شد. 

ی مسموم معنی غافلگیری اینه که بهش نوشابه -

 دادید؟ 

 هلیا زار زد. 



به خدا من نکشتمش. من نوید رو نکشتم. تو رو  -

خدا حرفم رو باور کنید. من نوید رو دوست داشتم. 

راه شد بیاد خواستگاریم. قرار بود کارهاش که روبه

 کشتمش؟ د میچرا بای

ظاهراً زیاد هم دوستش نداشتید چون بیست روز  -

بعد از مرگش رفتید دنبال حمیدرضا. سوگواری 

 تون خیلی طول نکشیده! عاشقانه

 هلیا سرش را پایین انداخت. 

خب من... یعنی راستش... خیلی هم عاشقش  -

سالمه. نبودم. به نظرم خواستگار خوبی بود. سی

گفت براش تر بود ولی میکنوید سه سال ازم کوچی

گفت خیلی دوستم داره. خب... مهم نیست. می

کردم. نوید تیپش خوب بود باالخره باید ازدواج می

اخالق بود، وضع مالیش هم بد نبود. و خوش

 خواستم یه خواستگار خوب رو از دست بدم. نمی

هایش را روی کاوه به پشتی صندلی تکیه داد و دست

. منتظر ماند تا هلیا سرش را بلند میز درهم گره کرد

 کرد. کاوه خیره شد به چشمان او. 



ها داده و بعد فهمیدید به هزارتا دختر از این وعده -

 تصمیم گرفتید بکشیدش. 

 تنفس هلیا تند شد. 

به خدا من نکشتمش. باور کنید کار من نبود. من...  -

شنوم نوید همچین کاری کرده. من اولین باره می

 ر نداشت که... روحم هم خب

 هلیا هق زد و زیر لب نالید: 

یعنی واقعاً یه همچین آدم پستی بوده؟ باورم  -

 شه. نمی

ی ماجرا رو بگید. از پنجره نوید رو دیدید و بقیه -

 تصمیم گرفتید غافلگیرش کنید. 

 هلیا سر تکان داد. 

اون موقع نشد برم پایین. هنوز مامان بابام بیدار  -

 م صبر کنم تا بخوابن. بودن. مجبور شد

 چقدر صبر کردید؟  -

فکر کنم... به نظرم نیم ساعت... یا شاید کمتر،  -

 بیست دقیقه. مطمئن نیستم. ساعت رو نگاه نکردم. 



 دیدید؟تو این فاصله باز هم نوید رو از پنجره می -
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اینا شک نکنن، واینستادم نه، واسه اینکه بابام -

مون به حیاط پشت پنجره. اتاق خواهرم و هال خونه

ست. خواهرم ها دید داره. اتاق خودم پشت خونهاون

ی هال. شد همش وایستم پشت پنجرهخواب بود. نمی

واسه اینکه مامان بابام زودتر بخوابن، گفتم خوابم 

ها هم زود رفتن اتاقشون. آد و رفتم اتاقم. اونمی

صبر کردم تا مطمئن شدم خوابشون برده، بعد 

 یواشکی رفتم بیرون. 

 از کجا مطمئن بودید نوید هنوز تو حیاطه؟  -

ی هال مطمئن نبودم. باز هم یه نگاهی از پنجره -

انداختم ولی ته حیاط و دوروبر آالچیق تاریک بود. 

تمون بود و نوید رو موقعی دیده بودم که نزدیک ساخ

رم، اگه نوید هنوز تو حیاط نور بیشتر بود. گفتم می



گم زنم میبود که چه بهتر، اگه نبود، بهش زنگ می

 من تو حیاطم. 

ولی زنگ نزدید، پیام هم ندادید. پس نوید تو حیاط  -

 بود و دیدینش. 

هلیا نفس تندی بیرون داد و باز به گریه افتاد. با 

 بغض نالید: 

کم رفته بودم جلو که دیدم تم تو حیاط. یهدیدمش. رف -

نوید افتاده پشت آالچیق. اول خشکم زد. مونده بودم 

که برم جلو یا نه. بعد با خودم گفتم البد بدمستی 

خوابید و کرده. قبالً این حالش رو دیده بودم. می

کرد. اون شب خروپفش از همیشه بیشتر خروپف می

. صالح نبود روی کردهبود ولی فکر کردم زیاده

 بمونم. فوری دویدم بیرون و برگشتم خونه. 

گید. شما بین هفت تا ده باز هم دارید دروغ می -

جا بودید، یعنی فوری برنگشتید. باید مدام دقیقه اون

 یادآوری کنم که دوتا شاهد دارم؟ 

 کنان گفت: هقهلیا هق



به خدا من نکشتمش. باور کنید انگشتم هم بهش  -

 نخورد. 

اگه قتل کار شما نبوده، باید دیده باشید کی بهش  -

 نوشابه داده. 

ندیدم... به خدا ندیدم. وقتی رسیدم فقط یه سایه  -

 دیدم که ازش دور شد. 

 توجه کاوه جلب شد. 

 زن بود یا مرد؟  -

قدر سریع رفت که حتی فقط یه لحظه دیدمش. اون -

محمدی های گلمطمئن نبودم درست دیدم. پشت بوته

گم شد. اون قسمت حیاط تاریک بود. به خدا هیچی 

 ازش ندیدم. 

تمام این چیزهایی که گفتید، یه دقیقه هم طول  -

کار ی مدتی که تو حیاط بودید چیکشه. بقیهنمی

 کردید؟ می

 هلیا زار زد. 

 من هیچی ندیدم. باور کنید هیچی ندیدم. -
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 کاوه اخم کرد. 

اگه واقعیت رو نگید، مجبورم به اتهام قتل  -

 بازداشتتون کنم. 

 های هلیا به لرزش افتاد. دست

 نه! تو رو خدا بذارید برم. اگه بابام بفهمه...  -

خواهید از این اتهام جون سالم خانم رحیمی اگه می -

به در ببرید، باید واقعیت رو بگید. من مطمئنم شما 

چیزها دیدید. اون مدت که تو حیاط بودید، چه خیلی

 اتفاقی افتاد؟ 

 اش را باال کشید. هلیا بینی

خواستم فرار کنم که یه صدایی اومد. من... می -

آد طرفم. بهم نزدیک نبود برگشتم دیدم یکی داره می

 اومد. ولی داشت می



 کی بود؟  -

ها نشستم تا جا پشت بوتهصورتش رو ندیدم. همون -

 حیاط ساکت شد بعد فرار کردم. 

 زن یا مرد؟  -

مطمئن نیستم. اون لحظه به قدری هول بودم که  -

 خواستم فرار کنم. فقط می

 ابروهای کاوه بیشتر درهم گره خورد. 

زمه چند روز تو بازداشتگاه بمونید تا انگار ال -

 بفهمید ماجرا شوخی نیست. 

هلیا با استیصال به او نگاه کرد و باز چند قطره 

 اشک روی صورتش ریخت. 

دیدمش، موقعی که هنوز تو جاهای روشن حیاط  -

 بود. 

کاوه سعی کرد هیجانش را نشان ندهد و منتظر ماند 

 تا هلیا شروع به حرف زدن کرد. 

ور کم که اومد جلو، یه پسره از یهبود... یهنیوشا  -

شناختمش. قبالً ندیده دیگه رسید بهش. نمی



بودمش. بعد با هم اومدن طرف آالچیق. داشتن 

جا که نوید افتاده بود، پشت رفتن همونصاف می

آالچیق. من... من دویدم تو انباری. درش باز بود. 

ر توش کلی وسیله بود. خیلی تاریک بود. پام گی

کش بود. خوردم زمین. کرد به یه چیزی. یه شن

خورد. بدجوری درد گرفت ولی صدام  مچم پیچ

مردم که یکی سر برسه درنیومد. داشتم از ترس می

و آبروریزی و دردسر بشه. با بدبختی خودم رو 

کشوندم پشت یه کارتن بزرگ و نشستم رو زمین. 

 بعد...
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 هلیا مکثی کرد و نفس عمیقی کشید. 

کردن. اول پچ میصداشون نزدیک شد. پچ -

گن. جرئت نکردم سرک بکشم. فهمیدم چی مینمی

درست از بغل انباری رد شدن. چند جمله از 



هاشون رو شنیدم. انگار خیالشون راحت شده حرف

کم بلندتر حرف جا از ساختمون دوره، یهبود اون

پسره جواب « کسی نفهمه.»دن. نیوشا گفت زمی

نیوشا گفت « فهمه.کس نمیخیالت راحت، هیچ»داد 

بریم »پسره گفت « زنه. بیا برگردیم.دلم شور می»

ی بعد دیگه از انباری دور شدن. بقیه« که...

 حرفش رو نشنیدم. 

ی حیاط آن خانه را مجسم کرد. کاوه در ذهنش نقشه

ط و آالچیق بود و منطقی انباری بین دِر کوچک حیا

رسید که هلیا برای دیده نشدن، به آنجا به نظر می

 پناه برده باشد. 

 بعد چی شد؟ نیوشا و اون مرد کجا رفتن؟  -

صدای پاشون که قطع شد، از کنار در انباری سرک  -

 کشیدم. وایستاده بودن... 

هلیا دوباره اشک ریخت و با صدایی که از بغض 

 داد: گرفته بود ادامه 

جایی که نوید افتاده بود. دیگه وایستاده بودن همون -

دیدم. دیدم ولی اون دوتا رو مینوید رو نمی



اومد تو پشتشون به من بود. از ترس قلبم داشت می

جا بمونم. یواش رفتم دهنم. دیگه طاقت نداشتم اون

طرف در و... دویدم بیرون. تا برسم به در، 

رگردن و من جون شدم. همش انتظار داشتم بنصفه

 رو ببینن. 

 کاوه باز اخم کرد. 

 صدای باز شدن در توجهشون رو جلب نکرد؟  -

موقع اومدن در رو کامل نبسته بودم فقط کیپ کرده  -

جا بودم که معلوم نشه بازه. صدای موزیک تا اون

ذاشت هر صدای اومد. ضعیف بود ولی نمیمی

رو  کوچیکی رو بشنون. وقتی دویدم بیرون هم باز در

 مون. نبستم. چفتش کردم و دویدم طرف خونه

 مطمئنید چیزی نمونده که بهم بگید؟  -

اش همین بود. وقتی برگشتم خونه، از به خدا همه -

جا پشت ی هال حیاط رو نگاه کردم. از اونپنجره

آالچیق معلوم نیست. چند نفر تو حیاط داشتن قدم 

تاریک زدن ولی نزدیک ساختمون بودن. ته حیاط می

بود، هیچی معلوم نبود. رفتم تو اتاقم. نگران نوید 



اومد. بعدش هم با بودم ولی کاری از دستم برنمی

پره، ها مستی از سرش میی وقتخودم گفتم مثل بقیه

 آد. حالش جا می

هلیا دوباره هق زد و با صدایی که شبیه جیغ شده بود 

 نالید: 

یدار شدن. کم بعدش سروصدا بلند شد و... همه بیه -

 بعد فهمیدیم... نوید ُمرده.
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 چرا بعدش نیومدید بگید چه چیزهایی دیدید؟  -

 جا بودم... فهمید من اونترسیدم. اگه میاز بابام می -

 شد شهادت بدید و کسی نفهمه. می -

کردم دونستم. به خدا خبر نداشتم. فکر میمن نمی -

حرف بزنم، بعدش البد باید بیام تو دادگاه بگم، همه 

 فهمن. می



 کاوه مستقیم به هلیا نگاه کرد. 

به نظرم باید یه دلیل دیگه هم باشه، چون تا همین  -

خواستید بگید کسی که دیدید دو دقیقه قبل هم نمی

 نیوشا بوده. 

ا از کاوه دزدید و سرش را پایین هلیا نگاهش ر

 انداخت. 

خب من... یعنی... همون موقع که با نوید بودم، یه  -

رفتیم بیرون. خواستگار دیگه هم داشتم. گاهی می

خواست تا نوید رو بیشتر دوست داشتم ولی دلم نمی

آد خواستگاریم، اون یکی رو از مطمئن نشدم می

یده بود. دست بدم. نیوشا یه بار ما رو با هم د

ترسیدم... نگران بودم به نوید بگه و من... من می

ترسم... اگه ناراحت بشه، ولم کنه. هنوز هم می

نیوشا این رو بگه و به گوش بابام برسه... تو رو 

خدا بهش نگید من چی بهتون گفتم. مطمئنم تالفی 

شم. روزی که از کنه. بابام بفهمه، بدبخت میمی

ونشون کشید که اگه یه طشون رفتم، برام خخونه

بُره. خیلی متعصبه آقا. قدم کج وردارم، سرم رو می



تو رو جون هرکی دوست دارید، نذارید بفهمه من 

 وآمد داشتم. با مردها رفت

کاوه نفسش را پوف کرد و به خودش لعنت فرستاد 

اش بوده، قدمیکه این همه شواهد را که در یک

ل دخترهایی را که با نادیده گرفته است. باید همان او

 کرد. تر بررسی مینوید ارتباط داشتند، جدی

تونید عکس مردی رو که همراه نیوشا بود، می -

 شناسایی کنید؟ صورتش رو دیدید؟  

 هلیا به تأیید سر تکان داد. کاوه گفت: 

 با من بیایید.  -

کمی بعد کاوه پشت میزش نشسته بود. عکس 

جوان دیگر را روی  امیرعلی، آتیال، نامدار و سه مرد

مونیتور باز کرد، هرچند از قبل پاسخ هلیا را 

دانست. به او که لرزان وسط اتاق ایستاده بود می

 گفت: 

 ها رو ببینید. بیایید این عکس -

هلیا جلو رفت و نگاهی به مونیتور انداخت. بدون 

 مکث روی عکس امیرعلی انگشت گذاشت. 



 این بود.  -

کسیه که با نیوشا تو حیاط  مطمئنید این مرد همون -

 دیدید؟

 بله. -
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گفتید اول نیوشا تنها بود بعد این مرد بهش ملحق  -

 شد. هرکدوم از چه سمتی اومدن؟

نیوشا از طرف ساختمون اومد. ندیدم از در بیاد  -

 بیرون ولی وقتی دیدمش زیاد با ساختمون فاصله

ی ما اومد. نداشت. این پسره از طرف دیوار خونه

دفعه اومده ها بود و یهیهو دیدمش. انگار پشت بوته

 بود بیرون.   

سؤاالت کاوه تمام شده بود. سربازی را صدا زد. 

 وقتی سرباز وارد اتاق شد گفت: 



 خانم رو ببر بازداشتگاه.  -

 هلیا مبهوت پرسید: 

دونستم رچی میبازداشتگاه واسه چی؟ من که ه -

 گفتم. تو رو خدا بذارید برم. بابام... 

هاتون معلوم بشه. ما باید مونید تا درستی حرفمی -

هاتون فقط یه داستان نبوده که مطمئن بشیم حرف

 اتهام قتل رو از سر خودتون باز کنید. 

 به خدا راست گفتم. تو رو خدا...  -

 ر بدید. تون زنگ بزنید و خبتونید به خونوادهمی -

 هلیا بغض کرد. 

خوام. انشاهللا بهم زنگ نزنن و نفهمن گوشیم نمی -

ای شه یه بهونهخاموشه. حاال بفهمن هم بعداً می

آورد. خدا کنه زودتر خیالتون راحت بشه دروغ 

 نگفتم و اصالً خبردار نشن من اینجا بودم. 

کاوه به سرباز اشاره کرد که او را ببرد. وقتی اتاق 

گوشی روی میزش را برداشت و شماره  خالی شد،

 گرفت. 



قدرتی، حکم بازداشت نیوشا گنجی و امیرعلی  -

ی درخواست حکم بازداشت رو حبیبی رو بگیر. ادله

 فرستم. نویسم برات میاالن می

 اطاعت قربان.  -

ی کاوه تماس را قطع کرد و مشغول نوشتن خالصه

آن را  بازجویی هلیا برای ارائه به قاضی شد. وقتی

برای گروهبان فرستاد، به فکر فرورفت. سعی کرد 

های هلیا را کنار هم بچیند و با ماجرای قتل حرف

مقایسه کند. امیرعلی در حیاط بوده و بعد نیوشا از 

ساختمان بیرون آمده است. هلیا نگفته بود نیوشا از 

دیدن امیرعلی جا خورده یا تعجب کرده باشد. احتماالً 

ر است امیرعلی را ببیند و شاید پیامی خبر داشته قرا

ردوبدل کرده بودند که با بررسی خط موبایلشان 

ای بود که هلیا در شد فهمید. اگر امیرعلی آن سایهمی

ابتدای ورودش دیده بود که از نوید بدحال دور 

ها حیاط را دور توانسته از پشت بوتهشود، میمی

خودش را به  بزند و از همان سمتی که هلیا گفته بود،

ای که بین نیوشا و نیوشا برساند. آن چند جمله

امیرعلی ردوبدل شده بود و هلیا شنیده بود، به این 



شک که امیرعلی نوید را کشته و نیوشا هم با او 

 زد.همکاری کرده باشد، دامن می
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کاوه تصمیم گرفت برای صحبت با نیوشا منتظر حکم 

دید مأمور و قاضی نمانَد. از سویی هم صالح نمی

حکم جلب بفرستد دم در خانه و او را بازداشت کند. 

شد، اگر تصادفاً او زودتر از امیرعلی بازداشت می

کرد قبل از بیرون آمدن از خانه شاید فرصتی پیدا می

این امیرعلی را فراری  با امیرعلی تماس بگیرد و

داد. در شهری مثل تهران سخت بود که می

زمان انجام شود. از طرف دیگر بد ها همبازداشت

نبود که به نیوشا و امیرعلی فرصتی بدهد که با هم 

توانست به درد وگویی کنند. این تماس میگفت

دانستند قرار است بازداشت بخورد، به شرطی که نمی

 شوند.  



ی های مظنونین را باز کرد و شمارهارهفهرست شم

نیوشا را گرفت. کمی بعد نیوشا با حالتی غریبه 

 گفت. کاوه جواب داد: « بله»

 سالم نیوشا خانم. کاوه هستم.  -

 ی بابام خبری شده؟ سالم. از پرونده -

خبر جدیدی در موردشون ندارم. براشون وکیل  -

 گرفتید؟ 

شون قراره امروز یکیمامانم با چند نفر حرف زده.  -

رو انتخاب کنه که بره از بابام وکالتنامه بگیره. مامان 

خوره. زود خسته راه نیست. هنوز دارو میروبه

 شه. حال روحیش هم بده.  می

امیدوارم هرچی خیره براشون پیش بیاد. من مزاحم  -

 شدم که خواهش کنم یه سر بیایید آگاهی. 

 صدای نیوشا نگران شد. 

 چیزی شده؟  -

چیز خاصی نیست. چند تا سؤال در مورد نوید  -

 خدابیامرز دارم. 



 خواهید بگم مامان بیاد؟ می -

دم تو این اوضاع که هنوز حالشون نه، ترجیح می -

خوب نیست و درگیر کارهای باباتون هم هستن، 

کنم صحبت در مورد نوید مزاحمشون نشم. فکر می

ن بیایید، حتی توصیه حالشون رو بدتر کنه. خودتو

آیید در مورد نوید کنم بهشون نگید که دارید میمی

 حرف بزنیم. 

آم. فردا ساعت ده گید. چشم، میبله، درست می -

 خوبه؟ 

 االن بهتره.  -

 ساعت چهارونیمه. تا ِکی هستید؟  -

 مونم. منتظرتون می -

 فکر کنم یه ساعت دیگه برسم. -

 اشکالی نداره.  -

افظی کرد و بالفاصله گوشی روی میز را کاوه خداح

 گرفت.  برداشت و شماره



های مظنونین قدرتی، هنوز حواست به شنود خط -

 هست؟
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ای نداشته باشم، بله قربان. هر موقع کار دیگه -

دم. اگه مورد مشکوکی باشه براتون رندوم گوش می

  فرستم.می

االن هرکاری دستته بذار زمین، برو روی خط  -

ای انجام نیوشا گنجی و امیرعلی حبیبی. اگه مکالمه

 شد برام بفرست. 

 چشم قربان.  -

کاوه تماس را قطع کرد و باز به فکر فرورفت. هنوز 

کرد پازل قتل را کنار هم بچیند. نیوشا داشت تالش می

ی مناسبی داشتند. و امیرعلی برای کشتن نوید انگیزه

گذاشت به هم نوید مانع بزرگی سر راهشان بود و نمی

برسند. قبالً هردوشان از او کتک خورده بودند. بعید 



ای که بندیقتل رسانده باشند، اما زمان نبود او را به

آمد. هلیا هلیا گفته بود، با این منطق جور درنمی

موقعی رسیده بود که نوید بدحال بوده، یعنی 

ربع قبل اتفاق افتاده بوده. چرا مسمومیتش الاقل یک

نیوشا و امیرعلی بعد از مسموم کردن نوید هنوز در 

زودتر از آنجا  کردحیاط مانده بودند؟ منطق حکم می

دور شوند و به جمع ملحق شوند. مگر اینکه... کاوه 

از پاسخی که به ذهنش رسیده بود، لبخند زد. احتماالً 

بینی نکرده بودند چطور خودشان را تبرئه ها پیشآن

کنند. برای این کار الزم بوده کس دیگری متهم شود. 

نیوشا به داخل خانه برگشته بود که لیوان پریسا را 

بیاورد و تور لباسش را که قبالً روی زمین دیده 

بوده، و امیرعلی در حیاط مخفی شده که اگر کسی 

سر رسید، به شکلی او را به حرف بگیرد و نگذارد 

 جان نزدیک شود. به نوید نیمه

اش او را از فکر کردن باز داشت. صدای زنگ گوشی

نگاهی به آن انداخت و با دیدن اسم پریسا، روی 

 انگشت کشید و سالم کرد. پریسا گفت:  گوشی

 سالم کاوه. خوبی؟  -



 خوبم. تو چطوری؟  -

 بد نیستم.  -

 چرا خوب نیستی؟  -

 ای کرد. خندهپریسا تک

ام سر نگفتم خوب نیستم، بد هم نیستم، فقط حوصله -

 رفته. 

 هات برو بیرون. برنامه بذار با دوست -

 خونه. بان میاینا مهمونن، مانی هم داره زترنم -

 هات نیست؟نامدار چی؟ دیگه جزو دوست -
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 پریسا آه کشید. 



دونم ارتباطم با نامدار چیه. دوستش خودم هم نمی -

تونم مثل قبل باهاش راحت باشم. دارم ولی نمی

 شک بدی انداختی تو دلم. 

د که پریسا کمی از کاوه در دلش خدا را شکر کر

نامدار فاصله گرفته است، هرچند بعد از ماجرای 

دهکده المپیک خودش هم دیگر یقین نداشت که 

نامدار دشمن پریسا باشد. آن روز اضطرابش واقعی 

رسید، صدایش پشت تلفن درست مثل کسی به نظر می

حال ماجرای بود که نگران عزیزش باشد. درعین

از ذهنش را به آشوب کشیده تجاوز نامدار به فاطمه ب

 داد پریسا از او دور بماند. بود و ترجیح می

ت یا با آتیال ی خالهپیشنهاد بعدیم اینه که بری خونه -

 بری بیرون. 

قلبش با گفتن این جمله تیر کشید ولی این حس تلخ 

را نادیده گرفت. پریسای تنها نیاز به یک حامی 

نقش را در توانست این همیشگی داشت و آتیال می

زندگی او داشته باشد. پریسا نفس صداداری بیرون 

 داد. 

 ی خاله مهین. خوام برم خونهفعالً نمی -



 چرا؟  -

 خوام آتیال رو ببینم. نمی -

 کاوه اخم مختصری کرد. 

 حرفتون شده؟  -

 نه، یعنی اولش نشده بود ولی بعد شد.  -

آد. الکی خودت رو اذیت ها پیش میاز این دلخوری -

خندید، یادت گید و میشون، مینکن. پاشو برو خونه

 ره. می

ها نیست. بهش گفتم جوابم موضوع دلخوری و این -

به خواستگاریش منفیه ولی دوست دارم مثل قبل 

ارتباط فامیلی گرممون بمونه سر جاش. غیرمنطقی 

فت رو اعصابم که زدم تو قدر ربرخورد کرد. اون

 گوشش. 

 ابروهای کاوه باال پرید. 

 خوای باهاش ازدواج کنی؟ نمی -

تونم خواستم. دوستش دارم ولی نمیاز اول هم نمی -

به چشم همسر ببینمش. همیشه برام مثل یه داداش 



تونم احساسم رو عوض کنم کردم میبوده. فکر می

 ولی نشد. 

ساس ایجاد بشه. پریسا، وآمد این احشاید با رفت -

دونم تو اون خونه راحت نیستی. ازدواج تنها راه می

 ست. مطمئن واسه رفتن از اون خونه

 صدای پریسا به سردی یخ شد. 

ی بابام عروسی کنم. از خوام با یکی لنگهنمی -

 غیرتمندی زیادی و الکی متنفرم.
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ه نفس عمیقی کشید. این حس پریسا را خوب کاو

کرد ولی هنوز امید داشت شدت تعصب آتیال درک می

قدر نباشد که پریسا او را برای همیشه کنار گذاشته آن

 باشد. 

 خوای بهش یه فرصت دیگه بدی؟ تو مطمئنی نمی -



 مطمئنم.  -

شاید... ممکنه الزم باشه دوباره با هم حرف بزنید.  -

 آد. ی پیش میعصبانیت آن

عصبانیت آنی نبود. من فکرهام رو کرده بودم و  -

بهش گفتم. یه چرندیاتی گفت که حقش بود بزنم تو 

گوشش. بعدش هم هزارتا پیام داد که فقط چند تاش 

هایی که من رو دیوونه رو خوندم. تکرار همون حرف

کرده بود. دیگه بقیه رو نخوندم. همه رو دیلیت کردم. 

شه، شروع کرد زنگ هاش دیده نمیاموقتی دید پی

قدر تماس گرفت که عصبیم زدن. جواب ندادم ولی اون

 کرد. بالکش کردم. 

 پریسا مکثی کرد و ادامه داد: 

 آی بریم یه جای دنج بشینیم حرف بزنیم؟ می -

 من هنوز سر کارم.  -

رسی اگه االن بیای بیرون، یه ساعت دیگه می -

 اینجا. 

بیام. با یکی قرار دارم. احتماالً حرف  تونماالن نمی -

 شه. زدنمون طوالنی می



 خب بعد از حرف زدن طوالنیت بیا.  -

 تونم پریسا. ببخشید. نمی -

ی قبل گفتی چون من دارم با یه مرد دیگه دفعه -

کنم، درست وآمد میواسه شناخت و ازدواج رفت

نیست بریم بیرون. االن دیگه مردی در کار نیست. 

اون شب که تو دهکده المپیک رسیدی و من رو از 

دست بابام نجات دادی، گفتی حاضری باهام تا جهنم 

قط بریم یه جا خوام بریم جهنم، فهم بیای. االن نمی

 بشینیم بستنی بخوریم و یه ساعت حرف بزنیم. 

صدای پریسا نرم و دلبرانه شده بود و کاوه طوری 

چیز را از یاد برد. موقعی که جذبش شد که همه

شروع به حرف زدن کرد، مبهوت مانده بود که 

 کند.قدر راحت دارد این دعوت را قبول میاین

ت برسم. دیر ونیم بهفکر کنم حدودهای هشت -

 نیست؟ 

شه کرد. من راه نیست، ولی یه کار دیگه هم می -

طوری یه ساعت تون. اینآم نزدیک ادارهافتم میمی



آم ونیم میشه. من هفتجویی میتو وقت صرفه

 ورها. اون

خوام معطل ترسم کارم بیشتر طول بکشه. نمیمی -

 بشی.
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زنم. شینم تو ماشین، کولر هم میمهم نیست. می -

 بلدم سرم رو گرم کنم تا کارت تموم شه. 

 تونم جواب بدم. وسط کارم تلفن هم نمی -

دم که هروقت کارت باشه، وقتی رسیدم بهت پیام می -

فروشی یا ها بستنیتموم شد زنگ بزنی. اون نزدیکی

 کافه هست؟ 

کنیم. فقط... قراره با پیدا میدونم، ولی راستش نمی -

 دوتا ماشین بریم؟ 

 پریسا با خنده گفت: 



ذاری نخیر جناب سروان. تو ماشینت رو می -

رسونمت. جا بمونه، من موقع برگشتن میهمون

 فردا صبح دیگه باید با تاکسی بری سر کار. 

ی اخالق و پرحوصلهکاوه لبخند زد. این روی خوش

ده بود و خیلی جذاب به نظر پریسا را تا آن زمان ندی

 رسید. می

وقتی خداحافظی کردند، لبخند از روی لبش محو شد. 

هایش را بست. تمام به پشتی صندلی تکیه داد و چشم

حس خوب چند دقیقه قبل از وجودش پاک شده بود. 

ترین آدم روی زمینی ارادهتو بی»در دلش گفت، 

نی، وقتی خوای با این دختر ازدواج ککاوه. وقتی نمی

تصمیمت رو گرفتی که فراموشش کنی، چرا کاری 

کنی که امیدوار بشه؟ خیلی پستی. پریسا تنها و می

ست. باید پا بذاری رو اون دل لعنتیت و خوردهزخم

ازش دور بشی. نباید اجازه بدی بهت وابسته بشه و 

 « بعد بشکنه.

های اخیر را باز کرد. اش را برداشت و تماسگوشی

کرد. باید این کرده بود و باید زود جبرانش میاشتباه 

زد. روی اسم پریسا زد. تماس قرار را به هم می



بالفاصله جواب داده شد. پریسا با صدایی پر از خنده 

 گفت:

کردم کاِرت کنسل شد؟ همین االن داشتم دعا می -

 ی بدترکیبتون بیای بیرون! زودتر از اون اداره

نه، کارم سر جاشه ولی... دستم خورد به اسمت  -

 شماره گرفت. ببخشید. 

 بینمت. پس قرارمون همون ساعت قبل. می -

 باشه.  -

ی قطع تماس را زد و با حرص گوشی را کاوه دکمه

روی میز پرت کرد. دلش نیامده بود به آن صدای شاد 

خواهد قرار را به هم بزند. و پر از نشاط بگوید که می

حاال با یه بار »فس عمیقی کشید و به خودش گفت ن

شه. پریسا قرار نیست امشب بیرون رفتن چیزی نمی

عاشقم بشه که بعداً ضربه بخوره. فرصت دارم این 

 « وجور کنم.ارتباط غلط رو جمع

نفس عمیقی کشید و سعی کرد روی کارش متمرکز 

زنی روی مونیتور خبر از ی چشمکشود. نقطه

داد. خودش را سرزنش کرد جدیدی میرسیدن فایل 



که طوری محو صحبت با پریسا شده که دستورش به 

گروهبان قدرتی را از یاد برده است. روی فایل صوتی 

 کلیک کرد و مشغول گوش دادن شد.

 :�🌺�دختری در غبار 
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 نیوشا بعد از احوالپرسی با امیرعلی گفت: 

کاوه احضارم کرده آگاهی. گفت در مورد نوید سؤال  -

 داره. 

 صدای امیرعلی نگران شد. 

اومد جا؟ همیشه میچی شده این دفعه گفته بری اون -

 زد. خونه باهاتون حرف می

خودم هم به این فکر کردم. بعد گفتم البد اوایل به  -

اومده ولی حاال دیگه ار بودیم میخاطر اینکه عزاد

 گفته خودم برم. 

 حالتش عادی بود؟  -



 آره، به نظرم مثل همیشه بود.  -

 ِکی قراره بری؟  -

 االن راه افتادم.  -

 با ماشین بابات؟  -

 صدای نیوشا لرزید. 

 آره.  -

 امیرعلی نرم و مهربان گفت: 

شی عزیزم. یه مدت دونم چقدر داری اذیت میمی -

مون. از اون محیط دور ریم سر زندگیمی بگذره،

ره. دیگه به خاطر ها یادت میبشی، این غصه

گرفتاری بابات و اوضاع مامانت هر دقیقه غصه 

 خوری. نمی

 فین کرد. نیوشا فین

دونم. تنها دلخوشیم تویی. تو این روزهای می -

 مزخرف اگه تو رو نداشتم... 

ای قشنگت هحاال که داری، پس نذار اون چشم -

 کنه. خیس بشه. هیچی بیشتر از این من رو اذیت نمی



 خب.  -

حواست باشه موقع سؤال جواب آتویی دست کاوه  -

 ندی. 

 حواسم هست.  -

 خواد بپرسه؟ نگفت در مورد نوید چی می -

های خواد از دوستنه ولی فکر کنم مثل همیشه می -

ها نوید بدونه و اینکه به کی شک داریم. تا حاال این

 رو ده بار پرسیده. 

 از آگاهی اومدی بیرون بهم زنگ بزن.  -

 باشه. -

کاوه فایل را بست و به فکر فرورفت. نگرانی 

هایش که نیوشا حواسش جمع امیرعلی و توصیه

تابی منتظر باقی نگذاشته بود. با بی باشد، دیگر شکی

 رسیدن نیوشا ماند.
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وقتی کاوه وارد اتاق بازجویی شد، نیوشا کمی 

 جا کرد و معترض گفت: خودش را روی صندلی جابه

 چرا همکارهاتون من رو آوردن اینجا؟  -

 دونید اینجا کجاست؟ می -

کر کنم... به نظرم اتاق بازجوییه. شما پشت تلفن ف -

گفتید در مورد نوید سؤال دارید. من با پای خودم 

اومدم اینجا. معنی این کارها چیه که تا رسیدم، 

 آوردنم اینجا؟ 

طرف میز فلزی نشست و خیره کاوه روی صندلی آن

 شد به چشمان نیوشا. 

معنیش رو درست تشخیص دادید. شما به عنوان  -

خواهید حکم بازداشتتون رو تهم اینجایید. میم

 ببینید؟ 

 نیوشا چشم درشت کرد. 

 متهم به چی؟  -

 قتل نوید.  -



اختیار تکانی خورد که از چشم کاوه دور نیوشا بی

 نماند. 

 این چه حرفیه؟ نوید داداشم بود.  -

اولین بار نیست که کسی نزدیکانش رو به قتل  -

 رسونه. می

 : نیوشا عصبی گفت

کار کردن. من نوید رو به من ربطی نداره بقیه چی -

 مون خوب بود. دوست داشتم. رابطه

به خاطر ارتباطتون با امیرعلی کتکتون زده بود.  -

اصرار داشت با خواستگاری ازدواج کنید که دوستش 

 نداشتید. 

 نیوشا نفس تندی بیرون داد. 

ن ها... دروغه. هرکی گفته با ماین... این حرف -

 دشمنی داشته. 

های تلفنی ها رو کسی نگفته، خودتون تو تماساین -

هایی که با امیرعلی داشتید، در موردش حرف و پیام

زدید. شما بارها گفته بودید به خاطر نوید عذاب 

 وجدان دارید. 



رنگ نیوشا پرید و کاوه حس کرد روش ضربتی و 

سریع بازجویی که در نظر گرفته است، دارد خوب 

 کنان گفت: ِمندهد. نیوشا ِمناب میجو

من... چیزه... خب من... به خاطر همون که باهاش  -

قهر بودم عذاب وجدان داشتم. ناراحت بودم که چرا 

کردم باهاش آشتی نکردم. فکرش هم نمی

 طوری یهو واسه همیشه از دست بدمش. اون

هایش را روی میز گذاشت و کمی به طرف کاوه دست

 نیوشا خم شد. 

من شاهد دارم. الزمه بگم شبی که نوید به قتل  -

 رسیده، چه چیزهایی دیده؟ 

حال کنارش رها شد و تنفسش تند های نیوشا بیدست

شد. کاوه با رضایت به تغییر حالت صورت و بدن او 

کرد، فکر میکرد. نیوشا خیلی زودتر از آنکه نگاه می

ی اعتراف به مرز فروپاشی روحی رسیده و آماده

طور که بود. سکوت کرد و خیره ماند به او. همان

مانند زد چند لحظه بعد نیوشا با صدایی نالهحدس می

 گفت: 



اون شاهد... باید بهتون گفته باشه که ما نوید رو  -

 نکشتیم. ما...
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 بغض کرد و ادامه داد: 

 ما نکشتیمش. دروغه. ما...  -

 شما و امیرعلی تو حیاط بودید، درسته؟  -

 نیوشا به تأیید سر تکان داد. کاوه پرسید: 

زمان، اون هم واسه چی رفته بودید بیرون، هم -

دونستید اگه کسی ببیندتون و به گوش وقتی می

 . افتهنوید برسه، حتماً شر راه می

 ی نیوشا چکید. یک قطره اشک روی گونه

چند روز بود همدیگه رو ندیده بودیم. از قبل قرار  -

گذاشته بودیم اگه فرصتی پیش اومد و بقیه 

حواسشون نبود، چند دقیقه بریم تو حیاط حرف 



بزنیم. بعد از شام نوید رفت تو حیاط. از پنجره 

حواسم بهش بود. دیدم از دِر اصلی وارد ساختمون 

 شد. حدس... حدس زدم... 

 کاوه گفت: نیوشا مکث کرد و 

 ادامه بدید.  -

گفتم احتماالً رفته باال مشروب بخوره. عادتش بود.  -

 چسبید. انگار جشن و مهمونی بدون الکل بهش نمی

ی خودتون، چرا از دِر خواسته بره خونهاگه می -

 پله نرفته؟ راه

رفتن حیاط ها میالبد خواسته رد گم کنه. خیلی -

  سیگار بکشن. نخواسته ببیننش.

 من بعد از فوتش تو اتاقش نوشیدنی الکلی ندیدم.  -

 نیوشا هق زد. 

دونستیم ولی به مون میداشت، همیشه داشت. همه -

آوردیم. وقتی کشتنش... فرداش روی خودمون نمی

مون، بابام صبح زود قبل از اینکه کسی بیاد خونه

بطری رو خالی کرد تو چاه حموم و بطری خالیش هم 

 ها. گذاشت پشت گلدون برد تو بالکن



 چرا پدرتون همچین کاری کرد؟  -

خواسته واسه نوید آبروداری کنه. حتماً به شاید می -

 گرده. ذهنش رسیده بوده پلیس اتاق نوید رو می

حالت نیوشا کمی عادی شده بود و کاوه بالفاصله 

رود. باید دوباره حس کرد دارد مسیر را اشتباه می

 کرد. د مییک شوک به نیوشا وار

پردازی کافیه. شما خودتون نوشیدنی رو دروغ -

 آوردید و دادید دست نوید. 

رنگ نیوشا مثل گچ دیوار سفید شد و نفسی را که 

قدر بیرون نداد که کاوه نگران شد. کشیده بود، آن

 کرد. باید او را زودتر وادار به حرف زدن می

اعتراف کنید که با همکاری امیرعلی، نوید رو  -

 کشتید. 

هق افتاد و خیال کاوه راحت شد که این نیوشا به هق

 ریزان نالید: اش نشده است. اشکشوک باعث سکته

 به خدا ما نکشتیمش.  -

اگه شما نوید رو نکشتید، باید دیده باشید چه اتفاقی  -

 افتاده. 



 ه خدا ندیدیم.ما ندیدیم. ما هیچی ندیدیم. ب -
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 کاوه محکم و جدی گفت: 

نیوشا خانم، اینجا باید واسه حرفتون دلیل داشته  -

باشید. شما یا نوید رو کشتید، یا دیدید کی این کار رو 

 کرده. 

 ما... نه... باور کنید... -

 سید: کاوه حرفش را قطع کرد و با تحکم پر

 کنید؟یا قاتلید یا... دارید از کی حمایت می -

 های گرد شده گفت:نیوشا با چشم

حمایت؟ نه! به خدا ما... من... من فقط وقتی دیدم  -

نوید رفته، گفتم بهترین فرصته که تا سرش گرمه، 

دونستم حواسش برم با امیرعلی حرف بزنیم. می

د دقیقه آد. چنهست و وقتی من برم بیرون، دنبالم می



های حیاط بودم که امیرعلی هم بعد رفتم بیرون. وسط

ی یکی اومد. از درهای اصلی نیومده بود. از پنجره

ها پریده بود تو حیاط و از یه سمتی که از تو از اتاق

خونه دید نداشت، خودش رو رسوند بهم. با هم رفتیم 

 طرف ته حیاط.

 ه. ای نداراش رو بگید. دروغ گفتن نتیجهبقیه -

 نیوشا سرش را پایین انداخت. 

 پچ شنیدیم. نزدیک آالچیق بودیم که یهو صدای پچ -

های نیوشا به پایین انحنا برداشت و باز ی لبگوشه

 چند قطره اشک روی صورتش چکید. 

بند دلم پاره شد. خیلی به آالچیق نزدیک بودیم. اگه  -

شد. امیرعلی فوری دستم دید بد مییکی ما رو می

ها. دم گوشم پچ زد که د و رفتیم پشت بوتهرو کشی

خواستیم جا چندک زدیم. میبشینم. هردومون اون

از همون پشت، حیاط رو دور بزنیم و برگردیم 

سمت ساختمون ولی نزدیک ساختمون چند نفر 

کشیدن. هیچ راهی رفتن و سیگار میداشتن راه می



جا تا خلوت بشه. نبود. مجبور شدیم بمونیم همون

 ... بعدش... بعد

نیوشا هردو دستش را روی صورتش گذاشت و زار 

 زد. کاوه گفت: 

 ادامه بدید.  -

 هایش را برداشت و با صدایی گرفته گفت: نیوشا دست

اومد. دو نفر داشتن صدای مبهم حرف زدن می -

زدن، یه زن و یه مرد. اول صدا واضح حرف می

نبود اما بعد صداشون بلندتر شد. وقتی صدای نوید 

رو شنیدم، مغزم تیر کشید. دم گوش امیرعلی گفتم 

اگه نوید ببیندمون... گفت ساکت باشم و تکون 

م نخورم. بعد... بعد صدای پریسا رو شنیدم. آرو

اومد. لحن خندید. داشت واسه نوید... عشوه میمی

 صداش جوری بود که... 

 اش را باال کشید. هق کرد و بینینیوشا دوباره هق

بهش گفت حرفی نداره که باهاش دوست بشه. این  -

رو با گوش خودم شنیدم. گفت اون شب که تو حیاط 



دادوبیداد کرده حالش خوب نبوده و عصبی شده 

 دوست داره. ولی نوید رو 

 ابروهای کاوه درهم کشیده شد. نیوشا ادامه داد: 

ها سرک کشیدم. قدر جا خوردم که از پشت بوتهاون -

دیدمشون. وایستاده بودن. پریسا دستش قشنگ می

ی نوید و خیلی بهش رو گذاشته بود رو شونه

 نزدیک بود. بعد... همدیگه رو بوسیدن. 

مغز کاوه تیر کشید. نیوشا بدون توجه به حال او 

 گفت: 

نشستن رو نیمکت. پریسا از روی میز یه لیوان  -

ورداشت و داد دست نوید، یکی هم خودش 

ورداشت. از آروم خوردنشون معلوم بود دارن 

 خورن. مشروب می

 نیوشا مکث کرد و کاوه عصبی پرسید: 

 بعد چی شد؟ -
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ها هم صدای جا خشکمون زده بود. اونما همون -

دونم اومد. نمیشون میآروم حرف زدن و خنده

ربع. نوید گفت چقدر طول کشید، شاید ده دقیقه، یه

بریم پشت »ره. پریسا بهش گفت سرش گیج می

هردوشون « آالچیق از شیر به صورتت آب بزن.

چیق. این یه فرصتی بود بلند شدن رفتن پشت آال

طوری که واسه فرار. ما هم معطل نکردیم. همون

جا دور شدیم. بعد خم شده بودیم، دویدیم و از اون

 یکی برگشتیم تو خونه. از هم جدا شدیم و یکی

 نیوشا دوباره به گریه افتاد و زار زد. 

بینم. دونستم آخرین باره که داداشم رو زنده مینمی -

کردم اون دختره رو نمی یه ذره هم فکرش

مسمومش کرده باشه و دیگه نبینمش. اون لحظه 

ره، فکر کردم مال الکله. که گفت سرش گیج می

خبر نداشتم پریسا از نوید کینه به دل گرفته و بهش 

نزدیک شده، براش دلبری کرده که بکشدش. من... 

من نتونستم بگم با چشم خودم دیدم ولی یه بار که 



بودم، دیوونه شدم و سرش داد زدم  پریسا رو دیده

که نوید رو کشته. ازش بیزارم. از اون خونه که 

 مجبورم توش پریسا رو ببینم متنفرم. 

زد. کوبید و ضجه مینیوشا روی زانوهایش می

صورتش سرخ شده بود. کاوه طوری مبهوت مانده 

بود که فراموش کرده بود کجاست و باید چه کند. 

و برای نیوشا آب ریخت.  کمی بعد به خودش آمد

 وقتی نیوشا کمی نوشید، کاوه پرسید: 

شما مطمئنید پریسا و نوید رو با هم دیدید که  -

 خوردن؟ پریسا لیوان رو داد دست نوید؟ نوشیدنی می

باورکردنی نبود ولی بعداً که با امیرعلی حرف  -

زدیم، مطمئن شدم که اشتباه ندیده بودم. ما هردومون 

رو شنیده بودیم. نوید و پریسا رو دیده ها این حرف

 بودیم. 

وقتی برگشتید تو خونه، چقدر طول کشید تا اون  -

کارگر اومد و خبر داد که نوید حالش بده و ته حیاط 

 افتاده؟ 

 فکر کنم... حدود یه ربع، شاید کمتر یا بیشتر.  -



چرا همون موقع نگفتید پریسا و نوید رو با هم  -

 دیدید؟ 

 ه غمگینش را به سطح میز دوخت. نیوشا نگا

من... ما... من و امیرعلی یواشکی رفته بودیم  -

رفت با گفتیم، لو میبیرون که حرف بزنیم. اگه می

 هم بودیم. 

 ابروهای کاوه جمع شد. 

ای فقط واسه حرف زدن رفته بودید یا چیز دیگه -

 وسط بود که این همه نگران لو رفتنش بودید؟ 

صورت نیوشا تا بناگوش سرخ شد و طوری سرش را 

اش به گردنش چسبید. کاوه پایین انداخت که چانه

نفس عمیقی کشید. فعالً این سؤال ربطی به او نداشت 

و صرفاً پرسیده بود که مطمئن شود نیوشا و 

اند. امیرعلی موضوع مهمی برای مخفی کردن داشته

 نیوشا گفت: 

کسی بفهمه ما با هم  خواستیمغیر از اینکه نمی -

بودیم، دوست نداشتیم لو بدیم که نوید مشروب 

خورده و... با پریسا مخفیانه تو آالچیق بوده. به می



خواست نظرم... یعنی باالخره داداشم بود. دلم نمی

وقتی ُمرده بود، پیش همه خرابش کنم. بعداً هم که 

جواب پزشکی قانونی اومد و همه فهمیدن یکی از 

که مسمومش کرده الکل بوده، خب البد  چیزهایی

کردن همونی که مسمومش کرده این همه خیال می

رو به خوردش داده. دوست نداشتم بگم خودش با 

دست خودش از اون دختره گرفته و خورده. تازه... 

ترسیدیم که بگن چرا وقتی دیدیم نوید از این هم می

ترسیدیم کسی حالش بده، کاری براش نکردیم. می

 اور نکنه ما فکر کردیم فقط مسته. ب

بندی نیوشا با ماجرای کاوه چند لحظه فکر کرد. زمان

قتل جور بود ولی هنوز ابهامات زیادی در ذهنش 

وجود داشت. داشت ترتیب سؤاالت را در مغزش 

ای به دِر اتاق خورد و وقتی کرد که ضربهمرتب می

 ی ورود داد، ستوان هراتی وارد شد. کاوه اجازه

قربان، گفته بودید هر وقت برگشتیم بهتون اطالع  -

 بدم. مأموریت انجام شد. 

معنای حرفش این بود که امیرعلی بازداشت شده و 

االن در آگاهی است. کاوه تصمیم گرفت فعالً 



های او را بشنود و با چیزهایی که نیوشا گفته حرف

 بود تطبیق بدهد. 

□ 
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کاوه با کالفگی نفسش را پوف کرد. بعد از اینکه به 

دستی زده بود که نیوشا به قتل نوید با امیرعلی یک

همکاری او اعتراف کرده است، امیرعلی برآشفته 

گفته بود محال است نیوشا چنین چیزی گفته باشد، 

چون دروغ محض است. باالخره با ترفندهای کاوه 

راهی برای گریز ندارد، شروع به  وقتی دیده بود

های امیرعلی دقیقاً حرف زدن کرده بود. تا اینجا حرف

با چیزهایی که نیوشا گفته بود، مطابقت داشت و هیچ 

تناقضی در آن نبود. این بد بود، خیلی بد. به 

 های امیرعلی خیره شد و پرسید: چشم



گه تو و نیوشا رفتید درست شاهدی که دارم، می -

یی که نوید روی زمین افتاده بوده. این جاهمون

داستانی که برام تعریف کردی، با این حرف جور 

آد. شما دوتا باید نوید رو موقعی که تنها درنمی

 روی زمین افتاده بوده، دیده باشید. 

امیرعلی بدون اینکه نگاه از او بردارد با خونسردی 

 گفت: 

 شاهدت یه چیزهایی رو دروغ گفته.  -

 اید دروغ گفته باشه؟ چرا ب -

چون من و نیوشا تا موقعی که اون کارگر اومد خبر  -

جا. ما فقط داد که نوید حالش بده، نرفته بودیم اون

 نوید و پریسا رو تو آالچیق دیدیم. 

 گید؟ از کجا معلومه شما دوتا دارید واقعیت رو می -

 امیرعلی شانه باال انداخت. 

ز یه نفر سنده. البد ما دو نفریم. حرفمون بیشتر ا -

مون داره. اگه بگی ای با یکیشاهدت یه دشمنی

ولجبازی گم سر چی ممکنه با ما لجکیه، بهت می

 داشته باشه. 



کاوه با خودش فکر کرد این حرف ممکن است درست 

ترسید. نگران بود که مبادا باشد. هلیا از نیوشا می

وآمدش با خواستگار دوم به گوش ماجرای رفت

وتاب داده اش برسد. بعید نبود ماجرا را آبادهخانو

باشد که پای نیوشا گیر باشد و نتواند علیه او کاری 

 بکند. 

هایی رو که با هم زدید، شاهد شنیده... اینکه حرف -

خیالت راحت »و تو گفتی « کسی نفهمه»نیوشا گفته 

 ها چه معنایی داره؟ این« فهمنباشه نمی

اش ببیندمون. خونوادهنیوشا نگران بود کسی  -

زدن، مخصوصاً نوید ی من رو با تیر میسایه

خدابیامرز. البد خبر داری که قبالً ما رو با هم دیده 

ونشون کشیده بود. اون شب هم بود و برامون خط

نیوشا همش استرس داشت. گفت برگردیم ولی من 

دوست داشتم چند دقیقه بیشتر ببینمش. ما نرفتیم 

دیدیمش ید افتاده بود. تا موقعی میسمت جایی که نو

که با پریسا تو آالچیق بودن. وقتی رفتن پشت 

کردیم نوید به آالچیق، ما فرار کردیم. فکر می

صورتش آب زده و حالش جا اومده، بعد موندن اون 



وحالشون پشت که دید نداره و... دارن به عشق

جا و رسن. مرض نداشتیم که صاف بریم همونمی

 مون دردسر درست کنیم. واسه خود

مگه اینکه خبر داشته باشید نوید از هوش رفته و  -

 بیندتون. نمی

 امیرعلی اخم کرد. 

نوید من رو کتک زده بود، نیوشا رو هم  -

شدم. نه از طور. من از صد قدمیش هم رد نمیهمین

ترس کتک خوردن، قرار بود باهاش فامیل بشم. 

هست بدتر  دوست نداشتم ارتباطمون از اونی که

 بشه.
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کاوه هنوز هم سؤاالت دیگری داشت، اما بدجوری به 

هم ریخته بود و در آن لحظه کشش ادامه دادن را 



نداشت. مغزش از کار افتاده بود. بلند شد و امیرعلی 

 را به بازداشتگاه فرستاد. 

اش را برداشت و گوشیوقتی به اتاق خودش رفت، 

وپنج وسینگاهی به آن انداخت. پریسا ساعت هفت

 «من رسیدم.»دقیقه پیام داده بود: 

ساعت »چند دقیقه قبل دوباره نوشته بود: 

 « آی یا من برم؟ونیمه کاوه. میهشت

 «االن کجایی؟»کاوه نوشت: 

دویست متر باالتر از »جواب بالفاصله رسید. 

 « اشین.تون نشستم تو ماداره

 « آم.االن می»

مأوس را برداشت و چند بار کلیک کرد بعد از اتاق 

 بیرون رفت و دِر اتاق گروهبان قدرتی را باز کرد. 

فایل صوتی دوتا بازجویی رو برات فرستادم. سریع  -

 اش رو مکتوب کن و بفرست واسه قاضی. خالصه

 کاوه نفس عمیقی کشید و اضافه کرد: 



ها حکم بازداشت ین بازجوییبر اساس مستندات ا -

 پریسا رهنما رو بگیر. 

 اطاعت قربان.  -

اش کاوه از اتاق بیرون رفت. دستی به موهای آشفته

کشید و سعی کرد به سردرد مزخرفی که سراغش 

 آمده بود، اعتنا نکند. 

رو ماشین پریسا را دید چند دقیقه بعد در امتداد پیاده

ش. حس تلخی که سرش پایین بود و گوشی در دست

به قلبش چنگ زد. نفس عمیقی کشید و جلو رفت. 

وقتی دِر شاگرد را باز کرد، پریسا سر بلند کرد و 

 لبخند زد. 

 سالم.  -

 شد گفت: که سوار میکاوه درحالی

 سالم. ببخشید دیر شد. -

 عیب نداره.  -

پریسا استارت زد و ماشین را از جای پارک بیرون 

 لحق شدند و پرسید: آورد. به ترافیک خیابان م



 کجا بریم؟  -

 من... وقت نکردم این دوروبر جایی پیدا کنم.  -

 دوتا کافه هست. من یه سرچ زدم. یکی -

 کاوه نگاهی به ساعت ماشین انداخت. 

شه به بستنی پاستوریزه رضایت خیلی دیر شده. می -

 بدی؟ 

 پریسا باز لبخند زد. برگشت و نگاهی به او انداخت. 

 خوریم. شینیم تو ماشین میاین هم جالبه. می -

کاوه نهایت تالشش را کرد که لبخند بزند اما 

های یشمی که پر از شوروشوق نتوانست. آن چشم

بود، پر از حس زندگی و جوانی بود، داشت قلبش را 

کشید. از معدود دفعاتی بود که پریسا را به آتش می

ش پرسید چرا دید. از خوداین همه شاد و بانشاط می

غمگین را با این حال االن باید این دخترک همیشه

خوب ببیند و بیشتر عذاب بکشد؟ نگاه از پریسا 

 رو. پریسا پرسید: گرفت و خیره ماند به روبه

 راه نیستی؟روبه -
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 ام. خسته -

 کنی؟ چرا این همه کار می -

آد ولش کنم. ی مهمی دستمه، دلم نمیی پروندهوقت -

مونم سر کار که دیگه از خستگی و قدر میاون

 گشنگی مجبور شم برم خونه. 

 پریسا با خنده گفت: 

شه که کنی! داره دو ماه میپیشرفت هم که نمی -

 نوید ُمرده. هنوز نتونستی قاتل رو پیدا کنی. 

عمیقی  ی کاوه پیچید و نفسی سینهدردی در قفسه

ی کرد یک پنجهکشید تا آن را مهار کند. حس می

دهد. به پشتی صندلی تکیه آهنی قلبش را فشار می

خواست تا ابد داد و چشمانش را بست. دلش می

وقت بیدار نشود. دوست جا بخوابد و دیگر هیچهمان



های آخر این دیدار را که اجباراً باید داشت صحنه

 بُرد و دور بیندازد. اش بآمد، از زندگیپیش می

با توقف خودرو چشم باز کرد و نگاهی به پریسا 

انداخت. پریسا باز لبخند زد. انگار امروز قصد کرده 

 اش کند. پریسا پرسید: بود با این لبخندها دیوانه

 خوری؟ چی می -

نگاه کاوه کشیده شد به سوپرمارکتی که جلویش 

 ایستاده بودند. 

 تو بگو.  -

ها رو دوست دارم. هرچی باشه. من تمام بستنی -

 ای. بذار من برم بگیرم. تو خسته

 کاوه دستگیره را کشید و گفت: 

 رم. نه، خودم می -

کمی بعد برگشت و سوار شد. پریسا نگاهی به 

نایلونی که در دست داشت انداخت و با شوق 

 ای گفت: کودکانه

  چاکلت خریدی؟ خیلی دوست دارم.هورا! دبل -



ها نگاه کرد. خودش نفهمیده کاوه به نایلون بستنی

ای خریده است. مثل یک ربات فقط دِر بود چه بستنی

فریزر را باز کرده و دوتا بستنی برداشته بود. موقعی 

که کارتش را به دست فروشنده داده بود، مجبور شده 

بود به ذهنش فشار بیاورد تا رمز کارت یادش بیاید. 

ها را به کیسه درآورد و یکی از آنها را از بستنی

دست پریسا داد. پریسا فوری آن را باز کرد و مشغول 

اش گاز زد، بدون اینکه چیزی شد. کاوه هم به بستنی

زد و کاوه از طعم آن بفهمد. پریسا مدام حرف می

فهمید. کلمات از مغزش هایش را نمیبیشتر حرف

رک کرد بدون اینکه چیزی از مفهومش دعبور می

داد که تظاهر کند دارد گوش کند. گاهی سر تکان می

 دهد. می

اش را در ها تمام شد. پریسا چوب بستنیبستنی

 نایلون انداخت و پرسید: 

 بریم سمت خونه؟    -

 من باید برگردم سر کار.  -

 پریسا گردنش را کج کرد و با اخم مالیمی گفت: 



یعنی من این همه راه رو تنها برم؟ امروز دیگه کار  -

 اش رو بذار فردا. نکن. بقیه

اش گذاشت و محکم کاوه کف دستش را روی پیشانی

فشار داد بلکه دردی را که ناگهان در آن پیچیده بود 

 تسکین بدهد. بدون اینکه به پریسا نگاه کند گفت: 

روی  پریسا، االن که برگردم اداره، حکم بازداشتت -

 میزمه.
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 پریسا خندید. 

 چه خطرناک! پس زودتر فرار کنم!  -

 کاوه به سوی او چرخید و نگاهش کرد. 

کنم پریسا. قبل از اینکه بیام، درخواست شوخی نمی -

 حکم بازداشتت رو دادم، به اتهام قتل نوید. 



وه را نگاه کرد و انگار پریسا با دقت صورت جدی کا

 باورش شد که شوخی در کار نیست. مبهوت پرسید: 

 چرا؟ باز اون داستان اثر انگشتم روی لیوان...  -

 کاوه آب دهانش را فروداد. 

نیوشا و امیرعلی گفتن تو رو دیدن که با نوید تو  -

آالچیق بودی و با هم نوشیدنی خوردید. بعد نوید 

ی برید پشت آالچیق ره و تو گفتگفته سرش گیج می

 که به صورتش آب بزنه. 

 های پریسا گرد شد. چشم

 این دروغه.  -

 دونم. می -

 پریسا عصبی شد. 

دونی دروغه، واسه چی گفتی حکم وقتی می -

 بازداشتم رو بدن؟ 

مجبور بودم. دوتا شاهد همچین چیزی گفتن.  -

شه بگم چون حس من اینه که تمامش دروغه، نمی

 کنم. بازداشت نمی پس پریسا رو



پریسا به پشتی صندلی تکیه داد و خیره ماند به 

رو. تمام آن شور و نشاط از صورتش محو شده روبه

 بود. 

پس واسه همین باهام قرار گذاشتی؟ به نظرت  -

تر بود تو ماشین و خیابون بازداشتم کنی تا راحت

 اینکه بیای دم خونه و دادوبیداد بابام رو بشنوی. 

موقع که باهات قرار گذاشتم، هنوز خبر نداشتم اون  -

هایی بزنیم. من تو همین چند ساعت باید همچین حرف

 با نیوشا و امیرعلی حرف زدم. 

هایش را به جلو پریسا به سوی کاوه چرخید و دست

 دراز کرد. 

خب، پس چرا معطلی؟ دستبند آوردی جناب سروان  -

 شمس؟ 

 نه.  -

 پریسا پوزخند زد. 

 ترسی فرار کنم؟ نمی -

 کاوه نفس صداداری بیرون داد.



من هنوز حکم بازداشت تو رو ندیدم، یعنی قانوناً  -

ای واسه این کار ندارم. االن هم سروان وظیفه

 ام، یه دوست. شمس نیستم، فقط کاوه

 خیره شد به چشمان پریسا و ادامه داد: 

 الخروج نیستی. اگهفرار کن پریسا. تو هنوز ممنوع -

تونه همین االن زنگ بزنی با بابات هماهنگ کنی، می

ای امشب بفرستدت ترکیه. بعدش هم البد یه برنامه

چینه که برنگردی. زمینی که بابات واسه برات می

شه ولی مهم ی قبلیت وثیقه گذاشته ضبط میپرونده

 نیست. 

فرار کنم که چی بشه؟ تو کشور خودم وسط این  -

چی نصیبم شد که پاشم برم وطن همه فامیل و هم

 ور دنیا؟اون
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تو انگار هنوز عمق ماجرا رو نفهمیدی. شوخی  -

نیست پریسا. دوتا شاهد گفتن تو نوید رو مسموم 

شی. قاتل فهمی این یعنی چی؟ محکوم میکردی. می

 شی. شناخته می

 د باشن؟ مگه نباید دوتا شاهد مر -

ی اثبات قتله. دالیل دیگه هم شهادت یکی از ادله -

هست. وقتی اثر انگشتت روی لیوان بوده، در کنار 

شون َمرده، کافیه که قاضی رو این دوتا شاهد که یکی

 قانع کنه تو قاتلی. 

کس ندیده من از خونه رفته باشم بیرون اینکه هیچ -

 چی؟ 

ی ها پروندهسال ببین، من قاضی نیستم ولی تو این -

ذاره کنار هم و به قتل زیاد دیدم. قاضی دالیل رو می

رسه که تو وسط اون شلوغی یه این نتیجه می

فرصتی پیدا کردی و چند دقیقه رفتی بیرون، کسی هم 

نفهمیده. تا وقتی شاهدی نبود، تونستیم قانعش کنیم 

اثر انگشتت یه توطئه بوده ولی االن دیگه تقریباً 

درصد شه قاضی رو قانع کرد. من نودونهمحاله ب

 دم محکوم بشی. باید بری پریسا. احتمال می



 پریسا سرد گفت: 

خوای االن رم. میمرسی از پیشنهادت، ولی نمی -

تون که بری حکم بازداشتم کنی یا برسونمت اداره

 بازداشتم رو بیاری؟ 

 های او را گرفت و تکان داد. کاوه شانه

کنن. جعفر یست پریسا؟ اعدامت میتو واقعاً حالیت ن -

ای که سر فوت پسرش داره محاله با اون کینه

 رضایت بده. 

 رنگی زد. پریسا لبخند کم

کنه و آد به همین استناد میمطمئنم آقای ارجمند می -

شم. جعفر به خاطر من تو زندانه، دخترش تبرئه می

 خواسته انتقام بگیره. اومده دروغ گفته. 

دگی نیست پریسا. امیرعلی از نظر قانون به این سا -

پسردایی توئه، با نیوشا نسبتی نداره، حتی اگه ثابت 

کنه. شه خواستگارشه. این شِک قاضی رو بیشتر می

یکی از اقوام نزدیکت شاهد قتله و علیه تو شهادت 

داده. اون دوتا خودشون راه نیفتادن بیان پیش من که 

ها رو گه اونفرض توطئه بیاد وسط. یه شاهد دی



حوالی زمان مرگ نوید تو حیاط دیده بود و من رفتم 

هاشون رو از قبل با هم سراغشون. تمام حرف

ای هماهنگ کرده بودن. مطمئنم محاله دو نفر صحنه

مو عین هم بگن. قدر موبهرو دیده باشن و این

های کوچیکی های شاهدها تفاوتهمیشه بین حرف

هاشون با هم علی حرفهست. همین که نیوشا و امیر

کنه که از قبل حدس زنه، من رو مطمئن میمو نمی

ها رو دیده باشه و این زده بودن شاید یکی اون

 داستان رو ساختن که هروقت الزم شد تحویلم بدن.  

 یعنی خودشون نوید رو کشتن؟  -

احتمالش زیاده. هردوشون واسه قتل نوید انگیزه  -

ها داشتن. شاید هم قاتل یکی دیگه بوده ولی اون

لیوان تو رو گذاشتن کنار جسد. فعالً چیزی که مهمه، 

ها هیچ دلیلی ندارم اما اینه که من واسه این حدس

گن تو نوید رو بینه که میقاضی دوتا شاهد رو می

و تور لباست کنار جسد مسموم کردی و اثر انگشت 

 بوده. 

کاوه مکثی کرد و نگاهی به صورت سرد و ساکت 

 پریسا انداخت. 



حرفم رو گوش کن پریسا. برو. باور کن اگه فکر  -

کردم احتمال خطر برات خیلی زیاده، این رو نمی

 گفتم. پای جونت وسطه. نمی

پریسا نفس عمیقی کشید. ماشین را روشن کرد و 

  دور زد. کاوه گفت:

 وایستا من پیاده شم.  -

تون. اینکه مشکل قانونی ریم تا دم ادارهبا هم می -

نداره؟ برو حکم بازداشتم رو بیار و من رو دستگیر 

 کن. 

 های کاوه گرد شد. عصبی گفت: چشم

تو هیچی حالیت نیست؟ باید بری پریسا، همین  -

تونم بازداشتت رو تا فردا عقب بندازم. من امشب. می

از اداره اومدم بیرون که هنوز حکم بازداشتت  موقعی

تونم االن برم خونه و فردا حکم رو نرسیده بود. می

 ببینم و به جریان بندازم. 

 من پاسپورت ندارم. فکر نکنم امشب بهم بدن.  -

چطوری نداری؟ شما دو سال پیش رفتید پاریس و  -

 لندن. اعتبار پاسپورت پنج ساله.
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قرار بود شش سال پیش بریم. همون موقع  -

پاسپورت گرفته بودیم. بعد شهره حامله شد، سفر 

عقب افتاد. بعد هم پرهام به دنیا اومد و شهره گفت 

با نوزاد سخته. بعد بابام گفت فعالً هیچ سفری 

ریم که من درس بخونم. باالخره اون سفر شد نمی

قبولی من تو دانشگاه. بابام ذوق کرده بود  یجایزه

ی خوب قبول شده. اعتبار که دخترش یه رشته

ها پاسپورتم پارسال تموم شد. خواهر گرامیت این

 رو برات نگفته؟ 

کاوه یک آن چشمانش را بست و با کف دست به 

اش کوبید. اصالً فکر اینجا را نکرده بود. خبر پیشانی

ر از چند سال قبل ریخته ی آن سفنداشت که برنامه

شده و بارها عقب افتاده است. پریسا به خیابان 

 زنجان پیچید و کاوه با عجله گفت: 



شه یکی رو پیدا کرد که از مرز صبر کن پریسا. می -

 ببردت. 

دم باالی طناب دار بمیرم تا اینکه چند تا ترجیح می -

قاچاقچی وحشی وسط کوه و کمر بهم تجاوز کنن و 

 ا خاکم کنن. جهمون

صورت دختری با موهای بلوطی روی تخت استیل 

پزشکی قانونی در ذهن کاوه تصویر شد و قلبش تیر 

 کشید. 

رسونمت ترکیه و آم. میمن... من باهات می -

 گردم. برمی

 پریسا پوزخند زد. 

خوای کار غیرقانونی بکنی جناب سروان؟ اگه می -

خیال تونستی بیهمچین چیزی تو سرت بود، می

 درخواست حکم بازداشتم بشی. 

شد پریسا. مجبورم گزارش کارهام رو هر روز نمی -

به افسر ارشدم بدم، بازجویی نیوشا و امیرعلی و 

اینکه صریح اسم تو رو آوردن. فردا سرگرد توبیخم 



داد. کرد و خودش درخواست حکم بازداشت میمی

 نرو جلوتر پریسا. وایستا یه فکری بکنیم. 

 به رانندگی ادامه داد.  پریسا

کنم. این زندگی حل نگرد. من فرار نمیدنبال راه -

قدرها ارزش نداره که به خاطرش یه عمر لعنتی اون

 آواره بشم. 

پریسا تو رو خدا یه بار هم که شده لجبازی رو بذار  -

کردم کنار. به خدا من اگه احساس خطر جدی نمی

محال بود همچین پیشنهادی بهت بدم. ترمز کن حرف 

 بزنیم. شاید قانع شدی. 

 کنی. شم. بیخودی داری تالش میقانع نمی -

اقالً برو خونه با بابات حرف بزن. شاید راهی پیدا  -

 کرد که راضی شدی. 

پریسا پایش را بیشتر روی پدال گاز فشار داد و سی 

ثانیه بعد درست جلوی دِر آگاهی ماشین را نگه 

داشت. سرباز جلوی در قدمی پیش آمد که تذکر بدهد 

ی توقف ندارند ولی وقتی چشمش به کاوه آنجا اجازه



، احترام گذاشت و سر جایش برگشت. پریسا افتاد

 گفت: 

برنش پارکینگ البد ماشینم رو اینجا ول کنم، می -

 ولی مهم نیست. دیگه الزمش ندارم. 

