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 ی احساسحربه  نام رمان:

 ی انتقام  نام جلد دوم: نطفه 

 کیمیا وارثی   نویسنده:

 مافیایی، عاشقانه -جنایی ژانر:

 خالصه: 

 اند. این، داستان افرادیست که وارد بازی بد و خطرناکی شده 

شاید ناخواسته، شاید با تصمیم غیرمنطقی؛ اما خطا کردند و وارد بازی اشتباهی  

 شدند. 

بازبازی آنکه خود  مگر  ندارد؛  پایانی  که  با  ای  برسانند  اتمام  به  را  آن  کنان، 

 احساس خود.

ها را نابود گاهی باید با احساس تصمیم گرفت؛ چرا که احساس است که تمام بدی

 بخشد. ها را به قلب می و خوبی

 ی احساس! احساسی که از جنس حربه است. حربه 

 

 مقدمه:

 شود.چیز می انفجار مهیبی که باعث ویرانی همه  یک انفجار را تصور کن؛

 حال، انفجار را تشبیه یک احساس کن؛ 

 چیز را خراب کرد. احساسی که مانند یک بمب، همه 

 این داستان چندین نفر است؛ 

 دختری که باید مأموریتی دشوار را به سرانجام برساند، 

 بودن احساس خویش دارد، دادن سنگی پسری که سعی در جلوه 

 نی که در تالش نابودی دشمن خود است، ز

 دنبال انتقام است  مردی که به 

 و افرادی دیگر! 
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 گیرد. ای، احساسی صورت می در این میان، در این ابهامات، در این نبرد حربه

از جنس یک جنگ از جنس خشونت،  از یک  احساسی از جنس فوالد،  افزار؛ 

 سالح، از جنس یک حربه. 

 احساس« است! ی این یک »حربه 

 

*** 

 

 : زدم داد

 ! یلعنت  گهید کن کیشل -

  ک یشل  زادهزارع  به  رو   و   گرفت  باال  رو   کلت  بعد  و   کرد  نگاهم  مضطرب  حامد

 .کرد

 م یسرپشت  فرد از یریت هو ی که بکشم رو  ضامن  تا گرفتم جلوم گرفتم رو  اسلحه

 . شد بازوم وارد فشار با فشنگ و  خالص

 و   کردم  باز  رو   هامچشم .  دادم  فشار  هم  به   رو   لبم  و   بستم  رو   هامچشم   درد،  از

 ! یلعنت انداختم؛ خونم غرق   یبازو   به ینگاه

  از  رو  رولور   و   وراون  کردم  شوت  بکشم  رو   ضامنش  نکهیا  بدون  رو   تفنگ

 کردم،ی م  استفاده  ازش  سنگرم  یبرا   که  یخاکتپه   پشت  از.  برداشتم  طرفماون

 . زادهزارع  سمت کردم کیشل و  اومدم رونیب

 . شد خالص شیشونی پ  وسط میمستق و  درست نرفت،  خطا بار ن یا

  بلند   یشونیپ   از  آبشار  مثل   خون  که  طور همون   و   افتاد   بزرگش  دست  از  شاسلحه 

 زل   بهم  بهت با  رفت،ی م  رنگشیاقهوه  یهاچشم   داخل   و   بود  یجار  چروکش  و 

 . شد نیزم پخش بعد و  زد

 با  و   اومدم  رونیب   تپه  پشت  از  و   شدم  بلند.  گرفت  خودش  به  رو   پوزخند  شکل   لبم

 : زدم داد ایزکر و  حامد  به رو  بود، مفتخر میروزیپ خاطربه   که یلحن

 ! نیکن یخال  نایا  مخ تو  دونه  هی یکی و  رونیب نیا یب -

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 3 اسکین 98



 نگاهمون  وحشت   با  و   انداختنی م  نیی پا  رو   هاشوناسلحه   که  زادهزارع   افراد  به  و 

 .زدم زل  کردن،یم

  خون   در  غرق  جسد  به  یلگد  حامد.  اومدن  رونیب   هاتپه   پشت  از  ا یزکر  و   حامد

 : دیپرس و  اومد سمتمبه  و  زد کنارش زد، پاش یجلو 

 م؟ یکن کاریچ رو  ونیکام -

 :گفتم و   انداختم یخاک یجاده   کنار ونیکام  به ینگاه

 . ارنشیب هابچه   بسپار -

 : گفت حامد

 . باشه -

 : گفت و  انداخت بازوم  به ینگاه بعد

 . کن  نیا حال  به یفکر هی -

 : گفتم و  دمیکش  باال رو  میمشک  چرم دستکش

 .کنمی م  حلش صوف،  شیپ  برم نکهی ا از قبل  -

 صوف؟  شی پ یریم االن -

ره   وگرنه  بدم  ل یتحو   بهش  رو   هامحموله  دیبا   دیرس  یوقت  آره،  - رخ    رو  مخ 

 . جوئهیم

 :گفت و  دیخند 

 .یباش روزیپ و  موفق -

 ! کن خبرم بارا و  ونیکام دنیرس محض به -

ل   و  خاک   به  که  وتایتو   سمتبه  رفتم  و   گفتم  رو   نیا   و  شدم  سوار.  بود  نشسته  گ 

 . افتادم  راه کردنش، روشن از بعد

  رو   من  ی نیخبرچ   بخواد  باز  دیآن  نکهیا   از  قبل   دم؛یرسی م  عمارت  به  زودتر  دیبا

 . کنه
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 توقف  عمارت  ی دروازه  یجلو   ساعت  ک ی  بعد  باالخره  که  روندم  تند  قدراون

 .کردم

  هم   اون  دادم،   تکون  دست  دربون  ی برا  و   دادم  نییپا  رو   وتایتو   ف یکث  یشه یش

 .کرد باز رو  دروازه

  ن یی پا  دمی پر  فرفره  مثل .  کردم  خاموش  دروازه  یجلو   جا،همون  و   رفتم  باغ  داخل 

 در  و   اومدی م  رونیب  اتاقکش  از  داشت  که  دربون  سمت  کردم  پرت  رو   چیسوئ  و 

 :گفتم حال  همون

 .گاراژ  تو  ببر خودت رو  ن یماش -

  برداشت   بود،  افتاده  نیزم  یرو   که  رو   یچیسوئ   و   شد  خم  بود،  کرده  هنگ  بدبخت

 . نیماش سمت رفت و 

 بزرگ   یهادرخت   داشت  که  باغبون  کنار  از  کردم،  یط  رو   باغ  بزرگ   یمحوطه

 . دمیدو   عمارت ساختمون سمتبه  و  گذشتم داد،یم آب رو  عمارت ریپ و 

 . دمیپر  سالن داخل  به  و  کردم باز رو  ساختمون رنگی شکالت در

 ی تو   هم   هامستخدم   حتما    و   نبود  اطراف  اون  یکس  انداختم،   اطراف  به  ینگاه

 . هستن هاشوناتاق 

 !خوبه

  اما   تند  یهاقدم   با.  عمارت  بزرگ   سالن   ضیعر  یپله راه   سمتبه   کردم  تند  قدم

 :اومد سرمپشت  از ییصدا   که کردمی م یکیدوتا رو  هاپله  داشتم آروم

 !آوردن فی تشر بدقول  خانوم   عجب چه -

  کردم  رو   و   برگشتم  یعاد  حالت  به  ه،یک  دمیفهم  یوقت  بعد  اما  شدم؛  خیس  اول 

 .سرمپشت 

 ؟یزنیم رو  من رآبیز شهمه  یندار خالف و  کار تو  -

 :گفت و  داد باال رو  ابروهاش  لبش، یرو  شخندین  هی با

 گه؟ ید کار هی  سراغ برم  بدم،  حرصت تونمی م یوقت چرا -

 !یعوض -
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 : گفتم کالفه. انداخت  باال ییابرو  شخند،ین  با فقط و  نگفت یزیچ

 ... وگرنه ،یند لوم که بهتره!  دیآن -

 :گفت حرفم وسط

 سره ه ی  رو   زادهزارع  اون  و   هامحموله  کار  روزید   بود  قرار  تو   هان؟  ؟یچ  وگرنه  -

 ! امشب؟ به یکرد  موکولش چرا یبگ بهم شهی م  بعد ،یکن

 .دارم یزیرخون هم م،خسته  هم که نکن می عصب دیآن -

 : دیآن

 . بده رو  من جواب -

  من   رهینگ  رو  جوابش تا  بشر  ن یا دونستمی م یطرف  از و  شدمی نم نیا  از  ترکالفه

 : گفتم. کنهینم ول  رو 

 روز ید  بود  قرار  هم  حامد  و   ایزکر  بودم،  آماده  کامال    من.  افتاد  عقب  کارا  چون  -

  اونا   که  دیرس  خبر  هو ی  اما  رن؛یبگ  رو   جلوش  هامحموله   ون  یکام   دنیرس  محضبه 

  خب .  کنن  حرکت  قراره  بعدازظهر  امروز  و   دادن  رییتغ  رو   هامحموله   انتقال   میتا

 کردم؟ی م کاریچ

 :گفت سکوت یکم از بعد.  کرد نگاهم فقط و  نگفت یزیچ  دیآن

 بهش  رو   تو   یکارا  که  کرده  مسئول   رو   من  سفره،  که  یمدت  نیا  صوف  هرحال به   -

 !معذور و  مأمورم من و  کنم گزارش

 معذور؟ و یکارخالف  منظورته االن! تافه یق ارواح -

 : دیآن

 .توام یکارا مأمور من -

 :گفتم و  درآوردم رو  هامدستکش  کالفه

 ! نده ریگ بهم انقدر فقط  بکن، خوادی م دلت کار هر برو  د،یآن نیبب -

 .کردم یط رو  هاپله  یباق و  گفتم کالفه رو  نیا

*** 
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  کارهام  گزارش  د یبا  من و  ران یا  برگرده  صوف  شب  کی ساعت  امشب،   بود قرار

 . دادمیم ل یتحو  رو  هامحموله و  کردمی م مطرح براش رو 

 . زدم هیبخ و  درآوردم بازوم از رو  گلوله خودم م،شهیهم عادت و  معمول  طبق 

 ای  مطب  به  رفتن  بدون  و   بشم  یزخم  و   بخورم  ریت   مدام  بودم  کرده  عادت  گهید

 . کنم درمون رو  خودم خودم، دکتر،

 و   ینکرد  اطیاحت   چرا  که  زنهیم  غر  باز  چون  شدم؛  یزخم  که  بفهمه  دینبا   صوف

 یمردیم  یافتادی م  اگه  و   شدیم  تی طور  اگه  و   اونجات  و   نجای ا  به  خوردی م  اگه

 !هاوپرتچرت   نیا  از کال  ! میکردی م یغلط چه

  درست   رو   دستورش  بفهمه  صوف  اگه !  بهم  نزنه   گند  لودادنم  با   د یآن   دوارمی ام  فقط

 ! کنهی م  میسالخ   حتما    م،یکرد  غارت  رو   هامحموله  و   ونیکام  امروز  و   نکردم  اجرا

  ون یکام  که  گفت  و   گرفت   تماس  حامد  عمارت،   برگشتم  نکه یا   از  بعد  ساعت  دو 

  ک ی  و   سراغش  رفتم  عیسر  هم  من.  گذاشتن   محوطه  داخل   و   آوردن  رو   هامحموله

 . بدم نشون صوف به مدرک  عنوانبه   تا  برداشتم ونیکام از  بسته

  اتاقم   در یصدا که  کردمی م جاجابه  هان یآمفتام  کنار رو  نیکوکائ یهابسته  داشتم 

 . شد  بلند

 رها؟  رها؟ -

 : زدم داد

 ه؟ یچ -

 : اومد دوباره ایزکر یصدا

 ! اومده صوف  ایب -

  مخلوط   که  یاسترس  با  و   دمیکش  کار از  دست  اومده«،  صوف»  یجمله   دنیشن   با

 : زدم داد بود،  شده صدام

 !برو  تو  اومدم، -

 . ومدین  صداش
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  ذوبم   ذرهذره  داشت،  بده  لو   رو  من  دی آن  نکهی ا  استرس!  شدم  بدبخت  خدا  یوا

 .کردیم

  داخل   رو   همه   گذاشتم،   هابسته   کنار  و ر   هاکیپالست   و   شدم  بلند  جام   از  عیسر

 . بستم رو  پشیز و  دادم  جا یدستف یک

  و   باشم  خونسرد  کردم  یسع.  رونیب   زدم  اتاق  از  و   برداشتم  شدسته   با  رو   فیک

 . افتادم راه

  ک یت   یصدا  که  زدم   در  ستادم،ی ا  صوف  کار  دفتر  یجلو   و   سوم  یطبقه   به  رفتم

 . اومد بازشدنش

 زیم  ی رو   رو   در  کنترل   که  دمید  رو   صوف  و   برگشتم.  بستم  رو   در  و   شدم  داخل 

 . زد زل  بهم رنگشییطال یهاچشم   با و  کرد بلند رو  سرش بعد و  گذاشت کارش

 .کردی م نگاهم پوزخند با و  بود نشسته  یصندل یرو  که دیآن  به  افتاد نگاهم

 !«باش  منتظر اما  ندادم؛ لوت هنوز» یعنی نیا

  خشن   بدتر  و   بود  کرده  کوتاه  رو   دشیسف  یموها.  کردم  نگاه  صوف  به  دوباره

 . بود شده کسانی موهاش با هم پوستش یدی سف داد،ی م نشونش

 .بداخالق و  بدجنس یساله ۵۴ زن هی بود شده حاال  اما بود؛ یجد شهیهم

 رو؟ موهات یکرد کوتاه -

 . انداخت باال رو  ابروش یتا هی

  نظر   به   ترمهربون  اد؛یم  بهت  هم  یلیخ   آره،...  ادیم   بهت  خب...  خب...  ا م  -

 . یرسیم

 ! یچاخان عجب

  هم   در  یابروها  با  من  و   کرد  یسوارن یماش   مخم  یرو   دی آن  بلند   پوزخند  یصدا

 .بدوزم اون به و  بردارم دیآن از  نگاه  شد باعث صوف یصدا. زدم زل  بهش

 رها؟  -

 رها؟  جان   -
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  نگاهش   که  طورهمون   و   برداشت  رو   زشیم  یرو   خودکار    ش،یصندل   به  داد  هیتک

 :گفت روش،روبه  کاغذ به دیکوبی م که بود یخودکار ی  پ

 .یرسوند  سرانجام به رو  تتیمأمور که  دمیشن -

ت کالغ! عه؟ -  آورده؟  خبر قارقارُکنون برات  گزارشَگر 

 . انداختم دیآن  به  ینگاهمین و 

  نکه یا  بدون  د،یکوبیم  کاغذ  به  رو   خودکار  نوک   داشت  که  طورهمون  صوف

 : گفت کنه، نگاهم

 ...رها یکرد تموم رو  تتیمأمور تو  -

 : داد  ادامه و  دی کش کاغذ یرو  یضیعر خط و 

 ... باشه نیا  ر  یغ اگه چون باشه؛  شده تموم هم زیآمت یموفق دوارمیام و  -

 کامال   رو  کاغذ بعد و  داد فشار بود ده یکش که یخط یرو  کاغذ، یرو  رو  خودکار

  با   و   کرد  نگاه  هامچشم   تو   میمستق  و   شد  بلند  جاش  از  بعد.  کرد  پاره  و   نصف

 : گفت یبلند یصدا

 ... کاغذ نیهم مثل  وقتاون -

 : گفتم حرفش وسط

 ! یکن دمیتهد  ستین الزم  کردم، تموم زیآمتیموفق رو  تمیمأمور من -

 : گفت و  گرفت جا شی صندل یرو  آروم نشست، لـبش یگوشه یمحو  لبخند

 !یایبرم  پسش از دونستمی م! یعال  رها، هیعال -

 ؟یکردیم تصور جاش رو  من کاغذ، اون کردنپاره  موقع یداشت نیهم یبرا -

 خودم   بار  ن یا  کنم؛  کاری چ  نیا   با  دونمی م   من.  زد  پوزخند  دوباره  هم  دیآن  و   دیخند 

 !ذارمی م خودکار یجابه رو  هامدست  و  دیآن یجا رو  کاغذ صوف، یجا رو 

 :گفت و  کرد نگاهم لبخند با صوف

 . رو  هامحموله   نمیبب  خب -

 . سی رئ بله -
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  دارش چرخ   یصندل  گرفت،  عمق  لبخندش.  گذاشتم  زشیم  ی رو   رو   یدستفیک  و 

 .کرد باز رو  پشیز و  گرفت رو  فیک و  زیم  سمت دیکش رو 

  لبخند   کمکم   بعد  اما  کرد؛  نگاهش   و   آورد  رونیب  داخلش   از  رو   های ت.ام.ید  یبسته 

 .شدی م شتریب  لحظه هر که داد یمحو  اخم به رو  جاش

 : شد منفجر بعد و  د یپر  جاش  از کرد، پرت یکنار رو  بسته هو ی

 ! هان؟ ه؟ی چ نای ا! رها -

 .خورد یوول شیصندل  یرو  دی آن و  دمیپر  جا از  که زد عربده چنان

 . کردم نگاهش  متعجب

 ! مگه؟ شده یچ -

 . گرفت سمتم و  برداشت فیک  از بسته هی

 ! ه؟یچ  نیا -

 : دادم  جواب و  کردم نگاه  صوف به  بعد و  بسته به

 ! نیمسکال -

 بسته  و   گرفتم  نییپا  رو   سرم  عیسر  که  سمتم  کرد  پرت  رو   بسته.  شد  یعصب  بدتر

 .خورد سرمپشت  وارید  به میمستق

 !یوحش

  بعد   و   بشه  میتنظ  تا  دادم  هل   عقب  به   انگشتم  با  رو   نکمیع  آوردم،  باال  رو   سرم

 . کردم نگاهش  متعجب

 چته؟  -

  انقدر   چرا  تو   آخه  دختر!  ایخدا  اوه  چمه؟  که  یپرسیم  االن  یدار  رها  چمه؟  -

 ؟ یجیگ

 ! جم؟یگ -

 : اومد  زلزله دادش با بار ن یا

 ! ستنی ن هامحموله  اون نای ا!  ستین! ؟یفهمی م! ستین ما یهامحموله  نای ا رها -
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 . گرفتم استرس هم کردم، تعجب  هم حرفش با

 . هستن خودشون مطمئنم من شه؟ی م مگه! ستن؟ین هااون  ن،یا ! ست؟ین

  کش یپالست  آوردم،  رونیب  یابسته   فی ک   داخل   از  و   بردم  هجوم  زیم   سمت  یچ  نیع

 . دزدنشونید کردم شروع و  کردم باز رو 

 ست؟ ین اونا یدیفهم یجورچه -

  ی کناره   به  شاشاره   انگشت   با  بعد  و   شد   خم  سمتم  دشون،یقاپ   دستم   از  صوف

 . کرد اشاره پاکت

 یهامحموله  یعنی! ؟یچ  یعنی یدونی م نشده،  درج یچی ه ؟ی نیبیم... رو  نجایا -

  واسه   ن یا  یعنی  نداره؛  یچیه   ن یا  اما  شد؛ی م  درج  ه«یصوف»  یکلمه   روش  دیبا   ما

 .انی قالب  همه  نایا  ست؛ین ما یمحموله.  ستین  اونا نایا رها؟ یفهمی م. ستین ما

 . خاروندم رو  سرم و  ستادمیا  صاف

 ق یدق   و   درست  زیچ  همه  درآوردم،  رو   اطالعات  تمام  من.  فهممی نم  ان؟ی قالب  -

  امکان . کنن جاجابه  رو  بارا  باهاش  بود  قرار که بود یاله یوس خود ونیکام بود،

 ! باشن کیف نای ا  نداره

 :گفت  یعصب صوف

  ازمون   رو   هامونمحموله  اول !  آشغال   مردک .  زد  گولمون  زادهزارع  اون  -

  گولمون   طورن یا   م،یریبگ  پس  رو   اونا  تا  میکنی م  اقدام  ما  یوقت  بعد  دزده؛یم

  کنم، ی م  اقدام  هاممحموله   گرفتنپس  یبرا  من  دونستهی م  یعوض.  زنهیم

 یجاساز  ونیکام   تو   رو   کشونیف  و   وراون   فرستاده  قطعا    رو   یاصل  یهامحموله

 . کرده

 : داد ادامه و  کرد نگاهم بعد

 !پرتحواس  خنگ، ج،یگ رها؛ یچیه  اصال   که هم تو  -

 : دمیپرس  فیک  به  رهیخ و  دمیکش موهام به یدست بودم، مبهوت هنوز که من

 کجاست؟  یاصل یهامحموله پس! ؟یجورچه  آخه -

!  رفت  دستم  از  هاممحموله!  هیعال  ه ـه.  آبه  وراون  گهید  حاال  باش  نداشته  شک  -

 بودم؟   دهی کش زحمت براشون چقدر یدونیم
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  جون   نبود،  یزیچ   کم  هامحموله   اون.  داشت  هم   حق  د،یرسی م  نظر   به   کالفه

 و   ادیم  زادهزارع  اون  که  بعدش.  میاریب  رشونیگ  تا  بود  اومده  باال  مونهمه

 . شهیم یجورن یا  که میر یبگ پسشون  میایم  دزدتشون،یم

 : دمیپرس  عیسر

 وره؟اون  االن  یک نظارت تحت هامحموله  اون پس مرده، که زادهزارع -

 :گفت و  نشست شیصندل  رو  صوف

 . ارنیب  در بگم  دیبا دونم؛ی نم -

 ؟ یاریب  در اطالعات وراون از یخوایم یجورچه -

 : گفت و  کرد نگاهم

 . گهید  رابطامون قیطر از  خب! ایج یگ واقعا   رها -

 ! جمیگ واقعا   انگار نه

 ...ارزش چقدر  مگه بود، مواد لو یک  چند فقط اونا خب -

 . دمیبلع رو  حرفم یه ی بق انداخت بهم که یزیتندوت  نگاه با

 : دیتوپ بهم

  که   یکنی م  رفتار  یطور  یدار!  لو«؟یک  چند   فقط»  یگی م  مواد  همهاون   به   یدار  -

 همه اون   مواد،  همهاون   ابله؛  آره؟!  مصرفن؟ی ب  گاریس   مشت  هی  فقط  اونا   انگار

!  زدن  دو سگ  همهاون   خرج،  همهاون  تلفات،  همهاون   خطر،  همهاون  دن،یدو 

  م یدی کش  براش  که  یخطرات  و   مواد  همهاون  بود؟  وپوچچ یه  یبرا  شهمه   یعنی

 ! رها؟ بگم بهت یچ! من  یخدا... تو  وقتاون. هوا رفت شد دود هو ی

 . دیکش صورتش به  یدست کالفه

 . رفته هم دیآن جلو  آبروم رسما  .  شدمی م هیتجز نیزم یتو  خجالت از  داشتم

 گوش   ما   بحث  به  فقط  و   بود  نشسته  جا  هی  هاالل   نیع   حاال  تا  موقع  اون  از  دیآن

 .کردیم

 : گفتم صوف به رو 

 !صوف -

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 12 اسکین 98



 : داد تذکر

 ! یکن مخفف رو  ستی رئ اسم ست ین  قرار. هی صوف سیرئ  نه، صوف... آع -

 . دمیکش یپوف

  کنم، ی م  جبران  یول  نشدم؛  موضوع  ن یا  متوجه   اصال  .  مشرمنده   واقعا    من  س،یرئ  -

 .دمیم قول 

 ! ها؟ ،یکنی م جبران که! ه م -

 . انداختم نییپا رو  سرم

 . بله -

  رابطا   تا  یکنی م  صبر  ،یدار جبران قصد  که  حاال پس! ارخبیبس ! خوبه  خوبه  -

 .یکن کاری چ رمیگی م میتصم  بعدش  بفرستن، رو  اطالعات برامون وراون از

 ! چشم -

 ! یمرخص خوبه؛ -

 زیتمسخرآم  یمسخره   یلبخندها  اون  از  دونستمیم  که  دیآن  به  کردننگاه   بدون

 .زدم رونیب  اتاق از و  کردم گردعقب لبشه، رو 

 به  رو  رو   مخصوص  کارت  ستادم،ی ا  اتاقم  به  رو  و  رفتم  دوم  یطبقه  به  یعصب

 .دمیکوب رو  در و  داخل  رفتم. شد باز در و  داشتم  نگه یچشم

 . زدم گندم! یلعنت

  پرت   زیم  یرو   و   درآوردم  رو   نکمیع   نیح   همون  در  و   رفتم   توالت  زیم  سمتبه 

 .زدم زل  نهی آ داخل  انعکاسم به و  نشستم  شیصندل یرو  یعصب. کردم

  همه   به  یزنی م  گند  شهیهم   چرا   ؟یخنگ  قدرن یا  چرا !  هان؟  ؟یجی گ  قدرن یا  چرا  تو 

 ز؟ یچ

 ! شتری ب  د یشا  تا؟ست یب   تا؟ده   زدم؟  گند  آخرش  تیمأمور  چندتا  حاال  تا  بشمارم  بذار

  رو  من  صوف  و   دهیم  دستم  کار  هم  آخرش  کنم،  ترک   رو   بودنمحواسی ب  نیا   دیبا

 .رونیب  ندازهیم  پای ت با

 ! صوف! صوف
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 ... صوف  ن یا  حاال!  آخه  باشن   خونگرم  دیبا   اصوال  !  اعصابنی ب  همه  های خارج  کال  

  یی ا یاسپان  هی  مثال    من  اگه  حاال!  یعصب   بدبخت    ،یهست  ییا یاسپان  که  تو   فهیح

  ه ی  نه  ام،ی خارج  دختر  هی  نه  من  ستم؛ی ن  یول!  واقعا ؟  شدمی م  یچ  ه م،...  بودم

  بابام   داشتم،  شانس  اگه.  یبچگ  همون  از  م،چاره یب   هی  من.  باخونواده  دختر

!  بابا.  نشست  لبم  یگوشه   یتلخ  پوزخند  بابام،  یادآوری  با.  اومدیدرنم  یجوراون

 آشغال   هی  بود،  معناتمام به  آشغال   هی   اون.  نمیبیم  دور  براش  رو   کلمه  نیا  چقدر

 ! ف یکث یعمل هی! یعوض

  و   زدیم  داد  سرش   اون  چطور  که  چشممه  جلو   مامانم  مرگ  یصحنه   هنوز

 ه ی  کمونیکوچ  یآشپزخونه  از  چطور  که!  داد  دست  از  رو   کنترلش  تیدرنها

 ...بعد و   مامان سمت برد هجوم و  آورد فیکث یچاقو 

  از   که  ینی بی م  ؟ینی بیم  یدار  باال؟  اون  االن؟  آخه  ییکجا!  مامانم.  کردم  بغض

 !افتادم؟ ییکارها  چه  به کثافتت شوهر اون دست

 از   ترآشغال   یهادوست   از  هزارتا.  کرد  بارم  یوریدر  چقدر   زد،  کتکم   چقدر

  خود   یحت   نرفته؛   ادمی  رو   فشونیکث  یهاه نگا   اون  من  هنوز  و   آورد  رو   خودش

  ه ی  من.  داشت  چشم  بهم  آشغالم  یبابا .  داشت  چشم  بهم  هم  خودش  ش،یعوض

 ی ارضا  یبرا  چهیباز   ه ی  چشم   به  بهم  پدرم  و   بودم  بدبخت  و   تنها  یساله   ۱۸  دختر

 . دخترش به کرد،ی م نگاه بهم هاششهوت

 یعوض  اون  بود  ممکن  لحظه  هر  بودم،  درخطر  خونه  اون  تو   هی ثان  هر.  دمیترس

 . کردم فرار من.  کردم فرار. کنه تجاوز بهم. بزنه صدمه بهم

 .یاخونواده  چیه بدون و  بیغر و  تنها تهران، چون یبزرگ شهر تو 

  ازش   کنه،ی م  غرغر  شهمه   و   زنهیم   داد  سرم   مدام  صوف   نکه یا   کنار  در  دیبا   من

 . کرد  دای پ  رو   من  که  بود  اون  داد،   نجات  رو   من  جون  که  بود  اون.  باشم  هم  ممنون

  لطف   اون.  داره  نگهم  گرفت  میتصم   و   کرد  دا ی پ  رو   من   ساله،  ۴۹  یی  ای اسپان  زن  هی

 . کرد حقم در یبزرگ

  هم   چقدر  و  عاقل   یمعنا  به  شه،یم  هم  ایصوف  همون  که  سته یصوف  شیاصل   اسم

 آدم  که  کشهیم  هامونتیمأمور  یبرا   ییهانقشه   چنان  یگاه.  عاقله  صوف  که

 ! ربات هی  ای انسانه هی  مغز نیا مونهیم
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. کرد  هایباز  نیا وارد رو  من دادنم،نجات   از بعد  خب  اما. هی خوب زن هم باز یول

  باندش   بعد  که  بود  ایاسپان   در  قاچاق  باند  سیرئ  و   کارخالف   زن  هی  ایگارس  هیصوف

  که  داشتم رو  یکس نه  من  نبود، باندش نیا  و  صوف  اگه. کرد منتقل  رانیا به رو 

 . یزندگ یبرا  ییجا نه و  کنه مراقبت ازم

  ر یز  و   کنارش  که  ساله  پنج.  دارم  رو   شهمه   من   ا،یگارس   هیصوف  لطف  به  حاال  اما

 .کنمی م  یزندگ دارم باند، نیا  تو  و  میتعال

 ! یحدود تا البته خوب،  یزندگ هی

  که   یاتاق نه  همدم،  نه  مادر،  و   پدر  نه   دارم،  خونواده نه  گهید   یدخترها  مثل   من

 ای  خواهر  نه  کنم،  ذوق  و   بدم  نظر  ونش یدکوراس  یبرا  و   بخرم  دکور  یکل  براش

  و   بشه  ختم  محبت  و   بغل   ه ی  به   هم  آخرش   و   بزنم  غر  سرش  که  یک یکوچ  برادر

 ! گهید زیچچ یه نه

 پرورش   کارش  که  باند  هی  و   قاتل   و   خشن  یه یروح  هی  دارم،  بداخالق  سی رئ  هی  فقط

 . تبهکاره

  برام   که   هاستن یهم   هم  آخر  تا .  شهی نم عوض  هم   هرگز  و   منه   یهایی دارا  هان یا

 . جهنمه  شیآت شه،یم  داده بهم  که یزیچ تنها  رفتم، ایدن  از یوقت و  مونهیم

  اصال    دونمی م  چون  ندارم؛  یزیگر  هم  ازش  و   دونمی م  رو   سرنوشتم  من  آره،

 صفتمآشغال   پدر  اون  دست  از  که  ستی ن  یزمان  مثل   ن یا.  کنم  فرار  ازش   تونمی نم

 !کرد فرار ازش   بشه که ستین یزیچ منده یآ. کردم فرار

 پوکه؛یم  مخم  کنم،  فکر  و   بزنم  زل   خودم  به  و   نمیبش   نجایا  بخوام  اگه!  ال یخی ب

 .بشه رام یکم صوف تا  کنم یکار و  بشم بلند  دیبا

  بعد   و   ارهی ب  در  آب  وراون   از  رو   اطالعات تا کنم  صبر که  گفت  اون! کار؟ی چ  اما

 . کنم کاری چ من که کنهیم فکر

  کردم،   بازش   نکه یا   محض به .  اتاق  در   سمت   رفتم   و   شدم   بلند   توالت  زیم   پشت  از

 .صورتم تو  رفت فرو  یکس صورت

 آورده  در  رو   نکمی ع  خوبه.  کردم  صورتم  پوشش  رو   هامدست   و   گفتم  یبلند  آخ

 آه  با!  آوردمیم  رونیب   چشمم  تخم  از  رو   هاششه یش   خرده  دی با  االن  وگرنه  بودم؛

 . کردم نگاه رومروبه  گاو  به و  دادم ماساژ رو  دماغم ناله، و 
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  ؟ یستین  بلد  رو   خدا  نعمت  جفت  هی  اون  از  جابه  و  درست  یاستفاده   چرا  تو   آخه  -

  ادم ی  حتما    ،یدونی م!  ؟یکن  ناکار  رو   گهید   یکی  و   خودت  یبزن  دی با  حتما  !  هان؟

شم از  استفاده یراهنما یدفترچه  بنداز  . ارمیب  برات رو  چ 

 :گفت و  چرخوند کاسه تو  رو  هاشچشم  دیآن

 ! ؟یزنیم زر قدرن ی ا کنهی نم  کف دهنت تو  ییخدا -

  دهنم  نیهم  یبرا  شسته؛ قشنگ کف با رو  دهنم  نفر ه ی قبال   ،یدونی م آخه! نُچ -

 . هیعاد  برام کنه، هم کف اگه

  خت یر  کف  هیصوف  اتیبازبچه   خاطربه   که  شه یپ  چندسال   منظورت!  بچه  یاله   -

 کنه؟  هتیتنب  مثال   تا  دهنت تو 

 . خنده  ریز زد هارهار بعد و  گفت رو  نیا

 ! یبخند شورخونهمرده یتخته  رو ! ابو ی -

 : گفتم و  سرش به زدم محکم و  شدم  کشینزد.  دیخند ی م داشت همچنان اون اما

 رو   نحست  ختیر  اون  یشیم  باعث  چرا  یندار  یکار  اگه  زده،کپک   ب  یس  خب  -

 ! هان؟ نم؟ی بب

 . دی چسب رو  سرش و  شد خفه باالخره

 !یوحش -

 !رو  کارت بنال  -

 .برو  پزشکروان  هی  شیپ  حتما   گم،یم یجد رها -

 ! چته بگو  بکن جون حاال. صوفه  داره یروان مشکل  که یاون -

ت یروان -  . داره کار 

 : گفتم متعجب

 ! ؟یروان -

 .صوف -

 ! ؟یروان چرا -
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 ه؟ یروان ینگفت شیپ  هیثان   چند  نیهم تو ! یخنگ صوف قول  به  واقعا   رها -

  اومدم،   رونیب   اتاق  درگاه  از  و   چرخوندم  کاسه  تو   رو   هامچشم   بحث،  نی ا  از  کالفه

 . زدم تنه بهش و  گذشتم دی آن کنار از

 ! بابا ریبم -

 . سوم یطبقه  سمت رفتم و 

 جواب یب  هم   باز  و   زدم  در  دوباره.  نداد  جواب  زدم،  در  و   ستادمیا  کارش  اتاق  در  دم

 . مونده

 ! اَه

 :اومد سرمپشت   از صداش که  بزنم در دوباره خواستم

 ! نجامیا  شکست؛ دستت -

 . دمشی د و  برگشتم

 ؟ یی نجایا -

 ! اونجام نه -

 م،یکرد  حرکت  دو   هر  بعد  و   کرد  اشاره  استراحتش  اتاق  به  سر   با  که  شدم  الل 

 .داخل  میرفت  و  دیکش کارت

 بهم  و   راک   یصندل   رو   نشست  و   رفت.  سمتش  برگشتم  و   بستم   سرمپشت   رو   در

 : گفت کرد، نگاه

 ؟ ینیشیم یای م  ای یستیوا اونجا درخت نهو یع یخوایم -

 روشروبه  یسلطنت  ینفرهتک  مبل   ی رو   و   سمتش  رفتم  و   شدم  کنده  جام  از  عیسر

 . گرفتم جا

 ؟ یداشت  کارم -

 ! کنم نگاهت نمی بش فقط و  یایب  تا  کنم صدات  که یستین خوشگل  -

 :گفت که  نگفتم یزیچ نه؟ کرد،  بمیتخر زد رسما االن

 . بزنم  حرف باهات  تا دنبالت فرستادم -
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 شده؟  یچ -

 . انداخت باال رو  ابروش یتا هی

 ! نم؟یبب رو  روت  بشم مجبور که بشه یزیچ دی با  حتما   مگه -

  هم   اون  ده،ی م  جواب  سؤال   با  رو   سؤالم   یه  شده؟  یجورن یا   امشب  چرا  نیا

 . کنهی م رمیتحق  یالک که ییهاسؤال 

 . یهست ی عصبان دستم از هنوز یانگار -

  جبرانش   یخوای م  که  یگفت  تو   خب  یول  ؛یعصبان  هم  یلیخ  رها،  امی عصبان   -

 . یکن

 ! ؟یچ که. آره -

 کامل  خب اما ساعت؛ م ین نیا یتو  درآورده  اطالعات کمه ی برام رابطام از یکی -

 . میکن  صبر  شتریب  دی با  ست،ین

 کدوم؟ -

 .یغالم -

 کچله؟  اون عه -

 !کردم زرد می خرابکار با رو  مبل  که کرد نگاهم  چپ چنان

 . هستما  یعصب هنوز رها -

 ! دیببخش  -

 :گفت و  رونیب  داد رو  نفسش

 . کجان هامحموله که میدیفهم -

 . شدم زدهجان یه

 ! ؟یجد -

 . داد تکون سر

 کجا؟  -

 :گفت و  کرد مکث
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 . کایآمر تو  گهید  باند هی -

 ! کا؟یآمر -

 .یسید نگتن یواش -

 ؟ یباند جورچه -

 . کرد نگاهم  هیاندرسفعاقل 

 !البد  هی ریخ  باند  باشه؟ یباند چه یدار توقع -

 رو  که یلبخندته با و  گرفتم گاز رو   لـبم فقط بکشم؛  خجالت  ای بخندم دونستمی نم

 . نییپا  انداختم رو  سرم بود، لبم

 : داد ادامه صوف

 ن یتربزرگ   گفت  بشه  دی شا  واقع  در.  ستین   یزیچ  کم   باند  دم،یفهم  که  طورن یا  -

 .دوره یرو  نگتنی واش تو  که هیکارخالف   باند

 . کردم تعجب

 ... فی تکل  االن پس! اوه -

 :گفت حرفم وسط

  م یکن   صبر  شتریب   دی با.  کنم  روشن  رو   فی تکل  بخوام  که  می دینفهم  یکامل  زیچ   فعال    -

 .بفرستن یترکامل  اطالعات برامون تا

 . میکرد سکوت دومون هر و  دادم تکون سر

*** 

. کردنی م  ارسال   امروز  که  میبود  ارسالشون   منتظر  فقط  بود،  کامل   اطالعات

 . داد بهم رو  خبرش صوف

 قراره  صوف  بدونم  که  کنجکاوم  چون  دیشا  چرا؛  دونمی نم  دارم،  یبیعج  اقی اشت

 ! بده  بهم یتیمأمور جورچه  اطالعات کسب از بعد

. گرفت  رو   چشمم  نستایا  یهاجیپ  از  ی کی  داخل   از  یجالب  پست  که  بودم  فکر  نیا  تو 

 ول  رانیا  تو  که ییتبهکارها یدرباره   بود مطلب هی دمش ید و  کردم کیکل روش
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 هاشاخ   ن یا  موندم   من   االن!  مسخره.  کنهی نم   یکار  چیه   س یپل  چرا  و   چرخنیم

 ! اصال   رسهیم بهشون یچ بذارن، رو  هایوریدر نیا  انیب  مثال  

 ی واردهاتازه   از  یکی  ام،یپ.  کردم  بازش  و   شدم  بلند  اومد،  اتاقم  در  یصدا  هو ی

 . بود  باند

 بله؟  -

 بازم  یقه ی  به  دمی رس  و   کردم  دنبال   رو   نگاهش.  بود  گهید  یجا  ه ی  محو   اون  اما

!  زیه  یپسره .  کردم  نگاه   امیپ   به   متعجب.  دیکشی م  رخ  به  کامال  رو   مباالتنه   که

  ن یا  حال   به   یفکر  هی  بگم  صوف  به  دیبا .  زده  زل   جورن یهم   حاال  ده،ی د  تنم   تاپ

 . بکنه زیه

 . کرد نگاهم و  دیپر متر ه ی که ششونه  به زدم محکم

ت؟ دوما  ! شیدرو  چشما اوال   -  ! کار 

 :گفت هو ی بعد کرد، نگاهم جیگ اول 

 . فرستادن تو  یبرا رو  نیا! آها -

 : دمیپرس هم طورهمون و  کردم نگاهش و  گرفتم رو  پاکت. گرفت سمتم یپاکت و 

 فرستنده؟  -

  جوشش   از  پر  صورت  به  یدست.  کردم  نگاهش  یسؤال  و   باال  گرفتم  رو   سرم  و 

 : گفت و  دیکش

 .توئه مال  یول دونم؛ی نم -

 . دادم تکون سر

 . یبر یتونیم ؛یاوک -

 .کردم شبدرقه   القش،ید قد و  ونیقلی ن کل یه  به مره یخ  نگاه با من و  رفت

  و   تخت  سمت  رفتم.  بستم  رو   در  و   اتاق   داخل   رفتم  و   شدم  ره یخ  پاکت  به  دوباره

 . نشستم روش

.  کردم  پاره  رو   شلبه  و   گردوندم  برش.  بود  ننوشته  یزیچ  دم،ید  رو   پاکت  پشت

 : خوندم و  برداشتم رو  نامه. نامه هی و  بود یطلق  کاغذ چندتا
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 ! خودم یعوض نامرد به »سالم

 !یعال  بدم؛ رو  جوابش خودم بذار ؟یچطور امروز

 ! باشه؟  بد  هم حالت و  یبزن دورم شهیم مگه

 ی شد  کینزد  بهم  خاطر  نیهم   به  فقط.  رها  بود  من  کردنخراب   فقط   قصدت  تنها  تو 

 . یکن انتی خ بهم بعدش تا

 .دارم رو  خودم روش هم من خب اما ؛یکرد خرد رو  من تو 

 ! یکن حظ که کنم خرابت هیبق  شیپ  چنان

 بابک« 

 ! بابک؟

.  برداشتم  رو   یطلق  کاغذ  چندتا  اون  و   تـخت   یرو   کردم  پرت   رو   نامه  عیسر

 ! ایخدا. شدی نم نیا  از گردتر هامچشم 

  همراه   یخراب  وضع  با  هم  هاشونیبعض   و   بودن  من  از  که  یناجور  یهاعکس   به

 . شدم  رهیخ بابک، با

 ! ؟یریبگ  انتقام و  یکن خرابم یخوایم مثال   یجورن یا ! پست کهیمرت

 .رونیب  اتاق از دمیدو  و  برداشتم رو  هاعکس و  نامه عیسر

*** 

.  کرد  نگاه  بهشون  و   برداشت  رو   ها عکس   زش،یم  رو   گذاشت  رو   نامه  صوف

 :گفت متفکر هو ی که بودم زده زل  بهش

 بابک؟  -

 : دی پرس جیگ بهم رو  بعد

 ! بود؟ یک بابک -

  بفروشه  بهت  رو  مهرران یا  یهامحموله  یبود  کرده  مجبورش  که  ییارو ی  همون  -

 . نرفت بار ریز هم اون و 

 . اومد ادشی تازه انگار
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 ه؟ یچ کارش نی ا ل یدل  االن خب.  یسلطان بابک اون، آه -

 : گفتم و  یصندل یرو  رفتم وا کالفه

  جذبش   تا   یبود فرستاده  تیمأمور  ن یهم   یبرا رو   من  ادته ی.  سرش  ریخ   انتقام  -

  بعدش   بدم؟   خبر  بهت  و   رونیب   بکشم  زبونش   ریز  از  رو   مهرران یا   اون  یجا  و   کنم

  من   دهیفهم  یوقت  از.  دنیدزد  رو   هاشمحموله  و   سرش  ختنیر  نایا  ل یسه   که  هم

  ره یبگ  انتقام  مثال    تا  گشته  یراه  دنبال   بوده،  یباز  شهمه  و   گفتم  دروغ  بهش

 ! نکبت

 . انداخت  باال رو  ابروهاش صوف

 .اوهوم -

 م؟کله رو  زمیبر  تا  هیچ تی شنهادیپ خاک  حاال -

 :گفت و  زشیم کنار یزباله سطل  تو  انداخت رو  هاعکس  و  نامه صوف

 .دمی م رو  بشی ترت -

 : دمیپرس و  نشستم  صاف  عیسر حرف، نیا  دنیشن  با

 ؟یجورچه -

  زن یبر  سپارمیم  هیبق  و   ایزکر  به  نکرده  پخش  رو   عکسات  تا.  خودم  روش  با  -

 .سرش

 . بکشنش -

 . کرد نگاهم

 بکشنش؟  -

 .آره -

 چرا؟  -

 ! القید یسوختهاه یس. مانندشوزغ یهاچشم  اون با که یمرت! حقشه چون -

 : گفت و  زد یپوزخند صوف

 . هیاوک -
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 .گذاشت کشو  داخل  و  کرد دسته رو  زشیم رو  یهاپرونده و 

 شد؟  یچ  اطالعات -

 . گهید ساعت م ین -

 . کن خبرم  گهید ساعت م ین رم،ی م من پس -

 :گفت  که برم شدم  بلند

 . کنمی م  خبرت  ،یکن  کاری چ  تو   گرفتم  میتصم  و   کردم  مطالعه  و   شدن  ارسال   یوقت  -

 !پوف

 .رونیب  رفتم اتاقش از و  گفتم یباشه«ا» کالفه

*** 

 ؟ یچ -

 ؟یَکر -

 . دادم  دست از گوشام به رو  اعتمادم لحظه هی  یبرا اما  ستم؛ی ن کر عشقم، نه -

 :گفت و  کارش زیم  پشت  یصندل به داد هیتک

 .ی دیشن  درست چون  کن؛ اعتماد گوشات به -

 ...یول -

 : دیغر

 ! گفتم که ینی هم  رها؛ نداره یول -

 .بود  گهید  زیچ هی  ما قرار اما -

 . مینداشت  یقرار اصال   ما وقت؟اون بود  یچ! واقعا ؟ اوه -

  ی ریبگ میتصم ،یکرد مطالعه رو  اطالعات یوقت که بود قرارمون ما م؟ینداشت -

  من   نکهیا   اما  رم؛یبگ  پس  رو   هامحموله  و   برم  تیمأمور  به  یکار  چه  یبرا  من

 . نبود هاموننه یگز تو   نگتنیواش  برم دی آن با

 ؟یفهمی م  دن،یدزد  رو   من  یهامحموله  رها  مونده؟  ی باق  هم  یانه یگز  مگه  -

 . دنشیدزد داشتن  یماد ارزش برام که رو  ییهامحموله
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 . زدم یپوزخند

  ی انسان  چیه  نداره،  ارزش  برات  یا گه ید  زیچچیه  مهمه،  برات  اتیماد  فقط  تو   -

 . ستین  مهم برات

 تنده یآ  تو   دی با  چرا  ؛ینداشت  ت یاهم  براشون  که   بودن  یافراد  تگذشته   تو   یوقت  -

 باشن؟   داشته تیاهم  برات که باشن یافردا

 : گفت که کردم نگاهش فقط سکوت تو 

 .بهتون بگم رو  تیمأمور اتی جزئ  تا ادیب  هم دیآن -

  مانندش غول   کل یه  اون  با  یاحمد  بعد،  یچند  و   داد  فشار  رو   زشیم  کنار  یدکمه  و 

 . شد حاضر اتاق تو 

 خانم؟  بله -

 . ادیب  دیآن بگو  -

 ! چشم -

 . صوف سمت کردم رو   عیسر. بست رو  در و  رونیب  رفت اتاق از و 

 .بکنا غول نره   نیا حال  به یفکر هی -

 . کرد نگاهم

 چرا؟  -

 .شرفی ب  ندازهیم  کهیت بهم یه -

 : دادم  ادامه من و  کرد نگاهم یسؤال

  که   یبعد  یدفعه   ندازه؛ی م  که یت  و   زنه ی م  هیکنا   ی ه  م،یشی م   تنها  که  یی وقتا  -

 . نکن تعجب ستی ن گردنش رو  سرش یدید و  شید ید

 . زد  لبخند  و  کرد  نگاه  بهمون.  داخل   اومد  دیآن  و   شد  باز  در  که  انداخت  باال  ییابرو 

 . َجمعه َجمعتون -

 . هیخال دارتاج  بُز یجا فقط -

 :گفت و  کرد اخم
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 ! چهارچشم! حلقتا تو  بکنم رو  نکتیع  نذار -

 :زد تشر بهمون صوف که کنم بارش  بلدم  یهرچ تا  کردم باز دهن

 ! بسه  د،یآن رها، -

  ی چشم پشت هم  یبرا  ش،یا هی  گفتن  از بعد  و   میزد   زل   اکراه با هم  به   د یآن  و   من

 .میکرد وراون رو  رومون و  نازک 

 : گفت صوف به رو  و  نشست کنارم اومد دیآن

 ن؟ یداشت  کارم -

 . داد تکون سر صوف

 .آره -

 : گفت آورد،ی درم شیکنار یبسته  از تیی سکو یب هی که طورهمون و 

  اتش یجزئ   د یبا  ن؛ی بر  یسید  نگتن یواش  تو   ت یمأمور  ه ی  به   باهم   رها  و   تو   قراره  -

 . نیبدون هم رو 

 ! بابا زد لک دلم.  زد تییسکو یب از یگاز و 

 .وقته ی یند ما به -

 یتو   گذاشت  نامرد  کنه،ی م  تعارف  بهم  االن  کردم  فکر  من  یوقت  و   آورد  در  یکی

 هوسم  شتریب  من  که  کنهیم  ملوچملچ  داره  چنان  االن  حاال.  دیبلع  و   مبارکش  دهن

 !هادارم   دوست تییسکو یب چقدر دونهی م  نامرد. کنه

 : گفت و  داد قورت رو  تییسکو ی ب که رفتم غرهچشم  بهش

 . نگتنهیواش  یتو   باند  هی  دست  ما  یها محموله  ن،یشد  متوجه  که  طورهمون  خب  -

 خب؟  -

 . نیبش  باند  وارد نیدار  تیمأمور هم شما -

 خب؟  -

 . نیریبگ پس رو  هامونمحموله و  -

 خب؟  -
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 !مرگ  -

 ! هاآشغال . خنده ر یز زد دیآن  که کردم نگاهش گرد یهاچشم  با

 رها؟  یشیم الل  -

 !وا -

 : داد ادامه و  دیکش یپوف

 ن؟ی دی فهم ن،یبش باند اون وارد دی با  شما پس -

 :گفت صوف و  میداد  تکون سر

 از   یکی  سام«،»  به  ملقب  راد«  اریسام! »دخترا  ستین   یکس  کم  باند  سیرئ  -

 .اراشیدست نیهمچن  کاراست؛خالف  نیترخطرناک 

 اراش؟ یدست : دیآن

  ن ی کن  یسع  که  نه یا   شماها  کار.  منش«»  و   «یموری ت»  اعتمادش   مورد  یارایدست   -

 وقتاون  ن،یکن   جلب  رو   اعتمادشون  و   نیبش   کینزد  یاصل  یهسته   سه  نیا  به

 .رونیب  نیبکش زبونشون ریز از رو  هامحموله یجا نیتونیم

 بعدش؟  و  -

 یکار  دیبا   قبلش  البته .  اونجا  میزیبر  افرادمون  با  تا   نیدی م  خبر   من  به  بعدش   -

 . بشه  انجام

 : گفت که میکرد  نگاهش منتظر دیآن و  من

 .داره  یاگه ید کار دیآن رهاست، کار نیکن جلب رو  اونا اعتماد  نکهیا -

 ؟یکار چه: دیآن

  دفاتر   و   شرکت  از  یکنی م  ی سع  انهیمخف.  دی آن  یبر  اونجا  ینفوذ  عنوانبه   دیبا   تو   -

  ها محموله  یوقت.  یکن  دای پ  کرد،  استفاده  شونه یعل  بشه  که  رو   یمدارک  کارشون

 و   باندش  و   اریسام  تا  میدی م  سیپل  ل یتحو   رو   مدارک   اون  ور،ن یا  میفرستاد  رو 

 . کنهیم کمکت تونست اگه  هم رها. کنن ریدستگ رو  همه

 ! سخته: دیآن

 : گفت بعدش. شد  خفه که کرد  نگاهش چپچپ   چنان صوف
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 ن؟ یکن کاری چ نید یفهم پس -

 چرا   ؛یخوایم  رو   هاتمحموله  فقط  تو   فهمم،ی نم  من  فقط.  میشد  متوجه  -

 اعدام؟  هم خودشون  و  بشه نابود باندشون یبش باعث یخوایم

 تو .  کنمیم  یکار  هر  دشمنام  ینابود  یبرا  من  و   هستن  من  یدشمنا  اونا  چون  -

 ! یشناسیم خوب رو  من که

 . شناسمتی م  پام کف نیع! معلومه اوهوم -

  م یبرگشت   دو   هر  صوف  یصدا  با.  دهید   ابو ی  هی  انگار  که  کرد  نگاهم  ن یهمچ  دیآن

 : سمتش

  ه، ی چ  تونی اصل  قصد  شما   بفهمن  نای ا.  نیباش  داشته  رو   یکاف  اط یاحت   دیبا   فقط  -

 ! حرفان  نیا از تری وحش. کشنتونی م درجا کنن،ی نم بهتون یرحم نیترکوچک

 . صوف  به بودم زده زل  مبهوت فقط من و  بود کرده وحشت دیآن

 ! ؟یچ  یعنی...  یعنی:  دیآن

 . نیباش  محتاط یلیخ  دیبا  شماها و  ندارن  رحم نایا . نداره  یچ یعنی -

 . ناخنش دنی جو   به کرد شروع دیآن  و  دادم تکون سر من

 : دمی پرس صوف به رو 

 م؟ یریم یک   -

  مشخصات  و  اسم  نیهم با شماها. شهی م  آماده داره هاتونپرونده  و  شناسنامه -

  شما   بعد  شه،ی م  آماده  فردا  تا.  الزمه  یجعل  یپرونده   هم  باز  اما  ن؛یشی م  شناخته

 . نیکنی م حرکت هم

 م؟ یبش  باند وارد  یجورچه : دیآن

 همون  یتو   مدت   هی.  یاصغر  زهرا  زهراست،   اسمش  رابطام؛   از  یکی  قیطر  از  -

 و   دنبالتون  ادیم   نگتن،ی واش  نیبرس  یوقت.  کرده  فرار  بعد  اما  کرده؛ی م  کار  باند

 .کنهی م کمکتون اون. هتل  برتتونیم

*** 
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  مدام   اون.  شد  شروع  هم  دیآن  و   من  یهاکل کل   م،یشد  سوار که  هیترک  فرودگاه  از

  بارش  یه  هم  من  و   فرستاده  چهارچشم  یتو  با  رو   من  صوف چرا  که  زدیم  غر

 .کردمیم

  که  یسر  با  دومون  هر  و   کرد  دایپ  ادامه   نگتنیواش  خود  تا  هامونبحث   هم  آخر

 . نییپا  میاومد  مایهواپ  از  بود، انفجار حال  در

 . ادیب  زهرا تا اطراف به میزد زل   و  میستادیوا جا ه ی ها،چمدون  ل یتحو   از بعد

 : دمینال و   دادم ماساژ رو  هامقهیشق

 ! رهیبگ درد طورن یا سرم شد باعث  که بشه  قطع زبونت اون یاله  -

 . نکرد بهم یتوجه   دیآن

  رومون روبه.  اومدیم  سمتمون  داشت  که  ما  سنهم   دختر  هی  به  افتاد  چشمم  هو ی

 : دی پرس آروم شک، با و  ستادیا

 ه؟ یصوف -

 : گفتم عیسر هم من

 .آره -

 .زد لبخند و  اومد رونیب  دیترد  و  شک حالت از

 .یباش  رها دیبا  هم تو  هستم؛ زهرا من. سالم -

 : دیآن  سمت کرد رو  و  داد  دست باهام و 

 ! دیآن و  -

 . مغزخوار به ملقب -

  که  پام یرو  زد ش یسانت پنج یپاشنه   با  چنان و  شد  یعصب د یآن گفتم، که رو  نیا

 .شد قطع کوچولوم انگشت  کردم حس  لحظه هی

  که   رمیبگ  گاز  رو   لـبم  خواستم  اما  بزنم؛   غیج  بود  کینزد  و   هوا  دمیپر  متر  دو 

 خورد   هم  به   تعادلم  شوک،  از  و   شد  درشت  هامچشم .  گرفتم  گاز  رو   زبونم  جاش

 . نیزم رفتم کله با و 

 ! مالجم آخ -
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 . دنی خندی م  ای  کردنی م  نگاهم  متعجب  ای  هم  هیبق  خنده،  ریز  بودن  زده  دیآن  و   زهرا

 ! یچیه  اصال    که هم دیآن  نیا! رفتی م یشتری ب توقع  زهرا از ییخدا

  ن ییپا  آوردم  مشونه   یرو   از  رو   میپشتکوله  بعد   ستادم؛یا   و   شدم   بلند   ناله   و   آه   با

  د ی له   صورتش  کنم  فکر  که   دیآن  صورت  تو   دمش یکوب   چنان  ک،یش  حرکت  هی  تو   و 

 .تو  رفت و 

 : زد داد. عقب رفت قدم چند و  دیچسب  رو  صورتش و  زد نعره

 ! بگم؟  یچ تو  به من آخه -

 :گفتم و  زدم یدرآرحرص  لبخند

 !«. یدیله   برام  رو   صورتم  که  یکرد  یبزرگ  لطف  چه!  رها  یوا»  که  بگو ...  اوم  -

 . بود شده لبو  شکل  خنده  از که هم زهرا خنده، ریز زدم بعد و 

 :گفتم و  سمتش کردم رو 

 م؟ یبر -

 : گفت و  خورد رو  شخنده زوربه 

 . میبر -

 . افتاد راه و  برداشت یبازلوس  از دست  هم دیآن  و  میافتاد راه

*** 

  داد یم  تکون  رو   هاشدست  کهی درحال  دیآن.  هتل   کیکوچ  ت  یسوئ  مبل    یرو   دادم  لم

  ش ی پ ت،یسوئ  یآشپزخونه   تو   رفت  و   رونیب اومد  ییشو دست  از  بره، آبشون  تا

 .زهرا

 : زدم داد

 ؟ یزیچ ،یکمک -

 : اومد زهرا یصدا

 . ممنون نه -

 : گفت و  زیم یرو  گذاشت  رو  تابهیماه و  کرد خاموش رو  گاز و 
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 . ایب  رها. ستآماده  سایسوس -

 .اومدم -

 : دمیپرس  و  کردم نگاه هاس یسوس  به و  زیم پشت نشستم و  آشپزخونه تو  رفتم

 ست؟ ین یاگه ید  زیچ گوشت  انایاح  که نایا -

 : گفت عیسر

 .ن یاگشنه  معلومه که نیبخور. نترس بابا نه -

 : گفتم و  برداشتم چنگال  با کهیت هی

 . رهیس  که دیآن  نیا -

 : گفت متعجب و  نشست هم اون

 .نخوردم یزیچ  که من!  ر؟یس چرا -

 .یخورد رو  من مغز مایهواپ تو  -

 : گفت زهرا که کرد نگاهم یحرص

 ! دوتا شما نیکنیم کل کل  چقدر اه -

 : دیآن سمت کردم رو 

 . میگاو  چقدر تو  و  من دی فهم هم نیا ... ایب -

 . یگاو  یدونی م خوبه -

 . دهنم تو  گذاشتم رو  سیسوس و  نکنم توجه  بهش گرفتم می تصم

 : دمی پرس  زهرا به خطاب داشتم،یبرم  گهید یکی که طورهمون  و  دادم قورتش

 م؟ یبش  باند وارد قراره یجورچه  خب -

 : گفت نک،یس تو   گذاشت و  برداشت رو  فیکث یهاظرف  زهرا

 .اون  توسط قه،یرف هم  باند ی اهال از یکی  با و  بانده تو   دوستام از یکی -

 .کرد باز رو  آب ریش و  داد باال رو  هاشن یآست و 

 : دیپرس  پر  دهن با  دیآن
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 م؟ یریم یک   -

 : دیپرس جیگ و  زد زل  بهم  متعجب  که کردم نگاهش هم در یصورت و  انزجار با

 ه؟ یچ -

 : داد جواب ،شدم  رهیخ  زهرا به منتظر و  برگردوندم ازش رو  روم

 . دوستمه ق یرف همون دنبالتون؛ ادیم  نیماش هی. فردا -

 بعدش؟  -

 : گفت و  شست رو  شدهیکف وانیل

 . عمارت برتتونی م گه،ید  یچیه -

 ! عمارت؟: دیآن

 رنی م شما مثل  ییکسا که یقسمت و   هستن تاسه  اون که یقسمت اونجا. اوهوم -

.  زدن  ن یپرچ  رو   عمارت  یمحوطه   از   ی قسمت.  جداست  کنن  کار   اونا  یبرا  مثال    که

  قسمت   ن،یباش  داشته  اقامت  داخلش  قراره  شما  که  ساختمونه  هی  قسمتش  هی

 . اوناست مال  کال   که هم شی بعد

 . میبش  رد نیپرچ  از یجور هی دی با  ما پس آها؛ -

 !سخته : دیآن

  هاش محموله تا  بهتون داده تیمأمور ه یصوف. یبخر  جون به رو  شی سخت دی با -

 ... نینکن  اگه ن،یکن  دایپ رو 

  براش  هاشمحموله صوف. منظورش بود یچ دونستمیم خوب من و  کرد مکث

 !کنهیم آب ریز رو  سرمون ،م ینش  موفق ما اگه و  داشتن ارزش

 بفهمن   نا یا .  باشه  منش  و   یموریت  اراش،یدست   و   راد   به  حواستون  دیبا   البته  -

 !سرتون دادن باد به  با هیمساو  ه،یچ قصدتون شما

 .داد  قورت رو  دهنش آب دیآن

 . زنیت  یلی خ پس -

 :گفت  سمتمون،  برگشت و  بست رو  آب ریش زهرا
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  د یبا   کنه؛ی م  استفاده   امتحانت   یبرا  یالحظه   هر  از  و   زه یت  یموریت .  یلیخ  -

  ن یکن  یسع  دیبا  اول   رو   نیا.  کال    مشکوکه  همه  به  هم  منش.  باشه  جمع  حواستون

 .یموریت  و   راد  اعتماد  جلب  با  هیمساو   منش  اعتماد  جلب  ن؛یکن  جلب  رو   اعتمادش

 ه؟ یآدم جورچه  اون  ؟یچ راد -

 . انداخت باال یاشونه

  فقط   دمش،ی ند  کردمی م  کار   باند  تو   که  ی مین  و   سال   هی  اون.  دونمی نم  قیدق  -

  که   دونمی م  اما   ده؛ی نم نشون  یکس به  رو   خودش   راد.  دم ید   رو   منش  و   یموریت

 و   کارا  از  یکس  ذارهینم  وجهچ یهبه  گنگه،  یلیخ   راد  یطرف  از.  خطرناکه  یلیخ

 . بده یکس دست ضعفنقطه  ای  ارهیب  در سر رفتاراش

 : گفت دیآن هو ی

 ان؟ ی رانیا  تاسه  نیا -

 . کردم تعجب  که گفت جانی ه با  نیهمچ

 :زهرا

 ! انی لیاسرائ  پس نه -

 : دیآن

 ان؟ی رانیا  دمینفهم  االن تا  چرا من پس -

 ی دی فهم  االن  تازه  میآورد  زبون  به   رو   اسماشون  همهن یا!  یخنگ  چون  -

 ان؟ی رانیا

 : گفت زهرا به رو  و  نکرد توجه بهم  دیآن

 رحم  بهمون حتما    گه،ید  میهموطن  م؛ یهست  ی رانیا  هم  ما  ان،ی رانیا  که  نایا  خب  -

 ! کننیم

 :زهرا

  ی راحت  کار  هم  اعتمادشون  جلب  و   ومدهین   نای ا  به  کردنرحم .  باش  ال یخ  نیهم  به  -

 . بدترن هم والیه  از نای ا.  ستین

 . کنم کنترل  رو  استرسم کردم یسع
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!  دوتا  ما  با   کار،خالف   تاسه !  دوتا  ما   با  رحم،ی ب  تاسه !  دوتا  ما   با  ،یرانیا  تاسه

 !ا ی خدا! دختر دوتا  ما با خطرناکن،  یلیخ که نفر سه

  ی خوب به  زیچ همه . باشم مسلط خودم  به کردم یسع اما بودم؛ ده یترس  یحدود تا

 !دوارمی ام  خب. شهیم تموم

*** 

 : دیپرس  و  شد اتاق داخل  زهرا

 ن؟ یحاضر -

 . بستم رو  بود داده بهم زهرا که یاکهنه رهنیپ یآخر یدکمه 

 . با  یتقر -

 :گفت  حرص با بود، یاپاره پاره  نیج شلوار با رفتن کلنجار حال  در  که دیآن

 ... المصب نیا ک ش اگه یول حدودا ؛ آره -

  سمتش،   رفتم  کالفه.  نتونست  هم  باز   اما  باال؛  دیکش  رو   شلوار  حرفش  وسط

 . بستم رو  شدکمه   بعد  و  باال  دمیکش  حرکت  ه ی یتو  و  گرفتم رو  شلوارش یهالبه 

  زل  جلومه،  یذهن  معلول  یمونده عقب  هی  انگار  که   یطور  و   گرفتم  فاصله  ازش

 . کردم تماشاش سیف پوکر فقط من و  زد یازدهخجالت   لبخند هم اون بهش؛ زدم

 : اومد زهرا یصدا

 . دره  دم نیماش ن،یای ب خب -

 . رونیب  میزد هتل  از.  میافتاد راه زهرا سرپشت  و  میبرداشت رو  هامونکوله

 : گفت و  ستادیا رومونروبه زهرا که کردم نگاه ابونیخ  کنار نی ماش به

  داشته   رو   اطیاحت  تینها  دیبا  اونجا!  خب؟  ن،یباش  مراقب  یلیخ   یلیخ  یلیخ  -

 . نیباش

 ! خطرناکن؟ حد نیا  تا نایا  یعنی:  دیآن

  مواظب   یلیخ.  راد  اریسام  خصوصبه .  خطرناک   هم  یلیخ!  خطرناک :  زهرا

 ! نیباش
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 ... میداشت  یکار  اگه. باشه -

