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 ی احساس(ی انتقام )جلد دوم حربهنام رمان: نطفه

 نویسنده: کیمیا وارثی

 پلیسی، معمایی -ژانر: جنایی

 خالصه:

 هاست احساساتش خاموش است! آتش انتقام روشن است، در وجود انسانی که مدت

 است. عشق بود؛ اما نفرت شد!ی احساس را طی کرده گیرد و عشق از نفرت، و او این چرخه انتقام از عشق نشئت می

 نفرت شد و آتش انتقام وجود و احساسش را در بر گرفت و سوزاند.

کند و سپس، کند، انسان را برای گرفتن انتقام کورتر میورتر میای که این آتش را شعلهی آتش انتقام است. نطفهحاال این نطفه

 کشد!ا به آتش میها ری انتقام است که جهان تمام آناین آتش خشم، نطفه

 

 مقدمه: 

 تهی از احساس! 

 توخالی و خنثی! 

 سراسر خشم، نفرت، انزجار! 

 ی حمله! خشمگین و وحشی و آماده

 ور!شعله

 گیرند، انتقام!ها همه از یک چیز سرچشمه میاین 

 خورده! انتقام یک عشق شکست 

 تست و انتقام هم گرفتنی! عشق شکستنی 

اش، در شده باشد؛ قلبی که توسط عشق خرد شد، و بذر انتقامی که توسط قلب شکستهکستهانتقامی که شاید درمان یک قلب ش

 وجودش کاشته شد.

 ی انتقام!این همان بذر آتشین انتقام است. آتش نطفه

 

عنوان ی مهم: دوستان! اگه جلد اول این رمان رو هنوز نخوندید؛ حتماً قبل از خوندن این جلد، جلد اول رو که با )نکته

 ی احساس« هست مطالعه بفرمائید! با تشکر.(»حربه

 

*** 

 

وقت کسی من رو نبینه، اگه کسی من رو  خیلی آروم و محتاط داخل شدم. سرم رو برگردوندم و اطرافم رو نگاه کردم تا یک

 ببینه شک ندارم جسدم رو باید از کف زمین جمع کنن!

 هام عرق کرده بود. میشد و کف دست م کوبیدهی سـینهقلبم ناجور و محکم به قفسه

 هام به شمارش افتاده بود. استرس داشتم و نفس 

هو صدای پایی شنیدم. سرجام خشک شدم و قلبم یه لحظه ایستاد. عرق  وقتی فهمیدم کسی نیست، خواستم جلوتر برم که یک

 حرکت و خشک ایستاده بودم.سرد پشتم نشسته بود و درست مثل یک مجسمه، سرجام بی
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 خدایا من رو نبینه! من رو نبینه! نبینه، نبینه! اگه ببینه باید خودم رو مرده حساب کنم!

ی انفجار شدم و وقتی که  هام رو محکم به هم فشار دادم و آمادهزده چشمزمانی که حس کردم پاها دارن سمت من میان، وحشت

 منتظر انفجار شدم.  تهی کردم وشدت برگردوند، قالبم نشست و من رو بهدستی رو شونه

 همون لحظه هم طبق انتظارم فریاد بلندی زد و گفت:

 کشم!یعنی من تو رو می -

 هام رو باز کردم و بله! چشم

 داد!واقعاً منفجر شده بود و صورت خشمگین و سرخش نشون از انفجارش می

 آروم گفتم:

 ببخشید!  -

 هو گوشم درد گرفت.و نیشم رو براش کردم که یک 

 گوشم رو گرفت و پیچوند و داد زد:محکم 

 کشتم!کشتم آوین، میمی -

 پیچوند، من رو از آشپزخونه بیرون آورد و داخل پذیرایی خونه شدیم.طور که گوشم رو میو همین

 شم!دونستم بفهمه و من رو بیینه کشته حساب یمی

 با درد داد زدم:

 آخ! وای مامان گوشم! گوشم! آی، آی!  -

 هو در خونه باز شد. ی فرار که یکول کرد و من بالفاصله صاف ایستادم و آماده هو گوشم رویک

 برگشتم و با دیدن بابا انگار دنیا رو بهم دادن.

 ی نجاتم! فرشته

 سریع دویدم سمتش و داد زدم: 

 تیکه کنه!خواد بکشتم و جسدم رو تیکهبابا، مامان می -

هاش دورم حلقه  زده کیف سامسونتش از دستش افتاد و غیرارادی دست شوکحتی فرصت ندادم داخل بشه و پریدم روش که 

 شد.

 با شوک گفت:

 کنی؟!کار میآوین! چی -

 تندتند گفتم:

 بابا تو رو خدا نجاتم بده!  -

 مامان اومد سمتمون و گفت: 

 جا. سامیار ولش کن. آوین توام بیا این -

 نمیام. -

 جا آوین!گفتم بیا این -

 نمیام! -

 د:داد ز
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 آوین! -

 گفتم:

 خوای بکشیم.نمیام، خودت گفتی می -

 بابا که گیج شده بود سعی کرد من رو از خودش جدا کنه و گفت:

 جا؟! خبره اینچه -

 ازش جدا نشدم و گفتم: 

 م کنه! تیکهخواد با ساطور تیکهمی -

 های گرد داد زد: مامان با چشم

 آوین؟ -

 بابا هم با شوک و صدای بلند گفت:

 ها؟ر -

 من هم داد زدم:

 جون دعوا!آخ -

 سر بابا با شوک و تعجب پرسید:هو همون لحظه صدایی از پشت یک

 خبره دقیقاً؟چه -

 ی بابا نگاه کردم و بابا هم چرخید تا بیینه کیه. سر بابا افتاد، من از سرشونهنگاه مامان به پشت

*** 

 )رها( 

 سر سامیار پرسید: پشتشد که صدایی از دعوامون داشت حاد می

 چه خبره دقیقاً؟! -

 های گرد و متعجب دیدم.سرش افتاد و صوفیه رو با چشمنگاهم به پشت

 یهو آوین داد زد:

 ی نجات دومم! صوفی جون. فرشته -

 افتاد. این رو گفت و از روی سامیار پایین اومد و دوید سمت صوف و پرید بـغلش و کیف دست صوفیه با شوک زمین 

خواست یواشکی به کیکی س! این از االنش که میسالش شده اما هنوز انگار بچه۱۸خواست بزرگ بشه؟ این دختر ِکی می

 اثر بودن.براش زحمت کشیده بودم ناخنک بزنه، این هم از حرکاتش! تهدیدها و تشرهام هم بی

صاف ایستاد. نگاهش افتاد به من و لبخندی روی   های شکالتی خونه برداشت وسامیار خم شد و کیفش رو از روی پارکت

 لـبش نشست. بهش لبخند محوی زدم که سمتم اومد و آروم کنار گوشم گفت: 

 خوای خستگی کارای شرکت رو رفع کنی خانم؟نمی -

 لبخند زدم و گفتم:

 البته آقا.  -

ش رو  و سرش رو سمتم خم کرد و من هم گونهو از غفلت آوین استفاده کردیم و سامیار دستش رو دورم حلقه کرد، بـغلم کرد 

بـوسیدم. اون هم پیشونیم رو بـوسید و سرش رو باال گرفت. داخل آغـوشش با عشق بهش نگاه کردم و جوابم رو داد و  

 تر دور کمرم حلقه کرد که صدای جیغ آنید هردومون رو از جا پروند. بازوش رو محکم
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 ببینم! آنید: آوین از روی صوفی جون بیا پایین 

کرد آوین رو از  چنان جلوی در ایستاده بود و سعی میبرگشتیم و آنید و مانی رو دیدیم که داخل شدن و صوف هم که هم

 خودش جدا کنه.

 اخم کردم و رو به آوین غریدم:

 چاره بیا پایین، کمرش خرد شد!آوین تا به لیست تنبیهات اضافه نشده از روی اون پیرزن بی -

ی آویزونی کنار رفت. صوفیه کمرش رو چسبید، خم شد و کیفش رو برداشت و بعد صاف ایستاد و  و با قیافه آوین ایشی گفت

 گفت: 

 این پیرزن صدتا جون داره رها. -

 رفت گفت: های سالن پذیرایی میآورد و سمت کاناپهاندرسفیه نگاهم کرد و مانی که کتش رو درمیو عاقل

 شم خودمون اومدیم تو. تو که دعوتمون نکردی رها، آخر -

 دست به کمر زدم و گفتم:

 تقصیر آوینه.  -

 بالفاصله آوین اخم کرد و خواست اعتراض کنه که صدای بلند و پرانرژی تیرداد تو کل خونه پیچید:

 کنین که! ی من چی کار دارین هان؟ دارین ترورش میبه بچه -

 ونه، آوین با ذوق گفت:با این صدا و ورود تیرداد به داخل سالِن نسبتاً بزرگ خ

 دونن. ی خودتم، اینا قدر منو نمیعمو تهش من بچه -

های تیرداد و آوین که گاهی به هم دخترم و پدرم  سمت تیرداد رفت و سامیار هم تای ابرویی باال انداخت. رو این شوخیو به

 مائه. دونستم که فقط یه شوخی و سرکار گذاشتِن گفتن حساس بود؛ اما من میمی

 آوین با خوشحالی به تیرداد دست داد که آنید گفت:

 ت. موندهوقت، بچسب به همون عموی عقببه من دست ندی یه -

 ی کاناپه گذاشت و نشست رفت. تیرداد هم جفت ابروهاش باال رفت و گفت: و سمت مانی که کتش رو روی دسته

 بهم بَّر خورد! -

 مانی و آنید ملحق شد و خطاب به من گفت: صوفیه شالش رو روی سرش آزاد کرد و به

 تون رو باال اومدم. طبقهی ساختمون هفتوقت یه تعارف آب بهم نکنی! نفسم رفت تا اون همه پلهرها یه -

سمت آشپزخونه رفتم. در کابینت رو باز کردم و لیوانی بیرون آوردم و  هولکی بهخواهی هولسریع از جا پریدم و با یه معذرت

 روی اوپن. از یخچال بطری آب رو برداشتم سمت اوپن رفتم و لیوان رو پر کردم. گذاشتم

 سامیار به صوفیه گفت:

 آسانسور هست که. -

 ی سالن رفت. ی تقریباً کوچیک گوشهپلهطور هم به طرف راهو همون

 مانی جوابش رو داد:

 خرابه. -

 اومدم گفتم:بیرون میذاشتم و از آشپزخونه طور که لیوان رو داخل سینی میهمین

 ای. بار دست یه حرفهدفعه اول نیست، باید بدیم این -

 سینی رو، رو به صوف گرفتم و لیوان رو برداشت.
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 سامیار گفت:

 کنم. ردیفش می -

 ها باال رفت. و از پله

 آنید کیفش رو به مانی داد تا کنار کتش بذاره و بعد از من پرسید:

 مون رو دعوت کنی؟ فتی یه دورهمی بگیری و همهخب رها، چی شد یهو تصمیم گر -

 سمت آشپزخونه رفتم. لیوان رو از صوف گرفتم و با سینی به

 گفتم:

 خواد که آنید. یه دورهمی کوچیک دلیل نمی -

 گذاشتمشون روی اوپن و برگشتم. آوین و تیرداد با هم اومدن و روی کاناپه نشست و آوین گفت:

خواست ش رو بچشم، ولی هنوز دست نزدم میخواستم مزهدورهمی کوچیکش یه کیک پخته و منم میآره برای همین  -

 سالخیم کنه! 

 همه خندیدن و تیرداد گفت:

 پزشک معرفی بشه عموجان. مامانت کالً باید به یه روان -

 های ریز نگاهش کردم و گفتم:با چشم

 خاص با سامیار داشته باشم.وگوی خصوصی در یک مورد فکر کنم باید یه گفت -

 های گرد گفت:با این حرفم، یهو تیرداد سیخ شد و با چشم

 سر گالویز نکن! نه نه خواهشاً... من رو با اون اژدهای هفت -

 سر کی هست تیرداد؟ حاال این اژدهای هفت -

 اومد.ها پایین میهای راحتی و مناسب از پلهاین صدای سامیار بود که با لباس

 د بالفاصله گفت:تیردا

 من! منم سامیار جان.  -

 هاش پوزخند زدم. بازیبقیه خندیدن و من از این دیوونه

مون تا حد قابل توجهی عوض شدیم؛ اما تیرداد واقعاً خیلی تغییر  سال پیشه! شاید همهی هیجدهتـختهتیرداد، تیرداد. همون بی

 نکرده.

بودن و غرور و خودخواهی بیرون اومده. تر. سامیار از خشنتر و باتجربهتهتر شده. من به عنوان یه مادر پخآنید سنگین

موند  تر و کامالً مهربون شده و تو دوران بچگی آوین واقعاً مثل یه مادربزرگ مهربون و دلسوز و عشِق بچه میرحمصوفیه دل

گیرتر شده. طوری که گاهی درست مثل یه  تر و کمی هم به زندگی سختسال پیش که با آنید ازدواج کرد جدیو مانی از یک

 کنه. شینه و آوین رو درمورد زندگی و خوشبختی نصیحت میبابابزرگ باتجربه یا یه عموی دلسوز، می

 کنه!ذره هم اکتفا نمیخواد عاقل بشه! به یهدونم که چرا تیرداد نمیفقط نمی

و درآورد. من هم سمت فِر رفتم و درش رو باز کردم. کیک طرف یخچال رفت و ظرف میوه رسامیار سمت آشپزخونه اومد و به

 شدنش مطمئن شدم و درش آوردم. رو با چاقو تست کردم و از پخشته

ش ظرف میوه سمت پذیرایی رفت و شروع به  خوری و چاقو و چنگال و دست دیگهمیوه سامیار با یه دستش شامل چند بشقاب

 شدم.کردم و متحیر میدن کیک بودم، به سامیار و آوین و بقیه نگاه میطور که مشغول بریتعارف کرد. من هم همین

 ی کامل!کردن داشت. من، سامیار، دخترمون، آنید و مانی، صوفیه و تیرداد. یه خانوادهواقعاً هم حیرت 

 های کیک رو داخل ظرف استیل چیدم. لبخندی روی لـ*ـبم نشست و قاچ
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 و گفت: صدای سوت بلند تیرداد تو خونه پیچید

 کنه که اون لبخند ملیح رو زده. دوستان، رها رو ببینین. معلوم نیس داره به چی فکر می -

 متعجب سرم رو بلند کردم و بقیه هم سرهاشون طرف من چرخید. 

 ای گفت:تیرداد با لحن مسخره

 شنگ معلومه. کنه قسامیار داداش بدبخت شدی. رها هنوز بیوه نشده فکِر شوهرکردنه. داره بهش فکر می -

 ی حسابی به تیرداد، رو به آوین گفتم:غرهاز حرف تیرداد، آوین شروع کرد به بلند خندیدن و من بعد از یه چشم

 شه. هات قطور میجور ادامه بدی لیست تنبیهدخترم همین -

 نیشش بسته شد و نالید:

 مامان! -

 بیا کیک رو تعارف کن.  -

رایی و کنار سامیار نشستم و آوین هم با ظرف کیک اومد. اول به تیرداد تعارف کرد و آروم  ایشی کرد و بلند شد. رفتم داخل پذی

 گفت: 

 زیاد برندار مال منن.  -

 سامیار بهش تشر زد:

 آوین! -

 توجه به چشمای گرد آوین اونا رو داخل بشقابش گذاشت و شروع به خوردن کرد.تیرداد سه تیکه کیک برداشت و بی

 مانی گفت:

 شه کرد! قدره دیگه. چه میسطح شعورت همین  -

م گرفت و سریع روم رو برگردوندم و دستی به لـ*ـبم  ش خندهتیرداد با دهن پر از کیک و متعجب به مانی نگاه کرد. از قیافه

 کشیدم.

 فت:ها رو تعارف کرد و برای خودش دو تیکه داخل ظرف گذاشت و خواست کنار تیرداد بشینه که آنید گآوین کیک

 جا پیش من ببینم.بابا اون عموت رو ول کن. بیا این -

های آنید رو  های مانی و سؤال پرسیدنی نصیحتدونستم که اصالً حوصلهآوین پوفی کشید و رفت بین آنید و مانی نشست. می

 کنه. های تیرداد ِکیف میبازینداره و بیشتر با دیوونه

 سامیار پرسید:  مشغول بریدن کیکم بودم که مانی خطاب به 

 کارگر استخدام کردی؟  -

 ش رو به پشتی مبل داد و نفس عمیقی کشید و گفت:سامیار تکیه

مون کاهش داشته. برای همین فعالً کسی با شرکت ی مواد آرایشینه هنوز. کارگرای کارخونه کم شدن و تولید روزانه -

 بنده. قرارداد نمی

 مانی سیبش رو قاچ کرد و گفت: 

 گردم.قبولی نداشتن؛ اما بازم می  ی قابلوجو کردم خیلی رزومهپرسمنم  -

 آویزون کرد و یه پاش رو روی اون یکی انداخت.   تیرداد به مبل تکیه داد و دستش رو روی دسته

 گفت: 

 طوری اعصابش رو دارین. ی این چیزا رو ندارم. موندم شما چهمن که اصالً حال و حوصله -
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 اال انداخت و گفت: سامیار تای ابرویی ب

 هفت سر عایله نداری که بخوای نگران خرج و مخارج باشی جناِب گُش... -

 وسط حرفش پریدم و غریدم:

 سامیار! -

 خند شیطونی زد. داد، زیرچشمی ما رو نگاه کرد و نیشهای آنید گوش میساکت شد و آوین که فقط ظاهراً به حرف

 و معطوف بحث اونا کردم. تیرداد پوزخندی زد و کشی به بدنش داد و گفت: م ربا حرص نگاهش کردم و و دوباره توجه

دار . مانی هم تا چندوقت دیگه بچهخورن که، فقط دردسرندرد نمیای. بهگیریم که راحتم. نه زنی، نه بچهپس نتیجه می -

 گم. فهمه چی میشه و میمی

 آوین سریع سرش رو برگردوند و گفت: 

 تم؟!بچه عمو مگه نگفتی من  -

 تیرداد دستش رو باال گرفت و گفت:

 تو استثنایی عموجان. -

 آنید به آوین غرید:

 ت چیه؟ گم هدفت برای آیندهبا تواما بچه. می -

 صوفیه که تا اون موقع ساکت بود و مشغول خوردن، این بار به حرف اومد و گفت:

 خوره. هم میآنید حال من دیگه داره به -

 گفت:آنید برگشت و 

 زنم. خیلیم اتفاقاً مشتاقه. من دارم با این حرف می -

 بعد سرش رو سمت آوین برگردوند و ادامه داد: 

 جون؟مگه نه خاله -

 کرد مشتاق باشه گفت:ای زد و با لحنی که از سر زور سعی میآوین لبخند اجباری

 آره... خیلی!  -

 رداد و مانی ملحق شدم.حواسم رو از اونا گرفتم و دوباره به بحث سامیار و تی

 م. نظر من چیز شیرینیه. شاید خرج خیلی داشته باشه اما من عاشق بچهمانی: بچه به

 تیرداد لبخند شیطونی زد و گفت:

 عاشق بچه یا قبلش؟ -

 ی بلند آوین و فریاد من:پرت کردِن کوسن مبل از سمت آنید به صورت تیرداد برابر شد با قهقه

 جا نشسته؟! بینی بچه ایند! نمیتیرداد دهنت رو ببن -

 ور و غرید:تیرداد با حرص کوسن رو پرت کرد اون 

 س؟!کیلویی بچهی صدوپنجاهاین گوسفند ماده -

 آوین داد زد:

 عمو!  -

 صوفیه که کالفه شده بود پوف بلندی کشید و گفت:
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 مونین به خدا!ساله میهای دوازدهتون عین بچههمه -

 شد و گفت:سیـنه بهتیرداد دست 

گم من از وقتی که باند رو کنار گذاشتیم و تمام هیجانات و خطر  من اصالً به این چیزا کار ندارم. تنها صحبت من اینه که می -

 کنه. رو از دست دادیم دیگه هیچی خوشحالم نمی

 با این حرفش سر تمام ماها عین فنر بلند شد و با چشمای گرد بهش نگاه کردیم.

 ای پرسید:زدهالعمل نشون داد و سیخ شد و با لحن حیرتله هم عکسآوین هم بالفاص

 باند؟! هیجان و خطر؟! باند چی؟ عمو مگه شما خالفکار بودین؟! -

 خوردم. زده و کنجکاو بود و من شدیداً داشتم حرص میلحنش هیجان

 غریدم:تیرداد خواست دهن باز کنه تا حرف بزنه که سریع از جام بلند شدم و 

 جا چال شه. آوین؟ بسه دیگه! این موضوع شروع نشده باید همین  -

 آوین هم سریع بلند شد و گفت:

 مامان...  -

 روم رو کردم طرفش و تند گفتم:

 برو اتاقت آوین! -

 سامیار دستم رو گرفت و گفت:

 رها آروم باش! -

 آوین برو اتاقت. -

 اخم کرد و گفت: 

 هام رفتار کنی!طور بامن بچه نیستم که این -

 عصبی غریدم:

 کنم. برو اتاقت، زود. و منم مامانتم و هرجور بخوام رفتار می -

 کردین!خوام بمونم و بدونم که شما قبالً چیکار میآوین: ولی من می

 بار داد زدم:  این 

شهروند عادی بودیم که   مون یه مشتکردیم؟ ما همهکردیم؟ خالف؟! برای چی باید چنین کاری میزده به سرت؟ چیکار می -

فهمیش آوین! هرچیز  کردن. چیزی که تو اصالً نمیجای قتل مشکالتشون رو با حرف حل میکردن و بهجای دزدی کار میبه

 گذره رو بریز دور و برو اتاقت. مزخرفی که تو اون ذهن خرابت می

رنِگ عصبیش چندثانیه نگاهم کرد و  تیره صورتش سرخ شده بود و نگاهش پر از خشم بود. درست مثل من. با اون چشمای

 ها باال رفت و بعد صدای کوبیده شدن در اتاقش اومد.های عصبی و کشدار از کنارم گذشت و تندتند از پلهبعد با نفس

 نفسم رو بیرون دادم و خودم رو روی مبل انداختم.

 طور.همه متعجب و سردرگم بودن. من هم همین

 صوفیه آروم گفت:

 زدی رها! جوری باهاش حرف میایننباید  -

 تیرداد هم با لحن تقریباً پشیمونی آروم پرسید:

 االن این تقصیر من بود؟!  -
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 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

خوام، اینه که آوین روزی از راز ما  کس نیس. شاید مقصر منم که خیلی حساسم. تنها چیزی که من نمیاین تقصیر هیچ  -

 سردر بیاره. 

م گذاشت و با نگرانی نگاهم کرد. من هم نفس دستم رو روی سر دردناکم گذاشتم. سامیار دستش رو روی شونه آهی کشیدم و

 عمیقی کشیدم و چشمام رو بستم. 

 امیدوارم این یه تاوان برای خطای گذشته نباشه! 

*** 

 )آوین( 

 

کشیدم و فقط دوست کردم کنار. تندتند نفس میای که جلوم بود رو محکم با پام شوت در اتاق رو محکم بستم و لنگه دمپایی

 قدر بزنمش تا جون بده که بلکه خشمم فروکش کنه.تیکه کنم یا اونداشتم یه نفر رو تیکه

 رفتم و خودم رو روی تخـت پرت کردم. 

تم کنه و بابایی باشه  ِکی قراره راحت بشم؟ آزاد بشم؟ که هرکار دلم بخواد بکنم. هرجا برم، بدون اینکه مامانی باشه تا بازخواس

 که بخواد من رو قانع کنه برای خوب بودن. 

 تونم. حدأقل نه تا وقتی که تو این خونه و پیش این خانواده هستم. خوام آزاد و راحت باشم؛ اما نمیمی

کنن و من  ی میم هم داشتم. چیزی که دارن ازم مخفها پیش خانوادهدوست دارم زندگیم هیجان داشته باشه. چیزی که انگار سال

 ش شدم. کامالً متوجه

 خوان من بدونم؟! شون کردن که نمیولی اون چیه؟ اونا چه کاری تو گذشته

*** 

 )رها( 

 

 ای نامعلوم زل زده بودم. زیر پتو رفته بودم و با ذهنی خالی به نقطه

 اخت روش.سامیار برق اتاق رو خاموش کرد و روی تخـت اومد. پتو رو کنار زد و دراز کشید و اند

 م گذاشت. سمت من برگشت و دستش رو روی شونه

 رها؟ -

 نفس عمیقی کشیدم و روم رو سمتش برگردوندم. نگران نگاهم کرد و دستم رو توی دستش گرفت.

 نگاهم رو ازش گرفتم و اون گفت: 

 باهاش تند حرف زدی.  -

 دونم.می -

خوام دخترم بدونه که پدرش یه قاتل بوده، یه خالفکار  بدونه. منم نمیخوای اون چیزی از گذشته دم که نمیبهت حق می -

تونیم تا ابد این رو ازش پنهون کنیم رها. باالخره  کنم که ما نمیکرده؛ اما بازم فکر میدیوونه که یه باند قاچاقچی رو اداره می

 فهمه. روزی مییه

 نگاهش کردم و گفتم: 

 امی. و من حاضرم تا اون روز صبر کنم س -
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سامیار: به چه بهایی رها؟ که اعتماد و عشق دخترت رو از دست بدی؟ اگه بذاری خودش بفهمه ممکنه دیگه هرگز اون حسی  

 که بهت داشت رو نداشته باشه؛ اما اگه خودمون بهش بگیم بهتره. 

 سرم رو تکون دادم و نفس عمیقی کشیدم. طاقباز شدم و به سقف زل زدم.

 پرسید: 

 کردی که لبخند زده بودی؟ تی به چی فکر میاون موقع داش -

 نگاهم رو پایین کشیدم و لبخند محوی زدم. 

 گفتم:

سال پیش تو مون عوض شدیم و خوشبختیم. اینکه... اگه هیجدهقدر همه چیز فرق کرده. همهسال چهاینکه... تو این هیجده -

مون، بازم  افتاد. اینکه با وجود تموم اون خطاهای گذشتهاتفاقی میخواستی االن چه مون رو نمیبخشیدی، اگه بچهمنو نمی

 انگار بخشیده شدیم و فرصت یه زندگی عادی بهمون داده شده. 

 نگاهش کردم و گفتم: 

 تونم باور کنم که االن اینجاییم. ما کلی اشتباه کردیم، کلی خطا. بدی کردیم. هرگز اون تفنگِ کنم، نمیوقتی به گذشته فکر می -

رسه؟ با وجود  ای به این فکر نکردیم که خب... قراره بعد این چی بشه؟ تهش به کجا میدستمون رو کنار نذاشتیم و ثانیه

 خوام اینو از دست بدم. ی اینا سامیار... االن خوشبختیم، و من نمیهمه

 ش گذاشتم. سیـنهدستش رو دورم حلقه کرد و من رو سمت خودش کشید. بین بازوهاش حبس شدم و سرم رو روی 

 موهام رو نوازش کرد و آروم گفت: 

 طور!طور رها... منم همینمنم همین -

*** 

 ساز رو زدم و وقتی لیوان پر شد برش داشتم و پشت میز غذاخوری آشپزخونه نشستم.ی قهوهدکمه

بیدار بشه. باید از دلش  ساعت پیش رفته بود شرکت و من اینجا تنهایی نشسته بودم و منتظر آوین بودم تا سامیار یک

 خواست دخترم ازم کینه داشته باشه.آوردم. من دلم نمیدرمی

 خوابی! م رو سر کشیدم و به ساعت دیواری نگاه کردم. َده صبح و اون هنوز خواب بود. عجب خوش قهوه

ر بزنم؛ اما بعد پشیمون شدم و  ها باال رفتم و سمت اتاقش حرکت کردم. اول خواستم دقهوه رو کامل خوردم و بلند شدم. از پله

 در رو باز کردم. سرکی کشیدم. کامل زیر پتو بود و انعکاس نوری از زیرش معلوم بود.

 کالفه چشمام رو داخل حدقه چرخوندم و داخل شدم و تو یه حرکت پتو رو از روش کشیدم. با شوک از جاش پرید و جیغ زد:

 چیشد؟!  -

ن حالت شوک دراومد. پوفی کشید و دوباره خودش رو روی تـخت انداخت و مشغول  سرش برگشت سمت من و با دیدنم از او

 چرخیدن تو اینستاگرام شد. 

 َده صبحه.  -

 خب؟  -

 و تو هنوز تو رختخوابی. -

 خب که چی؟ -

 چرا بلند نمیشی؟ -

 م رو شروع کنم و بهش بپردازم؟ کنندهبلند شم تا برای بار هزارم باقی زندگی کسل -

 رون دادم و گفتم: نفسم رو بی

صفحه 11 نطفه ي انتقام  : کیمیا وارثی بسم اهللا الرحمن الرحیم

صفحه 11 Skins98.irاسکین 98



 خاطر دیشب ناراحتی؛ اما منم به عنوان یه مادر... دونم که بهآوین ببین می -

 یهو از جاش پرید و گوشی رو کنار انداخت و با نگاهی خشمگین بهم نگاه کرد و غرید:

 به عنوان مادر چی؟ هان؟ چون مادری یعنی باید اینجوری باهام رفتار کنی و جلوی همه خردم کنی؟  -

 خواستم... آوین من نمی -

ش  چالشه، از اینکه همهروندی، از اینکه همه چی بیبسه مامان. دیگه خسته شدم! از همه چی. از این زندگی، از این یک  -

تونم  تونم جوونی کنم. نمیتونم برای خودم باشم و برای خودم زندگی کنم. نمیباید به حرفای شماها گوش کنم، از اینکه نمی

ش تقصیر توئه  تونم بکنم! و اینا همهو به چالش دعوت کنم چون اصالً هیچ چالشی تو زندگیم ندارم. هیچ غلطی نمیخودم ر

 کنی. مامان. تو منو محدود می

ی  ت بشه چیزی مشابه گذشتهخوام آیندهخوام بالیی سرت بیاد. نمیخاطر توئه. چون نمیکنم بهآوین اگه من این کار رو می -

 من.

 صدای بلندی غرید:با 

 کنی! هم تو هم بابا. ش همه چیز رو ازم مخفی میگی تا بدونم؟ همهت چی بوده؟ هان؟ چی بوده؟ چرا بهم نمیمگه گذشته -

 کنارش روی تـخت نشستم و گفتم: 

 چون به صالحته ندونی آوین.  -

 رفت گفت: طور که از اتاق بیرون میپوزخند زد. از جاش بلند شد و همون

 تون!گین. همهش همین رو میهمه -

 و از اتاق خارج شد. 

 )آوین( 

 

رفتم داخل اتاق کار بابا و وقتی مطمئن شدم از اتاقم رفته بیرون، سریع برگشتم داخل اتاقم و تندتند حاضر شدم. شالم رو روی  

 سرم انداختم و سمت تراس داخل اتاقم رفتم. 

توجه به البی  های اضطراری پایین رفتم و وقتی به پارکینگ رسیدم بیپلهدرش رو آروم بستم و بعد برگشتم و تندتند از 

 ساختمون و چندنفری که اونجا نشسته بودن، سمت حیاط رفتم و سریع در رو باز کردم و پریدم بیرون. 

 در رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. 

 آِخیش. حس آزادی. هوای تازه و یه اکسیژن ناب!

 دستم باال و پایین کردم و راه افتادم. لبخندی زدم و کلید رو تو 

 بردم. این هوا خیلی گیر نمیاد. کشیدم و فقط لـذت میهای عمیق میتند تند نفس

جا شدم. دیدن مردم و کارهایی که مشغولش هستن، دیدن طبیعت، مناظر،  ها و همهها، پارکمشغول قدم زدن تو خیابونا، کوچه

بشم. همه چیش برام دیدنی و قشنگ بود. فقط حیف که زیاد اینا گیر نمیان، و مسببش  ها و همه و همه باعث میشد شادپرده

 هم مامانمه! 

 اما برای دیدنشون حاضرم ریسک کنم و دزدکی بیام بیرون. اقالً ارزشش رو داره.

دم مغازه بود دادم تا  ی فقیر که روی کردم، یه کیک و آبمیوه گرفتم و خوردم و یکمم پول به یه پسربچهساعت پیادهحدود یک

 خواد برای خودش بخره. هرچی می

ی  زبالهروی مغازه بود حرکت کردم. آخرین گاز از کیکم رو زدم و پوست و آشغال آبمیوه رو داخل سطلسمت پارکی که روبه

 رو انداختم.کنار پیاده

 از روی جوی آب گذشتم و وارد پارک شلوغ و پر از بچه و آدم شدم. 
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مه بچه که با مامان باباهاشون برای بازی اومده بودن لبخندی زدم. رفتم و روی نیمکتی نشستم و زل زدم  با دیدن اون ه

 بهشون. 

 گذروندم. عالی بود؛ ولی حیف کوتاه بود و زود تموم شد. منم یه زمانی این مدلی با مامان بابام خوش می

ها  ن؛ فقط چون خوشیاندازهشون یهها همهها و ناراحتیخوشیتونم بگم که ها زود تموم میشن. میتونم بگم که خوشیولی نمی

ها هستن که بیشتر به چشممون میان و  دونیم، از نظرمون زود تموم میشن. و ناراحتیبه چشممون نمیان و قدرشون رو نمی

 تر میشن. طوالنی

 هاست هنوز وجود دارن. قدر طوالنی که به نظرمون انگار سالاون 

 تونم این عادت رو ترک کنم. هام؛ اما خب، نمیبینم تا خوشیهام رو بیشتر میهمینم. منم ناراحتیهرچند که خودمم 

 کی میتونه ترک کنه واقعاً؟ باید کلی جون بکنی! 

 ها. ی پارک و بچهسـینه شدم و زل زدم به محوطهبهم رو به نیمکت سرد دادم. دستنفس عمیقی کشیدم و تکیه

 خوش به حالشون!

 هاتون رو بدونین که خیلی پایدار نیستن!یکی بود و بهشون اخطار میداد که قدر این لحظهکاش 

 پا روی پا انداختم و پوفی کشیدم. زل زده بودم بهشون که حضور کسی رو کنارم حس کردم.

 کنارم روی نیمکت نشست و گفت: 

 منتظر کسی هستین؟  -

کم بزرگتر میزد. موهای خرمایی و چشمای  دوداً همسن خودم یا شاید یهسؤالی سرم رو برگردوندم و یه پسر جوون رو دیدم. ح

ی چهارخونه هم تنش رنگی داشت. پوستی تیره با ابروهای کلفت و هیکلی کشیده و تقریباً الغر. یه جین و پیرهن سادهسیاه

 وبرقی بود. بود و کامالً ساده و بدون هیچ زرق

 اِم... نه! -

 ی کنار لـبش جا خوش کرد. لبخندی زد که چال کوچولوی

 گفت: 

 تونم اینجا بشینم؟ پس می -

 ای باال انداختم.شونه

 راحت باش.  -

خواد یجوری بحث رو باز کنه و آخر هم بهت یه شماره بده و بره!  و روم رو اونور کردم. اینم از همون مدل پسرهاست که می

 کامالً مشخصه. 

 چرا تنهایی اینجا نشستین؟  -

 که تو اومدی و تنهایی اینجا نشستی.  به همون دلیلی -

 کردنشون. ها و بازیتوجه و بدون اینکه نگاهش کنم فقط زل زدم به بچهآروم خندید و مکث کرد. منم بی

 راستش من منتظر کسی هستم.  -

 اهمیت گفتم: بی

 خوش باشی. -

دوساعتی بود که بیرون بودم و بهتر بود تا  و بعد بلند شدم و بدون نگاه کردن بهش راه افتادم و از پارک زدم بیرون. حدود 

خیال موزیکی گذاشتم و در حال  ساعت یک نشده برگردم خونه. راه خونه درپیش گرفتم و توی راه هندزفری زدم و بی

 روی مشغول شنیدنش شدم.پیاده
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فشردم؛ اما روشن نشد. تازه  ش رو وقتی رسیدم، کلید انداختم و داخل البی شدم. البی خالی بود. سمت آسانسور رفتم و دکمه

 ها رو باال رفتم. یادم افتاد خرابه و کالفه پوفی کشیدم و ناچار پله

 دم در خونه ایستادم. آروم کلید رو داخل قفل چرخوندم و داخل شدم. سرکی کشیدم. مامان اطراف نبود.

ها باال رفتم و داخل اتاقم  پا و آروم از پلههام رو درآوردم، توی جاکفشی گذاشتم و در رو آروم بستم و با نوک تند تند کفش

 هام رو عوض کردم و پریدم روی تختم.شدم. سریع لباس

برام از طرف دانیال پیام اومد. کالفه چشم   -گوشیم رو درآوردم. نت رو وصل کردم و وارد اینستا شدم که همون لحظه 

 چرخوندم و زدم روی پیامش و وارد پیویش شد.

ود. خوندم: »آوین کجایی؟« دومی »مگه قرار نبود بیای مهمونی امشب؟« و سومی »پس چرا زنگ نزدی که  تا پیام داده بسه

 بدونم بیام دنبالت یا نه؟«

پوفی گفتم و نوشتم: »نمیام.« و خواستم بیام بیرون که همون لحظه سین زد و تایپ کرد و فرستاد: »یعنی چی نمیای؟ پس من  

 همراهم کی باشه؟!« 

 کل خودته. بای«نوشتم: »مش

 درجا پیام فرستاد: » آوین به خدا اگه نیای بدبختت میکنم.«

 ی کارم تو اینستاگرام پرداختم.مونم دنی.« و بالکش کردم و به ادامهخیال براش نوشتم: »منتظرش میبی

 مشغول بودم که کسی در زد. گفتم: 

 خوای مؤدب باشی؟ بهت نمیاد. مثالً می -

 بابا اومد:در باز شد و صدای 

 کنم دخترم رو ناراحت نکنم.نه؛ فقط تالش می -

 سریع از جا پریدم و گفتم:

 بابا! -

 در رو بست و سمتم اومد.

 آوین، مامانت ناراحته.  -

 پوزخند زدم و گفتم:

 البد فرستادتت تا باهام حرف بزنی. نه؟  -

 نگاهم کرد و گفت: 

 نه. خودم اومدم تا باهات حرف بزنم.  -

نارم روی تـخت نشست. پوکر نگاهش کردم. بعد کالفه پوفی کشیدم و خودم رو پرت کردم و طاقباز زل زدم به  و اومد و ک

 سقف. 

 نگاهم کرد و گفت: 

 آوین مشکلت چیه؟ -

 کنین!مشکلم اینه محدودم می -

 دهن باز کرد تا حرف بزنه که سریع براق شدم سمتش و گفتم:

 درباره اینکه به صالح خودمه نگو! که چیزی بگی، چیزی لطفاً قبل از این -

 دهنش بسته شد و حرصی و با یه تای ابروی باالرفته نگاهم کرد و منم فقط زل زدم بهش. 
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 باالخره گفت:

خواد دخترش سمت چیزای بد گـرایش پیدا طور بگم که، مامانت انقدر دوِست داره که نمیخب باشه نمیگم؛ اما بذار اینخیله -

 کنه.

 ردم و پرسیدم: سؤالی نگاهش ک

 چه چیزای بدی مثالً؟  -

 مثالً، خالف.  -

 ابروهام باال پرید. 

 خالف؟!  -

 اهوم؛ خالف. میدونی چیه که؟-

 لبخندی زدم و گفتم: 

 مثل قاچاق انسان، قاچاق دخترا، قاچاق مواد و اعضای بدن. یا قتل و دزدی.  -

 یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت:

 مون بوده برات بگم. حاال میخوام یه چیزی راجب اینا که تو گذشتهدرسته. مثل اینا. و  -

 پوزخند زدم و گفتم:

 وقت؟مامان ناراحت نمیشه اون -

 قرار نیست بفهمه. -

 ابروهام رو باال فرستادم و چیزی نگفتم. 

 بابا گفت:

 افتاد تا سمت این چیزا گـرایش پیدا کنم. خیلی سال پیش که هنوز تو نبودی و منم با مامانت آشنا نشده بودم، یه اتفاقی برام  -

 متعجب پرسیدم: 

 جدی؟! -

تر آره، جدی. بابام مرده بود و مامانم دوباره ازدواج کرده بود. با یه مرد عوضی و معتاد که یه داداِش از خودش عوضی -

لی اتفاقی ناپدریم رو کشتم و  داشت. اونا هردو قاچاقچی بودن و وقتی مادرم مرد مجبور شدم تا باهاشون در بیفتم؛ اما خی

 برادرش هم برای انتقام افتاد دنبالم. 

 مبهوت گفتم: 

 وای!  -

من فرار کردم و قاچاقی رفتم آمریکا و اونجا برای اینکه بتونم زنده بمونم و در برابر اون آدم بایستم افتادم دنبال خالف تا   -

 قدری بزرگ و مخوف بشم که دست از سرم برداره.بتونم اون 

 های کرد پرسیدم:با چشم

 کردی؟!یعنی واقعاً خالف می -

 سر تکون داد.

 وجه قابل مقایسه با االن نیست.بینم که اون دوران به هیچآره؛ چون مجبور بودم؛ اما حاال می -

 طور؟چه -

 لبخند زد و گفت:
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 تره.چون االن زندگیم خیلی شیرین -

 از جام بلند شدم و نشستم و گفتم:

 تونستی بکنی و زندگیت پر از هیجان بود؟موقع بهتر نبود؟ اینکه هرکاری می اما اون -

 دقیق نگاهم کرد و گفت:

 هیجان در قبال چی؟ زندگیت؟ -

 م گذاشت و گفت:چیزی نگفتم و سرم رو پایین انداختم. دستش رو روی شونه

 ش نداره دخترم. کنی؛ پس ارزاگه وارد این راه بشی، یعنی هرلحظه داری ریسک جونت رو می -

 آروم پرسیدم:

 دونه؟ وقت میمامان اون -

 مهم نیس مامان اینا رو میدونه یا نه، مهم اینه که تو بدونی و درس بگیری آوین. بهشون فکر کن.  -

 این رو گفت و بعد از روی تـخت بلند شد. سمت در رفت و از اتاق خارج شد و در رو بست. 

 شدنی نیستن، مگه نه؟!های ذهنی هرگز تمومتـخت انداختم. به سقف زل زدم. درگیرینفس عمیقی کشیدم و خودم رو روی 

*** 

ای زل زده بود،  کرد و متفکر به نقطهکرد. بابا با قاشق بازی میمون ناهار رو کوفتم میاشتهایی هرسهمون و کمسکوت بین 

خورد. من هم که داشتم کالفه  زور یه لقمه میخت و بهنگاهی بهم میندابدون اینکه چیزی بخوره. مامان هم هرازگاهی نیم

 خوردم.شدم و از سر حرص و کالفگی غذا رو بدون اشتها اما تندتند میمی

زدن. نه مامان، نه بابا. و خب، این عجیب هم بود چون معموالً موقع غذا همیشه یه  کدومشون حرفی نمیدونم چرا هیچنمی

 وجود داره. شکردن دربارهموضوعی برای بحث

 دار کردنش نداشتن.ای به کشتونم بگم موضوع برای بحث وجود داره. اتفاق دیشب! ولی گویا عالقهجرئت میحتی االن هم به

جای دلستِر روی میز، لیوان آبی سر کشیدم و بعد از گفتِن »ممنون« آرومی بلند شدم. داشتم سمت اتاقم  غذام رو تموم کردم. به

 بابا اومد: رفتم که صدای می

 ی صوفیه. تونی برای امشب بری خونهاگه بخوای می -

 ای وایستادم. بعد از کمی مکث، گفتم: برای ثانیه

 کنم. بهش فکر می -

 سمت اتاقم رفتم.ی مامان، بهخصوص نگاه خیرههای بابا و بهو زیر نگاه

 ش شدم.ای زل زدم و مشغول کنکادر رو بستم و همونجا ایستادم. متفکر به نقطه

زدن یا سرگرمی؛ چون صوفیه برخالف سنش،  ش برای حرفرفتم خونهها میی صوفیه؟ این عادی بود که گاهی وقتبرم خونه

اومد و من هم نیاز به کسی داشتم تا باهاش حرف بزنم؛ اما بیشتر اوقات مامان  زنی بود که خوب با نسل جوون کنار می

 نهاد داد و مامان حرفی نزد، عجیب بود.کرد و اینکه االن بابا پیشمخالفت می

 گرفتن وقت زیاد بود.نگاهی به ساعت انداختم. ساعت سه بود و برای تصمیم

 خواستم برم سمت تختم که گوشیم زنگ خورد. از روی پاتختی چنگش زدم و نگاهی به اسمش انداختم: »دانیال«.

 چشمی چرخوندم و جواب دادم: 

 بگو. -

 د:ور خط اومصداش از اون 
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 الشـی! -

 ابرویی باال انداختم و گفتم:

 های سر خیابون حرف نزن. روی فرهنگ لغاتت کار کن َدنی. عین الت -

 صداش حرصی شد: 

 تو چرا بالکم کردی؟!  -

 خیال گفتم:بی

 زدی. چون خیلی حرف می -

 ور خط هم حس کنم.تونستم صورت سرخ و حرصیش رو از اینکامالً می

آی  بود همراه من به اون مهمونی بیای. و چون اون شب نیومدی من مجبور شدم تموم مدت با اون پانتهآوین تو قرار  -

 گریاش سر کنم.عوضی و عشوه

 پوزخند زدم و گفتم:

 همون مناسب خودته َدنی، دقیقاً جفت هم هستین. -

 کنم.تون آوین. االن میام اونجا ببین چیکار میمن االن میام خونه -

 سمت کمدم و گفتم:رفتم 

 کنم؛ اما بذار قبلش بگم که من خونه نیستم و توام با مامان و مخصوصاً بابام طرفی. خوای بیای من مخالفتی نمیاگه می -

 این رو گفتم و در کمدم رو باز کردم. 

اسرار زندگیت رو پیش  کنم که تمامزنی وگرنه مطمئن باش که پشیمونت میی آخرتم باشه که بهم زنگ میاوه راستی... دفعه -

 من فاش کردی. 

 ها رو با تهدید گفتم و بعد تماس رو قطع کردم و موبایل رو انداختم روی تختم.این 

 همراه یه ست تیشرت و شلوار برداشتم. م رو داخل کمد کردم و گشتم دنبال لباس. مانتو و جینی بهکله

م رو  هام رو عوض کردم. شالم رو سرم کردم و گوشی و کولهسم چپوندم و لباوپرت داخل کولهها رو با چندتا خرتاون 

 برداشتم و زدم بیرون. 

 سرم اومد: رفتم که صدای مامان از پشتها پایین میداشتم از پله

 میری؟ -

 بدون اینکه برگردم گفتم: 

 مونم.شبم می -

 ها رو پایین رفتم. در سالن رو باز کردم و داد زدم:و تندتند باقی پله

 با من رفتم. با -

 صداش از آشپزخونه اومد: 

 مثل آدمیزاد رانندگی کن.  -

و از آشپزخونه بیرون اومد و سوئیچ بنزش رو سمتم پرت کرد. توی هوا قاپیدمش و چشمک و نیمچه لبخندی زدم و رفتم  

 بیرون.

 ه افتادم. ماشین رو با احتیاط از پارکینگ بیرون آوردم. ضبط رو روشن کردم و صداش رو باال بردم و را
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خوندم؛  کردم و بلند باهاش میدادم. صدای موزیک هم تا آخر زیاد میگرفتم و ویراژ میاگه دست خودم بود االن گازش رو می

نامه  سال از بنز خوشگلم محروم موندم! درضمن فراموش نکنیم که من هنوز گواهی بار این کار رو کردم و تا یکاما خب یه

 م ماشین میده خیلیه! ندارم و همین که بابا به

 خوندم.ای داشت و من هم باهاش آروم میقول بابا مثل آدمیزاد رانندگی کردم و ضبط هم صدای معقول و معمولیبنابراین به

ی صوفیه؛ بنابراین تصمیم گرفتم یه چرخی تو شهر بزنم و بعد  ونیم رسیده بود و زود بود برای رفتن به خونهساعت به سه

 برم.

 وهوله برای خودم و صوف بگیرم. یه هایپرمارکت نگه داشتم و پیاده شدم تا کمی هلهاول کنار 

کنم. بعد  زا زیاد استفاده میدونستم صوفیه انرژیزا برداشتم چون میداخل شدم و اول از همه سراغ یخچال رفتم. دوتا انرژی

 وست داشت برداشتم.ی بیسکوییت که صوفیه خیلی دها رفتم و چندتا بستهی خوراکیسمت قفسه

 همراه چیپس و پفک برداشتم و با سبدی پر رفتم سمت پیشخوان.چندتا چیز هم برای خودم به

دقیقه منتظر موندم. فروشنده که حساب کرد و فاکتور رو دیدم چشمام گرد شد. چرا  جلوی پیشخوان شلوغ بود و حدوداً پنج 

 گرفتم؟!انقدر گرون؟! صدوپنجاه تومن؟! مگه من چی 

 گیره! بابا کارتم رو ازم می

فاکتور رو انداختم داخل پالستیک و از هایپرمارکت بیرون رفتم. پالستیک رو گذاشتم صندلی شاگرد و نشستم پشت ُرل و راه 

 افتادم.

 ندارم.  ن جنبهقول مامان مریزه حاال دیگه عمراً این کار رو کنه. بهجوریش با کلی غر از طرف مامان برام پول میبابا همین

 های »سیا« رو گذاشتم و صداش رو زیاد کردم.یکی از آهنگ

 ی صوفیه یا نه. گرفتم االن برم خونهخوندم داشتم تصمیم میطور که زیرلـب باهاش میهمون

 پشت چراغ قرمز ایستادم و زل زدم به جلوم. 

فیه زنگ زده و کلی هم بهش تاکید کرده تا باهام در  روی فرمون ضرب گرفتم و فکر کردم که احتماالً االن مامان االن به صو 

خوره و اگه این هم نگرفت، میره سراغ آنید و عمو مانی؛  رابـطه با اون روز حرف بزنه. بابا رو که فرستاد، مخ صوف هم می

 کنه!دونه اون اگه بخواد نصیحت کنه کالً میزنه َجو رو متشنج میاما عمو تیرداد نه چون می

 د و حرکت کردم.چراغ سبز ش

ی صوفیه حرکت کردم. خواستم وارد کوچه بشم که یهو یه سمنِد سفید پیچید جلوم. سریع چنگ زدم به فرمون و  سمت خونه

 کجش کردم و از مسیرش کنار رفتم.

 عصبی شیشه رو پایین دادم و داد زدم:

 بینی راه مال منه؟!مگه نمی -

 د و گفت: ی ماشینش بیرون آورراننده سرش رو از شیشه 

 شرمنده یه لحظه حواسم پرت شد!  -

 ی ماشین چشمام گرد شد. این همون پسری بود که تو پارک دیده بودمش!با دیدن راننده

 آروم گفتم:

 تو...! -

 اون هم انگار من رو شناخت. لبخند زد و گفت:

 عه! سالم.  -

 مات فقط نگاهش کردم که ادامه داد:
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 کردیم. چه عجیب. دوباره هم رو مالقات  -

 و خندید.

 به نظر من بیشتر مسخره بود! 

کردم که یهو با بوق ماشین پشت سرم به خودم اومدم. سریع پام رو روی پدال گذاشتم و بدون هیچ حرفی داشتم نگاهش می

 حرکت کردم و از کنارش گذشتم. 

 وچل عجیب! ی خلپسره

 ها پیاده شدم. ماشین رو قفل کردم و زنگ زدم. خوراکیکنار آپارتمان صوفیه پارک کردم و با پالستیک 

 چند ثانیه بعد صدای صوفیه اومد:

 بازم تویی؟ -

 پالستیک رو جلوی آیفون باال بردم و گفتم:

 با دستی پر.  -

 بیا تو بینم چی خریدی.  -

 و در رو باز کرد. لبخند زدم و در رو هل دادم. داخل شدم و سمت آسانسور رفتم. 

سـینه به چهارچوب در تکیه زده  بهش دیدم که دستی صوفیه رو جلوی در باز خونهآسانسور ایستاد و در باز شد، قیافهوقتی 

 کرد. ی جدیش نگاهم میبود و با اون چهره

 اوه، چه عبوس!  -

 بیا داخل ببینم بچه. -

 خندیدم و داخل شدم. صوفیه رفت داخل و گفت:

 نذاری روی پارکتا، روشنن تازه تمیز کردم.کفشات رو بذار داخل جاکفشی.  -

های لیمویی و خودم  حوصله داخل جاکفشی کنار در انداختم و رفتم سمت کاناپههام رو بیچشمام رو توی حدقه چرخوندم و کفش

 رو روشون انداختم. 

 کرد نگاه کردم و گفتم: مزه میش رو مزهی روبه آشپزخونه ایستاده بود و داشت فنجون قهوهور جزیرهبه صوفیه که اون

 خب خانوم بداخالق، چه خبر؟ -

 فنجون رو از لبش فاصله داد و گفت:

 فکر کنم خبرا پیش توئه. -

 پالستیک رو گذاشتم کنار پام و گفتم:

 چه خبری مثالً؟  -

 کل تو و مامانت به کجا ختم شد؟مثالً اینکه انتهای کل -

دستام رو پشت سرم بردم و زل زدم به سقف و لوسترهای کوچیک کریستالی   مکثی کردم. بعد به پشتی کاناپه تکیه دادم و

 دورتادور خونه و گفتم:

 انتها نداره؛ چون هنوز ادامه داره. -

 پرسید: 

 کدومتون کوتاه نیومده؟هنوز هیچ  -

 نه. -
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 چشماش رو توی حدقه چرخوند و فنجون رو نزدیک لـ*ـبش برد.

 ز. هردوتون عین هم هستین. دوتا لجبا -

 ش بحث کنم.سعی کردم توجهی به این موضوع نکنم، چون اصالً دوست نداشتم درباره

ها رو روی جزیره گذاشتم و  ی بزرگ صوفیه حرکت کردم. پالستیک خوراکی پالستیک و برداشتم و بلند شدم. طرف آشپزخونه

 گفتم:

 ببین چیا خریدم. -

 صوفیه گفت:

 دونی من توی رژیمم؟نمی -

 نگاهش کردم.پوکر فیس 

 زنی میگی رژیمی؟ کارتم رو خالی کردم تا امشب رو کلی با اینا حال کنیم بعد تو توی تخم چشمام زل می -

 ش رو سر کشید و گفت:خیال قهوهبی

 ی سالم. فقط همین. باشگاه، رژیم، تغذیه -

و انداختم توی چاه. اینجا بدتر و   دار و مسخره. انگار خودم رو از چاله درآوردمچرا همه چی داره مسخره میشه؟ خنده

 ی ما! تر از خونهضدحال

 حرصی زیرلـب غریدم:

 مزخرف! -

 ها تا فیلم ببینم و خودم هم تنهایی بخورم که صدای صوفیه اومد:و پالستیک رو برداشتم و رفتم سمت راهروی اتاق

 تلویزیون اتاق خرابه. -

 ها رو؟!مسخرگیپوکر ایستادم. باز هم ادامه بدم لیست 

*** 

 شدم. درد میموقع تماشای تلویزیون صوفیه رو مجبور کردم تا حداقل یکمی از پفک بخوره؛ چون واقعاً داشتم دل

خیالی زدم و مشغول دیدن و خوردن شدم.  های اکشنه؛ بنابراین یه فیلم اکشن پلی کردم و خودم رو به بیدونستم عاشق فیلممی

 م که خانوم خودشون تشریف آوردن. و بعد از چند دقیقه دید

ها خوام عین اینگم میتونه سرشار از هیجان و چالش باشه. نمیاز دیدن فیلم خیلی لـذت بردم. از دیدن اینکه چقدر زندگی می

 قول معروف جوونی کنم.کم تفریح، یا بهخالف کنم؛ ما حداقلش اینه که بخوام یه

 باشی؟این عیبی داره؟ که خودت و برای خودت 

ای برای ادامه زندگی  اینکه هرروز از خواب بیدار بشی و ببینی امروز هم همون روز قبلیه، بدون هیچ تفاوتی، دیگه چه انگیزه

 مونه؟!می

 روم.ی مارشمالوها رو انداختم روی میز روبهنفس عمیقی کشیدم و بسته

 د. صوفیه نگاه از تلویزیون گرفت. اول به بسته و بعد به من نگاه کر

 گفت: 

 باز چی شده؟  -

 هیچی! -

 مشخصه. -
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 هاش متنفر بودم!از این تیکه انداختن 

 معلومه که تو ذهنت غرق شدی.  -

 سر تکون دادم و سعی کردم عادی باشم. 