ماشین را خاموش کرد و به سمت کاوه چرخید. در 

قدر های خیابان چشمان سبزش آنکورسوی چراغ

آمد اما تیره شده بود که رنگ خاصش به چشم نمی

لگیری درونشان کامالً واضح بود. خیره به غبار د

 چشمان کاوه گفت: 

من تو این دنیا هیچی ندارم که بخوام به خاطرش  -

بجنگم. قبالً بهت گفته بودم که هزار بار به 

خودکشی فکر کردم و جرئتش رو نداشتم. اگه مرگ 

خودش از راه رسیده، چه بهتر. ازش استقبال 

 کنم. می

اداره راه افتاد. کاوه هم سریع پیاده شد و به طرف دِر 

پایین پرید و خودش را به او رساند. سوئیچ را از 

رمقش بیرون کشید و به دست میان انگشتان بی

 دژبان داد. 



 جا کن و سوئیچ رو بیار. این ماشین رو جابه -

اش را تحویل داد، کمی بعد که پریسا گوشی

د. رفتنی هم در سکوت در راهرو پیش میشانهبهشانه

های راهرو روشن بود ولی انگار دنیا تاریک چراغ

های پریسا حتی کورسویی شده بود. درون جنگل چشم

داشتند، انگار هم وجود نداشت. با هر قدم که برمی

زد. وقتی کمی ای آهنی به قلب کاوه چنگ میپنجه

 جلوتر رفتند پریسا پرسید: 

 شما اینجا انفرادی هم دارید؟  -

شه. االن نیوشا و دختری که الزم میداریم. گاهی  -

اون و امیرعلی رو دیده بود، تو انفرادی نگه داشتیم 

 رو بشن. چون صالح نیست با هم روبه

 شه من هم برم انفرادی؟ می -

 کاوه برگشت و با تعجب به او نگاه کرد. 

چرا؟ جای راحتی نیست. یه سلول تنگه بدون هیچ  -

 امکاناتی. 

 کس رو ندارم. ی هیچحوصلهترم. تنها راحت -



کاوه نفسش را پوف کرد. دردی روی دلش بود که 

کرد تا ابد تسکین پیدا نخواهد کرد. دیگر حس می

طاقت نداشت نگاه غمگین این دختر را ببیند. تنها 

آرزویش این بود که روزی دوباره همان نشاط نیم 

ها برگردد، هرچند هیچ چراغ ساعت قبل به این چشم

 خورد.ر راه به چشم نمیروشنی د
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کاوه نگاهی به پریسا انداخت که روی صندلی اتاقش 

نشسته بود. در این هشت روز به وضوح الغرتر شده 

آمد. وضعیت خودش هم پریده به نظر میبود و رنگ

 روز بود که بهکمی از او نداشت. هشت شبانهدست

خانه نرفته بود. از همان شب لعنتی پایش را از اداره 

بیرون نگذاشته بود. در پیام کوتاهی به پدرش خبر 

داده بود که خیلی گرفتار است و مدتی به خانه 

های پدر و ها و تماسرود. بعد از آن سیل پیامنمی



مادرش و افشین و شهره را جواب نداده بود، حتی 

در وجودش هیچ توانی برای ها را نخوانده بود. پیام

های طوالنی وقتش ها نبود. ساعتمواجه شدن با آن

های هزارباره از هلیا، نیوشا و را صرف بازجویی

امیرعلی کرده بود. سعی کرده بود از میان 

ی پریسا پیدا کند ولی هایشان نکاتی برای تبرئهحرف

به جایی نرسیده بود، اوضاع بدتر هم شده بود. هلیا 

تحت فشار قرار گرفته بود، گفته بود مطمئن وقتی 

نیست نیوشا و امیرعلی را باالی سر نوید دیده باشد 

و در آن لحظه به قدری آشفته و نگران بوده که شاید 

بار اول اشتباه گفته باشد. این موضوع به ضرر 

های پریسا تمام شده بود و به نوعی صحت حرف

 نیوشا و امیرعلی را باال برده بود. 

اوه این روزها تا آخرین حد توانش کار کرده و فقط ک

هایش دارد بسته مواقعی که حس کرده بود چشم

قدر شود، چند ساعتی چرت کوتاهی زده بود. آنمی

درد به او یادآوری غذا نخورده بود که هر بار معده

کرده بود باید چیزی بخورد، بدون اینکه از طعمش 

 ندن. چیزی بفهمد، صرفاً برای زنده ما



کرد، با ها پیدا میتمام نکات ریزی را که در بازجویی

کردند کرد، با هم صحبت میبهروز ارجمند مطرح می

چیدند بلکه رسید کنار هم میو هرچه به نظرشان می

ای که به ترین نکتهنتیجه. مهمراهی پیدا کنند، ولی بی

نظر کاوه رسیده بود، پاک شدن اثر انگشت از قسمت 

لیوان بود. استدالل کرده بود که کس دیگری پایینی 

جز پریسا آنجا حضور داشته، لیوان را به دست نوید 

داده و بعد از بدحال شدن او، سعی کرده اثر انگشتش 

را پاک کند. قاضی خیلی صریح این فرضیه را رد 

توان تصور کرد که پریسا خودش کرده و گفته بود می

یوان پاک کند سعی کرده اثر انگشتش را از روی ل

ولی کار را درست انجام نداده، فقط آثار انگشتش از 

پایین لیوان پاک شده ولی باالی لیوان باقی مانده 

 است. 

بهروز دالیل دیگری هم از میان بازجویی شاهدان 

قدر جزئی بود که در بیرون کشیده بود اما نکات آن

های بدون ایراد دو شاهد و سایر مدارک مقابل حرف

های او را از استدالل کدامآمد. قاضی هیچم نمیبه چش

نپذیرفته و بهروز نتوانسته بود او را راضی به 



صدور حکم برائت پریسا کند. از همه بدتر اینکه 

دیروز وکالی نیوشا و امیرعلی موفق شده بودند از 

ها را بگیرند. ظاهراً قاضی قاضی حکم آزادی آن

تند و مرتکب پذیرفته بود که آن دو فقط شاهد هس

اند. جرمشان کتمان حقیقت بوده که چیز جرمی نشده

مهمی نبود و حتی قاضی وثیقه هم نخواسته بود. با 

 قرار کفالت آزاد شده بودند، به همین سادگی. 

صدای پریسا سکوت اتاق را شکست و به افکار کاوه 

 رسوخ کرد. 

 چرا ساکتی؟ امروز قرار نیست بازجوییم کنی؟  -

کاوه نگاهش را که تمام مدت روی او خیره مانده 

 بود، گرفت و زل زد به میزش. 

تونم اینجا نگهت دارم پریسا. از نظر دیگه نمی -

قاضی بازجویی تموم شده. تو اعتراف به قتل 

گه. نکردی، ولی دالیل کافیه. خب... درست هم می

فرستم های تکراری میچند روزه دارم بازجویی

ی جدیدی یزهایی که هیچ نکتهواسه سرگرد، چ

مونه، دیگه حکم نداره. موقعی که پرونده راکد می



دن. امروز باید با پرونده بفرستمت انتقال رو می

 کنن زندان. دادسرا، بعد هم... منتقلت می

حالت صورت پریسا مثل تمام این روزها سرد و بی

 بود. 

 مرسی که تالشت رو کردی.  -

توانست زمان رزو کرد میکاوه نفس عمیقی کشید و آ

را به عقب برگرداند، به همان شب لعنتی که به پریسا 

گفته بود حکم بازداشتش صادر شده است. بچگانه و 

فکر رفتار کرده بود. با شناختی که از اخالق پریسا بی

گفت. باید او را به داشت، نباید این را به او می

فشین کرد. ابرد و با افشین صحبت میشان میخانه

کرد و تر بود. قطعاً خطر را درک میتر و باتجربهعاقل

گذاشت پریسا با پای خودش به آنجا بیاید. کاوه نمی

به ذهنش فشار آورد که در این لحظات مزخرف 

 حرفی برای دلگرم کردن این دختر پیدا کند. 

وضعیت زندان شاید از بعضی نظرها بدتر از اینجا  -

تونی مالقاتی هتره. میباشه ولی یه چیزهاییش هم ب

 داشته باشی.
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 پریسا پوزخند زد. 

به نظرت واسه کی ممکنه دلم تنگ شده باشه؟  -

تونن هام هم که نمیبابام، شهره یا پرهام؟ البد دوست

 بیان مالقات. 

 تونی وسایل نقاشیت رو داشته باشی،جا میاون -

تونی تلفن بزنی. زمانش کوتاهه ولی کتاب بخونی. می

 شی. هات باخبر میاز حال دوست

کشه همه یادشون وقتی اعدامم کنن، زیاد طول نمی -

 بره آدمی به اسم پریسا وجود داشته. 

پریسا نفس عمیقی کشید و خیره به دیوار اتاق 

 پرسید:

کشه آدم خفه بشه؟ به نظرم چند دقیقه طول می -

وحشتناکیه. کاش تو ایران هم با اتاق گاز یا مرگ 



کردن. اینکه آدم رو دار بزنن، آمپول سمی اعدام می

 آد. خیلی ترسناک به نظر می

ستون فقرات کاوه لرزید. در این هشت روز بارها این 

صحنه در ذهنش مجسم شده بود که پریسا از طناب 

زند و هر بار طوری دار آویزان است و دست و پا می

الش بد شده بود که مجبور شده بود کارش را ح

قدر آب سرد شویی برود، آندقایقی رها کند و به دست

روی صورتش بریزد تا بتواند آن صحنه را از ذهنش 

 پاک کند. 

هنوز خیلی زوده به این چیزها فکر کنی. تا زمان  -

دادگاه خیلی مونده. بعد هم فرصت تجدید نظر هست و 

یوان عالی. این مراحل معموالً دو ره دبعد پرونده می

کشه. شاید تو این مدت جعفر رضایت سال طول می

 داد. 

ده. محاله بگذره. آرزوش این بود که قاتل نمی -

پسرش رو باالی دار ببینه. اون از قبل من رو قاتل 

ام هم دونست، حکمم هم صادر کرده بود. عمهنوید می

 که از اون بدتر. 



کنن چون تو ها فکر میم، اونقبالً هم بهت گفت -

دونی، از جعفر شکایت نکردی. خودت رو مقصر می

ات وکیل جعفر چند بار این رو غیرمستقیم گفته. عمه

ده به ان، ترجیح میهایی رو که زندههم در نهایت اون

شه. اگه تو شکایت پسرش که ُمرده و دیگه زنده نمی

تیجه شه، در نکنی، مجازات جعفر خیلی بیشتر می

ممکنه هردوشون راضی بشن رضایت بدن. این یه 

بار به حرفم گوش بده و از جعفر شکایت کن، بعد 

پیگیریش رو بسپر به آقای ارجمند. خودش بلده 

باهاشون به توافق برسه که تو واسه جعفر رضایت 

 بدی، جعفر و آتوسا هم واسه تو. 

 که چی بشه؟ نصف عمرم رو بمونم زندان؟  -

ها رضایت بدن، نصف عمرت نیست پریسا. اگه اون -

مجازات عمومی قتل سه تا ده سال زندانه. تو 

گیره، جوونی، قاضی هم تمام جوانب رو در نظر می

مثل این مورد که نوید مزاحمت بوده. احتمالش زیاده 

محکومیتت حداقل مجازات باشه یعنی همون سه سال. 

ن فرصت رو از بعدش خیلی وقت داری زندگی کنی. ای



خودت نگیر. حتی اگه به فکر خودت نیستی، به خاطر 

 هایی که دوستت دارن قبول کن. آدم

تفاوت چند لحظه خیره پریسا با همان حالت سرد و بی

 ای از فضای اتاق. ماند به نقطه

به نظرت کی من رو دوست داره؟ بابام شاید یه  -

ه ره. هشت سالمدت غصه بخوره ولی بعد یادش می

یادش رفته پریسا وجود داره. خاله مهین هم چند 

کنه. پزه و خیرات میکنه، برام حلوا میوقت یادم می

 گن آخیش، از شرش خالص شدیم. بقیه هم می

 به نظرت فقط همین دو نفر دوستت دارن؟  -

هام... ولی... ای هم هست؟ شاید دوستکس دیگه -

کس تو دنیا ره. من واسه هیچها هم یادشون میاون

 زیاد آدم مهمی نیستم. 

این حرف رو نزن پریسا. همیشه اصرار داری  -

 کم بگیری. خودت رو دست

 واقعیته.  -

 کاوه عصبی گفت: 



ی دیگران رو ندید نیست! همیشه عادت داری عالقه -

فهمی یا خودت رو زدی به . واقعاً نمیبگیری

 نفهمیدن؟ 

ابروهای روشن پریسا کمی جمع شد. چند لحظه به 

 کاوه نگاه کرد بعد آرام گفت: 

 کنم.باشه، شکایت می -
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اش به نظر کاوه خیلی عجیب بود. کوتاه آمدن ناگهانی

ل بارها این پیشنهاد را به او کرده از همان روز او

بود و بهروز هم در هر مالقاتش با پریسا روی این 

کالم بود. کار اصرار کرده بود اما حرف پریسا یک

حاضر نبود شکایت کند. کورسویی از امید در دل 

کاوه بیدار شد. فرصت را از دست نداد و از کشوی 

  میزش چند برگه بیرون آورد و روی میز گذاشت. 

 گم، با خط خودت بنویس. بیا متنی رو که می -



نباید به آقای ارجمند بگم از طرف من تو دادسرا  -

 شکایت بنویسه؟ 

آد که اون هم یه راهشه، ولی چون خیلی پیش می -

متهم در حین بازجویی بخواد از کسی شکایت کنه، 

من همیشه چند تا برگه دادخواست اینجا دارم. بعداً 

جمند که ارجاع بده دادسرا و پیگیرش دم دست ارمی

 باشه.

پریسا بلند شد و به طرف میز کاوه رفت. کاوه بلند 

 شد. 

 بشین اینجا.  -

 پریسا روی صندلی کاوه نشست. کاوه گفت: 

تو قسمت خواهان اسم و شماره ملیت رو بنویس،  -

 تون. با آدرس خونه

ها را وارد کرد، وقتی پریسا با خط ریز و منظمش این

ه متن شکایت را دیکته کرد و پریسا نوشت. کاوه کاو

 گفت: 

 زیرش رو امضا کن.  -



وقتی پریسا امضا کرد، کاوه نفس راحتی کشید. حاال 

امید داشت که با این حربه بتوانند از والدین نوید 

رضایت بگیرند و پریسا از زیر تیغ اعدام بیرون 

 بیاید. 

ی اجازه ای به دِر اتاق کاوه خورد و وقتی کاوهضربه

ورود داد، سربازی وارد شد و احترام گذاشت. با 

تعجب نگاهی به پریسا انداخت که پشت میز کاوه 

 نشسته بود اما سعی کرد تعجبش را نشان ندهد. 

 ست. قربان، ماشین آماده -

 پریسا بلند شد و از کاوه پرسید: 

 قراره من رو ببره؟ -

 هایش را روی هم فشار داد. کاوه لب

 گم ببرنت وسایلت رو جمع کنی.میاالن  -

پریسا یک قدم به طرف دِر اتاق برداشت بعد برگشت 

 و به کاوه نگاه کرد. 

 شه قبل از اینکه برم، یه چیزی بگم؟ می -

 نگاهی به سرباز انداخت و اضافه کرد: 



 تنها.  -

 کاوه به سرباز گفت: 

 بیرون منتظر باش.  -

هردو سرباز پا کوبید، بیرون رفت و در را بست. 

 هنوز پشت میز کاوه ایستاده بودند. پریسا گفت:

مرسی که این مدت باهام خوب بودی و تالشت رو  -

 کردی ثابت بشه من نوید رو نکشتم. 

 ام بود. کاری نکردم، وظیفه -

 ات نبود. مرسی که باورم کردی. این دیگه وظیفه -

کاوه سعی کرد لبخند بزند اما فقط موفق شد کمی 

 هایش را باال ببرد. ی لبگوشه

گناهی پریسا. بعد از رفتنت هم هرکاری مطمئنم بی -

 کنم که این رو ثابت کنم. از دستم بربیاد می

پریسا سرش را بلند کرد و خیره شد به چشمان کاوه. 

 چند لحظه این نگاه را ادامه داد و گفت: 

 ببخشید.  -

 واسه چی؟  -



خواستگاری ای که سر جریان به خاطر اون بازی -

باهات کردم. اشتباه بود. تو حقت نبود همچین کاری 

 باهات بکنم.
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وقت اون کاِرت رو به دل نگرفتم. من هیچ -

 وقته فراموشش کردم. خیلی

حرفش دروغ بود. آن روز مزخرف که پریسا را با 

و از زبان او شنیده  مواد مخدر دستگیر کرده بودند

ای به او نداشته، کاوه رنجیده بود، بود که هیچ عالقه

اش به ها سعی کرده بود عالقهخیلی هم عمیق. مدت

اش این دختر را فراموش کند ولی در نهایت دلگیری

در عشق حل شده بود. بعد پشت سر هم ماجراهایی 

پیش آمده بود که باز داغ روی دلش گذاشته و 

کان تیر خالص ارتباط دائمی آن دو را زده داستان اش

خواست در این شرایط به دختری که هیچ بود، اما نمی



امیدی نداشت، زخم بزند و گله کند. ترجیح داده بود 

دروغ بگوید و این دختر را نرنجاند. پریسا تلخندی 

 زد. 

چون زیادی خوبی. واسه همین ازت معذرت  -

ون، ممکنه خواستم. االن که از این در برم بیر

خواست اگه اعدامم وقت نبینمت. دلم نمیدیگه هیچ

کردن، یه آدم خوب ازم ناراحت باشه. مرسی که 

 بخشی. قدر راحت میاین

های پریسا خیس شد و چند بار پلک زد که اشک چشم

نریزد. بغضی را که گلویش را گرفته بود، فروداد. 

 کاوه غرق در غم آن نگاه سبز زمین و زمان را از

یاد برد. اینکه کجا هستند، چرا آنجا هستند و حتی 

اینکه ممکن است همان لحظه دوربین اتاقش زیر 

های پریسا را چشم مسئول مونیتورینگ باشد. شانه

گرفت و او را به طرف خودش کشید. دستانش دور 

بدن ظریف او که زیادی الغر شده بود، حلقه شد. 

اند و چادر ی او چسباش را به سینهپریسا پیشانی

نمازی که همان روز اول از خانه برایش آورده 

هایش را به هایش لغزید. کاوه لببودند، روی شانه



وسط آن موهای بلوطی چسباند که از جلوی شال 

بیرون آمده بود. بوی موهای او را به مشام کشید. 

خواست این لحظه ثابت بماند و هرگز تمام دلش می

جا متوقف شود، او و ننشود. دوست داشت زمان هما

پریسا در همان حال خشک شوند و تا ابدیت به همان 

 حال بمانند. 

پریسا سرش را بلند کرد و باز خیره شد به او. کاوه 

ها از تصور اینکه واقعاً آخرین بار باشد که این چشم

هایش شل شد و بیند، وجودش لرزید. دسترا می

پایین افتاد. پریسا از او فاصله گرفت و پشت به میز 

 ایستاد. 

 ام. من آماده -

صدایش گرفته بود و وقتی چادر را روی سرش کشید 

هایش لرزید، کاوه مطمئن شد که او نتوانسته و شانه

هایش را بگیرد. پریسا پشت به او کرده جلوی اشک

بود که کاوه اشکش را نبیند و کاوه هم دل این را 

خواست آخرین تصویر آن نداشت که جلو برود. نمی

ها تا ابد جنگل سبز، بارانی باشد و سرخی دور چشم



ا زد و وقتی او وارد در ذهنش بماند. سرباز را صد

 اتاق شد گفت: 

ببرش سلولش وسایلش رو جمع کنه، بعد تحویلش  -

 بده به مأمور همراه. 

 اطاعت قربان.  -

پریسا بدون مکث به طرف سرباز راه افتاد و با هم از 

هق اتاق بیرون رفتند. وقتی در بسته شد، صدای هق

ضعیف او به گوش کاوه رسید. قلبش داشت از جا 

 شد. پریسا رفته بود، بدون خداحافظی. میکنده 

قدر ی اتاقش ایستاد. آنکاوه آه کشید و پشت پنجره

آنجا ماند تا پریسا را دید که همراه یک مأمور بیرون 

هایش سرخ بود ولی دیگر اشک آمدند. دور چشم

ریخت. نگاه غمگینش مات خیره شده بود به نمی

 رو و انگار از دنیا فارغ بود. روبه

قتی سوار شدند و ماشین حرکت کرد، دل کاوه هم با و

آن رفت. صدای لطیف پریسا در گوشش تکرار 

 «وقت نبینمت...ممکنه دیگه هیچ» شد. می



از خودش پرسید نکند این واقعاً آخرین دیدار بوده 

است؟ نکند این کابوس تلخ تبدیل به واقعیتی در 

ه بیداری شود و روزی پشت این پنجره بایستد و ب

خودش لعنت بفرستد که پریسا را با دست خودش 

 ی دار فرستاده است؟ باالی چوبه

از این فکر بدنش سست شد و خودش را روی 

سوختند چون صندلی انداخت. چشمانش را که می

ها دریغ کرده بود، هشت روز خواب کافی را از آن

توانست چند لحظه بست. دیگر هیچ جوری نمی

ن دختر را دوست داشت، شاید خودش را گول بزند. ای

قدر دوستش داشت که های دنیا. آنبیشتر از تمام آدم

حاضر بود زمین و زمان را به هم بریزد و زندگی او 

را به هر قیمتی حفظ کند. فکر ازدواج با او را کنار 

خواست پریسا یک عمر در آرامش گذاشته بود اما می

 زندگی کند.
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نیم ساعت بعد کاوه با حالتی شرمنده در اتاق سرگرد 

هدایتی خبردار ایستاده بود. صورت سرگرد از 

رفت و عصبانیت سرخ شده بود، وسط اتاق راه می

چرخید. سر کاوه مدام نگاه خشمگینش روی کاوه می

فریاد زده و بازخواستش کرده بود ولی انگار 

او قانعش نکرده بود.  باالخره های عذرخواهی

 مقابلش ایستاد و داد زد: 

تو به چه حقی فکر کردی حق داری متهم رو بغل  -

 کنی؟ واقعاً چی با خودت فکر کردی؟ 

 کاوه دوباره گفت: 

 ببخشید قربان.  -

شه؟ واقعاً از تو یکی با ببخشید چیزی درست می -

همچین انتظاری نداشتم. در مورد هرکسی همچین 

 قدر برام سنگین نبود. شنیدم اینی میچیز

قربان، جسارتاً اون کار صرفاً برای آروم کردن  -

 متهم بود. 

 دوباره صدای سرگرد رفت باال. 



من رو گول نزن شمس. تو این دختر رو دوست  -

داری. قبالً ازت پرسیده بودم و گفته بودی یه 

خواستگاری بوده که تموم شده ولی االن دیگه 

روغ گفتی. اشتباه کردم، از روز اول شک ندارم د

ی فامیلی رو بدم دستت، بعد شک داشتم این پرونده

هم باز چند بار دودل شده بودم که کار رو ازت 

بگیرم و بسپرم دست یکی دیگه از همکارها ولی 

ری و گفتم با تعویض دیدم داری خوب پیش می

مسئول پرونده کار رو عقب نندازم. االن هم خوب 

ی ولی دیگه آخرش رو گند نزن. بعد از کار کرد

رسه اینجا زیر هشت سال هنوز شعورت نمی

ای نیست؟ به دوربین جای همچین کارهای احساسی

من ربطی نداره که دلت واسه یه متهم به قتل رفته 

دم با این رفتارها تمام زحمت و ولی اجازه نمی

 مسئولیت گروهم رو ببری زیر سؤال. 

 انداخت و تکرار کرد: کاوه سرش را پایین 

 ام قربان. شرمنده -

 سرگرد فریاد زد: 



وقتی خبردار وایستادی سرت رو بگیر باال و به  -

روت نگاه کن. این رو همون ترم اول دانشگاه روبه

 یادت دادن. 

تر ایستاد. سرگرد وَرقکاوه سرش را بلند کرد و شق

 گفت: 

ی پیچیده نبودیم، همین االن اگه آخر کار این پرونده -

فرستادمت بازداشتگاه که یاد بگیری تحت یه ماه می

ای یادت نره. دارم گذشت هیچ شرایطی رفتار حرفه

خوام کار عقب بیفته و وقت کنم صرفاً چون نمیمی

 نیروهای دیگه هدر بره. 

 خوام قربان. حق با شماست. عذر می -

اش را تهدیدآمیز تکان داد و با گشت اشارهسرگرد ان

 لحنی که کمی آرام شده بود گفت: 

اگه فقط یه بار دیگه همچین تخلفی ازت ببینم،  -

گذشت در کار نیست. تمام سوابق خوبت رو ندید 

 کنم. گیرم و درخواست حکم انتقالیت رو میمی

 دم تکرار نشه. لطف کردید قربان. قول می -



کنم که به این غلطی رو که کردی، گزارش نمی -

کاِرت برسی و درگیر حراست نشی. برو زودتر 

خوام تو این کارهای این پرونده رو تموم کن. می

 هفته تکمیل شده باشه. 

 اطاعت قربان. ممنون از لطفتون.  -

کاوه نفس راحتی کشید، پا کوبید و احترام گذاشت و 

و تلخندی زد. از سرگرد از اتاق بیرون رفت. در راهر

ممنون بود که مثل همیشه هوای پرسنلش را داشته و 

نگذاشته بود کار به جای باریک بکشد اما ته دلش 

پشیمان نبود که پریسا را در آغوش گرفته و سعی 

کرده بود در آخرین دقایق با او همدردی کند. آه 

 عمیقی کشید، سرش را بلند کرد و زیر لب گفت: 

کنم، اما آخر هرکاری از دستم بربیاد می خدایا، من -

گناه، به خاطر جرِم نکرده ها تویی. نذار بیقدرت

 جونش از دست بره. 

□ 
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ده روز گذشته بود، روزهایی تلخ که کاوه چیزی از 

گذشت زمان نفهمیده بود. تا جان در بدن داشت کار 

بود. تمام مدت متمرکز بود روی خواندن  کرده

های قبلی نیوشا و امیرعلی و دو بار هم بازجویی

ها را خواسته بود و باز حرف زده بودند ولی آن

چیز نصیبش نشده بود. نیوشا طلبکار و عصبی هیچ

بود و کاوه را تهدید کرده بود که اگر بیشتر از این 

سر لج مزاحم وقتش بشود، پدر و مادرش را بدتر 

اندازد که رضایت ندهند. کاوه با اخم به او گفته می

بود هنوز پریسا متهم است نه مجرم و دادگاه حکمی 

دانست که با این صادر نکرده است اما خودش هم می

وضعیت پرونده حکم پریسا چه خواهد بود و با تمام 

کرد. چند ماه بعد وجود از فکر کردن به آن فرار می

بوسیدند ید دست و پای آتوسا را میافشین و شهره با

 بلکه رضایت بدهد. 

کاوه تالش کرده بود هلیا را وادار کند بیشتر حرف 

بزند یا الاقل سر حرف اولش برگردد که نیوشا و 



امیرعلی را باالی سر نوید بدحال دیده است، اما هلیا 

این انکار را راه گریزی برای خودش دیده بود و 

فت. اصرار داشت که در گرجوری گردن نمیهیچ

اولین بازجویی حالش خوب نبوده و درست یادش 

 نیست آن دو را کجای حیاط دیده است. 

های تولد کاوه در این مدت دوباره با تمام مهمان

پریسا حرف زده بود بلکه کسی چیزی دیده باشد، 

ی کوچک که بتواند او را به مسیری حتی یک نکته

ی یاس هم ای کوچههدرست برساند. سراغ همسایه

نتیجه بود. هیچ ها بیرفته بود. تمام این تالش

 اطالعات جدیدی نصیبش نشده بود. 

پریسا در زندان بود و کاوه فقط از طریق ارجمند از 

حالش باخبر بود. بعد از انتقال او به زندان، دیگر 

دادند. های کاوه را نمیشهره و افشین پاسخ تماس

ره همان شب دستگیری کار برعکس شده بود. شه

ی خودشان برگشته بود که در این پریسا به خانه

بحران کنار افشین باشد. افشین یک بار به مالقات 

پریسا رفته بود و شهره این خبر را به مادرش داده و 

به گوش کاوه رسیده بود. این روزها هربار که به 



رفت، پدر و مادرش برای پریسا تأسف خانه می

چند بار از حال بد افشین شنیده بود که خوردند و می

حتی مطب را تعطیل کرده و به بیمارستان هم 

 رود. نمی

شد که بیش از حد قدر زده نمیریش کاوه آنگاهی ته

خورد و بعضی روزها حتی به شد. غذا نمیبلند می

رفت. کالً از حال خودش غافل بود و تمام حمام نمی

ای اولین بار در ذهنش را پریسا پر کرده بود. بر

توانست این کرد. اگر نمیعمرش احساس ناتوانی می

دختر را از این اتهام دروغ نجات بدهد، هرگز خودش 

بخشید. در تمام این مدت مطمئن بود پریسا را نمی

اند و به او گناه است، نیوشا و امیرعلی دروغ گفتهبی

آمد. هرگز اند، ولی کاری از دستش برنمیاتهام زده

 عمرش تا این حد احساس ناتوانی نکرده بود.  در

ی جدیدی را به او دیروز سرگرد خواسته بود پرونده

بسپارد ولی کاوه خواهش کرده بود چند روز دیگر هم 

به او فرصت بدهند و سرگرد که این روزها متوجه 

حال عجیب کاوه شده بود، به او سه روز مهلت داده 

 بود.
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کاوه نگاهش را از روی فایل آخرین بازجویی نیوشا 

برداشت و مأوس را رها کرد. نفس عمیقی کشید و با 

خودش فکر کرد یک روز از مهلتش گذشته و فقط دو 

ی پریسا روز دیگر وقت دارد که دلیلی برای تبرئه

 شد.ی جدید میپیدا کند. بعد باید سرگرم پرونده

کار سرگرد هدایتی همیشه در مورد پرسنلش مالحظه

حال انتظار کار خوب و به موقع هم بود ولی درعین

 داشت. 

از روی ناامیدی نفس صداداری بیرون داد و روی 

کاری متمرکز شد که از چند روز قبل ذهنش را درگیر 

کرده بود. بر اساس اظهارات تمام حاضران شب 

بیرون رفتن همه را  تولد، سعی داشت زمان تقریبی

تک تعیین کند. کار سخت و زمانبری بود. باید تک

داد و گاهی خواند و با هم تطبیق میها را میمصاحبه



ها برای های دو نفر با هم تناقض داشت. مدتحرف

 این کار وقت گذاشته و حاال تقریباً اواخر کارش بود. 

چند ساعت بعد که کارش تمام شد، نگاهی به فهرستی 

انداخت که مقابلش بود. کاغذ را برداشت و خیره شد 

ها را باال و پایین کرد و در به آن. اسامی و زمان

نهایت نگاهش روی یک اسم ثابت ماند، نامدار! با 

وهفت نفر های بیستچیزهایی که از میان حرف

مظنون به دست آورده بود، نامدار در حوالی زمان 

در خانه نبوده است؛ رسید قتل غایب بود و به نظر می

کرد و هیچ قاضی هرچند این هیچ چیزی را ثابت نمی

کرد و و دادگاهی بر اساس آن نه نامدار را محکوم می

داد اما تیری بود در نه حکم برائت پریسا را می

تاریکی. در این بحران که راه نجاتی برای پریسا 

وجود نداشت، ارزشش را داشت که به این امید 

ند. دیگر معطل نکرد، گوشی را کوچک چنگ بز

برداشت و شماره گرفت. چند لحظه بعد نامدار جواب 

 داد: 

 سالم جناب سروان! چه عجب یاد ما کردی؟  -



برخالف انتظاِر کاوه لحنش صمیمانه بود و کاوه هم 

طور راحت و گرم با او حرف تصمیم گرفت همان

 بزند. 

 سالم، خوبی؟  -

شه حالم زیاد نه زیاد. تا وقتی پریسا تو زندانه، نمی -

 خوب باشه. 

خوام باهات صحبت کنم... در مورد شب قتل. می -

 هستی بیام پیشت؟ 

 چند روز پیش با هم حرف زدیم. چیز جدیدی شده؟  -

 الزمه دوباره حرف بزنیم. ِکی بیام؟  -

 رسم. جا. تا یه ساعت دیگه میآم اونمن می -

 کشی. منتظرتم.سی که زحمت میمر -
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کاوه تماس را قطع کرد و دوباره سرگرم خواندن 

خواست تا زمان های روز بعد از قتل شد. میمصاحبه

تر کند و مطالب رسیدن نامدار اطالعاتش را قوی

عد بیشتری برای عرضه کردن داشته باشد. ساعتی ب

نتیجه را که چیز جدیدی به او نداده بود، رها کار بی

دانست برخورد خوب کرد و به فکر فرورفت. نمی

نامدار را باید چطور تعبیر کند. برخالف همیشه که از 

کرد، استقبال کرده و حتی صحبت با کاوه فرار می

آید و این عجیب بود. گفته بود خودش به آگاهی می

توانست یک ود، این رفتار میاگر نامدار گناهکار ب

 حرکت تدافعی باشد و اگر نبود... 

ی کوتاهی به در خورد و نامدار وارد شد. سالم ضربه

کرد و روی همان صندلی لق نشست. وقتی کاوه 

 جواب سالمش را داد، نامدار پرسید: 

 تونستی کاری واسه پریسا بکنی؟ -

ن فقط وکیل مدافع پریسا آقای ارجمنده نه من. کار م -

 پیدا کردن قاتل و تحویل دادنش به دادسراست.  

 نامدار خیره شد به چشمان کاوه. 



دونم گی که هم من میآد چیزهایی رو میخوشم نمی -

 هم تو. 

 مثالً چه چیزهایی؟  -

 بگو تا بگم.  -

خواست فرصت کاوه با تردید به او نگاه کرد. نمی

حال از ینغافلگیر کردن نامدار را از دست بدهد درع

های او بیشتر گیج شده بود. نامدار طوری رفتار حرف

داند چرا به آنجا آمده و کاوه در کرد انگار دقیقاً میمی

موردش چه چیزی فهمیده است. اگر این حدس درست 

بود، امکان غافلگیر کردنش را از دست داده بود، 

 پس تصمیم گرفت از در مدارا وارد شود. 

 ی زمان قتل توی خونه نبودی. دونم تو حوالمن می -

 نامدار لبخند زد. 

خیلی دیر فهمیدی جناب سروان. انتظار داشتم  -

 ها بفهمی، ولی همین هم خوبه!زودتر از این

 های کاوه جمع شد. چشم

 کنی که بیرون بودی. پس انکار نمی -



 نامدار به تأیید سر تکان داد. 

 دونی؟ دیگه چی می -

 این رو تو باید بگی.  -

یعنی فقط فهمیدی من بیرون بودم؟ البد بعدش هم  -

 نتیجه گرفتی قاتلم. 

هایی داری که بگی. شاید شاهد کنم حرففکر می -

باشی و اطالعاتی داشته باشی که کمک کنه پریسا 

 آزاد بشه. 

 نامدار لبخند زد. 

اگه اطالعاتی داشته باشم و نخوام بگم، چطوری  -

 خوای مجبورم کنی؟می
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قدر ذهنت درگیر خوام مجبورت کنم. وقتی ایننمی -

پریساست، البد برات مهمه که این مدت مونده زندان 



گناهه. به خودت فرصت بده دوباره دونی بیو می

 اش رو به دست بیاری.  بتونی اعتماد و عالقه

دی من خوبه که تالشت رو کردی و باالخره فهمی -

کردم زودتر بفهمی. خیلی بیرون بودم. فکر می

فهمیدی من اون زمان تو ها دارم، اما اگه نمیحرف

کشید تا تصمیم حیاط بودم، شاید باز هم طول می

 قطعی بگیرم که بهت بگم یا باز هم صبر کنم. 

 ابروهای کاوه باال پرید. 

 دونی؟ در مورد قتل نوید چیزی می -

ره ماند به فضای مقابلش بعد نامدار چند لحظه خی

 گفت: 

کنم. افشین نوید رو گم و راحتت میخالصه می -

 کشته. 

 کاوه اخم کرد. 

خیلی مفید بود. مطمئنم قاضی به خاطر این جمله  -

کنه، اون همین االن حکم آزادی پریسا رو صادر می

 هم چون تو گفتی! 



ی کنم کاوه. افشین به نوید نوشابهشوخی نمی -

 داد، من هم شاهدم. مسموم 

 کاوه پوزخند زد. 

این آخرین تالشت واسه اذیت کردن افشینه؟ دست  -

وردار. خودش به حد کافی به خاطر گرفتاری پریسا 

 کشه. هنوز دلت خنک نشده؟ داره عذاب می

 نامدار با غیظ گفت: 

شد، االن که ی االغ اگه یه جو اذیت میاون مرتیکه -

اومد اعتراف ، میدیگه پریسا واقعاً زیر تیغه

اش به پریسا کردم عالقهکرد. یه عمر فکر میمی

واقعیه ولی همش دروغ بوده. محاله آدم کسی رو 

طوری عذاب دوست داشته باشه و تاب بیاره این

بکشه. حاال حتی دوستش هم نداشته باشه، این مرد 

یه سر سوزن احساس مسئولیت و تعهد پدرانه 

 نداره. 

ا پوف کرد. میان این بحران اصالً کاوه کالفه نفسش ر

ی افشین و نامدار ی کینهی ماجراهای احمقانهحوصله

 را نداشت.  



لطف کردی که سعی داری با یه شهادت دروغ  -

ماجرا رو به نفع پریسا برگردونی و البته این وسط 

ی خودت هم خالی کنی، ولی یه سؤال هست که کینه

تو واقعاً دیدی خوام قبل از هرچیزی بپرسم. اگه می

ی مسموم داد، چرا زودتر که افشین به نوید نوشابه

نگفتی؟ بیشتر از دو ماه از قتل گذشته. تو که یه 

خواستی سر به تن افشین نباشه، منطقاً عمر می

 گفتی همچین چیزی دیدی.باید همون شب فوری می
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نفهمیده باشی چرا نگفتم. پای خودم هم  از تو بعیده -

گیره جناب سروان. درسته وکیل نیستی ولی تو این 

ها البد انواع جرم رو دیدی. از قانون سر سال

قانون مجازات خودداری از کمک به آری. درمی

 مصدومین و رفع مخاطرات جانی رو سرچ کن. 

 ابروهای کاوه جمع شد و نامدار ادامه داد: 



ای در ه اگه کسی ببینه جون فرد دیگهقانون گفت -

خطره و کمک کردن به اون فرد واسه خودش 

خطری نداشته باشه اما کاری براش نکنه، مجرمه 

شه. من وایستادم و به جریمه و زندان محکوم می

تماشا کردم تا افشین کار خودش رو کرد. اگه خطر 

اومدم شهادت بدم واسه پریسا جدی نبود، عمراً نمی

 م رو بندازم تو دردسر. و خود

کاوه مبهوت خیره ماند به او. حرفش درست بود و 

دانست. هلیا به همین دلیل با کاوه این را خوب می

قرار کفالت آزاد شده بود و قرار بود دادگاه تصمیم 

بگیرد که او واقعاً متوجه شده جان نوید در خطر 

طور که گفته بود، تصور است و کاری نکرده یا همان

شد هلیا با ده او فقط مست است. اگر ثابت میکر

اطالع از خطر جانی برای نوید آن محل را ترک کرده، 

شد. این در مورد نامدار هم محکوم و مجازات می

صادق بود، مخصوصاً حاال که خودش داشت اعتراف 

کرد کامالً متوجه بوده که افشین چه قصدی دارد و می

 جان نوید در خطر است. 



های نامدار این باور رسید، به شنیدن حرفوقتی به 

توانست کلید رهایی مند شد. شهادت او میعالقه

پریسا باشد، هرچند هنوز مطمئن نبود نامدار واقعیت 

گوید یا چون کاوه فهمیده او نزدیک زمان قتل را می

در خانه نبوده، داستانی بافته که افشین را گرفتار 

بود و حاال به خاطر  کند. شاید نامدار نوید را کشته

بود افشین را باالی دار ی خودش تصمیم گرفته تبرئه

بفرستد و خودش نهایتاً یک سال به زندان برود. باور 

اینکه نامدار صرفاً به خاطر عالقه به پریسا دارد 

کند، چندان منطقی به نظر خودش را گرفتار می

وقت اعترافات رسید. با وجود اینکه نامدار هیچنمی

ر را گردن نگرفته بود و کاوه هم دلیلی برای سح

اثباتش نداشت، چندان اعتمادی به صادقانه بودن 

 ی او به پریسا نداشت. عالقه

 خب، ماجرا رو بگو.  -

چیز رسمی خوای بریم اتاق بازجویی که همهمی -

گم که جا میباشه؟ حوصله ندارم دوباره بگم. همون

 بتونی ثبتش کنی. 



شه شهادت رسمی بدی. اول ماجرا میجا هم همین -

 کنیم. رو بگو بعد مکتوبش می

 نامدار لبخند زد. 

اقالً ضبط صدای گوشیت رو روشن کن جناب  -

سروان. شاید من بعد از اینکه داستان رو گفتم، 

ُمردم و وقت نشد برات بنویسم و امضا کنم. بذار یه 

 مدرکی داشته باشی. 

اشت و در حالت اش را از روی میز بردکاوه گوشی

 ضبط صدا گذاشت. 

ی خودت دارم صدات رو ضبط بگو. من با اجازه -

 کنم.می
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اجازه دادم. من نامدار معزی هستم و داوطلبانه  -

 اومدم در مورد قتل نوید گنجی شهادت بدم. 



 نامدار مکثی کرد و ادامه داد: 

شب تولد پریسا بعد از شام نوید رفت تو حیاط. از  -

کم رفت جلو، بعد برگشت سمت پنجره دیدم که یه

ساختمون و از در اصلی رفت تو. حدس زدم رفته 

شون دمی به خمره بزنه. اهلش بود. ده دقیقه خونه

بعد با یه لیوان اومد بیرون و رفت طرف آالچیق ته 

 حیاط. 

 کاوه پرسید: 

 وایستاده بودی؟ پشت پنجره  -

نه، نشسته بودم رو یه صندلی کنار پنجره. نزدیک  -

دیدمش ولی وقتی دور ساختمون روشن بود و می

 شد. شد، تاریک بود و نوید از پشت پنجره دیده نمی

 کاوه سر تکان داد. نامدار گفت: 

افشین بعد از رفتن نوید، بلند شد رفت پشت پنجره. 

کرد. خیلی عادی وایستاده بود و بیرون رو نگاه می

موقعی که نوید از دِر اصلی ساختمون اومد بیرون و 

راه افتاد طرف حیاط، افشین رفت نشست کنار پریسا 

که خسته شده بود و نشسته بود. دست انداخت دور 



گفت که تو شلوغی و های پریسا و یه چیزی شونه

 حوصله زد.  سروصدا نشنیدم. پریسا یه لبخند بی

 ابروهای کاوه کمی جمع شد. نامدار تلخندی زد. 

آره، کارش عجیب بود. افشین اهل این کارها نبود،  -

مخصوصاً در مورد پریسا. اون شب زیادی مهربون 

شده بود. براش ماشین خریده بود، چیزی که پریسا 

ی سر خواست و افشین وعدهمیاز چند سال قبل 

کردم. پریسا یه داد. با دقت داشتم نگاه میخرمن می

رو  کم خورد و لیوانلیوان نوشابه دستش بود. یه

گذاشت رو میز. چند لحظه بعد افشین لیوان پریسا 

 رو ورداشت. 

 های کاوه گرد شد.  چشم

 کنی عمداً لیوان پریسا رو ورداشته بود؟ فکر می -

لحظه مطمئن نبودم اما به نظرم عجیب اومد اون  -

ی میز چون پریسا لیوانش رو گذاشته بود گوشه

طرف خودش. افشین مجبور شد خم شه که ورش 

داره. به نظرم خیلی واضح بود که اون لیوان مال 

پریساست. باز هم مطمئن نبودم تا اینکه دیدم افشین 



فوری بلند شد و رفت طرف اتاق کارش. خیلی 

دونست قراره د بود، انگار از قبل دقیق میخونسر

رفت سمت اتاقش، طور که میکار کنه. همونچی

بیشتِر نوشابه رو خورد. بعد رفت تو و دِر اتاق رو 

 بست.
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 تاب پرسید: نامدار مکث کرد و کاوه بی

 بعد چی شد؟  -

هم هوس کرده یه لیوان مشروب اول فکر کردم اون  -

بخوره ولی بدجور شک به دلم افتاده بود. سریع 

پاشدم رفتم تو حیاط. خودم رو رسوندم پشت اون 

 ست. ی اتاقش که رو به حیاط باریکهپنجره

ی خانه را در ذهنش مجسم کرد. اتاق کار کاوه نقشه

ی جنوب غربی ساختمان بود و دو افشین در گوشه

کی رو به جنوب که به حیاط اصلی پنجره داشت، ی



ای باز بود و دیگری به سمت غرب که به باریکه

شد که دور سه ضلع دیگر ساختمان قرار داشت. می

آن قسمت باریک حیاط گیاهان انبوهی داشت و این 

ها مخفی امکان بود که نامدار خودش را پشت آن

کرده باشد. وقتی نامدار دوباره شروع به حرف زدن 

 الفاصله حدسش تأیید شد. کرد، ب

صدا ی اتاقش بازه، خم شدم و بیوقتی دیدم پرده -

ها. صدای موسیقی بلند خودم رو رسوندم الی بوته

بود و امکان نداشت صدای پام رو بشنوه. من تو 

تاریکی بودم. افشین یه بطری مشروب دستش بود 

 کرد. و داشت لیوان رو پر می

شین برای مواقع دانست افکاوه سر تکان داد. می

کند، در کمد دیواری اتاقش معدودی که هوس الکل می

معموالً یک بطری دارد و روزی هم که خانه را 

 بازرسی کرده بود آن بطری را دیده بود. نامدار گفت: 

اول فکر کردم واقعاً هوس مشروب به سرش زده و  -

بیخود شک کردم ولی بعد از اینکه لیوان رو پر کرد، 

ی میزش یه تیکه کاغذ درآورد که از همه از تو کشو

ی طرف تا شده بود و تبدیل شده بود به یه بسته



کوچیک. بازش کرد. توش یه پودر سفید بود که 

 ریختش تو لیوان و هم زد. 

 با چی هم زد؟  -

با انگشت! دنبال مچگیری نباش جناب سروان!  -

خواد آدم بکشه، دنبال رعایت اصول کسی که می

 یست! بهداشتی ن

کاوه نفسش را پوف کرد. قبالً هم چند بار حرص 

خوانَد. خورده بود که نامدار راحت فکرش را می

 نامدار گفت: 

ای داره. اومد سمت دیگه مطمئن شدم یه نقشه -

کم از پنجره و یه پنجره. سریع خودم رو کشیدم عقب

خواد ها که ببینم میدور شدم. نشستم پشت بوته

اش و ره رو باز کرد، نشست روی لبهکار کنه. پنجچی

ی پرید بیرون. قشنگ مواظب بود پا ندازه رو لبه

پنجره. حواسش بود ردپاش لب پنجره نمونه. از کنار 

ها رفت تو حیاط اصلی و راه افتاد دیوار و پشت بوته

کم صبر کردم و با فاصله سمت ته حیاط، من هم یه

ودم داره دیدمش، ولی حدس زده برفتم دنبالش. نمی

 ره سراغ نوید. می



 از کجا حدس زدی؟ -
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فردای شبی که نوید تو حیاط مزاحم پریسا شده  -

بود، افشین تو حیاط رفت سراغش. یه جروبحث 

کدومشون باال نرفته بود کوتاه کردن. صدای هیچ

ی اتاق من بودن. افشین ولی درست زیر پنجره

ها نکنه. نوید بهش تشر زد که دیگه از این غلط

 تهدیدش کرد که اگه دهن باز کنه، بالیی سر افشین

آد که نتونه بلند شه. افشین هم گفت اگه الزم می

بشه، بلده جوری دهنش رو ببنده که تا ابد نتونه 

 حرف زیادی بزنه. 

این همان بحثی بود که آتوسا قبالً گفته بود و کاوه 

جدی نگرفته بود. حاال معلوم شده بود آتوسا دروغ 

نگفته و نوید از افشین آتویی داشته، رازی را 

 شده. که نباید افشا می دانستهمی



 دونست؟ نوید از افشین چی می -

 نامدار یک ابرویش را باال برد. 

قبالً زیاد سرنخ دادم دستت ولی نخواستی بری  -

ی دنبالش. فعالً این چیزها مهم نیست. بریم سر بقیه

 ماجرا. 

 کاوه نفس عمیقی کشید و سر تکان داد. نامدار گفت: 

ک آالچیق که رسیدم، با احتیاط رفتم جلو. نزدی -

شنیدم چی اومد ولی هنوز نمیصدای حرف زدن می

ها رفتم جلو تا جایی که گن. خم شدم از پشت بوتهمی

اومد. یه جا پیدا کردم و نشستم واضح صداشون می

دیدمشون. نشسته بودن ها میرو زمین. از الی بوته

خودت »های آالچیق. افشین گفت رو یکی از نیمکت

خواد بینمون کدورت وستت دارم. دلم نمیدونی دمی

من که با شما کدورتی نداشتم »نوید گفت « باشه.

افشین « دایی. اون روز خودت الکی جوش آوردی.

آرم شناسی. جوش میاخالق من رو که می»خندید. 

نوید هم خندید و « ره.گم، بعد هم یادم مییه چیزی می

خیلی مخلصیم دایی. عاشق خودت و »گفت 

هاتم، مخصوصاً که یهو عین خودم هوس قاخال



بعد باز « کنی وسط مهمونی یه پیک بزنی بر بدن!می

 هردوشون خندیدن. 

ای تو حیاط نبود؟ ممکنه کسی اون موقع کس دیگه -

 ها رو شنیده باشه یا با هم دیده باشدشون؟این حرف

اومدن بیرون که سیگار بکشن یا هوا ها میخیلی -

موندن که ون نزدیک ساختمون میشبخورن ولی همه

روشن بود. کسی دوروبر آالچیق نبود. صدای 

اومد. ضعیف بود ولی موزیک ته حیاط هم می

اومدن بیرون، صدا بهشون هایی که از خونه میاون

شنیدن. جای های این دوتا رو نمینزدیک بود و حرف

ور حیاط دید نداره. من دونی. از اونآالچیق هم که می

 ها بودم.محمدیاست آالچیق پشت گلسمت ر

 تو آالچیق تاریک نبود؟  -

تر بود ولی یکی از از نزدیک ساختمون تاریک -

های کوچه نورش درست افتاده بود روشون. چراغ

 دیدمشون.من واضح می
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 کاوه باز سر تکان داد و نامدار گفت: 

کم تعارف بار هم کردن، افشین همش شوخی یه -

اش گرفته بود و کرد. یه بار که نوید خیلی خندهمی

حواسش نبود، افشین آروم زد به لیوان نوید که روی 

میز آالچیق بود. لیوان برگشت و هرچی توش بود 

ریخت. بعد افشین جوری حرف زد که انگار خیلی 

ی اون رو ناراحت شده و اصرار کرد نوید نوشیدن

 بخوره. 

 یعنی افشین عمداً لیوان رو انداخت؟  -

کنم به نظر من عمدی بود. نوید مست بود. فکر می -

ی دو لیوان هم تو خونهقبل از اینکه بیاد پایین، یکی

خندید. زیاد خودشون رفته بود باال. به هر چیزی می

حواسش به دوروبرش نبود. افشین قشنگ داشت 

یه لحظه که نوید از خنده ریسه  کرد و تونگاهش می

رفته بود، دستش رو برد جلو و زد به لیوان. خیلی 



بعید بود اتفاقی باشه. وقتی لیوان خودش رو تعارف 

 کرد به نوید، مطمئن شدم عمدی بوده. 

 هایش را روی میز درهم گره کرد. کاوه دست

 نوید لیوان افشین رو گرفت؟  -

، به نظرت ما االن اگه نگرفته بود و نخورده بود -

کم تعارف کرد، زدیم؟ یهها رو میداشتیم این حرف

اش درد گرفته و بهتره الکل نخوره. افشین گفت معده

نوید هم تعارف رو گذاشت کنار و لیوان رو گرفت. 

کم صدای باز شروع کردن به حرف زدن و خندیدن. کم

ربع بعد افشین گفت نوید کشدار شده بود. حدود یه

بلند شدن و نوید « بریم یه دوری بزنیم دایی.پاشو »

بیا از »ره. افشین گفت یهو گفت سرش گیج می

راه افتاد « شی.راه میور بریم. هوا بخوری روبهاین

سمت پشت آالچیق، نوید هم تلوتلوخوران دنبالش 

 جایی که پیداش کردن. رفت، همون

  شون.دیدیجایی که بودی، نمییعنی تو دیگه از اون -

 نامدار با سر تأیید کرد. 



دیدمشون ولی صداشون رو هنوز آره، دیگه نمی -

چی شد نوید جان؟ خیلی »شنیدم. افشین گفت می

نوید یه حرف « جا بشین.ره؟ همینسرت گیج می

بشین »نامفهومی زد که درست نفهمیدم. افشین گفت 

هات رو ماساژ تکیه بده به دیوار آالچیق. بذار شونه

ای حرف دو بار صدیکی« شی.بدم. االن خوب می

زدن افشین رو شنیدم ولی نفهمیدم چی گفت. از پشت 

ها. بین ها خودم رو رسوندم به جای پارک ماشینبوته

جا دیدمشون. اونها نشستم. باز میدوتا از ماشین

تر از توی آالچیق بود چون نور چراغ کوچه روشن

تر بود. نوید نشسته بود روی زمین و بهشون نزدیک

دیوار آالچیق. افشین چندک زده بود تکیه داده بود به 

کرد. یهو نوید به پهلو افتاد، بعد جلوش و نگاهش می

غلت خورد و خوابید رو شکم. صدای نفس کشیدنش 

 خیلی عجیب شده بود. 

 چقدر طول کشید تا نوید بیفته؟ -
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ولی به نظرم  شاید سه دقیقه. ساعت نگاه نکردم -

همین حدودها بود. افشین خم شد با دقت صورت 

نوید رو نگاه کرد. بعد بلند شد سریع رفت تو 

آالچیق. لیوانی رو که خودش داده بود دست نوید، 

ورداشت برد پشت آالچیق. نزدیک نوید گذاشت رو 

کاغذی از جیبش درآورد و کشید زمین. یه دستمال

ش درآورد و انداخت رو لیوان. بعد یه چیزی از جیب

رو زمین که اون لحظه نفهمیدم چیه ولی بعد 

فهمیدم تور لباس پریسا بوده. دست نوید رو با 

دستمال گرفت و فشار داد روی اون چیزی که 

انداخته بود. دستمال رو گذاشت تو جیبش بعد 

برگشت تو آالچیق، لیوانی رو که نوید از 

غل دیوار شون آورده بود برداشت و سریع از بخونه

 ها. ته حیاط راه افتاد رفت پشت بوته

کاوه با بهت به فکر فرورفت. به نظرش عجیب بود 

که افشین با این خونسردی نوید را کشته و مدارک 

جا گذاشته باشد. از مقصر نشان دادن پریسا را به

ی خودشان خودش پرسید لیوانی که نوید از خانه



برده، چه شده آورده بوده و افشین آن را با خودش 

های دو خانه با هم فرق است. احتماالً شکل لیوان

داشته و بعید بود که افشین آن را روی میز کنار 

آمد. ها گذاشته باشد، چون به چشم میی لیوانبقیه

مطمئن بود آن لیوان را در جای دیگری از حیاط هم 

نگذاشته بوده چون همان شب قتل همکارانش حیاط 

ودند. به ذهنش رسید که شاید صبح را حسابی گشته ب

روز بعد افشین آن را در ماشینش گذاشته و در اولین 

شد روی فرصت بیرون رفته و دور انداخته باشد. نمی

 آن به عنوان سرنخ حساب کند. پرسید: 

 تو هم راه افتادی برگشتی تو خونه؟  -

خواستم بیام ولی ندیدم افشین برگرده تو خونه. می -

کنار حیاط خودش رو قایم کرده ه گوشهشک داشتم ک

که مطمئن بشه کار نوید تموم شده یا از همون 

ترسیدم راه بیفتم، ی اتاق کارش رفته تو. میپنجره

افشین من رو ببینه و سروصدا راه بندازه، قتل نوید 

بیفته گردنم. تو این فکرها بودم که صدای پا و حرف 

ر جام. نیوشا اومد. مجبور شدم بمونم سزدن دو نفر 

زدن و و امیرعلی بودن. داشتن آروم حرف می



اومدن سمت ته حیاط ولی نرفتن تو آالچیق. نیوشا می

کرد نگران بود کسی ببیندشون، امیرعلی اصرار می

برن پشت آالچیق و چند دقیقه با هم باشن. درست از 

جلوم رد شدن. اون لحظه امیرعلی دست نیوشا رو 

امشب تا یه بوس بهم ندی، »کشید و با خنده گفت 

نیوشا هم خندید. از کنار آالچیق رد « ذارم بری.نمی

جایی که نوید شدن و رفتن پشتش، درست همون

ی نیوشا بلند شد. افتاده بود. یه آن صدای جیغ خفه

هیس! سروصدا »امیرعلی دهنش رو گرفت و گفت 

نیوشا نگران بود. امیرعلی گفت « نکن دختر.

ادی خورده. مسته، خوابش نترس عزیزم، زی»

کشه. بالیی یه جوری نفس می»نیوشا گفت « برده.

حاال بهتر از اینه که »امیرعلی گفت « سرش نیاد؟

صحیح و سالم اینجا وایستاده باشه و ما رو ببینه. بیا 

دست نیوشا رو گرفت و « بریم تا حالش جا نیومده.

امیرعلی گفت « چیزیش نشه...»کشید. نیوشا گفت 

« شه دیگه!اینه که شرش از سرمون کم می فوقش»

نیوشا با اعتراض اسم امیرعلی رو صدا زد. امیرعلی 

کرد. پچ میخندید و بغلش کرد. دم گوشش داشت پچ

نشنیدم چی گفت. بعد بوسیدش. نیوشا هم خندید. بعد 



هردوشون از همون مسیری که افشین رفته بود، 

شا تنها از دیدمشون، بعد دیدم نیورفتن. یه مدت نمی

ها اومد بیرون و از دِر اصلی رفت تو پشت بوته

ساختمون. نفهمیدم امیرعلی ِکی رفت تو. به نظرم 

بعید بود دیگه افشین مونده باشه اون دوروبر. گفتم 

اگر هم بوده، صدای نیوشا و امیرعلی رو که شنیده، 

 فرار کرده. من هم برگشتم تو خونه.
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 کاوه خیره شد به چشمان نامدار. 

یعنی تو به همین راحتی وایستادی تماشا کردی  -

 افشین نوید رو بکشه؟ 

شد. خیلی از تر تو این دنیا پیدا نمیاز نوید آشغال -

دونستم که البد تو هم بعد از هاش رو میکاریکثافت

کیسا مردنش کشف کردی. اون عوضی باعث مرگ ن

بود. تو این هشت سال هزار بار به خودم لعنت 



قدر بزدلم و اون کثافت رو فرستاده بودم که چرا این

کنم. همیشه تو ذهنم بود که باالخره یه خفه نمی

کردم کشمش، واسه همین ظاهر رو حفظ میروزی می

که بتونم بهش نزدیک بشم و از کارهاش سر دربیارم 

م بکشم. چند شب قبلش تو ولی واقعاً جرئت نداشتم آد

نمایی حیاط مزاحم پریسا شده بود و با مظلوم

خواست خودش رو تبرئه کنه. دیگه اختیار از می

دستم دررفت و زدم تو گوشش. اگه بقیه دوروبرمون 

جا کشته بودمش. تو عمرم از نبودن، شاید همون

قدر نفرت نداشتم، حتی از افشین. وقتی کس اینهیچ

ود و یکی دیگه داشت شرش رو کم حسم بهش این ب

گرفتم؟ دست افشین کرد، چرا باید جلوش رو میمی

واسه این یه کارش درد نکنه. اقالً آخر عمری دنیا رو 

 از وجود نحس اون آشغال پاک کرد. 

جا بودی، باید دیده باشی اگه تو تمام این مدت اون -

 که یه نفر دیگه هم اومد تو حیاط. 

دِر کوچیک حیاط رو شنیدم که  ندیدم، ولی صدای -

 باز شد. 

 ِکی بود؟  -



بالفاصله بعد از اینکه افشین راه افتاد رفت طرف  -

ها. نوید افتاده بود رو زمین. صدای پا هم شنیدم بوته

دیدم. جرئت جایی که بودم، کسی رو نمیولی از اون

نکردم برم جلوتر یا سرک بکشم که ببینم کیه. بعد هم 

علی رسیدن و فقط به فکر این بودم که نیوشا و امیر

خودم رو مخفی کنم. بین دوتا ماشین خودم رو تا کنار 

دیدم تا دیوار کشیدم عقب. دیگه هیچی از بیرون نمی

موقعی که اون دوتا رسیدن باال سر نوید و من باز 

اومدم جلوتر که ببینمشون. اگه تو خبر داری یکی 

یاده افشین رو اون لحظه اومده تو حیاط، احتمالش ز

 دیده باشه. 

کاوه چیزی نگفت و به فکر فرورفت. شاید هلیا واقعاً 

افشین را موقع دور شدن دیده ولی به دالیلی 

نخواسته بود بگوید. تا اینجا فهمیده بود او از خیلی 

ترسد. بعید نبود دلیلی داشته که ترسیده در چیزها می

ا و مورد دیدن افشین چیزی بگوید و فقط از نیوش

 امیرعلی حرف زده است. نامدار گفت:  

کنم این هات رو بذار واسه بعد. فکر میی سؤالبقیه -

ی پریسا کافی باشه. چیزهایی که گفتم، واسه تبرئه



دونم نزدیک قاتل رو صاف گذاشتم تو مشتت. می

ست پریسا چه حالی داره. تا امروز سه هفته

ون خودخوری کردم و دست گذاشتم رو دلم بلکه ا

مرتیکه خودش به حرف بیاد و اعتراف کنه پریسا 

گناهه یا تو یه دلیل و مدرکی پیدا کنی و بری بی

سراغش ولی وقتی خبری ازش نشد، دیگه نتونستم 

طاقت بیارم. امروز که زنگ زدی، حدس زدم که 

فهمیدی من اون زمان بیرون بودم. با خودم گفتم 

زاد بشه، ات اینه که اعتراف کنم و پریسا آجایزه

ی تو هم بسته بشه. زودتر کاغذ بیار من پرونده

هام رو بنویسم، برو دنبال آزادی پریسا. یه حرف

 روز هم زودتر از زندان بیاد بیرون غنیمته.
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 اش را خاموش کرد. کاوه ضبط صدای گوشی



کنم ولی اگه اونی که اقدام قانونی رو شروع می -

دونم اومد تو حیاط افشین رو ندیده باشه، بعید می

شهادتت کاری از پیش ببره. تو یه نفری ولی نیوشا 

و امیرعلی دو نفر. قاضی به شهادت دو نفر بیشتر 

 ده. اهمیت می

 نامدار نفسش را پوف کرد. 

مئنم آشناست. اونی که اومده بود تو حیاط کیه؟ مط -

بگو کیه، شاید بتونم کمکت کنم بفهمی چرا در مورد 

 افشین حرفی نزده.  

ممکنه واقعاً ندیده باشدش. گفتی افشین راه افتاده  -

ها که در باز شده. شاهد هم یه سایه بوده طرف بوته

 دیده ولی هیچی ازش تشخیص نداده. 

اسمش رو بگو. فکر کنم االن دیگه مطمئن شدی  -

 خوام به پریسا کمک کنم. من می

کاوه با خودش فکر کرد هنوز مطمئن نشده نیت 

توانست به نامدار چیست اما هرچه بود، نهایتاً می

ی پریسا منجر شود. زیاد طول نکشید که تبرئه



تصمیمش را گرفت. گفتن اسم هلیا به نامدار اگر 

 نداشت، ضرری هم نداشت. ای فایده

 شناسی؟ هلیا رو می -

 ی ساختمون بغلی؟ دختر رحیمی؟ همسایه -

 آره.  -

 نامدار پوزخند زد. 

دو ساله بدجور داره ایه واسه خودش. یکیفتنه -

گرده. فکر کنم مردی دوروبرش نبوده دنبال شوهر می

 که بهش نخ نداده باشه. 

چیزی در  االن خصوصیات اخالقیش مهم نیست. -

 دونی؟ مورد ارتباطش با افشین می

دونم نغمه با رئیس بانکی که توش کار نه، ولی می -

دونم کنه دوسته. هلیا هشت ساله قراردادیه. نمیمی

چطوری فهمیده بود نغمه با رئیس بانک دوسته ولی 

چند ماه پیش اومد خواهش کرد نغمه سفارش کنه 

اون هم قول  رسمیش کنن. نغمه با دوستش حرف زد،

داد سری بعد که قراره استخدام رسمی داشته باشن، 

هلیا رو بذاره تو لیست. حدسم اینه که هلیا فکر کرده 



هاش منجمله اگه افشین رو لو بده، البد به کل فامیل

ی رسمی شدنش بره خوره و ممکنه قضیهنغمه برمی

 هوا. 

کاوه بلند شد. از پشت میزش که بیرون آمد نامدار 

 ید: پرس

 های من رو بنویسیم. کجا؟ زودتر بیا حرف -

سپرمت دست یکی از همکارها شهادتت رو می -

 رم سراغ هلیا.مکتوب کنه. من می

نامدار سر تکان داد. کاوه به سمت دِر اتاق رفت، بعد 

 برگشت و چند لحظه به او نگاه کرد.
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ر، واقعاً چیزهایی که گفتی راست بود؟ اگه نامدا -

هدفت اینه که از افشین انتقام بگیری، تهش معلوم 

رسه. من فقط دو روز دیگه شه و به جایی نمیمی



وقت دارم رو این پرونده کار کنم. اگه دروغ گفتی 

تر بکنم بهم بگو. بذار وقتم رو صرف کارهای مهم

. من فکر بلکه راهی واسه آزادی پریسا پیدا بشه

کنم یه جاهایی از این داستان واقعیت نیست. تو می

مطمئنی نیوشا و امیرعلی لیوان پریسا رو نذاشتن 

گی کار افشین بوده، واسه جا؟ اینکه داری میاون

 تکمیل انتقامت از افشین نیست؟

های کاوه نگاه کرد و مطمئن و نامدار مستقیم به چشم

 محکم گفت: 

دوتا دروغگوی پست حسابی  من االن از دست اون -

ام که سعی کردن پریسا رو قاتل نشون بدن، پس شاکی

اگه همچین کاری کرده بودن، امکان نداشت بخوام 

ترین راه الپوشونی کنم. برو دنبال هلیا. این نزدیک

 واسه آزادی پریساست. 

چرا اون دفعه که پریسا به خاطر اثر انگشتش روی  -

 لیوان بازداشت شده بود نیومدی بگی؟ 

هنوز شک داشتم افشین یه همچین رذلی باشه. یه  -

عمر دیده بودم که پریسا رو دوست داره. فکر 

کردم شاید اون شب از یه چیزی عصبی بوده، می



 شاید به نظرش اعتیاد پریسا و دستگیریش با یه پسر

خیلی فاجعه بوده، آنی تصمیم گرفته پریسا رو به فنا 

بده ولی بعد پشیمون شده. همش دنبال کار پریسا 

اومد. منتظر موندم بود. حالش خیلی بد به نظر می

شه. با خودم گفتم شاید اگه پریسا آزاد ببینم چی می

نشه، افشین بیاد اعتراف کنه. خب این هم بود که 

دم، دان. کارم رو از دست میخواستم خودم برم زننمی

بعدش هم با سوءسابقه کار پیدا کردن سخته. صبر 

شه، بعد هم که اون جریان به خیر کردم ببینم چی می

 گذشت و پریسا اومد بیرون. االن... 

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

شه. اعدامش دیگه واضحه که پریسا محکوم می -

جاش و  کنن. اون عوضی هنوز تمرگیده سرمی

حاضر نیست جون خودش رو به خطر بندازه که 

 دخترش تبرئه بشه. دیگه جای سکوت نبود. 

زدم چی؟ من فهمیدم تو اون اگه من بهت زنگ نمی -

ها رو زدی. از زمان غیبت داشتی بعد تو این حرف

 کجا معلومه خودت نوید رو نکشته باشی؟ 



من شک داشتم بهت بگم یا نه، چون دلم  -

ست خودم هم بیفتم زندان؛ اما اگه پریسا خوانمی

گفتم چی دیدم. اومدم میشد، حتماً میمحکوم می

اینکه تو فهمیدی من اون زمان توی خونه نبودم، 

 فقط زمان گفتنم رو جلو انداخت. 