 .شمیپ  نجای ا  نیایب  هتل، نیهم  جا، ن یهم: زهرا

 !یاوک -

 راه  ارو ی  و   مینشست  عقب.  نیماش  سمت  میرفت   دیآن  و   من  بعد  و   میکرد  یخداحافظ

 . افتاد

 .رفتی م شهر از خارج سمت داشت چون بود؛ شهر از رونیب کنم فکر

  که   نجای ا.  کردم  نگاه  اطراف  به  متعجب.  ستادیا  هو ی  که  رونیب  به  بودم  زده  زل 

 . ستین یزیچ

  دراز   سمتم  که  دستش   به .  کرد  باز  رو   من   سمت  در  و   سمتمون  اومد   و   شد  ادهیپ

 .کردم  نگاه بود  دستش هم بندچشم  دوتا و  بود شده

 .زدم زل  بهش یسؤال

- ?Why (چرا؟ ) 

- .is necessary (الزمه) 

- ?what for (آخه؟ یچ یبرا ) 

 .افتادم شکرخوردن  به که کرد نگاهم  چپ چنان

- !ok 

 . میبزن تا   ستادیا  منتظر. ازش گرفتم رو  بندهاچشم و 

  هم   اون  و   میزد  دومون  هر  د، یآن  سمت  گرفتم  رو   یکی  و   رفتم  بهش  یاغرهچشم 

 . افتاد  راه دوباره

  کنم   فکر.  کرد  توقف   جا  ه ی  بعد  و   دی کش  طول   می ن  و   ساعت  ک ی  کنم   فکر  راه  کل 

 ! باالخره  میدیرس

!  ییروشنا  شیآخ  ؛بعد   و   شد  باز  من  سمت  در  هو ی  بعد  و   شد  ادهی پ  نیماش  از  ارو ی

 . میبش ادهیپ  کرد اشاره و  گرفت ازمون رو  بندهاچشم 

  نجا یا .  شدم  خشک  رومروبه   قصر  دن ید   با  که  برگشتم.  نییپا   می اومد  ن یماش  از

 ! کاران؟خالف  عمارت ای  بهشته االن
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 اونجا  بزرگ  یدروازه   شد،  نیماش  سوار  و  اومد  مخصوص  فرم  لباس  با  نفر  ه ی

 . داخل   رفت نیماش بعد و  شد باز وارک یاتومات روش، یهاطرح  با

 .بود تربزرگ  و  ترقشنگ  هم صوف  عمارت از یحت کردم؛ نگاه داخلش به

 و   باغچه   و   باغ   و   درخت  از  بود  پر  اطرافش  و   بود  شهر  هی   یبزرگ  به  اطش یح

 برق رچراغ یت  یکردی م   نگاه  که   هم  طرف   هر .  باحال   و   بزرگ   ینماهاآب   و   حوض

 !فانوس یکل با و  بود یباحال و  بیعج یهاطرح  با

.  داشت  هم  یباز  نیزم  یحت  یوا  بود؛ شده  دهیپوش  یمصنوعچمن   با هم  نشیزم

 !بال ی وال تور بستکبال، گلف،

 . بود بزرگ  قیآالچ  چندتا هم  اطراف

.  داشت  وجود  بودم  دهید   حاال  تا  که  یاستخر  نیتربزرگ   هم  محوطه  یگوشه

  با   یصندل   چندتا  دوروبرش  که  بزرگ   زیم  هی  با  و   راک   یصندل  چندتا  هم  کنارش

 .بود  داشت، بونه یسا

  ساختمون   هی.  افتاد  محوطه  یانتها  بزرگ   هاوسپنت   همون  ای  ساختمون  به  نگاهم

 و   بودم  دهید  که  بود  یهاوسپنت   نیباتریز   با؛یز  ینما  با  چندطبقه  و   بزرگ   یلیخ

  هم   باز  دقت،   کمه ی  با  ن یهمچن  و   داره  هم   گاردنروف   شدم  متوجه  دقت   ی کم  با

 .داره هم شب در ینورپرداز یطراح که دمیفهم

 ی نورپرداز بود خورده  هم   هاوسپنت ساختمون  یورود  به   رو   که  ییهاپله  یحت

 .شد ی م روشن شب تو  هم نیا  و  داشت

  اونجا   رو   پام  گهید  وگرنه  بکنه؛  یمدل   نیا  رو   عمارت  بگم  صوف  به  دی با  من

 .ذارمی نم

  مرسدس   س، یرو   رولز  ها؛ن یماش  انواع  از   بود  پر  که  ی بزرگ  گاراژ  به  افتاد  نگاهم

  گزگ، یکون  پورشه،  لکسوز،  الرن،مک  ،ینیالمبورگ  ،یفرار  ،یبوگات  بنز،

 . کانیل

 : اومدم  خودم به  دیآن یصدا با

 ! یبهشت عجب -

  کرد؛  اشاره گه ید سمت  ه ی به  سر با.  سمتمون اومدم ارو ی  اون که زدم یپوزخند

 . هست هم ترکیکوچ یدروازه  هی دروازه، از ورتراون  یکم دمی د و  کردم نگاه
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 ! یضدحال عجب شد، یخال  بادم.  میرفتی م اونجا  دیبا

 .سرمونپشت  هم ارو ی اون و  میافتاد  راه دیآن و  من

  م، یشد  اونجا  کیکوچ  و   یمعمول  یمحوطه  وارد  و   باز  کیکوچ  یدروازه  یوقت

 . نمیبب رو  زدی م  حرف ازش  زهرا که ینی پرچ اون  تونستم

 . داشت ارتفاع متر نیچند که چمن جنس از نیپرچ  هی

 م؟ یکن کاری چ  وضع نیا  با حاال! اوه

 . دمید که هیبهشت همون ورشاون  قطعا  

 در  ساله۳۶  حدودا    یمرد  که  زدم  در.  بود  اطیح  داخل   که  یساختمون  سمت  میرفت

 .کرد باز رو 

 : گفت ارو ی  یکی نیا به رو  سرمونپشت  از ارو ی اون

- .They are newcomers. take them into new room's (وارد تازه 

 .( دیجد  یاتاقا داخل  ببر رو  اونا. هستن

  ی نگاه  و   میشد  داخل .  داخل   میبر  کرد  اشاره  بهمون  و   داد  تکون  سر  هم  ارو ی  اون

 !شهی م افسرده آدم شیا.  انداختم اطراف به

  ز یچ  ای  یاپنجره   چیه  بدون  در،  از  پر  طرف  دو   هر  و   یخاکستر  یوارهاید

 .یاگه ید

  بازش   و   انداخت  دیکل   ستاد،یا  یدر  دم  ارو ی  اون  و   میانداخت   هم  به   ینگاه  دیآن  و   من

 . رفت یحرف بدون و  دستم یتو  گذاشت رو  دیکل اون و  داخل  میرفت. کرد

 . برگشتم و  بستم رو  در متعجب

 !رهی گیم شغصه  آدم گه؟ید  کجاست نجایا : دیآن

 !اوهوم -

  ه ی  تـخت،  دوتا  بود  اتاق  تو   که  ییزهایچ   تنها  و   بود  یخاکستر  وارهاید   هم  نجایا

 .بود کمد هی و  کیکوچ و  کهنه خچال ی  هی  پنجره،

 . شمیم دارم منفجر که من پس؟ کجاست ییشو دست  -

 رها؟ . گهید  راهروئه اون تو  حتما   -
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 :دادم جواب رفتم،ی م  تخت سمت که طورهمون

 هان؟  -

 .نجایا  به نه شدهگم  بهشت اون به  نه که گمیم -

 .گفتی م  راست زدم؛ یپوزخند

 .روش نشستم و  تخت رو  انداختم رو  مکوله

 .کمه ی میبخواب  -

 . تـخت یک ی اون سمت رفت هم دیآن

 . ادینم  بدم -

 . بستم رو  هامچشم و  دمی کش یپوف!  سفت چقدر اه. روش دمیکش دراز

 ! ه ـه ه؛یعال

*** 

 دوروبر  به   ی نگاه  و   کردم   باز  رو   هامچشم   اومد،ی م  رونیب  از  که  ییسروصداها  با

 . بود شده شتریب  انگار  سروصداها.  انداختم

 . تخت رو  نشستم و  دمیکش یپوف کالفه

 ! یاله   نیریبم -

 : دمیپرس و  کردم نگاهش  اتاق؛ داخل  اومد دیآن هو ی

 تو؟  یبود کجا -

 .رونیب -

 خبره؟  چه -

 :گفت و  نشست  تختش یرو  دیآن

 . تیمأمور فرستادن رو  نفر  چند -

 ت؟ یمأمور -

 : داد جواب کرد،ی م یباز موهاش با که طورهمون
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 .اوهوم -

 ؟ یچ تیمأمور -

 ! بدونم چه -

  شلوغ   با  یتقر  راهرو   انداختم،  اطرافبه   ینگاه.  رونیب  رفتم  و   شدم  بلند  تخت  رو   از

 .رونیب  بودن  ختهیر همه و  بود

 .اتاق داخل  برگشتم

 .نیپرچ وراون  میبر میبتون   تا میباش   فرصت هی دنبال   دیبا -

 م؟ یاریب  ریگ  مناسب فرصت هی یجورچه  خب  اما کردم؛یم رو  فکر نیهم -

 . تخت رو  نشستم

 .دونمی نم -

  اتاق   تو   نجا یا  یجورن یهم   شهی نم  رها،  م یکن  دایپ   ی راه  ه ی  زودتر  هرچه  دیبا   اما   -

 . میکن نگاه رو  وارید و  مینی بش

 . دادم تکون سر

 . کنم فکر دیبا  دونم،یم آره -

 .رونیب  اومدم  اتاق از  دیآن  متعجب یهاچشم  مقابل  و  شدم بلند  جام از عی سر بعد

  ع ی سر.  نشه  متوجهم  یکس  که  بود  شلوغ  انقدر.  انداختم  اطراف  و   دور به  ینگاه

 یمحوطه  وارد  و   رونیب  زدم  ساختمون  باز  در  از  گذشتم،  راهرو   از  و   دمیدو 

 .شدم  اونجا کیکوچ

  رفت   نیا  از  دیبا  یجورچه .  کردم  نگاهش  و   ستادمیا  مقابلش.  نیپرچ   سمت  دمیدو 

 و   دستم !  شهی نم  نه.  آوردم  کش  خودم  به  و   کردم  دراز  رو   دستم  یالک  آخه؟  باال

 ! شهی نم شه،ی نم. کردم دراز  دوباره رو  دستم و  باال  دمیپر.  نییپا آوردم

  کرد؟   عبور  نیا   از  دیبا  یجورچه.  زدم  زل   نیپرچ  به  کمربه دست   و   ستادمیا   صاف

 . داره  نگهبان  شد،  داخل   دروازه  اون  توسط  و   رونیب  رفت  نجایا  از  شهی نم  مسلما  

 . برگشتم و  دمیپر  جام از متر ه ی اومد،  که یکس یصدا با هو ی
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-  Hey You! what are doing wrong thereی غلط  چه  اونجا!  تو   یه! )؟  

 !( ؟یکنیم

 ! دمیگرخ یوا -

 بخورم؟   ی غلط  چه  حاال.  کردم  هول .  بود   داده  نشون  رو   اتاقمون  که  بود  ارو ی  همون

 : گفتم پتهتته  با

- i... i just had... i was looking for a toilet( !داشتم   فقط من... من ...

 !( گشتمی م توالت دنبال 

  هم   داشتنیی شو دست   انگار  ده؛ید  یمارستانی ت  هی  انگار  انداخت،  باال  ییابرو 

 !جرمه

 : گفت کردنمنگاه   یکم از بعد ارو ی

-inside the hallway( . راهرو  داخل). 

 .ساختمون سمت رفتم اکراه با!  شیا . کرد اشاره ساختمون به و 

 م؟ یبر میتونی م چطور نیپرچ وراون یهانگهبان  و  نیا  وجود با! ازیپ مردک 

  داد   یصدا  که  بستم  رو   در  و   شدم  داخل .  اتاق  سمت  رفتم  و   شدم  ساختمون  داخل 

 : اومد دیآن

 ؟یرفت یگور کدوم هست معلوم -

 . سمتش برگشتم

 .توشه تو  جسد که یگور -

  هام دست   ن یب  رو   سرم  کالفه .  نشستم  تخت   یرو   رفتم  من  و   شد   گرد  هاشچشم 

 :گفتم و  گرفتم

 .شد رد نیپرچ از شهی م چطور بفهمم تا رفتم -

 ؟یدیفهم -

 . نه -

 . زدم زل  سقف به و  دمی کش دراز. دیکش یپوف
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  کنم   فکر  دیبا.  شکمم  یرو   گذاشتم  رو   هامدست  و   کردم  قفل   توهم  رو   هامانگشت 

 ! سکهیر یکوفت تیمأمور نیا  کل  که هرچند نکنم؛ سکیر قدرنیا و 

  یور هی  و   زدم  غلت  کالفه.  جونمونه  سکیر  میباش  تاسه   اون  شیپ  که  لحظه  هر

 . در به زدم زل  دم؛یخواب

  تا   من  رون؟یب  رفت  نجایا   از  شهیم  مگه  اما  گرفتم؛ی م  کمک  زهرا  از  دی با  دیشا

 ! بده  قورتم خواست ارو ی رفتم محوطه

 : اومد دیآن  یصدا

 ؟یفکری م یچ به -

 .فکرمی م یچ به یگیم و  یحرفی م فکرم وسط چرا نکهی ا به -

 ! شعوری ب -

  از   بعد  کردم  فکر  نیا  به  و   سرم  رو   گذاشتم  رو   هامدست .  نکردم  بهش  یتوجه 

 م؟ یکن کاری چ  میگذشت نیپرچ  از  نکهیا

  بعد   و   نیکن  جلب  رو   اونها  اعتماد  نی بر گفته  فقط!  یچیه اصال   که  هم  صوف   نیا

 ی گفتیم  یمردی م  خب.  رونیب  نیبکش  زبونشون  ریز  از  رو   هامحموله  یجا

 ؟یجورچه

 اعتمادشون   یجورچه   م؟یبش   کینزد  بهشون  یجورچه  ور؟اون   میبر  یجورچه

 . دمیپر  جام  از .  شدم  کالفه  واقعا    گهید !  خنگ  گهیم   من  به   وقتاون  م؟یکن   جلب  رو 

 ! اَه -

 . کرد  نگاهم متعجب و  شد  بلند  دیآن

 ؟ یزنی م داد چرا ش؟یپرروان  چته -

 آخه؟  میکن یغلط  چه. شدم وونهید  دیآن -

 :گفتم  که کرد نگاهم  هیعاقالندرسف حرکاتم خاطربه 

 ! میکن  یغلط  چه  کن  فکر  نیبش  یکلعقل   یلیخ  نکن،  نگاهم  یجوراون  االن  حاال  -

 . شد وارد ارو ی اون و  باز  اتاق در  که بگه یزیچ  کرد باز دهن

 !ارو ی اون ها؛گذاشتم  روش هم یاسم چه یول
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 : گفت که میکرد  نگاهش

- must go on a mission( .تیمأمور نیبر  دیبا). 

 ! جان؟

  چند   و   کردم  نگاه  ک یپالست  به.  رفت بعد  و   تختمون  رو   انداخت  ک یپالست  هی  هو ی

 . دیآن  سمت کردم رو . دمی د لباس دست

 ت؟ یمأمور -

*** 

  تو   که   ییاونها  از  چشم  بم،یج   تو   گذاشتم   رو   بندچشم .  میبرداشت  رو   بندها چشم 

  رون یب به  و   برداشتم   داشتن، ی برم  رو   بندهاشونچشم  هم  اونها  و   بودن   اتوبوس

  بردن ی م  داشتن  رو   ماها  یعالوه  به  و   ساختمون  اون  یاهال  تمام.  دوختم

 .تیمأمور

  دلم .  آوردم  درش  عیسر   خواسته  خدا  از  م،یبردار   رو   بندها چشم   زد  داد  که  ارو ی

 . بدونم رو  عمارت راه خواستیم

 ! شدم التا نیا  هیشب -

 . سمتش کردم رو  اومد،ی م  کنارم از که دیآن یصدا با

 هان؟  -

 . شدم التا هی شب گمیم -

 : گفتم و  کردم نگاه خودم لباس به

 . گهید میهست  مثال   خب -

  د ی آن  و   من  یپا  رو   گذاشت  یتفنگ  که  نشستم  خیس.  سمتمون  اومد  ارو ی  اون  هو ی

 .داد هم اونها به و  مونیسرپشت  فیرد رفت و 

 ! شد؟ یچ

  همه  به.  کردم نگاه دیآن کلت به و  دستم گرفتم رو  اسلحه. انداختم  کلت به ینگاه

 . بودن  داده

 م؟ یبکش رو  خودمون خودمون،  کنن مجبورمون بخوان نکنه! یوا
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 .زدنفک کرد شروع و  ستادیا  اتوبوس سر رفت ارو ی

  آدم   نیا   از  چندتا  اونجا.  شهر  رونی ب  خرابه  هی  به  برنمونی م  دارن  که  دمیفهم

 و  راد تا،سه اون از رو  یزیچ کالن« آدام» اسم  به شونیکی  که هستن های حساب

  بعد  و  میکن دایپ  نگیتنیال یممور هی  دیبا  گفت کنم فکر ده؛یدزد منش، و  یموریت

 . بده تاسه  اون ل یتحو  بره  تا  میبد بهش

  گرفتنش پس   یبرا  راد  که  هست  نگی تنیال  یممور  اون  تو   یمهم  اطالعات  مطمئنا  

 .کرده  اقدام

  هست   توش  که  ی اطالعات  تا  رمیبگ  خودم   یبرا  رو   اون  اگه  که  بودم  نیا  فکر  تو 

 . کرد توقف اتوبوس  که شهی م یعال چقدر ارم،یب ریگ رو 

 به   پرت  یمنطقه  هی.  متروکه  یجا  اون  به  میدیرس   دمید   که  انداختم  جلو   به  ینگاه

 . بود اونجا هم  خرابه بزرگ  ساختمون هی و  دیرسی م نظر

 .نخرابه  تو   اونجا اونها بود گفته ارو ی

 . بود کرده  توقف اونجا از یادیز یفاصله  با اتوبوس

  بود؛   من  عادت  کار  نیا .  نییپا  میرفت  استرس  با   هم  د یآن  و   من  و   شدن  ادهی پ  همه

 ! دیچ یپیم هم به   دلم ریز استرس از  چرا دونمی نم اما

  بار   ه ی  هم   فقط  و   شده  هیصوف باند  وارد  که  ساله هی فقط!  یچ یه اصال    که   هم دیآن

.  بود  کرده   یعصب  چقدر  رو   صوف  و   بود  زده   گند  بهش  هم  اون  که  تیمأمور  رفته

 .خنده  از پوکمی م ادیم ادمی که رو  صوف موقع اون یافه یق

 . انداختم خودش و  هاشدست  به  ینگاه. دیلرزی م هاشدست وضوحبه   دیآن

 چته؟  -

 : گفت یمضطرب یصدا با

 ! ترسمیم -

 . گهید  نهیهم  ینرفت  هم تیمأمور  دوتا یحت یوقت -

 . میبش  یمخف تا کرد اشاره بهمون ارو ی
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 پنهون   آجر  و   خاک   از  یاتوده   پشت  ساختمون،  سمت   دمی دو   و   گرفتم  رو   دیآن   دست

 . میشد

 .شو  خم -

 . کرد نگاه رو  اطراف  ترس با و  شد خم من همراه به   دیآن

 .شدی م یمخف ییجا و  رفتیم یهرک

  لرزونش   یصدا  با  دیآن   که   داره  فشنگ  چندتا   نم یبب  تا  رومروبه   گرفتم  رو   اسلحه

 : کرد صدام

 !رها -

 . سمتش کردم رو 

 شده؟  یچ -

 رونیب   خرابه  ساختمون  از  داشتن  که  زن  هی  و   مرد  دوتا  به  افتاد  نگاهم  که

 . اومدنیم

 . دمیکش و  گرفتم  هم دیآن یقه ی و  نییپا  دمیکش رو  خودم عیسر

 ! نیبش -

  هم   زنه  و   داشتن  تن  به  وشلوارکت   مردها .  کردم  نگاه  و   باال  دمی کش  رو   خودم  یکم

 .زدنیم حرف  باهم داشتن همچنان و  بود پوشیرسم

 بود؟  کالن کدومشون االن

 شده  یمخف  خاک   توده  هی  پشت  ازمون،  یادیز  یفاصله  با  که  اروی  سمت  کردم  رو 

 ! بپرسم نیا  از خواستمی م مثال   نه، اوه. بود

 .کردنی م صحبت و  بودن  ستادهیا . تاسه اون سمت کردم رو 

 بود، خوب شاسلحه   با کار نجایا که  یکس تنها مطمئنا  . انداختم اسلحه  به ینگاه

  سر   که ساله  چند  فقط  من...  که  هم  د یآن   و   هستن  واردتازه   نهایا  یهمه .  بودم  من

 ! بشم قدمشی پ  دیبا  من اول  پس  خب. ستاسلحه  با کارم و 

 .گرفت رو  بازوم  دیآن که شدم زیخم ین

 ! ؟یکنی م یدار کاریچ -
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 . سمتش گرفتم و  درآوردم رو  نکمیع

 . باشه  نیا  به حواست -

 :گفت و  گرفت رو  نکمیع

 . یزشت یخداداد که تو  ،ی زنی م اینی تزئ نکیع  نیا از  چرا موندم من -

 .هادستمه  یزیچ خوب  نیبب  دیآن -

 . گرفتم باال رو  اسلحه و 

 ! هیطب ست،ین  ینی تزئ نکیع اون!  دفعه صد نیا -

  کرد   اشاره  و   شد  یعصب  د،ید  رو   حرکتم   که  ارو ی.  ستادمیا  و   شدم  بلند  کامال    و 

 . نمی بش

 هو ی  که  دمی کش  یبلند  سوت.  تاسه  اون  سمت  کردم  رو   و   زدم  بهش  یشخندین

 . سمتم برگشتن

 . سمتشون گرفتم رو  اسلحه

 ! زانیعز بدرود -

 .کردم کیشل و 

 . دادن یجاخال عی سر تاسه اون و  دنیکش  غیج گروه یدخترها از نفر  چند

  نشونه   رو   مردها  فقط  کردم   یسع!  ه یعال  نیا  اومدن؛  گاردیباد   بدون  انگار!  اوه

 .داره رو  نگیتن یال یممور اونها از  یکی رم؛یبگ

  ی کلت   لباسش  ریز  از  عیسر  زنه.  کردم  کیشل  و   اومدم  رونیب  آجرها  پشت  از

 . کردم کیشل و  دادم یجاخال کرد، کیشل سمتم و  درآورد

  با   اون  فقط  چون  تره؛باهوش  دوتا  اون  از  زنه   انگار.  بود  مسلح  زنه  فقط  یانگار

 . بود  کرده ینی بشی پ رو  زیچ همه  و  بود آورده اسلحه خودش

 .کردم خم رو  سرم که کرد کیشل  سمتم دوباره

  نفر   چند  فقط  و   بودن  دهی ترس  هایلی خ  اما  بشن؛  عمل   وارد  همه  تا  زد  داد  ارو ی

 .کردنی م کیشل و  رونیب  بودن اومده
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  که   کردم  کیشل   پاش   سمت   و   رفت  هم  تو   هاماخم   که  داد   بهم  رلب یز  یفحش   زنه

 . شد خم  پاش یرو  و  زد یغیج زن! ول یا.  نرفت خطا

  دم یدو   و   باشه   ن یا به حواسش  تا   کردم  اشاره   بود   کمینزد   که   یپسر  ه ی  به  عیسر

 .کردنی م فرار داشتن که ییمردها  اون سمت

 . دنیدو  تندتر و  شدن متوجهم  که کردم کیشل سمتشون

 .رسوندم بهشون رو  خودم.  شدن  نیزم پخش که زدم هردوشون یپا به

- which of you is Adam Cullenکالنه؟ آدام کدومتون) ؟ ( 

  اون   به  شد  دوخته  نگاهم.  کرد  اشاره  شی کنار  به  دیلرزی م  ترس  از  که  شونیکی

 ! ییتو   پس.  نشست لبم رو  یلبخند و  یکی

 .کالن سمت شدم خم و  کردم کیشل اون مخ به

- hello little sheep( کوچولو  گوسفند سالم) ؟! 

 . یممور دنبال   گشتم پوزخندم،  با همراه و  گفتم رو  نیا

 ! کجاست؟ پس اه -

  ی نگاه  و   دمیکش  یغ یج.  دیچ یپ  پام  رون   یتو   یبد  ریت  هو ی  که  گشتمی م  داشتم

 !خون.  انداختم

. کردم   شتریب  رو   سرعتم!  یلعنت.  اومدی م  سمتم  داشت  که  زنه  به  افتاد  نگاهم

 و   آوردم  درش!  خودشه  آره...  که  گشتمیم  رو   کتش  بی ج  تو   داشتم  پس؟  کجاست

 ! خودشه بله،

 .سوخت دستم بار ن یا که نشست لبم رو  یلبخند

 . نیزم رو  افتادم و  زدم غیج

 !یعوض یکه یزن

 .اومد سمتمبه   پوزخند  با که  کردم نگاهش  خشم با

 : گفت و  شد رهیخ بهم

- goodbye baby( .زمیعز خداحافظ ). 
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  سرم   و   کردم  نگاهش  متعجب.  شد  نی زم   پخش  هو ی  که   بکشه  رو   ماشه  خواست  و 

 .باال آوردم رو 

  اومد .  بود کرده  کیشل   بهش.  بودم  داده   رو   ارو ی  لقب   بهش  که  بود  یمرد  همون

 .هوا رفت  غمی ج که کنه بلندم تا گرفت رو  دستم و  سمتم

 . شد میزخم رون و  دست متوجه  تازه و  کرد نگاهم  متعجب

  کمکم   و   گرفت  رو  دستم  اون  یبازو   ریز.  سمتم  اومد  عیسر  و   کرد  نگاهم  شوکه

 . بشم بلند کرد

  هم   اون.  کردم  اشاره  کالن   به  و   بازوش  به  زدم  که   هیبق  سمت  میرفتی م  میداشت 

 . کرد کیشل شد،ی م بلند  داشت که یکالن به  حرکت، هی تو  و  برگشت

 . دمیخند 

- how awful( !وحشتناک  چه )! 

 و   نشست  لبش  رو   یلبخند  دنش،ید با.  سمتش  گرفتم   رو   نگیتنیال  یممور  بعد  و 

 : گفت. گرفتش ازم

- Your work was excellent( !بود یعال کارت )! 

 .اتوبوس و  هیبق سمت میبر  تا کرد کمکم بعد و 

*** 

 . بود گذشته روز سه

  هم   نیهمچ  میزیرخون.  آوردن  در  بدنم  از  رو   هاگلوله  و   درمانگاه  بردن  رو   من

  بس   شده  کم  خونم  از  مین   و   تریل   هی  کنم  فکر.  خوردم  ریت   بار  دو   نکهیا   با   نبود  ادیز

 ! خوردم ریت که

  دوتا  واسه  ستمین لوس  انقدر  من  یول  کنم؛   استراحت  یروز  چند  بود گفته  دکتره

 ! جا تو  فتمیب زخم یجا و  ریت

  یممور  تونستم  که  بود  هم  خوشحال   و  بود  اومده  خوشش  یلیخ  کارم  از  ارو ی

  کرده   اگه .  کرده  تاسه   اون  شیپ   هم  رو   فمیتعر  قطعا  .  ارمیب   دست  به  رو   نگیتن یال

 ! نکنه تموم خودش نفع به رو  یروزیپ  نیا  اگه  البته ه؛یعال  باشه
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 .شمی م کالفه دارم -

 : گفتم که سمتم برگشت. بست رو  خچال ی در و  گفت رو  نیا  دیآن

 .طورن یهم  هم من! کنمیم درک  -

 . تـخت رو  نشستم و  اومدم در درازکش حالت از بعد

 ! میکن  اقدام زودتر دیبا -

 :گفت و  ستادیا  پنجره کنار دیآن

 !یترباهوش ،یکن دایپ رو  حلشراه  دیبا تو  یول آره؛ -

 . زدم یپوزخند

 ! یخنگ یدونی م خوبه -

  که   زدم  پسش  و   دمیخند  سمتم،  کرد پرت  یبالشت  و   تختش  سمت  رفت  و   کرد  اخم

 . اومد رونیب از  ینیماش  یصدا

 رفتم   و   شدم  بلند  هم  من  و   پنجره  سمت  رفت  اون  و   میکرد  نگاه  هم  به   دیآن  و   من

 . کنارش

 خبره؟  چه -

 . نهیماش -

 ! گهید نهیماش خب! ونهیکام په  نه په -

 نفر  ه ی  بعد  یکم.  بود  ستادهیا   نجایا  کوچک  یدروازه  رونیب   که  بود  یمازرات  هی

 . َمرده هی  دمیفهم و  کردم دقت. رونیب  اومد ازش

 ی زیچ  هی.  نمینب  رو   صورتش  شدیم   باعث  که  زده  نکی ع  و   دهیپوش  وشلوارکت

 . بسته ای  پاکت هی  مثل  بود؛ دستش هم

 ه؟ یک  نظرت به -

 !شوهرم -

 . پنجره رونیب به شد   رهیخ  دوباره و  کرد نگاهم  هیاندرسفعاقل 

 .شد  بی غ ما دی د از و  محوطه داخل  اومد َمرده

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 47 اسکین 98



 . رفت اه -

 : گفت تختش، رو  نشست و  رفت دیآن

 ؟ ی چ که! بود یخر هر حاال -

 : گفتم و  نشستم هم من

 . بود راد دیشا -

 . دیکش دراز

 .خورهیبرم شافاده  و  سی ف به!  عمرا   نجا؟یا  ادیب  راد بابا؛ نه -

 . دمیکش دراز هم من و  دمیخند 

  جناب   و   میشد  بلند  ع یسر  د یآن  و   من.  شد  باز  اتاق  در  که  بود   گذشته  یربع  ه ی  با  یتقر

 . داخل  اومد ارو ی

 . بود  َمرده اون دست که بود یهمون نی ع سمتم، گرفت یابسته  و  سمتم اومد

 . میکرد نگاه ارو ی و  بسته به  متعجب

- !?What is this (ه؟یچ  نیا )! 

- .it is for you (هست تو  یبرا ). 

- ?who is the sender ( ه؟ یک شفرستنده) 

 .رونیب رفت و  پام یرو  انداخت رو  بسته فقط و  نگفت یزیچ

 ! واه: دیآن

 .کردم بازش و  برداشتمش. کردم نگاه بسته به

 خنجر هی کردم، باز رو  دستم ی تو  کیکوچ فیک یدکمه  عیسر. شد گرد هامچشم 

 ! ننه یوا. آوردم در دارضامن  ک  یش کوچک

 رو   چرمش   کیکوچ   فی ک.  ساده  و   ک یش  ز،یر  یهانقش   با   بود  ییطال   شدسته 

!  سایوا.  کردم  نگاه  خنجر  به  دوباره.  داشت  ریش  هی  سر  طرح  روش  برداشتم،

  هم   دیآن.  خوشحال   هم  بودم،  شوک   تو  هم!  طالست  جنس  از  که  شدسته   نَنجون،

 ...که
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 . توش رفت مگس -

 . کرد نگاهم یسؤال و  اومد در شوک  تو  از

 . ببند رو  دهنت گمیم -

 : دیپرس مبهوت دیآن

 ه؟ یچ  نیا -

 ؟یکور خنجر؛ -

 ه؟ یک  طرف از که نهیا منظورم نه؛ -

 . دمید  دستش یابسته  نیهمچ هی.  میدید  رونیب که ارو ی همون کنم فکر -

 نه؟   من چرا تو؟  چرا خب -

 . زدم پوزخند

 . ترمی مامان تو  از چون -

  ی عصب  و   کالفه  نداد،  ادامه  رو   بحثمون  چون  بود؛  برخورده  بهش  یلیخ   انگار  دیآن

 . تخت رو  دیکش دراز

 یممور  تونستم  که  نهیا  کار  نیا  ل یدل  دونستمی م  خوب  اما  ها؛گفتم   رو   نیا

 ای  یموریت  ای  راده  طرف  از  ای  هیهد  نیا  قطعا    و   می کن  دایپ  براشون  رو   نگیتن یال

 . بود سه اون از یکی   قطعا   هم مرد اون و  سه  هر هم دیشا ! منش

  حاال   و  دادم انجام  براشون  دیمف و  خوب  کار ه ی برداشتم، جلو   به یقدم یجورن یا

 ! انی راض ازم اونها

 ! بود  یعال نیا

*** 

 .دمیکوب رو  در

 ! شد صاف دهنم! اَه -

  با   هاموندهعقب  نیع  بعد  و   دیپر  متر  هی  مانه یوحش  ورود  با  بود،  خواب  که  دیآن

 . بهم زد زل  کرده پف یهاچشم 
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 چته؟  -

 چته؟  تو   چمه؟ من -

 ! گلم خوبم که، ستین  چم چمه؟ -

 . واضحه -

 . دیکش دراز دوباره بعد و 

  افتاد  بهم  دیآن  نگاه. روش کردم پرت صورت با رو  خودم  بعد و  تـخت  سمت رفتم

 : دیپرس و 

 باز؟  چته -

 : گفتم گنگ، صدام  و  بود بالشت رو  صورتم که طورهمون

  دادم   انجام  درست   رو   تی مأمور  هی  بار  ه ی   ها؛اومده   خوششون  خدا  به!  تیمأمور  -

 . تیمأمور فرستنمی م یه  حاال کردن، فیک و 

 :گفت و  دیخند 

 بار؟  ن یا  بود یچ حاال -

 !یدزد -

 ؟یدزد -

 : گفتم نشستم،  صاف و  شدم  بلند

 .دم یدزدی م ییارو ی  هی از براشون رم هی  دیبا -

 چرا؟  -

  از ین   رم  اطالعات  به  کردنشل ه  یبرا  راد  و   بوده  راد  بیرق  کنم  فکر!  دونمیم  چه  -

 . نیزم  بزندش  تا  داشته

 بود؟  زیآمت یموفق حاال! عجب -

 . زدم یشخندین

 .کردم پرس رو  ارو ی! جورمچه -

 . خنده ریز میزد دو  هر و  گفتم رو  نیا

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 50 اسکین 98



 رد   نیپرچ  از  تا  میکن  یکار  یجد  گهی د  دیبا .  بگذره  تونهینم  منوال   نیا  به  یول  -

 . میش

 . داد تکون  سر فقط دیآن

  ی نی پرچ  نیهمچن   و   ارو ی  اون  و   هانگهبان  وجود  با  کرد؟  کاری چ  شهی م  اصال    خب،

 ! ارتفاعش اون با

 : زدم  داد  و   دمی پر  جام  از!  خودشه  آره!  آره.  زد  جرقه  مخم  یتو   یزیچ  هو ی!  پوف

 ! بافتم! خودشه -

 . کرد نگاهم  متعجب دیآن

 ! ؟ یبافت یچ ؟ی بافت -

 ! افتمی . شد یلپ  اشتباه دیببخش ... ا ه م -

 رو؟ یچ -

 . وراون  میبر چطور نکهی ا راه -

 . شد زدهجان یه  دیآن

 ؟ یجد -

 . گرفت عمق لبخندم

 .یجد -

 . دی خند و  هوا دیپر  دیآن

 ! هیعال -

 . قدش میزد باهم بعد

*** 

 . رها رمیمی م استرس از دارم -

 : گفتم. کرد بـغل  رو  بازوهاش بعد و  گفت رو  نیا  دیآن

 .کننی نم یکار چیه  نترس، -
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  گفت   بعد  و   زدم  حرف  رش یپذ  کارمند  با.  سرمپشت   هم  دیآن   و   شدم  هتل   وارد  بعد  و 

 شروع  دیآن  باز  معمول   طبق.  میشد  آسانسور  سوار  و   میافتاد   راه.  کدومه  زهرا  اتاق

 :کرد

 ! میکرد  سکیر خدا به  رها -

 ! دیآن  بسه -

 .سرمپشت  هم  دیآن رون،یب  رفتم و  ستادیا آسانسور

  در  درگاه  در زهرا  و   باز  در بعد  یکم  زدم،  در  و   ستادمیا  241 شماره   اتاق  در  دم

 . شد  انینما

 ! دخترا -

 .سالم -

 !تو   نیایب  عیسر -

 . سمتمون برگشت. بست رو  در و  داخل  میرفت

 ن؟ یکنیم کاری چ نجایا -

 . دارم باهات یواجب کار -

 :زد زر باز  دیآن

 ... احمقانه  یلیخ  نیا که گمیم من یول -

 ! ببند -

 . زهرا سمت کردم رو  بعد

 . بگم  نیبش -

 : دیپرس  زهرا و  مینشست  مونسه هر

 نجا؟ ی ا نیاومد یجورچه -

 :دادم   جواب من و  کرد نگاهم چپچپ  فقط دیآن

 ... اروئهی اون به. میزد گولشون -

 ؟ یَگند -
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 . باال دی پر ابروهام

 ؟ یَگند -

 . شماها خوابگاه مسئول  ؛یگند جاش -

  هستن   ضیمر  و   م یدار  خونواده  دیآن  و   من  که   میگفت  بهشون  ما.  یخر  هر  حاال  -

 ! وپرتاچرت  نیا از و  رنیمی م وگرنه میبرس بهشون و  میبزن  سر بهشون دیبا و 

 ... که میکرد یینمامظلوم هم انقدر: دیآن

 : دادم ادامه و  زد یشخندین زهرا

 . نهیماش  تو  نییپا  االن همراهه  ارو ی م؛یا یب  همراه هی با دادن اجازه خالصه -

 :گفت متعجب زهرا

 . باال  ادیب  ممکنه آن هر  نجا؟ی ا  نیاومد چرا االن خب -

 صوف  و   تو   کمک  به  و   کردم  دایپ  نی پرچ  اون  از  ردشدن  یبرا  نقشه  هی  من  نیبب  -

 .دارم ازین

 ! ه؟یصوف و  من کمک -

 ؟ یدار تاپلپ  نمیبب  بگو  حاال آره، -

 چطور؟ آره، -

 . باشم داشته  یتماس  صوف با  دیبا -

  ن، یال  با  بعد  و   دستم  داد.  برگشت  تاپشلپ   با  بعد  یکم  و   اتاق  یتو   رفت  و   شد  بلند

 .کردم  برقرار یریتصو  تماس صوف با

*** 

 :گفتم و  یبعد یصفحه زدم ورق

 . نخوندم  کتاب وقته یلیخ  گرفتما،  زهرا از رو  نیا شد خوب -

 .گفت یآروم هوم و  زد یغلت دیآن

 . کردم فکر منقشه به و  یبعد یصفحه  رفتم
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  کال  .  اومد  خوشش   چقدر  که  هم  اون  و   کردم  فی تعر  صوف  یبرا  رو   منقشه   تمام

  کمک  درخواست  ازش  یوقت  و   کنهیم  استقبال   هات یموقع  نیا  از  و   هیخشن  آدم

 . بشه  ییاجرا نقشه امروز شد نیا  بر قرار و  رفتیپذ  کردم،

  مرز   در  هاشچشم   د،یشن   یوقت  زهرا  صوف،   یبرا  منقشه   کردنف یتعر  موقع

  رو   نقشه  که  ترقبل   کرد،ی م  نگاهم   اخم   با  فقط  هم   دی آن.  بود  کاسه   از   زدنرونیب

 . نکرد استقبال  اصال    گفتم براش

 ؛ییوو .  بشه  اجرا   نقشه   بود  ممکن  آن   هر.  عصر  چهار  انداختم،  ساعت   به  ینگاه

  که   دادم   یدلدار  بهش  اما!  استرس  د یآن   من،  بالعکس  و   داشتم  جانیه  یلیخ

 : گفتم دمیکش یپوف بستم، رو  کتاب کالفه. هستم مراقبش

  آخه   اما   ها؛کنه ی م  سرگرمم  داره.  گرفتمی نم  عاشقانه  ژانر  ازش   کاش  ،یدونیم  -

 ! عاشقانه

 : گفت دیآن که کردم ومعوجکج رو  مافه یق

 . یهست هیصوف نهو ی ع خشن؛ که یندار  احساس هم، تو  شو  گم -

 . داشت شوهر که اون -

 . کشتش  بعد اما -

 . داشت ل یدل -

 ل؟ یدل  شد هم ینامرد -

 تر؟ کننده قانع  نیا  از ل یدل!  پس نه -

 بکشتش؟   دیبا -

 .انداختم باال یاشونه و  کردم کج رو  نمییپا لـب

 . گهید صوفه -

 .کرد وراون رو  روش کالفه دیآن

 ... چرا پس.  شدم رهیخ  ساعت به دوباره

 وقت  کنم  فکر!  ننه   یوا.  اومد  یراندازیت  مثل   یزیچ  یصدا  هو ی  فکرم،  وسط

 . دهیرس  فرا نقشه یاجرا
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 . پنجره سمت می د یدو  و  میشد بلند جامون از  دیآن و  من عیسر

  بودن   محوطه  به  واردشدن  حال   در  پوشیمشک  و   مسلح  یمردها  از  نفر  نیچند 

 . صوفن افراد  نهایا تموم دونستمی م. کردنیم یراندازیت و 

 . یصوف بهت ول یا!  شد یعمل نقشه

 : زدم غیج

 .وقتشه ول،یا -

 . کرد نگاهم  یعصب دیآن

 ! خدا به  یخر یلیخ -

 . ایب زودتر و  ببند -

  رون یب  بودن  ختهیر  هاشوناتاق   از  همه.  رونیب   میزد  اتاق  از  و   گرفتم  رو   دستش  و 

 . بود برداشته رو  ساختمون  کل  هیبق ودادغ یج و  یراندازیت یسروصدا و 

 . نبود یگند جاش همون ای ارو ی از یخبر

 . ایب -

  دست  به  تفنگ نگهبان، یکل دمید که رونیب  میدی پر. ساختمون در سمت دمیدو  و 

 . نداشتن یکم  دست هم صوف افراد. صوفن  افراد  به یراندازیت حال  در

 .بود  برداشته رو   جا همه  سروصدا و  بود  شده پر محوطه کل 

  ن ی پرچ  سمت م یدیدو ی م میداشت  که دوتا ما متوجه  کسچ یه که  بود شلوغ قدراون

 . نشد

 !اری ب رو  داسا برو  بدو  -

  گرفته   زهرا  از  روزید  که   ییهاداس   و   نیپرچ   و   وارید  نیب  یانتها  قسمت  رفت   دیآن

 .آورد رو  میکرد یمخف اونجا و  میبود

 . رو  ی کی اون هم اون و  گرفتم دستش از رو  یکی

ت تمام با!  دیآن فقط بدو  -  .زور 
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  شاخ   کردنقطع   به  میکرد  شروع  ،یبازتفنگ   و   اهو یه   اون  تو   بعد  و   داد  تکون  سر

 .هابرگ  و 

 : زد داد دیآن

 ! شدم خسته -

 : زدم داد هم من

 . تمومه  با  یتقر.  نکش عقب دی آن نه -

 . شکنهی م داره دستم اما -

 .شهیم تموم  داره.  کن تالش  نکن، غرغر دیآن -

 : گفت یحرص و  انداخت رو  داس دیآن

 ! بزنم  داس سروصدا و  یراندازیت  نیا یتو  تونمی نم من اما -

 : گفتم یعصب و  سمتش برگشتم

 منتظر  و   یمونیم  جا  ن یهم  ای  باال  اون  میبر  بعد  و   یبزن  داس  یخوای م  دیآن  -

 کنه؟ اصابت بهت رایت  اون از یک ی تا  ینیشیم

 : زد داد یعصب

 یلعنت  ینقشه  نیا  گفتم  اول  همون!  رها  متنفرم  مزخرفت  ینقشه  نیا  از  من  -

 . ستین کارساز

 .میکرد رو  کار نصف ما یول -

 :گفت و  کرد  اشاره  بودن افتاده  نیزم رو  که ییجسدها به

 ! مردن چقدر نیبب اما -

 : زدم داد

  ه ی  خودم  من .  نداره  تیاهم   ست، ین  مهم  برام  ؟یفهمی م!  دیآن   برام  ستین  مهم  -

 . نداره  ارزش برام  پس کشتم؛ رو  نفر هزار حاال تا  خودم قاتلم،

 . کرد نگاهم تأسف با

 .یاه یصوف مثل  درست تو  -

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 56 اسکین 98



 .خودشم یکاردست  من. بودم اون  میتعال ریز چون آره؛ -

 حاال.  نیزم  کردم  پرت  رو   داس  و   زدم   رو   یبعد  محکم  یضربه  و   برگشتم  بعد

 . رفت باال ازش بشه که بود یجور

 ! ایب بدو  -

 . اومد باال سرمپشت  هم  دی آن ن،یپرچ  از  باالرفتن  به کردم شروع بعد

 . شدیم شتریب  هیهرثان  و  هرلحظه یراندازیت و  صداها

  انداختم،   ینگاه  و  برگردوندم  رو   روم.  باال  رفتم  و   گرفتم  یاشاخه  به  رو   دستم

 . بودن  خورده ریت هم  نفر نیچند  و  رونیب بودن  ختهیر هابچه  تمام

 : اومد دیآن  یصدا

 ! رها گهید برو  -

 . میبود  رفته رو  نصفش  با  یتقر. کردم شروع دوباره

 : زدم غی ج یخوشحال از. دیرس  نیپرچ یلبه  به  دستم باالخره

 ... یدیرس . دیآن میدیرس -

 . شد  بلند  دیآن  یزده وحشت  غیج  م،یخوشحال  غی ج وسط اما

 . بشه گرد هامچشم  شد باعث شی خون یپا  که سمتش برگشتم متعجب و  دمیپر

 ! دیآن -

 : زد غیج

 . فتمیب  که االنه ندارم، تعادل  رها -

 . کردم  دراز  دیآن  سمت  رو   هامدست   و   شدم  خم  بعد  و   نیپرچ  یلبه   رو   دمیپر   عیسر

 . ریبگ رو  دستام دیآن -

  باال  دمشیکش.  گرفت  رو   هامدست  و  کرد  دراز  رو   هاشدست   ون،یگر  یصورت  با

  ارتفاعش   اون  با  نیپرچ   رو   از  و   دادم  دست   از   رو   تعادلم  بود،  یخال  پشتم  چون  که

 .میکرد سقوط
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  فرود   نیزم   رو   پشت  از  ،یوحشتناک  یضربه   با .  مید یکش  یبلند  غی ج  دومون  هر

.  دی چیپ   درهم   شکمم  که  روم  افتاد  محکم  د یآن  بعد  و   دید   ضربه  شدتبه   سرم  و   اومدم

 عق  بار  چند!  خون  رون؛یب   زد  دهنم از  فشار  با  بعد گذشت،  ممعده  از  یزیچ  هو ی

  و   یکیتار فقط  بعد  و   نیزم  رو   افتاد  سرم  حال یب  و   جونی ب!  خون  شهمه  و   زدم

 .یخاموش

*** 

 !سرم آخ -

  فقط   نم؛ی بب  تونستمی نم  خوب  رو   یی جا .  شد  باز  هم  از  هامپلک   بعد  و   دمینال

 . کمیتار یجا ه ی تو   دونستمیم

 : دمی نال  یفیضع یصدا با

 د؟ یآن -

 . ومدین  ییصدا 

 د؟ یآن -

 ! چیه

 یاناله .  دی چیپ   سرم   کل   تو   یوحشتناک  درد  که   شدم  زیخم ین  و   کردم  ییگلو   تو   یناله 

 . دمشی چسب و  کردم

  ه ی.  اتاقکه  هی  آره.  بود  اتاقک  هی.  بدم   صی تشخ  و   نمی بب  رو   اطراف   کردم  یسع

 ! نیهم فقط در؛ هی و  یاسرمه  یوارهاید  با اتاقک

 . بود زندون مثل 

 ! خون استفراغ من، سر افتادنمون، ،ش یزخم یپا  د،یآن . افتادم دی آن ادی دوباره

 ؟ ییکجا  دیآن د؟یآن -

  ی ول  کنم؛  هیگر  خواستیم  دلم.  خوردم  یسکندر  که  شدم  بلند  لرزونم  یپاها  با

  سمت   رفتم.  دمیچسب  رو  سرم  و   شدم  بلند.  کجاست  نجایا  و   دیآن  بفهمم  دی با.  نه  االن

 . بهش دمیکوب محکم و  در

 .نی کن  باز رو  در نیا  نیا یب  ست؟ین  یکس! یه -
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 . شدم رهیخ در به و  عقب رفتم.  شد باز  باالخره که در به  دمیکوب سرهمپشت 

  بهم  یعصب  یهاچشم  و   خشن  یافهی ق  با  و   کرد  باز  رو   در  ساله  ۳۸  حدودا    مرد  هی

 :گفت یفارس به. زد زل 

 مرگته؟  چه -

 : دمیپرس مشکوک  باشه؟ تاسه  اون از یکی  نکنه  ه؟یران یا  نیا

 ؟ یهست  یخر کدوم گهید تو  -

 : گفت یعصب

 ه؟ یچ  دردت! نگو  مفت -

 کردم،  سقوط  ارتفاع  هی  از  شه،یم  منفجر  داره  سرم!  ه؟یچ   دردم  ه؟یچ  دردم  -

 . کجاست دوستم  ستین معلوم و  شدم  حبس  نجایا  خورده،  ریت دوستم

 . نشست لبش کنج یپوزخند

 نان؟ یا  دردات. اوهوم -

 . اونان  پس نه -

 .هم تو   رفت هاشاخم  دوباره

 .بمون  منتظر -

 .بست رو  در و  رفت بعد و 

 .رونیب دادم  هیتک  نیزم رو  نشستم و  برگشتم! لندهور

.  شدم  دستم  یرو   خون  یقرمز  متوجه  که  نییپا   آوردم  و   دمیکش   سرم  به  یدست

  ی نگاه.  بود  کرده  یزیرخون  سرم!  بله   و   دمیکش   دست  دوباره!  اومده؟  خون  سرم

 ! هیعال! واقعا   شهی نم نیا از بهتر.  یخون و  یخاک همه.  انداختم هاملباس  به

 .داخل  اومد گهید  یکی بار ن یا و  شد باز در هو ی

  ش ینما  رو   بدنش  عضالت  که  دهیپوش  وشلوارکت  و   ساله  ۳۰  یحدودا  مرد  هی

 از   نگاه.  ژله  از  پر  بود  معلوم  و   بود  کرده  شونه  باال  رو   موهاش.  دادیم

 یهاچشم   به  و   برداشتم  دشیسف  پوست  و   پشتکم  ل یسب  و   بور  یهاشیرته 

 باشه؟   راد اریسام  نیا  نکنه. بود افهیقخوش . دوختم شیاقهوه-ی خاکستر
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 رو   هامچشم   ته  تا  داشت  انگار  بهم،  بود  زد  زل   شیجد  یچهره  و   نافذ  یهانگاه   با

 . خوندیم

 :گفتم و  گرفتم بغل  رو  زانوهام

 ؟ یزد زل  یچ به  ه؟یچ -

 . انداخت باال رو  ابروش یتا هی

  روت روبه   ی ک  یکن  فکر  خودت  با  ، یکن   باز  زبون  نکهیا   از  قبل   ستین   بهتر  -

 ستاده؟ یا

 ! نباشه  راد نیا  کردم شک واقعا   گهید نه

 : دمیپرس  دیترد  با

 شما؟ ... شُ  -

 . زد یایوره ی لبخند

 .متجاوز یزه یدوش هستم یموریت  یمان -

 ! ه؟یموریت  نیا. باال دیپر  ابروهام جفت

 ! متجاوز؟ -

 . شد نهیسبهدست 

 . ما یشخص میحر به -

 ...فقط من... من -

 . داره  همراه به  هم یبد عواقب و  بود اشتباه دوستت و  تو  کار نکن؛ هیتوج -

 : گفتم بلند یصدا  با و  مضطرب

 . خورده ریت  دوستم م،ی دید  صدمه ما اما -

 : گفت لکسیر

 . دونمیم -

 کجاست؟  اون -
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  آماده   دیبا   ؟یکن   استراحت  هم  تو   چطوره.  استراحته  حال   در  و   می کرد  مداواش  -

 . یباش

 : گفتم متعجب

 ! باشم؟ آماده -

 . زد یشخندین

 .باشه  آماده مرگش یلحظه  دی با آدم -

 بکشن؟  رو  ما خوانی م نهایا . شدم خشک

 : گفتم عیسر

 ! یبدون رو  لمیدل  دیبا  اما -

 . انداخت  باال ییابرو 

 ؟ ...ل  یدل -

 .نیپرچ ورن یا  به اومدنمون کارمون، -

 . وارید به داد هیتک

 .شنومیم -

 . نکرد مخالفت مخالفت خوبه

 : کردم درست یاقهی دق  چند نیا تو   که ییهاحرف  به کردم شروع

  ی لیخ   یریدرگ.  بود  شده   یراندازیت  وراون که  ن یباش  شده  متوجه   خودتون دی با  -

  رو   دوستم  و   کرد  یزیرخون  سرم  و  نیزم  زدن  رو   من.  بود  بد  یلیخ  بود،  یبد

  م یا یب میگرفت  میتصم  دوستم  و   من.  نداشت  یامن  یجا  چیه  وراون.  کردن  مجروح

 . میبود  مجبور  م،ینداشت  یبد قصد خدا به. ورن یا

 . ختنیر تمساح اشک کردم شروع آخرش

  کنم  فکر. کرد نگاه ختنمیراشک  به متعجب  و  اومد در  خونسرد  حالت از یموریت

 . کردم شیهند  یادیز
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.  میهست  ی زخم  دومون  هر.  نیکن  رحم  م،ییشما  وطنهم   هم  ما!  توروخدا  دیببخش   -

 !توروخدا

 .گرفتی م مخنده  داشت واقعا   نشیب

  و  اومد  در  حالت  اون   از  هم  اون  بستم،  که  رو   دهنم.  بود  مونده  بدبخت  یموریت

 : دیپرس

 اسمت؟  -

 .رها -

 : گفت متعجب

 !آورد؟ برامون رو  رم و  یممور که یستین واردهتازه  همون تو  -

 .خودمم -

  رو   در  رونیب  رفت  و   داد  تکون  سر  مبهوت  فقط  شوکه؛  تو   بود  معلوم  یموریت

 . بست

*** 

  از   یخبر  چیه  و   بود  گذشته   یساعت  چهار-سه.  بود  رفته  سر  واقعا    محوصله 

 ش شه یش   به  ینگاه  و   برداشت  رو   نکم یع .  بود  نشده   کسچ یه  و   د یآن  و   یموریت

  هاش شه یش  خاک   فمیکث  لباس  با  و   دمی کش  یپوف.  یکوفت  بود  برداشته  ترک   انداختم،

  صوف !  خدا  یه.  وارید   به  دادم  هیتک  رو  سرم   و   چشمم  به  زدم.  کردم  پاک   رو 

 ام؟ ی تیوضع  چه تو  ینی بب ییکجا

!  کنم  جلب   رو   نهایا   اعتماد  نتونم  اگه  ؟یچ  کنم  تموم  رو   ت یمأمور  نیا   نتونم  اگه

 ! ؟یچ رمیبم   اگه! کنم دایپ رو  هامحموله  یجا  نتونم اگه

  بلند ! ذارنیم مزنده  ای کشنمیم ای. د یکش تَه صبرم گهید آخه؟ من کنم یغلط چه

 . در سمت رفتم و  شدم

 : دمیکش داد و  بهش زدم محکم

 !یهو  د؟یآن ؟ی موری ت. نمیبب رونیب نیاریب رو  من! یهو  -

 .اومدی نم  ییصدا چیه
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 ! اَه -

  رو  پام  و   زدم  غیج.  رفت  ضعف  دلم  که  در  به  دمیکوب  پام  با  محکم  و   زدم  داد

 . شد باز در هو ی که زدمی م داد و  هوا دمیپری م پا لنگه  هی. دمی چسب

 تو؟  چته -

 :گفتم طلبکار و  ستادمیا. دمید رو  یموری ت و  برگشتم

 . گهید یاومدی نم!  عجب چه -

 .شدم  مونیپش حرفم  از که انداخت  باال ییابرو 

 .گرفت رو  بازوم که رونیب  زدم عیسر . کرد اشاره رونیب  به و  کنار رفت

 کجا؟  -

 . سمتش برگشتم

 . برم یگفت خودت -

 . دیکش و  گرفت رو  دستم

 .ورن یا از -

  ی چیه  در  چهارتا  جزبه  کجاست؟  گهید   نجای ا. انداختم  کیتار  یراهرو   به  ینگاه

 . نداشت گهید

 ! نور ش،یآخ. کرد  بازش و  یدر سمت رفت

  ساختمون   هی  مانند،بهشت   و   بزرگ   یمحوطه   اون  تو   دمیفهم   تازه  که  رونیب  میرفت

 .کننی م استفاده ازش کردنحبس  یبرا  مطمئنا    که هست هم ینقل

 . کردم کف هاوسشپنت  و  شدهگم  بهشت اون  دنید  با باز

 .محوطه یانتها بزرگ  و  کیش هاوسپنت  ساختمون سمت میکرد حرکت

 یموریت.  میستادی ا شیچوب رنگیی طال بزرگ  در یرو روبه و  میرفت  باال هاپله  از

.  ی شخدمتیپ   مخصوص  یهالباس   با  مسن  زن  هی   کرد،  باز   رو   در  یکس  و   زد  در

 . کنار رفت و  کرد خم یکم رو  سرش

 :اومد در  صدام  که دیکش  دوباره رو  دستم یموریت
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 ! دستم رفت در -

 . ندازمی م جاش خودم -

 . کردم نگاهش یحرص

 . رفتم وا و  انداختم  اونجا بزرگ  سالن  به ینگاه

 چشم تا دورتادور و بود یمهمون یهاسالن یاندازه  سالن. کننیم پارو  پول   نایا

 هم  یضیعر  و   بزرگ   یپله راه.  دکورها  انواع  و   متیقگرون  یزهایچ  کردیم  کار

.  داشت  ادامه  چ یمارپ  شکل   به   سالن  یگه ید   طرف  یانتها  تا  که  بود  سالن  یگوشه

  تا   پلهراه  سر  اون  از  آب  داخل   هایماه  و  بود  ومیآکوار  هم  پلهراه  یریز  وارید  کل 

  بعدش  طبقات  و   یبعد  یهاپلهراه   تونستمی م  یحت  کردن؛ی م  شنا  سرش  ی کی  نیا

 ! ست؟طبقه چند مگه. نمیبب هم رو 

  به   دوختم  و   برداشتم  نماآب  یدکورها  و   کیکوچ  و  بزرگ   یهامجسمه   از  نگاه

  تابلوها   و   هاقاب   انواع  وارها ید  هرطرف.  بود  سالن  طرف  دو   که  ییانوها یپ   دوتا

  وار ید  یرو   ه،یچ  مارکش  دونستمینم   که  یبزرگ  ونیزیتلو   گهید  طرف  هی.  بود

  نشون   یطور  که   بود  شده  گذاشته  کار  ا فیدا م   یهاچوب   دورش  و   بود   شده   نصب 

  دست   نیچند  هم  ونیزیتلو   ی رو روبه.  شده  کار  وارید  داخل   ونیزیتلو   انگار  دادیم

 .بود هاشونی عسل  با زیم و  کاناپه و  یراحت

 . شد گرد هامچشم  افتاد هامبل  به رو  بزرگ  زیم به که نگاهم

  ظرف   چندتا  روش  و   داشت  هی پا  چهارتا  که  ومیآکوار  هی!  بود  ومیآکوار  زیم!  عجب

  قسمت   هی.  بود  شده  یکارنه یآ  فقط  که   کردم نگاه  وارید   از  یقسمت  به! عجبا.  بود

  و  بود  گرفته  رو  وارید  کل   که  بزرگ   یپنجره   هی  پنجره؛  فقط  هم  وارید  از  گهید

  و  بود  بزرگ   در  هی  هم  یاگه ید  طرف.  داشت  شهر  به  یاالعادهفوق  یمنظره 

 رو   شآشپزخونه  کیش  و   بزرگ   ینما   که  داشت  یاپنجره   وارشید   از  یقسمت

  مونده  وا دهنم .  باشیز و  بزرگ  چراغچهل  و  سقف به  افتاد نگاهم. دادی م نشون

 . دیکش رو  دستم دوباره یموریت که بود

 ! دی دبَدینَد  کن حرکت -

 . بهش زدم زل  یحرص و  اومدم رونیب شوک  حالت از حرفش  نیا با
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. کرد   حرکت  بود،  شده  کار  آسانسور  که  یوارید  سمت  و   دیکش  رو   دستم  باز

  هم   آسانسور  که  ستطبقه  چند  مگه.  زدی م  برق  شدتبه   که  یرنگیی طال  آسانسور

  فشار  رو  سه  یدکمه  و   میشد  سوار!  دارن  پول   قدرن یا   ستنین  آدم  که  نهایا !  داره؟

 . کرد حرکت و  داد

 یموریت  و   کرد  توقف  آسانسور  بعد  ی کم!  یبهشت  سالن   یبا  یبا  . زدم  زل   سالن  به

  با   ضیعر  یراهرو   هی.  بود  تریمعمول  طبقه  نیا.  دنبالش  هم  من  و   رونیب  رفت

 . بود در از  پر اطراف. در و  در و  در فقط بعدش و  تراس  هی و  پنجره چندتا

 داره؟  در قدرن یا  چرا کجاست؟ گهید  نجایا -

 ؟ یاضاف سؤال  -

 ! کنجکاوم خب -

 : داد  جواب بعد و  کرد مکث

 . کار دفاتر مخصوص یطبقه  -

 ! اوه اوه! هستن؟  کار دفتر  همه نهایا  یعنی

 تال یجید  یصفحه  که  در  یره یدستگ  به.  ستادیا  روشروبه  و   رفت  یدر  سمت

 . کردم نگاه داشت، هم یرمز

 . کن وراون رو  روت -

 رو   رهیدستگ.  برگشتم  من  و   کرد  صدام  زد  که  رو   هادکمه .  برگشتم  و   گفتم  یشیا

 . شد باز در و  داد نیی پا

 .تو  برو  -

 . اون هم بعد و  رفتم من اول 

  و  بزرگ   تراس  هی  همراه  به  بزرگ   و   کیش   انداختم؛  اونجا  بزرگ   اتاق  به  ینگاه

  و  وتریکامپ  روشون  و   بود  اتاق  طرف  هر  که  بزرگ   کار  زیم  تاسه   و   پنجره  دوتا

 و   یصندل  چندتا.  گهید  تاست سه  نی ا  مال   حتما  .  بود  برگه  و   کاغذ  یکل  و   تاپلپ

  ه ی  نیهمچن  و   ومیآکوار  جنس  از  زی م  هم  باز  و   بود   اتاق  داخل   هم  زیم  و   مبل 

 .اتاق یگوشه ومیآکوار

 . زهایم و  هامبل  و  وارید  یحت بود؛ ینفتیآب و  یاسرمه   کال   اتاق ونیدکوراس

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 65 اسکین 98



  ی دوتا  اون  و   بود  یموریت   نیهم  شونیکی.  مرد  تاسه   از  پوستر  هی  به  افتاد   نگاهم

 . منش و  راد درصد صد گهید

 :اومد یموریت یصدا که کنم دقت دوتا اون یچهره  به خواستم

 . اونجا  نیبش -

  رفت   هم  اون .  روش  نشستم  و   رفتم.  کرد  اشاره  اتاق  ی گوشه  ی نفرهتک  مبل   به  و 

 . نشست زهایم  از یکی پشت و 

 : دمیپرس

 کجاست؟  دوستم  نجا؟یا یآورد رو  من چرا -

 :گفت کرد، کیکل یزیچ رو  و  گرفت رو  وتریکامپ موس

 . یپرسیم سؤال  چقدر -

 .هاسؤاله  خب -

 : گفت کرد، نگاهم و  بلند رو  سرش کالفه

  تا   نجایا  آوردم  هم  رو   تو   کنه؛یم  استراحت   داره  فقط  جاست،  نیهم  دوستت  -

 . میکن روشن رو  فتونیتکل

 م؟ یکن -

 .یکنیم یرو اده یز یدار واقعا   گهید -

  داخل   کنسول   به  زدم  زل !  یدی نم  جواب  که  درک   به.  کردم  وراون   اکراه  با  رو   روم

 دیآن  و   من  سر  ییبال  چه  قراره  که  بدونم  داشتم  دوست.  مبل   یرو   دادم  لم  و   اتاق

 ! نکشن رو  ما دوارمیام  فقط. ارنیب

  نکشن؛   رو   ما  نهایا   بشه  باعث  که  ده یا هی  د،ی رس  ذهنم  به  یزیچ   هی!  نمیبب  سایوا

 . شد باز اتاق در هو ی که  نشست لـبم رو  یلبخند. رو  دیآن  نه و  من نه

 سن هم  یمرد.  زد  زل   در  به  فقط  لکسیر  هم  یموریت  و   ستادمیا   جام  سر  خیس

 .یموریت  سمت کرد رو . بست رو  در و  شد داخل  یموریت  نیهم

 کوشش؟ -
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  و   خشن  و   یجد  صورت.  سمتم  برگشت  ارو ی  اون  و   کرد  اشاره  من  به  یموریت