 کم خوابم میاد!طوریم نیس. فقط... یه -

 تای ابرویی باال انداخت و پرسید: 

 االن؟!  -

 گفتم:نفسم رو با فشار بیرون فوت کردم و 

 کنه. نه فقط اون، بلکه کل زندگیم. زندگیم مزخرفه و این تقصیر اونه. موضوع مامانمه. داره خستم می -

 نگاهم کرد و گفت: 

 دونی اون به فکر توئه. تو که بهتر می -

 نگاهش کردم و با حرص گفتم:

 اگه به فکرمه پس باید براش مهم باشه که من از این زندگی راضی نیستم. -

 ن داد و گفت: سر تکو

تونیم احساس مادرت رو درک  تونم. نه تو مادری، نه من. پس نمیتونی درک کنی؛ حتی منم نمیکنی آوین. نمیتو درک نمی -

س. باهاش حرف بزن آوین، بهتر از اینه که سرد باهاش برخورد کنی.  کنیم. همیشه اولین قدم برای به نتیجه رسیدن، مذاکره

 هم اون رو.هم خودت رو آزار میدی 

 دستم رو توی هوا تکون دادم و گفتم: 

 کنه؛ اما اصالً به حرفام گوش نمیده. کنه! اون تظاهر به گوش کردن میبحث باهاش فقط اوضاع رو بدتر می -

 چون هردوتون لجبازین. -

 نگاهش کردم که ادامه داد: 

کنین و اینجوری ابداً به نتیجه  هم رو قبول نمی هیچ کدومتون کوتاه نمیاین. نه تو، نه اون. انقدر خودخواهین که حرف -

 رسین.نمی

تونستم نگاه دقیقش رو روی خودم حس کنم. بهم زل زده بود و انگار داشت فکر چیزی نگفتم و نگاهم و ازش برداشتم. می

 کرد یا منتظر حرفی از طرف من بود؛ اما من سکوت کرده بودم. می

 گفت:باالخره سکوت رو شکست. بهم زل زد و 

ش انقدری بوده که  و بدونی تا بتونی بفهمیش، همین که بدونی گذشتهش رکم سعی کن بیشتر درکش کنی. حتماً نباید گذشتهیه -

 وقت بالیی مشابه این سر تو نیاد، بسه. دلش از بابت تو ترسیده که یه

 ا رفت و من رو تنها گذاشت.هها رو گفت و بعد از روی کاناپه بلند شد و طرف راهرو اتاق خواب صوفیه این

 هاش فکر کنم.کم با خودم خلوت کنم و به حرفانگار از قصد این کار رو کرد تا یه

 خوام. خوام بپذیرمشون و هم نمیهایی که هم تکرارین هم جدید. هم میحرف

 تونم.بر باشم هم باز هم نمیش هم با ختونم اون رو درک کنم؛ حتی اگه از گذشتهدونم باید چیکار کنم. من نمیواقعاً نمی

ها رو  قول خودش در امان باشی، حقیقتکنه تا بهکاری میتونم این آدم رو درک کنم. آدمی که مدام زور میگه، پنهوننمی

 کنه تا بالیی سرت نیاد!سری چیزها رو دونست و تو رو محدود میگه چون نباید یهنمی

جوری درکش کنم و باهاش راه بیام وقتی اون هیچ کدوم از این کارها رو  چجوری بفهممش؟ چجوری باهاش کنار بیام؟ چ

 کنه؟نمی
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 های صوف و برای مامان، از عالیقم بگذرم! خاطر حرفتونم بهتونم. نمینه، نمی

 ها خطرناکن!کنن این خواستههام بذارم چون که مامان و بابا و همه فکر میتونم پا روی خواستهنمی

ها دارم، و بذار اونخوان جلوم رو بگیرن. من باز هم دست برنمیکنن یا تا چه حد میگن. چی کار میی میبرام مهم نیست چ

 خواد بکنن!هرکار که دلشون می

هام رو بلند شدم و چنگی به شالم روی مبل زدم. انداختمش سرم و بعد از برداشتن سوئیچ طرف در حرکت کردم. کفش

 بل از رفتن داد زدم: برداشتم، در رو باز کردم و ق

 گردم. زنم برمیکم دور میمن میرم یه -

 و رفتم بیرون و در رو بستم. 

کرد. تمام  شد و موزیک حالم رو بهتر میدادم و نسیم خنک پخش صورتم میسواری بهم حال میداد. شیشه رو پایین میماشین

 شدن. آرامشی که نداشتمش!ها باعث آرامشم میاین 

 کم آرامش بگیرم. خواستم یهدونستم کجا و برای چی؛ فقط میروندم. نمیجلوم زل زده بودم و فقط میبه مسیر 

کردم و  موندم و تفریح میریختم. باهاشون یه مدت میچون زندگیم هیچ چالش و تنوعی نداشت، یه مدت با پسرها رو هم می

کرد، حاال کامالً  ها بود که ولم نمیزد و دانیال هم که از اون کنه طور ادامه داشت تا اینکه این هم دلم رودوباره بعدی. همین

 خیالش شدم. بی

 روی و تفریح؛ اما بعد مدتی این هم برام مسخره شد.زدن به کوه و جنگل برای پیادهقبلش عضو اکیپی بودم که هرهفته می

شون آشنا بشی، یا هرهفته  های متنوعع پسرها و اخالق روندن. شاید تو مدام با انواها جذاب باشن، باز هم یک قدر هم اینهرچه

 باز و قشنگ بری؛ اما تا ِکی؟یه مکان جذاب و دل

 خواد. نه روزی یه پسر متفاوت یا یه مکان جدید. شن. من آدمی هستم که هرروز یه چیز متفاوت میباز هم برات تکراری می

 برانگیز باشه و باحال. خوشحالم کنه. چالشیه چیز دیگه. یه چیزی که هرلحظه و هردفعه عوض بشه و 

طوریم و اصالً هم ناراحت نیستم. تنها ناراحتیم،  عنوان یه دختر روحیاتم زیادی خشنه؛ اما هرکسی متفاوته، و من این شاید به

 ی هیجانیم رو راضی کنم. تونم این روحیهاینه که نمی

 هر خیلی شلوغ نبود.به ساعت دیجیتالی ماشین نگاه کردم. ساعت پنج بود و ش

 چرخیدم. ها میدونستم کجا برم؛ فقط تو شهر و خیابوننمی

خونه و تو  رفتم. آروم روندم سمت جدول کنار کتابسال پیش عضوش بودم و میای افتاد که سهی عمومیخونهچشمم به کتاب

 مکان مناسبی ماشین رو خاموش کردم. 

تم و مقابل در ایستادم. در هوشمند باز شد و من داخل فضای خنک و بزرگ  پیاده شدم و سوئیچ رو داخل جیبم جینم گذاش

 خونه شدم.کتاب

 به اطراف نگاه کردم. اصالً فرق نکرده بود. 

ها با  جای اون فضای بزرگ رو محاصره کرده بودن. میزها و صندلیهای بزرگ و پر از کتاب همهدکور تماماً کرم بود و قفسه

چرخیدن و آروم  ها میرفتن و بین قفسهنشستن، میاومدن، میوتوک آدم میجا بودن و تکهمونمانیتورهای روشون هنوز 

 کردن.صحبت می

دونم هنوز جا جایگاه خانم داوری بود؛ اما االن نمیی سالن افتاد. پشت پیشخوان خالی بود. قبالً اوننگاهم به پیشخوان گوشه 

 هم هست یا نه.

 ها حرکت کردم.سمت قفسه

 چرخیدم. ها میخوام سمت کدوم بخش برم و چه کتابی بردارم؛ فقط بین قفسهدونستم مییقاً نمیدق
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زدم و ژانرهای  های بخش نوجوان چرخ میسال پیش مدام بین قفسهچشمم به بخش نوجوان افتاد و لبخند محوی زدم. سه

هاشون دارن دنبال من چندین دختر و پسر با دوستداشتم. حاال جای کردم و برمیترسناک، جنایی و ماجراجوییش رو جدا می

 گردن. ها میکتاب تو اون قفسه

 ای و کنار دختری حدوداً یازده_دوازده ساله ایستادم. سمتشون حرکت کردم و روبه قفسه

 گردم و در واقعیت زیرچشمی زل زدم به تیتر کتابی که دستش بود.ها میتظاهر کردم دارم دنبال کتاب داخل قفسه

 ی خودکشی.«مغازه» 

 کتابی دستم گرفتم و گفتم: 

 خونی؟ ژانر جنایی می -

 خیال به کتابی که دستم بود زل زدم. دختر با شنیدن صدای من سرش رو بلند کرد و سؤالی نگاهم کرد. من بی

 گفت: 

کنم  ، خودم سعی میشن ذهنم قوی بشه؛ همیشه قبل از اینکه معما کشف بشهازشون خوشم میاد. معما و اکتشاف. باعث می -

 های پازل رو کنار هم بچینم و به جواب برسم.تمام تیکه

 زد! فراتر از سنش حرف می

 لبخند زدم و گفتم:

 جالبه.  -

 و کتابم رو ورق زدم. 

 داد:شدم، ادامه ی بچگونه و هیجانیش میی روحیهوجود اومده بود و من کامالً متوجهاون با هیجانی که ناگهانی تو صداش به

کارای بد رو  کنم ذهنم قوی بشه که وقتی بزرگ شدم یه پلیس مخفی بشم و جنایتکارا و خالفخونم و سعی میاینا رو می -

 دستگیر کنم.

 ش از هیجان و ذوق شاد و شنگول شده بود.ی بامزه و بچگونهسرم رو چرخوندم و نگاهش کردم که چطور چهره

 این خیلی خوبه که.  -

 کم ازبین رفت و با لحن آرومی گفت:لبخند بزرگش کم

های دولتی باشم سعی کنم شغلی انتخاب جای اینکه به فکر شغلولی بابام اجازه نمیده. اون میگه باید فقط درس بخونم و به -

 کنم تا به بقیه کمک کنم. مثل دکتر یا معلم. 

 ش باید از عالیقش بگذره؟خاطر خانوادههم بههام تو هم رفت. این بچه هم محدوده؟ این هم حق انتخاب نداره؟ این اخم 

 کتاب رو داخل قفسه برگردوندم. کامل برگشتم سمتش و گفتم:

س؛ اما یه پلیس از کنه؟ یه معلم یا یه دکتر شغل مهمی داره و درحال کمک کردن به بقیهمگه یه پلیس به بقیه کمک نمی -

 کنه تا بقیه آسیب نبینن. این خیلی باارزشه. جونش ریسک می ای هم سرکنه، از طرف دیگهطرفی که به بقیه کمک می

 ای باال داد و گفت: اون سرش رو پایین انداخت. شونه 

 تونم رو حرفش حرف بزنم!اون این رو میگه و من... خب نمی -

 ترین لحنی که از خودم سراغ دارم حرف بزنم. اخم بزرگی کردم و سعی کردم با قوی

تونستم جلوی خانواده و مامانم بایستم؛  ها و عالیقم رو داشته باشم. شاید نمیتونستم خواستهاید نمیشاید من محدود بودم. ش

 اما حداقل نباید یه نفر دیگه هم اینطور باشه. 

 ببین... -
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گرفتم. روش روی زانوم نشستم و دستش رو ها و نزدیک شکمم بود. دقیقاً روبهروی زانوم خم شدم چون قدش تا پایین شونه

 بهش زل زدم و گفتم:

گن تا آسیبی نبینی. ولی یادت باشه، اگه نظر اونا  شون بهت میگن مهمه؛ چون قطعاً از روی عالقهاینکه خونوادت چی می -

مهمه؛ پس مال تو هم مهمه. وقتی اونا انتظار دارن به نظراتشون احترام بذاری، خب اونا هم باید به مال تو احترام بذارن. اونا 

 ی خودت تصمیم بگیری. باشه؟ شون اینه که بهت هشدار بدن، و تو هم موظفی مطابق هشدار اونا و خواستهوظیفه

 گیج نگاهم کرد و پرسید: 

 یعنی چی؟! -

ی اونا رو رد کن، نه عالیق خودت رو. خودت باش، برای خودت زندگی کن؛ اما سعی کن در کنارش  یعنی اینکه نه خواسته -

 ای اونا باشی. آدم خوبی هم بر

 لـ*ـباش رو به پایین متمایل کرد و سرش رو کمی کج کرد. پرسید: 

 جوری این کار رو کنم؟خب، چه -

 خندیدم.

 شون احترام بذار و عالیق خودت رو دنبال کن؛ ولی بهشون پشت نکن. گفتم که! به خواسته -

 با لحنی متفکر گفت:

 رو کنم.  آهان یعنی بهشون بگم باشه ولی آخرش کار خودم -

 وار روی سرش کشیدم.اول مات نگاهش کردم. بعد خندیدم و بلند شدم و دستم رو نوازش 

 گفتم:

 کنی بهتره انجام بده. دونی، هرکار که خودت فکر میمی -

 های خرگوشیش رو به نمایش گذاشت. با نیش بازش گفت: لبخند بزرگی زد و دندون

 باشه. -

 رفتنش نگاه کردم. و تند دوید و رفت. خندیدم و به 

کنن و اصالً هیچ برای اولین بار تو زندگیم سعی کردم خودم یه نفر رو نصیحت کنم؛ درحالی که همه این کار رو با من می

 های من تأثیری گذاشتن روی اون دختر یا نه. دونم حرفتأثیری روم نداره. و نمی

 م بود!ی اول و آخر هبه هرحال، من تالشم رو کردم. و البته، دفعه

ها دارم همین چرخم. ساعتخوام برم؛ فقط انگار دارم دور خودم میخوام کنم یا کجا میخوام. چی کار میدونم دقیقاً چی مینمی

 زنم. شینم، آهنگ گوش میدم و دورتادور شهر پرسه میکنم. داخل ماشین میکار رو می

 دونم. دونم؛ واقعاً نمیو همه کس دور باشم. نمی خوام ذهنم رو آروم کنم. یا دور باشم. از همه چیزشاید می

های  ها و دردلکنم که واقعاً چطور یه چیزی به سادگی آهنگ و حرفهای مختلف سیستم گوش میدم و به این فکر میبه آهنگ

؛ تنها با این  های منهکنم اونا تماماً حرفشم و حس میها گم میتونه من رو آروم کنه. تو کلمات، جمالت و حرفداخلش می

 نفس این رو داره تا اینا رو بگه؛ اما من... تفاوت که خواننده شجاعت و اعتمادبه

 تر از االن بشه.خوام ذهنم پراکندهخیالش! نمیدونی چیه؟ اصالً بیسرم رو تکون دادم. می

 صدای زنگ گوشیم که روی داشبورد بود بلند شد. برش داشتم و جواب دادم: 

 بله؟ -

 جایی تو؟آوین ک -

 بیرونم دیگه. بهت گفتم. -
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 ساعت رو دیدی؟! مامانت تو رو به من سپرده بچه.  -

 گردم. من بچه نیستم! یکم دیگه برمی -

 این رو گفتم و سریع قطع کردم و گوشی رو انداختم رو صندلی شاگرد. پوفی کشیدم. حتی از دست صوفیه هم راحت نیستم.

 ه به غروب مونده بود و من این همه بیرون بودم. پس چرا انقدر زود گذشت؟ونیِم دیگساعت ساعت یا یکشاید یک

جا کنار  جنگلی بود و تقریباً خلوت هم بود. همونور جدول پارکماشین رو یه گوشه کنار جدول پارک کردم و پیاده شدم. اون

 سـینه شدم و به ماشین تکیه دادم و زل زدم به پارک. بهماشین ایستادم. دست

گرفت. سوار  خوردم و تیرداد من رو میها سُر میاومدم. از روی سرسرهجا. کامل یادمه. با تیرداد میاومدم اینبودم میبچه 

 خوام برم تا آسمونا و پرواز کنم.تر عمو، میزدم محکمشدم و اون رو من رو هل میداد و من جیغ میتاب می

دونستم که انقدر قراره زود  لحظات خوشی بود و من چه زود بزرگ شدم. اگه میلبخندی زدم. واقعاً انگار همین دیروز بود. چه  

 بردم. کردم و لـذت بیشتری میها رو کشدارتر میبگذره حتماً اون لحظه

نگاه از پارک گرفتم و برگشتم. در ماشین رو باز کردم و به داخل خم شدم و سوئیچ رو برداشتم و بیرون اومدم و در رو بستم. 

رفتم که یهو یکی محکم بهم  ها بود میرو قفل کردم و برگشتم و از جدول گذشتم. داشتم سمت نیمکتی که اون نزدیکیماشین 

 خورد و من سریع برگشتم.

 افتاد و من بالفاصله خم شدم و بازوش رو گرفتم. خاطر برخوردش به من مییه پسربچه بود که داشت به

 وای! خوبی کوچولو؟!  -

 بازوش رو ول کردم. دستش رو جای دست من روی بازوش گذاشت و گفت: صاف ایستاد و من 

 چه سفت گرفتی دردم اومد!  -

 ببخشید! ترسیدم بیفتی. -

 همون موقع صدایی از پشت سر من داد زد:

 رابین! چیشد؟!  -

 برگشتم و چشمام گرد شد. با تعجب و شوک زمزمه کردم: 

 بازم تو؟!  -

ی  بودمش االن برای بار سوم جلوم ایستاده بود. اولین بار تو پارک و دومین بار تو راه خونهپسری که تاحاال دوبار دیده 

 صوفیه و حاال... 

 س!واقعاً مسخره

 پی. دری پیاون سرجاش ایستاد و متعجب به من نگاه کرد. انگار اون هم واقعاً تعجب کرده بود از دیدارهای ناخواسته

 دستش رو گرفت و گفت:همون لحظه پسربچه دویید سمتش و 

 داداش من خوردم به این دختره ولی اون نذاشت بیفتم.  -

 کرد دوختم. اون به برادر کوچیکش نگاه کرد و گفت: نگاه از پسربچه گرفتم و به پسره که هنوز داشت نگاهم می

 واقعاً؟! پس باید ممنوِن این خانم باشیم. -

 دوباره بهم نگاه کرد و لبخند زد و گفت:

 گن تا سه نشه بازی نشه. شایدم کار سرنوشته. مگه نه؟ می -

 آروم لـب زدم:

 دونم!نمی -
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 هواست.کم سربههرحال ممنونم که نذاشتی داداشم آسیب ببینه. اون یهبه -

 پسربچه غرید:

 هوی!  -

 لبخند زدم. 

 عیبی نداره. تو این سن عادیه. -

 لبخند قشنگی زد و گفت:

 تونم اسمت رو بدونم؟ ات میخب حاال بعد از سومین مالق -

 خیالش بابا. هرچه باداباد. دیگه رو بدونیم؟ بیبا خودم گفتم چه عیبی داره اگه اسم هم 

 آوین. -

 منم رضا هستم و این داداش کوچیکم رابین.  -

 لبخند زدم و گفتم:

 افتخار آشنایی داشتم. -

 گفت: 

 آوین؟هوله مهمون من بشی  کم هلهخب برای تشکر چطوره یه -

 و چشمکی زد. دستم رو داخل جیبم بردم و گفتم: 

 اما تشکر کردی.  -

 این تشکر از طرف داداشم بود که بلد نیست بگه ممنون. -

 و آروم و به شوخی زد پس گردن رابین. اون هم نامردی نکرد و محکم زد رو دست رضا. رضا خندید و گفت:

 شیطون!  -

 وحشی! -

 دم. رضا سرش رو بلند کرد و با خنده و لبخند بهم گفت:کرمن فقط با خنده نگاهشون می

 درد بخور باشه هوم؟اما تشکر من مونده دیگه. بذار یه تشکر به -

کار کنه وقتی داداش کوچیکش هم کنارش بود؟ تازه، اصالً  . خب چه ایرادی داشت هان؟ مگه قرار بود چیکم فکر کردمیه

خوردم. چی بهتر از این که شکمت رو بدون پول دادن گذروندم و غذای مفتکی میمیکم خوش رسید. من هم یهنظر بد نمیبه

 خیال همه چی، مهم اینه که حال میده. پر کنی؟ بی

 نگاهش کردم. لبخند زدم و گفتم:

 خب، کجا بریم؟ -

*** 

 کنه تا ریاضی کار کنم؛ مخصوصاً تقسیم رو.االن کالس چهارمم. رضا همش مجبورم می -

 مگه؟ ضعیفی؟  طورچه -

 فهمم. خونم بازم خوب نمیکنم و میاهوم. ولی هرچی کار می -

 کنه؟داداشت کمکت نمی -
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ی اطراف و سروصدای ش بامزه شد و لبخندم عمق گرفت. تو همهمهی بچگونههاش رو توی حدقه چرخوند که چهرهچشم

 لیوان و ظروف و مردم، گفت:

 که.  بابا. اون کمکم کنه؟ انقدر تنبلهنه -

 شاپ گذاشتم. لبخند زدم و گفتم:هام رو روی میز کافیدست 

 کنن؟مامان و بابات چی؟ اونا کمکت نمی -

 هاش تو هم رفت. تعجب کردم. سؤال بدی پرسیدم؟! یهو اخم 

رابین و  بستنی سمتمون اومد. لبخند زد و نشست پشت میز و کنار داداشش همون موقع رضا با سینی قهوه ترک و دوتا هویج

 گفت: 

 بفرمایید.  -

 و سینی رو روی میز گذاشت و لیوان قهوه ترک رو برداشت و جلوم گذاشت. لبخند زدم: 

 تو زحمت افتادیا.  -

 ها رو جلوی رابین و اون یکی رو جلوی خودش گذاشت و گفت: بستنیلبخندی بهم زد و یکی از هویج 

 کردی. بابا. اتفاقاً خیلی خوشحالم که قبول نه -

بستنی. لیوان رو فاصله داد و خواست دهن پر از م رو همی زدم. رابین تندتند شروع کرد به سر کشیدن هویج لبخند زدم و قهوه

 بستنیش رو با آستین پاک کنه که رضا سریع لیوانش رو پایین گذاشت و گفت: 

 وایسا رابین!  -

 ابین رو پاک کرد. سریع دستمالی از داخل جادستمالی روی میز برداشت و دهن ر

 قهوه رو از لـبم فاصله دادم و پرسیدم:

 دانشگاه هم میری؟ -

 ای از میز گذاشت و جواب داد: دستمال کثیف رو گوشه

 نه نمیرم. تو چی؟  -

 ای ندارم؛ اما مجبورم. چرا نمیری؟ عالقه -

 بدون اینکه نگاهم کنه، لیوانش رو برداشت و گفت: 

 شه. ه دانشگاه هم برم وقت نمیتونم. باید کار کنم و اگنمی -

 متعجب پرسیدم: 

 کار کنی؟! -

 ها بود، گفت:زدن بستنیرابین که درحال هم

 شیم.اگه کار نکنه که آواره می -

 گیج نگاهش کردم که رضا نفس عمیقی گفت:

اگه نکنم نه پولی داریم برای  ای هستیم و من مجبورم از اول صبح تا دیروقت کار کنم. ی اجارهپدر و مادر نداریم. تو یه خونه -

 خرجی خودمون، نه پولی برای اجاره خونه. 

اومد. پس  با تعجب نگاهش کردم. یعنی اونا یتیم بودن؟! و تقریباً هم فقیر! اوه خدایا؛ پس چرا نفهمیدم؟ آخه اصالً بهشون نمی

قدری داشته که برای رفع نیازش یه ماشین اون ماشینی که زیر پاشه چیه؟! اوه بسه آوین! به تو چه ربطی داره؟! حتماً اون

 بخره دیگه. 
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دونم  دست. و واقعاً نمیهایی برخورد نداشتم. یتیم و تنگالعملی نشون بدم. تا حاال با چنین آدمدونستم چی بگم یا چه عکسنمی

 و بهش بر بخوره. ترسیدم چیز اشتباهی بگم و باعث بشه ناراحت بشهکار کنم. میباید تو این شرایط چی بگم یا چی

 زدم که آخر پر کف شد!م شدم. الکی الکی هم میزدن قهوهسرم رو پایین انداختم و بدون حرفی مشغول هم

 ی این َجو مسخره بشه و بحث رو عوض کرد.قدر باهوش بود که متوجهرضا اون

 گفت: 

 کنی؟ ت زندگی میخب تو چی؟ تو با خونواده -

 قهوه رو خوردم. لیوان رو تو دستم نگه داشتم و گفتم:   ای زدم و قلپی ازلبخند مسخره

 تونستم تنها زندگی کنم. آه! کاش می -

 لبخند زد. 

 طور مگه؟چه -

 گفتم:

 کنم رو گزارش بدم. از این موضوع متنفرم.ش باید زیر نظرشون باشم و هرکار میدونی؟ همهس، میکنندهخب کسل  -

 مستقل داشته باشی؟ یعنی دوست داری یه زندگی  -

 براینکه زندگیم مستقل باشه، پر از چالش هم باشه. گم؟ دوست دارم عالوه فهمی چی میانگیز. میو البته هیجان -

 پرسید: 

 مثِل چی؟ -

 ای نباشه و توش خطر و هیجان داشته باشه.دونم. چیزایی که تکرار نشه. چیزایی که کلیشهاِم! خب؛ نمی -

 روم گفت:لبخند مرموزی زد و آ

 مثل خالف؟ -

 یهو رابین لیوان خالیش رو از لـ*ـبش فاصله داد و پرسید:

 چی؟! -

 م رو خوردم و رضا گفت:ی قهوهنگاهش کردیم. من بقیه

 بچه تو موقع خوردنم گوشات باید کار کنه؟  -

 کنن دیگه. کر که نیستم که، کار می -

 رو روی میز گذاشتم و خندیدم. عجب شیطونی بودها.ی خالی رضا پوکر نگاهش کرد و من هم لیوان قهوه

 گفتم:

 آره. یه چیزی مثل همون.  -

 مونده رو پیدا کنه. های باقیخیال شروع کرد به چرخوندن انگشتش داخل لیوان خالی تا بستنیرضا نگاهم کرد و رابین بی

 رضا گفت:

 هات باشه؟!خواسته تونه جواب تموم اینواقعاً؟! جداً چنین تصوری داری که این می -

 شونه باال انداختم و گفتم:

شن و نه تکرار؛ همه  کنم تموم چیزایی که نیاز دارم، خطر، هیجان، چالش، ترس، چیزایی که نه کلیشه میدونم. حس مینمی -

 شون تو این هست.و همه
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 دونی که این کار درستی نیست. مگه نه؟اما می -

 آروم سر تکون دادم.

 م. دونآره، می -

 همون لحظه گوشیم رفت روی ویبره. از داخل جیبم درش آوردم و جواب دادم: 

 بله صوفی؟  -

 های عصبانیت و حرص و نگرانی داشت.صداش تقریباً رگه

 گفت: 

م باشم که عقل کجایی؟ هان؟! فکر کردی من اعصاب اضافی دارم که مثل این پیرزنا بشینم یه گوشه و نگران نوهی کمدختره -

ی زرزرای مامانت رو ندارم وگرنه هر قبرستونی دوست  می. منم حوصلهگرده خونه؟ نه من پیرزنم و نه تو نوهبرنمیچرا 

 داری برو و تا هروقت عشقت کشید بمون.

 دادم. ساکت که شد مات گفتم:زد و من فقط پوکر و شوکه گوش میسر هم حرف می ریز و پشت اون یه

 شه رازش رو به منم بگی؟حرف زدن داری؟! میجوری این همه نفس برای چه -

 کردن. جور فقط نگاهم میرضا و رابین همین

 ور خط گفت:صوفیه عصبی از اون

 پاشو بیا خونه ببینم نگرانم کردی! -

 لبخند زدم و گفتم:

 شی؟!تو که گفتی نگران نمی -

 جیغ زد:

 آوین! -

 خندیدم و گفتم:

 اوه اوه! باشه باشه االن میام.  -

 قطع کردم و از جام بلند شدم. رضا سؤالی نگاهم کرد که لبخند زدم و گفت: و 

 همون گزارش کار و زیر نظر بودن. -

 متوجه شد و سرش رو تکون داد و خندید.

 گفتم:

 خوشحال شدم رضا. ممنونم که مهمونم کردی. واقعاً حال داد.  -

 لبخند زد و بلند شد. سمتم اومد و گفت:

 ین. امیدوارم دوباره ببینمت.منم خوشحال شدم آو -

 م رو داشته باشی. تونی شمارهمی -

 تعجب کرد و متعجب پرسید: 

 جدی؟! -

 لبخند زدم و گفتم:

 تر شد. باالخره کار سرنوشته دیگه، مگه نه؟ شاید این ارتباط طوالنی -
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ر صندلیش زانو زدم و با لبخند مهربونی  کرد رفتم. کنام رو دادم و بعد سمت رابین که داشت نگاهم میلبخند زد و من هم شماره

 گفتم:

 بینمت آقا کوچولو. و این دفعه یه دفتر و جامدادیم رو هم میارم تا باهم مفصل تقسیم کار کنیم.بازم می -

 گفت: 

 عکس جامدادیت چیه؟  -

 خندیدم و گفتم:

 اوم! خب تا حاال بهش دقت نکرده بودم. -

 مال من عکس بتمن داره. -

 گفتم: لبخند زدم و

 چه خوب. حسودیم شد. -

نیشش رو باز کرد که خندیدم و بلند شدم. رو کردم سمت رضا و نگاهش کردم. بهم لبخند زد و من هم جوابش رو دادم و بعد 

 شاپ بیرون اومدم.ازشون فاصله گرفتم و از کافی

*** 

بابا! هام گرد شد و سریع پریدم و نشستم. ایمصبح با سردرد بیدار شدم. روی تـخت غلت زدم که فرو رفتم تو بـغل صوفیه! چش

 شد ور دل این نباشیم؟!حاال نمی

 شه!جورایی چندشم میخوابیدم. یهاصالً خوشم نمیاد کنار کسی بخوابم. حتی بچه هم بودم پیش مامان نمی

نکنم که اعصاب نداره و دیشب هم کلی اصرار کردم که روی زمین بخوابم؛ اما صوف گفت تـختش بزرگه و من هم باهاش بحث 

 شه کرد.کنه! کالً آدم خشنیه. کاریش نمیهام عوض میزنه زبونم رو با چشممی

 های این خوابم برد؟!جوری با خمیازهپتو رو کنار زدم و پایین اومدم. به صوفیه نگاه کردم. ماشاهلل! من چه

م داره  هاشه که کلهخاطر همین خمیازهتاق بیرون زدم. بهدستم رو روی سر دردناکم گذاشتم و زیرلـب آخِ آرومی گفتم و از ا

 شه دیگه!منفجر می

کمی  م که به مامان رفته یههای تیرهداخل سرویس شدم و آبی به دست و صورتم زدم و به صورتم داخل آینه زل زدم. چشم

وپال دورم ریخته بودن و بودن هم پخش قرمز شده بودن. موهای روشنم که تقریباً همرنگ موهای بابا بودن و تا پایین گردنم

کم وضعیتش بهتر بشه و بیرون اومدم. آروم خمیازه  من هم شونه نداشتم. دستم رو زیر آب خیس کردم و به موهام مالیدم تا یه

 هام رو مالیدم. کشیدم و چشم 

 م؟!ونیم بود. من که خوب خوابیدم؛ پس چرا انقدر خستهبه ساعت نگاه کردم. ساعت َده

داد باید  ش گیر میاخل آشپزخونه شدم. اهل صبحونه نبودم و همین موضوع همیشه باعث جدال بین من و بابا بود. همهد

زور  ها بهکم چاق بشم؛ هرچند خیلی هم الغر نیستم ولی بابائه دیگه، گیر داده باید وزن اضافه کنم. صبحصبحونه بخورم و یه

 ؛ خدا رو شکر مامان انقدر گیر نمیده سر این موضوع.چپونه تو حلقمگیره و میبرام لقمه می

های صوفیه  خیال صبحونه سمت کابینتزور صبحونه به خوردم بده، بیام و بابایی هم نیست که بهی صوفیهاما حاال که خونه

 کردم. کردم و داخلشون رو بررسی میها رو باز میهاش بگردم. تندتند کابینترفتم تا دنبال جای قرص

 ی بیسکوویت بود. بس که از بیستکوویت خوشش میاد.هاش چندین بستهوآشغال داره این بشر! تو تموم کابینت قدر آتچه

هاش رو پیدا کردم. بیرون کشیدمش و بازش کردم. دنبال کدئین بودم که صدای صوف از پشتم  ی قرصی دربستهباالخره جعبه

 اومد: 

 کنی تو بچه؟!کار میچی -

 برگردم جواب دادم: بدون اینکه 

 کدئین نداری؟  -
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 فقط ژلوفن دارم. -

 ی ژلوفن رو درآوردم و زیرلـب زمزمه کردم:پوفی کشیدم و بسته

 مامان بفهمه پدرم رو درمیاره!  -

 سمت یخچال رفتم. 

 صوفیه پرسید:

 خوری؟ چرا قرص می -

 لیوانی برداشتم و آبش کردم و گفتم:

 کنه. سرم درد می -

 دهنم انداختم و آب رو روش سر کشیدم. قرص رو تو 

 شویی رفت. صوفیه چیزی نگفت و سمت دست

هام رو از تیری که سرم کشید، محکم روی هم فشار دادم. لیوان رو تو  لیوان رو فاصله دادم و نفس عمیقی کشیدم. چشم

 لپ روی زمین افتادم. ی جزیره گیر کرد و تشویی گذاشتم و از آشپزخونه خواستم خارج بشم که پام به لبهظرف

 آخ بلندی گفتم که صوفیه از با دست و صورت خیس از سرویس بیرون اومد و معجب پرسید:

 شد؟! چی -

 صورتم رو جمع کردم و پشتم رو چسبیدم و نالیدم:

 نشیمنگاهم!  -

 ی »گیج«، دوباره داخل سرویس برگشت. غره رفت و بعد از زمزمهصوف بهم چشم

دادم، داخل اتاق رفتم و گوشیم رو از روی پاتختی برداشتم. روشنش کردم و ردناکم رو ماساژ میی دطور که شقیقههمون

 نگاهی انداختم ببینم میسکالی چیزی دارم یا نه. 

 ای ناشناس افتاد. واردش شدم و خوندم »سالم چطوری؟ رضا هستم.«چشمم به پیامی از طرف شماره

 خوبی؟ اولش نشناختم. باید شمارت رو سیو کنم.« با شناختنش آهانی گفتم و نوشتم »اِ سالم

ای منتظر موندم تا جواب بده که یهو گوشیم رفت روی ویبره و اسم مامان روی صفحه خودنمایی کرد. پوفی  یه چند ثانیه

 کشیدم و جواب دادم: 

 الو؟  -

 الو آوین؟ سالم. خوبی عزیزم؟  -

 ب دادم:وکوله کردم و جوای »عزیزم« کجم رو از کلمهقیافه

 سالم مرسی. تو و بابا چطورین؟  -

 خوبیم. ِکی میای خونه؟ -

 اصالً قصد نداشتم حاال حاالها برگردم؛ پس گفتم: 

 دونم. معلوم نیست.نمی -

 کمی مکث کرد. بعد گفت: یه

 زود بیا باشه؟ -

 کنم. بای. سعی می -
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 و بالفاصله قطع کردم و گوشی رو انداختم روی پاتختی. 

 بیام! من تازه راحت شدم.باش تا زود 

*** 

 )رها( 

 

 سـینه ایستادم.بهجا دست تلفن رو سرجاش گذاشتم و همون

 صدای آنید اومد:

 شد؟چی -

 آروم گفتم:

 معلوم نیست ِکی بیاد! -

 آنید پوفی کشید و من رفتم و روی کاناپه نشستم. نفسم رو بیرون دادم که آنید گفت: 

 ذره شیطونیا و استقالل خودش رو داره.دیگه؛ باالخره یهس عیبی نداره رها. بچه -

 ترسم آخر کار دست خودش بده!کنه. میروی میآره ولی نه انقدر! این داره زیاده -

 آنید از جاش بلند شد و سمتم اومد. کنارم نشست و دستم رو توی دستش گرفت و با لحن همدردی گفت:

کنیم.  مون ازش محافظت میمن رو، مانی رو، تیرداد و صوفیه رو داره. ما همه رها اون تو رو داره. سامیار رو داره. -

کنن؛ اما ما چی داشتیم؟ شه. اون ما رو داره، یه خانواده داره که ازش مراقبت میمطمئن باش اون به سرنوشت ما دچار نمی

 کس رو نداشتیم که ازمون حفاظت کنن. ولی اون داره.ما هیچ

گفت. باالخره هرچی هم قراره اتفاق بیفته، ما هستیم. ازش جلوگیری دونم؛ شاید هم راست می. نمینگاهی بهش انداختم

کردم، کسی بود که جلوم رو  کشتم و دزدی میها بودم، یا داشتم آدم میی خیابونکنیم؛ اما مگه اون زمانی که من آوارهمی

 بگیره؟! 

تره و  تازه، االن آوین پیش صوفه؛ پس چرا نگرانم؟ صوفیه که خیلی زرنگ آره، حق با آنیده. نباید انقدر ترس داشته باشم.

 تونه حواسش رو جمع کنه. آره رها، آروم باش. الکی انقدر نگرانی. می

 سری تکون دادم و گفتم: 

 باشه آنید.  -

 بهش نگاه کردم و ادامه دادم: 

 جا. مون برای شام میایم اونبه صوف زنگ بزن. بگو امشب همه -

*** 

 )آوین( 

 

ت رو  هنوز روی تـخت نشسته بودم و در جواب پیام رضا که نوشته بود »من بالفاصله سیوت کردم.«، نوشتم »من که شماره

 نداشتم!« 

 بازی بودم که صدای صوفیه باعث شد از جام بپرم و برگردم:درحال پیام

 آوین؟ آوین؟! اینجایی؟  -

 ده بود و پرسیدم:روی تـخت چرخیدم سمتش که تو چهارچوب در ایستا
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 شده؟چیه چی -

 که گوشی تلفن دستش بود، گفت:جا درحالیهمون

 آنید االن زنگم زد.  -

 خاله آنید؟! خب؟  -

 جا. خوان شام بیان این خب گفت می -

 با عمو مانی؟  -

 هام رو ریز کردم و ادامه دادم: بعد با شک نگاهش کردم. چشم

 بپزم. آهان، گرفتم! البد من باید شام  -

 ش به پوکر تغییر شکل داد و گفت:حالت قیافه

 خوان بیان. شون میسفید، همهندازی؟ چشمشعور تیکه میبی -

 گفتم:

 شه؟! شون مگه عمو مانی نمیهمه -

 صوفیه پوکرتر از قبل بهم زل زد. لـ*ـبام رو داخل دهنم فرو کردم و گفتم:

 گی!دونم چی میخدا نمیصوفی جونم به -

 یهو منفجر شد:

ی  گم همه؛ یعنی آنید، مانی، تیرداد و بابات و ننهدونیه! میت چیه؟! کله نیست که، کاهاحمق! خنگ! مگه تو اون کله -

 زرزروت! حاال دوزاری کجت افتاد یا نه هنوز؟

 متعجب بهش زل زدم.

 با دهن باز پرسیدم:

 چی؟! -

زد: »به عنایت خداوند طور که زیرلب غر میرو تو حدقه چرخوند و همونهاش اندرسفیه و پوکر بهم زل زد و بعد چشمعاقل

 شناواییش هم از دست داد!«، از اتاق بیرون رفت. 

جا؟! بابا من از خونه در رفتم تا پیش  خوان شب بیان این وای خدا! مامان و بابا؟! خاله آنید و عمو مانی و عمو تیرداد؟! می

 جا؟ با بقیه مشکل ندارما، مشکلم مامانه!بیان اینخوان اونا نباشم؛ حاال اونا می

 کنه!کنه داره ازم مراقبت میکنه و ادعا میتونم فراموشش کنم. واقعاً داره در حقم بدی میهنوز درگیر اون موضوعم. نمی

 گم، تو امشب کاری نداری؟«بالفاصله برگشتم و به رضا پیام دادم »می

 ای منتظر موندم ولی پیامی نداد. یدم. فکر کنم پنج دقیقهم رو مالمنتظر جواب شدم و شقیقه

پوفی کشیدم و گوشی رو خاموش کردم و انداختمش رو تـخت و از اتاق بیرون رفتم. واقعاً باید امشب رو تحمل کنم؟ هیچ راه 

 فراری نیست؟

 ر بهش زل زده بود. ی آشپزِی روی جزیره خم شده بود و متفکوارد هال شدم و صوفیه رو دیدم که روی کتابچه

 دست به سـینه زدم و پرسیدم:

 هنوز تصمیم نگرفتی خانوم خانوما؟  -

 بدون تغییر حالتی گفت:

 حرف اضافی نزن.  -
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 خندیدم و سمتش رفتم. کنارش ایستادم و به کتابچه نگاه کردم. انواع دسرها و غذاهای لذیذ و خوشگل داخلش بود.

 زل زده بود، با خودش زمزمه کرد: هاطور که به تصاویر و متنصوفیه همون

 واقعاً مجبورم؟! خیلی سختن! -

 خب از بیرون سفارش بده. -

 سرش رو خاروند و گفت:

 دسر چی؟ -

 جمهور رو که دعوت نکردی! یه ژله درست کن بذار تنگ غذا. دسر چیه بابا؟ مگه کین؟ رئیس -

 یکیش رو باز کرد و چیزی از داخلش بیرون آورد. ها رفت و در کتابچه رو بست و پوفی کشید. سمت کابینت

 گفت: 

 با تو. -

ی دستم  ی پودر ژلهو چیزی رو سمتم پرت کرد که محکم خورد تو صورتم و من بالفاصله گرفتمش و با تعجب و شوک به بسته

 و بعد به صوفیه نگاه کردم. 

 سمت تلفن روی کابینت رفت و دامه داد: 

 ژله رو درست کن. -

 امری؟ -

 نظرم درست کن.یه کمک هم به -

 هام گرد شد که به کابینت پایین ظرفشویی اشاره کرد و گفت:چشم

 جاست.آرد اون -

 جیغ کردم: با حرص جیغ

 ژله هم زیادشونه. برو بابا اَه! -

داخلش   کشید، با آه و ناله سمت ظرفشویی رفتم تا چیزی پیدا کنم که پودر ژله روطور که سرم تیرهای خفیف میو همون

 بریزم.

*** 

خواستم کردم میو واج ایستاده بودم و داشتم فکر می جا وسط هال هاجای کشیدم و سرم رو خاروندم. همونآروم خمیازه

 کار کنم. چی

تمام کارهام رو کرده بودم. ژله آماده بود و کمک صوفیه هم کرده بودم تا پیتزاهایی که سفارش داده بود رو قشنگ تو ظرف  

 ی چیزها رو آماده کنه. و میز و بساط پذیرایی و بقیهبچینه 

 خواستم و حاال فراموشی گرفتم. دونم من که یه کاری داشتم و چیزی میونیمه و احتماالً بیان؛ اما خب میاالنم ساعت شیش 

 کرده و شالی نازک رو سرش، از اتاق بیرون اومد و با دیدنم گفت:همون لحظه صوف با صورتی آرایش

 کنی؟!کار داری میچی -

 گیج نگاهش کردم. 

 هان؟!  -

 کنی؟ کار میگم داری چیمرگ! می -

 ازش پرسیدم: 
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 گیرن؟تونه آلزایمر بگیره یا فقط پیرزنایی مثل تو آلزایمر میساله هم مینظرت یه آدم هیجدهصوفی به -

 االن به من گفتی آلزایمری؟!  -

 گم که من... نه می -

 قدم بهم نزدیک شد و دوباره تکرار کرد:پرید وسط حرفم و چند 

 گی پیرزن؟!به من می -

 هام رو باال بردم و با حالت تسلیم گفتم:چند قدم عقب رفتم و دست

 گم من... گم صوفی! دارم مینه گوش کن ببین چی می -

 تر اومد سمتم و غرید:عصبی

 من کر هستم؟!  -

 من ِکی گفتم کری؟! -

 تر شد. در بلند شد و صوفیه بهم نزدیک آروم عقب رفتم که صدای زنگ

 جور تحویلت بدم؟االن بزنم ناقصت کنم و به اون مامان و بابات همون -

 فهمی؟!صوفی قربونت برم چرا نمی -

 زنگ دوباره به صدا در اومد و صوف عصبی جیغ زد:

 من نفهمم؟! -

 یا صاحب صبر این چرا مشکل روحی روانی داره؟!

 الیدم:چسبیدم به دیوار و ن

 اصالً من غلط کردم! -

 ی آیفون رو زدم و پا گذاشتم به فرار. زنگ آیفون برای بار سوم بلند شد و من دقیقاً زمانی که صوفیه افتاد دنبالم، سریع دکمه

 خواستم کوِه آشغالخواستم. بدبخت شدم! میهای صوف، تازه یادم اومد اون موقع چی میکردنجیغدر حال دویدن و بین جیغ

 دونم!ی زیر میز وسط پذیرایی رو جمع کنم. صوف من رو فر میده میهولهپفک و هله

 همون لحظه صدای زنگ در بلند شد و من سریع راهم رو کج کردم سمت در که صوفیه نزدیک بود بره تو میز!

 پناه گرفتم.خواست داخل بشه رو هل دادم و سریع پشتش دویدم و در رو سریع باز کردم و اولین نفری که می

 صدای متعجب بابا بلند شد: 

 آوین؟!  -

 ش بهش نگاه کردم و گفتم:از سرشونه 

 جا امنیت جانی نداریم بیاین برگردیم!بابا این -

 صدای صوفیه از جلوی بابا بلند شد:

 هام نبر! من داخل باید به حسابت برسم.آوین بیا داخل ببینم. آبروی منو جلو همسایه -

 نمیام! -

 مامان از کنارم پرسید: 

 شده مگه؟!چی -

 شد، با خنده گفت:گذشت و داخل میعمو تیرداد که داشت از کنارم می
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 کردنت باشه عمو جون؟بینیم باید یکی در حال نصفچرا هربار که ما تو رو می -

 شد گفت:طور که داخل میخاله آنید هم همون

 شعور بارش آورده.ش کمننه -

ر نگاهش کردیم و اون هم خندید و داخل شد. بابا از جلوم کنار رفت و رفت داخل خونه و عمو مانی کنارم  من و مامان پوک

 ایستاد و دستش رو روی کمرم گذاشت و گفت: 

 بیا برو تو عمو جان، کسی کاریت نداره.  -

ای که تشنه به خونم  صوفیهو مامان هم دستم رو گرفت و من رو همراه عمو مانی مثل یه خرگوش لرزون و ترسیده از کنار 

 کرد، عبور داد و داخل شدیم. داشت نگاهم می

 رفتم و بین مامان و بابا نشستم و بقیه هم نشسته بودن. صوفیه سمتمون اومد که چسبیدم به بابا که متعجب نگاهم کرد. 

 صوف گفت،:

 زحمت دادین تشریف آوردین. -

 تیرداد پوکر گفت: 

 خیلی ممنون مراحمیم.  -

 ای کردم که صدای متعجب خاله آنید اومد: خندهتک

 روزه آوردی؟! چرا این شکلی شده؟!صوف چه بالیی سر این بچه یه -

 گیج زل زدم به خاله آنید و بقیه متعجب به من خیره شدن. 

 صوفیه با گیجی پرسید:

 طور؟! چه -

 ه خیره بودم. های متعجب بقیو نشست رو مبل و زل زد به من. من همچنان گیج به نگاه

 مامان دستش رو روی پیشونیم گذاشت و گفت: 

 چرا داغی آوین؟!  -

 بابا هم دستم رو گرفت و بهم نگاه کرد و با نگرانی گفت:

 چشماش قرمزه رها!  -

 تر گفت:مامان دستم رو گرفت و نگران

 بدنش داغه!  -

 ور شدن؟!اومدن. یا خدا! چرا یهو سمتم حمله کردم که یهو همه از جاشون بلند شدن و سمتممتعجب به کارهاشون نگاه می

 همه باال سرم ایستادن و با نگرانی و سؤالی بهم زل زدن. 

 صوفیه نگرون گفت:

 آوین چی خوردی تو؟! چرا رنگت شده شبیه جسد؟! -

 خاله آنید: نکنه مسموم شده صوف؟! 

 بابا چیزی نخورده که! صوفیه: نه

 گیج رو بهش پرسیدم: 

 س؟!خاطر قرصهبهنکنه  -

صفحه 36 نطفه ي انتقام  : کیمیا وارثی بسم اهللا الرحمن الرحیم

صفحه 36 Skins98.irاسکین 98



 مامان متعجب پرسید،: 

 قرص؟!  -

 صوف گفت:

 کرد ژلوفن خورد. صبحی سرش درد می -

 بابا اخمی کرد و مامان عصبی گفت:

 آوین تو ژلوفن خوردی؟!  -

 سریع گفتم: 

 شد!خواستم، نداشت. برای همین مجبوری ژلوفن خوردم. سرم داشت منفجر میخدا کدئین میبه -

 تر شد که گوشیم تو جیبم لرزید. به بقیه باال سرم نگاه کردم و گفتم:اخم مامان پررنگ

 کم فاصله بگیرین؟!شه یهمن حالت تهوع گرفتم می -

 سرجاشون برگشتن و من آروم گوشیم رو درآوردم.

 مامان عصبی رو به صوفیه گفت:

 وآشغال خورده؟!این باز آت -

 اب صوف، گفت: نگاه عمو تیرداد به زیر میز افتاد و قبل از جو

 رها؟ -

مامان عصبی نگاهش رو به عمو دوخت. عمو تیرداد با نگاهش به زیر میز اشاره کرد و مامان و بابا و بقیه نگاهشون به اون 

 زیر کشیده شد.

 گوشی رو تو دستم فشردم و رو به عمو گفتم: 

 از پشت بهم خنجر زدی! دیگه دخترت نیستم. -

 زمان جیغ مامان بلند شد:رد و هموکوله کش رو کجعمو برام قیافه

 آوین! -

 بالفاصله از جام پریدم و دویدم تو آشپزخونه و پشت جزیره پناه گرفتم و تندتند گفتم:

 خدا حالم خوبه اصالً طوریم نیس آخه!ی اضافه خوردم! غلط کردم! بهای با قهوهمامان شکر قهوه -

 از جاش بلند شد و عصبی گفت:

 شه؟! هان؟دونی زیاد چیزای چرب بخوری ِچت میباید شورش رو دربیاری؟! نمیازت غافل شدم  -

 خاله آنید گفت:

 خب حاال بشین رها! خیله -

 مامان: نه این دیگه شورش رو درآورده! 

 بابا بلند شد و سعی کرد مامان رو بشونه و گفت: 

 گه حالش خوبه دیگه رها. داره می -

 شده؟!مامان: پس چرا این شکلی 

 عمو مانی گفت: 

 خوای که مثل اون سری شه؟ رها نمی -
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من از غفلتشون استفاده کردم و زیرزیرکی پسورد گوشیم رو زدم و پیامی که برام اومده بود رو باز کردم. رضا بود. گفته بود  

 »ببخشید دیر پیام دادم، جایی هستم.«

 خواستم نجات پیدا کنم.شه منم بیام؟«. فقط میسریع و تندتند نوشتم »کجایی؟ می

 گفت،:صوفیه داشت به مامان می

 خوردم. ش رو که نخورده، منم کنارش میهمه -

 عمو تیرداد با مسخرگی گفت:

 کنین؟! االن واقعاً دارین سر خوردن بحث می -

 مامان که بین بازوهای بابا مهار شده بود، عصبی گفت:

 زش غفلت کنم و ببینه فرصت گیر آورده باید یه گندی بزنه! نخیر! من از این شیطونیاش بدم میاد. هربار ا -

 رضا پیام داد »آره بیا. آدرس بدم یا بیام دنبالت؟« 

 زحمت بیا دنبالم.« که صدای حرصی بابا دراومد:بالفاصله نوشتم »بی

 ها. کنی؟! این بلبشو زیر سر توئهکار میآوین؟! معلوم هست داری چی -

کردن. سرم رو چسبیدم و آروم  بازی کردن. شروع کردم به نقشبهشون زل زدم که عصبی نگاهم میسرم عین فنر باال اومد و 

 نالیدم:

 کم سرگیجه دارم!بابا یه -

 کرده گفتم:ی مامان نگران شد. سریع شکمم رو چسبیدم و هول های بابا باز شد و چهرهاخم 

 پیچه. مامان... مامان دلم داره تو هم می -

شویی ها دستم رو روی دهنم گذاشتم و تند دویدم سمت دست زدهپرید و خواست سمتم بیاد که سریع و مثل شوکمامان از جاش 

 و در رو محکم بستم.

 گفت:صدای عمو تیرداد اومد که می

 که گفت خوبم!این  -

 زدن از خودم درآوردم و چندبار سرفه کردم!شیر آب رو باز کردم و الکی صدای عق

 پیام گوشیم اومد. خوندمش »آدرس بده.«صدای دینگ 

 زدن.اومد و تندتند در میشویی میصدای مامان و بابا و بقیه از بیرون دست

 جام.«دقیقه دیگه اونی صوف رو نوشتم. پیام داد »تا َدههام رو خشک کردم و آدرس خونهدست 

یسم رو به صورتم مالیدم و صورت و دهنم رو خیس  های خهام رو زیر شیر آب گرفتم. دستگوشی رو چپوندم تو جیبم و دست

 ی لباسم رو خیس کردم تا نمایشم کامل بشه و شیر آب رو بستم. کم آب تو دستم ریختم و یقهکردم. بعد یه

 حالم رو خراب نشون دادم و در رو آروم باز کردم. مامان با دیدنم سریع اومد سمتم و بـغلم کرد و نگران گفت: 

 آخه یهو چت شد؟! وای خدا دخترم -

 سعی کردم اشک تمساح بریزم و با بغض نالیدم: 

 مامان! حالم بده.  -

 صوف گفت:

 رها بیارش بشینه. -

 مامان خواست با کمک بابا من رو داخل هال ببره که سریع گفتم:
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 نه! -

 برگشتن و گیج نگاهم کردن که مظلوم گفتم:

 کم برم بیرون قدم بزنم شاید حالم خوب شد.یه -

 با سریع گفت:با

 ته. اگه حالت بد شد چی؟ نخیر، بیا بگیر بشین تا یه چیزی بیارن بخوری. شاید از معده -

 کنه برا اونه.شم. سرمه که درد میخدا باد به سرم بخوره خوب میبابا به -

 خاله آنید گفت:

 چه ربطی داره؟! -

 عمو تیرداد شیطون لبخند زد و گفت:

 هم زده. خورده بهش نساخته حالش رو بهمعلوم نیست چی  -

 دردی گفت:پوکر نگاهش کردم که عمو مانی با هم

 کم بره بیرون و برگرده. ما هستیم دیگه.شه خب بذارین یهجوری حالش خوب میگه اینکارش دارین خب؟ اگه میچی -

 مامان دستش رو دور کمرم انداخت و گفت:

 حدأقل شام بخور بعد برو. -

 کال گوشیم رو شنیدم و سریع گفتم: صدای میس

 ترسم حالم بدتر شه. نه می -

 بابا با حرص بهم گفت:

 جوری شدی!غذاییته که اینخاطر همین کمبه -

 با لجبازی نگاهش کردم که صوفیه گفت: 

 یه مسکن بخور و برو یه دوری بزن و برگرد.  -

 مامان سریع گفت:

 خوای؟ ها. چیزی نمیکم دور بزن و زود برگرد. دور نشیبخوابه. برو یهنه بذار برگشت مسکن بخوره و  -

 سریع گفتم: 

 خوام. من رفتم. نه نمی -

لباسی کنار  شون رد شدم و شالم رو از روی چوبای بگن و یا نظرشون عوض بشه، سریع از بینکه باز چیز دیگهو قبل از این

 شدم و بدون هیچ حرفی بهشون، در رو بستم.در چنگ زدم و رو سرم انداختم و از خونه خارج 

با کلی ذوق و شوق باال و پایین پریدم و آروم جیغ زدم و هورا کشیدم که یهو در خونه باز شد و من سریع عادی شدم و تظاهر  

 کردم هنوز حالم بده و برگشتم. 