کاوه نفس عمیقی کشید و از اتاق بیرون رفت. تنهایی 

شد، مثل بختک روی تر میپریسا که هر روز عمیق

 کرد.نگینی میقلبش س
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کاوه وارد اتاق ستوان هراتی شد و او به احترامش 

 بلند شد و خبردار ایستاد. کاوه گفت:

 بشین ستوان.  -

های اتاق نشسته بود نامدار که روی یکی از صندلی

 ی درهم کاوه انداخت. نگاهی به چهره



 تی. خالی برگشانگار دست -

کاوه با خستگی خودش را روی یک صندلی انداخت و 

 به تأیید سر تکان داد. 

دردبخوری گیرم نیومد. هلیا تقریباً هیچ چیز به -

رحیمی اصالً گردن نگرفت که اون فرد رو شناسایی 

کرده باشه. موند رو حرفش و گفت فقط یه سایه 

 دیده. 

یعنی تو بلد نیستی یه دختر ترسو رو به حرف  -

 بیاری؟ 

وعید دادم که کمک تهدیدش کردم، بهش وعده -

 کدوم فایده نداشت. کنم کمتر مجازات بشه، هیچمی

 نامدار اخم کرد. 

بیاریش اینجا دوتا چک بزنی زیر گوشش، مثل آدم  -

نویسه و ی افشین هم برات میریز مشخصات قیافه

 کنه. امضا می

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

اشه چی؟ تو خودت هم مطمئن اگه واقعاً ندیده ب -

نیستی افشین رو دیده باشه. گفتی افشین رفته بود 



ها که صدای در اومد. شاید افشین فوری طرف بوته

خودش رو مخفی کرده و هلیا ندیدتش فقط یه آن یه 

گه. اگه به زور سایه دیده، همون چیزی که می

خواهیم بنویسه مجبورش کنیم چیزی رو که ما می

ادگاه بزنه زیرش و بگه تحت فشار و بعد تو د

 ره. چی به باد میاعتراف کرده، همه

 مکثی کرد و ادامه داد: 

های خودت هم از همه بدتر اینکه من هنوز به حرف -

اعتماد ندارم. معلوم نیست راست گفتی یا برام قصه 

 بافتی.  

نامدار نفس عمیقی کشید و در سکوت خیره شد به 

اش متفکر بود. کاوه از ستوان هراتی رو. قیافهروبه

 پرسید: 

 شهادت مکتوب شده؟ -

خواد ست، فقط امضای شما رو میبله قربان. آماده -

 که بفرستم واسه کارهای اداری. 

ستوان چند برگه را که روی میزش بود، با احترام 

ها را دوباره دودستی به طرف کاوه گرفت. کاوه برگه



ها را امضا کرد. نامدار روی میز گذاشت و زیر آن

 پرسید: 

 دی این شهادت به نتیجه برسه؟ چقدر احتمال می -

کم. اولش هم بهت گفتم، تو یه نفری ولی نیوشا و  -

اثر انگشت پریسا و تور لباسش هم امیرعلی دو نفر. 

کنه شهادت مدرکه. قاضی این همه شواهد رو ول نمی

تو رو بچسبه، مخصوصاً اگه معلوم بشه تو و افشین 

 با هم مشکل دارید.
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 ها را برداشت و بلند شد. کاوه برگه

ده. کسی رو ه میاحتماالً قاضی برات حکم وثیق -

 داری برات سند بذاره؟ 

 نامدار به تأیید سر تکان داد. 



شه من رو چند دقیقه ببری بیرون یه سیگار می -

 بکشم؟ 

کاوه با تردید به او خیره شد. هنوز هیچ اعتمادی به 

دانست پشت این درخواست چه نامدار نداشت و نمی

 . رنگی زدای ممکن است باشد. نامدار لبخند کمنقشه

من با پای خودم اومدم اینجا، اگه خیال فرار داشتم  -

تونستم باهات قرار بذارم که اومدم. میاصالً نمی

 بیای محل کارم و قبل از رسیدنت بزنم به چاک. 

نامدار نگاهی به کاوه انداخت که در سکوت به فکر 

 فرورفته بود و گفت:

میرم واسه یه نخ سیگار. اگه شک االن دارم می -

تونی بهم دستبند بزنی و مسلح بیای. اگه میداری، 

فرار کردم، ُمجازی یه تیر خالی کنی تو مغزم. این 

گم که شاهد هم داشته رو دارم جلو همکارت می

 باشی. 

کاوه نفس صداداری کشید. کالفه و عصبی بود و 

ای که تمام این هجده روز وجودش را دوباره نگرانی

رد پیگیری شهادت کجویده بود، برگشته بود. حس می



نامدار هیچ دردی را دوا نخواهد کرد و اگر دست 

خواست این کار را رها کند و خودش بود، دلش می

در فرصت کمی که باقی مانده، دنبال راه دیگری برای 

آزادی پریسا بگردد. ته دلش شک بزرگی وجود 

ها داشت که نامدار قاتل باشد و خواسته با این حرف

سمت افشین برگرداند. تصمیم  سوءظن کاوه را به

 گرفت درخواست نامدار را رد کند که او گفت: 

ای هم قدر ناامید نباش. هنوز چیزهای دیگهاین -

هست که بتونی به قاضی ارائه بدی. مدارکی که 

 ذاره. جای انکار باقی نمی

 کاوه مشتاقانه پرسید: 

 چه مدارکی؟  -

 نامدار لبخند زد. 

 اول یه سیگار بکشم.  -

 ه اخم کرد. کاو

خوای سرم رو شیره بمالی که به این بهونه می -

 ببرمت سیگار بکشی؟ 

 نه، واقعاً باز هم چیزهایی دارم که بهت بگم. -



کاوه دیگر تردید نکرد. حاضر بود برای یک کلمه 

اطالعات که بتواند پریسا را نجات بدهد هرکاری 

 بکند، چند دقیقه بیرون بردن متهم که چیزی نبود. 

 بریم.  -

 هام رو ببندی؟ خوای دستنمی -

 بندم.احتیاط شرط عقله! می -
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لبخند نامدار که در تمام این مدت حفظ شده بود، 

تر شد و همراه کاوه راه افتاد. در راهرو کاوه عمیق

ست سربازی را صدا زد و گفت یک دستبند بیاورد. د

چپ نامدار را به دست راست خودش بست. موقعی 

 که به در رسیدند نامدار گفت: 

 شه گوشیم رو بگیری؟ می -

 خوای زنگ بزنی، با گوشی من بزن. نه. اگه می -



خوام زنگ بزنم. حاال مهم نیست. سیگار و نمی -

 فندکم رو بگیر. 

 ی پالکی که بهت دادن چنده؟ شماره -

هنش یک پالک کوچک فلزی را نامدار از جیب پیرا

درآورد و به دست کاوه داد. با هم وارد نگهبانی شدند 

 و کاوه سیگار و فندک نامدار را گرفت.   

چند دقیقه بعد نزدیک اداره آگاهی به ماشین کاوه 

 رسیدند. کاوه در عقب را باز کرد و گفت: 

 بشین.  -

 هردو روی صندلی عقب نشستند و نامدار گفت: 

تونی اقالً ماشینت رو تو که جهنمه. نمیاوف! این  -

 تو سایه پارک کنی؟ 

کاوه پاکت سیگار نامدار را از جیب پیراهنش درآورد 

 و به دست او داد. 

. دیگه 206اینجا جای پارک کیمیاست، حتی واسه  -

شه انتخاب کرد سایه باشه یا آفتاب. االن ماشین نمی

 زنم. کنم و کولر میرو روشن می



خیال، مهم نیست گیره. بیماشینت بوی سیگار می -

 شه دِر سمت خودم رو باز کنم؟ گرم باشه. می

کاوه به تأیید سر تکان داد. نامدار بعد از باز کردن در 

با دست آزادش یک سیگار از پاکت بیرون کشید و 

کاوه برایش فندک زد. نامدار با ولع پک محکمی به 

باز ماشین بیرون داد. سیگار زد و دودش را از دِر 

 کاوه پرسید: 

 خواستی بگی؟ چی می -

سیگار رو زهرمارم نکن دیگه. دو دقیقه طاقت  -

 بیار. 

رو. زیاد طول تابی خیره ماند به روبهکاوه با بی

سیگارش را داخل جوی انداخت و نکشید که نامدار ته

 پاکت سیگار را به طرف کاوه گرفت. کاوه گفت: 

 ذاریم تو ماشین. ؟ میماشینت کجاست -

دونستم امشب قرار نیست ماشین نیاوردم. می -

 برگردم. 

کاوه پاکت سیگار را گرفت و با فندک داخل ظرف 

 غذای بین دو صندلی ماشین گذاشت. 



 دم. بعداً بهت می -

هردو پیاده شدند و به طرف آگاهی برگشتند. جلوی 

 در نامدار گفت: 

حاال گوشیم رو بگیر با خودت بیار. چیزهایی که  -

 خوام نشونت بدم تو گوشیه. می

 ابروهای کاوه باال پرید. 

 فیلم و عکس داری؟ -
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عکس نه ولی فیلم دارم، از بیشتر چیزهایی که  -

و برات گفتم. از اون موقعی که دیدم افشین و نوید ت

حیاط نشستن تو آالچیق تا موقعی که نیوشا و 

امیرعلی رفتن، بیشترش رو فیلم گرفتم. تمام 

 جاهای مهم ماجرا تو فیلم هست. 



ی پریسا چیزی ضربان قلب کاوه باال رفت. برای تبرئه

بهتر از این نبود. دیگر شک نداشت که خیلی زود 

شود. بدون معطلی وارد نگهبانی شد و پریسا آزاد می

وشی نامدار را گرفت. موقعی که در راهرو به سمت گ

 رفتند پرسید: اتاق کاوه می

ها واقعیه؟ مطمئنی ساختگی نیست؟ نامدار، این فیلم -

 کنیم؟ نکنه الکی داریم وقت تلف می

تونی به هر متخصی دوست داری ببری نشون می -

 بدی تا مطمئن بشی واقعیه. 

  پس چرا از اول نگفتی فیلم داری؟ -

کیفیتش خوب نیست. مجبور بودم بدون فلش و با  -

صفحه نمایش خاموش فیلم بگیرم وگرنه نور گوشی 

جاست. فقط همون نور کم داد یکی اونفوری لو می

ها رو چراغ کوچه بوده. البته واسه ماها که اون آدم

شناسیم، صورتشون در حد شناسایی واضحه، می

 . صداشون هم قابل شنیدنه، هرچند ضعیف

کنن که ها همچین قشنگ برامون واضحش میبچه -

 انگار تو روز روشن فیلم گرفتی. 



ی رضا در ذهنش مجسم شد که وقتی درخواست قیافه

کاوه برای باال بردن وضوح فیلم را بشنود، اول غر 

دهد و در نهایت زند بعد با شیطنت پیشنهاد شام میمی

اختیار . بیرساندبه بهترین شکل کار را به نتیجه می

رنگی روی لبش آمد. به یاد نداشت آخرین لبخند کم

بار ِکی لبخند زده بود ولی مطمئن بود در هجده روز 

 اخیر نبوده است. 

بیست دقیقه بعد کاوه گوشی نامدار را روی میز 

طور که نامدار گفته بود، گذاشت. فیلم درست همان

 نسبتاً تاریک بود اما زیر نور مالیم چراغ کوچه

شد. وسط ها واضح بود و صداها شنیده میصورت

هایی در جا شده بود و حرکتاولین فیلم، گوشی جابه

فیلم وجود داشت، همان موقع که افشین و نامدار 

پشت آالچیق رفته بودند و نامدار مجبور شده بود 

ها را ببیند. گوشی تکان جایش را عوض کند که آن

ه بود اما صداها ها حرکت کردخورده و از روی سوژه

های شد. دیگر شکی نبود که حرفهنوز شنیده می

 نامدار درست است. پرسید: 

 ست؟ چرا فیلم سه تیکه -



یه بار بعد از اینکه افشین لیوان رو گذاشت کنار  -

نوید، فکر کردم کارش تموم شده و فیلم رو قطع 

کنه دوباره ای میکردم. بعد که دیدم داره کارهای دیگه

کردم، همون قسمت کوتاهی که افشین  روشنش

شون برگشت تو آالچیق و لیوانی که نوید از خونه

آورده بود برداشت. بعد از رفتن افشین هم که دیگه 

چیزی نبود که بخوام ازش فیلم بگیرم. موقعی که 

نیوشا و امیرعلی اومدن، دوباره شروع کردم به فیلم 

فقط چند چی تو این سه تیکه فیلم هست. گرفتن. همه

ثانیه از ماجرا رو نداری که تو اون فاصله هم اتفاق 

 مهمی نیفتاده. 

 کاوه لبخند زد و بلند شد. 

نظرت چیه که امشب با افشین تو بازداشتگاه باشی؟  -

دونم امروز دیگه فرصتی باشه که قاضی بعید می

 حکم وثیقه یا کفالت بده واسه آزادی موقتت. 

ست هم باشیم، یا من اون مطمئنم من و افشین بغل د -

 ُکشم یا اون من رو! رو می

 فرستم انفرادی. نگران نباش. افشین رو می -



نگران هیچی نیستم جز پریسا که هر لحظه از  -

 زندان براش عذابه. فقط زودتر پریسا رو بیار بیرون. 

تر شد. احتماالً تا شب اعتراف لبخند کاوه عمیق

افشین روی پرونده بود و فردا صبح پریسا آزاد 

 شد. می

□ 
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های گوشی نامدار در سالن فیلم نشسته بودند و فیلم

روی مونیتور بزرگ سالن در حال پخش بود. کاوه 

چند بار دیده بود و دیگر مونیتور را نگاه این فیلم را 

هایش بود کرد. تمام حواسش به افشین و واکنشنمی

های آن را محکم که روی صندلی نشسته بود و دسته

داد. صورتش مبهوت و ناباور بود. گیجی فشار می

زد که برای کاوه آشنا اش موج میخاصی در چهره

مطمئن هستند بود. قبالً بارها دیده بود مجرمینی که 



اند و از مجازات کارشان را درست انجام داده

رو اند، وقتی با یک مدرک غیرقابل انکار روبهگریخته

رسند. شوند، به همین حالت ناباور و مبهوت میمی

پرسیدند این گیجی ناشی از آن بود که از خودشان می

اند و چرا متوجه این سرنخ کجای کار را اشتباه کرده

دانست بعد از تابی منتظر ماند. می. کاوه با بیاندنبوده

ی بهت، نوبت فروپاشی روحی و اعتراف این مرحله

رسد. انتظارش زیاد طول نکشید. موقعی که فیلم می

ای رسید که نوید روی زمین افتاد و غلتید، به لحظه

 افشین بلند شد و داد زد: 

تونم ببینم. من کشتمش، آره، من بسه، دیگه نمی -

شم. دیگه طاقت د رو کشتم. دارم دیوونه مینوی

ندارم. از اون شب از فکر اینه پسر خواهرم رو با 

بینم، االن دست خودم فرستادم تو گور کابوس می

گناه مونده تو هم نوزده روزه از غم دخترم که بی

 زندان داغون شدم. 

کاوه بلند شد و به مسئول سالن اشاره کرد که 

فیلم هنوز در حال پخش بود.  ها را روشن کند.چراغ



افشین در فیلم جلو رفت و با دقت به صورت نوید 

 نگاه کرد. افشینی که کنار کاوه ایستاده بود هوار زد: 

بسه، قطعش کن اون لعنتی رو. من دارم آتیش  -

 شم. گیرم. دارم له میمی

افشین چند بار محکم توی سر خودش کوبید و کاوه 

دستش را گرفت و نگذاشت به خودش صدمه بزند. 

 خطاب به مسئول سالن گفت: 

 فیلم رو قطع کن.  -

دست افشین را گرفت و او را روی صندلی نشاند و 

ای که روی خودش هم کنارش نشست. از پوشه

کاره را ی بازجویی نصفهصندلی بغلی بود، یک برگه

که قبل از آمدن به سالن فیلم انجام داده بود، بیرون 

کنید که نوید گنجی اعتراف می»آورد و سریع نوشت: 

آور است، به قتل را با خوراندن داروهایی که مرگ

 «اید؟رسانده

 برگه را جلوی افشین گذاشت. 

 بنویسید.  -



افشین نگاه ماتش را به برگه دوخت. چند لحظه 

داد، بعد یچ واکنشی نشان نمیحرکت مانده بود و هبی

خودکار را از دست کاوه گرفت و زیر سؤال نوشت: 

 « بله.»

زیر آن را امضا کرد و کاوه نفس راحتی کشید. 

جا بپرسد. نوشت: ترجیح داد سؤال بعدی را هم همان

آیا علم و آگاهی داشتید که نوید گنجی با خوردن این »

 «شود؟داروها کشته می

لرزان به زحمت زیر سؤال کاوه افشین با دستانی 

را نوشت و امضا کرد بعد طوری به « بله»ی کلمه

لرز افتاد که خودکار از دستش روی زمین غلتید و 

حال به پشتی صندلی ها رفت. بیزیر یکی از صندلی

تکیه داد و کاوه پوشه را از روی زانوی او برداشت 

و بست. بلند شد و به سربازی که کنار در ایستاده 

 بود گفت: 

 قند درست کن و بیارش اتاق بازجویی.براش یه آب -
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هایی بلند از سالن بیرون رفت. تا بلند شد و با قدم

آزادی پریسا زمان زیادی نمانده بود. لبخند زد و به 

طرف اتاقش راه افتاد تا در فرصتی که به افشین داده 

ی بازجویی شود، یک بود که حالش مناسب ادامه

چای بنوشد. از اضطراب لحظاتی که در سالن فیلم 

گذرانده بودند، گلویش خشک شده بود. افشین قبل از 

دیدن فیلم حاضر به اعتراف نشده بود و با جدیت قتل 

ها سند خوبی بود اما به کرد. هرچند فیلمرا کتمان می

ی پریسا شود. تبرئه توانست باعثاین سرعت نمی

برای کاوه حتی یک ساعت زودتر آزاد شدن پریسا هم 

 باارزش بود. 

ربع بعد در اتاق بازجویی مقابل افشین نشست و یک

نگاهی به او انداخت. افشین نگاه ماتش را دوخته بود 

به میز فلزی و حتی با ورود کاوه هیچ واکنشی نشان 

 نداد. کاوه پرسید: 

 چرا نوید رو کشتید؟  -



 افشین جواب نداد. کاوه پرسید: 

از قبل واسه قتل نقشه کشیده بودید یا همون شب  -

 تصادفی این فکر به سرتون زد؟ 

سکوت افشین ادامه پیدا کرد. کاوه حس کرد باید به 

او تلنگری بزند که شروع به حرف زدن کند. دست 

اال ی افشین را گرفت، صورتش را بدراز کرد و چانه

 آورد و خیره شد به چشمانش. 

 چرا اثر انگشت پریسا رو گذاشتید رو لیوان؟  -

 افشین داد زد: 

من این کار رو نکردم. من از فکر اینکه دخترم  -

فهمی؟ حالیته این مدت گرفتار شده دیوونه شدم، می

 چی کشیدم؟ 

کردم، من اون مدت که داشتم از پریسا بازجویی می -

همونی رو بارها ازش پرسیدم. ریز تمام جزئیات م

مجبورش کردم یادش بیاره دقیقاً چه اتفاقاتی افتاده، 

اهمیت. پریسا یادش بود که ولو چیزهای به ظاهر بی

خورده، نشستید اون شب موقعی که داشته نوشابه می

کنارش. دست انداختید گردنش و گفتید دوستش دارید. 



د شما بلند کم بعپریسا لیوان رو گذاشته روی میز. یه

شدید و رفتید. پریسا این رو یادش نبود یا ندیده بود 

 که شما لیوانش رو با خودتون بردید ولی شاهد دیده. 

 افشین هوار کشید: 

آره، نشستم پیشش. بهش گفتم دوستش دارم.  -

نفس روانشناس کمپ گفته بود باید بهش اعتمادبه

یم. بدیم. باید مدام بگیم دوستش داریم و قبولش دار

 من این کار رو کردم ولی لیوان پریسا رو ورنداشتم. 

خواستید پریسا متهم بشه، اگه کار شما نبود و نمی -

چرا نیومدید اعتراف کنید نوید رو کشتید و پریسا رو 

 نجات بدید؟ 

افشین نفس عمیقی کشید و یکباره از آن 

 زد. وخروش افتاد. درون چشمانش غم موج میجوش

تم بیام. روزی که منتقلش کردید خواسمن... می -

زندان، به بهروز جریان رو گفتم. اعتراف کردم که 

خوام بیام بگم و پریسا رو نوید رو کشتم. گفتم می

نجات بدم. بهروز گفت هنوز خیلی فرصت داریم. 

ی گفت ناامید نباشم چون صدور حکم واسه پرونده



ئه قتل طوالنیه، شاید تو این مدت تونستیم دالیلی ارا

بدیم و پریسا رو آزاد کنیم. بعد هم گفت ممکنه 

کنم که دخترم قاضی فکر کنه من دارم اعتراف می

گفت ممکنه این اعتراف رو دروغ رو نجات بدم. می

 فرض کنن و اهمیتی بهش ندن.
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 دوباره صدایش باال رفت. 

فهمی؟ داشتم دیوونه گرفتم، مییمن داشتم آتیش م -

های مسخره بلند شدم. به جای این سؤال جوابمی

شو اعتراف من رو با اون فیلم بفرست پیش قاضی و 

 پریسا رو بیار بیرون. 

باید بازجویی رو تکمیل کنم و بفرستم. اگه ابهامی  -

کنه. هرچی زودتر حرف توش باشه، قاضی قبول نمی

شه. ، پریسا زودتر آزاد میبزنید و ماجرا رو بگید



دلیل اینکه اثر انگشت پریسا و تور لباسش رو تو 

 ی جرم جا گذاشتید چی بود؟ صحنه

 افشین هوار زد: 

فهمی؟ تو باید گفتم من همچین کاری نکردم، می -

خوب بدونی پریسا زندگی منه. من با دخترم همچین 

 کنم. چرا حالیت نیست امکان نداره این کارکاری نمی

رو بکنم؟ من نوید رو کشتم، آره، اعتراف کردم، سر 

حرفم هم هستم، ولی نه با لیوان پریسا. مطمئنم کار 

پدرمادره که خواستن قتل اون نیوشا و امیرعلی بی

گناهم رو گرفتار رو بندازن گردن پریسا و دختر بی

 کردن. 

ها رو ندیدید. نیوشا و امیرعلی موقعی شما تمام فیلم -

نوید افتاده بوده روی زمین. وایستادن  رسیدن که

 باالسرش چند جمله حرف زدن بعد رفتن. 

 هایش را روی هم فشار داد و غرید: افشین دندان

آتیال... کار خودشه. مردک جعلنق واسه همین  -

کرد خودش رو به پریسا نزدیک داشت سعی می

کنه. باهاش گرم گرفته بود که اگه یه روزی جریان 



فکر کنن روابطش با پریسا خیلی لو رفت، همه 

 خوب بوده. 

 ابروهای کاوه باال پرید. 

 این شکتون به آتیال دلیلی داره؟  -

 های کاوه. افشین خیره شد به چشم

ها رو شاهدت آتیالست، آره؟ کسی که این فیلم -

 گرفته و گفته من و نوید رو دیده... 

 کاوه اخم کرد. 

 قراره من بپرسم و شما جواب بدید.  -

اون شب... بعد از اینکه نوید از حال رفت و لیوان  -

رو پاک کردم و گذاشتم کنار جسد، صدای پا شنیدم. 

ی آالچیق که ما پشتش های دیوارهاز الی درز چوب

آد طرفمون. سریع دویدم بودیم، دیدم آتیال داره می

ها و مخفی شدم. آتیال صاف اومد جلو. پشت بوته

خبره. جا چهبر داشت اوناومد که انگار خجوری می

هدف نبود. االن تازه به فکرم رسید مثل قدم زدن بی

که شاید از قبل تو حیاط بوده، ممکنه یه گوشه 

ها فیلم گرفته خودش رو قایم کرده و از تمام صحنه



ولی من دیرتر دیدمش. اون شب بعد از اینکه مخفی 

شدم، آتیال اومد جلو و رسید پشت آالچیق، وایستاد 

السر نوید. صدای تنفس نوید غیرعادی شده بود. با

خیلی استرس داشتم که آتیال سروصدا کنه و بقیه 

خبردار بشن، بیان سریع نوید رو برسونن بیمارستان 

افتاد لو و حالش خوب بشه. اگه همچین اتفاقی می

گفت که من بهش موند و میرفتم. اگه زنده میمی

 شدم.نوشیدنی دادم، متهم می
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افشین مکثی کرد و خیره ماند به فضای خالی 

ها را در ذهنش مجسم مقابلش. انگار داشت آن صحنه

 کرد. می

جا ها و دیدم آتیال همونچند دقیقه موندم پشت بوته -

کنه؛ حتی خم نشد که وایستاده و نوید رو نگاه می

لش چطوره. خیالم راحت شد که ببینه چی شده و حا



خواد کاری براش کنه. گفتم بهتره زودتر نمی

ها خودم رو الی بوتهبرگردم تو ساختمون. از البه

رسوندم کنار دیوار که تاریک بود و آروم رفتم 

ی اتاق کارم ی کنار خونه، از پنجرهسمت باریکه

رفتم تو و وارد هال شدم. همه سرشون گرم بود. 

میده بود من یه مدت تو خونه نبودم. کس نفههیچ

کم بعد آتیال هم برگشت و اومد تو هال. نشست یه

اش درهم بود. انگار حالش زیاد کنار آتیه. قیافه

خوب نبود. باز دلم شور افتاد که نکنه من رو دیده 

شد کرد. مجبور بودم باشه ولی دیگه کاری نمی

رو. منتظر بمونم. بعد آتیال بلند شد رفت سمت راه

شویی. برگشتنش طول خواد بره دستفکر کردم می

کشید ولی وقتی اومد، انگار حالش بهتر شده بود. 

رفتارش با من عادی بود، خیالم راحت شد که من 

 رو ندیده و خطر گذشته. 

افشین آب دهانش را فروداد و با درماندگی اضافه 

 کرد: 

همون موقع که اثر انگشت پریسا روی لیوان پیدا  -

د، حدسم رفت به آتیال. بعید نبود تو اون فاصله که ش



ی یکی از شویی، از پنجرهکردم رفته دستفکر می

ها رفته باشه بیرون و لیوان رو عوض کرده اتاق

گفتم اومد. اگه میباشه؛ ولی کاری از دستم برنمی

دادم. معلوم جا دیدم، خودم رو لو میآتیال رو اون

شدم یا یا متهم به قتل می جا بودم.شد من هم اونمی

حداقلش این بود که حال بد نوید رو دیدم و کاری 

نکردم. مجبور شدم ساکت بمونم. اصالً واسه همین 

اومد اون مردک رذل بچسبه به دخترم. خوشم نمی

کردم و زبونم هم بسته بود که بگم احساس خطر می

گم. من مطمئنم چرا. حاال که آب از سرم گذشته، می

رتیکه برگشته تو خونه، لیوان پریسا رو این م

ورداشته برده با لیوان کنار نوید عوض کرده. شک 

ها رو هم ندارم از اول من و نوید رو دیده بوده، فیلم

 اون گرفته و نگه داشته، االن آورده تحویل تو داده. 

 ای داشته؟ آتیال با پریسا دشمنی -

 افشین نفسش را پوف کرد. 

کردم نداره ولی البد داشته و من یه عمر فکر می -

 خبر نداشتم. 



اگه موضوع دشمنی بوده، چرا این همه صبر کرده؟  -

خواست پریسا رو اذیت کنه باید خوشحال اگه آتیال می

شد که پدرش دستگیر بشه. چرا همون روز اول می

 ها رو نیاورد بده؟ فیلم

چون... چند روز آخر پریسا ازش دور شده بود.  -

وز که شهره گم شده بود، آخرین بار بود که اون ر

پریسا با اون عوضی رفت بیرون. بعدش دیگه حتی 

ندیدم تلفنی حرف بزنن. ته دلم خوشحال بودم که 

پریسا سر عقل اومده و از اون نکبت فاصله گرفته. 

ای نازل خبر نداشتم بعدش قراره یه همچین بدبختی

پریسا بشه سرمون. البد اون روز دعواشون شده، 

چیزی گفته که بهش برخورده، تصمیم گرفته تالفی 

 کنه. 

کاوه با ابروهای درهم کشیده به فکر فرورفت. 

توانست درست باشد. افشین های آخر افشین میحرف

دانست که پریسا و آتیال خبر نداشت ولی کاوه می

اند و پریسا به آتیال سیلی زده و دعوای سختی کرده

بدون پاسخ گذاشته است. کاوه هایش را بعد هم پیام

هایی را که پریسا جواب نداده بود، خوانده بود و پیام



خبر داشت که آتیال گمان کرده پریسا به خاطر کاوه 

های بدی به پریسا زده شود. تهمتدارد از او جدا می

و تهدیدش کرده بود. با این حساب بعید نبود از قبل 

دش وقتی ای داشته و شب تولهم از پریسا کینه

متوجه شده نوید رو به مرگ است، تصمیم گرفته 

لیوان پریسا را کنار جسد بگذارد، اما دو مشکل 

اساسی در این بین وجود داشت. اول اینکه شاهد و 

کسی که فیلم گرفته بود، نامدار بود نه آتیال! کاوه 

ی اسم شاهد را به افشین نگفته بود که خشم و کینه

تجدید نشود و احتمال اعتراف  طوالنی بین این دو نفر

های افشین بیشتر شود. دوم اینکه در اعترافات و فیلم

نامدار اثری از آتیال نبود. اگر آتیال در آن زمانی که 

گفت سر رسیده بود، باید نامدار او را افشین می

دید و از او هم فیلم داشت. این دو نکته باعث می

د و سعی گویشد حدس بزند که افشین دروغ میمی

دارد متهم نشان دادن پریسا را از سر خودش باز کند 

 و به گردن آتیال بیندازد. با اخم به افشین نگاه کرد. 

 گید.دروغ می -
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 افشین هوار زد:

االن دیگه چرا باید دروغ بگم؟ چی دارم که از دست  -

 بدم؟ 

ی آبروتون پیش پریسا. شما این داستان رو موندهته -

ساختید که پریسا تا ابد بهتون دلچرکین نباشه و فکر 

 نکنه خواستید اون رو متهم نشون بدید. 

افشین با دو دست چند بار محکم توی سرش زد و 

 نعره کشید: 

گم... ای خدااا... چطور ممکنه من بخوام دروغ نمی -

ها بفهمون خدایا خودت به این دخترم رو نابود کنم؟

من نکردم... من قاتلم، من نوید رو کشتم، ولی 

 پریسا زندگی منه... خدااا... 

کاوه بلند شد و افشین چنگ زد به موهای خودش و 

ها از سرش جدا شد و طوری کشید که مشتی از آن

الی انگشتانش ماند. کاوه هردو دست افشین را 



کرد خودش را از دست چسبید و افشین به شدت تقال 

او نجات بدهد، طوری که از روی صندلی افتاد و 

های کاوه رها شد. سرش را هایش از میان پنجهدست

 به زمین کوبید و نعره کشید: 

فهمی؟ من خوام خار تو پای پریسا بره، میمن نمی -

عاشق دخترمم... من بدترین آدم دنیام ولی حاضرم 

 واسه پریسا جون بدم... من...  

باز سرش را به زمین کوبید و خون از زخم 

اش روی صورتش ریخت و توی دهانش رفت. پیشانی

های افشین را با یک دست کاوه خیز برداشت و دست

اش فشار آورد و او را گرفت، با دست دیگر به شانه

به زمین چسباند. با صدای بلند سربازی را صدا زد. 

هوار وقتی سرباز وارد شد، افشین هنوز داشت 

کرد خودش را از دست کاوه نجات کشید و تقال میمی

 بدهد. کاوه گفت: 

 وسایل پانسمان بیار، بجنب.  -

سرباز دوید و چند لحظه بعد برگشت. کنار کاوه و 

افشین چمباتمه زد و کیفی را که همراه داشت باز 

های افشین را نگه داشته طور دستکرد. کاوه همان



فشین را پانسمان کرد. بود و سرباز زخم پیشانی ا

کاوه زیر بغل افشین را گرفت و او را بلند کرد. وقتی 

رهایش کرد، افشین تلوتلو خورد و چشمانش بسته 

شد. قبل از اینکه سقوط کند، کاوه او را گرفت و 

ی دیگری به سرش نگذاشت بر اثر سقوط ضربه

بخورد. افشین را که از هوش رفته بود، روی کف 

 خطاب به سرباز گفت: اتاق خواباند و 

زنگ بزن اورژانس، به گروهبان اعتباری هم بگو  -

آماده شه که باهاش بره. یه چیزی بیار بکش 

 هاش سرده.  روش. دست

 سرباز بلند شد و احترام گذاشت.

 اطاعت قربان.  -

چند دقیقه بعد که کاوه مطمئن شد سرباز مشغول 

رسیدگی به افشین است و آمبوالنس به زودی 

اش ، به اتاقش رفت. پشت میز نشست، گوشیرسدمی

را برداشت و مشغول شماره گرفتن شد. چند لحظه 

 بعد مخاطب با خنده گفت: 



زهرمار! باز تو با من کاری داری، یادت افتاده هر  -

 دقیقه زنگ بزنی؟ 

سالم رضا. وقت ندارم. وسط یه ماجرای پیچیده گیر  -

 دی. کردم. فقط زود بگو از اون فیلم چی فهمی

خواستم بهت زنگ بزنم. فیلم اصیله، هیچ االن می -

تونم بگم افزاری روش انجام نشده و قطعی میکار نرم

ساختگی نیست، فقط آخر اولین فیلم با شاتر دوربین 

 قطع نشده. 

 ابروهای کاوه جمع شد. 

 اینی که گفتی یعنی چی؟  -

ی گوشی قطع نشده. ته فیلم یعنی آخر فیلم با دکمه -

 افزار بریدن. و با نرمر

 ابروهای کاوه جمع شد. 

 فقط فیلم اولی؟  -

آره. دوتا فیلم بعدی پایان عادی داره و با زدن  -

 ی گوشی تموم شده. دکمه

 مرسی رضا. کمک بزرگی کردی. تا بعد.  -



کاوه منتظر خداحافظی رضا نماند و تماس را قطع 

کرد. گوشی روی میز را برداشت و شماره گرفت. 

 وقتی گروهبان قدرتی جواب داد کاوه گفت: 

بگو نامدار معزی رو بیارن اتاقم، ضمناً مأمور  -

بفرست دنبال آتیال فتاحی، نیوشا گنجی و امیرعلی 

 شون رو فوری بیارن اینجا.حبیبی. بگو هرسه

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_پانصد_و_هفتاد_و_نه

 کاوه چند لحظه به چشمان نامدار خیره شد و پرسید: 

 فیلم اولی رو واسه چی بریدی؟  -

 نامدار نفسش را پوف کرد. 

 آره؟ چی رو درمیاین آزمایشگاهتون ته همه -

 شک داشتی؟  -

جا تموم کردم بفهمید که فیلم همونراستش فکر می -

ای هم داشته که من بریدمش، واسه نشده و بقیه



ها رو نشونت بدم. خواستم فیلمهمین هم اولش نمی

وقتی گفتی شهادتم احتماالً کار مثبتی واسه پریسا 

 کنه، تصمیم گرفتم دل رو بزنم به دریا و بگم. نمی

  ی اون فیلم کجاست؟بقیه -

 پاکش کردم.  -

 خودت بگو چی بوده.  -

 نامدار لبخند ریزی زد. 

 بریدمش! خواستم ببینیش که نمیاگه می -

 کاوه عصبی گفت: 

کنه و من آد اعتراف میفکر نکردی افشین می -

 جا بوده؟ ای هم اونفهمم کس دیگهمی

حدس زده بودم بفهمی یکی دیگه هم اون دوروبر  -

ها رو دید و از خوردن بوتهبوده چون افشین تکون 

ترسش فوری دررفت. بعید بود صورتش رو دیده 

دونی کیه، واسه همین اومدی سراغ باشه. تو نمی

 من. من هم حاضر نیستم بهت بگم. 



ها و دیده اشتباه کردی. افشین مونده بود الی بوته -

خوام از تو هم بودش، بهم هم گفت کیه، ولی می

 نبوده.  بشنوم که مطمئن بشم قصه

 تری زد. نامدار این بار لبخند عمیق

ها قدیمی شده. دنبال ترفندهای دستی زدناین یه -

 جدیدتر بگرد. 

 کاوه با حرص گفت: 

بازی درنیار نامدار. اگه هدفت اینه که پریسا رو  -

نجات بدی، تا بازجویی تکمیل نشه و ابهامی توش 

 ده. باشه، قاضی هیچ حکمی نمی

 کنم. اگه حرفت درست بود، تأیید میاول تو بگو.  -

ی چشم به نامدار نگاه کرد. نامدار کاوه از گوشه

 گفت: 

خوام بپیچونمت. من حاضر نیستم اون فکر نکن می -

ای آدم رو لو بدم، ولی اگه افشین گفته باشه چاره

 ندارم.
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 افشین گفته. حرف بزن.   -

نامدار ساکت ماند. کاوه چند لحظه به او خیره شد و 

به فکر فرورفت. اگر افشین دروغ گفته بود، در 

شد. بعید بود آتیال واقعاً بازجویی از آتیال معلوم می

گناهکار باشد و بتواند مدتی طوالنی کتمان کند. از 

طرف دیگر ارزش داشت که قبل از صحبت با آتیال 

عیت را گفته یا نه؛ اما گفتن مطمئن شود که افشین واق

اسم آتیال به نامدار صالح نبود. کاوه هیچ اعتمادی به 

دانست دروغ گفته حرف افشین نداشت و بعید نمی

باشد. شاید نامدار با شنیدن نام آتیال آن را تأیید 

ها بوده انکار کند. کرد تا فرد دیگری را که در فیلممی

 .تصمیم گرفت از راه دیگری وارد شود

خوای کنی نامدار؟ از کی میچی رو داری مخفی می -

های آزمایشگاه فیلم پاک شده رو از حمایت کنی؟ بچه



کنن، فقط ممکنه چند روز طول تو گوشیت بازیافت می

 بکشه. 

شدم اون گوشیم رو عوض کردم وگرنه خوشحال می -

جا بوده فیلم پیدا بشه و مطمئن بشی کسی که اون

نوید نداشته. این گوشی رو بیست هیچ ربطی به قتل 

روز قبل خریدم. فیلم رو با گوشی قبلیم گرفته بودم و 

وقت روی این بریده بودمش. قسمت پاک شده هیچ

 گوشی نبوده.  

 گوشی قبلیت کجاست؟  -

 فروختمش.  -

 به کی؟  -

 یه دستفروش جلوی پاساژ عالءالدین.  -

ن کاوه نفسش را پوف کرد. هیچ امیدی نبود که آ

دستفروش را پیدا کنند و هنوز گوشی قبلی نامدار را 

نگه داشته باشد. احتماالً همان روز آن را به یک 

رهگذر فروخته بود. گوشی نامدار نو و مدل جدید بود 

و در این شکی نداشت که تازه آن را خریده، اما... 

 چیزی در ذهنش جرقه زد.



وقت پیش از بعیده گوشی رو فروخته باشی. خیلی -

هایی رو که در پریسا شنیده بودم تو تمام گوشی

طول تاریخ داشتی و عوض کردی نگه داشتی. 

 کنی. بهشون به چشم خاطره نگاه می

 نامدار نفسش را پوف کرد و زیر لب گفت: 

مگه تو چقدر تو عمرت با پریسا حرف زدی که  -

 درست همچین چیزی رو بهت گفته باشه؟ لعنتی!

الزمه برم حکم بازرسی خونه اون گوشی کجاست؟  -

دی خودت و محل کاِرت رو بگیرم یا ترجیح می

 دردسر بگی؟بی

 :�🌺�دختری در غبار 
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 نامدار سر تکان داد و با تأسف گفت: 

کردم کار به کم گرفته بودمت. عمراً فکر نمیدست -

ین بود که وقتی خودم دارم بازرسی برسه. تصورم ا



گم و فیلم هم دارم، دیگه دنبال مدرک چی رو میهمه

گردی. باید اون گوشی رو همون روز رد جدید نمی

ست! کشوی پایین کردم. بدبختانه تو خونهمی

های قبلیم ی گوشیمیزتحریرم رو بکشی بیرون، همه

کردم خیلی توشه. تو بردی جناب سروان. فکر می

 کردم ولی این یکی به ذهنم نرسیده بود. دقیق کار 

پس بگو فیلمی که بریدی چی توش بوده. بذار وقت  -

طوری که تلف نشه واسه بازیافتش، البته اگه اون

 کنی آزادی پریسا برات مهمه. ادعا می

 نامدار چند لحظه فکر کرد. 

فهمی، پس مجبورم بهت بگم. دیگه جریان رو می -

اون شب آتیال اومد طرف آالچیق و افشین فرار 

کرد. آتیال رفت باالسر نوید که افتاده بود روی 

 کم وایستاد نگاهش کرد و رفت. زمین. یه

 ابروهای کاوه جمع شد. 

اگه قضیه فقط این بوده چرا کتمان کردی؟ چرا  -

 ه؟ خواستی آتیال تو فیلم نباش



ی کاوه انداخت و بدون اینکه نامدار نگاهی به چهره

 پاسخ سؤالش را بدهد گفت: 

جا بوده. افشین هم انگار خیالت راحت شد آتیال اون -

 همین رو گفته بود؟ 

شه. من تا وقتی فیلم بازیافت نشه، خیالم راحت نمی -

ره روی آرم و فیلم بازیافت شده میگوشیت رو می

تونم مطمئن باشم وقت دیگه میونمدارک پرونده. ا

 تو و افشین واقعیت رو گفتید.   

نامدار دست راستش را مشت کرد و به کف دست 

دیگرش کوبید. خیره به سطح میز فلزی زیر لب با 

 غیظ گفت: 

قدر پَستی آخه؟ اقالً بذار یه افشین لعنتی! چرا این -

 نفر واسه دخترت بمونه. 

 کاوه با اخم پرسید: 

این آتیال رو از وسط جریان حذف کردی؟ که واسه  -

 مثالً بمونه واسه پریسا؟ 

کردم؟ وقتی قراره افشین اعدام بشه، پریسا نباید می -

ی کی رو داره؟ به من که دیگه اعتماد نداره. خونواده



ان چون دختر افشینه که اش به خونش تشنهعمه

پسرشون رو کشته. پژمان و نغمه دوستش دارن ولی 

ز این ماجراها هم خودشون به حد کافی افسرده قبل ا

دونم بعد از این بتونن حوصله بودن. بعید میو بی

براش حامی خوبی باشن. آتیال پریسا رو دوست داره، 

ی بدی نیست. حاال یه غلطی کرده در مجموع هم بچه

جون و بعد که دو دقیقه وایستاده باال سر نوید نیمه

ضی باید پاش رو گذاشته رفته. اون افشین عو

 فرستاد زندان؟ کشید وسط و پسره رو میمی

 خبر نداشتی پریسا با آتیال به هم زده؟  -

دونستم. پریسا دیگه مثل قبل باهام گرم نیست. نمی -

 چی رو بهم بگه.آد همهنمی
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 کرد. کاوه مستقیم به چشمان نامدار نگاه 



آتیال لیوان کنار جسد رو عوض کرد؟ لیوان پریسا  -

 جا؟ رو گذاشت اون

 های نامدار گرد شد. چشم

معلومه که نه. اگه کرده بود، چرا باید بهش اعتماد  -

 کردم که بخوام نگهش دارم واسه پریسا؟ می

چون من هنوز مطمئن نیستم تو »کاوه در دلش گفت 

دونم از این و نمی دوستی یا دشمن. بهت اعتماد ندارم

 «کارهات چه هدفی داری.

راست بگو نامدار. اگه یه ذره پریسا رو دوست  -

 داری، واقعیت رو بگو. 

هیچ دروغی نگفتم. آتیال سررسید، افشین فرار کرد.  -

آتیال نوید رو دید ولی کاری نکرد. از بس نوید 

محبوب بود، همه اومدن از کنارش گذشتن و ولش 

کردن که بمیره! من نخواستم پای آتیال رو بکشم 

مند کردم پریسا داره بهش عالقهوسط چون فکر می

بعد از آزادی شه. نخواستم تو این بحرانی که می

 پریسا جلوشه، بیشتر از این تنها باشه. 

 نامدار مکثی کرد و ادامه داد:



امیدوارم واقعاً بتونی اون فیلم رو بازیافت کنی.  -

خریت کردم که پاکش کردم. به فکرم نرسیده بود یه 

روزی ممکنه مجبور شم واسه اثبات اینکه آتیال 

 هیچ کاری نکرده، نشونت بدم. 

 کاوه با حرص گفت: 

االن هم که شنیدی پریسا ازش بریده، هنوز دلت  -

 خواد تبرئه بشه؟ می

من مطمئنم آتیال پریسا رو دوست داره. این حس  -

جدید نیست. از چند سال قبل فهمیده بودم دوستش 

داره. مطمئن بودم یه روزی ازش خواستگاری 

 کنه. دعوا و اختالف ممکنه پیش بیاد. می

پریسا و آتیال یه اختالف معمولی نبوده.  مشکل -

پریسا اخالق آتیال رو دوست نداره. اذیتش کرده. 

هایی وقتی پریسا بهش گفته جوابش منفیه، آتیال پیام

هایی بهش زده شه بگم. تهمتبهش داده که شرمم می

که واقعاً جای گفتن نداره. عشق این مرد اگر هم 

 ست. اعتماد نیدروغ نباشه، اصالً قابل

 نامدار نفس عمیقی کشید. 



امیدوارم بتونه این کارهاش رو جبران کنه و دل  -

ی بدی نیست. پریسا رو به دست بیاره. ذاتاً بچه

پریسا یه حامی خوب نیاز داره. وقتی آزاد بشه، 

 توی بحران بدیه و خیلی تنهاست. 

هایش را روی هم فشار داد. از اینکه نامدار، کاوه لب

دانست، حرص خوبی برای پریسا می آتیال را حامی

خورد. به نظرش آتیال حتی الیق جفت کردن می

های پریسا هم نبود، هرچند خودش هم قبل از کفش

اینکه در جریان رفتارهای آتیال قرار بگیرد فکر 

تواند مرد کرد او واقعاً پریسا را دوست دارد و میمی

ز اتکایی برای او باشد. گوشی روی میمحکم و قابل

 زنگ زد و کاوه آن را برداشت. گروهبان قدرتی گفت: 

قربان، االن نیوشا گنجی و امیرعلی حبیبی رو  -

 آوردن. 

 هردوشون رو؟  -

 ی چند دقیقه. زمان رسیدن، به فاصلهبله قربان. هم -

 بگو نیوشا گنجی رو ببرن اتاق بازجویی.  -



بلند شد و نامدار را به دست سربازی سپرد که او را 

هایی بلند به طرف اتاق به بازداشتگاه ببرد و با قدم

 بازجویی رفت. 

□ 
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کاوه روی میز فلزی اتاق بازجویی کوبید و عصبی 

 گفت: 

دروغ گفتن کافیه خانم. قاتل اعتراف کرده، یه شاهد  -

هنوز  ی قتل فیلم گرفته،داریم که از تمام صحنه

 شما اصرار دارید که پریسا قاتله؟ 

زده خیره شده بود به نیوشا در سکوت با چشمانی وق

 او. کاوه پرسید: 

الزمه فیلم رو ببینید تا زبونتون باز بشه؟ دیر حرف  -

تونه واسه تمام زدن به ضررخودتونه. پریسا می



روزهایی که به خاطر شهادت دروغ شما تو زندان 

نه. بهتره زودتر تمومش کنید بوده ازتون شکایت ک

 تر نکنید. و جرم خودتون رو سنگین

 نیوشا زد زیر گریه. زیر لب گفت: 

شه این دروغ رو تا دونستم، مطمئن بودم نمیمی -

 ابد ادامه بدیم. 

 هق افتاد و جیغ زد: به هق

آره، ما دروغ گفتیم. ما قاتل رو ندیدیم. وقتی  -

ه بود. من نگران جا، نوید بیهوش افتادرسیدیم اون

شدم ولی امیرعلی گفت مسته. راضیم کرد بریم. 

فهمید ما با شد هم بمونیم. کسی نباید میخب... نمی

 هم بودیم. 

تونستید تنها برید تو خونه و بگید نوید ته حیاط نمی -

 افتاده؟ 

 نیوشا با بغض نالید: 

من... من باور کردم فقط مسته و خوابش برده.  -

 من... 



دوباره صدایش باال رفت و از شدت بغض تبدیل به 

 جیغ شد. 

فهمی؟ هرچقدر هم اذیتم کرده بود، داداشم بود، می -

کردم درصد فکر میراضی نبودم بمیره. اگه یه

آوردم. من رفتم کمک میمسمومش کردن، حتماً می

گه. به خدا فکر کردم... باور کردم امیرعلی درست می

 گم. راست می

 د که تصمیم گرفتید بگید پریسا قاتله؟ چی ش -

ما... خب راستش... همش نگران بودیم.  -

جا دیده باشه. نگران ترسیدیم یکی ما رو اونمی

بودیم که یه وقت قتل نوید بیفته گردنمون. اون شب 

کدومشون رفتن. هیچاومدن تو حیاط و میها میخیلی

رفتیم نیومدن ته حیاط ولی وقتی نوید ُمرد، استرس گ

که مبادا کسی ما رو دیده باشه و بعداً بگه. وقتی اثر 

انگشت پریسا روی لیوان پیدا شد، امیرعلی گفت اگه 

گیم پریسا رو کسی ما رو دیده بود، هردومون می

تونه قتل دیدیم. مدرک هم که هست و دیگه کسی نمی

 رو بندازه گردنمون.
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کاوه روی میز اتاق بازجویی خم شد و زل زد به 

 چشمان نیوشا. 

باور باشه. تر از اونه که قابلداستانتون خیلی ساده -

شما و امیرعلی لیوان کنار جسد رو عوض کردید. 

جا که اگه کسی شما لیوان پریسا رو گذاشتید اون

رو دیده بود، بعداً مدرک داشته باشید و با 

پریسا محکوم بشه که مبادا قتل بیفته  شهادتتون

 گردنتون. 

دوباره قطرات اشک روی صورت نیوشا چکید و با 

 درماندگی گفت: 

طوری نبوده. ما... ما فقط نوید رو نه، به خدا این -

دیدیم و رفتیم. باور کنید ما اون لحظه حتی لیوان 

ترسیدیم رو ندیده بودیم. از اول هول بودیم و می

هم اومدیم تو حیاط، بعد هم که نوید  کسی بفهمه با

رو دیدیم دیگه حالمون بدتر شد. ما اصالً نفهمیده 



جاست که بخواهیم عوضش بودیم یه لیوان اون

 گم. کنیم. به خدا راست می

 نیوشا مکث کرد و ادامه داد: 

مگه نگفتید شاهد دارید و فیلم هم گرفته؟ پس باید  -

 ما فقط...بدونید ما کاری به لیوان نداشتیم. 

صورتش سرخ شد و حرفش را ادامه نداد. سرش را 

 پایین انداخت و پرسید: 

بینید و بینه؟ فقط شما میکسی که اون فیلم رو نمی -

 همکارهاتون دیگه؟ 

شد. این دو نفر با کاوه از عصبانیت داشت دیوانه می

شهادت دروغشان نوزده روز از زندگی او و پریسا را 

در این لحظه هم نیوشا هنوز به  به فنا داده بودند و

اش را حفظ کند و کسی فکر این بود که آبروی نداشته

جان همدیگر نفهمد او و امیرعلی باالی سر نوید نیمه

گناه تهمت زده بودند اند. به پریسای بیرا بغل کرده

که نوید را بوسیده و نیوشا هنوز به جای پشیمانی 

نفسش را  سعی داشت کسی خطایش را نفهمد. کاوه

 پوف کرد و سعی کرد آرام شود. 



شما بعد از رفتن شاهد برگشتید و لیوان رو عوض  -

 کردید. 

 نیوشا دوباره به گریه افتاد و با صدایی لرزان گفت: 

نکردیم، به خدا نکردیم. برید از امیرعلی بپرسید.  -

امروز من رو غافلگیر کردن و آوردن اینجا. هیچ 

ن رو یکی کنیم. به هاموفرصتی نداشتیم که حرف

 کردیم تبرئه شدیم. برید ازش بپرسید. خدا فکر می

گفت. در این روزها تمام این یکی را درست می

شان شنود شده بود و هیچ حرفی در های تلفنیتماس

این مورد نزده بودند. کاوه قبالً حدس زده بود که 

هایشان تحت شنود است. آن دو اند خطاحتماالً فهمیده

دیگر را ندیده بودند. در اولین تماس بعد از حتی یک

شان امیرعلی گفته بود فعالً صالح نیست با هم آزادی

دیده شوند، همین و بس. البد نیوشا هم تا ته فکرش 

 را خوانده بود که حرفی نزده بود. 

ریخت و قسم طور داشت اشک مینیوشا همان

خورد که او و امیرعلی فقط به داخل خانه می

اند. کاوه اند و خطای دیگری مرتکب نشدهبرگشته

ی این تر از آن بود که طاقت ادامهتر و عصبیخسته



های نیوشا هنوز ها را داشته باشد. با حرفحرف

شد. الزم بود امیرعلی هم شهادتش پریسا تبرئه نمی

هایش با نیوشا را پس بگیرد و در ضمن حرف

تمام کند  مطابقت داشته باشد. ترجیح داد بازجویی را

 و سراغ بقیه برود. 

□ 
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آتیال با خشم خیره شد به کاوه. از نگاهش آتش 

 بارید. با غیظ گفت: می

ها چیه سرهم کردی داری تحویل من وپرتاین چرت -

دونی هم من دی؟ دست وردار مردک. هم تو میمی

که چرا به سرت زده از قدرت شغلیت علیه من 

سوءاستفاده کنی. کم آوردی، آره؟ دیدی پرنده داره 

پره، هوس کردی وسط این پرونده از قفس می



ی واسه من یه جرم بتراشی و بفرستیم گوشه

 ن که پریسا برگرده طرفت. زندو

 کاوه تشر زد: 

دی. من پرسم جواب میتو فقط سؤاالتی رو که می -

هایی که توی گشتم، تهمتاگه دنبال آتو از تو می

 هات به پریسا بهم زده بودی کافی بود. پیام

 صورت آتیال سرخ شد و داد زد: 

های من رو فوروارد کرده واسه تو؟ پریسا پیام -

یه جو عقل تو سرش نیست. مخش  یعنی این دختر

رو که زدی، دیگه دنبال چی هستی؟ برو به 

دونم دو روز دیگه وحالت برس. من که میعشق

ندازیش دور. بعد حالیش زنه و میدلت رو می

 کنم یه من ماست چقدر کره داره. می

 صدای کاوه بلند شد. 

مؤدب باش وگرنه مجبورم خودم ادبت کنم. بار  -

کنی و اراجیف ت رو بلند میآخرت باشه صدا

بافی. یادت نرفته که اول صحبت بهت گفتم تو می



شه؟ دوست داری ها ضبط میاین اتاق تمام صحبت

 ها رو همین االن برات پرونده کنم؟ این تهمت

هایش را روی هم فشار داد و نفس تندی آتیال لب

 بیرون داد. 

 حرف حسابت چیه؟  -

 فتی تو حیاط؟ شب تولد پریسا چی شد که ر -

 رفته بودم سیگار بکشم.  -

 بعد؟  -

کم قبلش رفته بود تو حیاط. دوست نداشتم نوید یه -

رو بشم. رفتم ته حیاط که یه وقت اتفاقی باهاش روبه

 نبینمش. 

 خواستی ببینیش؟ چرا نمی -

از دستش بدجوری شکار بودم. تازه همون شب  -

ترسیدم شنیده بودم مزاحم پریسا شده بوده. می

 ببینمش، بزنم لهش کنم.

 کاوه خیره شد به چشمان او. 



با این تعصبی که ازت دیدم، البد پریسا رو هم  -

 دونستی. مقصر می

ی جعلنق از خودت حرف درنیار. مقصر اون مرتیکه -

 بود که شکر خدا به سزای کارش هم رسید. 

گی. تو رفتی پشت آالچیق و نوید رو دیدی دروغ می -

مرد. تصمیم گرفتی عصبانیتت رو سر ت میکه داش

 پریسا خالی کنی. لیوانش رو بردی گذاشتی کنار نوید.
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 آتیال دوباره از کوره دررفت. 

گی آخه؟ من عاشق پریسا بودم. اون چرا چرت می -

مردم. چرا باید لیوانش رو ببرم بذارم زمان براش می

جا؟ اگه شاهدت همچین اراجیفی تحویلت داده، اون

دروغ محضه. من فقط نوید رو دیدم. وایستادم 



نگاهش کردم. صدای نفس کشیدنش عجیب بود ولی 

 گفتم به درک. برگشتم تو خونه. 

ها. از خواباز اینکه برگشتی، رفتی سمت اتاق بعد -

پنجره پریدی بیرون و لیوان پریسا رو بردی ته 

 حیاط. 

شه. من همچین تا صبح هم بگی، حرفم عوض نمی -

 شویی. کاری نکردم. رفتم دست

شویی رفتن عادی مدتی که نبودی، بیشتر از دست -

 طول کشیده. 

 آتیال پوزخند زد. 

ودم! اسهال داشتم جناب سروان! آلو زیاد خورده ب -

واقعاً الزم بود توضیح بدم چرا زیاد موندم تو 

 شویی؟! دست

کاوه نفس عمیقی کشید که خشمش را مهار کند. از 

لحن حرف زدن آتیال بدجوری عصبی شده بود. آتیال 

 گفت: 

ی نامدار رو بچسبی که تا من از ری یقهچرا نمی -

 حیاط اومدم، رفت حیاط؟ 



 ابروهای کاوه جمع شد. 

 جا بود؟ موقعی که اومدی تو خونه، نامدار اون -

کرد، حواسم بهش نبود. یادم نیست. دلم درد می -

کم بعد نیوشا اومد تو. نفهمیده نشستم پیش آتیه. یه

بودم ِکی رفته بود بیرون. اول فکر کردم با امیرعلی 

 ی سالن نشسته. بوده ولی بعد دیدم امیرعلی گوشه

دانست، جور تا اینجای حرفش با چیزهایی که کاوه می

آمد. امیرعلی گفته بود موقع بازگشت به داخل درمی

ها وارد شده که توجه ی یکی از اتاقخانه از پنجره

زمان در حیاط کسی جلب نشود او و نیوشا هم

اند. تنها مشکل زمانی این بود که نامدار در آن بوده

نه باشد چون در حیاط توانسته در خاموقع نمی

 مشغول فیلم گرفتن بوده است. 

 نامدار ِکی رفت بیرون؟  -

کم بعد از اومدن نیوشا. همون جلوی ساختمون یه -

 یه سیگار روشن کرد و رفت طرف باغچه.

سنگین کرد و کاوه سؤالی را که در ذهنش بود سبک

 باالخره تصمیم گرفت بپرسد. 



 چیزی دستش نبود؟  -

چیزی ندیدم. پاکت سیگارش تو جیب  نه، من که -

پیرهنش بود. تا جایی که یادمه دستش خالی بود. 

منظورت لیوانه؟ ازش بعید نیست. شاید قبالً لیوان 

 پریسا رو برده تو حیاط قایم کرده. 

 ِکی برگشت؟ چقدر بیرون بود؟  -

 امیرعلی شانه باال انداخت. 

فتم نفهمیدم. ننشسته بودم نامدار رو بپّام که. ر -

شویی. وقتی برگشتم، دیگه حواسم نبود دست

 نامدار هست یا نه. 

شود. کاوه حس کرد دیگر چیزی از آتیال نصیبش نمی

او را به بازداشتگاه فرستاد و به اتاقش برگشت که 

 ی کارش کمی فکر کند. قبل از ادامه

□ 
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ی اتاق کاوه وارد شد و گروهبان اعتباری که گوشه

ایستاده بود، با دیدنش خبردار ایستاد و احترام 

گذاشت. کاوه آزادباش داد و نگاهش روی افشین 

ی باالی چرخید که یک دستش را با دستبند به نرده

اش پانسمان شده و تختخواب بسته بودند. پیشانی

بود، از الی پتو ی سُرمی که باالی سرش آویزان لوله

بیرون آمده بود. جلو رفت و وقتی باالی سرش رسید 

 گفت: 

 سالم. خوبید؟  -

 افشین با صدای ضعیفی جواب داد: 

 سالم. پریسا آزاد شد؟  -

هنوز پرونده تکمیل نیست که بتونم روش اقدامی  -

بکنم، واسه همین وقتی شنیدم قراره امشب نگهتون 

 حبت کنیم. دارن بیمارستان، اومدم اینجا ص

 افشین نالید: 

 گردی؟ من که اعتراف کردم قاتلم. دنبال چی می -



ای رو که ابهامات داشته باشه قاضی پرونده -

ده. باید بدونم گردونه و روش دستوری نمیبرمی

 ماجرای لیوانی که اثر انگشت پریسا روش بوده چیه. 

 بهت گفتم. اون موقع آتیال تو حیاط بود...  -

 هایش را روی تخت گذاشت و کمی خم شد. کاوه دست

ای ای هم بودن. با آتیال به نتیجهبله، کسان دیگه -

نرسیدم و به چیزی اعتراف نکرد. اومدم که یه بار 

دیگه ماجرا رو برام بگید، با جزئیاتی که ممکنه به 

نظرتون مهم نباشه ولی بهم سرنخ بده. هنوز 

ها رو بدونم ی قتل هم بهم نگفتید. باید اینانگیزه

که پرونده رو تکمیل کنم و بفرستم واسه کارهای 

 قانونی. 

 نگاه مات افشین روی صورت کاوه چرخید. 

 جا بودن؟ ها اونکی... جز آتیال کی -

 کنه. دونستن اسمشون دردی رو دوا نمی -

شاید... شاید اگه بگی... بتونم بهت بگم کار کی  -

و عوض کرده، بوده. یکی بعد از رفتن من لیوان ر

 مطمئنم. 



 کاوه خیره شد به چشمان افشین. 

 شما مطمئنید خودتون لیوان پریسا رو ورنداشتید؟  -

گفتم نه، گفتم همچین کاری نکردم. من... پریسا  -

 فهمی؟ دخترمه، می

آلود شد. کاوه سعی کرد مالیم صدای افشین بغض

حرف بزند مبادا دوباره افشین کنترل اعصابش را از 

 بدهد و به خودش آسیب بزند.  دست

شاید اون شب از دستش عصبانی بودید، شاید به  -

تصمیم آنی بوده. بهم بگید. شما اعتراف کردید که 

پریسا آزاد بشه ولی تا تکلیف جزئیات روشن نشه، 

ده. اگه اون شب عجوالنه یه قاضی حکم آزادی نمی

 شه. همچین کاری کردید، االن با گفتنش جبران می

های افشین به پایین خم شد و یک قطره ی لبگوشه

اشک از چشم چپش پایین چکید و درون بالش 

اش را باال کشید و سعی کرد بر خودش فرورفت. بینی

مسلط شود ولی وقتی حرف زد، صدایش از بغض 

 گرفته بود. 



محاله من بخوام واسه پریسا دردسری درست کنم.  -

اش بچه فهمی. آدم هرچقدر هم ازپدر نشدی، نمی

 رنجیده باشه، امکان نداره راضی به مرگش بشه.
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پس یه چیزی هست که هنوز بهم نگفتید. بگید  -

 افشین خان. کلید آزادی پریسا دست شماست. 

افشین نفس عمیقی کشید، گردنش را آهسته چرخاند 

ی اتاق که مقابل کاوه بود، خیره شد. چند و به پنجره

لحظه سکوت کرد و وقتی شروع به حرف زدن کرد، 

 صدایش بیشتر گرفته بود. 

اگه کسی که لیوان رو عوض کرده آتیال نبوده،  -

 تونه باشه. کسی جز نامدار نمی

لحظه چشمان افشین را خواست در آن کاوه دلش می

گوید یا ببیند و از نگاهش حدس بزند واقعیت را می

نه، اما انگار افشین مخصوصاً سرش را به سمت 



درچشم نشود. کاوه دیگر چرخانده بود که با او چشم

 پرسید: 

ی قدیمیه؟ اگه این حرفتون از روی همون کینه -

کنید و طوره، فقط من رو از مسیر منحرف میاین

 ندازید. پریسا رو عقب میآزادی 

افشین طوری ناگهانی به سمت او چرخید که زخم 

اش درد گرفت و یک آن ابرو در هم کشید. پیشانی

 خیره شد به چشمان کاوه و گفت: 

وقتی دیدم آتیال تو حیاطه و بعدش اثر انگشت  -

پریسا رو لیوان پیدا شد، مطمئن بودم کار آتیال 

کار اون مارمولک  کنمبوده، ولی االن... فکر می

بوده. نامدار این کار رو کرده که آخرین زهرش رو 

 بهم بریزه. 

های سحر در کاوه چند لحظه فکر کرد. اگر حرف

مورد نامدار درست بود، او چند سال پریسا را عذاب 

داده بود که از افشین انتقام بگیرد ولی با اعترافاتش 

هم  ها که منجر به دستگیری خودشی فیلمو ارائه

دانست شد، در حق پریسا لطف کرده بود. کاوه نمیمی



باید در مورد نامدار چه فکری بکند و او را دوست 

 بداند یا دشمن. 

اگه دلیلی دارید که نامدار این کار رو کرده بهم  -

 تونم کاری بکنم. بگید. از روی حدس شما نمی

من... من لیوان نامدار رو گذاشته بودم کنار نوید.  -

زده و جریان رو بد داشته زاغ سیاه من رو چوب میال

فهمیده، بعد از رفتن من و آتیال، نوید رو بدحال دیده، 

میره، لیوان رو عوض کرده که پریسا فهمیده داره می

 دستگیر بشه و من عذاب بکشم. 

 های کاوه گرد شد و یک آن دهانش باز ماند. چشم

سموم داده شما با لیوان نامدار به نوید نوشیدنی م -

 بودید؟ 

 افشین به تأیید سر تکان داد. 

اش با پریسا خیلی سال بود از صمیمیت مسخره -

تونستم بگم چون از اومد. هیچی هم نمیخوشم نمی

وقتی پریسا و نکیسا بچه بودن، نامدار باهاشون 

کردم بزرگ خیلی رفیق بود. اون زمان فکر می

 شه، ولی درست وسط نوجوونیشن درست میمی



پریسا، مینا رفت به رحمت خدا و پریسا حالش 

قدر بد بود که من سخت نگرفتم. حاضر بودم اون

کنه، با هم وقت بگذرونن. اگه نامدار آرومش می

بعد من و شهره ازدواج کردیم و پریسا افتاد رو خط 

لجبازی نوجوونی. باز آزادش گذاشتم که از این 

. بعد هم دوره بگذره و بیشتر با نامدار صمیمی شد

های که نکیسا فوت کرد و این هم اضافه شد به غم

سن بودن. دخترم. نکیسا بهترین دوستش بود. هم

عمرشون با هم گذشته بود. وسط اون بحران 

شد به پریسا امرونهی کنم که از نامدار فاصله نمی

زد آروم بگیره. به نظرم وقتی با نامدار حرف می

دوست داشت پیش شد. تو اون دوره پریسا فقط می

 مهین و نامدار باشه. 

افشین نفس عمیقی کشید و نگاه ماتش را دوخت به 

 سقف اتاق. 

قدر با نامدار گرم تا به خودم اومدم، پریسا اون -

گفتم این ارتباط درست گرفته بود که هر وقت می

شد. اومد و دعوامون مینیست، تو روم درمی

گیره. جوری حاضر نبود از نامدار فاصله بهیچ



امدار داییشه و بهترین دوستش. اصالً گفت نمی

حاضر نبود یک کلمه در مورد نامدار بشنوه. تو 

خوردم ولی دیگه از ها همش حرص میاین سال

خیر نصیحت کردنش گذشته بودم. مطمئن بودم 

کنه که مدام تو خونه با نامدار پریسا رو تحریک می

ولی واقعاً من و شهره تندی کنه و دعوا راه بندازه 

عرضگی کردم. اختیار از دستم دررفته بود. بی

نتونستم جلوش رو بگیرم و از این مرد دورش کنم. 

دیگه اون زمان رفتنمون از اون خونه هم دردی رو 

کرد. پریسا بزرگ شده بود. بچه نبود که دوا نمی

جا ببرمش. اگه بخوام دستش رو بگیرم و همه

تونستن دور از خواست نامدار رو ببینه، میمی

چشم من با هم برن بیرون. ترجیح دادم تو همون 

 خونه بمونم و اقالً جلو چشمم باشن.
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اش غمزده بود و کاوه افشین سکوت کرد. چهره

 منتظر ماند تا خودش شروع به حرف زدن کند. 

... پریسا با جریان اون هکر رو که یادته؟ من -

زد و من دوستش در مورد اون پیامک حرف می

شنیدم. کنجکاو شدم و گوشیش رو بردم وارسی. 