. رنگیاقهوه  ل یبی س  هی  و   موها  و   ییطال-یاقهوه  یهاچشم .  داشت  یرنگبرنزه 

 . دیرسی م نظر به ترخشن  یموریت از

 : دیپرس بهش رو  یموریت  که دادم قورت رو  دهنم آب

 کجاست؟  اریسام -

 . نهیا  منش قطعا   پس ست؟ین  اریسام  هم نیا  یعنی  ار؟یسام

 : داد  جواب

 . شرکت داشت کار -

 .زدم زل  بهش و  ستادمیوا  فقط  نرفتم، عقب. برداشت  قدم سمتمبه  بعد و 

 : گفت و  ستادیا رومروبه

 بکشمت؟  دیبا  یدونیم -

 : گفتم و  کردم نگاهش مضطرب

 . میبکش  ل یدلی ب یتونی نم نکردم، یکار من -

 . زد یپوزخند

 !ی نیبب  یتونی م ؟یجد -

 :اومد یموریت  یصدا

 . کن تمومش -

 .یموریت سمت برگشت  باشه،  منش زدمی م حدس که ارو ی

 تو  و  من که حاال نه بمونه؛  زنده تونهی نم نیا ! ؟یمان کنم تمومش رو  یچ یچ -

 . دهید رو 

 هرگز  نایا  که  بودن  گفته  بهم.  بود  منش  خود  نیا   شد،  ل یتبد  نیقی  به  شکم  گهید

 . دنینم نشون اعتمادشون مورد ریغ  اشخاص به رو  خودشون

 . دهی ند رو  اریسام هنوز یول -

 . نهیبیم یزودبه  هم رو  سام -
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 .طرفم  برگشت  یعصب بعد و 

 :گفتم یجد و  کردم دای پ رو  جرئتم

 و   سالم  مرگ   با  فعال    هم  خوامی نم  نیهمچن  ستم، ین   دردسر  دنبال   من  نی نیبب   -

 خودمون  ناجور  وضع  و   اونجا  یراندازیت  خاطربه   فقط  دوستم  و   من.  کنم  کیعل

 ما.  میرفت  هوش  از  بدمون  حال   خاطربه   بعد  یول  م؛یآورد  پناه  نیپرچ  ورن یا  به

 . میا ینم حساب به خطر شماها یبرا

 . میخطر  خودمون  چون  م؛ یاینم   حساب  به  اصال    خطر  ه ه!  آره.  زدم  پوزخند  دلم  تو 

 .بود زده زل  بهم فقط یموریت  و  انداخت  باال ییابرو  منش

  کرد،   دایپ   براتون  رو   نگیتنیال  یممور  و   رم  که  هستم  یفرد  همون  من  درضمن،  -

 برآورده  رو   شماها  یخواسته   نکهی ا   یبرا  دی خر  جون  به   رو   خطراتش  که  یکس

.  کردم  دای پ  براتون  رو   نیخواست یم  که  یزیچ   و   شدم  موفق  بار   دو   هر  من.  کنه

  ن یتونی م  بدم،  انجام  رو   نیگیم  که  کار  هر  تونمی م   باشم،  دیمف  تونمی م  براتون  من

  من . ارمیب براتون رو  نیخوایم که یمهم ءی ش تا تیمأمور به نمی بفرست بار هر

 دوستم  طورن یهم   و   باشم  دیمف  براتون  تا  نیدار   نگهم  جا  ن یهم   و   نیبذار  زنده  رو 

  نخواهم  دیمف براتون هرگز بره، نشیبفرست  ای  نیاریب  سرش ییبال اگه چون رو؛

 .بود

  قه یدق چند  نیهم که بود یانقشه  جزء  که ییهاحرف   شد، تموم هامحرف  باالخره

 !کنن قبول  دوارمیام  فقط. کردم فکر بهش  شیپ

  باعث   کارهام  هم  و   میمونی م  نجایا  هم  م،یمونی م  زنده  دیآن  و   من  هم  کنن،  قبول   اگه

 زل   منتظر.  شهی م  یعال  بشه،  یعمل  اگه  نقشه  نیا.  بشه   جلب  نهای ا  اعتماد  شنیم

 .بودن رهیخ  بهم که منش و  یموریت  به بودم زده

 : گفت منش

 حرفات؟  باالخره شد تموم -

 . شد بله، -

 . قتله وقت و  ستین  حرف وقت چون خوبه؛ -

 .آورد رونیب  کمربندش از یکلت و 
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 :گفت و  گرفت ازش رو  کلت سمتش، اومد عیسر یموریت که شوک  تو  رفتم

  باشه،   دیمف  برامون  تونهیم  نیا  گفت؟  یچ  یدینشن !  تو؟  یکنیم  کاریچ  -

  م یبود  نکرده  دایپ  رو   یممور  اون  اگه  یدونی م.  بود  روز  چند  نیا  که  طورهمون

  یی کارا  چه  میبود  نرفته  کش  مردک   اون  از  رو   رم  اون  اگه  ای  شد؟یم  یچ

 بکنه؟   تونستیم

 : گفت یعصب منش

شیبکش  دیبا  ،یمان ستین  شی ب متجاوز هی اون اما -  ! م 

 : گفتم عیسر

 منش؟  جناب  یبد دست از رو  تییطال  یفرصتا که -

 . کردن نگاهم و  برگشتن دو  هر

  کامال    ن یا  و   هستن   دودل   شن،ی م  قانع  یانگار  دارن!  اومد  خوشم  خودم  از  اوم

 . واضحه

 :گفت یموریت به رو   و  دیکش یپوف  کالفه که کردم نگاهش یسؤال

 تو   که  یدونیم  خوب  اما  بکن؛  یخوای م  یغلط  هر  دونم،ی نم  من!  خب  اریبس  -

 ! بگه دی با  سام ،یستین موضوع نیا یرنده یگم ی تصم

 .رونیب  رفت اتاق از و  دیقاپ یموری ت دست از رو  کلتش بعد و 

  رو بازوم  و  سمتم اومد. بود کالفه. کرد نگاهم هم اون که کردم نگاه یموریت به

 .در  سمت دیکش و  گرفت

 باز؟  کجا -

 .یثانو  اطالع تا  تیقبل یجا سر -

 .رونیب  دیکش اتاق از رو  من اون و  دمیکش یپوف

 . نمیبب  رو  دوستم بذار حداقل  -

 . ریخ -

  ه ی  یعصب.  خفه  اتاق  اون  و   ریدلگ  ساختمون  اون  تو   برگردوند   رو   من  دوباره

 .رفت و  کرد قفل  رو  در هم اون و  نشستم گوشه
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 !پوف

 !ما  تیمأمور یماجرا از  هم نیا.  زدم پوزخند

*** 

 خوشگالن؟   جذابان؟ زان؟ یعز پوشان؟ کیش  جنتلمن؟ ونیآقا -

 : باال  بردم رو  صدام گهید

 ! پس؟ نییکجا! یهو  چلغوزان؟ حماالن؟ شعوران؟ی ب  احمقان؟ -

 رو   پشتم  با  و   عقب  شدم  شوت  بودم،  در  دم  من  چون.  شد  باز  شدتبه  در  هو ی

 . اومدم فرود نیزم

 !آخ -

 . کردم نگاه در سمتبه   حرص با.  دمیگز رو  لبم و  گرفتم رو  پشتم

 خب؟  مرگته چه -

  یسؤال  رو  سرم.  کرد  نگاهم  و   انداخت  باال  ییابرو   بود،  ستادهی ا  اونجا  که  منش

 . دادم تکون

 هان؟  -

 : منش سمت کردم رو  و  کردم میتنظ رو  نکمیع و  شدم بلند بعد

 چلغوز؟  هی چ مشکلت االن خب -

 ! منش ردادیت  جناب و  نه چلغوز دوما  ! اجدادته و  آبا چلغوز اوال   -

  یالالبه   که  کرد  نگاه  بهم  متعجب.  خنده  ریز  زدم  یپق  دم،یشن  رو   رداد«یت»  اسم  تا

 : گفتم هامخنده 

 ! ردادیت! خدا یوا -

 هنوز  هم  لبم  و   بود  توش  خنده  آثار  که  یلحن  با  بهش  رو   بعد.  دم یخند  دوباره  و 

 : گفتم داشت، خنده شکل 

هرداد  منم!  ردادیت  خوشبختم   -   دوستام   از  گهید   یکی  و   ُخرداد  دوستم  اون  و   هستم  م 

 . ُمرداد هم

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 70 اسکین 98



 :گفت و  کرد نگاه بهم  یعصب. دمیخند   دوباره بعد

 ! ای شد  خندهخوش -

 ! نهی بب نداره چشم بچه ،یاله  -

 .رونیب  اتاق از دمیکش و  گرفت رو  بازوم.  دمیگرخ که سمتم  اومد یعصب

 ! یآ -

 ! درد -

 م؟ یری م میدار کجا خب -

  بزرگ  یمحوطه   از  دوباره.  رونیب  می اومد  ریدلگ  ساختمون  اون  از  و   نگفت  یزیچ

 . میشد بهشت  اون ساختمون داخل  و  میگذشت  مانندبهشت و 

  در   ردادیت   جناب.  کارشون  اتاق   سمتبه   و   یقبل  یطبقه   همون  میرفت  آسانسور  با

 .داخل  کرد شوتم بعد و  کرد باز رو 

 !هُوش -

 !خفه -

 !یعوض مردک 

  رو   دیسف  لباس  ه ی  با  دیآن  و   کارش  زیم  پشت   یموریت  یمان  به   افتاد  چشمم  هو ی

 . کاناپه

 . سمتش رفتم عیسر

 ! دیآن -

 . دمشیکش ـغلم*بـ تو  و  دمیرس  بهش که بشه  بلند خواست دیآن

 ! بودم نگرانت یلی خ د،یآن یوا -

 : گفت و  کرد نوازش رو  پشتم

 .طورن یهم هم من -

 و   دیکش  رونیب   بغلش  از  گردم  یهاچشم  با  رو   من  و   گردنم  پس   زد  محکم  هو ی  بعد

 . کرد نگاه بهم طلبکارانه
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 :گفت یآروم یصدا با

  مثال    نکهیا .  چرته  دونستمیم  اول  همون  من  هان؟  بود؟  یمزخرف  ینقشه   چه  نیا  -

 واقعا  ! ورن یا  میای ب میبتون ما تا بشن سرگرم همه و  بشه حمله عمارت به ییهو ی

  ر یت  االن  من  یکردی نم  یعمل  رو   یکوفت  ینقشه   نیا   اگه.  بود  یااحمقانه   یده یا

 . بودم نخورده

 . مینبود  نجای ا االن هم ما و  -

 : اومد ردادیت  یصدا

 اونجا؟   نیکنیم پچپچ  یچ -

 : کنم عوض رو  بحث کردم یسع. کرد نگاه بهشون  دیآن و  سمتشون برگشتم من

 ن؟ یگرفت رو  متونی تصم -

 : دیپرس  دیآن

 ؟ یمیتصم  چه -

 : گفت یمان

 . با  یتقر -

 و؟ -

 : گفت و  شد نهیسبهدست 

 . ادینم  بدش که هم  اریسام ام،ی راض من -

 : گفت یعصب ردادیت.  کرد نگاه  ردادیت به و  گفت رو  نیا

 .ام ی ناراض من یول -

 . ردادیت ماست نفع  به نیا -

 ! کرد اعتماد  بهیغر دوتا به شهی نم هست؛ که هست -

 : گفت خونسرد یمان

 ... نیا  از میبتون تا  میداریم نگهشون  نجای ا م؟یکن اعتماد قراره مگه -

 : داد ادامه و  کرد اشاره من به
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 . میکن  استفاده -

 !هاداره  اسم نیا یهو  -

 . زدم یشخندین.  کردن نگاهم دو  هر

 ... هم نیا و  هستم مهرداد من -

 . کردم اشاره دی آن به

 ... دوستم  یکی اون و  خرداد -

 : گفت یعصب ردادیت حرفم، وسط

 !خفه -

 :گفت و  بود لبش رو  یاخنده ته  که یمان سمت کرد رو  بعد

 ... نیبب یمان -

 یهالب   به  اشاره  چشمش  با  و   زد  زل   بهش  یحرص   د،ید  رو   شخنده ته   یوقت  اما

  ادامه   ردادیت  و   کرد  جمع  رو   خودش  عی سر  هم  یمان.  ببنده  رو   ششین   تا  کرد  یمان

 : داد

 . هست هم من مخ رو  اعتماده،  قابل  ریغ  نکهیا  بر عالوه دختره  نیا  ن،یبب -

 : گفت یمان. نخندم  داشتم نگه رو  دهنم جلو 

 ه؟ یچ  بشیع -

 . شد گرد ردادیت یهاچشم 

 ه؟ یچ  بشیع -

 : گفت یحرص  ردادیت و  انداخت باال  شونه یسؤال یمان

 . کنهیم یسواری اسک مخم رو  داره شهمه  -

 . ستمین  بلد یاسک که من -

 : گفت یشی آت ،یمان به رو  و  کرد اشاره من  به نیخشمگ  ردادیت

 ! ایب -
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 :گفت. کنه جمع رو  لبخندش کرد یسع  دوباره یمان

 . ادیب  هم اون میبگ  اریسام به دی با. نخور  حرص قدرن یا حاال -

 : شد منفجر گهید  ردادیت

 نَن ش؟ یبب نایا که -

 .یدی م  تو   که   دهی نم  خرج  به  ت یحساس  انقدر   ار یسام  خود  فهمم؛ی نم  من  رداد، یت  -

 . خنگه چون -

 . داد هیتک  وارید  به بعد

 : گفت یمان

 .اد یب اریسام  تا بده بهشون جا ن ی هم اتاق هی فعال   -

  شه، ی نم  بلند   نیا   از  یبخار  دید   یمان  یوقت  و   یمان  به  زد  زل   یعصب  فقط  ردادیت

 .میبر دنبالش کرد اشاره و  سمتمون اومد خودش

  اتاق   از  یمان  همراه  رداد،یت  چپ  یهانگاه   ریز  بعد  و   ستهیبا   تا  کردم  کمک  دی آن  به

 .رونیب  میزد

  تراس  و  دکور  همه هی بق و  داشت اتاق  تاده  فقط که میرفت دوم یطبقه   به هاپله  از

 . بود پنجره و 

 بهم  رو .  کشینزد   م یبر  کرد  اشاره   بهمون  و   ستادیا   هم   کنار  اتاق  دوتا   به  رو   یمان

 :گفت

 .توئه  مال  اتاق نیا -

 . کرد نگاه  دیآن  به و  اشاره یکنار اتاق به و 

 . تو  مال  هم نیا -

 : دمیپرس   رفت،ی م  داشت  که  یمان  به  رو .  کرد  باز  رو   درش  و   اتاق   سمت  رفت   دیآن

 م؟ یکن کاری چ دی با االن -

 :گفت و  انداخت بهم ینگاهم ین

 . ادیب سی رئ  تا  نیاینم  رونیب و  نیمونی م اتاقتون تو  -
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 منظورشه؟  راد اریسام  یعنی  س؟یرئ

 . میشد هاموناتاق  وارد و  میانداخت هم به  ینگاه هم دیآن و  من و  رفت

 و   پنجره  دونه  ه ی  نفره،هی  تـخت  هی.  بود  یایمعمول  اتاق.  برگشتم  و  بستم  رو   در

. بود  ییشو دست   و   حموم  قطعا    که  در  دوتا  و   یواریدنه ی آ  کمد،  ک،یکوچ  تراس  هی

 ت زنده   ینیبب   بذار»  گفت  سرم  تو   ییصدا   هو ی.  ارنی ب  رو   لمیوسا  گفتمی م  کاش!  آخ

 !« باش آشغاالت فکر به بعد ذارن،یم

  جون   که  بود  اد یز   ارتفاع  قدراون .  شدم  ره یخ  رونیب  بهشت   به   و   پنجره   سمت   رفتم

  ن یهم  تو   ادیب  دیبا  یخودکش  یبرا   عاقل   آدم  کال  !  یخودکش  یبرا  دادیم

  ی طراح  یخودکش   روش  و   راه  دارم!  خدا  به   من   امی آدم  عجب!  هاهاوسپنت 

 ! کنمیم

  ش یسفت   از  که  روش  دمی پر  چنان .  تخت  سمت  رفتم  و   کندم  دل   شده گم   بهشت  اون  از

  دراز   شدهخشک  و   گرفتم  گاز  محکم  رو   لبم!  رفت  فنا   به   کال    شکمم  ر یز  کنم  فکر

 . دمیکش

  االن  حاال . بستم رو  هامچشم  و  کردم  باز  هم  از رو  هامدست  آوردم، در  رو  نکمیع

 .کنمی م سنگ نیا رو  راحت خواب هی

*** 

 ! یزک یگفت خرسنره   به یعن ی!  گهید شو  داریب یهو  -

رها  یصدا  با رز   تو   که  یالدنگ  به  و   کردم  باز  رو   هامچشم   اومدیم  که  ییز 

 . کردم نگاه بود،  ستادهیا در چهارچوب

 . هیرانیا  همون بودمش؛  دهید  مانندسلول  اتاق اون تو  که بود یمرد همون

 : گفتم و  طرفش زدم غلت

 ده؟ ی خواب نجای ا  انسان هی  ینیبی نم  مگه بشر، خب -

 . نمی بی م خرس هی  نم،یبی نم  یانسان که فعال   -

 . کردم اخم

 ! شعوری ب -
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 : گفت و  کرد اخم هم اون

 !فت یب  راه شو  بلند! و رو رکردن گهید  بسه -

 چرا؟  -

 : داد جواب و  در  طرف برگشت

 . انیم دارن آقا -

 .زدم غلت و  دمیکش یپوف. بست رو  در و  رفت و 

 و   شدم  بلند  جام  از  کالفه.  رو   سنگ  نیا   نه  نرمم،  تخت  با  خوادیم  رو   اتاقم  دلم

 ور  لباسم نییپا با و  رومروبه  وارید  به زدم زل . سنگ به ملقب تـخت رو  نشستم

 .رفتم

 ان؟ یم  دارن آقا! ه ـه! آقا؟

  و   شدم  بلند  هام،چشم   به   زدنش   و   داغونم  نکیع   برداشتن  از  بعد  و   دمی کش  یپوف

 به  ینگاه.  رونیب  اومدم  و   زدم  صورتم  و   دست  به  یآب.  ییشو دست   سمت  رفتم

  خراش   نکی ع  ، یزخم  صورت  ده،یژول  یموها!  بهبه .  انداختم  نهی آ  تو   خودم

 ! من هستم بایز و  کی ش  چقدر. یخاک و  پاره یهالباس  و  برداشته

  ن یع  درزدن،  بدون.  دیآن  اتاق  سمت  کردم   حرکت  و   کردم  بازش   و   در  سمت   رفتم

  حرکت   هی  تو   و   شد   بلند  غشی ج  یصدا  که   داخل   رفتم  و   باال   انداختم   رو   سرم  خر

 . باال دیکش رو  شلوارش

 : دی غر که کردم نگاهش گرد یهاچشم  با

 ؟ یبلد رو  درزدن یمعن -

 . متأسفانه نه -

 . نهی آ سمت رفت و  کرد نگاهم چپ

 . کردم نگاه شلوارش به

 ؟یآورد کجا از شلوار -

 . دادن بهم  نایا -

 ؟ ی چ من پس -
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 ؟ یچ تو  بود؛ شده   یخون شلوارم چون دادن. ینخودچ تو  -

 . یچیپچ یپ -

 : گفت بعد و  کرد نگاهم  هیاندرسفعاقل 

 . ادیدرم صداشون  االن  که فتیب راه و   نباف گانیرا -

  ن، یتربزرگ   راد  اریسام   ش یپ  برم  سرووضع  نیا  با  من  یدار  توقع  االن  -

 نجا؟ یا تبهکار نیترخطرناک  و  نیترمعروف

 :گفت کرد، نگاه سرتاپام به و  انداخت  باال ییابرو 

 .یبر یخوای نم که یمهمون بابا، یخوب -

 . رونیب  میزد اتاق از و  دیکش رو  دستم کنم، یاعتراض بتونم نکهی ا از قبل 

  االن   ما   کننی م  فکر  نایا.  شد  همراه  باهامون  هم   هیران یا  غول نره   ن یا  راه،  وسط

 ! ؟یدزد ای  میکن فرار میخوایم

 : اومد یمان یصدا  بعد یکم. زد  در غول نره  جناب و  یقبل یطبقه   به میرفت

 . صمد داخل  بفرستشون -

  غولنره   کنار  از  اکراه  با  هم  من  و   داخل   رفت  دیآن  کنار،  رفت  و   کرد  باز  رو   در  صمد

  تو   داشت  که  یمان  به  و   ستادمیا  در  دم  د،یآن  کنار.  رفت  و   بست  رو   در.  شدم  رد

  بهمون  و  سمتمون برگشت. کردم نگاه زد،یم حرف تلفن با و  رفتیم رژه اتاق

 همون  به  بودم  زده  زل .  اطراف  به  میزد  زل  و   مینشست   هم  ما  م،ینی بش  کرد  اشاره

  که   کردمی م  تمرکز  راد  اریسام  صورت  رو   داشتم  و   بود  تاسه   ن یا  از  که  پوستره

 : اومد یمان  یصدا

 ! عجب چه -

  ز ی م  یصندل  سمت  رفتی م  داشت  و   بود  شده  تموم  تلفنش  که  کردم  نگاه  بهش

 . کرد نگاه  ما به و  روش نشست. کارش

 . دادم تکون رو  سرم

 هان؟  -

 . شد وارد خانرغضبیم و  باز اتاق در که انداخت  باال ییابرو 
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 . سمتش کرد رو  یمان

 کو؟  اریسام -

 . ادی م داره -

 !حمال  خوادی م رو  باباش ارث.  کرد نگاه ما به و 

.  شد  دهیشن  ییپاها   یصدا  هو ی  گذشت  که  قه یدق  چند .  زشیم   پشت  نشست   و   رفت

  راد   اریسام   جناب  و   شد  داخل   بلندقامت  یمرد  بعد  و   شد  باز  کامل   باز،مه ین  در

 . آوردند فیتشر بزرگ،

 تو  زدیم چنان یمشک وشلوارکت اون تو  شچهارشونه کل یه. کردم نگاه بهش

ت  که  چشم   نکش یع   دمید   کردم   دقت  یوقت  و   بود  زده  هم  خفن  نکیع   هی.  کردی م  کور 

  و   بود  شیائومیش  مدل   تال یج ید  یشرفته یپ   ساعت   یتو   سرش .  ستورساچه

 با.  بورش  یهاشیرتَه   با  دشیسف  صورت   تو   بود  ختهیر  بورش  کوتاه  یموها

 اون .  نمیبب   رو   تشی جذاب  تونستمیم  هم  یجورن یهم   اما  بود؛  زده  نکیع   نکهیا

 ! غول نره  دوتا نیا  از شتریب  یحت بود؛  جذاب واقعا  

  معروف   که  راد  اریسام .  اومدیم  هم  شآوازه   به  کامال    که  داشت  هم  یابهت  جور  هی

 . بود ما یرو روبه االن شه،ی م شناخته تبهکار نیترخطرناک  به

 : گفت یمان و  باال آورد رو  سرش باالخره

 بود؟  چطور -

 . زد پوزخند ردادیت

 . بود  هم کهیمرت اون -

 :گفت ردادیت و  کرد نگاه  ردادیت  به  یسؤال یمان

 .فاضل  -

 . انداخت  باال ییابرو  یمان

 !آها -

  و   بم  یصدا  که  گشتمی م  سؤالم  جواب  دنبال   داشتم!  ه؟یران یا   هم  نیا  فاضل؟

 : کرد پر رو  اتاق راد یمردونه
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 . بشنوم درموردش خوامی نم -

 . دشیقاپ هوا تو  یمان که کرد پرت و  آورد در رو  نکشیع و 

 کجان؟  -

 ! ا؟یآ می بود ما منظورش

 . برگشت راد  و  کرد اشاره ما به و  سرشپشت   به یمان

.  شد  بود،  شده   پنهون  بلندش  یهامژه  ریز  که  سبزرنگش  یهاچشم   قفل   نگاهم

 : اومد صداش که  بودم  تشیجذاب  محو ! ؟یی اروپا ای  هیران یا  نیا

 ن؟ ییشما متجاوز زگانیدوش -

  قرصش   کال    ای  دارن  دوست  رو   متجاوز«»  یکلمه   نیا   نهایا .  هم  تو   رفت  هاماخم 

 خوردن؟ رو 

 : اومد ردادیت  یصدا

 ... مخالف هیقض  نیا  با  کامال   من! نیبب  سام -

 !رداد یت کن تمومش -

 :گفت و  کرد نگاه من به. دوتا ما به بود  زده زل  که گفت یحال در رو  نیا

 اومده؟  رونیب سرافراز ما  یتایمأمور از که یهست یدالور اون تو  -

 :گفت و  انداخت باال  ییابرو   که دادم تکون سر فقط

 ؟ یندار زبون -

 . زد پوزخند ردادیت

 . سام کنه باور  آدم بگو  زیچه ی! نداره؟ -

 :کردم باز زبون باالخره و  رفتم غرهچشم  بهش

 .کنهی م شک طرف عقل  به  آدم الله، بگن  کال   که یکی شما -

 . زد شخندین  سام و  رفت هم تو  هاشاخم 

 .یدار پس خوبه -
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 .بود  ردادیت  و  یمان یزهایم  نیب که  زشیم  سمت  رفت بعد و  یمان سمت کرد رو 

 : گفت یمان و  کرد باز یاپرونده  سام

 !یشروط  با البته موافقم، من اما ار؛یسام دونمی نم  مورد نیا در رو  نظرت -

 : دیغر ردادیت

 !مخالفم من یول -

 ! ؟یبود موافق یزیچ با یک   تو  -

 :گفت سام

 خوب  اصال    نیا  و   رو   من    خصوصا   دن،ید  رو   مونسه   هر  دوتا،  نیا!  هیکاف  -

 ... گفت نیا که طورن یهم  اما  ست؛ین

 . کرد من به یااشاره 

 .وقت چند نیا  مثل  باشه؛ دیمف برامون تونهیم -

 !بادمجون  یی  اروپا سی ف! ن«یا» گهی م من به مردک 

 ... اما -

  دوستش   و   کنهی م  کار  برامون  دختره  اون  و   موننی م  نای ا.  ردادیت  نداره  اگر   و   اما  -

 . ماست مراقبت تحت بده،  انجام درست رو  کاراش اون  که یوقت تا هم

 : داد ادامه باز نفهم ردادیت  نیا  یول گفت؛ قاطع کامال  

 ... سام آخه -

 : بست رو  دهنش یمان بار ن یا

 عرعر  خر  نهو یع  و   کنهی م  باز  یماه   نیع  رو   دهنش!  ردادیت  گهید  ببند  اَه  -

 . کنهیم

  زونیآو   یاافه یق  با  و   یمان  سمت  برگشت  گرد  یهاچشم  با.  شد  الل   رسما    ردادیت

 :گفت

 ! ینذاشت برام  ابهت  یحساب مرد -
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 رو   بود،  تری جد  من  از  دیآن   انگار  اما  نخندم؛  تا  گرفتم  رو   خودم  یجلو   واقعا    یعنی

 : دیپرس  بود، یاپرونده  تو   سرش که سام به

 ه؟ یچ  ما فی تکل االن -

 : داد جواب بهش کردننگاه  بدون سام

 ...و  نیشی م مستقر دادن بهتون  که ییاتاقا همون یتو . نیهست  موندگار -

 .کرد نگاه رو  من و  آورد باال رو  سرش

 ه یمساو   نیا  و   یدی م  انجام  شه،یم  سپرده  بهت  یتیمأمور  و   کار  هر  هم  تو   و   -

  ، یبزن  کلک  ،یبر  ی رآبیز  یبخوا  اگه  که  بدون  یول  دوستت؛  جون  بودنسالم   با

 . یفروخت ما به رو  دوستت و  خودت جون رسما   ،یاگه ید کار هر و  یبگ دروغ

 . رمیبگ یشوخ  به ای  بترسم هاشحرف  از دونستمی نم

  هم   یطرف  از  س؛ی پل  دست  میبد  رو   نهایا  یهمه   تیمأمور  نیا   آخر  بود  قرار  ما

 کردم یم  کاری چ  دیبا !  کرد  دیتهد  رو   دوستم   و   من  کار،خالف   نیتربزرگ   االن

 ! خب؟

 . دادم تکون  سر ،یمکث با

 . باشه -

 . داد تکون سر

 . کنم خبر یکار یبرا رو  تو  تا اتاقاتون به  نیبرگرد  هم حاال! خوبه -

  م یزد  اتاق  از  و   شد  بلند   هم   دی آن  شدم،  بلند  و   انداختم  رداد یت  و   ی مان  به  ینگاه

 ! میازنده  حداقل  خوبه. رونیب

*** 

 و   خوردنحرص   از  پر   ،یخبر  و   کار  چیه   بدون  روز  دو   بود؛  گذشته  روز  دو 

 بهم  هم  یکارچ یه.  دمشون ی ند گهید دم، ید   رو   تاسه   اون  که  روز  اون از.  یکالفگ

.  بردنیم بعد و آوردنی م  برام هامستخدم غذا، یهاوعده فقط. هنوز بودن نداده

  کالفه   هم  کنم،ی م  تلف  اتاق  نیا  تو   رو   وقتم  دارم  یالک  که  خوردمی م  حرص  هم

  اعتمادشون   یجورن یا   مثال    قراره  من .  ستین  ازشون  یخبر  نهایا   چرا  که  بودم

 !  کنم؟ جلب رو 
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  و  کردم  قالب  هم  یتو  رو   هامدست .  پنجره  سمت  رفتم  و   شدم  بلند  تخت  ی رو   از

 . باشم  اونجا هاساعت و  برم بود آرزوم که ییبایز یمحوطه  به زدم زل 

  محوطه   وارد  و   اومدن   در  هاوسپنت   داخل   از   که   ردادیت   و   سام   به  افتاد   چشمم  هو ی

 شد  یبنز  مرسدس  سوار  و   رفت  سام  بعد  زدن،  حرف  باهم  یکم  و   ستادنیا.  شدن

 .رفت و  رونیب  زد شد، باز کیاتومات  محوطه یدروازه  نکهی ا از بعد و 

  ستاد یا بهش رو . رونیب  اومد یمان که  بره که برگشت ردادیت و  شد بسته دروازه

 . رفت  یسمت  ردادیت  و   داخل   برگشت  دوباره  یمان  زدن،  حرف  یکم  نکهیا  از  بعد  و 

 یمان  و   برگشتم.  شد  باز  اتاق  در  هو ی  که  بودم  فکر  یتو .  نشستم  تخت  یرو  و   رفتم

 .زدم زل  بهش  طلبکارها نیع و  شدم نهیسبه دست . دمید رو 

 ! جناب می دید رو  شما جمال ! عجب چه -

 . انداخت  باال ییابرو 

 ؟ ی انداخت کهیت -

 ! کردم فی تعر  پس نه -

 : شد طلبکارانه واقعا   لحنم گهید  بعد

  بدم؛  انجام  رو   شما  یکارا  که  نجامیا  من!  هان؟ ن؟ییکجا  روزه  دو   هست  معلوم  -

 ... نه و  رونیب  امیب  نیذاری م نه و  اتاق نیا تو   نیکرد میزندون شما بعد

 : گفت کالفه حرفم، وسط

 !یزنی م  حرف چقدر! گهید  بسه -

 زدنه؟ حرف  وضع چه! ارشوریخ شعور  ی ب -

 و   اومد   صمدخان  بعد  کرد،  یااشاره  و   اتاق  رونیب  کرد  رو   و   نگفت  یزیچ

  اون !  یآمازون  مردک .  صورتم  تو   خورد  میمستق  که   سمتم  کرد   پرت  یکیپالست 

 :گفت یمان و  رفت

 . کن تنت -

 : دمیپرس  و  کردم میتنظ رو  نکمیع ور،اون کردم پرت رو  کیپالست 

 کنم؟  تنم -
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 . شد  نهیسبهدست  یمان

 . تیمأمور یبر  دیبا -

 . انداختم  باال ییابرو 

 . نه ای رفته ادتونی رو  حرفتون کردمیم شک  داشتم گهید ! عجب چه -

  و   کفش.  تخت  رو   کردم   یخال  رو   کی پالست  داخل   یهاوآشغال آت   و   شدم  بلند  بعد

 ! تفنگ؟ و  شلوار و  لباس

 تفنگ؟  چرا -

 . یباش مسلح دیبا -

 مگه؟  چطور -

 .گمی م نیماش تو   برات رو  اتشیجزئ -

 : دمیپرس  عی سر که بره خواست و 

 ؟ یایم هم تو  مگه -

 .آره -

 .رفت و  بست رو  در و 

*** 

  سوار   ،یمان  همراه  به   بعد  و   دادم  د یآن  به  رو   تیمأمور  رمی م  دارم  نکهی ا  خبر

 : دمی پرس  بود؛  تعجبم   یجا  نداد  بهم  بندچشم   چرا   نکه یا .  افتاد  راه  و   شدم  ش یمازرات

 ن؟ ینداد  بندچشم  نی شد  آدم شده یچ -

 :گفت و  کرد  عوض دنده

  ن یبنابرا   رون؛یب  یبر  عمارت  نیا  از  یدار  تیمأمور  که  یمواقع  جز  ستین  قرار  -

 . نه ای  یبدون رو  راه نداره یفرق

 : گفتم عیسر و  اومد ادمی یزیچ هو ی  ؟یچ یعن ی رون؟یب  برم  ستین قرار

 . نیاریب وراون  از برام  دیبا  رو  لباسام چمدون یراست -

 ؟یامر -
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 .خوامی م رو  چمدونم فقط من نیداد  دستور همهن یا ! بابا برو  امر؟ -

 . بابا خبله یخ -

 هی  یرو روبه  بعد،  یکم.  رومروبه  به   زدم  زل   نهیسبه دست   و   دادم  تکون  یسر

 : دمیپرس . کرد توقف بزرگ  با  یتقر ییالیو  یخونه

 نجاست؟ یا -

 .شو  ادهیپ ،آره -

 : گفتم متعجب و  کردم نگاه خونه دوروبر به. ن ییپا  رفتم هم من و  شد ادهیپ

 . نداره یای تی امن زاتیتجه  چیه  که نیا -

 :گفت گرفت، سمتم و  آورد در کیکوچ کاور هی  از یرنگی مشک زیچ  هی یمان

 .مشونیانداخت  کار از که نیدورب چندتا فقط -

 یهندزفر  به  رهیخ.  دمید  رو   یمیس یب  یهندزفر  هی  و   کردم  نگاه  دستش  به

 : دمی پرس یمیسی ب

 چرا؟  -

 . میباش  ارتباط در  دیبا -

 : دمیپرس و  گرفتم رو  یهندزفر

 کجاست؟  قا  یدق گاوصندوق یگفت -

 . کنمی م تییراهنما  برو، -

 ،یهندزفر  میتنظ   و   یمان  دست  سپردنش  و   نکمیع  آوردن  در  بعد  و   گفتم  یاباشه 

  برم   پنجره  از  گرفتم  میتصم .  نداشت  یاشرفته یپ  زیچچ یه .  خونه  سمت  افتادم  راه

 . نداشت محافظ  کردم، نگاهش و  یاپنجره  سمت رفتم. داخل 

  که   پنجره   به   دمش یکوب   بعد  و   داشتمبرش   کردم،   دایپ   یسنگ   و   گشتم   نیزم  رو 

  برگشتم   و   رفتم  عقب  دم،یپر  جام  از.  شد  خرد  و   شکست  یبد  یصدا  با  شهیش

 . کارم سر برگشتم و  زدم یهول  لبخند. کردی م نگاهم  یحرص که یمان سمت

. خونه  داخل   دمیپر  و   گذشتم  قابش  از   اطیاحت  با  و  شکسته  یپنجره   سمت  رفتم

 . بود  خواب اتاق هی  انداختم،  اطراف به  ینگاه و  ستادمیا  صاف
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 : دیچی پ گوشم تو  یمان  یصدا

 داخل؟ یرفت -

 :گفتم و  گذاشتم یهندزفر و  گوشم یرو  رو  دستم

 .برم  خوامی م تازه  پس، نه -

 : گفت یحرص

ت به و  نگو  متلک -  ! برس کار 

 .رونیب رفتم و  کردم بازش اتاق، در سمت رفتم و  گفتم یشیا

 برم؟   کجا االن خب -

 : اومد  صداش

 . کن داشیپ  اتاقاست، اون  نیب کار اتاق هی -

.  بچگونه  خواب   اتاق  ه ی  کردم،   باز  رو   یاول.  بود  اونجا  که  ییدرها   سمت   رفتم

 . یبهداشتسیسرو  یبعد. حموم ،یبعد سراغ  رفتم و  بستمش

 !کار اتاق خودشه،! بله و  کردم باز رو  یبعد کالفه

 . کردم داشیپ -

 .بگرد گاوصندوق دنبال  و  داخل  برو  حاال خوبه، -

  یی درها   پشت  کمد،  داخل   وار،ید  یها کناره .  گشتن  به  کردم  شروع  و   داخل   رفتم

  کجا   رو   یبزرگ  اون  به  گاوصندوق  آخه.  نبود  اما  گشتم؛  رو   جا  همه .  بود  اونجا  که

 ! گفتم یچ.  زدم پوزخند حرفم  از!  گاوصندوقه؟ ینیم  مگه بذارن؟ توننیم

 : اومد یمان  یصدا

 شد؟  یچ -

 . ستین -

 ست؟ ین  که  یچ یعنی -

 کنم؟  ترجمه برات ازهی ن واقعا   االن -

 . بکن رو  تالشت فقط تو  یاوک -
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 ! بابا خب -

 : زدم داد. کردم نگاه رو  رشیز. اتاق داخل  کار زیم سمت رفتم اکراه با

 ! افتمی -

 : اومد  یمان زدهجان ی ه یصدا

 ! ؟یکرد داشیپ -

 .آره -

 .رونیب  دمیکش ریز اون از رو  گاوصندوق و 

 ... حاال! هیعال -

  اتاق   کل   یکیشل   یصدا بندشپشت   و   شد  باز  شدتبه   اتاق  در  حرفش،  وسط  هو ی

 .دربرگرفت رو 

  س یپل .  دمی د  اسلحه  با  رو   یمرد  و   کردم  بلند  رو   سرم  مضطرب  و   متعجب

 !؟یآ.یب.ا ف 

 : اومد یمان  یصدا

 شده؟  یچ -

 : گفتم شدهخشک  دهن با

 ! هیآ.یب.ا ف  -

 :شد گم َمرده یعربده  تو  یمان  یصدا

- .come out (رونیب  ایب ). 

 .کردم لمس شلوارم یپاچه  ریز از رو  ماسلحه 

 : زد داد

- .I said come out (رونیب  ایب گفتم ). 

.  کردم  کیشل  بهش  بلندشدنم،  با  زمانهم  و   رونیب  دمیکش  رو   اسلحه  حرکت  هی  تو 

  گرفت   رو   پام  که  رونیب  برم  خواستم.  دمیدو   در  سمت  عیسر  من  و   زد  یادیفر  َمرده

 . نیزم یرو  اومدم فرود سر با کرد؛ پرتم و 

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 86 اسکین 98



  ن ی ا  و   نکردم  باز  رو   گاوصندوق  هنوز  من!  نه  اوه.  افتادم  مدارک   ادی  تازه  هو ی

 یرمز  خواستم.  گاوصندوق  سمت  رفتم  و   شدم  بلند  عیسر !  نجاستیا  هم  یآ.یب.ا ف 

 . کرد پرتم و  گرفت رو  من پشت  از سهیپل  که کنم وارد بود، گفته یمان که رو 

  به   و   شدم  عمل   وارد  من  اول   که  کنه  کیشل  سمتم  خواست  آورد،  در  رو   تفنگش

 . افتاد دستش از تفنگ و  زد یادیفر. کردم کیشل دستش

  اونجا   که   یپاکت  تنها.  کردم  باز  رو   درش  و   زدم  رو   رمز  گاوصندوق،  سمت  دمیخز

 . کرد کیشل  سمتم  سهیپل  برم،  تا شدم بلند که نیهم  و  برداشتم رو  بود

  گرد عقب.  بست  رو   در  و   شد  راهم  سد   که  در  سمت  دمیدو   و   دادم  یجاخال  عیسر

  چنان .  پاهاش  یال  به  زدم  پام   با  و   زدم   یغ یج.  گرفت  رو   کمرم  پشت  از  که  کردم

  ت ی موقع  از  من  و   شد   ن یزم  پخش .  رفت  هم  ورتراون  فرسخ   صد  که  زد  یادیفر

.  داشت  ریگ  قفلش  اما  کنم؛  بازش  خواستم  و   دمیدو   پنجره  سمت.  کردم  استفاده

 .شد  بلند ارو ی  دمید که زدمی م سروکله باهاش  داشتم

.  زدم  پنجره  یشه ی ش  به  یمحکم  مشت  حرکت  هی  تو   و   دمیند   یاچاره .  کردم  وحشت

  ی مازرات  سمت   و   دمی پر  رونیب   پنجره   از  ع یسر.  شد  خون  پر  من   دست  و   خرد  شهیش

 . دمیدو  بود ابونیخ وراون  که یمان

 :گفتم و  داخل  دمیپر  عیسر

 . نگرفته رو  پالکت و  ومدهین  سهیپل  تا فتیب  راه بدو  -

*** 

 تو؟ یندار حواس -

 . دیچی پ  دستم دور رو  باند و  دی پرس رو  نیا

. دهی نم  جواب  درست  مغزم  شم،یم  زدهجان یه  یوقت  خب !  بابا  ترواش ی!  آخ  -

 .گه ید  شکستم رو  شهیش

  با   و   شد  نهیسـبهدست   بود،  داد   هی تک  اتاقم  در  چهارچوب  وارید   به  که  ردادیت

 : گفت تمسخر

 ؟ یدار هم مغز تو  مگه -

 : گفت بود، ستادهیا  کنارش که سام و  رفتم غرهچشم  بهش
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 ! رداد یت  ببند -

 . دمیخند  من و  کرد نگاهش  اخم  با ردادیت

 : گفت بود، نشسته تـخت یرو  کنارم که دیآن

  ی زنی م  گند  جاشبه   یول  ؛یزنی نم  گند  و   یموفق  تاتیمأمور  تموم  تو   نکهی ا  با  تو   -

 . خودت به

  بلند   تخت  رو   از  یمان  و   تموم  دستم  یچیباندپ   باالخره  که  کردم  نگاهش  یحرص

 :گفت و  ردادیت و  سام سمت رفت. شد

  بود،   ومدهین   سهیپل  اون  اگه.  آورد  ر یگ  هم  مدارک   داد،  انجام  خوب  رو   کارش  -

 .رفتی م  شیپ  یعال یچهمه

 :گفت و  داد تکون سر سام و  زد پوزخند ردادیت

 .خوبه -

 :گفت و  کرد نگاه بهم بعد

ت -  .یندار  اطی احت عنوان چیه  به  اما خوبه؛ کار 

 : داد ادامه اون و  گفتم یشی ا دلم تو 

 .بشه روشن  تیبعد کار فی تکل  تا یکنی م استراحت فعال   -

 .طورن یهم  هم ردادیت و  یمان و  رفت رونیب  اتاق از و  گفت رو  نیا

 .طرفم برگشت و  بست رو  اتاق  در شد،  بلند  دیآن

 ! یخنگ واقعا   -

 : گفت که کردم نگاهش یسؤال

 ! خطر؟ تو  یبنداز رو  خودت  و  تیمأمور یبر نای ا خاطربه   دیبا  چرا آخه -

 : گفتم و  کردم نگاهش یحرص

 !تاسه  اون  نه کنم،یم صوف و  تو  خاطربه  رو  کار نیا  دارم دا،یببخش  -

 : گفتم که انداخت باال  یسؤال ییابرو 
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 شرط  اونا  چون  ست؛ین  تو   جون  رو   ینیتضم   چیه  نکنم  رو   کارا  نیا  من  اگه  -

  ، یطرف  از.  کننی م  نیتضم  هم  تو   جون  کنم  کار  درست  براشون  من  اگه  که  گذاشتن

  صوف  ینقشه  و   کنم  جلب  رو  اعتمادشون  یجورچه   نکنم،  کار  براشون  من  اگه

  دم؛ ی نم  انجام  رو   کار  ن یا  اونا   ای  خودم  خاطربه   من   ؟ینی بی م  هان؟  شه؟  یعمل

 .صوفه و  تو  خاطربه  فقط

 دارم   من.  بودم  شده  یعصبان  واقعا  .  کردم  وراون  رو  روم  یعصب  و  گفتم  رو   نهایا

  ه ی  یحت  بعد  ن،یا   خاطربه   ندازمیم  خطر  به  رو   جونم  کنم،یم  رو   کارها  نیا  تمام

 : گفت یآروم لحن  با  که  رونیب دادم   رو  نفسم. هست هم  طلبکار و  کنهی نم  تشکر

 ! دیببخش  نکن، قهر حاال باشه -

 .طرفش کردم رو  روم

 ! یشد آدم حاال -

 .کرد پرت  سمتم یبالشت و  زد غیج  یحرص هم اون

*** 

  باز   رو   در   و   نییپا  انداختم  رو   سرم  گاو   ن یع  بعد   و   اتاق  سمت  دمی دو   یواشکی

  رو   سرشون  در،  یصدا  با .  بودن  کارشون  یزهایم  پشت   تاشونهرسه .  کردم

 .باال آوردن

 : گفت متعجب یمان

 ؟ یکنیم کاری چ نجایا -

 ! یحمال -

 : گفت ردادیت و  شد گرد هاشچشم 

 دونستم؟ ی نم و  یحمال -

 : گفتم و  کردم نگاهش

 !رو  حلقت ببند -

 : گفت سام بشه، بلند خواست که  نیهم و  هم تو  رفت هاشاخم  حرفم  نیا با

 ! بسه -
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 . سمتم کرد رو  بعد

 ؟یخوای م یچ -

 . دهیپوک محوصله  -

 : دیغر  ردادیت  و  باال دی پر ابروش

 ؟ یآورد ریگ پرستار -

 . کردم نگاهش یدرآرحرص   لبخند با

 ! یحمال  تَه   که یکی تو  -

 : گفت یمان بگه، یزیچ  ردادیت  نکهی ا از قبل 

 ! ببند  ردادیت -

 . کرد نگاهش متعجب ردادیت

 ! کنم؟ باز دهن  یگذاشت اصال   تو  -

 . شد  نهیسبهدست  یمان

 . کنم یریگش یپ  خواستم -

 .کرد نگاهم یحرص ردادیت  که زدم یبلند پوزخند

 : گفت کالفه سام

 . اتاقت برگرد -

 .رمیمی م دارم یحوصلگ  از گمی م! اتاقم؟ برگردم رو  یچیچ -

 : ردادیت

  تو   نه!  بچه؟  میکن   سرگرمت  یدار  تقاضا  و   ما  شیپ  یاومد  واقعا    چه؟  ما  به  خب  -

 !یدار کم واقعا  

  به   یدست   بست،  محکم  رو   چشماش.  بود  ده یرس   یکالفگ  حد  به  گهید   انگار  سام

 :گفت و  دی کش صورتش

 ! رونیب برو   فقط. بگرد محوطه تو  برو  خب -
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 . شد باز بناگوشم تا  شمین

 ! ؟یراستک -

 : ردادیت

 ! یماستک  نه -

 : گفت یمان و  رفتم غرهچشم  بهش

 . داره نیدورب جاهمه  باشه حواست فقط -

  از   و   گفتم  ی شیا!  مردک   نباشم  یاگهید   کار  و   فرار  دنبال   کرد  اشاره  نامحسوس

 .رونیب  زدم اتاق

  ی سرزندگ  احساس  تازه  صورتم،  به  خورد  آزاد  یهوا  و   شدم   که   محوطه  وارد

  لم  روش و  نشست لـبم یرو  یلبخند.  داخلش نشستم و  قیآالچ  سمت رفتم. کردم

 . بستم رو  هامچشم و  رونیب  دادم رو  نفسم!  یخوب حس  چه! شیآخ . دادم

 که  فیح  فقط.  غم  بدون  و   راحت  قدرنیا  بود؛  خوب  قدرن یا   شهیهم  یزندگ  کاش

  از  که  بود یپدر اولش.  دمی ند یخوش م یزندگ اول   از! من یزندگ خصوصا   ست، ین

  ی زندگ.  کردی م  تبهکار  هی  به  ل یتبد   رو   تو   که  یباند  هم  بعدش  بود،  کمتر  هم  سگ

 . ستین خوش هم انش یپا  یحت که نکبت یزندگ هی بود،  نیا من

  ، یبدبخت  تو   آخه   چقدر!  رها  یه  .  رومروبه   به  زدم  زل   و   کردم  باز  رو   هامچشم 

  به   کنم،ی م  خدمت   هیبق   به  دارم  شهمه!  آشغاله  واقعا    میزندگ !  یاچاره یب   ، ییتنها

  خدمت   خودم  به  ستم،ین  مهم  خودم  یبرا  خودم.  کنمی م  توجه  هیبق  یهاخواسته 

 . باشه  داشته ارزش  برام تا باشم داشته یاخواسته  که ندارم هم  اجازه کنم،ی نم

  خدمت   صوف   به  اواسطش  کردم،  خدمت  صفتمسگ   پدر  به  برده  هی  مثل   میزندگ  اول 

  کردم   خدمت  همه  به  من.  کنمی م  خدمت  تبهکار  نیترخطرناک   به  دارم  حاال  و   کردم

  سام   و   برگشتم.  شد  باز  هاوسپنت   ساختمون  در  هو ی  که  دمی کش  یآه!  خودم  جز

 رفت؟ ی م داشت کجا. رونیب اومد ساختمون از  یرسم لباس با که دمید رو 

  داشت   و   بود  ستادهیا.  نکرد  بهم  یتوجه   اما  د؛ید  رو   من.  سمتش  رفتم  و   شدم  بلند

 .بستی م رو  کتش نیآست یدکمه 

 : دمی پرس و  ستادمیا  کنارش
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 کجا؟  -

 . کرد نگاهم باالرفته یابروها  با و  برگشت خورد،  جا سؤالم با

 ! گفتم یچ! اوپس

 : گفتم عیسر

  درست   رو   ششه یش   ببر  هم   رو   نکمیع   رون،یب  یری م  یدار  اگه  بود  نیا  منظورم  -

 . کنن

 : گفت و  شد کتش یدکمه مشغول  دوباره بعد  انداخت، نکمیع یشه یش  به ینگاه

 .رنیبگ  نو  یکی  برات  تا بسپاره بگو   یمان به -

 نو؟ -

 .گذشت  کنارم از و  آورد باال رو  سرش

 . هستما تو  با -

 : گفت و  طرفم برگشت

 ش؟ ید یشن  واضح کامال   کهیدرحال  کنم، تکرار رو  مجمله  دوباره الزمه -

 !شعوری ب. رفت خر نیع و  گفت رو  نیا

 . بگم یمان به  تا ساختمون داخل  رفتم

*** 

  باز،   ش ین  و   شوق  و   ذوق  با.  رونی ب   رفت   هم  صمد  و   برداشتم  رو   دمی جد  نکیع

 یجلو   رفتم  و   چشمم  به  زدمش.  کی ش  اما  ساده؛.  کردم  نگاه  بهش  و   آوردم  درش

 ! من؟ بودم یک کبد کردم، نگاه  نهیآ تو  خودم  به. نهیآ

  گرفتن ژست  به  کردم شروع!  شدم ری جوگ کال   یچی ه. گرفتم هامدل  ن یا مثل  یژست

  داخل   رو   یمان  انعکاس  و   شد  باز  اتاق  در  که  اومدمی م  قر  داشتم!  غمزه  و   قر  و 

  با   و   شد   بسته  کال    دهنش  حاالتم،  دنید   با  که  بگه  یزیچ   خواست.  دمید   نهیآ

  برگشتم   و   کردم   جمع  رو   خودم  عی سر  هم  من.  بهم  زد  زل   گردشده  یهاچشم 

 . سمتش
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 رو   لبم.  کمه  کنم  خودم  بار  ی هرچ  یعن ی.  میبود  زده  زل   هم  به   و   میگفتی نم  ی چیه

 : گفت که گرفتم گاز

 ؟ یخوب -

 . کردم نگاهش  متعجب

 چطور؟. آره نیدیم بهم  که ییتایمأمور یه یسا ریز -

 . انداخت  باال ییابرو 

 االن؟  یمطمئن  -

 : گفتم یحرص. داره یزمان و   میتا هامت ی مظلوم من! تی مظلوم بسه گهید

 ! ؟یبپرس رو  احواالتم یاومد االن -

 .بپرسم  رو  نکتی ع حال  اومدم  زه،یدوش ریخ -

 . اومدم  در حالت اون از

 . داره سالم خوبه. آهان -

 ! وقت هی  ینکن تشکر -

 !یاوک -

 . گرفتم ژست و  نهیآ سمت برگشتم دوباره و 

 :گفت و  دیکش  یپوف یمان

  گه ید  ساعت  هی  تا  خورهیبرنم  تونافاده   و   سیف  به  وقت  هی  اگه  مدل،  خانم  -

 . نیبش  حاضر

 : دمیپرس  برگشتم، و  موند ثابت دماغم یرو  دستم

 ت؟ یمأمور بازم -

 . هیمهمون هی م،یریم مونهمه یول گفت؛ طورن یا  شهیم -

 مون؟همه  -

 :گفت کالفه
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 .تو  و  ردادیت  ار،یسام من، -

 ؟ یچ  دیآن -

 .ریخنه  -

 . امینم منم ادین اون -

 : گفت و  دیکش یپوف کالفه

 . ادی م هم اون خب،له یخ -

 : گفتم عی سر که بره خواست و 

 ارم؟ یب  کجام از لباس -

 .برات  ارنیم -

 .رفت و  بست رو  در و 

*** 

  من   و   بود  جذب  یلیخ  فقط  یول  بود؛  خوب  کردم،  نگاه  تنم  رنگیکرم  راهنیپ  به

 . دارم مشکل  جذب با کال   هم

 رو   بود  زونیآو   روش  د یمروار  چندتا  که  یاه ی دوال  ریزنج  و   تخت  سمت   رفتم

  ی ورهی  رو   مییطال  بلند  یموها.  نهیآ  سمت  رفتم  دوباره  و   گردنم  انداختم  برداشتم،

  ن یهم  ندارم؛  زهایچ  نیا و  شیآرا به یاعالقه . بودم زده رژ هی فقط و  بودم کرده

  د یجد .  بودم  آورده  در   هم  رو   نکمیع.  بودن  کرده  خوبم  لباسم  و   موهام  مدل   و   رژ

 . نزنم  نکیع هایمهمون تو  بود  عادتم اما بکنم؛ دل  ازش اومدی نم دلم و  بود

.  ن ییپا   رفتمیم  کمکم   دیبا.  ظهر  یقهیدق  چهل   و   سه  انداختم،  ساعت  به  ینگاه

 رو  دی آن اتاق   در. رونیب  رفتم  اتاق  از و  کردم  تنم رو  بودن  آورده برام   که یی پالتو 

  آسانسور   سمت  رفتم.  نییپا  رفته  حتما  .  انداختم  باال  یاشونه .  نبود  اما  کردم؛  باز

 . رونیب اومد وشلوارکت  با و  شد باز ردادیت  اتاق در که

 : گفت دنمی د با

 کجا؟  -

 . سمتش برگشتم
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 ن؟ یایم هم شما ،یمهمون برم کارخالف  چندتا با قراره -

 :گفت و  گرفت رو  کالمم کهیت

 ! مزهی ب زینر مزه -

 .گه ید  دادم جواب ،یدیپرس سؤال  -

  من   که  آسانسور  سمت   رفت  هم   بعد.  دهید   موندهعقب   انگار  که  کرد  نگاهم  نیهمچ

 : دی نال و  برد باال رو   سرش دنمید  با. افتادم  راه دنبالش عیسر هم

 فتم؟ یب چهارچشم  نیا  ریگ دیبا  شهمه  چرا  آخه! خدا -

 ... یبگ رو  نیا گهید بار ه ی  حساسما،  کلمه نیا رو  من  نیبب -

 مثال ؟  یکنی م کاریچ -

ر  بیس  که حلقت تو  زنمی م نیهمچ - ره خ   . قلبت تو   بپره تخ 

 در   نکهی ا  محض  به  و   زدم.  بزنم  رو   دکمه   تا  شدم  خم  من  و   انداخت   باال  ییابرو 

 . داخل  اومد و  دی پر کانگورو   نیع ردادیت شد،ی م  بسته  داشت

 !یوحش -

 .کردم  وراون رو  روم هم من و  رفت غرهچشم  بهم

  د یآن  سمتبه  و  رونیب  میرفت در از. م یشد  ی اصل  سالن داخل  ما و  ستاد یا آسانسور

 . میکرد حرکت بودن، ستادهیا یای فرار کنار که سام و  یمان و 

 : گفت دنمونید  با یمان

 ! نیآورد فیتشر  عجب چه -

 :گفت و  کرد اشاره من به ردادیت

 ... چهارچشم نیا -

 : گفتم و  سمتش شدم براق

 ! یهو  -

 : گفت سام و  کرد نگاهم  حرص با

 . نیبش سوار و  نیکن تمومش -
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  عقب   نداشت  دوست  که  ردادیت  اصرار  به  هم  یمان.  نشست  ُرل  پشت  خودش  و 

 .کرد حرکت  نیماش  و  نشست  عقب نه،ی بش  ما شیپ

  سرم .  روشروبه  به  بود  زده  زل  و   بود  نشسته  یمان  و   من  نیب  درخت  نیع  دیآن

 .رونیب  به زدم زل  و  دادم هیتک  شهیش به رو 

  کردم   شروع  و   کرد  گل   میبازخل .  ردادیت  سمت  جلو،  بغل نه ی آ  به  افتاد  چشمم

  چپ   رو   هامچشم   بعد.  رونیب  آوردم  رو   زبونم .  نهی آ  داخل   آوردن  در  اداواطوار

  گرد   هاشچشم   ژستم،  دنید  با  و   من  به  افتاد  نهی آ  تو   از  چشمش  ردادیت  هو ی.  کردم

 ن یماش  موقع  همون  اما  ام؛یدرب  حالت  اون  از  خواستم  و   کردم  هول   هم  من.  شد

 عالوه   و   هوا  شم  پرت  شد  باعث  نی هم  که  اندازدست   بعد  و   ریگسرعت  رو   رفت

  تخم   تو   رفت  دستم  آرنج  تا  هم  انگشتم  سقف،  به  خورد  مبارکم  یکله   نکهیا  بر

 .رونیب بود  زده کاسه از ردادیت یهاچشم  یعنی! چشمم

  نگاهم   نهیآ  از  سام  و   سمتم   برگشتن  یمان  و   دی آن  سقف،   به  سرم  برخورد  یصدا  با

 .کرد

 : دیپرس  یمان

 شد؟  یچ -

 : گفت دیآن

 ! دیله  شکله -

 : دمیغر سام به رو 

 ا؟ یآ تو  یبلد یرانندگ -

 .شد  رهیخ رشیمس  به یحرف بدون و  انداخت  باال ییابرو 

 بهم  زدهرونیب  کاسه  از  یهاچشم   با  هنوز  دمید  که  کردم  نگاه  ردادیت  به  بغل نه یآ  از

 ! زده رو  تعجبش مدل  هاناقص  سکته نیا  از کنم فکر بدبخت. زده زل 

 . میشد  ادهیپ و  کرد پارک  ییجا سام. بزرگ  یالیو  هی  به  میدیرس  باالخره

 من  یهاگوش  و   میشد   داخل .  اومدیم   هم  نجای ا  تا  یحت  کیموز  یکرکننده   یصدا

 . شدن کر رسما  
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 پر و  بود شلوغ اطراف. شدیم روشن نوررقص  با فضا و  بودن خاموش هابرق

 بار  سمت  دن،یلولی م  هم  تو   دن،یرقصیم  .بودن  ی کار  مشغول   که  ییهاآدم  از

 ... .و  زدنی م حرف خوردن،یم مشروب و  بودن

  پشت   همه  و   یقسمت  سمت  میافتاد  راه  ردادیت  و   یمان  و   سام  همراه  به   دیآن  و   من

 : گفتم و  نشستم دیآن و  یمان  نیب و  درآوردم رو  پالتوم. م ینشست  یزیم

 .بدم  قر وسط برم کرد هوسم -

 : گفت یمان

 !یدادی م رو  قرت یداشت که خونه -

 : گفت یجد سام و  کردم نگاهش چپ

  انجام   قراره  که   یکار  رو   نیبش  متمرکز.  میست ین   نجایا  یگذرونخوش  یبرا  ما  -

 . میبد

 : دی پرس جیگ  دیآن

 ...من یول -

 :گفتم

  ما   تا   نیماش  تو   یری م  و   رونیب  متیفرستی م  م یبش  عمل   وارد  میخواست   یوقت  -

 .م ی ایب

 : گفت ردادیت هو ی

 !شودیم یجد رها که یهنگام و  -

  اون   کال    بست  که   میکرد   نگاهش  هیاندرسفعاقل   و   سمتش  م یبرگشت  چهارتامون  هر

 !رو  دهن

 : گفتم بلند و  رقص ستیپ به زدم زل 

 . خوامی م منم خب -

 : دی پرس  ردادیت  و  کردن نگاهم

 ؟یخوای م یچ -

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 97 اسکین 98



 . حلقت تو  زمیبر  که عنکبوت زهر -

 : گفت یمان و  دیکش هم تو  رو  هاشاخم 

 خوام؟ ی م منم  یچ یعنی -

 .برقصم  خوامی م هم  من جان بابا خب -

 . هم تو  رفت سام یهااخم  بار ن یا

 ... میینجا ی ا ما که گفتم -

 : گفتم حرفش وسط

 ! اَه  دم،یفهم! بابا گرفتم -

 . انگار بزنم دیبا رو  رقص دیق. کردم وراون رو  روم و 

 :گفت  سام بعد یکم

 ! نیباش آماده -

  که  ساله ۳۱_۳۰ حدودا مرد هی. انداختم کردی م نگاه که ییجا و  سام به ینگاه

 رفتی م  داشت  دستش  تو   یفیک  با  باشه   ردادیت  و   یمان  و   سام  سنهم  خوردیم

 .باال یطبقه 

 . نیش بلند: سام

 : گفت یمان و  میشد  بلند مونهمه  هم ما. شد بلند جاش از خودش و 

 . بندازم کار از رو  نای دورب برم من -

 .رفت و  دیدو  و 

 : گفت ردادیت به رو  سام

 .باشه اشگارد یباد  به حواست برو   هم تو  ردادیت -

 . رفت عی سر و  داد و  تکون سر ردادیت

 : دمی پرس سام به رو 

 ؟ یچ من -
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 .یایم  باهام توئه، و  من با  یاصل کار -

 . شد متوقف بود، داده  قرار مخاطب رو  من که دی آن یصدا با  که بره  خواست بعد

 ؟ یچ من رها -

 . نیماش تو  برو   یعیطب -

 . سام سمت کردم رو 

 .چیسوئ -

 .باال یطبقه  به  میرفت هم سام و   من رفتنش، از بعد و  دیآن به داد رو  چیسوئ

 م؟ یکن کاری چ قا  یدق  دیبا -

 ... دیبا -

  به   چسبوندم  گرفت،  رو   کمرم  سام  هو ی  و   شد  رد  کنارمون  از  یکس  حرفش  وسط

 .آورد صورتم  سمت رو  صورتش بعد و  وارید

 . گذاشت شی نیب یرو رو  انگشتش که کردم نگاهش گرد یهاچشم  با

 : دی غر که دادم هلش

 ! نکن -

 : دیغر بلندتر با  ی تقر که دادم هلش دوباره و  کردم اخم

 !ریبگ آروم قهیدق دو ! شکونمایم رو  گردنت رمیگیم -

 . کرد نگاه بهم  چپ. دادم هل  رو  سام  محکم و  عیسر هم من و  رفت ارو ی  باالخره

 !یوحش -

 خودت؟   ای یمن با االن -

 . افتادم  راه و  گفتم یشیا

 : دمیپرس  من و  شد قدمهم  باهام

 ه؟ یک ارو ی -

 . یاحمد -
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 ه؟ یرانیا -

 . هیفرانسو  -

 !  کنهیم مسخره شعوری ب

 م؟ یهست نیا  هیچ  دنبال  االن خب -

 .فشیک -

 فش؟ یک -

 :گفت آروم و   سمتم برگشت  بعد و  ستادیا یدر به رو  سام

 .یکنی م کیشل  پاش به و  یاریدرم رو  تفنگ کرد، باز که رو  در. باش آماده -

  رو  کلت  و  زدم  باال  رو   لباسم  زمانهم  هم  من  زد،  در  و   برگشت.  دادم  تکون  سر

  ُکپ  بعد   و  کردم کیشل  عیسر  شد، باز در  نکه یا  محض به . کردم باز  رونم دور از

 کردم؟  کیشل هوا به من. زدم زل  نبود  کسچیه که در وراون  به  متعجب! کردم

  ، یزدن  هم  به   چشم   تو   و   شد  ظاهر  در   پشت   ی شخص  ام،یب   خودم  به  نکهیا   از  قبل 

  سام  یجلو  دمی پر ،یناگهان میتصم  هی  تو . کرد  کیشل  بعد و  گرفت نشونه رو  سام

  شدم   پرت  و   دادم  فشار  هم  به   رو   هامچشم   کردم،  یبلند  یناله .  سوخت  کمرم  بعد  و 

  بلند   رو   سرش.  گرفت  رو   من  عیسر  و   بود  شوک   تو   هم   سام.  سام  یهادست   داخل 

 . زد زل  روشروبه به و  کرد

 : اومد زد،ی م حرف یفارس که یمرد یصدا

  ن یهم   به  من  چوندنیپ  یکرد  فکر  نه؟   یشد  زیسورپرا  راد؟  اریسام   شد  یچ  -

 است؟ ی راحت

  ی محکم  لگد  سام  کنه،  کیشل  خواست  ارو ی  یوقت  و   اومد  اسلحه  ضامن  یصدا  بعد

  سمت   دیدو   و   کرد  بلند  هاشدست  یرو  رو   من  حرکت  هی  تو   بعد  و   زد  پاش  ساق  به