 کرد.های گرد داشت نگاهم میصوفیه با چشم

 چیه؟!  -

 متعجب گفت: 

 ده؟! مخت هم معیوب ش -

 پوکر نگاهش کردم و گفتم: 
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 کردم بهتر شه. کم باال پایین میدل پیچه گرفتم داشتم یه -

 چه ربطی داره؟! -

 کالً الل شدم!

 گم آروم دستش رو سمتم دراز کرد و گفت:دید چیزی نمی

 اینو بگیر فقط مراقب باش. -

المبورگینی سفید و خوشگل صوف بشم؛ اما عادی   به سوئیچ دستش و ریموت در نگاه کردم و کلی ذوق کردم که قراره سوار

 گفتم:

 اون یکی ماشین بابام بود که سوئیچش دستمه.  -

 عیب نداره با این برو. کروکش هم باز کنه باد بخوری قشنگ حال کنی بهتر شی.  -

 با ذوق سوئیچ و ریموت رو گرفتم و خواستم تشکر کنم که سریع ادامه داد: 

 و آخرمم بود که بهت اجازه دادم. مراقبش هستیا. دفعه اول -

ی آسانسور رو زدم و  وکوله کردم و بعد دکمهم رو جلو در بسته کجنیشم بسته شد و اون هم رفت داخل و در رو بست. قیافه

 گوشیم رو از جیبم درآوردم. رضا نوشته بود »من جلو در هستما. همون در چوبِی تیره.«

« رو زدم. آسانسور ایستاد و من پریدم بیرون و بدو سمت Gم داخل و دکمه » سریع در آسانسور رو باز کردم و پرید

 ی ریموت رو زدم و در پارکینگ باز شد. المبورگینی صوف رفتم و دکمه

ی براق المبورگینی کشیدم و گل از گلم شکفت. از شوق جیغ آرومی کشیدم و خندیدم که صدای رضا تو  دستی روی بدنه

 پارکینگ پیچید:

 آوین؟!  -

 اومد و انگشتم رو روی بینیم گذاشتم و محکم گفتم: سریع برگشتم سمتش که داشت به طرفم می

 هیس!  -

 هاش رو باال برد و گفت:دست 

 ببخشید!  -

 تر پرسید:بعد سمتم اومد و آروم

 کنی؟ بیا دیگه. کار میداری چی -

 بهش لبخند زدم و گفتم:

 دوست داری امشب حال کنیم؟  -

 هاش گرد شد و گفت: چشم

 کنی... آوین ببین من واقعاً اون پسری که فکر می -

 هام گرد شد و سریع گفتم:من بدتر از اون چشم 

تونه »خوش بگذرونیم«  گم حال کنیم یعنی خوش بگذرونیم. و اگه ذهن بدبختت نمیقدر ذهنت خرابه بابا! میگی؟! چهچی می -

 ز »خوش گذرونی« یعنی با المبورگینی خفنم بریم دوردور. رو تحلیل کنه، باید بگم منظورم ا

 رضا متعجب و گیج به من و بعد به المبورگینی نگاه کرد و دهنش باز موند. با شگفتی گفت: 

 آوین تو مگه چندتا ماشین داری؟! -

 لبخند مغروری زدم و گفتم:
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 دیگه دیگه.  -

 ی باز شد. با همون لبخندم ادامه دادم:ی سوئیچ رو فشردم و المبورگینی خوشگلم با صدایو دکمه

 دید جناب؟افتخار می -

 ای شد. سریع گفت:کم تبدیل به لبخند گندهدهن باز رضا کم

 من... من برم ماشینم رو قفل کنم بیام!  -

بازتر  و تندی از پارکینگ بیرون رفت. خندیدم و سوار شدم و دستی به ُرل کشیدم و تو دلم کلی ذوفق کردم. نیشم از این 

 شد. نمی

ی  روشنش کردم و با مالیمت ُرل رو چسبیدم و آروم پام رو روی گاز گذاشتم و بعد حرکت کردم. تاحاال هزاربار به صوفیه

تر از این جور مواقع؛ اما مگه خسیسبار بذاره سوارش بشم یا روندش رو یادم بده برا اینخسیس التماس کرده بودم حدأقل یه

 شده اجازه داده. تعجبم که چیهم هست؟! االنش هم م

وقت گند بزنم به ماشین. صوفیه پاره که هیچ، از روی جهان  ترسیدم تند برم یا یهبرام روندنش سخت بود. راحت نبودم. می

 کرد!هستی محوم می

ی  . دکمهماشین رو از پارکینگ بیرون بردم که دیدم رضا سوئیچ رو از ماشین درآورد و بیرون اومد و ماشین رو قفل کرد

 ریموت رو زدم تا در پارکینگ بسته بشه و رضا رو صدا زدم تا بیاد. 

 بدو بیا دیشب که. -

 با نیش باز سمتم اومد و پرید داخل و کنار من نشست. پام رو روی گاز گذاشتم و حرکت کردم. رضا خندید و گفت:

 ها. عجب حالی میده -

ها رو جلو زدم و وقتی دیدم هیچ آهنگ قشنگی نداره، زدم فولدر بعدی که  آهنگمن هم خندیدم و ضبط رو روشن کردم. تندتند 

 « پخش شد. Vicetone« از » Walk thru fireآهنگ باحال » 

 ی کروک رو زدم تا باز بشه. نیشم باز شد و آهنگ رو زیاِد زیاد کردم که پام رو بیشتر روی گاز فشردم و تندتر روندم و دکمه

ها با  کرد. صدای آهنگ باال بود و سرعت ماشین زیاد بود و تو خیابونالی سرمون خودنمایی میشب خنکی بود و ماه با 

 کردیم. خندیدم و کلی ِکیف میخورد و ما بلند بلند میروندیم. باد تو صورتمون میسرعت می

 رضا بلند خندید و داد زد: 

 چه حالی میده!  -

 من هم داد زدم و بلند خندیدم. ازش پرسیدم:

 ب کجا برم؟خ -

 برو بام محک. -

*** 

وساعت و نیم رسیدیم. حاال هردومون کنار هم روی تپه  ی صوف و بام محک طوالنی بود و بعد از یکی راه خونهفاصله

 ایستاده بودیم و به شهر پایین پامون خیره شدیم. شهر دودی و بزرگ زیر پامون. 

 تر بود و به ماشین تکیه زده بود. کردم و رضا هم کمی عقبپایین رو نگاه میجا ایستاده بودم و مانند اونی درهی تپهمن لبه

 جا نیومده بودم. تا حاال این -

 رضا پرسید:

 جدی؟! -

 اهوم.  -
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 خندید و گفت:

 جا که پاتوق منه. این  -

رفته بود. تنها صدا،   جا تو سکوت فروخم شدم و بعد اون لبه نشستم و پاهام رو آویزون کردم. آسمون سیاِه سیاه بود و همه

 های اطرافمون بود. صدای جیرجیرک

 رضا اومد و کنارم نشست و اون هم به شهر زل زد.

کردیم. انگار ذهن ها نشسته بودیم و هردومون انگار به یه چیزی فکر میتو سکوت شب و تاریکی آسمون و آواز جیرجیرک

 هردومون درگیر بود.

کردم که تو این شهر بزرگی که از طور که به شهر زیر پام خیره بودم، داشتم به این فکر میهموندونم؛ اما من رضا رو نمی

 رسه، چه خبره! چه اتفاقاتی داره میفته! نظر آروم میاین باال به

 آروم گفتم:

 کنی؟م نمیاگه یه چیزی بگم، مسخره -

 زیرچشمی نگاهم کرد و گفت:

 البته که نه.  -

 گفتم:نفس عمیقی کشیدم و 

 گذره؟نظرت تو این شهر چی میبه -

 با لحن گیجی پرسید: 

 منظورت چیه؟!  -

 یعنی... خب، این شهر رو نگاه کن.  -

 ازم چشم برداشت و به پایین خیره شد و من ادامه دادم:

کنن و به  امرار معاش میای کار نداره. دارن کنن؛ تو آرامش. کسی به کس دیگهشون رو میساکت و آروم. مردم دارن زندگی -

 شون ادامه میدن تا روزی که بمیرن. زندگی

 رضا سؤالی و با تعجب گفت:

 خب، منظورت از این حرفا چیه؟! -

 ی شهر زیر پام بودم، گفتم:طور خیرهپاهام رو باال آوردم و بـغلشون کردم و همین

بینیم،  ی این شهر بزرگ! این ظاهره که ما داریم میپرده گذره؟ پشتنظرت این ظاهره یا باطن؟ پشت پرده چی میخب حاال به -

 س! یه نمایش کوچیک؛ اما همیشه پشت پرده فرق داره، همیشه یه رازی اون پشت نهفته

 دونم شاید اون هم یه چنین چیزی رو قبول داشت.رضا چیزی نگفت. سکوت نکرد. نمی

 آروم گفت:

 شاید حق با تو باشه!  -

 گفتم:  خند کوچیکی زدم ونیش 

 دونم که هست؛ مطمئنم. می -

 بهم نگاه کرد و گفت:

 دونی که این شهر راز داره؟ از کجا مطمئنی؟ از کجا می -

 طوره. هرچی تو دنیاس پشتش یه رازی هست.همه چی همین -
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 لبخند کوچیکی زد و گفت:

 استداللت رو دوست دارم.  -

 چیزی نگفتم؛ فقط من هم یه لبخند کوچولو زدم. 

 از جاش بلند شد. سرم رو بلند کردم و بهش زل زدم که گفت: یهو رضا

 پکایی که تو راه گرفته بودیم رو بیارم. تا االنم ممکنه آب شده باشن.من برم آیس -

 سر تکون دادم. 

 باشه. -

هر رازهایی دونم که این شرفت سمت ماشین و من دوباره به پایین خیره شدم. حتی اگه کسی قبول نداشته باشه؛ اما خودم می

 هم داره! 

 گوشیم زنگ خورد و من از جیبم درش آوردم و جواب دادم: 

 الو؟  -

 صدای مامان از پشت خط اومد:

 گردی؟ الو آوین؟ خوبی؟ بهتر شدی عزیزم؟ کجایی ِکی برمی -

 ساعت دیگه میام خونه. سالم مامان. آره خیلی بهترم. تا یک -

 دوباره پرسید:

 کجایی؟ -

 بیرون. -

 تونه از دهنم بکشه بیرون که دقیقاً کجام.دونست که نمیسکوت کرد. می

 بعد گفت: 

 باشه. مراقب خودت باش. -

 فعالً مامان.  -

 این رو گفتم و قطع کردم. گوشی رو برگردوندم داخل جیبم و برگشتم پشت سرم تا ببینم چرا رضا هنوز نیومده.

 صدا زدم: 

 کنی یا بیاری؟ پک درست رضا؟ رضا؟ رفتی آیس -

 ی ماشین بیرون اومد و گفت:ش از شیشههمون موقع کله

 جا یکمش ریخته. تمیز کنم االن میام. این  -

 خوای؟کمک می -

 دوباره سرش رو داخل برد و داد زد:

 نه. -

 گند نزنی به چرم ماشین رضا.  -

 اوکی بابا. -

 روم.حال غمگین روبه داشتنی و در عینی دوستخندیدم و دوباره برگشتم سمت منظره

 دونم چرا؛ اما انگار برام غمگین هم هست. این شهر بزرگ و روشن و دودی، انگار غم هم داره.نمی
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روش گرفتم و پک اومد و سینی رو به من داد و خودش کنارم نشست. سینی رو روبهباالخره رضا با سینی حاوی دوتا آیس

 رداشتم و سینی رو کنارم گذاشتم. پکش رو برداشت و من هم برای خودم رو بآیس

 قول خاله آنید عین گاو بخورمش!تونستم بهپک تقریباً آب شده بود و از شکل افتاده بود؛ اما هنوز هم میآیس

 هاش رو هم زدم تا کامل مخلوط بشه باهاش و قاشق پر رو داخل دهنم گذاشتم.اسمارتیس 

 کاش داداشت هم میاوردی. -

 ت:قاشقش رو پر کرد و گف

 خواب. میره تو رخت ۷عالوه، اون از ساعت دو نفری که حالش بیشتره. به -

 پرسیدم: 

 چرا انقدر ذوق؟!  -

 خندید و گفت:

 شه دیگه. س، انرژیش تخیله میوورجهکل روز درحال ورجه -

دستم رو جلوی دهنم بگیرم، که فرصت کنم جا و بدون این خندیدم و خواستم قاشق رو داخل دهنم ببرم که یهو دلم پیچید و همون

 کاری نشه. ور کنم تا کثافتاستفراغ کردم! حتی نشد روم رو اون 

هام رو جلوی دهنم گرفتم تا از استفراغ ش پخش زمین شد. دستپک از دستم افتاد و همهای کردم و ناخودآگاه آیسسرفهتک

 دوباره جلوگیری بشه. 

 نگران پرسید: رضا سریع از جاش پرید و سمتم خیز برداشت و 

 آوین؟! آوین؟! یهو چت شد؟  -

گذره و باال میاد؛ ولی وقتی دهن باز  کردم چیزی از گلوم داره میش حس میریخت و همهم میآروم روی گونههام آروماشک 

 اومد! کردم تا باال بیارم، هیچی نمیمی

 آوین؟!  -

 ی دستمال برگشت.ماشین و کمی بعد با جعبههای کثیفم از جاش پرید و دوید سمت با دیدن وضعیت من و لباس

 حالی دستش رو کنار زدم و گفتم: کردن صورتم. با بیسر هم دستمال درآورد و شروع کرد به پاکپشت 

 خوبم!  -

 کار کردی. نه نیستی آوین! بذار تمیزت کنم. نگاه با خودت چی -

 مردم. چنین حال بدم میش بود. داشتم از خجالت و همو دوباره جلو اومد و دستمال رو روی لبم کشید و دقیق مشغول کار

شدم و انواع افکار منفی به ذهنم تر مینگاهش به دنبال حرکت دستش و دستمال، روی لبم بود و من هرلحظه کالفه و کالفه

 کرد. که این بدبخت فقط داشت لبم و دور دهنم رو تمیز میآوردن؛ درحالیهجوم می

 تش رو کنار زدم و گفتم:دیگه طاقت نیاوردم و دس

 بسه دیگه! -

 هام رو تندتند تمیز کردم. کنار رفت و من دستمالی درآوردم و لباس

 رضا نگران بهم زل زد و پرسید:

 چت شد یهو آوین؟!  -

 لـب زدم: 

 جوری شدم!دونم. یهویی ایننمی -
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 مگه میشه؟! -

 کم حالم بد بود. خب از صبح هم یه  -

 تر پرسید:نگران 

 چرا؟!  -

 شدم.تر میهای این هم کالفهدست از کارم برداشتم و نگاهش کردم. خودم کالفه بودما، از سؤال 

 دونم.نمی -

 این رو گفتم و نگاه ازش برداشتم و دوباره مشغول کارم شدم.

 نچی کرد و گفت:پک متالشیم نگاه کرد و نچرضا به آیس

 کار کردی با این حیفی! نگاه کن ببین چی -

 خندیدم و گفتم:

 پک که نیومده. فدا سرم. قحطی آیس -

 پک انداختم.ها رو کنار آشغال آیسها و صورتم رو پاک کردم و دستمالونیمه لباسلبخند زد و من هم نصفه

 ها نگاه کرد و گفت: پکم و دستمالوپال بودن آیسکاری و پخشرضا به کثافت

 . تموم خدمات شهری و اجتماعی رو بردی زیر سؤال.فردا باید به شهرداری پاسخگو باشی آوین -

هم ریخت و نزدیک بود بیفتم که رضا بالفاصله سمتم اومد و  خندیدم و از جام بلند شدم و خواستم قدمی بردارم که یهو تعادلم به

 زیر بازوم رو گرفت. 

 نالیدم:

 خدایا! آخه من چه مرگمه؟  -

که تا چند دقیقه پیش اصالً احساس گرسنگی شکمم داره ضعف میره؛ درحالی کردمتونستم راه برم و احساس میاصالً نمی

 خواست گریه کنم!دونم چرا؛ اما شدیداً دلم مینداشتم. نمی

 هاش رو زیر گردن و زانوهام زد و آروم بلندم کرد و گفت:رضا تو یه حرکت دست

 برمت آوین. هوات رو دارم، نترس.خودم می -

 هاش رو آروم بستم.ش چسبوندم و چشم العمل یا مخالفتی، فقط سرم رو به سـینهو عکسترین حرف بدون کوچیک 

رضا سمت ماشین رفت و من رو آروم عقب خوابوند و خودش رفت و پشت ُرل نشست. کروک رو بست تا سردم نشه و ماشین 

 رو روشن کرد و راه افتاد.

کمی هم  قدر نگرانم بود. برام جالب و یهه فکر و محتاط بود. چهقدر بروند تا من حالم بدتر نشه. چهماشین رو آروم می

 انگیز بود؛ البته با چاشنی ترس!هیجان

 ترسیدم دل ببندم، به یه پسر. از این متنفر بودم. می

 لبخند زدم و آروم گفتم: 

 پکت رو زهرمارت کردم! آیس -

 از آیینه بهم نگاه کرد. لبخند مهربونی زد و گفت:

 وین.فدای سرت آ  -

 های کسی انقدر خوشحال نبودم. ها و نگرانیقدر مهربون بود. تا حاال از مهربونیقدر خوب بود. چهبهش لبخند زدم. چه

 ی صوف. رضا بیدارم کرد و گفت:که رسیدیم دم در خونهتو ماشین یه کوچولو خوابیدم تا این
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 خوای ببرمت باال؟ می -

 کم از حال بد و ضعفم بکاهم. آروم نشستم و گفتم:شن؛ پس سعی کردم یهتر میدونستم رضا رو ببینن از داعش هم بدمی

 ممنونم رضا، واقعاً به زحمت افتادی. امشب رو برات خراب کردم، ببخشید!  -

 لبخند قشنگی زد و گفت:

 پک.که تو رو توی حال بد دیدم شب رو برام خراب کرد، نه نخوردن یه آیساین  -

 . باز هم خجالت! من قبالً هم انقدر خجالتی بودم؟!سرم رو پایین انداختم لـ*ـبم رو گزیدم و 

 آروم گفتم:

 میشه در پارکینگ رو باز کنی؟ ریموت رو کاپوته.  -

 سریع برگشت و گفت: 

 آره حتماً.  -

 ش رو زد. سمتم برگشت و پرسید: و ریموت رو برداشت و دکمه

 خوای خودم ماشین رو ببرم تو پارکینگ؟می -

 رو باز کردم و آروم پایین اومدم و گفتم:در 

 جوریش هم تو زحمت افتادی. مرسی. همین -

 پیاده شد و گفت:

 وپرت میگی. قدر چرتچه -

 خندیدم و گفتم:

 قدرم ُرکی تو! چه -

 اومد سمتم و گفت: 

 تونی راه بری؟ می -

 آروم سمت در راننده رفتم و گفتم: 

 خدا رو شکر هنوز فلج نشدم. -

 لبخند زد و من پشت فرمون نشستم و رضا سمتم اومد.

 ها مثل آتیش بود، سوزاننده! کم بهم زل زد؛ انگار که بخواد چیزی بگه. من هم نگاهش کردم و چیزی نگفتم. این نگاهیه

 باالخره گفت:

 مراقب خودت باش. اگه دوباره طوریت شد حتماً خبرم کن.  -

 لبخند زدم. 

 داش کوچولوت باش. تو هم مراقب خودت و دا -

 جا بود. لبخند زد و چند قدم عقب رفت. ماشین رو حرکت دادم داخل پارکینگ و بعد دکمه رو زدم و برگشتم. رضا هنوز اون 

 براش دست تکون دادم که لبخند زد و در کامل بسته شد و من دیگه ندیدمش.

پیچید،  و ملودی مالیمی که تو فضای کوچیکش می  کردبه بدبختی تو آسانسور موندم. انگار فضای بسته حالم رو بدتر می

 کرد. م میداشت دیوونه 

 که در باز شد، سریع پریدم بیرون. انگار که از انفرادی فرار کرده باشم!محض اینبه
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 نفس عمیقی کشیدم و سمت در رفتم و زنگ زدم. کمی بعد در باز شد و صوف گفت:

 چه عجب!  -

 درآوردم و داخل شدم و از کنارش گذشتم.هام رو بدون حرفی کفش

 صوف کنار رفت و گفت:

 درازی نکردی. چه عجیب! زبون  -

 بقیه هنوز بودن. با دیدنم، بلند شدن و مامان سریع اومد سمتم و گفت:

 وای آوین چرا نمیای؟ ببینمت.  -

 بازوهام رو گرفت و با دقت بهم زل زد و من کالفه نگاهش کردم.

 نگران گفت: 

 ی خونه! ! چرا چشمات قرمزه؟! کاسهآوین -

 بقیه سمتمون اومدن و بابا دستش رو روی پیشونیم گذاشت. 

 سرده سردی دختر! -

 عمو تیرداد: چرا رنگت عین میت شده بچه؟! 

 مامان غرید: 

 اِ تیرداد!  -

 مگه دروغ میگم خب؟! -

 رو کنار زدم و نالیدم: شد. ماماندورم جمع شده بودن و من واقعاً از این وضعیت حالم داشت بد می

 اَه ولم کن مامان! -

 هام افتاد و پرسید:رفتم و خودم رو روی مبل انداختم و لم دادم. عمو مانی چشمش به لباس

 کار کردی؟!کجا بودی مگه؟ با لباسات چی -

 بده؟  بینین حالمم؟ مگه نمیحوصلهبینین بیخواست داد بزنم بگم دست از سرم بردارین. مگه نمیدلم می

 شه دورم رو خلوت کنین؟می -

 تر از همیشه پرسید: کم عقب رفتن. مامان نگرانخدا رو شکر گیر ندادن و یه

 آوین، کجا بودی؟ چرا این شکلی شدی؟! -

 یهو با دردی که توی شکمم پیچید از جام پریدم و شکمم رو چسبیدم. 

 مامان: آوین! 

 که بیفتم داد زدم:اد سمتم که یهو با بلند شدنم سرگیجه گرفتم و قبل از اینبقیه با نگرانی نگاهم کردن و مامان خواست بی

 مامان! -

هام رو باز بذار یا به  تونستم چشممامان بالفاصله سمتم دوید؛ اما بابا زودتر بهم رسید و سریع من رو گرفت و بلندم کرد. نمی

 صداهای دور و اطرافم توجه کنم.

جا تو بـغل بابا، خودم رو  نداشتم، روی هیچ چیز. حالم خیلی بد بود و دوست داشتم بخوابم؛ پس همون انگار گیج شدم. تمرکز 

 ی چیزی از اطراف نشدم. رها کردم و بعد دیگه متوجه

*** 
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 )رها( 

 

اصرار کردم تا ی صوف نبود؛ فقط من و اون بودیم. غیر از من کسی تو خونهشدم. بهجا هم بند نمیرفتم و یهتندتند راه می

 بقیه برن و سامیار هم با کلی التماس فرستادم خونه. 

جا و  ش اینشد بندشون کرد. سامیار هم مثل مرغ سرافکنده همهجا نمیتا نزدیک سه صبح همه بودن و نگران آوین و یه

ود. به بیمارستان زنگ  گشت تا آوین حالش خوب بشه. با دکتر مخصوصمون تماس گرفت، نبجا بود و هی دنبال راهی میاون 

 تونه دارویی چیزی پیدا کنه یا نه؛ اما هیچی که هیچی!زد. رفت تا داروخونه تا ببینه می

آخرش هم همه رو فرستادم خونه تا هم خودشون استراحت کنن و هم ما یه فکری کنیم. سامی خیلی اصرار کرد بمونه؛ ولی  

 زور فرستادمش خونه. استراحت نیاز داشت و بهواقعاً حالش بد بود و از طرفی خسته هم بود و به 

ی انتهای اتاق خواب و بیدار. من هم پایین تـخت نشسته بودم و زل زده آوین هنوز روی تـخت خواب بود و صوف روی کاناپه

 بودم به آوین. 

 اسه درمیان!هام دارن از کساعت هشت صبح بود و یه لحظه هم چشم روی هم نذاشتم و االن حس این رو دارم که چشم

 دونم متنفرم. که هیچی نمیهوشه یا خواب. از این دونم بیجوری شده. حتی نمیدونم چرا یهویی این بدجور ترس داشتم. نمی

هام تو هام رو بیشتر از این باز بذارم. سرم درد گرفته بود. از این حجم از تحمل اخمتونستم چشمنفس عمیقی کشیدم. واقعاً نمی

 که دیگه بیدار بمونم.هام رو بیشتر از این باز بذارم، و نه اینتونستم چشمچون نه میهم رفته بود؛ 

 کم بسته... هام گرِم گرم شدن و کمقدر گذشت و ِکی دقیقاً چشمدونم چهآخر سر نمی

*** 

 )آوین( 

 

آخه چی؟! انگار یه نیمی از   کردم یه چیزی کم دارم. عجیب بود؛کرد و احساس میبا گیجی از خواب بیدار شدم. سرم درد می

 وجودم نیست! 

 زمان با سرگیجه، حالت تهوع هم گرفتم.چرخه. همخیز شدم تا بشینم که یهو احساس کردم دنیا داره دور سرم مینیم

 سریع به حالت قبلیم برگشتم و دراز کشیدم. 

 نبود. که خوابیده بودم و استراحتم رو کرده بودم؛ اما باز هم حالم خوببا وجود این

سرم رو چرخوندم و مامان رو دیدم که پایین تـخت نشسته و سرش رو تشکه و خوابیده. سرم رو بلند کردم و صوفیه هم دیدم  

 ور اتاق رو کاناپه خوابه.که اون

 و فوت کردم بیرون.خیز شدم و بعد خیلی آروم نشستم. نفسم ر. نیمآروم و محتاط سعی کردم بشینم

 . بالفاصله دیوار رو چنگ زدم و ایستادم.اومدم و خواستم قدمی بردارم که سرم گیج رفت آروم از تـخت پایین

 ساله نخوابیدم!سوختن؛ انگار که یکهام هم می. چشمکردرفت و هم درد میسرم هم گیج می

ای بود و   شیشهکشیدم، از اتاق آروم خارج شدم. رفتم و جلوی دیواری که تماماً طور که دستم رو روی دیوار میهمون

 کاری شده بود ایستادم.آیینه

 تر از یه کف دست سیاه شده بود. هام هم کوچیک پریده. زیر چشمهام قرمِز قرمز بودن و صورتم رنگزل زدم به خودم. چشم

 با دیدن خودم قلبم ایستاد. این منم؟! چرا این شکلی شدم؟

 آوین؟!  -

کرد. آروم سمتم اومد  کرده دم در اتاق ایستاده بود و با نگرانی نگاهم میهای پفبا صدای مامان سریع برگشتم. مامان با چشم

 ش ببینم.های تیرههای اشک رو توی چشمش بهم زل زد و تونستم حلقههای بادکردهروم ایستاد. با چشمو روبه
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 یهو من رو کشید توی بـغلش و گفت:

 جوری شدی؟! آوین دخترم چرا این  -

 نالیدم: آروم 

 حالم خوب نیس مامان!  -

 پشتم رو دست کشید. 

 شی دخترم. شی عزیزم. خوب میخوب می -

هام  هام تندتند روی گونههق کردم و اشک چیز، بلند هق توجه به هیچهام سرازیر شدن. بییهو بغض کردم و بالفاصله اشک

 ریختن.

 مامان رو محکم بـغل کردم و گفتم:

 جوری شدم؟! من چمه؟!شم! مامان چرا اینکنم دارم از درون نابود مییمامان حالم بده! حس م -

 نالیدم. کردم و میها شده بودم. تو بـغل مامان گریه میدرست مثل بچه

 با صداهام، صوفیه متعجب از اتاق بیرون اومد و خواست چیزی بگه که با دیدن ما و وضعیت من، سکوت کرد.

 آروم گفت:

 آوین! -

 وفیه برگشت و نالید:مامان سمت ص

 کار کنم! دونم چیصوف! حالش خوب نیس... یه کاری کن، من نمی -

کردم. احساس کمبود. کمبود چی رو هم کرن بودم. احساس افسردگی میجور درحال گریهصوفیه سمتمون اومد و من همون

 دونم؛ فقط مطمئن بودم یه چیزی کم دارم. نمی

 زوم رو گرفت و کمکم کرد تا سمت آشپزخونه بریم. صوف من رو از مامان جدا کرد و با

 بیا آوین. یه چیزی بخور، شاید بهتر شدی.  -

 ها نالیدم: های خیس، مثل بچهطور با چشمهمون

 سیرم!  -

 داخل آشپزخونه شدیم و گفت:

 مگه چی خوردی؟ بگیر بشین.  -

 هام رو بستم.روی میز گذاشتم و چشممن رو پشت میز نشوند و مامان پشت سرمون داخل آشپزخونه شد. سرم رو 

جوری شدم؟ از ِکی این شکلی شدم؟ از ٍکی حالم بد شده؟ چرا حس کمبود دارم؟ چی کم دارم؟  من چه مرگمه؟! چمه؟! چرا این 

 خواستم رو ندارم، همین! این مگه مهمه؟!من که همه چی دارم؛ فقط هیجانی کهتو زندگیم می

 خاطر این نیست. پس چم شده؟!ه، نه بهجوری شدم؟ نیعنی برای این این 

 صوفیه ظرفی جلوم گذاشت.

 بیا بخور. -

ها حالم بد شد و سریع دستم رو روی  مرغشده دیدم. با دیدن تخمپز و یه سرخمرغ آبسرم رو بلند کردم و داخل ظرف دوتا تخم

 ور کردم. دهنم گذاشتم و روم رو اون 

 صوفیه گفت:

 بخور دیگه. -
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 خوام! نمی -

 ور میز نشست و گفت:مامان اون

 بخور آوین. -

 که بخورمش!شه، چه برسه به اینبینمش هم حالم بد میخوام. مینمی -

 های مامان گرد شد و صوف پوفی کشید. چشم

ی  پله سریع از پشت میز بلند شدم و خواستم راه برم که یهو سرم گیج رفت و پام به جزیره گیر کرد و محکم افتادم روی

 آشپزخونه و پرت شدم پایین!

 مامان جیغ زد: 

 آوین! -

دوید سمتم که حس کردم چیز داغی روی پشونیم سرازیر شد. مامان یهو ایستاد و هین کشید و صوف سریع سمتم اومد. جلوی  

کردم و وقتی   ای زل زده بودم زانو زد و دستش رو سمتم دراز کرد. سرم رو لمس کرد که نگاهشمنی که گیج فقط به نقطه

 دستش رو جلوی خودش گرفت قرمزی دستش رو دیدم. 

 متعجب پرسیدم: 

 این چیه؟!  -

 نظرت چیه؟به -

صوف بهم زل زد. من دستی به سرم کشیدم و همون مایع قرمز رو دیدم. شبیه خون بود؛ پس اگه خون بود، چرا من هیچ 

 کنم؟!دردی حس نمی

 این خون منه؟!  -

 و بهم زل زد. آروم نالید: مامان روی زانوش افتاد 

 آوین! -

 کرد و انگار تو صورت داغونم دنبال چیزی بود.. موشکفانه نگاهم میصوفیه با دقت بهم نگاه کرد

 آروم گفت:

 تو چت شده آوین؟!  -

*** 

 هفته گذشته بود.یک

گیرن، من نمیرم.  جمع. وقتی دورهمی میم. کم پیش میاد برم تو م، چهرهبه قول بقیه، من تغییر کردم. رفتارهام، عاداتم، تغذیه

 وقتی نفریح میرن، من نمیرم. 

کنم؛ اما نه به چیز مشخصی. تمرکز ندارم و  . فکر میزنمای نامعلوم زل میشینم و به نقطهتو اتاقم هستم. یه گوشه می

 کنم. کار میها دارم چیدونم گاهی وقتنمی

 ذارم کسی بیاد داخل.کنم و نمین نبرنم، من عمراً از اتاقم خارج بشم. در رو قفل میها بیرووقت زور بعضیاگه مامان و بابا به

ها. به هیچی اشتها ندارم. جالبه با  هولهزنم؛ حتی هلهلـب به هیچی نمی خورم، نه ناهار و نه شام.الغر شدم. نه صبحونه می

 شه!م هم نمیخورم، گشنهکه هیچی نمیاین 

جورم! س. قیامت هم بشه باز هم همینرنگ و مسخرهشون نمیدم. انگار همه چی برام ساده و بیالعمل نبه هیچی عکس

 دونم. بینم. دنیا رو مثل زندان میبینم. زندگی رو مثل جهنم میانگیزه و بدبین شدم. نسبت به همه چیز. همه چی رو بد میبی

 هفته اتفاق افتاده. همین یکها تو عرض دونم، و تموم اینهمه چیزم عوض شده؛ می
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بخش و ضدافسردگی  گفت افسرده شدم و بهم آرامای نرسیدن. میشناس بردنم؛ اما به نتیجهبه درخواست عمو مانی پیش روان

 داد.

 زور به خوردم میده. خورم؛ اما مامان بهبه خودم باشه نمی

 ش ور دلم هستن.. مامان و بابا همهزنمیزنن؛ اما باهاشون حرف نم روز درمیون بقیه میان و بهم سر مییه

های زیاد مدام قرمزه و پف کرده. بابا  هاش از گریه هردوشون مثل من تو این یه هفته تغییر کردن. مامان شکسته شده. چشم

 های مثل جنگلش همیشه غم دارن. بقیه ناراحت وهاش درآورده. چشمریشای بین موهای روشنش و تهی نقرهچندتا الخه

 نگرانن. 

ها . برای خودم و اونجوری شدن و از این بابت ناراحتم خاطر من ایندونم که بهدونم. میبینم و میها رو میمن تموم این

 گیره. کنم به حالت عادیم برگردم؛ اما انگار چیزی جلوم رو میناراحتم، و سعی می

خوام. اون رو کم دارم و اگه از این اوضاع درمیام. اون رو میدونم ندارمش و اگه داشته باشمش ؛ فقط میدونم اون چیهنمی

 شم.دستش بیارم، خوب میبه

خوامش و ندارمش؟ اون چیه که اگه دونم، اینه که اون چیه! اون چیه که میدونم؛ تنها چیزی که نمیها رو میتک این من تک

 دونم!شم؟ نمیداشته باشمش، بهتر می

کدوم بار هم تو این یه هفته بهم زنگ زده و پیامم داده؛ اما جواب هیچ ت دوباره بد شد خبرم کن، چندرضا بهم گفته بود اگه حال

 ها رو ندادم.از اون 

خوام اما  تونم بکنم؟ تا وقتی به اون چیزی که میکار میدونم نگرانمه، همه نگرانم هستن؛ ولی چیدونم چی بگم. مینمی

 دونم! این رو خوب میشم. دونم چیه نرسم، خوب نمینمی

 با صدای در، از حالت درازکش خارج شدم و نشستم و گفتم:

 کیه؟ -

 صدای مامان اومد: 

 آوین؟ عزیزم میای در رو باز کنی؟  -

بدون حرفی بلند شدم و سمت در رفتم. کلید رو چرخوندم و در رو باز کردم و به مامان نگاه کردم. با نگرانی بهم زل زد و  

 گفت: 

 خوبی؟ -

 دونم.نمی -

 قرصات رو آوردم آوین. -

دستم رو دراز کردم و قرص و لیوان آب رو بهم داد. قرص رو خوردم و لیوان رو برگردوندم و خواستم دوباره برم دراز بکشم  

 که گفت:

 میای بریم بیرون؟ -

 ایستادم و گفتم: 

 نه واقعاً. اصالً حوصله ندارم.  -

جا ایستاد. بهم خیره شده بود که نگاهش کردم و سرم رو سوالی  داخل اتاق اومد و همونروی تـخت دراز کشیدم که مامان 

 تکون دادم. 

 خوای چیزی بگی؟ مامان: نمی

 چیزی برا گفتن ندارم. -

 خوای بگی چت شده؟نمی -
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م ماه درخشان  تونستی باالی سرم چرخوندم. شب بود. مینفس عمیقی کشیدم. روم رو ازش برگردوندم و سرم رو سمت پنجره

 رو ببینم؛ دقیقاً باالی سرم. 

 تونی درک کنی. نمی -

 اومد و روی تـخت نشست و پرسید: 

کنی، چه انتظاری ازم داری تا  کم هم باهام صحبت نمیگی؟! وقتی یهتونم درک کنم وقتی تو حتی بهم نمیچی رو؟ چی رو نمی -

 بتونم درکت کنم؟! 

 نگاهش کردم و گفتم: 

 مادری؟ تو  -

 ی منظورم نشده بود. متعجب بهم زل زد. گیج شده بود و متوجه

 ش رو درک کنه؟کنی این مادره که باید بدون حرفی، بچهفکر نمی -

 دونم!طوری بدون حرفی درک کنم؟ اصالً چی رو درک کنم هان؟ چی رو؟ وقتی نمیچه -

 داره، گفتم: ه و خشهاست گرفتعصبی از جام بلند شدم و نشستم و با صدایی که مدت

چی بگم؟ چی بهت بگم؟ از دردام؟ نگفته بودم؟ بهت نگفته بودم؟ حتماً باید بگم از همه چی متنفرم؟ حتماً باید به زبون بیارم   -

 خوام!زن رو نمیهمکه مرگ رو ترجیح میدم؟ مامان! من، تو و این خونواده و این دنیای نکبت و این زندگی حال به

 جوشید. هام میکه اشک از چشم جیغ زدم درحالیی آخر رو کلمه

 بعد بدون توجه به مامان گوشیم رو دستم گرفتم و بلند شدم. سوئیشرتم رو از صندلی میز تحریر چنگ زدم و سمت در رفتم. 

 آوین! آوین وایسا... بهت گفتم صبر کنم! آوین! -

رفتم، سوئیشرت رو تنم سمت در خروجی میر که تندتند بهطوهاش نداشتم، از اتاق خارج شدم و همونهیچ توجهی به صدازدن

 هام رو برداشتم و زدم بیرون. کشیدم و کفش

هام رو پام کردم و آسانسور  رفت، کفشداخل آسانسور رفتم و دکمه رو زدم و در بسته شد. در حینی که آسانسور پایین می

 ایستاد و من خارج شدم. 

اومد خونه  کرد و بابا هم میموندم مامان ولم نمیی بیرون رو نداشتم. اگه میقعاً حوصلهاز سر اجبار بیرون اومدم؛ وگرنه وا

 پیوست!به گروه مامان می

 رفتم راه افتادم. آروم به سمت پارکی که همیشه میاز ساختمون خارج شدم. کاله سوئیشرتم رو روی سرم کشیدم و آروم

 روشن کردم. به رضا پیامی دادم:»ای نشستم و گوشیم رو رفتم و روی نیمکت خالی

 خوای بیا.«بار هم رو دیدیم. اگه میجاییم که اولینمن همون

ها و  س. سروصداهای اطراف، بازی بچهبه اطراف زل زدم. این محیط همیشه برام قشنگ بود؛ اما االن برام ساده

 دست دادن. رنگ شدن. انگار از نظرم روحشون رو ازهاشون؛ همه و همه برام بیخندیدن

 دلیل؟ جوری شدم؟ آخه چرا من؟ چرا بیچرا؟ چرا این 

جوری جلوش رو بگیرم؟ اصالً راه تونم بکنم؟ چهکار میطوری افسرده باشم. ولی چیخوام اینجوری بمونم. نمیخوام این نمی

رسه! چرا که نه؟ مرگ بهتر  میجور ادامه بدم، کارم به خودکشی دونم اگه بخوام همیندونم! فقط میفراری ازش دارم؟ نمی

 نیست؟! 

 بینمت. خوشحالم که زنده می -

 که برگردم گفتم:بدون این 

 خوبه! -
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 از پشت سرم اومد و کنارم نشست. 

 خبری ازت نیس، نگرانت شده بودم. -

 نفس عمیقی کشیدم. 

 جنگم.خواسته کنم؟ دارم میکار میخواسته باشم؟ چیکجا می -

 با چی؟ -

 روم زل زده بودم و آروم زمزمه کردم:روبهبه 

 دنیا! -

 زنش. جنگه و زمین میشنوم. آدم با دنیا نجنگه، دنیا باهاش میرضا: خوشحال که می

 همین االنش هم زمین زدتم. -

 نگاهم کرد.

 جوری شدی؟واسه همین این  -

های غمگین  م و چشمپریدهروح و رنگی بیقیافه فهمید یه مشکلی دارم. ازدید میدونستم منظورش چیه. هر کی من رو میمی

های سیاهش. از تیپم و سوئیشرتی که تنم کشیده بودم. و کالهش که سرم بود و موهام پریشون بیرون زده بودن و و گودی

 نگاهی بهم مینداخت.گذشت یه نیمشلوار مشکی گـشادی که پام بود. استایلم جوری بود که هرکی از کنارم می

های درحال بازی زل زدیم. هردومون تو یه فکر متفاوت  ال رضا چیزی نگفتم و اون هم سکوت کرد. هردومون به بچهدر سؤ

 بودیم.

 جوری شدی؟ چه اتفاقی برات افتاده آوین؟! چرا این  -

م افتاده و چرا  جوری شدم؟ چه اتفاقی برادونم چرا یهو این دونم؟ من هم نمینفسم رو بیرون فرستادم. چی بگم؟ خودم مگه می

 یهویی تغییر کردم!

 خاطر دنیاست؛ شاید دنیا و زندگی باهم نقشه ریختن و این بال رو سرم آوردن! دونم واقعاً! شاید بهنمی -

 پوفی کشید و گفت:

 کار کردی با خودت؟خیال آوین! چرا چرت میگی؟! چرا باید این بال سر تو بیاد؟ چیبی -

 نگاهش کردم و پرسیدم: 

 میگی تقصیر خودمه؟! یعنی -

 بهم زل زد و گفت:

 غیر از خودت؟ تونه تو رو به این بال مبتال کنه بهنظرت دیگه کی میکنی؟ بهخودت چی فکر می -

 فقط بهش خیره شدم و اون ادامه داد:

دتی! اولین شه به خودت ضربه بزنی، خورسه. اولین نفری که باعث میهرکی هم باعث ناراحتیت بشه بازم به خودت نمی -

شه، خودتی! کیه که بتونه مثل خودت تو یه ثانیه خنده رو به گریه تبدیل کنه؟ کیه که بتونه تو یه  نفری که باعث شکستنت می

کنی، نه دنیا و  لحظه، با یه کار یا یه تصمیم، بهت ضربه بزنه؟ تو، تو! خودتی آوین. این تویی که دنیا رو برای خودت تار می

 آدما.  یزندگی یا بقیه

 نفس عمیقی کشیدم و روم رو ازش برگردوندم.

 چی بگم؟ -

 زنی!رضا: فقط قبولش کن که خودتی که به خودت آسیب می

 سمتش براق شدم و حرصی غریدم: 
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ای  انگیزه بشه وقتی حتی انگیزهجوری باعث شدم که زندگیم برام بیجوری؟ چهجوری باعث افسردگیم شدم هان؟! چهمن چه -

 تم؟ براش نداش

 داد زدم:

 جوری؟!چه -

 رضا مضطرب به اطراف نگاه کرد و آروم گفت:

 کنن! تر آوین دارن نگاه میآروم -

 پوزخند زدم.

هاشون نشون بدن و بگن: اینو  درک! نگاه کنن، که چی؟ بذار ببینن... بذار نگاه کنن و منو با انگشت به بچهبه جهنم! به -

 هرگز مثل این نشو که زندگیت تباه میشه! بله رضاخان، من زندگیم تباهه!ببین! اینو درس عبرتت قرار بده و 

 جیغ زدم: 

 فهمی؟! می -

رضا دیگه طاقت نیاورد و سریع بلند شد و دستم رو گرفت و بلندم کرد و من رو سمت ماشینش کشوند. در رو باز کرد و  

 انداختم داخل و در رو بست و خودش ماشین رو دور زد و سوار شد. 

 خوام پیاده شم!می -

 ماشین رو روشن کرد و کمربندش رو بست.

 از این خبرا نیس. -

 با حرص برگشتم سمتش و عصبی گفتم:

 خوام برم پایین!گفتم می -

 قفل مرکزی ماشین رو زد و با جدیت سمتم برگشت و گفت:

 گفتم که نه.  -

 سـینه شدم و غریدم:بهتکیه دادم و دستبعد پاش رو روی گاز گذاشت و حرکت کرد. با حرص محکم به پشتی صندلی 

 اصالً به درک! -

 کم که گذشت پرسیدم:خندی از روی رضایت زد و چیزی نگفت. یهنیش 

 بریم؟کجا می -

 خوای بریم؟کجا می -

 اخم کردم و گفتم: 

 جهنم. -

 خندید و گفت:

 تعیین کنید.شرمنده. بلیت مستقیم به جهنم رو فعالً نداریم. لطفاً مقصد بعدی رو  -

 هام رو چرخوندم.هاش پوفی کشیدم و چشمبازیاز این مسخره 

 مزه!بی -

 شم. م بزنی خوشمزه هم میکم ادویهاگه یه -

 خورده نگاهش کردم که قهقه زد و گفت:با ابروهای گره
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 دونستم که شیرینی دوست ندارین. اوه ببخشید نمی -

 ای گفتم: با لحن مسخره

 شیرینیشی یا مگسش؟ االن تو  -

 هام گذاشتم و با اخم گفتم: هام رو روی گوشهای ماشین لرزید. دستش باال گرفت که شیشهاین رو که گفتم خنده

 خان چه صدایی هم داره. زهر عقرب! مگس  -

 ن زل زدم. من اخم نشستم و به بیروجا با یهزهرمار همونش رو قطع نکرد. من هم عین برجتر شد؛ اما خندهصداش آروم

 شه. با گیجی برگشتم سمتش و گفتم:که دیدم داره از شهر خارج میروند، تا اینساعتی بود که داشت میشاید حدود نیم

 رضا؟! -

 هوم؟  -

 پرسیدم: 

 داری کجا میری؟! -

 طور؟چه -

 با تعجب گفتم:

 شی!آخه داری از شهر خارج می -

 چیزی نگفت و تو سکوت به رانندگیش ادامه داد. 

 داد.مردم و این هم جوابم رو نمیداشتم از فوضولی و ذهنی پر از سؤال می

 رضا؟! -

 باالخره گفت:

 کنی؟ آوین! اگه اتفاقی بیفته که به من شک کنی، قضاوتم می -

 آوردم. با گیجی و تعجب پرسیدم:داشتم شاخ درمی

 منظورت چیه؟!  -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

کنم، به خواست خودم کنم، قضاوتم نکن! اگه کاری میرنگ بشه؛ اما ازت خواهش میادت بهم کمشاید اتفاقی بیفته که اعتم -

 نیست. باشه؟

 های گرد و مات، آروم زمزمه کردم:با چشم

 باشه! -

جایی توقف کرد. به  دقیقه، یهربع_بیست کردم که باالخره بعد از یکرضا کامل از شهر خارج شد. متعجب به اطراف نگاه می

 ی داغون که از دیوارهای ِگلیش معلوم بود مال خیلی سال پیشه. جز یه خرابهوروبر نگاه کردم. هیچی نبود، بهد

 رضا که پیاده شد، بالفاصله سرم رو چرخوندم و نگاهش کردم.

 زمزمه کردم: 

 رضا؟! -

 سرش رو از شیشه خم کرد. نگاهم کرد و گفت: 

 میای پایین؟  -
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 مات پرسیدم:

 چرا؟!چ...  -

 ملتمس نگاهم کرد. 

 رضا: لطفاً. 

 کم نگاهش کردم. دلم سوخت. نفسم رو بیرون دادم و گفتم:یه

 باشه! -

 . سریع دنبالش رفتم و گفتم:آروم پیاده شدم و در رو بستم. برگشتم سمت رضا که سمت خرابه حرکت کرد

 جا؟!رضا! رضا؟ کجا میری؟ چرا اومدی این -

 بهش رسیدم. کنارش حرکت کردم و سؤالی بهش زل زدم که گفت:تندتند دنبالش دویدم تا 

 کنم. جا زندگی میاین  -

 هام گرد شد.چشم

 هان؟!  -

 تندتر حرکت کرد.

 رضا: دنبالم بیا. 

ی  شدههای ریختهوآشغال و گچهای شکسته، آتسریع دنبالش روونه شدم و وارد خرابه شدیم. به دیوارهای خردشده، پنجره

 طور ممکنه چنین جایی زندگی کنه؟! امکان نداره! کردم. چهرفته نگاه میزبیناطراف و سقف ا

جا بود با یه گلدون  ی خاکی اون. یه طاقچهرضا وارد جایی شد که انگار یه زمانی پذیرایی خونه بوده. به دوروبر نگاه کردم

 های شکسته هم اطراف پخش شده بودن.د. شیشهجا بوها ازبین برده بودنش هم اون هم که موریانه دونه قالیچهشکسته. یه

 کردم، گفتم: ومبهوت به اطراف نگاه میطور که ماتهمون

 تونه دووم بیاره!کس نمیجا خیلی وحشتناکه! هیچ طور ممکنه؟! اینجا زندگی کنی! چهرضا امکان نداره تو این -

چه ایستاده بود. ایستادم و نگاهش کردم که خم شد و قالیچه رو  شده، کنار قالیی پذیرایی داغونبرگشتم تا رضا رو ببینم. گوشه

 ی چوبی افتاد. لمس کرد. کنارش زد که چشمم به یه دریچه

 کنم. رضا: من این زیر زندگی می

 هام گرد شد. سمتش رفتم و گفتم:چشم

 شم رضا! چی میگی؟! ی منظورت نمیمتوجه -

 ش و گفت:ی فلزی دریچه رو گرفت، آروم کشیدرضا دستگیره

 خودت ببین. -

 و بعد در دریچه رو باز کرد و من به پایین دریچه خیره شدم. 

 متعجب به ظلمات اون زیر خیره شدم. سرم رو باال گرفتم تا ازش سؤال بپرسم که یهو دیدم رضا خم شد و پرید داخل دریچه. 

 نفسم برید که صداش از اون پایین اومد: 

 بیا آوین.  -

 با استرس گفتم: 

 من... من...  -
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 رضا: نترس، بیا.

های کسی فرو رفتم. رضا من  با دودلی خم شدم و روی زمین نشستم. پاهام رو آویزون کردم و بعد آروم پریدم که یهو بین دست

 رو آروم زمین گذاشت و دستم رو گرفت.

 رضا: بیا. 

رفت  کشوند و میرضا بود و اون من رو می دیدم، زیادی تاریک بود. فقط دستم تو دستمن رو دنبال خودش کشوند. هیچی نمی

برتم،  جا کجاست و رضا داره کجا میدونستم این که نمیو من هم دنبالش. اضطراب کل وجودم رو دربر گرفته بود. از این

 ترسیده بودم و کنجکاو بودم.

 ردم بفهمم چه خبره. باالخره رضا جایی ایستاد. صدایی شبیه فشردن دکمه اومد و بعد یه صدایی بلند شد. سعی ک

 پرسیدم: 

 شده رضا؟!چی -

 رضا دوباره دستم رو گرفت و من رو داخل جایی کشوند. چیزی شبیه یه محفظه بود! 

 با استرس گفتم: 

 رضا! -

 نترس آوین. آسانسوره.  -

 گیج گفتم: 

 آسانسور؟! زیِر زمین؟!  -

ایستاده بودم و با اضطراب خودم رو بـغل کرده بودم که جا ای رو فشرد و آسانسور شروع کرد به پایین رفتن. همونرضا دکمه

 رضا گفت:

آوین ممکنه بعد از اینکه در آسانسور باز بشه، با چیزی مواجه بشی که باعث شه تعجب کنی. قطعاً اتفاقات بعدش هم   -

 کنم آوین، نترس.کنه؛ اما ازت خواهش میترت میمتعجب

 با استرس زمزمه کردم: همین االنش هم ترسیده بودم و خبر نداشت.

 رضا معلوم هست داره چه اتفاقی میفته؟! تو منو کجا آوردی؟!  -

 فهمی. می -

 زمان نفسم رو حبس کردم.فقط همین رو گفت و همون لحظه آسانسور ایستاد. صدای دینگی اومد و من هم

 ده بودن.ترسیدم. اضطراب و گیجی حالم رو خراب کردونستم قراره با چی مواجه بشم. مینمی

 رو بشم.جاست روبهدر آسانسور آروم باز شد و رضا جلوتر رفت. آماده بودم تا با چیزی که اون 

 تپید. امون میجا ایستادم. قلبم بیم حبس کردم و مثل مجسمه هموننفسم رو تو سـینه

ببندم. دستم رو گرفت و من رو کشوند جلو و  هام رو رضا در رو باز کرد و نور شدیدی داخل آسانسور تابید که باعث شد چشم

 گفت: 

 بیا آوین.  -

روم  ی روبههام آروم باز شدن و من تونستم صحنههام رو باز کردم. الی پلکمن رو از آسانسور خارج کرد و من آروم چشم

 رو ببینم.

 با لکنت گفتم:

 جا کجاست؟! جا... اینرضا! این  -

 خدا که بهشت بود! جا... بهشت بود! بهروم زل زدم. اینروبه این رو پرسیدم و به بهشت 
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مقابلم یه حیاط بزرگ بود. اگه بخوام تخمینی بگم، شاید سیصد متر! مثل یه دشت بزرگ، یا بهشت. پر از باغ و درخت و گل و  

هایی که آب مثل آبشار  رنگی. آبنماهای رنگیهای سرسبز و گلهای پر از چمنهای بزرِگ پر از شکوفه. باغگیاه. درخت

تونستم از همین جا تموم  جا بود و میی قشنگی که اونازشون جاری بود. استخر بزرگی که وسط اون بهشت بود و گلخونه

 های خوشبو و خوشگل رو ببینم.اون گل 

 جا، به معنای واقعی کلمه، بهشت بود. بهشت! بهشت گمشده.اون 

تونستم از تر بود و مییه ساختمون خیلی بزرگ که شاید حدوداً پونصد متر هم بزرگانتهای این باغ سرسبز، یه عمارت بود. 

 گاردنی که اون باال بود و با زیباترین سالیق درست شده بود رو ببینم.همین پایین روف

 زدن. های داخلش لز تمیزی برق میجا بود که ماشینو وارنگ اون  های رنگیه گاراژ هم با انواع ماشین

 ـب زمزمه کردم:زیرل

 خدای بزرگ! -

 برگشتم و زل زدم به رضا که منتظر به من خیره بود. 