وقتی فهمیدم از باشگاه نوید فرستاده شده، حدس 

زدم کار نامدار بوده تا اینکه... سر مزاحمت نوید 

ونشون واسه پریسا رفتم سراغش. براش خط

دم ممکنه کشیدم. تهدیدم کرد... اون موقع حس کر

نوید هم با نامدار دستش تو یه کاسه باشه. تصمیم 

گرفتم از شر هردوشون خالص بشم. دیگه واقعاً 

بریده بودم. هشت سال بود زندگیم رو زهرمار کرده 

اش بودن. دخترم رو ازم دزدیده بودن. از قبل نقشه

رو کشیده بودم. تولد پریسا وسط شلوغی بهترین 

وم کنم، لیوان نامدار فرصت بود که نوید رو مسم

هم بذارم کنارش که دستگیر بشه و اعدامش کنن. 

تو شلوغی لیوان نامدار رو ورداشتم و رفتم سراغ 

دو لیوان زده نوید. مست بود. انگار قبلش هم یکی

بود. باهاش گرم گرفتم، نوشیدنی مسموم رو دادم 



دستش. وقتی حالش بد شد، بردمش پشت آالچیق 

کار تموم بشه. بعد اثر انگشت که کسی نبیندش تا 

خودم رو از پایین لیوان پاک کردم و برگشتم تو 

 خونه. 

 افشین آب دهانش را فروداد و باز به کاوه نگاه کرد. 

مطمئنم نامدار لیوان رو عوض کرده. شک ندارم.  -

 برو پرونده رو تکمیل کن و پریسا رو بیار بیرون. 

چرا زودتر بهم نگفتید همچین خیالی واسه نامدار  -

 داشتید و لیوانش رو ورداشته بودید؟ 

 وقت شد که بگم؟ مگه ما چقدر با هم حرف زدیم؟  -

کاوه نفس عمیقی کشید و سر تکان داد. افشین زمانی 

به قتل نوید اعتراف کرده بود که به شدت درهم 

این دلیل  ریخته بود و تعادل روانی نداشت اما هنوز

ی افشین از نامدار جور کرد. با کینهقانعش نمی

 آمد. درنمی

ای هم داشته باشه که حرفی به نظرم باید دلیل دیگه -

 نزدید. 

 افشین داد زد: 



خواستم به اون جعلنق فرصت بدم ازم شکایت نمی -

 فهمی؟ ازش بیزارم. کنه، می

آلود شد و سکوت کرد، دو قطره صدای افشین بغض

اش را باال کشید و وی صورتش چکید. بینیاشک ر

وخروش فاصله گرفته بود که از آن جوشدرحالی

 نالید: 

من که آب از سرم گذشت. چیزی بدتر از اتهام قتل  -

رسه هم دونی تهش به کجا مینیست. هم تو می

خواستم به اون عوضی دوباره فرصت من، ولی نمی

زادی هاش رو خالی کنه سرم. به خاطر آبدم عقده

پریسا مجبور شدم بگم. دیگه به درک که اون هم 

تونن که بره یه شکایت بذاره روی این پرونده. نمی

 دو بار اعدامم کنن. 

توانست بزند، فقط نفسش را با کاوه هیچ حرفی نمی 

 تأسف بیرون داد. افشین گفت: 

خواستم به شهره زنگ بزنم، همکارت نذاشت. می -

 بذار باهاش حرف بزنم. 



دونه. االن پشت تلفن بشنوه، شهره هنوز هیچی نمی -

تون رم خونهشه. شب که کارم تموم شد، میشوکه می

 گم. خودم بهش می

اش افشین دست آزادش را روی پانسمان پیشانی

 کشید. 

 بگو به بهروز هم خبر بده. -

 گم. چشم، می -

افشین به زحمت گردنش را کمی از بالش دور کرد و 

 . باال آورد

به پریسا بگو من دوستش دارم. بگو امکان نداشت  -

خودم رو معرفی نکنم. محال بود بذارم اعدامش 

ذارم کنن. چند روز قبل تو مالقات بهش گفتم نمی

ی اعدام بشه ولی انگار باورش نشد. پشت شیشه

سالن مالقات فقط زل زده بود بهم و ساکت نگاهم 

 هاش پر اشک بود. کرد. چشممی

فشین دوباره خیس شد و چند بار پلک زد که چشمان ا

 اشک نریزد. 



خواد زودتر خبر آزادی پریسا رو برو دیگه، دلم می -

 بشنوم. 

 دم. فعالً خدانگهدار. بهتون خبر می -

کمی بعد کاوه روی صندلی ماشینش نشست و به فکر 

فرورفت. این پرونده در هر قدم بیشتر غافلگیرش 

منتهای گیجی بود. انگار هرچه کرده بود و حاال در 

تر شدند، ماجرا پیچیدهی نهایی نزدیک میبه نقطه

 شد.می

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_پانصد_و_هشتاد_و_نه

اش غمزده بود و کاوه افشین سکوت کرد. چهره

 منتظر ماند تا خودش شروع به حرف زدن کند. 

جریان اون هکر رو که یادته؟ من... پریسا با  -

زد و من دوستش در مورد اون پیامک حرف می

شنیدم. کنجکاو شدم و گوشیش رو بردم وارسی. 

وقتی فهمیدم از باشگاه نوید فرستاده شده، حدس 

زدم کار نامدار بوده تا اینکه... سر مزاحمت نوید 



ونشون واسه پریسا رفتم سراغش. براش خط

تهدیدم کرد... اون موقع حس کردم ممکنه  کشیدم.

نوید هم با نامدار دستش تو یه کاسه باشه. تصمیم 

گرفتم از شر هردوشون خالص بشم. دیگه واقعاً 

بریده بودم. هشت سال بود زندگیم رو زهرمار کرده 

اش بودن. دخترم رو ازم دزدیده بودن. از قبل نقشه

هترین رو کشیده بودم. تولد پریسا وسط شلوغی ب

فرصت بود که نوید رو مسموم کنم، لیوان نامدار 

هم بذارم کنارش که دستگیر بشه و اعدامش کنن. 

تو شلوغی لیوان نامدار رو ورداشتم و رفتم سراغ 

دو لیوان زده نوید. مست بود. انگار قبلش هم یکی

بود. باهاش گرم گرفتم، نوشیدنی مسموم رو دادم 

پشت آالچیق  دستش. وقتی حالش بد شد، بردمش

که کسی نبیندش تا کار تموم بشه. بعد اثر انگشت 

خودم رو از پایین لیوان پاک کردم و برگشتم تو 

 خونه. 

 افشین آب دهانش را فروداد و باز به کاوه نگاه کرد. 

مطمئنم نامدار لیوان رو عوض کرده. شک ندارم.  -

 برو پرونده رو تکمیل کن و پریسا رو بیار بیرون. 



زودتر بهم نگفتید همچین خیالی واسه نامدار چرا  -

 داشتید و لیوانش رو ورداشته بودید؟ 

 وقت شد که بگم؟ مگه ما چقدر با هم حرف زدیم؟  -

کاوه نفس عمیقی کشید و سر تکان داد. افشین زمانی 

به قتل نوید اعتراف کرده بود که به شدت درهم 

لیل ریخته بود و تعادل روانی نداشت اما هنوز این د

ی افشین از نامدار جور کرد. با کینهقانعش نمی

 آمد. درنمی

ای هم داشته باشه که حرفی به نظرم باید دلیل دیگه -

 نزدید. 

 افشین داد زد: 

خواستم به اون جعلنق فرصت بدم ازم شکایت نمی -

 فهمی؟ ازش بیزارم. کنه، می

آلود شد و سکوت کرد، دو قطره صدای افشین بغض

اش را باال کشید و تش چکید. بینیاشک روی صور

وخروش فاصله گرفته بود که از آن جوشدرحالی

 نالید: 



من که آب از سرم گذشت. چیزی بدتر از اتهام قتل  -

رسه هم دونی تهش به کجا مینیست. هم تو می

خواستم به اون عوضی دوباره فرصت من، ولی نمی

هاش رو خالی کنه سرم. به خاطر آزادی بدم عقده

ریسا مجبور شدم بگم. دیگه به درک که اون هم پ

تونن که بره یه شکایت بذاره روی این پرونده. نمی

 دو بار اعدامم کنن. 

توانست بزند، فقط نفسش را با کاوه هیچ حرفی نمی 

 تأسف بیرون داد. افشین گفت: 

خواستم به شهره زنگ بزنم، همکارت نذاشت. می -

 بذار باهاش حرف بزنم. 

دونه. االن پشت تلفن بشنوه، هنوز هیچی نمی شهره -

تون رم خونهشه. شب که کارم تموم شد، میشوکه می

 گم. خودم بهش می

اش افشین دست آزادش را روی پانسمان پیشانی

 کشید. 

 بگو به بهروز هم خبر بده. -

 گم. چشم، می -



افشین به زحمت گردنش را کمی از بالش دور کرد و 

 باال آورد. 

پریسا بگو من دوستش دارم. بگو امکان نداشت به  -

خودم رو معرفی نکنم. محال بود بذارم اعدامش 

ذارم کنن. چند روز قبل تو مالقات بهش گفتم نمی

ی اعدام بشه ولی انگار باورش نشد. پشت شیشه

سالن مالقات فقط زل زده بود بهم و ساکت نگاهم 

 هاش پر اشک بود. کرد. چشممی

وباره خیس شد و چند بار پلک زد که چشمان افشین د

 اشک نریزد. 

خواد زودتر خبر آزادی پریسا رو برو دیگه، دلم می -

 بشنوم. 

 دم. فعالً خدانگهدار. بهتون خبر می -

کمی بعد کاوه روی صندلی ماشینش نشست و به فکر 

فرورفت. این پرونده در هر قدم بیشتر غافلگیرش 

ی بود. انگار هرچه کرده بود و حاال در منتهای گیج

تر شدند، ماجرا پیچیدهی نهایی نزدیک میبه نقطه

 شد.می



 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_پانصد_و_نود

کاوه فایل صوتی را قطع کرد و خیره شد به صورت 

 نامدار که در اتاق بازجویی مقابلش نشسته بود. 

های آتیال و نیوشا و افشین رو شنیدی. حرف -

های چیزهایی هم که امیرعلی گفته شبیه حرف

زنم شبحی که هلیا دیده بود، نیوشاست. حدس می

جا دور شده. احتماالً چند دقیقه آتیال بوده که از اون

ها نزدیک خونه مونده و اصالً نفهمیده پشت بوته

رگشته تو نیوشا و امیرعلی اومدن و رفتن. وقتی ب

 جا بودی. خونه، تو اون

 کاوه مکثی کرد و ادامه داد: 

اعتراف کن که تو لیوان پریسا رو گذاشتی کنار  -

 نوید. 

 به خاطر اراجیفی که افشین گفت؟  -



ای بندیهای افشین کلید بزرگی بود اما زمانحرف -

ده تو بعد از رفتن که اون سه نفر گفتن هم نشون می

نیوشا و امیرعلی سریع برگشتی تو خونه، احتماالً از 

وآمدت از دِر ها، به خاطر اینکه رفتیکی از پنجره

هال جلوی چشم همه زیاد جلب توجه نکنه و کسی 

ر رفتی تو حیاط و برگشتی. حواسش نباشه که چند با

طور، اون زمان آتیال برگشته بوده، امیرعلی هم همین

ولی نیوشا دیرتر رسیده. بعد از اینکه رسیدی تو 

خونه، لیوان پریسا رو برداشتی و یه سر هم به 

اتاقش زدی، داروهاش رو برداشتی، لیوان رو 

جا گذاشتی و برگشتی از دِر اصلی هال رفتی همون

ون جلو یه سیگار روشن کردی که اگه بیرون. هم

کسی دید، فکر کنه واسه سیگار کشیدن رفته بودی. 

بعد از ساختمون دور شدی، از یه مسیر دیگه 

برگشتی و لیوان و داروها رو از اتاق پریسا 

ورداشتی، بردی گذاشتی کنار نوید. حاال نظر پزشکی 

آد که گفته بود بعضی از قانونی هم درست درمی

ه تو لیوان بوده، با مواد پیدا شده تو بدن موادی ک

 نوید یکی نیست. 



نامدار نفس عمیقی کشید و خیره ماند به میز فلزی 

 که میانشان بود. چند لحظه بعد گفت: 

درست حساب نکردی جناب سروان. اگه نیوشا و  -

امیرعلی بالفاصله بعد از آتیال رسیده بودن، باید 

سید که این وسط یه دیدن. به ذهنت نرهمدیگه رو می

ی زمانی بوده. من بعد از رفتن آتیال لیوان خودم وقفه

رو از کنار نوید ورداشتم، برگشتم تو خونه و لیوان 

پریسا رو آوردم بیرون. تازه کارم تموم شده بود که 

ها هم نیوشا و امیرعلی رسیدن. مخفی شدم، از اون

یه  کم ازم دور شدن، سریع ازفیلم گرفتم، بعد که یه

راه دیگه برگشتم تو خونه و قبل از اینکه نیوشا بیاد 

 جا بودم. تو، اون

 یعنی سه بار رفتی بیرون؟ آتیال بار سوم رو دیده؟  -

 نامدار سر تکان داد. 

آره، بار سومش کاری تو حیاط نداشتم فقط رفتم که  -

همون اطراف یه سیگار بکشم و بقیه از توی خونه 

 حیاط نزدیک هم نشدم. ببینن من اصالً به ته 

 تور لباسش رو از کجا آوردی؟  -



وقتی برگشته بودم تو خونه که لیوان پریسا رو  -

ببرم، تور لباسش رو یه گوشه دیدم. با خودم گفتم 

اش کنم به لیوان. با مدرک خوبیه، بد نیست اضافه

دستمال ورش داشتم. برگشتم کنار نوید. حالش خیلی 

کشید. دستش رو فس میبدتر شده بود. به زور ن

 جا. فشار دادم روی تور لباس پریسا و انداختمش اون

هایش را زیر میز مشت کرد و سعی کرد کاوه دست

 خشمش را مهار کند. 

 خواستی پریسا رو متهم نشون بدی؟ چرا می -

دیدم که اون افشین عوضی لیوان من رو ورداشت  -

بفهمم و رفت تو اتاقش. شک کردم. رفتم دنبالش که 

ی داستان همونی بود خواد بکنه. بقیهچه غلطی می

خواد نوید رو که بهت گفتم. وقتی فهمیدم افشین می

شدم. این بکشه و بندازه گردن من، داشتم دیوونه می

شد. گفتم باید طوری همه پستی دیگه تو ذهنم جا نمی

اش کنم که دیگه نتونه بلند شه. لیوان خودم بیچاره

نوید ورداشته بودم، موقع برگشتن  رو که از کنار

ی همون اتاق گذاشته بودم تو اتاق پریسا. از پنجره

اومده بودم تو. موقعی که لیوان خالی پریسا رو از 



روی میز ورداشتم، رفتم اتاقش و یه مقدار از 

 داروهاش رو درآوردم و ریختم تو لیوان.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_پانصد_و_نود_و_یک

کاوه با خودش فکر کرد نامدار خبر نداشته متادون 

جزو داروهایی نیست که روانپزشک کمپ به پریسا 

داده و حاال معلوم شده آن ورق خالی متادون در 

آشغال اتاق پریسا از کجا آمده است. نامدار ادامه سطل

 داد: 

ی نوشابه رو خالی کردم تو لیوان. ته موندهباقی -

م مثل افشین اثر انگشت حیاط که رسیدم، من ه

خودم رو از پایین لیوان پاک کردم، لیوان رو زدم 

به لب نوید که اثر بزاقش بمونه روش. بعد 

برگشتم، لیوان خودم رو از اتاق پریسا ورداشتم و 

های ی لیوانتو هال گذاشتم روی میز کنار بقیه



کم بعد خدمتکار همه استفاده شده. حواسم بود که یه

 خونه و مشغول شستنشون شد.  رو برد آشپز

 کاوه با حرص پرسید: 

 این همه سال انتقام افشین رو از پریسا گرفتی؟  -

ضعف افشین بود. وقتی پریسا اذیت پریسا نقطه -

کشید تا اینکه خودش شد، افشین بیشتر عذاب میمی

آزار ببینه. البته این هم اشتباه کرده بودم. فکر 

کردم اون کثافت دخترش رو دوست داره ولی وقتی می

گناهه، نیومد خودش رو معرفی کنه و بگه پریسا بی

 به این هم شک کردم. 

ها قبل از دنیا رفته این طر دختری که سالبه خا -

همه بال رو سر پریسا آوردی؟ گفتی شهره دیگه 

ها شه تمام اینوقته برات مهم نیست. باورم نمیخیلی

 انتقام مرگ فاطمه باشه.

 نامدار تلخندی زد. 

گناه رفت، افشین شهره رو با دروغ و فاطمه بی -

عشق  وفایی خواهرتکلک ازم دزدید. درسته که بی



رو زود از سرم پروند ولی کار افشین بخشیدنی 

 نبود.   

 نامدار مکث کرد و به صورت کاوه خیره شد. 

مینا هم بود. اون زن واسه من کمتر از نغمه نبود.  -

ریا مثل یه خواهر تنی دوستش داشتم. ساده و بی

کس بود و محبتش واقعی. تو اون خونه هیچ

کردن فکر میگرفت، حتی نغمه. همه تحویلش نمی

واسه اون خونواده کمه، سطحش پایینه، تحصیالت 

نداره. رفتار همه با مینا جوری بود که انگار 

ست ولی روحش شد عضو خونوادهکسرشأنشون می

های اون خونه باالتر بود، مهربون، از تمام آدم

نیت، پاک. افشین مینا رو به کشتن داد که از خوش

مرگ مینا هم  شرش خالص شه و به شهره برسه.

هشت ساله داغ رو دلم گذاشته. به خودم قول داده 

بودم انتقام مینا و فاطمه رو از افشین بگیرم. سخت 

نبود. پریسا از اول عمرش باهام جور بود. دوستم 

داشت و بهم اعتماد داشت. برگشتم تو اون خونه 

تر باشم. طفلک اون روزها خیلی که بهش نزدیک

مامانش نشده بود، بابای غمگین بود. هنوز سال 



عوضیش زن گرفته بود، نکیسا هم که دوست 

صمیمیش بود از دنیا رفته بود. افشین سرش گرم 

عروس جدیدش بود و پریسا خیلی تنها بود. مهین 

زدن ولی باالخره هاش مدام بهش سر میو بچه

شون. من گشتن سر زندگیها هم باید برمیاون

 موندم و پریسا. 

تر مکث کرد. خیره مانده بود بار طوالنینامدار این 

به دیوار و انگار در ذهنش آن روزها را مرور 

 کرد. می

تا افشین بخواد حواسش رو جمع کنه و بفهمه چی  -

شده، من شدم رفیق اصلی پریسا. سخت نبود که 

هاش از شهره و افشین رو تو ذهنش دلخوری

بزرگ کنم، جوری که همیشه ازشون بیزار باشه. 

م با هردوشون سر ناسازگاری داشت. هر روز مدا

دعوا داشتن. من تو سر پریسا فروکردم که نقاشی 

اش به نقاشی رو به رخش کشیدم و بخونه. عالقه

براش بزرگ کردم که تو روی افشین وایسته و بگه 

هاش دودل شده بود. خواد پزشکی بخونه. وسطنمی

رو هاش ده به درس خوندن. کالسدیدم داره دل می



ند حتماً خوجدی گرفته. پریسا باهوشه، اگه می

شد ولی قرار نبود افشین به پزشکی قبول می

های ناشناس در مورد آرزوهاش برسه. پیامک

مرگ مینا رو شروع کردم. ذهن پریسا درگیر شد و 

شون باز از درس خوندن افتاد. دعواها تو خونه

های افشین هم بیشتر. بیشتر شد و حرص خوردن

مش زندگی افشین به هم خورده بود، حقش هم آرا

 بود، آدمکش جهنمی.

ای که نامدار اسم مینا را آورده بود، از لحظه

داد تابی گوش میابروهای کاوه جمع شده بود و با بی

که بفهمد حرف نامدار قرار است به کجا برسد. وقتی 

 نامدار سکوت کرد پرسید: 

ند بار این دونی که چتو در مورد مرگ مینا چی می -

 رو گفتی؟ 

 نامدار تلخندی زد. 

گفتم ولی جدی نگرفتی. انتظار داشتم زودتر از  -

ها بری دنبالش و بفهمی. افشین مینا رو کشت، این

 عمداً.
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کسی که سرطان گرفته و ُمرده، چطور ممکنه کشته  -

یماری و عملش بود، شده باشه؟ مهین در جریان ب

دونستن مینا سرطان داشته و بعد از همه می

گفت جراحی فوت کرده، حتی خود پریسا. مهین می

قبل از عملش دکترها گفته بودن سرطان پیشرفت 

 کرده و احتمال بهبودی کمه. 

 های کاوه. نامدار خیره شد به چشم

اگه کسی سرطان داشته باشه و بهش نگفته باشن  -

 کار بگذره چی؟ اصالً به این فکر نکردی؟  که کار از

گفت مینا از سرطانش خبر داشته ولی افشین می -

نگفته. هدفش یه خودکشی آروم بوده. از زندگی سیر 

شده بوده، از تهمتی که برادرهاش بهش زده بودن 

ناراحت بوده. جرئت خودکشی نداشته، صبر کرده تا 



زهای آخر ها رو روبیماری کار خودش رو بکنه. این

 به افشین گفته بوده. 

 نامدار با غیظ گفت: 

افشین گفت و تو هم باور کردی؟ مینا پر از زندگی  -

ای واسه مردن نداشت. واسه بود. هیچ انگیزه

پریسا هزار جور آرزو داشت، حتی هنوز امیدوار 

بود دوباره مادر بشه. واسه سقط اون دوتا بچه 

د بتونه کرد شایکلی غصه خورده بود. فکر می

ی دیگه داشته باشن. افشین رو راضی کنه یه بچه

کم بهتر شده بود. مینا امیدوار بود. اخالق افشین یه

ها ای بود. همیشه وسط سختیروحیهکالً زن خوش

کرد که بهش دل خوش کنه و یه چیزی پیدا می

هاش شادی بسازه. محال واسه خودش و دوروبری

ش رو بکشه. حتی بود مینا تصمیم گرفته باشه خود

گفت برام تا روزی که رفت تو اتاق عمل همش می

سپرد دعا کنید جون سالم به در ببرم، پریسا رو می

کرد اگه اتفاقی براش مون و سفارش میبه همه

 افتاد، مراقبش باشیم. 

 نامدار نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 



تقریباً دو سال قبل از فوتش بود. من اون روزها  -

اه نبودم. شهره تازه ولم کرده بود، اون هم با رروبه

اون همه فضاحت، با دروغ و نامردی. مینا جریان 

دونست. بهش گفته بودم. ماجرای شهره رو می

مون هم بهش گفتم ولی نشد دلیلش رو بگم. جدایی

موقعی که جریان فاطمه پیش اومده بود، مینا 

یم. عروس بود. هنوز زیاد با هم جور نشده بودتازه

خبر نداشت چه بالیی سرم اومده، بعدها هم 

نخواستم بهش بگم. خودش به حد کافی با افشین 

مشکل داشت. دوست نداشتم بهش بگم شوهرش یه 

خواستم یه دختر جوون رو به کشتن داده. نمی

استرس جدید به زندگی ناآرومش وارد کنم. وقتی 

شنید من شهره رو دوست دارم، خیلی خوشحال 

هم که بهش گفتم به هم زدیم، واقعاً  شد. روزی

پام غصه خورد. بهش گفته بودم ناراحت شد. پابه

سر یه سری چیزها به توافق نرسیدیم و تمومش 

کردیم. اصرار داشت ببرمش پیش شهره حرف 

بزنن و پادرمیونی کنه. طفلک خبر نداشت مشکل 

من و شهره خباثت شوهرش بوده و با حرف زدن 

نست شهره حتی بهم مهلت نداده دوشه. نمیحل نمی



درست براش توضیح بدم جریان چی بوده. من اون 

ی خودم. هم احتیاج به تنهایی روزها رفتم خونه

خواستم هر روز مینا رو ببینم و داشتم، هم نمی

شه بریم مجبور شم براش بهونه بتراشم که نمی

 سراغ شهره و دوباره به هم جوش بخوریم. 

نامدار سکوت کرد و خیره ماند به فضای اتاق. 

حالتش طوری بود که انگار دارد خاطرات آن روزها 

 کند. چند لحظه بعد گفت: را در ذهنش مرور می

اینا سر بزنم، نغمه یه روز که اومده بودم به نغمه -

اش یه توده بوده که رفته بهم گفت مینا تو سینه

ی یه غده دکتر و ماموگرافی، ولی شکر خدا فقط

چربیه و چیز مهمی نیست. نغمه خودش جواب 

ماموگرافی رو دیده بود. شبش نوید رو تو حیاط 

دیدم. گفت مامانش صبح دیده افشین تو حیاط داره 

زنه. انگار طرفش یه دکتر دیگه با تلفن حرف می

بعد « شما مطمئنید کنسره؟»بوده و افشین پرسیده 

کنن. آتوسا که تشکر کرده و گفته زودتر اقدام می

اش توده خبر داشته اون روزها مینا تو سینه

داشته، نگران شده، از افشین پرسیده جریان چیه، 



افشین گفته مال آزمایش یکی از بیمارهاش بوده 

ولی آتوسا جریان رو تو خونه تعریف کرده و گفته 

نگرانه که مربوط به مینا باشه ولی افشین نخواسته 

 ن.بگه که بقیه نگران نش
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هایش را روی شکمش درهم گره کرد و نامدار دست

 ادامه داد: 

ی ماموگرافی مینا یه بعداً همه شنیده بودن نتیجه -

خطره ولی من نگران خیم و بیی چربی خوشتوده

شدم. از مینا پرسیدم که مطمئن بشم. سرخ شد و 

سرش رو انداخت پایین. سختش بود در مورد 

همچین چیزی حرف بزنیم ولی گفت نگران نباشم و 

ی مشکلی نیست. انگار به دلم افتاده بود یه چیز

وجو کردم. گفت با افشین رفته هست. باز پرس

تصویربرداری، افشین هم جواب رو به چند تا دکتر 



شون گفتن این غده خطری نداره. نشون داده و همه

گفت ماموگرافی رو تو بیمارستانی که افشین کار 

کنه انجام ندادن و افشین بردتش یه بیمارستان می

تری مدرندیگه که امکاناتش بیشتره و دستگاه 

داره. من هم قانع شدم و خیالم راحت شد که مینا 

مشکلی نداره. تازه دلم هم خوش شد که افشین 

مهربون شده. به خودم گفتم ته دلش مینا رو دوست 

داره، اخالق مزخرفش ذاتیه ولی وقتی شنیده زنش 

 مریضه، تمام تالشش رو کرده. 

 نامدار نفس عمیقی کشید. 

لوم شد، متاستاز داده بود. زده وقتی سرطان مینا مع -

اش. وضعش خیلی بد بود. بود به غدد لنفاوی و ریه

اورژانسی عملش کردن ولی نموند. چند روز بعد از 

های نوید عمل فوت کرد. اون موقع تازه یاد حرف

در زدم در اونافتادم. شک بدی افتاده بود به دلم. این

افی شده، و تو بیمارستانی که مینا گفته بود ماموگر

یه آشنا پیدا کردم. جواب ماموگرافی رو از تو 

کامپیوترشون گرفت و برام آورد. بردم پیش یه دکتر 

متخصص و آسمون خراب شد رو سرم. همون 



ماموگرافی اول تشخیصش سرطان بوده و تو 

برداری کرده بودن. افشین ریپورتش پیشنهاد نمونه

ه واسه عوضی اون جواب رو گرفته، احتماالً فرستاد

یه دکتر و باهاش مشورت هم کرده که مطمئن بشه 

سرطانه و غده بدخیمه. البد به اون دکتر هم گفته 

بوده مال یکی از بیمارهاشه که بعداً بهش شک 

نکنن، همونی که با هم تلفنی حرف زدن و آتوسا 

شنیده بود. بعد یه ماموگرافی جعلی جور کرده، آورده 

نداشته از اون همه  تحویل مینا داده. براش کاری

بیمارستان و مرکز تصویربرداری که باهاشون آشنا 

بود، یه جواب بگیره. بهونه هم زیاد داشته، نشون 

دادن تصویر غده چربی به یکی که دانشجوی پزشکیه 

تونسته یه تصویر یا همچین چیزهایی. راحت می

ی چربی گیر بیاره، بعد هم یه ریپورت قالبی غده

 روش، بده به مینا. بسازه و بذاره 

جایی که ماموگرافی اسم بیمارستان چی بود؟ اون -

 انجام شده بود. 

نامدار کاغذی را که روی میز بود جلو کشید و روی 

 آن چیزی نوشت. کاغذ را به طرف کاوه سراند. 



این اسم بیمارستان و دکتری که ریپورت رو نوشته  -

جا نباشه، نتایج بود. شاید دکتره االن اون

سال نگه دونم چند ها رو هم نمیصویربرداریت

دارن. بیشتر از ده سال ازش گذشته، شاید می

ای رو که هشت حذفش کرده باشن، ولی من نسخه

سال پیش گرفتم هنوز دارم. اگه پیدا نکردی، تو 

ست. افشین عمداً مینا رو کشت. مدارکم تو خونه

کسی که خبر داشت مینا سرطان داره، خودش 

خواست از شرش خالص شه فشین بود. مینبود، ا

که با شهره عروسی کنه. به جای درمان سرطانش 

کاری کرد تا سرطان پیشرفت کرد و به جایی مخفی

رسید که دیگه نتونستن نجاتش بدن. افشین عوضی 

خواست مینا رو برادرهاش بکشن، بعد که اول می

گشته که سرطان ای مینشد، البد دنبال راه دیگه

پیش اومده و این نقشه به ذهنش رسیده که مو مینا 

رفته و کار مینا طفلک رو تموم الی درزش نمی

 کرده. 

شود. این کرد مغزش دارد منفجر میکاوه حس می

 گنجید. همه پستی در باورش نمی



بعد تو هشت سال چیزی رو که فهمیده بودی لو  -

 ندادی و نشستی به جاش از پریسا انتقام گرفتی؟ 

شد؟ این شد؟ افشین مجازات میدادم چی میمیلو  -

کرد افشین عمداً مینا رو تون قبول میقانون لعنتی

شد ثابت کرد افشین خودش مینا کشته؟ چطوری می

رو برده بوده اون بیمارستان و بعد جواب رو عوض 

کرده؟ نهایتش این بود که اشتباه رو از طرف 

کردن، یگرفتن، عذرخواهی مبیمارستان در نظر می

دادن. این وسط بعید حتی شاید به افشین دیه هم می

خبر هم به جرم جا بینبود یه اپراتور بدبخت از همه

دونستم اشتباهی که نکرده بود مجازات بشه. من می

کرد. افشین قاتل میناست ولی قانون کاری برام نمی

مجبور بودم خودم انتقام مینا و فاطمه رو ازش 

 بگیرم. 

ین انتقام گرفتی یا از دختِر مینا؟ همون زنی از افش -

سپرد به که به قول خودت تا دم آخر دخترش رو می

 شماها.
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وقت دلم نیومد به پریسا آسیب جدی بزنم. من هیچ -

چی رو بهت حاال که آب از سرم گذشته، بذار همه

حر درسته. من بهش پول های سبگم. آره، حرف

داده بودم یه پسر رو به پریسا نزدیک کنه. چند نفر 

رو تو اینستا فرستاد سراغش ولی پریسا محل 

داد. باالخره اشکان تونست زبون بریزه و دلش نمی

رو ببره. روزی که سحر خبر داد اشکان پریسا رو 

برده خونه، یهو انگار یه سطل آب یخ خالی کردن 

ی من نبود. من چیزی تو برنامه رو سرم. همچین

وآمد با اشکان خواستم پریسا به خاطر رفتفقط می

بیشتر تو خونه دروغ بگه، بیشتر با باباش بجنگه 

و زندگی افشین زهرمارتر بشه. اون اشکان نامرد 

واسه خودش برنامه ریخته بود دوجانبه 

سوءاستفاده کنه، هم پول بگیره که مخ پریسا رو 

شدم. کام برسه. داشتم دیوونه میبزنه، هم به 

آتیش گرفته بودم. از خودم بیزار شده بودم. به 

فرستادم که چطوری دلم اومد این خودم لعنت می



کار رو با پریسا بکنم. سحر که گفت پریسا نذاشته 

اشکان زیاد بهش نزدیک شه ولی قول فردا رو 

کم آروم شدم. به سحر گفتم کار تمومه و داده، یه

بار دیگه اون عوضی رو دوروبر پریسا  اگه یه

ذارمش. باز هم دلم آروم نگرفت. ببینم، زنده نمی

پریسا رو گرفتم به حرف. چند روز بعد که از 

ی غیب شدن اشکان حسابی داغون شده بود، غصه

کارتش رو گرفتم که مبادا برام گفت چی شده. سیم

ی االغ به هوس سوءاستفاده دوباره اون مرتیکه

و بهش زنگ بزنه. یه مدت مدام مرخصی  بیفته

رفتم تا خیالم راحت جا باهاش میگرفتم و همهمی

هاست، دنبال تر از این حرفطلبشد پسره راحت

 ره. کار سخت نمی

 نامدار مکثی کرد و خیره به چشمان کاوه گفت: 

من پریسا رو دوست دارم. تو این هشت سال به  -

ردم. کارهایی جای اون افشین کثافت براش پدری ک

ی افشین بود ولی همچین سرش کردم که وظیفه

گرم شهره و پرهام شده بود که کالً یادش رفته بود 



یه دختر هم داره. منتهای پدری کردنش خرج کردن 

 بود و غر زدن و گیر دادن. 

 کاوه پوزخند زد. 

تو هم منتهای پدری کردنت این بود که وقتی دیدی  -

 رف اعتیاد. پریسا داغونه، هلش دادی ط

 نامدار نفس عمیقی کشید. 

حواسم بود اعتیادش نره سمت شیشه و هروئین که  -

کردم ترکش سخته. هر روز به سحر سفارش می

فرسته سراغش، فقط حشیش بده دستش هرکی رو می

و مراقب باشه نره سراغ چیزهای دیگه. باز هم وقتی 

 دستگیر شد، خیلی پشیمونی کشیدم. 

ولی باز هم سعی کردی معتادش کنی. وقتی  -

هاش نذاشتن، تصمیم گرفتی ترنم رو معتاد کنی دوست

 و بعد اون پریسا رو بکشه سمت اعتیاد. 

وار نامدار نگاه ماتش را به مقابل دوخت و زمزمه

 گفت: 

شد بذارم افشین واسه جوری نمیشد، هیچنمی -

ی خودش راحت زندگی کنه و به ریش همه



شد ایی که یه عمر آزارشون داده بخنده. نمیهاون

بذارم قاتل مینا و فاطمه که جوون از دنیا رفتن، 

بدون مجازات بمونه. من هر کاری کردم، واسه 

تونستم از آزار دادن افشین بود نه پریسا. نمی

داد. باید له افشین بگذرم. باید تقاص پس می

 خواست آخرین مجازاتش این باشهشد. دلم میمی

که با پای خودش بیاد بگه نوید رو کشته ولی 

نیومد. بار اول که پریسا آزاد شد، اون نقاشی رو 

برات فرستادم بلکه دوباره پای پریسا گیر بیفته و 

افشین به زانو دربیاد ولی تو جریان رو جدی 

نگرفتی. خبر نداشتم پریسا خودش خریت کرده و 

جعفر و یه نقاشی شبیه اون کشیده که افتاده دست 

بره. این دفعه که مرتیکه پریسا رو تا پای مرگ می

نیوشا و امیرعلی رذل اومدن علیه پریسا شهادت 

دروغ دادن، اول خوشحال شدم. گفتم دیگه افشین 

مجبوره بیاد واقعیت رو بگه. دودل بودم که بیام 

چی رو بگم یا هنوز زوده. لذت سراغت و همه

د اعتراف کنه واقعی این بود که افشین خودش بیا

ولی نشد. تو زمان غیبتم رو فهمیده بودی و باید 

شدم، آوردم وگرنه خودم متهم میبرات دلیل می



افشین آشغال هم که هنوز تمرگیده بود سر جاش و 

 کرد. مجبور شدم بهت بگم.کاری واسه پریسا نمی
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رفتی. بارت رو بسته بودی از یتو که داشتی م -

خواستی انتقام گرفتن از ایران بری. چطوری می

 افشین رو ول کنی؟ 

از همون شب قتل نوید بهسرم افتاده بود که برم  -

چون نگران بودم یه روزی لو بره من لیوان پریسا 

جا ولی دودل بودم. مدارکم رو ترجمه رو گذاشتم اون

ترسیدم ریسا بودم، میکردم ولی باز نرفتم. نگران پ

باز به خاطر اثر انگشتش گیر بیفته و الزم بشه من 

بیام جریان رو بگم. موقعی که حدس زدم سحر 

دستگیر شده ترسیدم. خودش کاربلد بود و بعید بود 

هاش رو لو بده، ولی ترس افتاد به جونم که اگه نوچه

از روی تلفنش گیر بیاری، ممکنه حرف بزنن و سحر 



رم ولی حواسم به اینجا شه بگه. گفتم می هم مجبور

گیرم. اگه یه روزی دیدم هست، از نغمه سراغ می

فرستم و دستت ها رو برات میپریسا پاش گیره، فیلم

 رسه که بیفتم زندان. هم بهم نمی

کاوه برای چندمین بار خشم و اندوهش را با نفس 

 صداداری بیرون داد. 

ای هم هنوید در مورد فوت مینا چیز دیگ -

دونست؟ چند روز قبل از مرگش افشین به خاطر می

مزاحمتش واسه پریسا بهش تذکر داده، نوید هم 

ره. تهدیدش کرده که اگه دهن باز کنه، به فنا می

 احتماالً دلیل اصلی کشته شدنش هم همین بوده. 

 نامدار سر تکان داد. 

بعد از اینکه افشین با شهره ازدواج کرد، یه روز  -

کنه داییش سر مینا رو د با خنده بهم گفت فکر مینوی

کرده زیر آب که به وصال معشوق برسه. پرسیدم 

کنه، گفت قبالً شهره و چطور همچین فکری می

افشین رو با هم دیده بوده، موقعی که مینا هنوز زنده 

یادته که چند سال پیش بهت گفتم »بود. بعد هم گفت 

دکتر در مورد سرطان مامانم شنیده بوده افشین با یه 



آد فهمیده باشه مینا سرطان زده. ازش برمیحرف می

بعدها « داره و صداش رو درنیاورده باشه که بمیره.

که پیگیر شدم و فهمیدم حدس نوید درست بوده، 

ازش پرسیدم حدسش به کجا رسیده و چیزی فهمیده 

یا نه. خندید و گفت پیگیر نشده ولی از نوید 

راهی فهمیده باشه جواب اومد از یه برمی

تصویربرداری مینا عوض شده. خدابیامرز آدم خالف 

و کاّلشی بود. شاید فهمیده بوده ولی این آتو رو نگه 

داشته که یه روزی باهاش گروکشی کنه. اون روز که 

افشین به خاطر پریسا توپیده بهش، این رو گفته که 

 افشین رو خفه کنه و صداش درنیاد. بعید نبود واسه

پریسا باز هم نقشه داشته باشه و خواسته دهن 

افشین رو ببنده. بیچاره خبر نداشته با یه هیوال طرفه 

که وقتی پای منافعش وسط باشه، دهن همه رو 

 بنده و یه ذره هم عذاب وجدان نداره.  می

ای که از فیلم اول بریده بودی، فقط به اون تیکه -

ی کنی. تو خاطر این نبود که حضور آتیال رو مخف

خواستی معلوم نشه افشین فقط یه لیوان گذاشته می

 جا ولی تور لباس پریسا دستش نبوده.   اون



بندی ماجراها تو ذهنت درست نشده. هنوز زمان -

آره، من ته اولین فیلم رو بریدم که معلوم نشه افشین 

فقط یه لیوان رو گذاشت کنار نوید و خبری از تور 

ی اومد که افشین کارش تموم نبود ولی آتیال موقع

شده بود، برگشته بود تو آالچیق و لیوانی رو که نوید 

شون آورده بود، برداشته بود. من از آتیال هم از خونه

فیلم گرفتم ولی بعد حذفش کردم. یعنی چهارتا فیلم بود 

 که یکیش رو کالً ندادم بهت. 

نامدار نفسش را پوف کرد و زل زد به سطح میز 

  فلزی.   

واقعاً به خاطر پریسا بود. دروغ نگفتم، دلم  -

خواستم پناه بمونه. میقدر تنها و بیخواست ایننمی

اش به خودم هم نگه دارم. فکر ی عالقهموندهته

های من آزاد شه، کردم وقتی با شهادت و فیلممی

گرده سر جاش، واسه همین نگفته ارتباطمون برمی

 ش کار من بوده. ی لیوان و تور لباسبودم قضیه

 نامدار به کاوه خیره شد و اضافه کرد: 



االن هم حاضرم مجازات قانونی کارم رو قبول کنم  -

و برم زندان که پریسا آزاد بشه. شاید با این کار یه 

 ذره باور کنه دوستش دارم.
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قدر غمگین بود که کاوه برای به چشمان نامدار آن

زبان آوردن حرفی که در ذهنش بود کمی تردید کرد 

 ولی باالخره گفت: 

بد نیست بدونی یه چیزی رو اشتباه کردی. کسی که  -

به شهره ماجرای فاطمه رو گفته بود، افشین 

 نبوده، خواهر فاطمه بوده. 

 نامدار مبهوت پرسید: 

 خواهرش؟ معصومه؟!  -

دونم ولی تنها کسی بوده که از اسمش رو نمی -

کرده. ماجرا خبر داشته. فاطمه باهاش درددل می



شهره گفت خواهر فاطمه بیمارش بوده و براش 

سالش تعریف کرده یه خواهر داشته که وقتی هجده 

بوده بهش تجاوز شده و باردار بوده، اون مرد گردن 

دکشی کرده. شهره از روی یه نگرفته و فاطمه خو

 سری شواهد فهمیده اون مرد تو بودی. 

 های نامدار روی میز مشت شد و با غیظ گفت: دست

االن دیگه مطمئن شدم کار افشین بوده چون فاطمه  -

فقط یه خواهر داشت که اون زمان چهار سالش 

ی چهارساله بود. به نظرت ممکنه فاطمه با یه بچه

یی حرف زده باشه و درددل در مورد همچین چیزها

کرده باشه، اون بچه هم با جزئیات یادش مونده 

باشه؟ شک ندارم کار افشین بوده. بهت گفته بودم 

شهره باهام سرد شده بود و ِهی خواستگاری رو 

نداخت ولی وقتی ماجرای فاطمه رو عقب می

مون رو تموم کرد. تحریف شده شنید، رابطه

م بیمار فرستاده مطمئنم افشین یکی رو به اس

پیشش و بهش مأموریت داده بره همچین داستانی 

 رو به گوشش برسونه.

 نامدار مکثی کرد و نگاهی به کاوه انداخت. 



انگار باور نکردی ولی اثباتش سخت نیست.  -

ی فاطمه بعد از فوتش از باغ بغل خونه خونواده

رفتن ولی من وقتی درسم تموم شد و رفتم سر کار، 

شون کردم. رفته بودن یه باغ تو گشتم و پیدا

شهریار. تو اون پنج سال که ندیده بودمشون، 

مامان باباش خیلی پیر و شکسته شده بودن. باباش 

کرد که از اون مریض بود ولی به زور کار می

آلونک بیرونشون نکنن. من خودم رو بهشون 

در زدم واسه باباش در اوندونستم. اینمدیون می

شب تو یه کارخونه پیدا کردم. کار یه کار نگهبانی 

ها هم سختی نبود. روزها که کاری نداشت، شب

کرد که خوابید ولی باید حواسش رو جمع میمی

دزد نیاد. یه خونه کوچیک هم تو حیاط کارخونه 

داشتن. چند سال بعد باباش فوت کرد ولی من دیگه 

پیشرفت کاریم رو کرده بودم و دستم باز بود. 

دادم تا گرفتم و خرجشون رو می براشون خونه

چهار سال قبل که معصومه دانشگاهش رو تموم 

لیسانسش کرد. اون هم مثل من عمران خوند، فوق

هم گرفت. دختر بااستعدادیه. خودم براش کار پیدا 

کردم، تو یه شرکت خوب با حقوق مناسب. بعد 



خودشون اصرار کردن دیگه من رو به زحمت 

کافیه. عزت نفسشون  نندازن و حقوق معصومه

کشیدم که اون همه ازم باالست. همیشه خجالت می

کردن. من مقصر مرگ دخترشون بودم. تشکر می

کردم، یه ذره از حقی که به هرکاری هم براشون می

شد. باالخره واسه اینکه راحت گردنم داشتن کم نمی

باشن، قبول کردم دیگه کمک مالی نکنم ولی هنوز 

مال منه و هر سال هم یه  شونپول رهن خونه

قدر ذارم روش چون حقوق معصومه اونچیزی می

ی مخارج رو بده. االن نیست که بتونه همه

وهشت سالشه. چند ماه قبل عقد معصومه بیست

کرده. واسه جشن عقدشون دعوتم کردن و رفتم. 

کارت دعوتش هنوز باید تو وسایلم تو شرکت باشه. 

 رام کارت آوردن.خودش و شوهرش با هم اومدن ب
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 نامدار تلخندی زد. 

گن دایی نامدار، مثل پریسا، اون دوتا هم بهم می -

ی مثل نکیسای طفلک. قرار بود واسه جهیزیه

معصومه از شرکت وام بگیرم که االن با این 

اوضاع، کارم و در نتیجه اون وام رفت هوا ولی 

زنم احتماالً از اینجا بیام بیرون، باهاشون حرف می

ی من و پولی رو که که فعالً برن بشینن تو خونه

خواست بده واسه رهن خونه، وسایل داماد می

بخرن. اگه هنوز شک داری، آدرس بدم خودت برو 

ببینشون که باور کنی تمام  اون برنامه زیر سر 

بوده.  افشین بوده. تیر خالص جدایی من و شهره

من فاطمه رو دوست داشتم. هیچ آزاری بهش 

نرسونده بودم. بارداریش یه نفهمی نوجوونی بود 

ولی زور و اجباری در کار نبود. فاطمه راضی بود. 

همدیگه رو دوست داشتیم. اگه افشین عوضی 

کرد، امکان نداشت بذارم اون خریتمون دخالت نمی

 با مرگ فاطمه تموم بشه. 

هایش را روی به چشمان کاوه، لب نامدار خیره شد

 هم فشار داد و با غیظ گفت: 



ترین آدمیه که خدا آفریده. باور کن افشین کثافت -

تمام لطافت روحی پریسا و دل پاک و مهربونش از 

مامان خدابیامرزش بهش ارث رسیده. خدا رو شکر 

 که یه مو از افشین تو تن این دختر نیست. 

نه که افشین چطوری راضی چیزی که برام سؤاله ای -

شد شهره رو بیاره تو اون خونه بغل دست تو. 

مخصوصاً با غیرت مزخرفی که داره. چرا این 

غیرتش فقط شامل حال پریساست؟ چرا رفتارش با 

وقت طوری نبوده که با غیرت الکی بخواد شهره هیچ

 اذیتش کنه؟ 

خودت جواب سؤالت رو دادی، چون غیرتش الکیه،  -

های مسخره ا حاال شنیدی افشین از این غیرتفیلمه. ت

ها رو سر واسه شهره خرج کنه؟ افشین این بازی

آورد که ازش حساب ببره و مطابق میلش پریسا درمی

خواد، ای رو بخونه که افشین میزندگی کنه، رشته

جرئت نکنه بهش اعتراض کنه که حتی به جو حرمت 

ره بعد مینا رو نگه نداشت و صبر نکرد سالش بگذ

اش. افشین دست یکی دیگه رو بگیره بیاره تو خونه

اصالً غیرتی و متعصب نیست وگرنه چطور خیلی 



قدر راحت و کرد که من با مینا اونراحت برخورد می

صمیمی باشم؟ چطور تا زمان نوجوونی پریسا 

جا بیاد؟ این هم مشکلی نداشت مثل نکیسا با من همه

من و فاطمه اون  خودش بهترین دلیله که ارتباط

چیزی نبوده که افشین با نامردی به گوش شهره 

قدر به زن و ذاره یه متجاوز اونرسوند وگرنه کی می

کردم مدارای اش نزدیک بشه؟ اون زمان فکر میبچه

دونه که افشین به خاطر تنهایی میناست، این هم می

رفتارمون حدومرز داره و مثل خواهر برادریم ولی 

تر اون آشغال رو شناختم و بگیر و بعدها که به

ببندهاش سر پریسا شروع شد، فهمیدم تمام این 

کارهاش فیلمه که دخترش رو مجبور کنه حرفش رو 

کردم کارهاش از روی گوش بده. باز هم خیال می

ست فقط محبت کردن بلد نیست ولی االن عالقه

مطمئنم یه ذره هم پریسا رو دوست نداره وگرنه 

گناه بمونه زندان و هر د دخترش بیآورطاقت نمی

 شب کابوس اعدام ببینه. 

 کاوه بلند شد و گفت: 



کنم ازت شکایت کنه. من پریسا رو تشویق می -

افشین هرچقدر هم کثیف باشه، تو حق نداشتی از 

پریسا انتقام بگیری. حق نداشتی براش دسیسه 

 بچینی و متهم به قتل نشونش بدی. 

 اخت. نامدار سرش را پایین اند

من دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم. پریسا  -

هم حقشه ازم شکایت کنه. با شکایتش چیزی از 

 شه. ای که بهش دارم کم نمیعالقه

کاوه چند لحظه نگاه تندش را روی نامدار ادامه داد 

بعد بیرون رفت و سربازی را برای انتقال او به 

 زد. بازداشتگاه صدا 

های نامدار فکر به حرفوقتی پشت میزش نشست، 

کرد و به چیزهایی که از افشین شنیده بود. ته دلش 

گوید. کرد در این مورد نامدار راست میحس می

افشین حتی به کاوه هم حرفی از تجاوز نزده بود. 

دیده نامدار را تا این احتماالً آن زمان هنوز الزم نمی

حد خراب کند و ترجیح داده بود موضوع را کمی 

تر به گوش کاوه برساند، صرفاً برای اینکه از ممالی



توانست برایش شر نامدار و دردسرهایی که می

 درست کند خالص شود.
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کرد، نگاهی به پریسا که رانندگی میکاوه درحالی

انداخت که روی صندلی کنارش نشسته و نگاه ماتش 

ای که سوار رو. از لحظهرا دوخته بود به روبه

ماشین شده بودند، جز چند کلمه حرفی نزده بود. تمام 

کرد و پریسا هرلحظه بیشتر در مدت کاوه صحبت می

اوه تمام ماجرا را رفت. حاال هم که کخودش فرومی

برایش گفته بود همچنان ساکت بود. کمی جلوتر کاوه 

ماشین را پشت یک چراغ قرمز متوقف کرد و چرخید 

به سمت پریسا. از حالت مات و گنگ او کمی نگران 

 شده بود. پرسید: 

 خوبی؟  -

 ی چشم پریسا پایین چکید. یک قطره اشک از گوشه



رو کشته و...  شه. بابام مامانم و نویدباورم نمی -

براش مهم نبوده من به جاش برم زندان و اعدام 

ها بشم. نامدار یه عوضی بوده که تمام این سال

آزارم داده که از بابام انتقام بگیره. نیوشا و 

امیرعلی خیلی راحت دروغ گفتن که خودشون رو 

تبرئه کنن مبادا کسی بفهمه با هم تو حیاط بودن یا 

شه؟ چطوری... من یه ه میقتل بیفته گردنشون. مگ

 ها زندگی کردم. من... عمر با این آدم

صدا اشک صورتش را میان دستانش پنهان کرد و بی

خورد و انگار اندام های ظریفش تکان میریخت. شانه

باریکش له شده بود. کاوه خودرو را به حرکت 

 درآورد و از چراغ که سبز شده بود عبور کرد. 

نیوشا و امیرعلی به اتهام  تونی از نامدار ومی -

افترا شکایت کنی. بدون شکایت تو هم پاشون گیره 

چون برای کمک به کسی که جونش در خطر بوده 

مسئولیت قانونی داشتن ولی شکایت تو مجازات 

ای داره. هلیا و آتیال هم اتهام عدم کمک به دیگه

 مصدوم رو دارن ولی علیه تو کاری نکردن. 



از روی صورتش که به آنی هایش را پریسا دست

 سرخ و خیس شده بود برداشت و با بغض پرسید: 

خواد انتقام تونم شکایت کنم؟ دلم میاز بابام هم می -

 کشتن مامانم رو ازش بگیرم. 

قابل اثبات نیست. من رفتم بیمارستانی که  -

های مامانت رو انجام داده بودن. نتایج اون آزمایش

م که ریپورت رو نوشته زمان رو ندارن و دکتری ه

چیزی یادش نیست. طبیعی هم هست که یادش نباشه. 

 بیشتر از ده سال گذشته. 

 گفتی نامدار یه نسخه از عکس رو داره.  -

اون عکس پیش منه ولی قابل استناد نیست.  -

شه چیزی رو ثابت کرد. دیروز عکس رو بردم به نمی

د. شه قاطع نظر دایه متخصص نشون دادم. گفت نمی

ه ولی برداری بودی پزشِک ماموگرافی، نمونهتوصیه

گفت کنه که مامانت سرطان داشته. میاین اثبات نمی

ضرر بوده و ی چربی بیشاید اون زمان فقط یه غده

برداری ها با نمونهبعداً سرطانی شده. خیلی وقت

دونیم شه هیچ مشکلی نیست. ما اصالً نمیمعلوم می

کار رو انجام داده یا نه. با  اون زمان مامانت این



دونست. از مامانت ات حرف زدم ولی چیزی نمیخاله

ای کرده باشن و نشنیده بود که بهش همچین توصیه

گفت سرعت رشد سرطان انجام داده باشه. دکتر می

ی ظاهراً هیچ فرمول مشخصی نداره. ممکنه یه غده

خیم، در عرض مدت کوتاهی سرطانی بشه و خوش

ها. با ی اندامسریع پیشرفت کنه و بزنه به بقیهبعد هم 

یه وکیل هم مشورت کردم، گفت از نظر قانونی هیچ 

دلیلی وجود نداره که ثابت کنه مامانت از همون اولین 

آزمایش سرطان داشته و بابات ازش مخفی کرده. 

ی نامدار شه اثبات کرد که نسخهتازه این هم نمی

مانت باشه. بیمارستان ی ماموگرافی ماواقعاً نتیجه

کنه. بابات خیلی سوابق رو بعد از پنج سال حذف می

تونه ادعا کنه چیزی که نامدار ارائه کرده راحت می

 جعلی و ساختگیه و ربطی به مامانت نداشته. 

 کاوه دنده را عوض کرد و ادامه داد: 

ی خودم هم همینه که همچین ادعایی به جایی تجربه -

ال خواستم با دوتا متخصص هرحرسه ولی بهنمی

جوری تو مشورت کنم و مطمئن بشم. بابات هیچ

ها گردن نگرفته که از روز اول خبر داشته بازجویی



مامانت سرطان داشته و ازش مخفی کرده. اصرار 

ی داره که جواب اولین ماموگرافی فقط یه غده

چربی بوده و خبر نداره بعدها مینا چه کارهایی 

 ی از سرطانش باخبر شده. کرده و چطوری و کِ 

رنگش را های کمکاوه نگاهی به پریسا انداخت که لب

 داد. روی هم فشار می

هرحال بابات قاتل نویده. دوتا قتل مجازاتش فرقی به -

کنم بابات با یه قتل نداره، هرچند من فکر نمی

دوستت نداشته باشه. گفتم که چند روز قبلش با 

گفته نوید رو کشته. ارجمند حرف زده بوده و بهش 

خواسته بیاد خودش رو معرفی کنه ولی ارجمند می

ی تو گفته دست نگه داره بلکه راهی واسه تبرئه

شدی، طاقت پیدا بشه. به نظرم اگه محکوم می

کرد. حس من این اومد اعتراف میآورد و مینمی

رحم تفاوت و بیقدر بینیست که نسبت بهت این

ات درست نبوده ولی به باشه. شاید رفتارش باه

 نظرم دوستت داره.
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 پریسا با بغض گفت: 

نداره. من تو این روزها هزار بار مردم و زنده  -

دیدم. چطور ممکنه شدم. هر شب کابوس اعدام می

قدر آدم یکی رو دوست داشته باشه و طاقت بیاره این

کلید آزادی من دست بابام بود و منتظر  آزار ببینه؟

 نشسته بود شاید تبرئه بشم. 

اصرار ندارم قانعت کنم. تو یه ساعته آزاد شدی،  -

راه نیستی. فعالً از این فکرها بیا بیرون. روبه

فهمم چه حس بدی داری ولی حاال که آزاد شدی می

باید به فکر خودت و زندگیت باشی پریسا. باید این 

لخ رو از ذهنت دور کنی. هنوز یه مسیر روزهای ت

طوالنی زندگی جلوی پاته. دست خودته که چطوری 

 بسازیش.

باز دو قطره اشک روی صورت پریسا غلتید ولی با 

تکان دادن سرش حرف کاوه را تأیید کرد و چند بار 



های بعدی را بگیرد. کاوه پلک زد تا جلوی اشک

 گفت: 

 دستمال تو داشبورده.  -

پریسا دِر داشبورد را باز کرد و یک دستمال برداشت، 

رو. کاوه روی صورتش کشید و باز خیره شد به روبه

 گفت: 

صبح که حکم آزادیت اومد، زنگ زدم به ارجمند.  -

آد آگاهی که با بابات صحبت کنه. ازم گفت می

خواهش کرد بیام دنبالت که تنها آزاد نشی. نیم 

ات گفته فعالً بری ساعت قبل هم زنگ زد گفت باب

ی ارجمند تا بعداً یه فکری برات بکنه. قرار خونه

های جدید شد ببرمت دفتر ارجمند تا دادخواست

علیه نیوشا و امیرعلی و نامدار رو بنویسید. الزمه 

ها دوباره بهش وکالت بدی. گفت واسه این پرونده

 اش. بردت خونهبعد می

 پریسا پوزخند زد.  

بام این بوده که من رو حواله بده به منتهای لطف با -

 جا. رم اونوکیلش؟ واقعاً چقدر زحمت کشیده. من نمی



تنها راه بوده پریسا. هیچ فامیل یا دوستی ندارید که  -

هات که راحت ی فامیلبتونی بری پیششون. خونه

ان که هات هم که فقط ترنم و مانینیستی، دوست

شون. خونهتونن تو رو ببرن کدومشون نمیهیچ

گفتی اعتمادیه. خودت هم همیشه میارجمند آدم قابل

ی باباته. سالهمرد محترم و باشخصیتیه. دوست سی

تونی موقتاً اش بهترین جاییه که میبه نظرم خونه

 بری. 

درسته آدم خوبیه، بهش اعتماد دارم، مطمئنم  -

رسونه ولی یه ره و آزاری بهم نمیچشمش هرز نمی

اش زندگی کنم. وست ندارم برم تو خونهست. دغریبه

رم تا شکایت کنم ولی نمیبریم دفترش از اون سه

 اش.خونه

های ی ما؟ مامان بابام آدمدوست داری بیای خونه -

 ان. نوازیمهمون

 پریسا با غیظ گفت: 

های مامانم تو همین مونده که بیام با یکی از قاتل -

انگار یه خونه زندگی کنم. جوری رفتار نکن 

خواهرت هیچ گناهی نداره. اگه خودش رو قاطی 



زندگی ما نکرده بود، بابام به فکر کشتن مامانم 

دونستم اومد و نمیافتاد. همیشه ازش بدم مینمی

چرا، ولی االن که فهمیدم قبل از مردن مامانم با 

بابام رابطه داشته دیگه ازش بیزارم. به نظرم 

 ترین آدم روی زمینه. عوضی

 مانندی کشید. ه نفس آهکاو

اش کنم ولی من هنوز با شهره خوام تبرئهنمی -

هاش رو کنم اول باید حرفحرف نزدم. فکر می

بشنوم بعد قضاوت کنم. بابات که سفت و محکم 

گه تا وقتی مامانت زنده بوده، با وایستاده و می

 شهره هیچ ارتباطی جز دوتا همکار نداشتن. 

 پریسا زیر لب گفت: 

دروغگوی رذلن. مطمئنم داشتن، شک ندارم  دوتا -

یکی کردن و نقشه کشیدن سرطان مامانم بهدست

 رو مخفی کنن تا به هم برسن.
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من هم از وقتی ماجرا رو شنیدم ذهنم درگیر این  -

قضیه بوده. فکر نکن برام آسونه و راحت از روش 

اهرم تو مرگ مامانت گذشتم. از فکر اینکه خو

شم؛ ولی یه نقشی داشته باشه، دارم دیوونه می

سؤال این وسط هست که جوابی براش ندارم. فرض 

کنیم بابات و شهره آشنا شدن، به هم عالقه پیدا 

کردن و تصمیم گرفتن ازدواج کنن. تا اینجاش بعید 

ها قبل گن مامان بابات از سالنیست چون همه می

ف داشتن. فرض کنیم تا وقتی مدام دعوا و اختال

پای شهره وسط نبوده، بابات باالخره یه جوری با 

زندگیش کنار اومده بوده و بعد از اومدن شهره 

تصمیم گرفته واسه خودش یه زندگی تازه بسازه. 

مگه طالق وجود نداره؟ کی واسه خالص شدن از 

کشدش؟ یه مواردی بوده ها، ولی شر همسرش می

امکان نداره کسی بدون دلیل پشتش ماجرا هست. 

 خاصی زنش رو بکشه که به عشقش برسه. 

هق افتاد که در یک آن دوباره پریسا طوری به هق

 امانش نالید: ی بیصورتش خیس شد. میان گریه



 دلیلش منم، مِن نادون، مِن خودخواه...  -

بغض جوری گلویش را گرفت که ساکت شد و باز هق 

اشت محکم میان مشت زد. دستمالی را که در دست د

 کوچکش فشرد و با صدایی گرفته ادامه داد: 

ونیم قبل از فوت مامانم تقریباً دو سال... دوسال -

دعواهاشون خیلی زیاد شده بود. یه بار خیلی بد 

وقت کتکش دعوا کردن. بابام مامانم رو زد. هیچ

کاری کردن به کتکنزده بود. هرچقدر هم دعوا می

ی اتاقم قایم شده بودم، مثل همه کشید. یادمه تونمی

رفت باال. داشتم از هایی که دادوبیدادشون میوقت

ها اگه دعواشون جور وقتلرزیدم. اینترس می

اومدن وساطت و ام میکشید، عموم یا عمهطول می

شد ولی اون روز کسی نیومد. شاید همه تموم می

 دواز دعواهای این دوتا ذله شده بودن. مامانم یکی

ماه قبلش سقط کرده بود. خیلی عصبی و افسرده 

بود. یادم نیست سر چی گیر دادن به هم و 

دعواشون شد. یهو صدای جیغ مامانم رفت باال و 

کمک خواست. من از اتاق دویدم بیرون. بابام 

موهای مامانم رو پیچیده بود دور دستش و داشت 



زد. مامانم پخش زمین شد. من خشکم بهش لگد می

زد. داد و داد میود. بابام داشت فحش میزده ب

کرد. باالخره بابام بهش گفت گورش مامانم گریه می

رو گم کنه و بره دنبال کارش تا تکلیفش رو معلوم 

کنه. بعد برگشت من رو دید و سرم داد زد برم تو 

اتاقم. از ترس زبونم بند اومده بود. دویدم تو اتاقم. 

دام بلند شه. از ذاشتم صزدم زیر گریه ولی نمی

ترسیدم. از پنجره دیدم مامانم با یه بابام خیلی می

 ساک از حیاط رد شد و رفت.

اش را باال کشید. پریسا نفس عمیقی کشید و بینی

 صدایش از بغض گرفته بود.  

زد ی خاله مهین. زنگ میبعداً فهمیدم رفته خونه -

کردم برگرده ولی زد. التماسش میباهام حرف می

شه. باالخره یه روز بهم گفت قراره ت نمیگفمی

طالق بگیرن. بابام قبول کرده بود من برم با مامانم 

ی مامانم رو بده. گفته بود زندگی کنم و مهریه

ده ولی شرط کرده بود که مامانم خرجمون هم می

ها رو با بغض نباید دوباره ازدواج کنه. مامانم این



ای نداره، چاره گفتبهم گفت. خیلی ناراحت بود. می

 جوری راضی نبود برگرده سر زندگیش. بابام هیچ

پریسا چشمانش را بست و دو قطره اشک از الی 

اش بیرون ریخت. چشم باز کرد و های بستهپلک

 گفت: 

خواست به بابام التماس کردم. گریه کردم. دلم نمی -

کدومشون جدا بشم. راضی نشد. باالخره از هیچ

 وردم. خودکشی کردم. قرص خ

 نگاهی به پریسا انداخت. کاوه نیم

 وقت جرئت خودکشی نداشتی. گفته بودی هیچ -

 پریسا تلخندی زد. 

چند تا قرص بیشتر نخورده بودم. مطمئن بودم  -

میرم. نزدیک برگشتن بابام از سر کار خوردم نمی

که وقت داشته باشن پیدام کنن و نجاتم بدن. 

که به هوش  طور هم شد. رو تخت بیمارستانهمین

جا بودن. هردوشون بغلم اومدم، مامان بابام اون

کردن و گفتن آشتی کردن. انگار اون خودکشی 

نمایشی حسابی تکونشون داده بود. وقتی برگشتیم 



خونه، بابام خیلی عوض شده بود. مهربونی 

 کرد، با مامانم خوب شده بود.می

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_ششصد_و_یک

 سا باز اشک ریخت و نالید: پری

اش رو عوض کرده بود. فهمم نقشهاالن دارم می -

شاید وقتی دیده بود ممکنه من خریت کنم و خودم 

رو بکشم، یه مدت کوتاه سعی کرده بود مثل آدم 

زندگی کنه اما نتونسته بود از شهره بگذره. بعد 

جریان سرطان مامانم پیش اومده و بابام تصمیم 

سروصدا به کشتن بده که من با رو بی گرفته مامانم

 ماجرا کنار بیام و فکر کنم تقدیرش بوده. 

پریسا سرش را پایین انداخت و با درد اشک ریخت. 

 کرد: پایانش زنجموره میی بیمیان گریه

شون رو جوش داده بودم ولی به خیال خودم زندگی -

فهمم باعث مرگ مامانم شدم. اگه االن دارم می



گرفتن و قدر خودخواه نبودم، شاید طالق میاون

مامانم هنوز زنده بود. خدایا... چقدر احمق بودم. 

رسه و چرا فکر کردم عقلم از همه بیشتر می

 ای خدا... تونم وادارشون کنم با هم زندگی کنن؟ می

 کاوه نفسش را پوف کرد. 

تو تقصیری نداشتی پریسا. اون زمان یه نوجوون  -

بودی، حدوداً سیزده سالت بوده. اون نقشه به 

ذهنت رسیده و تصمیم گرفتی مامان بابات رو کنار 

هم نگه داری. اینکه بابات شهامت نداشته مثل آدم 

از مامانت جدا بشه و به فکر کشتنش افتاده، 

تو نیست. ضمن اینکه... قبول دارم بابات  تقصیر

دوستت داره ولی به نظرم بعیده منصرف شدنش از 

کنم طالق فقط به خاطر خودکشی تو باشه. حس می

ای هم وسط باشه، چیزی که شاید باید ماجرای دیگه

 وقت نفهمیم. بیخودی خودت رو سرزنش نکن. هیچ

گرفت و پریسا جواب نداد و کاوه صبر کرد تا او آرام 

 کمی از آن بحران روحی دور شد بعد پرسید: 

خوای کجا بمونی. االن موضوع مهم اینه که می -

ی ما نیست. روزی که دستگیرت شهره خونه



ی خودتون که پیش بابات باشه کردن، برگشت خونه

تونی بیای تعارف گفتم، میو تنهاش نذاره. بی

ی گم تا وقتی ما و راحت باشی. به شهره میخونه

 جایی، نیاد. اون

 اش را باال کشید. پریسا بینی

ی شما هم راحت نیستم. مرسی از دعوتت ولی خونه -

 با مامان بابات رودرواسی دارم. 

 خوای بری؟ جایی تو ذهنته؟ خب کجا می -

تونی برام یه مجوز بگیری که برم هتل؟ چند می -

 تونم چند ماهی زندگیتیکه طال دارم. اگه بفروشم می

چرخونم. کنم و زندگیم رو میکنم. بعد هم کار پیدا می

خوام بگیرم. دوست ندارم دیگه هیچی از بابام نمی

 ای بهش داشته باشم. هیچ وابستگی

 کاوه اخم مالیمی کرد. 

کنی نیست. پریسا، زندگی به این راحتی که فکر می -

امکان نداره بتونی کار مناسبی پیدا کنی که درآمدش 

ی و مسکنت رو بده. تو هنوز باید کمک خرج زندگ



مالی بابات رو قبول کنی تا وقتی بتونی روی پای 

 خودت وایستی. 

دوتا از رم پانسیون. خرجش زیاد نیست. یکیمی -

های دانشگاهمون که از شهرستان اومده بودن تو بچه

های چندنفره گرون گفتن اتاقپانسیون بودن. می

وقت پیدا کنم زندگیم یمهنیست. فکر کنم اگه یه کار ن

چرخه. من زیاد پرخور نیستم. روزی یه وعده غذا می

 بخورم هم راحتم.  