 .هاپله 

 ی صدا  با  و  دادم  فشار  هم  به  رو   هاملب.  سوختیم  و   کردی م  درد  شدتبه  کمرم

 :گفتم یآروم

 ؟ یبرنداشت چرا رو  فیک... ف یک -
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 : گفت بعد و  اومد  نییپا  هاپله  از  تندتند

 . ترهم یوخ تو  تیوضع -

 . دیدو  در سمتبه و 

  ست، ین   کسچ یه  فکر  به   که   یسام.  باشم  متشکر  ازش  ای  کنم  تعجب  دونستمی نم

 !زد رو  بود مهم براش که یزیچ دی ق من خاطربه  االن

  تمون یوضع   دنید   با.  شد  دای پ  رداد یت  یسروکله  موقع  همون   که  شد  اط یح  وارد

 : گفت متعجب و  شد گرد هاشچشم 

 شده؟  یچ -

 . نیا یب عیسر و  کن خبر رو   یمان برو   ست،ین  دنیپرسسؤال  یبرا وقت -

 . داخل   رفت عیسر  هم ردادیت و  نیماش  سمت دیدو  و 

*** 

 : گفت ردادیت  که زدم غیج

 ؟ یخوری م تکون چرا خنگ، یدختره  خب -

 : گفتم یحرص بهش رو 

 . موندم  حالت  نیا  تو   بس  از  شدم  خسته  دم،یکش   دراز  شکمم  رو   ساعته  سه   خب  -

 : گفت یمان

.  شیکرد   یجراح  تازه   و   یخورد  ریت   خوبه  ؟یبکش  دراز  کمرت  رو   یدار  توقع  -

 ! کن تحمل  و  بکش دراز

 . تخت  تشک  به کوبوندم رو  صورتم و  دمیکش یپوف

 : گفت اونها به رو  دیآن

 .بشه  سرگرم نیاریب  براش یزیچ  هی حداقل  خب -

 : ردادیت

 مثال ؟  یچ -

 . کتاب... اوم : دیآن
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 ! یمان: سام

 ! حله: یمان

 : زدم  داد.  شدن  مهربون  نای ا  چه!  عجبا.  کردم  نگاه  رفتنش  به  و   کردم  بلند  رو   سرم

  ن ییپا  یانداخت  رو   تکله   هیچ  معالقه  مورد  ژانر  یدیپرس   اصال    کجا؟!  یمان  یهو   -

 ؟یریم

 . در تو  رفت کله با اما کرد؛ توقف هو ی که اتاق در سمت دیدو ی م داشت

 خرابه؟  ترمزت -

 . دیچسب رو  سرش و  کرد یاناله 

 . بابا بگو  رو  ژانرت -

 :گفتم

 . ییجنا -

 : ردادیت

 ؟ یچ واسه یخوای م رو  کتابش ،یتی جنا ته   خودت تو  -

 : گفتم و  کردم نگاهش

 .تکله  فرق تو  بکوبمش یبپلک دوروبرم یوقت که باشم مسلح خوامیم -

 .رفت و  داد تکون  سر هم یمان. نگفت یزیچ و  کرد اخم فقط

 :گفت سام

 . یباش  دیبا  هم تو  ردادیت . بدم انجام رو  مناقصه یکارا برم  دیبا  من خب اریبس -

 : داد ادامه بهم رو  سام و  گفت یاباشه  ردادیت

 . کن استراحت هم تو  -

  سمت   رفت  و   شد  بلند   تـخت  رو   از  هم   دی آن.  رونیب   رفتن  اونها  و   دادم   تکون  سر

 :گفت در،

 . برم منم -
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 کجا؟  -

 . گهید  یکن استراحت که برم -

 . دادم تکون سر

 . باشه آهان، -

 !فعال   -

 .رفت و  بست رو  در و  گفت رو  نیا

  تکون   بودم،  دهیکش   دراز  تـخت  یرو  شکمم  رو   که  طورهمون   و   دمیکش  یپوف

 . بالشت  نیب بردم رو  سرم و  خوردم یآروم

  و   سام  و   ی مان  روز  سه   ن یا  یتو .  رخوردنمیت   و   روز  اون  از   بود گذشته  روز  سه

  از !  بودن سام  یبرا  من  ی فشانجان ونیمد  سه  هر انگار نذاشتن؛ کم  برام  ردادیت

 . منه  یپ با  یتقر حواسشون مراقبت؛  تا گرفته یجراح و  خرج و  دکتر

  کامال    بهشون  که   کنن  فکر  نهای ا  بود  شده  باعث .  بود  اومده  خوشم  میفداکار  ن یا  از

 حاال  و   بود  یعال  نیا.  کنم  یفداکار  حاضرم  جونشون  نجات  یبرا  و   وفادارم

  ی عن ی  یاصل  یهسته   یبرا  نکهیا .  کردم  جلب  رو   اعتمادشون  با  ی تقر  کنمی م  احساس 

  بهشون   کنن  فکر  تا  شهیم  باعث  کامال    بگذرم،  خودم  جون  از  باند  سیرئ  یبرا

 هم   رو   جونم   حاضرم  یحت  و   دمیم  انجام  رو   کارهاشون  تمام  و   مونمی م  وفادار

 . بدم براشون

 و   دهی نم  ریگ  بهم  یلیخ.  شده  ترنرم  باهام  یحت  هم  ردادیت  یرفتارها  روز  اون  از

 حس  االن  اما  بود؛  آدم  هم  اول   همون  از  اون  البته  ،یمان  یحت.  رهیگی نم  رادیا  ازم

 که   من  حداقل   نکرده؛  یرییتغ  اون  راد،   اریسام  سام،  و .  شده  ترمهربون  کنمیم

 . نهاستیا از ترتفاوتی ب و  سردتر اون. کنمیم فکر طورن یا

 . زد در یکس که بودم نهایا و  فکر تو 

 ! نییبفرما -

 اون  تو   داشتم  یجدی جد.  بالشت  یرو   گذاشتم  رو   سرم  دوباره  و   گفتم  رو   نیا

 . شدمی م خشک حالت
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  س یرئ   و   بود  یرانیا  هم  خانم  امنساء.  داخل   اومد   خانم   امنساء   و   شد   باز   در

 . نجایا  نیمستخدم

  البته   و   بود  بهم  حواسش  تمام  و   نذاشت  کم  برام  هم  اون  روز  سه  نیا  تو   ییخدا

  ی نیس   به  که  نگاهم.  دادی م  خوردم  به   غذا  که  بس   از   کردی م  خفه  رو   من  رسما  

 . شد گرد هامچشم  افتاد، دستش داخل 

 ! نه اوه

 . تخت یرو  کنارم نشست

 دخترم؟  یچطور -

 .بهترم   خانم،  امنساء ممنونم -

 .خب  خاله بگو  بهم بگم؟ بهت بار  چند زمیعز -

 . چشم -

 :گفت و  زد یلبخند

 .آوردم غذا برات زمیعز خب -

 . کنارم گذاشت رو  ینیس و 

 . کردم نگاهش  ملتمس

 . رمیس  من جان، خاله -

 . یش خوب زود و  یریبگ  جون تا یبخور  دیبا نداره؛ امکان اصال   -

! خدا  یه  .  حلقم  تو   کرد  رو   قاشق  هم  اون   کردم،  باز  رو   دهنم  ناچار  و  کردم  یاناله 

 !هام یدار یمکافات

*** 

  و   رفتمی م  راه   ده یخم   رفتنراه   موقع  البته.  بود  یعال  من  حال   و   گذشت  هفته  هی

 شکم   رو   گهید  هم  خواب  موقع.  کردیم  ممسخره  شهمه   هم  اریخ  ردادیت   نیا

 شهمه   بکشم،  دراز  صاف  تونستمی نم   اما  دم؛یخوابی م  پشت  به  دم،یخوابی نم

 .دمیخوابیم یوره ی

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 104 اسکین 98



. کردی م  مخالفت  رفتنم  تیمأمور  با  هم   باز  یمان  اما  بود؛  بهتر  یلیخ  حالم  کال    یول

 که  بودن گرفته یاصفحه  چهارصد کتاب  هی برام! درکل  کردی م رفتار باباها نیع

  چندتا   البته.  خوندمشیم  رفت،یم  سر   که  محوصله .  بود  ییجنا  هم  موضوعش

 . بود کرده جذبم شتریب  هیی جنا  نیا  یول بودن؛ گرفته هم گهید  کتاب

 و   سام.  زدنی م  سر  بهم یمان  و   خانم امنساء  و   دی آن  یگاه   و   بودم  اتاقم  تو   شتریب

  ی بخار  نهای ا  از  که  وگرنه  نم؛یبب  راهرو   ای   سالن  تو   خودم  نکهی ا  مگر  هم  ردادیت

  ن یع  بعد   ها؛م یکرد   یفداکار  خان  اری سام  ن یا  یبرا  خوبه !  هامردک   شهی نم  بلند 

 نفسم  کالفه!  هابشه   فلج  بخوره  ریت  ذاشتم یم  بود  حقش!  ادبی ب   ستین   هم  الشیخ

 آروم  بعد  و   تخت  کنار  زیم  یرو   گذاشتمش  و   بستم  رو   کتابم  و   رونیب   دادم  رو 

 . شدم زیخم ین

  نجا یا.  انداختم  اتاق  اطراف   به  ینگاه  و   دمیمال   رو   بازوم.  کردم  لرز   یناگهان  هو ی

  ما   نکردن  فکر  نهایا   بعد  ،یسرد  نیا   به  هوا!  نداره؟  یشوفاژ  ای  یبخار  چیه  چرا

  به .  شدم  بلند  آروم  کمر،به دست  و   دم یگز  رو   لبم  م؟یبند ی م  ل یقند  هااتاق   نیا  تو 

 رفتم   آسانسور  با  بعد  و   رونیب  رفتم.  کردم  بازش  و   در  سمت   رفتم  ده،یخم   حالت

  هر   وقت  هر.  نبود  اطراف  یاگه ید  کس  مستخدم،  چندتا  جزبه .  یاصل  سالن  به

 .بگم اتاق مورد در بهش دی با اومد، کدومشون

  و   یومیآکوار  زیم   به  زدم  زل .  روشون  نشستم   آروم  و   هاکاناپه   سمت   رفتم

 یهاواره ید  سمت  کردم  رو   روم  بعد.  کردنی م   شنا  دوروبرش  که  ییهای ماه

  دادم   هیتک   و   دمی کش  ی پوف.  بود  ومیآکوار  جنس  از  هم  اونها  که  ی ضیعر  یپلهراه 

 : زدم داد و  نشستم  خیس دم،یپر هو ی  بعد  که کاناپه یپشت به

 !کمر اوخ -

  ی صدا  که  دمیمال  رو   پشتم  و  کردم  یا ناله.  رفتن  و   کردن  نگاهم  هامستخدم   از  چندتا

 .داخل  اومد بود،  تنش  که یوشلوارکت  با سام  بعد و  اومد سالن در

 : گفت و  ستادیا  دنم،ی د با

 ؟ یکنیم کاری چ نیی پا تو  -

 !خب   اتاقم تو   بستم خی -

 : گفتم که انداخت باال  ییابرو  یسؤال
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 ! چادیم آدم ،یشوفاژ نه ،یای بخار نه -

 :گفت و  باال  دیپر  ابروهاش جفت

 . ومدهین  در که دوستت یصدا -

 . حساسم من آدمه، اون خب -

  بلند   جام   از  یچ  نیع .  برم  همراهش   کرد   اشاره  بعد   و   کرد   نگاهم   ه یاندرسفعاقل 

 :گفت که کردم یبلند یناله . دی کش ریت  کمرم که شدم

 ؟ ی بش  بلند  ایوحش مثل  یمجبور خب -

 . دنبالش رفتم منم آسانسور، سمت  رفت که کردم نگاهش یحرص

 هم  من  و   رونیب   رفت.  ستادیا   نکهیا  تا  در  به  زدم  زل   من  و   کرد  حرکت  آسانسور

!  خودش؟   اتاق !  جان؟.  خودشه  اتاق  دمیفهم  من   و   رفت  ی اتاق  سمت.  دنبالش

  ره یدستگ  تال یجید  یصفحه  یرو  رو   یرمز  که  کردم  نگاهش  متعجب  و   ستادمیا

 . کرد اشاره داخل   به و  ستادیا  کنار. شد باز در بعد و  کرد وارد

 .داخل  برو   ایب -

  ع یسر  و   دمیگرخ .  کرد  نگاه  اتاق  داخل   و   من  به  یعصب  که  کردم  نگاهش  یسؤال

 . سمتش برگشتم.  ومدین اون اما داخل؛ رفتم

 ؟ یاینم -

 . نه -

 ! راحتم شرش از  بهتر،. انداختم باال یاشونه. رفت و 

  خورد  قل  و  رونیب  زد  کاسه  از  هامچشم  و   کرد  کف  دهنم  اتاق،  دنید  با  که  برگشتم

 !اتاق  نه واال، بود خونه پا ه ی  اتاقش. نیزم رو 

  از   سمت  هی.  کردم  نگاه  بود،  شده  نیتزئ   ینوع  که  ییوارها ید   از  هرسمت  به

  پنجره   کامال   یاگه ید  سمت. بود  شده یکارنه ی آ کامل  ن، ییپا یطبقه  مثل   وارها،ید

  وم یآکوار  وارید  کل   هم   گهید   سمت.  داشت  شهر  و   رونیب   به ییبایز  یو یو   و   بود

. شدنیم  پنهون  هاقلعه  و   هاسنگ  نیب  و   کردنی م  شنا  هرطرف  به  هایماه  و   بود

  سالن   مثل   درست  شدن،یم  جا  روش  هم  نفر  پنج   که  یبزرگ  تـخت  یرو روبه  وارید

 که  بودن  زده  دکور  یجور  اطرافش  و   بود  شده  نصب  روش  ونیز یتلو   ،یاصل
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.  شد  گرد   هامچشم   و   افتاد   تختش   به  چشمم   دوباره.  وارهید   داخل   ونیزیتلو   انگار

  ه ی  شهیش  وسط  که  بزرگ   یشه یش  هی.  بود  ومیآکوار  هم  تختش  پشت  یواره ید

 .بود یگود اون تو   تخت  تاج و  داشت یگود

 نوع   چند.  نهایا  و   دکور  تا  بود  وپرتخرت   شتریب   اطراف.  کردم  نگاه   دوروبر  به

 یقیموس  ل یوسا  فقط  سمت  هی.  بودن  هاگل   انواع  روش  و   بود  اطراف  هم  استند

  کمد .  گهید  یهاوآشغال آت  یکل  و   تاری گ  انو،یپ  و،یاستور  بزرگ،  گرامافون  هی  بود؛

 . داشت تراس دوتا و  پنجره هم یکل. گهید ل یوسا و  آباژور و  زیم و  کاناپه و 

. رهیغ  و   رنگ  و  قلمو  و   ینقاش  یهاپالت  و  بوم  از  بود  پر  که  افتاد  یسمتبه   نگاهم

  ره یخ  داشت،  مختلف  مناظر  از  ییرها یتصو   که  ییهابوم   به  و   سمت   اون  رفتم

 !  استعداد؟ و  تبهکار! ده؟یکش سام رو  نهایا. شدم 

  ی اندازه   ه؟یمستراح  چه  گهید  نیا.  کردم  بازش  و  بود  اونجا  که  یدر  سمت  رفتم

  بود؛   ومیآکوار  هم  ش ییروشو   یحت.  اونجا   ییروشو   به  افتاد  چشمم.  توالت  تا  اتاقه

  ه ی  هم شییباال  قسمت  و   رفتی م  اونجا  آب  و   بود  توش  یایگود  که  ومیآکوار  هی

 و   یجاصابون  یبرا  ییهاقسمت  هم  ییروشو   یشه یش  اطراف.  داشت  آب  ریش

 .کردنی م شنا توش داشتن آزادانه که هم های ماه. بود  رهیغ و  یجامسواک

  کال    که  نجایا.  بود  حموم  که  یبعد  در  سراغ  رفتم  و   رونیب  اومدم  ییشو دست   از

  شن یپارت   به  افتاد  چشمم!  داره  که  هم  یجکوز  اوه  اوه.  منه  خواب  اتاق  یاندازه 

 قرار  رهیغ  و  شامپو   روشون  که  شلف  چندتا  و   بود  دوش  داخلش  که  یاشه یش

  اونجا   قطعا    که  داشت  قرار  یچوب  شنیپارت  هی  هم  حموم  یگوشه   هی.  داشت

 کامل   وارید.  یجکوز  ییرو روبه  واری د   به  افتاد  چشمم .  کنهی م  تنش   رو   هاشلباس 

 .بود یکارومیآکوار

 .ومهیآکوار شخونه کل ! داره؟ یماه و  ومیآکوار به یاعالقه  نیا

 فرو   قشنگ  نشستم  که   روش.  تختش  سمت  رفتم  و   رونیب  اومدم  حموم  داخل   از

.  روش  کردم  پرت  رو  خودم  و   دمیخند .  نرمه  چقدر.  شد  باز  شمین.  توش  رفتم

 یرو   که  یلبخند  با  و   آوردم  در  رو   نکمیع   دم،یکش   یراحت  نفس!  ه یعال   ش،یاوخ

 . برد خوابم زود یلیخ و  بستم رو  هامچشم  بود، لبم

*** 
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 کمرم   دوباره  که  دادم   بدنم  به  یوقوسکش   و   دمیکش   یاازه یخم  نشستم،  تخت  رو 

 !کمر  نیا  با  شدم وونهید  من رسما   یعنی. دی کش ریت

  چقدر .  انداختم  اطراف  به  ینگاه  و   ن ییپا   اومدم   تخت   یرو   از   و   زدم  رو   نکمیع

 !  نبود اما  گشتم؛. اونجاست حتما   زیپر  اتاق،  در سمت  رفتم! کهیتار

  تو !  اصال    درک   به.  شد  داغون  اعصابم.  نبود  اما  دم؛یکش  وارید  یرو   رو   دستم

 به  زدم زل   و   ستادمیا  روشروبه.  بود  شهیش  کامل   که  یوارید  سمت  رفتم  یکیتار

  منظره   اون  دنید  با.  روشن  شهر  کل   و   بود  شب.  بود  پام  ریز  که  یروشن  شهر

 . کردم فیک

  ها نرده  رو . شدم  داخل   و  کردم بازش تراس،   سمت رفتم و  نشست لبم  رو  یلبخند

  جلوش   یهاپله   و   هاوسپنت   ساختمون.  زدم  زل   عمارت  یمحوطه  به  و   شدم   خم

 بودن  روشن  هم   محوطه  دورتادور  یهاربرق یت  هافانوس  بودن،  شده  روشن  کامال  

 . بود شده بایز و  روشن پام، ریز بزرگ  یمحوطه کل  و 

  هاش غصه   تمام   با یز   مناظر  نیا   دنید   با   آدم.  شهر  به  زدم  زل   و   گرفتم   باال  رو   سرم

 .نشست لبم رو  یمحو  لبخند. کنهیم فراموش رو 

 :گفت سرمپشت  از یکس یصدا  که دمیخند آروم

 . دی خند رها ب،ی عج چه -

  ه یتک   نرده   به  نهیسبه دست .  برگشتم  و   دادم  باال   یی ابرو   یتا.  کردم  جمع  رو   لبخندم

 : گفتم و  دادم

 ؟ یزنیم هم به  رو  خلوتم چرا -

 . داد باال ییابرو  هم اون

 زدم؟  هم به رو  خلوتتون االن  د،یببخش  -

 . بله -

 حاال؟  نی کردیم کاری چ  نیداشت! بانو  شرمنده آخآخ -

 . بودم کرده رها رو  خودم -

 :گفت و  دی خند ردادیت
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 . کرد رها را خودش رها که یهنگام و  -

 . دیخند  دوباره و 

 ؟ یمونیم روح سوهان نهو ی ع گفته بهت  یکس حاال تا -

 :گفت و  خورد رو  شخنده 

 ! کنمایم زونتیآو  زبون از رمی گی م وگرنه داره؛  حد صبرم نکن، ییپررو  -

 بابا؟  نه -

 ! بابا زن -

 ؟ یشد مزاحمم االن یدار یکار -

 . شدم قمیرف  اتاق داخل  خلوتت مزاحم  که شرمنده -

 !بگو  رو  کارت -

 . نییپا  ایب  بگم خواستم -

 !بنال  رو  کارت -

 . نییپا  ای ب گمی م! خب نالمی م دارم -

ت االن -  نه؟ یا  کار 

 ! پس نه -

 ن؟ ییپا  امی ب چرا -

 . ایب  هم تو  نن،ییپا  همه -

 . نی هست من فکر به ن،یشد آدم! اوهوک  -

 . دادم اخطار  کنم؟ زونتیآو  تییباال  لب از  خواد یم دلت -

 :گفتم و  کردم نگاهش  هیاندرسفعاقل 

 . امیم خودم! شو  دور من دید یحوزه  از  فقط نیبب -

 . انداخت باال یاشونه

 . امی راض که من -
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  تا   رونیب   بشن  گم  پس  ه؛یراض  خانم  هیراض  که  حاال  خانم؟  هیراض  بابا  نه!  عه  -

 . ارمیب  فی تشر بنده

  هاش اخالق   کال  !  نکرد  نصفم  نزد  خوبه  باز.  شد  خارج  اتاق  از  و   رفت  غرهچشم   بهم

 . شده بهتر

 رون یب  رفتم زدم، صورتم و  دست به یآب نکهیا از بعد و  ییشو دست  رفتم هم من

 رو  ردادیت و یمان و  دیآن و  نییپا یطبقه رفتم آسانسور با. شدم خارج اتاق از و 

  د ی آن کنار و  سمتشون رفتم. مینبود سام و  من فقط شدن؛ جمع یهمگ  خوبه. دمید

 . نشستم  ردادیت یکنار مبل  و 

 ن؟ یکرد برگزار محفل  -

 : یمان

 ! دیشا -

 ! عجب -

 : گفت و  انداخت  ساعتش به ینگاه ردادیت

 .گذشت  -

 . کردم نگاهش

 ؟ یچ -

 . هشت ساعت -

 : یمان

 هان؟  -

 . برنگشت -

 : دیآن

 ؟ یگیم شعر -

 : گفت و  کرد نگاهمون و  باال آورد رو  سرش
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  سام   هشته،  گذشته،  ساعت  سامه؛  منظورم  بابا!  خودتونا  واسه  نیهست  خر  پا  هی  -

 . برنگشته هنوز

 : یمان

 ؟ یزنی نم  حرف زادیآدم مثل  چرا خب -

 م؟ یبسرا شعر خوامی م بَده -

 ! مین یبب  بگو   یکی االن  ؟یگیم  شعر بابا؟ نه عه -

 .یاوک -

 : خوند  و  کرد صاف رو  گلوش بعد

  ک ی  چون  چشمانَت  سگ؛  همانند  اخالقَت.  هار  سگ  چون  یمانیم!  رها  یا   تو   -

 . وزغ

 :گفت  و   کرد  اخم  که  زدم  صورتش  به  یچنگ  هامناخون  با  و   شدم  خم  شدم،  یعصب

 ! ختی گس هم از را آنها توانی نم  خ،یس کی  چونان شیهاناخن  -

 ! یخر یلیخ -

 . زد یحی مل لبخند

 . بانو   شماست لطف تی نها نیا -

  داشت .  داخل   اومد   سامسونت   فیک  هی  با  سام  و   شد  باز  سالن  در  موقع  همون

 . کرد نگاهمون  متعجب و  ستادیا . دید رو  ما که هاپله  سمت رفتیم

 ! ن؟یکنیم کاری چ نجایا  شماها -

 : ردادیت

 . راد جناب میاومد  شما از استقبال  یبرا -

 . انداخت باال  ییابرو  سام

 ! تشکر -

 : گفت یمان که آسانسور سمت رفت و 

 ! نیبش ایب  بابا؟ کجا -
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 :گفت و  دیکش  صورتش  به یدست کالفه سام

 . اتاقم برم خوامیم م،خسته  -

 : ردادیت

 .بره رونیب  فرتوتت تن از یخستگ تا  میدار دهی ا هی -

 . ردادیت  و  یمان به  شد دوخته یسؤال سام و  دیآن و  من یهانگاه 

*** 

.  نداشت  من  از  یکم  دست   هم  د یآن.  باغ   یهامجسمه   به   بودم   زده  زل   باز   دهن   با

 . نگتنیواش تو  هنر یسازمجسمه  باغ یمل یگالر  میبود اومده

  بود،   شده  ساخته  ی المللن یب یهنرمندها  توسط که  یای اصل  یمجسمه   هفده یمان

 . داد نشونمون

  از   مشتمشت   و   بودم  زده  زل   دارشگل   یهادرخت   به .  بود  یقشنگ  یجا  یلیخ

  مکت ین  یرو   کنارم  که  ردادیت  سمت  گرفتم  رو   بسته.  خوردمیم  دستم  داخل   یبسته 

 : گفتم پر  دهن با و  بود  نشسته

 .بخور ل یفچس  -

 . کرد نگاهم چپ و  برگشت

 !کورنپاپ !  ادب؟ی ب هیچ ل یفچس  -

 : گفتم و  سمتش برگشتم

 . کنه حفظ رو  شی مادر  زبان دیبا آدم! سوسول  چه اوه اوه -

 . کرد نگاهم اکراه با

 ! کنم فراموشش دمی م حیترج  همون ؛یمرس نه -

 . کردم نازک  براش یچشم پشت

 . نکبت -

 . کرد وراون رو  روش و  درآورد رو  ادام

 :گفت و  مکتین  پشت به داد رو  شه یتک  کالفه دیآن
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 ان؟ ینم  چرا اریسام  و  یمان نیا  پس -

 .باش   داشته صبر یاندک خب! تحمل ی ب چقدر -

  دشمنش   نیع  میفشانجان   از  قبل   تا!  شده   آدم  ردادیت   نیا  خدا  به .  انداختم  باال  ییابرو 

  یشوخ  یه  حاال  یول!  نگم  که  هم  رفتارش  کرد،یم  نگاه  من    خصوصا    و   دیآن  به

  اعتماد   قشنگ  یعنی  ها؛کردم  یکار  عجب  که  یی خدا.  خندهی م  و   باهامون  کنهیم

 !چلغوز  ردادیت  نیا  خصوصبه  دم،ی خر رو  نایا

 : دمینال  و  دمیکش یپوف

 .برم  راه کمه ی برم  من! شد خشک کمرم اوخ -

  در   صداش  و   روش  ختیر  هاکورنپاپ  نصف  که  ردادیت  بـغل   دمیکوب  رو   بسته  بعد

 :اومد

 ! یستین  آدم که فتنیب  کار از  دستات اون یاله  یعنی -

  اما   ها؛بوته  و   هاچمن   سمت  افتادم  راه  مده یخم  کمر  با  و   شدم  بلند  و   زدم  یشخندین

 که  یبعد یدفعه  اگه که بودم  دهیکش  ونشونخط  براش. ردادیت  سمت برگشتم هو ی

  که   دمید  و   کردم  نگاهش .  کنمیم  یا قهوه  رو   روزگارش  کنه،  ممسخره   برم   راه

 کشهی م  دست  صورتش  به  یه  و   کرده  باد  هاشلپ   شده،  سرخ  لبو   نیع  صورتش

.  رونیب  داد  آروم  رو   نفسش  و   کرد  ور اون  رو   روش  بعد  و   کرد  نگاهم.  نخنده  تا

  با   موقع  اون  تا  که  هم  من.  لپش  به  زد  بعد  و   انداخت  بهم  ینگاه  و   برگشت  باز

 : اومد در صدام   باالخره کردمی م نگاهش زیر یهاچشم 

 ه؟ ی چ دردت االن خب -

  بلند   شقهقهه  یصدا.  خنده  ریز  بزنه  بعد  و   بشنوه  رو   صدام  تا  بود   یکاف  فقط  یعنی

 :گفت هاشخنده  یالالبه  و  شد

 .مونهی م رزنایپ نهو ی ع! کن نگاهش خدا یوا -

 .زد قهقهه دوباره بعد

  دا ی پ  سنگخرده   هی.  یزیچ  یسنگ  هی   دنبال   گشتم  و   نییپا   انداختم  رو   سرم  یحرص

  سالش   پنج-چهار  خوردی م  که  یابچه  به .  بشم  خم  تونستمی نم  اصال    یول  کردم؛

 سنگ  و   شد  خم  باز  شی ن  با.  بدتش  بهم  کردم  اشاره  اومدی م  یسمت  نیا  و   باشه

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 113 اسکین 98



 وجهچیهبه  و   بود  دیآن  یهیهد  که  رو   بندمدست  رئوفم،  یلیخ  که   هم  من.  داد  بهم  رو 

 . رفت بازش  شین با هم اون و  بهش دادم اومد،ی نم خوشم ازش

  خورد   میمستق   که   ردادیت   سمت   کردم  پرت   بعد   و   کردم  ن ییپا   باال   دستم   تو   رو   سنگ

  بغلش   از  هاکورنپاپ  یبسته   که  دیچسب  رو   دماغش  و   گفت  یبلند  آخ.  دماغش  تو 

  رداد یت  یعربده   و   من  غیج   یصدا!  هامکورنپاپ   عه.  نیزم  رو   ختیر   همه  و   افتاد

 : شد یکی

 !یختیر رو  همه که تو ! نفهم شعوری ب -

 !که یکرد نفله رو  نمی نازن دماغ یزد االغ -

 .ما یهایبازوونه ید  به بود زده زل  جیگ  که هم بدبخت  دیآن

 . ردادیت یکله پس  زدم و  سمتشون رفتم

 !اوخ -

 ؟ یختیر رو  المیفچس  چرا! مرگ  -

 :گفت و  کرد نگاهم طلبکار

 !یلهوند رو  دماغم یزد که زهیدوش  شرمنده -

 ! یطالب مردک . هابوته   سمت رفتم و  کردم نگاهش هم در یهااخم  با

 زد یزیچ هو ی. وسکیک  هی به  افتاد  چشمم  که گذشتمیم هامجسمه  کنار از  داشتم

  یی باال  حدود  تا  رو   اعتمادشون  نکهی ا   خبر  تا  بزنم  زنگ  زهرا  به  تونمی م.  سرم  به

 ! هیعال  آره. بده صوف به کردم جلب

 داخل   رفتم   کردم،  باز  رو   درش.  وسکیک سمت  دمی دو   و   شد  باز شمین   فکر  نیا   با

 که  سام  و   یمان  به  افتاد  چشمم  بکنم،  رو   کارم  تا  برگشتم  که  نیهم  و   بستمش  و 

 .اومدنی م یطرف  نیا  داشتن

  و   یمان  که  رونیب  اومدم  اونجا   از  زون یآو   یاافه ی ق  با!  شانس  نیا   به  بزنن  گند

 . دنیرس بهم سام

 : دیپرس  یمان و  دنید رو  من

 ؟ یکنیم کاری چ نجایا -
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 هان؟  -

 . داد تکون رو  سرش یسؤال یمان

 . گشتمیم ییشو دست  دنبال   داشتم خب... خب... زهیچ -

 سمت  کرد  رو.  خورد  زنگ  لشیموبا  موقع  همون  و   باال  دیپر  ابروهاش  جفت  یمان

 :گفت و  سام

 . امیم االن -

 . وراون رفت و  آورد در بشیج از رو  شیگوش و 

 .شدم  رهیخ  سام به  بعد و  کردم نگاه رفتنش به

 شد؟  یچ -

 : گفت و  شد نهیسـبهدست  داد، هیتک  وسکیک در به و  رفت سام

 . پرداختم رو  تو  یآشغاال پول   فقط نشد؛ یزیچ -

 . کردم اخم

 بود؟  یچ مگه  ؛یبستن تاسه و  بود کورنپاپ  بسته هی -

 . انداخت باال یاشونه

 . پرداختم رو  بهاش من هرحال به  -

 ! سیخس! بوده یزیچ  چه انگار بها گهی م نیهمچ -

 . بسه حیتفر  میایب کردم قبول  که نیهم -

 .یاومد   دوستات خاطربه  نبود، که ما خاطربه  -

 . انداخت  باال ییابرو  فقط و  نگفت یزیچ

 . میموند  یمان منتظر دو  هر و  وسکیک به  دادم  هیتک  کنارش هم من

 :گفتم

 بخوابم؟  کجا امشب من -

 .کرد نگاهم یسؤال و  طرفم کرد رو  روش
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 . سرده  اتاقم  گفتم صبح خوبه -

 :گفت کالفه و  برگردوند ازم رو  روش

 . کنمیم یفکر هی -

  درد   از  که  وسکیک  به   دمیکوب  رو   پشتم   کالفه.  بکن  رو   فکرت  برو   هم  تو   باشه

 . اومد در آخم کمرم

 . طرفم  برگشت متعجب سام

 چته؟  -

 !آخ... کمرم -

  هم   به   تعادلم .  خورد  بهم  و   شد  رد  کنارم   از  یکس  هو ی  که  ستم یوا   صاف  خواستم

 .رفت هم ورتراون  هافرسخ که زدم  یغیج  چنان. نیزم رو  افتادم کمر با و  خورد

 !کمرم یهامهره  شدن داغون! آخ -

 زد  زل   گرد  یهاچشم   با  د، یرس  هم  ی مان  موقع  همون  که  سمتم  اومد  متعجب  سام

 :گفت و  بهم

 ؟یزنی م  نعره چرا  چته؟ -

  ده یچ یپ  کمرم  و   وجودم  بندبند  تو   یر یت  چنان.  بزنم  حرف  تونستمی نم  اصال    یول

 . بود کرده هم ناقصش و  بود  کرده تی سرا  هم زبونم به  انگار که بود

 . کردن بلندم و  گرفتن  رو  بازوم طرف ه ی دو  هر سام و  یمان

 ! آروم! یآ -

 :سام

 ! داره ناز چقدر -

 : گفتم و  سمتش برگشتم یحرص

! نکشم  زجر  انقدر  االن  که  جونت  به   بخوره  رهیت  اون  ذاشتمیم  کاش  یعنی  -

 .ندارد یسود یمون یپش  که فیح ! یه  ! یکاشک

 : یمان
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 ! دختر تو  یزنی م حرف چقدر -

  من  و  افتادن  راه دو  هر و  نکرد یتوجه  اون اما کردم؛  نگاهش هم تو  یهااخم  با

 .بردن هم رو 

 : دیپرس  سام راه تو 

 بود؟  یک -

 .ستده یمزا فردا دادن خبر -

 . سمتش برگشت سام

 ؟ یچ -

 م؟ یبر.  دهیمزا -

 ه؟ یچ کاالشون -

 و   کولش  یرو   انداخت  رو   خوردیم  سر  کولش  رو   از  داشت  که  رو   بازوم  یمان

 : داد  جواب

 . قهیعت -

 . انداخت باال یاشونه  سام

  ده ی مزا  م ینی بب  میبر  نگرفت،  رو   دستمون  یزیچ  کال    که  شی پ  وقت  چند  یمناقصه   -

 . میکنیم چه رو 

 :گفتم هو ی

 . امیم منم -

 . کردن نگاهم و  برگشتن دو  هر

 : یمان

 د؟ یببخش  -

 .ام یم  هم من گمیم. زمیعز تکله  یفدا -

 :سام

 . میبود  یجنابعال دستور منتظر! چشم -
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 . گلم شد صادر -

 : گفت قاطع و  محکم یلیخ سام

 !یاینم  نه، -

 . سمتش برگشتم یحرص

  حاال   نم،ی فرستاد  خطرناک   تیمأمور  همهن یا.  امیب  خوامیم  خب  نه؟  رو   یچیچ  -

 !ییشعورای ب  عجب ن؟یبری نم رو  من دهی مزا هی

 : گفت یمان  و  چرخوند کاسه تو  رو  هاشچشم  کالفه سام

 . ادی ب بذار خب -

 . یمان سمت کرد رو  روش یعصب سام

 ! حتما   باشه -

 ه؟ یچ اشکالش! فهممی نم -

 ... مزاحم نیا خوامی نم  نهیا  اشکالش -

 : گفتم حرفش وسط

 ! امیم  من ؟یدیفهم. امیم من  هم بعدش  کلته،یه مزاحم اوال   -

*** 

  باالخره . بود  باز  باز    شمین  راه  اول   از .  های صندل  رو   مینشست   و   میشد   سالن  داخل 

  بدبخت   کردم  یسواراتوبوس   مخش  رو   که  قدرن یا.  امیب  هم  من  کرد  قبول   سام

 . دهیمزا اومدم ،یتام  و  یمان ،یسام ونیآقا با هم حاال.  شد یراض

 : اومد  ردادیت متعجب یصدا که درآوردم رو  پالتوم و  شدم  بلند

 ! ؟یکرد تنت ودامنکت -

 . نشستم و  گذاشتم دستم یرو  رو  پالتوم

 . بله -

 : گفت یمان و  انداخت بهم  ینگاهم ین فقط سام

 . ادیم بهت یول گم؛ی م رو  نیا  که متعجبم خودم از -
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 :کرد زمزمه آروم ردادیت و  شد باز بناگوشم تا  کال   شمین

 . دهینشن  فی تعر حاال تا یاعقده ! سرت تو  خاک  -

 . نشستن جلومون فی رد و  اومدن مرد چندتا

 :گفتم آروم هم من

 ! بابا خفه -

 : دیغر آروم هم سام

 ! گهید  نیبش  ساکت -

 :گفت یحرص  ردادیت

 ! نزن تشر  بهم خواهشا   پس سام؛ هستما ی عاص دستت از هنوز من -

 :گفتم

 عوض  رو   جاهامون  رو   شبید  هی  حاال  تو   و   من!  بوده  شده  یچ  انگار  حاال!  اوو   -

 . گهید  میکرد

 :گفت و  کرد نگاهم یحرص

 ی گرفت  تخت  و  راحت  من  اتاق  یتو   تو   م؟یکرد  عوض  رو  جاهامون  هی  فقط  -

 ! بستمی م ل یقند داشتم  اتاقت تو   من ،یدیخواب

 :گفت یعصب   سام که دمیخند 

  وقتاون فهمن؛ی م رو  حرفامون انی رانیا  همه نجا ی ا! نیکن تمومش گه ید  بسه -

 ! بود شتری ب تو  از انتظارم ردادیت  ن؟ی کنی م یوراج بلندبلند  نیدار یه

 : دمیپرس  متعجب

 نجا؟ ی ا انی رانیا همه -

 . نداد رو  جوابم یکس

 ؟ یرانیا چرا! هستما شماها با! یهو  -

 : گفت یمان بار ن یا

 . استیران یا  با  اکثرا   معامالتمون و  فروش و  دیخر -
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 چرا؟  -

 .ترنمنصف  وطنامونهم  نظرمون  به: ردادیت

 . زدم پوزخند

 . منصفم چقدر من یدیفهم خوبه -

 ! لجنزار  تو   خوک   هی  ا ی  خودمم  کردم  شک   لحظه  ه ی  که   کرد  نگاهم  انزجار  با  نیهمچ

 : ردادیت

 .زنمی م عق که نزن  انصاف از  حرف یکی تو  -

 . کردم نگاهش یحرص

 !گاو  -

 ی رو   هم  ییارو ی  هی  و   شده  شلوغ  سالن  دمید   که  برگشتم .  اومد  یکس  یصدا  هو ی

 . کردم هاشحرف و  ارو ی جمع رو  حواسم گهید. زنهی م حرف و  ستادهیا سن

  ه ی  که  کاال درمورد  داشت ی فارس به.  سن یرو  ارو ی اون  یحت بودن؛  یران یا  همه

  گوش   هاشحرف   به  قیدق  و   متفکر  همه.  دادی م  حیتوض   بود،   هم  زشت  یقه یعت

 !یتام و  یمان و  یسام یحت  دادن؛یم

  سام .  دادن  متی ق  کردن  شروع  هیبق  کمکم   و   شد  تموم  َمرده  یهاصحبت   باالخره

 مشورت   باهم  داشتن  بودن،  نشسته  هم  کنار  ورماون  سه  هر  که  هم  ردادیت  و   یمان

 ! یگالب برگ  ورن یا  کال   که هم من و  کردنیم

 و   کردم  باز  دهن  ناخودآگاه  و   هو ی  هم  من.  کرد  شنهادیپ اردیلیم  10  متیق  نفر  هی

 : زدم داد

 ! اردیلیم 11 -

 : زد عربده ارو ی و  کردن نگاهم همه

 . اردیلی م 11 خانم نیا -

  زدم   یشخندین   هم  من.  کردن  نگاهم  متعجب   و   سمتم  برگشتن  ردادیت  و   یمان  و   سام

 :گفتم و 

 .شم عمل  وارد خودم  گفتم ن،یماست که شما -
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 :گفت یکس

 . اردیلیم 13 -

 : گفتم عیسر

 . اردیلیم 16 -

 : گفت کنارم از ردادیت

 .بگو  متیق یجورن یهم  ست،ی ن خودت مال  که پولش! خوبه خوبه -

 ! بابا شو  گم -

 :شدم عمل  وارد عیسر من و  کرد شنهادیپ  اردی لیم 20 یکس

 . اردیلیم 30 -

 . اردیلیم 35 -

 ! اصال   40 -

 .ارد یلیم 47 -

 .زدی م داد گهید  یکی زدم،یم داد  من زد،ی م داد گهید  یکی زدم،ی م داد من

 : اومد بلبشو  اون تو  ردادیت  یصدا

 نه؟  ی ارینم کم -

 . نه -

 : زدم داد بعد

 . اردیلیم 60 -

 .بودن زده زل  بهم بز نیع طورن یهم  هم ردادیت و  یمان و  سام

- 68. 

 . اردیلیم 85 -

- 95. 

 :زدم داد هو ی و  گرفت حرصم رفتم، در کوره از
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 . اردیلیم 110 -

 .بود  نیزم کف کامال   ردادیت فک و  بود مونده باز همه هادهن 

 ... باالخره و  نداشت یشنهادی پ  چیه یکس و  کرد شمارش به شروع ارو ی

 .دالور  خانم  نیا  به شد فروخته -

 . کردنی م نگاهم  متعجب که تاسه  نیا  سمت برگشتم  بعد و  زدم یمفتخر لبخند

  ی ل یخ  بعد  و   بستم  رو   دهنش  و   ردادیت  یچونه  ریز  گذاشتم  رو   دستم  شدم،  بلند

 : گفتم کیش و  خانمانه

 . ونیآقا منتظرتونم -

 . رفتم رونیب  سالن از دست به پالتو  و 

*** 

  بار   ه ی  و   دمی خواب  سام  اتاق  تو   بار  هی .  بردی نم  خوابم  کردمی م  یهرکار.  زدم  یغلت

  دم، یکش  یپوف  کالفه.  برهی نم  خوابم  راحت  خودم  یجا  سر  کال    گهید   رداد،یت  اتاق  تو 

 .سقف به زدم زل  و  کردم هم قفل  رو  هامدست  و  دمیکش  دراز بازطاق

 تاشونسه   هر  کلمه  یواقع  یمعنا  به  ی عنی. دهی مزا  روز  افتادم، شیپ  روز  سه   ادی

 و   خوردم  حرص  سرش  یخودیب  آخه؛  بود  هم  یچرت  یقهیعت !  بودن  کرده  کف

  باعث   هم  کارم  نیا  یانگار  شدم،  متوجه  االن  تا  که  طورن یا .  دادم  جر  رو   محنجره 

  یه  رو   روز  اون  و   رهیگی م  لمیتحو   شتریب   ردادیت. شده  تاسه   نیا   شتریب   شدننرم

 تهش  قشنگ  و  نبود  که  خودت  پول   ا، یکرد  فیک  خوب»  گهیم  مدام  و   ندازهی م  ادمی

ت نکهیا با» ای!« یدرآورد رو   .« یکرد یخال رو  بمونیج یول داشت؛ ول یا کار 

  خودم  یبرا  رو  مزخرف  یقهیعت  اون  انگار  گهیم   نیهمچ!  جهیهو   یلیخ  کال  

  رو   نای ا  دست  یزیچ  ه ی  تا   دادم   جر  رو   محنجره   دم،ی کش  زحمت  سرم   ریخ !  گرفتم

  شتر ی ب  ی مان!  کنهیم  و رو ر  یجورنی ا   گردهی برم  یجاخال  یکه یمرت   بعد   ره؛ یبگ

 کرد   ذوق  یکل  هم  دیآن!  دیآن  و !  وانهی ح  کال    الش،یخیب  که   هم  سام  و   داره  رو   هوام

 از  رو   هامحموله   یجا  کن  یسع  شده،  جلب  یحدود  تا  اعتمادشون  که  حاال  گفت  و 

  خوب  هم  رو  نیا  و   بودم  قیدق  کارم  تو   من  اما  ؛یبکش  رونیب  زبونشون  ریز

  تالش   و  صبر  شتر یب   د یبا.  بفهمم  رو  هامحموله  یجا  تونمی نم   فعال    که  دونستم یم

 . کنم
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 رون یب  رفتم  اتاق  از!  برهی نم  خوابم  اتاق  نیا   تو   من  نه،.  شدم  بلند  جام  از  کالفه

 و   زدم  در  دوباره.  دمی نشن  یجواب  اما  زدم؛  در.  ردادیت  اتاق  سمت  کردم  حرکت  و 

  دادم   رو   رهیدستگ.  دیآن  اتاق  سمت  رفتم  و  کردم  گردعقب .  ستین   نه.  یچیه  هم  باز

  زار یاافه یق با و  کالفه. شهی نم داری ب ادیب هم ل یس  اگه نکهیا . نشد باز اما ن؛یی پا

 .  شد باز در   بعد یکم  که زدم در ،یمان اتاق سمت رفتم

 .کرد نگاهم خوابالو  یاافه یق و  دهیژول یموها با

 بله؟  -

 ؟ یبود خواب عه -

 . کرد نگاهم  هیاندرسفعاقل 

 . دمیرقصی م داشتم  پس نه -

 مزاحمم؟ ! آخ آخ -

 . هم بدجور -

 .یاوک آها -

 . داخل  رفتم و  گذشتم بود  داده هیتک  وارید  به که دستش  ریز از بعد

 .کرد نگاهم برگشت گرد یهاچشم   با و  متعجب

 ! ؟یزک یگفت نیقزو  پا سنگ  به  یدونستیم -

 : گفتم باز  شین  با و  تختش رو  نشستم

 . دانمی م ،یبل -

 : دیپرس  بعد و  انداخت  باال ییابرو 

 ن؟ یکرد مشعوف رو  ما حضورتون با یشبنصفه  چرا االن -

 .دادنشونتکون  به کردم شروع و  کردم زونیآو  تخت رو  از رو  پاهام

 . بردی نم خوابم اتاقم تو  -

 !تاش ی ش شد هاشچشم 
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 ؟یدار  یآزارمردم!  ؟یضیمر  تو   دختر!  نجا؟یا  یاومد  بردینم  خوابت  چون  االن  -

 ! هان؟ ؟یآزارمردم  از یکنیم یسود چه

 !تو  یکنیم و رو ر چقدر  بابا، رفت سرم! ه َا -

 .تادوازده  شد هاشچشم  بار ن یا

  هم  طلبکار بعد ،یکرد دارمیب من، اتاق یاومد یشد پا! یچ قد یدار رو  دختر -

 ! ؟یهست

 . دادم تکون هوا تو  رو  هامدست  و  شدم  بلند

رو  یکه یمرت . نجایا  اومدم خوردم زیچ  اصال   من - رز   ! ز 

 . بستم رو  در و  رونیب  رفتم اتاق از بعد

  یصفحه   با  رفتن  ور  به  کردم  شروع  بعد  و   زدم   در!  زهرمار  برج   اتاق   سمت  رفتم

 ی هالباس  با  سام.  موند  هوا  تو   من  دست  و   شد  باز  اتاق  در.  رهیدستگ   تال یج ید

  زنه ی م  داد  داره  شافه یق   نبود؟  خواب  نیا .  شد  ظاهر  جلوم  مرتب  یموها  و   یراحت

 . بوده داریب

 : گفت و  کرد نگاهم

 ؟یخوای م یچ -

 بخوابم؟   نجای ا شهیم -

 : گفتم  عیسر من و  باال  دیپر ابروش یتا هی

 . برهی نم  خوابم اتاقم تو  خب -

 .شد حل  که شوفاژ یه یقض -

 برم  شهی نم   داری ب  اصال    که  دیآن.  اونجا  برهی نم  خوابم  دونم،ی نم  یول  خب  آره  -

 ! کهیمرت  باباش گور... که هم یمان و  ستین  هم ردادیت  و  ششیپ

 . باال دیپر  ابروهاش

 !لطفا -

  رفتم   عیسر  باز  شین  با  و   زدهذوق  هم  من  کنار؛  رفت  بعد  و   دیکش  یپوف  کالفه

 . داخل 
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  که   یی هاالمپ   آباژور،  نور ،ییروشنا  تنها و   بود خاموش همه  هابرق  اتاق  داخل 

 .بود شهر و  محوطه یهاچراغ و  بودن وارید ومیآکوار و  تختش ومیآکوار داخل 

.  نشست  پشتش  و   یزیم  سمت  رفت  بهم،  توجه  بدون  و   بست  رو   در  سرمپشت   سام

 .مطالعه  به کرد شروع بعد و  زد ینکیع

  زل .  نشستم  روش  و   تختش  سمت  رفتم.  اتاقش  داخل   امیب  گذاشته  نیا   که  بهیعج

  سمت   شدم   خم   و   تخت  رو   رفتم  کامل   شد،  باز  شمین .  تخت  تاج  ومیآکوار  به   زدم

 . رفتن در سمت اون یهایماه که زدم شهیش به یتق انگشتم با. ومیآکوار

  که   دمیخندیم  و   زدمیم  تقتق  آروم!  دوباره  و   دوباره  زدم،  دوباره  و   دمیخند 

 : اومد  در سام یصدا

 ! کنم؟یم مطالعه دارم  ینیبی نم! رو  صدات  نییپا  اریب -

 :گفتم  کردم، اخم و  بستم رو  شمین.  سمتش برگشتم

  حس   به  یبزن  گند  دیبا   شهی هم  هان؟  خنده؟ ی م  و   شاده  یکی  ینی بب  یتونی نم  یجد  -

 ؟ یدی م  ریگ  دارن  احساس  که  ییکسا  به  چرا  یندار  حس  خودت  انت؟یاطراف  حال   و 

 و   باز  شینی ب  یهاپره   و   بودن  شده  بلندبلند  هاشنفس .  بود  شده  یعصب  انگار

 . شدی م بسته

 قورت  رو   دهنم  آب!  خشن  چه!  اوه اوه. زیم  رو   انداخت  و   زد  چنگ  رو   نکشیع

 . دادم

 ... من  نیبب -

 ! سیه -

 ...سام -

 : زد داد و  سمتم برگشت

 ! ساکت -

  حساسم   یادیز  کمه ی  دونمی م!  یعوض  یکه یمرت.  نشست  گلوم  تو   یکیکوچ   یبغض

 .بشه برخورد یجورن یا  باهام  که دمینم  و  ندادم اجازه هرگز یول
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 انقدر .  بستمش  رفتم  یوقت  و   کردم  باز  رو   درش  تراس،  سمت  رفتم  و   شدم  بلند

 . شدم خم هانرده یرو  و  دمیکش یقیعم نفس!  اتاقم  برنگردم که بودم پررو 

 . داشت یبد سوز و  بود سرد هوا

  نداره   حق  یچکیه   کنه؛   صحبت   یطورن یا   باهام   نداشت  حق.  داشتم  بغض   هنوز

  خوردم،   کتک  دم،یشن  داد  یکاف  یاندازه  به  میزندگ  تو .  بزنه  حرف  یطورن یا   باهام

  خوارم   یکس  هم  باز  یلعنت  تیمأمور هی  تو   ستین  قرار  هم  االن  حاال  شدم؛  یزخم

 م گونه  رو   د یچک یاشک قطره!  کرد  خوارم آشغالم  پدر  اون  یکاف  یاندازه   به !  کنه

  حس   رو   حضورش  بعد  و   اومد  سرمپشت  از  در   یصدا  هو ی.  زدم  پسش  ع یسر  که

 .کردم

 . داخل  ایب -

 .خوامی نم -

 . یخوری م سرما -

 . کردم پاک  رو  میبعد اشک قطره

 ! ستین مهم -

 . انداخت  باال ییابرو 

 ست؟ ین -

 . دمی کش باال رو  مین یب

 باشم؟  مهم  خودم یبرا  حاال که بودم مهم یک یبرا یک   -

 . نگفت یزیچ

  دلم   صبور،  سنگ  هی  و   بغض  هی   اشک،  خواستم،ی م   هیگر.  بود  گرفته  دلم

  خودم   دست  گهید  هاماشک .  رونیب  زم یبر  رو   هست  دلم  تو   یزیهرچ  خواستیم

 : شدم همراه باهاشون هم من و  ختنیر نبود،

 ... نداشتم تیاهم  کسچیه  یبرا بودم، تنها میزندگ کل  تو  -

 مادرت؟  و  پدر -

 .کردم پاک  رو  هاماشک  و  زدم یتلخ پوزخند
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  من   که  یپدر  از  کشت؟  رو   مادرم  که  یپدر  از  ازشون؟  بگم  ی چ!  مادر؟  و   پدر  -

 بگم؟   یچ دختر؟ نه  دیدیم شبرده  هیشب رو 

 : بود داربغض  حاال  هم لحنم

 . مادر هی  پدر، هی ،خونواده   هی خواستم،ی م یزندگ  هی فقط من -

 . هیگر ریز  زدم بلند ه،یگر ریز زدم اریاخت یب هو ی  اما کردم؛ پاک  رو  هاماشک

 : کردم گله بلند و  کردم هیگر  بلند

 کردم؟  یگناه چه من مگه -

 : زدم داد آسمون به رو  و  بردم باال رو  سرم

 کاری چ  بشه؟  نیا   م یزندگ  که  کردم  یی خطا  چه   هان؟  بود؟  یچ  من  اشتباه  مگه  -

 ؟یکرد طورنی ا رو  روزگارم چرا بوده؟ یچ اشتباهم کردم؟

 . کردم هیگر  بلند

 چرا؟  چرا؟ -

 . کردم هیگر و  گذاشتم نرده یرو رو  سرم

 چرا؟  -

 .گرفت رو  بازوم و  اومد سمتم. شکست رو  سکوتش یروزه انگار هم سام

 . کن تمومش گه،ید  بسه -

 : زدم غیج بهش رو  و  باال آوردم رو  سرم

!  هامضجه   نه  بشه  تموم  میزندگ   خوادی م  دلم  م؟یزندگ  ای  هامه یگر  بسه؟  یچ  -

 ؟یفهمیم

 : گفتم تلخم لحن با. اشک یکل با پوزخند  هی زدم، پوزخند که بگه یزیچ خواست

  که   ییتو   ؟یدونی م  اصال    یچ  تو   گم؟یم  تو   به  رو   نای ا  دارم  چرا!  موونهید  من  -

 من؟  یجهنم یزندگ از یفهمی م یچ  بوده، بلبل  و  گل  تیزندگ کل 

 . زدم پوزخند هم باز و  کردم وراون رو  روم
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  که   یکس  تبهکار،  نیترخطرناک   کار،خالف  نیتربزرگ .  یفهمی نم  یچیه  -

  از   دارن  خوف  ازش  و   شناسنشیم   همه  که  یکس  ست،همه   گوش  تو   شآوازه

 !فهمه؟ی م یچ غصه و  درد

 هم اون کردم، نگاهش و  برگشتم. رونیب داد آروم  رو نفسش فقط نگفت، یزیچ

  سبزش   یهاچشم   اون  هاش،چشم   اما  بودم؛  شده   وونهید  واقعا    دیشا .  کرد  نگاهم

  ناراحت   هم  اون  بود،  اومده  در  یسرد   حالت  از  نگاهش  سبز.  نبود  سرد  گهید

  و   گرفتن  دربر  رو   هامدست   هاش،دست.  کردن  رصد  رو   هامچشم   هاش،چشم.  بود

 : گفت یآروم لحن  با.  گرفت قرار صورتم ترازهم  صورتش

 .فهممتی م من کنم،ی م درکت رها، -

  ن، یا  زبونش  از  من  لقب  شهیهم.  آوردیم  زبون  به  رو   اسمم  که  بود  بار  نیاول

 ...حاال اما ؛بود  گهید  یزایچ و  دختر و  نیا و  اون

 . نشست لبم رو  یپوزخند

 ! زارمیب  ترحم  از من راد، جناب -

 . داد تکون نیطرف به رو  سرش

 . ستین  ترحم نی ا! نه -

  سبز   یهاچشم   نیا   بود  بار  ن یاول.  کردم  نگاه  هاشچشم   سبز   به   فقط  نگفتم،   یزیچ

 .بودم  شده محوش حاال و  دمیدی م کینزد از رو  باشیز و 

 : گفت و  گرفت رو  بازوم

 . سرده داخل، میبر -

 .کردم  حرکت در سمت فقط حرفی ب هم من و 

*** 

  شده  صبح.  انداختم دوروبر  به ینگاه. کردم باز رو  هامچشم  و  دمیکش یاازه یخم

.  مید یخواب  فاصله  با  اما  تخت  یرو   دو   هر  شبید.  نبود  سام  از  یخبر  و   بود

  حالت   هام،ه یگر  هام،حرف .  افتادم  شب ید  ادی  هو ی  که  دادم  خودم  به  یوقوسکش

 یپوف.  شد  بلند  اتاق   در  یصدا  که  خاروندم   رو   سرم  افکارم،  مبهوت.  سام  نگاه
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  درد   گهید  کمرم  عجب  چه.  نییپا   دمی پر   تخت  رو   از  و   زدم  پس  رو   پتو   و   دمیکش

 !رهیگی نم

  تعجب   دنمید   با.  بود  خانم   امنساء.  کردم  باز   رو   در  بعد   و   نشست   لبم  رو   یلبخند

 یفکرها  نکهیا  کال    و   کنهیم  کاریچ  سیرئ  اتاق  داخل   نیا  گهیم  حتما    االن  کرد؛

 ! کنهیم خطور مخش به بد

 . جان  خاله سالم... امنس سالم -

 .زد یلبخند

 . دخترم سالم -

 . انداخت  من بعد و  اتاق داخل   به ینگاه

 ؟ یبود نجایا  شبید  کجان؟ آقا -

 . گرفتم گاز رو  لبم کنار

 .بله  -

 : گفتم عیسر که  باال دیپر  ابروهاش

 . مای دیخواب  فاصله تی رعا با  نجا،یا  اومدم... و  بردی نم خوابم اتاقم تو ... زهیچ -

 :گفت و  دیخند 

  ی برا  رمیبگ   اجازه  آقا  از  که  امیب  خواستم   دخترم،  خب.  باشه  زم،یعز  باشه  -

 ستش؟ ی ن. عمارت نظافت

 : گفتم جیگ

 ! عمارت؟ نظافت. ستی ن نه -

  داده،   عمارت  باغ  داخل   رو   جشن  کی   ب یترت  غروب  امروز  یمان  آقا  زم؛یعز  آره  -

 . میکن نظافت رو  محوطه و  عمارت دیبا

 : دمیپرس  متعجب

 ؟ ی چ یبرا جشن -

 : گفت و  دیکش بود، بسته یاسبدم  که دشیسف یموها به یدست   خانم امنساء
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 که  سودمندشون معامالت  از یکی خاطربه  کنم فکر. دونمی نم  قیدق هم من واال -

 .کنن دعوت رو  دوستانشون و  شرکا و  رنیبگ  یمهمون قراره شده، انجام موفق

 .خاروندم رو  سرم

 .آها -

 : گفت و  برداشت عقببه   یقدم  خانم امنساء

 . میکنیم شروع رو  یکارنظافت  ما پس خب -

 ! یمهمون!  عجب.  بستم  رو   در  و   اتاق  داخل   رفتم  بعد   و   دادم   تکون  سر  و   زدم   لبخند

  اومدم   صورت،  و   دست  شستن  و   هیکل  یه یتخل   بعد  و   یبهداشت  س یسرو   سمت   رفتم

. چشمم   به  زدم  و   برداشتم  تخت  کنار  آباژور  زیم  یرو   از  رو   نکمیع  و   رفتم.  رونیب

  ه ی  بار  ن یاول  یبرا  سام  و   من  نجا،ی ا   شب،ید.  شدم  داخلش  و   تراس  سمت  رفتم

  هم   اریسام   و   نبودم  بشاش   یرها  نی ا   گهید  من .  میشد   کینزد   هم  به   گهید  مدل 

 .نبود سرد سام اون

.  نشوند  لبم   رو   یلبخند  و   کرد  پخش  صورتم  یتو   رو   موهام  صبح  خنک  مینس

  کمرم .  بود  بهتر  یلیخ   حالم  حاال  و   بودن  کرده  سبکم  شب،ی د  یهاه یگر  و   گله  انگار

  اتاق  سمت  رفتم.  رونیب زدم  اتاق  از  و   داخل   رفتم.  بود خوب  خوب    ،یعال  که  هم

  ادم ی  هو ی  اما  گشتم؛ی م  مناسب  لباس  هی  دنبال   دی با.  رفتم  چمدونم  سراغ  و   خودم

 !اوردمین  خودم با یای مجلس لباس چیه که من اومد،

*** 

 : اومد شکالفه  یصدا

  ت یاهم   گه ید  اصال    ینکن  انتخاب  رو   نظرت  مد  لباس  گهید   ربع  ه ی  تا  خدا  به   -

  و   ذارمی م  جا  نیهم   رو   تو   و   کنمیم  روشنش  شم،ی م  نمیماش  سوار  رمی م  دم،ی نم

 .رمیم

 ! بابا برو  -

 . یشیآرا لوازم یمغازه  هی  سمت رفتم و  گفتم رو  نیا

 : دیغر  باز ردادیت

 ؟ یشیآرا لوازم -
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 سمت  رفتم  و   کردم  نگاه  اطراف  به  باز   شین  با.  شدم  داخل   و   رفتم  غرهچشم  بهش

 . رژها قسمت

 : اومد ردادیت  یصدا  که برداشتم یکرم رژ هی

 ! یندار که هم قهیسل -

 :زدم تشر بهش رو 

  فرستاد، ی نم  باهام  رو   تو   یمان  کاش  آخ  بزنه؟  حرف  تونهی م  چقدر  آدم  یعنی  -

 .اومدی م  باهام خودش الاقل 

 :گفت و  کرد اخم

 ! بخواد دلت  هم یلیخ -

 : کردم جمع رو  مین یب

 !خوادی م که هم چقدر -

 : اومد در ردادیت  یصدا که برداشتم  رو  یکی. هاالک  قسمت سمت رفتم و 

 کار؟یچ یخوایم الک  -

 : کردم نگاهش یحرص

 ! تو  یحرفی م چقدر یعنی کنن؟یم  کاریچ رو  الک  خب! لبم به  بزنم خوامیم -

  به  دادم رو  هامکفش کیپالست. رونی ب  میاومد و  کرد حساب ردادیت رو  رژ و الک 

 .کردم  حمل  خودم رو  الک  و  رژ ک یپالست  و  ردادیت

 ؟ یکنیم  بار حمل  یدار رو  یفسقل اون ینش  خسته -

 !شمیم متحمل  دارم رو  ینی سنگ بار چه یدونی نم آخ -

 . افتاد راه دنبالم هم اون ،یبرقپله سمت  رفتم من و  انداخت  باال ییابرو  ردادیت

 خوام؟ی م  لباس منم گفت اصال   ر؛ی بگ ادی دی آن دوستت اون از کمه ی  ؟یدونیم -

 : دادم جواب و  هاشمغازه  و  نییپا یطبقه  به زدم زل 

 . باشه  همراهش هم شب لباس هی  دیبا  بره  یقبرستون هر اون -

 . شد خفه کال   ردادیت
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 رو   چشمم  خفن  لباس  هی  گشتن،  وراون  و   ورنیا  و   دورزدن  یکل  از  بعد  باالخره

 چقدر  و   هیچ  نیا  گفت  و   زد  غر  یکل   ردادیت  البته  ساده؛  و  بود  خوشگل .  گرفت

  ها ی بارب  نهو یع  و   نخر  رو   نیا  کن  ولش  و   یهست  یصورتپلنگ  مگه  و   شلوغه

  رسما    یعنی  متشیق  و   دمی خر  هم  آخرش!  هاوپرتچرت   نیا  از  خالصه  و   یشیم

 .کرد ورشکست رو  ردادیت

 هی  یجابه   ،ی هست  پرستپول   انقدر  چرا  دمیپرس  ازش  یوقت  و   زد  غر  سرم  یکل

 : برام گفت شعر ،یحسابدرست  جواب

  تا   /داشت  دیبایم  دالر  خود  بالشت  در   /داشت  دیبایم  کار   کوچه  کاسب  چون»  -

 !« داشت دیبای م اری هزار خانه، صد /میقد  پادشاهان چو  گذرد خوش

  با   پررو؛  هم   اشتهاست،خوش  یلیخ  هم.  ستین   شتر یب   گاو   شاعر  هی  نکهی ا  خالصه

 !  کوچه کاسب گهی م است،یماف کار تو   نکهیا

  اتاقم   داخل .  میبرگشت   هم  ما  و   عمارت  در  دنیم  ل یتحو   خودشون  گفتن  رو   لباس 

 .بودم غروب منتظر و  خوندمی م رو  کتابم و  بودم

 . بودن یکار مشغول  همه و  بود بلبشو   یبیعج طور  به محوطه و  عمارت داخل 

  ی سع  رداد،یت  و   دمشی د  صبح  همون  فقط  که  هم  یمان  دم،ی ند  رو   سام  اصال    صبح  از

 .زنهی م دارم هاشپول  خاطربه   باشم  اگه که نباشم  دستش دم  کنمیم

 . ستین  بند جا ه ی  اصال   که جشن یبرا داره ذوق بچه  انقدر که هم دیآن

  کردم   نگاه  یعصب.  داخل   اومد  خر  نی ع  یک ی  و   شد  باز  در  هو ی  که  بودم  کتاب  محو 