 ی توئه؟! جا خونهاین  -

 خندید و گفت:

 کنم؛ اما صاحبش نیستم.جا زندگی میدونم؛ شاید بشه گفت. خب من ایننمی -

 منظورت چیه؟!  -

 بهم نگاه کرد و پرسید:

 دوست داری صاحب تموم اینا رو ببینی؟ -

 آروم گفتم:

 صاحب؟  -

 لبخند زد و راه افتاد و گفت:

 دنبالم بیا.  -

دنبالش راه افتادم و با هم از اون بـ*ـو*ستان قشنگ عبور کردیم. سمت ساختمون عمارت رفتیم و مقابل در بزرگش ایستادم.  

 رنگ، باز شد. وشلوار سیاهرضا در زد که در توسط یه مرد گنده با کت

 ای داشت. با دیدن رضا گفت:و صورت جدی مرد موهای مشکی پرپشت

 بینمت.خوشحالم بعد از چند هفته می -

 رضا لبخند زد و گفت:

 منم خوشحالم کارم تموم شد.  -

 کردم. مرد با دیدن من جدی شد و پرسید:من فقط گیج نگاه می

 مثل اینکه پیروز میدون شدی. رئیس خوشحال میشه.  -

 مات نگاهش کردم که رضا گفت:

 س. هام تو میدون مبارزهجزء تکنیک  -

 ای زد و گفت:و لبخند پیروزمندانه

 بیا آوین.  -
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ها و  ها، مجسمهجا نگاه کردم. همه چی سفید بود. پردهو حرکت کرد. دنبالش راه افتادم به سالن بزرگ و تمام سفیدرنگ اون

 خدمت بودن.چندتا زنی که فکر کنم پیشجا بود و حتی لباس ها، انواع ظروفی که اونها، میزها و مبلدکورایی

خورده و سفید که یکی طرف راست و یکی طرف چپ هم وجود داشت که هردو های صیقلی ساده اما شیکی با نردهپلهدو راه

 شدن. از طرف چپ و راست به یه راه متفاوت منتهی می

 العاده بود و زیباترین مکانی بود که تا حاال دیده بودم. ارقکاری شده بود نگاه کردم. واقعاً خ به باال و سقفی که هنرمندانه منبت

 چرا خشکت زده آوین؟ بیا دیگه. -

رفت. رضا داخل آسانسور رفت  ی سالن بود میبا صدای رضا سریع سمتش رفتم که طرف آسانسور سفید براقی که اون گوشه

 .ر حرکت کردی هشت رو فشار داد و آسانسوو من هم بالفاصله داخل شدم. رضا دکمه

 ! تعجب کردم. یازده؟ یازده طبقه؟!ها نگاه کردم. تا عدد یازده داشتبه شماره دکمه

ارتفاع از ترس   ای بود. سقف، کف، و بدنه. انگار روی هوایی! به زیر پام نگاه کردم و با دیدن اون همهآسانسور تماماً شیشه

 قلبم درد گرفت. 

 : م گذاشتم و گفتمدستم رو روی سـینه

 رضا! حالم داره بد میشه.  -

 رضا سمتم اومد و دستش رو پشتم گذاشت و گفت: 

دونم  دونم چی کم داری. میبرمت. بهت قول میدم من درمون این دردت رو دارم. مینترس آوین. مطمئن باش جای بدی نمی -

 جا. به چی احتیاج داری آوین. برای همین آوردمت این

 نگاهش کردم و پرسیدم: 

 بری؟! گفت؟ داری منو پیش کی میجا کجاست رضا؟ رئیس کیه؟ اون َمرده چی میولی این -

 پشتم رو فشرد و گفت:

 نگران نباش دختر، حواسم بهت هست. انقدر نترس. -

 زد.کرد و تندتند میم رو فشردم. قلبم درد مینگران نگاهش کردم و سـینه

 آسانسور توقف کرده بود نگاه کردم. یه اتاق بود. یه اتاق خیلی بزرگ.  باالخره آسانسور ایستاد و باز شد. به جایی که

 من و رضا از آسانسور خارج و وارد اون اتاق شدیم.

اتاق تماماً ست طالیی بود. دو دست مبل داخل اتاق بود و انتهاش یه میز کار بزرگ و یه صندلی مشکی شیک پشتش بود.  

 اری و یه پیپ بزرگ بود. وپرت و کاغذ و جاسیگروی میز پر از خرت

کردن.  های طالیی وجود داشت که همه کشیده بودن و از ورود نور به اتاق جلوگیری میتو اتاق نزدیک به پنج تا پنجره با پرده

 اتاق تاریک و دلگیر بود. 

کرد.  می تاکهای طالیی پوشیده شده بودن و یه ساعت بزرگ روی دیوار نصب شده بود و تیکدیوارها با کاغذدیواری

 دی گنده رو دیوار نصب شده بود و خاموش بود.ایروی میز کار هم یه الروبه

ها لوسترهای کوچیک و قشنگی بودن؛ ولی حیف خاموش بودن. حتی چلچراغ بزرگ سقف هم  اطراف دیوارها و روی سقف

 خاموش بود.

ور شیشه رو که یه  تونستم اونامل شیشه بود و می. دیوار از سقف تا کف کانتها و طرف چپ اتاق، یه دیوار تمام شیشه بود

 طرف اتاق بود؛ اما زیاد هم شبیه نبود. اتاق دیگه رو بود ببینم. اون

دونه المپ هم تو اتاق نبود. درست ای. دیوارها، سقف و کف همه تیره بودن و یهیه اتاق تقریباً کوچیک و بدون هیچ وسیله

 عین انفرادی بود! 

جاش، روی  ترسوند! همهشدت میجز یه صندلی درست وسط اتاق. اون صندلی من رو بهجا نبود، بهاونحتی یه وسیله هم 

های کوچیک و ریز اما کلفت و خیلی هم تیز  کرد، همه پر از تیغهها، قسمت نشیمنگاه و قسمت پشتیش که کمر تکیه میدسته
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ها، هم قسمت دور صندلی بود،  شون حد نداشت. تسمهکه کلفتیای بودن شدههای تعبیههای مختلف صندلی تسمهبود! تو قسمت

 شدن. های صندلی و هم روی جاپایی که پایین صندلی بود و دور قوزک پا پیچیده میهم روی دسته

وسایلی  جور دونم چهتونستم یه چیز دیگه هم ببینم. یه قفسه بود پر از وسایل؛ اما نمیانتهای اون اتاق، تو اون تاریکی می

 بودن.

 جا دیگه چه جهنمیه؟!این 

 خوش اومدید. -

کرد، من از شوک و ترس از جام پریدم و جیغ زدم. برگشتم و به دنبال صدا تو تاریکی  با صدایی که از تو تاریکی صحبت می

 گشتم. رضا دستم رو گرفت و گفت:

 نترس آوین، چیزی نیست. -

 ی یه مرد! جا ببینم. سایهی رو تونستم اونابا اضطراب به داخل تاریکی زل زدم که سایه

 اون مرد گفت: 

 آزارم. البته که چیزی نیست. من بی -

 آزار!«غیر از بیجایی تو دلم اخطار میداد:»مراقب باش آوین. اون هرچیزی هست بهیه

وشلوار و رچونه با کتها بیرون اومد و من تونستم ببینمش. یه مرد چهاآب دهنم رو قورت دادم که باالخره اون از سایه

خوند.  شد نمیش ساده بود و چیزی ازش نمیکرد. چهرهقد بلندی داشت و این به ابهتش اضافه می های براق و لوکس.کفش

 های پرپشتی داشت و موهاش خرمایی و تا باالی گردنش بودن. ریشای و پوستی تیره و سبزه. تههای درشت قهوهچشم

شد  سن بابا و عمو تیرداد و عمو مانی بود. مرد ساده و شیکی بود و هیچی هم نمیدونم؛ شاید حدوداً همیدار بود. نمتقریباً سن

 هاش خوند. هیچی!از چشم 

 رضا گفت:

 از دیدنتون خوشحالم، رئیس. -

 رئیس؟! 

 اون مرد لبخندی زد و گفت: 

 خوش موقع اومدید. نمایش داره شروع میشه.  -

 آروم گفتم:

 نمایش؟!  -

طرفش اون اتاق ترسناک بود، رفت. رضا هم سمتش رفت و من  ای که اون ز کنارمون عبور کرد و سمت اون دیوار شیشهمرد ا

ها ایستادم و تر از اون ور شیشه. من هم عقبهم دودل راه افتادم. اون دوتا اون جلو و رو به شیشه ایستادن و زل زدن به اون

 به اون اتاق تاریک نگاه کردم.

 زد؟!ی چی حرف میاز نمایش نفهمیدم. درباره منظورش رو

سال رو با خودشون   ۲۸ی اون اتاق بود باز شد و دوتا مرد گنده که یه پسر حدودهای ای که گوشههمون موقع در فلزی

. یکیشون اون پسره رو با خودش کشوند سمت اون صندلی و اون یکی در رو بست و قفل  آوردن، داخل شدنکشیدن و میمی

 .کرد

ها داخل تموم کرد تا آزاد بشه رو رو اون صندلی نشوندن که تموم اون تیغهکه تقال میزور درحالیهردو مرد پسره رو به

 هام رو محکم بستم.ترین فریاد زندگیم رو بشنوم و چشمهای بدن اون پسر فرو رفت و باعث شد دردناکقسمت

هاش، پاهاش، زیرش؛  جاش فرو رفتن! کمرش، دستن همه تیغ، تو همهشه. واقعاً خیلی ترسناک و دردآوره! اوباورم نمی

 جاش. اوه خدایا!همه
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های صندلی  های روی دستههاش رو داخل تسمهی دور صندلی رو دورش محکم بستن. بعد دستاون دوتا مرد گنده، اون تسمه

 ِت سفت کردن.ها کردن و بعد همه رو سفکردن و در آخر پاهاش رو روی جاپایی و داخل تسمه

 طور زل زده بودن. کردم و رضا و اون مرد هم همینور شیشه نگاه میمتعجب داشتم به این صحنه از این 

دونستم که با هربار تکونی که  خواست که آزاد بشه؛ اما میزد و میپسره صورت زخمی و خیس از عرقی داشت و مدام داد می

 ها بیشتر زجرآورتر میشن!خوره اون تیغهمی

ی وسایل رفت و چیزی برداشت. دقت کردم تا ببینم  کردم که یکی از اون مردها سمت اون قفسهها نگاه میگیج به این صحنه

ی تقریباً کوچیک بود. یه تیکه فلز بود که دو سرش شبیه یه چنگال تیز بودن که  هام رو ریز کردم تا ببینم. یه وسیلهچیه. چشم

 . به یه بند کفت چرمی متصل بودن

 نفهمیدم اون وسیله چیه. 

 گیج پرسیدم: 

 اون چیه؟!  -

 اون مرد گفت: 

 چنگال دو سر. -

 متعجب گفتم: 

 چنگال دو سر؟!  -

رحم  ها خیلی بیکرد ولی اونریخت و التماس میبه اون وسیله و اون مرد نگاه کردم که سمت اون پسر رفت. پسر اشک می

پسره برد و بند چرمیش رو باز کرد و دور گردن پسره بست. بعد اون چنگال رو  بودن. اون مرد چنگال دو سر رو سمت گردن 

 ی پسره قرار بگیره. جلو کشید و طوری تنظیمش کرد یه قسمت چنگال زیر چونه و قسمت پایین چنگال روی چناغ سـینه

ور پسره ایستاده بود، گردن پسره  نکنه که یهو اون یکی َمرده که اوکار میکردم که این داره چیمتعجب و گیج داشتم نگاه می

ش رو پاره کرد و خون از همه  ش رو شکافت و قسمت باالش چونهرو گرفت و کشید پایین که یهو قسمت پایین چنگال سـینه

 جاش بیرون زد و فریاد بلند و وحشتناک پسر باال رفت!

کردن. یعنی چی؟! یه  م که ریلکس داشتن تماشا مینفسم حبس شد و دستم رو روی دهنم گذاشتم. به رضا و اون َمرده نگاه کرد

 العملی، یه حرفی؛ یعنی هیچی؟!عکس 

 یکی از اون مردها داد زد:

 زنی نه؟ هان؟!زر نمی -

چنان جلوی دهنم بود و داشتم به ریخت. مرد یه سیلی محکم تو گوش پسره زد که من دردم اومد! دستم هم پسره فقط اشک می

 . َمرده دوباره داد زد:کردماین صحنه نگاه می

 بگو! اعتراف کن که چه گـ...ـی خوردی! -

 گرفت براش.گفت. دلم داشت آتیش میزد و چیزی نمیپسره فقط ضجه می

یهو دوتا مردها برگشتن طرف شیشه و به ما نگاه کردن. اون َمرده که رضا رئیس خطابش کرد، به اون دوتا سر تکون داد.  

 لرزید، باز کرد. سه رفت و اون یکی اون چنگال دو سر رو از گردن پسره که داشت مییکیشون دوباره سمت اون قف

 ی خاردار!َمرده همراه چیزی برگشت که باعث شد وحشت کنم. قالده

 ناخودآگاه گفتم: 

 کار کنه؟!خواد چیمی -

د رو دور گردن پسره بستن! های بلند و تیز بوای که دور تا دورش پر از تیغپشت سر پسره ایستاد و شروع کرد قالده

 ها شروع به ریختن کردن!ها تو گوشتش فرو رفت و خونزده تماشا کردم که تیغوحشت 

 ترین آهنگی بود که تا حاال تو عمرم شنیدم.صدای فریادهای پسره برام دردناک
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 َمرده غرید:

 بگو!  -

جور سرازیر  تا عمق گردنش فرو رفته بودن و خون همین های بلندزد! اون تیغ اما پسره فقط دهنش رو باز کرده بود و داد می

 شده بود.

بینم! فقط این برام دونم چرا هنوز هم ایستادم و دارم میها برام وحشتناک بودن، خیلی خیلی ترسناک بودن؛ اما نمیاین صحنه

 آورن!ها واقعاً دلهرهین صحنهطور زل زدن به اون صحنه؟! اکنن و اینطور این دوتا دارن تحمل میبرانگیز که چهتعجب 

 آروم گفتم:

 کنم بگین تمومش کنن! خواهش می -

 اون َمرده خندید و گفت:

 کنم. چرا باید این نمایش رو خاتمه بدم؟ البته که این کار رو نمی -

 کرد؟ میهای چندش و دردناک رو نمایش تلقی با عصبانیت نگاهش کردم. نمایش؟ نمایش؟! واقعاً؟! اون این صحنه 

 رضا بدون نگاه به صورت خشمگینم به اون َمرده گفت: 

طوره یه  کنه. چههای این مدلی رو زیاد تحمل کرده؛ پس زیرشون اعتراف نمینظرم پسره آب از سرش گذشته. اون شکنجهبه -

 چیز جدیدتر رو امتحان کنین؟

 ا هم؟! شد؟! االن این چی گفت؟ یعنی رضهای گرد زل زدم به رضا. چیبا چشم

 هاش رو پشت سرش برد و تو هم قفلشون کرد. سر تکون داد و گفت:مرده دست

 طوره.فکر کنم همین -

ور عالمت داد و به زبون اشاره چیزی بهش ش به یکی از اون مردهای اونبعد دست راستش رو باال برد و با انگشت اشاره 

 ی وسایل شکنجه رفت. سمت قفسهگفت. مرد اطاعت کرد و به

ی نسبتاً بزرگی برگشت. چیزی از اون وسیله نفهمیدم. فقط اهرم و چندتا میله دیدم و در کل نفهمیدم چیه. جنسش رد با وسیلهم

 اومد. نظر میهم فلزی به

 العمل نشون داد و رو به ما داد زد:پسره با دیدن اون وسیله سریع عکس 

 کنم!رین برم! خواهش میآقا غلط کردم! آقا گُه خوردم! ببخشید! تو رو خدا بذا -

های پسره  کرد و به التماسهاش تو هم قفل بودن، داشت تماشا میطور که دستبه َمرده نگاه کردم که فقط ایستاده بود و همون

 داد. العملی نشون نمیهیچ عکس 

زد و  داد و هوار میاون یکی َمرده رفت میزی آورد و کنار پسره گذاشت و اون یکی اون وسیله رو گذاشت روی میز. پسره 

 کرد تا آزادش کنن.التماس می

 بخشیدش؟! اون که معذرت خواست؛ پس چرا نمی -

 این رو پرسیدم و منتظر جواب َمرده موندم.

خواست دستش  زد و میمردها پسره رو سفت چسبیدن و دست راستش رو گرفتن و سمت اون وسیله بردن. پسره نعره می اون 

 رو پس بکشه.

 خره گفت:َمرده باال

 خاطر اشتباهات یه احمق خودم رو زیر سؤال ببرم.تونم بهمن یه قولی دادم، و باید پاش هم بمونم. نمی -

 ور شیشه به پسره نگاه کردم. پرسیدم: هاش هیچی نفهمیدم و از ایناز حرف

 منظورتون چیه؟!  -
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ی پسره رو گرفت و گذاشت زیر باال رفت. بعد انگشت اشارهی زیریش یکی از اون مردها اهرم اون وسیله رو باال داد و میله

 فهمیدم اون وسیله چیه. کم انگار داشتم میاون میله. کم

 هر چیزی یه بهایی داره. بهای آبروی منم اینه که اون عذاب بکشه.  -

 فهمم! . این چی میگه؟ من هیچی نمیگیج از حرفش مات موندم و بهش نگاه کردم

ای کرد. سریع نگاهم کرد و به اون طرف شیشه دادم  زل زده بودم که دیدم دستش رو باال آورد و اشاره جور مات بهشهمین

که دیدم اون َمرده سری از اطاعت تکون داد و تو یه حرکت اهرم رو هل داد و میله بسته شد و در عرض همین یک ثانیه،  

 انگشت اون پسره اون زیر له و بعد کنده شد!

ی من. با دهن باز به انگشتی که روی زمین افتاده بود  زدهی پسره برابر شد با فوران خون و نگاه خشکصدای نعره و ضجه

 کار کرد؟! اون، انگشتش رو قطع کرد! کار کرد؟! چینگاه کردم. قلبم هر لحظه ممکن بایسته. خدای من! اون... اون چی

 کرد!پسره دیگه داشت خون گریه می

و دیدم که انگشت دومیش رو زیر میله گذاشتن و اهرم رو چسبیدن. دیگه نتونستم تحمل کنم. دیگه  زنون نگاه کردمنفس نفس

 تونستم. سریع و بالفاصله داد زدم: نمی

 بسه! بسه... تمومش کنین لعنتیا! ولش کنین! -

 فتم:ریختم، گآروم اشک میطور آرومبه اون َمرده نگاه کردم و به اون طرف شیشه اشاره کردم و همین

 بهشون بگو ولش کنن! بگو ولش کنن!  -

های خیسم به رضا نگاه کردم که فقط بهم زل زده بود.  کرد. کامال ریلکس و آروم. با چشمَمرده برگشته بود و فقط نگاهم نمی

 جا چه جهنمیه من رو آوردی؟! خواستم محکم بزنم زیر گوشش و داد بزنم این . میخواستم بهش سیلی بزنممی

 ای کرد و گفت:َمرده برگشت طرف شیشه و اشاره

 بازش کنین. -

ی انگشت بیرون آوردن. بازش کردن  چاره رو ول کردن و دستش رو از زیر اون ماشیِن خردکنندهها اون پسر بیتشن اون غول 

 خورد رو از اتاقک بیرون بردن.جور که تلوتلو میو بعد بلندش کرد و پسره رو همین

جا ایستاد و نگاهش کرد. آروم  ه نگاه کردم که اون رفت رفت طرف میز کار و پشتش نشست و رضا هم همون به رضا و َمرد

 بهش گفتم: 

 ِکی میریم؟ -

 که جوابم رو بده، َمرده گفت:قبل از این

 هر وقت من بگم. -

 اومد. ه، بدم میکشتفاوتیش در مقابل کسی که داره عذاب میرحمی و بیاومد. از بینگاهش کردم. ازش بدم می

 با عصبانیت پرسیدم: 

 شما اصالً کی هستی؟ -

هاش رو باال آورد و  کرد! دستهام رو سوراخ میسرش رو بلند کرد. بهم زل زد، مستقیم و دقیق. نگاهش داشت چشم

 هاش رو تو هم قفل کرد. با دقت بهم زل زد و شمرده شمرده گفت:هاش رو روی میز گذاشت و انگشت آرنج

جون؛ وگرنه سرت  فهمی؟ رئیس. و هر چی من امر کنم بالفاصله انجام میشه. تو هم باید اینو یاد بگیری بچهرئیسم. میمن،  -

 . به باد میره

 اخم کردم.

 االن رئیس منم هستی یعنی؟!  -

 قاطع گفت:
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 بله.  -

 پوزخند زدم و گفتم:

 کنم. فکر نمی -

 اون هم در مقابل لبخند زد. یه لبخند مرموز! گفت:

 خواهیم دید.  -

 همون موقع دری که اون گوشه بود به صدا در اومد. جواب داد:

 بیا تو. -

در باز شد و یکی از همون مردهای عوضی و گنده داخل اومد. با داخل شدنش از ترس سریع چند قدم عقب رفتم و به رضا  

یِس مغرور رضا هم در کشوی میز کارش رو  سمت میز کار رئیس رفت و ایستاد. انگار منتظر چیزی بود. رئچسبیدم. مرد به

 باز کرد و یه بسته دالر بیرون آورد و روی میز و طرف َمرده انداختش.

بری و میگی  کنم، تمیز و کادوپیچ میحسابیم. انگشت پسره هم براش تمیز و کادوپیچ... تاکید میبگیرش. به سعیدی بگو بی -

 حساب سلطانی. فهمیدی؟ اینم از تصویه 

 سری تکون داد. َمرده 

 مرخصی.  -

ی دالر رو برداشت و سری به احترام خم کرد و بعد از اتاق بیرون رفت. به رئیس نگاه کردم که داشت کاغذ روی میزش  بسته

 کرد. کرد و زیرلـب چیزی زمزمه میرو نگاه می

شدم. پوفی کشیدم و گوشیم رو از داشتم کالفه میدونم جا آورده؛ فقط میدونم نسبت رضا با این یابو چیه و چرا من رو ایننمی

م از طرف مامان و بابا  رفتههای ازدستجیبم درآوردم و ساعتش رو نگاه کردم. وای خدا، االن حتماً نگرانم شدن! به تماس

 نگاه کردم. اوه خدایا!

 به رضا نگاه کردم و گفتم:

 نگرانن! بار زنگم زدن،رضا واقعاً باید بریم. مامان بابا ده -

 کم دیگه... رضا: یه

 رضا داشت حرف میزد که رئیس سرش رو باال کرد و گفت:

 مامان و بابات، هان؟ -

 داری زد و گفت: خند معنیسرم رو برگردوندم و سؤالی نگاهش کردم. نیش 

 ی خوشبختی هستین، نه؟خونواده  -

 شیم. ترم میخوشبختاگه بذاری برم تا از نگرانی درشون بیارم حتماً  -

 پوزخندی زد. سر تکون داد و گفت:

 شه. عالیه؛ اما نمی -

 متعجب نگاهش کردم. پرسیدم: 

 چی؟! -

 لبخندش عمق گرفت.

 شه. نمی -

 اخم کردم و گفتم: 
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 این یعنی چی؟!  -

 شه« رو برات تفسیر کنم؟ی »نمیالزمه کلمه -

 با حرص گفتم:

 سیر کنی؛ فقط منظورت رو تفسیر کن!نخیر الزم نیست این کلمه رو برام تف -

 لبخند زد و گفت:

 جا بمونی. تونی بری؛ یعنی قراره اینباشه. عزیزم، تو نمی -

 تر شد و گفتم: پررنگ اخمم

 تر! واضح  -

 گفت: 

 تونی برگردی خونه. نمی -

 تر! واضح  -

 جا موندگار شی عزیزم. باید حاال حاالها این -

 این بار عصبی داد زدم:

 تر! واضح  -

 لبخندش بیشتر شد و بهم زل زد. گفت:

 باید برام کار کنی.  -

 یعنی چی؟! -

 فهمیدم این چی میگه. اصالً نمی

 شمرده برام لـب زد:

 یعنی، تو، مال، منی.  -

 با کالفگی و خشونت گفتم:

 رسونی؟! وپرت گفتن منظورت رو دقیق نمیجای چرتچرا به -

های اومد و اون کفشز شوک چند قدم عقب برم. سمتم حرکت کرد. آروم آروم راه مییهو از جاش بلند شد که باعث شد ا

دادن. اومد و مقابلم ایستاد. آب دهنم رو قورت دادم که دقیق بهم زل زد  ی زمین صدا میهای تیرهمشکی و براقش روی پارکت

 و صورتش رو سمتم خم کرد. از اضطراب و ترس نگاهم رو چرخوندم تا نبینمش.

 بهم نگاه کن. -

. از نزدیک هام رو چرخوندم و نگاهش کردممردم. دوباره آب دهنم رو قورت دادم و با دودلی چشمنفس نفس میزدم. داشتم می

 رسید. تو نگاهش یه چیزی بود، یه چیز عمیق. انگار که اون چیز کل وجودش رو گرفته. نظر میقدر خشن بهچه

 یدم:سعی کردم شجاعتم رو جمع کنم و پرس

 چ... چیه؟!  -

 مستقیم نگاهم کرد و گفت:

 فهمی؟ ببین دختر کوچولو! تو تنها یه اهرم فشار برای من بیشتر نیستی. می -

 پرسیدم: 
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 اهرم فشار؟!  -

ها، تک سالهاست منتظرشم. چیزی که تکبله، اهرم فشار. اهرم فشاری که باعث میشه به مقصودم برسم. به چیزی که سال -

 دونی اون چیه؟کنم. میشماری میها براش لحظهها و ثانیهها، دقیقها، ساعتها، روزهماه

 با ترس سرم رو به معنی ندونستن تکون دادم. گفت:

 انتقام!  -

 زده پرسیدم:وحشت 

 انتقام؟!  -

 سر تکون داد.

 بله، انتقام.  -

 خب... خب چرا من؟!  -

 اونی.زدن به ی ضربهی انتقاممی. تو وسیلهتو وسیله -

 متعجب پرسیدم: 

 کی؟!  -

 خیره نگاهم کرد. عمیق و خشن. آروم گفت: 

 مادرت! -

 گیج پرسیدم: 

 مامانم؟! -

 لـب زد:

 رها! -

 ترسیدم. البته از خیلی وقته که وحشت کردم!کم میداشتم دیگه کم 

 با ترس گفتم:

 چی؟! -

؛ اما اون آروم ایستاده بود و تماشا  ه رضا نگاه کردماز اون حالت در اومد و ازم فاصله گرفت. سریع برگشتم و با نگرانی ب

 کرد. می

 با صدای َمرده برگشتم سمتش:

 جا، همه نقشه بوده. دوستی تو و رضا و احواالت خراِب این مدتت و کشوندنت به این  -

 با دهن باز زل زدم بهش. 

 رفتِن انتقام من بوده. ای برای پیشهمه نقشه -

 برگشتم سمت رضا و گفتم:

 رضا! این چی میگه؟! -

 اون فقط نگاهم کرد و َمرده ادامه داد:

زدن به احساساِت شخص و چیزیه که دوستش داره، و تو هم من به دنبال انتقام بودم و از نظرم بهترین نوع انتقام صدمه -

 . ترین چیز براشونی. بنابراین تصمیم گرفتم از طریق تو انتقامم رو بگیرمدختر اونایی؛ پس باارزش
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 آب دهنم رو فرو دادم و فقط نگاهش کردم. منتظر بودم ادامه بده تا این حقیقت کثیف زودتر برمال بشه. 

کردم باهاش  چه که فکر می. زودتر از اوندست بیارهبه همین دلیل رضا رو فرستادم تا باهات دوست بشه و اعتمادت رو به -

کم به  عد سپردم شروع کنه تو غذاهات مواد ریختن تا معتادت کنه. تو کمرفاقتت رو شروع کردی و کامالً بهش اعتماد کردی. ب

کردی مسموم شدی، مریض  فهمیدی. فکر میشد و نمیفهمیدی. حالت روز به روز بدتر میکردی و نمیمواد اعتیاد پیدا می

 یزم. تو اعتیاد پیدا کردی، به مواد. جز دلیل اصلی. اعتیاد! تو معتادی عزشدی، افسردگی گرفتی. تموم احتماالت رو میدادی، به

خواستم بشنوم. خورد و هر لحظه ممکن بود از هوش برم. نمیهم میتونستم بشنوم. داشت حالم بهتونستم باور کنم. نمینمی

 خواستم بدونم! ! من به مواد اعتیاد دارم! نمیخواستم بدونم که من معتادمخواستم بدونم! نمیخواستم بفهمم. نمینمی

 حاال عزیزم...  -

 هام قرمزم بهش نگاه کردم. سمتم اومد و مقابم ایستاد. نگاهم کرد و گفت:سرم رو بلند کردم و با چشم

 طوره؟ رسونم تا نمیری. چهبیا یه توافقی کنیم. اگه تو برام کار کنی، منم بهت مواد می -

 م غریدم: هم فشردههای بهاز بین دندون 

 کار کنم عوضی؟!چیخوای برات ازم می -

 لبخند زد و گفت:

کنی. بهت میگم خون  کنی. بهت میگم دروغ بگو، میگی. بهت میگم قاچاق کن، میس. بهت میگم دزدی کن، میخالف! ساده -

 کشی. ریزی. بهت میگم بکش، میبریز، می

 عصبی سرش داد زدم: 

 الشخور تو ازم توقع داری آدم بکشم؟! -

 خندید و گفت:

 تأمین کردنته عزیزم. در ازای  -

 هاش زل زدم و گفتم: هم فشردم و سمت رضا برگشتم. طرفش رفتم و مقابلش ایستادم. تو چشمهام رو بهدندون

 ش تقصیر توئه!اینا همه -

 بهم نگاه کرد. عمیق نگاهش کردم و تو صورتش غریدم:

 ازت متنفرم!  -

 آروم گفت:

 آوین! -

 داد زدم:

 دهنت رو ببند!  -

 آوین من... رضا: 

 جیغ زدم: 

 شو! خفه شو! گفتم خفه -

ی  گرفت. قطراتت اشک آروم آروم از گوشهساکت شد و بهم نگاه کرد و من هم بهش زل زدم. خالم خراب بود. داشت بغضم می

 هام چکیدن.چشم

 نالیدم:

وری شه؟! چرا باید معتاد بشم که  جکار کردم؟ هان؟ چرا باید این بال سرم بیاد؟ چرا باید یهویی زندگیم اینمگه من چی -

 خاطر چندتا بسته کثافت خالف کنم و آدم بکشم؟ چرا؟! دارم تاوان چی رو پس میدم؟!به
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 َمرده گفت:

بستنم رو؛ اما حاال نوبت  ها من داشتم تاوان پس میدادم. تاواِن اعتماد و دلاین تو نیستی که داره تاوان پس میده. سال -

 ، از طریق دخترش.رهاست که تاوان پس بده

 سرش جیغ زدم: 

 هایی که باید کنم و تو در ازاش بهم مواد بدی؟! کاریبا معتاد کردن من؟ با زندونی کردن من؟ با کثاف -

 نگاهم کرد و گفت: 

 خواستی؟ هیجان، چالش.مگه این چیزی نبود که می -

خواستم. من  خالصه بشه؟ نه، نه! من این رو نمی هاخواستم؟ هیجان و چالشی که تو کشتن آدمساکت شدم. من چنین چیزی می

 خوام کسی رو بکشم!خواستم. من نمیهرگز چنین چیزی رو نمی

 نالیدم:

 خواستم؛ اما نه کشتن آدما رو! خواستم، چالش میمن هیجان می -

 لبخندی زد و گفت: 

.  مایع حیات تو مواده و هر چیزی هم یه قیمتی دارهولی مجبوری عزیزم. تو باید زنده بمونی تا انتقام من گرفته بشه، و  -

 دست آوردن این، اینه که برای من کار کنی و هر چی میگم، انجام بدی. خب، نظرت چیه؟ قیمت به

 نگاهش کردم و پرسیدم: 

 ای دارم؟ی دیگهمگه چاره -

 خند زد و گفت: نیش 

 نه. -

پوش داخل اتاق شدن. اون به و فشرد و همون موقع دوتا مرد سیاهای ربا انزجار نگاهش کردم. سمت میز کارش رفت و دکمه

 من اشاره کرد و گفت:

 ببریدش. -

ها اومدن و دوتا بازوهام رو گرفتن و من رو سمت در  ها سمتم اومدن و من به رضا نگاه کردم که بهم زل زده بود. اوناون 

 نفرِت توی نگاهم، به رضا خیره بودم. به عامل تباهِی زندگیم! بردن. من رو از اتاق خارج کردن و من در آخرین لحظه با تموم

*** 

 )رها( 

 

 

 کنی باید بریم پیش پلیس؟فکر نمی -

 کشید، گفت: طور که تو خونه رژه میرفت و کالفه تو موهاش دست میسامیار همون

 نه، نه رها. بریم چی بگیم؟ -

کنی  هامون هم نمیده! واقعاً فکر نمیخونه برنگشته و جواب تماس چی بگیم؟! دخترمون بعد از سه چهار ساعت متوالی هنوز -

 باید یه کاری کرد؟!

 سامیار ایستاد و نفسش رو بیرون داد. از روی مبل بلند شدم و سمتش رفتم و گفتم:

 خوام به احتماالت بد فکر کنم!ترسم حالش بد شده باشه یا... اوه خدایا حتی نمیسامی! آوین مریضه. می -
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 ش رو گرفتم و گفتم:دست

 کنم! هردومون از این نگرانی درمیایم. یه زنگ به صدوَده بزن سامیار. خواهش می -

 هام زل زد و گفت:سامیار به چشم

 ش تقصیر توئه!رها، اینا همه -

 دونم!می -

 کنی! نباید باهاش بد حرف بزنی و متاسفانه همین کارم می -

 نالیدم:

 دونم! ولی االن وقت این حرفا نیست، باید یه کاری کنیم.میدونم سامیار  می -

 ریشش کشید. سر تکون داد و گفت: نفسش رو عمیق فرو داد و دستی به ته

 خب. میرم یه سر کالنتری. خیله -

 سریع گفتم: 

 منم میام.  -

 قاطع گفت:

 وقت آوین برگشت خونه باشی. نه. باید بمونی که اگه یه -

 کشیدم و سر تکون دادم.نفس عمیقی 

 باشه! -

 پس فعالً. -

.  خواستم بمیرمشدم. می. دیگه داشتم خل میجا روی مبل پخش شدماین رو گفت و سمت در رفت و از خونه خارج شد. همون

 جوری شد؟ چرا یهو همه چیز پیچیده شد؟چرا یهو این 

شه و با دیدنم بیاد و بـغلم کنه؟ تا من موهاش رو نوازش کنم و  به در خونه زل زدم. یعنی االن ممکنه آوین از همین در داخل ب

خاطر خودم نیست. برای توئه که  خوام، بههای چند ساعت پیشم منظوری نداشتم. بگم اگه چیزی میگم و میبگم از حرف

 خوام در امان باشی. می

سمت آیفون دویدم. به تصویر نگاه کردم ولی  نفسم رو فوت کردم بیرون که صدای زنگ اومد. سریع عین فرفره از جا پریدم و 

 کم به تصویر زل زدم تا بلکه بیاد جلو بیاد ببینمش؛ اما نیومد. خدایا، یعنی آوینه؟!کسی رو ندیدم. یه

ی  . اصالً حوصلهسریع دویدم و شالم رو از روی مبل چنگ زدم و سرم انداختم و بعد کلیدها رو برداشتم و از خونه بیرون زدم

زنون وارد طور نفس نفسها رو پایین رفتم و همینتر بود. تندتند پلهکه سریعموندن تو آسانسور رو نداشتم با وجود این منتظر

 پارکینگ شدم.

 سمت در دویدم و سریع بازش کردم و با هیجان گفتم:

 آوین! -

 خورد پستچی باشه جلو اومد و گفت:همون لحظه یه مرد که به لباس فرمش می

 د! خانم رها ملک شمایید؟ ببخشی -

 متعجب بهش نگاه کردم.

 بله! امرتون؟  -

 یه پاکت سمتم گرفت و گفت:
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 نام سرکار خانم رها ملک برسونم. خدمت شما. گفتن که این پست رو به این محله و این شماره پالک به -

 با تعجب پاکت رو از دستش گرفتم و پرسیدم: 

 ش کیه؟!دونید فرستندهنمی -

 ری ندارید؟خیر. ام -

 سر تکون دادم. 

 ممنونم بفرمایید.  -

جا ایستادم. به پاکت زل زدم. برش گردوندم تا ببینم  لبخندی زد و سری تکون داد و رفت. با گیجی در رو بستم و همون

 ای داره؛ اما نداشت. عجیبه! نشونی

طور که ایستاده بودم، باالی پاکت ر و پاره کردم  همونبا آسانسور باال رفتم و در خونه رو بستم. شالم رو روی مبل انداختم و  

 و کاغذی که داخلش بود رو درآوردم. 

ای داخلشه یا نه. چیزی نبود. گذاشتمش رو میز و کاغذ رو باز کردم. با خط خوش و  پاکت برعکس کردم تا ببینم چیز دیگه

 ریزی نوشته شده بود. 

 شروع به خوندن کردم:

ها نیست. دور زدن من هم راحت کشکی نیست. دروغ گفتن به این آسونیت. خیـانت کردن کشکیالکی نیس»نارو زدن الکی

ها برای تو  نیست؛ ولی تو تموم این کارها رو کردی. نارو زدی. خیـانت کردی. دروغ گفتی و من رو دور زدی. اگه تموم این

یش خواستم بگیرم؛ اما افراد باند صوفیه گارسیا جلوم  آسونه؛ پس انتقام گرفتن هم برای من آسونه! انتقامی که چندین سال پ

های زندان حبس شدم؛ اما رها ملک، حاال من برگشتم! برگشتم تا انتقام رو گرفتن و من برای چند سال متوالی پشت میله

گیرم. انتقام  و ازت میتر! انتقام تموم اون بالهایی که سرم آوردی رتر و خشنتر. این بار زخمیتر و مطمئنبگیرم. این بار قوی

 های منه. گیرم. با دختر کوچولوت خداحافظی کن که حاال تو چنگالاون احساساتی که ازم دزدیدی رو ازت می

 رها ملک، من برگشتم!

 بابک سلطانی.«

رده؟! طور نمست؟! چهطور زندهشد. نه این امکان نداشت، امکان نداشت. بابک سلطانی! اون آشغاِل عوضی. چهباورم نمی

 سال پیش نکشتش؟! مگه صوفیه هیجده

زدم و حالم خراب بود. سریع از جام بلند شدم و سمت تلفن دویدم. تندتند شماره گرفتم و روی گوشم گذاشتم. نفس نفس می

 دوست داشتم بمیرم؛ فقط بمیرم!

 صدای سامیار اومد:

 رها؟ -

 سریع گفتم: 

 سامیار! رسیدی؟ -

 . امنه هنوز تو راه کالنتری -

 دونم چه اتفاقی برای آوین افتاده!سامیار الزم نیست بری! برگرد. من می -

*** 

 )آوین( 

 

ساعته من تو این  کردم. از این وضعیت متنفر بودم. یک دادم و با حرص به اطراف نگاه میهام رو مدام روی هم فشار میدندون

 ای یا ُمرده!کس نیومده بگه زندهاتاق حبسم و هیچ 

صفحه 70 نطفه ي انتقام  : کیمیا وارثی بسم اهللا الرحمن الرحیم

صفحه 70 Skins98.irاسکین 98



دونه پنجره. بخوره تو  ند متری بهم دادن که توش فقط یه تـ*ـخت و کمد و توالت و حمومه. با یه بالکن کوچیک و یهیه اتاق چ

 خوام!م رو میسرشون، من خونه

جا جدی جدی یه باند مافیا یا یه  ش خالفه! ایندونم همهکار کنم؛ فقط میخوان و االن دقیقاً باید براشون چیدونم ازم چی مینمی

 همچین چیزیه. خفنه؛ اما این هم بخوره تو سرشون! من اگه نخوام خالف کنم باید کی رو ببینم؟

 یهو در اتاق باز شد و یه مرد داخل اومد. بله، باید ریخت این رو ببینم گویا!

 سمتم اومد و گفت: 

 دنبالم بیا.  -

 از رو تـخت بلند شدم و پرسیدم: 

 چرا؟  -

انتها سمت آسانسور برد و به  پرسیدن شدم و دنبالش راه افتادم. من رو از اون راهروی بی خیال سؤالبیفقط نگاهم کرد که 

ها نشستن و یه فنجون هم دستشونه ی پایین رفتیم. وقتی رسیدیم به سالن پایین، دیدم اون رئیس قلچماق و رضا روی مبلطبقه

 ن کردم که َمرده هلم داد جلو.جا ایستادم و پوکر فقط نگاهشوزنن. همونو حرف می

 غریدم: 

 هوی!  -

 دوباره هلم داد.

 حرکت کن.  -

 زیرلـبی فحشی نثارش کردم و سمت اون دوتا رفتیم. پشت سرشون ایستادیم و مرد گفت:

 قربان! آوردمش.  -

 رئیس سرش رو برگردوند و به من نگاه کرد. سر تکون داد و گفت:

 تونی بری. خب میخیله -

 های خرکی! رئیس یهو گفت: خم کرد و رفت. به رفتنش نگاه کردم و تو دلم صدتا عق زدم از این احترام َمرده سر 

 بشین. -

 برگشتم سمتش و سؤالی نگاهش کردم. 

 ها؟!  -

 دوباره برگشت و نگاهم کرد.

 گفتم، بشین!  -

دم نگاه از رضایی که بهم زل  رویی رضا و سمت چپ رئیس نشستم. سعی کربدون حرفی آروم سمتشون رفتم و رو مبل روبه

زده بود بدزدم. ازش متنفرم! دوستش داشتم، اون دوستم بود؛ اما بود! اون بهم دروغ گفت و من رو معتاد کرد! من رو قاطی  

 های خطرناک کرد. اون یه عوضی بود! این بازی

 رئیس گفت: 

 اینو بخور.  -

 نجون نگاه کردم. این چیه خب؟متعجب نگاهش کردم که به فنجونی روی میز اشاره کرد. به ف

 پرسیدم: 

 چرا؟  -
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. قهوه بود. سرم رو باال  خم شد و فنجون رو برداشت و سمتم گرفت. با گیجی فنجون رو ازش گرفتم و به محتویاتش نگاه کردم

 گرفتم و نگاهش کردم که گفت:

 ی تنها نیست.محتویاتش فقط قهوه -

م تو محتواش معلوم بود. یعنی واقعاً شدم. به فنجون نگاه کردم. انعکاس چهره ی اصرارش به خوردنتازه فهمیدم. حاال متوجه

 جا رسیدم؟ به جایی که باید مواد مصرف کنم تا حالم خوب باشه؟!به این

. فنجون خالی رو روی میز برگردوندم و به مبل تکیه  نفس عمیقی کشیدم و فنجون رو نزدیک لـبم بردم و محتویاتش رو خوردم

 دادم.

 رئیس نگاهم کرد و پرسید: 

 طوره؟ خب، حاال حالت چه -

بازی خراب بشه، زیاد براش خوشایند بازیشم! من باید براش کار کنم و اگه این اسباب چرا براش مهمه؟ آه، فهمیدم. من اسباب

 نیست. 

 آروم گفتم:

 خوبم. -

 خوبه. -

 این رو گفت و فنجونش رو روی میز گذاشت و ادامه داد: 

 با رضا تا جایی بری. باید  -

 سرعت سرم رو باال گرفتم و پرسیدم:به

 هان؟! کجا؟  -

 نگاهی به رضا انداختم. رئیس گفت:بعد نیم

 خونه. رید اسلحهیه سر می -

 گیج پرسیدم: 

 خونه؟! اسلحه -

 بهم نگاه کرد و گفت:

 کنی؟تو گوشات مشکل دارن؟ چرا مثل طوطی هر چی میگم تکرار می -

 سریع سرم رو چرخوندم. مردِک دیکتاتور! بهم بر خورد. رفتم تو شوک و

 رضا یهو بلند شد و گفت:

 پاشو آوین. -

ای رو نگاه  سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. با تموم نفرتم بهش زل زدم که انگار از سنگینی نگاهم معذب شد و جای دیگه

 کرد. آروم بلند شدم که رئیس گفت:

 خوب یاد بگیری. هر چی رضا گفت گوش میدی. کاری نکنی؛ باید خراب  -

 با حرص و غلیظ و کشدار گفتم:

 چشم!  -

 م رو فهمیدن و رئیس هم هیچی نگفت. رضا سمت خروجی رفت و گفت: هردوشون نگاهم کردن. خوب تیکه 

 بیا. -
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 رغم میل باطنیم، دنبالش راه افتادم. من هم علی

*** 

 )رها( 

 

ای نامعلوم زل زده بود. به صوفیه چشم  های درهم به نقطهسـینه نشسته بود و با اخمبهتزیر چشمی به سامیار نگاه کردم. دس

جویید و  . آنید مضطرب ناخنش رو میش رو ماساژ میدادطور که نشسته بود شقیقههاش رو بسته بود و هموندوختم. چشم

 .مانی تو فکر بود و تیرداد تندتند پاش رو تکون میداد و غرق افکارش بود

هام رو بستم و سرم رو به پشتی مبل تکیه دادم. این دیگه چیه؟! این اتفاقات، این همه پیچیدگی و  نفس عمیقی کشیدم و چشم

 هم ریخت؟سال آرامش، چرا یهو همه چی بهها چین؟ چرا داره اتفاق میفته؟ بعد از هیجدهسؤال؛ این 

های هامون رو به خونکه کردیم. اشتباهاتی که مرتکب شدیم. دست دیم؟ تاوان خطاهایینکنه تاوانه؟ نکنه داریم تاوان می

دادن رسیده! چرا؟ چرا االن؟ چرا آوین؟  سال، وقت تاوانوجدانی. و حاال، بعد از هیجدهگنـ*ـاه آلوده کردیم بدون هیچ عذاببی

گنـ*ـاه کشتیم. حاال  شده، و ما هم افراد بی هاگناهه و وارد این بازیدونم. آوین بیگناهم؟ آره، آره جوابش رو میچرا دختر بی

 سوزیم! هم داریم می

 آنید انگشتش رو از لـ*ـبش فاصله داد و آروم گفت:

 بریم پیش پلیس؟  -

دونم عصبانی و نگرانه. نگران برای نگاهش کردم. کسی چیزی نگفت. به سامیار زل زدم. هنوز تو همون حالت بود. می

ها پیش وارد باندی شدم و مجبور بودم رئیس باند رو مجذوب حقیقتی که بهش نگفتم. نگفتم که مدتدخترمون و عصبانی از 

دست بیارم. و حاال اون مرد برگشته تا ازم انتقام بگیره و دخترم رو تو  خواست رو بههایی که صوفیه میخودم کنم تا محموله

 االن آوین تو خطره. . تقصیر منه کهش تقصیر منهها همه. و این خطر انداخته

 یهو مانی از جاش بلند شد و گفت:

 حق با آنیده؛ باید بریم پیش پلیس.  -

 تیرداد نگاهش کرد و گفت: 

پلیس؟ جدی؟ بریم چی بگیم؟ بگیم یه یارویی که رئیس یه باند خالفه اومده دخترمون رو دزدیده چون از مادرش کینه به دل   -

 کنه! بگیر بشین مانی. داره و حاال داره سر دخترش خالی می

 مانی عصبی گفت:

 تونیم بکنیم؟ هیچی! کاری از دستمون برنمیاد؛ باید بریم پیش پلیس. کار میپس دقیقاً چه غلطی کنیم؟ هان؟ چی -

کدوممون به سامیار نگاه کردم که نفس عمیقی کشید و باالخره از اون حالت در اومد و از جاش بلند شد. بدون نگاه به هیچ

 ر رفت و گفت:سمت د

 بریم. -

 و از خونه زد بیرون. به رفتنش نگاه کردم و آهی کشیدم. روم رو طرف صوف برگردوندم و گفتم:

 مگه نباید ُمرده باشه؟! -

 بقیه به صوف نگاه کردن و اون گفت:

 س! من واقعاً خبر نداشتم.کنن؛ اما اون زندهکردم اعدامش میمن حبسش کردم، فکر می -

 . مانی گفت:پوفی کشیدم

 خیال. بلند شین بریم کالنتری. بی -

 و خودش سمت در رفت و تیرداد هم از جاش پا شد و به من اشاره زد بلند بشم. به آنید و صوف نگاه کردم و گفتم:
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 بریم!  -

در ساختمون رو   ها برسیم.رفتیم به ماشینتر راه میمون بلند شدیم و از خونه زدیم بیرون. بقیه جلوتر رفتن و من عقبهرسه

 بستم و چرخیدم تا حرکت کنم که کسی از پشت سرم صدام زد: 

 رها؟ -

 ایستادم. متعجب برگشتم و به زنی که پشتم ایستاده بود نگاه کردم. با شناختش شوکه لـب زدم: 

 زهرا؟!  -

*** 

 )آوین( 

 

که بد زدم تو برجکش و اون هم دیگه  روند. چندبار سعی کرد باهام صحبت کنهبا کلی اخم تو ماشین نشسته بود و رضا می

 گفت. خیال شد. حاال تو سکوت درحال روندن بود و چیزی نمیبی

جا کار کنم؟ خالف کنم؟ آدم بکشم؟ یعنی نجات پیدا کار کنم. یعنی من باید تا آخر عمرم ایندونستم باید چیذهنم درگیر بود. نمی

 کم غیرعادی شده؟کنن؟ متوجه شدن که نبود من یهکار میکجان؟ دارن چی کنم؟ مامان و بابا نمیان دنبالم؟ یعنی االننمی

 رسیدیم. -

 به اطراف نگاه کردم و متعجب پرسیدم:

 جا؟!این  -

ای که  جاست؟! رضا پیاده شد و من هم به سرعت رفتم پایین. رضا سمت مغازهخونه اینجا که وسط شهر بود! یعنی اسلحهاین 

 بین یه رستوران و یه بوتیک بود، رفت. عجب! ش پایین بود و کرهکر

 کره کرد. بعد بلند شد و کرکره رو تا نصفه کشید باال و کنار رفت. دنبالش رفتم و رضا خم شد و کلیدی درآورد و داخل قفل کر

 برو تو. -

بود و پر از آشغال. متعجب  دلیل فحشش بدم! پشت چشمی نازک کردم و داخل شدم. مغازه خرابه بود. داغون خواست بیدلم می

 ی متروکه نگاه کردم که رضا از کنارم عبور کرد و گفت:به مغازه

 بیا. -

ی زخیم و بلند بود. پرده رو کنار زد و من هم پشتش رفتم. تاریِک تاریک بود  دنبالش راه افتادم که رفت پشت مغازه که یه پرده

 شد. و هیچی دیده نمی

 تاریکه! -

 ا االن میام. فیوز قطعه. وایس -

جا روشن شد و من با یه اتاقک پر از قفسه که روشون انواع  که همهجور تو تاریکی بدون هیچ حرکتی ایستادم تا اینمن همون

 رو شدم.ها بود روبهاسلحه

 جا رو نگاه! دهنم باز مونده بود. خدایا این

 برداشتم و نگاهش کردم. ۳ها رفتم. یه ژزده سمت قفسهخندیدم و ذوق

 قدر اینا خفنن!وای خدا چه -

 رضا سمتم اومد و گفت:

 هستنا.  آوین بهتره باهاشون ور نری. اسلحه -

 پوکر نگاهش کردم و گفتم: 
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 مگه من گفتم عروسکن؟ -

 نوشی!ت عین اینه که داری با یه باربی چای میطرز استفاده -

 فقط پوکر فیس زل زدم بهش. این دیگه کیه؟!

 که رضا اومد و دستمالی درآورد و روش کشید. متعجب به کارش نگاه کردم. االن این یعنی چی؟!  رو سرجاش گذاشتم ۳ژ

 ها فقط اسم پنج_شیش تا رو بلد بودم!ها نگاه کردم. شاید از بین تموم اینبه بقیه اسلحه

 پرسیدم: 

 جا؟چرا اومدیم این  -

 ش.پیچید و گذاشت تو کوله رفت و چندتا اسلحه برداشتم و دور روزنامه  رضا سمت یه قفسه

 گفت: 

 ها چندتا مهمات الزمه. برا بچه -

ها نگاه کردم. دستی روشون کشیدم و یکی رو برداشتم و ای رفتم و به کلتتای ابرویی باال انداختم و هومی گفتم. سمت قفسه

 که رضا متوجه بشه سرجاش گذاشتم.نگاه کردم و قبل از این

شت به من سرگرم بود. آروم دست دراز کردم و یکی رو لمس کردم. گرفتمش و آروم پشتم  زیر چشمی به رضا زل زدم که پ

 بردم و تو کمربند شلوار فرو کردم و مانتوم رو روش کشیدم تا دیده نشه.

تموم  هایی که بهشون دست زده بود کشید تا باالخره کار رضا تموم شد. همون دستمال رو از جیبش بیرون آورد و روی اسلحه

تونستن جا وجود داشت و صدردصد میکه کسی بیاد اینردها رو پاک کنه. آها، حاال علت کارش رو فهمیدم. قطعاً احتمال این

ها واقعاً وارد بودن. هاست مکان رئیس و باندش رو شناسایی کنن؛ اما انگار اینهایی که روی اون اسلحهتوسط رد دست

 های من روشون هست!م. رد دستهرچند که... . تو دلم پوزخندی زد

 رضا کارش رو کرد و بعد سمتم برگشت.

 بریم؟  -

 بریم. -

 جا بیرون رفتیم و رضا کرکره رو پایین کشید و قفل کرد و بعد سوار ماشین شدیم.از اون 

 گردیم؟االن برمی -

 رضا گفت:

 آره. باید بری برای اولین ماموریتت آماده شی.  -

شد؟ این چی گفت؟! عین چی  شمردم که یهو مات موندم. صبر کن. چیها رو میل زدم. داشتم درختآهانی گفتم و به بیرون ز

 سرم رو سمتش برگردوندم و داد زدم: 

 اولین چیم؟!  -

*** 

 )رها( 

 

 کردیم که ادامه داد:به سرگرد لطفی نگاه می

هایی که فکرش رو بکنید کرده.  داره و انواع خالفسالی هست که دنبال این َمردیم. باند بزرگی بله. ما تقریباً بیش از َده -

تونید ببینید. جرایمش کم نیست. چند سال پیش بازداشت شد و مدتی زندان بود و بعد تعهد داد و آزادش کردن؛  ش رو میپرونده

 شه به تعهد یه خالفکار اعتماد کرد؟طور میتر داره پیش میره. به هرحال، چهاما حاال دوباره خیلی قوی
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 مانی سر تکون داد و گفت:

 بله حق با شماست جناب سرگرد. -

 سامیار پرسید:

 شه کرد؟ دخترم تو خطره! معلوم نیست تا االنم هنوز... کار میحاال چی -

ی چشمم سر خورد و پاک کردم که آنید متوجه شد و دستم رو  مکث کرد و سرش رو پایین انداخت. قطره اشکی که از گوشه

 گرفت و فشرد. 