موافقم فعالً واسه یه مدت کوتاه بری پانسیون تا  -

فرصت داشته باشی با خودت کنار بیای ولی زندگی 

توی اتاق مشترک هم آسون نیست، مخصوصاً واسه 

یی و خلوت گرایی و دوست داری تنهاتو که درون

 خودت رو داشته باشی.
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 پریسا زهرخندی زد. 



تون رو های انفرادی ادارهشه یکی از اون سلولنمی -

 بهم اجاره بدید؟ 

مون رو بهت بدم. باور تونم اتاق خودم تو خونهمی -

جا راحتی. مامان بابام هیچ کاری باهات کن اون

 ندارن. 

خوام از بابام کمک بگیرم، معنیش گم نمیوقتی می -

این نیست که قراره خودم رو بندازم سر تو و 

دیگران. تصمیمم اینه که رو پای خودم وایستم. مهم 

ها آرم. باالخره این سختیمی نیست سخت باشه. طاقت

 گذره. می

 کاوه سر برگرداند و با لبخند به او نگاه کرد. 

گردم، دوست نداری آخر شب که من خسته برمی -

شامم رو بذاری تو ماکروفر و بشینی باهام حرف 

رسم خونه، مامان ها وقتی میبزنی؟ بیشتر شب

 بابام خوابن. باید تنها شام بخورم. 

 رنگی زد. پایین انداخت و لبخند کم پریسا سرش را

تون. دوست دارم ولی... نه، درست نیست بیام خونه -

مامان بابات گناه که نکردن. یه قاتل دامادشون 



بوده، چرا باید مجبورشون کنی دختر اون قاتل رو 

کنار خودشون تحمل کنن؟ من واقعاً حس بدی 

 تون. تونم بیام خونهگیرم کاوه. نمیمی

ین را کنار کشید و با مهارت در یک جای کاوه ماش

 خالی تنگ پارک کرد. به سمت پریسا چرخید. 

هاتون رو بزنید و باشه، تو برو باال با ارجمند حرف -

کارهاتون رو بکنید، من هم تو این فاصله برات 

برمت گردم. وقتی برگشتی، میدنبال یه پانسیون می

گیریم یجا. برو ببین، اگه پسندیدی اتاقت رو ماون

 تون وسایلت رو جمع کنی. برمت خونهبعد می

پریسا نگاهی به اطراف انداخت و تازه متوجه شد 

 جلوی دفتر بهروز ارجمند هستند. 

خیلی بهت زحمت دادم. مرسی که اومدی دنبالم و  -

چی رو برام گفتی. خیلی خوب بود که تو این همه

هام رو گوش های مزخرف کنارم بودی و حرفساعت

رم دنبال دادی ولی دیگه برو به کاِرت برس. خودم می

ارم. دمون وسایلم رو برمیرم خونهپانسیون و بعد می

رم که شهره سر کار باشه و احتماالً عصر می

 نبینمش.



های خوام تنها بری تو اون خونه. تمام آدمنمی -

درگیر این پرونده دیروز با وثیقه و کفالت آزاد شدن. 

ری یه شکایت دیگه شا که االن داری مینامدار و نیو

ان. صالح شون، تو همون خونهبذاری روی پرونده

ات دلش ها تنها باشی. عمهنیست وسط اون آدم

خواد بابات رو با دست خودش خفه کنه و بعید می

نیست لطفش شامل حال تو هم بشه. یه روزی قراره 

رو بشی ولی دوست واسه بخشش بابات باهاش روبه

رم قبلش برخوردی پیش بیاد که کار رو بدتر گره ندا

 بزنه. 

 پریسا پوزخند زد. 

افتم به پای رم به خاطر بابام میفکر کردی من می -

تونستم خودم ام؟ به خاطر قاتل مامانم؟ من اگه میعمه

ی هم االن یه شکایت دیگه گذاشته بودم روی پرونده

ری براش بابام ولی گفتی قابل اثبات نیست. محاله کا

 شناسم. بکنم. من این مرد رو دیگه تا آخر عمرم نمی

شاید بعداً نظرت عوض بشه ولی االن دوست ندارم  -

هیچ خطر یا تنشی برات پیش بیاد. خودم ببرمت خیالم 

 تره. راحت



قدر به فکرمی. راستش خودم هم مرسی که این -

 شم تنها نَرم تو اون خونه. خوشحال می

کرد و قبل از اینکه پیاده شود کاوه  پریسا در را باز

 گفت: 

یه چیزی هم بگم که بعداً سرش دعوامون نشه. تو  -

دونی تو ای از محیط کار نداری. نمیهیچ تجربه

ها چه خبره و چه بالهایی ممکنه بعضی از شرکت

سرت بیاد. وقتی مستقر شدی تو پانسیون، تنها راه 

ر مناسب نیفتی دنبال کار. من برات دنبال یه کا

گردم، خودت هم اگه موردی بود که خواستی بری می

جور ها، حتماً بهم بگو تحقیق کنم چهمصاحبه و این

 جاییه بعد برو. 

 باشه.  -

 کاوه لبخند زد و یک ابرویش را باال برد. 

کن شدنت خیلی عجیبه. گوشاین همه حرف -

 دونم تأثیر زندان و کابوس اعدامه یا... نمی

میقی کشید و پشت به او کرد. پریسا نفس ع

 شد گفت: که پیاده میدرحالی



تأثیر زندگیه. خوب بلده آدم رو ادب کنه و یادش  -

 کار باید بکنه، قدر کی رو بدونه. بده چی

که به طرف ساختمان دفتر در را بست و درحالی

رفت، کاوه از پشت او را نگاه کرد. اندامش را می

قدر الغر و شکننده ندیده بود. در مانتوی وقت اینهیچ

شد. انگار این زمان مشکی بلندتر از همیشه دیده می

کمتر از دو هفته در زندان واقعاً به او سخت گذشته 

 بود. 

کرد، انگار بار ها احساس آرامش میکاوه بعد از مدت

سنگینی را از روی دوشش برداشته بودند. در آینه 

ریشش کشید نگاهی به خودش انداخت و دستی به ته

که از همیشه بلندتر شده بود. به خودش لبخند زد. 

ترین اینکه پریسا دیگر قرار نبود اعدام شود، بزرگ

 نعمت بود. 

□ 
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پانسیون »رنگی که باالی آن تابلوی پریسا از در کرم

نصب شده بود بیرون آمد و وارد « ی نسیمدخترانه

رو شد. به طرف پارکی راه افتاد که سر خیابان پیاده

بود. عصر تابستان هنوز ُهرم گرمای روز را با خود 

کرده داشت و پریسا حس کرد برای قدم زدن عجله 

قرار بود و تحمل این روزهای گرم تاب و بیاست. بی

و طوالنی در یک اتاق چهارنفره برایش سخت بود. 

هنوز به این محل شلوغ در مرکز شهر عادت نکرده 

داد. تنها حسن بود و سروصداهای محیط آزارش می

اش که هنوز نتوانسته اتاقیاتاقش این بود که سه هم

و ارتباط برقرار کند، کارمند  ها مأنوس شودبود با آن

گشتند. رفتند و عصر برمیبودند و هرسه صبح می

الاقل بیشتر طول روز اتاق مال خودش بود، هرچند 

ها شغلی داشته باشد. خواست او هم مثل آندلش می

در این دو هفته با چندین آگهی روزنامه و اینترنت 

ه کدام حتی او را برای مصاحبتماس گرفته بود. هیچ

اش حتی برای هم دعوت نکرده بودند. ظاهراً رزومه

تری وجود منشی شدن هم کافی نبود و افراد باتجربه



داشتند که نظر کارفرماها را جلب کنند، مخصوصاً 

شنیدند او دانشجو است و از اول مهر وقتی می

تواند سر کار بیاید، سریع خداحافظی وقت مینیمه

 دادند. ایش نمیهکردند یا پاسخی به ایمیلمی

کرد شاید مجبور میکه با خودش فکر پریسا درحالی

وقت سر کار شود دانشگاه را رها کند که بتواند تمام

برود، نفس عمیقی کشید و سعی کرد فعالً به 

های زندگی نابسامانش فکر های مالی و غصهنگرانی

نکند. به خودش گفت فعالً باید به لحظات خوبی فکر 

تظارش است. بعضی عصرها با ترنم و کند که در ان

گذاشتند و مانی در پارک نزدیک پانسیون قرار می

ها را ببیند. مانی دو هفته بعد امروز هم قرار بود آن

رفت. ترنم از این جدایی زودهنگام از ایران می

غمگین بود و پریسا سعی داشت او را تنها نگذارد و 

زیاد همدیگر ی منظمی بچیند که از همین حاال برنامه

 را ببینند و دلتنگی مانی، ترنم را زیاد اذیت نکند.  

اش زنگ زد. آن را از هایش سرعت داد. گوشیبه قدم

جیبش درآورد و وقتی اسم کاوه را روی آن دید، 

اش فقط لبخند زد. این روزهای سرد و تاریک زندگی



شد. روی گوشی های کوتاه کاوه روشن میبا تماس

حوالپرسی کوتاهی کردند و کاوه انگشت کشید. ا

 پرسید:

 چه خبر؟ امروز دنبال کار نگشتی؟  -

دن، گچند جا زنگ زدم که طبق معمول گفتن خبر می -

خداد تا هم ایمیل و رزومه فرستادم. تو نتونستی برام 

 کار پیدا کنی؟ 

 سپردم، ولی هنوز کسی خبری نداده.  -

 پریسا نفس عمیقی کشید. 

 ر پیدا نکنم... نگرانم. اگه کا -

خدا بزرگه. فعالً که لنگ نموندی. اون چند تیکه  -

ارزید. تا کردی میطالت بیشتر از چیزی که فکر می

 چند ماه دیگه مشکلی نداری. 

ی دانشگاه دو ماه دیگه باید شهریهبعدش چی؟ یکی -

بدم... هرچند فکر نکنم با این وضع بتونم برم 

انشجو خیلی کم وقت و ددانشگاه. کارمند نیمه

 خوان. می



ها رو شه پریسا. هر روز این نگرانیدرست می -

 شه. گی و هزار بار بهت گفتم حل میمی

 خدا کنه بشه.  -

 امروز ارجمند رو دیدی؟  -

 آره، صبح رفتم دفترش.  -

 خواست بگه؟ چی می -

 پریسا با مکث گفت: 

اصرار داشت برم مالقات بابام. گفت بابام بهش  -

ت داده زمینی رو که برام وثیقه گذاشته بود و وکال

االن سندش آزاد شده بفروشه و یه آپارتمان برام 

بخره. وکالت حساب بانکی بابام هم داره و شماره 

 خواست که خرجم رو واریز کنه.کارت می
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پیشنهاد خوبیه. هم دیدن بابات، هم کمکی که  -

 خواد بهت بکنه. می

 هایش را روی هم فشار داد. پریسا لب

گیرم نه خوام. از قاتل مامانم نه چیزی مینمی -

خوام ریختش رو ببینم. من دیگه بابا ندارم. همون می

روز که فهمیدم چه بالیی سر مامانم آورده، برام ُمرد 

 و خاکش کردم. 

تونیم مطمئن بشیم وقت نمیپریسا، ما واقعاً هیچ -

فوت مامانت کار بابات بوده و عمداً بهش نگفته 

 سرطان داره. 

ها راضی نشه ولی من قبول شاید قانون با این دلیل -

کردم. خودم دعواهاشون رو یادمه. وسط زندگیم 

بوده. مطمئنم بابام مامانم رو کشته که به شهره 

 برسه. 

آلود شد و حرفش را قطع کرد، به صدایش بغض

خودش فشار آورد که اشک نریزد. انگار داغ مینا بعد 

از هشت سال دوباره برایش تازه شده بود و این 

کرد، زیاد چشمانش در خلوت روزها زیاد یادش می



شد. کاوه نفس عمیقی کشید اتاق مشترکش خیس می

 و پرسید: 

 آد. بیرونی؟ صدای خیابون می -

 رم پارک. با مانی و ترنم قرار دارم. یدارم م -

 خوش بگذره.  -

گذره تو هم اگه یه روز بیای بریم پارک خوش می -

ها. از اون روز که اومدی این پانسیون رو برام 

 گرفتی، رفتی دیگه پشت سرت هم نگاه نکردی. 

 ای کرد. خندهکاوه تک

گرفتارم پریسا، خیلی درگیر کارم. سرگرد به خاطر  -

ی نوید و وضع تو خیلی باهام راه اومد. اجازه ندهپرو

داد بیشتر از چیزی که معموله روی پرونده کار کنم 

شد. االن یه گناهیت ثابت نمیوقت بیوگرنه شاید هیچ

ی قبلی و ی جدید دستمه. باید تأخیر پروندهپرونده

لطف سرگرد رو جبران کنم. هرشب تا دیروقت سر 

 کارم. 

ین همه گرفتاری باز به فکرمی و مرسی که وسط ا -

 پرسی. حالم رو می



کاوه متوجه نشد تشکر پریسا واقعی است یا به او 

خواست بپرسد. دوست نداشت این طعنه زده، اما نمی

بحث باز شود. پا روی دلش گذاشته و از این دختر 

کناره گرفته بود چون دیگر شدنی نبود که آن دو کنار 

اش چند هفته قبل تنها دغدغههم باشند. محال بود. تا 

ارتباط پریسا و اشکان بود که نتوانسته بود با آن 

تری هم اضافه شده بود. کنار بیاید، حاال درد بزرگ

خواهرش به نوعی در مرگ مادر پریسا سهیم بود و 

توانست این را فراموش وقت نمیاحتماالً پریسا هیچ

ماند کند. امکان نداشت بخواهد یک عمر کنار مردی ب

که هر بار دیدنش او را به یاد قاتلین غیرمستقیم 

وقت اندازد. همان روز اول گفته بود هیچمادرش می

خواهد شهره را که قاتل مادرش است ببیند و حتی نمی

ها را رد کرده ی آندعوت کاوه برای زندگی در خانه

ی کاوه این بود که خیالش از بود. حاال تنها دغدغه

، بعد برای همیشه برود و او را با پریسا راحت شود

زندگی جدیدش تنها بگذارد. نفس عمیقی کشید و 

 گفت: 



هات برس و خوش بگذرون، در برو به دوست -

 های ارجمند هم فکر کن. مورد حرف

 اولی باشه ولی دومی نه.  -

شی. کم نرم میهمیشه اولش لجبازی ولی بعد کم -

 گی. نمی« نه»قدر محکم مطمئنم یه روزی دیگه این

 پریسا نفسش را پوف کرد. 

تونم تو صورت این لجبازی نیست کاوه. من نمی -

قاتل مامانم نگاه کنم و لبخند بزنم. مطمئنم اگه بابام 

زنمش. بهتره نَرم مالقاتش که همین رو ببینم، می

 یه ذره احترامی که باقی مونده حفظ بشه.
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تونی بزنیش. خودت که اتاق مالقات رو دیدی. نمی -

 ست. از پشت شیشه



قدر جوش بیارم که بزنم شیشه رو بشکنم شاید اون -

ها. اصرار نکن کاوه. بعد دوباره بفرستنم پشت میله

خوام. رم سراغ بابام. پولش هم نمیمن دیگه نمی

 اش مال شهره و پرهام باشه. همه

کنم. هرجور راحتی. من باید برم، یه کار اصرار نمی -

 فوری پیش اومد. 

 باشه، مرسی که زنگ زدی.  -

پریسا تماس را قطع کرد و قطره اشکی را که با 

ی چشمش پایین چکیده بود پاک سماجت از گوشه

کرد. نفس عمیقی کشید و به خودش گفت نباید به 

پیدا کند و  هایش فکر کند. باید کارچیز جز هدفهیچ

اش تمام شده بودند. روی پای خودش بایستد. خانواده

آمد و ها کنار میکاوه تمام شده بود. باید با تمام این

هایش را بلندتر برداشت و صدای کرد. قدمزندگی می

 آشنایی از پشت سر اسمش را خواند. 

 پریسا!  -

هایش سست شد. این صدا یک عمر یک آن قدم

دوید همیشه با شوق به سویش میبرایش اشنا بود و 



ولی حاال... نامدار هم تمام شده بود. سر برنگرداند و 

هایش سرعت داد. نامدار از او سبقت دوباره به قدم

 گرفت و مقابلش ایستاد. 

 سالم پریسا.  -

های درهم کشیده خیره شد به پریسا ایستاد و با اخم

 صورت نامدار. 

طوری پیدا واسه چی اومدی؟ اصالً اینجا رو چ -

 کردی؟ 

 نامدار لبخند زد. 

ست. کاری نداشت چند روز دوروبر جوینده یابنده -

ی ترنم بچرخم و تعقیبش کنم تا من رو بیاره خونه

بینیش و باهاش در پیش تو. مطمئن بودم می

 ارتباطی. 

کدوم وقتی هزار بار زنگ زدی و جواب ندادم، هیچ -

ضحه که دوست هات رو باز نکردم، خیلی وااز پیام

کم به خواست نداشتم باهات حرف بزنم. خوبه آدم یه

 دیگران احترام بذاره. 



ها بهت بدهکارم، یکی دیگه هم به خیلی عذرخواهی -

 شه. خاطر این کارم بهش اضافه می

 تر شد. اخم پریسا غلیظ

خوام نه دوست دارم من نه عذرخواهیت رو می -

 ببینمت. االن هم کار دارم. 

خواست از کنار نامدار بگذرد که او بازویش را پریسا 

 گرفت و با مالیمت گفت: 

کنم یه عمر فقط چند دقیقه بهم وقت بده. فکر می -

 دوستی ارزش این رو داره. 

یه عمر دوستی نه، یه عمر دروغ. تو همیشه  -

تظاهر کردی. خودت رو بهم نزدیک کردی که از بابام 

هم برات مهم  انتقام بگیری وگرنه خودم یه ذره

 نبودم. 

بودی پریسا، به دو دلیل. اول اینکه دختر مینایی،  -

زنی که مثل یه خواهر برام عزیز بوده. انتقام گرفتن 

از بابات یه قسمتش به خاطر بالیی بود که سر 

مامانت آورد. غیر از این... من واقعاً خودت هم 

دوست داشتم و دارم. تو و نکیسا دوتا دختر 



وس بودید که همیشه به چشم دخترهای کوچولوی مل

 کردم.خواهرهام بهتون نگاه می
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 پریسا پوزخند زد. 

دوستم داشتی و این همه بال سرم آوردی؟ تو  -

 ی دار. خواستی من رو بفرستی باالی چوبهمی

 جا بکشه. آخرش هم خودم نذاشتم کار به اون -

اگه کاوه نفهمیده بود تو زمان قتل تو حیاط بودی  -

 کردی. این کار هم نمی

کاوه فقط فهمیده بود من اون زمان غایب بودم.  -

شد بگم تونستم باز هم بپیچونمش و انکار کنم. میمی

ها بودم. هیچ دادگاهی واسه همچین تو یکی از اتاق

 کرد ولی من از همون روزیدلیلی تو رو تبرئه نمی

که فرستادنت زندان و قضیه جدی شد، ذهنم درگیر 



بود. فقط دودل بودم که غیرقانونی از کشور خارج 

ها رو بفرستم واسه کاوه که خودم گیر بشم بعد فیلم

جا بهش بگم. باالخره تصمیم گرفتم نیفتم یا همین

ها قاضی رو بمونم و بگم چون حس کردم ممکنه فیلم

و شهادت بدم. االن هم  قانع نکنه، بهتره خودم باشم

گه به با وثیقه اومدم بیرون تا زمان دادگاه. وکیلم می

 رم زندان. شم و میاحتمال زیاد محکوم می

 پریسا با حرص گفت: 

االن اومدی از من رضایت بگیری که جرمت فقط  -

خوای من شکایتم رو کمک نکردن به نوید باشه؟ می

د روش که پس بگیرم که جرم افترا و تهمت هم نیا

دم. بیخود به زندانت بیشتر بشه؟ من رضایت نمی

 خودت زحمت نده. 

خوام پریسا. روزی که من رضایت قانونی نمی -

چی رو تصمیم گرفتم جریان رو به کاوه بگم پیه همه

زدم وقتی بشنوی چه به تنم مالیده بودم. حدس می

کنی. االن فقط اومدم کارهایی کردم ازم شکایت می

رف بزنم که من رو ببخشی، به خاطر تمام باهات ح

کارهایی که تو این هشت سال باهات کردم. فقط 



خوام، دلیلش هم هیچی جز این بخشش قلبیت رو می

 نیست که دوستت دارم. 

پریسا بغضی را که یکباره به گلویش هجوم آورده 

بود فروداد و با تمام وجود سعی کرد اشک نریزد. 

ایستاده بودند و اصالً روی شلوغ میان یک پیاده

دوست نداشت وسط جمعیتی که مدام از کنارشان 

کردند در مقابل مردی که به اعتمادش خیانت عبور می

کرده بود گریه کند. موفق شد اشک را مهار کند اما 

 وقتی حرف زد صدایش از بغض گرفته بود. 

ها تو این تو... بدترین کار رو در حقم کردی. خیلی -

هم بدی کردن ولی مهم نبود، چون زندگی لعنتی ب

 برام زیاد ارزش نداشتن ولی تو... 

ی اش را باال کشید و قطره اشکی را که از گوشهبینی

 چشمش نیش زده بود سریع پاک کرد. نامدار گفت: 

ام. واقعاً از ته دل این رو اش شرمندهبه خاطر همه -

 گم. می

و و رپریسا جواب نداد. خیره شده بود به کف پیاده

 جنگید که گریه نکند. نامدار گفت: داشت با خودش می



وقت نفهمی من تو این هشت سال چه شاید هیچ -

های حسی داشتم. پریسا، تو یکی از عزیزترین آدم

زندگی منی، واقعاً دوستت دارم، حتی االن بیشتر از 

ی واقعیم بوده، ولی انتقام نکیسا که خواهرزاده

وست داشتم. هشت سال گرفتن از افشین رو بیشتر د

پات عذاب تو طفلک رو اذیت کردم، خودم هم پابه

هات رو دیدم و آرومت کردم، کشیدم. گریه

هات رو شنیدم و تسکینت دادم، با هر قطره درددل

اشکت آب شدم رفتم تو زمین، مثل همین االن که 

هات سرخ کنی گریه نکنی ولی چشمداری سعی می

 کنه.شده و داره داغونم می
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نامدار مکثی کرد و چند لحظه به صورت پریسا خیره 

های باریکش به پایین انحنا ی لبماند که گوشه

 برداشته بود. آهی کشید و ادامه داد:



تمام این مدت عذاب وجدان داشتم. هزار بار به  -

ارزه که عزیزم رو قدر نمیخودم گفتم انتقام این

قدر آزار بدم و خودم هم باهاش درد بکشم، باید این

خیال افشین بشم و واسه پریسا تا آخر عمر مثل بی

یه دایی واقعی بمونم ولی هر دفعه افشین رو 

کردم ار میشد. هر کدیدم داغ دلم تازه میمی

تونستم ازش بگذرم. افشین زندگی من رو نابود نمی

کرد. برام شده بود شمشیر دولبه. اگه رهاش 

سوختم، اگه تونستم آروم بگیرم و میکردم نمیمی

دادم هم خودم به خاطر اذیت کردنش تو رو آزار می

کشیدم. باور کن این هشت سال باهات عذاب می

های هر بار چشمواسه من بدتر از تو گذشته. 

خیست رو دیدم، هر دفعه باعث شدم از یه چیزی 

آسیب ببینی، داغون شدم، له شدم، ولی نتونستم از 

های زندگی من افشین بگذرم. دوتا از عزیزترین آدم

گرفتم رو به کشتن داده بود. تا ازش انتقام نمی

 شدم. آروم نمی



پریسا چشمانش را بست و دو قطره اشک از میان 

های لرزانش روی صورتش ریخت. دیگر طاقت پلک

 جنگیدن با گریه را نداشت. 

 تقصیر من چی بود؟ من چه گناهی کرده بودم؟  -

 اختیار صدایش باال رفت. بی

چرا انتقام کارهای بابام رو از من گرفتی؟ فقط به  -

خاطر اینکه ژنش تو وجود من بود؟ چون دخترش 

؟ من خودم تو فهمیبودم؟ من یه آدم مستقل بودم، می

این هشت سال که بابام با نامردی مامانم رو به کشتن 

رسید، داد، زندگیم به فنا رفته بود. زورت به بابام نمی

 تالفیش رو سر من خالی کردی؟ 

کردم بابات وقت هدفم تو نبودی. من فکر میهیچ -

ضعف بابات بودی که من دوستت داره. تو نقطه

وقت تو اذیت انگشت گذاشته بودم روش. هر 

کشید تا شدی، اون عوضی خیلی بیشتر عذاب میمی

خواستم به تو اینکه خودش اذیت بشه. واقعاً نمی

آسیبی بزنم پریسا. به جون خودت قسم تو این هشت 

 سال من هم کنارت عذاب کشیدم. 



تر طرفنامدار آهی کشید و به مردی که چند قدم آن

غره رفت. چشم کردها را نگاه میایستاده بود و آن

 وقتی مرد راه افتاد و رفت، ادامه داد: 

انتقام خیلی حس بدیه، شاید بدترین چیزی که  -

تونی یکی رو ممکنه آدم تجربه کنه. وقتی نمی

خوای آزارش بدی و تالفی ببخشی، وقتی می

کارهایی که کرده سرش دربیاری، این حس لعنتی 

منده که قدر قدرتگیره، اونقدر وجود آدم رو میاون

بازه، حتی عالقه به چی رنگ میجلوش همه

 های زندگیت. ترین آدمنزدیک

هایش را پاک کرد و مستقیم خیره شد به پریسا اشک

 چشمان نامدار. 

تو واسه من تموم شدی. یه عمر به چشم دایی بهت  -

کردم، یه دایی واقعی و مهربون، ولی االن نگاه می

ها تو این ماجرا دیگه هیچ حسی بهت ندارم. خیلی

 شون تو بودی. دیگه مزاحمم نشو. برام ُمردن که یکی

خوام به خدا من دوستت دارم پریسا. هیچی ازت نمی -

دم فقط من رو ببخش، بذار به آرامش برسم. قول می

 وقت تماسی باهات نگیرم و من رو نبینی. دیگه هیچ



بخشم. ازت بیزارم. امیدوارم تا ابد به آرامش نمی -

 نرسی. 

پریسا این را گفت و از کنار نامدار رد شد. نامدار 

های ایستاد و او را از پشت سر نگاه کرد که با قدم

رو جلو تند و سری پایین افتاده در امتداد پیاده

رفت. پریسا شالش را روی صورتش کشید و می

های لرزانش متوجه شد اشکهای نامدار از شانه

تلنبار شده را بیرون ریخته است. آهی کشید و خالف 

 جهت او به راه افتاد.
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ای که به دیوار اتاق پریدهی لبپریسا جلوی آینه

نصب شده بود ایستاده بود و با دقت رژلب صورتی 

که زودتر از بقیه از  کشید. رزیتاهایش میرا روی لب

سر کار آمده و روی تختخوابش دراز کشیده بود با 

 خنده پرسید: 

 کجا به سالمتی؟ قرار داری؟  -



 قرار دارم ولی نه از اون قرارها که فکر کردی.  -

تا حاال ندیده بودم آرایش کنی. راستش رو بگو،  -

ری شیطون؟ مطمئنم قراره با یه پسر جیگر کجا می

 رسی.که داری به خودت میبری بیرون 

 پریسا نفس عمیقی کشید. 

 یه رژ زدم. کالً اهل آرایش نیستم.  -

زد که کاش حرف رزیتا آرزویی ته دلش موج می

درست بود و واقعاً داشت با کاوه سر یک قرار 

رفت. شال سبز را روی سرش انداخت. عاشقانه می

ی یک دنیا تنگ شده بود. دلش برای کاوه به اندازه

گذشت و در این اش میشتر از یک ماه از آزادیبی

گرفت و مدت او را ندیده بود. کاوه مدام تماس می

پیگیر کارهایش بود ولی در این مدت هیچ پیشنهادی 

نکرده بود که همدیگر را ببینند و پریسا سعی کرده 

بود این واقعیت را بپذیرد که کاوه فقط یک انسان 

د بیشتر از این به مسئول و مهربان است. صالح نبو

هم نزدیک شوند. امروز وقتی کاوه زنگ زده و گفته 

آید، پریسا به وجد آمده بود. بود عصر دنبالش می

ها کند گذشته بود و حاال باالخره قرار بود او ساعت



را ببیند، صرفاً به عنوان یک دوست. حسی ته ذهنش 

ی حاال شاید هم بیشتر. یعنی واقعاً همه»گفت 

دوستیه؟ این همه نگرانی و ز روی انسانکارهاش ا

 « تالش که من راحت باشم...

به خودش گفت نباید به خودش امیدی بدهد. این دنیا 

وکتاب نداشت. قرار نبود هرچه چیزش حسابهیچ

خواهد به دست بیاورد. صدای زنگ گوشی او را می

از فکر بیرون کشید و آن را از روی تختخوابش 

 ده گفت: قاپید. رزیتا با خن

کاوه؟ اسمش که خوبه، خدا کنه خودش هم خوب  -

 باشه! 

 پریسا کمی سرخ شد و روی گوشی انگشت کشید. 

 سالم.  -

 سالم. من رسیدم.  -

 آم. االن می -

که به طرف در گوشی را توی کیفش انداخت و درحالی

 رفت با رزیتا خداحافظی کرد. او گفت: می

 خوش بگذره!  -



کرد که باعث شد صورت ی حرفش چشمکی ضمیمه

 پریسا بیشتر سرخ شود. 

کمی بعد سوار ماشین کاوه شد و لبخند عمیقی زد. 

کاوه لبخندش را پاسخ داد. با دقت او را نگاه کرد و 

 گفت: 

راه چطوری؟ از آخرین باری که دیدمت خیلی روبه -

کم چاق شدی، هرچند هنوز نرسیدی شدی. به نظرم یه

ذره تنت. صورتت هم یهبه وزن قبل از زندان رف

 ورو گرفته. رنگ

ها نوبت گذاشتن هر شب آره، بهترم... اینجا بچه -

کنیم، خب وقتی غذا هست مون غذا درست مییکی

 خورم دیگه. می

داد؟ عجب نامادری یعنی قبالً شهره بهت شام نمی -

 خبیثی بوده! 

 لبخند از روی لب پریسا محو شد. 

شه در مورد چیزهای بهتری حرف بزنیم؟ می -

 ها... دوست ندارم یاد اون زمان بیفتم، اون آدم

 کاوه ماشین را به حرکت درآورد. 



دونم چه حسی داری، زدم. مینباید این حرف رو می -

مزه بود. خب دم. فقط یه شوخی بیبهت هم حق می

هللا راستش خواستم با شوخی شروع کنم که اول بسم

 ی خوبی انتخاب نکردم. ات نکنم ولی سوژهدعو

 چرا دعوام کنی؟  -

 خوای بکنی قبلش بهم بگی. قرار بود هرکار می -

فقط قرار بود اگه خواستم جایی برم دنبال کار بهت  -

 بگم که همیشه گفتم.

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_ششصد_و_نه

از کردم همچین اشتباهی بکنی که راستش فکر نمی -

قبل بگم. چرا فکر کردی در مورد چیزی به این 

تونی تنهایی تصمیم بگیری؟ حاال من رو آدم مهمی می

 کردی. کردی اقالً یه مشورت با ارجمند میحساب نمی

کدومتون نگفته بودم چون حوصله نداشتم به هیچ -

بحث کنم. تصمیمم رو گرفته بودم و وقتی انجام دادم 

 به هردوتون گفتم. 



 ه دنده را عوض کرد. کاو

ظهر که زنگ زدی گفتی که رفتی واسه نامدار  -

رضایت دادی، شوکه شدم. چرا همچین کاری کردی 

پریسا؟ این آدم هشت سال عذابت داده. چرا نذاشتی 

 قانون مجازاتش کنه؟ 

بخشیدمش. یه عمر ازش محبت دیده بودم. از  -

روزی که اومد باهام حرف زد، تمام اون خاطرات 

ام جلو چشمم بود. بخشیدم که رها بشم. دوست مد

نداشتم تا آخر عمر از کسی که تمام خاطراتم ازش 

 مهربونی بوده کینه داشته باشم. 

 هایی که دروغ بوده. مهربونی -

نبوده. اون روز که اومد باهام حرف زد عصبانی  -

بخشمش. آرزو کردم وقت نمیبودم و بهش گفتم هیچ

عد... نامدار دوستم داشته. به آرامش نرسه اما ب

محاله یکی بتونه این همه سال تظاهر کنه. من درکش 

 کردم. 

کاوه ماشین را پشت یک چراغ قرمز نگه داشت و به 

 سمت پریسا چرخید. 



شه آدم یکی رو دوست داشته باشه و این همه می -

 اذیتش کنه؟ 

 پریسا به تأیید سر تکان داد. 

شه. انتقام حس بدیه. اون روز نامدار این آره، می -

رو گفت ولی خودم هم قبالً تجربه کرده بودم. گاهی 

قدر قویه که آدم یکی رو دوست داره ولی انتقام اون

کنه. گاهی محبت آدم تو نفرت چی رو محو میهمه

شه، طوری که حتی خودت های دیگه گم میاز آدم

هایی ن وسط آدمفهمی ایزنی و نمیرو گول می

 هستن که دوستشون داری. 

ابروهای کاوه کمی جمع شد و با دقت به چشمان 

 یشمی او نگاه کرد. پریسا تلخندی زد. 

ها پرهامه. این روزهای بیکاری و یکی از این آدم -

تنهایی زیاد اومده تو ذهنم. از وقتی به دنیا اومده 

تا االن که پنج سالشه دوستش داشتم ولی هروقت 

ی ها و کارهای بچگونهزبونیم واسه شیریندل

افتاد که پرهام پسر رفت فوری یادم میقشنگش می

ست، کسی که همیشه ازش متنفر بودم. بعد شهره

رفت هیچ گناهی رفت داداشمه. یادم مییادم می



نداره و خودش انتخاب نکرده مامانش کی باشه. 

 دردوقت بهش محل ندادم و واسه اینکه وجدانهیچ

گفتم پرهام هم من هم نگیرم، همیشه به خودم می

جوری که با بقیه حرف رو دوست نداره، اون

آد طرفم، ولی پره تو بغلشون نمیزنه و میمی

وقت از من محبتی واقعیت اینه که اون طفلک هیچ

اومد سراغم. تر که بود زیاد میندیده بود. بچه

اومد دوست داشت باهاش بازی کنم. گاهی می

گفت ببرمش پارک یا براش خوراکی بخرم ولی یم

زدم. خب طبیعیه که همیشه با بداخالقی پسش می

کم بزرگ شد، فهمید نباید بیاد سراغ من وقتی یه

بینه. به خاطر نفرت وتخم چیزی نمیچون جز اخم

 از شهره، داداشم رو از خودم روندم. 

کاوه ماشین را به حرکت درآورد و وقتی از چراغ رد 

 دند پریسا گفت: ش

ی نامدار هم شبیه همینه. واقعاً دوستم داشته، قضیه -

تازه از من خیلی هم بهتر بوده. من علناً به پرهام 

دادم که دوستش ندارم ولی نامدار همیشه نشون می

برام وقت و حوصله داشت. هزار جور محبت بهم 



کرده که هیچ ربطی به انتقامش از بابام نداشته. من 

شد و تو خونه ها حرفم میبا معلم یا بچهتو مدرسه 

کس رو نداشتم که باهاش حرف بزنم. دلم واسه هیچ

شد و جز نامدار کسی سنگ صبورم مامانم تنگ می

گرفت یا حتی الکی نبود. گاهی دلم از یه چیزی می

های ماهیانه عصبی و کالفه بودم و به خاطر دوره

نامدار ها جور وقتکس عین خیالش نبود. اینهیچ

همیشه بود، همیشه برام وقت داشت، همیشه بلد 

بود حالم رو خوب کنه. اون کارهایی که باهام کرده 

که از بابام انتقام بگیره در مقابل یه عمر محبتش 

هیچی نیست. من واقعاً از ته دل بخشیدمش. دوست 

 نداشتم به خاطر شکایت من مجازات بشه.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 _ششصد_و_ده#قسمت



هرحال به خاطر اینکه وایستاده مردن نوید رو به -

شه. بعیده تماشا کرده و هیچ کاری نکرده مجازات می

 ات و شوهرش رضایت بدن. عمه

اون دیگه به من ربطی نداره. من رها شدم، ذهنم  -

آزاد شد که نامدار قرار نیست به خاطر من بره 

 زندان. 

شت و به پریسا نگاهی رنگی زد، برگکاوه لبخند کم

 انداخت. 

هفت ماه بزرگ شدی پریسا. اون دختری که شش -

پیش به خاطر مواد مخدر بازداشت شده بود و تو 

ی لجباز بود ولی االن یه پاسگاه دیدمش، یه بچه

دونه چی از دختر عاقل کنارم نشسته که می

کار کنه، تصمیم خواد و قراره چیزندگیش می

ه چطور آدمی باشه. گیره که دوست دارمی

خواستم به خاطر این بخشش دعوات کنم ولی می

قانعم کردی که کار خوبی بوده. هم ذهنت از یه 

دغدغه رها شده، هم به یکی فرصت دادی که 

روزهای زندگیش تو زندان نگذره. این مدت به 

 هفت سال بزرگ و بالغ شدی.ی ششاندازه



 پریسا نفسش را پوف کرد. 

کنه. بگذریم. روزهای سخت آدم رو زود بزرگ می -

 ریم؟ بیا از چیزهای خوب حرف بزنیم. کجا داریم می

فرقی نداره، هرجا تو راحتی، کافه یا... هرجا  -

 دوست داری. 

بریم یه جای دنج. من هنوز به شلوغی مرکز شهر  -

خواد. واسه عادت نکردم. دلم یه پارک خلوت می

 ون دلم تنگ شده. مهای حیاط خونهشب

 بریم پارک کوهسار؟  -

 پریسا لبخند زد. 

 جا. وقته نرفتم اونبریم. خیلی -

از سر اولین چهارراه کاوه به سمت غرب پیچید. 

که هر کدام یک لیوان کاغذی چای ساعتی بعد درحالی

در دست داشتند، پیاده از میان درختان پارک پیش 

کس یچرفتند و روی یک نیمکت خالی نشستند. ه

 اطرافشان نبود. پریسا گفت: 

شون دارن واسه روزهای شهریور مردم انگار همه -

هاشون دفتر و مدادرنگی و روپوش مدرسه بچه



خرن. انتظار نداشتم تو هوای به این خوبی اینجا می

 قدر خلوت باشه. این

من پریروز اینجا بودم، اون موقع خیلی شلوغ بود.  -

 زار نفر جمع شده بودن. یه جسد پیدا شده بود، ه

چه شغل وحشتناکی داری کاوه. چطوری تحملش  -

 کنی؟ می

کنم. هاش هم تحمل میدوستش دارم، تمام سختی -

های خوب بزنیم. بیا از جسد و راستی قرار بود حرف

 سختی کار من بگذریم. یه کار موقت برات پیدا کردم. 

 پریسا با اشتیاق پرسید: 

 چه کاری؟  -

نقاشمون تصادف کرده، نصف بدنش تو گچه.  -

تونه بیاد سر کار. امروز چهار ماه نمیاحتماالً سه

تصمیم گرفتن یکی رو به جاش بیارن که کار لنگ 

نمونه. یه کار موقت واسه چند ماهه تا نقاشمون 

برگرده سر کارش ولی گفتم چون نقاشی دوست داری 

در سرت ممکنه خوشت بیاد. فقط اگه بیای باید چا



کنی. واسه پرسنل خانم اجباریه، چه رسمی باشن چه 

 موقت. 

 پریسا لبخند زد. 

امروز روز اشتغاله انگار! صبح از یکی از  -

فرهنگسراهایی که بهشون رزومه داده بودم زنگ 

زدن گفتن واسه ترم پاییز برام کالس آموزش نقاشی 

تونم بگم ساعت کالسم رو بذارن کنن. مینام میثبت

ای ر و به هردوتاش برسم. کالس فرهنگسرا هفتهعص

کار باید دونم نقاش تو آگاهی چیدو روزه. فقط نمی

 بکنه. 

اش رو توصیف گاهی شهود کسی رو دیدن و قیافه -

 خواهیم. کنن. نقاش رو واسه این میمی

ها دیدم که یه سری مگه کامپیوتری نشده؟ تو فیلم -

 چینن کنار هم. می اجزای صورت دارن و تو کامپیوتر

 کاوه سر تکان داد. 

افزار تعداد درسته، کار اولیه با کامپیوتره ولی نرم -

هایی که از اجزای صورت داره محدوده. خیلی شکل

گه شکل بینه، میها شاهد وقتی عکس رو میوقت



تر بینی یا چشم فرق داره یا مثالً قالب صورتش چاق

گیره، رینت میو الغرتره. نقاشمون کارش اینه که پ

کنه تا وقتی شاهد بگه تصویر روش کار می

 بیشترین شباهت رو به فرد مظنون داره.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 #قسمت_ششصد_و_یازده

 تون؟ باید جالب باشه. کی بیام اداره -

زنم که یه روز بیای صحبت کنید با سرگرد حرف می -

ید بری ی ما نیست. باولی محل کاِرت تو اداره

آزمایشگاه کار کنی. وقتی سرگرد تأییدت کرد، 

 کنم. جا معرفیت میبرمت اونمی

 پریسا اخم مالیمی کرد. 

چرا نقاش باید تو آزمایشگاه باشه؟ مگه شما از  -

 کنید؟ شهود بازجویی نمی



کنیم، بعد اگه نیاز به تصویرسازی باشه می -

 فرستیمشون آزمایشگاه چون تمام تشکیالت ومی

 جاست. مون اونسیستم کامپیوتری

 پریسا نفسش را پوف کرد. کاوه گفت: 

نگران نباش، رئیس آزمایشگاه خیلی آدم خوبیه.  -

زاده یکی از بهترین دوستان منه. سفارش دکتر خطیب

 کنم زیاد ازت کار نکشه! می

 ها اعتماد ندارم. ها زیاد به پزشکپزشکه؟ تازگی -

پرسته که داره. یه آدم وطن شناسینه، دکترای جرم -

جا امکان استخدام با دکتراش رو تو هلند گرفته و اون

جور امکانات رو داشته ولی به حقوق باال و همه

عشق خدمت تو وطنش برگشته و داره با شرایط 

اخالق آد. خوشسخت و حقوق معمولی پلیس کنار می

و مؤدبه اما موقع کار جدیه و مدیریت قاطعی داره. 

خونه، آدم اهل سفر و ماجراجوئه، کتاب زیاد مییه 

موسیقی کالسیک و پاپ دوست داره، به شدت مسئول 

و متعهده، محاله قول بده و یادش بره، شوخ و 

شیطون هم هست. در مجموع یکی از بهترین 

 هاییه که تو عمرم دیدم. آدم



 پریسا با خنده گفت: 

کنی؟ ام رو معرفی میتو مطمئنی داری رئیس آینده -

گی بیشتر شبیه معرفی جوری که داری میاین

 خواستگاره! 

ای از چایش را بدون قند نوشید و کاوه جرعه

طور که نگاهش خیره بود به چای درون لیوان همان

 گفت: 

کنی. فکر همیشه با تیزهوشیت آدم رو غافلگیر می -

کردم با دو کلمه حرف برسی به اینجا. مثالً نمی

 کردم. میچینی داشتم مقدمه

 های پریسا گرد شد. چشم

 منظورت چیه؟  -

های درونش کاوه لیوان را آرام تکان داد و به موج

 نگاه کرد. 

درست حدس زدی، دارم یه خواستگار رو بهت  -

زاده، به کنم. رضا... همون دکتر خطیبمعرفی می

پسنده فکر ازدواجه. نه ازدواج کامالً سنتی رو می

اش یکی رو بهش معرفی کنن و بره که خونواده



خواستگاری، نه اهل دوست شدن و این کارهاست. 

نه چند ماه قبل بهم گفته بود دوست داره ازدواج ک

دونه از کجا یه دختر خوب پیدا کنه و واقعاً ولی نمی

 ی ذهنی. براش شده یه دغدغه

ی چای درون لیوان را روی زمین خالی کرد کاوه بقیه

 و لیوان کاغذی را درون مشتش مچاله کرد. 

امروز که شنیدم قراره یه نقاش موقت استخدام  -

کنن، در مورد تو باهاش حرف زدم. دورادور 

ی قتل نوید و ت. ماجراهای پروندهشناختمی

دونست. مشکالتی رو که درگیرش شده بودی می

خوام به سرگرد بهش گفتم تو یه نقاش قابلی و می

معرفیت کنم، این هم گفتم که به نظرم مناسب هم 

هستین. استقبال کرد. شاید ضمن همکاری از 

 همدیگه خوشتون اومد و... 

حرص حرف کاوه  پریسا از روی نیمکت بلند شد و با

 را قطع کرد. 

 بسه دیگه. به حد کافی شنیدم.  -



ی میان پارک راه افتاد. بدون مکث به طرف جاده

 کاوه از جا پرید و دنبالش رفت. 

 چی شد پریسا؟ چرا یهو جوش آوردی؟  -

هایش پریسا بدون اینکه جواب بدهد فقط سرعت قدم

 را بیشتر کرد اما کاوه به او رسید و مقابلش ایستاد. 

 ری؟ از چی ناراحت شدی؟ کجا داری می -

 هایش را روی هم فشار داد و با غیظ گفت: پریسا لب

 فهمی؟ یعنی واقعاً حالیت نیست؟ نمی -

عرفی من فقط خواستم دوتا دوست خوب رو به هم م -

 کنم و شاید آخرش به جاهای خوبی رسید.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی
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 پریسا داد زد: 

الزم نکرده واسه من دنبال شوهر بگردی. بسه  -

دیگه، به حد کافی لهم کردی. چند ماهه داری با 



کنی. یه روز رفتارهای ضدونقیضت داغونم می

ات عزیزترین اسهجوری برام نگرانی که انگار و

شه. آدم دنیام، فرداش برخوردت جدی و سرد می

واسه اتهامم بیشتر از وکیلم دنبال دلیل تبرئه 

گشتی ولی شغلت برعکس این بود. وقتی آزاد می

قدر خوشحال بودی که مطمئن شدم دوستم شدم اون

داری ولی رفتی و نخواستی من رو ببینی. االن بعد 

 دی.یشنهاد خواستگار میاز پنج هفته اومدی بهم پ

 کنان نالید:هقپریسا زد زیر گریه و هق

آم با خودم کنار بیام که تو فقط یه آدم خوبی و تا می -

آی، دوستیه، باز میی کارهات از روی انسانهمه

هات جوریه که آدم رو هات، رفتارت، نگرانینگاه

شه از اون بری رو ابرها ولی تا دلم خوش میمی

 کنی پایین. میباال پرتم 

دوباره صدایش که از بغض و گریه گرفته و نازک 

 شده بود باال رفت. 

بسه دیگه، واقعاً بسه. خر نیستم که نفهمم دوستم  -

ی من داری ولی قبول کردم که نتونستی از گذشته

بگذری. نتونستی با خودت کنار بیای. دلت یه چیز 



ی تونی با دخترگه، عقلت یه چیز دیگه. تو نمیمی

پسر داشته زندگی کنی. که معتاد بوده و دوست

باشه، حقته، ولی من دیگه بریدم. دیگه طاقت 

 ندارم. 

های باریکش که از اشک پریسا دوباره هق زد و لب

 خیس شده بود لرزید. 

خودم رو شکستم، سعی کردم بهت بگم دوستت  -

دارم. خواستم باهات قرار بذارم، اول پس زدی و 

سطه. بهت حق دادم. درست نبود گفتی پای آتیال و

نمک. هم تو رو بخوام هم اون رو بخوابونم تو آب

نشستم تصمیمم رو گرفتم و باهاش کات کردم. تو 

هم استقبال کردی و قرار گذاشتیم، قراری که تهش 

رسید به بازداشتم. من... من تمام اون روزهای 

مزخرف زندان رو فقط با یاد اون چند ثانیه که 

ورم حلقه شده بود تحمل کردم. وسط هات ددست

 دار و اعدام، اون تنها دلخوشیم بود. کابوس چوبه

 مانند شد.  آلود، گرفته و نالهدوباره صدای پریسا بغض

تر امروز دیگه علناً بهت گفتم دوستت دارم. باهوش -

از اونی که نفهمیده باشی. گفتم آدم گاهی یکی رو 



ای ده که از کس دیگهکه براش عزیزه آزار می

انتقام بگیره. شک ندارم خوب فهمیدی چی دارم 

خوای، باشه. حق داری نخوای. گم. من رو نمیمی

ه ولی تو هرکسی حق داره واسه زندگیش انتخاب کن

رو خدا یه ذره رحم داشته باش. بفهم وقتی برام 

کنی. اگه کنی چطوری لهم میخواستگار پیدا می

هات درد زده بودی تو گوشم کمتر از این حرف

داشت. من هیچ انتظاری ازت ندارم. تقصیر تو 

ترین نیست که من همچین خریتی کردم و بزرگ

آخر شانس زندگیم رو از دست دادم. مطمئنم تا 

تونم مردی مثل تو پیدا کنم ولی مقصرش عمرم نمی

 تو نیستی. 

 پریسا نفس عمیقی فروداد و هوار کشید: 

دم باهام فقط تو رو به تمام مقدسات عالم قسم می -

بازی نکن. از زندگیم برو بیرون. بذار خودم رو 

پیدا کنم. بذار یاد بگیرم بدون تو زندگی کنم. نه 

ای کنی نه هیچ توقع دیگهخوام برام کار پیدا می

ازت دارم. تو هیچ دینی به من نداری. بلدم گلیم 

خودم رو از آب بکشم بیرون. مطمئن باش تنهایی 



میرم. آد، از گشنگی هم نمیهیچ بالیی سرم نمی

برو با خیال راحت زندگیت رو بکن، دیگه به من 

 فکر هم نکن. 

 گفت: پایش شد و پریسا بدون مکث راه افتاد. کاوه هم

گی قبول، فقط اینجا دم غروب باشه، هرچی می -

 خوای تنهایی برگردی؟ بذار برسونمت. چطوری می

 گیرم. اسنپ می -

 یه نگاه به گوشیت بنداز، اینجا آنتن اینترنت نداره. -

پریسا ایستاد و به سمت کاوه چرخید. حرصش را با 

 نفسی صدادار بیرون داد.

شه دست از این م. میرتا بیرون پارک پیاده می -

جاش هم خیلی های مسخره ورداری؟ تا همینمراقبت

بیشتر از یه فامیل دور برام کار کردی. ازت ممنونم 

 ولی دیگه واقعاً بسه. 

رسونمت میدون شهران، بعد لجبازی نکن. می -

تونم ولت هرکار دوست داشتی بکن. اینجا واقعاً نمی

شه، پارک پر یکنم برم. خلوته، هوا داره تاریک م

 های ولگرده. سگ و آدم



هایش کمی پریسا نگاهی به دوروبرش انداخت و چشم

 نگران شد. کاوه گفت: 

دم تا وقتی برسیم به جایی که ماشین و آدم قول می -

و اینترنت هست یک کلمه هم حرف نزنم. فقط بیا 

 سوار ماشین شو لطفاً. 

رتر پریسا نگاهی به ماشین کاوه انداخت که کمی دو

ی میان پارک بود. چند هفته قبل تصمیم کنار جاده

گرفته بود عاقل باشد و نباید این تصمیم را فراموش 

 کرد. بدون حرف به طرف ماشین راه افتاد. می

ربع بعد کاوه نزدیک میدان شلوغی ماشین را کنار یک

کشید. تمام این مدت به سکوت گذشته بود و پریسا با 

وباره اشک نریزد. بدون خودش جنگیده بود که د

 اینکه به کاوه نگاه کند گفت: 

 چیز. خداحافظ. مرسی به خاطر همه -

 رو جواب داد: کاوه خیره به روبه

 امیدوارم هرجا هستی موفق باشی.  -

پریسا پیاده شد. بعد از اینکه کاوه حرکت کرد، 

که از کنار رو رساند و درحالیخودش را به پیاده



هار اشک را رها کرد. دلش به کرد، مدیوار حرکت می

 ی تمام دنیا گرفته بود. اندازه

□ 
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پریسا روی صندلی پشت شیشه نشست و نگاهی به 

طرف شیشه نشسته بود. در افشین انداخت که آن

همین دو ماه موهایش سفید شده بود و روی 

ه قبالً نبود. شد کهایی دیده میصورتش چروک

ترین حالتی بود که پریسا تا آن چشمانش در غمگین

زمان دیده بود. طوری خیره شده بود به پریسا که 

ها او را ندیده بوده است. گوشی روی انگار قرن

پیشخان را برداشت و به گوشش چسباند. پریسا زیر 

لب سالم کرد. افشین با صدایی گرفته که برای پریسا 

  غریبه بود گفت:



سالم بابا... خدا رو شکر که نمردم و یه بار دیگه  -

 روی ماهت رو دیدم. 

پریسا باالی چادرش را کمی جلو کشید. نگاهی به 

کابین بغلی انداخت که زنی با کودکی شیرخوار در 

ی مقابلش و آغوشش خیره شده بود به شیشه

 گفت: محزون می

 دلم برات تنگ شده. جات تو خونه خیلی خالیه.  -

دانست چه پریسا دوباره به افشین نگاه کرد. نمی

بگوید. با تردید آمده بود. بعد از چند ماه هنوز در 

تصمیمی برای دیدن پدرش اسیر بود. آمده بود اما بی

دانست چرا اینجاست. آمده بود گله خودش هم نمی

کند، درد هشت سال گذشته را سر پدرش فریاد بزند 

ته و درمانده به نظر قدر شکساما مرد مقابلش آن

شد سرش داد زد، شماتتش کرد. رسید که نمیمی

انگار روزهای تلخ زندان به حد کافی ادبش کرده 

بود، کابوس طناب دار طوری ُخردش کرده بود که 

جایی برای سرزنش نمانده بود. پریسا این روزها را 

کرد فکر مرگی تجربه کرده بود و خوب درک می



آورد. آب دهانش را آدم میزودهنگام چه به روز 

 فروداد و پرسید: 

 خوبید؟  -

 افشین نفسش را پوف کرد.  -

شه خوب بینمت مگه میخوبم بابا. وقتی دارم می -

نباشم؟ باالخره اومدی جون دل بابا. باالخره صورت 

 بینم. قشنگت رو دارم می

رنگی زد. پریسا به خودش فشار آورد و لبخند کم

 افشین پرسید: 

گفت رفتی کنی دخترم؟ بهروز میکارها مییچ -

پانسیون. گفت قبول نکردی برات خونه بخره و 

 مخارجت رو بریزه به حسابت. چرا بابا؟ 

 خوام. من دیگه چیزی از شما نمی -

مه. بذار خیالم من باباتم، هرکاری برات بکنم وظیفه -

ذارم زمین، لنگ راحت باشه روزی که سرم رو می

طوری موقعی که بمیرم هم دستم از ینمونی. انمی

 مونه. گور بیرون می



هایش را روی هم فشار داد و سعی کرد پریسا لب

رحمانه از میان ساکت بماند اما نتوانست. کلمات بی

 هایش بیرون ریخت. لب

شما واقعاً تو عمرتون به من فکر هم کردید؟ روزی  -

که تصمیم گرفتید مامانم رو بکشید، یه ذره ته 

هنتون بود که یه دختر دارید و بدون مادر چی به ذ

 کشه؟ آد، چه عذابی میسرش می

هایش را بست و روی هم فشار داد. افشین چشم

هایش تر شد. لبی چشمانش عمیقهای گوشهچروک

ی چشمانش خیس رو به پایین انحنا برداشت و گوشه

اش را باال کشید و چشم باز کرد. خیره به شد. بینی

 ن سفید مقابلش با صدایی گرفته گفت: پیشخا

آدم گاهی تو زندگیش واقعاً حالیش نیست چه غلطی  -

کنه. خودخواه بودم، درسته. با مامانت داره می

بست رسیده مون به بنسازگاری نداشتیم و زندگی

 بود ولی تو... 

 صدایش از بغض شکست. 



به خدا، به جون خودت قسم تو همیشه عزیزترین  -

خواست یه خراش رو ن بودی. دلم نمیآدم زندگی م

طوری که باید انگشتت بیفته. شاید نتونستم اون

هایی از کوره محبتم رو بهت نشون بدم، یه وقت

دررفتم، سرت داد زدم، بهت زور گفتم ولی... باور 

کن تمامش از روی عالقه بود. من... من اگه 

ی خوب بخونی به خاطر کردم یه رشتهاصرار می

کردم که با خودت بود. اگه بهت امرونهی میی آینده

کی بری و بیای، چطوری زندگی کنی، فقط چون 

ام بیشتره، باید دخترم رو کردم تجربهفکر می

راهنمایی کنم، نباید بذارم زندگیش رو به فنا بده و 

 راه غلط بره.
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 پریسا تلخندی زد. 



هم موفق بودید. با اون کارهاتون بدتر من رو چقدر  -

هایی که یه ذره دور کردید. پرتم کردید تو بغل آدم

خواستن. من محبتی رو که باید از هم خیرم رو نمی

ها وقت بهم ندادید، از غریبهگرفتم و هیچشما می

 اش شد هزارتا بالیی که سرم اومد. گرفتم و نتیجه

شار آورد صدایش باال پریسا مکثی کرد و به خودش ف

نرود اما وقتی دوباره شروع به حرف زدن کرد 

 لحنش عصبی و تند بود. 

اقالً وقتی مامانم رو ازم گرفتید، جای خالیش رو پر  -

کردید. من یهو یتیم شدم. دیگه نه مامان داشتم می

فهمم. این نه بابا. دلتون واسه شهره رفته بود، می

آدم بودم. یه  فهمم، ولی من همیکی رو خوب می

دختر نوجوون بودم که داغ مادر رو دلش بود و 

شما هم فقط دنبال زندگی خودتون بودید. با شهره 

هاتون کردید، بداخالقیشاد بودید، بهش محبت می

هم مال من بود. بعد هم که پرهام اومد و دیگه من 

 کالً فراموش شدم. 

ی چشم پریسا پایین چکید و یک قطره اشک از گوشه

 الید: ن



تو این پنج سال که هرروز جلو چشمم پرهام رو  -

رفتید، یه بار اش میصدقهکردید و قربونبغل می

شد بگید پریسا هم دخترمه، برم بغلش کنم، 

ی سرد ببوسمش؟ غیر از عیدها که یه بوسه

ذاشتید رو لپم، شد یه بار بیاید بغلم کنید، بگید می

کم داری  خونی، چیدخترم دردت چیه که درس نمی

کنی. شد که یا توی خودتی یا داری با ما دعوا می

بابا؟ یه بار اومدید ازم بپرسید اصالً از زندگیم چی 

خوام؟ محبت کردنتون فقط کفش و لباس خریدن می

بود. دیگه آخر لطفتون این بود که با غرغر برام 

وسایل نقاشی بخرید و هردفعه هم کلی نصیحتم کنید 

 شه. شه، زندگی نمینمیکه این کارها شغل 

پریسا نگاهی به صورت خیس افشین انداخت و با 

 صدایی آرام ضجه زد: 

ی امروز، اون زمان یه ذره کاش به جای این گریه -

فکر کرده بودید این دختر چشه که با دنیا سر جنگ 

داره. کاش به جای اون همه کار کردن و پول 

کشیدید. من درآوردن گاهی یه دستی رو سرم می

خواستم. شما خواستم، محبت میکفش و لباس نمی



من هایی اصالً فهمیدید تو این هشت سال چه شب

نخورده تو تختخوابم مچاله شدم و اشک شام

ریختم؟ نفهمیدید، چون با شهره و پرهام سر میز 

خندیدید. گاهی یک گفتید و میبودید و داشتید می

، وقتی «پریسا کجاست»پرسیدید کلمه از شهره می

، دیگه پریسا «اشتها نداشت رفت بخوابه»گفت می

خودتون شد. یه بار از کالً از ذهنتون پاک می

پرسیدید چرا دختر جوونم این همه شب باید اشتها 

نداشته باشه و سر شب بره بخوابه؟ اصالً نه به 

وقت نگفتید شاید عنوان پدر، مثالً دکترید. هیچ

قدر دخترم بیماره، شاید یه مرگیش هست که این

خوابه. برم باهاش حرف اشتهاست و زیادی میبی

 مانش کنم. بزنم، ببینم چشه، اگه مریضه در

 هق آرامی کرد. پریسا هق

مریض بودم بابا، جسمم نه، روحم مریض بود.  -

ی این بودم که بهم نشون بدید ها تشنهتمام این سال

دوستم دارید. نکردید. بدتر هلم دادید عقب. هربار 

خواستم ازتون توجه و محبت بگیرم، جوری زدید 

 تو ذوقم که پشیمون شدم. االن دیگه ادعای دوست



خوره. هرکاری هم بکنید، داشتنتون به دردم نمی

شد خیلی بهتر بگذره این هشت سال عمرم که می

کم دیر یادتون افتاده دوستم داشته گرده. یهبرنمی

ست. باشید، هرچند االن هم محبتتون به مدل همیشه

خواهید برام خونه بخرید، خرجم رو بدید. من می

و پای خودم این چیزها رو الزم ندارم. بلدم ر

وایستم. کاش یه کارگر ساده بودید، کاش شاممون 

زمینی بود و سفرمون امامزاده صالح، نون و سیب

ی مهربون و صمیمی بودیم که ولی یه خونواده

 رفت. کاش... جونمون واسه هم درمی

صدایی از بلندگو در سالن مالقات پیچید که اعالم 

ه پایان کرد زمان مالقات تا سه دقیقه دیگر بمی

 رسد. افشین نالید: می

هرچی بگی حق داری دخترم. اگه عمری بود، اگه  -

آتوسا و شوهرش رضایت دادن و زنده موندم، 

روزی که از اینجا بیام بیرون همه رو جبران 

کنم. باور کن همیشه دوستت داشتم و دارم می

خواست بغلت کنم، پریسا. به خدا همیشه دلم می

قدر ازم کناره اما اون صورت قشنگت رو ببوسم،



کردم شاید دادی. همیشه فکر میگرفتی، راه نمیمی

طوری بهتر باشه. به خیالم اگه حدومرز نگه این

ی پدر و فرزندی بینمون داشتم و یه فاصلهمی

دادی و این به موند، بیشتر حرفم رو گوش میمی

 صالح خودت بود.

 

 #دختری_در_غبار

 #فرناز_نخعی

 پانزده#قسمت_ششصد_و_

صدای افشین از بغض شکست و باز چند قطره اشک 

 روی صورتش ریخت. 

دونم اشتباه کردم. ببخش اشتباه کردم پریسا. می -

دخترم. اگه خدا عمری بهم بده همه رو جبران 

 کنم. می

پریسا خیسی صورتش را با بال چادرش پاک کرد و 

 زهرخندی روی لبش آمد. 

بابا. احتماالً  گاهی واسه جبران کردن خیلی دیره -

هم به اصرار  بینیم. من امروزدیگه همدیگه رو نمی



آقای ارجمند اومدم. تو این دو ماه تقریباً هر روز 

بهم زنگ زده، چند بار اومده پانسیون باهام حرف 

زده که بیام مالقاتتون. اومدم چون دیگه روم 

شد روی اون آدم محترم رو زمین بندازم. خودم نمی

هایی رو که یه ومد یه بار بیام و حرفاهم بدم نمی

عمر ته گلوم رو گرفته بود بهتون بگم. امیدوارم از 

ی پدر و فرزندی ما اینجا خالص بشید ولی رابطه

وقته تموم شده، همون روزی که مامانم رو خیلی

کردم اگه کشتید. این همه سال من الکی فکر می

همون موقع مامانم ُمرده، اقالً بابا دارم. نداشتم، از 

که نتونستید دلتون رو سفت نگه دارید و وقتی 

یازده متأهلید عاشق نشید، بابام ُمرده بود. من ده

 سال دیر فهمیدم. 

 افشین نالید: 

 پریسا...  -

صدای تلفن قطع شد و بلندگو اتمام زمان مالقات را 

اعالم کرد. پریسا از روی صندلی بلند شد و افشین 

است. چند لحظه هم گوشی را گذاشت و برخ

ی افشین شکستهدرچشم ماندند. صورت درهمچشم



هنوز خیس بود و نگاهش محزون. داشت با ایما و 

فهمید. صورتش تا گفت که پریسا نمیاشاره چیزی می

طور به او آخرین حد ممکن ملتمس بود. پریسا همان

های او های افشین روی لبخیره ماند. میان تالش

ت. افشین داشت این کلمه را نقش بس« بیا»ی کلمه

 کرد. پریسا فقط لب زد: تکرار می

 خداحافظ.  -

از کابین دور شد. وقتی از سالن مالقات بیرون 

رفت، چادرش را روی صورتش کشید و باز می

 اشکش سرازیر شد.  

□ 
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ظً٘ ظز ٚ ضٚ ثٝ ٔٛ٘یتٛض آیفٖٛ تهٛیطی ِجرٙس ظز. چٙس پطیؿب 

 ی آتیٝ ٌفت:  ظزٜ ِحظٝ ثؼس نسای ٞیدبٖ

 ذٛاْ حؿبثی ثچّٕٛ٘ت.  ٚااای ؾالْ ػكمٓ. ثسٚ ثیب ثبال وٝ ٔی -

ٞب ضؾیس،  ظٔبٖ زض ثبظ قس ٚ پطیؿب ٚاضز قس. ٚلتی ثبالی پّٝ ٞٓ

َٛض وٝ  آتیٝ اظ زض ثیطٖٚ پطیس ٚ اٚ ضا ٔحىٓ زض آغٛـ ٌطفت. ٕٞبٖ

وطز، ٟٔیٗ وٙبض زض ظبٞط قس ٚ ثب ِجرٙسی ٔحعٖٚ  ثبضا٘ف ٔی ثٛؾٝ

ٟٔیٗ ٞب. ٚلتی احٛاِپطؾی زذتطٞب تٕبْ قس،  ذیطٜ قس ثٝ آٖ

 ثٝ ذٛزـ فكطز ٚ ظٔعٔٝ وطز:  پطیؿب ضا ثغُ وطز. اٚ ضا

 ثبالذطٜ زیسٔت. ذسایب قىطت.  -

اـ ٘كب٘س. ثب زٚ  ای ضٚی ٌٛ٘ٝ ٔٛٞبی پطیؿب ضا ثٛییس ٚ ثٛؾٝ

ٞبی اٚ ضا ٌطفت ٚ وٕی اظ ذٛزـ زٚض وطز ٚ ثب زلت  زؾت قب٘ٝ

 نٛضتف ضا ٍ٘بٜ وطز. 

 ذیّی زِٓ ثطات تًٙ قسٜ ثٛز.  -

 اـ ٌصاقت.  ٚی قب٘ٝپطیؿب زٚثبضٜ اٚ ضا ثغُ وطز ٚ ؾطـ ضا ض

َٛض ذبِٝ. زِٓ ٚاؾٝ قٕب ٚ آتیٝ یٝ شضٜ قسٜ  ٔٗ ٞٓ ٕٞیٗ -

 ثٛز. 

 ٚاضز قس٘س ٚ پطیؿب پطؾیس: 

 ػٕٛ حؿیٗ ٘یؿتٗ؟  -

ٞبی ثیىبض  ی ٕٞىبضٞبی ؾبثمف ثٛز. ثبظ٘كؿتٝ أطٚظ زٚضٜ -



2 
 

ضٖ ضؾتٛضاٖ چٙس ؾبػت زٚض ٞٓ ثبقٗ. اظ لجُ  ٔبٞی یٝ ضٚظ ٔی

 اٖٚ ٞٓ ذیّی زٚؾت زاقت ثجیٙست. لطاض ٌصاقتٝ ثٛزٖ ٌٚط٘ٝ 

 آتیٝ پطؾیس: 

 وٓ ٌطٔٝ.  چبیی یب قطثت؟ پبییع قسٜ ِٚی ٞٙٛظ یٝ -

آضٜ، أطٚظ آفتبة ذیّی تٙسٜ. ٔٗ وّی ػطق ضیرتٓ. قطثت  -

 ثٟتطٜ. 