 . دمید رو  صمد و 

 ؟ ی ستین  بلد درزدن! یهو  -

 گورش  و   تختم  رو   انداخت  بود  دستش  که  یبزرگ  و   ضیعر  یجعبه   و   کرد  اخم  فقط

 .کرد گم رو 

 ! آساغول  مردک 

!  لباسم اوه. برداشتم رو  درش و  شدم خم جعبه سمت و  زیم رو  گذاشتم رو  کتاب

 . نیبب حاال! ارمیدرم من رو  دیآن یهاچشم  یعن ی.  شد باز شمین  دنشی د با
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  عمارت   برگشته  هم  سام  و   اومدن  هامهمون  از  یکم  که  دادن  خبر  بعد،  ساعت  چند

  و   کردم  تنم   رو   لباس   هامستخدم   از  یکی  کمک   به  هم  من .  میبش   حاضر   کمکم  و 

 . شدم آماده کامل 

  که   دیآن   نیا  حاال.  نشستم  لبم  رو  یلبخند.  زدم  زل   خودم  به  و   ستادمیا  نهیآ  یجلو 

  د یآن   ستایوا.  نهی بب  رو   من  فقط  بذار  زشته،  رها  زشته،  رها  گهی م  رهیم  راه  یه

 ! خانم

  همه   و   بشه  شلوغ  شتری ب  یکمه ی  تا  کردم   صبر  و   نشستم تخت  رو   آماده  و   حاضر

 و   دمی پر  جام   از عیسر. اومد  در  یصدا  هو ی که  بودم نشسته.  عمارت  باغ به  برن

 . داشتم نگه رو  در بازوم با

 ! ایا ین -

 : اومد دیآن  متعجب یصدا

 ! چرا؟! وا -

 . امیم گهید کمه ی  هم من نییپا برو .  این گفتم -

 : اومد  صداش

 ! ایُخل -

 .رفت و 

 ک ی  هی.  کنم  یریجلوگ  هیبق  ورود  از  تا  ستادمیا  جا  همون  و   دمیکش   یراحت  نفس

. بود  شده  شلوغ  چقدر  محوطه  که  دمید   پنجره  از  من  و   گذشت  یمین  و   ساعت

  آماده   رو   خودم   ی وقت.  اومدی م  هم  باال  نیا   تا   که   بود  بلند  قدراون   هم   آهنگ  یصدا

 . رونیب  رفتم و  کردم باز رو  اتاق در  دم،ید

.  بود  خلوت  هم  اونجا  ،یاصل  سالن  به  رفتم  آسانسور  با .  بود  خلوت  کامال    سالن

  داخل   محوطه،  یانتها.  شدم  خارج  سالن  از  و   سمتش  رفتم  من  و   بود  باز  سالن  در

 .کردیم  غروب کمکم  اما بود؛ روشن هنوز هوا. باغ

 های بعض.  شدم  تیجمع  وارد  و   رفتم  ن ییپا  باغ  یهاپله   از.  باغ  سمت  افتادم  راه

  ره یخ  اطراف  به.  گذشتنیم  کنارم  از  تفاوتیب  هم  عده  هی  و   کردنی م  نگاهم  رهیخ

 . شدم
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  ض ی عر  ز یم  ه ی  بودن،   دهیچ   رهیغ  و   کاناپه  و   زیم  و   ی صندل  رو   باغ   از   ییهاقسمت 

 . یدنینوش و  ی خوراک از بود  پر روش که بودن گذاشته هم

 . بگردم  ردادیت و  یمان و  سام و  دی آن دنبال  کردم یسع

  دادم یم  ل یتحو   لبخند  هی  و   سر  هی  هیبق  یهاسالم   به  و   گشتمی م  رو   اطراف داشتم

  شه یهم   که  نمی ا.  سمتم  اومدی م  باز  دهن  با  داشت  که  ردادیت   به  افتاد  چشمم  هو ی  که

 : گفت متعجب. کرد رصد رو  سرتاپام  و  ستادیا رومروبه . نهی زم کف فکش

 ! ؟ یخودت االن -

 . کردم نگاهش  هیاندرسفعاقل 

 ! اونم  پس نه -

 . گرفتم یژست و  زدم لبخند. بهم بود زده زل  باز  حلق با  همچنان

 شدم؟  بایز -

 :گفت و  کرد جمع رو  صورتش هو ی

 . یهست یبود که یچهارچشم مونیم همون -

  پاش   به   دم یکوب  محکم   م،ی سانت  ۲۰  پاشنه   کفش  با  و   ذوقم  تو   خورد  قشنگ  یعنی

  ع یسر  اما  بزنه؛  نعره  خواست  و   شد  باز  یچ  نی ع  دهنش.  شد  ناقص  رسما    یعنی  که

 !بچه یاله . رفت و  دیدو  و  گرفت رو  دهنش جلو 

 مشروب   وانیل  هی  و   بود  داده  لم  کاناپه  هی  یرو .  سام  به  افتاد  چشمم  که  دمیخند 

 اومدنی م  یخرکعشوه   و   بودن  ستاده ی ا  باالسرش  هم  دختر  دوتا  بود،  دستش  هم

 . دیمالی م سام بدن  به رو  خودش و  بود  بغلش تو  هم یکی و 

  کنار   وان،یل  یلبه   دنمی د  با  و   افتاد  بهم   نگاهش  چون  شد؛  نگاهم  متوجه   انگار

 . خورد سر دخترها  از یکی  پشت از  دستش و  شد خشک لبش

 .یاگه ید  سمت رفتم و  زدم یپوزخند

 بهم   یکس  لحظه،   نیهم   تو .  زدنیم  حرف  داشتن  که   یمان  و   دی آن  به   افتاد   چشمم

 به  میکرد  شروع  و   وسط  میرفت  ارو ی  با.  کردم  قبول  کله  با  من  و   داد  شنهادیپ

 : گفت َمرده که کردمی م  نگاه دوروبر به  داشتم. میکرد  دنیرقص
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 ؟ یفارس -

  ی مزخرف  یلهجه   چه  و   زدی م  حرف   ی فارس  اما   بود؛   یخارج .  کردم  نگاهش  متعجب 

 . داشت هم

 . بله -

 :گفت شلهجه  همون با و  زد لبخند

 . نیبلد یفارس و  نیهست  یران یا  پس اوه -

 ! بلدم یاسکاتلند و   هستم یرانیا  پس نه

 . زدم یایمصنوع لبخند

 . بله -

 :گفت و  زد لبخند

 شما؟  و  هستم مکس من -

 ! مکس جناب ، هستم رها منم -

 ! فتادم؟یم مگس یکلمه   ادی چرا

 :گفت کنارمون از یکس که میبود رقص حال  در

 رم؟ یبگ قرض رو  شونیا  هست اجازه -

 ! من؟  با! سام؟ جان؟. دمید  رو  سام من و  میستادیا دو  هر

 :گفت و  زد یایزورک لبخند لشیم  برخالف مکس

 . راد یآقا حتما   -

  سام .  رفت  و   شد   رد  کنارمون  از  و   سام  دست  تو   گذاشت   و   کرد  ول   رو   دستم  بعد  و 

 اجبار به  من  و   خوردنتکون  به  کرد  شروع  بعد  و   داد  جا  دستش  یتو   رو   دستم

  باالخره . کردمی م  نگاهش پررو  پررو   هم  من و  بود  زده زل  بهم. کردم شی همراه

 :گفت که کردم وراون رو  روم

 ؟ یکنی نم  نگاهم چرا -

 : گفتم و  کردم نگاهش
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 کنم؟  نگاهت که یدار یچ  هم بعدش! بهت بودم  زده زل  االن تا خوبه -

  ی چشما  اون  به  دی با  که  هرچند.  کردم  وراون  رو   روم  هم  باز  من  و   داد  باال  ییابرو 

 . کردمیم اعتراف  تشیجذاب  و  رنگخوش

 : گفتم و  سمتش برگشتم  یحرص من و  شد وارد کمرم به یفشار هو ی

 . بودم خورده ریت  خوبه! یکرد خرد رو  کمرم چته؟ -

 :گفت و  کرد سرمپشت  به یااشاره سر با. کردی م نگاه سرمپشت  به  داشت

 . مخمه رو  نیا -

 . شدی نم اما  نم؛یبب   برگردم کردم یسع

 ؟ یک -

 . ترسونیپ -

 . کردم نگاهش  متعجب

 ! ترسون؟یپ -

 . کرد نگاهم  آشکار یحرص با

 !یکردیم حال   باهاش االن تا یداشت که ینیهم -

 !استغفرهللا... داشتم انگار گهیم  نیهمچ حاال! وا مکس؟

 ! ؟ی کن یخال من یده یدصدمه  کمر یرو  رو  حرصت دیبا  مخته رو  نیا االن -

 .کرد شل  عی سر و  شد فشار و  دستش متوجه  تازه انگار

 . ازش برگردوندم رو  روم اکراه با! وونهید

  و   فانوس  ینورها  با  اطراف  و   بود  کیتار  و   بود  شده  شب  کامال    گهید  حاال

 قشنگ   واقعا    فضا.  بود  شده  روشن  رهیغ  و   هاربرقیت  و   هاوسپنت   ساختمون

 . بود شده

  ن یا   اما  بشه؛  تموم  زودتر  دارم  دوست  و   رهیم  سر  محوصله  رقص  موقع  معموال

  ه ی  انگار  رومروبه   مرد  نیا  با  دنیرقص.  دارم  متفاوت  حس  هی  چرا  دونمی نم  بار

 . داره گهید حال  و  حس
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 . نهی ریش  اما کنم؛ فشیتوص تونمی نم

  نکه ی ا.  شدن  دهیچیپ  دورم  یقو   یبازوها  اون  و   هستم  آغوشش  تو   بایتقر  نکهیا

  احساس   بدنم  مقابل   رو   بدنش  یسفت  تونمی م  که   کنینزد  هم  به  چنان  هامونبدن 

 . کنم

...  که...  که  هستن   کنندهره یخ  و   با یز   اونا.  ریناپذ ف یتوص ...  هاچشم   اون  و 

  دور   دستش  دستشه،  داخل   دستم.  کنم  نگاهشون  فقط  دارم  دوست  اما  دونم؛ی نم

 . انگار کنهیم مسخم. نگاهم خیم نگاهش و  کمرم،

 .شد قفل  نگاهمون دوباره و  داد یچرخ کیموز  تمیر با منو 

  م ی همراه  لطافت  با  اون.  میکردی م  حرکت  آهنگ  ضرب  با  تنش  قفل   و   بدنش  یمواز

 رو   هامدست   گذاشتن   با  من  و   کردیم   بلندم  کمر  از  و   چرخوندی م  رو   من  و   کردیم

 . دمیچرخی م دورش هاششونه

  که .  کردی م  متعجب  منو   هم  ن یهم  و   بود  یی ارو یرو   بایتقر  و   قشنگ  صحنه   هی

 . کنمی م تجربه  یمرد نیچن  با  دارم رو  ییبایز یلحظه  نیچن

 : گفت بود، رهیخ بهم اون و  می دیرقصی م باهم که طورهمون

 . سین  بد دنتیرقص -

 :گفتم و  زدم یمغرور لبخند

 . استعداده از پر درونم -

  اون   برم  کردم  هوس  اوخ،.  هاوسپنت  یباال  یچراغون  گاردنروف   به  افتاد  چشمم

 :گفت چون شد؛ مخواسته  و  نگاهم متوجه  سام انگار. باال

 باال؟  اون یبر یخوایم -

 : گفتم گاردنروف به بودم زده زل  که طورهمون

 . برم خوادی م دلم بدجور -

 . یاک -

 . دیکش و  گرفت رو  دستم بعد ستاد،یا و  گفت رو  نیا

 !وا

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 137 اسکین 98



  یرو  من بعد یکم و  آسانسور سمت  کشوند رو  من ساختمون؛ سالن داخل  میرفت

  به   بود،  وا  بناگوشم تا  که  یشین  با!  داشتم  ذوق  خر  نیع  یعنی.  بودم  گاردنروف

.  بایز  و   بود  یچراغون  نییپا  مثل   کردم؛  نگاه  اونجا  بزرگ   گاردنروف   اطراف

  و  بزرگ   شهر   و   عمارت  یمحوطه  به  ن،ییپا  به  زدم  زل   و   شلبه   سمت  دمیدو 

 . بودم دهی ند یقشنگ نیا به یامنظره  حاال تا. پام ریز ینوران

 ! قشنگه یل یخ خدا یوا -

 . ستادیا  کنارم سام

 . اومده خوشت  یلیخ یانگار -

 :گفتم و  کردم نگاهش  هیاندرسفعاقل 

 ! یچرت یجا چه اَه   اَه  بگم و  ادین  خوشم یداشت توقع  پس نه -

 . کرد نگاهم  باالرفته یابرو  با

 !رو  میماریب  نیا کامال   دارم قبول ! زیچ  همه  به بزنم گند بلدم  فقط من یعنی

 .کردم صاف رو  گلوم

 ! دیببخش  -

  یمنظره   به  شدم  رهیخ   هم  من  ن،یی پا  به  زد  زل   بعد  و   داد  تکون  تأسف  به  رو   سرش

  ادم ی  اصال    رو   سام   بی عج  محبت   نی ا   و   رو   لحظه  نیا  رو،  شب  نیا   من .  پام  ریز

 . رهینم

*** 

 : اومد  صداش. زدم در و  ستادمیا در به رو 

 هان؟  -

 ! بشر نیا  دا  ی جد شده فرهنگی ب چه

 : دمیغر  بلند

 فرهنگ؟ ی ب دادنهجواب  وضع چه نیا -

 : اومد  صداش
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 .بگو  رو  کارت -

 . کارم هیطوالن -

 . ندارم وقت -

 . هستم وقت ازمندین من یول -

 . ستمین  دارا من که -

 ! رونیب کشمی م داخلت از رو  وقتم االن  ؟یستین  دارا که -

  دستش   که  یکتاب   و   نییپا  شد  شوت  تخت  رو   از  دیآن  که  کردم  باز  رو   در  چنان  و 

 . سرش رو  افتاد محکم بود

 ؟ یشد  دستپاچه  چرا ؟یخوب عه -

 : دیغر و  باال  اومد و  دیچسب رو  پشتش

 !رو  دهنت ببند فقط -

 : گفتم و  زدم شخندین

 . شهی نم  شرمنده، -

 گهی م  داره  که  نانهیخشمگ  یاافه یق   با  د یآن.  نشستم  تخت  رو   کنارش  و   رفتم  و 

  من   توسط  شدنتنصف   خاطربه   یعال  فرصت  هی  تو   که  باش  منتظر  فقط  یعنی»

 ! بود زده زل  بهم «یش زیسورپرا

 . دادم تکون رو  سرم

 هان؟  -

 ! بنال  رو  کارت! درد -

 . ادینم مناله  ندارم، دنینال یحوصله  -

 ! نه ای  ایآ ده ید  کردم شک واقعا   هم من  و  دهی د انگل  هی  انگار  که کرد نگاهم  چنان

 :گفتم و  باال گرفتم رو  هامدست 

 . شمیم  آدم! بابا یاوک -

 . کرد نگاهم چپ
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 !خوبه -

 ! جنبهیب. کرد وراون رو  روش و 

 : گفتم بعد  شدم، یجد و  کردم جمع رو  مسخره َجو  اون و  رونیب  دادم رو  نفسم

 . دیآن کردمی م فکر تیمأمور اتمام به  داشتم -

 خب؟  -

  ممکنه   صوف  و   میداد   طولش  یکاف  یاندازه   به.  میکن   تمومش  زودتر  دی با  خب  -

 . باشه  شده یعصبان

 . داد تکون  سر دیآن

 . نهیهم  هم  من نظر خب، آره -

 : گفتم و  کردم نگاهش

  هنوز   البته  شده؛  جلب  یخوب  و   یکاف  حد  تا  نایا   اعتماد  که  یباش  شده  متوجه  دیبا  -

 . دادم انجام خوب رو  کارم من نکهیا  یعنی نیا  و  خوبه اما  داره جا

 : دادم ادامه و  زدم زل  بهش میمستق

 ؟ یاریب   ریگ  یزیچ  یمدارک  و   یکن  نفوذ  کارشون  دفتر  به  یجور  یتونست   ؟یچ  تو   -

 ! هیچ جوابم   شد رمیدستگ خوب هم من و  کرد هول 

 : گفتم کالفه و  میشونیپ  به زدم

 ؟ ی ماست انقدر آخه چرا! دی آن! دی آن! ای خدا -

 .نگفت یزیچ و  گرفت گاز رو  لبش یگوشه

 . بود اشتباه  تو  به  تیمأمور نیا  دادن هم اول  همون از -

 . کرد نگاهم مضطرب دیآن

 م؟ یکن کاری چ دی با حاال -

 :گفتم یای حرص لحن  با و  کردم نگاهش

  هم   تیمأمور  ن یا  و   افته یم  عقب  کارا  م؟یکن   یخواستی م  کاری چ!  یچیه  -

 .شهی م تریطوالن
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 :گفتم و  شدم بلند تـخت یرو  از من و  کرد نگاهم

  که   یمدارک  داکردنیپ  و   کارشون  دفتر  به  رفتن  یبرا  یراه  هی  زودتر  کن  یسع  -

 . یکن دای پ  کرد، استفاده هشونیعل بشه

 . شدم خارج اتاق از من و  داد تکون سر

؟ انقدر  بشر  ن یا  چرا ی لیخداوک   خطر   تو  رو  خودم دم، یکش زحمت همهن یا  من  ابله 

  ی عال   پروسه  ن یا  و   بره   ش یپ  یعال  زیچ  همه   تا   خوردم  ریت  و   شدم  ی زخم  انداختم، 

 ! ارنیب رو  مرگش خبر خونهی م کتاب داره  داده لم د،ی آن نیا  حاال و  باشه

 بهم یکس هو ی که زدمی م غر لب ریز  مدام حرص از و  اتاقم سمت رفتمی م  داشتم

  من  و  گرفت  رو  کمرم ارو ی اما  شم؛  نیزم  نقش  کله با  بود  ممکن آن  هر و  زد تنه

 . داشت نگه رو 

 یهاچشم   نبود، هایی اروپا  هیشب . دمی د ساله ۳۶-۳۵ مرد هی  و  باال بردم رو  سرم

 .داشت یمشک یابروها و  موها و  رهیت یاقهوه

 :گفت یفارس  به و  کرد نگاهم

 !دمتونیند  خانم خوامیم عذر -

 دلم  تو   که  بود  یاجمله  نیا!  مردک   کن  باز  رو   استفادهیب  یکاسه  دوتا  اون  خب

 .گفتم بهش

 . نداره یاشکال -

 ول   رو   کمرم  اما  گرفت؛  فاصله   ازم  هم  اون  گرفتم،  فاصله   ازش   و   گفتم  رو   نیا

 . نکرد

 :گفت که کردم نگاه بود کمرم دور که دستش به

 درسته؟  نیران یا اهل  شما -

 هان؟   هیربطی ب سؤال  چه نیا یجد  آخه. کردم نگاهش و  باال آوردم رو  سرم

 . بله -

 : گفت و  کرد نگاهم  لبخند با

 شما؟  و  هستم یساران حامد من -
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  از   کمرشه  دور  که  رو   تیکوفت  دست  نیا   داره  ل یتما  یلیخ  که  امیکس  هم  من

 !  بشکونه  بزنه  انگشت

 : گفت یساران سرپشت  از یکس کردم، باز دهن نکهی ا محضبه 

 ! خبره؟ چه -

  بود   اومده   آسانسور  از  تازه  که  دم ید  رو   سام   و   کردم   نگاه  ارو ی  نیا  یسرشونه   از

 بود،   کمرم  دور  همچنان  که  یساران  دست  و   ما  به  باالرفته  یابروها  با  و   رونیب

 .کردی م نگاه

 سمت  کرد  رو   اون.  افتاد  کمرم  دورم  از  دستش  و   گرفتم  فاصله  یساران  از  عیسر

 :گفت و  کرد  باز هم از رو  هاشدست  و  زد لبخند ار،یسام

  نبود؛  هم  بد  انگار  انتظار  نیا  خب  اما  بودم؛  منتظرت  بود  وقت  یلیخ!  سام  اوه  -

 ...چون

 . انداخت کمرم دور دوباره رو  دستش و  من سمت کرد رو 

 . شدم آشنا محترم  خانم  نیا با -

  ش یشونیپ یرو یاخم و   رفتن هم تو  ابروهاش شد، رهیخ  دستش به دوباره سام

 :گفت هم طورهمون و  سمتمون اومد. شد  انینما

 . میبرس کارمون به بهتره و  نجامی ا اما! خوبه خب -

 بعد  و   خودش  سمت  دمیکش  و   گرفت رو   من  دست  ستاد،یا  ما   مقابل   و  گفت  رو   نیا

 رو   رمز  و   ستادیا  اتاقش  در  مقابل .  اومد   سرمپشت   هم  خودش  و   یطرف  به  داد  هلم

  و  در  سمت  دمیکش  و   گرفت  رو   دستم  بعد  و   زد  رهیدستگ   تال یجید  ی صفحه  یرو 

 . داخل   داد هلم

 ! یهو  -

 یهااخم   اما  کردم؛  نگاهش  اخم  با  و   طرفش  برگشتم  خشونت  با  و   زدم  داد  رو   نیا

 :گفت و  کرد نگاهم. بود  من از بدتر اون

 . امی ب تا  یمونیم جا ن یهم  رون،یب یایب  یندار حق -

 . رفت و  بست رو  در و  گفت رو  نیا
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  ن یا   تو   رو   وقتم   بود  ن یا  شیخوب  حداقل .  برگشتم  و   رونیب   دادم   رو   نفسم  کالفه

 .گذرونمی م باصفا و  بزرگ  اتاق

 کردم   بپربپر  نرمش  تـخت  رو   دم،یچرخ  اتاق  اطراف  کردم،  تماشا  رو   هایماه  کمه ی

 دوش   هی  برم  گرفتم   می تصم  هم  آخر.  دمید   رو   رپامیز  بزرگ   شهر  تراس  تو   از  و 

 . رمیبگ

 دو   نداشتم  حوصله.  آوردم  در  رو   نکمیع  و   هاملباس  و   شدم  بزرگش  حموم  داخل 

  داخل   و   کردم  باز  رو   شنیپارت   یاشهی ش   در  نیبنابرا  شه؛  پر  وان  تا  ستمیوا  ساعت

 . بستم رو  درش و  شدم

 بهم  یخوب  حس  هی  شد  باعث  پوستم  به  گرم  آب  برخورد  و   کردم  باز  رو   دوش

 .رونیب دادم رو  نفسم و  ببندم رو  هامچشم  و  بده دست

  باعث   خنکش  یگاه  و   گرم  آب  آرامش،  سکوت،.  بودم  شهیهم  کردنم،حمام   عاشق

 . فکرکردنه ی برا یعال یمکان  نکهیا و  یبش آروم شهیم

  و   آوردمی م  باال  یگند  ه ی  ای   شدمیم  یعصبان  صوف   دست  از  یوقت  اوقات  شتریب

  بعدش   و   بود  زنده  مامانم  که   یزمان  تر،قبل   یحت .  حموم  اومدمی م  شدم،ی م   یعصب

 . کنم یقات شدی م باعث  بابا یوقت

  مواد   یحت.  بود  ن یهم  شهیهم.  کردیم   فراهم  رو   شدنمی عصب  موجبات  شهیهم  اون

  ن یا  از  چقدر  من  و   شدیم  وبیمع  مخش  اون  کال    که  زدیم  یزیچ  کرد،ی م  مصرف

 رو   زشیه  یهادوست  یوقت  ای!  ارهین  سرم  ییبال  وقته ی  که  دمی ترسیم  هازمان

  ی حت  نکهی ا  بدون  ش،یگذرونخوش  یبرا  که  ییهازمان   یحت  ای  خونه  آوردیم

 ...و  خونه آوردیم زن م،خونه  تو  و  نجامیا  هم من بده  تیاهم

 شهی م  باعث  مرورشون.  دارم  هم  هنوز  داشتم،  یای جهنم  یزندگ  واقعا    من!  خدا  آه

 . ببرم  یپ نیا  به کامال  

  شستم   عیسر  و   تند  رو   خودم.  کردم  باز   رو   هامچشم   و   دادم  فشار  هم  به  رو   هاملب

 . کنم فکر هم شتریب  شدی م باعث  اونجا شترمی ب موندن. رونیب  امیب  اونجا از تا

  مخم  من  ییخدا ی عنی!  اوه. رونیب اومدم شنیپارت  داخل  از  بعد و  شستم رو  خودم

 ! م؟افه یق ارواح دارم لباس ای حوله االن من آخه! نخوده اندازه
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  تا   چرخوندم  طرفاون   و   طرفن یا  به   رو   سرم  خودم،  دست  از  یعصب  و   کالفه

  دمش یچ یپ   داشتم،  برش  و   رفتم  و   افتمی  دیسف  بلند  یحوله   هی.  کنم  دای پ  یزیچ  بلکه

 . بود زانوهام یباال  تا انداختم، نگاه و  دورم

 بزرگ   یپتو   هی   و   اتاق  تو   برم   نکه یا  یبرا  اما  بود؛  نپوشونده  ن ییپا   و   باال  از  یلیخ

 .کردیم  تیکفا  خودم، اتاق  برم عیسر و  رمیبگ دورم

  داشته   نگهش  که  طورهمون  و   زدم گرهش  ـغلم*بـ  ریز  و   دمی چیپ  کامال    رو   حوله

  حموم   در  و   گرفتم   دستم  رو   نکمیع  و   زدم  کنار  صورتم   از  رو   سمیخ  یموها  بودم،

  یاملحفه   و   تـخت  سمت  برم  تا  برگشتم  و   بستم  رو   در   و   رونیب  رفتم.  کردم  باز  رو 

 . زد خشکم جام سر که بردارم

 زل  بهم  متعجب هم  اون و  کردم نگاه بهش  و  باال گرفتم  رو  سرم گرد یهاچشم  با

 .زد

  تو   بودم  رفته  کامال  و   بودمش  دهیند .  بودم  بغلش  یتو   گفت  شهیم  ییجورا  هی

 شده  خیس دورم دستاش شوک  از اونم و  بغلش

 .بود

 . بود کرده سیخ رو  دشیسف رهنیپ  اون با  سمیخ  بدن برخورد

 .رونیب  بود اومده انگار. نبود اون بودم شوک  تو  من که یقدر اون

  و   کرد  دراز   رو   دستش .  دی دیم   منو   داشت   تازه   انگار .  بود  متفاوت  نگاهش  نوع

  و   گرفت  بود رفته  دهنم  تو   و   بود  صورتم  یجلو   که  رو   سمیخ   یموها  از  تار چند

 . گوشم پشت داد آروم

  لبام   به  ره یخ  ق ایدق   اونم  و   اومدیم  رون یب  ازش   کشدار  یهانفس   و   بود  باز  دهنم

 .بود

  شه ینابود  منم  قصد  که  خالفکار  هی  توسط  میدخترونگ  خواستمی نم  من.  دمیترسیم

 اون که بودم  ینیهم  منم  که هرچند. بره  باد به

 . هست

 یهابوسه   درحد  فقط  دیشا.  بزنه  بهم  دست  یکس  بودم  نذاشته  هاسال   نیا  تموم  تو 

 . باشن  داشته باهام یا رابطه  ندادم اجازه هرگر اما. فیظر و  کوتاه
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  بود   شده  عوض.  نبود  سرد  نبود،  مغرور نبود، نیسنگ  شهیهم  مثل   نگاهش  سام

 من:  کردم  فکر  خودم  با  اما  بود؛  بی عج .  داشتم  دوستش  من  که  داشت  یحالت  و 

 . بکنم یهرکار نگاه نیا  یبرا حاضرم

  صورتش   تعجب  درکمال .  بخوام  رو   نیا   که  بود   خواستن  از  پر  اونقدر  نگاهش

 ی رو  و  کرد دراز رو  دستش. کرد حرکت به شروع

 . دمی چسب بهش کامال که داد فشار  رو  کمرم دستش یکی اون  با و  گذاشت گونم

  رو   گونم  فی لط  شستش  انگشت  با.  فتهین  تا  فشردم  دستم  تو   محکم  رو   حولم

 و یمواز کامال رو  صورتش و  کرد نوازش

 . داد  قرار صورتم کینزد

  نفسش  و  بست محکم رو  چشماش م، یبود قشنگ بوسه هی آماده که یزمان قیدق

 . گرفت فاصله ازم و  رونیب  داد فشار با رو 

  بود،   شده  سرد  نگاهش  هم  باز.  کرد  باز  رو   چشماش  که  کردم  نگاهش  تعجب  با

 و  کرد  نگاهم. یسنگ و  مغرور  سام همون بود شده

 : گفت یاحساسیب و  یجد لحن با

 . اتاقت تو  برو  -

  االن   ن یهم  کرد؟  رییتغ   انقدر   ییهو ی  که   چطوره  اون،.  بودم  شوک   وو   هنوز  من

 تا   داشت  اون!  من  یخدا...  حاال  اما  محبت؛  از  پر  بود،  خواستن  از  پر  نگاهش

 . ب ایتقر  بود شده تموم رفت،یم تهش

 :کردم زمزمه

 ... که یگفت خودت اما -

 . یبر یتونی م ست،ی ن  یساران  گهید االن -

 اتاقت؟  امی ب یگفت  چرا پس -

 :گفت و  کرد اخم

 . یآوردی درم یداشت یباز سبک چون -

 . کردم اخم منم
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  داشت   فقط  اونم   و   کردم   برخورد  بهش  یاشتباه  نکه یا   من؟!  ؟یباز  سبک  -

 ه؟ یباز  سبک تو  نظر از کردیم یعذرخواه

 : دی غر یعصب

  تو   هم   یبعد دفعه البد!  جالب  چه  اوه  کرد؟ یم یعذرخواه  ازت داشت  بغلش  تو   -

 . کنهیم یخواه معذرت  ازت تخت

 . کردیم  قضاوت  منو   داشت   که  بود  معنا  تمام  به  یعوض  هی  اون.  شدم  یعصب  گهید

 ! یدونی نم  یچیه یوقت  یبزن تهمت بهم یطور نیا  یندار حق تو  -

 : زد پوزخند

 .کوچولو  خانوم دارم کار همه حق من -

 هم به   بودنش  سرد  و   غرور  از  حجم  ن یا  از  داشت  حالم.  خوردیم   هم  به  داشت  حالم

 باال  رو  صدام حرص و  خشونت با. خوردیم

 : زدم داد و  بردم

  ی هست  یک  یکرد  فکر!  یایعوض  و  مغرور  انقد  که  ازت   متنفرم...  متنفرم  ازت  -

 تکاری جنا هی عنوان به مثال  که چون حاال هان؟

 ! ترسمی نم ازت  من. بترسن  ازت هم همه شهینم  ل یدل  یعالم همه زبونزد

  نبود  مهم اما. گذشتم خودم حد از که دونستمیم و  دی باری م اشچهره  از تیعصبان

 : دادم ادامه و 

 زونیآو   دختر   ده  تا  ده  نکهی ا  یول...  مهمه  باشم  مرد   هی  یدستا  نیب   من   نکهی ا  -

 هان؟   سین مهم  یکن نوازششون توام و  باشن تو 

 : زد پوزخند

 . توئه  دست ارمی اخت البد -

 : زدم غیج  نیخشمگ

 ! یعوض سین  تو  دست  منم اریاخت  -

 منه؟  یدستا یتو  تو   اراتیاخت از چقدر  که بدم  نشونت یخوایم -
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 : دمیغر رلبیز

 ... ندا رو  جرئتش -

 کامل   رو   صورتش  و   برد  نیازب   هم  رو   فاصله  نچیا   م ین  اون  حرفم  وسط  درست  اما

 . چسبوند بهم

  و   گرفت  یگاز  هم  آخر  و   دیکش  طول   هی ثان  چند  فقط.  دینبوس  منو .  شوک   تو   رفتم

 . دیکش عقب

  گردتر   نیا   از   چشمام.  کردم  نگاهش  فقط   تعجب  و   شوک   با  و   زنون  نفس   نفس

 .شدی نم

 :گفت

  حوله   اون  تونمیم   راحت  یلیخ  بخوام  اگه.  بود  اراتیاخت  نیا   از  یمین  فقط  نیا  -

 تا و   تخت یرو  کنم پرتت و  کنم باز دورت از رو 

 . نکنم ولت شب

 . گرفتیم امه یگر داشت و  بود گرفته بغضم

 زل   چشمام  تو   مایمستق  و   من  صورت  یمواز  قایدق.  آورد  جلو   رو   صورتش  اون

 :گفت شمرده و  زد

 ! کنمیم بخوام، که یکار هر من -

  بهم   شی خی  نگاه  با.  کرد  بدتر   رو   حالم  و   شد  پخش  صورتم  تو   هاش  نفس  هرم

 . رفت رونیب و  در سمت رفت بعد و  شد رهیخ

 ! یعوض آشغال 

 به  و   در  سمت  دمی دوئ  ،یاشک  ییها  چشم  با  دارم  نگه  رو   بغضم  نتونستم  گهید

 . اتاقم سمت  دمیدوئ و  کردم بازش شدت

*** 

  همه   قطعا    و   بود  شبنصفه .  سرم  به  کوبوندم  و   دمی کش  سرم  ریز  از  رو   بالشت

  شد؛ ی نم بلند  یکس از  ییصدا   چیه  و  بود  کیتار  کامال    رونیب چون  بودن؛  خواب
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  ومدم، ین  رونیب   اصال    و   بودم  اتاقم  تو   رو   مدت  تمام.  بردی نم  خوابم  من  اما

 . فتهیب بهش  چشمم خواستمی نم

  راد،   اریسام .  برام  سؤاله  عالمت  ه ی  مجهوله،  برام  به،ی عج  برام  گنگه،  برام

 !درکه و  فهم رقابل یغ

 .رونیب  دادم رو  نفسم

  ی گاه   سرد،   و   بداخالق  یگاه  مهربون،  ی گاه  ه؟ یجورن یا  چرا   چشه؟   مرد  نیا

 آخه؟  مرگشه چه واقعا ؟ هیک  نیا. کنهی م دتیتهد  یگاه اما  درده؛هم  باهات انگار

  ی گاه.  شمی م  جذب  بهش  امروزش،  کار  مخصوصا    کارهاش،  نیا   با  هاوقت   یگاه

  ی گاه  خطرناک   و   مرموز  مرد  نیا  گمی م  خودم  با  و   ذهنم  تو   ادیم  رشیتصو   مدام

 متنفر   خودم  از  شهی م  باعث  افکارم  و   کار  نیا  اما  شه؛ی م   یداشتندوست   یل یخ  هم

 و   سرد   یرفتارها  هم  ی گاه  کنم؟   فکر  طورن یا  اون  درمورد  د یبا   چرا   من !  بشم

  مثبت   رو   اون  که  یافکار  هم  باز  بعد  اما  بشم؛  متنفر  ازش  شنی م  باعث  بدش

 . ارنیم  هجوم سرم به  دهیم جلوه

 ممنوعه   اتفاق  هی  بود  کینزد  امروز.  مرد  نیا  برام  بود  بزرگ   سؤال   عالمت   هی

  هم   احمق  ستم،ین  بچه  من  کرد؛  یریجلوگ   ازش  یناگهان  یلی خ  اون  و   فتهیب   نمونیب

 جور  ه ی  نیا .  رهیگی م  سرچشمه   کجا  از  هاحس   نیا  بفهمم  تونمی م  نیبنابرا  ستم؛ین

  دنش ید  با  فقط  من.  ستین  طورن یا  واقعا    که  دونمیم.  متنفرم  ازش  من  و   ستعالقه

  شد،   جذبم  تیموقع  اون  تو   من  دنید  با  هم  اون  یحت  شدم؛  جذبش  کارهاش  اون  و 

 . دهیبع اون از کهی درحال

  و   حس  چیه   رمیگی م  جه ینت  پس   ه؛یعاد  هم  کامال    خب   و   ه یریپذمند عالقه   نیا

 !دوارمی ام حداقل  خب.  نبود کار در یاعالقه

 یوقت  یچطور  ؟یچطور  اما  بشناسمش؛  دی با  بفهممش،  خوامی م  راد،  اریسام

 ده؟ ینم بروز  یچیه

  خواستم ی نم  ها،پله   سمت  رفتم  و   رونیب  زدم  اتاقم  از.  شدم  بلند  تختم  یرو   از  کالفه

 رو   هامچشم .  موند  ثابت  سام  اتاق  در  یرو   نگاهم.  برم  آسانسور  با  رو   بار  ن یا

 . رفتم نییپا هاپله  از عی سر بعد و  بستم محکم

  شده   باعث  محوطه   رونیب  ینورها  اما  بود؛   کیتار  ک  یتار.  شدم  یاصل  سالن  وارد

  آشپزخونه   دنید   با.  کردم  یط  رو   آشپزخونه  راه.  بشه  روشن  یکم  هم  نجای ا  بودن

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 148 اسکین 98



  که  گاز پشت  ضیعر وارید. بود شده یکاروم یآکوار هم نجای ا یحت گرفت؛ مخنده 

  نک یس   نییپا   قسمت  یحت  بود؛  ومیآکوار  کامل   بود،  شده  کار  نتیکاب  یرو 

  هم   صفا  نها یا دنی د  با   کننی م  یآشپز  حداقل   خوبه .  بود  ومیآکوار  هم  ییشو ظرف 

 . کننیم

  بودم   یزیچ  ه ی  دنبال .  بزرگش  خچال ی  سمت  رفتم  و  شدم  کیتار  یآشپزخونه   داخل 

 : اومد  خانم  امنساء یصدا که بخورم تا

 . دخترم سالم -

 .زدم  لبخند سمتش، برگشتم و  بستم رو  خچال ی در

 . جان خاله سالم -

 :گفت و  زد بهم یگرم لبخند

 ؟ یکنی م کاری چ نجایا  شب وقت نیا -

 . راستش بردی نم خوابم -

 . کرد ینیر یش اخم

 دخترم؟  چرا -

  سام   از  اطالعات  یسره ی  خانم  امنساء  د یشا  د،یشا   بگم؟   رو   قتیحق.  کردم  مکث

.  ببرم  نیب  از  رو   سؤال   عالمت  نیا  باالخره  بتونم  من  بشه  باعث  و   باشه  داشته 

 ! بدونه  یزیچ دوارمی ام فقط! شهی م یعال بشه، اگه

 : گفتم و  کردم نگاهش

 بگم؟  چطور... خب -

 زم؟ یعز  شده یچ -

 . دادم فشار هم  به رو  هاملب  و  کردم نگاهش

 شمعدون  به   زدم   زل   و   نشستم  آشپزخونه  سالن   وسط   ضی عر  زیم   پشت  و   رفتم

 :گفتم و  رونیب دادم رو  نفسم روش، بزرگ 

 . سامه خاطربه ... راستش خب -

 : دیپرس  و  سمتم اومد
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 شده؟   یچ مگه -

 : گفتم و  دادم فشار هم  به رو  هامانگشت 

 ... که کنمیم فکر... کنمی م احساس من خب... خب که کنهی م ییکارا هی اون -

 : گفت عیسر

 ؟ یشد  جذبش -

  گردنم   به  یدست .  گرفت  گردنم  یاه یثان  یبرا  واقعا    و   طرفش  برگشت  سرعتبه  سرم

 : دمیپرس  متعجب و  دمیکش

 ... کجا از شما... شما -

 :گفت و  دیخند 

  هم   متجربه   یطرف  از  و   کردم  پاره  شتری ب  راهن یپ   چندتا   سالمه،   50  من  زمیعز  -

  ازش   یوقت  چطور  که  نمی بیم  دارم  و   شمی م  متوجه  یخوببه   فهمم،ی م  من.  باالشت

 .زنهی م موج صدات تو   جانیه یزنی م حرف

 : داد  ادامه اون و  کردم نگاهش  متعجب

  تو  ،یکن قبولش یخوای نم اما یشد  هم دیشا  ای رها ینشد متوجه خودت دیشا -

  دلت   گهی م  بهت  که  یدار  یحس  هی  خب...  دنشی د  با  هم  قطعا    و   یشد  سام  جذب

 ...و  یباش باهاش خوادیم

 : گفتم عیسر

 . کردم تجربه  اتاق تو  ششیپ  ساعت چند رو  حس نی ا. دونمیم آره، -

 . کردم  نگاهش  ملتمس   و   گرفتم  رو   چروکش  نسبتا    یهادست   سمتش،  کردم  رو   بعد

 کنم؟  یخواهش  هی ازتون تونمی م خاله -

 .کرد نگاهم  مهربون و  میکنار  یصندل یرو  نشست

 زم؟ یعز یچ -

 :گفتم و  هاشچشم  تو  زدم زل  میمستق
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  عالمت   هی  مثل   و   گنگه یلیخ برام  اون ن؟یبگ   بهم  سام   مورد  در لطفا  ...  شهیم  -

 مورد  در  خوادیم  دلم.  کنجکاوم  یل یخ  درموردش  هم  من  و   برام  مونهیم  سؤال 

 شه؟ ی م. بدونم شگذشته  و  خودش

 .کردم نوازش رو  هاشدست . بود دودل  انگار  کرد، نگاهم

  ه ی  شما  که مطمئنم. کنجکاوم درموردش  واقعا   من... من! کنمی م خواهش خاله -

 . نیدونی م ییزایچ

 . گرفت رو  دستم

  یی کسا  تنها.  بدونه  یکس نخواد  دیشا اون  اما زم؛یعز دونمی م رو  زیچ همه من -

 . میهست   ردادیت و  یمان و  من فقط دوننی م شگذشته  درمورد که

 .کسچ یه گم،ی نم کسچ یه به  بمونه؛ راز هی دمیم قول ! کنمی م خواهش -

 :گفت و  رونیب  داد رو  نفسش ن،ییپا  انداخت رو  سرش  بعد و  کرد نگاهم

 ... نَ  یچکیه  به که بود  خواسته ازم اون -

 !لطفا  ! کنمی م خواهش! خدا رو  تو . گمی نم کسچیه  به  گفتم که من! خاله -

 :کرد زمزمه و  رونیب  داد مانندآه رو  نفسش. شد ترنرم  دلش انگار  کرد، نگاهم

 .گمی م زم،یعز باشه باشه، -

 :کرد شروع و  کرد باز  دهن باالخره.  کردم نگاهش منتظر و  زدم یبزرگ لبخند

  تا   دی کش  طول   سال   5  اما  دوره؛  یرو  یزیآمت یموفق  طور  به  باند  که   ساله  8  -

 . کنه سیتأس  رو  باند نیا  بتونه

 !سال؟ 5 -

 . داد تکون سر

  ش ی سالگ۲۲  سن  تو   تونست  باالخره  تا  کندن  جون  و   یسخت  سال   5.  سال   5  آره،  -

  ی وقت   که  داشته  ییماجرا  هی  خودش  هم  نایا   از  قبل   اما  اره؛یب  وجود  به   رو   باند  نیا

 . ستین بد   هم قدرااون اریسام که یفهمی م  ش،یبشنو 

 جورچه  اون  که  بردم  یپ  واقعا    دیشا.  کنم  امتحان  تا  گذاشتم  اما  داشتم؛  شک  نیا  به

 . هیآدم
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 :گفت و  رونیب  داد رو  نفسش  خانم امنساء

  به  کنه؛ی م  ازدواج  دوباره مادرش و  رهیمی م  پدرش  که بود سالش 16 اریسام -

  ه ی  واقعا   اریسام یناپدر البرز،. کرده ازدواج یوونیح چه  با  بدونه  نکهیا از دور

 کارخالف   هی  بود،  یعمل  و   یروان  هی   نکهی ا  بر  عالوه  اون.  بود  معناتمامبه   وونیح

 . دنینفهم  رو   نیا  مادرش  و   اریسام  اما   بودن؛  یقاچاقچ   هی  برادرش  و   اون.  بود  هم

 : داد  ادامه و  کرد مکث

  از   بعد.  خورد  یادیز  یکتکا  د،ید  یاد یز  یتایاذ   و   آزار  شی ناپدر  توسط اریسام  -

  البرز .  یروان  البرز  اون  و   مونهیم  اریسام  فقط  و   رهیمی م  هم  مادرش  سال   هی

  ار یسام  به  چاقو   با  بوده  کرده  مصرف  شدتبه  که  یروز   و  بود  یوحش  هی  واقعا  

 .کردهی م دفاع خودش از  دیبا تنها و  بوده سالش۱۷ فقط اری سام. کنهی م حمله

 : دمیپرس

 شد؟   یچ خب؟ -

 :گفت و  رونیب کرد فوت رو  نفسش

  تو   بره   فرو   چاقو   شهی م  باعث  ناخواسته  اما  کنه؛ی م  دفاع  خودش  از  ار یسام  -

  که   بوده   ده یترس   قدراون  هم  اریسام  و   کنهی م   یدیشد  یزیرخون .  البرز  یپهلو 

 که   برادرش  و   رهیمی م  البرز.  بزنه  زنگ  آمبوالنس  ای  سی پل  به  نرسه  عقلش

 . کنهی م  فرار  هم  اریسام  و   دنبالش  افتهی م  انتقام  یبرا  بوده،  اری سام  یناتن  یعمو 

 : داد ادامه اون و  کردم نگاهش منتظر و  زدهجان یه

  خدا .  برهیم  پناه  تهران  بیغر  و   بزرگ   یابونایخ  به  وتنهاتک  ساله،۱۷  اریسام  -

 . افتاده  براش  یاتفاقات چه و  دهی د ایچ  که دونهیم

 : کردم زمزمه. سوخت دلم هم من یحت  بود،  گرفته خودش  به بغض یکم صداش

 بعدش؟  -

 :گفت و  دی کش یقیعم نفس

  ف یتعر  برام  رو   ماجراها  تمام  اون.  دمی م  پناه  بهش  کنم،ی م  داشیپ  من  بعدش  -

.  بده   شکست  رو   ش یناتن  یعمو   یجور  ه ی  بتونه  تا   خوادی م  کمک  ازم  و   کنهیم

  با   اون. کنم داشیپ  تا امی م هم من بعد سال   هی  کا،یآمر اد یب  یقاچاق کنمی م کمکش
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  باهم  سه هر. نداشتن  یخوب ی زندگ هم  اونا  قضا  از  که شهی م  آشنا ردادیت  و  یمان

  بتونن   تا  قاچاق  بزرگ   باند  هی  بسازن،  رو   یکارخالف   باند  تا  کننی م  تالش  سخت

  شتر یب  فاضل   ینه یک  اما  کنن؛  دورش  و   بترسونن  رو   اریسام  یناتن  یعمو   باهاش

 . برداره دست  که ناستی ا از

 : گفتم متعجب

 ! فاضل؟ -

 . کرد نگاهم

 . اریسام  یناتن یعمو  -

  رداد یت  یسراون   که  بود  ییارو ی  همون  فاضل !  فاضل !  فاضل .  شد  گرد  هامچشم 

 !اری سام یناتن یعمو  فاضل،! بود کرده خطابش کهیمرت

 . رونیب  اومدم فکر از خانم امنساء یصدا با

 موفق  کامال   گذشته، که ی سال 8 از بعد  و  زدن  رو  باند  نیا  ی سخت سال  5 از  بعد  -

 . هست فاضل  هم هنوز ونیم  نیا  اما هست؛ و  بوده

 : دمیپرس

 کجاست؟  -

 کاری چ  داره  و   کجاست  اما  کاست؛یآمر  هم  اون  که  میدونیم  فقط.  میدونینم  -

 و  بدجنسه اریسام  که یکنیم فکر تو  زم؟یعز  هیچ یدونی م.  ستین  معلوم کنهیم

  وارد   نخواست  هرگز  اریسام.  ستی ن  کهیدرحال  بزرگ،  کارخالف  هی  و  رحمی ب

  ی سخت  د،یکش   زحمت.  شد  مجبور  شی ناتن   یعمو   شکست  یبرا  اما  بشه؛  خالف

  ر یدرگ  هم  ناخودآگاه  شد،  واردش  ی وقت  و   کرد  کارا  یلیخ   باند  نیا  یبرا  د،یکش

  من .  شد  ناخودآگاه  سنگدل،  هی  به  قاتل،   هی  به  بشه  ل یتبد  خواستینم  اون.  شد

 . باشه طورن یا  که دارم شک هم  االن یحت

 : داد ادامه و  کرد نگاهم

 فکر   همه   که   کنهی م  یسع  اون.  داره  احساس یآدم  هر   و   آدمه  انسانه،  هم  اون  -

  ن یا  اگه چون بده؛   جلوه  یسنگ رو  خودش  احساس  داره  ی سع اون.  هیبد  آدم  کنن

  ن ی ا  دی با.  نیزم  زننشیم  و   شنیم  کینزد   بهش  بد  قصد  با  ای لیخ  نکنه  رو   کار
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  زده  نقاب هی فقط اون  ست،ین سرد اصال   تیواقع در که بدون اما کرد؛یم رو  کار

 .کنن فکر طورن ی ا همه که

  راحت   نبوده،  بلبل   و   گل   اریسام  یگذشته.  زیم  به  زدم  زل   و   نییپا  انداختم  رو   سرم

 کل   تو   که  گفتم   بهش  شب  اون  خر،  من  من،  بعد   و   بوده  سخت  نبوده،  یعال  نبوده، 

 . سخت  بوده، من مثل   شیزندگ هم اون کهی درصورت بوده؛ بلبل  و  گل  تیزندگ

 یچیه  تو   که  گفتم  زدم،ی م  هیکنا  بهش  داشتم  من  یوقت  کرد؟  سکوت  چرا  پس

  چرا   ؟یکنی م  اشتباه  نگفت  چرا  کرد؟  سکوت  چرا  من،  یجهنم  یزندگ  از  یفهمی نم

 کردم  فکر نفهم من اما کنه؛یم درک  رو  من که گفت اما  توام؟ مثل  هم من نگفت

 .ترحمه یرو  از فقط

  با   تا  نده  بروزش  تا  کنه  یسع  خوادی م  فقط  و   داره  احساس  اون!  من  یخدا

 .بکنم  خوامیم  من  که  یکار  قا  یدق  نبرنش؛  نیب  از  و   نشن  کینزد  بهش  سوءقصد

 : اومد خانم امنساء آروم و  داربغض  یصدا

 رها؟  -

 : گفتم متعجب. بودن پر هاش چشم  کردم، نگاهش و  باال بردم رو  سرم

 خاله؟   شده یچ -

 : گفت و  د یکش آه کرد، پاک  رو  اشکش دستش  پشت با

  ار یسام.  دوننی نم  هم  ردادیت  و   یمان  یحت  گم؛ی م  خودت  به  فقط  رو   نیا   دخترم  -

 تونم،ی نم   گهید  اما   دارم؛   نگهش  راز  هی  که   کرد  خواهش   و   گفت   من  به   رو   نیا

  بدونه،   رو   نیا   دیبا   که  یکس  نیبهتر  کنمی م  احساس  و   بگم  یکس  به  خوادی م  دلم

 . ییتو 

 . کردم نگاه بهش  منتظر و  ناراحت

 ؟ یراز چه  خاله؟ یچ -

 :گفت و  زد یآروم هق سرش، یرو  گذاشت رو  دستش

  و  اومده فشار یلیخ بهش شگذشته  خاطربه . داره یعصب مشکل  اریسام رها، -

  ی خودزن   مدت  هی.  کرد  دا ی پ  حاد   یعصب   مشکل .  بود  شده   پر  واقعا    ششی گنجا

  بعد   اما  کرد؛ی م  یخودزن.  کنه  یخال  رو  خودش  جورهچ یه  تونستی نم.  کردیم
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  کنه، ی م  مصرف  قرص  حاال  و   کنه  کنترل   رو   اعصابش  تونست  یکم  خوشبختانه

 . بخشآرام و  اعصاب قرص

  ی خودزن  اریسام.  پر  یدل   و   نیسنگ  ی قلب  با  گرد  یهاچشم   با   کردم  نگاهش  متعجب

  بد   یبغض  . افتاد شمارش  به  هامنفس یناگهان! کنه؟ی م  مصرف قرص!  کرده؟یم

 اشک   یسیخ  تونستم  من  و   کرد  نگاهم  نگران  خانم  امنساء.  گرفت  بر  در  رو  گلوم

 . کنم حس مگونه یرو رو 

  تمام   ن یب تبهکار نیترمعروف   و   نیترخطرناک   و   ن یتربزرگ   راد،   اریسام!  ای خدا

  س ی رئ  قاتل،  ن یتررحمی ب  معروفه،  یتفاوتی ب  و   یسرد  به  که  ی کس  کارها،خالف 

  شنوم ی م  بوده،  نیا  شگذشته   که  شنومی م  دارم  حاال  کار،خالف   باند  نیتربزرگ 

 !کنهی م مصرف قرص که شنومی م کرده،ی م یخودزن که

 .دن یباریم سرهمپشت  ارمیاخت  بدون هاماشک

 : کرد زمزمه متعجب  خانم امنساء

 !رها -

  من  و  کرد نگاهم  متعجب. هیگر ریز  بزنم  و  بشکنه بغضم کامال   شد  باعث صداش 

 : دمی نال  بودم، پوشونده رو  صورتم و  کردمیم هیگر که طورهمون

 جم؟ یگ  انقدر  شهیهم چرا کنم؟ی م قضاوت زود انقدر من  چرا چرا؟ -

 !رها -

 : دمی نال و  سمتش کردم رو 

 تبهکار   هی آشغال، هی معناست،تمام به یعوض هی اون کردمی م فکر شهیهم من -

 ...حاال ... حاال و  خودشه فکر به فقط که رحمی ب

 : دمی نال و  کردم هیگر

  ی خودزن  که  خوره،ی م  قرص  که  داره،  اعصاب  مشکل   اون  که  شنومی م   دارم  حاال  -

 . بوده  یجهنم من مثل  شگذشته  که کرده،یم

 .گرفت رو  هامدست   خانم امنساء

 ! باش آروم رها! رها -
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 :گفتم هامهیگر یالالبه  و  سمتش کردم رو 

 ...بلبله و  گل  تیزندگ تو  گفتم بهش ،یعوض من... من -

 : گفتم و  ختمیر اشک و  دمیخند 

  خطاب   نفهم  رو   اون  من.  یدونینم  یچی ه  درد  از  ،یفهمی نم  یچیه  تو   گفتم  -

  اون  کهی درحال دونه؛ی نم  درد از یچ یه  که زدم رو  ینفهم تهمت  بهش من. کردم

...  من  بعد.  بوده  درد  از  پر  شیزندگ  داره،   ییآشنا  درد  با  کامال    اون  دونه،یم  کامال  

  ی چیه.  کرد  سکوت  اون...  اون  و   کردم  بارش  یکل.  بوده  یعال  تیزندگ   که  گفتم  من

 . دادیم فحشم صورتم، تو  زدی م دی با کهی درحال. نگفت

 .شد  ترخراب  حالم و  ختنی ر هم پشت هاماشک

!  یعوض   هی  دونستم،  ف یکث  آشغال   هی  رو   اون  کردم؟  قضاوتش   زود  انقدر  چرا  من

  کشتنش  قصد که رو  شیناتن یعمو   کارها نیا  با داشت یسع فقط اون کهی درحال

  ی سع  اما  داره  عاطفه  داره،  احساس  اون!  بده  شکستش  و   بترسونه  داره،  رو 

 . کردم  فیتوص  دل سنگ  و   روحیب  و   سرد  رو   اون  چقدر  من  و   نده  شجلوه   کنهیم

 : کرد زمزمه خانم امنساء

 . زمیعز  نداره  یبیع -

 . داره هم یل یخ داره، چرا، -

 .گفتمی م بهت  اصال    دینبا! یا شکننده  و  حساس واقعا   تو !  رها من یخدا -

 : دمی نال و  سمتش کردم رو 

  ن یتوه  بهش  بگم؟  بد  سرشپشت   هم  باز  که  کنم؟  قضاوتش  هم  باز  که  ن؟یگفتینم  -

 ! بدم؟ جلوه بد  نبوده،  بد واقعا   هرگز که رو  یمرد کنم؟

 :دم یغر و  ختنیر یشتریب  سرعت  با هاماشک

 ... من.  بودم  شده  کور  هم  کامال    که  بودم  شده  متنفر  ازش  قدراون  یعوض  من  -

 ... ناب رو  اون  داشتم قصد من

 ! خبره؟ چه -
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  از  خانم امنساء. دمید رو  اریسام و  سرمپشت   برگشتم سرعتبه  و  بستم رو  دهنم

  وگرنه  اومد؛  که  کردم  شکر  رو   خدا.  شدم  بلند  دستپاچه  هم  من  و   شد  بلند  جاش

 خوام ی م واقعا   که دونمی نم  دودلم، االن من  خب  یول. دادمی م لو  رو  تمونیمأمور

  هم   یاچاره   مگه  بکنم،  دیبا  خب  کنم؟ی م !  نه  ای  کنم  نابود  رو   باندش  و   اریسام

 دارم؟ 

  و   شد  ثابت  من  یرو   بود،  گردش  در   خانم   امنساء   و   من  ن یب  که  ار یسام  نگاه

 : دیپرس

 ؟ یکنی م هیگر چرا -

 :کردم زمزمه و  کردم پاک  رو  هاماشک تندتند  بعد زدم، سمیخ یگونه  به  یدست

 ! یچیه -

 ؟یزدی م عربده موقع اون  یداشت  یچیه یبرا -

 :گفت خانم امنساء که دادم فشار هم  به رو  هاملب

دل  داشتن...  داشتن -  . بود بد  حالشون کردن،یم درد 

  نگاه   کرد،ی م  نگاهم   رهیخ  داشت   که سام  به  و   انداختم خانم امنساء  به  ینگاهم ین

 ! گرم خانم امنساء  دم هم باز. کردم

 :گفت خانم امنساء به رو  و  داد تکون  سر بعد  موند، رهیخ بهم یاه یثان   چند سام

 ؟یدی م سردرد قرص هی -

 . سام دست داد و  آورد در یابسته  و  نتی کاب سمت رفت سرعتبه   خانم امنساء

 . بشه مزاحم یکس نذار بخوابم، رمی م من! یمرس -

 . داد تکون سر  خانم امنساء

 ! چشم -

 : دیپر دهنم  از عیسر  که بره که کرد گردعقب  اریسام

 . ستایوا -

 : گفتم باالخره و  کردم پاپاواونن یا کمه ی. کرد نگاهم یسؤال و  سمتم برگشت
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 . امیم  باهات  منم... منم -

  راه   یحرف  بدون  بعد  و   کرد  نگاهم  ره یخ  کمه ی.  سمتش  کردم  تند  رو  قدمم  بعد  و 

 : زد  لب صدای ب و  زد لبخند کردم، نگاه خانم امنساء  به و  برگشتم.  افتاد

 . برگردن احساساتش که شو  باعث تو  -

 در  رو   اتاقش  راه.  هاپله  سمت  افتادم  راه  سام  دنبال به  و   دادم  قورت  رو   دهنم  آب

 باز  رو  در و  شد  وارد و  زد رو  رمز  ستاد،یا  اتاق در  دم اون و  میکرد  یط سکوت

 . گذاشت

 .بود کی تار ک  یتار  اتاقش.  بستم رو  در و  داخل  رفتم

  گه ید  یبسته  دوتا  و  زیم  یرو   گذاشت  رو  قرص  یبسته   کنارش،  زیم  سمت  رفت

 . اعصابن و  بخشآرام یهاقرص  اونها  مطمئنا  . آورد در کشو  از

 بعد و  خورد و  برداشت دوتا قرص سه  هر از بود زیم یرو  که یکم آب وانیل با

 . تـخت یرو  انداخت رو  خودش

  تونه ی م  آدم  هی  قدرچه   مگه.  کارش  زیم  یرو   یاشه یش  یبطر  چندتا  به  افتاد  چشمم

 بخوره؟  مشروب

  آروم   کردم،  حرکت  تخت   سمت  هم  من   بعد  و   کردم   نگاهش  و   منحرف   رو   فکرم

 . رومروبه  به زدم زل  و  نشستم تخت یرو 

 یعمو   انتقام  ار،یسام  یگذشته .  بود  خانم   امنساء  یهاحرف   تمام  ریدرگ  فکرم

  نکه ی ا  و   فهیضع  اعصابش  نکهی ا  قرص،  مصرف  ار،یسام  یهای خودزن  ش،یناتن 

 . برگردونم رو  احساساتش که باشم یاون  من که خواسته من از  خانم امنساء

  نابودش   دارم  یسع  کهی درحال  برگردن؛  احساساتش  بشم   باعث  تونمی م  چطور  من

 کنم؟ 

  ده یرس   نجایا   به  هاسال   از  بعد  و   دهید  یسخت   ده،یکش   عذاب  یکل   مرد  نیا!  من  یخدا

 ! کنم نابود آورده، دست  به باالخره که رو  یآرامش نیا  تا اومدم من حاال و 

  وجدان   عذاب  واقعا    االن!  باشم  یاحساسات  و   حساس  انقدر  کردمی نم  فکر  هرگز

 !گرفتم
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  بذاره؛   کنار  رو   احساسش  دی با  شه،یم   خالف  وارد  که  یکس.  ستین  درست  نیا  یول

 . گهیم صوف  شهیهم رو  نیا

 : اومد  صداش

 ؟ یخوابی نم چرا -

 . دمیکش آه

 .دونمی نم -

 . بخواب -

 . ادینم  خوابم -

  اون   که   کردم  نگاهش  شوکه.  شدم  پرت  تخت  یرو   کنارش  که  دی کش  رو   دستم  هو ی

 .کردی م نگاهم  خونسرد  کامال داشت

 . بخواب حاال -

 :گفتم آروم

 ! باشه -

  ی رچشمیز .  نه  ای  هنوز  دارهیب  نمی بب  بودم   کنجکاو .  گذاشتم  هم  یرو   رو   هامپلک 

  که  بگم  یزیچ تا  سمتش  برگشتم. کنهیم  نگاهم داره همچنان  که  دمی د و  دمش یی پا

 و  کرد دراز رو  دستش هو ی

 . کرد لمس رو  بودن بالشت یرو  که موهام از یاطره  انگشتش نوک  با آروم

 . شدم سبزرنگش   یچشما غرق. چشمام تو  زد زل  و  گرفت  موهام از  رو  نگاهش

 :گفتم وارزمزمه  یاراد  ریغ یلیخ

 . دارم دوست رو  چشمات -

  آروم   االن  که  یمرد  نیا  که  کردم  فکر  خودم  با  یحت  کردم؛  تعجب  زدم  که  یحرف  از

  خالفکار همون  ده،یکش  دراز تخت یرو  کنارم

 . ستهمه گوش تو  آوازش و  دارن خوف ازش همه که هیرحمی ب
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  زمزمه   یآروم  لحن  با.  دیکاو یم  رو   صورتم   یاجزا  تکتک   رنگش  خوش  یچشما

 :کرد

 ؟ یدار تیجذاب  برام  یگاه چرا -

 ناخودآگاه.  کرد  لمس  آروم  یلیخ  رو   لبم  گونم  برعالوه  و   کرد  یشرو یپ  انگشتش

 چشمام  با همچنان.  دادم قورت رو  دهنم آب

  بدنم   یاجزا  انگار  و   بود  داغ  وجودم  تمام.  میبود  هم  رهیخ  دو   هر.  کردمیم  دنبالش

 ! اریسام  زدن؛یم  صدا رو  نفر هی  داشتن فقط

 . آورد کمینزد رو  صورتش بعد، و   کردن لمس رو  موهام تار آروم هاشانگشت 

  د ی بوس  رو   من  لطافت   با   و   شد  کینزد   بهم  کامال   که  ی زمان  و   شد  داغ  داغ  بدنم

 ! سوختم

  ر یغ  من  طرف  از  متقابلش  یهمراه  و   منم  یناگهان  واکنش.  باشم  آروم  نتونستم

 . بود نیر یش. بود خوب یول یاراد

  دونستم ی نم  من  اما   کرد؛  کینزد   خودش  به  شتریب   سرمو   و   سرم  پشت  رفت  دستش

 . باشم عی سر انقدر اون مثل  تونمینم  چرا

 !اون  گرسنه. گرسنه حال  نیدرع و  بودم آروم

 رو  دستاش رهیبگ  سبقت من از خواستی م که انگار و  انداختم چنگ رهنشیپ به

  نفس .  کرد  ولم  باالخره  و   دیفهم  انگار.  بودم  اورده  کم  نفس.  کرد  حلقه  دورم  محکم

 و   گوشم  پشت   زد  رو   موهام.  زد  زل   بهم  آروم  اونم   و   کردم   نگاهش  زنوننفس

 :گفت و  گرفت بغلش تو  رو  سرم

 . بخواب حاال -

 . رفتم خواب به اون آغوش یتو  و  بستم رو  چشمام آروم منم و 

  مرد   اون  چون  بود؛   نیر یش  برام   کامال  کش یکوچ  اتفاق  اون  با  یحت  شب،  اون  و 

 شده  عوض یبی عج طور به سنگدل  و  رحمیب

 .بود

*** 
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 و   یبهداشت  سیسرو   به  رفتن  بعد  و   شدم  بلند  شدم،  داری ب  خواب  از  که  صبح

 و   برداشتم  بود  یپاتخت  یرو   که  رو   نکمیع  و   دمیپوش  یلباس  تخت،  کردنمرتب 

  باهاشون   میبتون  که  بودن  گرفته  دیآن  و   من  یبرا  که  یکیکوچ  یادکمه   یگوش.  زدم

 دونمی نم.  سام   شیپ   برم  تا  شدم  خارج  اتاق  از  و   برداشتم  م،ی باش  ارتباط  در  نهای ا  با

 . باشم  کنارش خواستی م دلم  اما چرا؛

.  بود  داخلش  جنتلمن  ونیآقا  کار  مخصوص  یهااتاق  که  سوم   یطبقه   به  رفتم

  باز   در. زدم  در  خانمانه  و   زادانه یآدم  یلی خ  و   تاسه   نیا   کار  اتاق  دم  رفتم   میمستق