 سرگرد گفت: 

 شما چیزی دارید که متکی به مدرک و دلیلی بر این اظهار شما باشه جناب راد؟  -

 سریع گفتم: 

 من یه چیزی دارم.  -

ای که برام نوشته بود رو درآوردم و خم شدم و روی میز سرگرد گذاشتم. سرگرد نامه رو  سریع دست تو کیفم بردم و نامه

 خت. برداشت و بازش کرد و نگاهی بهش اندا

 بعد از خوندنش سر تکون داد و گفت: 

 بسیارخب. -

 نامه رو تا کرد و بعد ادامه داد:

 کنیم. ما شناسایی و ردیابیش می -

 صوف متعجب پرسید:

 جوری؟!چه -

 سرگرد لطفی گفت: 

کنیم و بعد از شناساییش میی سیستم اداره وسیلهخط و اثر انگشتش رو روی کاغذ داریم. اول از طریق این نامه بهدست  -

 کنیم. های مدار زمینه پیداش میطریق ردیاب پلیس که متصل به ماهواره

 بعد به من نگاه کرد و گفت:

 تونم این نامه رو مدتی امانت داشته باشم؟خانم راد می -

 سر تکون دادم و آروم گفتم:

 البته. -

 ون ادامه داد: تشکر کرد و بعد بلند شد و همراهش ما هم ایستادیم و ا

کنیم. تا به االن ما هیچ وسیله یا نشونی ازش نداشتیم تا بتونم به اون وسیله ردیابیش کنیم؛  نگران نباشید. ما حتماً پیداش می -

 اما حاال خود بابک سلطانی لطف کرده و ناخواسته یه نشونی فرستاده. 

 سامیار با سرگرد لطفی دست داد و گفت:

 رد. پس حتماً باهامون تماس بگیرید که ما منتظریم.از کمکتون ممنونم سرگ -

 لبخند زد و گفت:

 حتماً. خدا نگهدار. -

 از اتاق خارج شدیم که یهو تیرداد و زهرا که نشسته بودن سریع بلند شدن و سمتمون اومدن.

 شد؟! تیرداد: چی
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 مانی گفت:

 کنن و خبر میدن. ردیابیش می -

 زهرا پرسید: 

 جوری؟چه -

 آنید گفت:

 خط و اثر انگشتش رو نامه بود. از اون طریق.دست  -

 زهرا: اوه! 

 ها نشستم. زهرا اومد و کنارم نشست و گفت: من بدون حرفی رفتم و روی صندلی

 دونستم چنین اتفاقی افتاده وگرنه پامم... خیلی بد موقع اومدم دیدنت نه؟ اصالً نمی -

 م!جوری نگو؛ مگه مقصر تویی؟ من مقصرنه زهرا این  -

 زهرا دستم رو گرفت و گفت: 

 تقصیری؟ کنی وقتی بیچرا خودت رو سرزنش می -

 نگاهش کردم و گفتم: 

ی بابک و نفرتش از من؛  که آوین از خونه زد بیرون و این اتفاق براش افتاد، قضیهتقصیرم؟! من مقصر تموم اینام. اینبی -

 همه تقصیر منه! 

 سامیار سمتم اومد و گفت:

 کنن دیگه. رها؛ انقدر حرص و جوش نخور. گفتن که پیداش میپاشو  -

 بعد دستم رو گرفت و بلندم کرد. رو به بقیه گفت: 

 ی ما. تعارف هم ندارم! باید منتظر تماس سرگرد باشیم. بیاین خونه -

*** 

 )آوین( 

 

جاست. باید بری پیشش راستش داره اون ی سمت گرفتگی روی گونهباید بری به این مهمونی. مردی به اسم محمد که یه ماه -

 و محموله رو ازش بگیری. 

 پرسیدم: 

 محموله؟  -

 رضا گفت:

 چندتا بسته هروئین و شیشه. -

کرد زل زدم. یعنی واقعاً باید به چنین  ای کردم و به رئیس که پشت میز کارش نشسته بود و نگاهمون میقروچه دندون

 رفتم؟ای میمهمونی

 رئیس یهو گفت: 

 دونم سختته اما مجبوری. باید برام اونا رو بیاری و مبلغ پولی که موقع رفتنت میدم رو به اون مرد بدی. یم -

 باید تنهایی برم؟  -
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 سیگاری روشن کرد و گفت:

 بله.  -

 با حرص گفتم:

 باشه! جا مختلطه، منم یه دختر تنهام؛ پس باید یکی باشه تا حواسش بهمها بدم میاد! اونولی من از مهمونی -

 خیال پکی به سیگارش زد و دودش رو بیرون فرستاد. گفت:رضا انگار نگران شد و نگاهی به رئیس انداخت. رئیس بی

 تونی مراقب خودت باشی. نگران نباش. قطعاً خودتم می -

 کنه. با حرص گفتم:با کلی حرص نگاهش کردم. من هر چی هم بگم آخرش هم کار خودش رو می

 تونم برم؟می -

 برو. -

 با عصبانیت برگشتم و سمت آسانسور رفتم که یهو گفت:

 ساعت پنج. فراموش نکنی. -

ی دیکتاتور آشغال! زورگو! آسانسور ایستاد و من بیرون اومدم. داشتم  مرتیکه هم فشردم و وارد آسانسور شدم.هام رو بهدست 

 بیفته زمین.رفتم که یهو به کسی برخورد کردم و باعث شد سمت اتاقم می

 کرده گفتم:سریع خم شدم و هول 

 وای ببخشید! خوبی؟  -

 دختری که رو زمین افتاده بود سرش رو باال آورد و گفت:

 حواست کجاست؟!  -

 ای باشه. غیر از من زن دیگهجا بهکردم اینزد نگاه کردم. عجیبه! فکر نمیتر میسن خودم یا چندسالی بزرگبه دختری که هم

 ید. حالت خوبه؟خیلی ببخش -

 آروم بلند شد و لباسش رو تکوند و گفت:

 خوبم. -

ی سیاه  هاش دوتا تیلهی ساده و موهای تیره و بلندی داشت. برنزه بود و چشمبعد نگاهم کرد. من هم بهش زل زدم. چهره

 بودن که بهم خیره بود. پرسید:

 کنی؟ کار میجا چیای؟! این تو دیگه کی -

 م. کنجا کار میاین  -

 متعجب پرسید: 

 کنی؟!کار می -

 چیش عجیبه؟  -

 با تعجب گفت: 

 داد!جا راه نمیوقت یه زن رو به اینآخه بابام هیچ -

 گیج گفتم: 

 بابات؟!  -

 نگاهم کرد و گفت: 
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 هان؟! اِم... خب، تو ِکی اومدی؟ اسمت چیه؟  -

 پوکر گفتم: 

 . تو چی؟جناب رئیِس عنق همین امروز منو استخدام کردن! اسمم آوینه -

 گفت: 

 م.من ترانه -

 با شک پرسیدم: 

 جا نیست؟!کنی اگه هیچ زنی اینکار میجا چیتو خودت این  -

 پته کرد و گفت:کم تتهیه

 جام.خب، من... یک از آشناهای اهالی این -

 پرسیدم: 

 کنی؟!دست اینایی؟ براشون کار میتوام هم  -

 سریع گفت: 

 کنم. جا زندگی میاینچی؟! نه، نه! من فقط  -

 رسید. بعد سر تکون دادم و گفتم:نظر میکم بهش زل زدم. مشکوک بهیه

 باشه! پس، من برم. -

ش رو پشتم حس کنم. وقتی وارد اتاقم شدم،  تونستم نگاه خیرهو بدون حرفی از کنارش عبور کردم و سمت اتاقم رفتم؛ اما می

خونه کش رفته بودم رو چک  ای که یواشکی از اسلحهن رو باال بردم و اسلحهزور تشک سنگیمستقیم سمت تختم رفتم و به

 .کردم. وقتی مطمئن شدم سرجاشه، تشک رو درست کردم و بعد روی تـخت نشستم 

کردم. دلتنگی! دلتنگ مامان، بابا، عموها و خاله آنید و صوف.  ای نامعلوم زل زدم. دلتنگ بودم. آره، قشنگ حسش میبه نقطه

ها هم من رو دوست قدر که من دوستشون دارم، اون ها هم دلتنگم هستن. همون ن دلتنگ خونوادم بودم و مطمئنم که اونم

 شم. دونم، ولی گاهی ناخودآگاه باعث آزارشون میشون رو میدونم چرا با این وجود که عالقهدارن؛ اما نمی

خوان پیدام جوری میگردن؟ چهفوت کردم. یعنی االن دنبالم می آهی کشیدم و خودم رو روی تـخت انداختم. نفسم رو بیرون

تونن پیدام کنن. شاید زیاد از حد فاز منفی میدم و نگرانم؛ اما حق دارم و از طرفی حاال  دونم که نمیتونن! میکنن؟ نه، نمی

کننده  ه گاهی حضورشون برام کسل ای کخواست توش باشم و خانوادهای که هرگز دلم نمیناامیدتر از قبلم. دلم برای خونه

 شد، تنگ شده. می

های من هم باز شدن. رضا با پاکت بزرگی  شد که یهو در اتاق باز شد و بالفاصله چشمهام با این افکاِر درهم داشت گرم میچشم

 داخل اومد. روی تـخت نشستم و نگاهش کردم. 

 خواب بودی؟ ببخشید بیدارت کردم. -

 زدم. اومد و پاکت رو روی تـخت گذاشت و گفت: بدون حرفی فقط بهش زل 

 وسایلی رو که امشب باید استفاده کنی تو این پاکتن. -

 این رو گفت و بعد بهم نگاه کرد؛ اما من باز هم حرفی نزدم. 

 خوای چیزی بهم بگی؟ نمی -

 کنی باید بابت کاری که باهام کردی عذرخواهی کنی؟ نه برای بیدار کردنم! فکر نمی -

 د: پرسی

 کار کردم؟!مگه چی -
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 وجدان نداری؟ عذاب  -

 گیج پرسید: 

 وجدان چی؟! عذاب  -

 گفتم:

کنی. من به درک اصالً، کاری که با من کردی به کنار؛ داداش کوچیکت چی؟ تو توی این باند لعنتی انواع کارایی که می -

 ؟ کنیبودن میجوری وقتی کنارشی تظاهر به خوبکنی و بعد چهها رو میخالف

 سکوت کرد و چیزی نگفت؛ اما من برای گرفتن جواب سؤالم مصمم بودم.

 گفتم:

 با توام. -

 سرش پایین بود. آروم گفت:

 کنی آسونه؟فکر می -

 غریدم: 

 چی؟ -

 این بار نگاهم کرد و عصبی گفت:

بتونی خرج زندگی و داداش کوچیکت  کنی آسونه؟ هان؟ آسونه که به اجبار برای فقط یکمی پول درآوردن تا خالف! فکر می -

که دستت به خون آلوده شده، دزدی  نظرت راحته که بعد از یه روز طوالنی درحالیکاری بزنی؟ بهرو بدی، دست به کثافت

عالمه خون پایمال کردی، سر رو بالشت بذاری؟ از نظر تو آسونه؟! نه، نه نیست! گناهی رو کشتی و یهکردی، آدمای بی

خوام داداش کوچیکم مثل من طعم یتیمی و درد رو تو  زور! چون نمیما من مجبورم، نه به میل خودم؛ بلکه بهفهمی؟ امی

 فهمی آوین؟ بچگی بچشه. اینا رو می

انصافی کرده  دیدم. شاید بیهاش میها و روی گونههای اشک رو توی چشموضوح درخشش دونهشد؛ اما داشتم بهباورم نمی

نی زود قضاوت کردم؟ زود جوش آوردم؟ چرا شرایط خودش رو در نظر نگرفتم؟ خب، شاید چون اصالً بهش نه؟ یعبودم. مگه

 شه گفت پشیمونم. کردم چنین چیزی باشه. ولی حاال، تقریباً میفکر نمی

 تر بودم.گم بخشیدمش. اون عامل این حال من بود،؛ اما حداقل حاال آرومنمی

هاش رو با پشت دستش کنار کرد و اشکهای مردونه میهقداشتم که داشت آروم هق نفس عمیقی کشیدم و نگاه ازش بر

 زد. بدون نگاه کردن بهش، آروم گفتم:می

تونم  وجدان داری. اما من هنوزم نمیکنی و بابت تموم اینا عذاب باشه قبول زندگی سختی داری. داری به اجبار خالف می -

جا؛ پس بهت میگم انتظار بخششم رو وونیم تباه کردی. معتادم کردی و آوردیم این. تو زندگیم رو خراب کردی. جببخشمت

 نداشته باش. شاید روزی بتونم ببخشمت؛ اما اون روز، قاعدتاً امروز نیست.

 هاش رو پاک کرد. لبخند آرومی زد و گفت:فینی کرد و اشکاون فین

 همینم غنیمته. -

 رنگی زدم. جواب بذارم و لبخند کمرو بیش و آروم خندید و من هم نتونستم خنده

*** 

 )سامیار(

 

 تماس رو قطع کردم که رها بالفاصله گفت:

 شد؟ سرگرد چی گفت؟چی -
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 نگاهش کردم و گفتم: 

 جا باشه؛ اما...یه مکان رو شناسایی کردن که سرگرد احتمال داد همون -

 مکث کردم. مانی پرسید: 

 اما چی؟ -

 نگاهش کردم و گفتم: 

 اما، گفت مشکوکه. -

 تیرداد اخم محوی کرد و پرسید:

 طور مگه؟!چه -

 گفتم:

طور این ممکنه؟ منظورم اینه که چنین باندی که رئیسش این آدمه و نیروهای پلیس چند ساله دنبالشن،  گفت وسط شهره. چه -

 طور ممکنه محل استقرارش چنین جایی باشه؟! وسط شهر! چه

 گفت:مانی از جاش بلند شد و 

 ما بریم ببینیم چه خبره. خانما خونه بمونن تا خبرشون کنیم.  -

 آنید گفت:

 طورن.کردم خانما اینتر شدن؟ فکر میاز ِکی تا حاال آقایون مقدم -

 گفتم:

 دیم. گیریم و اطالع میفقط با سرگرد بریم یه سر کوچیک بزنیم ببینیم چه خبره. بعد باهاتون تماس می -

هاش رو بست. به مانی و  ه رها نگاه کردم. معلوم بود حالش خوب نیست پس خیلی مخالفت نکرد و فقط چشماین رو گفتم و ب

 تیرداد اشاره کردم و سمت کالنتری راه افتادیم.

*** 

 )آوین( 

 

سمت   های چرم تیره و موهام رو ساده پشتم جمع کردم. آرومدامن مشکی ماتی که برام فرستاده بودن رو پوشیدم. با چکمهکت 

. یعنی از پسش های لرزون اسلحه رو از داخلش بیرون آوردم و نگاهش کردمپاکتی که روی تـخت بود قدم برداشتم. با دست

 تونم این کار رو کنم؟برمیام؟ می

آب دهنم رو قورت دادم و اسلحه رو توی غالفی که دور کمرم و زیر کت بود، گذاشتم و کت رو روش رها کردم. نفس عمیقی  

 هام عرق کرده بود. زد و دستدم. قلبم محکم میکشی

شال براقی که فرستاده بودن رو سرم کردم و پالتوی پوستی رو تنم کشیدم. بدون نگاه کردن به خودم تو آینه، از اتاق بیرون  

فی پشت  ها که روشون رئیس منتظرم نشسته بود حرکت کردم. بدون حری اصلی رفتم و سمت مبلرفتم. با آسانسور به طبقه

ی حضورم شد و برگشت. به سرتاپام نگاه کرد و بعد به صورتم زل زد. اخم سرش ایستادم که انگار حس ششمش متوجه 

 محوی کرد. 

 آرایشت کو؟  -

 گیج نگاهش کردم. 

 ها؟!  -

 میگم آرایشت کو؟  -
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 یش نکردنم وجود داشته باشه؟!دونستم چی بگم. آرایشم کو؟! این هم شد سؤال؟ یعنی االن باید یه دلیل منطقی برای آرانمی

 اِم... خب، من...  -

ی مناسبی سراغ نداشتم. رئیس کالفه چشمی چرخوند و از جاش بلند شد. با خشونت دستم رو گرفت و من رو سمت  واقعاً جمله

 شد؟!دری تو سالن کشید. تقریباً داخل اتاق پرتم کرد و بعد خودش بیرون رفت. متعجب به این صحنه زل زدم. االن چی

 با گیجی برگشتم و نگاهی به اتاق انداختم. 

گرفته بود. معلومه  جا وجود داشت. اتاق خاکدست مبل کهنه و یه تلویزیون و چندتا گلدون اون اتاق تقریباً کوچیکی بود و یه

 جا سر نزده. کسی جدیداً به این

نگاه کردم. با کیف کوچیکی سمتم اومد و به مبل   زده به کارهاشیهو در اتاق باز شد و رئیس داخل اومد. برگشتم و وحشت 

 اشاره کرد و گفت:

 جا بشین.برو اون  -

آب دهنم رو قورت دادم و رفتم و نشستم. سمتم اومد و باال سرم ایستاد. کیف رو روی پام انداخت و اشاره زد تا بازش کنم.  

 شی نگاه کردم. همه لوازم آرایسرعت زیپش رو باز کردم و متعجب به اونکرده بههول 

 رئیس خم شد و رژی از توش درآورد و درش رو باز کرد. به رژ قرمز دستش نگاه کردم. پرسید:

 رنگش خوبه؟  -

 با لکنت گفتم:

 خـ...خوبه! -

های گرد نگاهش کردم که با دقت داشت رژ رو کامالً با وسواس روی هام کشید. با چشمسمتم خم شد و رژ رو آروم روی لـب

 انگیز نبود. هام بودن، هـوس ی لـبهاش که خیرهمالید و در کمال تعجب اصالً نگاه و چشمهام میلـب

کشید! انگار از شدن بودم؛ اما اون واقعاً انگار قصد بدی نداشت و فقط داشت برام رژ میمن از خجالت و اضطراب در حال ذوب

هام، اصالً غرایز  تجربه کرده که با وجود تماس دست و نگاهش به لـب این چشم و دل سیرها بود؛ گویا زیاد دیده و زیاد هم

 ش بیدار نشده! شاید هم من زیادی منحرفم! اون که سن بابام رو داره!مردونه

العملی نشون میداد؟ اگه خونوادم کشه، چه عکسدونست یه مرد غریبه داره برام رژ میگفتم بابا؛ یعنی اگه االن بابا می

 کردن؟کار میزنم، چیکه دارم دست به چه کارهایی میدونستن می

باالخره رژ کشیدنش تموم شد. رژ رو انداخت تو کیف و باکسی درآورد. درش رو باز کرد و من چشمم به انواع رنگ سایه و 

 رژگونه افتاد. 

 واقعاً مجبورم انقدر غلیظ آرایش کنم؟ -

 گفت: 

 زننده باشی. گولجا باید بله مجبوری. اون -

 اخمی کردم و با حرص گفتم: 

 ها؟! مثل هـرزه -

 سرش رو باال آورد و نگاهم کرد. تای ابرویی باال انداخت و گفت:

 دونم؛ شاید. نمی -

تونستم جلوش بایستم  تونستم بکنم؟ میکار میزدن. مردک عوضی! اما خب من مگه چیزمان از مخم بیرون میآتیش و دود هم

وقت همون بالیی رو که سر اون پسره آورد رو سرم میاره! پس مجبورم به سازش برقصم. حدأقل تا  ابله کنم؟ اون و باهاش مق

 جایی که طاقتم طاق بشه!

*** 
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ی متروکه قدم برداشتم. نیروهای سرگرد لطفی تونستن قفل کرکره رو بشکونن و من و مانی و  دست به جیب، توی اون مغازه

 مراه سرگرد و چندتا از افراد مصلحش وارد شدیم.هتیرداد به

دونست که ما قطعاً  جا نبودن. اون باهوش بود؛ واقعاً باهوش. میهاش اینخب پس، رودست خوردیم! مطمئناً سلطانی و آدم

نادرستی  جوری گولمون زد و ما رو به مکان بریم پیش پلیس برای ردیابی؛ پس این هاش هست رو میاون نامه که اثر انگشت 

 برد.

 سرگرد به افرادش اشاره کرد و گفت: 

 اطراف رو بگردید. -

 خندی زد و گفت:پخش شدن و مانی نیش

 مرتیکه! گولمون زده.  -

 تیرداد لگدی به آشغال جلوی پاش زد و گفت:

 س.واقعاً این کاره -

 سرگرد سمتمون چرخید و گفت:

نظرم باید  جا بوده و بهجا کشونده؛ پس قاعدتاً زمانی اینن ما رو به اینای باشه. اونگران نباشید. در هر حال باید نشونه -

 ای ازش پیدا بشه. نشونه

 همون موقع یکی از سربازها داد زد:

 جناب سرگرد!  -

 رو شدیم.مون سریع سمت صدا رفتیم و بعد با اتاقکی پر از اسلحه روبههمه

 سرگرد پوزخندی زد. 

 نگفتم؟  -

 گفتم:

جا  جا کشونده، خب قطعاً ردی از خودش بهشک دارم ردی روشون باشه. اون واقعاً باهوشه؛ پس وقتی ما رو ایناما بازم  -

 نذاشته! 

 سرگرد سر تکون داد و گفت: 

 کنه. کاری عیب نمیدرسته؛ اما کار از محکم -

 بعد به یکی از سربازها اشاره کرد و گفت: 

شون. باید همه رو چک کنیم؛ باالخره رو یکیشون باید یه اثر دمون ببریم؛ همهنیروها رو اعظام کنید. اینا رو باید با خو -

 انگشت پیدا شه.

*** 

 )آوین( 

 

شد،  جا برگزار میهاش به ساختمون بزرگی که مهمونی اونهوا کامالً تاریک شده بود و رئیس من رو با یکی از راننده

کاری نکنم. گفت سر ساعت هفت راننده میاد  درست انجام بدم و خراب فرستاد. قبلش کلی بهم گوشزد و تاکید کرد که کارم رو 

 دنبالم و باید کار رو تموم کنم. 
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تونستم ببینمشون، زل زده  جا مینورهایی که از همینروم و رقصحاال من جلوی در ایستاده بودم و به ساختمون بزرگ روبه

 . از این وضع بدم میاد!تونستم بشنومودادها رو قشنگ میبودم. صدای موزیک و جیغ

جا کردم و زنگ رو زدم. در با کلیکی باز شد و من داخل شدم. با پاهای لرزون  م جابهنفس عمیقی کشیدم و کیفم رو روی شونه

پیچه و حالم  تونستم حس کنم دلم داره تو هم میعرض حیاط رو درپیش گرفتم و جلوی در ورودی ایستادم. از همین حاال می

 ست.زیاد خوب نی

روم ایستاد.  دست لرزونم رو دراز کردم تا در رو باز کنم که یهو خودش باز شد و زنی با وضعی که زیاد جالب نبود، روبه

کشید و دامن خیلی کوتاهی که کامل برجستگیش رو نشون میداد. از آرایش ش رو کامل به رخ میلباس کامالً بازی که باالتنه

 بود.  زیادی غلیظ هم خودش رو خفه کرده

 جوید، دستی به موهای قرمزرنگش کشید و گفت:ملوچ خیلی زیاد آدامس میجور که وقیحانه و با ملچزن همون

 شما؟ -

 با لکنت گفتم:

 من... من آوینم. -

 جهت! رئیس خیلی تاکید کرد که اعتماد به نفسم رو حفظ کنم و کامال مغرور رفتار کنم و هول نکنم. متنفرم از این ترس بی

 ابرویی باال انداخت و گفت: زن 

 دعوت شدی؟  -

ی رئیس، نه برای رئیس بلکه برای خودم، مغرور و خونسرد باشم. آرامشم رو نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم مطابق گفته

 حفظ کردم و کامالً سرد گفتم: 

 قدری شعور دارم که بدون دعوت به جایی نرم. اون  -

ی آهنگ باعث شد یه جلوی در خودش رو کنار کشید. داخل شدم و همون لحظه صدای کرکنندهابروش بیشتر باال رفت و بعد از 

 هام رو روی هم فشار بدم. هام، چشملحظه از درد گوش

 زن از کنارم گفت: 

 بفرما.  -

عبور  هام رو باز کردم و بدون نگاه کردن بهش، از وسط جمعیت زیادی که وسط سالن بزرگ درحال رقصیدن بودن، چشم

 کردم. دورتادور سالن کلی میز و صندلی چیده بودن و انتهاش هم جایی مثل یه بار درست کرده بودن. 

ی باالی سالن میرن.  سری دختر و پسر با هم به طبقهدیدم که یهوتوک میها وسط بودن یا تکبیشتر میزها خالی بود و بیشتری

 دن هم مشغول بودن!ها هم همین پایین و اون وسط درحال رقصیحتی بعضی

 جوری اون محمد رو پیدا کنم؟ای رفتم و پشتش نشستم. حاال چهپوزخندی زدم و سمت میز خالی

ی راستش، پیدا کنم. بدون لـب زدن به گرفتگی روی گونهآروم پالتوم رو درآوردم و رو همه دقیق شدم تا مردی با ماه

 کردم که همون زن سمتم اومد و لیوانی سمتم گرفت. تماشا میهای روی میز، فقط مهمونی رو ها و نوشیدنیخوراکی

 تنهایی نشستی؟ -

 توجه به لیوان دستش گفتم:بی

 ترم.تنهایی راحت -

 عالقگیم به محتوای لیوان شد و پوزخندزنان گفت:ی بیمتوجه

 خوری؟نمی -

 الـکلی نیستم. -

 اما معتاد هستی.  -
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ی گیجیم شد و خندید و لیوان رو سر کشید. نفسی گرفت و لیوان خالی رو روی  همتعجب برگشتم سمتش و نگاهش کردم. متوج

 میز گذاشت و گفت: 

 هات فهمیدم. از چشم  -

 متعجب گفتم: 

 هام؟! چشم -

 ای گفت: انگشتش رو سمتم گرفت و همراه با سکسکه 

 هات. های سرخ چشمخطوط و رگ -

 شد. این زن نرمال نیست! داشت چندشم می

 ت و بدنم افتاد و واقعاً از نگاهش خوشم نیومد. لبخند عریضی روی لـبش نشست و گفت: نگاهش به صور

 کم شیطونی چیه؟ خوشگلی. نظرت با یه -

 ست! با صورتی درهم و انزجار نگاهش کردم و گفتم:اوه خدایا، این زن واقعاً یه هـرزه

 خودت رو جمع کن!  -

نگاهی به مردی که کنارم بود انداخت. با جا رفتم. پشتش نشستم و نیم اون ای دورتر ازو از جام بلند شدم و سمت میز دیگه

 هام گرد شد و کامل سمتش برگشتم. دیدنش یهو چشم 

 با لکنت گفتم:

 تو... -

 که حتی نگاهی بهم بندازه، محتوای لیوان رو نوشید و گفت: بدون این 

 تابلو نکن. -

 گیج نگاهش کردم که غرید: 

 ور.نکن! روت رو کن اون گفتم تابلو  -

 سریع صورتم رو چرخوندم. آب دهنم رو قورت دادم که محمد گفت:

 سرم بیا.که کسی رو مشکوک کنی پشتی باال؛ تو هم بدون اینشم میرم طبقهحاال االن من بلند می -

کم بلند  رفت و من هم کم پلهآروم گفتم باشه که آخرین جرعه از لیوانش رو نوشید و گذاشتش روی میز و بلند شد. سمت راه

. مستقیم ایستادم و نگاهش کردم که  ها رو باال رفتیم، یهو ایستاد و رو کرد سمتمآروم پشتش راه افتادم. وقتی پلهشدم و آروم

 اومد نزدیکم و با دقت بهم زل زد. 

 گفت: 

 سلطانی تو رو فرستاده؟ یه دختربچه!  -

 آروم گفتم:

 سلطانی؟! -

 اد و گفت:توجه راه افتبی

 بیا. -

دنبالش حرکت کردم که رو به دری ایستاد و بازش کرد و رفت کنار تا داخل بشم. رفتم داخل و اون هم اومد و خواست در رو 

 ببنده که سریع گفتم:

 نه! -
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 ن. گرفتگی، توی تاریکی اتاق ترسناک شده بودبا صدای بلندم برگشت سمتم و متعجب نگاهم کرد. صورت خشنش با اون ماه

 آرومتر گفتم:

 شه در رو نبندی؟!شه... میمی -

 اول نگاهم کرد. بعد پوزخندی زد و گفت:

 مونی. عین یه بره می -

ای ازش بیرون ال کرد و سمتم اومد. آب دهنم رو قورت دادم که از کنارم گذشت و سمت کمدی تو اتاق رفت. کولهبعد در رو نیم

العمل نشون دادم وقفه سمتم پرتش کرد. سریع عکس ی تقریباً بزرگی رو بیرون آورد و بیبستهآورد و بعد زیپش رو باز کرد و 

 تا بگیرمش و بسته محکم خورد تو صورتم و من گرفتمش. 

 حاال پوال.  -

 نگاهش کردم و بعد تازه فهمیدم. 

 آها.  -

پرت کردم. ماهرانه تو هوا قاپیدش و با   ها رو بیرون آوردم و سمتشسریع بسته رو تو کیفم انداختم و کیف کوچیک اسکناس 

ی اسکناسی بیرون آورد و خریدارانه بهش زل زد. بسته رو محکم  ای بهش نگاه کرد. بازش کرد و بستهلبخند پیروزمندانه

 بـوسید و تو دستش باال و پایین کرد. 

 زیپ کیفم رو بستم و گفتم: 

 خب... خب من برم! -

 خواستم بچرخم که یهو گفت: 

 م درگیری نه؟تو ه -

 متعجب نگاهش کردم. 

 چی؟! -

 بدون نگاه کردن بهم گفت:

 درگیر اعتیاد. -

 آب دهنم رو قورت دادم و چیزی نگفتم. یهو چیز کوچیکی از جیبش درآورد و سمتم پرت کرد.

 بگیرش.  -

 نگاهش کردم که گفت:ی کوچیک کوکائین بود فکر کنم. سرم رو باال گرفتم و تو هوا گرفتمش و نگاهش کردم. یه بسته

 شاید نیازت شد. -

ها داشتن حالم  دوباره آب دهنم رو قورت دادم. بسته رو تو کیفم گذاشتم و بدون حرفی از اتاق خارج شدم. اون محیط و اون آدم

بهم تیکه   کردمتوجه به جمعیت و پسرهایی که وقتی از کنارشون عبور میها پایین رفتم و بیزدن. تندتند از پلههم میرو به

 جا خارج شدم. کردن، از اونخندیدن و لمسم میقاه میمینداختن یا قاه

هام رو برای چند  پام رو که توی حیات گذاشتم و هوای خنک بهم خورد، حالم بهتر شد. نفس عمیقی تو اون هوا کشیدم و چشم 

 گردوند.ثانیه بستم. نسیم خنک شب داشت اون حال خوب قدیمیم رو برمی

سرعت باز شد و برگشتم. به پسری نگاه کردم که  هام بهمش خاص و قشنگی داشتم که یهو با دست کسی پشتم، چشمیه آرا

 وضعیتش جالب نبود و معلوم هم بود مـسته. چند قدم عقب رفتم که خندید و گفت:

 خدا واقعاً دوستم داره. ببین چه چیزی جلوم انداخته.  -

 آورد. وقت یه بالیی سرم میخوب نبود. یهآب دهنم رو قورت دادم. این اوضاعش 
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 جا برم بیرون که دستم رو محکم گرفت. سریع چرخیدم و خواستم از اون 

 غریدم: 

 ولم کن!  -

 ای کرد و گفت: ی مـستانهخنده

 چین دافی بگذرم؟ عمراً. از یه شب عالی با هم -

 وای خدایا عجب گیری افتاده بودم!

یاط پشتی کشید. زور زدم تا دستم رو از دستش بیرون بکشم اما خیلی محکم گرفته  دستم رو محکم گرفت و من رو سمت ح

درازی برد تا بهم دستبرد. وای خدایا داشت من رو تو اون تاریکی و خلوتی پشت حیاط میبود. داشت من رو اون پشت می

 کنه!

 شد!شد، نمیبا ناله بیشتر زور زدم تا از دستش خالص بشم. نمی

طور اون رئیس یا همون سلطانی، فکر  . من واقعاً ضعیف بودم. چهخواست گریه کنمست بشینم و زار بزنم. دلم میخوادلم می

 طور توقع داشت قوی باشم و از خودم محافظت کنم؟شدم. چهکرد من از پسش برمیام؟ من داشتم نابود میمی

 و با لبخند خبیث و چندشی صورتش رو بهم نزدیک کرد. ها به دیوار چسبوندمالی درختپسره من رو اون پشت برد و البه

 کردن و ضعف نشون دادن، قوی باشم. محکم زدم زیر گوشش که صورتش چرخید. بلند خندید و گفت:جای گریهسعی کردم به

 پس خشن دوست داری؟  -

صورتش رو بهم چسبوند و هاش قاب گرفت. نزدیکم شد و بعد کامل ور شد و صورتم رو محکم با دستبعد یهو سمتم حمله

 فاصله رو تموم کرد!

کردن. محکم بهش ضربه زدم تا ولم کنه اما اون به کارش ادامه داد و درد رو کامل تو  هام آروم آروم داشتن سقوط میاشک 

 دهنم حس کردم.

م داره ردم محتویات معدهکی گند الـکل تو دهنم پیچیده بود و حس میخورد. مزههم میشد و حالم داشت بهنفسم داشت قطع می

 باال میاد! 

 زور جیغ زدم:به

 ولم کن... ولم کن! -

 شد. تر از هر لحظه میشدن. حالم خرابجون میهام داشتن بی مشت

ی سرد رو بیرون  ی توانم دست لرزونم رو سمتم غالف دور کمرم بردم. اسلحهموندهبعد یهو، یاد چیزی افتادم. با آخرین ته

 ش.چسبوندمش به سـینهآوردم و 

کار کردم، سریع و بدون فکر ماشه رو کشیدم و صدای گلوله و پاشیدن خون روی سر و صورتم،  پسره تا اومد بفهمه چی

 زمان شد! هم 

جون پسر زل زدم و بعد  ش روی زمین ریخت. با دست خونی و لرزونم به بدن بیی پسره پخش زمین شد و خون از سـینهالشه

 اسلحه نگاه کردم. جیغی زدم و اسلحه رو رها کردم. به 

اومد. سریع دوباره به بدن  شدن. نفسم داشت بند میدست سرد و لرزونم رو باال آورد. قطرات خون داشتن از دستم سرازیر می

 پسره نگاه کردم. بعد مجدداً به دست خونیم زل زدم.

 رو کشتم! من، من کشتمش! من کشتمش! من اون رو کشتم! من یه آدم

کردم. چندتا قطره خون هم دستی به صورت و لـبم کشیدم. رژلـبم پخش شده بود و سوزش زخم سر بازی رو روی لـبم حس می

 روی صورتم بود.

 سریع خم شدم و پسره رو تکون دادم. 
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 هی! پاشو، بلند شو! زودباش، پاشو! با توام!  -

هام رو خیس طور که تندتند تکونش میدادم، قطرات اشک چشم کم همونمکشید. کتندتند تکونش میدادم؛ اما حتی نفس هم نمی

 هام پاشیدن. کردن و روی گونه

 با گریه و بغض داد زدم:

 زنم... بلند شو و یه چیزی بگو!بلند شو! دارم با تو حرف می -

 هام بلندتر شدن و بلندبلند شروع به گریه کردم. بهش ضربه زدم و نالیدم:هق هق

 ای و من نکشتمت!ی! تو نمردی! من تو رو نکشتم! بلند شو... بلند شو و بگو که زندهتو نمرد -

 هام محکم بهش کوبیدم و جیغ زدم:الی گریهالبه

 بلند شو! -

جا پخش زمین شدم و به دستم خونیم نگاه  روم زل زدم. همونهای خیس و گرد به جسد روبهاما اصالً تکون نخورد. با چشم

 های منه! هاش رو دست روم. من کشتمش! خون ست. مال این جسد روبهها مال این پسرهها، اینن . این خوکردم

 ناباور با خودم زمزمه کردم: 

 من... من کشتمش! من قاتلم! من یه قاتلم! من کشتمش...!  -

ن کشتمش! من یه قاتلم!  گنـ*ـاه! مانگار دیوونه شدم. انگار داشتم عقلم رو از دست میدادم. من یه آدم کشتم! یه آدم بی

 کنن. ی جلوم این رو ثابت میهای روی دستم و جنازهخون

زور هام رو بهجور که چشمم بود رو باال آوردم! بعد با سرگیجه پخش زمین شدم و همونیهو دهنم باز شد و هر چی تو معده

 هام بسته شد!کم چشمروم زل زدم و بعد کمباز گذاشته بودم، به جسد روبه

*** 

 )سامیار(

 

ها  جلوی دفتر سرگرد نشسته بودیم و منتظر تا صدامون کنه. انگار حق با سرگرد لطفی بود؛ اون تونست بین تموم اون اسلحه 

 کنن تا بفهمن اون کیه و کجاست. باالخره یه رد پیدا کنه. یه اثر انگشت! حاال دارن شناسایی و ردیابیش می

که یه ردی پیدا کردن رو داد. خواستم ی متروکه برگشتیم، بهم تلفن زد و خبر اینمغازهسرگرد بعد از چند ساعتی که از اون 

ها، رها و آنید و صوفیه و  ی خانمعالوهها! حاال ما و بهتنهایی، یا اگه نشد فقط با مانی و تیرداد بیام؛ اما امان از دست زن

 جاییم و منتظر سرگرد. زهرا، این 

درد بخور گیرمون بیاد تا بتونم آوین رو نجات بدم؛ یا بدیم! معلوم نیست چی بشه و چه  عاً یه چیز بهفقط امیدوارم این بار واق

ی من، اولویت و  اتفاقی بیفته؛ اما من صددرصد دخترم رو نجات میدم. مهم نیست که بخواد چه اتفاقی برام بیفته؛ خانواده

 قرمزهای منن. خط

ش نکردم.  بار هم تجربه. چیزی رو که واقعاً از وقتی یادمه، تا حاال یهخانواده رو چشیدم سال طعم عشق و  ۱۸من تو این 

همیشه کل زندگیم تباه بوده و خطر. خالف بود و درد و تنهایی؛ اما حاال... . نه، نه؛ من از دستش نمیدم. من اجازه نمیدم کسی  

 چیزهایی که برام باارزش هستن رو ازم بگیره! 

 اومد. مون سرمون رو باال گرفتیم. سرگرد داشت از انتهای سالن سمت ما مید به خودم اومدم و همهبا صدای سرگر

 ببخشید منتظر موندید. بفرمایید داخل.  -

ای که دستش بود رو مون داخل بشیم. سرگرد رفت و پشت میزش نشست و پروندهو در دفترش رو باز کرد و کنار رفت تا همه

 ش رو جلو کشید و گفت:روی میز گذاشت. صندلی

 خب!  -

 به ما نگاه کرد و رها پرسید: 
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 شد جناب سرگرد؟!چی -

 سر تکون داد و گفت: 

 راستش، ما تونستیم اون شخص رو پیدا کنیم؛ اما... -

 مکث کرد.

 حوصله پرسیدم:بی

 شده سرگرد لطفی؟! چی -

 نفسش رو بیرون داد و پرونده رو برداشت و سمتم گرفت. 

 گفت: 

 ببینید.خودتون  -

هام پرونده رو از دستش گرفتم و سریع بازش کردم. با اولین عکسی که مواجه شدم و اسم و مشخصات طرف رو خوندم، چشم

 گرد شد.

و بهش نگاه کرد. با تعجب سرش رو باال گرفت و  سرم رو باال گرفتم و به سرگرد نگاه کردم. رها پرونده رو از دستم کشید 

 گفت: 

 ... کهکه... ایناین  -

 بقیه تو پرونده سرک کشیدن و سرگرد گفت:

 آویِن راد. دختر شما جناب راد.  -

 اخم محوی کردم و گفتم:

 کنه؟! کار میها چیاثر انگشت دختر من رو اون اسلحه -

 همه به سرگرد نگاه کردن و اون گفت:

جا گذاشته تا ما پیداش کنیم. ناخواسته، یا با زیرکی ردش رو بهشه گفت چیز بدیه. دختر شما یا دونم؛ اما به هر حال نمینمی -

 هر چی که هست، ما تونستیم ردشون رو بزنیم.

 رها سریع گفت: 

 کجا؟! کجان؟!  -

 بیرون شهرن خانم. -

 خواین دخترم رو برگردونین؟!جوری میرها: چه

 سرگرد گفت: 

 هول نکنید خانم راد؛ ما نقشه داریم.  -

 پرسید: مانی 

 نقشه؟ -

 بله. برای نفوذ به باندشون.  -

 تیرداد تای ابرویی باال انداخت و گفت: 

 ای داره؟ چرا با نیروهاتون نمیرین دستگیرشون کنین؟ نفوذ کنین؟ این کار چه فایده -

 سرگرد جواب داد: 
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 ریم جلو. جوری احتمال دستگیریشون کمه. باید قدم به قدم بنمیشه؛ باید با نقشه عمل کرد. این -

 صوفیه پا روی پا انداخت و پرسید:

 طوری؟چه -

 سرگرد گفت: 

کنن و ما  کنن و از اونا مدرک جمع میها و مدارک جعلی. اونا به باند نفوذ میفرستیم؛ با اسمجاسوسامون رو به باندشون می -

کنیم تا زیر نظرشون داشته باشن. بعد  توجه، نیروهامون رو گوشه و کنار مستقر میآروم و بدون جلبهم به کمک اونا آروم

 کم تو یه زمان مناسب بهمون اطالع میدن تا نیروهامون بهشون حمله کنن و بعد دستگیرشون کنیم. کم

 مقدمه گفت:یهو رها بی

 منم با جاسوساتون میرم! -

 مون شوکه سمتش برگشتیم.با حرفی که زد همه

 سرگرد گیج گفت: 

 ببخشید؟!  -

 شم. در این صورت منم به مدارک جعلی نیاز دارم.ن وارد باندشون میمنم با نیروهاتو -

 ای کرد و گفت:سرگرد خنده

 خانم راد...  -

 اما رها وسط حرفش گفت:

خواید چی بگید و منم باید به عرضتون برسونم من  دونم میپرم؛ اما باید بگم، که میببخشید جناب سرگرد وسط حرفتون می -

تونم طوری این کار رو کنم. نمیتجربه نیستم؛ بلدم چهکنم. منم بیازش اطالع کافی دارم که مطرحش می وقتی چیزی میگم یعنی

 کامل با جزئیات بهتون بگم؛ ولی منم زمانی جاسوس بودم و خیلی سال پیش به یه باند نفوذ کرده بودم تا... 

کرد.  ی سیاهمون رو یادآوری میمون، گذشتههکه چشمش به من افتاد، حرفش رو قطع کرد. اون داشت گذشتمحض اینبه

های رها، توی سکوت فرو رفتیم و مطمئنم نه فقط من؛ بلکه االن همه هم مون با حرفجاییم. همهتک مایی که اینی تکگذشته

 ان. ساِل پیش ۱۸تو فکر 

 سرگرد پرسید: 

 ودید؟! فهمم خانم راد؛ یعنی شما زمانی تو نیروهای پلیس بمنظورتون رو نمی -

 رها نفس عمیقی کشید و گفت:

 کنم بذارید برم! تونم بهتون بگم. فقط خواهش میببخشید جناب سرگرد؛ اما واقعاً نمی -

 سریع گفتم: 

 نه! -

 همه بهم نگاه کردن. ادامه دادم:

 اونی که باید بره منم نه همسرم! -

 سرگرد ابرویی باال انداخت و پرسید: 

 نیروی پلیس بودین؟ببخشید، شما هم تو  -

 سر تکون دادم و گفتم: 
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مون یه مشت آدم  جان زمانی جاسوس یا بدترش بودن؛ اما حاال همهجناب لطفی؛ اگه حقیقتش رو بخواید، تموم آدمایی که این -

م کسی رو که  خوایم برای مدتی دوباره همون آدمای قبل بشیم تا بتونیای هستیم که با تجربیاتی که از گذشته داریم، میمعمولی

 برامون باارزشه رو نجات بدیم.

دونه چی بگه یا چی بپرسه. فقط داشت نگاهمون دونم که بدجور گیج شده و نمیگر بود. میسرگرد تو سکوت فقط نظاره

 کارهایی کردیم!تونستیم کامل و دقیق بگیم که قبالً کی بودیم و چه کرد. ولی خب ما هم نمیمی

 یزی بگه که یهو مانی گفت:سر تکون داد و خواست چ

 منم همراه سامیار میرم!  -

 نگاهش کردم که تیرداد هم گفت: 

 شما دوتا بیشتر از من تجربه دارین؟ -

 هام زل زد و گفت:رها اومد بینمون و تو چشم

 خونه بره. من باید بیام!کار کنی و با کیا بری؛ اما من باید بیام. دختر منه، من باعث شدم از خوای چیدونم میسامیار نمی -

 آنید کنار رها ایستاد و گفت:

 من با شما مردا کار ندارم، منم با رهام.  -

 شن گفت: زهرا هم که دید همه دارن داوطلب می

 جناب سرگرد منم باید باهاشون برم. کم ندیدم و کم هم تجربه ندارم.  -

 کرد که یهو صوفیه گفت: سرگرد داشت قاطی می

شه! لطفاً نه نیارید. این مون باید با نیروهاتون بریم، یا کالً این ماموریت کنسل میشه. یا همهطوری نمینجناب لطفی! ای -

همراه نیروهاتون وارد اون باند  با مدارک جعلی و تجهیزات، به جان تا جواب مثبت رو از زبون شما نشنون وآدمایی که این

 دارن.مینشن و آوین رو نجات ندن، دست از سرتون برن

مون به سرگرد لطفی نگاه کردیم که کالفه و پکر و گیج، نفسش رو محکم و عمیق بیرون داد و پشتش رو به صندلی کوبید  همه

 و خودش رو روش رها کرد! 

*** 

 )آوین( 

 

، خالی! به  ی ناشناس زل زده بودم. ذهنم تهی بودخیز، نشسته بودم. توی تاریکی مطلق اتاق، به یه نقطهروی تختم حالت نیم

 کردم. هیچی فکر نمی

اومد دنبالم و کلی گشت و   طورم. از اون موقع که اون اتفاق شوم افتاد و من از هوش رفتم، رانندهاز اون موقع تا حاال، همین

حداقل  هوش اومدم.جا، و بعدش من بعد از چند ساعت متوالی بهجا پیدا کرد و برگردوندم به اینپشتی اونباالخره من رو حیاط

 این چیزی بود که رضا برام تعریف کرد. 

چنین وجود اون جسد رو بدونه؛ هوشیم و هم ها و بیجورم. رضا سعی کرد علت زخم لـب و خونهوش اومدم، همیناز وقتی به

 خواستم بهشون فکر کنم.شون حرفی بزنم، حتی نمیخواستم دربارهکه نمیبر ایناما من واقعأ عالوه

هوشی کابوس دیدم. کابوس اون اتفاق! برام قابل هضم نبود. من، من واقعاً آدم کشتم! خون یه انسان رو ریختم! نه، بیتو عالم 

 تونستم هضمش کنم.نه نمی

اون رئیس عوضیم بابک سلطانی، تا جایی که متوجه شدم اسمش اینه، تو تموم این مدت حتی نیومد من رو ببینه. ببینه چه  

 ببینه که من رو به چه روزی انداخته. بالیی سرم اومده.

ولی رضا چندین بار اومد تا ببینه حالم بهتره یا به چیزی نیاز دارم. هر دفعه هم سعی کرد با نهایت تالشش، حقیقت رو از زیر 

 زبونم بیرون بکشه؛ اما موفق نشد. 
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هام رو از درد و سوزش، محکم اصله چشمزمان برق روشن شد. بالفتو افکار پوچم شناور بودم که یهو صدای در اومد و هم

 بستم.

 غریدم: 

 چه مرگته؟! -

 صدای دخترونه و آشنایی گفت:

 آوین؟ -

سرم رو چرخوندم و نگاهی انداختم. ترانه، دختری که تو راهرو باهاش برخورد کرده بودم، با شک جلوی در ایستاده بود. از  

 جا تعجب کردم.حضورش این 

 گفتم: دارم،با صدای گرفته و خش

 تو!  -

 نگاهم کرد. لبخند خیلی محو و کوچیکی زد و گفت:

 اوه! سالم.  -

 فقط آروم لـب زدم:

 سالم!  -

 در رو بست و آروم سمت تختم حرکت کرد. اومد و کنارم نشست و نگاهم کرد.

 با لحن آرومی پرسید: 

 خوبی؟ دیدم که با چه وضعی آوردنت! -

 رم رو پایین انداختم و آروم گفتم:نفس عمیقی کشیدم و نگاه ازش برداشتم. س

 فکر نکنم دیگه خوب بشم!  -

 شده؟ خوای بگی چینمی -

 نگاهش کردم که سریع گفت: 

پرسم، و دلیلی نداره تو به من بگی؛ اما... خب،  دونم که ما با هم آشنا نیستیم و نسبتی نداریم و اینم فضولیه که میببین می -

 تونم درکت کنم.دونم که میفقط می

 پرسیدم: 

 ش نکردی؟ تونی درکم کنی وقتی حتی تجربهطور میچه -

 تو بهم بگو؛ شاید کرده باشم. -

 تونم بهش اعتماد کنم، یا نه. دونستم آیا میکرد و نمیمتفکر نگاهش کردم. فکر و ذهنم درست کار نمی

ای برام داره؟ نه،  دردی؟ فایدهتأسف و همکار کنه؟ ابراز خواد چیشد؟ مثالً میولی، گفتنش چه ضرری داشت؟ چیزی عوض می

 خیالش!ای نداره؛ فقط محض ارضـای کنجکاوی اونه. پس بینداره. اما گفتن و نگفتنش هم فایده

 نفس گرفتم و گفتم:

 من یه آدم کشتم! -

 قاتلم!ش کردم! شاید هم منطقم پذیرفته که واقعاً یه قدر راحت بیانش کردم که انگار خیلی تجربهاون 

 های درشت فقط بهم زل زده بود. بهش نگاه کردم. با چشم

 تای ابرویی باال انداختم و همراه با پوزخندی، تمسخرآمیز گفتم:
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 ش نکردی نه؟چیه؟ تجربه -

 شکن بهم بده؛ اما... . کامل زیر انداخت و نفسش رو بیرون فوت کرد. جا خوردم. توقع داشتم یه جواب دندون سرش رو 

 مضطرب آب دهنش رو قورت داد. یعنی واقعا در این حد حرفم زشت و بد بود؟!  دیدم که

 پشیمونی، چاشنی صدام شد و آروم گفتم: 

 دار بود. من، من واقعا تو شرایط خوبی نیستم! اِم... چیزه، ترانه، ببخشید اگه لحنم نیش -

 و بلند کرد، بهم نگاه کرد و لبخند زد و گفت:ش بود رو پاک کرد. بعد سرش ری اشکی که رو گونهدیدم که نامحسوس قطره

 ناراحت نباش، مهم نیست.  -

 کرد؛ کامال متوجه شده بودم. و قشنگ معلوم بود که دروغ میگه و چیز مهمیه. زور لبخند زده بود و ظاهر حفظ میبه

 گفتم:

 گولم نزن. -

 گیج و سوالی نگاهم کرد. ادامه دادم: 

 یگی!تونم بفهمم که داری دروغ ممی -

 اول کمی بهم زل زد. بعد لبخند کوچیکی زد و گفت:

 کامل درکت کنم. تونم  راستش من کسی رو نکشتم؛ پس نمی -

 ش نکرده.تونه درکم کنه، چون اصال تجربهخندی زدم و با خودم گفتم: حق با من بود. اون نمینیش 

 ی صحبتش رو پیش گرفت: ادامه اما قبل از اینکه این فکر کامل از سرم بگذره، اون سکوت رو شکست و

 تونم بفهممت. اما... اما می -

 ی نگاهم شد و لبخندی زد و گفت: گیج شدم. با تعجب نگاهش کردم که متوجه

بار و دریایی از خون رو با  های مرگتونستم اون ضجه منم شاهد مرگ یکی بودم. اون تو دستام جون داد و در آخر مرد. می -

 کنم. اونا واقعی بودن و ترسناک! تک اجزای بدنم لمستک

 پرسیدم: 

 کی؟!  -

دلم بود. ی زیبای نگهبانم بود. دوستم بود. خواهرم بود. همدم و همکسی که برام عزیز بود. بهترین بود. اون فرشته -

 صبور دردهام بود. اون، مادرم بود! سنگ 

 هقش رو بگیره.هق وقتی این رو گفت، سریع سرش رو برگردوند و متوجه شدم سعی داره جلوی

شد. یعنی اون مادرش رو از دست داده؟ یعنی  شد. نه، واقعا باورم نمیکردم. باورم نمیهای گرد فقط تماشاش میبا چشم

هات و غرِق در خون  الی دستکشتنش؟ اون مرگش رو دیده؟ اوه خدایا، این خیلی ترسناکه. اینکه عزیزترین فرد زندگیت، البه

 بدون اینکه بتونی نجاتش بدی، شاهد مرگش باشی! جون بده و تو 

عنوان سرپرست. جاست؛ پس یکی رو داره بهو حاال اون تنهاست؟ پدر، خواهر، برادر، فامیل. اون گفت یکی از آشناهاش این 

. مامانم! چرا  قرار مامان بودی شرینی. دلم شدید، بیگیره. مادر! چه کلمهکس جای مادر رو نمیهرچند که من مطمئن بودم هیچ

 که اون مدام نگرانم بود؟ لعنت به من! کردم درحالیانقدر باهاش بد بودم؟ چرا انقدر اذیتش می

 نفسم رو با درد بیرون دادم. صداش باعث شد سرم رو بلند و بهش نگاه کنم.

 گفت: 

 کنم؛ اما، اون آدم خوبی نیست. االن با پدرم زندگی می -
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 نگاهش کردم و پرسیدم: 

 جاست؟ ین اون ا -

 سر تکون داد. گفتم: 

 چون مجبوره برای سلطانی کار کنه، آدم خوبی نیست؟ -

 . با نگاهی خاص، بهم زل زد. و من ادامه دادم:سرش رو بلند کرد

کنه تا تو رو تامین کنه. یا، ازت محافظت کنه. نباید  کنی آدم خوبی نیست؟ شاید داره به اجبار این کارا رو میتو چرا فکر می -

 ی منفی بهش نگاه کنی. از جنبه

 ها رو گفتم و اون تنها لبخند زد. یه لبخند با چاشنی درد، که پشتش کلی حرف نگفته بود!من این

 اون سر تکون داد و گفت: 

 دونی آوین!تو هیچی نمی -

 دونم؟ چی رو نمی -

 یا چیز دیگه؟ خاطر داغ مادر؟ خواستم بدونم چرا انقدر غمگینه. فقط بهقرار پرسیدم. میبی

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 پدر من واقعا آدم خوبی نیست، و هرگز هم عوض نمیشه. -

 دهن باز کردم تا بپرسم چرا چنین استداللی داری؛ اما اون سریع گفت: 

دیدم. اون،  دونم که چی دونم که دارم چی میگم، میدونی، سعی نکن براش دلیل بیاری. من میصبر کن آوین! تا چیزی نمی -

نظرت  ای؟ حاال بهی من، مامانم رو سالخی کرد! متوجهزدهجلوی چشمای خودم، مادرم رو کشت! بابام جلوی چشمای وحشت

 تونه عوض شه؟اون واقعا آدم خوبیه؟ می

نه رو جلوی  با دهن باز فقط نگاهش کردم. خدای بزرگ! این دیگه واقعا یه فاجعه بود. پدرش، مادرش رو کشته؟ اون، مادر ترا

 ذره عاطفه و انسانیت یعنی نداره؟!طور ممکنه؟ یههاش کشته؟ سالخی کرده؟ بدون هیچ رحمی؟! چهچشم

 های سردم گرفتم. نگاهم کرد و من لبخند غمگینی زدم. اون هم لبخند تلخی بهم زد. ناخودآگاه، خم شدم و دستش رو توی دست

 آروم گفتم:

 قطعا مثل همیم. هردومون درد داریم، یکسان. هردومون از دست دادیم. شاید دردهامون یکی نباشه؛ اما  -

 نگاهم کرد و پرسید:

 تو کی رو از دست دادی؟ -

 گفتم:

 کل خونوادم!  -

 شوکه گفت: 

 وای تو که بدجور زخم خوردی! یعنی همه مردن؟! -

 خندیدم؛ اما غمگین و تلخ. گفتم:

 نه، نه اونا نمردن.  -

 پس چی؟ -

 گفتم:

 اونا زندن، ولی دیگه قرار نیست ببینمشون! -
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 چرا اینو میگی؟  -

 سر بلند کردم و گفتم:

 چون قرار نیست دیگه از اینجا خارج شم! -

 دهن باز کرد چیزی بگه که یهو در اتاق باز شد و جفتمون سریع برگشتیم و من با دیدن رئیس و رضا دم در، شوکه شدم. 