ٞبی ٞبَ ٘كؿتٝ ٚ  ٞبی قطثت ضٚی ٔجُ وٕی ثؼس ثب ِیٖٛ

ؾطٌطْ نحجت ثٛز٘س. پطیؿب تهٕیٓ ٌطفتٝ ثٛز أطٚظ فبضؽ اظ تٕبْ 

اـ ضٚظ ذٛثی ضا زض وٙبض ایٗ زٚ ػعیع ثٍصضا٘س ٚ ثٝ  ٔكىالت ظ٘سٌی

ٞیچ چیع فىط ٘ىٙس. زض تٕبْ ایٗ ٔست ٟٔیٗ ٚ آتیٝ ثبضٞب ثب اٚ 

ذٛاؾتٙس اٚ ضا ثجیٙٙس أب  س ٚ ٔیتٕبؼ ٌطفتٝ ثٛز٘س، ٍ٘طا٘ف ثٛز٘

ٞبیكبٖ ذٛقحبَ ثٛز، زض  ٞب ضا ثجیٙس. اظ تٕبؼ پطیؿب حبيط ٘جٛز آٖ

ىٝ وؿب٘ی ضا زاقتٝ ثبقی وٝ زٚؾتت زاض٘س ایٙایٗ ثحطاٖ تٟٙبیی 

لسض اظ آتیال زِعزٜ قسٜ ثٛز وٝ  ٚالؼبً ٘ؼٕت ثعضٌی ثٛز أب پطیؿب آٖ

ٌفتٙس  تیٝ ٔیٗ ٚ آحبيط ٘جٛز ذُط وٙس ٚ حتی زض ؾبػتی وٝ ٟٔی

ٞب زض پبضن  تطؾیس ثب آٖ ثٝ آ٘دب ثطٚز، حتی ٔی آتیال زض ذب٘ٝ ٘یؿت

یب ضؾتٛضا٘ی لطاض ثٍصاضز ٚ آتیال ذجطزاض قٛز ٚ ؾط ثطؾس. چٙس ٚلت 

پیف وٝ زازٌبٜ ٔتٟٕبٖ فطػی پطٚ٘سٜ ثطٌعاض قسٜ ٚ ٔحىٛٔیتكبٖ 

ٔؼّْٛ قسٜ ٚ ثؼس اظ تدسیس٘ظط ٞٓ ضأی اِٚیٝ تأییس قسٜ ثٛز، 
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ٔبٜ الظْ  قفالالُ تب ی ٟٔیٗ ثطٚز.  پطیؿب پصیطفتٝ ثٛز ثٝ ذب٘ٝ

ای زاقتٝ ثبقس. اٚ زض ظ٘ساٖ  ٘جٛز ٍ٘طاٖ ثبقس وٝ آتیال ثطایف ٘مكٝ

 ٞبیف آظاضـ ثسٞس.  تٛا٘ؿت ٘بٌٟبٖ ٘بظَ قٛز ٚ ثب حطف ثٛز ٚ ٕ٘ی

ثؼس اظ ٘بٞبض حبَ پطیؿب ذیّی ثٟتط قسٜ ثٛز. ٔٛلتبً تٕبْ 

ٞب حؽ ذٛثی  ثؼس اظ ٔستاظ یبز ثطزٜ ثٛز ٚ اـ ضا  زضزٞبی ظ٘سٌی

 زاقت. آتیٝ یه ِیٛاٖ چبی ٔمبثّف ضٚی ٔیع ٌصاقت ٚ پطؾیس: 

 ی قبٞسٞب چٝ حىٕی ٌطفتٗ؟  ضاؾتی ذجط ٘ساضی ثمیٝ -

 اثطٚٞبی پطیؿب خٕغ قس. 

 قبٞس؟ فمٍ ٘بٔساض قبٞس ثٛز.  -

حبَ زیسٜ ثٛزٖ ٚ ضفتٝ  ٞبییٝ وٝ ٘ٛیس ضٚ ثی ٔٙظٛضْ ٕٖٞٛ -

 ٔثُ آتیال.  ثٛزٖ،

آلبی اضخٕٙس ثٟٓ ظً٘ ظز ٌفت ّٞیب تجطئٝ قسٜ چٖٛ زازٌبٜ  -

لجَٛ وطزٜ وٝ ٔتٛخٝ ٘كسٜ ٘ٛیس ٔؿْٕٛ قسٜ ٚ فىط وطزٜ فمٍ 

٘بٔساض وٝ ذٛزـ اػتطاف وطزٜ ثٛز ٔتٛخٝ ثٛزٜ ثبثبْ ٘ٛیس ضٚ ٔؿتٝ. 

ٔؿْٕٛ وطزٜ ٚ لهس لتّف ضٚ زاضٜ، ٔحىْٛ قس ثٝ یه ؾبَ ظ٘ساٖ 

أیطػّی ٞٓ... ثٝ ذبَط وٕه ٘ىطزٖ ثٝ ٘ٛیس  ٚ خطیٕٝ، ٘یٛقب ٚ

 ٔحىْٛ قسٖ ثٝ قف ٔبٜ ظ٘ساٖ.

 پطؾیس:ٟٔیٗ 

چطا ضيبیت زازی پطیؿب خٖٛ؟ حبال ٘بٔساض ضٚ ٌفتی ثٝ ػٕط  -
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اظـ ٔحجت زیسٜ ثٛزی ِٚی ٔٗ ٚلتی قٙیسْ ٚاؾٝ اٖٚ زٚتب 

ضيبیت زازی ٚالؼبً تؼدت وطزْ. ذیّی ٘بٔطزٖ. ثب ثسخٙؿی 

ٙساظٖ ٌطزٖ تٛ وٝ ٔجبزا وؿی ثٝ ذٛزقٖٛ ُ ضٚ ثتذٛاؾتٗ ل ٔی

 قه وٙٝ. 

پطیؿب ثٝ ضٚظی فىط وطز وٝ ثطای ٘بٔساض ضيبیت زازٜ ثٛز. آٖ 

ٞب  ٞب زض ذیبثبٖ قت وبٜٚ ضا ثطای آذطیٗ ثبض زیسٜ ثٛز. ؾبػت

ٞسف ضاٜ ضفتٝ ٚ اقه ضیرتٝ ثٛز ٚ آذط قت وٝ ثٝ پب٘ؿیٖٛ  ثی

قٝ ثٟت ظً٘  ٔی»ثطٌكتٝ ثٛز، پیبْ وٛتبٞی اظ ٘بٔساض زاقت. 

 « ثع٘ٓ؟

آٖ ثحطاٖ ػبَفی ٚ حؽ تّد پطیؿب خٛاة ٘سازٜ ثٛز. زض 

ٔبخطاٞبی آٖ ضٚظ ٞیچ تٛا٘ی ثطای نحجت ثب ٘بٔساض ٘ساقت ٚ 

ذٛاؾت  حبَ ثب ایٙىٝ لّجبً اٚ ضا ثركیسٜ ثٛز، زِف ٕ٘ی زضػیٗ

ٞبی ز٘یب  تطؾیس، اظ تٕبْ آزْ اضتجبَی زاقتٝ ثبقٙس. اظ ٘بٔساض ٔی

ثٝ ٘ظطْ »ٚحكت زاقت. زٚ ضٚظ ثؼس ٘بٔساض پیبْ زیٍطی زازٜ ثٛز. 

ٞب ضٚ  ذٛاؾت ایٗ حطف زٚؾت ٘ساضی ثب ٔٗ حطف ثع٘ی. زِٓ ٔی

ذٛای، ٔٗ ٞٓ  حًٛضی یب الالً تّفٙی ثٟت ثٍٓ ِٚی حبال وٝ ٕ٘ی

ذٛاؾتٓ اظت تكىط وٙٓ وٝ ضيبیت  ذٛاْ اشیتت وٙٓ. ٔی ٕ٘ی

زازی. أیسٚاضْ ٔؼٙیف ایٗ ثبقٝ وٝ تٛ زِت ٞٓ ٔٗ ضٚ ثركیسی. 

ب وبضی زاقتی وٝ زایی یبزت ثبقٝ اٌٝ یٝ ضٚظی یٝ خبی ایٗ ز٘ی
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وٙٓ. اٌٝ ٘رٛای تب اثس  تٛ٘ؿت وٕه وٙٝ، اؾتمجبَ ٔی ٘بٔساض ٔی

ٕٞیكٝ زٚؾتت زاضْ. تٛ یىی اظ  ِیزْ ٚ ٔٗ ضٚ ثجیٙی ثٟت حك ٔی

 «ٞبی ایٗ ز٘یبیی پطیؿب. ثٟتطیٗ آزْ

پطیؿب ایٗ پیبْ ضا ٞٓ ذٛا٘سٜ ٚ خٛاة ٘سازٜ ثٛز. اٚ ٞٓ ثطای 

ٞبیف زض  زاقت أب تٕبْ حؽ٘بٔساض زِتًٙ ثٛز. ٞٙٛظ زٚؾتف 

 ظذٓ اظ زؾت زازٖ ٕٞیكٍی وبٜٚ ٌٓ قسٜ ثٛز. 

 ی پطیؿب ضا تىبٖ زاز ٚ ثب قیُٙت پطؾیس:  آتیٝ قب٘ٝ

ٞٛی! ودب ضفتی یٟٛ؟ ٕٞچیٗ پطت قسی اٍ٘بض انالً ایٙدب  -

 ٘یؿتی. ٘كٙیسی ٔبٔبٖ چی پطؾیس؟ 

 ضٍ٘ی ظز ٚ ؾط تىبٖ زاز.  پطیؿب ِجرٙس وٓ

 اؾٓ پطت قس. قٙیسْ. ثجركیس حٛ -

 ثٝ ٟٔیٗ ٍ٘بٜ وطز ٚ ٌفت: 

ٚلت  ٚاؾٝ ٘یٛقب ٚ أیطػّی ضيبیت ثسْ. ٞیچ ذٛاؾتٓ ٕ٘ی -

ٚالؼبً زٚؾت  تٛ٘ٓ ثٝ ذبَط تٟٕتی وٝ ثٟٓ ظزٖ ثجركٕكٖٛ. ٕ٘ی

زاقتٓ ثٝ ذبَط تٟٕت ٚ افتطا ٞٓ ثٕٛ٘ٗ ظ٘ساٖ ثّىٝ آزْ ثكٗ ٚ 

 تالفی اٖٚ ضٚظٞبی ٔعذطفی وٝ ثٟٓ تحٕیُ وطزٖ زضثیبز ِٚی

آلبی اضخٕٙس انطاض وطز. ٌفت اٌٝ قىبیتٓ ضٚ پؽ ٍ٘یطْ، آتیف 

زیٍٝ ذیّی ؾرتٝ ٚاؾٝ ثبثبْ قٝ ٚ  اْ ٚ قٛٞطـ تٙستط ٔی ػٕٝ

ٌفت ٕٔىٙٝ ثٝ ذبَط اٖٚ وبض یه ؾبَ  ضيبیت ثسٖ. ٔی
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وٙٝ.  اْ ضٚ ثیكتط ٔی ی ػٕٝ ٔحىٛٔیتكٖٛ ثیكتط ثكٝ ٚ ایٗ ویٙٝ

 ضاؾتف... ٘تٛ٘ؿتٓ ؾط حطفٓ ثٕٛ٘ٓ. 

ایٙب وٝ ٞٙٛظ  ات تٛ ضيبیت زازی ٚ تْٕٛ قس ِٚی ػٕٝ حبال -

 ٚاؾٝ ثبثبت ضيبیت ٘سازٖ. 

ٞٙٛظ ٔحبوٕٝ ٘كسٜ. خؼفط ٔٗ ٞٙٛظ یٝ قىبیت زیٍٝ زاضْ.  -

قٝ. آلبی اضخٕٙس  اٌٝ ضيبیت ٘سْ، ذیّی ثیكتط ٔحىْٛ ٔی

٘یتٓ ضٚ ٘كٖٛ زازٜ ثبقٓ  ٌفت ٚاؾٝ ٘یٛقب ضيبیت ثسْ وٝ حؿٗ ٔی

ی خؼفط ٞٙٛظ ٚلت زاضیٓ ثبٞبقٖٛ ٔؼبّٔٝ  ِٚی ثؼس ٚاؾٝ پطٚ٘سٜ

 وٙیٓ. 

 آتیٝ ِجف ضا وح وطز ٚ پطؾیس: 

حبال ٘یٛقب ضٚ ٚویُ ٌفتٝ الظٔٝ، زیٍٝ ٚاؾٝ اٖٚ أیطػّی  -

 ػٛيی چطا ضيبیت زازی؟ 

زازْ،  ذت ٘یٛقب ػبقمكٝ. اٌٝ ٚاؾٝ أیطػّی ضيبیت ٕ٘ی -

وطز ٚ ثبظ  ٘كؿت ٌٛـ ٔبٔب٘ف ضٚ پط ٔی ٘یٛقبی ٔبضِٔٛه ٔی

قس. ٞسف اضخٕٙس ایٙٝ وٝ ٚاؾٝ ثبثبْ  اـ اظ ٔبٞب ثیكتط ٔی یٙٝو

 ضيبیت ثٍیطٜ. 

 پطیؿب ٘فؿف ضا پٛف وطز ٚ ازأٝ زاز:

ؾٛظٜ. اٖٚ ثبض وٝ  ٔٗ اظ ثبثبْ زَ وٙسْ ِٚی زِٓ ثطاـ ٔی -

زیسٔف... زیٍٝ اٖٚ آزْ غس ٚ ٔغطٚض ٕٞیكٍی ٘جٛز، یٝ ٔطز 
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وطز ٚ  طیٝ ٔیقىؿتٝ ٚ غٍٕیٗ ثٛز وٝ خّٛی ٔٗ ٔثُ یٝ ثچٝ ٌ

ٌفت ثجركٕف. ٘تٛ٘ؿتٓ ثجركٓ، ثٝ ذٛزـ ٞٓ ٌفتٓ زیٍٝ  ٔی

ای ثیٗ ٔب ٘یؿت ِٚی زِٓ ٞٓ ٘یٛٔس وبضی ضٚ وٝ اظ زؾتٓ  ضاثُٝ

آز ثطاـ ٘ىٙٓ. ٚاؾٝ ٘یٛقب ٚ أیطػّی ضيبیت زازْ وٝ آلبی  ثطٔی

َٛضی وٝ زٚؾت زاضٜ پیف ثجطٜ. ثبثبْ  اضخٕٙس ثتٛ٘ٝ وبضـ ضٚ اٖٚ

ٔبٔب٘ٓ ثستطیٗ وبض ز٘یب ضٚ وطزٜ ِٚی زػب  ٚالؼبً زض حك ٔٗ ٚ

وٙٓ اػساْ ٘كٝ، یٝ ضٚظی اظ ظ٘ساٖ ثیبز ثیطٖٚ ٚ ٔثُ آزْ ظ٘سٌی  ٔی

ثىٙٝ. ثتٛ٘ٝ وٙٝ. ٚاؾٝ ٔٗ پسضی ٘ىطز ِٚی ذسا وٙٝ ٚاؾٝ پطٞبْ 

اٖٚ ثچٝ تمهیطی ٘ساضٜ وٝ قٟطٜ ٚ افكیٗ زػٛتف وطزٖ ثٝ ایٗ 

 اظ ٔٗ ثبقٝ. ثٟتط ز٘یب. زٚؾت زاضْ ظ٘سٌیف 

 ٔب٘ٙسی وكیس.  ٟٔیٗ ٘فؽ آٜ

زی پطیؿب خٖٛ.  زَ ٟٔطثٛ٘ت ػیٗ ٔبٔب٘تٝ. ثٛی ٔیٙب ضٚ ٔی -

تٖٛ ذیّی قجیٟٝ ٞٓ اذاللتٖٛ. ٔیٙب یٝ فطقتٝ ثٛز وٝ  ٞٓ لیبفٝ

ضحٕی ثٟف فطنت ٘ساز ظ٘سٌی وٙٝ. اظ ضٚظی وٝ  اٖٚ ٔطز ثب ثی

قس ٚ االٖ  قس قبیس زضٔبٖ ٔی قٙیسْ ؾطَب٘ف اٌٝ ظٚزتط ػُٕ ٔی

 ظ٘سٜ ثٛز، زاغٓ تبظٜ قسٜ. 

زاض قس ٚ ؾىٛت وطز. آتیٝ ِیٛاٖ چبی ضا ثٝ  ٟٔیٗ ثغىنسای 

 زؾت ٔبزضـ زاز ٚ ٌفت: 

تٛ ضٚ خٖٛ ٞطوی زٚؾت زاضی یٝ أطٚظ ضٚ زیٍٝ ٌطیٝ ٘ىٗ.  -
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زیٍٝ حبِی ٚاؾٝ  ،ظاضی وطزی لسض ٌطیٝ ایٗ چٙس ٔبٜ اٖٚ

 وسٕٖٚٔٛ ٕ٘ٛ٘سٜ.  ٞیچ

ای ٘ٛقیس ٚ   ٟٔیٗ ثغًف ضا فطٚزاز ٚ ِیٛاٖ ضا ٌطفت. خطػٝ

 ضٍ٘ی ظز.  وٓ ِجرٙس

افتٝ  ؟ ٞطٚلت یبزْ ٔیثٕٛ٘ی آی پیف ٔب پطیؿب خٖٛ چطا ٕ٘ی -

زِٓ  وٙی تب زذتط تٛ یٝ اتبق ظ٘سٌی ٔیزاضی تٛ پب٘ؿیٖٛ ثب چٟبض

ٌیطٜ. تب ٚلتی آتیال ثٛز، ٍ٘فتٝ ثٛزْ وٝ ٘بضاحت ٘كی ِٚی االٖ  ٔی

ٌٝ. ٔب اظ ذسأٛ٘ٝ.  ی ٔب. حؿیٗ ٞٓ ٕٞف ٔی وٝ ٘یؿت. ثیب ذٛ٘ٝ

 زذتط ذٛزٔٛ٘ی. ٞیچ فطلی ثب آتیٝ ٘ساضی. تٛ ٔثُ 

زٚ٘یس چمسض قٕب ٚ آتیٝ ضٚ  ٔطؾی ذبِٝ، ذٛزتٖٛ ٞٓ ٔی -

ٚ ٕٞیكٝ ثٟٓ ُِف زاضٖ  زٚؾت زاضْ، ثب ػٕٛ حؿیٗ ٞٓ ضاحتٓ

زٚؾت زاضْ ضٚ پبی ذٛزْ تطْ ثٕٛ٘ٓ پب٘ؿیٖٛ.  ِٚی االٖ ضاحت

 ٚایؿتٓ. 

 ٟٔیٗ ِجرٙس ٔحعٚ٘ی ظز. 

زٚ٘ؿتٓ  اظ چٙس ؾبَ لجُ وٝ ٔیچٝ آضظٚٞبیی ثطات زاقتٓ.  -

ٌفتٓ یٝ  وطزٖ. ثٝ ذٛزْ ٔی آتیال زٚؾتت زاضٜ، تٛ زِٓ لٙس آة ٔی

تٛ٘ٓ ثطات ٔبزضی وٙٓ. تٕبْ  ، ثؼس ثیكتط ٔیقی ػطٚؾٓ ٔیضٚظ 

 وٙٓ.  وبضٞبیی وٝ ٔیٙبی ذساثیبٔطظ ٚلت ٘ىطز ثطات ثىٙٝ، ذٛزْ ٔی

ٜ ٔىثی وطز ٚ ٍ٘بٞی ثٝ پطیؿب ا٘ساذت وٝ زض ؾىٛت ذیطٜ قس
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 تط قس.  ٞب. ِجرٙسـ پطضً٘ ثٛز ثٝ ٔیع ٔیبٖ ٔجُ

ضٚ ض٘دٛ٘سٜ ِٚی ثبٚض وٗ  ٓتٛ ػعیع زِ ٓزٚ٘ٓ ایٗ پؿط ٘بزٚ٘ ٔی -

زٚؾتت زاضٜ پطیؿب. ٞط وبضی وطزٜ اظ ضٚی زٚؾت زاقتٗ ثٛزٜ. اٌٝ 

غیطت ظیبزی ٘كٖٛ زازٜ ٚالؼبً ذیبَ اشیت وطز٘ت ضٚ ٘ساقتٝ. 

ثٝ آتیال یٝ فطنت زیٍٝ  ذٛاْ، ٘ٝ ٍ٘ٛ. پطیؿب، یٝ چیعی اظت ٔی

آظاز قس، ثٟف فطنت آتیال ٌصضٜ. ٚلتی  ثسٜ. قف ٔبٜ ػیٗ ثطق ٔی

زْ اٌٝ زٚثبضٜ تٛ ضٚ  َ ٔیٚآٔس وٙیس. ٔٗ لٛ ثسٜ. ثصاض یٝ ٔست ضفت

 وٙٓ.  ذٛزْ ازثف ٔی ض٘دٛ٘س

 پطیؿب ٘فؽ ػٕیمی وكیس.  

یٝ ػٕط زٚؾتٓ زاقتٝ ٚ ثٝ ذیبَ ذٛزـ  ٌفت ٔیثبثبْ ٞٓ  -

تٕبْ ثالٞبیی وٝ ؾطْ آٚضزٜ اظ ضٚی زٚؾت زاقتٗ ثٛزٜ. ٘ٝ ذبِٝ، 

زیٍٝ ٚالؼبً ذیبَ ٘ساضْ ثٝ یىی وٝ اذاللف ػیٗ ثبثبٔٝ فطنت ثسْ 

 چٙس ؾبَ اشیتٓ وٙٝ. 

 آتیٝ اذٓ ٔالیٕی وطز ٚ ثب قیُٙت ٌفت: 

ودبـ َٛضی حطف ٘عٖ زذتط! آتیال  پكت ؾط زازاقٓ ایٗ -

ت تبیی ثب ٞٓ ثٛزیٓ. وِی اشیت بَ ؾٝػیٗ ثبثبتٝ ذسایی؟ ایٗ ٕٞٝ ؾ

وطزٜ؟ حبال ثبز ٚضـ زاقتٝ ثٛزٜ ذٛاؾتٝ ثطات ازای ٔطزٞبی 

 غیطتی ضٚ زضثیبضٜ. 

 پطیؿب پٛظذٙس ظز. 



10 
 

ٞبـ ضٚ پبن ٘ىطزٜ  اظ ثؼًی ٘ظطٞب ثستط اظ ثبثبٔٝ. وبـ پیبْ -

ُٔبثك ٔیّكٝ  چی زازْ. زازاقت تب ٚلتی ٕٞٝ ثٛزْ ٘كٛ٘ت ٔی

اذاللٝ أب وبفیٝ یٝ چیعی ثكٜٙٛ وٝ ذٛقف ٘یبز.  ذٛة ٚ ذٛـ

ضیعٜ ؾط آزْ. ٔٗ ٚالؼبً ٔطز ثسزَ  ٞبی ز٘یب ضٚ ٔی ثستطیٗ تٟٕت

 ذٛاْ.  ٕ٘ی

 ی پطیؿب ا٘ساذت ٚ ثب ٟٔطثب٘ی ٌفت:  ٟٔیٗ زؾت زٚض قب٘ٝ

غٍّ وطزٜ. تٛ فطنت ثسٜ، يٕب٘ت ایٙىٝ اشیتت ٘ىٙٝ ثب ٔٗ.  -

ضٚی ٔٗ ضٚ ظٔیٗ ٘ٙساظ پطیؿب خٖٛ. تٛ زذتط ٔٙی، آتیال ٞٓ 

 ضٜ. ثصاض...  پؿطٔٝ. خٛ٘ٓ ٚاؾٝ ٞطزٚتٖٛ زضٔی

 پطیؿب حطف اٚ ضا لُغ وطز ٚ ٔحىٓ ٚ لبَغ ٌفت: 

 تٛ٘ٓ. اظ اَٚ ٞٓ احؿبؾٓ ثٝ آتیال اْ ذبِٝ، ٚالؼبً ٕ٘ی قطٔٙسٜ -

وطزْ.  ػبقمب٘ٝ ٘جٛز. ٔٗ یٝ ػٕط ثٝ چكٓ زازاـ ثٟف ٍ٘بٜ ٔی

قٝ ثٝ ظٚض ػٛو وطز. ذٛاؾتٓ، ؾؼی وطزْ وٝ  احؿبؼ ضٚ ٕ٘ی

 حؿٓ ػٛو ثكٝ ِٚی ٘كس. 

قٝ پطیؿب خٖٛ. تٛ تدطثٝ  ٚلتی ثطیس ظیط یٝ ؾمف ػٛو ٔی -

٘ساضی زذتطْ. ٔبٞب ٚلتی ػطٚؾی وطزیٓ انالً زضؾت ٕٞؿطٖٔٛ 

ٞب ثٛز،  ثطٖٚ ٚ ایٗ خّؿٝ ذٛاؾتٍبضی ٚ ثّٝ قٙبذتیٓ. چٙس ضٚ ٕ٘ی

فٛلف ثؼس اظ ٘بٔعزی چٙس ثبض ضفتٝ ثٛزیٓ ضؾتٛضاٖ ٚ پبضن؛ ِٚی 

قٝ. یٝ  قٝ، آزْ اٍ٘بض زیسـ ػٛو ٔی ٚلتی ظ٘سٌی قطٚع ٔی
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 آز.  زٚ٘ٓ اظ ودب ٔی افتٝ ثٝ زَ آزْ وٝ ٕ٘ی ٟٔطی ٔی

 پطیؿب ثٝ چكٕبٖ ٟٔیٗ ٍ٘بٜ وطز. 

 ظزٚاج وٙٓ، ٘ٝ ثب آتیال ٘ٝ وؽ زیٍٝ. ٔٗ ٚالؼبً زٚؾت ٘ساضْ ا -

ی وبٜٚ خّٛی چكٕف تهٛیط قس.  ٔٛلغ ٌفتٗ ایٗ حطف چٟطٜ

لجّف فكطزٜ قس. اظ ٕٞبٖ غطٚة زٍِیطی وٝ وٙبض یه ٔیساٖ 

قّٛؽ اظ وبٜٚ خسا قسٜ ثٛز ٞیچ ذجطی اظ اٚ ٘ساقت. وبٜٚ ضفتٝ ثٛز، 

زِتًٙ لسض ثطایف  ٘ٝ تٕبؼ ٌطفتٝ ثٛز ٘ٝ پیبٔی زازٜ ثٛز. پطیؿب آٖ

ثٛز وٝ ثبضٞب تهٕیٓ ٌطفتٝ ثٛز ظً٘ ثع٘س ٚ الالُ نسایف ضا ثكٙٛز 

أب ثب ذٛزـ خٍٙیسٜ ٚ ایٗ وبض ضا ٘ىطزٜ ثٛز. ایٗ ذٛاؾت ذٛزـ 

اـ ثیطٖٚ ثطٚز. نالح ٞطزٚقبٖ زض ایٗ ثٛز.  ثٛز وٝ وبٜٚ اظ ظ٘سٌی

 اـ ضا وٙبض ظز ٚ ِجرٙس ثط ِت آٚضز.  زِتٍٙی

ٞب  االٖ ثؼس اظ ٔست٘یٓ؟ قٝ زیٍٝ زض ٔٛضزـ حطف ٘ع ٔی -

 وٙٝ ٌصضٜ. انطاضتٖٛ اشیتٓ ٔی وٙبض قٕب ٚ آتیٝ زاضٜ ثٟٓ ذٛـ ٔی

 . ذبِٝ ٟٔیٗ

ٞبی  وٝ ِیٛاٖ ٟٔیٗ ٘فؽ ػٕیمی وكیس ٚ ثّٙس قس. زضحبِی

 وطز پطؾیس:  چبی ضا خٕغ ٔی

 ذٛضی؟  یٝ چبیی زیٍٝ ٔی -

پطیؿب ثّٙس قس ٚ ؾیٙی ضا اظ زؾت اٚ ٌطفت، نٛضتف ضا ثٛؾیس 

 فت: ٚ ٌ
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 ضیعْ.  ٔٗ ٔی -

ٛزـ فىط وطز زض ضفت ثب ذ وٝ ثٝ َطف آقپعذب٘ٝ ٔی زضحبِی

یط وطزٜ اؾت. اٌط لجُ اظ ایٗ ٚلبیغ ثٛز، زض ایٗ ٔست چمسض تغی

ثٍٛیس ٚ الثس ٔستی « ٘ٝ»تٛا٘ؿت  وطز، ٕ٘ی ضٚزضثبیؿتی ٌیط ٔی

قس زٚثبضٜ آتیال ضا تحُٕ وٙس. ِجرٙس وٛچىی ظز ٚ  ٔدجٛض ٔی

ثٝ آتیال فىط ٘ىٙس. تهٕیٓ ٌطفتٝ ثٛز ِحظبت ؾؼی وطز زیٍط 

ٞب  ّف ثٍصاض٘س ٚ اظ آٖػٕطـ ضا تب آذطیٗ حس ٕٔىٗ ُٔبثك ٔی

زاقتٙی ظٔبٖ ذٛثی  أطٚظ وٙبض ایٗ زٚ ٔٛخٛز زٚؾت ِصت ثجطز.

 ،ٞبیی وٝ زٚؾت ٘ساقت ٞب ٚ حطف ثطای قبز ثٛزٖ زاقت. زغسغٝ

 . زاز ٔیس ٚ آظاضـ وكی ٘جبیس شٞٙف ضا ثٝ ثٙس ٔی

ضیرت ثب ذٛزـ فىط وطز ٕٞیٗ ضٚظٞب ثبیس  وٝ چبی ٔی بِیزضح

ؾطی ٞٓ ثٝ ػٕٛیف ثع٘س. ٞطچٙس ٘غٕٝ ٚ پػٔبٖ ثؼس اظ ایٗ ٚلبیغ 

ٞبی  فمٍ چٙس ثبض تٕبؼ وٛتبٞی ثب اٚ ٌطفتٝ ثٛز٘س أب خعٚ آزْ

ی وٛچه وؿب٘ی ضا وٝ ثطایف  اـ ثٛز٘س. ٘جبیس حّمٝ آظاض ظ٘سٌی ثی

 وطز.  ز ٚ ٔحسٚزتط ٔیزا ثبلی ٔب٘سٜ ثٛز٘س اظ زؾت ٔی

□ 

پطیؿب ضٚی ٘یٕىت آالچیك ٘كؿتٝ ٚ چكٓ زٚذتٝ ثٛز ثٝ 

ٞبی پبییعی وف حیبٌ ضا پٛقب٘سٜ  حیبٌ ثعضي ٚ ذبِی ذب٘ٝ. ثطي

ی خصاثی زضؾت وطزٜ ثٛز. پطیؿب ثب ذٛزـ فىط وطز اٍ٘بض  ٚ ٔٙظطٜ
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ٚلت ایٗ ٕٞٝ ثطي ظضز ٚ  ٞیچٞب ٌصقتٝ اؾت.  لجُ ؾبَاظ پبییع 

پّٝ ٚ  ضاٜ آٔس، ای زٚ ثبض ٘ظبفتچی ٔی ٞفتٝ ٘بض٘دی ضٚی ظٔیٗ ٘جٛز.

ی  وطز. زض فبنّٝ ٞب ضا خٕغ ٔی وطز ٚ ثطي حیبٌ ضا تٕیع ٔی

ی ثیٗ زٚ ٘ظبفت تؼسازی ثطي ذكه ضٚی ظٔیٗ  چٙسضٚظٜ

ضیرت وٝ پطیؿب زٚؾت زاقت ضٚیكبٖ ضاٜ ثطٚز ِٚی ٞطٌع  ٔی

ٞب فطٚثطٚز. أؿبَ  ض ثطيلسض ظیبز ٘جٛز وٝ تب ٘عزیه ٔچ پبیف ز ایٗ

ٔتطٚوٝ  ثیكتط اٞبِی ؾبثك ذب٘ٝ ایٙدب ٘جٛز٘س ٚ ذب٘ٝ حبِتی ٘یٕٝ

  زاقت. 

چكٓ ثٝ افك ٔغطة زٚذت وٝ ثؼس اظ ثبضـ ؾٍٙیٗ أطٚظ ثٝ 

ضً٘ ٘بض٘دی زضآٔسٜ ثٛز. ذٛضقیس تب چٙس زلیمٝ لجُ ثٝ قىُ 

قس ٚ  ی افك زیسٜ ٔی پبضٜ ٌٛی ثعضي زضذكب٘ی ٔیبٖ اثطٞبی تىٝ

حبال پبییٗ ضفتٝ ٚ اظ چكٓ ٘بپسیس قسٜ ثٛز ِٚی ٞٙٛظ ٘ٛضـ ضٚی 

ٞبیف  ثُ پٙجٝ وٝ ِجٝٞبی ؾفیسضٍ٘ی ٔ قس، وپٝ اثطٞب زیسٜ ٔی

 ٘ٛاضی ظضزضً٘ ٚخٛز زاقت. 

وطز ظ٘سٌی وٙس  زِف ٌطفتٝ ثٛز. ثب تٕبْ ٚخٛز زاقت تالـ ٔی

ٚٞٛای  آٚضز. پبییع ٞعاضضً٘ ثب حبَ ثُطیس، وٓ ٔی أب ٌبٞی ٔی

ٔبٜ وٝ ٘یٕی اظ آٖ  ذبنف ایٗ حؽ ضا قست زازٜ ثٛز ٚ اٍ٘بض آثبٖ

ف ضا ثؿت ٚ ٘فؽ ٌصقتٝ ثٛز، حبِف ضا ثستط وطزٜ ثٛز. چكٕب٘

ػٕیمی وكیس. ؾؼی وطز اظ ٞٛای پبن ٚ تٕیعی وٝ ثٝ زضٖٚ 
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ٞبیف فطؾتبزٜ ثٛز ِصت ثجطز وٝ نسای ثبظ قسٖ زضِ حیبٌ اٚ  ضیٝ

ثب ٍ٘طا٘ی ثٝ پكت ؾطـ ٍ٘بٜ وطز، ٚلتی  ضا اظ خب پطا٘س. ثطٌكت ٚ

ٔجٟٛت ثٝ اٚ ذیطٜ ٔب٘س. حسٚز زٚ ٔبٜ اظ آٖ قت  وبٜٚ ضا زیس

ٞؿبض ٌصقتٝ ثٛز ٚ زض ایٗ ٔست پطیؿب ٞیچ ٔعذطف زض پبضن وٛ

ذجطی اظ وبٜٚ ٘ساقت. زیس٘ف ٞٓ غیطٔٙتظطٜ ثٛز ٞٓ زِچؿت 

ای  ٞبیی وٝ ثؼس اظ ایٗ ٕٞٝ ٔست حتی شضٜ ِٚی پطیؿب اظ حؽ

َٛض زِف ضا  تطؾیس. اظ ایٙىٝ زیسٖ وبٜٚ ایٗ ضً٘ ٘كسٜ ثٛز ٔی وٓ

س تب وبٜٚ لّمّه زازٜ ٚ ثٝ تپف ٚازاقتٝ اؾت ثیعاض ثٛز. ٔٙتظط ٔب٘

خّٛ آٔس ٚ ٔمبثّف ضؾیس، ثب حبِتی خسی ثٝ نٛضت پطیؿب ٍ٘بٜ 

 وطز ٚ ٌفت: 

 وٙی؟  وبض ٔی ؾالْ. تٛ ایٙدب چی -

 پطیؿب اذٓ ٔالیٕی وطز. 

وبض زاضی؟  فىط وٙٓ ٔٗ ثبیس ایٗ ضٚ اظ تٛ ثپطؾٓ. ایٙدب چی -

ی ٔطزْ ضٚ ثبظ وٙی  زی زضِ ذٛ٘ٝ اٖٚ ٞٓ ٚلتی ثٝ ذٛزت اخبظٜ ٔی

 تٛ. ٚ ثیبی 

 ضٍ٘ی ظز.  وبٜٚ ِجرٙس وٓ

ٞب  قٝ، ذیّی ٞبؾت ذیّی ضاحت ثبظ ٔی زضِ ایٗ حیبٌ ؾبَ -

زٚ٘ٗ، ِٚی اٌٝ تٛ حیبٌ ٘جٛزی، پكت زض ٚاحستٖٛ ظً٘  ٞٓ ٔی

 ظزْ.  ٔی
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 آٔیع ٌفت:  پطیؿب َؼٙٝ

وطزی! ٚاؾٝ چی اٚٔسی؟ فىط ٘ىٙٓ تٛ ایٗ ذٛ٘ٝ  ُِف ٔی -

  زیٍٝ وؿی ثبقٝ وٝ ثبٞبـ وبض زاقتٝ ثبقی.

وبٜٚ ضٚی ٘یٕىت آالچیك وٝ اظ ثبضاٖ أطٚظ ٞٙٛظ وٕی ٕ٘ساض 

 ثٛز ٘كؿت. 

وبض زاقتٓ وٝ اٚٔسْ. ؾإآِ ضٚ خٛاة ٘سازی. چطا اٚٔسی  -

 ایٙدب؟ 

 ی ثبثبٔٝ. ثبیس ثٟت تٛيیح ثسْ؟  زِٓ ذٛاؾت. ذٛ٘ٝ -

وطزْ ایٗ ٔست زاضی  ثبیسی زض وبض ٘یؿت ِٚی فىط ٔی -

ػدیت ثٛز وٝ ٘فٟٕیسٜ ثبقی  وٙی. ثٝ ٘ظطْ ػبلال٘ٝ ظ٘سٌی ٔی

 ٕٔىٙٝ ذُط٘بن ثبقٝ.  ای وٝ تمطیجبً ذبِیٝ طزٖ تٛ ذٛ٘ٝظ٘سٌی و

 پطیؿب زٚثبضٜ اذٓ وطز. 

زْ آذطیٗ ثبض وٝ وط ظزی؟ فىط ٔی ؾیبٜ ٔٗ ضٚ چٛة ٔی ظاؽ -

لطاض قس ثطی ز٘جبَ  ظ٘سٌیت ٚ وبضی ثب ٔٗ  ٕٞسیٍٝ ضٚ زیسیٓ

 ٘ساقتٝ ثبقی. 

تٛ٘ؿتٓ ِٚت وٙٓ ثٝ أبٖ ذسا.  ٕیوبضی ثبٞبت ٘ساقتٓ ِٚی ٘ -

تٕبؾی ثبٞبت ٍ٘طفتٓ وٝ ضاحت ثبقی ِٚی حٛاؾٓ ثٟت ثٛز. زیطٚظ 

حؿبة وطزی ٚ ٚؾبیّت ضٚ ٚضزاقتی ٚ ثطٌكتی  ثب پب٘ؿیٖٛ تؿٛیٝ

 ی وبضٞبی ذُط٘بن ٚ غیطُٔٙمی.  ثبظ ظزی ثٝ ز٘سٜ .ایٙدب
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چٝ ذُطی؟ قٟطٜ وٝ ضفتٝ ٚاؾٝ ذٛزـ ذٛ٘ٝ ذطیسٜ ٚ ثب  -

ٞٓ یٝ خب ضٚ اخبضٜ وطزٜ ٚ ضفتٝ. ثٝ اْ  خب. ػٕٝ اٖٚ پطٞبْ ضفتٗ

ذٛاؾتٝ تب  ـػْٕٛ ٌفتٝ ثٛز زیٍٝ تحُٕ ایٗ ذٛ٘ٝ ضٚ ٘ساضٜ. اظ

٘یٛقب اظ ظ٘ساٖ زضثیبز، ایٙدب ضٚ ثفطٚقٗ ٚ ٞطوؽ ؾٟٓ ذٛزـ ضٚ 

ٞب ٞٓ زیٍٝ  ٚضزاضٜ ثطٜ ز٘جبَ ظ٘سٌیف. ػْٕٛ ٞٓ لجَٛ وطزٜ. اٖٚ

خؼفط وٝ ٞٙٛظ ظ٘سا٘ٗ. اظ زٚؾت ٘ساضٖ ایٙدب ثبقٗ. ٘بٔساض ٚ 

ٞبیی وٝ ٕٔىٙٝ ٚاؾٝ ٔٗ ذُطی زاقتٝ ثبقٗ وؿی ایٙدب  آزْ

ضٜ چٖٛ  ٕ٘ٛ٘سٜ. ایٗ ذٛ٘ٝ فٛلف تب چٙس ٔبٜ زیٍٝ فطٚـ ٔی

اضخٕٙس ٌفت ثبثبْ ٞٓ لجَٛ وطزٜ ٚ ثٟف ٚوبِت زازٜ ٚاؾٝ 

ٚلتی ذٛ٘ٝ ضٚ ٘فطٚذتٗ ثیبْ ایٙدب، ٔٗ ٞٓ فطٚقف. ػْٕٛ ٌفت تب 

 ْ ٚ ٘غٕٝ ثطاْ ذُطی ٘ساضٖ. ُٕٔئٙٓ ػٕٛاٚٔسْ. 

 وبٜٚ ثٝ ٘یٕىت ٔمبثّف اقبضٜ وطز. 

 ثكیٗ. چطا ؾطپب ٚایؿتبزی؟  -

 پطیؿب ٘كؿت ٚ وبٜٚ ٌفت: 

ذٛ٘ٝ اظ نجح تب قت ذبِیٝ. الثس ذجط زاضی وٝ زازٌبٜ ػٕٛت  -

ٚ ذبٕ٘ف یٝ ٔبٜ پیف ثطٌعاض قس ٚ ٞطزٚقٖٛ ٔحىْٛ قسٖ ثٝ 

وسْٚ ظ٘ساٖ  ٞیچ ثٛز.طیٕٝ ٚ حجؽ ظیط ؾٝ ٔبٜ وٝ لبثُ ذطیس خ

٘طفتٗ. ٘غٕٝ خٛاظ ُٔجف ضٚ اظ زؾت زاز ِٚی زاضٜ تٛ ُٔت 

وٙٝ ٚ ثیكتط اظ لجُ ذٛزـ ضٚ غطق وبض وطزٜ.  ٞبـ وبض ٔی زٚؾت
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ای ثبقی  چطا تٛ ثبیس تٛ ذٛ٘ٝآٖ.  ضٖ قت ٔی ٞطزٚقٖٛ نجح ٔی

ٞب تٛ  ٞب ٞٓ ثبظ تٟٙبیی. اٖٚ وٝ ایٗ ٕٞٝ ؾبػت ذبِیٝ؟ تبظٜ قت

ی ذٛزقٛ٘ٗ ٚ تٛ ثب ِدجبظی زػٛت ػٕٛت ضٚ لجَٛ ٘ىطزی  ذٛ٘ٝ

 ٞب ثرٛاثی.  ی اٖٚ ٞب ثطی ذٛ٘ٝ وٝ الالً قت

 پطیؿب ثب حطل پطؾیس: 

وٙی؟  تٛ ٞٙٛظ زاضی پیبْ ٚ تٕبؼ ٔٗ ٚ تط٘ٓ ضٚ چه ٔی -

 ٚالؼبً وٝ! ٚاؾٝ ایٗ وبضِت حىٓ زازٌبٜ زاضی؟ 

 ای وطز.  ذٙسٜ وبٜٚ ته

اػتٕبز ؾطاؽ زاضْ وٝ ٚنّٓ وطزٜ ثٝ  یٝ ٞىط لبثُ٘ساضْ.  -

تٛ٘ی ثطی اظْ  وٙٓ. ٔی ٌٛقیت. االٖ ٞٓ ذٛزْ زاضْ اػتطاف ٔی

 قىبیت وٙی.

ضا پٛف وطز ٚ ثالفبنّٝ زض شٞٙف پطیؿب ثب حطل ٘فؿف 

ٞبی ؾٝ ضٚظ لجُ  ٞبی ایٗ ٔست ضا ٔطٚض وطز. ٚلتی یبز پیبْ پیبْ

افتبز، يطثبٖ لّجف ثبال ضفت. تط٘ٓ ثطای ٔب٘ی زِتًٙ ثٛز ٚ ثب پطیؿب 

فٟٕٓ چٝ حؿی  ٔی»زضززَ وطزٜ ثٛز. پطیؿب خٛاة زازٜ ثٛز: 

ضٚ ظ٘یس، نساـ  زاضی ِٚی الالً ثبٞبـ تٕبؼ زاضی، حطف ٔی

زٚ٘ی ایٗ خسایی ٔٛلتیٝ. زٚ ؾبَ زیٍٝ  قٙٛی، ثؼسـ ٞٓ ٔی ٔی

ذٛ٘ی ٚ ٔب٘ی  ٌیطی، اظ حبال ٞٓ وٝ زاضی ظثبٖ ٔی ِیؿب٘ؿت ضٚ ٔی

ضی پیكف ٚ ایٗ زِتٍٙی  ٌیطی ٔی ٞٓ ز٘جبَ وبضٞبتٝ. ثٛضؾیٝ ٔی
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 « قٝ. تْٕٛ ٔی

تط٘ٓ زض خٛاة یه قىّه غٍٕیٗ فطؾتبزٜ ثٛز ٚ پطیؿب ٘ٛقتٝ 

ٚلت ٞٓ  چی تْٕٛ قسٜ، ٞیچ زٚ٘ٓ ٕٞٝ وٝ ٔی ٔٗ چی ثٍٓ»ثٛز: 

وطزْ چٙس ٚلت  . فىط ٔیلطاض ٘یؿت ثطٌطزٜ؟ زِٓ ثطاـ تًٙ قسٜ

قٓ. زاضْ ثطاـ پطپط  ضٜ ِٚی ٞط ضٚظ زاضْ ثستط ٔی یبزْ ٔی ثٍصضٜ

ظ٘ٓ. ٔٗ وبٜٚ ضٚ ثب ٘بزٚ٘ی اظ زؾت زازْ، ٞیچ وبضی ٞٓ اظْ  ٔی

 « آز. ثطٕ٘ی

 وبٜٚ پطؾیس: 

 چطا ؾطخ قسی؟  -

 ٞبی ٔٗ ٚ تط٘ٓ ضٚ ذٛ٘سی؟  ی پیبْ ٕٞٝ -

یبْ ضٚ ثرٛ٘ٓ ِٚی یٝ ٕٞٝ ضٚ ٘ٝ، ٚلت ٘ساقتٓ اٖٚ ٕٞٝ پ -

  ٍ٘بٞی ثٟكٖٛ ا٘ساذتٓ.

وٙٓ ٚ زضؼ  زٚ٘ی زاضْ وبض ٔی ذت پؽ ذسا ضٚ قىط وٝ ٔی -

ذٛ٘ٓ. ایٗ تطْ ٚاحس وٓ ٚضزاقتٓ چٖٛ تٛی چٟبضتب فطٍٞٙؿطا  ٔی

قبٌطز ذهٛنی زاضْ یٝ ؾطی ٞٓ ثطاْ والؼ ٘مبقی ٌصاقتٗ ٚ 

ٚزذّٓ خٛض  اٖ. الثس ایٗ ٞٓ فٟٕیسی وٝ ٞٙٛظ ذطج وٝ اوثطاً ثچٝ

ی  آز ِٚی ثبیس ٚاؾٝ قٟطیٝ ٘یؿت. ٔربضج ػبزیٓ ثب ایٗ وبضٞب زضٔی

 ا٘ساظ وٙٓ.  تطْ ثؼسْ پؽ

پطیؿب زؾتی ضٚی ٌطز٘جٙسی وكیس وٝ ثٝ ٌطز٘ف ثٛز ٚ ازأٝ 
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 زاز: 

اظ َالٞبْ فمٍ ایٗ ضز٘جٙس ٔبٔب٘ٓ ٚاؾٝ ٕٞیٗ ثطٌكتٓ ایٙدب.  -

ذٛاؾت ٔدجٛض قٓ ثفطٚقٕف.  ٔٛ٘سٜ وٝ زٚؾتف زاضْ، زِٓ ٕ٘ی

قبیس ثتٛ٘ٓ تطْ ثؼس ثیكتط ٚاحس  ٘جبقٝ،ٌفتٓ اٌٝ ذطج پب٘ؿیٖٛ 

وكٝ ِیؿب٘ؽ ثٍیطْ. اٌٝ ایٗ ذٛ٘ٝ  نس ؾبَ ََٛ ٔیٚضزاضْ ٌٚط٘ٝ 

ٝ تٛ زیطتط فطٚـ ثطٜ ٚ ثتٛ٘ٓ تب آذط تطْ ثٟبض ایٙدب ثٕٛ٘ٓ، زیٍ

وٙٓ ٚ ؾبَ ثؼس ٞٓ ٔكىّی ٚاؾٝ  ٚخٛض ٔی تبثؿتٖٛ ذٛزْ ضٚ خٕغ

 قٟطیٝ ٚ پَٛ پب٘ؿیٖٛ ٘ساضْ. 

 خب قس ٚ ثب زِرٛضی ٌفت:  وبٜٚ ضٚی ٘یٕىت خبثٝ

؟ ظبٞطـ ذكه ثٝ  چُٛضی ٘كؿتٝ ثٛزی ضٚی ایٗ ٘یٕىت -

 آز ِٚی ٔٗ ٘ٓ وكیسْ.  ٘ظط ٔی

. ٘یٕىت ٚض ظزٜ وٝ تٛ ٘كؿتی ایٗ یىی ذكىٝ. ثبضٖٚ اظ اٖٚ -

 ثبضٖٚ ذٛضزٜ. ضٚـ ذكه قسٜ ِٚی چٛثف ذیؿٝ. 

 وبٜٚ اذٓ وطز. 

 ذیّی ذجیثی وٝ لجُ اظ ایٙىٝ ثكیٙٓ ثٟٓ ٍ٘فتی.  -

 ای وطز.  ذٙسٜ پطیؿب ته

 حمتٝ! تالفی ایٙىٝ تٛ وبضٞبی ذهٛنی ٔٗ ؾطن وكیسی.  -

 ضٍ٘ی ظز.  وبٜٚ ؾط تىبٖ زاز ٚ ِجرٙس وٓ

ثبثبت. ذٛقحبِٓ وٝ  ضی ٔاللبت تٛ وٝ زاضی ٞط ٞفتٝ ٔی -
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ات ذیّی ذٛثٝ، ِٚی ِدجبظیت  وٙٓ ٚاؾٝ ضٚحیٝ ثركیسیف، فىط ٔی

وٙٓ. ٞٙٛظ انطاض زاضٜ ثطات یٝ آپبضتٕبٖ وٛچیه ثرطٜ  ضٚ زضن ٕ٘ی

ی  وٙی. یٝ خبی أٗ زائٕی ثٟتط اظ ایٗ ذٛ٘ٝ لجَٛ ٕ٘ی ِیٚ

 زض٘سقت ذبِی ٘یؿت؟ 

ای اظ آٖ  پطیؿب ثٝ پكتی نٙسِی تىیٝ زاز ٚ ذیطٜ قس ثٝ ٘مُٝ

 ضفت.  ظزٜ وٝ ضٚ ثٝ تبضیىی ٔی حیبٌ ذعاٖ

فمٍ  تٛ٘ٓ لبتُ ٔبٔب٘ٓ ضٚ ثجركٓ ت ٕ٘یٚل ٘جركیسٔف. ٞیچ -

تٛ٘ٓ ثطاـ  وٙٓ ٚظیفٝ زاضْ ثطْ ثجیٕٙف ٚ ٞطوبضی ٔی حؽ ٔی

فٟٕٝ اضتجبٌ ذٛ٘ٛازٌی یؼٙی  ثىٙٓ. اٌٝ ثبثبْ قؼٛض ٘ساضٜ ٚ ٕ٘ی

ٓ ثطاـ ضيبیت وٙ چی، ٔٗ ٘جبیس ٔثُ اٖٚ ثبقٓ. تالقٓ ضٚ ٔی

ثٍیطْ ِٚی ضٚظی وٝ آظاز ثكٝ زیٍٝ اضتجبَی ثیٗ ٔب ٘یؿت. ثبثبْ 

ضْ ٔاللبتف  وٙٓ. ٔی ٚاؾٝ ٔٗ ُٔطزٜ. ٔٗ فمٍ زاضْ ا٘دبْ ٚظیفٝ ٔی

ذیّی قىؿتٝ ٚ ثؼس اظ زازٌبٜ اِٚف وٝ حىٕف لهبل ثٛز، چٖٛ 

اْ ٚ  . اضخٕٙس تمبيبی تدسیس٘ظط زازٜ ِٚی تب ػٕٝاـ ثسٜ ضٚحیٝ

ضْ زیسٖ  ٘سٖ حىٓ زازٌبٜ ثؼسی ٞٓ ٕٞیٙٝ. ٔٗ ٔیخؼفط ضيبیت 

وٙٓ االٖ تٟٙب أیسـ ٕٖٞٛ چٙس زلیمٝ ٔاللبت  ثبثبْ چٖٛ فىط ٔی

 ٚٔٙبِی ثٍیطْ.  ظـ ٔبَذٛاْ ا ِٚی ٕ٘ی ؾت، پكت قیكٝ

ٞبیی زاضی وٝ ٔرهٛل ذٛزتٝ. ٚلتی فٟٕیسْ  یٝ ٟٔطثٛ٘ی -

 ات وٝ ثبٞبـ حطف ثع٘ی ٚ ٚاؾٝ ثبثبت ضيبیت ضفتی ؾطاؽ ػٕٝ
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ثٍیطی، اظـ ؾیّی ذٛضزی ٚ حتی حبيط ٘كسٜ ثبٞبت حطف ثع٘ٝ، 

اـ ضٚ ضٚت ثؿتٝ، ثب ذٛزْ ٌفتٓ زِت ٘طْ  ؾطت زاز ظزٜ ٚ زض ذٛ٘ٝ

لسض اظـ  ٌی ٞٙٛظ ایٗ قسٜ، ثبثبت ضٚ ثركیسی. االٖ وٝ ٔی

زٍِیطی، اضظـ وبضِت ذیّی ثیكتط قس چٖٛ ٚاؾٝ وؿی ایٗ وبضٞب 

ایٗ یؼٙی تؼٟس ٚ احؿبؼ ٔؿئِٛیت،  ضٚ وطزی وٝ زٚؾتف ٘ساضی.

 ذٛای.  ٔرهٛنبً وٝ ٞیچی ٞٓ اظـ ٕ٘ی

تط اظ ٕٞیكٝ قسٜ ثٛز ضٚی  وٝ تیطٜ ٍ٘بٜ ؾجع غٍٕیٗ پطیؿب

 پكت ٔبقیٗ ٘بٔساض پبضن ثٛز.  پػٚی ؾفیسی چطذیس وٝ

ظ٘ٓ. ٔثُ  ٔٗ حتی ثٝ ایٗ ٔبقیٗ ٞٓ زؾت ٘عزْ ٚ ٕ٘ی -

یف ثب ثبثبْ ضؾیسٜ ثٝ ات ٘یؿتٓ وٝ ٚلتی زیس ظ٘سٌ ػبَفٝ ذٛاٞط ثی

اـ ضٚ  ؾرتی، ذیّی ضاحت ضفت زازذٛاؾت َالق زاز ٚ ٟٔطیٝ

ٌصاقت اخطا. ثبثبی ٘فٟٕٓ ٚاؾٝ ضؾیسٖ ثٝ ایٗ ظٖ آزْ وكتٝ ثؼس 

لسض ضاحت ا٘ساذتف زٚض. اِجتٝ حمكٝ. حك ٞطزٚقٛ٘ٝ.  قٟطٜ ایٗ

فٟٕیس پب ٌصاقتٗ تٛ ظ٘سٌی یىی زیٍٝ یؼٙی چی،  قٟطٜ ثبیس ٔی

ثٛز زازذٛاؾت َالق قٟطٜ ٔثُ ؾیّی ثرٛضٜ تٛ ثبثبْ ٞٓ حمف 

 نٛضتف. 

 وبٜٚ ٘فؽ ػٕیمی وكیس. 

وبضٞبیی وٝ قٟطٜ وطزٜ لبثُ زفبع ٘یؿت ِٚی اٖٚ ٞٓ  -

حؿف ایٙٝ وٝ ثبثبت ثب وكتٗ ٔبٔب٘ت ثٟف ذیب٘ت وطزٜ ٚ اظ اَٚ 
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٘ت، بقٖٛ ضٚ ضٚی زضٚؽ ثٙب وطزٜ. زٚ ؾبَ لجُ اظ فٛت ٔبٔ ظ٘سٌی

ی زػٛای قسیسی وطزٜ ثٛزٖ ٚ حطف اظ ٕٖٞٛ ٔٛلغ وٝ ثطاْ ٌفت

ذٛاز اظ  َالق ثٛزٜ، ثبثبت ثٝ قٟطٜ ٌفتٝ زٚؾتف زاضٜ ٚ ٔی

ذبٕ٘ف خسا ثكٝ. قٟطٜ خٛـ آٚضزٜ، ثبٞبـ تٙس ثطذٛضز وطزٜ ٚ 

ٚلت ضايی ٘یؿت ظ٘سٌی یٝ ظٖ زیٍٝ ضٚ ثٝ ٞٓ ثع٘ٝ. ثؼس  ٌفتٝ ٞیچ

طٜ ثبثبت ٘مكٝ وكیسٜ ؾطَبٖ ٔبٔب٘ت ضٚ ٔرفی ٍ٘ٝ زاضٜ وٝ ثٝ قٟ

٘ساقتٝ وٝ ثبثبت  ذجطثطؾٝ. قٟطٜ تب ٕٞیٗ چٙس ٚلت پیف 

 وبض وطزٜ ثٛزٜ.  چی

ٚآٔس زاقتٝ وبفیٝ وٝ ثبثت وٙٝ یٝ  ٕٞیٗ وٝ ثب ثبثبْ ضفت -

زٚ٘ؿتٝ ثبثبْ ظٖ ٚ ثچٝ زاضٜ ٚ زؾت اظـ  آقغبَ ػٛيیٝ. ٚلتی ٔی

ٚض٘ساقتٝ ثبػث قسٜ ثبثبْ ٞطخٛضیٝ اظ قط ٔبٔب٘ٓ ذالل ثكٝ. اٌٝ 

وطز،  ذٛاٞطت یٝ خٛ تؼٟس ٚ اذالق زاقت ٚ ثب ثبثبْ لُغ ضاثُٝ ٔی

تط،  قسْ ٚ ػبلُ تط ٔی یس ٔٗ ثعضئبٔب٘ٓ ٞٙٛظ ظ٘سٜ ثٛز. قب

قٝ ثٝ ظٚض  وٝ ٚاؾٝ ٞٓ ؾبذتٝ ٘كسٖ ٕ٘یضٚ فٟٕیسْ زٚ ٘فط  ٔی

ٌطفتٗ  وٙبض ٞٓ ٍ٘ٝ زاقت، ثبالذطٜ یٝ ضٚظی ٔبٔبٖ ثبثبْ َالق ٔی

قٟطٜ تٛ لتُ ٔبٔب٘ٓ  .قٖٛ ضفتٗ ز٘جبَ ظ٘سٌی ٚ ٞطوسْٚ ٔی

 ٔمهطٜ، حتی اٌٝ ذجط ٘ساقتٝ. 

 زاز ٚ ثب تأؾف ٌفت:  ضٚی ٞٓ فكبض ضاٞبیف  وبٜٚ ِت

ی  حطفت ضٚ لجَٛ زاضْ. اظ اَٚ ٞٓ ٌفتٓ وٝ لهسْ تجطئٝ -
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 قٟطٜ ٘یؿت فمٍ ذٛاؾتٓ یٝ لؿٕت اظ ٚالؼیت ضٚ ثسٚ٘ی. 

 پطیؿب ثّٙس قس ٚ ثب والفٍی ٌفت: 

 ذٛاْ ثطْ تٛ. ؾطزٔٝ.  ٔٗ ٔی -

 وبٜٚ ٞٓ ثطذبؾت. 

ٞبی پبییع ؾطزٜ، تٛ ٞٓ وٝ ثب یٝ ثّٛظقّٛاض  ٔٛافمٓ. غطٚة -

 ذٛضی.  ذٍٛ٘ی اٚٔسی ٘كؿتی ایٙدب. ؾطٔب ٔی

 ذساحبفظ.  -

 قٝ ٔٗ ٞٓ ثیبْ؟  ٔی -

 پطیؿب اذٓ وطز. 

. ُِف وطزی اٚٔسی ِٚی زٚؾت لطاض ثٛز زیٍٝ ٘یبی ؾطاغٓ -

 ٘ساضْ اضتجبَی زاقتٝ ثبقیٓ. 

 ٞبْ تْٕٛ ٘كسٜ.  ظ حطفثبٞبت وبض زاقتٓ وٝ اٚٔسْ. ٞٙٛ -

پطیؿب چٙس ِحظٝ ثٝ اٚ ٍ٘بٜ وطز. وبٜٚ ِجرٙس ٔالیٕی ظز ٚ وٕی 

 ٌطز٘ف ضا وح وطز. 

 ثیبْ؟  -

ثٍٛیس؟ اقتجبٜ ثٛز، « ٘ٝ»قس پطیؿب ثٝ ایٗ ٍ٘بٜ ٟٔطثبٖ  ٍٔط ٔی

زا٘ؿت. ذٛة ذجط زاقت وٝ ثؼس اظ ضفتٗ وبٜٚ  ایٗ ضا ذٛة ٔی

ظ٘س ٚ أكت ثب ٌطیٝ  یقٛز، ثطایف ثیكتط پطپط ٔ حبِف ثستط ٔی

 ذٛاٞس ذٛاثیس أب اذتیبض ظثب٘ف زؾت زِف ثٛز ٘ٝ ٔغعـ. 
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 ثیب.  -

ی ٞٓ ثٝ ؾٕت ؾبذتٕبٖ  قب٘ٝ ثٝ تط قس ٚ قب٘ٝ ِجرٙس وبٜٚ ػٕیك

. ٞبَ ضفتٙس. اظ زضِ ٞبَ ٚاضز قس٘س ٚ وبٜٚ ٍ٘بٞی ثٝ اَطاف ا٘ساذت

ی  تمطیجبً ذبِی ثٛز. ذجط زاقت وٝ قٟطٜ ٚؾبیُ ضا ثٝ ذب٘ٝ

ثب  زیسٖ ایٗ نحٙٝ ثطایف زضز٘بن ثٛز.خسیسـ ثطزٜ اؾت أب 

ٔب٘ٙسی ثیطٖٚ زاز. شٞٙف ز٘جبَ آٖ ضٚظٞبیی  تأؾف ٘فؽ آٜ

وساْ اظ ایٗ اتفبلبت تّد ٘یفتبزٜ ثٛز. ا٘تظبض  ٌكت وٝ ٞٙٛظ ٞیچ ٔی

سٚز ٚ ذٛزـ ضا زض آغٛـ اٚ زاقت پطٞبْ اظ اتبلف ثیطٖٚ ث

وٙبض وب٘تط آقپعذب٘ٝ زٚتب نٙسِی ثّٙس ثبلی ٔب٘سٜ ثٛز وٝ ثیٙساظز. 

ٞب ذٛقف  تٟٙب یبزٌبض آٖ ضٚظٞب ثٛز. الثس قٟطٜ اظ آٖ نٙسِی

ٞب ٘كؿت ٚ  آٔس ٚ تطخیح زازٜ ثٛز خب ثٕب٘ٙس. ضٚی یىی اظ آٖ ٕ٘ی

 پطیؿب پطؾیس: 

 ذٛضی؟  چبیی ٔی -

 آضٜ.  ذٛضی اٌٝ ذٛزت ٞٓ ٔی -

ضفتٓ حیبٌ ٚ یبزْ یٝ ؾبػت لجُ وٝ ضؾیسْ ذٛ٘ٝ زْ وطزْ.  -

 تبظٜ ٘یؿت ِٚی ٞٙٛظ ضٚی ٌبظٜ، زاغٝ. ضفت چبیی ثرٛضْ. 

ذٛثٝ. ٔٗ ظیبز تٛ ذٍ تبظٜ ٚ وٟٙٝ ثٛز٘ف ٘یؿتٓ. ٞطچی  -

 ی آثساضچی ازاضٜ ثٟتطٜ.  ٞبی خٛقیسٜ ثبقٝ اظ چبیی

وبٜٚ ثٝ وتطی ٚ ٌبظ ضا ذبٔٛـ وطز.  قسآقپعذب٘ٝ  ٚاضزپطیؿب 
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ٍ٘بٜ وطز ٚ ثب ذٛزـ فىط وطز ذٛة اؾت وٝ قٟطٜ  اؾتیُ وٟٙٝ

ثؼًی اظ ٚؾبیُ ذب٘ٝ ضا زٚؾت ٘ساقتٝ ٌٚط٘ٝ پطیؿب ٕٞیٗ حسالُ 

زاض ؾبزٜ  ِٛاظْ ضا ٞٓ ٘ساقت. پطیؿب اظ آثچىبٖ یه ِیٛاٖ زؾتٝ

ثطزاقت ٚ یىی ٞٓ اظ زاذُ وبثیٙت زضآٚضز. چبی ضیرت ٚ ٞطزٚ 

ٌصاقت. یه ثؿتٝ ثیؿىٛیت ٔبزض ضا وٝ زض ِیٛاٖ ضا ضٚی وب٘تط 

تٛی ٘بیّٖٛ  .٘بیّٖٛ وٛچىی ضٚی وب٘تط ضٞب قسٜ ثٛز ثیطٖٚ وكیس

یه ثؿتٝ ٔبوبضٚ٘ی ٚ ٕ٘ه ٚ ؾٛیب ٞٓ ثٛز. ثیؿىٛیت ضا خّٛی 

ضا  ٞب ثیؿىٛیتضا ثطزاقت ٚ ثبظ وطز. یىی اظ  آٖوبٜٚ وبٜٚ ٌصاقت. 

 ای چبی ضٚیف ٘ٛقیس.  ثطزاقت ٚ ٌبظ ظز ٚ خطػٝ

اظ آذطیٗ ثبض وٝ ثیؿىٛیت ٔبزض ذٛضزْ الالً پٛ٘عزٜ ؾبَ  -

 ٌصضٜ.  ٔی

ذٛاؾتٓ یٝ  ٔٛلغ ذطیس٘ف انالً ٍ٘بٜ ٘ىطزْ چی ثطزاقتٓ. ٔی -

ٞبت  ی حطف چیعی تٛ ذٛ٘ٝ ثبقٝ وٝ آزْ ضٚ ؾیط وٙٝ. ذت، ثمیٝ

 ضٚ ثٍٛ. ُِفبً زض ٔٛضز قٟطٜ ٘جبقٝ. 

 ٘یؿت.  -

 وبٜٚ ثبظ ِجرٙس ظز.  پطیؿب ثب حبِتی ٔٙتظط ثٝ اٚ ٍ٘بٜ وطز.

 قی؟  اٌٝ ثرٛاْ زض ٔٛضز ذٛاؾتٍبض حطف ثع٘ٓ، ثبظ ػهجب٘ی ٔی -

 اذٓ غّیظی اثطٚٞبی ضٚقٗ ٚ ثبضیه پطیؿب ضا ثٝ ٞٓ ٌطٜ ظز. 

 پطؾی؟  زٚ٘ی چطا ٔی چیعی وٝ خٛاثف ضٚ ٔی -
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 تط قس.  ِجرٙس وبٜٚ ػٕیك

 اٌٝ ذٛزْ ثبقٓ چی؟  -

 تط قس.  ی اذٓ پطیؿب ٔحىٓ ٌطٜ

 ی ثبظی ٘ساضْ وبٜٚ. چبییت ضٚ ثرٛض ٚ ثطٚ.  حٛنّٝ -

زٚ٘ی وٝ زٚؾتت زاضْ. ثب اٖٚ ٞٛـ  ثبظی ٘یؿت پطیؿب. ٔی -

 ٚلت پیف فٟٕیسٜ ثٛزی.  ذبنت اظ ذیّی

ٞبت خٛض ٘یؿتٓ. تٛ تهٕیٓ  زٚؾتٓ زاقتی، ِٚی ثب ٔالن -

ٌطفتی اظ ٔٗ ثٍصضی، وبضِت ٞٓ زضؾت ثٛز. االٖ اٌٝ اٚٔسی ؾطاغٓ 

زِیّف چیعی خع تطحٓ ٘یؿت. تهٕیٓ ٌطفتی ثیبی ٔٗ ضٚ اظ ایٗ 

 ٚيغ ٘بثؿبٔبٖ ٘دبت ثسی. 

 اثطٚٞبی وبٜٚ خٕغ قس. 

ضٞب ٞٓ لس قٝ. ٔٗ اٖٚ ٘ظطْ زض ٔٛضز ٞٛقت زاضٜ ػٛو ٔی -

ایثبضٌط ٘یؿتٓ وٝ حبيط ثكٓ یٝ ػٕط ظ٘سٌیٓ ضٚ نطف ٘دبت زازٖ 

 ٚزاغٛ٘ف ثىٙٓ.  یٝ زذتط اظ ظ٘سٌی زضة

چبیف ضا پطیؿب فمٍ ثطای ایٙىٝ وبضی وطزٜ ثبقس ِیٛاٖ 

 ثطزاقت ٚ تّد ِت ظز. 

ی ٔٗ وٙبض ثیبی ٚاؾٝ ٕٞیٗ تهٕیٓ  تٛ... ٘تٛ٘ؿتی ثب ٌصقتٝ -

  ات ضٚ فطأٛـ وٙی. ٌطفتی ػاللٝ

 وبٜٚ ثٝ تأییس ؾط تىبٖ زاز.  
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تهٕیٓ ٌطفتٝ وطزی.  ثبیس اظ افؼبَ ظٔبٖ ٌصقتٝ اؾتفبزٜ ٔی -

چی تٛ  اْ ضٚ فطأٛـ وٙٓ ِٚی ٘تٛ٘ؿتٓ. ثبالذطٜ ٕٞٝ ثٛزْ ػاللٝ

 إٞیت قس.  ػكك حُ قس. چیعٞبیی وٝ ثطاْ ٟٔٓ ثٛز ثی

ضٜ ٔٗ یٝ  ٚلت یبزت ٕ٘ی تٛ٘ی فطأٛـ وٙی. تٛ ٞیچ أب ٕ٘ی -

 ضٜ یٝ ضٚظ ثب اضقیب...  ٔؼتبز ثٛزْ، یبزت ٕ٘ی ظٔب٘ی

 وبٜٚ حطفف ضا لُغ وطز. 

ضٜ، ٔؼّٛٔٝ وٝ آِعایٕط ٍ٘طفتٓ، ِٚی ثبٞبـ وٙبض  یبزْ ٕ٘ی -

 اٚٔسْ. 