 :گفت و  کرد نگاهم شباالرفته  یابروها با  شد، انی نما یمان و 

 !یزنی م در ،یشد آدم -

 .دمی فکری م موضوع نیهم به داشتم هم خودم -

 ؟یدار یکار -

 کجاست؟  سام یدونیم -

 . انداخت  باال ییابرو 

 چطور؟  نه، -

 کجاست؟  یدونی نم تو   یعنی -

 . نه گمیم -

 !منو  نخور حاال خب -

 : دیپرس  دوباره  که برم خواستم بعد

 ؟ یدار کارشیچ -

 . گهید دارم کارش خب -

 چرا؟  -

 !فضول . را به  دهیچسب  چ چون -

 !فضول ! گاو . رفتم و  دمیکش رو  راهم متعجبش نگاه ریز بعد و 
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  رفتم .  بود  کار  اتاق  انگار  هم  نیا  کردم،  باز  رو   درش  و   رفتم  هااتاق  از  یکی  سمت

  به   نگاهم!  نجا؟ی ا  دارن  نو یکاز  مگه  هم  نایا.  آوردم  در  شاخ  و   یبعد  سراغ

 . افتاد رولت یهاتخته  و  نیماشاسالت  یهادستگاه 

.  دمیشن   ییصدا   هی  هو ی  که  دمیکشیم  سرک   رو   شونیخصوص  ینو یکاز   رهیخ  داشتم

 . ناله مثل  کرد،ی م هیگر  داشت نفر  هی انگار

  از   صدا  کردمی م  احساس   که  یدر  سمت  رفتم   و   بستم  رو   اتاق  در  متعجب

 داخل   اون  که  یزیچ  دنید   با  اما  دم؛یکش  سرک   و   کردم  باز  آروم  رو   در.  اونجاست

 . دمیپر  عقب به  قدم چند و  دمیکش  یبلند  نیه بود،

  دن ید  با  و  آورد  باال  رو   سرش  در  یصدا   با  سام.  بهشون  زدم  زل   گرد  یهاچشم   با

 : گفت متعجب من

 ! ؟یکنی م یغلط چه نجایا -

.  بودم  زده  زل   خواباتاق   داخل   یصحنه   به   و   بود  باز  دهنم  فقط  اومد،ی نم   در  صدام

 نیزم یرو  از رو  رهنشیپ که طورهمون و  شد بلند تخت یرو  از کرد، اخم سام

 : دیغر و  من سمت اومد زد،ی م چنگ

 ؟ یکنی م یغلط چه یدار هست معلوم -

  ی عصب   و   کردم  نگاه  بهش  گرفتم،  بدش   وضع  اون  با  تخت  یرو   دختره  از  نگاه

 :گفتم

 ! یکن صحبت یجورن یا  باهام یندار حق -

 ...وارد اجازه  بدون یدار حق تو  چطور ؟یجد اوه -

 : گفتم بلند

  مزاحم   دختره  نیا  با  تیباز  عشق  وسط   که  جناب  خوامی م  معذرت  یلیخ  یوا  -

 . شدم

 : زدم داد بعد

  د ی نبا  یحت  من!  ایخدا   اوه...  شبید...  شبید  تو !  شرف؟یب   یکشینم  خجالت  تو   -

 به   برسه چه  ؛یبش کینزد  بهم دادمیم  اجازه

 ! یببوس منو   نکهیا
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 :گفت من از  بدتر اونم که رونیب  دادم فشار با رو  نفسم

  برت   هوا  شبی د  خاطر  به  نکنه  نم،یبب   ستایوا  ؟یدینم   ادامه  چرا  هان؟  هیچ  -

 آره؟  هان؟ داشته؟

 . زد پوزخند

 ! خبره؟  چه  یکرد  فکر  و   نجای ا  یاومد  االن  که   یهست  یک   یکرد  فکر  خانما  خانم   -

 : زدم داد و  برگشتم  سمتش یعصب

  رابطه   گهید  دختر  صدتا  با  که  یدرحال  یشیم  کینزد  من  به  یکنیم  غلط  تو   -

 !یدار

 :زد داد  من از  بدتر اون و  رفتن هم تو  بد  اخماش

  حرفام   یبخوا  که  مونهیم  یباق  برات  یگوش  نه  وگرنه  کن؛  صحبت  درست  من  با  -

 .یبد رو  جوابم که یزبون نه ،یبشنو  رو 

 : دمیغر بلند. بودم  افتاده نفس نفس  به یعصب  فشار از

 ! آشغال  کهیمرت -

  و   بلند  یهاقدم   با ،یلعنت  اتاق  اون  داخل   و   خودش  به  توجه  بدون  و   گفتم  رو   نیا

  گرفت   رو   من  یکس  که   آسانسور  سمت  رفتمی م  داشتم .  کردم  کج  رو   راهم  یعصب

 . شد بسته سرمپشت  در و  یاتاق داخل  دیکش و 

 : گفتم باتعجب. دمید رو  ردادیت و  یمان  و  کردم بلند رو  سرم متعجب

 ! چتونه؟ -

 : دیپرس  ردادیت

 چته؟  تو  -

 ! چمه؟ من -

 : یمان

 ! رفت عمارت رونیب  تا دعواتون یصدا -

 . هم تو  رفت هاماخم و   افتادم  اتاق داخل  اتفاق و  خودش  ادی دوباره
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 : گفت و  زد شخندین  ردادیت

 !شودی م نیخشمگ رها که یهنگام و  -

 : دمیغر  حرص با

 !خفه -

 :گفت و  زد زل  بهم. کرد اخم

 ... نیبب هو  -

 : کرد دخالت یمان

 . هردوتونم  با! گهید  بسه -

 : گفتم یمان به رو  و  کردم اشاره  ردادیت به

 ... چاقالو   نیا خب -

 : حرفم نیب  دیپر  ردادیت

 ...آلبالو  یهو  -

 . کردم اخم

 !کوفت -

 . گرفت سمتم رو  انگشتش و  کرد اخم

 ... ییبال  نذار خانم، والیه  نیبب -

 : گفتم حرفش وسط و  دمی کش هم در ابرو 

 !یجونور پا ه ی خودت تو ! خانم؟ والیه -

 بابا؟   نه -

 ! بابازن -

 هست؟   مگه هم بدتر تو  از جونور -

 . هست آره -

 مثال ؟  -
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 .خاردار ماردار   دار  ال ی دار  بال  نوع از قوارهی ب دراز   یوالیه  هی.  گهید خودت -

 :گفت مبهوت و  باال  دیپر رداد یت یابروها جفت. زد یبلند پوزخند یمان

 ؟یبود  یک با االن تو  -

 .تو  -

 ! ؟یک -

 : گفتم یمسخرگ با

 ! یکیخ  رمردیپ -

 :گفت بعد. کرد یاخنده  یمان و  دیهنگ کال   بدبخت

 افتاد؟   یاتفاق چه ،یشوخ از دور -

 . کردم نگاهش

 اتفاق؟  -

 ن؟ یکردی م دادیدادوب چرا -

 فتادم؟ یم   ادشی  دیبا شهمه  چرا. هم تو  رفت هاماخم 

  انداختم   رو   پاهام  تعارفی ب  و   ردادیت  کار  یصندل  یرو   انداختم  رو   خودم  یعصب

 : اومد در  دادش. زشیم رو 

 ...یالهیطو ! هو  -

  انداختم   باال  ابرو   و   کردم  نگاهش  شخندین با من  و   گرفت  رو   جلوش  دوباره  یمان

 . یمان  سمت برگشت یعصب ردادیت. براش درآوردم زبون و 

 ابلهه؟  و  خنگ چقدر ینی بیم یجد -

 ؟ یچ خودت  خنگم؟ من -

 : گفت یعصب بار  نیا  یمان و  کرد اخم

 . نمیبب بگو  رها! نیکن تمومش -

  دادم   رو   نفسم  و   دادم  تکون  رو   سرم  بعد  و   کردم  مکث  یاه یثان   چند  کردم،  نگاهش

 .رونیب
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 . نبود مهم! الشیخی ب -

 . انداخت  باال ییابرو  یمان

 ن؟ یزدی م داد طوراون  که نبود مهم -

 : گفتم و  کردم نگاهش

 شهی م  باعث ...  و   ته یاهم ی ب  کرد،  فش یتعر   باشه  الزم  که   ستی ن  یموضوع  -

 . بشم  یعصب

 و  کردم  نگاهشون. زد زل  بهم باالرفته یابروها  با  ردادیت  و  کرد  نگاهم فقط  یمان

 :گفتم اتاقشون، بزرگ  یکاناپه  سمت رفتمیم که طورهمون و  شدم بلند جام از

 .مونمی م نجای ا فعال   من -

 .نشم  روروبه  یعوض  اون  با  تا  موندم  اونجا  و   کاناپه  ی رو   کردم  پرت  رو   خودم  و 

*** 

  ور   بودن  داده   هیهد   مثال    بهم  نهای ا  که  یخنجر اون  با و   بودم  داده لم  کاناپه  یرو 

 . شدیم  الزم داشتمش، خودم همراه شهی هم. رفتمیم

  نجا یا   یحت  نبود؛  سام  از  هم  یخبر  و   بود  رفته   ردادیت   و   بود  بعدازظهر  پنج  ساعت

  بود  نشسته.  کرد یدگیرس کارهاش به  و  موند شمیپ  جا نیهم  هم یمان. ومدین هم

  جلوش  یکاغذها تو  یی زهایچ ه ی و  کردی م پ یتا ییزها یچ ه ی و  وترش یکامپ پشت

 .کردی م ادداشتی

 فتهیب  چشمم  و   رونیب  برم  اتاق  از  دم یترسیم  یازطرف  و   بود  رفته  سر  محوصله 

 :گفت  یمان که رونیب  دادم رو  نفسم  کالفه. سام به

 ش؟ یدار هنوز -

  خنجر   به.  بود  دستم  خنجر  به  رهیخ.  کردم  نگاهش  یسؤال  و   باال  بردم  رو   سرم

 . شدم رهیخ

 .آره -

  به   زیآمت یموفق  رو   تشی مأمور  نیاول  تونست  که  یبود  یکارآموز  ن یاول  تو   -

  خواست یم  دلم  کردم،ی م  نتی تحس  و   بود  اومده  خوشم  من.  برسونه  سرانجام
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  خودم .  بودن  مخالف  ردادیت  و   اریسام   اما  بدم؛  بهت  یقدردان  عنوانبه   یزیچ

 . بده بهت  تا جاش  به سپردم و  گرفتم برات رو  نیا رفتم ییتنها

 : گفتم و  کردم نگاهش

 ؟ یبود  تو   شد،  ادهیپ  ازش  مرد  هی  و   بود  اومده  که  ینیماش  اون   روز،  اون  یعنی  -

 .کنم فکر  آره باشم، دهی فهم درست رو  منظورت اگه -

 ی عال  یمان.  لبم  رو   نشست  یمحو   لبخند  خنجر،  به  رهیخ  و   نیی پا  انداختم  رو   سرم

 و   هست  همه  به  حواسش.  بود  مهربون  و   اومدی م  کنار  باهات  واقعا    اون  بود،

.  بهتره  نکنم  فشیتوص   گاوه،  کال    ردادیت  اما.  بره  شی پ  درست  کارها  یهمه   مواظبه

  اعصابم   رو   یگاه  فقط  ه،یخوب  مرد  هم   اون.  خوبه  ی گاه  هم  اون  خب  اما

 . پاکه دلش  که دونمی م اما کنه؛یم یسواراتوبوس 

  وجود   با  یحت  هست؛  که  دونمیم  خوبه،   اون  بگم؟  یچ  خب!  اریسام!  سام  و 

 دلخورم؛  ازش   من .  خب  ستی ن  نقصی ب  کسچ یه.  امروزش  کار  اون  و   هاشیبد

 . خانم امنساء زبون از  ماجراش فی تعر  بعد  نه بده، کنم فکر که شهی نم ل یدل  اما

  یول  گم؛ی م  دارم  که  دهیبع  من  از  نیا.  شونسه   هر  خوبن،  مردها  نیا  یسه  هر

 مهربونن  هاشوناخالق  یسر  هی  وجود  با  که  کنمی م  هم  اعتراف  یحت  و   گمیم  من

 . کردم عادت بهشون واقعا   من و 

  بزنم؟   دورشون  چطور  نم؟یبب  رو   شدنشون اعدام   چطور  بفروشمشون؟  چطور

.  شدم  بلند  و   شلوارم  یپاچه   تو   برگردوندم  رو   خنجر.  دادم  رونیب  مانند آه  رو   نفسم

 . کرد نگاهم و  کرد بلند رو  سرش یمان

 کجا؟  -

 . اتاقم برگردم -

.  بستم  رو   در  و   شدم  خارج  اتاق  از  خداحافظ   هی  گفتن  از بعد  من  و   داد  تکون  سر

  در .  کردم  حرکت  اتاقم  سمتبه   عیسر  آسانسور  قیازطر  من   و   بود  خلوت  راهرو 

 . خوردم جا  کردم، باز که رو  اتاقم

  ، یفرش نه ،یزیم  نه ،یکمد نه ،یتخت نه  بود؛ یخال که یاتاق به زدم زل  متعجب

 ! یخال  ی  خال  نبود، هم زیچ ه ی  یحت. یچیه
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  باز   دهن  با! پس؟ کجان لمیوسا. گردوندم نظر از رو  جاهمه  و  داخل   رفتم بهت با

  فحش   آورده  اتاقم  سر  رو   بال  نیا  که  یکس  اون  به  و   کردم  رصد   رو   اتاق  دورتادور

  نکنه !  یوا  باهام؟   دشمنه  خب؟  کنه  ی غلط  ن یهمچ  دی با  چرا  ه؟یک  کار   آخه.  دادم

 ! کهیمرت  کنم کاری چ نیا  با دونمی م من!  رداده؟یت کار

  به   شدهده یچسب   کاغذ  هی  به  افتاد  چشمم   هام،دادن فحش   و   دنمیکشنقشه  وسط

 :خوندمش و  سمتش رفتم متعجب. پنجره یشه یش

 .« کن دنبال  رو  ردپا یها»برچسب 

 یهابرچسب  متوجه  تازه  و   کردم  نگاه  رو  نیزم  بعد  و   زدم  زل   کاغذ  به  متعجب

 . داشت  ادامه در رونیب تا و  نیزم رو  بودن شده چسبونده  که شدم ردپا

 نیع  رو   هابرچسب !  واقعا    شد  ییمعما   چه.  زدم  رونیب  اتاق  از  و   افتادم  راه

 تموم هابرچسب  که بودم دهیرس راهرو  اواسط به با  یتقر و  کردم دنبال  هاوچل خل 

  ده یپاش  هابرچسب   از  بعد  که  نمیبب  رنگیصورت  رز  گل   مشت  هی  تونستم  و   شدن

 یهادسته   کردندنبال   به  کردم  شروع.  کنم  دنبال   رو   نها یا  دی با  حتما  .  بودن  شده

 . دمیرس  در هی به من  و  شدن تموم  باالخره. رز یهاگل  ضیعر

  و  گرفتم  رو   شره یدستگ   متعجب.  دمید  رو   درنگیسف  در  هی  و   باال  بردم  رو   سرم

  و  کردم کف روم،روبه بهشت اون دن ید با و داخل  رفتم. شد باز در و  نییپا  دادم

 . شد باز بناگوشم تا  شمین

 ! خدا یوا -

  به و   زدم چرخ بزرگ  اتاق یتو . شدم اتاق داخل  و  دمیخند کردم، زمزمه رو  نیا

 .کردم نگاه دشی سف دسته ی و  بایز ونیدکوراس

 . سام اتاق از ترقشنگ  یحت  بهشت؛  بود، بهشت خدا یوا

  هاش بالشت  و   یروتخت  و  ملحفه  و   بود  شده  کار  دیسف  یتورها  با  که  دونفره   تخت

 پر   جنس  از  یچه ی قال  هی  د،یسف  ی هاپرده   د،یسف  یدکورها.  بودن  دیسف  هم

  ی زهایچ  یکل  و   آباژور  بزرگ،  ساعت  هی  د،یسف  توالت  زیم  اتاق،  وسط  درنگیسف

 .بودن   بایز  هم همه و  درنگیسف همه که گهید

  بزرگش   تراس  سمت رفتم برداشتم، چشم بود شده یکارنه یآ کامل  که یوارید از

  ی ض یعر  لبخند .  شدم  رهیخ   پام  ریز  قشنگ  یمنظره   به  و   کردم  باز  رو   درش  و 
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 ه ی  شدم،  تـخت  یرو   یزیچ  متوجه   تازه  که  شدم  اتاق  داخل   و   لبم  رو   نشست

 .دیسف رز گل  شاخه نیچند نیب  کادوشده بزرگ   نسبتا   یجعبه 

  گذاشتمش   و   زدم  یلبخند  کردم،  بو   و   برداشتم  رو   هاگل   از  یکی.  سمتش  رفتم

 . بود روش نامه  هی. برداشتم رو  کادو  و  تخت یرو 

 !« بشن خوشحال  حسود خانم دوارمی»ام

  جعبه   در  و   دمیخند   آروم.  هیک  کار  نهای ا  تمام  دمیفهم  چون  لـبم؛  رو   نشست   یلبخند

 . کردم کپ لحظه همون و  برداشتم رو 

  رون یب  آورد  رو   پشمالوش  یکوچولو   سر   اون  و  بهش  زدم   زل   گرد  یهاچشم   با

. رفت  غنج  براش  دلم  و   دمیخند   بلند  دم،یخند.  زد  زل   بهم  نازش  یهاچشم  با  و 

 و   یخاکستر  یهاخط   با  یدرنگیسف  یگربه   بچه  و   تخت  یرو   گذاشتم  رو   جعبه

 .کردم بغلش و  گرفتم رو  کوچولو  و  ناز و  پشمالو 

 !کوچولو  آخه یناز چقدر تو  ا،ی خدا -

 . صورتم به دیمال رو  سرش اون و   دمی کش نرمش یموها یرو  یدست و  دمیخند 

 .من دیسف یکوچولو  ،یبرف ذارمی م رو  اسمت -

 !آخه؟ یکرد کاری چ راد  اریسام. زدهرت یح  و  بودم خوشحال . دمیخند 

*** 

  که   طورهمون.  کردم  دورش  ایدر  آب  از  و  گرفتمش  عیسر  و   یبرف  دنبال   دمیدو 

  رفتم   ن،ییپا  بره  خواستیم  و  بغلم  تو   خوردیم  وول   مدام  اون  و   بودم  کرده  بغلش

 . ساحل  یهاشن رو  شدهپهن  ر  یحص یرو  بودن نشسته  که هیبق سمت

  د یآن  نیا  که  بماند  البته.  نکنم  نگاه  بدشون   وعض  با  هیبق  به  اصال    کردمی م  یسع

 . کرده حجاب کشف  کال   و  گرفتش نجای ا َجو  هم ما

. ریحص یرو  نشستم و آوردم در رو  هامیی دمپا بعد و  کردم ناز رو یبرف یموها

 بود،  زده  نکیع   و   بود  ده یکش   دراز ریحص  یرو   خرابش   وضع  اون  با  که  دیآن   به

 : گفتم و  کردم نگاه

 ! ییکایآمر  اهانیس  هیشب یشی م  بگذره گهید کمه ی -

 !آشغال  نکرد، باز هم رو  هاشچشم  یحت و  نکرد بهم یتوجه 
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 : دمیغر کالفه داد، تکون  تندتند رو  خودش باز یبرف و  کردم وراون رو  روم

 ! یبرف اَه -

 : گفت و  کرد دراز سمتم رو  هاشدست   سمتم، اومد و  شد بلند جاش از یمان

 . بدم دورش هی  ببرمش  بده -

 ! یکنی م لطف آخ -

  ی ن یس  با  ردادیت  موقع  همون.  شد  دور  ازمون  اون  و   بـغلش  دادم  رو   یبرف  بعد

 : دیپرس و  سمتمون اومد  دستش داخل  یبستن

 رفت؟ یگور کدوم یمان -

 .بده دور رو  مبچه  -

 :گفت و  کرد نگاهم شدهجمع  یصورت با

 ؟ ییزای م گربه -

 .شکمش به دمیکوب  من و  دیخند دی آن و  کردم اخم

 . ریبگ رو  آفتابت تو ! انار زهر -

 :گفت و  شد  بلند و  ریحص یرو  گذاشت رو  ینی س ردادیت

 .کنم یبازآب  کمه ی برم  من ومدهین رومخ سام  نیا تا -

 تو   اومد  فرود  که  کرد  پرت  و   آورد  در  رو   رهنشیپ  که  کردم  نگاهش  متعجب

  ی طرف  کردم  شوتش  و   زدم  چنگ  رهنیپ   به  یعصب.  ایدر  سمت  دیدو   اون  و   صورتم

 . کردیم  یبازآب   ایدر  تو   داشت  سالهپنج   یهابچه   نیع  که  کردم  نگاه  یردادیت  به  و 

  رو   نکشی ع  شد،   زیخم ین   د یآن  که  هاشی باز  خر  به  زدم  زل   و   شدم  نهیسبهدست 

 : دمیپرس من و  آورد در

 گرفتنت؟ آفتاب  شد تموم -

 : گفت و  آورد در رو  کالهش

 . یتنآب  یبرا  زده لک دلم منم -

 . ایدر سمت رفت و  شد بلند و 
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  ی نعره   با  که  آب  داخل   داد  هل  رو   ردادیت  هو ی  بعد  ستاد،یا   ردادیت  سرپشت  و   رفت

 . کردم نگاهشون و  زدم شخندین   هم من. خنده  ریز زد دیآن  و  شد شوت یبلند

  و   دیآن  به  گفتن  یوریدر  به  کرد  شروع  و   رونیب  آورد  آب  از  رو   سرش  ردادیت

 . دیخندی م فقط هم اون

  پاهاش   و   بود  گرفته   رو   یبرف  یهاربغل یز  که   دم ید  رو   یمان  و   وراون  کردم  رو   روم

  بدش   آب  از  نکهیا  یجابه  مبچه .  کردیم  ذوق  یبرف  و  آب  داخل   زدیم  آروم  رو 

 !کنهی م ذوق شتریب  ادیب

 گذره ی م  داره  یخوش  چه  بود،  یایعال   عتی طب چه بود،  ی قشنگ  روز  چه. دمیخند 

  کنار .  هستم  هاآدم   نیا  کنار  در  که  خوشحالم   اما  به؛یعج.  خوشحالم  واقعا    من  و 

 . امی عال خوشحالم، شادم، باهاشون.  دیآن  کنار مرد، سه نیا

  بگذرونم؟   خوش  باهاشون  تا  اومدم  من.  ترسمی م  ی لیخ  ترسم،ی م  نیا   از  یول

  طبق   که  اومدم  رم؟یبگ  انتقام  تا  اومدم  نکهیا  ای  کنم؟  عادت  بهشون  که  اومدم

 کنم؟  نابود رو  اونها صوف،  سم،یرئ دستور

 و   نمی بب  رو   مرگشون  تونمی نم   کنم،  نابودشون   تونمی نم  تونم،ی نم  من.  ستادیا   قلبم

  بشم   وابسته   بهشون  تا  دادمی م  اجازه  خودم  به   دی نبا  من.  خودمه  ریتقص   کامال    نیا

 ! رمیبگ  وجدان عذاب  طورن یا االن که

 :گفت سرمپشت   از یکس یصدا

 ؟ یبش ملحق بهشون یری نم تو  چرا -

 .ببرم لـذت و  کنم نگاه فقط و  نمی بش خوادی م دلم -

 : گفت و  ریحص یرو  نشست

 . کننیم حیتفر دارن شونهمه  -

 ؟ یکنی نم تو  چرا -

 .ببرم  لـذت و  کنم تماشا دمی م حیترج  هم من -

 و   سرش  ریز   گذاشت  رو   هاشدست  د،یکش  دراز  ریحص  یرو   اون  و   زدم  لبخند

  مرد .  زدم  لبخند  کردم،  نگاهش  و   سمتش  برگردوندم  رو   سرم.  بست  رو   هاشچشم 

 .قلبخوش و  مهربون اما سرد؛ مغرور،
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  ن ی ا.  بده  جلوه  یسنگ  رو   احساسش  داره  یسع   داره،  انکارکردنش  در  یسع  فقط

  ن یترقلبخوش   ن،یترمهربون  خشن،  مرد  نیا  تبهکار،  مرد  نیا   ده،یدی سخت  مرد  

  کنه،   نابود  رو   مرد  نیا   داره  تیمأمور  که  یدختر  من،  و   َمرده  نیتربااحساس   و 

 شدم؟ !  شدم؟ مندعالقه  بهش  ؟یچ بهش... بهش

  راد   ار یسام  به  من  کردم؟   مرد   ن یا  به  مندشدنعالقه   به   اعتراف   من .  کردم  تعجب 

 تند قلبم و  بود کرده عرق هامدست کف. دادم قورت رو  دهنم آب شدم؟ مندعالقه

  من، !  دارم  دوستش  من  کرده،  زدهرتیح  رو   من  طورن یا  که  قتهیحق  هی  نیا.  زدیم

  راد   اریسام   تا  اومده  بده،  انجام  درست  رو   تشیمأمور  تا  اومده  که  یدختر  رها،

  ار یسام   عاشق  باند،  ن یا سیرئ  عاشق  شده؛  عاشق  حاال   کنه،  نابود رو   باندش  و 

 . راد

 !آخه؟ یکرد  که بود یاعتراف  چه نیا  رها! من یخدا

  ا یخدا!  شدم  عاشق   من.  دادم  فشار  هم   به   رو   هاملب   و   بستم  محکم  رو   هامچشم 

 عاشق   بود،  باوررقابل یغ   نیا  و   بودم  شده  عاشق   من!  کنم  هیگر  خواستی م  دلم

 . شدمی م عاشقش هرگز دینبا  که یمرد

 به  زدم  زل   و   کردم  بـغل   رو   بازوهام.  کردم  حرکت  ای در  سمتبه   و   شدم  بلند  جام  از

 ببم  رو   یمحو   لبخند  و   بود  بخشآرامش  صداش  دنیشن  و   دنی د.  ایدر  تند  امواج

  کردم،   خودم  شی پ  که  یاعتراف  به  کردم  یسع  و   رونیب  کردم  فوت  رو   نفسم.  نشوند

 . نکنم فکر

  اوه ...  بفهمه  صوف  اگه  و   اشتباهه  کامال    سام،   به  من  ی ناگهان  و   ب یعج  یعالقه

  ن یا   کل   بعد  کشهی م  رو   من  اول   بفهمه،  صوف  اگه .  نبود  ادمی  اصال  !  صوف  ا،ی خدا

 ! رو  گروه

  دم یکش رو  مکردهعرق یهادست  کف و  رونیب کردم فوت رو  تندم  نفس مضطرب

 . پام به

 . یش  بهتر کنم کمکت بذار -

  از   اری سام  کنم،  هضم  رو   حرفش  و   نمشی بب  و   برگردم  یحت  نکهیا   از  قبل !  هان؟

 .اومدم فرود ایدر داخل  من و  داد هلم  محکم پشت
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  با   و   دمیکش   صورتم  به  یدست.  اومدم  آب  یرو   وپازناندست   و   زدم  یبلند  غیج

  همراه   به   رو   ابروهاش  ،یبزرگ  شخند ی ن  با  که  کردم   نگاهش  گرد  یهاچشم 

 . انداخت  باال هاششونه

  ر یز  و   کردم  حبس  رو   نفسم.  انداختم  باال  ییابرو   و   زدم   یطونیش   شخندین   هم  من

 . دمید رو  شه یسا و  کردم شنا ساحل  طرف آروم. رفتم آب

 . باال ای ب توام؟ با.  گهید رونیب  ایب -

  حرکت،   هی  تو   و   شد  دیتشد   زمیآمطنت ی ش   لبخند!  بشر  نکردم  یتالف  که  یوقت  تا  عمرا  

 . کردم پرتش آب داخل  و  دمیکش و  گرفتم رو  پاش و  برداشتم زیخ  باال سمت

 . زد زل  بهم رنگش،خوش گرد یهاچشم   با و  داد تکون محکم رو  سرش

 : گفتم و  زدم خنده ریز  بلند

 ! جون ،یتالف -

 : گفت و  زد یطونیش  لبخند هم اون و  گفتم بلند و  دارکش رو  جون

 آره؟ ! یتالف -

 .کردم  نگاهش شخندمین و  باالرفته یابروها با

 ! یبل -

 . شد ترطونیش  لبخندش

 نه؟  ستعادالنه  ؛یتالف مقابل  یتالف -

 ! یلیخ -

 . اصال    نهیهم  هم حکمش -

 . واضحه -

 . گهید  کنم یتالف  دیبا  هم  من پس خب -

 . دادم تکون رو  سرم و  بستم رو  هامچشم 

 ... دیبا  بله -
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  بخوام   نکه یا   از  قبل   اما  شدن  باز  فنر  نیع   چشمام  و   گفتم  یچ  شدم  متوجه  تازه

  چسبوند   بهم  رو   خودش  حرکت   هی  تو   و   برداشت  زیخ  سمتم  عی سر  سام  کنم  هضمش

 !دیبوس رو  من و 

 . بخشلذت  اما بود؛ واروانه ید . دهیرس  اتیح  آب به  انگار که بود گرسنه یجور

  چون .  بردمیم   هم  لذت   شدن   خشک  و   شوک   نیب   همزمان   یول  بودم  شوک   تو   من

 نرم.  برد  لذت ازش  نشه  که نبود یزیچ سام

 . یدوستداشتن و  نیریش و 

 :گفت و  دیرس  راه از  ردادیت  هو ی که بود  رفته فرو  موهام نیب هاشدست 

 !هللا ای -

  د ی آن  یهاچشم .  میدید   رو   ردادیت  و   یمان   و   دی آن  که   ساحل   سمت   میبرگشت   دومون  هر

 . کردیم نگاهمون طونیش  فقط ردادیت  و  بود حدقه از شدنشوت مرز در یمان و 

 ه؟ یچ: سام

 .شد ترق یعم  ردادیت  شخندین

 !غشمی م من االن -

 .  خنده ریز زد یپق و 

 و   یمان  سمت  رفتم.  رفتم  رونیب  آب  از  و   رونیب  اومدم  و   شدم  جدا  سام  از  عیسر

 . شدم دور ازشون و  گرفتم ازش رو  یبرف

  بهم   و   زدیم  محکم!  واروانه ید  و   محکم!  بوم  بوم،  بوم،.  زدی م  محکم  قلبم

  ار یسام   اسم  به  یکارخالف  مرد  یبرا   زنه؛یم  یک  یبرا  و   چرا  کردیم  یادآوری

 ! راد

*** 

. کردمی م  اتاقم  از  نرفتنرون یب  یبرا  رو   تالشم  تمام  هفته  هی  نیا   تو .  گذشت  هفته  هی

 هارهار   هم  ردادیت   و   کردی م  چمیپسؤال   ایدر  روز  اون  اتفاق  یبرا  دیآن   مطمئنا  

 !ترهآدم  یمان باز  د،یخند یم
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. بودم  کرده  حبس  کوچولوم  یبرف  شیپ  بزرگم،  و   بایز  اتاق  یتو   رو   خودم  با  یتقر

  سام  که ییهامکان  تو  کردمی م یسع.  دیکشی نم اشتهام خوردم،ی نم غذا  هم  یلیخ

  گرفت، یم لمیتحو  شتریب سام باز اما. کردیم موونهید فقط دنشید. نباشم هست،

 . کردمیم یقات  کارش نیا از من و  زدی م سر بهم شتریب

  ی کس  که  بودم  دهی کش  باال  خناقم  تا  رو   پتو   و   بودم  دهی کش  دراز  تختم  یرو   جسد  مثل 

 .زد در

 !بفرما -

  با   که   نشستم  عیسر.  داخل   اومد   خانم  امنساء  و   شد   باز  در  کنار،   دم یکش  رو   پتو 

 : گفت شیشگی هم لبخند

 . جان رها باش راحت -

 : گفت که زدم لبخند بهش

 . نییپا یبر  ناهار  یبرا بدم اطالع بهت فرمودن آقا -

 سام؟  -

 .زمیعز آره -

 : گفتم و  کردم جمع بغلم یتو  رو  زانوهام و  دادم هی تک تخت تاج به

 . جون خاله ندارم ل یم -

 . کرد نگاهم ینگران با

 دخترم؟  چرا -

 :گفتم و  کردم  نوازش سمتم اومد که رو  یبرف یموها

 . ستین مگشنه  -

 !تو   نیبب رو  ساعت شه؟ی م مگه دخترم وا -

 : گفتم و  کردم نگاهش

 . رمیس  اما ممنونم! گهید  نده ریگ جون خاله -

 . داد تکون سر بعد کرد، نگاهمنگاه  کمه ی
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 . زمیعز باشه -

 . شد خارج اتاق از و  در سمت رفت و 

.  کنهی م  نگاهم  داره  یبرف  دمید  که  چرخوندم  رو   سرم  و   رونیب  کردم  فوت  رو   نفسم

 . دادم تکون سر یسؤال

 ه؟ یچ -

  و   دیپر  نییپا  تـخت  از  و   آورد  رونی ب  نچی ا  مین  رو   زبونش  بعد  زد،  زل   بهم  فقط

 ! شده  کالفه دستم از هم پشمالو  نیا . بود باز  درش که تراس سمت رفت

  تخت،  رو  کردم پخش  دهیخواب رو  خودم نکهیا  محضبه و  دمیکش یدارکش نفس

 . من شدنخیس  و  دیآن ادی فر با شد یمساو  اتاق در شدت  به بازشدن

 خودته؟  دست  مگه ،یستین  گشنه که یکرد غلط -

 و  شد اتاق وارد های آمازون هیشب که یدیآن به زدم زل  گرد و  درشت یهاچشم  با

 . کردیم عرعر خر هی شکل 

 ! بزغاله نکن نگاهم یجوراون -

 : اومد اتاق در پشت از یمان  یصدا

 ؟یماری ب ای  یدار مرض نگو؟ بهش نگفتم بهت -

 : ردادیت یصدا و 

 . ارهیدرم یبازلوس  داره شقه یعت دوست نیا  که دونستی م دیبا  خب -

  ساعت  یگرد یاندازه  هامچشم  همچنان من و  شدن اتاقم داخل  دوشون هر بعد و 

 .بود

 . شدن  متعجب  مافه یق  دنی د  با  هم  ردادیت  و   یمان  و   کردیم  نگاهم  داشت  خشم  با  دیآن

 چشه؟  نیا : ردادیت

 . شد  نهیسبهدست  یمان

 ! بدبخت کرده سنکوب واضحه، -

 : کرد غیجغ ی ج دوباره دیآن

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 176 اسکین 98



 هان؟  ستین  تگشنه  چرا -

 : گفتم باز حلق با

 ! نگرفتم اجازه ازتون ربودنمیس یبرا  که طلبمی م پوزش یلیخ -

 . زد پوزخند ردادیت

 .بشه   ریس زدهفلک  نیا  کن صادر  اجازه یآن -

.  ردادیت  یزانو   به  دیکوب  محکم  کفشش  پاشنه  با  یمان  که  خنده  ریز  زد  قاهقاه  و 

  زد   کاسه   از  هاشچشم   حدقه  و   موند  باز  طورهمون   دهنش   زده،شوک   ردادیت

 .رونیب

 . زمیعز  کن استراحت برو  هم  حاال رداد،یت  کردم ناقصت زدم رسما   -

 . رونیب  رفت  اتاق   از  زدهرونیب   کاسه  از  یهاچشم   و   باز  حلق  با   همچنان   ردادیت  و 

 : گفت دیآن که زدم پوزخند

 چرا؟  -

 . کردم نگاهش

 چرا؟  یچ -

 . کن کوفت غذا نییپا شو  گم -

 .خوامی نم -

 : گفت زودتر یمان که کرد باز دهن دیآن

 چته؟   ،یخودت تو  یل یخ مدته هی -

 . خدا به   یچیه -

 . زد پوزخند  دیآن

 . مرگته چه فهممی م باالخره  که من! یمخمل گوشم پشت هم من بابا؟ نه -

 .شد اتاق داخل  سام لحظه همون که بره خواست و 

 :گفت که بهش میزد زل  مونسه  هر و  شد متوقف دیآن
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 !رونیب  نیبر -

 رفت غرهچشم  من به  نکهیا از بعد هم  دیآن شد، خارج و  داد تکون سر فقط یمان

 . شد خارج اتاق از

 . من سمت برگشت و  بست رو  در سام

 خب؟  -

 . کردم نگاهش یسؤال

 ؟ یچ خب -

 : دیپرس  و  کرد نگاهم

 چته؟  -

 : گفتم متعجب

 ! چمه؟ -

 ! چپ یعل کوچه به زدم رو  خودم که دیفهم  هم کامال   االن و  بود زیت  اریسام

 .پرسمینم رو  یزیچ  هی  بار دو  که یدونیم -

 . کردم نگاهش پوکر

 !دونمی م بله، -

 : دیپرس و  تخت یرو  کنارم نشست

 . بگو  هم حاال -

 . بودم  متخصص گفتندروغ  تو  خوشبختانه و  گشتم یدروغ دنبال 

ر  هی  شهی م  باعث  یقاعدگ  دوران  خب  -  وجود  به   بدنمون  ستمیس   تو   اختالل   یس 

 . امی عصب و  کردم یقات کمه ی کل  در  اد،یب

 ! شعورمی ب دونمی م  نداره، گفتن به  ازین! امیح و  شرمی ب  یلیخ دونمی م بله

 : گفت و  انداخت باال رو  ابروش یتاه ی

  از ین  بدنت  و   خودت  کردنتیتقو   به  کامال    دوران  نیا  در  کنم  فکر  و!  طورنیا  که  -

 نه؟  ،یدار
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 ! یاساس  داره اطالعات! زارت

 .کنم فکر -

 . شو  بلند پس -

 . تـخت رو  دمیکش دراز حرفش، به توجهی ب

 . بخوابم خوامیم خوام،ی نم -

 . اومد در شدنبسته یصدا هم بعد قهیدق چند و  نگفت یزیچ

 در   شتر!  کشهی م  رو   منتم  کردمیم  فکر  االن  باش  رو   من.  زدم  پوزخند  خودم   با

 ! بله! دانهپنبه   ندی ب خواب

  موفق   داشتم  کمکم  و   بخوابم  کردم  یسع.  بستم  رو   هامچشم  و  آوردم  در  رو   نکمیع

  کردم   باز  رو   پلکم  یال.  شد  باز  اتاق  در  هو ی  قهیدق   پنج  گذشت  از  بعد   که  شدمیم

 . دمید  مستخدم هی همراه به رو  سام و 

 . تخت کنار زیم رو  بذارش -

 رفت  سام  یاشاره   با  و   تختم  کنار  زیم  یرو   گذاشت  رو   یبزرگ  ینی س  مستخدم

 .بست رو  در و  رونیب

 !شو   بلند -

 : گفت سام و  کردم نگاه غذا  از پر  ینیس  به.  نشستم و  دمیکش یپوف کالفه

 !بخور -

 . کردم نگاهش  متعجب

 ! ؟یچ -

 . شد نهیسبهدست 

 . کنمی نم تکرار رو  حرفم من که گفتم -

  برداشتم   رو   ینیس   نداشتم،  رو   شحوصله  اصال    چون  یمخالفت  بدون  بعد.  کردم  اخم

 . جلوم گذاشتم و 

 گو؟یم -
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 !یخوای م یونانی خرچنگ یپاستا البد ه؟یچ -

 . کردم جمع رو  صورتم

 ! شیا -

 ! نزن  حرف پس -

 :گفتم و  برداشتم چنگال  با رو  شدهسرخ  یگو یم کهیت هی

 !دمی م حیترج رو  شدهل یگر یالوراک حداقل  باز -

 : گفت و  انداخت  باال ابرو  سام

 ؟ یدار دوست خاردار یماه -

 : کردم زمزمه لب ریز

 ! بابا برو  -

 . گذاشتم دهنم داخل  رو  گو یم و 

  چپش   یپا  و   شد  نه یسبه دست   داد،   ه یتک  ییشو دست   در  به  یمنته   وارید  به   سام

.  خوردن  مشغول   و   بود  ن ییپا   سرم  هم   من .  زد  زل   بهم  و   داد  ه یتک  وارید  به  رو 

 !شره یخ  نگاه خاطربه  شدی م کور داشت اشتهام

 ! یخوری نم که تو  خورم،ی م دارم من  نیبب -

 :گفتم بهش رو  و  بشقاب تو  انداختم رو  چنگال  کالفه که کرد نگاهم یسؤال

 ! یبلعیم رو  من یدار تو  انگار یول غذام؛ خوردن حال  در من گمی م جان بابا -

 . نشست لبش رو  یشخندین

 . یهست که یخوردن -

  یبسته .  سمتم  اومد  و   کرد  یمحو   اخم  رفت،  نیب  از  شخندشین  که  شد  گرد  هامچشم 

 و   گرفت  جلوم  هم  مونادیل  وانیل  پام،  رو   انداخت  و   برداشت  ینیس  داخل   از  یقرص

 :گفت

 .یشی م بهتر بخورش، -

 .بست رو  در و  رونیب  رفت و  کرد بازش  در، سمت رفت بعد و 
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 کامال    من  یول  نده؛  نشون  کنهیم  تالش  درونشه،  یمهربون!  من  مهربون  مرد

 . نمشیبی م دارم

*** 

  در  از و  سمتم دیدو  یبرف هو ی. اومدم رونیب ازش و   کردم باز رو  ییشو دست  در

 .توالت سمت رفت و  شد ییشو دست  داخل  و  گذشت

 : زدم غیج

 ! یبرف  نه یوا! یبرف! یبرف  نه اَه -

 . کردم بغلش  عیسر و  سمتش دمیدو  و  زدم یبلندتر غیج  که  برد داخل  رو  زبونش

 !دمیکشیم رو  فونیس کاش یوا -

 . صورتش دور یهای سیخ رو  دیکشی م رو  زبونش داشت  که کردم نگاه یبرف به

 بود؟   خوشمزه هیچ -

 . دادم تکون تأسف به رو  سرم من و  داد تکون نچیا  مین رو  سرش

 ! جان نوش -

 اتاقم  در  موقع  همون  و   شدم  خارج  ییشو دست   از  بود  بغلم  یبرف  که   طورهمون  و 

 . شد داخل  دیآن و  باز

 ! گلم شهی نم فلج انگشتت یبزن در هی -

 رفتم  و   نییپا  گذاشتم  رو   یبرف  کردم،  اخم.  نشست  تخت  یرو  و  رفت  بهم  توجهی ب

 : زد داد  که پاش به دمیکوب  محکم. دی آن سمت

 ! شیپرروان -

 اتاقم؟  یایم  نییپا  یانداخت رو  تکله  که یاالغ دوما   ؛یخودت اوال   -

 : گفت و  کرد نگاهم

 .دارشاخ  خر و  دارپشم گاو  نسل  از متفاوت ینژاد هم تو  االغم، من آره -

 : گفت که انداختم  باال ییابرو 

 . فرستادم یمان  م،یکن بحث  باهم ومدمین. کن ول  حاال -
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 چرا؟  -

 : گفت اون و  کنارش نشستم

 . تیمأمور میبر قراره -

 . شد گرد هامچشم 

 تو؟ و  من! نه یوا -

 . کرد نگام  اخم با و  سمتم برگشت

 .مونهمه   ر،یخ دوما  . باشه هم  خدات از اوال   -

 مون؟همه  -

 . غول نره  تاسه  اون و  تو  و  من ابله، -

 . دادم تکون سر

 !آها -

 : دمیپرس و  خوردیم رو  ظرفش داخل  آب داشت  که کردم نگاه یبرف به

 م؟ یکن کاری چ قراره هست؟ کجا -

 . تئاتره  هی دونمیم فقط دونم،ی نم قا  یدق  نیبب -

 . کردم نگاهش  متعجب

 ! تئاتر؟ -

 . داد تکون سر

 .آره -

 خب؟  -

 : داد حیتوض

 . وارنر تئاتر  نگتن،ی واش جاست، ن یهم -

 م؟ یکن کاری چ میبر  قراره خب آهان، وارنر؟ تئاتر -
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  ی ج.ا ل   ی جعل  اسم   به  رو   خودش   که  هست   جونز   نام  به   یمرد  هی  گفتی م  ی مان  -

 االن  و   کرده  یداری خر  متیق  نیباالتر  با  رو  وارنر  تئاتر  و   کرده  یمعرف  تامسون

 . صاحبشه

 خب؟  -

  ماجرا،   یسر  هی  خاطربه   که  بوده  سام  باند  یشرکا  از  یکی  شیپ  ماه  دو   تا  جونز  -

 هم رو  مهمشون مدارک  از چندتا  قضا از و  زنهی م دور رو  ردادیت  و  یمان و  سام

 کیکوچ   یدستف ی ک  هی  تو   مدارک   دنی فهم  و   زدن  رو   ردش   نای ا  هم  حاال.  رهی م  ک ش

 . هستش سن یرو  قا  یدق  و  صحنه سالن داخل 

 . شد گرد هامچشم 

 اونجا؟  چرا خب!  تئاتره؟ یصحنه  یرو  فهیک -

  همون   کنهی نم   شک  ی کس  که  ییجا  نیترامن   دونسته ی م  بوده،  باهوش  جونز  -

 . جاست

 : دمیپرس و  گرفتم هامانگشت   نیب رو  نکمیع

 م؟ یکنی م حرکت یک   -

 :گفت و  دیکش  موهاش به  یدست دیآن

 . گهید ساعت دو  -

 شب؟  -

 . میهست مهمونا جزء کنن فکر که میبپوش  مجلل   لباس  دیبا  نکهیا و  اهوم -

*** 

 از بعد و  دمیپوش رو  یچرم بلندساق یهاچکمه  بستم، رو  یچرم بلند یپالتو  بند

.  تختم  کنار  زیم  یرو   گذاشتم  و   آوردم  در   رو   نکمیع   صورتم،  ش یآرا  کردنچک

 . رونیب  رفتم اتاقم از و  کردم بغل  رو  یبرف و  ختمیر دورم باز رو  موهام

 محوطه  داخل .  شدم  عمارت  یمحوطه  یراه  خانم،  امنساء  به  یبرف  سپردن  از  بعد

.  بودن  شده  هاجنتلمن   هیشب  که  یونیآقا  و   دیآن  و   هان یماش   سمت  افتادم  راه  و   شدم

 . کرد نگاهم فقط سام و   دادن رو  جوابم. کردم سالم و  دمیرس بهشون
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 : گفت یمان

 ه؟ یاوک یچ همه -

 ! برادر  حله: ردادیت

 اسلحه؟ : یمان

 . برداشتم من -

 : گفت مات دیآن

 ! نه من -

 : گفت یمان

 . ستی ن یمشکل -

 . سام سمت کرد رو  بعد

 ار؟ یسام -

 ی مان  سمت  کرد  رو   برداشت،  روم  از  رو   بشیعج  یره یخ  نگاه  اون  باالخره  سام

 : گفت و 

 . میفتیب راه -

  که   یمان  نیماش  سمت  برم  دیآن  همراه  خواستم  هم  من  و   نشیماش  سمت  رفت  و 

 :اومد  سام یصدا

 . ورن یا -

 بدون.  کنهی م  اشاره  نشیماش  به  و   نگاه  من  به  داره  دمید  که  سمتش  برگشتم

 سیرولزرو   و   نشست  هم  اون.  نشستم  و   سمتش   رفتم  و   دادم  تکون  سر  ،یحرف

 . سرمونپشت  هم  ردادیت الرنمک و  یمان یفرار و  افتاد راه و  کرد روشن رو 

  رو  سکوت کردم ی سع من و  ی چیه شد، ی نم ردوبدل  نمونیب  یحرف چ یه راه یتو 

 : بشکونم

 .سؤال  هی -

 : گفت بعد و  کرد مکث کمه ی
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 .بگو  -

 . کردم یباز هامانگشت  با

 ؟یدار عالقه یماه به تو  خب... اوم -

 . انداخت  باال ییابرو 

 چطور؟ -

 .ومهیآکوار کال   تخونه  آخه -

 :گفت و  زد یشخندین

 ؟ یکنی م فکر یچ خودت -

 .کنم فکر آره... آم -

 .انداخت باال رو  هاششونه و  ابرو  دوتا هم اون

 ! البد -

 ! گهید بگو  خب عه -

 . خودت گهید یگفت -

 . یدار دوست  یماه پس -

 . دمی د تیرضا  عالمت رو  سکوتش من و  نگفت یزیچ

*** 

 . میبود  تئاتر یهاسالن  در رفتنراه  حال  در

 و   می دید   بود،  هم  یکمد  هی  که  رو   شی نما   نیاول  و   مینشست  های تماشاچ  مثل   ابتدا

  م یافتاد  راه  انهیمخف  و   میشد   بلند  ق،یتشو   یشلوغ  اون   تو   و   شد  تموم  یوقت  بعد

 . میکن  دایپ رو  رختَکن اتاق  میبتون تا هاسالن  سمت

  ف یک   چون  صحنه؛  یرو   میبر  و   می بپوش  رو   گرهایباز  لباس  بود  ن یا  قصدمون

 . بود جا همون هم مدارک 

 : گفت ردادیت م،ی رفتی م راه هاسالن  از یکی تو  که طورهمون

 ن؟ یشد  زیچ هی متوجه  -

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 185 اسکین 98



 ؟ ی چ: یمان

 . هست هم یآ.یب.ا ف : ردادیت

 : گفت متعجب دیآن

 ! ؟یچ -

 چرا؟ ! ؟یآ.یب. اف: یمان

 . کردنی م صحبت نگهبانا با  داشتن که دمشونید در  دم. دونمی نم: ردادیت

 :گفت بود، مونهمه  از جلوتر که سام

 . می باش  داشته وحشت ازش میبخوا  که ستین یزیچ یآ.یب. اف -

 . کرد بازش و  ستادیا یدر مقابل  بعد و 

 ! رختکن: دیآن

 . داخل   دیبر: سام

 دور  غالف   از   رو   شاسلحه   یمان.  بست  رو   در  سام   و   می شد  داخل   یکیی کی

  جا   فشنگ  که  طورهمون  و   آورد  در   بود،  یمخف  یقیدق  طور  به  که  کمربندش 

 : گفت نداخت،یم

 . میبش کاربه دست  زودتر بهتره -

 : دمیپرس و  هالباس  انواع سمت رفتم

 م؟ یبپوش رو  قُرهایُ   نیا قراره -

 . پَ   نه: ردادیت

 : سمتش شدم براق

 ! یهو  -

 . کرد اخم

 !چلغوز خودت به یهو  -

 !بلغوز -
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 : گفت متعجب

 ! ه؟یچ بلغوز -

 ! پروندمش ذهنم تو  اومد یچ  هی  بابا  یچیه -

 : زد  تشر بلند  سام که شد گرد هاشچشم 

 ! گهید  بسه -

 ! میدید رو  FBI ما و  شد باز شدتبه   اتاق در لحظه، همون و 

  نگاه   ماها  به  متعجب  بود،  غالفش  داخل   یاسلحه   سمت  دستش  که  طورهمون  مرد

 : دیغر و  هم تو  رفت هاشاخم  ، یمان دست داخل  یاسلحه   دنید  با بعد و  کرد

 ! نیمهاجم -

 . غالفش از  سیپل  یاسلحه  آوردن در با شد یمساو  سام ادیفر

 ! نیکن فرار -

 . کرد  کیشل   س یپل  سمت  و   آورد  در  رو   شاسلحه   حرکت،   ه ی  تو   و   زد  ادیفر   رو   نیا

  دوتا   که  دنیدو   به  میکرد  شروع.  میشد  خارج  اتاق  از  و   در  سمت  میدیدو   مونهمه

 . شدن ظاهر جلومون  سیپل

 : زد ادی فر دیآن

 ! انداختن رمونیگ خدا یوا -

  ضامن   خواستم  کهنیهم  و   آوردم  رونیب  پام  رون   دور   غالف  از  رو   ماسلحه   عیسر

  برگشتم   ع یسر  متعجب،.  شد  کیشل  کنارم  از  یفشنگ  بکشم،  ماشه  دنیکش  یبرا  رو 

 : زد ادیفر و  رونیب اومد  اتاق از سام  لحظه همون. کرده کیشل یمان که دمید و 

 . نیش  پخش یهمگ -

  بعد   و   داد  تکون  سر  ی مان  م، یکرد  نگاه   گهیهمد  به  ردادیت  و   یمان  و   دی آن  و   من

 . دنی دو  به میکرد شروع مونهمه

 و  بود  اونجا که یدر سمت  کردم حرکت تندتند  و  جاش  سر برگردوندم رو  اسلحه

 . شدم یاگه ید سالن وارد
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 . دمی د خودم دنبال  رو  سیپل  تاسه که برگردوندم رو  سرم زنوننفس نفس

 . شد شتریب  سرعتم من و  ستیا  زدن داد

  دادم،   هل   رو   در  عیسر  و   سمتش  دمیدو   و   کرد  جلب  رو   توجهم  قسمت  اون  یدر

 . شدم خارج هاس ی پل درسید  از و  یکیکوچ نسبتا    سالن داخل  دمیپر

  که   کیکوچ  سالن   هی.  کردم  نگاه  دوروبر  به  و   گرفتم  فاصله  در  از  زنوننفس نفس

.  شد  گرد  هامچشم .  کردم  بازش  الم ین   و   در  سمت  رفتم.  داشت  هم  کیکوچ  در  هی

  برگشتم   کهن یهم   و   بستم  رو   در  عیسر!  غمبریپ   بود، شینما  یصحنه   یپرده پشت 

 . کردم برخورد یکس با

 !آخ -

 :گفت ،لهجه  از  پر یلحن با  یفارس زبون به یکس که دمیچسب رو  سرم

 ! زهیدوش متأسفم -

  یموها  با  بود  بور.  دمید  پوشخوش  ی ساله  ۳۵  با  یتقر  یمرد  و  کردم  بلند  رو   سرم

 .یآب یهاچشم و  روشن

 !کن استفاده  چشمات از  درست بعد به  نیا از -

 :گفت شلهجه  اون با و  زد یپوزخند

 درسته؟  رها، -

 : گفت و  دیخند. کردم نگاهش گرد یهاچشم  با و  باال گرفتم رو  سرم

 ؟ ینشناخت  هان -

 ! نه -

 . زد شخندین

 . هستم جونز واقع، در  ای خانم تامسون یج.ال  -

 ! کالهبردار؟ همون! جونز؟ . موند باز دهنم و  شد درشت هامچشم 

 ...تو  -

 : دیغر حرفم وسط
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  ن یا  از  زتریت   گفته  جونز  که  یبگ  سام   ستیرئ   اون  به  بهتره  کوچولو   خانم  -

  ن یهم یبرا سراغم؛ انیم امشب و  هستن  دنبالم شدم متوجه کامال   من. حرفاست

FBI  کردم خبر رو. 

 ؟یجورچه  اما -

 : زد پوزخند

  ن یا  از  که  یبد  تذکر  احمق  رداد یت  اون  به   بهتره .  وتریکامپ  مختصات  قیطر   از  -

 . ستگهید یجاها و  گوگل  تو   یوقت کنه دقت شتریب  بعد به

 . بود مونده باز  همچنان دهنم

 :گفت و  کمرش  پشت برد رو  دستش آروم جونز

 . شده تنگ دنشید یبرا دلم بگم، سام به خودم رو  نای ا بذار البته -

 : داد ادامه و  دیخند 

 نه؟  ه،یعال یم یقد  دوست هی  یبرا یشکشیپ  هی که البته -

  رو  من   و   باال  آوردش  آورد،  در  پشتش  از  یااسلحه   که  کردم  نگاهش  متعجب

 . شد گرد هامچشم . گرفت نشونه

 : زد لبخند

 . براش  یهست یشکشیپ  نیبهتر تو  -

 . بود شده خشک گلوم و  زدی م محکم قلبم

 . شد قیعم شخندشین

 .رسهی نم مدارک  اون  به دستش سام -

  محکم  و  کردم  بلند  رو  پام  حرکت، کی   در و  ع یسر که  بکشه رو  ماشه خواست و 

  دم یدو   عیسر  هم  من  و   شد  نیزم  پخش  و   زد  یبلند  ادیفر.  پاش  وسط  به  دمیکوب

  من .  دمیشن  یبلند  زدندست   یصدا  هو ی  که   داخل   دمی پر  و   کردم   بازش .  در  سمت

 .بودم  یتماشاچ هزاران یجلو  صحنه، یرو 

.  بودن  زده  زل   من  به  فقط  منتظر  که  کردم  نگاه  یتماشاچ  همهاون   به  مضطرب

 کنم؟  یغلط چه حاال ای خدا
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 بهم   نیخشمگ  در،  اون  پشت  که  دمی د  رو   جونز  ارو،ی  اون  و   برگردوندم  رو   روم

 ها ی تماشاچ  چشم   تو   چشم  دوباره  و   برگشتم   و   دادم  قورت  رو   دهنم  آب.  بود  زده  زل 

 . شدم

 کنم؟  کاری چ  کنم؟ کاریچ

  همه   بود ممکن و  بود  بدتر نیا و  شدنی م یعصب داشتن کمکم  انگار های تماشاچ

 دونمی م  نه   من   ؟یچ  یول  کردم؛ی م  یکار هی دی با  بودم،ی م یعیطب  د یبا. کنن  شک

 .رو  هاالوگ ید  نه و  هیچ  شینما موضوع

 خواست ی م  و   در  رونیب  بود  گذاشته  رو   پاش  که  جونز  دنید   با  که  برگشتم  دوباره

 . ختیر دلم  سمتم،  ادیب

 . کردم باز زبون باالخره بعد و  های تماشاچ  سمت برگشتم عیسر

 . ستمیبز یتی گ نیا  در خواهمی نم گرید  پس،  نیا از -

 ؟ یجد اومد  در کجام از!  واقعا   پروندم یچ

  سر   متعجب  شدن،ی م  بلند  داشتن  هم  هاشونی بعض  و   بودن  یعصب   که  های تماشاچ

  صحنه   داخل   اومدن  مرز  در   که  هم  جونز.  زدن  زل   بهم  و   شدن  متوقف  جاشون

 . جاش  سر شد خیس بود،

  برم،   شی پ  دیبا.  دمیگز  رو   لبم  و   زدم  هم  به  رو   ماشاره   یهاانگشت   نوک   مضطرب،

 :زدنحرف   یسیانگل به کردم شروع. مجبورم

 ! ندارد مرا یهاناله   ارزش ،یفان یای دن  نیا گرچه -

  قدم   دو .  بخورم  تکون  کمهی  الاقل   نباشم،   خشکچوب  و  ربات  مثل   کردم  یسع

 . گذاشتم میشونیپ یرو  رو  دستم و  برداشتم آهسته

 . کرد دگرگون مرا که ببرم یپ یل یخصا به من شد باعث آورمالل  یهست نیا -

 : گفتم و  دمیکش آه زدم، زانو  مثال   و  نیزم یرو  نشستم بعد

  رفت،   خواهد  شیپ  یتأن  به  عشقمان  که  دمیش یاندی م  خود  پندار  در  ، یروزگار  -

 ...حال   اما گران؛ید  یایوصا به توجهی ب

 !  ییخدا   شدمی م   گریباز  رفتمی م  کاش  کردم  فکر  خودم  با  و   دمیکش  سوز  از  پر  یآه
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  گرانه یباز  و   صحنه  یاشه یش  کف  به  چسبوندم  رو   میشونیپ  و   شدم  خم  نیزم  یرو 

 : دمینال

  موجب   عشقم  سخنان!  داشت  تاوان  میبرا   ام،ی زندگ  مرد  سخنان  کردناستماع   -

 . شود بدحال  امتپنده  قلب و  دهیشور حالم شد

  گرفته   قرار  ریتأث  تحت   واقعا    انگار  مردم  و   بودم  گرفته  خودم  به  ینیغمگ  یچهره

 : باشه بلند  صدام کردم یسع و  دمیکش نیزم یرو  رو  خودم. بودن

 چرا؟  -

 : بلندتر و 

 حال؟شان یپر گونهن یا شوم؟ مغموم گونهن یا  امی جوان صدر در دی با  چرا چرا؟ -

 رو  انداختم رو  وزنم و  نیزم کف به  چسبوندم رو  هامدست   کف. شدم زیخم ین  بعد

 : دمینال. دادم قرار گاهمه یتک رو  اونها و  دستم دوتا

  عشق   از  مملو   که  یزمان   اما  جذاب؛  و   بخشنت یز  است،  مانندب یز  جهان  نیا  -

 . است هیمای ب و  ارزشی ب نباشد،

  نگاه   دوروبرم  به.  ستادمیا  پاهام  یرو   ،ییهایسکندر  با  و   شدم  بلند  آروم  بعد

 . کجاست فی ک بفهمم کنم،ی م اجرا شی نما دارم که طورهمون کردم یسع و  کردم

  بمانم  من  که  ندارد  هم یارزش  همچنان.  ندارد  چندان  یارزش  میبرا   گرید  جهان  -

 !بروم ای

 . نمیبب رو  هاپرده  پشت شتریب  کردم یسع

  جهان،   نیا  یواال  صنع  در  ارزشم  که  دیشا  رفتنم  با  تا  رومیم!  رومی م  نیبنابرا  -

 ... و  شد داری پد

 . کردم مکث بود، صحنه بزرگ  یهاپرده  پشت که یزیچ  دنید  با. کردم مکث

  رو  ادیب  خواستیم که یاروزانه یپ لبخند  یجلو ! فیک  بود، خودش آره خودشه،

  گذاشتم   رو   دستم  و   پرده   سمت  افتادم  راه   تلوتلوخوران  مثال    بعد  و   گرفتم   رو   لبم

 . سرم یرو 

 زمان  هر  که  یاخاطره   همراه؛  به  را  یاخاطره  خودم  از  گذارمیم  یجا  و   رومیم  -

 ! ُمردم عشق، خاطربه  که کند یمن ادی  آمد، خاطرش به  هرکس
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 و   سام  لحظه  همون  هو ی  که  رفتمیم   پرده  سمت  لنگونلنگ   مثال    و   آروم  داشتم 

  ن ی ب  و   شدن   وارد  ش ینما  سالن  یپشت  در   از  پوشفرم یونی  یهانگهبان   از  تاسه

 .  شدم متوقف جام سر مضطرب و  ستاد یا هو ی قلبم. ستادنیا های تماشاچ  یصندل

  اجرا   ش ینما   داشتم   که   یمن  دنی د  با  هو ی  که  سام  سمت   برن   خواستن   هانگهبان 

  هم   سام   و   شدن  متوقف  جاشون  سر  بودن،   محو   که   ییهای تماشاچ  و   کردمیم

 . ستادیا و  گرفت  فاصله اونها از فی رد و  یصندل نیچند 

  ی عی طب  هم  باز   د یبا  اما  کنم؛   کاریچ  دونستمی نم  و   بودم  کرده  گم  رو   پام  و   دست

 . دادمیم جلوه

 : شد باز دهنم باالخره و  کردم اوم و  ا م کمه ی

 و   گذشتگان  شد،  عشق  از  صحبت  که   زمان  هر  دهمیم  اجازه  و   رومیم...  یم  -

 ! دادم پس را امیعاشق تاوان   که یمن فتند؛یب  من ادی  به شاوندانمیخو 

 . دمیکش آه و  نیزم یرو  کردم پرت رو  خودم پرده، کینزد  بعد

 ... که افسوس! افسوس ،یناواقع و  بود ناعشق که یعشق به افسوس و  آه -

  دم یکش   رو   فیک .  فی ک  آره .  کردم  لمس  رو   ف یک   و   پرده  پشت  کردم   دراز رو   دستم

 .کردم نگاه بهش  متعجب، یهاچشم  با و  رونیب

 داد؟   نشان  من به را خودش که ستی چ مانندتوشه  ءیش  نیا  ست؟یچ  نیا -

  ی کیتار   اون  و   تیجمع   اون  ن یب  سام  یهاچشم   که   دمید   و   کردم  بلند  رو   فی ک  بعد

 . ندشی بب سام  تا بود  نیهم هم  قصدم. زد برق

 . میپرماجرا سفر یبرا  اندفرستاده  میبرا   یدانتوشه  اکانمین  دیشا -

 : گفتم و  گرفتم بـغلم تو  رو  فی ک بعد

 .است من  به متعلق نیا! است نیهم یآر! یآر -

  ت یجمع   به  رو   و   ستادمیا   و   شدم  بلند  جام  از  بود  بغلم   تو   فیک  که  طورهمون   بعد  و 

 :گفتم

 ! رومی م  افتم،ی ییماجرا از پر سفر یبرا یدانتوشه که حال  -

 : دادم  ادامه و  کردم مکث
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  ی زمان   تا   گردمی برنم.  گردمی برنم  نشد،  یبهتر  یجا  ا یدن   که   یوقت  تا  و   رومی م  -

 .شود عشق از سراسر فقط ای دن که

 یره یخ   و   بود  ستادهیا  های صندل  و   تی جمع  نیب  که  سام  یرو   افتاد  نگاهم  ناخودآگاه

 !اون ی ره یخ هم من و  من یره یخ یره یخ بود، من

 .شود یی با یز  از پر جهان که  یزمان تا گردمی برنم -

 . سام و  من فقط م،یبود سام و  من فقط و  بودن  شده محو  دوروبرم انگار

  ؛ یدوست  دار  یپا  ، یدوست  ق؛یرف  وفادار    ق،یرف  که  یخوب  از  مملوست  که  یجهان  -

 ... و  یزشت یکننده پنهان   ییبای ز ،ینامهربان بخش  نت یز یمهربان

 : دادم ادامه و  زدم زل  سام یره یخ سبزرنگ یهاچشم   به میمستق

 ! باشد یعشق یعالقه  طرف از بزرگ  یاه یهد عالقه، -

 وقتچ یه  مثل   نگاهش  رنگ  اما  بود؛  زده  زل   بهم  همچنان  بود،  کرده  رییتغ   نگاهش