محض  سرش رضا با چیزی تو دستش داخل شدن. سلطانی بهاول سلطانی و بعد پشت های گرد بهشون نگاه کردم کهبا چشم

 هاش تو هم رفت.ورودش، چشمش به ترانه افتاد و اخم

 گفت: 

 جا کاری داری ترانه؟این  -

 ترانه بالفاصله، با کلی اضطراب و ترس از جاش بلند شد. سرش رو پایین انداخت و آروم گفت: 

 طوره. دم ببینم حال آوین چهبـ... ببخشید! فقط اوم -

 سلطانی تای ابرویی باال انداخت و گفت: 

 از ِکی تا حاال؟  -

 هاش رو تر کرد و گفت: ترانه لـب

 خب... خب من و آوین، با هم دوست شدیم! -

 سلطانی دست به سـینه زد و گفت: 

 وقت از ِکیه که تصمیم گرفتی برای خودت دوست پیدا کنی، ترانه؟اون  -

جوری رفتار  ش بود! به سلطانی نگاه کردم. مگه اون کیه که ایننگاه کردم. خیلی ترسیده بود و سرش انگار تو یقهبه ترانه 

کنه؟ مردک حق نداره با یه دختر این نوع رفتار رو داشته باشه! شاید رئیس باشه؛ اما جرات این کار رو نداره. پس باباش  می

کمی انسانیت  کنه؟! قطعا باباش دیگه یهطور داره با دخترش رفتار میره وقتی اینفطرت رو بگیکجاست تا بیاد جلوی این پست 

 داره، نداره؟ 

 زده، زمزمه کرد: ترانه فقط با سر پایین و خجالت

 خوام، بابا!معذرت می -

ن، اون چی گفت؟ شد؟ اونفسم رو بیرون دادم؛ اما یه لحظه خشک شدم. یه لحظه نفسم تو دهنم موند و انگار گیر کرد. االن چی

 گفت، بابا؟! االن به کی گفت بابا؟! 

شد.  شد. یعنی واقعا، اصال باورم نمیهای گرد و دهن باز، نگاه از ترانه برداشتم و به سلطانی نگاه کردم. باورم نمیبا چشم

س؟! همونی که... همونی  جا، رئیس این باند خالف، این آشغالی که این بال رو سرم آورد، پدر ترانهبابک سلطانی، رئیس این

 که مادرش رو کشت؟ اوه خدای بزرگ!

 آب دهنم رو قورت دادم که سلطانی سر تکون داد و گفت:

 برگرد اتاقت ترانه و بیرون هم نیا. -

ترانه بدون نگاه کردن به من، با سر پایین فقط چشم آرومی گفت و بعد از کنار سلطانی و رضا عبور کرد و از اتاق خارج شد.  

 ها هم بهم نگاه کردن.به رضا و سلطانی نگاه کردم که اون

 سلطانی با همون حالت خشکش گفت: 

 بینم حالت بهتره. می -

 پوزخند زدم و گفتم

 نظرت االن من بهترم؟ بهترم؟ به -
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 تای ابرویی باال انداخت و سوالی نگاهم کرد که عصبی غریدم:

خاطر اون چندتا بسته  دونی مجبور شدم بهدونی چه بالیی سرم آوردی؟ میخوبه؟! میمرتیکه االن من شبیه کسیم که حالش  -

 آشغال، دست به چه کاری بزنم؟

 داد زدم، بلند داد زدم:

گنـ*ـاه؛ چون نبود. ولی انسان بود، و من کشتمش!  چاره رو کشتم! نمیگم بیفهمی؟ آدم! من یه انسان بیمن آدم کشتم! می -

 م بود و جسدش جلو چشمام. من کشتمش!خون سرخش رو دستا

هام پوشوندمش. آروم گریه کردم. به بخت سیاه و حال  قطرات اشک کامال یهویی باریدن گرفتن. صورتم رو چرخوندم و با دست

 خرابم.

رو  تونه حالم سازم! حالم خراب بود. نه، خراب نمیسوخت. تو آتیش. آتیش جهنمی که دارم برای خودم میوجودم داشت می

تونستم بپذیرم که من یه آدم  ! حالم داغون بود. جسمم، روحم، کل وجودم. داغون بودم! نمیتوصیف کنه. من داغون بودم

 کشتم.

 صدای سلطانی رو روانم خط انداخت: 

 رضا، اونو بهش بده تا آرومش کنه. وقتی مطمئن شدی خوابید، برگرد. -

این حرف، اتاقم رو ترک کرد. رضا بهم نگاه کرد. نگاهش غمگین و نگران آروم سرم رو چرخوندم و دیدمش که بعد از گفتن 

 بود. در رو بست و سمتم اومد.

 کنارم رو تـخت نشست و لیوانی دستم داد. به لیوان نگاه کردم که گفت:

 بخش و...آرام -

 مکث کرد. سر تکون دادم و همراه با پوزخندی گفتم:

 ی خودتون نگه دارین.کنین با این آشغاِل به اصطالح مواد یا درمان، منو تحت سلطهمیدونم چیه. دارین سعی ش رو میبقیه -

 رضا سریع گفت: 

 طور نیست!آوین این  -

 نگاهش کردم و گفتم: 

 طور نیست؟ غیر اینه؟ رضا اگه واقعا غیر اینه پس بهم بگو.چی؟ چی این -

 مکث کرد و ساکت موند.

 گفتم:

 کنین؛ پس سعی نکن رنگم کنی.کار میرین چیدونم دامن احمق نیستم. می -

 غمگین نگاهم کرد و گفت: 

خوام چیزی رو بهت تحمیل کنم یا مجبور به این کارت کنم. من نگرانتم؛ اما این مهم نیست چون نه تو  آوین من واقعا نمی -

 کنی، نه رئیس براش مهمه. بهش توجه می

 سردم رو تو دست داغش گرفت و گفت: فقط نگاهش کردم که آروم دست دراز کرد. دست 

 آوین، من دوستتم. و حاضرم هر کاری کنم تا جبران خطام بشه، جبران بالیی که سرت آوردم. باید باورم کنی.  -

 هاش زل زدم و گفتم: تو چشم

 پس ثابت کن. -

 نگاهش رنگ سوال گرفت که گفتم:

 خوای خطات رو جبران کنی.یثابت کن که راست میگی. بهم ثابت کن که واقعا دوستمی و م  -
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خیال من و جبران میشه؛ اما مصمم و قاطع نگاهم کرد و دستم رو فشرد.  کردم االن از حرفش پشیمون میشه و بیفکر می

 محکم گفت:

 کنم؛ فقط بگو چی. من هر کاری می -

 نگاهش کردم. آروم لـب زدم:

 کمکم کن فرار کنم!  -

 هاش گرد شد و گفت: چشم

 اله!چی؟! این مح -

 پرسیدم: 

 چرا؟  -

 ذاره. جا خارج بشه، رئیس نمیتونه از اینکس نمیچون هیچ  -

 هام رو چرخوندم و کالفه گفتم:چشم

 خوده. اونو ولش کن، انقدر ازش حساب نبر.رئیس، رئیس! اون سلطانی یه دیکتاتور بی -

 شناسی آوین!تو اونو نمی -

 نفسم رو کالفه بیرون دادم و گفتم:

 خوام فرار کنم، و توام باید کمکم کنی. خوام برگردم، میهم نیست. من میبرام م -

 هاش زل زدم. به لیوان دستم اشاره کرد و گفت:نفس عمیقی کشید و کالفه نگاهم کرد و من هم محکم تو چشم

 فعال اینو بخور. -

 با حرص به محتویات لیوان نگاه کردم و آروم غریدم:

 از این وضع متنفرم!  -

 گفت:رضا 

 دونم آوین؛ اما مطمئن باش با اون حالت خیلی بهتر میشه. می -

خواد معجزه بشه، یا  نفسم رو بیرون فوت کردم و لیوان رو نزدیک لبم بردم. فقط امیدوارم زودتر این بازی تموم بشه. حاال می

 شورش و جنگ! 

*** 

 )رها( 

 

زمان در حال تاوان دادن رسیدیم. شاید همی مثبت میداشتیم به یه نتیجهانگار همه چی در حال درست شدن بود. انگار باالخره 

 رسونه!ی امتحان، تقلب میرسوند. انگار که داره سر جلسههم بودیم؛ اما خدا هم داشت دست یاری می

رد باند بابک بشیم؛ کارها درست، انجام شد. سرگرد لطفی باالخره موافقت کرد تا ما هم همراه چندتا از نیروهای نفوذیشون، وا

 البته با اسامی و مدارک جعلی! 

 فرسا بود. اما هرچند که تا کارها جور بشه، زیادی برام طاقت

ای که  ش کنه. و پروسهسپرد که تا زمانی که ما نیستیم، ادارهسامیار باید شرکت و کارخونه رو دست یه آدم مطمئن می

 های الزم رو بکنن هم واقعاً طوالنی بود. د باند بشن و هماهنگمامورهای جاسوس سرگرد بتونن از طریق رابط وار
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عنوان جاسوس ها چندتا نیروی جدید به باندش راه نمیده. من حتی به یاد دارم زمانی که بهقطعا بابک سلطانی به همین راحتی

 شده. تر ایها گذشته و اون قطعا حرفهبه باندش رفتم هم سختگیر بود؛ چه برسه به االن که سال

خواستم وارد باندش بشم، آسون نبود. من رو بردن تا کلی آزمون بدم. دفاع شخصی، تیراندازی، سال که پیش میهیجده

 آموزش نوع گرفتن اسلحه، بوکس و... . زیاد بودن، و شاید بشه گفت سخت! 

هایی که داخل باند داشتن، کمی  دونم که االن هم با وجود اینکه سرگرد لطفی خبر داد باالخره تونستن از طریق رابطمی

های دروغگین و مدارک جعلی  بازی کنن و در نهایت با ورود نیروهای تازه، یعنی ما، موافقت شد؛ اما باز هم وقتی با اسمپارتی

 هایی پر از گریم وارد اونجا بشیم، باید این امتحانات رو از سر بگذرونیم.و چهره

هاش و کردم، دخترم بود. آوین! نه بابک برام اهمیت داشت، نه باندش و آدمبهش فکر می اما من برام مهم نبود. تنها چیزی که

 هایی که دوباره قراره انجام بدم. هیچی مهم نبود!خطرهایی که قراره کنم و خالف

 کرد، نگاه از آیینه برداشتم و چرخیدم. آنید داخل اتاق اومد و گفت: با صدایی که اسمم رو صدا می

 ی؟ اآماده -

ی جدیدم داخل آیینه نگاه کردم. این من نبودم. زنی که با موهای کوتاه طالیی، لنزهای خاکستری، و  دوباره چرخیدم و به چهره

هام استخونی و بینیم قلمی نشون بده. نه، این من نیستم. این زن، رها ملک نیست. رها ملک  با گریمی که باعث شده بود گونه

 این شکلی نیست.

خواد وارد باندی بشه که داخلش بعد، تا زمانی که این ماموریت تموم نشده، من سارا کاوه هستم. زنی که امروز می از حاال به

 کشن!فقط آدم می

*** 

 )آوین( 

 

ها همه رو  زدهم خالی کردم. تندتند هم زدم و بعد مثل قحطیی کوکائینی که اون شب محمد بهم داده بود رو تو نسکافهبسته

 شیدم.جا سر کیک

کم اثرش رو داخل بدنم  ی خالی کوکائین نگاه کردم. انگار واقعا داشت کمنفس گرفتم و لیوان رو روی پاتختی گذاشتم. به بسته

 میذاشت. 

کنم؟ از وقتی معتاد شدم؟ اصال از ِکیه که معتاد شدم؟ من قبال  از ِکی تا حاال من برای اینکه حالم بهتر بشه، مواد مصرف می

هاشون گوش میدادم؛ اما حاال چی؟ مواد  ها توی موسیقیهای خوانندهرفتم و به درد و دلحالم بهتر بشه، بیرون میبرای اینکه 

 کنم! مصرف می

کشم. تو داری به  کنم و بعدش آدم میکنم، بعد خالف میبه خودم پوزخندی زدم. ببین کارم به کجا کشیده! اول مواد مصرف می

 کجا میری آوین؟ کجا؟!

 ی افکارم رو پاره کرد. سر چرخوندم و نگاهی انداختم. رضا با لبخند مهربونی داخل اومد و گفت:در اتاقم باز شد و رشتهیهو 

 ببین کی اومده دیدنت. -

 سوالی نگاهش کردم که یهو رابین از کنارش دوید و پرید داخل و داد زد:

 آوین. -

 شوکه گفتم:

 رابین!  -

 هاش رو محکم دورم حلقه کرد و گفت: لم. دستکنان پرید تو بـغاومد و خنده

 دلم برات تنگ شده بود. هی به رضا گفتم منو ببر پیش آوین، نمیاورد که.  -
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هام رو بستم کم از شوک بیرون اومدم. لبخند محوی زدم. چشمم آروم دورش حلقه شدن. بـغلش کردم و کمهای خشک شدهدست 

 و پشتش رو دست کشیدم و گفتم: 

 دلم برات تنگ شده بود عزیزم.منم  -

هام رو باز کردم. به رضا نگاه کردم که دم در ایستاده بود و با  شد، آروم چشمکم داشت تو وجودم پخش میبا آرامشی که کم

 کرد. لبخندی بهش زدم و بعد رابین رو از بـغلم بیرون کشیدم. نگاهش کردم و گفتم: لبخند نگاهمون می

 ت از طرف خودم و خودت یکی محکم بزن پس گردنش.ی بعد که نیاورددفعه -

 رابین نیشش باز شد و تندتند سر تکون داد. بهش لبخند زدم و رضا هم خندید.

رسیدم.  کرد. داشتم به یه نتیجه میشم. همونی که معتاد نبود، قاتل نبود و خالف نمیکردم تازه دارم آوین قبل میحس می

ها. این جمع تونن بهم آرامش بدن. مثل همین لبخندها، این خندهای هم هستن که میدیگهانگار، به غیر از مواد، چیزهای 

کنه. دل  م رو گرم میکنه. روح مردهم رو زنده میهای رضا، داره دل مردههای رابین و خندهتاییمون که االن شادیم. شیطنتسه

 و روحی که از زمان اولین قتلم، مرده بودن!

کنم اون روح مرده، کمی داره  های خودم یه آدم کشتم، همزمان روحم رو هم کشتم! اما حاال، حس میدست اون شبی که من با

 ها، انقدری ارزشمند هستن که بتونن باعث زنده شدن روح بشن!سرزنده میشه. شاید واقعا بعضی آدم

 بخند مهربونی به روش پاشیدم و رضا گفت:موهای رابین رو نوازش کردم و باالخره بعد از چند روز، یه لبخند واقعی زدم. ل

 خب رابین تو برو چند دقیقه دم در وایستا تا من بیام.  -

 رابین با حالت معتضرانه برگشت سمت برادرش تا مخالفت کنه که رضا سریع گفت: 

 ی بعد نمیارمت پیش آوین. اگه به حرفم گوش ندی دفعه -

 رد: بالفاصله دهن رابین بسته شد و با خودش غرغر ک

 ای بابا. آخه اینم داداش بود خدا داد به من؟ بداخالق!  -

 ای کرد و گفت:من بلند خندیدم و و رضا هم اخم الکی

 بیا برو بیرون ببینم بچه. -

رابین اداش رو درآورد و از کنار رضا گذشت. رضا هم از جاش پرید و تا خواست بگیرش، رابین فریادزنان از اتاق پرید  

 رفت.بیرون و در 

 ال کرد. برگشت سمتم و گفت:خندیدم که رضا هم خندید و در رو نیم

 بهتری؟ -

 سر تکون دادم. 

 اهوم.  -

 بعد پرسیدم: 

 شد؟چی -

 نفس عمیقی کشید و دست تو موهاش کرد. گفت:

 تونم کمکت کنم فرار کنی. فعال نمی -

 بالفاصله اخم کردم که سریع گفت:

 تونیم به راحتی فرار کنیم.اینجا جوریه که نمینه نه گوش کن آوین. االن شرایط  -

 برا چی مگه؟ -

 نفسش رو بیرون داد و گفت: 
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یه چندتا نیروی جدید قراره امروز برا رئیس بیاد. باید سریع برم رابین رو ببرم خونه و بعد برگردم تا نظارت کنم. رئیس   -

 دستور داد.

 پرسیدم: 

 نیروی جدید؟ -

 گفت: 

 نُه، َده نفری هستن. باید باشم و نظارت کنم. آره. حدوداً  -

 پوفی کشیدم و کالفه گفتم: 

 تونم تحمل کنم! من دیگه نمی -

 کِم دیگه. دونم. فقط یهدونم آوین، میمی -

 روم زل زدم. رضا نفس عمیقی کشید و در رو باز کرد. قدمی بیرون گذاشت و گفت:چیزی نگفتم و فقط به روبه

 ذره دیگه دووم بیار. م تموم میشه، یهباالخره این بازی ه -

 و از اتاق رفت و در رو بست.

*** 

 )سامیار(

 

 گیرین. خونم، جلو میاین و تو صف قرار میاسامی رو می -

 مردی که کاغذی دستش بود و تو سالن تقریبا بزرگی همراه ما ایستاده بود، این رو گفت.

 زیرلب زمزمه کرد: 

 خب.خیله -

 و بعد شروع به خوندن اسامی کرد:لیست رو باال گرفت 

 حامد موسوی.  -

ای داشت، از صف ما خارج شد و سمت اون مرد رفت. بهش اشاره  ی خشن و تیرهمردی که همراه ما اینجا اومده بود و چهره

 ای کنار خودش بایسته و نفر بعدی رو صدا زد:کرد گوشه

 علی کامیابی.  -

 ت اون مرد ایستاد.یه مرد دیگه از صف ما خارج شد و رفت پش

 ایلیا منصوری.  -

 ای بهم زد و بعد از صف خارج شد. دستش رو بلند کرد و گفت:مانی از پشت من، نامحسوس ضربه

 منم. -

 ی اون سمت اشاره کرد و گفت: مرد به صف دو نفره

 برو پشتشون.  -

 مانی رفت و پشت اون دوتا ایستاد.

 سهیل سعیدی. -

 رفت.ای اون سمت مرد دیگه
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 شهاب پوالیی. -

تیرداد بهم زیرچشمی نگاه کرد و من نامحسوس براش پلک زدم. از صفمون خارج شد و دست بلند کرد. مرد به اون یکی صف  

 اشاره زد:

 اونجا. -

 تیرداد رفت و مرد دوباره شروع به خوندن اسامی کرد. بعد از اسم بردن دو سه نفر دیگه، آخرین نفر من بودم. 

 دارابی.کیان  -

من که حاال تنها این سمت ایستاده بودم، دستم رو باال بردم. مرد بهم نگاه کرد و سر تکون داد و من هم به اون صف ملحق  

 شدم.

 روی ما ایستاد. بهمون نگاه کرد و گفت:مرد لیست دستش رو لوله کرد و بعد اومد روبه

ت آموزشاتی قرار بگیرید. جناب سلطانی بسیار سرسخت هستن و تون نیروهای جدید هستین و باید تحبسیارخب. شماها همه -

 نیاز به افرادی کاربلد دارن؛ پس باید کارتون رو خوب انجام بدید. 

 نگاهی به بقیه و مانی و تیرداد انداختم. سلطانی، جناب سلطانی. من باهات کلی کار دارم؛ فقط منتظرم ببینمت!نیم

 مرد ادامه داد:

ش رو تونین و اجازهاینجا آوردن تا خودتون رو نشون بدید. شماها انتخاب کردین اینجا باشین؛ پس نمیامروز شما رو به  -

 ندارین که از تصمیمتون برگردید. باید نهایت تالشتون رو کنین آقایون. 

اه کردن. بهشون  ها رو گفت و بعد از اون سالن بیرون رفت. به مانی و تیرداد نگاه کردم که هردوشون برگشتن و بهم نگاین 

 اشاره کردم برگردن و تابلو نکنن.

ی جدید رها و آنید و صوفیه و زهرا رو بین اون همون موقع دوباره َمرده با یه صف دیگه داخل سالن شد. دقت که کردم چهره

 صف دیدم. 

 اومدن سمت ما و مرد گفت:

شده بدید تا سنجیده بشید و اگه نیاز به  دت دو روِز حساباینا هم نیروهای جدید خانم هستن. ابتدا باید یکسری امتحانات به م -

شین. حاال هردو صف تو یه خط  ی آموزشات رو ببینید. نبینم به هم آسیب بزنین که جریمه میآموزش داشته باشید، با هم دوره

 پشت من حرکت کنن. 

 اهم کرد و آروم برام سر تکون داد.نگاهی به رها انداختم که زیرچشمی نگاین رو گفت و خودش جلوتر حرکت کرد. نیم

 ها پشت اون مرد حرکت کرد و از اون سالن خارج شدیم. هردو صف ما مردها و خانم

*** 

 )آوین( 

 

تونم بیام و ببینم، قبول کردم و همراهش زمانی که رضا برگشت و گفت نیروهای جدید رو آوردن و اگه دوست داشته باشم می

 تم از اتاقم بیرون بیام. نظرم کمی احتیاج داشرفتم. به

ی پایین رو دیدم که چند دقیقه بعدش از آسانسور کلی زن و مرد خارج شد  ی باال ایستادیم و از پنجره محوطهداخل سالن طبقه

 و تو یه صف وارد ساختمون شدن. 

پشت مردی وارد  شونکدوم برام آشنا نبود و جذابیتی نداشت. همههای متفاوت و رنگارنگ داشتن. هیچشون چهرههمه

 ساختمون شدن و من از رضا پرسیدم:

 جوری اومدن؟اینا چه -

ذارن و ما میریم دنبالشون و با یه ون نیروهای جدید  از طریق آدمای رئیس، طبق قرار مدارهای قبلی، مخفیانه جایی قرار می -

 کنیم اینجا. رو منتقل می
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 برنشون؟االن کجا می -

 گفت: 

خونن تا آشنا بشن و  شون رو میبرنن. از لیستی که دارن اسامی همهها و مردها رو جدا جدا به یه سالن میزناالن گروه  -

 برن تا ازشون امتحان بگیرن.شون رو به رینگ میبعدش همه

 پرسیدم: 

 امتحان؟  -

طح باالیی برخوردار بودن سری امتحانات بگیرن و بعدش اگه از سباالخره خشک و خالی که نمیشه. باید اول ازشون یه -

تونن بدون رد شدن از مراحل بعدی، وارد نیروی اصلی بشن؛ اما اونایی که سطح پایینی دارن اول باید آموزش قبولن و می

 کنه. جوری که نیرو قبول نمیببینن تا بتونن برای رئیس کار کنن. رئیس همین

 این مدت امتحان گرفتنشون و آموزشات چقدره؟ -

 گفت: 

های شخصی و چیزای دیگه طرف رو  ها و دفاعتحان تقریبا یه روز و نصفی و یکم بیشتره. تو این مدت با انواع وسیلهام -

 تونه قوی و تیز باشه. مدت آموزشات هم یک تا دو ماهه. زنن تا ببینن چقدر میمحک می

 گیج و سردرگم پرسیدم: 

 پس چرا منو برای امتحان و آموزش نبردین؟ -

 ث کرد. نفس عمیقی کشید و بعد گفت:رضا کمی مک

 گیره آوین.رئیس تو رو جدی نمی -

 متعجب نگاهش کردم. 

 یعنی چی؟! -

 نگاهم کرد و گفت: 

ای برای انتقامش. ناراحت نشو آوین؛ اما تو  فشارش یا وسیلهیعنی تو جزو نیروهاشون نیستی. تو گروگانش هستی. اهرم  -

 داشته تا انتقامش رو بگیره. فقط همین. براش مهم نیستی و اون فقط اینجا نگهت

 های گرد نگاهش کردم که گفت:قلبم ایستاد. یخ بست. با چشم

 بریم ببینیمشون؟  -

 با همون سردرگمی گفتم:

 ها؟!  -

 میگم بریم نیروهای جدید رو ببینیم؟ -

 گفتم:

 اما... اما ممکنه بفهمن و بگیرنمون.  -

 لبخندی زد و گفت: 

 یواشکی.نگران نباش.  -

ی اصلی رسیدیم و از ساختمون خارج  ها از سالن پایین رفتیم. به طبقهبعد دستم رو گرفت و من رو همراه خودش کشوند. با پله

 های تند به طرفی رفتیم و من گفتم: شدیم. توی حیاط بزرگ اونجا با قدم

 ریم؟! رضا؟ رضا کجا داریم می -
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 دستم رو بیشتر کشید و گفت: 

 دیگه. بیا  -

ها پایین رفتیم و رضا  ها به پایین راه داشتن و اون انتها یه در بود. از پلهبه طرفی از حیاط رفتیم که شبیه زیر زمین بود. پله

 آروم قفل در رو باز کرد و داخل شدیم.

ماشاچی قرار داشت های باال صندلی ت بعد خودمون رو توی یه سالن بزرگ دیدم که شبیه سالن ورزشی بود. دورتادور در ردیف

 و این پایین یه سالن بزرگ بود. 

 آروم گفت:

 وای!  -

 رضا دستم رو کشید و گفت:

 بیا. -

های تماشاچی حرکت کردیم و به آخرین ردیف اون انتها، رفتیم. روی  ها برد و باال رفتیم. بین ردیف صندلیمن رو سمت پله

 های آخر نشستیم و من پرسیدم:قسمت

 جاست؟ خب االن اینجا ک -

 رضا کنارم وولی خورد و گفت:

 صبر کن االن میان اینجا. -

 هایی دیدم. به اون پایین نگاه کردم و منتظرم موندم. کمی بعد صدای در و پا توی سالن پیچید و من از اون گوشه سایه

 رضا آروم گفت:

 سروصدا باش. صدات در نیادها.بی -

رفت و یه صف پشتش متشکل از چندتا مرد  باالخره یه مرد که جلو راه میآروم سر تکون دادم و روم رو اون طرف کردم و 

 رو دیدم که داخل شدن.

ها عرض سالن بزرگ رو زیر پای ما طی کردن و به وسط سالن رفتن. مردی که جلو ایستاده بود دستش رو باال برد و  اون 

 ها همه ایستادن.اون 

 یدم: طور که بهشون چشم دوخته بودم، از رضا پرسهمون

 اون مرد کیه؟ -

 آروم جواب داد: 

 راست رئیس. الیاسی. اون مربی تموم نیروهای اینجاست و تقریبا میشه گفت دست -

 اوه!  -

 ای از زیر بـ*ـغلش بیرون کشید و جلوش گرفت. بعد بلند گفت: الیاسی برگه

 گیرین. خونم، جلو میاین و تو صف قرار میاسامی رو می -

 ع به اسم بردن کرد.این رو گفت و بعد شرو

 حامد موسوی.  -

ی  ای و چهرهاون اسم رو خوند و بعد مردی که تو اون صف قرار داشت بیرون اومد و سمت الیاسی رفت. مرد پوست برنزه

 ها شد. ای وایسته و بعد دوباره مشغول خوندن لیست اسم ای داشت. الیاسی بهش اشاره کرد تا گوشهعنق و عصبی

 کامیابی. علی  -
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 نفر بعدی بیرون رفت و من آروم به رضا گفتم:

 برن برا امتحان؟اینا رو بعدش می -

 سر تکون داد که صدای الیاسی دوباره بلند شد:

 ایلیا منصوری.  -

ای داشت که تقریبا تا پایین گردنش بودن و  به مردی نگاه کردم که سمت الیاسی و اون دوتا رفت. موهای مواج مشکی

 طوسی و ابروهای پرپشت به همراه سبیل پری.های چشم

 الیاسی بعدی رو صدا زد: 

 سهیل سعیدی. -

 ای اخمویی سمتشون رفت. یه مرد هیکلی با چهره

 شهاب پوالیی. -

ها های آبی و زخمی که کنار لـ*ـبش بود، سمت اون تیغه و چشممردی چهارشونه با موهایی به رنگ طالیی و صورتی شش

 رفت.

کرد؛ اما پس روحم چی؟ روحم های جدید و متفاوت داشت سرگرم و آرومم میشدم. هرچند که دیدن چهرهخسته می کمداشتم کم 

پرتی از دردهام  زننده بود؛ چون ظاهرا داشتم برای سرگرمی و حواس کردم ولی این گولحق نداره آروم بشه؟ داشتم تماشا می

 ها رو حس کنم! زخم تونستم اونکه هنوز هم میکردم درحالیتماشا می

 نفس عمیقی کشیدم و الیاسی اسم آخرین نفر رو برد:

 کیان دارابی. -

ش هیچ حسی رو نشون ایش کامال سرد و جدی بودن چهرههای قهوه. چشمای به طرفشون رفتمرد قدبلند و چهارشونه

ای از ابروی سمت راستش هم شکسته بود و  نیمهای داشت. کردهداد. موهای کامال کوتاهش بور بودن و صورت اصالحنمی

 کرد. تر میصورتش رو بیشتر ترسناک و جدی

جا خارج  ها رفت. کمی حرف زد و بعد از اونها تموم شد و الیاسی کاغذ دستش رو لوله کرد و سمت اون باالخره اسامی اسم

 شد.

 گردن کشیدم و سعی کردم ببینم کجا رفت که رضا عقبم کشید و گفت:

 بیننت.وقت میکنی؟ بیا عقب آوین! یهکار میچی -

 دوباره گردن کشیدم و پرسیدم:

 کجا رفت؟ -

 دوباره عقبم کشید و گفت:

 نکن! االن میاد. -

کالفه سر جام نشستم و پوفی کشیدم. یهو صدای در اومد و بعد الیاسی داخل شد؛ اما یه صف هم پشت سرش بود. چندتا زن  

 لیاسی اومدن و بعد توقف کردن. ها پشت سر ابودن. اون 

 الیاسی گفت:

شده بدید تا سنجیده بشید و اگه  اینا هم نیروهای جدید خانم هستن. ابتدا باید یکسری امتحانات بدید به مدت دو روِز حساب -

اال هردو صف تو  شین. حی آموزشات رو ببینید. نبینم به هم آسیب بزنین که جریمه مینیاز به آموزش داشته باشید، با هم دوره

 یه خط پشت من حرکت کنن.

ها و مردها پشتش از سالن خارج شدن. سالن تو سکوت فرو رفت و  ها رو گفت و بعد جلو حرکت کرد و صف زنالیاسی این

 من سمت رضا برگشتم. نگاهم کرد و گفت:
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 م چون راهش تا حدودی دوره. ما هم دیگه بریم. احتماال رئیس ما رو فردا جایی بفرسته، باید از االن آماده شی -

 هام گرد شد و متعجب پرسیدم: چشم

 چی؟! -

 گفت: 

 باید جایی بریم؛ احتماال من و تو.  -

 آمیز گفتم: ابرویی باال انداختم و کنایه

 س؟اینم یه ماموریت دیگه -

 رضا پشت سرش رو دستی کشید و شونه باال انداخت.

 بیفتیم. شاید چند نفر دیگه هم بفرسته همراهمون.فکر کنم. احتماال فردا باید راه  -

 پرسیدم: 

 کجا باید بریم؟ -

 بندر. -

 با تعجب نگاهش کردم و گیج پرسیدم: 

 بندر؟!  -

 سر تکون داد.

 ور مرز داره که باید بریم و براش بیاریم.سری کانتینرهای وارداتی از اوناهوم. رئیس یه  -

 پوزخندی زدم و گفتم:

 اق؟ کانتینرهای قاچ -

اندرسفیه بهم نگاه کرد که کم نیاوردم و بهش زل زدم. باالخره کالفه شد و پوفی کشید و بلند شد. بهم اشاره کرد و  رضا عاقل

 گفت: 

 بلند شو آوین باید بریم. زودباش. -

 نفسم رو آه مانند بیرون دادم و زیرلبی غر زدم: 

 ازیش گرفته حاال! های ماموریت قبلی خوب نشده و این رئیس خان بهنوز زخم  -

 رضا بلند گفت:

 غر نزن. -

 ها پایین رفتم و رضا هم پشتم اومد. اداش رو درآوردم و بعد بلند شدم و جلوجلو از پله

*** 

 )رها( 

 

ی آموزش ما رو داشت و حاال فهمیده بودم اسمش الیاسیه، توی سالن بزرگی که داخلش بودیم راه رفت و  ماموری که وظیفه

 بلند گفت:

دونم که اول باید آموزش ببینید و بعد امتحان بدید؛ اما االن قبل از هر   وقت امتحانه. باید خودتون رو نشون بدید. میحاال -

 کنیم تا ببینیم شماها چند مرد حالجین. کم امتحانتون میچیزی یه
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پر از انواع اسلحه و  دادم، به دوروبر سالن نگاه کردم. سالن بزرگ و مجهزی بود وهاش گوش میطور به حرفهمون

 های کشتی و یه رینگ بزرگ اون وسط و خیلی چیزهای دیگه. تشک 

زد و توضیح  جا ایستاده بودیم و الیاسی بینمون قدم میصف ما و صفی که سامیار و بقیه داخلش بودن، با فاصله از هم، اون

 داد. می

های بوکس آویزون شده بودن تیراندازی رد شد و سمت قسمتی که کیسههای الیاسی سمت قسمت تیراندازی رفت. از بین سیبل

 رفت.

ای که کنترلش  ها رو امتحان کنید. میگم بازی؛ چون ظاهرا باید براتون یه بازی باشه، بازیتک این بازیشماها باید تک -

قعا یه بازیه. نه نیست! این  کننده هستین. ولی چیزی که مهمه، اینه که فکر نکنید این وادست شماست چون شما بازی

 س. یه اشتباه باعث نابودی حتمی میشه. تر از یه بازی کودکانهخطرناک

 رومون ایستاد. بهمون زل زد و بعد گفت:اومد و روبه

 خب؛ حاال شروع کنید. -

ها سمت مثل اون نگاهی به سامیار و بقیه انداختم وهم ریختن. نیمبالفاصه با گفتن این حرف همه پخش شدن و صف رو به

 قسمتی رفتم. 

جا بودن رفتم. نگاهی به اون همه  ها اون ها و اسلحههای تیراندازی چیده شده بود و انواع تیرکمون سمت قسمتی که سیبل

 صالح انداختم و از بینشون یه کالش بیرون کشیدم. 

تونم  دونم هنوز هم میکرده بودم و حاال نمیدو دستی چسبیدمش و نگاهی بهش انداختم. تاحاال فقط دو بار با این وسیله کار 

 انجامش بدم یا نه. 

 کنن. واردها از تیرکمون استفاده میمعموال تازه -

های مشکی سردش،  با صدای الیاسی از پشت سرم، سریع سیخ شدم و به سمتش برگشتم. سوالی نگاهش کردم که با اون چشم

 ود، بهم زل زده بود.هاش رو پشت سرش تو هم گره زده بکه دستدرحالی

ش رو نگاهش کردم که دست دراز کرد و کالش رو ازم گرفت. با دقت بهش نگاه کرد و مشغول بررسیش شد. من هم چهره

 ی تیره و جدی. ساله باشه با سبیل کلفت و چهرهخورد حدودا چهلبررسی کردم. بهش می

 کردم، اصال الیاسی رو یادم نمیاد و انگار ندیده بودمش تاحاال. میاحتماال به بابک نزدیک بود؛ اما اون زمانی که من براش کار 

 باالخره بررسی کردنش تموم شد و اسلحه رو دستم داد. بالفاصله دو دستی چسبیدمش که گفت:

 کنی. کار میشروع کن ببینم چی -

 نفسم رو بیرون فوت کردم.زاویه باهاش ایستادم و ی استاندارد، همها رفتم. با فاصلهسر تکون دادم و سمت سیبل 

گیر هام حس کردم. سریع برگشتم و الیاسی رو دیدم که پشتم ایستاده بود و یه گوشیهو چیزی رو روی سرم و بعد روی گوش

هام قرار گرفته بود رو  هام قرار داده بود. گوشی صداگیر رو که از روی سرم رد شده بود و روی گوشضد صدا رو روی گوش

 ت:لمس کردم که گف

 خوای بالیی سر گوشات بیاد. قطعا نمی -

 به بقیه اشاره کردم و گفتم: 

 اونا چی؟ -

 هاش رو توی جیب شلوار جینش کرد و گفت:دست 

 فعال این کالش تو دستای توئه نه اونا. -

 خندی گفت: دار نگاهش کردم که گویا حرفم رو از نگاهم خوند و با نیشمعنی

 جربه کسب کردن. حاالم برو سراغ کارت.ی کافی تگوشای من به اندازه -

 ور حرکت کرد.های اوناین رو گفت و سمت اسلحه 
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تا الیاسی سمتم بیاد، از فرصت استفاده کردم و به پشت سرم نگاهی انداختم. همه مشغول یه وسیله بودن. تنها کسی که قسمت 

 تیراندازی بود، من بودم.

 ترسیدی؟ -

 ش بچرخونم. با دقت نگاهش کردم و خشک گفتم: صدای الیاسی باعث شد روم رو طرف

 نه. -

و بعد اسلحه رو باال و به موازای سیبل گرفتم. یه چشمم رو بستم و مسقیم به اون قسمت زرد رنگ وسط سیبل نگاه کردم.  

 ش رقصید. کالش رو سفت چسبیدم و انگشتم روی ماشه

 دار الیاسی روی روانم خط انداخت: دوباره صدای خش

 نفست رو حبس کردی؟ چرا  -

ای هست که نفسم رو حبس کردم. سریع نفس بلندی کشیدم که صدای پوزخندش اومد.  به خودم اومدم و متوجه شدم چند ثانیه

 جای نشونه تو مخش خالی کنم! زیرلبی غرغر کردم و سعی کردم همین گلوله رو نگیرم به

ای دیده بودم، و نه بهش سال بود که نه اسلحهخ کرده بودن. هیجدههام تقریبا یبا دقت و مستقیما به نشونه نگاه کردم. دست

 دست زده بودم. مضطرب بودم.

 منتظر چی هستی؟ -

 آب دهنم رو قورت دادم. نفس عمیقی کشیدم. 

 خوای سارا کاوه؟دعوت میکارت -

 وقفه، ماشه رو کشیدم. بزن رها، بزن! توی دلم شمردم و بعد بی

 بوم! 

قرار،  ی صدای همهمه و جمع شدن بقیه رو دورم شدم. با قلبی بیردم و اسلحه رو پایین آوردم. متوجهسریع چشمم رو باز ک

 به نشونه نگاه کردم. 

کردم که سوراخ شده بود و گلوله از دلش  ای رو نگاه میکردن. و من تنها نشونههمه دورم حلقه زده بودن و سروصدا می

 گذشته بود.

 دم بیام: صدای الیاسی باعث شد به خو

 خوب بود. -

هاش رو پشتش گره زد و از کنارم رد شد و رفت. سریع برگشتم و برگشتم و نگاهش کردم که لبخند کوچیک و محوی زد، دست

هاش رو بست و باز  سامیار رو دیدم که بین جمعیت ایستاده بود و بهم لبخند زده بود. لبخند پر استرسی زدم که با آرامش چشم

 کرد.

 آرامش بیرون دادم و لبخند پررنگی زدم. خوب پیش رفتم! نفسم رو با

*** 

 )آوین( 

 

 هام رو باز کنم و با سر درد بدی بیدار شم:درحال چرت زدن بودم که صدای بلند رضا باعث شد چشم

 آوین؟ آوین؟! هوی آوین خوابیدی؟  -

انداز و سرم محکم خورد ماشین رفت روی دستاخم بدی کردم و دستی به صورتم کشیدم. خواستم یه فحش بهش بدم که یهو 

 .به شیشه
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 جیغ بلندی زدم و سرم رو محکم چسبیدم که رضا بلند و با استرس گفت:

 شد؟! چی -

 با عصبانیت بلند غریدم:

 شد!جوریشم سرم داشت منفجر میرضا همین -

 هم انداخت و گفت: نگاهی بکرد برگشت سمتم و نیمکه داشت رانندگی میهای گرد، درحالیبا چشم

 کار کردم؟!مگه چی -

 لبم رو گزیدم و سرم رو ماساژ دادم. غریدم:

 کوبی به شیشه!ی گوریله! سرمم که میزنی، صدات شبیه نعرهداد که می -

 رضا خندید و گفت:

 دیگه ببخشید نتونستم ماشین رو کنترل کنم. -

 با خشم نگاهش کردم و گفتم:

 خواب بودما.خب چرا بیدارم کردی؟  -

 به جاده اشاره کرد و گفت:

 تقریبا رسیدیم. -

 عصبی گفتم:

 کردی! ذاشتی برسیم بعد بیدارم میتقریبا؟ تقریبا رسیدیم؟ خب می -

 نگاهی انداخت بهم و گفت: نیم

 قدر به خواب احتیاج داری؟ بسته دیگه. آوین مگه چه -

 مشت محکمی بهش زدم که آخ بلندی گفت و من هم غریدم:

نظرت ساعت برای یه خواب مناسب خوبه بهساعت پیش خوابم برد! نیمشعور شیش ساعت تمام تو ماشینیم. من تازه نیمبی -

 جناب کارشناس؟

 مالید، گفت:ش بازوش رو میکرد و با دست دیگهطور که با یه دست فرمون رو هدایت میهمون

ربع. تو  متره، چهارساعت. تا بندر امیرآباد هم که سی کیلومتر، یکوهفت کیلودیوانه کل راه تهران تا بهشهر سیصدوبیست  -

 جوری شیش ساعت حساب کردی؟!چه

 حاال هرچی! مهم اینه بد خوابیدم االن سرم در مرز انفجاره اعصاب ندارم. -

 پوکر نگاهم کرد و گفت: 

 تو ِکی اعصاب داشتی؟  -

 رد اشاره کرد و گفت:های وحشیم نگاهش کردم که کوتاه اومد. به داشبوبا چشم

 در داشبورد رو باز کن. فکر کنم مسکنی چیزی اون تو پیدا شه. -

هاش گشتم و پالستیک قرصی پیدا کردم. آشغالپشت چشمی براش نازک کردم و خم شدم. در داشبورد رو باز کردم و بین آت

 کشیدمش بیرون و تندتند بینشون گشتم و کدئینی برداشتم. 

 آب داری؟ -

ش رو خم کرد و از جیب پشت صندلی بطری آبی درآورد. داد دستم و من قرص رو توی دهنم انداختم و در بطری رو  رضا دست

 توجه به اینکه مال کی بوده و کی دهن زده، آب رو بلعیدم.باز کردم و بی
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 بطری رو فاصله دادم و نفس عمیقی کشیدم. 

 رضا گفت:

 باالخره رسیدیم.  -

هایی که اونجا  رنگ و کشتی و قایقشیشه به بیرون نگاه کردم. به بندر بزرگ امیرآباد و دریای آبیدر بطری رو بستم و از 

 بودن چشم دوختم.

ها پارک کرد. در رو باز کرد و ماشین رو خاموش کرد و  زیرلب وایی گفتم و رضا فرمون رو چرخوند و جای مخصوص ماشین

 گفت: 

 پیاده شو. -

د و دو پسری که همراهمون اومده بودن ازش پیاده شدن. صدای یکیشون اومد که به رضا  ماشین پشت سرمون هم توقف کر

 گفت: 

 جاست؟خب؟ قرار همین  -

 رضا جوابشون رو داد: 

 آره.  -

بطری رو روی داشبورد گذاشتم و از ماشین پیاده شدم. بالفاصله نسیم خنکی وزید و موهام زیر شالم دور صورتم چرخیدن و  

 رضا و اون دوتا برداشتم و سمت دریا و اسکله برگشتم.پخش شدن. چشم از 

بخِش زیبا بود. یه الالیی مالیم  های دریایی با نسیم خنک و صدای امواج دریا، شبیه یه ملودی آرامها و مرغصدای مرغابی

 خوند!هایی که وقتی بچه بودم، مامان برام میشبانه؛ مثل اون

 ی مقابلم. م شد. نفسم رو دردناک بیرون دادم و چشم دوختم به منظرهزدهماتیه لبخند تلخ و غمگین چاشنی صورت 

های دریا و اون نسیم مالیم، همه و همه انگار داشتن روحم رو لمس  ها، صدای موجآبی آسمون، شفافی دریا، آواز پرنده

 ای که خسته بود!خوردهکردن. روح زخمکردن و با مالیمت و وسواس نوازشش میمی

 هم ریخت: ورترم اومد و افکارم رو بهی رضا از اونصدا

 آوین؟ آوین بیا اینجا.  -

کرد. کنارشون ایستادم و برگشتم سمتش و به طرفشون حرکت کردم. اون دوتا پسر بهم زل زده بودن و رضا داشت نگاهم می

 گفتم:

 بله؟ -

 رضا گفت:

 به نجفی زنگ زدم، گفت االن میاد.  -

 پرسیدم: 

 نجفی؟! -

 از اون پسرها گفت: یکی 

 طرف قرارداد دیگه.  -

 ابروهام رو باال انداختم و زمزمه کردم:

 آها.  -

ها چشم دوختیم؛ اما من بیشتر حواسم به دریا و اون ها و آدمها و قایقجا ایستادیم و به عبور ماشینای همونچند دقیقه

 ی قشنگ بود. منظره
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 بابا چرا این نمیاد؟ای -

این رو گفت و رضا کالفه نگاهی به ساعتش انداخت. به دوروبر نگاه کردم و یهو چشمم به مرد تقریبا  یکی از اون پسرها 

 زد. دوید و نفس نفس میزور سمتمون میمسنی افتاد که داشت با اون هیکل گرد و تپلش به

 بهش اشاره کردم و گفتم: 

 اون نیست؟  -

 هر سه به اون طرف نگاه کردن و رضا سریع گفت:

 چرا، چرا خودشه. -

 بعد دستش رو باال برد و داد زد: 

 آقای نجفی.  -

هاش با  کشید. مابین نفس کشیدنهاش گل انداخته بود و تندتند نفس میمرد باالخره بهمون رسید. صورتش سرخ شده بود و لپ

 دارش گفت: صدای خش

 ور بیاید.س... سالم. ببخشید دیر کردم! از... این -

خندید و یکی  جلومون راه افتاد. لبخند محوی زدم و به رضا و اون دوتا نگاه کردم که رضا داشت آروم میاین رو گفت و بعد 

 که سیگاری کنار لـ*ـبش بود دنبال نجفی راه افتاد. ی لـ*ـبش بود و اون یکی درحالیاز اون پسرها پوزخندی گوشه 

 ی شلوغ رفتیم. نجفی حین راه رفتن گفت:ی اسکلههر چهار نفرمون پشت سر نجفی راه افتادیم و سمت دیگه

 قراردادمون که هنوز سرجاشه؟ -

 ش حرکت کرد و گفت:رضا شونه به شونه

 زنه. سهم شما محفوظه. وقت زیر قول و قرارش نمیسرجاشه آقا، سرجاشه. شما نگران نباش؛ رئیس هیچ  -

 نجفی سر تکون داد و گفت:

 نکردم که حاال بخوام دستمزد کمی بگیرم. خوبه. من به راحتی اینا رو از مرز رد  -

 رضا جواب داد: 

 بله متوجهم.  -

رفتن اومد که یکیشون آروم خندید و اون یکی ادای نجفی رو  معلوم بود کالفه شده. صدای اون دوتا پسر که کنار من راه می

 آروم درآورد. 

 هام رو تندتر کردم. هام رو چرخوندم و قدمچشم

توقف کردیم. نجفی سمتی رفت و دیدم که کشتی باری بزرگی اونجا روی آب شناوره و چندین کارگر   باالخره قسمتی از اسکله

 کردن بارهای کشتی بودن.  مشغول خالی

ها  گرفت چشم دوختم. بعضیاومد و روی اسکله قرار میبه اون کانتینرهای بزرگی که توسط کارگرها از کشتی بیرون می

 شون کانتینرهای یخچالی بودن. کنجکاو بودم بدونم داخلشون چیه.های دیگهیکانتینرهای ساده بودن ولی بعض

ی کشتی باال رفت و از اون باال به کانتینرها و کارگرها نظارت داشت. ما هم این پایین ایستاده بودیم و تماشا نجفی از عرشه

 کردیم. می

 یهو موبایل رضا زنگ خورد و از جیبش درآورد و جواب داد:

 ور. منتظریم بارها تخلیه شه. آره بیا منتظریم. ایم، بیا اینرسیدی؟ کجایی؟ ما االن روی اسکلهصمد.  -

 این رو گفت و قطع کرد. اون پسره گفت: 

 کامیون اومد؟ -
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 رضا: صمد گفت رسید داره میاد. 

 یهو صدای بلندی اومد و رضا گفت:

 ایناهاش.  -

 اومد. احتماال قراره با این هیوال کانتینرها رو تا تهران ببریم.این سمت میسریع برگشتم و کامیون بزرگی دیدم که داشت 

 کامیون توقف کرد و درش باز شد. رضا سمتش رفت و بلند گفت: 

 صمد کجایی تو؟  -

 مردی تقریبا سی ساله ازش پایین اومد و گفت:

 دادی. بابا راه رو گم کردم توام که تلفنت رو جواب نمی -

 ها رو بیاریم. داد. حاال بیا کمک این محمولهنمیالبد آنتن  -

ذاشتن کردن و روی اسکله میهردوشون این سمت اومدن و من دوباره برگشتم و به کارگرهایی که داشتن بارها رو تخلیه می

 زل زدم.

 ور اومد و بلند گفت:رضا این

 تونیم کانتینرها رو بار بزنیم؟تموم شدن؟ حاال می -

 ال دست تکون داد و گفت:نجفی از اون با

 حله داداش. -

رضا سر تکون داد و به صمد و اون دوتا پسر اشاره کرد بیان کمک. هر چهار نفرشون سمت کانتینرها رفتن و بعد به کمک  

 جا ایستادم و تماشاشون کردم. ها رو بلند کردن و سمت کامیون بردن. من هم همونکارگرها اون 

کنم؛ پس دقیقا  خوره! من که کاری از دستم برنمیاد، فقط ایستادم و نگاه میاینجا به چه درد می فهمیدم حضورم االنواقعا نمی

 سلطانی چرا گفت بیام؟

رضا و پسرها و کارگرها به نوبت تموم بارها رو با کلی دقت بلند کردن و پشت کامیون بردن و جاساز کردن. باالخره تقریبا بعد  

 هاشون این سمت اومدن.سربر، کارشون تموم شد و با تکون دادن دست لهی حوصدقیقهربع تا بیستاز یک 

 ش زد و گفت:اومد حرکت کرد. رضا به شونهرضا به کارگرها خسته نباشید گفت و سمت نجفی که داشت این طرف می

 گیری نگران نباش. فقط، اینا اسکن شدن؟ دستت درد نکنه. مزدت هم می -

 نجفی گفت:

 کنه. کس شک نکرده و نمیباش؛ هیچ آره شدن نگران ن -

 رضا سر تکون داد.

 خوبه. -

 بعد برگشت طرف من و بقیه. بهمون اشاره کرد و گفت:

 بریم. -

سرعت برگردیم. ماشین پلیسی مستقیما داشت این سمت  مون بههمون لحظه صدای آژیری از دور شنیده شد و باعث شد همه

 اومد!می

 زده به اون سمت چشم دوخته بود. با ترس بهش گفتم:برگشتم. شک  هام گرد شد و سریع سمت رضاچشم

 کار کنیم؟!چی -

 نجفی آروم گفت: 
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 فقط سریع راه بیفتین، بدویید! -

 های تند ازمون دور شد و رفت. این رو گفت بعد با قدم

 آب دهنم رو قورت دادم و به رضا نگاه کردم که به صمد اشاره کرد و گفت: 

 زودباش، برو کامیون رو روشن کن و قبل از اینکه اینا برسن از اینجا دور شو.صمد!  -

 تند ازمون دور شد. رضا به من و اون دوتا نگاه کرد و گفت:های صمد با استرس شر تکون داد و با قدم

 ما هم بریم. -

کرد. پسرها آروم آروم حرکت می ها حرکت کردیم. صمد کامیون رو روشن کرده بود و داشتمون سمت ماشینبالفاصله همه

سوار ماشینشون شدن و من و رضا هم پریدیم داخل ماشین و درها رو محکم بستیم و رضا تندتند سوئیچ رو چرخوند و ماشین  

 رو روشن کرد.

 قرار به حرکات ناآرومش نگاه کردم و گفتم: با قلبی بی

 نم. ککنی منم وحشت میجوری میتر! اینرضا تو رو خدا آروم -

 های لرزون فرمون رو گرفت و پاش رو روی گاز گذاشت و بعد حرکت کرد. گفت:رضا با دست

 بینی وضعیت رو؟بایدم وحشت کنی. نمی -

 دارم رو بیرون دادم و با آب دهنم گلوی خشکم رو تر کردم.نفس خش

هام دنبال  ی از کامیون هم نبود. با چشمدوختم و دیدم پسرها هم پشت سر ما راه افتاده بودن و خبر از شیشه به بیرون چشم

 کامیون صمد گشتم و سعی کردم پیداش کردم.