تٛ٘ی ثبٞبـ وٙبض ثیبی. ذٛزت ضٚ  چیعی وٝ ثطات ٟٕٔٝ ٕ٘ی -

ٌَٛ ٘عٖ وبٜٚ. تٛ االٖ حتی َبلت ٘یبٚضزی اؾٓ اٖٚ آزْ ضٚ 

حطفٓ ٚ ٘صاقتی زض ٔٛضزـ حطف ثع٘ٓ.  ثكٙٛی. پطیسی ٚؾٍ

ی  ذٛای یٝ ػٕط ثب ایٗ ٚالؼیت وٙبض ثیبی؟ ایٗ ٌصقتٝ چُٛضی ٔی

 تٛ٘ٓ ػٛيف وٙٓ.  تٛ٘ٓ پبوف وٙٓ، ٕ٘ی ٔٙٝ، ٕ٘ی

ی چبیف ضا ٘ٛقیس ٚ ِیٛاٖ ضا تٛی ؾیٙی  وبٜٚ آذطیٗ خطػٝ

 ٌصاقت. 

زٚؾت ٘ساضْ زض ٔٛضزـ حطف ثع٘ٓ أب اقتجبٜ وطزْ وٝ  -

ی ٕٞسیٍٝ حطف  حطفت ضٚ لُغ وطزْ. أكت زض ٔٛضز ٌصقتٝ

 ثٙسیٓ. ٞطچی زٚؾت زاضی ثٍٛ.  خب ٔی ظ٘یٓ ٚ زفتطـ ضٚ ٕٞیٗ ٔی

ی  ؾفیسضً٘ وب٘تط وٝ ضٚیف ٌطزٚغجبض ٘كؿتٝ  ضٚیٝپطیؿب ثٝ 
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 ثٛز ذیطٜ قس. 

زٚ٘ی.  چیع ٔٗ ضٚ ٔی ضاؾتف... حطف ذبنی ٘ساضْ. تٛ ٕٞٝ -

ذٛزْ ٞٓ زٚؾت ٘ساضْ زض چیع خسیسی ٘ساضْ وٝ ثٟف ايبفٝ وٙٓ. 

ٔٛضز اٖٚ آقغبَ حطف ثع٘ٓ. یٝ ػٛيی وٝ پَٛ ٌطفتٝ ثٛز ٔد ٔٗ 

ضٚ ثع٘ٝ، ٚؾُف ثٝ فىط افتبزٜ ثٛز ظیطآثی ٞٓ ثطٜ ٚ ؾٛءاؾتفبزٜ 

 وٝ ضاٞف ضٚ وكیس ٚ ضفت وٙٝ، ثؼس ٞٓ تب ٘بٔساض تٟسیسـ وطز

وبـ ٚاضـ ضٚ ؾط یىی زیٍٝ ذطاة قٝ.  ظ٘سٌی اٍُ٘ی  ثمیٝ

ی ایٗ ذطیتٓ ضٚ پبن وٙٓ ِٚی قس٘ی ٘یؿت.  تٛ٘ؿتٓ ذبَطٜ ٔی

 تٛ٘ٓ ثىٙٓ ایٙٝ وٝ زیٍٝ ثٟف فىط ٞٓ ٘ىٙٓ.  تٟٙب وبضی وٝ ٔی

 زضؾتف ٕٞیٙٝ. ذٛزت ضٚ ثجرف ٚ زیٍٝ فىطـ ضٚ ٘ىٗ.  -

ٞب اقتجبٜ  ی آزْ جَٛ وطزْ وٝ ٕٞٝٚلتٝ، ل ثركیسْ، ذیّی -

ثٙسٖ  قٗ ٚ ثٝ ثبز زَ ٔی ذٛضٖ، ٌبٞی احٕك ٔی وٙٗ، ٌَٛ ٔی ٔی

ِٚی زٚؾت ٘ساضْ یبز اٖٚ آقغبَ ثیفتٓ. ٚالؼبً حطفی ٘ساضْ وٝ زض 

 ٔٛضزـ ثع٘ٓ. 

 وبٜٚ ثّٙس قس ٚ ٞطزٚ ِیٛاٖ ضا ثطزاقت. پطیؿب ٌفت: 

 ٘جطـ، ٞٙٛظ ٘هفف ٔٛ٘سٜ.  -

اْ یٝ چبیی زیٍٝ ثرٛضْ. ٔبَ تٛ ضٚ ٞٓ ذٛ ؾطز قسٜ. ٔٗ ٔی -

 ػٛو وٙٓ؟ 

 ٔطؾی.  -
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ٚ یىی اظ  وٕی ثؼس وبٜٚ ثب زٚ ِیٛاٖ چبی ضٚی نٙسِی ٘كؿت

 ٞب ضا خّٛی پطیؿب ٌصاقت.  آٖ

حبال وٝ تٛ حطفی ٘ساضی، ثصاض ٔٗ حطف ثع٘ٓ. ایٙىٝ تٛ ثٝ اٖٚ  -

اـ، اخبظٜ زازی یٝ ٔمساض  ػٛيی زَ ثؿتی ٚ یٝ ضٚظ ضفتی ذٛ٘ٝ

عزیه ثكٝ، اِٚف ثطاْ ذیّی ؾٍٙیٗ ثٛز أب االٖ وٝ ایٙدب ثٟت ٘

٘كؿتٓ لًیٝ ثطاْ حُ قسٜ چٖٛ تٛ تٟٙب آزٔی ٘جٛزی وٝ تٛ 

ػٕطت ٕٞچیٗ وبضی وطزی. اٌٝ اقتجبٜ تٛ یٝ ثبض ثٛزٜ، ٔٗ چٙس ثبض 

ایٗ ذطیت ضٚ وطزْ. اٌٝ تٛ اظ ضٚی ػكك ضفتی، ٚاؾٝ ٔٗ ثبظی ٚ 

 قیُٙت ٚ غطیعٜ ثٛزٜ. 

 ی پطیؿب ا٘ساذت ٚ ِجرٙس ظز.  اثطٚٞبی خٕغ قسٜ وبٜٚ ٍ٘بٞی ثٝ

 ٔثجت فطو وطزٜ ثٛزی؟  ثچٝذیّی ٔٗ ضٚ  -

 پطیؿب فمٍ قب٘ٝ ثبال ا٘ساذت. وبٜٚ ٌفت: 

ذٛقحبِٓ وٝ حؿٛزیت قس! ِٚی لجُ اظ ایٙىٝ اظ ذٛ٘ٝ پطتٓ  -

ٞب احؿبؾی  وسْٚ اظ اٖٚ زٚؾتی وٙی ثیطٖٚ، ثصاض تٛيیح ثسْ. ٞیچ

زٚ٘ؿتیٓ اضتجبَٕٖٛ  ٞٓ ٔٗ ٞٓ اٖٚ چٙس تب زذتط ٔیپكتف ٘جٛز. 

تٛ تٟٙب زذتطی ٞؿتی وٝ تٛ ػٕطْ زِٓ لطاض ٘یؿت ثٝ خبیی ثطؾٝ. 

ضٚ ِطظٚ٘سی، اٖٚ ٞٓ خٛضی وٝ ٘تٛ٘ؿتٓ اظت زَ ثىٙٓ. ٔٙی وٝ ثٝ 

ی ذٛزْ إَیٙبٖ وبُٔ زاقتٓ، ثٝ ػكك تٛ ثبذتٓ. ثٝ خبیی  اضازٜ

بقٓ. ایٗ ٞٓ ثسٖٚ وٝ ضؾیسْ وٝ فٟٕیسْ ٔحبِٝ زٚؾتت ٘ساقتٝ ث
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ایٗ احؿبؼ خسیس ٘یؿت. تمطیجبً اظ پٙح ؾبَ لجُ، ٔٛلؼی وٝ تٛ 

ی زذتطٞب ثطاْ  ٚپٙح ؾبِٓ، ثب ثمیٝ ٞدسٜ ؾبِت ثٛز ٚ ٔٗ ثیؿت

اٚٔسْ ایٙدب ثیكتط اظ ثمیٝ ٔكتبق ثٛزْ تٛ ضٚ  فطق زاقتی. ٚلتی ٔی

ثجیٙٓ ٚ ثبٞبت حطف ثع٘ٓ، تٕبقبت وٙٓ. ظیبز ََٛ ٘ىكیس وٝ 

ٞبْ تْٕٛ قس.  ثبظی ایٗ احؿبؼ ػكمٝ. اظ ٕٖٞٛ ٔٛلغ ثچٝ فٟٕیسْ

پصیط ثبقٓ  اٍ٘بض ٘بذٛزآٌبٜ ضفتٓ ثٝ ؾٕت ایٙىٝ یٝ ٔطز ٔؿئِٛیت

وٝ ثبیس ثٝ ذٛ٘ٛازٜ ضٚ ازاضٜ وٙٝ. اظ ٕٖٞٛ ٔٛلغ ذیّی لجُ اظ ایٙىٝ 

ثسٚ٘ی زٚؾتت زاضْ، زیٍٝ َطف ٞیچ زذتطی ٘طفتٓ. ٘ٝ ثٝ تٛ 

 ثٝ چٙس زلیمٝ ٞیدبٖ فطٚذتٓ. ذیب٘ت وطزْ ٘ٝ احؿبؼ ذٛزْ ضٚ 

پطیؿب ذیطٜ قسٜ ثٛز ثٝ وبٜٚ. ٍ٘بٞف حبِت ذبنی زاقت وٝ 

ط ٘جٛز، ٔرَّٛی اظ ثٟت ٚ قبیس... یثطای وبٜٚ ذٛة لبثُ تفؿ

ٞب ٔحجت ٞٓ ثٛز، أیس ٞٓ ٚخٛز زاقت.  ثیعاضی، ِٚی تٝ تٕبْ ایٗ

 وبٜٚ یه ثیؿىٛیت اظ ثؿتٝ ثطزاقت ٚ ثٝ زؾت پطیؿب زاز. 

 ضٚ زاؽ ثرٛض. ٘صاض زٚثبضٜ ؾطز ثكٝ. ایٗ یىی  -

پطیؿب ٌبظی ثٝ ثیؿىٛیت ظز ٚ چٙس خطػٝ اظ چبی ٘ٛقیس. وبٜٚ 

 ٌفت: 

آضٜ، ذٛزذٛاٜ ثٛزْ. ٚاؾٝ ذٛزْ ایٗ حك ضٚ لبئُ ثٛزْ وٝ  -

ذٛاؾت ٕٞؿطْ ثٝ  ٞبیی زاقتٝ ثبقٓ ِٚی زِٓ ٔی ٕٞچیٗ تدطثٝ

االٖ ٘ظطْ ایٗ ٘یؿت. اٌٝ وبض ٘سیسٜ ثبقٝ.  ٟٔتبة لَٛ ٔؼطٚف آفتبة
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ٞبیی ثستط. اٌٝ  تٛ اقتجبٜ ثٛزٜ، ٔٗ ٞٓ وطزْ، ثیكتط اظ تٛ ٚ ثب اٍ٘یعٜ

ی ٕٞسیٍٝ ضٚ  تٛ٘یٓ ٌصقتٝ ٔٗ حك زاقتٓ، تٛ ٞٓ زاقتی. پؽ ٔی

 فطأٛـ وٙیٓ ٚ آیٙسٜ ضٚ ثچؿجیٓ. 

 پطیؿب ٘فؿف ضا پٛف وطز. 

 تٛ ٔؼتبز ٞٓ ثٛزی؟  -

ی  . ٔٗ یٝ ذٛ٘ٛازٜٔثُ تٛ ٘جٛز ٞٓ ٓ٘جٛزْ، ِٚی قطایٍ ظ٘سٌی -

ػبزی زاضْ، تٛ ٘ساقتی. ٔٗ ٕٞیكٝ زٚؾتب٘ی زاقتٓ وٝ ٔٗ ضٚ 

ثطزٖ خبٞبی ذٛة، وتبثرٛ٘ٝ، تئبتط، ٚضظقٍبٜ، ِٚی زٚؾت تٛ 

ا٘تمبْ اظ ثبثبت  ٚؾٍای ثٟت زاقتٝ،  ٘بٔساض ثٛزٜ وٝ اٌط ٞٓ ػاللٝ

ٌٓ قسٜ ٚ ّٞت زازٜ ؾٕت اػتیبز. قبیس اٌٝ ٔٗ ٞٓ ٚيؼیت 

قسْ. االٖ ٞٓ وٝ زیٍٝ ٔؼتبز  ٓ ٔثُ تٛ ثٛز ٔؼتبز ٔیظ٘سٌی

 ٘یؿتی. تطن وطزی ٚ تْٕٛ قس. 

 وبٜٚ ٔىثی وطز ٚ پطؾیس: 

وكی یب تٛ  آز. زیٍٝ ٕ٘ی تبظٜ تٛ ذٛ٘ٝ ثٛی ؾیٍبض ٞٓ ٕ٘ی -

 وكی؟  حیبٌ ٔی

وكٓ. تطن وطزْ، اِجتٝ اخجبضاً! ثیؿت ضٚظی وٝ ظ٘ساٖ  ٕ٘ی -

ؾٙٓ وٓ ثٛز، ثؼس ٞٓ وٝ ضفتٓ زازٖ چٖٛ  ثٛزْ وٝ ثٟٓ ؾٟٕیٝ ٕ٘ی

پب٘ؿیٖٛ ؾیٍبض وكیسٖ ٕٔٙٛع ثٛز. چٙس ثبض ضفتٓ پبضن وكیسْ 

ثٛزْ ٚ  ثؼس زیسْ ؾرتٝ. تبظٜ پِٛف ٞٓ ٘ساقتٓ. اِٚف وٝ ثیىبض
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چی  ٕٞف ٍ٘طاٖ ثٛزْ. ٚاؾٝ ٕٞٝ فمٍ پَٛ َالٞبْ ضٚ زاقتٓ

 وطزْ وٝ پِٛٓ تْٕٛ ٘كٝ. تطن وطزْ.  خٛیی ٔی نطفٝ

 پِٛی ٌبٞی ٔعایب ٞٓ زاضٜ!  چٝ ذٛة! اٍ٘بض ثی -

تٛ٘ی تحُٕ  اٌٝ یٝ ضٚظی زِٓ ثرٛاز زٚثبضٜ ؾیٍبض ثىكٓ ٔی -

 وٙی؟ 

 وبٜٚ ٍ٘بٜ آضأَف ضا ثٝ چكٕبٖ اٚ ٌطٜ ظز. 

تطن وطزی. ٔٗ  ؾیٍبض ضٚأطٚظ وٝ اٚٔسْ ایٙدب ذجط ٘ساقتٓ  -

چیعت ٞٓ  تٛ ضٚ ٕٞیٗ قىّی وٝ ٞؿتی زٚؾت زاضْ پطیؿب، ٕٞٝ

ٚلت اخجبضی زض وبض  لجَٛ وطزْ. اٌٝ ثبٞبْ ظ٘سٌی وٙی، ٞیچ

٘یؿت. زٚؾت ٘ساضْ ؾیٍبض ثىكی چٖٛ ثطاْ ػعیعتطیٗ آزْ ضٚی 

ذٛاز ؾالٔتیت ثٝ ذُط ثیفتٝ، ِٚی ٕٞیكٝ  ظٔیٙی، زِٓ ٕ٘ی

ٔٗ چیعی ضٚ ثٟت تحٕیُ  ا٘تربة وبضٞبی قرهیت ثب ذٛزتٝ.

 وٙٓ.  ٕ٘ی

 ثیؿىٛیت زیٍطی ثطزاقت ٚ ثٝ َطف پطیؿب ٌطفت. 

 ی چبییت ؾطز ٘كٝ ثبظ.  ثمیٝ -

 پطیؿب ِیٛاٖ ضا ثطزاقت. 

 ذٛضْ.  تّد ٔی -

 وبٜٚ ٌفت: ٌصاقت.  وب٘تطچبی ضا ٘ٛقیس ٚ ِیٛاٖ ضا ضٚی 

ی ػٕطت ضٚ ثب ثطازض  تطیٗ ؾإآِ ایٙٝ وٝ حبيطی ثمیٝ ٟٔٓ -
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قٟطٜ ثٍصضٚ٘ی وٝ غیطٔؿتمیٓ تٛ لتُ ٔبٔب٘ت ٔمهط ثٛزٜ؟ ٞطزفؼٝ 

 افتی؟  ٔٗ ضٚ ثجیٙی، یبز اٖٚ خطیبٖ ٕ٘ی

 ضٍ٘ی ظز.  پطیؿب ِجرٙس وٓ

هیطی تٛ فٛت ٔبٔب٘ٓ ثطازض قٟطٜ یٝ آزْ ٔؿتمّٝ وٝ ٞیچ تم -

ٚ پیسا وطزٜ ایٗ ٕٞٝ اَالػبت بَ ثطاْ ٘ساقتٝ، تبظٜ ثؼس اظ ٞكت ؾ

اْ اٚٔسٜ. ٕٞیكٝ ثٝ ذبَط  چٝ ثالیی ؾط ٔبٔبٖ ثیچبضٜ فٟٕیسْ

 ات اظت ٕٔٙٛ٘ٓ وبٜٚ.  ٕٞطاٞی

 ِٚی خٛاة ؾإآِ ضٚ ٘سازی. ٔٗ ضٚ پیچٛ٘سی؟  -

ٛ٘س٘ت ٘جٛز ِٚی چیعی وٝ ٌفتی... ذت ٘ٝ، انالً لهسْ پیچ -

تٛ٘ی  ٜ ٔتٙفطْ. ٘ٝ تٛ ٔیای، ٔٗ اظ قٟط یٝ ٚالؼیتٝ. تٛ ثطازض قٟطٜ

اـ  ثب ذٛاٞطت لُغ ضاثُٝ وٙی ٘ٝ ٔٗ زٚؾت زاضْ چكٕٓ ثٝ لیبفٝ

 ثیفتٝ. 

حطفت زضؾتٝ. ٔٗ االٖ ذٛزْ ٞٓ اظ قٟطٜ زِرٛضْ، ٞٙٛظ ثٝ  -

ی خسیسـ  ذبَط وبضٞبی اقتجبٞی وٝ وطزٜ ٘جركیسٔف. ذٛ٘ٝ

ػّیه ؾطز  ی ٔب فمٍ یٝ ؾالْ آز ذٛ٘ٝ ٘طفتٓ، ٞطٚلت ٞٓ ٔی

وٙیٓ، ِٚی ثبالذطٜ ذٛاٞطٔٝ. زضؾتٝ ظیبز ٌطْ ٚ ثبػبَفٝ ٘یؿت  ٔی

زٚ٘ٓ یٝ  ؾتف زاضْ. ٔیِٚی ٚاؾٝ ٔٗ ذٛاٞط ثسی ٘جٛزٜ. تٝ زِٓ زٚ

قٝ، زٚثبضٜ  قٝ ٚ زِٓ ثطاـ تًٙ ٔی ٞب تْٕٛ ٔی ضٚظی زِرٛضی

ٌطزیٓ ؾط ٕٖٞٛ اضتجبَی وٝ ٕٞیكٝ زاقتیٓ، ِٚی تٛ ٔدجٛض  ثطٔی
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ضْ.  ٘یؿتی قٟطٜ ضٚ ثجیٙی. اٌٝ ٔٗ زِٓ ذٛاؾت ثجیٕٙف تٟٙب ٔی

 ٔدجٛض ٘یؿتی ثبٞبْ ثیبی. 

وب٘تط ضیرتٝ ثٛز ای چبی ضا وٝ ضٚی  پطیؿب ثب ٘ٛن اٍ٘كت لُطٜ

 ٞبی ٔجٟٕی وكیس.  پرف وطز ٚ ثب آٖ قىُ

یؼٙی تٛ ثٝ ذبَط اضتجبٌ قٟطٜ ٚ ثبثبْ زض ظٔبٖ حیبت ٔبٔب٘ٓ  -

 لسض اظـ زِرٛضی؟  ایٗ

 ایٗ ٞٓ ٞؿت ِٚی یٝ زِرٛضی قرهی ٞٓ زاضْ.  -

پطیؿب ثب حبِتی پطؾكٍط ثٝ اٚ ذیطٜ قس. وبٜٚ ٘فؿف ضا پٛف 

 وطز. 

یٝ زذتط زاضٜ وٝ االٖ پٛ٘عزٜ ؾبِكٝ. قٟطٜ اظ اظزٚاج اِٚف  -

ٞب قٟطٜ ثٝ ٔٗ ٌفتٝ ثٛز ٕٞؿط  زذتطـ ؾٙسضْ زاٖٚ زاضٜ. ؾبَ

ؾبثمف ثب ثچٝ اظ ایطاٖ ضفتٝ ٚ آزضؾی اظقٖٛ ٘ساضٜ. ٔٗ تٛ خطیبٖ 

ٕٞیٗ پطٚ٘سٜ فٟٕیسْ ٕٞؿط لجّی قٟطٜ ثؼس اظ َالق فٛت وطزٜ ٚ 

 ثچٝ تٛ یٝ آؾبیكٍبٜ ثٛزٜ.

 ٞبی پطیؿب ٌطز قس.  چكٓ

 خبیی وٝ یٝ ثبض ضفتٝ ثٛز ٚ ٔب زیسٜ ثٛزیٓ؟  ٕٖٞٛ -

 وبٜٚ ثب تأؾف ؾط تىبٖ زاز. 

ی ٔبؾت. قٟطٜ ضٚ تٟسیس وطزْ ٚ آٚضزٔف  االٖ آتٙب ذٛ٘ٝ -

ذٛ٘ٝ. ٔٗ اٖٚ ثچٝ ضٚ ٕٞیكٝ زٚؾت زاقتٓ ِٚی قٟطٜ ثب 
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ضحٕی ایٗ ٕٞٝ ؾبَ ٔٗ ضٚ ٌصاقتٝ ثٛز تٛ ثطظخ ٚ یه وّٕٝ  ثی

زٚ٘ؿتٗ  الالً ثتٛ٘ٓ ثجیٕٙف. ٔبٔبٖ ثبثبْ ٔیٍ٘فتٝ ثٛز ثچٝ ایطا٘ٝ وٝ 

ثطزـ  ِٚی قٟطٜ تٟسیسقٖٛ وطزٜ ثٛز اٌٝ ثٝ ٌٛـ ٔٗ ثطؾٝ، ٔی

خبیی وٝ زیٍٝ پیساـ ٘ىٙٗ. اٖٚ ثٙسٌبٖ ذسا ٞٓ ٚاؾٝ ایٙىٝ 

ثٝ ذبَط ایٗ  قٖٛ ضٚ اظ زؾت ٘سٖ ؾبوت ٔٛ٘سٜ ثٛزٖ. زیسٖ ٜ٘ٛ

 ف.٘تٛ٘ؿتٓ ثجركٕ لسض اظـ زِرٛضْ وٝ ٞٙٛظ وبض قٟطٜ اٖٚ

 پطیؿب پٛف ثّٙسی وكیس. 

 قٟطٜ ٚالؼبً یٝ ٞیٛالؾت.  -

ٞبی ذٛة زاضٜ ِٚی ٚلتی پبی ٔٙبفؼف  ٘یؿت، اٖٚ ٞٓ اذالق -

 ضحٕٝ.  ٚؾٍ ثبقٝ ذیّی ثی

ثب ٘ٛن اٍ٘كت پطیؿب ثب حبِتی ٔتفىط ذیطٜ قسٜ ثٛز ثٝ وب٘تط ٚ 

 ظز. وبٜٚ ٌفت:  ٞبی وٛتبٞی ثٝ آٖ ٔی اـ يطثٝ اقبضٜ

 زیٍٝ اثٟبٔی ٕ٘ٛ٘سٜ، یٝ ؾإاَ زاضْ.  اٌٝ زض ٔٛضز قٟطٜ -

ٔىثی وطز ٚ پطیؿب ؾطـ ضا ثّٙس وطز ٚ ثٝ اٚ ذیطٜ قس. وبٜٚ 

 ِجرٙس ظز. 

زٚ ٔبٜ لجُ تهٕیٕٓ ضٚ ٌطفتٝ  زٚ٘ٓ زٚؾتٓ زاضی. اظ یىی ٔی -

لسض زٚؾتت زاضْ وٝ ٔحبِٝ ثتٛ٘ٓ اظت ثٍصضْ  زٚ٘ؿتٓ اٖٚ ثٛزْ. ٔی

طٜ ذٛاٞطٔٝ لجَٛ قه زاقتٓ وٝ ٔٗ ضٚ ثٝ ذبَط ایٙىٝ قٟ ِٚی

وٙی یب ٘ٝ، ٚاؾٝ ٕٞیٗ ظٚزتط ٘یٛٔسْ خّٛ. پطیؿب، یٝ ثبض ٌفتی  ٔی
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ٔٗ فمٍ اظ ضٚی ظبٞطت اظت ذٛاؾتٍبضی وطزْ ٚ ثٝ ذبَط ایٙىٝ 

قغُ ثبثبت ٞیچ تأثیطی تٛ ا٘تربثٓ ٘ساقت ِٚی ثبثبت زوتطٜ. 

تأثیط ٘جٛز. تٛ ذیّی ذٛقٍّی. تٛخٝ ٞط ٔطزی  ضاؾتف ظبٞطت ثی

ٞبت ٞٓ  ، ٔٗ ٞٓ اؾتثٙب ٘جٛزْ، ِٚی اذالقوٙی ضٚ خّت ٔی

ٕٞیكٝ زٚؾت زاقتٓ. ثٝ ٘ظطْ تیع ٚ ثبٞٛـ ثٛزی، یٝ چیعٞبیی 

ٞب تٛ اٖٚ ؾٗ انالً ثٝ فىطقٖٛ ٞٓ  ی آزْ فٟٕیسی وٝ ثمیٝ ضٚ ٔی

 ضؾیس. ؾبوت ثٛزی ٚ ثٝ ٘ظطْ ٔظّْٛ.  ٕ٘ی

 ای وطز ٚ ازأٝ زاز:  ذٙسٜ وبٜٚ ته

ٛزْ! تٛ ٔظّْٛ ٘یؿتی. پبـ اِجتٝ آذطی ضٚ اقتجبٜ فٟٕیسٜ ث -

ثمیٝ ضٚ وبضی وٙی ٚ  ظیطوبٞی، ثّسی پٟٖٙٛ ثیفتٝ ظثُ ٚ آة

ثپیچٛ٘ی. ذت ضاؾتف ایٗ اذالق ضٚ ثیكتط زٚؾت زاضْ. اظ ٚلتی 

اْ ثٟت ثیكتط قس. ظ٘ی وٝ ثّس ثبقٝ  فٟٕیسْ ٔظّْٛ ٘یؿتی، ػاللٝ

چؿجٝ. االٖ  ٌّیٓ ذٛزـ ضٚ اظ آة ثىكٝ ثیطٖٚ ثیكتط ثٝ زِٓ ٔی

ایٙٝ وٝ... اٖٚ ضٚظ وٝ تٛ پبضن وٛٞؿبض ثٛزیٓ، ٌفتی آزْ  ؾإآِ

تطٜ ٚ  ٌبٞی یىی ضٚ زٚؾت زاضٜ ِٚی حؽ ا٘تمبْ اظ یىی زیٍٝ لٛی

وٙی. ثؼس زض ٔٛضز پطٞبْ حطف ظزی  ٔیٚاؾٝ ٕٞیٗ ٘بٔساض ضٚ زضن 

ٚ ٔٗ ٔٛ٘سْ تٛ اثٟبْ وٝ ٔٙظٛضت ٔٗ ثٛزْ یب پطٞبْ. اٖٚ ظٔبٖ وٝ 

 وطزیٓ، زٚؾتٓ زاقتی؟ ٚآٔس ٔی ضفتاظت ذٛاؾتٍبضی وطزٜ ثٛزْ ٚ 

اٚٔس. ثٝ ٘ظطْ آزْ ذٛثی  ػبقمت ٘جٛزْ ِٚی اظت ذٛقٓ ٔی -
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ٞبیی ثٛزی وٝ زٚؾت زاقتٓ ثبٞبقٖٛ  ثٛزی. ٕٞیكٝ خعٚ آزْ

ٌصقت. یبزٔٝ ذیّی حطف  حطف ثع٘ٓ. ٚلتی ثٛزی، ظٔبٖ تٙس ٔی

زاقتیٓ وٝ ثع٘یٓ. اِٚف وٝ حطف اظ اظزٚاج ظزی، ضاؾتف 

ٚتبة افتبزٜ ثٛز. ثسْ  خٛضٞبیی زِٓ ثٝ تت ذٛقحبَ قسْ. یٝ

افتبز تٛ  ٚٔس ٔؼبقطت وٙیٓ ٚ ثٟتط ثكٙبؾٕت. ٌبٞی یبزْ ٔیا ٕ٘ی

قس. ٔٗ اظ ٞطچیعی وٝ ثٝ  ای ٚ حؿٓ ثٟت ػٛو ٔی زازاـ قٟطٜ

ی ثؼس وٝ  ٌطفتٓ زفؼٝ قٟطٜ ٔطثٌٛ ثٛز ثیعاض ثٛزْ. تهٕیٓ ٔی

وٝ زیسٔت ثٟت ثٍٓ خٛاثٓ ٔٙفیٝ ٚ تٕٛٔف وٙٓ ِٚی ٔٛلؼی 

ٌفتٓ  قس. ثٝ ذٛزْ ٔی ضفت. زِٓ ثطات تًٙ ٔی زیسٔت یبزْ ٔی ٔی

چطا ثبیس وؿی ضٚ وٝ زٚؾتف زاضْ اظ زؾت ثسْ. ذٛزْ ضٚ ضايی 

وطزْ وٝ حبال ػیجی ٘ساضٜ تٛ زازاـ قٟطٜ ثبقی، ٟٔٓ ایٙٝ وٝ  ٔی

اـ ثب ذٛزْ  اذاللت ثبٞبـ ظٔیٗ تب آؾٕٖٛ فطق زاضٜ. ذالنٝ ٕٞٝ

 ... ٝٚثف ثٛزْ تب ایٙى تٛ قیف

 پطیؿب ٔىثی وطز ٚ ٍ٘بٞف ٔبت قس. 

 حؽ ا٘تمبْ اٚٔس ؾطاغٓ.  -

 احیب٘بً ٘بٔساض تٛ ایٗ حؽ زذبِتی ٘ساقت؟  -

٘ٝ، ٚالؼبً ٘بٔساض ٞیچ حطفی ٘عز وٝ ٔٗ ضٚ ُٞ ثسٜ ثٝ ایٗ  -

ؾٕت. اِٚف وٝ خطیبٖ ذٛاؾتٍبضی ضٚ قٙیس، ٌفت حبال ثبٞبت 

ثٍیطْ. ثؼسـ ٞٓ ٚآٔس وٙٓ وٝ ثٟتط ثكٙبؾٕت ثؼس تهٕیٓ  ضفت
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ای ثبٞبت ثىٙٓ، ٌفت وبض زضؾتی  ذٛاْ چٝ ثبظی وٝ ثٟف ٌفتٓ ٔی

ظز. االٖ وٝ  ٘یؿت. یؼٙی ضاؾتف تٛ اٖٚ ٔطحّٝ زٚپّٟٛ حطف ٔی

ٚض  ٌفت ایٗ وبض اقتجبٞٝ، اظ اٖٚ وٙٓ، اظ یٝ َطف ثٟٓ ٔی فىط ٔی

ٔساْ پیٍیط ایٗ ثٛز وٝ ثب تٛ لطاض ٌصاقتٓ یب ٘ٝ. قبیس تٝ زِف 

 ٖ زاقت ِٚی اٍ٘بض ثؼس اظ ایٙىٝ ٔٗ حطف اظ ا٘تمبْ ظزٜػصاة ٚخسا

خٛض زیٍٝ ٞٓ حبَ قٟطٜ ٚ ثبثبْ  ثٛزْ، اٖٚ ٞٓ ثسـ ٘یٛٔسٜ ثٛز یٝ

 ٌطفتٝ ثكٝ. 

اظ ذٛاؾتٍبضی ٔٗ اؾتفبزٜ انالً چی قس وٝ تهٕیٓ ٌطفتی  -

 حبَ قٟطٜ ٚ ثبثبت ضٚ ثٍیطی؟ وٙی ٚ 

زٚ پطیؿب ضٚی نٙسِی ٘بضاحت وٕطـ ضا نبف وطز ٚ وف ٞط

 نٙسِی چؿجب٘س.  وٛتبٜ زؾتف ضا ثٝ پكتی 

ی اتبلٓ ٚاضز قسْ، تٛ  یٝ ضٚظ وٝ اظ ثیطٖٚ اٚٔسْ ٚ اظ پٙدطٜ -

اٚٔس. قٟطٜ زاقت  ی ٔب. نساتٖٛ اظ ٞبَ ٔی اٚٔسٜ ثٛزی ذٛ٘ٝ

وطز وٝ اذاللت ثب ٔٗ ؾبظٌبضی ٘ساضٜ ٚ ظٚج ذٛثی  ٘هیحتت ٔی

ٚ زاضیٓ فؼالً وٝ چیعی ٔؼّْٛ ٘یؿت »تٛ ٞٓ ٌفتی قیٓ.  ٕ٘ی

ا٘تظبض حطفت خٛضی ثٛز وٝ ٔٗ ٚا ضفتٓ.  «وٙیٓ. ٔؼبقطت ٔی

ذٛای،  زاقتٓ تٛ ضٚی قٟطٜ ٚایؿتی ٚ ٔحىٓ ثٍی ٔٗ ضٚ ٔی

ٌصضی. ٚلتی ضاحت ٌفتی حبال ٞیچی  زٚؾتٓ زاضی ٚ اظْ ٕ٘ی

حؽ وطزْ ثطات انالً اضظـ ٘ساضْ، فمٍ ذٛاؾتی ثب ٔؼّْٛ ٘یؿت، 
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 ٝ ػطٚؾی وٙی. یٝ زذتط ذٛقٍُ وٝ ٚيغ ٔبِی ثبثبـ ذٛث

 وبٜٚ ؾط تىبٖ زاز. 

ثٛز ثٝ اظ ضٚظ اَٚ ٌفتٝ  چٙس ثبض ایٗ حطف ضٚ ظزٜ ثٛز.قٟطٜ  -

ٞبـ ذؿتٝ  ٔٗ اظ ٘هیحت٘ظطـ ٔٗ ٚ تٛ ٔٙبؾت ٞٓ ٘یؿتیٓ. 

وٝ زؾت اظ ؾطْ ٚضزاضٜ. ٚالؼبً حطف  خّٕٝ ضٚ ٌفتٓقسٜ ثٛزْ. اٖٚ 

ٗ زِٓ ٘جٛز. ٔٗ اظ چٙس ؾبَ لجُ تهٕیٕٓ ضٚ ٌطفتٝ ثٛزْ. ُٕٔئ

 ذٛاْ ثبٞبت ػطٚؾی وٙٓ.  ثٛزْ زٚؾتت زاضْ ٚ ٔی

ٚلت  تٛ ٞیچقٙیسْ، ذیّی ِدٓ ٌطفت.  ٚلتی حطفت ضٚٔٗ  -

ؾٙتیٝ ٚ  وطزْ ذٛاؾتٍبضیت ٘یٕٝ ٍ٘فتٝ ثٛزی زٚؾتٓ زاضی. فىط ٔی

 اظ ضٚی ػمُ ٚ ُٔٙك. 

ٞبْ ثٛز. ثبیس ٕٖٞٛ ضٚظ اَٚ  تطیٗ اقتجبٜ ایٗ یىی اظ ثعضي -

ایٗ ضٚ ثؼسٞب فٟٕیسْ، ٔٛلؼی وٝ زیط  ٌفتٓ زٚؾتت زاضْ. ثٟت ٔی

وطزْ تٛ ایٗ  ذٛزْ ٚايح ثٛز وٝ ػبقمتٓ. فىط ٔی قسٜ ثٛز. ثٝ ٘ظط

 ضٚ فٟٕیسی. 

ٞبی تٛ ٚ قٟطٜ ضٚ  ٚلتی حطفٚاؾٝ ٕٞیٗ  ٘فٟٕیسٜ ثٛزْ -

فىط وطزْ ثطات ٟٔٓ ٘یؿت وٝ آذطـ ایٗ ػطٚؾی  قٙیسْ

یبزْ ضفت. تهٕیٓ  اْ لسض ػهجی قسْ وٝ ػاللٝ ؾطثٍیطٜ یب ٘ٝ. اٖٚ

بثبْ ضٚ ثٍیطْ. ٞط زفؼٝ ٌطفتٓ ثبٞبت ثبظی وٙٓ وٝ حبَ قٟطٜ ٚ ث

ضفت. وٙبضت قبز ثٛزْ، ثٟٓ ذٛـ  تهٕیٕٓ یبزْ ٔی زیسٔت ٔی
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ٌصقت. ثٍٛثرٙسٞبی اٖٚ چٙس ٔبٜ زضٚؽ ٘جٛز. زٚؾتت زاقتٓ  ٔی

قس، ِٚی ٚلتی اظت خسا  وبٜٚ، ٞط ضٚظ ٞٓ ایٗ ػاللٝ ثیكتط ٔی

اٚٔس ؾطاغٓ.  یٙىٝ حبَ قٟطٜ ٚ ثبثبْ ضٚ ثٍیطْ ٔیقسْ ثبظ فىط ا ٔی

ٚض زٚؾت زاقتٓ وبضٞبی ثچٍٛ٘ٝ  ٔساْ ثب ذٛزْ خًٙ زاقتٓ. اظ یٝ

ٌفتٓ حیفٝ ایٗ  ضٚ ثطیعْ زٚض ٚ ثبٞبت ػطٚؾی وٙٓ، اظ یٝ َطف ٔی

 فطنت ٚاؾٝ ا٘تمبْ ضٚ اظ زؾت ثسْ. 

 ٞبیف ضا ضٚی ٞٓ فكطز.  پطیؿب یه آٖ پّه

طی ٔٗ ٚ ٔب٘ی ثب ٔٛاز ٔرسض پیف تب ایٙىٝ خطیبٖ زؾتٍی -

چی تْٕٛ قسٜ  اٚٔس. اٖٚ ضٚظ وٝ تٛ پبؾٍبٜ زیسٔت، ثٝ ٘ظطْ ٕٞٝ

ثٛز. زؾت پیف ضٚ ٌطفتٓ وٝ پؽ ٘یفتٓ. ذٛاؾتٓ لجُ اظ ایٙىٝ تٛ 

ذٛای، ٔٗ تٛ ضٚ پؽ ثع٘ٓ. ثؼسـ ٞٓ ثٝ ذٛزْ  ثٍی ٔٗ ضٚ ٕ٘ی

لجِٛٛ٘سْ وٝ زیٍٝ زٚؾتت ٘ساضْ چٖٛ ٔطزی وٝ ثٝ ایٗ ضاحتی 

 ٞف ضٚ ثىكٝ ٚ ثطٜ، اضظـ ٘ساضٜ. ضا

 ی چكٓ ثٝ پطیؿب ٍ٘بٜ وطز.  وبٜٚ اظ ٌٛقٝ

اٖٚ ضٚظ ٔٗ ضٚ ٌصاقتی ظیط پبت ٚ ِٟٓ وطزی، چٙس ثبض ٞٓ  -

ٔحىٓ فكبض زازی وٝ ُٕٔئٗ ثكی لكًٙ چؿجیسْ ثٝ ظٔیٗ ٚ 

ٔحبِٝ ؾبِٓ ٔٛ٘سٜ ثبقٓ، ثؼس ا٘تظبض زاقتی ثبظ ثیبْ ؾطاغت؟ زاغٛ٘ٓ 

وطزی پطیؿب. ٔٗ پٙح ؾبَ ػبقمت ثٛزْ، تٛ اٖٚ چٙس ٔبٜ ٞٓ وّی 

وكٝ  تٓ زاضی ٚ ظیبز ََٛ ٕ٘یثٝ ذٛزْ أیس زازٜ ثٛزْ وٝ تٛ زٚؾ
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خٛاة ٔثجت ثسی ِٚی تٛ یٟٛ ثب یٝ پؿط ٚ ٔٛاز زؾتٍیط قسی. 

زضؾتٝ وٝ ثؼسٞب فٟٕیسْ ٔب٘ی ٚ تط٘ٓ ٕٞسیٍٝ ضٚ زٚؾت زاضٖ ٚ 

ٚلتی اٚٔسْ پبؾٍبٜ، وطزْ ٘جٛزٜ ِٚی  َٛضی وٝ فىط ٔی خطیبٖ اٖٚ

ی. ظٔبٖ ثب ٔٗ، ثب ٔب٘ی ٞٓ اضتجبٌ ػبقمب٘ٝ زاقت وطزْ تٛ ٞٓ فىط ٔی

قسْ ِٚی ؾؼی وطزْ آضْٚ ثبقٓ ٚ ثٟت فطنت  زاقتٓ زیٛٚ٘ٝ ٔی

ثسْ تٛيیح ثسی. تٛ ثٝ خبی تٛيیح ٌفتی اظ اَٚ اظْ ثست 

 ذٛاؾتی ثبظیٓ ثسی. اٚٔسٜ ٚ فمٍ ٔی ٔی

  پطیؿب ٔظّٛٔب٘ٝ ٌفت:

 ٔٗ وٝ اظت ػصضذٛاٞی وطزْ. ٞٙٛظ ٘جركیسی؟ -

  وبٜٚ ثب قیفتٍی ثٝ اٚ ٍ٘بٜ وطز. 

قت. ٞطوبضی ثبٞبْ وطزٜ ثٛزی تٛ ػكمت ثركیسٖ الظْ ٘سا -

حُ قس. ٔحبِٝ ثتٛ٘ٓ َٛال٘ی اظت زِرٛض ثٕٛ٘ٓ پطیؿب. ذیّی 

 وٙی زٚؾتت زاضْ.  ثیكتط اظ اٚ٘ی وٝ فىط ٔی

ی ٘ٛیس  ٔٗ ٞٓ ذیّی زٚؾتت زاضْ. ؾط خطیبٖ پطٚ٘سٜ -

فٟٕیسْ ذٛزْ ضٚ ٌَٛ ظزٜ ثٛزْ. ذیّی ثطاْ ػعیع ثٛزی. ذیّی اظ 

ٚآٔسٞب زیسْ ٚ قٙبذتٓ،  تٛ اٖٚ ضفت ٞٓٞبی ذٛثت  اذالق

ٞبی زیٍٝ ٞٓ ٚؾٍ ٘جٛز. ٘ٝ  ٔرهٛنبً وٝ ایٗ زفؼٝ زیٍٝ پبی آزْ

وؽ ٘جٛز وٝ شٞٙٓ ضٚ ٔؿْٕٛ  قٟطٜ ذجط زاقت ٘ٝ ٘بٔساض. ٞیچ

وٙٝ. فمٍ ٔٗ ٚ تٛ ثٛزیٓ، نحجت اظ ذٛاؾتٍبضی ٞٓ ٘جٛز. ٔٗ 
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ی لتُ ػبقمت قسْ. ایٗ زفؼٝ خٛضی ثٟت زَ ثؿتٓ  ٚؾٍ پطٚ٘سٜ

زیٍٝ ٞطوبض وطزْ ٘تٛ٘ؿتٓ ایٗ حؽ ضٚ اظ ذٛزْ زٚض وٙٓ.  وٝ

ؾؼی وطزْ ثب ذٛزْ ثدٍٙٓ، ثٝ آتیال فىط وطزْ ثّىٝ تٛ یبزْ ثطی 

اٚٔسی ؾطاغٓ قبیس تب آذط ػٕطْ ٔدطز  ِٚی ٘كس. وبٜٚ، اٌٝ ٕ٘ی

ٔٛ٘سْ چٖٛ ٔحبَ ثٛز ثب ایٗ حؿی وٝ ٘ؿجت ثٟت زاضْ ثتٛ٘ٓ  ٔی

ٚؾٍ ایٗ ٔبخطا ٚاؾٝ ٔٗ  ثؼس تٛای ٘عزیه ثكٓ.  ثٝ ٔطز زیٍٝ

قسْ. اٖٚ ضٚظ  ذٛاؾتٍبض پیسا وطزٜ ثٛزی! زاقتٓ زیٛٚ٘ٝ ٔی

ذٛای ذیبِت ضاحت ثكٝ  ُٕٔئٗ قسْ اظْ زَ وٙسی ٚ فمٍ ٔی

 ٌیطْ.  ٔٗ ؾطٚؾبٖٔٛ ٔی

 ٞبیف ضا ضٚی ٞٓ فكبض زاز.  وبٜٚ ِت

تهٕیٓ ذیّی ؾرتی ثٛز پطیؿب. ؾرت ٘ٝ، ٚحكتٙبن ثٛز.  -

٘یٛٔسٜ ثٛزْ ثجیٕٙت وٝ ٘فٟٕی چٝ حبِی اٖٚ ضٚظٞب زاغٖٛ ثٛزْ. 

تٛ٘ؿتٓ ظبٞط ضٚ حفظ وٙٓ، اظ حبِت ثبذجط  زاضْ. پكت تّفٗ ٔی

ی تٛ ثطاْ حُ  ثكٓ ٚ تٛ ٘فٟٕی چمسض حبِٓ ثسٜ. ٔٛيٛع ٌصقتٝ

ذٛأت ٚ ٔحبِٝ ثتٛ٘ٓ اظت ثٍصضْ أب  قسٜ ثٛز، قه ٘ساقتٓ وٝ ٔی

، تمیٕی وٝ قٟطٜ تٛـ زاقتخطیبٖ فٛت ٔبٔب٘ت ٚ ٘مف غیطٔؿ

ثٛز. زیٍٝ ُٕٔئٗ قسٜ ثٛزْ أىبٖ ٘ساضٜ تٛ لجِٛٓ وٙی.  ِٟٓ وطزٜ

ذٛاؾت ثیبْ ثٟت ثٍٓ ٚ یٝ  ظزْ ِٚی زِٓ ٕ٘ی زاقتٓ ثطات پطپط ٔی

ثبض زیٍٝ ٔٗ ضٚ ثب ذبن یىی وٙی. تٟف ضؾیسْ ثٝ ایٙدب وٝ اٌٝ 
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ٚالؼبً زٚؾتت زاضْ، ثبیس پب ثصاضْ ضٚ زِٓ ٚ اظ چیعی وٝ ٘كس٘یٝ 

زٚ٘ٓ  زؾت ٔطزی وٝ ثٟف ُٕٔئٙٓ ٚ ٔی ثٍصضْ، تٛ ضٚ ثؿپطْ

 وٙٝ.  ذٛقجرتت ٔی

 پطیؿب ثب حطل ٌفت: 

یٝ شضٜ فىط زَ ٔٗ ضٚ ٘ىطزی؟ چٙس ثبض ذٛزْ ضٚ قىؿتٓ،  -

ٔؿتمیٓ ٚ غیطٔؿتمیٓ ثٟت ٌفتٓ زٚؾتت زاضْ ِٚی تٛ حبيط 

٘جٛزی یٝ ثبض زیٍٝ أتحبٖ وٙی ٚ اظ ذٛزْ خٛاة ثكٙٛی؟ 

ٝ ٔطز زیٍٝ ذٛاؾتٍبضی چُٛضی زِت اٚٔس ثیبی ٔٗ ضٚ ٚاؾٝ ی

 وٙی؟ 

وبٜٚ زؾت ؾفیس ٚ وٛچه پطیؿب ضا ٌطفت ٚ ٔیبٖ زؾت 

 ثعضٌف ٍ٘ٝ زاقت. 

قب٘ؿٓ ضٚ ثٟٓ ثبثت وطز اٌٝ یٝ ثبض زیٍٝ  زٚضیایٗ زٚ ٔبٜ  -

ثركٓ. تٕبْ ایٗ ٔست حٛاؾٓ  تب اثس ذٛزْ ضٚ ٕ٘ی أتحبٖ ٘ىٙٓ

وطزٜ پیف تٛ ثٛز. ایٗ ٔست ؾطٌطز زٜ ثبض ؾطْ زاز ظزٜ ٚ تٛثیرٓ 

تٟسیسْ  أطٚظزْ.  وٝ چطا حٛاؾٓ خٕغ ٘یؿت ٚ زَ ثٝ وبض ٕ٘ی

فطؾتٙٓ یٝ ٚاحس  َٛضی وبض وٙٓ اظ آٌبٞی ٔی وطز وٝ اٌٝ ایٗ

ی خٙبیی ثبقٓ، ثٟتطٜ ثطْ  زیٍٝ. ثٟٓ ٌفت ِیبلت ٘ساضْ افؿط زایطٜ

 ؾط چٟبضاٜ ٚایؿتٓ لجى خطیٕٝ ثٙٛیؿٓ. 

 پطیؿب ثب ٍ٘طا٘ی ثٝ اٚ ٍ٘بٜ وطز. 
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 ذٛاٖ ٔٙتمّت وٙٗ؟  ٚالؼبً ٔی -

٘ٝ، زازٚثیساز ؾطٌطز خسی ٘یؿت. ٞٛای پطؾّٙف ضٚ زاضٜ.  -

زٚ٘ٝ ٔٗ ػبقك ایٗ قغّٓ، أىبٖ  خسی ٚ ؾرتٍیطٜ ِٚی ٚلتی ٔی

 ٘ساضٜ ثبٞبْ ٕٞچیٗ وبضی ثىٙٝ. 

 پطیؿب آضاْ زؾت اٚ ضا فكبض زاز. 

 ذسا ضٚ قىط.  -

یٝ ٚالؼبً زٚؾت زاضی ؾط ٕٞیٗ قغُ ثٕٛ٘ٓ؟ ظ٘سٌی وطزٖ ثب  -

اضٜ. نجح وٝ وتبة ٘س افؿط آٌبٞی ؾرتٝ. ؾبػت وبضْ انالً حؿبة

ٔؼّْٛ ٘یؿت زضٌیط چٝ خطیب٘ی ثكٓ ٚ وِی  ضْ ثیطٖٚ اظ ذٛ٘ٝ ٔی

قت ظً٘ ثع٘ٗ ثیساضْ وٙٗ ٚ ثٍٗ ثطْ ؾط یٝ  ثطٌطزْ. ٕٔىٙٝ ٘هفٝ

 ی لتُ.  نحٙٝ

زٚ٘ٓ چمسض ؾرتٝ آزْ قغّی ضٚ وٝ  آْ. ٔی ثبٞبت وٙبض ٔی -

آی، ٔٗ  ز٘جبَ وٙٝ. فٛلف ایٙٝ وٝ زیط ٔی زٚؾت زاضٜ ٘تٛ٘ٝ

 ثرٛضیٓ.  قبْٔٛ٘ٓ ثب ٞٓ  ذٛضْ ٚ ٔٙتظط ٔی ثیؿىٛیت ٚ چبیی ٔی

قبیس ٔأٔٛضیت قٟطؾتبٖ ٞٓ زاقتٝ ثبقٓ. ٌبٞی ٕٔىٙٝ چٙس  -

 ضٚظ یب حتی زٚ ٞفتٝ ٘جبقٓ. 

ٌطزی. ذیّی ثٟتط اظ ایٗ زٚ ٔبٞٝ وٝ فىط  ثبالذطٜ وٝ ثطٔی -

 ؿت ثیبی. ٚلت لطاض ٘ی وطزْ ٞیچ ٔی

لطاضٜ یٝ ٔجّغی ثٟٓ وٕه ثبثب ظیبز ٘یؿت پطیؿب. ٞٓ حمٛلٓ  -
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ا٘ساظ ٔرتهط زاضْ وٝ قبیس ثتٛ٘یٓ ثبٞبـ یٝ  وٙٝ، ذٛزْ ٞٓ یٝ پؽ

 ی پبییٙی قٟط. یٓ، اٖٚ ٞٓ تٛ ٘یٕٝپٙدبٜ ٔتطی ثرط آپبضتٕبٖ چُٟ

 ی ثبثبت ثطات وفف ٚ ِجبؼ ذبضخی ثرطْ.  تٛ٘ٓ ثٝ ا٘ساظٜ ٕ٘ی

 ِٚی ثیكتط اظ ثبثبْ زٚؾتٓ زاضی.  -

 وبٜٚ ِجرٙس ظز. 

ای وٝ ثٟت  ػاللٝٞبی ز٘یب ثیكتط زٚؾتت زاضْ.  ی آزْ اظ ٕٞٝ -

لسض  ٚلت وؿی یىی زیٍٝ ضٚ ایٗ وٙٓ ٞیچ زاضْ خٛضیٝ وٝ فىط ٔی

زض زٚؾت ٘ساقتٝ. ٔٗ تٛ ضٚ اظ ذٛزْ ٞٓ ثیكتط زٚؾت زاضْ پطیؿب. 

ٚلت ثطات وٓ ٘صاضْ.  ٞیچ تٛ٘ٓ ثٟت لَٛ ثسْ ٔٛضز ایٗ یىی ٔی

تٛ٘ٝ خبی تٛ ضٚ ثطاْ ثٍیطٜ. تٛ ٕٞیكٝ  وؽ ٕ٘ی ُٕٔئٗ ثبـ ٞیچ

 ثطاْ اِٚیٗ اِٚٛیتی. 

 پطیؿب ِجرٙس اٚ ضا پبؾد زاز. وبٜٚ ٌفت: 

ضیكی وٝ ٌفتی اظـ ثیعاضی  ضاؾتی یٝ چیع زیٍٝ. ایٗ تٝ -

ٞٙٛظ ضٚ نٛضتٕٝ ٚ لطاض ٞٓ ٘یؿت ٘جبقٝ. ظثط ٚ ثسلیبفٝ ٞٓ ٞؿت 

 آز. زیٍٝ ٔكىّی ثبٞبـ ٘ساضی؟  ٗ اظـ ذٛقٓ ٔیِٚی ٔ

پطیؿب اثطٚٞبیف ضا خٕغ وطز ٚ چٙس ِحظٝ ٍ٘بٜ ٔتفىطـ ضا 

ضٚی نٛضت وبٜٚ چطخ زاز. اظ ضٚی نٙسِی پبییٗ پطیس ٚ یه لسْ 

 خّٛ ضفت. ٚلتی ٔمبثُ وبٜٚ لطاض ٌطفت ٌفت: 

ذت ضاؾتف ُٕٔئٗ ٘یؿتٓ ثتٛ٘ٓ ثبٞبـ وٙبض ثیبْ یب ٘ٝ. ثبیس  -
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 مسض ظثطٜ! ثجیٙٓ چ

وٝ قیُٙت ذبنی زض ٍ٘بٞف ٘كؿتٝ ثٛز، چكٕبٖ  زضحبِی

زضذكیس ٌطٜ ظز ثٝ چكٕبٖ  اـ ضا وٝ ظیط ٘ٛض چطاؽ ٞبَ ٔی یكٕی

 وبٜٚ. 

 ٘كٛ٘ٓ ثسٜ ثجیٙٓ!  -

ٞبیف ثب ِجرٙسی ذبل  ٍ٘بٜ وبٜٚ ضٚی نٛضت قبز اٚ وٝ ِت

ثبظ ٔب٘سٜ ثٛز چطخ ذٛضز. چٙس ِحظٝ ثؼس اٚ ٞٓ ِجرٙس ظز ٚ  ٘یٕٝ

قس. یه لسْ خّٛ آٔس. پطیؿب نٛضتف ضا ثبال ٌطفت ٚ چكٓ اظ  ثّٙس

ٚ ٞطزٚ  ، ؾطـ ضا خّٛ آٚضزتط قس اٚ ثط٘ساقت. ِجرٙس وبٜٚ ػٕیك

زؾتب٘كبٖ زٚض زیٍطی غطق قس٘س زض ضذٛتی قیطیٗ ٚ اؾتثٙبیی. 

ٞب ضا  َٛضی ٔحٛ ٞٓ ثٛز٘س وٝ ٌصقت ثب٘یٝحّمٝ قسٜ ثٛز ٚ 

فمٍ ٕٞبٖ  ز٘یبفٟٕیس٘س. ظٔبٖ ثطایكبٖ ٔتٛلف قسٜ ثٛز ٚ  ٕ٘ی

ٝ ایؿتبزٜ ثٛز٘س. ٚلتی ثب حؿی ٘بة اظ ٞٓ فبنّٝ ای ثٛز و ٘مُٝ

 ٌطفتٙس، وبٜٚ ٌفت: 

 وٓ ٚضٚخه ٘یؿتی ٞب!  -

 ٘بضاحتی؟  -

 ٞبی وبٜٚ ثٝ ِجرٙس ثبظ قس.  زٚثبضٜ ِت

ی. ٙزاقت وٙٓ قیُٖٛ زٚؾت ٘بضاحت؟! زاضْ ضٚ اثطٞب ؾیط ٔی -

 . قبْ ثرٛضیٓ ثطٚ ِجبؼ ثپٛـ ثطیٓ ثیطٖٚ
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 وٙٓ ثرٛضیٓ.  حبَ ثیطٖٚ ضفتٗ ٘ساضْ. یٝ چیعی زضؾت ٔی -

ٞبْ ایٗ  تطیٗ ٍ٘طا٘ی آقپعی ثّسی؟ غبفٍّیط قسْ! یىی اظ ٟٔٓ -

ثٛز وٝ اٌٝ ػطٚؾی وٙیٓ اظ ٌكٍٙی ثٕیطیٓ چٖٛ ٔٗ ٞٓ آقپعی 

 ٚلت ٞٙطی زض ایٗ ظٔیٙٝ ثطٚظ ٘سازٜ ثٛزی!  ثّس ٘یؿتٓ! ٞیچ

چیعٞبیی یبز ٌطفتٓ،  یٝٞبی پب٘ؿیٖٛ  س ٘جٛزْ ِٚی اظ ثچّٝث -

عٞب. ٞٙٛظ لیٕٝ ٚ خٛض چی ٔبوبضٚ٘ی، اؾتب٘جِٛی، ٔطؽ، وتّت ٚ ایٗ

 ثّس ٘یؿتٓ.  خٛض غصاٞبی ؾرت فؿٙدٖٛ ٚ ایٗ

 ؾت.  ذٛثٝ، ٚالؼبً أیسٚاضوٙٙسٜ -

پؽ ثكیٗ ٔبوبضٚ٘ی زضؾت وٙٓ. فؼالً فمٍ ٔٛاز ٕٞیٗ ضٚ  -

 . وطزٜ ٞٓ ٘ساضْ ِٚی ؾٛیب ذطیسْ زاضیٓ. تبظٜ ٌٛقت چطخ

ٞب حطف  ٘ٝ، ثطیٓ ثیطٖٚ. زٚؾت زاضْ أكت وٝ ثؼس اظ ٔست -

زِٕٖٛ ضٚ ثٝ ٞٓ ظزیٓ ٚ آضْٚ ٌطفتیٓ، ثیطٖٚ قبْ ثرٛضیٓ. یٝ ػٕط 

 ٚلت زاضی ٞٙطٞبی آقپعیت ضٚ ٘كٛ٘ٓ ثسی. 

آذٝ ٔٗ ظیبز ٞٓ ٌكٙٝ ٘یؿتٓ. ثكیٗ وبٜٚ، ٔبوبضٚ٘ی فٛضی  -

 قٝ.  زضؾت ٔی

ٞب وكیس. وبٜٚ ثب  ٙسِیزؾت وبٜٚ ضا ٌطفت ٚ ثٝ َطف یىی اظ ن

زٚ زؾتف زٚض اٚ حهبضی ؾبذت ٚ نٛضتف ضا وٕی پبییٗ آٚضز. 

 زضچكٓ قس٘س ٘دٛاٌٛ٘ٝ ٌفت:  ٚلتی چكٓ

ٔٗ ضٚ ایٙدب ٍ٘ٝ ٘ساض زذتط. پٙح ؾبَ آثطٚزاضی وطزْ ٚ تٕبْ  -
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ؾٛت  ذفٝ وطزْ ِٚی االٖ زض ؾٝ ذٛاؾت وٝ زِٓ ٔیضٚ چیعٞبیی 

حبيط قٛ ثطیٓ قبْ ثرٛضیٓ. اْ وطزی. ٔثُ زذتط ذٛة ثطٚ  زیٛٚ٘ٝ

ٖٔٛ،  ثصاض ایٗ ٔست ٞٓ ثٝ ذٛثی ٚ ذٛقی ثٍصضٜ ٚ ثطیٓ ؾط ظ٘سٌی

 ٞب چٝ ػٛالجی زاضٜ!  خٛض زِجطی زْ ایٗ ثؼس ٘كٛ٘ت ٔی

ٞبی پطیؿب ؾطخ قس ٚ ظَ ظز ثٝ ظٔیٗ أب ٘تٛا٘ؿت خّٛی  ٌٛ٘ٝ

 ِجرٙسـ ضا ثٍیطز. یه لسْ ػمت ضفت ٚ ثب ػدّٝ ٌفت: 

 قٓ.  االٖ حبيط ٔی -

 ثٝ َطف اتبلف زٚیس ٚ وبٜٚ پطؾیس: 

 ضاؾتی ٚؾبیُ اتبلت ؾط خبقٝ؟  -

 پطیؿب ثسٖٚ ایٙىٝ ثطٌطزز ٌفت: 

ای اظ ٔٗ  اٚٔسٜ یبزٌبضی قىط ذسا قٟطٜ ذٛقف ٕ٘ی آضٜ، -

 زاقتٝ ثبقٝ. 

 ثطٌطز ثجیٕٙت. -

 پطیؿب چطذیس ٚ ثب تؼدت ثٝ اٚ ٍ٘بٜ وطز. وبٜٚ ٌفت: 

ٞبیی وٝ ظزیٓ،  ٞٙٛظ خٛاثٓ ضٚ ٔؿتمیٓ ٘سازی. ثب تٕبْ حطف -

 قی؟  ظ٘ٓ ٔی

 تط قس ٚ ِجرٙسی ظز وٝ ثب اذٓ ٔالیٕی ٕٞطاٜ ثٛز.  پطیؿب ؾطخ

لسض زٚؾتت زاضْ، ٚلتی  یؼٙی ٞٙٛظ قه زاضی؟ ٚلتی ایٗ -

آضظْٚ ثٛزٜ وٝ ثطٌطزیٓ ثٝ ظٔؿتٖٛ پبضؾبَ ٚ تٛ اظْ ذٛاؾتٍبضی 
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قٝ  ٔثُ آزْ ثٟت خٛاة ٔثجت ثسْ، ٍٔٝ ٔی ٞٓ وطزٜ ثبقی، ٔٗ

ٚلت تٛ  ذٛأت، خٛضی وٝ ٞیچ تٛ ضٚ ٘رٛاْ؟ زٚؾتت زاضْ، ٔی

اظزٚاج ثب تٛ ثطاْ یٝ آضظٚی ذٛاؾتٓ.  َٛضی ٕ٘ی ػٕطْ وؿی ضٚ ایٗ

 ٔحبَ ثٛز. االٖ وٝ قس٘یٝ، ٔحبِٝ اظت ثٍصضْ وبٜٚ. 

 ٚاضز اتبقثطٌكت ٚ ثسٖٚ ایٙىٝ ٔٙتظط پبؾد وبٜٚ ثٕب٘س پطیؿب 

وبٜٚ ذیطٜ ثٝ زضی وٝ پكت ؾطـ ثؿتٝ قسٜ ثٛز، ثبظ ِجرٙس  قس.

ٚلت زض زٚضتطیٗ  چیع چمسض ٔتفبٚت پیف ضفتٝ ثٛز. ٞیچ ظز. ٕٞٝ

ی  ضؤیبٞبیف ٞٓ ثٝ شٞٙف ٘طؾیسٜ ثٛز وٝ ضٚظی زض یه ذب٘ٝ

ثسٖٚ اثبثیٝ اظ پطیؿب خٛاة ٔثجت ثٍیطز ٚ َؼٓ قیطیٗ اِٚیٗ 

قس. ثؼس اظ  تط ضا ٞٓ ثچكس. ِجرٙسـ ػٕیك اٚ آٔیع ی قیُٙت ثٛؾٝ

ٞب حبِف ذٛة ثٛز. ٞٙٛظ وّی ٔكىُ ؾط ضاٞكبٖ ثٛز ِٚی  ٔست

 زیٍط ايُطاثی ٘جٛز. زیٍط لطاض ٘جٛز اظ ٞٓ خسا قٛ٘س. 

□ 

 ٚلتی ؾٛاض ٔبقیٗ قس٘س ٚ حطوت وطز٘س، وبٜٚ اظ پطیؿب پطؾیس: 

 چی ثرٛضیٓ؟  -

فطلی ٘ساضٜ. اٌٝ تٛ ٘یٛٔسٜ ثٛزی، ٕٖٞٛ چبیی ٚ ثیؿىٛیت  -

 اْ ٘یؿت.  یبز ٌكٙٝقس قبٔٓ. ظ ٔی

وبٜٚ ثطٌكت ٚ ثب ِجرٙس ثٝ اٚ ٍ٘بٜ وطز. ثیٙی اٚ ضا آٞؿتٝ 

 وكیس. 
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َٛضی وٝ ٔٗ ٞٓ غصا  لطاضٜ یٝ ػٕط ثٍی اقتٟب ٘ساضی؟ ایٗ -

 چؿجٝ.  ثٟٓ ٕ٘ی

 قٝ!  ذٛضْ. ثٛی غصا ثٟٓ ثرٛضٜ اقتٟبْ ثبظ ٔی ٔی -

وٙٝ.  پؽ ثٍٛ ثٛی وسْٚ غصا اقتٟبت ضٚ حؿبثی ثبظ ٔی -

 خٛخٝ؟ 

ٞب تٛ تبثٝ خٛخٝ  ٘ٝ، آذطیٗ قجی وٝ پب٘ؿیٖٛ ثٛزْ، ثچٝ -

 ذٛاز.  زضؾت وطزٖ. االٖ زیٍٝ زِٓ ٕ٘ی

 ٞبت ضفیك قسٜ ثٛزی.   اتبلی ثب ٞٓاٍ٘بض  -

زیسیٓ،  ٘ٝ ظیبز. ضٚظی چٙس ؾبػت ثیكتط ٕٞسیٍٝ ضٚ ٕ٘ی -

ٞبی ذٛثی ثٛزٖ.  ٍ٘بٕٖٞٛ ثٝ ز٘یب ٞٓ ذیّی فطق زاقت، ِٚی ثچٝ

 قس ثبٞبقٖٛ وٙبض اٚٔس ٚ ظ٘سٌی وطز.  ٔی

آز ثب تٛ ظ٘سٌی وٙٝ؟ زذتط ٟٔطثٖٛ  آذٝ وی ثسـ ٔی -

وبض ٔؿئَٛ. آذطی ضٚ لجالً وكف ٘ىطزٜ ثٛزْ، تٛ ٔبخطاٞبی  ٔالحظٝ

 ی ٘ٛیس فٟٕیسْ.  پطٚ٘سٜ

اْ. ضٚظٞبی اَٚ ٕٞف ٚؾبیّٓ پرف اتبق ثٛز ِٚی  ٔٗ قّرتٝ -

شاقتٗ ضٚ ترتٓ.  وطزٖ ٔی ظزٖ، فمٍ خٕغ ٔی ٞب غط ٕ٘ی ثچٝ

ْ ٚ ٔٙظٓ قسْ أب االٖ وٝ ثطٌكتٓ ذٛ٘ٝ اظ ثبالذطٜ ذدبِت وكیس

 زیكت اتبلٓ ثبظ ٕٖٞٛ ثبظاض قبْ ٕٞیكٍی قسٜ! 

 ضیرتٝ زٚؾت ٘ساضْ.  ٞٓ ی قّٛؽ ٚ ثٝ ٔٗ ذٛ٘ٝ -
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 پطیؿب اذٓ وطز. 

 یؼٙی ٔٗ ثبیس خٕغ وٙٓ ٚ تٕیع وٙٓ؟  -

وٙٓ ِٚی اٌٝ خفتٕٖٛ  اٌٝ ذٛ٘ٝ ثبقٓ ٚ ظٚز ثطؾٓ وٕىت ٔی -

ٚپبـ ٘ىٗ. ثصاض یٝ  زاقتی، الالً ضیرت ؾط وبض ثٛزیٓ یب تٛ والؼ

 وٙیٓ.  ٚخٛض ٔی ٘ظٓ ػبزی ثبلی ثٕٛ٘ٝ، تٛ اِٚیٗ تؼُیّی ثب ٞٓ خٕغ

 وبٜٚ ٔىثی وطز ٚ ثب ذٙسٜ ايبفٝ وطز: 

ای ٘ساضْ خع ایٙىٝ  اٌٝ ایٗ پیكٟٙبز ٞٓ لجَٛ ٘ىٙی، چبضٜ -

 وٓ ٔٙظٓ ثكی! ٞبت ذدبِتت ثسْ ثّىٝ یٝ ٔثُ زٚؾت

. وبٜٚ ؾط چٟبضضاٜ پكت چطاؽ لطٔع پطیؿب ِجرٙس وٛتبٞی ظز

 ٔبقیٗ ضا ٔتٛلف وطز ٚ ثٝ ؾٛی اٚ چطذیس. 