  با   اون  و   نشست  لبم  یرو   یمحو   لبخند.  بود  یداشتندوست  و   متفاوت  نبود،  گهید

 . داد رو  جوابم  نیریش یلبخند

  خاتمه   هم شینما  نیا   و   رونیب برم  در  از  تا   رفتنعقب   به   کردم  شروع  آرومآروم

  که  نمی بب رو  جونز  تونستم و  زدم یچرخ . شد داخل  سرمپشت  از  یکس هو ی که  بدم

 .کردی م نگاهم  یبدجنس  لبخند با

  دن ی د  قابل   یحت  قضا  از  که  بدجنسش  لبخند  همون  با  اون  و   رفتن  هم  تو   بد  هاماخم 

 : کرد زدنحرف به شروع بلند  نبود، هم های تماشاچ یبرا

 ؟ یکن ترک   مرا یخواهیم -

  اخم .  انداخت  باال  ییابرو   که  کردم  نگاهش  گرد  یهاچشم   با  شد؟  ی چ  االن !  هان؟

 . ارمینم  کم من. کردم

 : گفتم و  گرفتم خودم به  متعجب یاچهره

 نند؟ یبی م  درست چشمانم  ایآ! من یخدا اوه -

 : گفت و  زد یکج لبخند

 . من عشق که ینیبی م  درست که البته -
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 ؟ یبرگشت چرا -

 با  هم  اون   و   رفتم  کنار  فورا    من  اما  کنه؛  لمس  رو   موهام  تا  کرد  دراز  دست  اون

 : داد رو  جوابم محوش لبخند همون

 .است زیچ همه  من یبرا زم،یعز تو  کردناقناع  -

 ؟ یبرگشت ،یدید را آلودمحزن  حال  چون است؟ ترحم کی نیا  چرا؟ -

 . کرد کینزد  خودش به رو  من

 . رنجاندی م مرا تو  کردنتضرع  -

 ! یبود تو  زین  مقصر ؟یکرد ترکم  چرا پس -

 .بودم مجبور اما شد؛یم چندشم داشت واقعا  ! خوردی م هم  به داشت حالم

 :گفت و  زد زانو  پام یجلو  بعد و  کرد ول  رو  من

 .بودم تو  عاشق شهیهم  من! من عشق نکن طعن مرا -

 ! خدانگهدار روم،ی م دارم من. است شده رید  گفتنش یبرا  گرید اما -

 :گفت و  دیکش رو  فی ک دسته هو ی که  در سمت برم و  بشم میج  عیسر خواستم و 

  به   یوقت  و   ستین   رفتن  به  یازین.  من   پرنسس  است  چیه  تو   بدون  من  یزندگ  -

 . باشدی نم توشه   نیا به هم یاالزمه  نباشد، یازین رفتن

  عقب   رو   دستم  عیسر!  جونز  یخوند  کور.  رهیبگ   دستم  از  رو   ف یک  خواست  و 

 :گفتم و  بردم

 ! بمانم  توانمینم  نجای ا گرید  اما  مانم؛ی م عاشقت ابد تا من -

 :گفت و  گرفت رو  فی ک دوتا  با که رمیبگ  فاصله ازش خواستم و 

 . کن رابیس  را خطاکار من عشقت  با و  بمان بمان، زین  نجای ا و  بمان عاشقم -

 سام   کردمی م  خداخدا  فقط.  کنم  داغ  شد  باعث  که  دیبوس  رو   من  آروم  و   شد  خم  روم

  بهم   یبدجنس  لبخند  و   داد   فاصله  صورتم  از  نچی ا  مین  فقط  رو   صورتش .  باشه  دهی ند

 :دمیغر صورتش تو  آروم درهم یهااخم  با. زد

 ! یآشغال هی تو  -
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 :گفت گوشم دم آروم هم اون و  گرفت عمق لبخندش

 . زمیعز  لطفته نظر -

  دراز   فیک  سمت  رو   دستش  دوباره  و   داد  فاصله  صورتم  از  رو   صورتش  بعد  و 

 .کرد

 . بمان  من شیپ  من، عشق کن رها را آن -

 .بردم مچکمه  یریز قسمت سمت رو  دستم و  باال آورد رو  پام آهسته

 :دمیغر آروم

 !هرگز -

  تو  کردم  فرو   بعد  و   آوردم  رونیب  چکمه  داخل   از  رو   خنجر  حرکت  هی  تو   بعد  و 

 .پهلوش

  گرفتم  فاصله ازش عیسر هم من و  کرد  رها رو  من د،یکش یبلند ادیفر زدهشوک 

 . میبر  عیسر  تا کردم اشاره سام  به دستم با  مضطرب و  سالن وسط دمیدو  و 

  بعد   و   زد  یبلند  ادیفر  جونز  من،  سمت  دنیدو   به  کرد  شروع  سام  کهن یهم

 .کردنک یشل به کردن شروع هانگهبان 

 : زدم غیج

 ! باش زود سام -

  اد، یفر  و   دن یکشی م  غی ج  که  طورهمون  و   بودن  شده  پخش  اطراف   مردم   تمام

 گلوله  کیشل  و   غیج  یصدا  و   بود  ییبلبشو   سالن  داخل .  درها  سمت  دنیدو یم

 . بود گرفته رو  جاهمه

.  کردم  کینزد   بهش  رو   خودم   د،یرس   بهم  موقع  همون  که  سام  سمت  دمیدو 

 : گفتم بهش رو  مضطرب

 ! میبر زودتر دیبا -

 سرشونپشت   نگهبان  و   س یپل  نیچند  با  ردادیت  و   دیآن   و   یمان  لحظه،  همون  هو ی

  هم   به   دستهدسته   مردم.  شد  شتریب  کیشل   بیمه   یصدا  و   شدن  داخل   سرعتبه 

 .رونیب  برن تا دادنیم هل  و  کردنی م وارد فشار
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 کرد،ی م  کیشل   اونها  به  که  طورهمون یمان.  دنیرس   ما  به   ردادیت   و   یمان  و   دیآن

 : زد داد

 .کردن محاصره رو  ساختمون کل  FBI یروهاین.  میبر زودتر دیبا -

  کنم   حرکت   عی سر  که  کرد   اشاره  بهم  و   برگشت  بود،  کردنک یشل  درحال   که  ردادیت

  از   جونز  بلند  ادیفر  یصدا  ن،ییپا  بدوم   هاپله   از  خواستم  نکهی ا  محضبه  من  و 

 .شد یمساو  سام توسط  من یناگهان دادنهل  و  سرپشت 

  همهمه   اون  در  گلوله  کیشل  بلند  یصدا   بعد  و  یطرف  به  کرد   پرت  رو   من  سام

 . شد دهیشن

 :زدم غی ج. دمی پر جام از و  باال گرفتم رو  سرم عیسر

 !سام -

  ن یزم  پخش  خون،  در  غرق  یپهلو   با   که  یسام   سمت  دمیدو   و   کردم  پرت  رو   فیک

  کم   قلبم  و   بودم  کرده  وحشت.  زدم  زانو   کنارش  و   کردم  پرت  رو   خودم.  بود  شده

  مثل .  کردم  دراز  سمتش   رو   دنیلرزیم   کامال    که  هامدست .  دهنم  تو   ادیب  بود  مونده

 . دیچ یپی م خودش به مار

  سمت   رفتی م  داشت  که  یجونز  سمت  کرد  حرکت  و   دیکش  یای عصب   اد یفر   یمان

 ک یشل  یصداها. کرد کیشل بودن، کیشل  حال  در که ینفر دو   به ردادیت  و  فیک

  د یدو   دیآن .  بودن  شده  ریدرگ  باهم   که  بود  جونز  و   یمان  یصدا  فقط  و   شد   قطع

  رفت   نمونده،  یباق سالن  در  یکس  که  شد مطمئن  نکهیا   از  بعد  هم ردادیت  و   سمتم

 . یمان کمک

 : دمینال

 ! رهیمی م داره کنم؟ یغلط چه دیآن -

 :کرد من کردنآروم در یسع  اما بود؛  کرده وحشت خودش دیآن

 ! شهیم خوب اون... اون زم،یعز  نترس!  رها سیه ! سیه -

 . حرفش از نبود مطمئن هم  خودش یحت
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  جونز   به  که  دم ید  رو   ردادیت  و   یمان  که  برگشتم  ع یسر  گلوله،   کیشل  یصدا  با

  یجورن یا.  سرپاست  همچنان  اما  خورده؛  ریت   بار  دو   نکهی ا  با  جونز.  کردن  کیشل

 . شدم بلند جام از و  کردم یبزرگ اخم. شهی نم

 : زد داد دیآن

 کجا؟  رها -

 : گفتم سؤالش به توجهی ب

 . باشه سام به حواست -

  رونم  دور غالف داخل  از رو  ماسلحه   حرکت نیح در. اونها سمت کردم حرکت و 

 : زدم داد. گرفتم نشونه رو  جونز و   باال  رو  اسلحه.  دمیکش رو  ضامن و  آوردم در

 ! کنار نیبر -

  ی حرکت  چیه  که  رفتن  شوک   تو   یالحظه  قدراون   اما  شدن؛  من  متوجه   شونهمه

 : زدم داد من و  نکردن

 ! جونز جهنم به برو  -

  رو   اسلحه  زنوننفسنفس .  شد  نیزم  پخش  اون  و   شی شونیپ  به  کیشل!  بوم  و 

 : زد داد دی آن هو ی که کردم پرت

 !رها -

 : زدم غیج. خونه آوردنباال درحال  سام دمید  که برگشتم  عیسر و  دمی پر جام از

 !سام نه یوا -

 . اومدن هم  ردادیت و  یمان و  سمتش دمیدو 

 . میکن  بلندش  نیایب  نیبدو : یمان

 جلوتر   ردادیت   و   برداشت  رو   فی ک  دی آن.  میکرد  حرکت  و   بلند  رو   سام   ، یمان  و   من

 . باشه  اطراف به  حواسش تا رفت

  تئاتر   ساختمون  در  یجلو   که  ییهاس یپل  از  دور  به  و   انهیمخف  ،یپشت  یدرها  از

 .هان یماش سمت میکرد  حرکت بودن،
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 و   نشستم  کنارش  جا  همون  من   و   می گذاشت  نشیماش  عقب  رو   سام  ،یمان  کمک  به

  شد   خودش   نیماش   سوار   ردادیت  و   جلو   نشست  یمان.  گذاشتم  پام  یرو   رو   سرش

 . برونه رو  یمان  نیماش شد قرار هم دیآن و 

 یصدا  صدا،  تنها.  شد  فرماحکم  نمونی ب  ینیسنگ  سکوت  و   افتادن  راه  هان یماش

 . بود سام یهازدننفس نفس

  دست   و   کردم  دراز  رو   دستم.  انداختم  عرقش  سیخ   صورت  به ینگاه  ینگران  با

. شد  رهیخ  بهم  اون  و   شدن  باز  سبزش  پردرد  یهاچشم.  گرفتم  رو   شزده خی

 :کرد زمزمه هاشنفس یالالبه 

 ...َره -

 . گذاشتم خشکش یلبا یرو  رو  انگشتم

 . کن استراحت ببند، رو  چشمات! سیه -

 .نشست خشکش یهالـب یرو  یمحو  یلی خ لبخند

 ؟ ی نگرانم -

 :گفتم  متعجب و  کردم نگاهش گرد یهاچشم  با

 ! نباشم؟ یخوای م هستم، که معلومه -

 و   بست  رو   هاشچشم .  زد  لبخند  بار  نیاول  یبرا  تعجبم  کمال   در  و   نگفت  یچیه

 . دی کش یقیعم نفس

 :گفت دارخش و  آروم

 ! نداشتم  میزندگ تو  رو  یکس ینگران   که وقته یلیخ -

  دستم   عی سر  راه  نیب  من  و   شد  باز  چشماش  که  بردم  موهاش  سمت  رو   دستم  آروم

 . دمیکش پس رو 

 . بده انجامش -

 ؟ یچ -

 . دمینچش  رو  نیر یش نوازش  هی طعم وقته یلیخ -
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  موهاش   سمت   رو   دستم  دی ترد  با!  درکه   رقابل یغ  مرد  نیا .  کردم  نگاهش   رهیخ

 وارزمزمه. شد بسته چشماش دوباره اون و  بردم

 :گفت

 . نداشتم  یحس نیهمچ  که هاستمدت  -

 ؟ یحس چه -

 . بود بسته  چشماش  همچنان

 ... نکهیا -

 . شد یخون شقهی و  کرد یبلند سرفه حرفش، وسط هو ی

 : گفتم یبلند یصدا با و  شد گرد چشمام

 ! یمان -

 : اومد جلو  از  صداش

  تا   رمیگیم  تماس  ردادیت  با!  ارهینم  دووم   شهر  رونیب  تا.  کنم  توقف  ییجا   دیبا  -

 . بدن  ادامه رو  راهشون اونا

 .آورد در رو  لشیموبا بعد و 

 . کردم اخم. دی خند جونیب  که کردم نگاه سام  به زدهوحشت

 داره؟   خنده شیچ -

 : گفت کرد، یجونیب و  آروم تکخنده

 . ینگرانم  ادیم خوشم -

 . رفت هم تو  شتریب  اخمام

 !یروان -

 . ندارم خبر و  شدم  وقته یلیخ.  میروان واقع ا کنم فکر -

  از  من  و   شد  ادهیپ   نیماش  از  عیسر.  کرد  توقف  یمان  که  کردم  نگاهش  متعجب

 اما  بود؛  کیتار جا همه کردم، نگاه اطراف به شهیش

 . میبود  جاده کنار کنم فکر
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 یهاکمک   جعبه  هی  که  یمان  سمت  برگشتم   من   و   شد  باز  سمتم  در  بعد   قهیدق   هی

 . بود دستش هیاول

 ؟یآورد کجا از -

 . عقب صندوق -

 . کرد اشاره بهم بعد

 . اریب  در رو  راهنشیپ -

 به کردم شروع آروم بعد و   آوردم در آهسته رو  کتش دادم تکون  تندتند رو  سرم

 رو  راهنیپ . شی خون راهنیپ یهادکمه  بازکردن

 تخت  شکم که خونش در غرق یپهلو   به و  انداختم یاگوشه

 . کردم نگاه بود، کرده یخون  رو  بدنش یجا همه و  دشیسف شلوار و 

 : اومد سام آهسته یصدا

 . نه االن  ،یمان نه -

 : گفت یعصب یمان

 . کنم مداوات دیبا  ؟یحساب  مرد ینی بی نم رو  تتی وضع نه؟ االن  یچ یعنی -

 : گفت جونشیب  یصدا با سام

 تحمل   رو   درد  نتونم  که  ستمین   بچه  منم .  عمارت  میبر  میتونی م.  نه  االن  که  گفتم  -

 . کنم

 :بود  تندتر یمان  لحن بار نیا

 نکنم؟  درمونت االن  چرا. یارینم دووم خونه  تا اریسام -

 ...من -

  درست  موظفم  من   و   ی کرد  محول   من  به  رو   مهم  فهیوظ  هی  االن  کن  فکر  ،یسام  -

 مثل  مهمه، یلیخ  برات  نیا.  بدم انجامش

 . شهیهم

 : دمینال و  کردم نگاه بهش. نگفت یزیچ  زد،یم  نفس نفس فقط سام
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 !سام -

 . نداد یجواب

 . کرد صبر براش بشه  که سین یطور طتی شرا واقعا تو  سام -

  ی موها  آروم  و   نکنم  یمان  حضور  به  یتوجه   کردم  یسع.  نگفت  یزیچ  هم  باز

 .کردم نوازش رو  سام

 : زدم حرف  ملتمس  میزندگ تو   بار نیاول یبرا

 !یارینم  دووم خونه تا. کنه درمونت بذار! لطفا. کنمیم  خواهش سام -

  داشت   بدنش  و   دیباری م  درد  نگاهش  از.  شد  دوخته  بهم  روشنش  و   دردناک   نگاه

 . دیلرزیم

  به   توجهی ب .  آوردم  باال  و   گرفتم  دستام  نیب   رو   دستش.  زدم  زل   بهش  التماس  با

 : دمینال آروم و  دمیبوس رو  دستش پشت یمان حضور

 ...بشه تیطور  خوامینم.  سام کنمیم خواهش -

 : کردم زمزمه قبل  از آرومتر یلیخ و 

 ! بدم دستت از  خوامینم -

 .شد  رهیخ بهم  نیغمگ و  شد ترلرزون نگاهش

  داشته   کل کل   حوصله  باهام  قبال  مثل   دوباره  تا  یش  خوب  زودتر  خوادیم  دلم  -

 . یباش

 : دادم ادامه و  زدم لبخند

 . ارهیب  کم مونیکی آخرشم. بگم  من ،یبگ تو . یبگ تو   بگم، من یه -

  شده   رهیخ   بهم  که  چشماش   تو   زدم  زل   و   زدم  کنار  رو   سش یخ  یموها  یهاالخه

 .بود

 : دادم  ادامه  نگران  یلحن  با بعد

 رو   وضع  نیا  تو   دنتید  تحمل   خدا  به.  ادی ب  سرت  ییبال  خوامینم  واقعا  من...  سام  -

 ! ندارم
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 . گفتینم یچیه  اصال

 سام؟  -

  بود   زده   زل   مات   که   یمان  سمت   کردم  رو .  کرد  سکوت   و   بست  رو   چشماش   فقط

 : گفتم و  ما به

 .کن شروع تو  -

*** 

  هم   مارستانیب  گرفت  میتصم  بعد  و   زد  هیبخ  و   کرد  یضدعفون  رو   سام  زخم   یمان

  سام   و   خونه  میبرگشت .  میبش  ییشناسا  ممکنه  گفت  و   کرد  مخالفت  سام  اما  ببرتش؛

 . کنه استراحت تا  میبرد  اتاقش به رو 

  مراقبش  تا  موندم سام اتاق تو  رو  شب هم من.  خواب همه و  بود شب دو  ساعت

 و   دی آن  نه  که  نجاستیا   جالب.  بود  خانم   امنساء  شیپ  همچنان  هم  یبرف  و   باشم

 . هست ییخبرها هی  دنیفهم کنم فکر. نکردن تعجب اصال   رداد،یت  نه و  یمان

  ده یکش   دراز  فقط  هم  من.  خواب  خواب    تـخت،  یرو   سام  و   بود  کیتار  ک  یتار   اتاق

 . بودم زده زل  سقف به و  بودم

  دم، ید   من.  مطمئنم  کامال    کهی درحال  شدم؛   عاشقش  کنم  قبول   خوامی نم  هنوز  چرا

 ! کنم قبولش خوامی نم حاال و  دمید رو  بهش  نسبت میعاشق عالئم تمام

! ستاحمقانه   ست،ی ن  مسخره  ستا،ی وا  نه  شدم؟  عاشقش  چرا  من!  ستمسخره 

.  بشم  مرد  نیا  عاشق  ناخواسته  و   ی ناگهان  دادم  اجازه  خودم  به  که  ستاحمقانه 

 ! یسؤال  چه مونم؟ی پش  االن حاال خب

  مون یپش  عشق  از  یک!  ستمین  مونی پش   نه!  نه...  جوابم  و   کردم  فکر  درموردش

  پس  کردم؛  تجربه رو  حسش و  شدم  عاشق میزندگ  تو  بار یاول یبرا  من شه؟یم

  مهم   برام  اما  کنه؛ی م  کهیتکهیت  رو   بدنم  صوف  که  هرچند.  ستمین   هم  مونیپش

 .مهمه  نیا ست،ین ل یمیب بهم  انگار هم اون و  ارمیسام  عاشق من. ستین

 . زده زل  من به و  بازه هاشچشم   دمید  که سمتش برگشتم هاشخوردنوول  با

 ه؟ یچ -

 ه؟ یچ یچ -
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 ؟ینبود خواب مگه -

 . دارمی ب حاال -

 . کردم مکث

 ؟یبهتر -

 . زد یمحو  پوزخند

 . خوبم نترس،. داشتم  هم نیا  از بدتر یتایمجروح من -

 .زدم یمحو  لبخند

 !خوبه -

  ی ناگهان  یلیخ.  کردمیم  نگاهش  داشتم  هم   من  و   بود  زده  زل   بهم  رهیخ   همچنان

 یرو  رو  انگشتش بعد و  کرد دراز رو  دستش

 :کرد زمزمه که کردم نگاهش  حرارت با. کردم حس مگونه

 واقعا؟  بگم یچ -

 : کردم زمزمه هم من

 ؟ یچ -

 وونمید  لبام  و   پوست  یرو   انگشتش  یداغ  و   کردیم  نوازش  لطافت  با  رو   مگونه

 و  دی کشیم لبم یرو آروم رو  شستش. کردیم

 . کردیم وونهید منو  و  شدیم  لبم رهیخ  یگاه حرارتش پر نگاه

 :گفت و  زد زل  بهم میمستق

 .سؤاالم  جواب با  رابطه در -

 ؟ یدار یسؤال هم تو  -

 ؟ یچ تو  -

 . شد رهیخ  لبام به دوباره

 . یلیخ -
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 خب؟  -

 : گفتم و  گرفتم ازش رو  نگاهم  دم،یکش آه

 . اومدن وجود به  درونم د ای جد  که ییحسا -

 . کرد نگاه بهم

 شون؟ی دار هم تو  -

 . کردم نگاهش

 ! ؟یدار هم تو  مگه -

 :کرد زمزمه گوشم کنار و  اورد کمینزد رو  صورتش

 !بدجور -

  فاصله   صورتم  از  رو   صورتش  کرد  داغ  رو   بدنم  و   مرور  رو   پوستم  هاشنفس

  حاال   تا  که  یتیجذاب   بود،  جذاب  برام  اون.  میشد  چشم  در  چشم  دومون  هر  و   داد

 . دمیند چوقتیه

 . بود افتاده تپش  به قلبم. دیکش لبم یرو  انگشتش با آروم

 ... اریسام -

 : گفت یبی عج لحن با و   باال آورد عیسر رو  نگاهش حرفم وسط هو ی

 ...! بگو  گهید  بار هی -

 . گردم نگاهش  متعجب

 !رو؟ یچ -

 .اسممو  -

 . شد گرد چشمام

 !سام -

 . کاملم اسم  نه، نه -

 ! اریسام -
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 : کرد زمزمه. زد یمحو  لبخند

 . نبوده ن یریش  برام انقدر اسمم کامل   دنیشن حاال تا -

 . بودم خودم گنگ مرد رهیخ . کردمیم  نگاهش رهیخ  همچنان من و 

 . شد سفتش بدن  مماس بدنم و  شد حلقه دورم آروم دستش

 .مردمیم  داشتم. خواستن پراز و  داغ. بودم داغ

 ترم وونه ید  دورم  سام  شده  حلقه  دست  و   آوردیدرم  یبازوونه ید  داشت  قلبمم

   آروم  و  چسبوند میشونی پ  به رو  شیشونیپ . کردیم

 :گفت

  تجربه  رو  یاحساسات  نیهمچ میزندگ یتو  هرگز! بیعج  هم یلیخ  به،ی عج برام -

 طول  تموم. یاومد تو   نکهیا  تا  بودم نکرده

 ... حاال اما کردم؛ و  کنم سرکوب رو  احساساتم کردم یسع تبهکارانم یزندگ

  زمزمه   و   زد  کنار  صورتم  از  رو   موهام  از  الخه  چند.  شد  رهیخ  بهم  و   کرد  مکث

 :کرد

 ساده؟  دختر تو  آخه یکرد کاریچ  باهام -

 : کردم زمزمه و  شدم رهیخ  بهش منم

 ؟ یکرد کاریچ  باهام خودت تو  -

  روم   رو   وزنش  اما  اومد  من  یرو   بایتقر  و   شد  زیخ  مین  تخت  یرو .  شد  بلند

 : گفت. ننداخت

 ...رها سازاردهنده  برام -

 : دمیپرس

 ؟ یچ -

 آروم.  بود  شده  خم  صورتم  مقابل   و   بود  روم  قایدق.  کرد  حرکت  سمتم  تخت  یرو 

 :گفت

 . باشمت  داشته تونمی نم  نکهیا -
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 : گفتم. دی چسب بهم  شتریب  که دادم  هیتک  تخت  تاج  به و  نشستم

 ! نطوری هم منم -

 :گفت  روبهم و  کینز  کینزد.  شد کینزد بهم

 . یبد بهم رو  اجازه ن یا یتون یم خودت تو   زم،یعز همه  برخالف -

 : کردم زمزمه آروم. کرد کج رو  سرش

 بدم؟  اجازه -

 ! زم؟یعز: کردم فکر خودم  با بعد

 و   هیچ   دونستمیم  رو   منظورش.  بود منتظر.  بود  صورتم  نگاهش  و   نگفت  یزیچ

  بهش   هم  اجازه  نیا  و   خواستمشیم   من.  نداشتم  هم  کردن  فکر  به  یازین   یحت

 . دادمیم

  ره یخ   بهش.  گذاشتم  صورتش  یرو   رو   دستم  و   شدم  خم   سمتش.  شدم  زیخ   مین

 :گفتم آروم زدیم  یتند  به که یقلب با و  شدم

 ..! دمیم  اجازه -

  رو   هامونصورت   فاصله  عیسر  اومدن  رونیب  دهنم  از  کلمات  نیا   نکهی ا  محض  به

  من   و   گرفت  رو   کمرم  شگه ید  دست  با  و   رفت  فرو   موهام  یتو   دستش.  کرد  پر

 . چسبوند خودش به رو 

. کردم  شیهمراه  و   شدن  حلقه  گردنش  دور   آروم  دستام.  افتادم  راه  کم  کم  منم

 .بود  نیریش و  بخشلذت  برام چقدر

 .بودن بزرگ  نعمت  هی انگار بوسه  نیا و  بودن کنارش

 : گفت و   زد مهیخ روم و  تخت یرو  انداخت منو  هو ی

 ؟ یذاری م. کنم تمومش  خوامیم . برم آخرش تا  خوامیم رها، -

 و   شدم  خم  فقط.  کنم  فکر  یحت  ای  بگم  نه  طیشرا  اون  تو   تونستمی نم  اصال  اصال،

 .خودم سمت دمشی کش و  گرفتم رو  لباسش قهی

  وحشت   با.  دراورد  رو   رهنشیپ  حرکت  هی  تو   چون  بود  نیهم  منتظر  انگار  اونم

 :گفتم
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 ! زخمت سام -

 :گفت ال یخ یب

 ...مهمه  گهید زیچ  هی االن -

 : گفت و  زد زل  بهم. شد خم روم و  تخت رو  خوابوند منو  دوباره و 

 . رها زنمیم رقم ینشدن  تکرار شب هی برات امشبو  -

 . کرد بدنم با یباز به شروع دستاش و  شد مشغول  دوباره و 

*** 

 ( بعد ماه کی)

 یاازه یخم.  کردم  باز  رو   هامچشم   اومد،ی م  سام  اتاق  داخل   از  که  یی سروصداها  با

  ی نه ی آ  یجلو   که  دمید   رو   سام  بعد  رفتم؛   اتاقش  به   زدم   پلک  بار  چند   و   دمیکش

 . بستیم رو  کتش کراوات داشت و  بود ستادهی ا اتاق بزرگ 

 ؟یری م کجا -

 . کرد نگاهم نهی آ داخل  از

 ؟ یشد داریب -

 : گفتم دم،یمال رو  هامچشم 

 .اوهوم -

 .دارم ونیسیکم -

 : کردم زمزمه و  نشستم تخت یرو 

 .آهان -

 : گفتم  و   سمتش  رفتم  و   شدم  بلند .  بود  ریدرگ  کراواتش   با  همچنان   که  کردم  نگاهش

 . ورن یا  ایب -

  اومد .  ستهیبا  رومروبه  کردم  اشاره  بهش  من  و   کرد  نگاهم  و   سمتم  برگشت

 : گفتم کراواتش، کردندرست  به کردم شروع که طورهمون من و  رومروبه

 ؟یگردی برم  یک  ! ونیسیکم -
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 : داد جواب بود،  گرفته باال رو  سرش که سام

 . گهید  ساعت چهار  احتماال   -

 ان؟ یم  هم ردادیت و  یمان -

 . ردادیت فقط -

 : گفتم و  زدم پوزخند

 ؟یبریم رو  موندهعقب اون ،یببر رو  یمان نکهیا یجابه  -

 . کردم صاف  براش جلو   از بعد و  زدم گره رو  کراواتش

 !بفرما تموم، و  -

 . دی کش کراواتش به  یدست

 !خوبه -

 : گفت و  کرد نگاهم بعد و 

 . هیجد   کامال   باشه وسط کار یوقت  اما دارن؛ کم که هیی کسا  هیشب ردادیت  دیشا -

 . زدم شخندین  و  انداختم باال یاشونه

 ! دیشا -

 : گفت. در  سمت رفت و  شد جدا ازم و  دیبوس رو  من و  شد کینزد بهم سام

 !باش  مراقب -

 .دادم  تکون براش رو  دستم. کرد باز رو  در و 

 .فعال   -

  سیسرو   سمت  رفتم  و   رونیب  کردم  فوت  رو   نفسم.  رفت  و   بست  رو  در  اون  و 

  کنار   زیم  یرو   از  رو   نکمیع  و   رونی ب  اومدم  معمول،  یکارها  از  بعد   و   ی بهداشت

 نگاهشون   و   بود  متصل   وارید   به  که  ییهاشلف   سمت  رفتم   زنانقدم .  برداشتم  تـخت

 .کردم

 چرا؛  واقعا    دونمینم.  گرفت  رو   چشمم  دشیکراونتوس   عطر  عطرهاش،  انواع  از

 . ادیم خوشم  عطرها نیا از یول
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 ... و  یاوکل بن،ی د ورساچه،. کردم نگاه هاشنکی ع به

  همه   که  کردم   نگاه   یی های نقاش  به.  شینقاش   یهاپالت   سمت   رفتم  و   برگشتم 

 . غم همه نداشت، یایرنگ و  شاد زیچ  چیه. بود  کیتار مناظر از یریتصاو 

.  شده  دهیپوش  روش  که   دمی د  یاگهید   بوم  اون،  پشت  که  برداشتم  رو   یبوم

  ر یتصو   نیا.  شدم  خشک  که  کردم  نگاه  رشیتصو   به  و   برداشتم  رو   روش  یپارچه 

 .بود رخممین یه یزاو  از  من ریتصو   نیا. بود من

 موضوع  نیا   از.  مندهعالقه  بهم  واقعا    اون  راد،  اریسام.  نشست  لبم  رو   یلبخند

 . خوشحالم یلیخ

  بعد   و   برگردوندم  جاش  سر  رو   بوم  و   انداختم  روش  دوباره   رو   پارچه   لبخندزنان، 

 . شدم داخل  و  کردم باز رو  درش تراس، سمت رفتم

 ماه   هی  نیا  اتفاقات  و   زدم  زل   رومروبه   قشنگ  یمنظره   به  شدم،  خم  هانرده  یرو 

 . کرد رییتغ یچ همه  شب همون از که کردم مرور رو  یشب. کردم مرور رو 

  و   من  ن یب.  کرد  ر ییتغ  یچ  همه   بود،  شده   یزخم  سام  که   یشب  اتاق،  تو   شب  اون

  ی زخم  سام  نکهیا  با  یحت  شب،  اون.  فتهیب  کردمینم  فکر  هرگز  که  افتاد  یاتفاق  سام

 به  متعلق  کمال  و   تمام  سام  و  من  حاال  و   افتاد  اتفاق  اون   هم  باز  یول  بود؛  هم

 . میهم

  و  شده  عاشقش  حاال  کنه،  نابود  رو  راد  اریسام  داشت  تیمأمور  که  یدختر  من،

 . کرده میتقد  سام به هم رو  خودش

  گرفت؟   رو   عشق  یجلو   شهی م  مگه  اما.  دونمی م  خوب  هم  خودم  و   موونه ید   بله

 !شهی نم نه، گرفت؟ رو  شامدهاشیپ یجلو  شهیم مگه

  د ی با  دونستمی م نکهی ا با  غلطه، و  اشتباه کامال   عشق نیا  دونستمی م  نکهیا  با من

  حتما    بفهمه  صوف  سمیرئ   اگه  دونستمی م  نکهی ا  با  کنم،  نابود   رو   خودم  معشوق

 هی  مسلما    و   موونه ید  من.  رفتمشیپذ  و   شدم  عاشق  هم  باز  اما  کشه؛یم  رو   من

 .ستوونه ید عاشق

  سام   سر  ییبال   دمی نم  اجازه  من.  کدومچیه   نداره،  تی اهم  نهای ا  از  کدومچ یه  برام

 . بزنه بهشون یاصدمه  صوف دمی نم  اجازه.  ادیب  ردادیت و  یمان یحت ای دیآن و 
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  و  دمیفهم  رو   عشق  یمعن  حداقل   یول  اومدم؛  رونیب  سرافکنده  تمیمأمور  از  من

  تر باارزش   برام  نیا  حاال  و   بودمش  دهینفهم  هرگز  که  یزیچ .  دمیچش   رو   طعمش

  به   کردم،   میتقد   اریسام   به  رو   خودم  که  خوشحالم   کامال    هم  من  و   زهیچ   هر  از

 .عشقم

*** 

 : زدم داد

 . نجایا  ایب  بدو  یبرف -

 .در  سمت دیدو  و  نییپا  انداخت رو  سرش یچ  نیع! انگار نه   انگار اصال   اما

 : دمیغر

 !سگ یگربه -

  داد   بلند  من  و  شد  باز  در  هوی  که  سمتش  برم  خواستم  و   نییپا  اومدم  تخت  ی رو   از

 :زدم

 ! باش مواظب عه -

  نگاهم   متعجب   و   شد   اتاق  داخل   یمان  بعد  و   وراون   د یدو   عی سر  یبرف خوشبختانه

 .کرد

 ؟ یزنی م داد چرا  چته؟ -

 ! بشر یکن ل ه رو  مبچه   بود کینزد -

.  سرش  به  دیمالیم  رو   پاش  داشت  که   کرد  نگاه  یای برف  به  و   انداخت  باال  ییابرو 

 . سمتم اومد بعد و  کرد بغلش و  شد خم

 خبر؟  چه -

 : گفتم و  تخت یرو  نشستم

 !یشد من فکر به چه -

 : گفت و  کرد نگاهم

 نه؟  یشی نم آدم کنن جونت به جون -
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 . زدم یپهن  شخندین

 . نه -

 . تخت یرو  کنارم نشست و  داد تکون برام تأسف یرو  از یسر

 گردن؟ ی برم یک   ردادیت و  سام -

 :گفت و  کرد ناز رو  یبرف یموها

  ولش   خب،...  واقعا    ای   اریسام   به  یچسبی م  یه  که   لمتهیف  تو   سؤال،  هی!  دونمی نم  -

 . بده جواب فقط تو  حاال کن

 . دمی نم جواب -

!  دادم قورت رو  فقراتم ستون  مطمئنم  که کمرم به دی کوب دستش کف با چنان هو ی

 : زدم داد و  سمتش شدم براق

 ؟ یمارستانیت  یروان یسمیساد چته -

 خب؟  کدومم آخر -

 !حمال  شهمه  -

  تو  رفت که شکمش  به دم یکوب محکم و  شدم تری عصبان که زد یصدادار  پوزخند

 . کرد رها طورنیهم رو  یبرف مبچه و  شوک 

 !یکرد  نخاعم  قطع یزد نکهی ا خاطربه   هم نیا -

 . خنده ریز زدم هو ی که کرد نگاهم گرد یهاچشم  با

 : گفت و  دیخند  هم اون

 !وونهید -

 . گذاشت اتاق داخل  به پا سام و  شد باز در هو ی  که میدی خندی م  میداشت دومون هر

 رو   گلوش  یمان.  شد  رهیخ  بهمون  یزیر  اخم  با  سام  و   میخورد  رو   هامونخنده 

 :گفت و  شد بلند و  کرد صاف

 .داشتم  کار ردادیت با برم گهید  من خب -
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  ره یخ  که  کردم  نگاه  سام  به  و   دمیگز  رو   لـبم.  شد  خارج  اتاق  از  و   در  سمت  رفت  و 

 .بود زده زل  بهم

 ! سالم... ا م -

 رو   سرم  و   قورت  رو   دهنمآب .  بود  زده  زل   بهم   یحرف  بدون  و   همچنان  اون  اما

 . دادم تکون  یسؤال براش

 بله؟  -

  رفت   بعد  و   برداشت  رو   هاشلباس .  کمدش  سمت  رفت  و   گرفت  ازم نگاه باالخره

 . شنیپارت پشت

 دعوا  یحوصله   من   چشه؟  نیا   باز  ای خدا .  کردم  باد   رو   هاملپ   و   دادم  فرو   رو   نفسم

  اومد   شنی پارت  پشت  از  سام  که  بودم  گرفته  ضرب  پام  یرو   هامانگشت   با.  ندارم

  ی راحت  لباس  هرگز  چرا  شد  سؤال   برام  و   بود  یرونیب  هاشلباس   هم  هنوز.  رونیب

 ! کنه؟ی نم  تنش

 کرد  فرو  رو  سرش  و  زد  رو   شمطالعه  نکیع  نشست،  و   کارش  زیم  سمت  رفت

 . کاغذهاش تو 

  واقعا    یعنی  شه؛یم  آروم  ییهو ی  بعد  و   کنهی م  نگاه  چپ  رو   آدم  کمه ی  که  ییهاوقت

  بعد   و   دادم  قورت  رو   دهنمآب  کردم، فرو   هم  یتو   رو   هامانگشت .  افتاده  یاتفاق  هی

 : کردم صداش یآروم یصدا با و  بهش دوختم رو  نگاهم آروم

 سام؟  -

 . نداد  یجواب اما

 سام؟  -

  اسم   من  که  نهیا  عاشق  چون  بگم؛  رو   کاملش  اسم  گرفتم  میتصم .  یچ یه  هم  باز

 . بگم رو  کاملش

 ار؟ یسام -

  زد ی م  ازشون  شی آت  که   ییهاچشم   با   و   برداشت   خشونت  با  رو   نکشی ع  بار  نیا

 : گفتم  بعد و  دادم قورت هزارم  بار یبرا رو  دهنمآب. شد   رهیخ بهم رون،یب

 شده؟ یطور -
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 به  رو   شچونه   و   زیم  به  رو   آرنجش  بعد  شد،  رهیخ   بهم  یکالم  یحت  بدون  اول 

 : گفت بهم رهیخ  و  داد  هیتک  دستش

 ؟ یکنی م فکر یچ خودت -

 ون؟ یسیکم -

 : گفت و  زد پوزخند

 بود؟ تو  یه ینظر نیا -

 ؟ یچ  پس خب -

  به  محکم  و   بست  رو   هاشچشم   بعد و   شد رهیخ  یاگه ید  یجا به نداد،  رو   جوابم

  بهم   کرد،  باز  رو  هاشچشم  بعد  و   رونیب  داد  فشار  با  رو   نفسش.  داد  فشار  هم

 یاگه ید   یجا  به   رو   نگاهش  که  طورهمون   و   داد  تکون  رو   سرش  و   کرد   نگاه

 : گفت داد،یم

 .دونمی نم واقعا   دونم،ی نم -

 : دم یپرس و  شدم بلند جام از

 ! سام؟ رو  یچ -

 . دا  ی شد بود  کالفه د،یکش  موهاش یال یدست

 سام؟  -

 :گفت و  کرد نگاهم هو ی

 . میباش  باهم  میتونی نم ما... ما رها -

  باهم   ما.  زدم  خی  ستاد،یا  لحظه  هی  قلبم   کردم،  ُکپ.  شدم  رهیخ  بهش  باز  دهن  با

 : کردم زمزمه شدن؟ َکر هام گوش ای  دمیشن  درست! م؟یبمون  میتونی نم

 ...سا -

 : گفت حرفم وسط اون اما

  دل   یکس  به  هرگز  تبهکار  هی  نیهمچن.  تو   یموندگار  نه  ثابته،  من  تیموقع  نه  -

  نقطه   هی   برام  نیا .  داره  دشمن   یکل  که  من  شهرت  به  یکس  خصوصا    بنده؛ ی نم

 ! ینابود یعن ی  من مثل  یکس یبرا  ضعف نقطه و  ضعفه
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  بود،   دنیغر   هیشب   که   ییصدا   با.  هم  تو   رفتن   فرو   بدجور  هم،  تو   رفتن  هاماخم 

 :گفتم

 ؟ ی چ یعنی نیا -

 .ستین موندگار تو  و  من یرابطه  نکهیا  یعنی -

 : گفتم یعصب

  فکر   هان؟   یکرد  یفکر  چه  تو   ؟یگیم  رو   ن یا  یدار  االن  یجد  ست؟ین   موندگار  -

  و  کننیم  تو   میتقد  رو  خودشون  که  هستم  یایعوض  یدخترا  اون   از  من  یکرد

 اد؟ یدرب ازشون یی صدا  نکهی ا بدون یکنی م ولشون هم تو  بعد

 . کرد یمحو  اخم

 ه؟ یحرف  چه نیا  ؟ی چ یعنی -

 : بود شده بلندتر  صدام

 و  کردم تو  از رو  ماستفاده  من یگیم بهم  یدار تو ! راد جناب واضحه  منظورم -

 .یگیم رو  نیا یدار! رونیب  شو  گم میزندگ از هم حاال

 :گفت یبلند یصدا با و  شد  بلند  جاش از.  بود شده یعصب هم اون انگار

 ... یندار حق تو  -

 : زدم داد

 و   یکرد  سوءاستفاده  من  از  آشغال   یتو   ؟ی چ  ندارم  حق  هان؟  ؟یچ  ندارم  حق  -

 !مساده   من چقدر آخه ا،یخدا  اوه. کردم  متیتقد  یدودست رو  خودم  هم احمق من

 : دیغر  بلند

 ! یکن  برداشت طورن یا یندار جرئت تو  -

 : زدم غیج

  ی عوض  هی   تو   که   قته یحق!  قتهیحق  چون  کردم؛   برداشت   طورن یا   کردم،   که  حاال  -

 . ستسوءاستفاده  دنبال   فقط که یهست

 : زد داد بار  نیا
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 چون   م؛ یریبگ  فاصله  هم  از  دی با  گمیم   فقط.  نکردم  سوءاستفاده  تو   از  هرگز  من  -

  شه ی م  باعث  من   با  بودن  همه،   از  مهمتر  و .  شهی نم   ختم  انتها  به  هرگز  مونرابطه 

 ! یباش خطر در هرلحظه تو 

  ی حت  گذشتم؛  سمیرئ   و   تیمأمور  از  خاطرش به   من.  ادیز  هم   یلیخ   بودم،  یعصب

 ... حاال و  ارهین  سرش  ییبال صوف تا  بدم رو  جونم خاطرشبه   شدم حاضر

 : زدم داد نیخشمگ

 . باش تیروان خود فکر به برو .  راد اریسام  یباش من فکر به خوادی نم -

 تکون  تندتند  شین یب  یهاپره   شهیهم   مثل   و   بود  افتاده  شمارش  به  تنفسش

 : کنم ترشی عصب  کردم یسع و  زدم پوزخند. خوردنیم

  ی عوض ه ی تو  بله،  و  قته یحق اما  راد  جناب تلخه   قتیحق ؟یای عصبان ه؟ یچ  هان -

 .خورهیم   قرص بودنشی روان خاطربه  که یاوونهید

 : دادم ادامه و  زدم یبلند پوزخند

  تأسف   خودم  یبرا  واقعا  !  شدم  مندعالقه  تو  به  که...  که  متأسفم  خودم  یبرا  -

 ! بستم دل  یمرد نیچن  به که خورمیم

  یی هاقدم   با.  بود  شده  سرخ  سرخ    و   بود  گذشته  معمول   حد  از  واقعا    هاشنفسش 

 ها گچ   نصف  که   بستش  محکم  چنان  بعد  و   در  سمت  رفت   یحرف  بدون  و   محکم

 . ختیر

.  گفتم  های چ  که   دم یفهم  تازه  هو ی  هو؟ی   رفت  کجا .  شدم  ره یخ  در  به   گرد  یهاچشم   با

  گفتم؟   بهش   یچ  من  ا یخدا.  گذاشتم  دهنم   یجلو   رو   هامدست   و   دمی کش  ی نیه

 ن یزم  یرو   جا  همون  شدنشی عصب  از  ناراحت  و   زدم  که  ییهاحرف   از  زدهشوک 

 ! زدم گند. گرفتم هامدست  نیب رو  سرم و  شدم پخش

*** 

 ! زیچ  همه به  زدم گند کردم، خراب -

 : گفت ردادیت. دادم فشار هامدست  نیب محکم رو  سرم و  دمینال

 !تکله  دیپوک -

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 215 اسکین 98



  ی اصل  سالن  داخل   مبل   یرو   پکر  که  دیآن .  نکردم  حرفش  به  یتوجه   چیه  من  اما

 : گفت بود،  نشسته

  االن   اون  و   شبه   نصفه  دو   ساعت.  گذره ی م  هم  ینگران  حد  از  یحت  داره  گهید  -

 . می کن یکار هی دی با.  برنگشته هنوز و  رفته که ساعته دوازده

 :گفت  و  زیم یرو  انداخت رو  لشیموبا  کالفه یمان

 کار ی چ  کجاست،  هم   میدونی نم  نرفته،  هم  نشی ماش  با  خاموشه،  که  لش یموبا  -

 آخه؟  میکن

 : دمی غر و  کردم بلند رو  سرم کالفه

 ! خدا خدا، ا،یخدا ! زدمیم حرف طوراون  دینبا !  منه ریتقص شهمه  -

  ی عصب  یمان  که  میشون یپ به  دمیکوبی م  رو   دستم مشت  هام،صدازدن   خدا  یالالبه 

 :گفت

 ! یدرآورد رو  شورش هم تو  گهید  بسه -

 : تری عصب ردادیت و 

 ؟ یگی م یه داره یاده یفا االن م، ید یفهم هم  ما یکرد تکرار بار ونیل یم هی -

 . آشپزخونه داخل  رفت و  شد بلند جاش از کالفه هم دیآن

 :گفت یترآروم لحن با و  سمتم کرد رو  یمان

 .گردهی برم اون. دواری ام و  یباش آروم دی با رها -

 : گفتم مضطرب

  و   شهی م  یعصب  ع یسر  که   اون!  خدا  یوا  ؟ یچ  اره یب   خودش  سر  یی بال  اگه  -

 ؟ یچ اره ی ب  خودش سر ییبال اگه فهیضع  اعصابش

 : گفت متعجب یمان  که گذاشتم دهنم یجلو  رو  دستم زدهوحشت

  دم یم  قول   بهت  باشه؟  گرده،ی برم  اون!  ؟یدار  استرس   آخه  انقدر   چرا   دختر   -

 آروم.  ارهیب   خودش  سر  ییبال  بخواد  که  ستین   بچه  هم  قدراون.  گردهی برم  سالم

 خب؟  ،ینی بب رو  مثبت یهاجنبه  کن یسع و  باش

 : گفتم چرخوندم،یم حدقه تو  رو  هام چشم که طورهمون  و  باال گرفتم رو  دستم
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 . یبد می دلدار ن یا از شتریب  خوادی نم. شدم خر! بابا هیکاف -

 : گفت ردادیت  که انداخت باال ییابرو   متعجب

 !یبود خر -

 :گفتم  و  کردم نگاهش چپ  سمتش، شدم براق

 ! ندارم بحث یبرا اعصاب واقعا   که شو   خفه یکی تو  -

 . انداخت  باال ییابرو 

 نشم؟  اگه -

 حلقت؟  تو  کنم رو  اون کل یه کل  ای یشیم -

  باز   حلق  با  ردادیت  و   شد  گرد  هاشچشم بدبخت  هم  اون  و   کردم  اشاره  یمان  به  و 

 :گفت

 ؟ یچ -

 . ینچی داو  لئوناردو  -

 : دیغر و  یمان سمت کرد رو  ردادیت

 ! یمان -

  نگاهش   زار  یاافه یق  با .  دیچرخیم  رداد یت  و   من   سمت  سرش  فقط   بدبخت  یمان

 : گفت و  کرد اشاره من به  ردادیت که کرد

 . کن یخال کبدش تو  گلوله  هی ،یابله  جهت به  گرفت را خشممان -

 . یمان یهاچشم  گردشدن میداشت   همچنان و  کردم نگاهش یعصب و  کالفه من

 :گفت و  اومد  اخم با دیآن موقع همون

 ن؟ یال یخی ب انقدر  چرا. ومدهین هنوز سام -

  اومد   سام   بعد  و   شد  باز  سالن   در  لحظه   همون  هو ی  د،ی آن  حرف   بند   پشت  قایدق

 . میدی پر بلند جامون  از همه. داخل 

 ! اریسام -
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  کرد   اشاره  ابرو   با  که  کردم  نگاهش.  گرفت  رو   جلوم  یمان   که  سمتش  برم  خواستم

  آروم  یهاقدم  و   خراب  یحال  با  که  کردم  نگاه  یسام  به  یناراحت  با.  ششیپ  نرم  فعال  

 .رفتیم باال رو  هاپله 

 :کردم زمزمه

 . نداشتم یمنظور بگم و   کنم یعذرخواه ازش  دیبا  شش،یپ  برم  دیبا -

 . کن صبر کمه ی  فقط باشه؛  رها، باشه -

  ی مان  داد،  هیتک  مبل   به  ردادیت  و   نشست  کالفه  دیآن.  مبل   یرو   کردم  پرت  رو   خودم

 .د ی کش گردنش به  یدست و  ستادیا  جا همون هم

 ! کردم خراب یلیخ -

 : گفت کالفه دیآن

  نظرت   به  یول  م؛یدیفهم  مونهمه   نو؟ ی ا  یگی م  چقدر!  بسه  رها،   گهید   بسه  -

 بره؟ ی م شیپ  از یکار تکرارش

 : گفتم و  کردم نگاهش

 نه؟ یبب رو  من نخواد  گهید  اگه  ؟یچ کنم آرومش نتونم اگه -

 :گفت و  داد هل  جلو  به آروم رو  من و  سمتم اومد یمان

 . ششیپ برو  -

 : گفتم مضطرب و  سمتش برگشتم عیسر

 ! نه؟یبب  رو  من نخواد اگه یول... یول -

 . داد هلم یاگه ید قدم

 . دختر برو  -

 هاپله . هاپله   سمت  رفتم  و   رونیب  دادم  رو   نفسم  بعد   دادم،  فشار  هم به  رو   هاملب

 . ستادمی ا  در  دم  و   دمیرس   اتاقش  به.  شدم   راهروها  داخل   و   کردم  یط  آرومآروم  رو 

 شکمم   یرو   رو   دستم  و   دادم  فشار  هم  به   رو   هاملب   گرفتم،  یبد  یچه یپدل   ییهو ی

 . شدم  خم و  گذاشتم
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  که   کنم   یکار  خوامی م  یوقت  شهیهم.  بشم  صاف  کردم   یسع  و   کردم  یزیر  یناله 

 تهوع  حالت  و   جهی سرگ  االن  اما  رم؛ی گی م  چهیپدل   طورن یا  شه،ی م  استرسم  باعث

 . دارم هم

  االن   که  شدم  نگرانش  حد  نیا  در  که   ارمیسام  عاشق  انقدر  یعنی  گفتم  خودم  با

  بود،   داده  ادهی  بهم   که  رو   در  رمز  بعد  و   رونیب  فرستادم  رو   نفسم  افتاده؟  فشارم

  سراسر   به   ی نگاه.  برگشتم  و   بستم  رو   در  و   شدم  داخل   کردم،   باز  رو   در  آروم.  زدم

 . کیتار ک  یتار  انداختم، کیتار  اتاق

  خنک   می نس.  شدم  داخل   و   تراس  سمت  رفتم.  بود  تراس  داخل   که  بهش  افتاد  چشمم

  کنارش،   و   سمتش  رفتم.  شد  بهتر  تهوعم   حالت   و   کرد  صورتم  پخش  رو   موهام

 مشروب  یاشه ی ش  یبطر  هی  دمی د  که  کردم   نگاهش  ی رچشمیز .  ستادمیا   نرده  به  رو 

  دلش   از  تا  نجامی ا  من  ندم،  ریگ  بهش  کارش  نیا   خاطربه   کردم  یسع.  دستشه

 . ارمیدرب

 : گفتم آروم و  گرفتم دهی ناد رو  تهوع حالت و  جهی سرگ و  چهیپدل 

 ! اریسام -

 . یچ یه  نداد، بهم یجواب چیه اون اما

 ! اریسام -

  باز   رو   هامچشم   و   دم یکش  یقیعم  نفس  بستم،   رو   هامچشم !  سکوت  همچنان   و 

 : گفتم و  سمتش برگشتم و  کردم

 دلم  یحرفا  اونا  خدا  به !  خوامیم  معذرت  یلیخی لیخ  خوام،ی م  معذرت  اریسام  -

.  دارم  دوستت  من  کن  باور  اریسام!  دارم  دوست  رو   تو   واقعا    من...  من.  نبودن

  عاشقتم   من.  بودم  یعصبان   چون  بود؛  مزخرف  شهمه  حرفا  اون  خورمیم  قسم

  ست ین  مهم  برام.  هستم  هم  خودم  چون  ؛یکارخالف  هی  تو   ستین  مهم  هم  برام  و 

  عشق   کنه،ی م  غلبه  یچ  همه  به  عشق  یسام!  عاشقتم  چون  ؛یخوری م   قرص  که

 قدر اون  مطمئنم  هم  من.  داشت  باورش  دیبا  فقط  برن؛  نیب  از  ایبد  شهی م  باعث

  دوستت   خدابه   اریسام.  ادینم  چشمم  به   کتیکوچ  یای بد  هرگز  که  ادهیز  بهت  عشقم

 ... من دارم،

  نگاهش   غم  با.  شد  اتاق  داخل   و   در  سمت   رفت   و   برگشت  هو ی  هامحرف   وسط

 . شد خارج اتاق از بعد و  نی زم رو  انداخت رو  یلعنت یبطر اون که کردم
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  ؟ یکنی م  من  با  رو   کار  نیا   چرا  آخه.  مگونه   رو   دیچک   چشمم  از  یاشک  قطره

  شدم،   خم  نرده   یرو .  برگشتم  و   زدم  پس   رو   دنی باری م  تندتند  داشتن  که  یی هااشک

.  دمیکش  یدارکش   نفس.  هامدست  رو   گذاشتم   رو   سرم  و   روش  گذاشتم   رو   هامدست 

  که   نمیا   نگران  مدام  دارم؟  وجدان  عذاب   کم  دارم؟  مشکالت  کم  کنم؟  کاریچ  من

. شمی م   بدبخت  وقت  اون  بفهمه،  رو   میعاشق  یماجرا  ای  بشه  صوف  از  یخبر

 !یچ همه  بشه،  خراب یچ همه  داستانمون آخر ترسمیم

  به  و   کردم  بلند   رو   سرم  اومد،   عمارت  یمحوطه   داخل  از  ن، ییپا   از   که   ییصدا   با

 . استخر سمت رفت و  شد محوطه  وارد سام  دمید  که شدم  رهیخ نیی پا

  و   دیآن .  نییپا  رفتم  و   آسانسور  سمت  دمیدو   شدم،  خارج  اتاق  و   تراس  از  عیسر

 . شدم محوطه وارد بعد و  در سمت رفتم عی سر. نبودن  ردادیت و  یمان

 آسمون  یره یخ  و   بود  من به  پشتش.  استخر سمت  کردم  حرکت  آروم  ییهاقدم   با

 یفاصله   با.  شدم  کینزد  بهش  آرومآروم  و   سرم  به  زد  یزیچ  هو ی.  شب  کیتار

  خنده   ریز  زدم  بلند.  استخر  داخل   دادم  هلش  حرکت  ه ی  تو   بعد  و   ستادمیا   ازش  یکم

 . بودم استخر داخل  آب،  سی خ من بعد و  دیچ یپ پام دور یزیچ هو ی که

  ه یشب   کال    و   بودن  شده   باز  هم   از  که   یی هادست   و   گرد   ییهاچشم   باز،  یدهن  با

  از   سام  هو ی  که  رومروبه   به  بودم  زده   زل   زدهشوک   بودم،  شده   هامجسمه 

!  آب داخل   شدم  شوت و  شدم معلقکله کال   که داد   هلم چنان و  شد ظاهر سرمپشت 

  دم ی د که دمیکش یدارکش نفس و  آب ی رو  اومدم و  زدم رجهیش زنان، پا و  دست 

 ! خنده؟ی م داره. خندهی م داره سام

 : گفتم بلند ییصدا  و  تعجب با

  افتاده   فشارم  خاطرتبه   باش  رو   من  کنم؟  محوت  کال    بزنم  کنم؟  لهت  بزنم  االن  -

ر   چقدر  و   بود رو  . نکنن  لوس  رو  خودشون  برامون  و   بشن  یراض  آقا  تا  کردم  و 

 ! خندهی م هارهار  داره حاال

 : گفت و  دیکش سشیخ صورت به یدست د،یخند ی م داشت هنوز که سام

 . گهید ببخشمت گفتم ،یکرد یعذرخواه -

 : گفتم گرد یهاچشم  با

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 220 اسکین 98



  من !  بشر  هان؟  یببخش  رو   من  گفت  یک  اصال  !  یدی بخش  رو   من  یکرد  خودی ب  تو   -

 ... معذرت که کردم غلط

 یرو   گذاشتم  و   کرد  بلند  دستاش  نیب   حرکت  هی  تو   منو   و   سمتم  اومد  هو ی

 : زدم غیج و  بهش دمی کوب. هاششونه

 ! خودمو  سمیخ یم االن نیزم بذارم شعوریب -

 : گفت و  دیخند   بلند

 . تو  یمن ساله پنج بچه -

 کرد؟  پرت منو . آب داخل  رفتم فرو  هو ی که شد گرد چشمام

  اونم   و   بهش  دنی پاش  آب  به   کردم  شروع  و   زدم   غیج   آب،  یرو   اومدم  عیسر

 . دی پاشی م آب سمتم کنانخنده 

  منم   و   دی پر  باال   ابروهاش   که  پاش   به  دم یکوب  محکم  بود،   آب   ریز  که   پام  با  یحرص

 .آب تو  شدم شوت هو ی  برم، در  خواستم تا

 حرکت  هی  تو  و   گرفت  رو   دستم  باال  از  دفعهکی  آب  یرو   امیب   دوباره  خواستم  تا

 . آب رو  دیکش منو 

  ن یب   منو .  کرد  حلقه  دورم  دیسف  و   محکم  رو   دستاش  که   کنم  سشیخ  خواستم

 .دمی چسب بهش کامال و  کرد محاصره بازوهاش

 : دمیغر و  بهش دمیکوب

 !کن ولم -

 . انداخت باال ییابرو  یتا شخندشی ن با

ا -  .عمر 

 !کن ولم گمیم -

 . گهید  نه گفتم منم -

  جلو   بردم  رو   دستم  عیسر  که  ببوستم  و   کنه  کمینزد   خواست  رو   صورتش  بعد  و 

 کل   دستم. صورتش  به چسبوندم رو  دستم کف و 

 . کرد نگاهم  متعجب اون و  گرفت بر در رو  صورتش
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  رداد یت  یصدا  هو ی  که  انداختم  باال  تندتند   رو   ابروهام  و   زدم  یینمادندون   لبخند

 :اومد

 وضعشه؟ چه نیا...  برادرم  خواهرم،! غش ای -

 سمت   اومدنی م  داشتن  که  میدید  رو   ردادیت  و   یمان  و   دیآن  و   میبرگشت  سام  و   من

 . ورن ی ا دی دوئیم  تندتند هم یبرف و  ما

 :گفت و  شد کی نزد  بهمون ردادیت  که شدم  جدا  سام از عیسر

 هان؟   نیکرد ییغلطا  چه گهید گرفتم، رو  مچتون آب تو  دوم بار یبرا -

  که   دشی کش  شدت   با   و   گرفت  رو   ردادیت   یپا  مچ  سام  هو ی  که   باال  دیپر   ابروهام

 . آب تو  شد شوت زناننعره 

 ! گهید نزن زر: سام

 به  کرد  شروع   اردک   نیع  بعد  و   آب یرو  اومد  عیسر  و   زد  یبلند  یعربده   ردادیت

 . استخر یهاپله   سمت بره تا زدنبال بال 

 ! ؟یترسی م آب از تمخچه  تو  خاک  -

  استخر   یلبه   کینزد  داشت  که  یبرف  به  افتاد  چشمم  هو ی  که  دمیخند  و   گفتم  رو   نیا

 : زدم داد. شدیم

 ! نه یبرف عه -

  دوباره   رفت،ی م  باال  زیل  یهاپله  از  داشت  که  ردادیت  که  بود  بلند  ادمیفر  چنان

 .آب تو  کرد سقوط زناننعره 

  ی برف و  استخر یلبه  سمت  کردم  شنا  هم  من و  دن یخند  به م یکرد شروع مونهمه

 :گفتم و  ی مان و  دیآن سمت کردم رو . عقب دادم هل  رو 

 .دهی م حال  گه،ید نیا یب  هم شماها -

 . زد لبخند دیآن

 .ل یم کمال  با -

  و آب ی رو  اومد زنوننفس نفس. آب تو  شد شوت یمان و  داد هل  رو  یمان بعد و 

 : گفت دیآن به رو 
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 نه؟  هیباز  بده هل  -

 . زد غیج و  آب داخل  شد شوت یمان توسط بعد که خنده ریز  زد دیآن

 : گفتم و  باال رفتی م  داشت دوباره که ردادیت  سمت کردم شنا

 . گذرهی م خوش گه،ید  ادیب  هم تو  یریت -

 ! هیع یطب یخچاالی تو  کنهی م  حس آدم! زدم خی بابا، شو  گم -

 . آب داخل  کردم  پرتش گرفتم رو  شقه ی و  زدم یشخندین

 . لوس گهید هم تو   ایب -

 : زد داد و  آب یرو  اومد شتاب با

 ... اختهزغال  -

  که   دمید  و   برگشتم.  شد  خشک  و   روش  شد  دهیپاش   آب  مشت  هی  حرفش،  وسط  اما

 . کردن دهیکشآب موش  رو  ردادیت  ییتاسه  یمان و  دیآن و  سام

 : گفتم و  دمیخند 

 .کمک امی ب هم من -

 با  و   شدم  خشک  جام  سر.  شدم  آب  سیخ  هو ی  که  کنم  شنا  سمتشون  خواستم  و 

 .زدنیم قهقهه داشتن که کردم نگاه یدیآن و  یمان  و  اریسام به گرد یهاچشم 

 . هم تو  رفت هاماخم 

 هان؟  نیکنی م سیخ رو  من -

 :گفت زارش یافه یق  با که سمتش برگشتم م،شونه  به زد سرپشت  از ردادیت

 . کرد خواهم اتی اری تن،بهتن   نبرد  نیا در -

  دن یپاشآب  به  میکرد  شروع  دومون  هر  و   زدم  لبخند  بعد  کردم،  نگاهش  مات  اول 

 . ما سمت  هم اونا و  اونا سمت

*** 

 ( مجهول  فرد)

 : دادم جواب. شد  زده اتاق در که بودم  نشسته توری مان به رو 
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 ! داخل  ایب -

 :گفت و  زمیم سمت کرد حرکت داخل،  اومد مکس و  شد باز در

 قربان؟  -

 .بگو  -

 . دادن  انجام خوب رو  کارشون روهاین -

 : دمیپرس  و  کردم نگاهش

 شدن؟  وارد -

 . بله -

 : گفتم و  دادم تکون سر

 مستقر   م،یساخت  که  ییمایفرس یاسپ  داخل   که  بده  اطالع  رو ین  یباق   به!  خوبه  -

 . کنن استتار بگو  هم شونگهی د  تعداد به.  باشن یکار انجام مشغول  و  بشن

 قربان؟ یچطور -

 کوریپ   ه ی  ی کی  بگو   بهشون  مثال.  گهید   بکنن  یکار  ه ی  بگو !  دونمیم  چه   -

 . کننیم سوراخ رو  نیزم  دارن کنن تظاهر و  رنیبگ  دستشون

 . دشواره کمه ی  قربان؟ نیمطمئن شما -

 : گفتم و  انداختم باال ییابرو  یتا

  در  کار نیا. بده جلوه هودهیب منو  یها نقشه شهی نم  باعث کار نیا بودنمعضل  -

  کار   نیا .  بودم  تیموقع  نیا  منتظر  هاست سال   هم  من  و   داره  قرار  من  تی ارجح

  قصد   کامال    منم   و   شهی م  من  دشمن  کردنمتحول   باعث  تمونیموفق  و   شهی م  انجام 

  شد   میتفه   ره؛یگی م  صورت  یدرستبه   کار  نیا .  رهیبگ   قرار  ریتأث  تحت  اون  دارم

 مکس؟ 

 : گفت بعد کرد، تأمل  یکم

 ! قربان بله -

 . کنن اسکورت مایفرس یاسپ دم تا رو  روهاین  بگو  گاردایباد به! خوبه -

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 224 اسکین 98



 ! بله -

 ! یمرخص -

 .بست رو  در و  شد خارج  اتاق از و  کرد گردعقب  داد، تکون سر

  به   دارم  هاسال   از  بعد  باالخره.  نشست  هاملب  یرو  یروزیپ   از  سرشار  یلبخند

 . رسمی م بودم، منتظرش که یزیچ

*** 

 (رها)

  سمت   رفتم  آهسته  یهاقدم   با  و   گرفتم  نفس.  رونیب  اومدم  ییشو دست   از  حال ی ب

 ینرده   به  چسبوندم   رو   م یشونیپ  و   شدم  خم  هانرده   یرو .  بخورم  هوا  تا  تراس

 . بشه بهتر کمه ی  حالم شد باعث صبح یتازه  یهوا. خنک

  انگار   اما  ه؛یبق  یجلو   ندادم  بروز  یل یخ !  بد  حال   نیا  از  شدمی م  کالفه   داشتم  گهید

  گفت   دکتر.  مارستانیب  برد  رو   من  و  هست  میطور هی دیفهم  و   زهیت   یلیخ   اریسام