 ی کامیون، بزن کنار. راننده -

رفت و ماشین پلیس پشتش با صدای بلندی که توی آژیر پیچید، سریع از جام پریدم و باالخره پیداش کردم. کامیون داشت می

 خواست که وایسته.داد و میبود و اخطار می

 هام گرد شد و با دهن باز به اون صحنه نگاه کردم. چشم

 رفتن. هایی که داشتن سمتش میرضا یهو زد روی ترمز و با ناباوری به کامیونی نگاه کرد که توقف کرده بود و پلیس

 لـ*ـب زد: 

 بدبخت شدیم!  -

کردن و یکیشون هم مامورها داشتن با صمد صحبت میشد!  به رضا نگاه کردم و دوباره به اون صحنه چشم دوختم. باورم نمی

 کرد. رفته بود پشت کامیون و داشت درش رو باز می

 ناباور، آروم گفتم: 

 کنن؟! مگه نجفی نگفت بارها اسکن شده؟ پس چرا دوباره دارن چک می -

 زده زمزمه کرد:رضا با صدایی وحشت

 دونم!نمی -

 خواستن داخل کانتینرها رو ببینن! اوه خدایا! رفتن. میمامورها در کامیون رو باز کردن و باال 

 زده سمت رضا برگشتم و بلند و با صدای لرزونی گفتم: دوباره وحشت

 کار کنیم؟!رضا حرف بزن چی -

 یهو داد زد:

 دونم!نمی -

صفحه 112 نطفه ي انتقام  : کیمیا وارثی بسم اهللا الرحمن الرحیم

صفحه 112 Skins98.irاسکین 98



 فت:عرضه، سریع از ماشین پیاده شدم که رضا بلند گ توجه به اون بیبا حرص و خشم نگاهش کردم و بعد بی

 آوین؟! آوین کدوم گوری میری؟ برگرد تو ماشین! آوین! -

 ی هر چیزی شدم.های بلند سمت کامیون رفتم و آمادههاش، با قدمتوجه به صدا زدنبی

زدن و نجفی به سمت  ورتر چشمم به نجفی و یه مامور افتاد که داشتن با هم حرف میرفتم که یهو اونداشتم اون سمت می

کرد. یه لحظه ایستادم و مکث کردم. با اخم به اون طرف نگاه کردم و بعد وقتی دیدم که اون مامور داره  کامیون صمد اشاره می

 ادم و طرف کامیون و صمد رفتم. این سمت میاد، سریع دوباره راه افت

کرد مامورها رو توجیه کنه که توی بارهاش فقط چیزهایی مثل پوشاک و محصوالت  اومد که داشت سعی میصدای صمد می

 ها هستن.جات و اینآرایشی و میوه

و دیدم. بارها رو  شدم، به پشت کامیون نگاه کردم و دوتا ماموری که داخلش بودن رطور که داشتم بهشون نزدیک می همون

 کردن. باز کرده بودن و داشتن داخلشون رو بررسی می

 سریع سمت صمد و مامور پلیس رفتم و سعی کردم نترسم و استرس نداشته باشم. بلند گفتم: 

 وقتتون بخیر جناب. -

 یهو هردوشون ساکت شدن و سمتم برگشتن. صمد متعجب نگاهم کرد و مامور پرسید:

 سالم. شما؟ -

 زدم و کنارشون ایستادم. گفتم:لبخندی 

 بنده خواهر ایشونم. اتفاقی افتاده؟  -

 دیدم که جفت ابروهای صمد باال پرید و مامور پرسید: 

 خواهرشونید؟  -

 بله. اتفاقی افتاده؟  -

 مامور نگاهی به صمد انداخت و پرسید:

 این خانم خواهرته؟  -

کرد لکنت  که سعی میم زل زد و بعد رو به مامور کرد و درحالیدار بهش زل زدم. کمی بهصمد به من نگاه کرد و من معنی

 نداشته باشه، گفت:

 ب... بله!  -

 مامور سر تکون داد و خواست چیزی بگه یهو کسی گفت:

 بارها رو بررسی کردید؟  -

 اون ماموری که پیش نجفی بود سمتمون اومد و این رو پرسید. با وحشت بهش نگاه کردم که اون یکی گفت: 

 شغولیم جناب سرگرد.م -

 آب دهنم رو قورت دادم که سرگرد گفت:

 برو چک کن. -

 مامور اطاعت کرد و پشت کامیون رفت. سرگرد به من و صمد نگاه کرد که من سریع پرسیدم:

 جریان چیه جناب سرگرد؟ -

 موشکفانه نگاهم کرد و گفت:

 بهمون اطالع دادن که این بارها مشکوکن و باید بررسی بشن. -
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 م محوی کردم که صمد سریع گفت:اخ

های قاچاق بار  یعنی چی آخه؟ این حرفا چه معنی میده جناب سرگرد؟! بابا من دارم نون درمیارم از این کار، چرا باید محموله -

 زندگی دارم!خاطر خدا ولم کنین بذارین برم بابا من کار و بزنم یا کارای دیگه که ازش سر درنمیارم؟ جناب سرگرد شما رو به

 کرد! ابروهام رو باال دادم و به سرگرد نگاه کردم که گفت:چه خوب نقش بازی می

 تونید برید. وظیفه هستیم و باید کارمون رو کنیم، بعدش میآقا لطفا آروم باشید. ما درحال انجام -

 دش کشید و گفت:این رو گفت و اون هم پشت کامیون رفت. یهو صمد بازوم رو محکم گرفت و من رو سمت خو

 پرستی کمکم کن نذار اینا منو ببرن!تو رو به هرکی می -

هاش رو از بازوهام جدا کردم و کرد. دستداد و التماس میهای گرد و شک نگاهش کردم که داشت تندتند تکونم میبا چشم

 گفتم:

 تونم بکنم.کار میولم کن! آروم باش ببینم چی -

 مونه! ساله می های پنجمامورها رفتم. خوبه مرده سی سالشه یه دراِز تمام عیاره بعد شبیه دختربچهاین رو گفتم و سمت 

کردن که مشغول بررسی  پشت کامیون و پیش سرگرد و اون یکی مامور ایستادم که داشتن به کار اون دوتای دیگه نگاه می

 بارها بودن.

ها رو باز کنه. نفسم حبس شد و و یکیشون باالخره تونست در یکی از اون  تک کانتینرها بودنها مشغول باز کردن در تکاون 

نگاه کردم که یه جعبه ازش بیرون کشید و اومد و داد دست ماموری که کنار من بود. مامور جعبه رو گرفت و روی زمین  

 گذاشت و کاتری برداشت و مشغول باز کردنش شد. 

م که جعبه رو کامل باز کرد و بعد چیزی ازش بیرون آورد. نفسم کامل حبس شد  آب دهنم رو قورت دادم و فقط به کارش زل زد

 هام گرد شد.و چشم

های زنونه بود. متعجب و گیج نگاه کردم که مامور پاکت رو رو به  اما با چیزی که دستش دیدم شوکه شدم. یه پاکت پر از لباس

 سرگرد باال گرفت و سرگرد گفت:

 ن. فقط لباسه. بعدی رو چک ک -

ی دیگه فرستادن و اون مامور بازش کرد. پر از مواد و محصوالت آرایشی بود. داشتم اون دوتا از داخل کامیون یه جعبه

 شدم. تر میهرلحظه گیج

کشیدن و  ها رو بیرون میکردن و جعبهبعدی رو پایین فرستادن و یه جعبه پر از میوه بود. مامورها تتدتند کانتینرها رو باز می

های زنونه و مردونه و بچگونه و محصوالت آرایشی و لوازم  کردن؛ اما هیچی به غیر از میوه و لباسون رو بررسی میداخلش

 خونگی نبود!

 شدن و من گیج و متعجب. صمد هم که کنارم ایستاده بود شوکه بود. مامورها داشتن ناامید می

ها بودن؟! سلطانی ما رو  های سلطانی، یعنی همه اینها، محمولهبازیواقعا اینجا چه خبر بود؟ این همه استرس، ترس، پنهون 

 ها بود؟ ها فرستاده بود؟ این همه اضطراب داشتیم، برای این برای این 

 هاشون تموم شد. اون مامور بلند شد و یکی از اون دوتایی که داخل کامیون بودن، گفت:باالخره بررسی کردن

 جناب سرگرد چیزی نیست. -

کننده بود. باالخره سر تکون داد و  کرد. انگار واقعا براش گیج ی بهشون انداخت و دست به کمر زد. داشت فکر میسرگرد نگاه

 گفت: 

 بسیارخب. بارها رو دوباره برگردونید سرجاش.  -

 بعد سمت من و صمد برگشت و گفت:

 ایم، وقتتون رو گرفتیم. ما شرمنده -

 تونستم حرف بزنم. ن داد و من هم سر تکون دادم. واقعا اصال نمیجونی زد و سر تکوصمد فقط مضطرب لبخند بی
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 سرگرد رو به مامورها گفت:

 بندی کنید و بعد بیاید. دوباره تموم بارها رو بسته -

 صمد سریع گفت: 

 کنم. نه الزم نیست زحمت بکشین خودم حلش می -

 سرگرد دستش رو بلند کرد و گفت:

 شرمندتونیم، بذارید انجامش بدیم. الزم نیست. ما  -

 ی مامورها هم مشغول شدن. به صمد نگاه کردم و آروم گفتم: صمد فقط لبخند زد و سرگرد رفت و بقیه

 من برم پیش رضا. -

تونم نجفی رو پیدا کنم  های تند سمت ماشین پسرها حرکت کردم. توی راه چشم چرخوندم تا ببینم میسر تکون داد و من با قدم

 نه. نبود و این عجیب بود.یا 

کنه و اخم  سریع سمت ماشین رفتم و در سمت خودم رو باز کردم و خواستم به رضا چیزی بگم که دیدم داره با تلفن صحبت می

 نگاهی بهم انداخت و خطاب به کسی که اون طرف خط بود گفت:محوی کرده. سوالی نگاهش کردم که نیم

 سم هست. فعال.بله رئیس متوجه شدم؛ چشم من حوا -

 تلفن رو قطع کرد و من سریع گفتم:

 ها فقط لباس و لوازم خونگی و میوه و محصوالت آرایشی بودن.شه! محمولهرضا باورت نمی -

 رضا نگاهم کرد و گفت:

 دونم.می -

 زده نگاهش کردم و گیج پرسیدم: شوک

 از کجا؟!  -

 ن.های اصلی اونا نیسترئیس پشت خط بود. گفت که محموله -

 متعجب گفتم: 

 پس... پس اونا کجان؟!  -

 جا. همون  -

 عصبی غریدم:

 رضا مثل آدم حرف بزن گیجم کردی!  -

 کالفه چشم چرخوند و گفت:

جاساز   ها و لوازماها و لباسجا هستن. یعنی بارهای اصلی رئیس، توی اون میوههای اصلی اونا نیستن ولی همونمحموله -

 شدن.

 زدم: های گرد لب با چشم

 چی؟! -

 رضا گفت:

ور مرز تا تهران حمل کنه؟ امکان صددرصدش بود که  تو که واقعا توقع نداشتی رئیس بدون نقشه این بارها رو از اون -

کنه تا  سری بارهای دیگه مخفی میهای خودش رو با یهبخوان بارها رو بررسی کنن یا بگردن؛ پس برای همین رئیس محموله

 کسی شک نکنه.
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 جوری بین اونا جاساز کرده؟ های خودش رو چهالن محمولهپس ا -

 ها، اون محصوالت آرایشی و لوازم خونگی جاساز شدن.ها، لباستک اون میوه رضا: اونا همه موادن. موادها هم توی تک

 کننده و تا حدودی ترسناک بود! شد. این خیلی عجیب و... دیوونهبا دهن باز فقط نگاهش کردم. باورم نمی

 رضا گفت:

 دونم کی سعی داشته ما رو لو بده. فقط نمی -

 رفت. اخم پررنگی کردم و بلند داد زدم:همون لحظه چشمم از باالی ماشین، به نجفی افتاد که داشت سمت ماشین پلیس می

 نجفی! -

 یهو از جاش پرید و سمت من برگشت و رضا متعجب گفت: 

 هان؟!  -

 و غریدم: بلند سمتش حرکت کردم هایاز ماشین فاصله گرفتم و با قدم

 ی پیر! تو لومون دادی مگه نه؟!مرتیکه -

هاش گرد شدن و رنگ ترس به خودشون گرفتن. رضا و اون دوتا پسر از ماشین پیاده شدن و همون لحظه نجفی پا به  چشم

 فرار گذاشت. 

 داد زدم:

 وایسا!  -

 سریع برگشتم سمت پسرها و بلند گفتم:

 د باید بگیریمش!اون ما رو لو دا -

شون شروع به دویدن کردن و سمت نجفی رفتن. خواستم من هم سمتشون برم که یهو صدای بلند یکی از اون بالفاصله هر سه

 گفت:مامورها رو شنیدم که می

 ها یه چیزی پیدا کردیم.جناب سرگرد! جناب سرگرد توی یکی از میوه -

یشون یه سیبی که له شده بود دستشه و داخل سیب پر بود از هروئین. هینی  یهو قلبم ایستاد. سریع برگشتم و دیدم که یک

 ناخودآگاه گفتم و دستم رو جلوی دهنم گذاشتم.

ها زد و همه روی زمین ریختن  ی میوهدیدم که سرگرد سریع سمتشون رفت و بعد داخل سیب رو نگاه کرد. بعد لگدی به جعبه

 های صمد و سرگرد و مامورها گرد شد. بیرون زد و چشم شون کلی مواد مخدرو له شدن. از دل همه

 وقفه سمتشون دویدم. بدبخت شده بودیم. لو رفته بودیم! سریع و بی

 سرگرد عصبی سمت صمد برگشت و گفت: 

 تو بازداشتی! -

 تم: زده نگاهم کرد و من بلند گفمامورها خواستن سمتش برن که سریع بهشون رسیدم. هلشون دادم کنار که صمد شوک

 زودباش برو سوار شو و کامیون رو حرکت بده... بدو! -

 زنون سر تکون داد و سمت جلوی کامیون دوید. برگشتم سمت مامورها که سرگرد خشمگین گفت:صمد نفس نفس

 خوای شریک جرم دختر جون؟ توام می -

 نگاهش کردم و بین صدای غرش کامیون گفتم: 

 من خود مجرمم! -

 کامیون و همون لحظه کامیون شروع به حرکت کرد. ازشون دور شدیم و سرگرد بلند غرید: بعد سریع پریدم باالی
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 بگیردشون چرا وایستید؟!  -

ال گذاشتم. تند بین اون همه سریع سمت ماشین دویدن و من بالفاصله یکی از درهای کامیون رو بستم و اون یکی رو نیم

 ش کوبیدم و بلند داد زدم:کامیون رفتم و به دیوارهکانتینر و بارها حرکت کردم و به پشت 

 صمد؟ صمد؟ -

 روند و هول کرده بود.وار داشت میای که اون باال قرار داشت باز شد و تونستم جلوی کامیون رو ببینم. صمد دیوانهیهو پنجره

 با صدای لرزونی گفت:

 چیه؟!  -

 :سرم رو از اون دریچه رد کردم و بهش نگاه کردم و گفتم

 تونی تندتر برونی؟ نمی -

 از آینه بهم نگاه کرد و گفت: 

 ها ماشین مسابقه که نیست!کامیونه -

 داد بایستیم، باعث شد هردومون شوکه از جا بپریم! یهو صدای بلند آژیر پلیس و صدایی که داشت از توی بلندگو اخطار می

 صمد نالید: 

 بدبخت شدیم!  -

 روند. سرعت تو جاده سمت ما میدر نیمه باز ماشین پلیس رو دیدم که داشت بهسریع اون سمت کامیون دویدم و از 

 هام گرد شد و قلبم ایستاد. چشم

 سرگرد از توی بلندگو گفت:

 ی کامیون بزن کنار!بزن کنار... راننده -

 لـ*ـبم رو محکم گزیدم که دوباره گفت:

 بزن کنار!ای وارد بشیم. گفتم کنی از راه دیگهداری وادارمون می -

زد. سریع رفتم اون سمت و از دریچه بهش نگاه کردم از راه دیگه؟! صدای صمد از اون ته کامیون اومد که داشت صدام می

 ای مقابلم قرار گرفت و گفت:که یهو اسلحه

 زودباش اینو بگیر!  -

 با وحشت به اسلحه نگاه کردم و گفتم: 

 برای چی؟! -

 از آینه بهم نگاه کرد و غرید: 

 یعنی چی که برای چی؟! باید بهشون شلیک کنی، بگیرش. -

 آب دهنم رو قورت دادم و با وحشت به اون اسلحه نگاه کردم. سر تکون دادم و گفتم: 

 کنم!نه، نه نه... من این کارو نمی -

 عصبی گفت:

 کنم؟ لجبازی نکن بگیرش زودباش.یعنی چی این کارو نمی -

تک اون خاطرات سیاهم داشت برام زنده اون نگاه پر ترسم به اون اسلحه زل زده بودم و تکزد و من با اون عصبی داد می

 جون و منی که مسببش بودم! ی بیها، اون جنازهشد. اون قتل، اون خونمی
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 صمد داد زد:

 بگیرش!  -

 هم ریخته جیغ زدم: به خودم اومدم و من هم با روانی به

 زنم!ون نمیگیرمش! من دست به انه... نه نمی -

صمد با حرص از آینه بهم نگاه کرد که یهو صدای بلندی از اون ته شنیده شد و بعد یه چیزی عین فشنگ از کنارم رد شد و  

 ی جلوی ماشین رو شکست! دیوار بین من و صمد رو سوراخ کرد و بعد رفت جلو و شیشه

 های گرد به این صحنه نگاه کردم که صمد داد زد:با چشم

 کنن! یراندازی میدارن ت -

 کردن!نگاه کردم. خدای بزرگ واقعا داشتن شلیک می سریع برگشتم و به پشت سرم 

شد،  های کامیون که داشت روی آسفالت جاده خراشیده میهاشون با صدای چرخصدای بلند آژیر پلیس و صدای شلیک کردن

 د.شای میدر هم آمیخته شده بودن و من استرسم بیشتر از هروقت دیگه 

 زد: صدای خشمگین و بلند صمد اومد که داد می

 کشنمون!گیرنمون یا تهش میلعنتی اینو بگیرش و برو بهشون شلیک کن وگرنه می -

تر بود یا بقیه؟  کار کنم؟! دوست ندارم باز هم آدم بکشم. اما االن جون خودم مهمکار کنم، چیآب دهنم رو قورت دادم. چی

مردم و حاال بین دوراهی اینکه اون  کرد؟ من از ترس داشتم میما تو اون لحظه مگه فکرم کار میدونم؛ اخودخواهی بود، می

 تفنگ رو دستم بگیرم یا نه مونده بودم! 

 صمد دادزد:

 لعنتی عجله کن! -

ز آوین  دونم دیگه هرگشد. باالخره تصمیمم رو گرفتم. هرچه باداباد! من که میهاشون هر لحظه بیشتر میصدای تیراندازی

 شم!سابق نمی

ش تلوتلو  ی دست صمد رو چنگ زدم و دویدم اون سمت کامیون. سرعت کامیون بیشتر شده بود و هر لحظه همهسریع اسلحه

 خوردم. خوردم و به یه سمت لیز میمی

 و سرکی کشیدم.ی کامیون زدم و جلو رفتم. کنار در نیمه باز کامیون ایستادم و آروم سرم رو جلو بردم دستم رو به بدنه

 روند. داد و میرفت و ماشین پلیس پشت ما گاز میکامیون داشت با سرعت توی جاده جلو می

 خورد شالم رو از سرم انداخت و موهام رو توی صورتم کوبید.باد محکمی که به صورتم می

رفتم جلوتر و دو دستی اسلحه رو رو  وحشیانه موهام رو کنار زدم و بعد دست لرزونم رو باال گرفتم و اسلحه رو بیرون بردم. 

 به ماشین پلیس گرفتم و دستم رو روی ماشه گذاشتم. 

 ترسیدم، خیلی زیاد! لرزید. میوضوح داشت میهام بهدست 

 صدای سرگرد تو بلندگو پیچید:

 ت رو بذار کنار و کامیون رو نگه دار. اسلحه -

 زد که هرآن ممکن بود بایسته. قدر محکم میبم اونآب دهنم رو قورت دادم و انگشتم روی ماشه فشرده شد. قل

 لـ*ـبم رو گزیدم و ماشه رو بیشتر فشردم. 

 ی ماشین بیرون آورد و سمتم نشونه گرفت.دیدم که یکی از اون مامورها تفنگش رو از شیشه

مستقیما به دست اون مامور خورد!  نفسم رفت و بعد بدون فکر سریع ماشه رو کشیدم و بالفاصله گلوله از اسلحه شلیک شد و 

 اسلحه از دستش افتاد و پخش جاده شد و صدای فریاد دردناک و بلند اون مامور حتی تا اینجا هم اومد. 
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ش رو از شیشه بیرون آورد و سمتم نشونه م رو پایین آوردم که یهو دیدم حاال راننده که سرگرد بود، اسلحههینی گفتم و اسلحه

 بالفاصله شلیک کرد. رفت و 

 هام گرد شد و سریع جاخالی دادم و تند در کامیون رو گرفتم و محکم کوبیدمش و بستم. چشم

 صدای کوبیده شدن فلز به درش اومد و بعد من سریع در رو نیمه باز کردم و بالفاصله شلیک کردم که خطا رفت. 

چرخیدن و روی آسفالت جاده سروصدا سرعت داشتن میبه های ماشین کهای زیرلب گفتم که چشمم افتاد به الستیکلعنتی

 کردن. می

با فکری که به ذهنم رسید، سریع در کامیون رو باز کردم و تفنگ رو دو دستی گرفتم و الستیک جلوی ماشین رو نشونه  

 گرفتم و همون موقع شلیک کردم. 

 وری شد.ن یهصدای جیغ مانند بلندی شنیده شد و هوا از الستیک خارج شد و ماشینشو

 ای زدم و بدون صبر کردن اون یکی الستیک رو نشونه رفتم و شلیک کردم اما نشد و این بار خطا زدم. لبخند گنده

 هام گرد شد و دوباره شلیک کردم. نشد! حرصی دوباره ماشه رو کشیدم که دیدم چیزی شلیک نشد. چشم

 جیغ زدم و پام رو محکم به کف کامیون کوبیدم: هاش تموم شده.روم گرفتم و دیدم که فشنگاسلحه رو روبه

 لعنتی! -

 ی الستیک کامیون خورده بود!ها شلیک کردن و به کنارهیهو صدای بنگ بلندی اومد و دیدم که اون

 ی شلیک شد. بدبخت شدیم، بیچاره شدیم! هام گرد و دیدم که دوباره آمادهچشم

هام رو بستم. لـ*ـبم رو گزیدم و آماده بودم دوباره صدای  چسبیدم و چشمی کامیون سریع خودم رو عقب کشیدم و به بدنه

 شلیک بشنوم و شنیدم؛ اما اتفاقی نیفتاد. 

هام رو باز کردم و چرخیدم و از الی در باز کامیون جاده رو دیدم که چشمم خورد به ماشین رضا و پسرها  متعجب، سریع چشم 

هاش پنچر شده بود و یک ماشین پلیس شلیک کرده بود و حاال هردو الستیکروندن و رضا سمت الستکه داشتن سمتمون می

 پت کردن بود.ماشین درحال کجکی رفتن و پت

 لبخند بزرگی زدم و براشون دست تکون دادم.

 یهو ماشین پلیس بعد از کلی جون کندن وسط جاده ایستاد و ماشین رضا و پسرها ازش سبقت گرفتن و سمتمون اومدن.

 ا بهمون نزدیک شد و رضا سرش رو از شیشه بیرون آورد و بلند گفت:ماشین رض

 گانگستر کی بودی تو؟ -

 بلند خندیدم و ژستی گرفتم و بلند گفتم: 

 خودم. -

 رضا خندید که بلند ازش پرسیدم: 

 نجفی رو گرفتین؟  -

 داد زد:

 گرفتیمش. -

 کجاست؟  -

 شد. داد زدم:شت کم میی کامیون و ماشینش داچیزی گفت که واضح نشنیدم. فاصله

 چی؟ -

 بلندتر داد زد:
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 عقب ماشینمه. میگم توی صندوق -

 بلند گفتم:

 آها، خوبه.  -

جا کنار در  بهم با انگشتش عالمت خوبه نشون داد و سرش رو داخل برد. من هم داخل کامیون رفتم و درهاش رو بستم. همون

 زانوم گذاشتم. نشستم و زانوهام رو بلند کردم و دستم رو روی 

 نفس عمیق و بلندی کشیدم و به اون بارها و کانتینرها نگاه کردم. 

هام رو بستم و اسلحه رو از دستم  تونم راحت و با خیال آسوده آرامش داشته باشم، چشمبعد، باالخره با درک اینکه حاال می

 جا ول شدم و دیگه چیزی نفهمیدم. انداختم و همون 

*** 

 )رها( 

 

هام رو آماده کردم و  بوکس زدم که به سمت عقب شتاب گرفت و یه دور کامل دور خودش چرخید. مشته کیسهمشت محکمی ب

 خواستم دوباره مشت بزنم که یهو کسی از پشتم مشتم رو گرفت و گفت: 

 حالت خوبه؟! -

 آروم زمزمه کردم:  هاش دورم حلقه شدن.هام گرد شد که دست سریع برگشتم و مستقیم تو بـغل سامیار فرو رفتم. چشم

 سامی! -

 به دوروبر نگاه کردم و گفتم: 

 سامیار ممکنه کسی ببینه! -

 لبخند شیطونی زد و گفت:

 این سامیار که میگی کیه؟ اسم من کیانه.  -

لبخندی زدم و آروم خندیدم که یهو خم شد و آروم من رو بـوسید. تو شوک رفتم و سعی کردم از خودم جداش کنم ولی بیشتر  

 هاش کامل دور بدنم حلقه شدن و شدت بـ*ـو*سیدنش هم بیشتر شد.بهم چسبید و دست 

دیگه مقاومت نکردم؛ یعنی دیگه توان مقاومت نداشتم. نیاز داشتم، نیاز داشتیم. به این بـوسه، این آغـوش، این محبت. 

 کردیم. و جبران میهردومون نیاز داشتیم، به هم. خسته بودیم و باید با کنار هم بودن این خستگی ر

با وجود اینکه حتی شرایط خیلی مناسبی هم نبود. دخترمون اینجا بین کلی آدم خالفکار و تو چنگال اون بابکه و ما هم االن  

 کنیم و قراره دوباره دست به اسلحه و خالف بزنیم. ای تظاهر میهای دیگهداریم به بودن آدم

 کردیم. ایستادیم و مقاومت میمیشرایط فعلی ما این بود؛ اما باز هم باید  

دارش بهم نگاه کرد که بهش لبخند آروم و مهربونی زدم. پیشونیش رو بـ*ـو*سیدم و  سامیار باالخره ازم جدا شد. با نگاه تب

 دارش رو نوازش کردم و آروم گفتم:ریشی تهش گذاشتم. با انگشتم گونه دستم رو روی گونه

 همه چی درست میشه، مگه نه؟  -

 بخشی زد. گفت:بخند قشنگ و اطمینانل

 البته که میشه عزیزم، البته که میشه.  -

 لبخند زدم که خم شد پیشونیم رو گرم بـوسید. بعد گفت:

 تو حالت خوبه؟ -

 پرسیدم: 
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 طور؟چه -

 م مالید و گفت:ش رو به گونهگونه

 خشمگینانه بود. ای. مدل مشت زدنت به بوکس خیلی انگار زیاد خوب نیستی، عصبی -

 لبخندی زدم و دستی به موهاش کشیدم و گفتم:

 موقعیتمون جوریه که اگه آروم باشیم باید تعجب کرد.  -

زد و با چشم و ابرو و اشاره بال میخواست چیزی بگه که یهو چشمم افتاد به آنید که با فاصله از ما ایستاده بود و داشت بال

 اهش کردم که تندتند به پشت سرم اشاره کرد.گفت. متعجب و سوالی نگچیزی بهم می

بالفاصله برگشتم و دیدم الیاسی داخل ورزشگاه شد. سریع از بـ*ـغل سامیار بیرون اومدم که متعجب بهم نگاه کرد و خواست 

 دستم رو بگیره که با چشم به الیاسی اشاره کردم. 

 آروم بهم گفت:  وجور کرد. صاف ایستاد وهاش تو هم رفت و خودش رو جمعیهو اخم 

 مراقب خودت باش. -

هایی که درشون آورده بودم رو مجدد دستم کردم و  و بعد ازم فاصله گرفت و رفت. نفس عمیقی کشیدم و برگشتم. دستکش

 خواستم دوباره مشغول بشم که دیدم الیاسی سمتم اومد و بهم اشاره کرد:

 کاوه. -

 برگشتم سمتش و نگاهش کردم. جواب دادم: 

 بله؟ -

 سمتم اومد و کاغذی هم که دستش بود رو توی هوا تکون داد و گفت: 

 بیا این طرف. -

 متعجب و سوالی نگاهش کردم و بعد پشت سرش راه افتادم. الیاسی به وسط سالن رفت و بلند گفت:

 جمع شید. -

عد اوکن بینمون ایستاد و همه دست از تمرین و کارهای دیگه برداشتن و سمت الیاسی حرکت کردن. همه دورش جمع شدیم و ب

 تکمون نگاه کرد و گفت:به تک

ی  تونن بدون گذروندن دورهی امتحانات تموم شده، و حاال وقت اینه که اسامی افرادی رو که قبول شدن و میبسیارخب. دوره -

 آموزشات وارد نیروی اصلی بشن، نام برده بشه. 

منم سراپا گوش فقط منتظر بودم لیست رو بخونه. ما باید وارد نیروی  ی شدیدی بین همه شروع شد.  با گفتن این حرف همهمه

 ی طوالنی آموزشات رو هم روی این مدتی که اینجا هستیم اضافه کنیم. ما وقت نداشتیم.تونستیم این دورهشدیم، نمیاصلی می

 الیاسی کاغذ دستش رو باال گرفت و گفت:

خبره هستن رو با مشورته با رئیس انتخاب کردم. اونایی که واقعا قابلیت اینو  تون رو سنجیدم و بینتون اونایی که من همه -

 دارن که بدون آموزش وارد نیروهای ما بشن. حاال، اسامی. 

 به کاغذ نگاه کرد و شروع به اسم بردن کرد:

 اول از همه، سارا کاوه. -

 کردن. به الیاسی چشم دوختم و ناباور زمزمه کردم: هام گرد شد و حس کردم قلبم ایستاد. همه برگشتن سمتم و نگاهمیهو چشم

 من؟!  -

 به کنارش اشاره کرد و گفت:

 ور.بیا این -

صفحه 121 نطفه ي انتقام  : کیمیا وارثی بسم اهللا الرحمن الرحیم

صفحه 121 Skins98.irاسکین 98



ای زده بودن. نیشم باز شد و لبخند بزرگی زدم. به سمت  به سمت سامیار و بقیه نگاه کردم که لبخند نامحسوس و پیروزمندانه

 الیاسی رفتم و کنارش ایستادم. 

 تر شده بودم.بودم، خیلی. این عالی بود. یه پله باال رفته بودم و به نجات دخترم نزدیکخیلی خوشحال 

 بعدی. -

 الیاسی این رو گفت و خوند:

 کیان دارابی. -

با خوشحالی به سامیار زل زدم که با غرور و افتخار این سمت اومد و کنار من ایستاد. نامحسوس دستش رو گرفتم و آروم  

 بهم نگاه کرد و لبخند زد.  فشردم که زیرچشمی

 الیاسی: سهیل سعیدی، ایلیا منصوری و شهاب پوالیی. بیاید. 

مون با هم گنجیدم. خیلی خوشحال بودم. همهیه مرد دیگه همراه مانی و تیرداد این سمت اومدن. اوه خدایا! تو پوست خودم نمی

 بودیم.

 ها؛ رویا شامانی. الیاسی: خانم

 سمتمون اومد و من بهش لبخند زدم. زهرا با نیش باز به 

 الیاسی: و در آخر، میترا فردوسی. 

تر داشت به الیاسی نگاه  تر و متعجبصوفیه از اون طرف به طرف ما اومد و من با تعجب به آنید نگاه کردم که اون هم گیج 

 کرد. می

 ن نبود، این خیلی بده! ی آموزشی ببینه. اون باهامواوه نه! آنید جزو این اسامی نبود، اون باید دوره

ها هم تو شوک بودن و مانی هم یه اخم گنده کرده بود. دوباره برگشتم و به الیاسی و بعد  به سامیار و بقیه نگاه کردم که اون

آنید نگاه کردم. با نگرانی بهمون زل زده بود. با اشاره بهش گفتم نگران نباشه و ما حواسمون هست. فقط لبخند هولی زد و  

 یاسی گفت:بعد ال

 جا باشید تا من برگردم. بقیه همین -

 بعد طرف ما برگشت و ادامه داد: 

 شماها هم دنبالم بیاید.  -

جا خارج شدیم. از راهروی ممتدی عبور کردیم و من  نگاه آخرم رو به آنید انداختم و بعد همراه بقیه، پشت سر الیاسی از اون

 رفت.و عصبی داشت راه میهای درهم آروم به مانی نگاه کردم که با اخم

 یواشکی سمتش رفتم و آروم گفتم:

 مانی، نگران نباش. -

 با صدایی عصبی اما آروم غرید:

دونستم  شم! اگه میجا بین کلی مرد و آدمای نادرسته و من االن دارم وارد نیروی اصلی میجوری نباشم؟! زنم اون چه -

 موندم.داقل پیشش میکردم حتر عمل میجور میشه خودمم یکم ضعیفاین 

 دستم رو روی بازوش گذاشتم و گفتم: 

کار کنه. ما االن چند پله باالییم، فقط کافیه آوین رو پیدا کنیم و بابک رو تحویل پلیس بدیم و  شه، اون بلده چیچیزیش نمی -

 بعد همه چی تموم میشه. نگران نباش.

 فقط نفس عمیق و آه مانندی کشید و سر تکون داد. 

مون  انی نگاهش کردم و باالخره بعد از طی اون راهرو، به در بزرگی رسیدیم. الیاسی در رو باز کرد و کنار رفت تا همهبا نگر

 داخل بشیم. 
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های فرم خاصی بود، افتاد. سعی کردم  های لباسهای تجهیزات و اسلحه و کمدها و رگالبه اتاق بزرگی که سرتاسر پر از قفسه

 ا در درونم بودم. بابک ِکی تاحاال انقدر منظم و دقیق و کاردرست شده بود؟!زیاد تابلو شوکه نشم؛ ام

 نگاهی به بقیه انداختم و قدم به وسط اتاق گذاشتم. الیاسی هم باهامون داخل شد و گفت: نیم

کار میان. حاال  شید کامال به هایی که فرستاده میهای مخصوص ما و تجهیزات مورد استفاده هستن. برای ماموریتاینا لباس -

های سمت چپ برای آقایون و  تون رو بردارید و بپوشید. تمام سایزها هستن پس نگران نباشید. رگالاندازههای همبرید و لباس

هاتون تعیین شد های قدیمیتون رو اون تو بذارید تا بعد وقتی اتاقها. توی کمدها هم ساک هست، لباسسمت راست برای خانم

 ید اونجا. االنم هرچه زودتر برید آماده شید، بجنبید. ها رو بذارساک

ها رفتیم.  روی بجنبید تاکید کرد و محکم دست زد و ما هم بالفاصله پخش شدیم و بعد از برداشتن ساک از کمدها، سمت رگال

م تا شماره سایز مدنظرم  ها رو چک کردسایز خودم رو پیدا کنم. پشت یقهها تا همکنار صوفیه و زهرا ایستادم و گشتم بین لباس

 پیدا بشه.

 مون مشغول بودیم، زهرا آروم خطاب به من و صوفیه گفت: که هرسهدرحالی

 آنید نیومد! -

 چیزی نگفتم و با نگرانی سر تکون دادم و صوف گفت:

 نترسین، چیزیش نمیشه. -

 من به تایید سر تکون دادم و اضافه کردم: 

 ایم، چیزی تا آخر بازی نمونده. ی اصلیگه قراره به درازا بکشه؟ ما حاال مرحلهدرسته. تازشم، مگه کار ما چقدر دی -

 یهو الیاسی سمت ما قدمی برداشت و بلند گفت:

 گین شما خانوما؟ عجله کنین دیگه. چی می -

دتر از ما  سریع لباسی که پیدا کرده بودم رو کشیدم بیرون و صوف و زهرا هم سایز مورد نظرشون رو پیدا کردن. مردها زو

ها هام رو درآوردم و مشغول پوشیدن اون های پرو رفتیم و من لباساتاق ها شده بودن. ما هم داخل اتقمشغول پوشیدن اون 

 شدم.

های مشکی پوشیدم ی خاکستری بود. تنم کردم و شلوار جین مشکی رو با پوتینهمراه یه جلیقهیه بولیز سیاه تا روی زانو به

 پوشوند رو سرم کشیدم.ی که کامل سر و مو رو میرنگو سربندی سیاه

های قدیمیم رو داخل ساک ریختم و بیرون اومدم. صوف آماده بود و زهرا هنوز نیومده بود. آقایون هم آماده بودن. لباس  لباس

 تن.های بلند داشی تاکتیکال و پوتینهمراه یه جلیقهها همه یه شلوار ارتشی بهمردها با ما فرق داشت. اون 

مون بریم وسط بایستیم. همون لحظه زهرا هم اومد و بعد همه رفتیم و  الیاسی نگاهی به ماها انداخت و بعد اشاره کرد همه

 ردیف ایستادیم.

 الیاسی نگاهمون کرد و گفت:

 خوبه. حاال، احتماال باید شخصا رئیس رو ببنید تا ایشون بگن برای اولین کارتون باید چیکار کنید.  -

ی لـ*ـب سامیار بود.  تفاوت بودن ولی پوزخنِد نه چندان خشنی گوشهنگاهی به بقیه انداختم. بقیه بیم برق زد. نیمهاچشم

مون حس تنفر نسبت بهش رو دونستم که بین ما، حتی منی که بیشتر از بابک کینه داشتم، سامیار بود که بیشتر از همهمی

 داشت. 

 الیاسی ادامه داد:

 جا باشید تا من برم و بیام. از اینجا بیرون نرید.فعال برای چند دقیقه همینتونید  حاال می -

 ها رو گفت و بعد از اتاق خارج شد و در رو بست. سریع نگاهی به بقیه انداختم و همون موقع زهرا گفت: این 

 خب االن ما رو...  -
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یه مرد غریبه هم بینمون حضور داشت. زهرا همون موقع سامیار بهش با چشم و ابرو حالی کرد که به غیر از اکیپ ما، 

 متوجه شد و سعی کرد تابلو نکنه. 

 ادامه داد: 

 االن قراره ما رو ببره پیش رئیس؟ -

 صوفیه گفت:

 انگاری. -

های اسلحه رفت و  تک ماها سمت قفسهتوجه به تکاون مرد غریبه که تا جایی که فهمیدم اسمش سهیل سعیدی بود، بی

 ها شد. اون مشغول دید زدن 

 زهرا که غفلت اون رو دید، سریع رو کرد سمتمون و آروم گفت:

 حاال باید چیکار کنیم؟ -

 تیرداد گفت: 

 جوری گیرش بندازیم. باید صبر کنیم دیگه. قراره ببرنمون پیش سلطانی، باید یه -

 سریع گفتم: 

 البته بعد از اینکه آوین رو پیدا کردیم. -

 تایید کرد. گفت: سامیار آروم سر تکون داد و

 درسته. باید...  -

یهو همون موقع سهیل سعیدی برگشت سمتمون و ما هم بالفاصله ساکت شدیم و تظاهر به عادی بودن کردیم. اومد طرف و ما  

 پرسید: 

 پس چرا این یارو نمیاد؟ -

های التی که  ت. مثل آدمدار و لحن خاصی داشما فقط نگاهش کردیم و تیرداد براش شونه باال انداخت. سعیدی صدای خش

 خواد با لحن مسخره و صدای کلفتشون به همه متلک بندازن. گردونن و دلشون میزنجیر دور دستشون می

 کردم که یهو در اتاق باز شد و الیاسی داخل اومد. نگاهمون کرد و گفت:داشتم موشکفانه نگاهش می

 بیاید بریم. -

*** 

 )آوین( 

 

ام و وقتی چشم باز کردم  ی چیزی نشدم. تا زمانی که حس کردم تو بغل کسیبرد، دیگه متوجهزمانی که توی کامیون خوابم 

 بره. گذره و من رو سمت اتاقم میی عمارت سلطانی میرضا رو دیدم که بغلم کرده و داره از محوطه

لم هستن و درحال تخلیه و من هم ازش پرسیدم که چه اتفاقی افتاد و اون هم گفت که نگران نباشم و ما رسیدیم و بارها هم سا

 بره اتاقم. خوابم برده بود و حاال داره من رو می

ربع پیش که تو تختم از خواب  بعد وقتی که خیالم کامل راحت شد، دوباره تو بغل رضا خوابم برد و با آرامش خوابیدم، تا یک 

اشتم که با مصرف یکی از اون مواد مخدری  کردم؛ فقط احساس ضعف دبیدار شدم. شب شده بود و دیگه احساس خستگی نمی

 که سلطانی برام فرستاده بود، االن بهتر شدم. 

 ی اتاقم ایستادم و به تاریکی شب زل زدم. روی پنجرهحاال با حس نسبتا خوبی که داشتم، روبه
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ده، درد داره و  کنه! حالش بگفتم حس خوب. شاید منظورم از حس خوب، حس خوب جسمم باشه؛ چون روحم هنوز هم درد می

 تونم حسش کنم.من می

دونه آخر و  ش هسته و نمیچون زخم خورده و به یه موجود دیگه تبدیل شده. یه معتاد، یه خالفکار، یه قاتل. دور از خانواده

 شم! مونه یا نه. ِکی این سلطانی بازیش باهام تموم میشه و ِکی آزاد میعاقبتش اینجا چی میشه و آیا زنده می

 کردم.تک این دالیل، درد داشت و من حسش میخاطر تکلم خوب بود؛ اما روح زخمیم، بهمن حا

دونم ِکی؛ اما  جوری، نمیدونم چهفقط طاقت بیار. روح زخمی و عزیز من، طاقت بیار، که باالخره همه چی درست میشه. نمی

 کنم. کن قوی بمونی، من هم نهایت تالشم رو میکنم اوضاع رو درست کنم. تو تحمل کن و سعی کنم، سعی میمن سعیم رو می

زدم که یهو در اتاقم باز شد و پهنایی از نور تو اتاقم افتاد. تو اون نوری که از بیرون اتاق ام حرف میداشتم با روح خسته

 اومد، نگاه کردم تا ببینم کیه. می

 صدای ترانه گفت: 

 سالم. -

ش  ایستاده بود و نور روش افتاده بود. حاال که از رازش اطالع داشتم، چهرهکامل سمتش برگشتم و نگاهش کردم. تو درگاه 

 اومد. شاید حتی بیشتر از من!بیشتر از نظرم غمگین و خسته می

 آروم گفت:

 تونم بیام داخل؟می -

 لبخند محوی زدم و گفتم:

 حتما.  -

 جونی زد و داخل اومد و در رو بست. آروم خندید و گفت:لبخند بی

 چقدر تاریکه!  -

 خوای برق رو روشن کن.می -

 با کمال میل.  -

 رسید. نظر میای این رو گفت و بعد المپ اتاق روشن شد و تو اوج نور تونستم واضح ببینمش. واقعا خسته بهبا لحن بامزه

 نگاهش کردم و گفتم: 

 ای.انگار خسته -

 لبخند زد و گفت:

 نه بیشتر از تو. -

 ای کشید و آروم گفت:. من هم رفتم و کنارش نشستم که نفس خستهروی تختم نشست آروم خندیدم که اومد و

 طور ببینی چیز عجیبی نیست. کشم؛ پس اینکه منو این طور بوده. کسل و افسرده. اینجا دارم زجر میم اینجا این من همیشه -

 نگاه انداخت و گفت:  مکث کرد. بهم

 ای؟ برای همون ماموریتی که اون فرستادت؟ بندر؟جوریاین اما تو چرا  -

 روم نگاه کردم و گفتم:لبخندی زدم و آهی کشیدم. به روبه

 هم ریخته!آره. واقعا خیلی خسته شدم و اون همه چالش و خطر تو یه روز تموم روانم رو به -

 این رو گفتم و بعد با یادآوری چیزی، نگاهش کردم و ازش پرسیدم:

 کنی؟ابات رو "اون" صدا میب -
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 نگاهش رو ازم برداشت و نفسش رو خسته بیرون داد. آروم گفت: 

 ی پدر رو نداره!بر این، اون لیاقت کلمهاون در حقم پدری نکرده و عالوه -

داشتم، با  ی عالی تر از من بود. حداقل من یه مادر و پدر و یه خانوادهتر و زخمیفقط نگاهش کردم. شاید اون واقعا خسته

 های خیلی ظریفی؛ اما واقعا عالی بودن. نقص

ولی ترانه چی؟ اون مادر نداشت، خونواده نداشت و پدرش... . اون دیگه اوضاعش قطعا بدتر از من بود. الاقل ترانه اون 

و ندونستم و ی بزرگ دارم و زمانی که داشتمشون قدرشون ردونست؛ ولی من یه خانوادهزمانی که مادر داشت، قدرش رو می

 فهمم که چقدر دوستشون دارم و بهشون احتیاح دارم. حاال که ازشون جدا شدم، می

 نفس عمیق کشیدم. بعد لبخند کوچیکی زدم و گفتم: 

 تونیم هم رو درک کنیم. مگه نه؟هردومون دردهای مشترکی داریم، می -

 ترانه نگاهم کرد. لبخندی زد و گفت:

 درسته. -

 برای چند ثانیه بهم زل زد. سوالی نگاهش کردم و گفتم: این رو گفت و 

 چیزی شده؟ -

 آوین؟ -

 جواب دادم: 

 بله؟ -

 دقیق نگاهم کرد و آروم پرسید: 

 خوای از اینجا فرار کنی؟تو، می -

 دونست؟! وقتی نگاه متعجبم رو دید گفت: با تعجب نگاهش کردم. از کجا می

 نظر نمیاد آدمی باشی که بخوای این شرایط رو تحمل کنی. چون بهت کردم؛ فقط حدس زدم ببخشید اگه شوکه  -

 ای باال انداختم و گفتم:شونه

 دونم؛ شاید... اگه بتونم. نمی -

 لبخند زد و گفت:

 خواد باهات بیام. خیلی دلم می -

 های گرد نگاهش کردم که خندید و گفت: با چشم

خوام از اینجا خارج شم، آزاد باشم.  ام. میمیشه گفت اینجا زندانی آوره؛ درواقعچیه؟ خب اینجا همی چی برای من عذاب -

 ی اون مرِد مثال پدر باشم. خوام تحت سلطهخوام اون بیرون زندگی کنم، برای خودم باشم. نمیمی

 نگاهش کردم که ادامه داد: 

 میشه اگه خواستی بری، منم ببری؟  -

تونست زندانی باشه و به اجبار زیر نظر  اون حق داشت آزاد باشه. نمی چنان مظلوم این خواهش رو کرد که قلبم درد گرفت.

 شرفش بوده، از زندگی کردن دریق بشه. قاتل مادرش که از قضا پدر بی

 لبخند مهربونی زدم و گفتم: 

 برمت. اگه تونستم حتما می -

صفحه 126 نطفه ي انتقام  : کیمیا وارثی بسم اهللا الرحمن الرحیم

صفحه 126 Skins98.irاسکین 98



خیلی ناگهانی پرید بـ*ـغلم. شوکه  های غمگینش درخشید و لبخند بزرگی زد و این رو که گفتم یهو برق خوشحالی تو چشم

 زده گفت:هام از هم باز موند که محکم بـ*ـغلم کرد و ذوقدست 

 کنه. ترین لطفیه که یکی در حقم میممنونم آوین خیلی ازت ممنونم. این بزرگ -

 از اینکه تونستم شادش کنم، خوشحال شدم. لبخند زدم و بـ*ـغلش کردم و گفتم:

 کنم.خواهش می -

های گرد و متعجب دم در ایستاده و  ون موقع در اتاق باز شد و هردومون سرهامون برگشت و رضا رو دیدیم که با چشمیهو هم

 شده به هم زل زدیم که آخر رضا گفت: مون خشکجور هرسهزل زده به ما. همین

 س یا باید ذهنم رو از هرگونه افکار زشت پاالیش کنم.یه ابراز محبت خواهرانه  -

 رانه از هم جدا شدیم و خندیدیم. من گفتم:من و ت

 منحرف بدبخت.  -

 رضا هم هندید و داخل اومد و گفت: 

 کردین؟داشتین چیکار می -

 ترانه قیافه گرفت و گفت:

 بحث دخترونه بود. -

 گفت:رضا اداش رو درآورد که ترانه حرصی بالشت من رو محکم کوبید تک سرش و من قهقه زدم. رضا سرش رو مالید و 

 کنترل کن اعصابت رو.  -

 بعد به من که همچنان درحال خندیدن بودم نگاه کرد و ادامه داد:

 آزار، ها؟شما هم دارم براتون خانوم خانوما. نو که آمد به بازار کهنه شد دل -

 خندیدم و به شوخی گفتم: 

 بسته غیب گفتی.اِ از کجا فهمیدی باهوش؟ چشم -

 و رضا پوکر فیس فقط تماشامون کرد. آخر سر گفت: من و ترانه دوباره خندیدیم 

 خب باشه بابا نیشتون رو ببندین. نیومدم اینجا دندوناتون رو ببینم.خیله -

 م رو باالخره تموم کردم و پرسیدم:خنده

 حاال چرا مزاحم من و ترانه شدی؟  -

 همچنان با صورت پوکرش نگاهم کرد و گفت: 

 باید بریم پیش رئیس. -

 ی ترانه از خندون، اخمو شد و صورت من هم تو هم رفت. پرسیدم: یهو قیافه

 چرا؟  -

 گفت: 

 بعد از اینکه از بندر برگشتیم کارت داشت که بهش گفتم نیاز به استراحت داری؛ حاال اومدم تا بریم پیشش.  -

 کشیدم که ترانه از کنارم بلند شد و گفت:ای نفس خسته

 نمت آوین. بیمن فعال برم، بعدا دوباره می -

 بهش لبخند زدم که رضا هم گفت:
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 دونی مزاحمی. آره آره برو، خدا رو شکر که می -

شد، با پاش یکی محکم زد تو ساق پای رضا که رفت تو شوک و  کرد و از اتاق خارج میترانه که داشت از کنارش عبور می

 دهنش یه متر باز موند و پاش رو هوا خشک شد. 

. یکی زدم تو  طور تو اون حالت موند که از جام بلند شدم و سمتش رفتمخند زد و رفت. رضا همونشمن خندیدم و ترانه هم نی

 سرش که هین بلندی گفت و من از اتاق خارج شدم و گفتم:

 بیا دیگه چرا خشک شدی؟ -

 صدای غرغرش رو شنیدم و لبخندزنان حرکت کردم که در اتاقم رو بست و دنبالم اومد. 

با آسانسور مثل سری قبل به اتاق کار سلطانی بریم، رضا کلی غرغر کرد و من و ترانه رو مورد عنایت قرار در حینی که به 

 داد و من فقط خندیدم. 

تک اون خاطرات ترسناک موقع اولین به محض اینکه در آسانسور باز شد و من دوباره وارد محیط اون اتاق افسرده شدم، تک

 ورودم به اینجا، یادم اومدن. 

ای و اون اتاقک شکنجه افتاد. لبم فشرده شد و خنده از لـ*ـبم فرار کرد. به اطراف نگاه کردم و چشمم به اون دیوار شیشهق

 تونم نفس بکشم.کردم نمیخورد و واقعا حس میهم میحالم داشت از اون محیط به

 ی حال بدم شد، دستم رو گرفت و آروم گفت:رضا که متوجه

 نگران نباش.من کنارتم آوین،  -

آب دهنم رو قورت دادم و فقط سر تکون دادم. با هم به سمت میز کار رفتیم. خود سلطانی اون دوروبر نبود. به اطراف نگاه  

 کردم تا بلکه تو اون اتاق بزرگ پیداش کنم؛ اما واقعا نبود. 

 آروم از رضا پرسیدم:

 کوشش پس؟  -

 گفت:نی هم اومد که داشت به کسی مییهو همون موقع صدای در اومد و همزمان صدای سلطا

 ببریدش. -

ش اون تو بود و چیزی  طور کلهاومد. همونداخل اتاق اومد و بعد در رو بست. سرش توی موبایلش بود و داشت این سمت می

 کرد، رفت پشت میزش و گفت:تایپ می

 اومدی رضا؟ -

 رضا سریع گفت: 

 بله قربان، آوین هم آوردم.  -

طور که بهم زل  باالخره سرش رو از اون تو بیرون آورد. نگاهم کرد و موبایلش رو روی میز گذاشت. همون سلطانی نشست و 

 هاش رو تو هم قالب کرد.زده بود، به صندلیش تکیه داد و دست

 جور بهم زل زد و بعد باالخره گفت:چند دقیقه همین

 ته؟باید خوشحال باشم که باالخره شما رو مالقات کردم خانوم خس -

 بهم تیکه انداخت و من هم کم نیاوردم و گفتم: 

 نه فکر کنم من باید خوشحال باشم. باعث افتخارمه باالخره دیدمتون جناب رئیس. -

 داری زد و گفت:لبخند کش

 دونی. خوشحالم که اینو می -

 با حرص، فقط نگاهش کردم و لـ*ـبم رو محکم گاز گرفتم تا حرف نامربوطی نزنم.
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باالخره راضی شد تیکه انداختن و بهم زل زدن رو تموم کنه. به کاغذهای رو میز کارش نگاه کرد و نفسی کشید و  اون هم 

 گفت: 

 سمت بهتر شدن باشه. تونه یه قدم باالتر از االنت و بهاز رضا شنیدم که کارت رو تو بندر عالی انجام دادی. خوبه، این می -

 بهم نگاه کرد و ادامه داد:

طور فکر  زی که مهمه اینه که تو خیلی ضعیفی. فکر کنم باید بیشتر بهت برسم و بهت مواد بیشتری بدم، خودت این ولی چی -

 کنی؟نمی

 کالم بشم. مردک عوضی!خواست باهاش همفقط نگاهش کردم. حتی دلم نمی

 ه، جواب داد: سوالی بهم زل زده بود و منتظر جوابم بود که یهو کسی در زد. بدون اینکه ازم چشم بردار

 بیا تو. -

در باز شد و کسی داخل اومد. جرأت نداشتم چشم از این بردارم و ببینم کی اومده. باالخره طرف جلو اومد و من تونستم الیاسی  

توجه به ما، رو به سلطانی  روی میز ایستاد و بیاومد. کنار من روبهرو ببینم که داخل اتاق شده بود و داشت سمتمون می

 گفت: 

 قربان! -

 . گفت:سلطانی هنوز نگاهش رو من بود

 بگو جواد.  -

 الیاسی گفت:

 نیروهای جدید آماده شدن. منتظرن تا شما امر کنین که بیان خدمتتون.  -

باالخره نگاه از من برداشت و به الیاسی نگاه کرد. نفس بلند و عمیقی کشیدم. انگار یه بار سنگین از رو دوشم برداشته شده 

 .بود

 سلطانی گفت:

 ن؟ آماده -

 الیاسی جواب داد: 

 بله قربان.  -

 سلطانی سر تکون داد و گفت:

 خوبه. بیارشون. -

 خواست چیزی بگه.الیاسی سر خم کرد و چشمی گفت و بعد رفت. من و رضا منتظر بهش چشم دوختیم اما اون انگار نمی

ن سمت جایی که اون صدا ازش اومد، یعنی همون اتاق مون سرهامودفعه صدای بنگ بلندی اومد و بالفاصله هر سهیک

 شنکجه، برگشت.