خٛخٝ وٝ ضز قس. ثٍٛ چی زٚؾت زاضی. اظ ایٗ چٟبضضاٜ  ،ذت -

زیٓ. تىّیف قبْ ضٚ  ضز ثكیٓ، وّی ضؾتٛضاٖ ذٛة ضٚ اظ زؾت ٔی

 ٔؼّْٛ وٗ. 

 پطیؿب چٙس ِحظٝ فىط وطز. 

 پبؾتب زٚؾت زاضی؟  -

اْ، فىط وٙٓ تٛ اٖٚ چٙس ٔبٞی وٝ  ذٛضاوی ٔٗ آزْ ذٛـ -

ضفتیٓ ثیطٖٚ ایٗ ضٚ فٟٕیسی. غصایی ٘یؿت وٝ زٚؾت ٘ساقتٝ  ٔی

 ثبقٓ. 

چطاؽ ؾجع قس ٚ وبٜٚ ثٝ ضاؾت پیچیس. وٕی خّٛتط ٔبقیٗ ضا 
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وٙبض ذیبثبٖ پبضن وطز ٚ پیبزٜ قس٘س. پطیؿب ٍ٘بٞی ثٝ تبثّٛی ثبالی 

 ضؾتٛضاٖ ا٘ساذت ٚ ظیط ِت آٖ ضا ذٛا٘س. 

ذب٘ٝ! چٝ اؾٓ خبِجی! فىط وٙٓ ایٗ ضؾتٛضاٖ ٔٛضز پبؾتب -

 ی ٔٗ ثبقٝ.  ػاللٝ

ای زاضٜ. اٌٝ تٛ  زٚ ثبض اٚٔسْ. چیعٞبی ذٛقٕعٜ لجالً یىی -

 زی.  ثٟتط تكریم ٔی ٞؿتی ای حطفٝپبؾتبذٛض 

 وٙبض ٌٛـ وبٜٚ ٌفت: ٚاضز ضؾتٛضاٖ قس٘س ٚ پطیؿب آٞؿتٝ

 ثٛـ وٝ ذٛثٝ. فىط وٙٓ غصاٞبـ ذٛقٕعٜ ثبقٝ.  -

ضٚ ذسا ضٚ قىط وٝ اِٚیٗ قبْ ثؼس اظ ٌطفتٗ خٛاة ٔثجت  -

 . زٚؾت زاضی

 ثؼس اظ ایٙىٝ غصا ضا ؾفبضـ زاز٘س، وبٜٚ پطؾیس: 

ٔٗ ثبیس اظ وی تٛ ضٚ ذٛاؾتٍبضی وٙٓ پطیؿب؟ ػٕٛت یب  -

 ای ٕ٘ٛ٘سٜ.  ات؟ وؽ زیٍٝ ذبِٝ

 ٍ٘بٜ پطیؿب غٍٕیٗ قس. 

ٗ ضٚ ثكٜٙٛ ٚ اظ ثبثبْ. ثٝ ٘ظطْ حمكٝ وٝ حتی غیطٔؿتمیٓ ای -

تٛ٘ی ثٝ  ٔثُ ٞط پسضی ٚاؾٝ ػطٚؾی زذتطـ ضيبیت ثسٜ. ٔی

 اضخٕٙس ثٍی تٛ ٔاللبت ثٟف ثٍٝ ٚ ٘ظطـ ضٚ ثپطؾٝ. 

اٌٝ ثبثبت ضايی ٘كس زذتطـ ضٚ ثسٜ ثٝ زازاـ قٟطٜ چی؟  -

لسض اظ قٟطٜ ٘بضاحت ثبقٝ وٝ ٘رٛاز زیٍٝ ٞیچ اضتجبَی  ٕٔىٙٝ اٖٚ
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 ٞبـ زاقتٝ ثبقٝ.  ثب فبٔیُ

ٚ فىط اػساْ ثبثبْ ضٚ ػٛو وطزٜ وبٜٚ. زیٍٝ اٖٚ ٔطز  ظ٘ساٖ -

ٚلت  ز٘سٜ ٘یؿت. اِجتٝ ثب قٟطٜ ٚ پطٞبْ وٝ ٞیچ زیىتبتٛض ٚ یٝ

ٔبَ ٔٗ ٚ ٔبٔب٘ٓ ثٛز، ِٚی االٖ فمٍ َٛضی ٘جٛز، ایٗ وبضٞبـ  ایٗ

َٛضی ٘یؿت. اٌٝ ثٟف ثٍٓ زٚؾتت زاضْ، احتٕبالً لجَٛ  زیٍٝ اٖٚ

 وٙٝ.  ٔی

قبیس ثتٛ٘ٓ زٚؾت ٚ آقٙب پیسا وٙٓ، اضخٕٙس ٞٓ وٕه وٙٝ ٚ  -

ذٛزْ یٝ ٔاللبت ثبٞبـ زاقتٝ ثبقٓ ِٚی اٌٝ زضذٛاؾت ثسٜ وٝ 

اٚٔسْ پیكت  تٛ ضاٜ وٝ زاقتٓ ٔیتىّیف چیٝ؟  ثبثبت ضيبیت ٘ساز

ٕٞف شٞٙٓ زضٌیط ثٛز وٝ ٚاؾٝ ػمس ضيبیت ثبثبت ضٚ الظْ زاضیٓ ٚ 

قبیس االٖ اظ تبظٜ لجَٛ ٘ىٙٝ.  ثب وبضٞبیی وٝ قٟطٜ وطزٜ، قبیس

وّی اظ  ٞبی ی ٘ٛیس ذالف . ؾط پطٚ٘سٜٔتٙفط ثبقٝذٛزْ ٞٓ 

ٞبـ ِٛ ضفت، چٙس ثبض اٚٔس ؾطْ زاز ظز ٚ ذیّی اظ زؾتٓ  فبٔیُ

قىبض ثٛز. آذطـ ٞٓ وٝ... ٔٗ افؿط پطٚ٘سٜ ثٛزْ ٚ اظـ اػتطاف 

ٌطفتٓ وٝ ٘ٛیس ضٚ وكتٝ. ُٕٔئٙٓ اظْ زَ ذٛقی ٘ساضٜ. قبیس 

وٙٓ وٝ ضايی ثكٝ  تالقٓ ضٚ ٔی٘ىٙٝ زذتطـ ضٚ ثسٜ ثٝ ٔٗ. لجَٛ 

ذٛای، ِٚی اٌٝ ٘كس، حبيطی ثطیٓ اظ زازٌبٜ اخبظٜ  چٖٛ تٛ ٔی

 ثٍیطیٓ ٚ اظزٚاج وٙیٓ؟ 

پطیؿب خٍُٙ ؾجع چكٕب٘ف ضا وٝ پط اظ قٛض ٚ ػكك ثٛز ثٝ 
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 چكٕبٖ اٚ پیٛ٘س ظز. 

چیف ٚایؿتبزْ.  ٚلتی ٌفتٓ ٔحبِٝ اظت ثٍصضْ پبی ٕٞٝ -

زٚؾت زاضْ ثبثبْ ضايی ثبقٝ ِٚی اٌٝ ٘كس، اظ ٞط ضاٞی وٝ ثكٝ 

زٚ٘ٓ وبٜٚ. أىبٖ ٘ساضٜ چیعی  سضت ضٚ ذٛة ٔیٞؿتٓ. زیٍٝ لَ

 ثتٛ٘ٝ ٔٗ ضٚ اظ تٛ زٚض ٍ٘ٝ زاضٜ. 

ٞبی ٘بٔطئی آٖ چكٕبٖ پطقٛض  وبٜٚ ِجرٙس ػٕیمی ظز ٚ ضقتٝ

َٛضی زضٞٓ ٌطٜ ذٛضز وٝ اظ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ غبفُ ٔب٘س٘س. ٞطیه خع 

زیس٘س. اٍ٘بض آٖ زٚ خفت چكٓ قطٚع ایٗ  زیٍطی وؿی ضا ٕ٘ی

 پیٛ٘س ضا پیكبپیف خكٗ ٌطفتٝ ثٛز٘س. 

ٞب ضا ضٚی ٔیع ٌصاقت، اظ  آٔسٖ ٌبضؾٖٛ وٝ ؾبالز ٚ ٘ٛقیس٘ی

خّٛی  آٖ حبَ ذبضخكبٖ وطز. ثؼس اظ ضفتٙف، وبٜٚ ظطف ؾبالز ضا

پطیؿب ٌطفت ٚ اٚ وٕی ثطای ذٛزـ وكیس. وبٜٚ ٞٓ زض پیكسؾتی 

ٛزـ ؾبالز ضیرت ٚ یه ثطي وبٞٛ ضا ثب چٍٙبَ زض زٞب٘ف ذ

 ٌصاقت. 

 ٞبْ فمٍ یٝ چیع ٔٛ٘سٜ وٝ زٚؾت زاضْ ثٟت ثٍٓ.  تٝ حطف -

 ضیرت ٌفت:  وٝ ضٚی ؾبالزـ ؾؽ ٔی پطیؿب زضحبِی

َٛضی خسی  ٞبت ایٗ اٍ٘بض چیع ذٛثی ٘یؿت. ٚلتی چكٓ -

 قٝ، ذجطٞبی ثس زض ضاٞٝ.  ٔی

 ثكی.  ثس ٘یؿت ِٚی قبیس ٘بضاحت -
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 ثٍٛ. ثبالذطٜ ٔدجٛضْ ثكْٙٛ.  -

فطٍ٘ی ضا  وٝ ثب ٘ٛن چٍٙبَ یه تىٝ ٌٛخٝ وبٜٚ زضحبِی

 وطز ٌفت:  ؾٛضاخ ٔی ؾٛضاخ

وبضی  تٛ٘ی ثٟٓ زضٚؽ ثٍی ٚ اظْ ٔرفی پطیؿب، ایٙىٝ تٛ ٔی -

تطؾٛ٘ٝ. لجالً ثٝ ٘ظطْ ذیّی ؾبزٜ ثٛزی. ؾط  وٙی، ٔٗ ضٚ ٔی

ٛضی ٘یؿتی، ثطػىؽ ذیّی َ ی ٘ٛیس فٟٕیسْ ایٗ ٔبخطاٞبی پطٚ٘سٜ

ذٛة ثّسی ٘مكٝ ثىكی ٚ اخطا وٙی. ٌفتٓ وٝ اظ ایٗ اذاللت 

ٚپبچّفتی ثبقٝ ٚ ٘تٛ٘ٝ  ذٛقٓ اٚٔس. والً زٚؾت ٘ساضْ ظٖ زؾت

ذٛاز ایٗ شٞٗ  ٌّیٓ ذٛزـ ضٚ اظ آة ثىكٝ ثیطٖٚ ِٚی زِٓ ٔی

ضیعت قبُٔ ٔٗ ٘كٝ. زٚؾت ٘ساضْ یٝ ػٕط ٍ٘طاٖ  ٞكیبض ٚ ثط٘بٔٝ

ٌی، ٘ىٙٝ ثٟٓ  وٙی ٚ ثٟٓ ٕ٘ی تٛ زاضی یٝ وبضی ٔیثٕٛ٘ٓ وٝ ٘ىٙٝ 

شاضْ تٛ ذٛ٘ٝ،  زضٚؽ ٌفتی ٚ ٘فٟٕیسْ. زٚؾت زاضْ ٚلتی پبْ ضٚ ٔی

ٞب ٚ فكبضٞبی خبٔؼٝ تْٕٛ ثكٝ، ُٕٔئٗ ثبقٓ ضؾیسْ  تٕبْ اؾتطؼ

خٛضٜ  ؾت ٕٞٝ ثٝ یٝ خبی أٗ وٝ ُٕٔئٙٓ وؿی وٝ تٛ اٖٚ ذٛ٘ٝ

ی ذٛزٖٔٛ ٞیچ ٝ زٚؾت زاضْ تٛ ذٛ٘ثبٞبْ ضٚضاؾت ٚ نبزلٝ. 

 وسٕٖٚٔٛ ٘جبقٝ.  ٘مبثی ضٚ نٛضت ٞیچ

پطیؿب چٍٙبِف ضا زض َطف ؾبالز ضٞب وطز، ثٝ پكتی نٙسِی 

ی چكٓ ثٝ وبٜٚ ٍ٘بٜ  ظز اظ ٌٛقٝ وٝ ِجرٙس ٔی تىیٝ زاز ٚ زضحبِی

 وطز. 
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ذٛقٓ اٚٔس وٝ ٌبٞی تٛ٘ؿتٓ ثپیچٕٛ٘ت ِٚی خٙبة ؾطٚاٖ،  -

ٞب ٔٗ ضٚ زٚض ظزی! فىط ٘ىٗ ٘فٟٕیسْ اٖٚ  ٚلت ذٛزت ٞٓ ذیّی

ثطزی  ٞبی پطٚ٘سٜ ٔٗ ضٚ ثب ذٛزت ٔی ٞب وٝ ثٝ اؾٓ پیٍیطی ٚلت

ثطزی  ٚلت ٔٗ ضٚ ٕ٘ی ای ثٛز! تٛ ٞیچ ثیطٖٚ، ٞسفت چیع زیٍٝ

ی زض ٔٛضز پطٚ٘سٜ زٚ٘ؿتی ٕٔىٙٝ اَالػبت ٟٕٔ خبٞبیی وٝ ٔی

پیسا ثكٝ. ؾطْ ضٚ قیطٜ ٔبِیسٜ ثٛزی وٝ ٔٗ تٟٙبیی ضاٜ ٘یفتٓ ثطْ 

 ز٘جبَ وبضٞبی ذُط٘بن! 

وبٜٚ ثٝ ذٙسٜ افتبز، تب خبیی وٝ ؾبالز زض ٌّٛیف پطیس. ٚلتی 

 ای آة ٘ٛقیس ٚ ٌفت:  خطػٝ چٙس ثبض ؾطفٝ ظز،

پطیؿب. ٚالؼبً ٕٖٞٛ ٔٛلغ فٟٕیسٜ ثٛزی فمٍ  قیُٛ٘یذیّی  -

 ثطٔت وٝ وٙبضت ثبقٓ؟  ٔی

ثطی وٝ ثب ٔب٘ی  وطزْ ٔٗ ضٚ ٔی اِٚف ٘فٟٕیسٜ ثٛزْ. فىط ٔی -

 خبیی ٘طَْ ٚ وٕتط ثجیٕٙف. 

ِی ٞط ثبض تٛ ضٚ ثب وطزْ اظت زَ وٙسْ ٚ ٕٞیٗ ثٛز. فىط ٔی -

قس. ٔٛلؼی وٝ زیسْ ثبٞبـ پیٍیط  حبِٓ ثس ٔی زیسْ ٔب٘ی ٔی

ضٚ ثجیٙی. تٛ ٕٖٞٛ ای، ٌفتٓ ذٛزْ ثجطٔت ثّىٝ وٕتط ٔب٘ی  پطٚ٘سٜ

ٚآٔسٞب فٟٕیسْ ذٛزْ ضٚ ٌَٛ ظزٜ ثٛزْ ٚ ٞٙٛظ زِٓ ثطات پطپط  ضفت

ظ٘ٝ، ثؼسٞب ٞٓ فٟٕیسْ ٔب٘ی ٚاؾٝ تٛ فمٍ یٝ زٚؾتٝ ٚ اضتجبٌ  ٔی

ای ٘ساضیس. ثؼسـ زیٍٝ ٞسفٓ فمٍ زیس٘ت ثٛز. ایٗ ٞٓ  ػبقمب٘ٝ
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ثطزٔت، ٞطچٙس ٚؾٍ ٕٖٞٛ  زضؾت فٟٕیسی وٝ خبٞبی ٟٔٓ ٕ٘ی

ٞسف وّی ٔبخطا پیف اٚٔس ٚ ضاظ  ظبٞطاً ثی ٌٚصاضٞبی ٌكت

 ٞبت وكف قس.  فبٔیُ

ٞبیف ضا ضٚی ٔیع ٌصاقت، اٍ٘كتبٖ ظطیف ٚ  پطیؿب آض٘ح

ٞب ٌصاقت. ذیطٜ ثٝ  اـ ضا ضٚی آٖ ؾفیسـ ضا زضٞٓ ٌطٜ ظز ٚ چب٘ٝ

 چكٕبٖ وبٜٚ ٌفت: 

ٚلت ٕٞسیٍٝ ضٚ ٘پیچٛ٘یٓ، ثٝ  پؽ ثیب زَٚطفٝ لَٛ ثسیٓ ٞیچ -

 ٞٓ زضٚؽ ٍ٘یٓ ٚ چیعی ضٚ اظ ٞٓ لبیٓ ٘ىٙیٓ. 

وبٜٚ ؾید ٘كؿت، زؾتف ضا ثٝ حبِت احتطاْ ٘ظبٔی تب وٙبض 

 ظز ٌفت:  وٝ ِجرٙس ٔی اثطٚیف ثبال آٚضز ٚ زضحبِی

 ٞبتزْ تب آذط ػٕطْ ثب قٝ ؾطزاض. ٔٗ لَٛ ٔی اَبػت ٔی -

 چی ضٚ ثٟت ثٍٓ. ثبقٓ ٚ ٕٞٝضٚضاؾت 

 ای خسی ٌفت:  پطیؿب ثب لیبفٝ

 آظاز!  -

 نسا ذٙسیس ٚ زؾتف ضا پبییٗ آٚضز.  وبٜٚ ثی

آز ِٚی ثبظ ٔٗ ضٚ پیچٛ٘سی.  غؾت ؾطزاضی ذیّی ثٟت ٔی -

 لَٛ ٌطفتی ِٚی لَٛ ٘سازی. 

 پطیؿب زؾتف ضا اظ ضٚی ٔیع زضاظ وطز ٚ زؾت اٚ ضا ٌطفت. 

ْ ظ٘سٌی ٔٙی. ٔحبِٝ اشیتت وٙٓ. وبٜٚ، تٛ ػعیعتطیٗ آز -
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ٞبی زیٍٝ ثٛز ٚ ٚلبیؼی  چیعٞبیی وٝ لجالً پیف اٚٔس، ثٝ ذبَط آزْ

 وٝ ضثُی ثٝ ٔٗ ٚ تٛ ٘ساقت. 

ٞبی زیٍٝ ٚ اتفبلبت خسیس ؾط  اٌٝ یٝ ضٚظی زٚثبضٜ آزْ -

 چی؟  ٖضإٖٞٛ ثٛز

ٚلت ثٟت  زْ ٞیچ ٚاؾٝ ایٙىٝ ذیبِت ضاحت ثكٝ لَٛ ٔی -

زضٚؽ ٍ٘ٓ، ٞطچی قس، ٞط اتفبلی افتبز، ٘صاضْ وؿی ثیٗ ٔٗ ٚ تٛ 

 زْ ٞیچی ضٚ اظت پٟٖٙٛ ٘ىٙٓ.  لطاض ثٍیطٜ. لَٛ ٔی

 وبٜٚ آضاْ زؾت اٚ ضا فكبض زاز. 

ثبظ ٞٓ ؾط  یٝ ضٚظی ثستطیٗ وبض ز٘یب ضٚ وطزیحتی اٌٝ  -

ٛ. ٕٔىٙٝ اِٚف ػهجب٘ی ثكٓ ِٚی ُٕٔئٗ لِٛت ثٕٖٛ ٚ ثٟٓ ثٍ

وٙٓ. اٌٝ اقتجبٞی  ثبـ ٕٞیكٝ زٚؾتت زاضْ ٚ اظت حٕبیت ٔی

 وطزی، ثصاض زٚتبیی ثب ٞٓ حّف وٙیٓ. 

 پطیؿب اذٓ ٔالیٕی وطز. 

 وٙی؟  وبضْ ٔی اٌٝ ػهجب٘ی ثكی چی -

 ٔب٘ٙسی وكیس.  وبٜٚ ٘فؽ آٜ

تٛ٘ٓ ثىٙٓ؟ ٔٗ  وبضت ٔی ای وٝ ثٟت زاضْ چی ثب ایٗ ػاللٝ -

آز ؾطت زاز ثع٘ٓ. ایٗ ضٚ زیٍٝ ثبیس فٟٕیسٜ ثبقی.  حتی زِٓ ٕ٘ی

وٓ غط ثع٘ٓ، ثطْ تٛ اتبق ٚ زض ضٚ ثىٛثٓ ثٝ ٞٓ ٚ  آذطـ ایٙٝ وٝ یٝ

ػهجب٘یتٓ ضٚ ذبِی وٙٓ ؾطـ! ثٕٛ٘ٓ تٛ اتبق ٚ فىط وٙٓ وٝ 
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 وٝ وطزی چُٛضی خٕغ وٙیٓ!  وبض ثبیس ثىٙیٓ ٚ غُّی ضٚ چی

 وبض وٙٓ؟  اٌٝ تٛ وبضی وطزی وٝ ػهجب٘ی قسْ، ٔٗ ثبیس چی -

 غطتٛ٘ی زػٛاْ وٙی ٚ ؾطْ  حك ثٛز، ٔی اٌٝ ػهجب٘یتت ثٝ -

ٚلت فىطـ ٞٓ ٘ىٗ. ٔٗ  ثع٘ی ِٚی حك ٘ساضی ثبٞبْ لٟط وٙی. ٞیچ

 ٚالؼبً َبلت لٟطت ضٚ ٘ساضْ پطیؿب. 

ٙتظط ثبقٓ یىی ثیبز ٝ ٔو یذٛزْ ٞٓ اُٞ لٟط ٘یؿتٓ. لٟط -

ثٝ ٘ظطْ ذیّی ِٛؾٝ. ٕٔىٙٝ خٛـ ثیبضْ ٚ ٞطچی تٛ  ٘بظْ ضٚ ثىكٝ

وٙٓ. اٌٝ ضٚظی ثبٞبت حطف ٘عزْ  زِِٕٝ ثطیعْ ثیطٖٚ ِٚی لٟط ٕ٘ی

چی  ٖٔٛ ثٝ خبیی ضؾیسٜ وٝ اظت ثطیسْ، یؼٙی ٕٞٝ ثسٖٚ ضاثُٝ

 تٕٛٔٝ. 

 وبٜٚ اذٓ وطز. 

 حطفف ٞٓ ٘عٖ.  -

 پطیؿب ِجرٙس ظز. 

حطف ثٛز. ٔحبِٝ یٝ ضٚظی زٚؾتت ٘ساقتٝ ثبقٓ. ٔٗ ٞٓ فمٍ  -

ػیٗ ذٛزت، ٞط وبض ثسی ٞٓ ثىٙی ٕٔىٙٝ ػهجب٘ی ثكٓ ِٚی 

 اْ ٕٞطاٞتٓ.  ثطیسٖ زض وبض ٘یؿت. تب ضٚظی وٝ ظ٘سٜ

طف پبؾتب ثب ُ ثٝ ِجرٙس قس. ٌبضؾٖٛ آٔس ٚ زٚ ظاذٓ وبٜٚ تجسی

 ٞبی ٔرتّف ضا ٔمبثّكبٖ ٌصاقت. پطیؿب ٌفت:  َؼٓ

ٓ اٖٚ وٝ پیبظچٝ ٚ ذبٔٝ زاضٜ ٔبَ ٔٙٝ. تٛ پبؾتب ثب فىط وٙ -
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 ٔطؽ ؾفبضـ زازی. 

ضا خٛیس ٚ  آٖوبٜٚ ثٝ غصای پطیؿب وٝ ٔمبثّف ثٛز ٘بذٙه ظز، 

 فطٚزاز ٚ ٌفت: 

 ؾت! ػٛو وٙیٓ؟  ْٞٛ! ذیّی ذٛقٕعٜ -

 ذٛاْ.  ٘ریط، ٔٗ غصای ذٛزْ ضٚ ٔی -

 ٞب ضا ػٛو وطز ٚ ثب ذٙسٜ ٌفت:  وبٜٚ ظطف

 ذجیث!  -

 پطیؿب ٘یٕی اظ پبؾتبی ظطفف ضا وٙبض ثكمبة وبٜٚ ضیرت. 

 اظ ٞطزٚ ثرٛض. ٔٗ وٝ ٌفتٓ ظیبز اقتٟب ٘ساضْ.  -

 وبٜٚ چٍٙبِف ضا زاذُ غصا فطٚ ثطز. 

ٚحؿبثی اظ ٌّْٛ پبییٗ  زٚ٘ی چٙس ٔبٞٝ یٝ غصای زضؾت ٔی -

٘طفتٝ، یٝ ذٛاة ضاحت ٘ىطزْ؟ االٖ اٍ٘بض یٝ ثبض ؾٍٙیٗ اظ ضٚی 

افتٝ ثبالذطٜ اٚٔسْ ثبٞبت  قسٜ. ٞطٚلت یبزْ ٔیزٚقٓ ٚضزاقتٝ 

ٞب  ذٛاز پبقٓ تٛ ذیبثٖٛ حطف ظزْ ٚ لطاضٜ ػطٚؾی وٙیٓ، زِٓ ٔی

 ثسْٚ. 

فٟٕٓ چٖٛ حبَ  حؿت ضٚ ذیّی ذٛة ٔی زٚ٘ٓ وبٜٚ، ٔی -

لسض آضْٚ ٚ  وٙٓ آذطیٗ ثبضی وٝ ایٗ ذٛزْ ٞٓ ٕٞیٗ ثٛز. حؽ ٔی

 ضاحت ثٛزْ، یٝ لطٖ پیف ثٛزٜ. 

ٞب ضٚ ظزٜ ثٛزی، قبیس ٔٗ ٞٓ  تط٘ٓ اٖٚ حطف ط ثٝاٌٝ تٛ ظٚزت -
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ٞٙٛظ زٚزَ ثٛزْ تب ٚلتی وطزْ ثیبْ ؾطاغت.  ظٚزتط خطئت پیسا ٔی

ٞبی چٙس ضٚظ لجّت ثٝ تط٘ٓ ثطاْ یٝ أیس تبظٜ زضؾت وطز.  پیبْ

اِجتٝ ٔؼّْٛ نطیح ٌفتٝ ثٛزی زٚؾتٓ زاضی ٚ زِت ثطاْ تًٙ قسٜ. 

حطف ظزٜ ثٛزی وٝ تط٘ٓ  ای زاقتٝ، خٛضی ٞب ؾبثمٝ ثٛز اٖٚ پیبْ

ذجط زاقت تٛ ٔٗ ضٚ زٚؾت زاضی ِٚی اظ ثسقب٘ؿیٓ الثس حًٛضی 

 ٌفتٝ ثٛزی، ٘ٝ تّفٙی ٚ تٛ پیبْ. 

 پطیؿب ؾط تىبٖ زاز. 

ثیٙٓ، ٌبٞی تٛ زا٘كٍبٜ ضٚظٞبی  ای زٚؾٝ ثبض تط٘ٓ ضٚ ٔی ٞفتٝ -

ضیٓ ثیطٖٚ. تٕبْ ایٗ ٔست اٖٚ اظ  ٞبٖٔٛ یىیٝ، ٌبٞی ٞٓ ٔی والؼ

٘بِیسٜ ٚ ٔٗ اظ ػكك تٛ ٌفتٓ، ٚاؾٝ ٕٞیٗ زیٍٝ  زٚضی ٔب٘ی

 ٔٛ٘س ٚاؾٝ تّفٗ ٚ پیبْ.  ٞبٖٔٛ ٕ٘ی حطف

 پطیؿب ثب اذٓ ايبفٝ وطز: 

ایٗ ٞٓ ثبض آذطت ثبقٝ وٝ ٌٛقی ٚ ذٍ ٔٗ ضٚ چه  -

ذجط اظ  ٌٓ ِٚی زٚؾت ٘ساضْ ثی وٙی. ضٔع ٌٛقیٓ ضٚ ثٟت ٔی ٔی

 ٔٗ ثطی ؾطـ. حطیٓ ذهٛنیٓ ثطاْ ٟٕٔٝ وبٜٚ. 

زاضْ. ٔٗ ٍ٘طا٘ت ثٛزْ ٚ نالح ٘جٛز ثبٞبت تٕبؼ ثٍیطْ لجَٛ  -

ضیعی. ٔدجٛض ثٛزْ یٝ خٛضی  زٚ٘ؿتٓ ثستط ثٝ ٞٓ ٔی چٖٛ ٔی

زْ تىطاض ٘كٝ. پیكٟٙبزت ٞٓ لجَٛ زاضْ.  ٔطالجِت ثبقٓ ِٚی لَٛ ٔی

 ضٔع ٌٛقی ٕٞسیٍٝ ضٚ ثسٚ٘یٓ ِٚی ثسٖٚ اخبظٜ ٘طیٓ ؾطـ. 
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 وبٜٚ ٍ٘بٞی ثٝ پطیؿب ا٘ساذت ٚ ازأٝ زاز: 

ٞبی ذٛقٍُ تطؾٙبوت ضٚ ثبظ وٗ. ٞٙٛظ وّی  حبال اٖٚ اذٓ -

َٛضی وٝ قطٚع  ٔكىُ ٚ زضزؾط زض پیف زاضیٓ. ثصاض أكت ٕٖٞٛ

 اـ ٞٓ قبز ثٍصضٜ.  قسٜ، ثمیٝ

ای قفبفف  وٝ چكٕبٖ لٟٜٛ پطیؿب ثبظ ِجرٙس ظز ٚ وبٜٚ زضحبِی

 زٚذتٝ ثٛز ٌفت: ثٝ اٚ ضا ثب یه ز٘یب ٟٔطثب٘ی 

أیسٚاضْ ثتٛ٘یٓ ظٚزتط وبضٞبٖٔٛ ضٚ ثىٙیٓ ٚ ػیس ؾبَ ثؼس تٛ  -

 ی ذٛزٖٔٛ ثبقیٓ.  ذٛ٘ٝ

 پطیؿب ٘فؽ ػٕیمی وكیس ٚ آضظٚٔٙسا٘ٝ پطؾیس: 

 قٝ؟  یؼٙی ٔی -

وٙٓ  ضْ زفتط اضخٕٙس ثبٞبـ نحجت ٔی فطزا ٔیقبیس ثكٝ.  -

وٝ ثٝ ثبثبت خطیبٖ ضٚ ثٍٝ ٚ اٌٝ قس، ثطاْ زضذٛاؾت یٝ ٔاللبت 

وٙٝ یٝ ذٛ٘ٝ  وٕىٕٖٛ ٔی ْثبثببیت ثبثبت ضٚ وٝ ٌطفتیٓ، ثسٜ. ضي

قٝ ضٚ  ٚؾبیُ ٔیوٝ ثب پِٕٖٛٛ خٛض ثبقٝ ثرطیٓ ٚ ٔبٔبٖ ٞٓ ٚاؾٝ 

زٚ٘ٝ اظ ودب  خبی تٟطاٖ ضٚ ثّسٜ ٚ ٔی ٕٞٝحؿبة وطز.  وٕىف

ٔٗ ذیّی ٌطفتبضْ ِٚی تٛ ثیكتط اظ قٝ ثٟتطیٗ ذطیس ضٚ وطز.  ٔی

ٞط ضٚظی آظاز ثٛزی، ؼسـ ذٛ٘ٝ ضٚ وٝ ذطیسیٓ، ثٔٗ ٚلت زاضی. 

 ثب ٔبٔبٖ ثطیس ز٘جبَ ذطیس ٚؾبیُ. 

 ِجرٙس اظ ضٚی ِت پطیؿب خٕغ قس. 
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 فىط وٙٓ... الالً ٘هف ٚؾبیُ ذٛ٘ٝ ضٚ ٔٗ ثبیس ثرطْ.  -

 وبٜٚ وٕی چكٕب٘ف ضا خٕغ وطز. 

زٚ٘ٓ. تٛ  ثب ٞٓ وٝ ضٚزضٚاؾی ٘ساضیٓ پطیؿب. ٔٗ ٚيغ تٛ ضٚ ٔی -

ٔٗ ٞٓ  ثبثبت وٕه ثٍیطی.بيط ٞٓ ٘یؿتی اظ چیعی ٘ساضی، ح

 تٛلؼی ٘ساضْ. 

ٌٗ ایٗ چٝ ػطٚؾیٝ وٝ یٝ لبقك ٞٓ ثب  ٔبٔبٖ ثبثبت چی؟ ٕ٘ی -

 ذٛزـ ٘یبٚضزٜ؟ 

زٚ٘ٗ. تٕبْ ایٗ  ٞب ٞٓ ٚيغ تٛ ضٚ ٔی غطیجٝ وٝ ٘یؿتٗ. اٖٚ -

وطزٖ ٚ ٍ٘طا٘ت ثٛزٖ. ٔرهٛنبً اظ ٚلتی فٟٕیسٖ  ٔست یبزت ٔی

ثٛزٜ، احؿبؼ زیٗ  قٟطٜ غیطٔؿتمیٓ تٛ اٚيبع ظ٘سٌی تٛ ٔمهط

ٞٓ ثٟت زاقتٗ ٚ ثیكتط ٍ٘طا٘ت ثٛزٖ. ٔبٔب٘ٓ چٙس ثبض ٌفتٝ ثٛز 

ثیبضٔف پیف تٛ وٝ اظت حالِیت ثرٛاز ٚ وٕىت وٙٝ. ٔٗ ثٟكٖٛ 

حطف ثع٘ٓ ِٚی ُٕٔئٙٓ ٚلتی  آْ ثب تٛ ٍ٘فتٝ ثٛزْ أطٚظ زاضْ ٔی

زٚ٘ؿتٗ ٔٗ ٚ تٛ زاضیٓ  قٗ. پبضؾبَ وٝ ٔی ذٛقحبَ ٔی ثكٖٙٛ

ثٛزٖ.  ضايی ٚ قبزٙیٓ ٚ قبیس اظزٚاج وٙیٓ، و ٚآٔس ٔی ضفت

ای اظت ٘ساضٖ.  زٚؾتت زاضٖ پطیؿب. ُٕٔئٗ ثبـ ٞیچ ا٘تظبض ٔبزی

ٞب ضٚ ثٝ چكٓ ٔبٔبٖ  تٛ ٕٞیكٝ اٖٟٚٔطثٛ٘ٗ ٚ زضوكٖٛ ثبالؾت. 

ثبثبی قٟطٜ ٍ٘بٜ وطزی، حسؾٓ ایٙٝ وٝ ٚاؾٝ ٕٞیٗ تب حبال ظیبز 

ٚ  ضٚ ثصاضی وٙبض فىطٞبزْ اٌٝ ایٗ  لَٛ ٔیاظقٖٛ ذٛقت ٘یٛٔسٜ. 
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ٞبی  اذالق، قٖٛ ی ٔٗ ثجیٙی اظ ایٗ ثٝ ثؼس ثٝ ػٙٛاٖ ذٛ٘ٛازٜ

وٙی ٔبٔبٖ  چٙس ٚلت زیٍٝ حؽ ٔیآز.  ذٛثكٖٛ ثٝ چكٕت ٔی

 ٌصضٜ.  ثبثبی ذٛزتٗ ٚ وٙبضقٖٛ ثٟت ذٛـ ٔی

وبٜٚ ٔىثی وطز ٚ ٍ٘بٞی ثٝ نٛضت پطیؿب ا٘ساذت وٝ اٍ٘بض 

 ٞٙٛظ لب٘غ ٘كسٜ ثٛز. ٌفت:

لهط دبٜ ٔتطی ثرطیٓ. پٙ یٓ یٝ آپبضتٕبٖ چُٟثتٛ٘ فٛلف ٔب -

قبیس ٚلتی ذٛ٘ٝ ضٚ ذطیسیٓ یٝ ٘یؿت وٝ وّی ٚؾیّٝ ثرٛاز. 

چیعی ثٕٛ٘ٝ زؾتٓ وٝ ثتٛ٘یٓ ٚؾبیُ يطٚضی ضٚ ثرطیٓ، قبیس ٞٓ 

ٞب  ٕٛ٘ٝ، حتی قبیس ٔدجٛض ثكیٓ ٚاؾٝ ذٛ٘ٝ ٚاْ ٞٓ ثٍیطیٓ ٚ ؾبََ٘

ٚؾیّٝ ضٚ وٝ  َٛضی ثكٝ، ثبیس چٙس تیىٝ اٌٝ ایٗلؿُف ضٚ ثسیٓ. 

الظٔٝ لؿُی ثرطیٓ ٚ چٙس ؾبَ ٔدجٛض ثبقیٓ ظ٘سٌی ٚاؾٝ قطٚع 

تط  ٞبٖٔٛ ؾجه ٞط ضٚظ ٔبوبضٚ٘ی ثب ؾٛیب ثرٛضیٓ تب لطو ٚ لؿٍ

 ثكٝ ٚ زؾتٕٖٛ ثبظتط. 

 پطیؿب زٚثبضٜ ِجرٙس ظز. 

پّٛ  زضآٔس ٔٗ ٞٓ ٞؿت. فىط وٙٓ ثتٛ٘یٓ وتّت ٚ اؾتب٘جِٛی -

 ٞٓ ثرٛضیٓ! 

  ٚ فؿٙدٖٛ، اِجتٝ ٚلتی یبز ٌطفتی ثپعی!یب حتی قبیس لیٕٝ  -

ٌیطی؟! ٔٗ ػٕطاً اظ  وٙی یب ظٖ ٔی زاضی آقپع اؾترساْ ٔی -

 ایٗ غصاٞبی ؾرت یبز ثٍیطْ. 
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ٚيغ  ٘بٔطتت غصا ذٛضزْوٙٓ ِٚی ٔٗ اظ ثؽ  ٔدجٛضت ٕ٘ی -

زضز زاضْ. اٌٝ تٛ ظٚزتط اظ ٔٗ ثطؾی  اْ افتًبحٝ. ٔساْ ٔؼسٜ ٔؼسٜ

ثطْ.  ذٛضیٓ ٞٓ فطزاـ ثب ذٛزْ ٔی ذٛ٘ٝ ٚ غصا ثپعی، ٞٓ قبْ ٔی

تٛ ازاضٜ غصاْ تٛ یرچبَ ثبقٝ، ٌطٚٞجبٖ لسضتی ؾط ظٟط ٌطْ 

شاضٜ خّْٛ. حبال ٔیُ ثب ذٛزتٝ وٝ زٚؾت زاضی  وٙٝ ٔی ٔی

ذٛاز ثىكٝ ثٝ ظذٓ ٔؼسٜ ٚ  ت ٔیزضز ٔٗ ثٟتط ثكٝ یب زِ ٔؼسٜ

 ضیعی. آذطیٗ تٟسیس زوتط ٚاؾٝ ٘بٔٙظٓ غصا ذٛضز٘ٓ ایٗ ثٛز.  ذٖٛ

 ٍ٘بٜ پطیؿب ٍ٘طاٖ قس. 

 ثبقٝ، قبیس ثتٛ٘ٓ اظ ٔبٔب٘ت یبز ثٍیطْ.  -

 وبٜٚ ِجرٙس ػٕیمی ظز. 

شاقتٓ.  ؾطت ٔی ذٛاز ٍ٘طاٖ ثكی. زاقتٓ ؾطثٝ حبال ٕ٘ی -

ٞعاض ثبض ثطاْ غصا وكیسٜ ٚ  ضاؾتف تٛ غصا ثطزٖ تٙجّٓ. ٔبٔبٖ

اْ ٞٓ  ضٜ. ٔكىُ ٔؼسٜ ؾفبضـ وطزٜ نجح ثجطْ ِٚی یبزْ ٔی

زِت ثطاْ ثؿٛظٜ! ِٚی  وٝ اغطاق وطزْ ٘یؿت؛لسضٞب حبز  اٖٚ

 ٟٔطثٛ٘یت ذیّی چؿجیس. 

 پطیؿب زؾت وبٜٚ ضا ٘یكٍٖٛ ضیعی ٌطفت ٚ ثب حطل ٌفت: 

ٚلت زض ٔٛضز ؾالٔتیت ثب ٔٗ قٛذی ٘ىٗ.  ثسخٙؽ! ٞیچ -

 لتف ضٚ ٘ساضْ. َب

 وبٜٚ خبی ٘یكٍٖٛ ضا وٝ وٕی ؾطخ قسٜ ثٛز ٔبِیس. 
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لطاض ثٛز تٙجیٟت ایٗ ثبقٝ وٝ ؾطْ زاز ثع٘ی ٚ غطغط وٙی.  -

  تٙجیٝ فیعیىی ٘ساقتیٓ! 

 ایٗ یٝ ثبض ضٚ حمت ثٛز! تب تٛ ثبقی اِىی ٔٗ ضٚ ٍ٘طاٖ ٘ىٙی.  -

قبٖ  ٚلتی ذٙسٜٕٞطاٜ قس.  اـ ذٙسٜوبٜٚ ذٙسیس ٚ پطیؿب ثب 

 فطٚوف وطز، وبٜٚ ٌفت: 

اـ  ٚاؾٝ ػطٚؼ آیٙسٜ َال ٔبٔب٘ٓ چٙس ؾبَ لجُ یٝ ؾطٚیؽ -

 تٛ٘یٓ ػٛيف وٙیٓ.  ذطیسٜ ٚ ٍ٘ٝ زاقتٝ. اٌٝ زٚؾتف ٘ساقتی، ٔی

ای ٞٓ وٝ  زٚ٘ی وٝ ظیبز اُٞ َال ٘یؿتٓ. ٕٖٞٛ چٙس تیىٝ ٔی -

وطزٖ ضٚ یسا پزاقتٓ ٚ چٙس ٔبٜ لجُ فطٚذتٓ وٝ ثتٛ٘ٓ تب ٔٛلغ وبض 

چٙس تبـ وسْٚ ضٚ ذٛزْ ٘رطیسٜ ثٛزْ.  پبی ذٛزْ ٚایؿتٓ، ٞیچ

زٚتبـ ضٚ ثبثبْ ثطاْ ذطیسٜ ثٛز، ثمیٝ ضٚ ٞٓ َالٞبی ٔبٔب٘ٓ ثٛز، 

ی تِٛسْ ثٛز، اظ ثچٍی تب  ٞبـ ٞسیٝ ٘بٔساض وبزٚ زازٜ ثٛز. ثؼًی

 االٖ... 

 پطیؿب ٔىثی وطز ٚ ٘فؽ ػٕیمی وكیس. 

ساضْ. ٞط زفؼٝ ثٟٓ َال زٚ٘ؿت ٔٗ ظیبز َال زٚؾت ٘ ٔی -

زاز، یٝ چیع زیٍٝ ٞٓ وٙبضـ ثٛز وٝ زٚؾت زاقتٓ، ٔثُ ػُط  ٔی

ا٘ساظٜ، یٝ ضٚظی ثٝ وبض  ٌفت َال پؽ ٞب. ٔی ٚ ٚؾبیُ ٘مبقی ٚ ایٗ

آز. ٚالؼبً ٞٓ اٚٔس. چٙس ٔبٜ پیف اٌٝ اٖٚ َالٞب ضٚ ٘ساقتٓ ٚالؼبً  ٔی

 ٔٛ٘سْ.  ًِٙ ٔی
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 وبٜٚ اذٓ ٔالیٕی وطز. 

 ٘جٛزْ وٝ ثصاضْ تٛ ًِٙ ثٕٛ٘ی.  ٔٗ ٞٓ وٝ آزْ -

شاقتی ًِٙ ثٕٛ٘ٓ ِٚی ٔٗ اٖٚ ضٚظٞب تٛ  ُٕٔئٙٓ وٝ ٕ٘ی -

حبَ ضٚحی ٚحكتٙبوی ثٛزْ. ؾٝ ٞفتٝ فكبض ظ٘ساٖ ٚ وبثٛؼ اػساْ، 

اػتٕبز ظ٘سٌیٓ... اٖٚ  ٞبی لبثُ ی آزْ ثؼس پكت پب ذٛضزٖ اظ ٕٞٝ

 وؽ ٚاثؿتٝ ثبقٓ. حؽ ثسی ذٛاؾت ثٝ ٞیچ ظٔبٖ ٚالؼبً زِٓ ٕ٘ی

زاز. تٟٙب چیعی وٝ ٔٗ ضٚ ظ٘سٜ وطز، ایٗ ثٛز وٝ ثتٛ٘ٓ ضٚ  ثٟٓ ٔی

ب یپبی ذٛزْ ٚایؿتٓ. الظْ زاقتٓ وٝ ثٝ ذٛزْ ثبثت وٙٓ اٌٝ ز٘

 تٛ٘ٓ اظ پؿف ثطثیبْ.  ثبٞبْ ؾط خًٙ زاضٜ، ٔی

وطزْ. ٕٖٞٛ  ذیّی ٞٓ ذٛة اظ پؿف ثطاٚٔسی. زضوت ٔی -

، فٟٕیسْ ثبیس ی ٔب ٚ ضز وطزی ٔٛلغ وٝ پیكٟٙبز زازْ ثیبی ذٛ٘ٝ

تٛ٘ی ظ٘سٌی وٙی  ثٝ ذٛزت ثبثت وٙی تٟٙب ٚ ثسٖٚ وٕه وؿی ٔی

 تب اظ اٖٚ ثحطاٖ ثٍصضی. 

 پطیؿب تّرٙسی ظز. 

آذطـ ٞٓ ٘تٛ٘ؿتٓ. پَٛ َالٞب وٝ تْٕٛ قس، ثب ایٙىٝ زضآٔس  -

لیس ثبیس یب  آْ، ٞبْ ثطٕ٘ی ْ زیسْ اظ پؽ ٞعیٙٝزاقتٓ حؿبة وطز

ی ثبثبْ ٚ پَٛ پب٘ؿیٖٛ ٘سْ،  ذٛ٘ٝ ْزا٘كٍبٜ ضٚ ثع٘ٓ یب فؼالً ثطٌطز

ثسٖٚ وٕه ثمیٝ اظ ِٚی حبِٓ ذٛة قس. ٕٞیٗ وٝ فٟٕیسْ 

  ثٟٓ ضٚحیٝ زاز.  ٔیطْ ٌكٍٙی ٕ٘ی
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 وبٜٚ ِجرٙس ظز. 

ٞبی تّد ثٍصضیٓ. ٞٙٛظ وّی حطف ذٛة  ثیب اظ ایٗ حطف -

ٚخٛض ٔٛافمی؟ ضاؾتف ثبثب ایٗ  ٔٛ٘سٜ وٝ ٘عزیٓ. ثب یٝ ػطٚؾی خٕغ

پِٛی ضٚ وٝ ثطاْ وٙبض ٌصاقتٝ، تٛ شٞٙف ٔربضج ػطٚؾیٓ ثٛزٜ ِٚی 

ی وٛچِٛٛ ثرطیٓ وٝ اَٚ ظ٘سٌی  ٔٗ تهٕیٓ ٌطفتٓ ثبٞبـ یٝ ذٛ٘ٝ

ذیبَ ذٛ٘ٝ ثكیٓ  تٛ٘یٓ ثی ی ٔیٔؿتأخط ٘جبقیٓ. اٌٝ تٛ زٚؾت زاض

ٚ یٝ ػطٚؾی ٔفهُ ثٍیطیٓ ٚ ثطیٓ یٝ ٔبٜ ػؿُ ضؤیبیی. ا٘تربة ثب 

 تٛئٝ. 

ؾت. ٞیچی ثٟتط اظ ایٗ ٘یؿت وٝ یٝ  ٔؼّٛٔٝ وٝ ا٘تربثٓ ذٛ٘ٝ -

فًبی وٛچِٛٛ زاقتٝ ثبقیٓ وٝ ٔبَ ذٛزٔٛ٘ٝ. تبظٜ ػطٚؾی ثٍیطیٓ 

وٝ وی ضٚ زػٛت وٙیٓ؟ ٔٗ وٝ وؿی ضٚ ٘ساضْ. ٕٖٞٛ ػطٚؾی 

 ذٛاْ. یٝ ػمس ٔحًطی ثؿٝ.  ٌی ٕ٘ی ٚخٛض ٞٓ وٝ ٔی خٕغ

 اٚ چطخ زاز. اـ ضا ضٚی نٛضت  وبٜٚ ٍ٘بٜ ٟٔطثبٖ ٚ قیفتٝ

ٔٗ چی؟ آضظٚٞبیی وٝ اظ چٙس ؾبَ لجُ زاقتٓ وٝ یٝ ضٚظی  -

 تٛ ضٚ تٛی ِجبؼ ؾفیس ثجیٙٓ، ثب ٞٓ خكٗ ثٍیطیٓ ٚ ثب قبزی ثطیٓ

ی ٔبٔبٖ ثبثبْ ٞٓ ٞؿت وٝ ػطٚؾی ی ذٛزٖٔٛ... تبظٜ آضظٚ تٛ ذٛ٘ٝ

ٞب ضٚ زػٛت وٙٗ ٚ ػطٚؾكٖٛ  پؿطقٖٛ ضٚ ثجیٙٗ، ثب افتربض فبٔیُ

 ٝ! لسض لكٍٙ ٚلتی ػطٚؼ ایٗ ٔرهٛنبً ضٚ ٘كٖٛ ثسٖ...

 ٞبی پطیؿب ٌُ ا٘ساذت ٚ ِجرٙس ظز.  ٌٛ٘ٝ
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ٞب ضؤیبٞبی ٔٗ ٞٓ  ثبقٝ، ضاؾتف ذٛزْ ٞٓ زٚؾت زاضْ... ایٗ -

وطزْ تٛ ضٚ ٚاؾٝ ٕٞیكٝ اظ زؾت  ٞبیی وٝ فىط ٔی ثٛزٜ. تٛ ایٗ ٔبٜ

زازْ، ثبضٞب تٛ شٞٙٓ  اٚٔسٜ وٝ ٔٗ ٚ تٛ ثب ِجبؼ ػطٚؼ ٚ زأبز 

ٞؿتی وبٜٚ. ثبقیٓ، ٚؾٍ یٝ خٕغ قبز. ذیّی ذٛثٝ وٝ  وٙبض ٞٓ

وٝ یٝ قت ٔٗ ػطٚؼ ثبقٓ ٚ تٛ وٙبضْ  چیعی ثٟتط اظ ایٗ ٘یؿت

 ثبقی. 

وبٜٚ اظ ضٚی ٔیع زؾت زضاظ وطز، ٞطزٚ زؾت پطیؿب ضا ٌطفت ٚ 

 آضاْ ٘ٛاظـ وطز.

 ٚخٛض ضٚ ٔٛافمی ثبٞبـ؟  ٕٖٞٛ ػطٚؾی خٕغپؽ  -

زض ٚالغ خكٗ فی ٘ساضْ. حط ٞطخٛضی وٝ ٔبٔبٖ ثبثبت ثرٛاٖ -

 ثطْ.  ٞبی تٛئٝ ِٚی ٔٗ ٞٓ اظـ ِصت ٔی فبٔیُ

ٞب وٝ  ذٛاٞی زػٛت وٙی؟ اٖٚ ذبِٝ ٚ ػٕٛت ٞٓ ٕ٘ی -

 ٚلت ثطات ٔكىّی زضؾت ٘ىطزٖ.  ٞیچ

 پطیؿب ؾط تىبٖ زاز. 

 وٙٓ، اِجتٝ ثسٖٚ آتیال!  آضٜ، زػٛتكٖٛ ٔی -

 ازأٝ زاز: نٛضتف ٔٛلغ ٌفتٗ اؾٓ آتیال خٕغ قس. 

اتبلی پب٘ؿیٛ٘ٓ. ذیّی ثٟٓ وٕه  تب ٞٓ ٓ ٞٓ ٞؿت، ثب ؾٝتط٘ -

ٚلت  وبض ٚ نجٛض ثٛزٖ. ٞیچ اٖ. ٔالحظٝ وطزٖ. زذتطٞبی ذٛثی

ٞب ٕٞٝ یٝ ٔكىالتی زاضٖ. ٕٞٝ ثٝ  اشیتٓ ٘ىطزٖ. اٍ٘بض تٛ پب٘ؿیٖٛ
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قٖٛ زٚض ٔٛ٘سٖ. قبیس ٚاؾٝ ٕٞیٗ ٕٞسیٍٝ ضٚ  یٝ زِیّی اظ ذٛ٘ٛازٜ

وٝ ظ٘سٌی اظ اٚ٘ی وٝ ٞؿت شاضٖ  ؾط ٞٓ ٕ٘ی فٟٕٗ، ؾطثٝ ٔی

 تط ٘كٝ. وبٜٚ ؾط تىبٖ زاز.  تّد

قٝ اضخٕٙس زضذٛاؾت ثسٜ ٚ ثبثبت ٞٓ یٝ  احتٕبالً ٔی -

 ٔطذهی چٙسؾبػتٝ ثب ٔأٔٛض ٔحبفظ ثیبز، اٌٝ زٚؾت زاضی. 

پطیؿب ٘فؽ ػٕیمی وكیس ٚ ؾبوت ٔب٘س. وبٜٚ ٍ٘بٞی ثٝ 

تط  طٜتی ،چكٕبٖ اٚ ا٘ساذت وٝ ٔثُ تٕبْ ٔٛالؼی وٝ غٍٕیٗ ثٛز

 . قسٜ ثٛز

 زٚؾت ٘ساضی ثبقٝ؟  -

ضاؾتف ضٚ ثرٛای ثبثبْ ضٚ ٞٙٛظ زٚؾت زاضْ. اِٚف ؾؼی  -

وطزْ ثٝ ذٛزْ ثٍٓ زیٍٝ ٞیچ حؿی ثٟف ٘ساضْ ٚ فمٍ اظ ضٚی 

ٞبـ  ضْ ٔاللبتف ِٚی ٚالؼیت ایٙٝ وٝ ثب تٕبْ ثسی ٔی ٚظیفٝا٘دبْ 

ٚلت یبزْ  قٝ. ٘تٛ٘ؿتٓ ثجركٕف. قبیس ٞیچ زِٓ ثطاـ تًٙ ٔی

ضحٕی ٔبٔب٘ٓ ضٚ ثٝ وكتٗ زازٜ وٝ ثٝ وبْ زِف ثطؾٝ،  ٘طٜ ثب ثی

ٕٔىٙٝ اٌٝ ضٚظی ٘دبت پیسا وٙٝ ٚ آظاز ثكٝ، ٘تٛ٘ٓ ثبٞبـ اضتجبٌ 

  ٝ تٝ زِٓ زٚؾتف زاضْ. ٌطٔی زاقتٝ ثبقٓ، ِٚی ٚالؼیت ایٙٝ و

وٙیٓ. قبیس ثكٝ ٞٓ ثطای  ذت پؽ ٚاؾٝ ایٗ ٞٓ الساْ ٔی -

 ػمس ٔحًطی ثیبز ٞٓ ػطٚؾی. 

ٌفتی ثب ٔأٔٛض ثٟف ٔطذهی ایٙىٝ ٔكىّی ٘ساضی؟  تٛ -
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ٞبتٖٛ ثفٟٕٗ پسضظ٘ت لبتّٝ؟  قی فبٔیُ ٘بضاحت ٕ٘ی ..زٖ. ٔی

 ذٛای یٝ ؾطی اظ ٕٞىبضٞبت ٞٓ زػٛت وٙی. ثطات حتی... الثس ٔی

 ؟ قٝ ثس ٕ٘ی

 وبٜٚ ٘فؿف ضا پٛف وطز. 

قٝ یٝ ػٕط ظ٘ٓ ضٚ  قٗ. ٍٔٝ ٔی ٕٞىبضٞبْ وٝ ثبذجط ٔی -

زٚ٘ٗ ٔتٟٓ ثٝ  قٙبؾٗ، ٔی قٖٛ تٛ ضٚ ٔی اظقٖٛ لبیٓ وٙٓ؟ ٕٞٝ

ظ٘ساٖ ضفتی ثؼس تجطئٝ قسی ٚ ثبثبت لبتُ ثٛزٜ. ٟٔٓ  لتُ ثٛزی ٚ

٘یؿت. لجُ اظ ایٙىٝ أطٚظ ثیبْ پیكت، ثٝ تٕبْ ایٗ چیعٞب فىط 

ٞطچیعی وٝ تٛ ضٚ ذٛقحبَ وٙٝ، وطزٜ ثٛزْ ٚ ثبٞبـ وٙبض اٚٔسْ. 

ٖٔٛ  ثٍٓ. ٚلتی زٚؾت زاضی ثبثبت تٛ ػطٚؾی« ٘ٝ»ٔحبِٝ ثٟف 

 ثبقٝ، فمٍ ذٛاؾت تٛ ٟٕٔٝ.

 لسض ٟٔطثٛ٘ی. ذیّی ذٛقجرتٓ وٝ تٛ ضٚ زاضْ. ٗ ٔطؾی وٝ ای -

حؽ ٔٗ ٞٓ ٕٞیٙٝ. تٛ ایٗ چٙس ؾبػت وٝ حطف ظزیٓ ٚ  -

ُٕٔئٗ قسْ لطاضٜ یٝ ػٕط پیف ٞٓ ثٕٛ٘یٓ، ٚالؼبً حبِٓ ذٛثٝ 

 پطیؿب. 

 پطیؿب ثب تطزیس ٌفت: 

 یٝ چیعی ثپطؾٓ؟  -

 ٞطچی زٚؾت زاضی ثپطؾی.  تٛ٘ی ٔیٕٞیكٝ  -

اؾٝ ػطٚؾی ٔب ثٝ ٘بٔساض ٞٓ ٔطذهی قٝ... أىبٖ زاضٜ ٚ ٔی -
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 ثسٖ؟ 

 وبٜٚ ثب تؼدت پطؾیس: 

 زٚؾت زاضی ثبقٝ؟  -

 آضٜ.  -

اٖٚ ٕٞٝ ثسی زض حمت وطزٜ ثٛز ٚ ٌصقت وطزی، ضيبیت  -

 زازی وٝ ٔدبظات ٘كٝ. ایٗ ٌصقت ثطاـ ثؽ ٘یؿت؟ 

ٞبی ظ٘سٌیٓ فىط  زٚؾتف زاضْ وبٜٚ. ایٗ ٔست ذیّی ثٝ آزْ -

ذٛاؾت حطف ثع٘یٓ. ٔٗ  یتٓ پیبْ زاز ٚ ٔیوطزْ. ٘بٔساض ثؼس اظ ضيب

ذٛاز ٔعاحٕٓ ثكٝ فمٍ  خٛاة ٘سازْ، چٙس ضٚظ ثؼس پیبْ زاز وٝ ٕ٘ی

ذٛاؾتٝ تكىط وٙٝ ٚ ثٍٝ زٚؾتٓ زاضٜ. ٔٗ ایٗ ضٚ لجَٛ زاضْ.  ٔی

وٙٓ، ٚلتی وبضٞبی  ٘بٔساض ٚالؼبً زٚؾتٓ زاقتٝ. ٞطخٛض حؿبة ٔی

ی  اظٚ، وفٝشاضْ تٛ تط ذٛة ٚ ثسی ضٚ وٝ تٛ ػٕطْ وطزٜ ٔی

تطٜ. ٕٞیكٝ تٛ تٕبْ زضزٞبْ وٙبضْ ثٛزٜ،  ٞبـ ذیّی ؾٍٙیٗ ذٛثی

اظ ٔٛلؼی وٝ ثچٝ ثٛزْ ٚ زضزْ فمٍ ظٔیٗ ذٛضزٖ ٔٛلغ ثبظی ثٛز ٚ 

ؾٛذت، تب ٔٛلؼی وٝ  یٝ ظذٓ وٛچیه ضٚی ظاْ٘ٛ وٝ ذیّی ٔی

ثٛزٖ، ضٚظٞبی ثؼسـ وٝ  ُٔطزٜثعضي قسٜ ثٛزْ، ٔبٔب٘ٓ ٚ ٘ىیؿب 

وؽ یبزـ ٘جٛز پطیؿب انالً ٚخٛز  زیس ٚ ٞیچ ٕیثبثبْ انالً ٔٗ ضٚ ٘

زاضٜ. ٘بٔساض ٕٞیكٝ ثٛزٜ، ٕٞیكٝ ثطاْ ٚلت زاقتٝ، ثٟٓ ٟٔطثٛ٘ی 

ٞب تظبٞط  ٞبْ ضٚ قٙیسٜ، آضٚٔٓ وطزٜ. ٔحبِٝ تٕبْ ایٗ وطزٜ، زضززَ
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ثبقٝ. ٘بٔساض ٌیط وطزٜ ثٛزٜ تٛ یٝ تًبز. زٚؾتٓ زاقتٝ ِٚی ٘تٛ٘ؿتٝ 

ٜ وٙبض. ٔٗ اظ تٝ زَ ثركیسٔف. تٕبْ ا٘تمبْ ٌطفتٗ اظ ثبثبْ ضٚ ثصاض

ذٛاز ٚلتی آظاز  ٞبـ ثركیسْ. زِٓ ٔی وبضٞبی ثسـ ضٚ ثٝ ذٛثی

قس ٔثُ یٝ زایی ٚالؼی زاقتٝ ثبقٕف. زٚؾت زاضْ زٚثبضٜ ثبٞبـ 

 ٚآٔس وٙٓ.  ضفت

 وبٜٚ ٘فؽ ػٕیمی وكیس. 

وٙٓ وٝ ثطاـ ٔطذهی ثٍیطیٓ ٚ ثیبز  ثبقٝ، تالقٓ ضٚ ٔی -

. ضاؾتی فىط وٙٓ اضخٕٙس ٞٓ ثبیس زػٛت وٙیٓ. ٚاؾٝ ٖٔٛ ػطٚؾی

 آظازیت ذیّی تالـ وطزٜ، ٕٞیكٝ ٞٓ ثٟف حؽ ذٛثی زاقتی. 

ٞبی ذٛة ظ٘سٌیٓ  یىی اظ آزْ ٌی. اٖٚ ٞٓ آضٜ، ضاؾت ٔی -

 وٙیٓ.  زػٛتف ٔی ثٛزٜ.

 پطیؿب چٙس ِحظٝ ثب زلت چكٕبٖ وبٜٚ ضا ٍ٘بٜ وطز ٚ ٌفت:

وٙٓ زِت ثب اٚٔسٖ ٘بٔساض نبف ٘كسٜ. قبیس... اٌٝ  فىط ٔی -

قٝ... ذت ٕٞىبضٞبت ٘بٔساض ٞٓ زیسٖ ٚ  ٚاؾٝ وبضِت ثس ٔی

قٙبؾٗ. قبیس ثطات ذٛة ٘جبقٝ تٛ ػطٚؾیت ایٗ ٕٞٝ ذالفىبض  ٔی

  ٞبی ظ٘ت ثبقٗ.     فبٔیُ

  .وبٜٚ چٙس ِحظٝ ثٝ فىط فطٚضفت

جَٛ زاضْ ِٚی ٞبت ضٚ ل حطفزٚزِیٓ ثٝ ذبَط وبضْ ٘یؿت.  -

ثبظی وٙٝ، ثٟت  طا٘ٓ وٝ ٔجبزا ٘بٔساض زٚثبضٜ ثبٞبت زٚزٚظٜٞٙٛظ ٍ٘
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 آؾیجی ثع٘ٝ. 

ٚلت ثب قرم ٔٗ ٔكىّی ٘ساقتٝ. تٕبْ ثالٞبیی  ٘بٔساض ٞیچ -

بْ ثٛزٜ. االٖ وٝ زیٍٝ پبی ثبثبْ ٚؾٍ وٝ ؾطْ آٚضزٜ ا٘تمبْ اظ ثبث

اض قٝ ٕٖٞٛ زایی ٘بٔس ٔٛ٘ٝ. ثبظ ٔی ٔی ٞبـ ٘یؿت، فمٍ ذٛثی

ٝ تٛ ذطیس. اٌ ثطز ثطأٖٛ ثؿتٙی ٔی ٟٔطثٖٛ وٝ ٔٗ ٚ ٘ىیؿب ضٚ ٔی

 ٖٔٛ ثبقٝ.  زٚؾت زاضْ تٛ ػطٚؾی ثب ٕٞىبضٞبت ضٚزضٚاؾی ٘ساضی،

 ضٍ٘ی ضٚی ِت وبٜٚ ٘كؿت. ِجرٙس وٓ

ٞب ضؾٛا قسْ. ضٚظی وٝ  ثیكتط اظ ایٗ حطفتٛ ٔحُ وبضْ لجالً  -

زٚ٘ؿتٓ ٕٔىٙٝ ٕٖٞٛ ِحظٝ  ثطز٘ت ظ٘ساٖ ٚ ٔٗ ثغّت وطزْ، ٔی

زٚضثیٗ اتبلٓ ظیط چكٓ ٔؿئَٛ ٔب٘یتٛضیًٙ ثبقٝ ِٚی َٛضی ٍ٘طاٖ 

لطاضت ثٛزْ وٝ ٞیچی ثطاْ ٟٔٓ ٘جٛز. اظ قب٘ؽ ٔعذطفٓ  ٚ ثی

از َٛض ٞٓ ثٛز ٚ ثٝ ٌٛـ ؾطٌطز ضؾیس. ٚلتی زاقت ؾطْ ز ٕٞیٗ

وطز وٝ یٝ ثبض زیٍٝ ٕٞچیٗ غُّی ثىٙٓ ثبیس  ظز ٚ تٟسیسْ ٔی ٔی

قسْ ِٚی  ٔٙتظط ثبظزاقت ٚ ا٘تمبِی ثبقٓ، زاقتٓ اظ ذدبِت آة ٔی

 پكیٕٖٛ ٘جٛزْ. 

 پطیؿب ٔجٟٛت ٌفت: 

 ٚای! ضئیؿت فٟٕیس؟ ای ٚای! ذیّی ثطات ثس قس وٝ.  -

٘ٝ قىط ذسا. ؾطٌطز ٕٞیكٝ ٞٛای پطؾّٙف ضٚ زاضٜ. اِجتٝ  -

زٚ٘ؿت وٝ ٔٗ اُٞ ایٗ وبضٞب ٘یؿتٓ. حؿبثی  یٗ ٞٓ ٔیا
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ثبظذٛاؾتٓ وطز ِٚی ٌعاضـ ٘ساز. قب٘ؽ آٚضزْ وبضْ ثٝ حطاؾت 

ؾطٌطز فٟٕیسٜ ثٛز ٔٗ زٚؾتت زاضْ. ٚؾٍ زازٚثیسازـ ٘طؾیس. 

ایٗ ضٚ ثٟٓ ٌفت... حبال ٞٓ ٟٔٓ ٘یؿت وٝ ثفٟٕٝ حسؾف زضؾت 

 ثٛزٜ! 

 پطیؿب.  وبٜٚ ِجرٙس ػٕیمی ظز ٚ ذیطٜ قس ثٝ چكٕبٖ

ضٜ. ٚلتی ػطٚؾی وطزیٓ،  ٚلت یبزْ ٕ٘ی ثٛی ٔٛٞبت ٞیچ -

 ٞطضٚظ ثبیس فطق ؾطت ضٚ ثجٛؾٓ تب حبِٓ ذٛة ثكٝ. 

ٞبی پطیؿب ثبظ ؾطخ قس ِٚی ایٗ ثبض ٍ٘بٜ اظ چكٕبٖ  ٌٛ٘ٝ

 ٔكتبق وبٜٚ ٍ٘طفت ٚ ِجرٙس ظز. وبٜٚ ٌفت: 

٘ساظٜ وّی  ٞبت ٌُ ٔی وكی ٚ ِپ زٚ٘ی ٚلتی ذدبِت ٔی ٔی -

وٙی ٔساْ ذدبِتت  قی؟ ثسخٛضی زاضی تكٛیمٓ ٔی تط ٔی ذٛقٍُ

 ی ذٛاؾتٙیت ضٚ ثجیٙٓ!  ثسْ ٚ ایٗ لیبفٝ

 ٞبی پطیؿب ثیكتط قس ٚ ٔؼتطو ٌفت:  ؾطذی ٌٛ٘ٝ

 وبٜٚ!  -

 وبٜٚ یه اثطٚیف ضا ثبال ثطز ٚ ثب قیُٙت ٌفت: 

فمٍ ایٗ ضٚ ٘فٟٕیسْ وٝ چطا ٌبٞی ثب یٝ وّٕٝ ذدبِت  -

وكی، ٌبٞی ٞٓ انالً ذدبِتی ٘یؿتی، ثطػىؽ حؿبثی  ٔی

ضیف ٔٗ ضٚ  زٚ ؾبػت لجُ ذٛاؾت ظثطی تٝ قیُٛ٘ی! وی ثٛز یىی

   أتحبٖ وٙٝ؟! 
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غصا ؾطز قسٜ ثٛز پطیؿب ثٝ ذٙسٜ افتبز ٚ وبٜٚ ثب اٚ ٕٞطاٜ قس. 

 ٞطچیعی ذیطٜ قسٜ ثٛز٘س ثٝ ِٞٓٚی آٖ ظٚج قبز ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ 

لطاضقبٖ ثطای ٞٓ  ٞبی ثی زَز٘س ٚ ٛ. قبز ثذٙسیس٘س ٚ اظ تٝ زَ ٔی

ثسیُ ثیٙكبٖ خبضی ثٛز وٝ اظ ٞطچیعی  حؿی ٘بة ٚ ثی. تپیس ٔی

ز٘یب ثؼس اظ ایٗ ٕٞٝ وطز.  ٘یبظقبٖ ٔی خع حًٛض زیٍطی ثی

 ٞب ٘كبٖ زازٜ ثٛز.  ٚذٓ ثبالذطٜ ضٚی ذٛقف ضا ثٝ آٖ پیچ

 

       

 پبیبٖ 