 ل یدل  به   میکودک  تو   چون  فشارمه؛  خاطربه   زدی م  هم  حدس  و   بدم  شیآزما

  گه ید  شدم یزخم بس  از  هم صوف  قول به   و  فهیضع  بدنم داشتم، که ییهای ماریب

 . شده نابود کال   میدفاع  ستمیس

  اونه؛  خاطربه مچندروزه  بد حال  نی ا که ارمیب سام یرو  به  خواستی م دلم یلیخ

  مخصوصا    و   شدی م  یعصب  باز  اما  افتاده؛  فشارم  طورن یا   که  بود  اون  ریتقص  چون

 . داره هم یکار مهمون هی امروز  نکهیا

  ار یسام  و   سام  باند  با  شراکتش  یرو   داشت  دی تأک  یلیخ   اما  ه؛یک  طرف  دونمی نم

  ه یچ   یبرا  یمان  اصرار  دونمی نم.  کنن  صحبت   باهم  تا   نجا ی ا  کرد   دعوت  رو   اون  هم

 قبول   ازخداخواسته  هم  دیآن  و   میباش  وگوشونگفت  تو   هم  دیآن  و  من  گفتیم  که

  گه ید  ساعت  م ین  تا  شونیکار  مهمون  احتماال  !  درخت  برگ   کال    هم  من  و   کرد

  تونستم ی م.  نییپا  رفتمی م  دی با  اما  بخوابم؛   خوادیم  دلم  فقط  هم  من  و   رسهیم

 . بشه دلخور اری سام بود  ممکن اما نرم؛

 . دمیچسب رو  سرم و  زدم چنگ نرده  به گرفتم که یایناگهان یجه یسرگ با

  سام   اتاق  در  که  ستادمیا  صاف.  رونیب  کردم  فوت  رو   نفسم  و   کردم  یاناله   یرلبیز

 :گفت و  تراس داخل  اومد  که  سمتش  برگشتم. داخل  اومد دی آن و  شد باز
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 ؟ یینجا ی ا چرا -

 . کردم نگاهش یسؤال

 چطور؟ ! گهید  هستم -

 : گفت و  شد خم روش ستاد،یا  نرده به رو  کنارم و  انداخت باال یاشونه

 . میباش  آماده رسه،یم کمکم  مهمونه نیا  گفت ردادیت -

 . دادم تکون سر

 . باشه -

 : دیپرس  یناگهان  یلیخ اما اون؛ نه زدمی م یحرف  من نه شد، سکوت نمونیب

 ؟ یدار دوست رو  اریسام واقعا   تو  -

 رو   جوابش  اما   خوردم؛  جا  سؤالش  از  واقع  در.  سمتش  برنگشتم   و   کردم  مکث

 :کردم زمزمه و  دمیکش  یقیعم نفس.  دونستمیم

 .آره -

 ؟ یشد عاشقش شد یچ -

 . دستم  کف به  چسبوندم رو  مچونه

 . شد ییهو ی -

 ... صوف  اگه یدونیم -

 : گفتم عیسر

 .دونمی م  د،یآن دونمی م دونم،یم -

 . میاومدی م دی نبا هرگز رها؛  بود بزرگ   اشتباه  هی تیمأمور نیا کل  -

 :کردم زمزمه و  شدم رهیخ  نییپا  به

 ! دونمیم -

 : اومد اتاق داخل  از  یمان یصدا موقع همون

 .اومد مهمون نیا یب -
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  ی مان  و   دی آن  همراه  به  و   دمیچسب  رو   شکمم.  میافتاد  راه  دنبالش  و   سمتش  می برگشت

  با   رو   ردادیت  و   سام   و   میرفت  نییپا  یطبقه   به.  آسانسور  سمت  کردم  حرکت

 .دم ید سالن یورود بزرگ  در کنار وشلوارکت

 کنار  و   خوبه  حالم  یعنی  که  زدم  لبخند  بهش.  کرد  نگاه  بهم  سام  و   سمتشون  میرفت

  ساعت   با  داشت  که   کردم  نگاه  ردادیت  به  و   رونیب  کردم  فوت  رو   نفسم .  ستادمی ا  دیآن

 :گفت و  کرد  بلند رو  سرش بعد و  رفتیم ور شی ائومیش

 . ادیم  داره  گهیم مزیج -

 ؟ ی ک: دیآن

 . دمی کش داغم صورت به  یدست

 .گهید مهمون -

 : گفت ردادیت  به خطاب یمان

 ! یکن فاش ارو ی  نیا یبرا رو  فنامون و  اسرار کل  یاین باز -

 . کرد نگاهش چپ و  سمتش برگشت ردادیت

 !کردم؟ رو  کار ن یا یک   من! یعوض -

 . بستنامون  قرارداد موقع شهیهم -

 !آشغال  -

 :گفت یجد  کامال   اریسام

 . دی رس! هیکاف -

 و   کردم   مرتب  رو   لباسم   و   ستادم یا  صاف .  رفت  کنار  گاردیباد   و   شد   باز سالن  در

  با   و   داخل   اومد.  گذاشت  داخلش  به  پا  بهیغر  مهمون  اون  که  شدم  رهیخ  یدر  به

  قلبم .  ستادیا  لحظه  هی  یبرا  قلبم  بهش،  من  یهاچشم   شدندوخته  و   شدنشداخل 

 . بست خی بدنم یاعضا تکتک  و  ستادیا

 : اومد یمان  یصدا

 ! ایگارس  خانم نیاومد خوش -

 . بود شده رهیخ من به  یشخندی ن با که کردم نگاه صوف به من و 
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  ی جلو   االن  سم،یرئ   ا،یگارس   هیصوف!  صوف.  شدی نم  باورم  اصال    شد،ی نم  باورم

  زور به   که  ییصدا  و   خشک  ییگلو   با .  بود  عمارت  نیا  تو   ما،  یهمه  یجلو   من،

 : کردم زمزمه اومد،یم در

 ! صوف... ص -

 :گفت و  انداخت  باال ییابرو  یتا شد، ترق یعم شخندشین

 . رها سالم -

  ج یگ  هم  ردادیت  و   یمان   و   سام  و   متعجبه  من   حد  به  هم   دیآن   که  بفهمم  تونستم یم

 : دیپرس  سام. شدن

 ن؟ یشناس یم رو  گهیهمد  شما -

 : گفت لبخند با صوف که سام سمت کردم رو  و  کردم باز دهن

 . میشناس ی م خوب یلیخ رو  گهیهمد  دلبندم یرها و  من! زیعز  سام بله اوه -

 : گفت و  شد رهیخ من به

 .کنهی م کار من یبرا زمیعز یرها واقع، در -

 :حرفم  وسط دیپر  دومرتبه که کردم باز  دهن دوباره

 ... متأسفانه که داشت یتیمأمور و  -

 : داد ادامه و  کرد زیر رو  هاشچشم 

 ! خورد شکست -

 : داد  ادامه و  کرد مکث

  ن یبنابرا  ؛یدادی نم  بهم  هم  یخبر  یطرف   از  گذشت،  تتی مأمور  از  یادیز  مدت  -

  چقدر   اوضاع  دمیفهم  یوقت  و   کنن  کسب  اطالعات  تا  فرستادم  رو   رابطام  از  نفر  دو 

 . بشم عمل  وارد خودم گرفتم میتصم مه،یوخ

  و  مرتب  رو   شیپشم  کت  زد،  یزیتمسخرآم   لبخند  که  دادم  قورت   رو   دهنم  آب

 :گفت و  دیخند  بعد کرد، صاف رو  سبزرنگش گردنشال 

 . گهید  دارم  آدم باالخره. کنمی نم یدگیرس  مشکالت  به شخصا   معموال   -
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 : داد  ادامه و  کرد نگاه سام به و 

 .زیعز سام یفهمیم رو  منظورم حتما   -

 : داد ادامه و  انداخت باال یاشونه

  ی بررس  شخصا    دیبا   که  بود   مشکالتم  ریسا   از  فراتر  یزیچ   رها  موضوع  خب  اما  -

 . شدیم

 :گفت د یآن به رو  صوف که انداخت باال  ییابرو  سام

  راه  رها یپاپابه  کنه، تموم رو  تیمأمور خودش حداقل  نکه یا یجابه  که د یآن و  -

 . شد منصرف تیمأمور از کامال   و  اومد

 . کرد نگاه من به صوف که گرفت گاز رو  لبش و  داد قورت رو  دهنش آب دیآن

 . یکرد دمیناام  رها -

 : گفتم عیسر

 ...من -

 : گفت حرفم وسط سام اما

 ! خبره؟ چه هست معلوم -

  باز   دهن  کهن یهم  و   سمتش  کردم  رو .  اون  حد  در  هم  ردادیت  و   یمان   و   بود  جیگ

 : گفت صوف کردم،

  هستن   من  یآدما  اونا.  کننی م  کار  من  یبرا  دی آن  ن یهمچن  و   رها  راد،  سام  جناب  -

 ...و 

  کامال    و   باال  بود زده  هم  نم یآدرنال   بود،  شده   بدتر  هم حالم یطرف  از بودم، یعصب

 : زدم داد صوف، حرف وسط. بودم رفته در کوره از

 ! هیصوف یکن رو  کار نیا  یندار حق تو  -

  بودم؛   زده  داد  سرش  که  بود  متعجب  انگار.  سمتم  برگشت  باالرفته  یابروها  با

  و   انداخت  باال   یی ابرو   ی تا.  بودم  نزده  داد   سرش  میزندگ   تو   هم  بار   ه ی  ی حت  چون

 :گفت

 ؟یکرد کاری چ االن تو  -
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 : دمی نال  با  یتقر و  شد آروم یلیخ  لحنم

 ! یکن رو  کار نیا یتونی نم تو  -

  ی خشن   لحن  با.  استی گارس  هیصوف  مخصوص  که  ترسناک   اخم  هی  کرد،  اخم  بار  ن یا

 :گفت

  دور   رو   ستیرئ  یتونست   چطور  ؟یتونست  چطور  تو   رها؟  یچ  تو   هان؟  تونمینم  -

  برات   که  ییکارا  تمام  ،یبش  تتیمأمور  ال یخی ب   ،یکن  انتی خ  باندمون  به  ،یبزن

  نابودش   بود قرار  که ی کس ؟ی بش من دشمن  عاشق بعد  و  یریبگ  ده یناد  رو  کردم

 ! یکن

 : گفتم. بودم کرده بغض هم ناخودآگاه و  بود  بد حالم بودم، کرده بغض

 منه؟  ریتقص مگه -

 : دیغر بحثمون وسط سام

 خبره؟  چه  جهنم نیا تو  معلومه -

 : ردادیت طورنیهم و 

 خبره؟  چه نجای ا.  شدم جیگ کامال   من -

 :گفت حرص با  من به رو  بود، یعصبان حاال که صوف

 !یبست  دل  من دشمن به تو  که منه ریتقص  البد -

 : زدم داد

 . دهی لرز دلم ییهو ی  که نداره یربط چیه من به -

 : زد داد من برابر دو  صوف و 

 !رها یشد عاشق تو !  یشد دشمن عاشق تو  -

 : زد داد هم سام

 خبره؟   چه یلعنت یخونه  نیا تو  -

 .زدهوحشت  هم دیآن و  میبود ریدرگ  کامال   صوف و  من انگار اما

 : دمینال
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 !گرفت رو  جلوش بشه که ستین یزیچ عشق -

 :گفت  یعصب صوف

 . یش الشیخ ی ب تو  که نبود یزیچ هم من تیمأمور اما -

 کنم؟ نابود رو  عشقم یداشت انتظار من از تو  -

 : زد داد

 . داشتم انتظار  بله بله، -

  همچنان   دیآن  و   کردنی م  دنبال   رو   ما   بحث  متعجب  ردادیت  و   یمان  و   اخم  با  سام

 . بود زدهوحشت

 : گفتم یعصب

 !شهی نم سرت عشق تو  -

 : گفت و  زد پوزخند صوف

 . ایدن ارزشی ب  زیچ تنها! ه ه عشق؟ -

 : دمی غر بلند. کنه صحبت طورن یا  نداشت  حق اون. کردم اخم

 .یبفهم رو  عشق یمعن که داشت هم توقع  ازت شهی نم پس ؛یستین  انسان تو  -

 : زد داد و  کرد یپررنگ اخم

 من   رو   نشناسنمک  یتو   چون  ستم؛ی ن  انسان.  ستمین  انسان  من  درسته  درسته،  -

  ابونا یخ  تو   سرگردون  یوقت  دادم،  پناه   بهت  من  کردم،  جمع  ابونیخ  وسط  از

 . کردم بزرگت و  کردم داتیپ  من یدیچرخیم

 : زد داد بلندتر

 ! االن یرها به  کردم ل یتبد رو  رها من -

 : زدم غیج

  به   یکرد  لمیتبد   که  ایگارس  هیصوف  متنفرم  ازت.  متنفرم  ازت  نیهم  یبرا  هم  من  -

  قاتل،   هی  کار،خالف   هی  ف،یکث  و   نجس  دختر  هی  به  یکرد  لمیتبد !  ننگ  یلکه   هی

!  شدمی م  متولد  دینبا  اصال    چون  نشناسم؛نمک   هی  من   آره!  یعوض  هی  دروغگو،  هی
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  قراره   میزندگ  که  بود  شده  نوشته  برام  اول   همون  از  چون  شدم؛ی م  متولد  دی نبا

  م یزندگ!  درد  به  محکومه  تیَ ابد   تا  ملک   رها  که  بود  شده  نوشته  باشه،  یجهنم

 . جهنمه  هم امیدن  اون رمیبم  یوقت و  هیجهنم

. زدی م  تند  قلبم  زد،ی م  نبض  سرم  بود،  بد  حالم  بودم،  یعصب.  زدمی م  نفسنفس

  که   ییصدا   با  زدم  داد  بغض،  با  بار  ن یا  اما  زدم؛  داد  دوباره  و   بود  خراب  حالم

 : کردن دنی بار به شروع که ییهااشک   نیهمچن و  بغض از بود پر توش

 کل   شد   باعث  که  بود  بزرگ   گناه  هی  که  من  تولد .  بود  متولدشدنم  من   گناه  تنها  -

 . لجن از بشه  پر کثافت، از شه پر  میزندگ

 :کردمی م هم  هیگر هام،غیج یالالبه  گهید حاال

 ! بهش یزد گند! ایگارس یکرد َگندترش تو  اما  بود؛ َگند میزندگ -

 : زدم غی ج بلند  زدم، غیج

 ! ادیم  بدم  اد،یم  بدم ازت -

  خشک   متعجب  فقط  ردادیت  و   یمان.  شد  شروع  هامه یگر.  شد  شروع  هامضجه   بعد  و 

  که  سمتم اد یب  خواست د یآن. بود ستاده ی ا  جیگ اما  حالت   بدون هم  سام  و  بودن  شده

 : زدم غیج

 ! جات سر بمون -

 : گفت صوف و  شد خشک جاش سر

  من !  بشه  میعظ  ـاه*گنـ  اون  شدم  سبب  من  و   بود  بزرگ   گناه  هی  تو   تولد  درسته،  -

 یباش  سنگ  از  که  ساختم  رو   تو .  رها  ساختم  رو  تو   و   دادم  پرورش  رو   گناه  نیا

 ... اما  ،یباش موفق شهی هم تا

 : دمینال

 ! شدم عاشق -

 :دادم  ادامه و  کردم نگاهش  میاشک یهاچشم  با

  هم   اون  اومدنت  با  تو   اما  دم؛یچش  رو   یخوشحال  طعم  میزندگ  تو   بار  نیاول  یبرا  -

  م، یپاک   تم،یَ انسان  م،یزندگ  ،یگرفت  ازم  رو   زمیچ   همه  تو   ا،یگارس  هیصوف!  یگرفت  ازم

 !رو  زمیچ  همه  احساسم،
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  کنه،   تصرف   رو   احساساتت  یکس  یند   اجازه  هرگز  که   دادم   ادی   بهت  جاشبه   اما   -

 !ینابود یعنی مرگ، یعنی عشق. شهی م ینابود  باعث  عشق دادم ادی بهت

 : گفتم و  زدم پس رو  هاماشک

 . تیَ انسان  و  احساس بازگشت یعنی عشق ،یکنی م اشتباه -

 . زد پوزخند

  قرار   که  بود  ییهامحموله  اون  داشت  ارزش  برام  که  یزیچ  تنها!  تهیاهمی ب   برام  -

  داکردن ی پ  یبرا  نجایا  یاومد.  یخورد  شکست  اما  ؛یکن  منتقلشون  برام  تو   بود

  رها،   یشد  عاشق.  یخورد  شکست  هم  نجا یا   اما  بشه؛  شکستت  جبران   تا  اونا

  من   دشمن   عاشق .  یکرد  رو   ت یزندگ  اشتباه   نیتربزرگ   و   یبست  دل   ،یشد  عاشق

 . یشد باردار ازش بدتر، همه از و  یشد

  هام چشم   و   بسته   دهنم  شد   باعث   آخرش  یجمله   اما   بدم؛   رو   جوابش   خواستمیم

 : دمینال خشک یدهن با. بشه گرد

 ! ؟یچ... چ -

 و   بود  مونده  باز  ردادیت   دهن.  بود  کرده  اخم  و   بود  اومده  در  یجی گ  حالت  از  سام

 :گفت و  زد پوزخند بهم  صوف. بود جیگ  دیآن و  گرد یمان یهاچشم 

 ؟ یدونستی نم -

 .بودم مبهوت هنوز

 ! ه؟یچ منظورت -

 ! من دشمن از رها، یباردار تو  -

 :اومدی نم در درست صدام و  بود  شده خشک دهنم

 ... یجورچه  تو ...  من... اما... اما -

 : گفت حرفم وسط و  زد ییصدا  با پوزخند

 نه؟  یدی ند رو  شتیآزما -

 ! باردارم  من بدم،  دیجد یهاحالت   نی ا ل یدل.  شد ترخشک گلوم و  موند باز  دهنم

 :اومد  سام یصدا
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 ...تو  -

 : شد  بلند حرفش وسط من یصدا اما

 ! باردارم من... م -

  بلند   یصدا  کنم،  هضم  رو  حرفم  بتونم  نکهیا  از   قبل   اما  کردم؛  لمس  رو   شکمم  و 

 هو ی  که  م یکرد  نگاه   در  به  متعجب  مونهمه .  شد  دهیشن   عمارت   رونیب  از  یانفجار

 .آوردن هجوم داخل  به پوشاه یس مرد نیچند و  شد باز شدتبه 

 : زد داد ردادیت

 شده؟  خبر چه -

  ی کی  هو ی  که  سام  سمت  بدوم  خواستم.  زد  یاضربه   سرش  به  مردها  از  ی کی  اما

  به   که  یمحکم  یضربه   با  که  کنم  فرار   خواستم  و   زدم  غی ج.  روم  دیپر  اونها  از

  فرود  نیزم ی رو   من و  افتادن هم یرو هامپلک  رفت، یاهیس هامچشم زد، سرم

 و   بود  بلند  یادهایفر  و   غی ج  یصدا  دمید  و   دمیشن  که  یزیچ  نیآخر  و   اومدم

 . یکیتار  بعد  و  پوشاه یس یمردها با هیبق و  سام یریدرگ

*** 

 سرم .  کردم  بـغل   رو   زانوهام  و   نشستم  چهارزانو   و   رونیب  کردم  فوت  رو   نفسم

 . بستم رو  هامچشم  و  سرمپشت  وارید  به  دادم هیتک رو 

  نه  ،یمان نه  سام،  نه د،ی آن نه من، نه اومد؛ی نم در کدوممونچیه  از یی صدا چیه

  که   بزرگ   و   یخال  یانبار  نیا  از  یاگوشه  هی  کدوممون  هر.  صوف  نه  و   ردادیت

 .میبود غرق خودمون افکار  تو  و  میبود  نشسته کجاست نبود معلوم

  ده ی خواب  داخلش  بچه  هی  که  یشکم  به  شدم  رهیخ  شکمم  به  و   کردم  باز  رو   هامچشم 

  اما   بود  شده  جادیا   ناخواسته  که  یابچه  بود،  سام  و   من  خون  از  که  یابچه   بود؛

 .بود مبچه 

  بغض   هنوزه  که  هم   هنوز  من   و   دیلرز ی م  دارمکش  یهانفس   از  منه یس  یقفسه

  ی تو  کردم  شروع  من  و  مگونه  رو   دی غلت  چشمم  از  یکیکوچ  اشک  قطره.  دارم

  ی تو .  تنهاست  خودم  مثل   که  زدم  حرف  یابچه  یبرا.  زدنحرف   مبچه  با  وجودم

 . وجودمه تو  دمیفهم تازه که یکس بشنوه  تا  براش زدم حرف وجودم
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  ی ک. حاال تا  تولدم زمان  از بودم تنها م یزندگ کل ! تنها خودم نیع تنها، یکوچولو 

 که بود یک سرم، به بکشه نوازش دست  که بود یک باشه؟ داشته دوستم که بود

  بود؟   یک  خونواده؟  عشق  از  بشم  زیلبر  من  و   رهیبگ  ش*غو *آ  در  رو   من

 ! کسچیه

  من   چون  کنهی نم  دا ی پ  ادامه  ن یا  یول  هست؛   تنها  شکمم،  تو   یکوچولو   نیا   اما

  ی فسقل  ن یا  اما  ؛یعشق  نه  و   یاخونواده   نه   ،یپدر  نه  داشتم،  یمادر  نه   من.  هستم

 یابچه   ناخواسته،  ی حت  که  خوشحالم  من   اما  دونم؛ی نم  رو   سام.  داره  رو   من   داره،

 .منه یبچه  و  کنهی م رشد داره اون و  من وجود از

 رو   اون  سام   دی شا.  اریسام  خون  از  یابچه   شم،ی م  داربچه   دارم  که  خوشحالم

 . خوامشی م وجودم تمام  با من اما نخواد؛

 ذارم ی نم  اما  بود؛  یی تنها  من  همدم  تنها  خونواده،  نه  داشتم  عشق  نه  م یکودک  در  من

 تنها  دختر  هی.  بشه  من  مثل   دمینم  اجازه   باشه،  ییتنها  همدمش  هم  کوچولو   نیا

  ی کوچولو  فتهیب  برات اتفاق نیا دمی نم اجازه! کارخالف  قاتل   هی به شد ل یتبد  که

 !دمیم قول  من،

  ه ی  به  شمی م  ل یتبد  تهبکار  هی  از.  کنار  ذارمیم  رو   خالف   ابد  تا  بمونم   زنده  اگه

  ینده یآ  دهی نم  اجازه  الاقل   اما  بود،  َگند  خودش  یگذشته   دیشا  که  یمادر  مادر؛

 . بشه  خراب هم شبچه 

  نباشم،   چه   باشم  تنها  چه  نباشه،  چه  باشه  همراهم  سام  چه  کنم،   فرار   بتونم  اگه

 گرفتم؛   رو   میتصم  نیا.  کنمیم  یزندگ  یعاد  مبچه  با  و   ذارمیم  کنار  رو   خالف

 عاشق  بار نیدوم و  مرد هی عاشق بار نیاول. شدم عاشق بار نیدوم یبرا چون

 .مرد اون یبچه 

  قسم   بشه،  نابود  هم  دومم  عشق  ذارمی نم  اما  نرسه؛  ثمر  به   دی شا  اولم  عشق

 !خورمیم

 :گفتم زمزمه از باالتر ییصدا   با و  کردم بلند رو  سرم

 . خوامشیم من -

  و  بلند رو  سرشون بودن نشسته یانبار  از گوشه هی که شونهمه  من، یصدا با

 : دادم ادامه و  شدم رهیخ شکمم به. کردن نگاه رو  من
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 .خوامیم رو  مبچه  خوامش،یم من -

 . کردم نگاه شونهمه  به و  بلند رو  سرم

 .خوامشی م من وجودمه، از منه، یبچه  نیا -

 : گفتم و  کردم نگاه سام به

 .خوامشی م  من اما  ش؛ینخوا تو   دیشا -

  رفتم  و  شدم بلند  جام از . شد  میزندگ  یتباه باعث  که  یزن کردم،  نگاه  صوف به و 

 : گفتم که کرد نگاه بهم.  ستادمیا روشروبه و 

  که   یساخت  یدختر  من  از  تو .  یشد  من   یزندگ  ینابود  باعث  تو   ا،یگارس  هیصوف  -

  عاشق   دختر  اون  اما  کشوند؛  یتباه  سمت  رو   خودش  ناخواسته  و   خودخواسته

 ... شد عاشق شد،

 : دادم ادامه و  کردم اشاره سام به

  نکه یا   یجابه   اما   کنم؛   نابود   رو   اون  که   یداد  تیمأمور  بهم  تو .  مرد  اون  عاشق  -

  عشق   طعم   که  بود  حقم  بود،  حقم  اما  بود؛  اشتباه  نیا .  شدم  عاشقش  کنم،  نابودش

 .محامله  عشقم از حاال و  بچشم رو 

 :گفتم و  سام سمت کردم رو 

  هم   من  و   مهبچه.  خوامیم  من  اما  ؛ینخوا  یابچه   دی شا  ش،ینخوا  تو   دیشا  -

  گه ید   قطعا    اما  هستم؛  شما  یدو   هر  عاشق!  عاشقشم  چون  خوامش؛یم

 . شیریپذی نم

 . صوف سمت کردم رو  دوباره

 دمی نم  اجازه  گهید  حاال  اما  تو؛  توسط  شد،  نابود  تبهکار  هی  توسط  من  یزندگ  -

 .مونمیم  هم  پاش  و   خوردم  قسم  بشه،  نابود  تو   مثل   ییآدما  توسط  هم  مبچه   یزندگ

 : دادم ادامه سام به رو 

 جهنم  از  یاکهیت  ما   یدو   هر  یزندگ.  ششیآت  هم  تو   یزندگ  بود،  جهنم  من  یزندگ  -

  رو   کار  نیا   خودمون  م،یکرد   تباه  هم  رو   موننده یآ   و   بود  تباه   مونگذشته .  بود

 کردنبزرگ   با  خوامی م  کنم،  جبران  خوامیم  و   گرفتم  میتصم   من  حاال  اما  م؛یکرد

 رو   مبچه   ینده یآ  خوامی م  اما   بود؛  وحشتناک   من  یگذشته   دیشا .  کنم  جبران   مبچه 
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  چرا .  باشه  داشته  ارزش  من  تلخ  یگذشته   یهزارتا  اندازه  به  که  بسازم  یطور

  چرا   دوتاست،  ما  خون  از  ماست،  یدو  هر  یبچه   نیا   سام؟  نه  تو   چرا  من؟  فقط

 م؟ یکن رو  کار نیا  دینبا دوتا ما

 اشک  قطره  چند  و   کردیم  فوران  داشت  داشتم،  شیپ  ساعت  چند  از  که  یبغض  اون

 اشک  که  طورهمون   پس  نداشت؛  دهی فا  هااشک  زدنپس .  دیچک   چشمم  از

 : دادم  ادامه د، یلرزی م و  داشت بغض  هم لحنم و  ختمیریم

  دست   ست،ین  خودشون  دست  نیریش  ای  باشه  تلخ  هابچه  ینده یآ  و   گذشته  نکهیا  -

 .کردن تلخ رو  منده ی آ و  گذشته هم من یخونواده  و  ستخونواده 

 . صوف سمت کردم رو 

  ی نده یآ  اما  ا؛یگارس  هیصوف  تباه،  تو   توسط  منده یآ و   شد  تلخ  اونا  توسط  مگذشته   -

 . شهی م ساخته من  توسط شگذشته  و  ندهیآ  منه، دست مبچه 

 : دادم  ادامه  سام به رو  دیلرزیم  کامال   که ییصدا   با اشکم از سی خ صورت با

 رو   گناهیب  یکوچولو   نیا  ینده یآ  دی با   چرا.  دومون  هر  توسط  سام،  تو   توسط  -

 م؟ یکن  خراب

  رو   سرم  ن،یزم  یرو   کردم  پرت  رو   خودم  نکردم،  اکتفا  گهید  ختنیراشک   به

 :زدم  غیج  هامضجه یالالبه  و  نیزم  به دمیکوب

  هم   من  بودم؟  کرده  ییخطا   من  مگه  بود؟  کمتر  گهید  یهابچه   از  من  یچ  مگه  -

  محبت   خواست،ی م  عشق  خواست،ی م  خونواده  که  یابچه   بودم،  بچه  هی

 . خواستیم

 زدم  پسش که گرفت رو  هامشونه یکس . نیزم به دمیکوب مشت و  کردم هی گر بلند

 : دمی کش غیج و 

 ! نزن دست بهم! کن ولم -

 :اومد  سام یصدا

 ! یکنیم نابود یدار رو  خودت یدار! هیکاف  رها، بسه -

 . بشم یخال و  سبک   بلکه تا  کردم هیگر گرفت؛ رو  هامشونه

 . کنم نگاهش شد باعث صوف آروم یصدا
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 عشق  شخواسته   تنها  که  یبود  بچه  هی  فقط  تو .  یگی م  راست  تو  توئه،  با  حق  -

  که   شد  دایپ  یزن  تینها   در  و   نشد  یز یچ   ن یچن  صاحب  هرگز   اما  خونواده؛  ه ی  بود،

 . کرد تباه رو  شیزندگ  کل  بده، خوب ینده یآ هی  حداقل  دختر  نیا به نکهیا یجابه 

 : داد ادامه و  کرد نگاه من به

 ده؛یم  پرورش  کارخالف  که  امی آدم  من.  خطاکارم  من  رها،  یستین  خطاکار  تو   -

  هرگز   من.  برسه  خودش  منافع  به   راه  ن یا  از  خوادی م  چون  خودشه،   فکر   به  چون

 .شدم معتادش چون راه؛ نیا تو  اومدمی م دی نبا

 : گفت و  شد ردوبدل  دی آن و  من نیب  نگاهش

 خودم  خودم،.  کردم  خراب  رو   همه  ی زندگ  کردم،  خراب  رو   دوتا  شما  یزندگ  من  -

  هم  رو  گهید یایل یخ یزندگ  نن،ی بب چشمام  یحت  نکهیا  بدون بعد و  کردم نابود رو 

 ! بسه گهید حاال  اما دم؛ی کش کثافت به

 : داد ادامه و  زد زل  بهم

 خوام ی م!  بسه! بسه  خودم  ینابود  بسه،   گرانید  یزندگ  کردنتباه  بسه،  خالف  -

 ! خطا نیا  هیکاف. باشم یعاد خوامی م رها، یگرفت  تو  که رمیبگ رو  یمی تصم

  ره یخ   بهش  تعجب   با.  موند  باز  دهنم  و   شدن   متوقف   حرفش  شوک   از   هاماشک

 : گفت دی آن که شدم

  موندن زنده   یبرا  بودم   مجبور  اما  خالف؛  از  بودم   متنفر  اول   همون  از  هم   من  -

 .بذارم کنار رو  خطا  نیا خوامی م حاال اما بشم؛ واردش

 . کرد نگاه من به

 .رها تو  مثل  -

 :اومد گوشم کنار از سام یصدا که کردم نگاه بهش

 خطرناک   و   بد  یباز  هی  وارد  ناخواسته  مونهمه   م،یکرد  خطا  ما  یهمه  واقع  در  -

 . میشد

 :گفت و  کرد نگاه سام  به یمان

  بزرگ  یباز  هی  وارد  شد  باعث  مونی تصم  هم  باز  اما  م؛یگرفت  میتصم   یرمنطقیغ  -

 . بد یباز هی  م،یبش
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 :زد رو  یمان حرف یادامه  بود، کرده بـغل  رو  زانوهاش طورهمون  که ردادیت

 . می کن تمومش خودمون نکهیا  مگر نداره یانیپا که یایباز -

 . احساسمون و  قلب با: صوف

 . بشه  فرماحکم   ی خوب  و   بشن  نابود  ا یبد   تمام  شهی م  باعث   که  احساسه  چون:  دیآن

 :گفت هم سام و 

 !افزارجنگ  هی  سالحه،  هی جنس از که یاحساس -

 :کردم زمزمه من و 

 ! احساس یحربه  -

 :گفتم و  کردم نگاه همه به و  گرفتم  فاصله سام از

 حربه  و   ستحربه   هی جنس  از  که  یاحساس !  احساس  یحربه   نه،ی هم  قا  یدق  آره  -

 و   م یبش  مونی زندگ  یایبد   متوجه   شد  باعث  ما  احساس.  کنهی م  نابود  که  هی زیچ  هم

 ! احساسه یحربه   هی نیا . میریبگ  شی نابود  به می تصم

 :گفت و  گرفت باال رو  سرش سام

  به   م یتصم  م، یبش  خطامون  متوجه   مونهمه   شد  باعث  که   یاحساس  یحربه   -

 .حقمونه که  میبپرداز  یای عاد یزندگ به و  میر یبگ ترکش

 : داد  ادامه و  کرد نگاه بهم و 

 . دارن دوست رو  گهیهمد عاشقانه که یاخونواده  کنار یای عاد یزندگ -

 : کردم  زمزمه. کردم نگاه  بهش و  دمیکش  شکمم رو  یدست و  زدم لبخند

 . فتهیب  اتفاق نیا  که شد  باعث احساس یحربه  -

 !کوچولو  نیا  نیهمچن و  احساس یحربه : سام

 : گفت یمان

  خودمون   یخونواده   و   میبذار  کنار  رو   خالف  ابد  تا  که  میبخور  قسم  نیایب  پس  -

 . میبد ل یتشک رو 

 : میگفت صداک ی  باهم همه
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 !میخوری م قسم -

 : کرد اضافه صوف و 

 .شهی م گذاشته کنار دی بالترد هم  باند -

 : گفت هم سام  که کردم نگاهش

 . من یساله ن یچند باند  نیهمچن و  -

 : گفت ردادیت

  م؟ یدارنگه  رو   پوال  و   نایماش  اون   حداقل   شهینم  یول  هستما؛  موافقم  من  نیبب  -

 !فهیح موال به . امیراض  هم هاوسپنت  همون به من  نه، نه اوه

 . انداخت باال  ییابرو  سام

 ؟یامر -

 ! بسه  نیهم نه -

 : گفت یمان که کردم  پاک  رو  مشده خشک یهااشک  و  دمیخند  من

 !هابچه  یراست -

 : داد  ادامه که میکرد  نگاهش

 گرفته؟  گروگان رو  ما یک و  مییکجا  االن ما -

*** 

 ( مجهول  فرد)

 . هستن  آماده قربان، -

 :گفتم  و  دادم تکون سر شدم،  بلند میصندل   پشت از

 . میکن  حرکت! خوبه -

 یهاپله   از.  کرد  ییراهنما  نییپا  یطبقه  سمت  رو  من  و   داد  تکون  سر  مکس

 : دمی پرس و  رفتم نییپا  ساختمون

 هست؟  هم نظر مورد فرد -
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 : داد جواب مکس

 . هست  قربان، بله -

 . مکس منه مال  اون  که باشه  ادتی! هیعال -

 . نیبود  گفته قربان، دارم  ادی به -

  حرکت .  کرد  اشاره  راست  سمتبه   مکس  و   میشد   من  عمارت  یمحوطه   وارد

 ! کهینزد  انتقام نیهمچن و  یروزیپ . نشوندم لـبم یرو  هم یلبخند م،یکرد

*** 

 (رها)

 :گفت  ردادیت  که زدم یانبار یفلز در به یلگد

 ! میکن  فرار نیبدو  شد باز در یوا -

 : داد ادامه و  من سمت کرد رو  بعد گفت، یازنونه  مثال   لحن با رو  نیا

 شه؟ ی م باز تو  لگد بار در اون نظرت به ،یاکلوچه مخ آخه -

 : دمیغر و  سمتش برگشتم

 !هللابسم  یدار زور یلیخ -

 :گفت  یعصب سام که بگه یزیچ  کرد باز دهن

 ؟ یاریب  بچه سر ییبال یدار  قصد نکنه! ورن یا  ایب  رها! بسه -

  برم   خواستم  کهن یهم  و   دادم  تکون  سر  و   کردم  نگاهش  شدم،  متوقف  جام  سر

 در  به  متعجب  و  برگشتم.  شد  باز  هو ی   بعد  و   شد  بلند  یانبار  در  از  ییصدا  سمتش،

 . گهید  مرد هی سرشپشت  و  شد یانبار داخل  یمرد که کردم نگاه

  که   یمرد  بود؛  مکس  همون  نیا.  شد  گرد  هامچشم   کردم  نگاه  که  یدوم  مرد  به

 . دمی رقص باهاش  عمارت داخل  شب اون

  اون   یصدا.  انداخت  باال  ییابرو   و   زد   لبخند  دنمید  با  که  کردم  نگاه  بهش  متعجب

 : اومد یاول مرد

 .یبر یتونی م تو  مکس، -
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  به . شد خارج یانبار از و  کرد گردعقب بود، من یرهیخ که طورهمون مکس و 

  رداد یت  یزده رتیح  و   متعجب  یصدا  که  کردم  نگاه  بود  اتاق  داخل   که  یمرد  اون

 : دمیشن رو 

 !فاضل  -

  َمرده  به. َمرده همون به زده زل  زدهشگفت  دمید  که کردم نگاه ردادیت  به  متعجب

 ! نه؟یا  سامه از انتقام دنبال   که اری سام یناتن  یعمو ! فاضل؟. کردم نگاه

  کرده   شونه  باال  به  رو   که  رو   موهاش  بود،  ریپ .  کردم  نگاه  فاضل،  مرد،  اون  به

.  داشت  یاهیس  یهاچشم  و  ابرو   و   بودن   دیسف  همه  ششیر  و   بلند  ل یبیس  و   بود

 هاشدست   و   بود  انداخته  حلقه  هی  رو   راستش  سمت  گوش  ییا یدر  یدزدها  مثل 

 . یخالکوب از بود پر هم

 :گفت و  زد لبخند فاضل 

 ادته؟ ی رو  من هنوز رداد،یت اوه -

  به   پررنگ  یاخم   و   تنفر  با   که  شد  رهیخ  یاری سام  به   فاضل   و   کرد  اخم  ردادیت

 : گفت و  دیخند . بود زده زل  فاضل 

 ! داری د مشتاق زم،یعز یبرادرزاده  اوه -

 : دیغر یمان  و  شد ترپررنگ  سام اخم

 نجا؟ یا یآورد رو  ما تو  درسته؟ توئه کار -

 : گفت و  دیخند  فاضل 

 . می باش  داشته یدورهم یمهمون هی گفتم -

 :گفت و  زد یچندش لبخند صوف،  و  دیآن و  من به  افتاد نگاهش و  گفت رو  نیا

  رو  دستمزدشون د یبا  خوبه،! آوردن برام  هم  بای ز یبانو   تاسه  آدمام که نم یبی م -

 . کنم شتریب

  هرگز   هم  من  و   بود  شده  دورگه  فراوون  خشم  از  که  ییصدا   با  سام  بار  نیا

 : دیغر بودمش، دهیند یجورن یا
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  که یتکه یت  رو   بدنت  امین   االنن یهم  نکهیا   یبرا  ی باش  داشته  یخوب  ل یدل  دوارمی ام  -

 ! کنم

 : گفت و  انداخت  باال  ییابرو   لبخند با.  کرد نگاه  سام به فاضل 

 . بودم دهی د رو  خشونت  نیا بار هی  چون ار؛یسام  نکرد  رمیمتح خشونتت نیا -

 : داد ادامه لحن نی سردتر  با و  رفت نیب  از لبخندش

 ! برادرم کشتن موقع -

 : زد داد سام

 !فیکث یکه یمرت بود مردن حقش آشغال  اون -

  گه ید   حاال.  گرفتنش  عیسر ردادیت  و  یمان  که  ارهیب  هجوم  فاضل   سمت  خواست  و 

 : گفت و  کرد یوحشتناک اخم  نبود، فاضل  یلبخندها از هم یخبر

 . بود تو  پدر و  من برادر آشغال  اون -

 : دیغر بلند سام

 . نبود هرگز نبود،  پدر نجس یکه یمرت اون -

 : گفت و  زد پوزخند فاضل 

  به   گهید   ساعت  چند  تا  چون  ؛یبگ  بهش  خودت  رو   نیا   کنمی م  شنهادیپ  بهت  -

 . اونجاست هم  من برادر که ییجا  راد، یشیم واصل  درک 

 : گفت بره، نکهی ا از قبل  و  کرد بازش در، سمت رفت و  گفت رو  نیا

 . من شنهادیپ  هم نیا من، یبرادرزاده   بپرداز وداع به رو  ساعت چند نیا -

  رو   رهیدستگ  و   در سمت  دم یدو   عیسر.  بست  رو   در  و   شد  خارج  یانبار از  بعد  و 

 .بود قفل  اما کردم؛ نییباالوپا

 : دمی غر و  زدم لگد در به

 ! قفله یلعنت -

 : گفت دیآن

 باشه؟   باز یداشت توقع -
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 : گفت صوف که سمتش رفتم. بود  یعصبان دا  یشد که سام سمت برگشتم

 . میکن فرار نجای ا  از عا  یسر  دیبا چون بود؛  یچ یبرا بحث نیا  قا  یدق پرسمی نم -

 : دیپرس  یمان

 .قفله در آخه؟ یجورچه -

 :گفت و  کرد اشاره ییجا  به  دیآن

 . نینیبب  رو  اونجا -

 : گفتم. میکرد  نگاه کردی م اشاره که ییجا به

 . کهیکوچ  پنجره؟ هی -

 . بازه اما: دیآن

 . میبتون  عمرا    که تاسه  ما شه؟یم رد کدوممون آخه یول -

 : گفت هم صوف. کرد اشاره سام و  یمان و  خودش به و 

 .تونمی نم  دهی د  صدمه کمرم بار  هی چون هم من -

 . کردم نگاهش  متعجب

 !وا -

 . هست که نهیهم -

 : گفت دیآن  که کردم نازک   چشم پشت

 !که میموند رها و  من فقط هیطورن یا  اگه خب -

 : گفت ردادیت

 بازش  و   در  سراغ  رهیم  و   شهیم  رد  اونجا  از  شما  از  یکی  که،  نداره  یمورد  -

 . کنهیم

 باشه؟  قفل  اگه -

 . انداخت گلو  به یباد ردادیت

 .یکارخالف  مخصوص یروشا -
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 : گفت دیآن که گفتم یدارکش »اوو«

 .نکردم یبازتارزان  حاال  تا من اما -

 : گفت دوباره که کردم نگاهش  متعجب

 . بپرم  سالم خب تونمی نم -

 :گفتم و  چرخوندم کاسه تو  رو  هامچشم 

 .رمی م  من پس یاک -

 :گفت و  گرفت رو  بازوم  عیسر سام  که پنجره سمت کردم حرکت و 

 رفته؟  ادتی  تتیوضع ! ؟یشد وونهید!  گرفته تیشوخ  حتما   -

 : گفتم و  کردم نگاهش

  کن   ولم.  رونیب   م ینر  نجا ی ا  از   و   کنم  رو   کار  ن یا  نتونم   شهی نم  ل یدل   هم  باز  اما  -

 .تونمی م من! سام

  رون یب  دمیکش   دستش  از  رو   بازوم  بگه،  یزیچ   تا   کرد   باز  دهن  کهن یهم   و   کرد   اخم

 :گفتم یجد و 

 . تونمیم من -

 : گفت صوف.  پنجره سمت کردم حرکت و 

 ! دوباره ینکن یکارخراب  -

 . کردم نگاهش  چپ و  سمتش برگشتم

 ! تذکرت بابت ممنون یلیخ -

 دم یکش رو  خودم و   گرفتم رو  اونجا کلفت  آب  یلوله و   کردم دراز رو  دستم بعد و 

 : گفتم و  زدم چنگ  پنجره یلبه  به بعد و  لوله یرو  گذاشتم رو  پام. باال

 . دمیرس آره آهان -

 ! یفتین  باش  مراقب: سام

  رفتم   کامال    و   باال  دمی کش  رو   خودم  و   دادم  فشار   بود  پنجره  یلبه   یرو   که  رو   دستم 

 . بودم پنجره یلبه یرو  بعد و   باال رفتم و  گرفتم رو  لبه دستم دو   هر با. باال
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 .کن دا یپ رو  در و  وراون برو   حاال خوبه،: صوف

 رونیب   بردم  رو   پاهام  بعد  و   شدم  خم  دادم،   هل   رو   پنجره  یشه یش  و   دادم  تکون  سر

 . دمیپر جهش هی با و  کردم زونشونیآو  و 

 بزرگ   یفضا  به  عمارته؟  هم  نجایا.  انداختم  دوروبر  به  ینگاه  و   ستادمی ا  صاف

  ی کس   اما  ها؛نگهبان   دنبال   گشتم  و   کردم  نگاه  باغچه  و   درخت  از  بود  پر  که  اونجا

 . نبود  اطراف نیا

  هم   رو   در  کردم  ی سع  وار،ید   کردندنبال   با   و   کردم   نگاه   یانبار  وارید  به  عیسر

  در   به  نکه یا   تا   کردمی م  دنبال   رو   وارید  و   دمیدو ی م  صدای ب  ییهاقدم   با .  کنم  دایپ

  حدسم   مطابق  دادم،  نییپا  و   گرفتم  رو   رهیدستگ  و   سمتش  دمیدو   عی سر.  دمیرس

 .بود قفل 

  ی صدا  هو ی  که  کنم   باز   رو   در  قفلش  با   خواستم   و   آوردم  در  رو   مگوشواره   کالفه

 . شدم میقا  پشتش و  یدرخت سمت  دمیدو  و  دمی پر جام  از. دمیشن رو  فاضل 

 کردم زیت رو  هامگوش. زدی م حرف تلفن  با داشت که دمید دورتر یکم رو  فاضل 

 : دمی شن رو  صداش و 

 . امشب نیهم  گفتم! امشب نیهم  مکس، نه. درسته آره، -

 : داد  ادامه و  کرد مکث

 . کن  تموم  خودت  رو   شونه یبق  کار  منه،  مال   اری سام  گفتم  که  طورهمون !  درسته  -

 مونهمه   قراره  امشب  یعنی  امشب؟.  دمینشن  رو   صداش  من  گهید  و   شد  دور

 م؟ یریبم

  قفل   در،  سمت  دمیدو   آروم  و   شدم  کنده  جام  از  عیسر.  کردمی م  دنبالش  دیبا

  صبر   گهید  در،  بازشدن  با  و   چرخوندم  و   کردم  رهیدستگ  قفل  داخل   رو  مگوشواره

 . بشیتعق به کردم شروع و  بود فاضل  که ییجا  سمت دمیدو   عیسر. نکردم

 یفاصله   با  و   آهسته  هم  من  شد،  داخلش  و   بود  اونجا  که  یساختمون  سمت  رفت

 . رفتم دنبالش ازش یادیز

  هم   د یشا   ای  داره  ن یدورب  د یشا.  نداره  نگهبان  یچیه   نجایا   چرا   که   بودم  عجب   در

 . داره نانی اطم امنه  نجایا  نکهی ا از  ای کرده مرخص رو  اونها
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  سمت   رفت.  کردم  حرکت  هم  من  و   دی چیپ   ییراهرو   داخل   م،یبود  که  یسالن  از

 . رفت باال و  یضیعر یپلهراه 

 . رفتمی م دی با  اما شدم؛ پنچر پله همهاون  دنی د با

 داخل   و   کرد  بازش.  رفت  یبزرگ  در  سمت   م،یرفت  باال  رو   پله  همهاون   نکهیا   از  بعد

 داخل   به  و   شدم  میقا   پشتش  در،  سمت  رفتم  عی سر.  گذاشت  بازمه ین  رو   در  و   شد

 . دمیکش سرک 

. توری مان  هی  با  کار  زیم  هی  نیهمچن  و   یصندل  و  زیم  و  مبل   یکل  با  بزرگ   اتاق  هی

.  بود   شهیش   تمام  وارشید.  اتاق  داخل   کیکوچ  در  هی  سمت  رفت  که  دمید  رو   فاضل 

  در  وراون   تونستمی نم  و   بود  مات  وارید  کل   یشه یش!  عجب  ،یاشه یش  وارید  هی

 . نمیبب رو 

  آهسته   و   آروم  بست،   رو   در  و   اتاق  اون  داخل   رفت  فاضل   که  شدم  مطمئن   یوقت

 . شدم اتاقش داخل 

  سمت   رفتم.  بشم  ال یخی ب  رو   استرسم  کردم  یسع  و   رونیب   کردم   فوت  رو   نفسم

 . کنهیم کاری چ داره نبود معلوم. انداختم در  به ینگاه و  یاشه یش وارید

 و   دمید  رو  رونیب  یمنظره   کل  و   بود  اتاق  داخل   که  یبزرگ  یپنجره   سمت  برگشتم

 یااسلحه   هی و  کاغذها به. کارش زی م سمت رفتم. میهست شهر رونیب  که دمیفهم

 : گفت یکس که بردارم رو  کاغذها از  یکی خواستم و  کردم نگاه بود روش که

 ! اطالع محض ست،ین  یخوب کار یفضول -

 . دمید سرمپشت  درست رو  فاضل  که برگشتم  عیسر و  دمی پر جام از

 : گفتم زدهوحشت

 ...تو ... تو  -

 :گفت و  دیخند 

 ؟یکرد تعجب  ه؟یچ -

 :گفت که کردم نگاه  بهش دیکوبی م تندتند  که یقلب با

 هان؟ یکرد فرار یجور چه کوچولو، وروجک خب -
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 . کرد یمحو  اخم

 کجاست؟  اریسام -

 :گفتم و  دادم فرو  رو  ترسم

 ؟ یبکش  رو   اریسام  یتونیم  یکرد  فکر  ؟یبش  موفق  یتونیم  که  یکرد  فکر  تو   -

 . مرگه  سزاش قاتل  هی -

 : دمیغر

 ! ستین  قاتل  اون اما -

 : زد داد

 ! کشت رو  من برادر اون -

 : زدم داد هم من و 

 . بکشه رو  اون خواستی م برادرت چون -

 : دیغر

 و   قاتله  اون.  اری سام  توسط  مرد،  من  برادر  عوض  در  و   فتادین   اتفاق  نیا  اما  -

 . رهیبم  دیبا

 . بکشمت دیبا   سام کشتن از  بعد هم  من  پس مرگه؟ سزاش قاتل   هی ینگفت مگه -

 : گفت و  زد پوزخند

 !یبود  زنده اگه البته -

 : گفتم و  زدم یشخندین

 . بمونه  زنده ستین قرار که ییتو  نی ا فاضل، نکن اشتباه -

  سمتش   بالفاصله  و   برداشتم  رو   اسلحه  و   کردم   دراز  دست   سرمپشت   از  بعد  و 

 . کردم کیشل

 .من یهاچشم   گردشدن  با شد برابر فاضل  یقهقهه یصدا

 : کردم زمزمه. نداره فشنگ اصال    که دمیفهم و  کردم نگاه اسلحه به  متعجب
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 ! نه -

 . رهید -

  نکه یا   از  قبل .  دمی د  خودم   یچندقدم  در  رو   فاضل   هو ی  که  کنم   بلند  رو   سرم   خواستم

 شوک   تو   رفتم.  کردم  ضعف  که  شکمم  به  دیکوب   یمحکم  مشت  کنم،  فرار  بخوام

 .نیزم یرو  شدم پرت تلوتلوخوران من و  داد هلم که

 . زدم غیج  که دیکوب  زانوم به یلگد که بشم  بلند خواستم و  دمینال

 هی  من.  یجوون  تو   ست،ین  تو   حق  مرگ   من  نظر  به  رها  خب  درسته؟  یبود  رها  -

. هیمنطق  کامال    ،یکن  کار  من  یبرا  که  یشرطبه  ذارمیم  تزنده   من.  دارم  یشنهادیپ

  آمار   واقع  در. دیآن  دوستت  یحت  دارم؛  رو   صوف  ستیرئ  و   تو   آمار  من  عالوهبه 

 یباش دیمف من یبرا یتونیم ،یموفق کارخالف هی تو  که دونمیم و رو  تونهمه

 چطوره؟ . کنمی م مراقبت ازت ازاش در هم من و 

  پاهاش   به  دمیکوب   محکم  و   کردم  دراز  رو   پام .  شدم  زیخم ین  جام  از  و   گرفتم  نفس

  سمت   دمیدو   و   شدم  بلند  جام  از  عیسر.  شد  نیزم  پخش  و   خورد  هم  به  تعادلش  که

  د ی کش  پشت  از  رو   موهام  فاضل   که  کنم  باز  رو   درش  خواستم.  یاشه یش  وارید  اون

 : گفت و 

 . ستی ن جواب نیا  رها؟ من جواب -

 : زدم غیج

 !یعوض کن ولم -

 : گفت و  رومروبه اومد و  داد هل  رو  من

 نه؟  ای یشی م کیشر. جواب -

 : دمیغر و  هاشچشم تو  زدم زل  فراوون نفرت و  خشم با

 !نشم  یکی تو  کیشر هرگز یول رم؛یبم  حاضرم -

 : دیغر و  کرد اخم

 !یعوض یدختره  -

 : دیغر  بلند و  کرد نگاهم نفرت با. شد تری عصبان  که انداختم  تف صورتش تو 
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 ؟ یریبم یحاضر -

 : زد داد و  کرد بلندم بعد و 

 ! ریبم  پس -

  تمام   کردم،  برخورد  وارید   به  شدت  با.  یاشه ی ش  وارید  سمت  کرد  پرتم  بعد  و 

 یرو   شد،  ختهیر  دوروبرم  شدتبه   که  ییهاشه یش  با  من  و   شدن  خرد  هاشه یش

 . اومدم فرود نیزم

 یاناله   بود،  شده  یجار  هامدست  و   صورت  از  که  یخون  و   دیلرزی م  که   یبدن  با

  خون   که  کردم  یاسرفه .  شدم  نیزم  پخش   دوباره  اما  بشم؛  بلند  کردم  یسع  و   کردم

  د، یدیم  تار  و   زدیم  دودو   هامچشم.  نیزم  یرو   افتادم  جونیب  و   رونیب   زد  دهنم  از

  طوربه  اما  نبود؛  ص یتشخ  قابل   یچی ه.  داشتم  جهیسرگ  و   بودن   گنگ  برام  صداها

  اون   داخل   اومد  که  دمشید  و   بدم  صی تشخ  رو   دیآن   غیج  یصدا  تونستم  یناگهان

 . من  سمت دیدو  و  اتاقک

 : زد غیج

 !رها -

  فاصله   نیزم  از  ینچیا   مین.  بشم  بلند  تا  کرد  کمک  و   کنارم  انداخت  رو   خودش

  کرد   کمکم  و   گرفت  رو   بازوم  ریز  د یآن   اما  فتم؛یب   دوباره  بود  کینزد  که  گرفتم

  و  فاضل   با  که  دمید  رو   یمان  و   سام  من   و   میشد   خارج  اتاقک  اون  از  باهم.  ستمیبا

 .بودن  ریدرگ مکس با صوف و  ردادیت

 : دمینال

 خبره؟  چه نجایا ... نیا -

 : گفت و  دیچسب رو  من ترمحکم  دیآن

  تماس   ای زکر  و   حامد  و   زهرا  با   ما.  نییپا  ببرمت  ع یسر  دیبا   رها،   کن  ولش  -

 . میگرفت

 . سمتش برگشتم  متعجب

 ؟ یچ -

 : زدم  غیج.  کرد  پرت  فاضل   یبرا  یااسلحه   مکس  دمید  که  در  سمت  کشوند  رو   من
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 ... دا  اسلحه اون سام -

 . آوردم باال خون دوباره حرفم وسط اما

 : زدم داد. من سمت دیدو  و  انداخت فاضل  و  من به  ینگاه سام

 ... سا نه -

 .خون  استفراغ هم باز و 

  ع یسر   و   کردم  نگاه  سام  به  زدهوحشت.  گرفت  نشونه  رو   سام  که  دمید  رو   فاضل 

 .فاضل  سمت دمیدو 

 : زد غیج  دیآن

 !رها -

 ! ریبگ رو  جلوش: سام

 ل یما  یاگه ید   سمت  رو   دستش  کنه،  کیشل   خواست  کهن یهم  و   فاضل   سمت  دمیدو 

  یرو   شد   پرت  و   کنده  شدت  با  سرمون  یباال  بزرگ   لوستر.  کرد  کیشل  و   کردم

 یهاشه یشخرده .  یاگوشه   به  مونهمه  شدنپرت   با   شد  یکی  دیآن   و   من  غی ج.  نیزم

 . شدم قبل  از تریزخم من و  شد دهیپاش رومون لوستر قطعات و  یستالیکر

  که   دمی د  خودم   یچندمتر  رو   فاضل   و   اومدم   رونیب  شهیشخرده   همهاون   نیب   از

  داشت   و   بود  شده  پرت  وراون  که  کنه  میتنظ  یسام  یرو   رو   اسلحه  داشت  یسع

  کردم   حرکت  لنگون  و   شدم  بلند  جام از  زدهوحشت  و   زنوننفسنفس .  شدی م  بلند 

 : زد داد اون و  شد پرت  تفنگ که زدم دستش  به یلگد. فاضل  سمت

 !آشغال  یدختره  -

 یمکس  و   بزرگ   یپنجره   اون  سمت  دمیدو   ع یسر  که   ارهیب   هجوم  سمتم  خواست  و 

 . بود افتاده جا همون  قا  یدق که

.  داد  هل   رو   مکس  عیسر  و   گرفت  رو   منظورم  بهش،  من  نگاه  و   دنمید  با  صوف

  سمت   کردم  پرتش  محکم  و   گرفتمش  من  اد،یب  خودش  به  مکس  نکهی ا  از  قبل 

  خرد   شهیش  کل   کرد،  برخورد  بزرگ   یپنجره   یشه یش   به  شدت   با  مکس.  پنجره

 . نییپا  شد پرت هم مکس و  ختیر فرو  و  شد
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  کرد؛   توقف  میچندقدم   تو   د،یفهم  هم  رو   من  قصد  و   دید  رو   صحنه  نیا  که  فاضل 

  اد ی فر  شد،  کیشل  کمرش  به  سرشپشت  از  سام  توسط  که  یریت  با  موقع  همون  اما

  دمش ی کش و  شدم عمل  وارد عیسر هم  من و  شد پرت جلو  به  قدم  چند و  زد یبلند

  هم   صوف.  هیصوف  سمت  دادم  هلش  محکم  شد،  پرت  طرفم  یوقت  و   خودم  سمت

  خورد   یسکندر  هم  فاضل   و   آورد  وجود  به  فاضل   یبرا  یمانع  و   کرد  دراز   رو   پاش

.  کردم  نگاه  رو   نییپا  و   سمت   اون  دم یدو .  نییپا   شد   پرت   پنجره  از  ادزنان یفر  و 

  شده   پرت   بلند   ارتفاع  نی ا  از   که   دمید   رو   مکس   و   فاضل   خون در  غرق   یجسدها

 ! شدن واصل  درک   به باالخره و  بودن

  شتر یب  رو   درد  ندادم  اجازه  گهید  و   دمی کش  یقیعم  نفس.  نشست  لـبم  یرو   یلبخند

 . نیزم یرو   اومدم فرود و  کردم رها رو  خودم کنم، تحمل 

*** 

 : گفتم عیسر

 . نه -

 ان؟ یک -

 . انیا کننی م صداش  همه نه، -

 ن؟ یمت -

 .کیمات  گنیم بهش -

 :گفت و  شد گرد سام یهاچشم 

 ؟ یچ اریماز -

 . اریخ ماست  گنیم -

 ن؟ یدارو  -

 . نیدارچ   هیشب -

 .گه ید بود  رددادن درحال  واقعا   بدبخت اریسام

 ! میبذار   البد مکس -

 . افتمی م مگسه اون ادی نه، -
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 : گفت ردادیت  که انداخت  باال ییابرو 

 ؟ یچ  اریسات -

 . افتمیم ساطور ادی! نچ -

 :گفت یمان. رو   ردادیت یهاچشم  گردشدن میداشت نیهمچن و 

 !باشه دختر دیشا  پسره؟ معلوم کجا از  اصال   آخه -

 : گفت کالفه اریسام

 . مثال   کنهی م ینیبش یپ  گه،ید رهاست -

 : گفت دیآن

 ! باشه  دختر کنه خدا -

 :گفت و  زد مشت بازوش به زهرا

 . ترهباحال  که پسر!  دختر شیا -

 :گفت و  کرد نگاهش چپ دیآن

 !گرفت رو  تو  اومد  دیشا آره، آره -

 : گفت صوف.  خنده ری ز میزد مونهمه  که شد گرد زهرا یهاچشم 

 .هامارستانه یب  دخترا، ترآروم کمه ی -

 : گفتم و  شدم جاجابه  تخت یرو 

 .نی آرت ذارمی م رو  اسمش  بود پسر مبچه  اگه -

 .ترهقشنگ  اریماز یول -

 .اریخ ماست  گنیم بهش  کنن،یم شمسخره  مدرسه تو  همه وقتاون که گفتم -

 . نایا  و  نیمت و  نیدارو  ؟یچ  گهید یاسما -

 .کننی م  مسخره چطور که گفتم هم رو  نایا -

 . داد هی تک وارید به و  چرخوند  حدقه تو  رو  هاشچشم  کالفه اریسام

 : گفت بود، نشسته  یصندل یرو  که یمان
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  م یتصم  بعد   پسر،  ا ی  دختره   نین یبب   اصال    اد یب  ایدن   به  ن یکن  صبر  گمی م  که  من  -

 . باشه یچ  اسمش  نیریبگ

 : اومد کرد،یم یفضول  خچال ی داخل  داشت  که دیآن یصدا هو ی

 !کمپوت ول یا -

 کرد،یم  باز  رو   درش  که  طورهمون  و   آورد  رونیب  خچال ی  از  آناناس  کمپوت  هی  و 

 :گفت

 . بود شده تنگ  رانیا یکمپوتا یبرا دلم -

 :گفت و  دی آن سمت رفت و  برداشت اتاق در یرو از رو  شه یتک  هم زهرا

 . بده  هم من به  شده، تنگ دلم  هم من اتفاقا   -

 :گفت و  یصندل یرو  نشست نهیسـبه دست  صوف

 .بزرگ  یتحوالت با  میبرگشت رانیا  به مونهمه  خوشبختانه -

 ور  ونیزیتلو   کنترل   با  داشت  که  رداد یت .  زدم  لبخند  من  و   کرد  نگاه  من  به  و 

 :گفت رفت،یم

 . قهرم سام با  همچنان من یول -

 : گفت و  زد بازوش به  یمشت سام

 . باش قهر یاک ،یباش قهر هاوسپنت  و  نای ماش اون یبرا  قراره اگه -

 ! هان؟ ران،یا یایب یکن ول  رو   ییدارا  همهاون  اومد  دلت چطور آخه بشر -

 . ردادیت  سر به د یکوب  محکم یمان که انداخت باال  ییابرو  سام

 !آخ -

  خالف   سمت  ستین  قرار  هم  گهید  و   وطنت  به  یبرگشت  که  باش  خوشحال :  یمان

 .یبر

 :گفت و  داد ماساژ رو  سرش ردادیت

 ! خوشحالم یلی خ بله -

 .کرد یاگه ید طرف رو  روش و  گفت یشیا  بعد

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 254 اسکین 98



 : گفتم و  دمیخند 

 . میگذاشت کنار رو  خالف یعمر هی از بعد که خوشحالم یلیخ من یول -

 : گفت و  زد لبخند بهم سام

 .میکن شروع و ر یعاد ی زندگ هی یعاد یآدما مثل  درست قراره و  -

 :گفت  و   خودش  سمت  دشیکش  و   زهرا  گردن  دور  انداخت  دست  های وحش  مثل   دیآن

 . گهیهمد  کنار -

 : گفت کنه، باز گردنش دور از رو  دی آن دست داشت یسع که هم زهرا و 

 . ایوحش کنار آره -

 : گفت هم صوف و  مید یخند همه

 . خونواده  هی مثل  گهیهمد  کنار -

 .ستجاودانه  ابد تا که یاخونواده : یمان

 ی ول  کنه؛ی م  لونه  حلقم  تو   ابد  تا  خوشگال  اون  یآرزو   که  هرچند:  ردادیت

 ! خوشحالم

 . دمیکش  شکمم به یدست و  زدم یپهن لبخند

  از   بود  پر  هم   مونیزندگ  و   بود  تلخ  مونگذشته   که  بود  ییما   داستان  انیپا  نیا

 . شد تموم اما  گناه؛ و  خالف

!  بود احساس«  یحربه »   هم  مسببش   و   شد  تموم  خالف   و   یی تنها  و   غصه   و   درد

  شاد   یزندگ  هی  صاحب  آخر  در  مونهمه  شد  باعث  که  سالح،  هی  جنس  از  یاحساس

 . میبش  خطریب و 
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 !( انیپا)

 

 

 

 

*** 

 

 :من یگه ید یهارمان

 ( احساس یحربه  دوم جلد) انتقام ینطفه 

   جاودانان نسل   انقراض

  آشامخون  اَبَر

 ن یخون یالهه

 گرگ  ُکنام یجلد دو 

   داناوان کایرائ یمجموعه

 جادو  یجوخه

 

 و   دیکن   مراجعه  نستاگرامیا  در  kimia_varesi@  جیپ   به  من  با  ارتباط  جهت

 :(  دی کن ارسال  برام رو  ارزشتون با  نظرات

با تشکر از ھمراھی شما لطفا از سایت ما بازدید کنید

دانلود رمان جدید
بھترین رمان ھای عاشقانه

دانلود رمان پرطرفدار

 دانلود رمان کل کلی

ن 98
اسکی

به نام خدا کیمیا وارثی : حربه ي احساس

صفحه 256 اسکین 98

https://skins98.ir/
https://skins98.ir/2020/08/04/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b5%d8%af-100-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://skins98.ir/2021/07/17/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b7%d9%86%d8%b2/
https://skins98.ir/2021/07/20/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b7%d8%b1%d9%81%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/

	دانلود رمان کل کلی