ورش زل زدم که چند نفر داخل شدن. دقت که کردم دیدم دوتا مرد دارن نجفی رو زخمی و  ای به اون ور دیوار شیشهاز این 

 های پاره داخل میارن. مالی و با لباسخونی

های ه بودن و صورت خسته و داغونش پر از کبودی و زخم و خونهاش پارنجفی اصال اوضاع خوبی نداشت. تموم لباس

 شده. خشک 

روش ایستاد ای رفت. روبهام کرد. سلطانی رو دیدم که از پشت میزش بلند شد و سمت دیوار شیشهدیدنش با اون وضع شوکه 

 هاش رو داخل جیب شلوارش برد. و دست

 جا زل زده بود. آروم بهش گفتم:ه اونسریع برگشتم و به رضا نگاه کردم که اون هم مضطرب ب
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 خوام اینجا باشم!بیا بریم رضا. من نمی -

 بهم نگاه کرد. دستم رو گرفت و فشرد و گفت:

 نترس آوین، من کنارتم. قرار نیست اتفاقی برات بیفته.  -

 نالیدم:

 خوام اون صحنه رو ببینم... دوباره نه! من نمی -

 لبخند غمگینی زد و گفت:دردی نگاهم کرد.  با ناراحتی و هم

 طور.منم همین -

 صدای سلطانی اومد: 

 بیاید دیگه.  -

ای کشید و من رو هم با خودش برد اون سمت. به نجفی نگاه کردم که داشت توسط اون دوتا به اون صندلی  رضا نفس خسته

 رفت. شد و با فریادهای دردناک اون همه خار تو بدنش فرو میترسناک بسته می

 صورتم در هم شد. با عصبانیت سمت سلطانی برگشتم و گفتم:

 کنی؟چرا این کار رو می -

 نگاهم نکرد. گفت:

 چون الزمه.  -

 تر جوابش رو بدم که صدای در اتاق اومد. سلطانی بلند گفت:خواستم عصبانی

 بیارشون داخل جواد.  -

 های فرم داخل شدن.و چهار مرد پشت سرش، با لباسهمون موقع در اتاق باز شد و دیدم که الیاسی همراه با سه زن 

ها  هایی بودن که اون سری موقع داخل شدن به عمارت و همچنین توی اون سالن ورزشگاه دیده بودم؛ اما فقط همینهمون

 شون نبودن.بودن و بقیه

حضور ما نبودن که یکهو یکی از  ی کردن و هنوز متوجهها کنجکاوانه داشتن به دوروبر نگاه میبهشون زل زده بودم و اون 

هاش گرد  محض اینکه نگاهش رو من افتاد، چشمها صورتش طرف ما برگشت. نگاهی به سلطانی و رضا انداخت و بهاون زن 

 شد و سرجاش متوقف شد. 

 

 )رها( 

 

ک بودن که یه لحظه  مون به اطراف نگاه کردیم و من درحال بررسی دوروبرم و اتاق بابزمانی که وارد اتاق بابک شدیم، همه

 چشمم افتاد به خودش و یه دختر و یه پسر کنارش. 

جز اینکه  تر شده. بهتر و قوینگاه کوتاهی به بابک انداختم و دیدم چقدر از زمانی که با هم بودیم پیرتر اما انگار پر جذبه

 تر، تغییری نکرده بود. موهاش کمی سفید بودن و صورتش پخته

هام محض اینکه نگاهم بهش افتاد، یهو چشمن پسر جوون کنارش و بعد دختری که اونجا ایستاده بود. بهبعد نگاهم افتاد به او

 گرد شدن و سرجام ایستادم.

چنان بهش زل زده بودم. یه لحظه خواستم زد و من هماون، اون آوینم بود. دخترم بود. اون آوین بود! قلبم تندتند داشت می

تونستم فشار اشک رو پشت مش تو بـ*ـغلم و فقط بوش کنم. فشارش بدم و ببوسمش. حتی میفقط سمتش بدوئم و محکم بکش

 هام حس کنم.پلک
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نظر  بغضم رو فرو دادم تا تابلو نشه. با تموم دلتنگیم بهش زل زدم و دیدم دخترم رو که چقدر در عرض این مدت خسته به

شد. خیلی الغرتر شده  ش دیده نمیده شده بود و جونی تو چهرهپریهای قشنگش سیاه بودن و پوستش رنگ رسید. زیر چشممی

 م ضعیف شده بود. خسته و درمونده شده بود. بود. بچه

مون تونم سمتش برم و بهش بگم نترس عزیزم. نترس دختر قشنگم. من اینجام، پدرت اینجاست، همهحسرت خوردم که نمی

 ما پیشتیم و اومدیم نجاتت بدیم. ذاریم دیگه آسیبی بهت برسه.اینجا کنارتیم و نمی

کرد؛ اما شکی تو نگاهش نبود که بهش بگه این مادرته، بلکه تعجب  چنان بهش زل زده بودم و اون هم داشت نگاهم میمن هم

 تو نگاهش بود. از حاالت من و زل زدنم بهش متعجب و گیج شده بود.

و همون موقع نگاهی به بقیه انداخت که یهو تعجبش بیشتر  هاش درشت شدتر از قبل چشمبهش لبخند کوچیکی زدم که گیج

 شد.

ی آوین شده بودن و با تموم حس دلتنگی، خصوصا سامیار، داشتن بهش نگاه برگشتم و دیدم که سامیار و بقیه هم متوجه

 کردن. می

هاش همه چی، تو چشمنگاه سامیار در عرض همون یه ثانیه غمگین شد و انگار شرمندگی و غم و عصبانیت و دلتنگی و 

 موج زدن. همه همین حس رو داشتن. من، سامیار، مانی، صوفیه، تیرداد و زهرا. 

اومد؟ این دلتنگی و اینکه باالخره تونستیم پیداش کنیم و شد؛ اما واقعا کاری از دستمون برمیها داشت ضایه مینگاه ولی این

 ببینمش.

 ها سمت اون برگرده: نگاهی صدای بابک تو اتاق پیچید و باعث شد همه

 خوش اومدید نیروهای جدید. -

ی دخترم  وار عاشقم بود و حاال داره انتقامش رو از من به واسطهبهش زل زدم. بابک سلطانی؛ کسی که یه مدت دیوانه

 گیره. می

 آروم برگشتم و خشم رو نگاه سامیار دیدم. خدا شانس بده!

 بابک ادامه داد: 

تونستید بدون آموزش از امتحانات سربلند بیرون بیاید واقعا قابل ستایشه و باعث میشه در کارتون و  اینکه شماها  -

 ها موفق باشید. ماموریت

 تای ابرویی باال انداختم. واقعا این بابک کجا و اون بابک قبلی کجا؟ 

 منطقه برای ماموریت فرستاده شید. شید تا تعیین کنم کدوماتون به کدوم هاتون مستقر میبابک: فعال اینجا داخل اتاق

شد با یه صندلی شنکجه که یه نفر  ورش یه اتاقک دیده میای برگشت که از اونها رو گفت و بعد سمت یه دیوار تمام شیشهاین 

 روش نشسته بود و دوتا مرد هم دورش بودن.

 بابک گفت: 

 حاالم بیاید از نمایش لـذت ببریم. -

 نمایش؟! 

ی قرمز رنگی که کنار اون شیشه بود رو فشرد. یهو شیشه با صدای بلندی، مثل در کشویی کامل  بعد دکمهبابک این رو گفت و 

 کنار رفت و داخل دیوار فرو رفت. فضای این اتاق و اون اتاق حاال انگار یکی شده بودن. 

لیاسی بهمون اشاره کرد  بابک از این اتاق خارج و از قسمتی که قبال شیشه بود گذشت و وارد اون اتاق شکنجه شد. ا

 تر بریم. آروم کنار صوفیه و زهرا قدم برداشتم که صوف خیلی آروم گفت: نزدیک

 آوین رو دیدی؟ -

 اتاقک زل زده بود، نگاه کردم و گفتم: بهش که پشت به ما کرده بود و به اون

 دیدمش!  -
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شدی، رد  برید و وارد ادن اتاقک میاین اتاق رو میای که رفتیم و قسمتی که قبال جای شیشه بود ایستادیم؛ اما از محدوده

 نشدیم.

ای که اون گوشه بود رو برااشت و با ای از اون اتاقک رفت. صندلی چوبی و قدیمینگاه کردم و دیدم که بابک سمت گوشه

ن مرد تنظیم  روی اونشسته بود، کشید. بابک صندلی رو با کمی فاصله روبه خودش سمت اون مردی که روی صندلی شکنجه

 کرد و بعد روش نشست. 

روش نشسته بود، بهش نگاه کرد. بعد از جیبش جور که روی صندلی روبهحال به بابک زل زد و بابک هم هموناون مرد، بی

های بابک بودن،  رنگ گورکا درآورد و داخل دهنش گذاشت که همون لحظه یکی از اون مردها که نوچهیه سیگار طالیی

یع یه فندک از جیب کتش بیرون آورد و نزدیک بابک رفت و سیگارش رو روشن کرد و بابک هم پک عمیقی بالفاصله و سر

 بهش زد.

ی  تونستم تحمل کنم که ببینم آوین قراره شاهد شکنجهکرد. نمیزیرچشمی دوباره به آوین نگاه کردم که ایستاده بود و نگاه می

 یه آدم باشه! 

ش سر تکون داد و دیدم که اون مرد رفت و چیزی از کمد  زد، به اون یکی نوچهنش پک میطور که به سیگار گروبابک همون

ی آهنی دستش نگاه کردم که شوکه دیدم اون وسیله  بیرون آورد و طرف اونی که روی صندلی نشسته بود اومد. به وسیله

 بُر بود! خدای بزرگ! قیچی زبون

 خواست چیکار کنه؟بابک می

ی روی صندلی شکنجه خم شد.  به سیگارش زد و بعد از دهنش بیرون آورد و سمت اون مرد بیچارهبابک آخرین پک رو 

 هاش گذاشت و گفت: سیگار رو الی لـ*ـب

 گذره نجفی؟بهت خوش می -

هیچ تکونی فقط الی پلکش رو باز کرد و آروم پک   جون رو صندلی نشسته بود و گویا اسمش نجفی بود، بیمردی که بی

 به سیگار زد. جونی بی

 بابک دوباره گفت:

 کردی متوجه بشم منو فروختی نه؟ فکر نمی -

 پوزخندی زد و ادامه داد:

تر از توییم پیرمرد. حاالم چون به کار بدت پی ببری، زبونی رو که منو فروخت و باعث شد  اما من و افرادم زرنگ -

 یری فروختن بابک سلطانی چه عواقبی داره. کنم تا یاد بگهام تا مصادره شدن بره و بیاد، قطع میمحموله

ای پرت کرد و دوباره داخل این اتاق شد. حلوی  های نجفی رو برداشت و گوشهبعد از روی صندلی بلند شد. سیگار الی لـ*ـب

شکنجه رو ی قرمز رو فشار داد که اون شیشه مجدد سر جاش برگشت و اون راه ورود به اتاقک ما ایستاد و دوباره اون دکمه

 دوباره بست.

بُر رو آماده کرد و قبلش اون یکی که اون طرف  ها تکون داد که اون مرد قیچی زبونور شیشه، سری برای اونبابک از این 

زور دهن نجفی رو باز کرد و باعث شد دهنش کامال ثابت باز  بازکن فلزی رو از جیبش درآورد و باهاش بهایستاده بود، یه دهن

 بمونه.

ی به ظاهر  خورد، برد و با اون وسیلهکرد و وول میای که داشت تقال میی دیگه درآورد و داخل دهن نجفیبعدش یه وسیله

ش کرد تا  اهرم مانند، زبونش رو بیرون کشید و باهاش زبون نجفی رو کامل از دهنش بیرون آورد و برای اون یکی آماده

 قطعش کنه.

 ه یهو صدای حرصی آوین رو شنیدم که غرید:هام گرد شده بود کچشم

بری؟ از دیدن  کنی چون لـذت میش میکنی چون الزمه؟ یا برای این شکنجهش میاین واقعا الزمه؟ مطمئنی برای این شکنجه -

 بری نه؟!زجرهای بقیه لـذت می

شون مثل من متعجب بهش باال انداخته و بقیهنگاه کردم و نگاهی به بقیه انداختم که دیدم سامیار تای ابرویی  متعجب به آوین

 کردن. نگاه می
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جوری حرف زد. قاطع و محکم و جسور.  برگشتم و دوباره بهش نگاه کردم و لبخند کوچیکی زدم. این دختر من بود که این

 حرف حقی رو زد که شاید کسی جرأت نداشته باشه به این آدم بگه. 

 برگشت و گفت:  با افتخار بهش نگاه کردم که بابک سمتش

تونم منکر این بشم که از کنم، نمیکنم، و وقتی هم میدلیل کسی رو شنکجه نمیشایدم بشه گفت هردوش دخترجون. من بی -

 برم.تماشای عذاب کشیدنشون لـذت نمی

غییر کرده؟ از ِکی  شناختم؟ یعنی تا این حد ت. این همون بابک بود؟ همونی که میبا وحشت و همچنین تعجب به بابک نگاه کردم

 رحم و سنگدل شده؟!تاحاال انقدر بی

 آوین با خشم بهش نگاه کرد و غرید:

موادی  خواد بکن؛ اما من شاهدش نیستم و مطمئن باش دیگه برات کاری انجام نمیدم، حتی اگه از بیپس هر کاری دلت می -

 بمیرم!

 توجه به همه از اتاق خارج شد و در رو کوبید. ار ما گذشت و بیهای بلند و عصبی از کنی آخر رو داد زد و بعد با قدمکلمه

 تونستم دنبالش برم. با نگرانی ققط شاهد این صحنه بودم. کاش می

 بابک گفت: 

 رضا حواست بهش باشه، داره یاغی بازی درمیاره و من از این موضوع خوشم نمیاد. -

 ی خشم نفسش رو بیرون فرستاد.با حرص به بابک نگاه کردم و متوجه شدم سامیار هم با کل 

 ای و بعد سر تکون داد و گفت: بابک برگشت سمت دیوار شیشه

 قطعش کن. -

های من  خراش نجفی و پاشیدن خون روی شیشه و فرو بستن چشمو این دستور مصادف شد با صدای بلندی و فریاد گوش

 خراش!ی دلروی این صحنه

*** 

 )آوین( 

 

توجه به هر آدمی که  خواست تو محوطه قدم بزنم و خشمم رو فرو بشونم. بیرفتم. دلم می ی پایینبا آسانسور به طبقه

ساختمون نکبت بیرون زدم و پا به محیط تاریک محوطه که توسط پراژکتورها و تیرهای چراغ برق اطراف  دیدیم، از اونمی

 روشن شده بود گذاشتم. 

هم ریخت. نفس عمیقی کشیدم و انگار اون رتم پخش شد و موهام رو بهمحض اینکه پا بیرون گذاشتم، نسیم خنکی تو صوبه

 خشم و عصبانیت هم با اون نفس عمیق از وجودم بیرون رفت. 

آروم قدم برداشتم و تو هوای آزاد و فضای بزرگ اونجا راه رفتم و قدم زدم. توی اون سکوت و نسیم خنک، زیر آسمون سیاه. 

 چه لـذتی! 

که یه لـذت واقعی وجود داره، اون هم این. این آرامش  بره درحالیها لـذت میها و شنکجهدن عذاب چطور اون روانی با دی

 ست.العادهبرم. فوقخالص که واقعا دارم ازش لـذت می

ها محصور شدم. لبخندی روی لـ*ـبم نشست. واقعا های بزرگ و گل و گیاهسمت باغی که اونجا بود رفتم و بین درخت

 رسیدم. لبخند نزنم. انگار تازه داشتم به آرامش میتونستم نمی

 سالم دوباره. -

 سریع برگشتم و توی روشن و تاریک اونجا، ترانه رو دیدم و نفس آرومی کشیدم. خندید و سمتم اومد و گفت: 

 فکر کردی کیم؟ -
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 لبخند زدم و به شوخی گفتم:

 اوم، خب شاید اون بابای خلت. -

 کنارم ایستاد. بعد چند دقیقه پرسید: فقط لبخند محوی زد و 

 توام وقتی میای اینجا آرامش داری نه؟ -

 لبخند زدم و گفتم:

 یه نقطه مشترک دیگه.  -

 خندید و بعد هردومون تو سکوت شب فرو رفتیم. به آسمون تاریک اون همه ستاره نگاه کردم. 

ط کنارم موند تا تنها نباشم. و همین هم برام کافی بود.  خوای یا بابام بهت چی گفت؛ فقشده و چرا آرامش میازم نپرسید چی

 کم آرامشم. دونست چمه و چقدر نیازمند یهقطعا خودش هم می

 فقط خودم، آروم گفتم:

 باالخره از اینجا میرم.  -

 نگاه کرد که دستش رو گرفتم. لبخند زدم و گفتم: بهم

 ریم. باالخره با هم از اینجا می -

 از پشت سرمون گفت: بهم لبخند زد که کسی

 پس من چی؟ -

ش رو آویزون کرده. من و ترانه خندیدیم و من  ولوچهی به ظاهر ناراحت ایستاه و لـ*ـببرگشتیم و رضا رو دیدیم که با قیافه

 دست اون رو هم گرفتم و سمت خودمون کشیدم و گفتم: 

 شیم.ریم و آزاد میمون از اینجا میباالخره هر سه -

 ها نگاه کردیم.های هم رو گرفتیم و بعد توی اون آرامش و سکوت، به ستارهرضا لبخند زدن و دستترانه و 

*** 

 )سامیار(

 

دادم.  گرفتم و بهش خبر میموفق شده بودیم آوین رو پیدا کنیم، حاال فقط باید سر یه موقعیت مناسب با سرگرد تماس می

 تونستیم اینجا باهاش در تماس باشیم.د، و نه اینکه میشد. نه تلفنی در دسترسمون بوجوری ولی نمیاین 

ای که چشمم به آوین افتاد، حس کردم کل دنیا رو سرم خراب شد. دخترم اینجا تنهایی درحال عذاب کشیدن بود و اون لحظه

 معلوم نیست چه بالهایی سرش اومده و حاال ما تازه متوجه شدیم. 

مله کنم و تا سر حد مرگ بزنمش و بعد با یه گلوله خالصش کنم؛ اما خیلی جلوی  خواستم همون موقع به سلطانی ح خیلی می

 خودم رو گرفتم، خیلی! 

باالخره اون زمان هم فرا میرسه و من خیالم راحت میشه؛ اما فعال باید برای ماموریتی که سلطانی امروز برامون در نظر  

 گرفته آماده شیم!

*** 

 )رها( 

 

 پرسیدم:های گرد با چشم
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 یه تبلت؟!  -

 کرد، جواب داد: الیاسی که داشت لیستی که دستش بود رو چک می

 آره.  -

 متعجب به بقیه و بعد دوباره الیاسی نگاه کردم و پرسیدم:

 خواد گیر بیارم؟جوری اون تبلتی که رئیس اطالعات داخلش رو میخب االن من چه -

 الیاسی نگاهم کرد و گفت:

 حل پیدا کن. کاوه، خودت براش یه راهاین مشکل من نیست  -

 بعد سمت صوفیه که کنارم بود رفت و گفت:

 فردوسی تو هم همراه کاوه میری و...  -

 تری به لیست انداخت و آروم گفت: نگاه دقیق

 انگار شامانی و پوالیی هم همراهتونن.  -

 بعد سر بلند کرد و بلندتر ادامه داد: 

 ی اعزام شن.به یه منطقه و دارابی و منصوری و سعیدی باید -

کم برام سخت بود که سامیار همراهمون نبود و حاال ما  نگاهی به سمت سامیار انداختم. یهناامیدانه نفسم رو بیرون دادم و نیم

 جاست.خوادش اون مجبور بودیم بدون اون وارد اون شرکتی بشیم که اون تبلت خاصی که بابک می

دست آورده بوده، یا اینکه مدارکی ازش دزدیده  نام داشت، یکسری مدارکی علیه بابک بهانگار مدیرعامل شرکت که ترابی 

خوادش اون توئه و دونستم که اون مرد دشمن بابکه و تبلتی داره که کل مدارکی که بابک میدونستم؛ فقط میبوده. دقیق نمی

 قراره ما اون رو از سر راه برداریم و اون تبلت رو گیر بیاریم.

 کرد. م میخبر نداشتم که سامیار و مانی و اون یارو سعیدی قراره برای چی و کجا برن و این داشت دیوونه اما 

 الیاسی گفت:

 هاتون رو بپوشید و بعد برید. ون دم دره. خب حاال گروه اول راه بیفتن. ابتداً برید تو رختکن و لباسخیله -

ی و یه کفش  دار با جین آبی سادهود نگاه کردم. یه مانتوی کوتاه یاسی پلیسهتوی رختکن رفتم و به لباسی که برام آماده شده ب

 حا بود!دار و شال نخی سفید. حتی کیف لوازم آرایشی هم اونپاشنه

ای که اونجا بود رو برداشتم که از سنگینیش تای ابرویی باال انداختم. سریع آماده شدم و فقط به یه رژ اکتفا کردم و کیف چرمی

 همراه یکسری کاغذه. وردم. سریع زیپش رو کشیدم و شوکه دیدم داخلش یه کلت بهجا خ

ها هم یه کیف همراهشون وقت فکر کردن نداشتم و سریع بیرون رفتم. تیپ صوف و زهرا هم تاحدودی شبیه من بود و اون

 ک و مرتب بیرون اومد.های براق با یه کیف سامسونت، شیوشلوار سیاه و کفشداشتن. تیرداد هم کمی بعد با کت

 الیاسی تاییدمون کرد و بعد گفت: 

 خب حرکت کنید.  -

تا پشتش رفتیم و به تیراد گفتم زودتر بیاد که یهو سامیار بازوش رو گرفت و چیزی تو گوشش الیاسی جلوتر رفت و ما سه

 قدم شدم. ا بقیه همنگاهی به سامیار و مانی، بگفت و تیرداد سر تکون داد. به طرفمون اومد و بعد از نیم

داخل محوطه رفتیم و از دروازه رد شدیم که دیدم یه ون اونجا ایستاده. الیاسی دم درش ایستاد و ما هم رفتیم و به نوبت سوار 

 شدیم.

وشلوار مشکی بود و مثل بقیه یه ساعت هوشمند دستش راننده مرد مسنی بود و یه مرد دیگه که شبیه افراد بابک با کت

 ر صندلی راننده نشسته بود.داشت، کنا
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 وقتی همه سوار شدیم الیاسی قدمی به داخل برداشت. نگاهمون کرد و گفت: 

 موفق باشید.  -

بعد برای راننده سر تکون داد و در ون رو بست و رفت. کمی بعد ماشین روشن شد و بعد حرکت کرد. اون مردی که کنار  

 راننده نشسته بود، سمت ما برگشت و گفت: 

 گوش کنید. خب  -

 ی ما سمتش برگشت و اون ادامه داد: نگاه همه

ذارید و خود شخص مدیرعامل باهاتون مصاحبه  های جدید برای مصاحبه پا به اون شرکت میعنوان استخدامی شماها به -

ی لحن و  هاتون هست پس نگران چیزی نباشید. سعی کنید عادی رفتار کنید و روهای جعلی تو کیفکنه. مدارک و رزومهمی

خوایم انجام بدیم شاید تیری توی تاریکیه؛ یعنی معلوم نیست وقت بهتون شک نکنه. کاری که ما میگفتارتون متمرکز شید تا یه

تون الزمه که  دست بیاره، برای همین همهکدومتون بتونه مابین اون مصاحبه موفق بشه و اون سد رو رد کنه و تبلت رو به

تونید این کارو انجام بدید یا نه. شاید از بین شما فقط یکیتون موفق  وقعیت رو بسنجید و ببینید میشید موقتی وارد اتاق می

 دست بیارید. متوجه شدید؟آمیز تموم شه و تبلت رو بهبشه که البته مهم نیست کدومتون، مهم اینه این کار موفقیت

 مون سر تکون دادیم که گفت: همه

 خوبه. -

ی دست به اسلحه شدن  ها نگاه کردیم و من به شخصه فقط دلهرهچیزی نگفت. ما هم تو سکوت به خیابونبعد چرخید و دیگه 

 سال رو داشتم! و آدم کشتن، اون هم بعد از هیجده 

*** 

 )آوین( 

 

 تشک رو خوابوندم و برگشتم که ترانه متعجب گفت: 

 این اسلحه رو از کجا آوردی آوین؟! -

 های گرد بهم زل زد. م سوالی و با چشمترانه این رو پرسید و رضا ه

 گفتم:

 تونیم با کمک این فرار کنیم. مهم نیست از کجا آوردمش، مهم اینه می -

 رضا کالفه گفت:

 ها نیست!این کار خیلی ریسک داره آوین به این آسونی -

 روی تختم نشستم و نگاهشون کردم و گفتم: 

 فهمی؟ه. هر روز ما اینجا ریسک جونمونه، میوجود ما پر ریسکه؛ پس فرارمون هم فرقی ندار -

 ترانه نفس عمیقی کشید و کنارم نشست و گفت:

 خوایم این کار رو کنیم؟جوری میتا حدودی راست میگی آوین ولی بازم خطرناکه! چه -

 رضا هم که باال سر ما ایستاده بود منتظر به من نگاه کرد. آهی کشیدم و گفتم:

 مون با هم همکاری کنیم و یه نقشه بریزیم. هرسهباید فکر کنیم، باید  -

 هاش رو توی حدقه چرخوند و ترانه پرسید:رضا چشم

 خب اصال ِکی قراره این کار رو انجام بدیم؟  -

 نگاهش کردم و گفتم: 
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 کنیم. میی خوب برای فرار بریزیم و بعدش تعیین کنیم چه زمانی عملیش کم صبر کنیم. اول باید یه نقشهباید یه -

 ترانه آروم سر تکون داد و رضا نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: 

 کنیم.خیالش بشید چون من باید برم. بعدا دوباره صحبت میخب؛ پس فعال بیخیله -

 سر تکون دادم که ترانه هم بلند شد و گفت: 

 ترسم یکی منو تو اتاقت بیینه و بره به بابا بگه. منم برم بهتره، می -

 د و گفتم:بلند ش

 ریزی کنیم. خب؟باشه. پس یادتون نره دوباره شب بیاین تا برنامه -

هردو سر تکون دادن و بعد از خداحافظی از اتاقم بیرون رفتن. نفس عمیقی کشیدم و سمت پنجره رفتم. به محوطه نگاه کردم و  

 تونیم واقعا با پذیرفتن این ریسک فرار کنیم یا نه؟ فکر کردم که آیا می

گذشت  دادن. برام هر روزی که میکشیدم. اینجا بودن و اون سلطانی شیطان عذابم میه واقعا خسته شده بودم و نمیدیگ

 شد. تر میتحمل غیرقابل

شد و از  قیمتش میهای گرونکردم که یهو چشمم به سلطانی افتاد که داشت سوار یکی از ماشینداشتم به محوطه نگاه می

 رفت. عمارت بیرون می

کم تو  کار کنم و آخر تصمیم گرفتم برم و یهکالفه پرده رو کشیدم و از پنجره فاصله گرفتم. دودل بودم االن از سر بیکاری چی

 ساختمون عمارت بگردم. البته اگه موقع فوضولی گیر نیفتم! 

ه بخوام از پله استفاده کنم دونستم اگها رفتم و با وجود اینکه میاز اتاقم بیرون رفتم و آروم در رو بستم. به طرف پله

 های مختلف شدم. ها پایین رفتم و مشغول سرک کشیدن تو طبقهشن؛ اما از پلههای پام نابود میمفصل

*** 

 )سامیار(

 

ی دور  قیمت زل زدم و تای ابرویی باال انداختم. پس سلطانی برای این ما رو به این خرابهی باارزش و گرونبه اون همه عتیقه

 از شهر فرستاده بود؟!افتاده 

 ی سلطانی بود، برگشتم و نگاهش کردم که گفت:با صدای میرابی، مردی که طرف معامله

 هایی که سفارش کرده بودین باید سالم برسه و حتی یکیشونم کم نشه. حاال چی؟ اینم از عتیقه  -

 مانی بهش گفت:

 کنن، نگران نباشید.ی شما رو پرداخت میالزحمهحتما حق شما کارتون رو درست انجام دادید آقای میرابی. جناب سلطانی  -

 عقب ماشین رو بستم و برگشتم سمتشون. میرابی گفت: ها نگاه کردم. بعد در صندوقمن دوباره برگشتم و به اون عتیقه

 اما به غیر از اون مبلغ پرداختی، من یه سفارشم داشتم. -

ر تکون داد و بعد از داخل تویوتا یه ساک بیرون آورد و به میرابی داد. میرابی  به سعیدی اشاره کردم تا براش بیاره. سعیدی س

 زیپ ساک رو باز کرد و یه بسته از موادها رو بیرون آورد و بررسی کرد.

 بعد سر تکون داد و گفت: 

 خوبه. -

 گفتم:

 معامله انجام شد، حرکت کنیم.  -

 این رو گفتم و رو به مانی ادامه دادم:
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 ها میرم، تو و سعیدی هم با تویوتا برید. ماشین عتیقهمن با  -

 مانی سر تکون داد و من به سعیدی نگاه کردم که با مکث کوتاهی قبول کرد. به طرف در راننده رفتم که میرابی بلند گفت:

 ریم. علی پیاده شو. ماشین رو باید ببرن، االن با ماشین من می -

ها پیاده شد و از کنار من گذشت و سمت ماشینی که میرابی باهاش جدا از ماشین  یقههمون موقع پسری از پشت ُرل ماشین عت

 ها اومده بود رفت. عتیقه

ی سمت خودم رو  سوار شدم و در رو بستم و ماشین رو روشن کردم. ماشین میرابی زودتر از ما حرکت کرد و رفت. شیشه

 شسته بود و سعیدی کنارش، گفتم:پایین دادم و بلند خطاب به مانی که پشت فرمون تویوتا ن

 شما جلوتر برید.  -

و نامحسوس چشمکی برای مانی زدم که منظورم رو گرفت و سر تکون داد. ماشین رو روشن کرد و بعد حرکت کرد و توی  

 ی خاکی راه افتاد و رفت. جاده

که مانی داشت تا جایی  کت کردم. درحالیمن هم بعد از اینکه مطمئن شدم تا مقدار خوبی جلو رفته، راه افتادم و توی جاده حر

جز اکیپ کردم آروم برم تا بینمون فاصله بیفته. کاری که قرار بود انجام بدم رو بهروند، من سعی میتونست تند میکه می

 دونست. ای نباید میکس دیگهخودمون، هیچ 

*** 

 )آوین( 

 

خواستم ته بود؛ اما فقط دو طبقه رو دیده بودم و حاال تازه میم تو ساختمون گذشکنندهساعت از تور کسل با وجود اینکه یک

خواستم ببینم سنبه داشت و پر از اتاق و جاهای زیادی بود که میی سوم سرک بکشم. بس که هر طبقه کلی سوراختوی طبقه

 و سر هرکدوم کلی زمان برد. 

های درشت . دونهسالن بزرگ راهرو مانندی بود شدم ی سوم کهها رد شدم و وارد طبقهبا درموندگی و کلی خستگی، از پله

 زدم. له میکردن و من از تشنگی داشتم لهعرق داشتن از سر و صورتم سقوط می

 که مجبور هم نیستم. کنم درحالیکلی به خودم بدوبیراه گفتم که این چه کاریه که دارم می

 آوین، ازت متنفرم! این هم صدای وجدان من. 

زد  جا ایستادم تا نفس بگیرم و حالم جا بیاد. نفس عمیقی کشیدم و دستم رو روی قلبم که تندتند داشت میهمون برای چند دقیقه 

 هام رو مثل فنر باز کردم. هام رو بستم تا آروم بشم که یهو صدایی اومد و من بالفاصله چشمگذاشتم. چشم 

هام گرد شد و  ده بودم، از اتاقی خارج شد و سمت من اومد. چشمساله با فرمی که قبال تن اون نیروهای جدید دیزنی تقریبا سی

 زده ایستادم و تا به خودم بیام و بخوام در برم، چشمش بهم افتاد. اخم محوی کرد و به سمتم اومد. شوک

 روم ایستاد و گفت: شده اونجا ایستادم که اومد و روبهطور خشکدلم ریخت. بدبخت شدم! همون 

 کنی؟کار میاینجا چی -

 پته گفتم: با تته

 من... من...  -

 عصبی به بازوم چنگ زد و من رو دنبال خودش تو راهرو کشید و غرید:

 کی بهت اجازه داده از کالس بری بیرون و برای خودت ول بچرخی هان؟!  -

 خودش؟! گفت این برای کردم. چی میهای گرد شده و گیج و متعجب بهش نگاه میزد و من فقط با چشماون حرف می

 روی دری که ازش خارج شده بود ایستادیم و اون در رو باز کرد و من رو انداخت داخل و گفت: روبه

 برو سراغت کارت یاال!  -
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 شد!زده فقط ایستادم و شاهد این صحنه بودم. زنه واقعا یه چیزیش میو بعد در رو بست و رفت. شوک

نگاهی انداختم. با دهن باز به اون همه زن و مرد و دختر و پسر نگاه  اومد، برگشتم و با سروصداهایی که از پشت سرم می

های بدنی و خیلی کارهای  های مختلفی مثل تیرکمون، بوکس، کشتی، تیراندازی، وززشکردم که درحال مبارزه و کار با وسیله

 دیگه بودن.

مبارزه و رینگ و... . شلوغِ شلوغ بود و همه  های ورزشی با کلی وسایل ورزشی و یه اتاق خیلی خیلی بزرگ، شبیه سالن

 مشغول بودن.

 بینن؟ آره خودشونن. ها همون نیروهای جدیدی هستن که دارن آموزش میاینجا کجاست؟ باشگاه؟ یا... اوه فهمیدم، نکنه این

 زده و با دهن باز بهشون زل زدم که پسری از جلوم رد شد و گفت: شگفت 

 لو.موش نخوره دندونات رو کوچو -

توجه بهش آروم جلو رفتم و بهشون نگاه کردم. خیلی خفن  بالفاصله دهنم رو بستم و اخم کردم که پسره خندید و رفت. بی

 بودن.

کردن.  کرد، یکی هم با تیرکمون. دو نفر داشتن با هم توی رینگ مبارزه میگرفت و شلیک مییکی داشت با اسلحه نشونه می

شد.  پرید و رد میشد میهای بلندی که چیده میزد. یه نفر از مانعبوکس ضربه میه کیسهبعدی تندتند با دستکش مخصوص ب

 دادن و خیلی کارهای دیگه. های بدنی انجام میها نرمشکرد و بعضییکی ضربه زدن با دست و پا رو تمرین می

ها، یه جا  سربر تو طبقهساعت حوصلهاز یکواقعا خیلی جالب و دیدنی بودن. دوست داشتم بایستم و تماشاشون کنم. حداقل بعد 

 رو پیدا کردم.

 مشغول دیدن و حظ کردن بودم که کسی آروم از پشت سرم گفت:

 آوین؟ خودتی؟ -

 . گیج گفتم:های گرد بهم زل زده بودمتعجب برگشتم و سوالی به زنی نگاه کردم که پشت سرم ایستاده بود و با چشم

 ببخشید؟!  -

 منو نشناختی؟ -

 گیجی گفتم: با

 باید بشناسم؟!  -

 اصال برام آشنا نبود. حتی صورتش هم آشنا نبود. 

 تر گفت:آروم

 آوین، منم! آنید.  -

 گفت؟!هام چهارتا شد. آنید؟! خاله آنید؟! این زنه چی میچشم

 های گرد و صورت سوالی و متعجب و گیجم رو که دید سریع گفت:چشم

 بابا منم خاله آنید.  -

 تعجب فراوون پرسیدم: با 

 پس... پس چرا این شکلی... -

 وسط حرفم گفت:

 تغییر چهره دادم آوین، گریمه.  -

 هام گرد شد: چشم

 چرا؟!  -
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 پوفی کشید و گفت:

 های اصلیمون به اینجا بیایم تا نجاتت بدیم.تونستیم با قیافهبابا خب نمی -

 تر از قبل. شد و من گیجهام هرلحظه گردتر میچشم

 چی؟! -

هاش رو چرخوند و آهی کشید. بعد دستم رو گرفت و من رو سمت قسمتی که ردیف صندلی چیده شده بود برد و  کالفه چشم

 نشوند و خودش هم کنارم نشست. 

 هام چهارتا بود نگاه کرد و گفت:به منی که هنوز چشم

 فقط من نیستم، مامانت و بابات و...  -

 و همین که دهن باز کرد چیزی بگه زنی که حاال فهمیدم خاله آنیده، بهش گفت: فرم طرفمون اومد یهو مردی با لباس

 زمان استراحتمونه. -

 و ساعتی که دستش بود رو نشون اون مرد داد. اون هم سر تکون داد و رفت. خاله دوباره برگشت طرفم و آروم ادامه داد:

 جا ببریمت بیرون.مون اومدیم دنبالت آوین، اومدیم نجاتت بدیم و از اینهمه -

 متعجب گفتم: 

 تون؟! همه -

 من، مامانت، بابات، عمو مانی و صوفیه و تیرداد و زهرا. -

 زده پرسیدم:شگفت 

 خوام ببینمشون.جدی؟ راست میگی؟ مامان بابام کجان؟ می -

 ن.اینجا نیستن آوین، اونا یه بخش دیگه -

 ناراحت و گیج پرسیدم: 

 یه بخش دیگه؟! -

 گفت: 

 امتحانات اولیه رو قبول شدن و به عنوان نیروهای اصلی به اون بخش منتقل شدن، دیروز. اونا  -

ای زل زدم. دیروز، نیروهای جدیدی که امتحانات رو قبول شدن و وارد  اخم محوی روی پیشونیم نشست. متفکر به تقطه

وغریبی که اون چند نفر بهم  های عجیبه نیروی اصلی شدن. دیروز، اون نیروها، تو اتاق سلطانی. صبر کن ببینم! اون نگا

 ها...مینداختن! اون 

 سریع رو کردم طرف خاله و گفتم:

 من... من دیدمشون! -

 زده ادامه دادم:سوالی نگاهم کرد که ذوق

حانات  ن، اون نیروهای جدیدی که از امتدیروز که تو اتاق سلطانی بودم اون مرده الیاسی اومد و گفت که نیروهای جدید آماده -

کردن. انگار که منو  خیره و یه جوری نگاهم میموفق بیرون اومده بودن. اونا اومدن و خب، خب بعضیاشون خیلی خیره

دونم کدومشون مامان بود و کدوم بابا و اصال  . خاله من مطمئنم! نمیشناختن و... اونا، مطمئنم مامان و بابا و بقیه بودنمی

 دونم اونا کی بودن!دونم، میحاال می شناختم؛ اماکدوم رو نمیهیچ 

 . دونستم بخندم یا گریه کنم. هم خوشحال بودم هم ناراحت. کاش همون موقع فهمیده بودمنمی

 .م گذاشتخاله آنید بهم لبخند مهربونی زد و دستش رو روی شونه
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 آروم ازش پرسیدم: 

 جوری اینجایین؟خاله نگفتی دقیقا چه -

 گفت: 

داره. ولی مهم اینه که ما با کمک پلیس تونستیم با اسم و مدارک جعلی به عنوان نیروهای جدید سلطانی به اینجا نفوذ  قضیه  -

 کنیم تا تو رو پیدا کنیم و وقتی موفق شدیم به پلیس خبر بدیم تا بیان و سلطانی رو دستگیر و باندش رو بخوابونن.

 های گرد و متعجب پرسیدم:با چشم

 جدی؟! -

 دی. ج -

 پرسیدم: 

 پس یعنی االن که منو پیدا کردین...  -

 بین حرف گفت:

 . ریم آوینمون از اینجا میکنیم. بعد همهگیریم و خبرشون مینگران نباش، سر اولین فرصت ما با پلیس تماس می -

 زده گفتم:هول 

 جوری؟ اصال ِکی؟ به همین راحتی که نیست مگه نه؟باشه این عالیه اما چه -

 هام رو گرفت و گفت:دونم برای چی. خاله آنید متوجه شد و شونهمشخص بود که ترسیدم و هول کردم. کامال ناخودآگاه و نمی

مون هستیم و مراقبتیم. الزم نیست بترسی آوین، مطمئن  ، ما هستیم. همههیس، آروم آوین. نگران چی هستی؟ نترس عزیزم  -

 ه باید بکنی اینه که عادی رفتار کنی و هرلحظه آماده باشی. باشه؟باش هیچ اتفاقی نمیفته. تنها کاری ک

 زده فقط بهش زل زدم. دوباره تکونم داد و تکرار کرد:شوک

 آوین، باشه؟ -

 آب دهنم رو قورت دادم و آروم سرم رو باال و پایین کردم. آروم گفت:

 خوبه، آفرین.  -

کردم، طور که داشتم با هراس تماشا میودن نگاه کرد و من هم همونو بعد دستم رو گرفت و برگشت و به بقیه که مشغول ب

 وجودم پر از اضطراِب ناتواسته شده بود! 

*** 

 )رها( 

 

آروم سر جام نشسته بودم و مدارک جعلیم دستم بود و منتظر بودم تا نوبتم بشه؛ البته بماند که ظاهرا آروم بودم، وگرنه  

ی الکی رو درست پیش ببره و اون تونه اون مصاحبهاضطراب اینکه صوفیه می گرفت از اضطراب.وجودم داشت آتیش می

 دست بیاره، یا اینکه مثل زهرا ناامید میاد بیرون؟تبلت رو به

. اصال زمانی که پا به  استرس این رو هم داشتم که قراره باز دوباره بعد چند سال دست به اسلحه بشم و ممکنه یکی رو بکشم

طور اون همه آدم  ان و چهقدر جدیهایی دیدم که تو کارهاشون چهذاشتم، اون همه خدمه و زیردست و آدماین شرکت بزرگ گ

وجدان گرفتم. این شرایط داشتن تو اینجا سعی دارن این شرکت بزرگ و موفق پیشرفت کنه، اضطرابم بیشتر شد و عذاب 

 کردن. م میدیوونه

م، نگاهی بهم انداخت و آروم طوری که اون منشی جوون پشت میزی که چند متر  دار بیرون دادم که تیراد کنارنفسم رو خش

 ازمون فاصله داشت نشنوه، بهم گفت: 
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 خوبی؟ -

 تر گفت:مضطرب سرم رو تکون دادم. آروم

 نترس رها، اتفاقی نمیفته.  -

 آروم نفس کشیدم و گفتم:

 امیدوارم!  -

 سعی کرد آرومم کنه: 

سال پیش درست شدن. ما که آوین رو پیدا کردیم،  ی هیجدهطور که اون مسائل پیچیدههمونهمه چی درست میشه رها،  -

 ی بیشتر راه رو رفتیم؛ فقط کافیه به سرگرد خبر بدیم. نیمه

 . سر تکون دادم و گفتم: هاش امیدوارکننده و خوب بود و باعث شد کمی آروم بشمحرف

 .طور که تو میگی باشه تیردادامیدوارم همین  -

قرار ها نشسته بود و بیلبخند محوی زد و زیر چشمی نگاهی به زهرا انداخت که با فاصله از ما روی یه ردیف دیگه از صندلی

 داد.جویید و پاش رو تکون میناخنش رو می

 یرم!گرفتم. ولی انگار باید بگهای یواشکی تیراد به زهرا شده بودم؛ انا خب زیاد جدیشون نمیی نگاهاخیرا متوجه

 آروم بهش گفتم:

 چیه؟ -

 . پرسید:به خودش اومد و متعجب نگاهم کرد

 چی چیه؟! -

 هام به زهرا اشاره کردم.با چشم

کرد. ایستادم و نگاهش کردم خود ترابی پشت میز بزرگی جلوی اون پنجره نشسته بود و سرش پایین بود و چیزی یادداشت می

 که گفت:

 بفرمایید بشینید.  -

  روی میزش بود نشستم و کیفم رو روی پام گذاشتم. باالخره سر بلند کرد و بهمهایی که روبهداشتم و روی راحتیآروم قدم بر

 نگاه کرد. 

زده و مرتب خاکستری و ریش کوتاهی به رنگ پریده داشت با موهای شونهوپنج ساله، پوستی رنگیه مرد تقریبا چهل

 و پشت یه عینک ظریف پنهون شده بودن. ایش تقریبا چروک بودنهای قهوهموهاش. چشم

 بهم زل زد و گفت:

 خانم کاوه درسته؟ -

 سریع گفتم: 

 بله، خوشبختم. -

 ای برداشت و گفت: تفاوت برگهبی

 چنین.هم  -

 مشخص بود اصال! آب دهنم رو قورت دادم که گفت: 

 وهشت سالتونه درسته؟خانم سارا کاوه. حدودا سی -

 بله.  -
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 بودید؟ شاغل  -

 خیر تاحاال شاغل نبودم.  -

 شد!ها حساب نمیالبته اگه خالف جزو شغل

 پرسید: 

 متأهلید؟ -

 بله.  -

 کاره هستن خانم؟همسرتون چی -

 مدیرعامل یه شرکت محصوالت آرایشی.  -

 فرزند دارید؟ -

مصاحبه نکرده بودم و الیاسی هم توضیحی در این  بار هم ها نیاز بود یا نه. تاحاال حتی یهواقعا نمی دونستم تموم این سوال 

تری درباره شغل و پیشه یا  ایتک این سواالت الزم بودن یا نه. نباید سواالت حرفهدونستم تک. برای همین نمیباره نداد

 پرسید؟ م به این کار و چیزهای دیگه میعالقه

 با مکثی جواب دادم:

 بله.  -

 نفسی گرفت و گفت:

 تون به همراه مدارک. ومهبسیارخب. رز -

که اون سرش داخل مدارک جعلیم بود، من به دوروبر و سریع خم شدم و مدارکم رو دستش دادم و بعد صاف نشستم. درحالی

کردم تا اون رو دور کنم؟ بذارمش برای تیرداد؟ کار میبعد میزش نگاه کردم. صددرصد تبلت تو کشوی میزشه. حاال باید چی

 تر میشه. طور زمان داره کم و کمتونم ریسک کنم. ولی اینجوری هم همیننجامش بدم، نمیشاید من نتونم ا

ی اتاق دوربین کار گذاشته بود. چیکار کنم؟  نفس عمیقی کشیدم و نگاهی به اطراف اتاق انداختم. طبق حدسم، چهار گوشه

 چیکار کنم؟! 

کر کردم. شاید بهتر بود یه تیری تو تاریکی بزنم، از کجا معلوم  ای نامعلوم زل زدم و فعصبی پاهام رو تکون دادم و به نقطه

 شاید گرفت و شد و من موفق شدم. 

آه خسته و نامحسوسی کشیدم. خسته شدم دیگه از این همه درگیری ذهنی. چرا تموم نمیشه؟ چرا نمیشه زودتر دخترم ر.  

 مون راحت شه؟نجات بدم و این بابک رو به خاک بشونم و خیال همه

 هو ترابی گفت: ی

 های کشوری شطرنج کسب کردید درسته؟شما جوایز مختلفی از مسابقه -

 ی کشوری؟ شطرنج؟! . االن چیشد؟! جوایز؟ مسابقهشوکه بهش زل زدم

 گیج بهش زل زدم که سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد. سوالی سر تکون داد که سریع به خودم اومدم و تظاهرانه گفتم:

 بله درسته. اوه! بله،  -

 م رو نفرین کردم!این رو گفتم و باعث و بانی این شرایط مسخره

 لبخند محوی زد و گفت:

ی مقبولی دارید خانم کاوه که البته چیزی که بیشتر از همه منو مجذوب کرده همین استعداد شما در شطرنجه. راستش رزومه -

 منم قبال در مسابقات کشوری شطرنج شرکت کرده بودم.

 ای زدم و گفتم: مسخره لبخند
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 چه عالی.  -

 ش زد و گفت:ی مدارکم ادامه نداد و در عوض دستش رو متفکرانه زیر چونهدر کمال تعجب دیدم که به خوندن بقیه

 خیلی عالقمندم شما رو به چالش بکشم و ببینم من مهارت بیشتری دارم یا شما.  -

ترسیدم دستم  کردم؛ بلکه از این قلبم ایستاد که می، قبال هم این کار رو میقلبم ایستاد. نه از اینکه قرار بود شطرنج بازی کنم

دار کشوری باشه، نتونم بازی  طور که درحد یه رتبهخواست مچم رو بگیره. شاید هم موقع بازی اون رو خونده باشه و شاید می

 کنم؛ چون من که واقعا تو این مسابقات شرکت نکردم!

 گفتم: لبخند هولی زدم و 

 . تونستیم چون منم عالقمندمکاش می -

این رو الکی گفتم و تعارفانه گفتم به امید اینکه بفهمه االن وقت یه بازی فکری نیست و بعد من هم یکی دیگه باهاش مصاحبه  

 داره و االن منتظره! اما اون انگار مصمم بود.

 لبخندی زد و گفت: 

 قدرم عالی. پس چه -

 ت و گفت: نگاهی به ساعتش انداخ

تونیم تو این تایم  ی بعدی برای نیم ساعت دیگه میفته. میبهتر از این نمیشه. پنج دقیقه تا زمان استراحت نمونده و مصاحبه -

 قدر بازیتون به چشمم اومد که درجا استخدامتون کردم خانم کاوه.کم هم رو بسنجیم. شاید اون یه

ای رو زد و بعد  ن بدم یا یه کلمه حرف بزنم، تلفن کنارش رو برداشت و دکمهالعملی نشوبعد بدون اینکه حتی بذار یه عکس

 گفت: 

 ی نفر بعدی میفته بعد تایم استراحتم. خانم علیزاده االن وقت استراحتمه، مصاحبه -

 کمی مکث کرد و بعد گفت:

 خیر خانم کاوه هستن، هنوز کارمون تموم نشده. -

 بکنه! االن اون منشی بدبخت چه فکری با خودش

 ترابی تلفن رو گذاشت و بعد کش و قوسی به خودش داد و گفت:

 بسیارخب. من یه تخته شطرنج عالی و با کیفیت تو دفترم دارم؛ پس همه چی برای یه بازی اوکیه. اوه من عاشق شطرنجم.  -

دوخت و من فقط شوکه نگاهش  شد. افتضاح بود! اون برای خودش برید و ای زدم. از این بدتر نمیلبخند خشک و دروغی

 کردم. می

ی اتاقش بود رفت و درش رو باز کرد. آروم نگاهی به میزش انداختم و ترابی از پشت میزش بلند شد و سمت کمدی که گوشه

 فکر اون تبلت تو سرم اومد.

 تونه یه شانس خوب برای من باشه!متفکرانه به میز زل زدم و با خودم فکر کردم: شاید این می

*** 

 )سامیار (

 

ها ببینن، صددرصد حکم بدی در  های قاچاقه بیام داخل شهر، اگه من رو با اینریسک بزرگی بود که با ماشینی که پر از عتیقه

 تره. خوام بکنم مهمانتظارمه؛ اما فعال در حال حاضر کاری که می

ه کامال دقیقی به اطرافم انداختم، سمت تلفن رو پارک کردم. قفلش کردم و بعد از اینکه نگاای از پیادهماشین رو گوشه

 ای که اون نزدیک بود رفتم. عمومی
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ورتر،  پولش که دستش بود انداختم. بعد به ماشینی نگاه کردم که چند متر اونکرد. نگاهی به کیفمردی داشت صحبت می

کم دقت دیدم سوئیچ هم هنوز روش  با یهروی تلفن عمونی پارک شده بود و قفل مرکزی خاموش بود و رو و روبهور پیادهاون 

جور که نزدیک تلفن عمومی بود و حتی سوئیچ هم برنداشته بود بود. پس این طور که معلومه، ماشین همین مرد بود. این

 چون انگار فقط یه تلفن کوتاه داشت.

ار پای اون مرد بود. نامحسوس پام رو  نگاهم رو پایین کشیدم و به سنگ تقریبا بزرگی نگاه کردم که تقریبا جلوی پای من و کن

 حرکت دادم و سنگ بزرگ رو طوری تنظیم کردم که جلوی اون مرد و توی راهی باشه که اون به طرف ماشینش میره. 

کارم که تموم شد، عادی ایستادم و منتظر موندم تا تلفنش تموم بشه. بعد از دو دقیقه، باالخره تلفن رو گذاشت و برگشت. مرد  

 ل با دیدنم لبخند محوی زد و سر تکون داد که من هم براش سری تکون دادم.سامیان

سمت ماشینش رفت که یهو  روش بود و سعی داشت کیف پولش رو داخل جیبش بچپونه، بهکه حواسش فقط به روبهبعد درحالی

تر پرت و کیفش هم اون طرفشده افتاد پاش لغزید و رفت روی اون سنگ با فریادی تکونی خورد و بعد داخل جوی آِب خشک

 شد.

ای حواسش نیست، به طرف کیف رفتم و سریع سریع نگاهی به اطراف انداختم و وقتی مطمئن شدم نه تدن نرد و نه کس دیگه

و تندتند بازش کردم و دنبال کارت تلفن عمومی گشتم. بعد از اینکه همون جلو دیدمش، تند برش داشتم و گذاشتمش توی جیبم 

 ع کیف رو بستم و عادی به سمت اون مرد رفتم. و بعد سری

 دستش رو گرفتم و کمکش کردم بلند بشه و گفتم:

 حالتون خوبه؟ -

 آروم نالید: 

 ممنون! -

 کیفش رو سمتش گرفتم.

 کیفون آقا.  -

 لبخند زد و با درد دستش رو دراز کرد و گفت:

 متشکرم. -

 پرسیدم: 

 خواید؟مطمئنین خوبید؟ کمک نمی -

 زد:لبخند 

 ممنونم کمک الزم ندارم. -

 سر تکون دادم که آروم آروم سمت ماشینش رفت و بعد سوار شد و کمی بعد هم ماشین رو حرکت داد و رفت. 

نفس عمیقی کشیدم و به کارت داخل دستم نگاه کردم. به طرف تلفن عمومی رفتم و کارت رو کشیدم. خوشبختانه اعتبار داشت 

 ره رو وارد کردم و بعد تلفن رو کنار گوشم گذاشتم. و هنوز تموم نشده بود. شما

 صدای سرگرد لطفی تو گوشم پیچید: 

 بفرمایید.  

 گفتم:

 جناب سرگرد! راد هستم. باید حتما ببینمتون. -

*** 

 )رها( 
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معلومه  کرد و بازی کامال به نفع اون بود. چنان مشغول بودیم. اون مدام من رو کیش میربعی بود که همفکر کنم حدودا یک

 ی کشوری تو این بازی داشت؛ اما من چی؟ دروغی! دیگه، اون رتبه

 کردم تمرکز کنم.کرد و من هم کالفه و عصبی فقط نشسته بودم و سعی میاون شاد و بشاش بازی می

بازی باشه یا  دونستم تمرکز به کیفم با زیپ باز روی پام بود و اسلحه کامال اون جلو. هرآن منتظر یه فرصت مناسب بودم. نمی

 پیدا کردن فرصت مناسب.

 ترابی خندید و گفت:

 خانم کاوه گویا پریشون حال هستید. -

 حال بهش لبخند زدم و گفتم:با صورت خیس عرقم، بی

 خواد. ای شما، واقعا هوش و تمرکز باالتری میبازی با فردی به خبره -

 انگار از تعریفم خیلی خوشحال شد و لبخند بزرگی زد و گفت:

 س. ای و در سطح کشوری نیست، یه بازی سادهشاید حق باش شما باشه ولی این بازی حرفه -

 خیز شدم و گفتم:تونستم طاقت بیارم. از جام نیمخورد. دیگه نمیهم میش هم حالم داشت بهجونی زدم. از همین سادهلبخند بی

 ی بازی برسیم؟عوض کنم و بعد به ادامهجناب ترابی من یه لحظه اجازه دارم برم بیرون یه حالی  -

 خندید و دستش رو تکون داد و گفت: 

 بفرمایید بفرمایید.  -

زمان تیرداد و صوفیه و زهرا که  بالفاصله کیف رو از روی پام برداشتم و بلند شدم. سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم که هم

 ها رفتم. سمت اون توجه بهش بهای بهم انداخت و بیزیرزیرکینشستن با هم بلند شدن. منشی نگاه 

 کنارشون ایستادم و قبل از اینکه حرفی بزنم، صوفیه گفت: 

 چیشده رها؟! اون تو چه خبر بود؟  -

 نفسی گرفتم و گفتم: 

 کنیم.داریم شطرنج بازی می -

 شون گرد شد و من ادامه دادم:های هر سهچشم

 ندارم. داستان داره. االن وقت  -

 تر شدم و گفتم:بعد بهشون نزدیک 

 ها، من یه نقشه دارم.بچه -

 گوش تیز کردن و من ادامه دادم: 

تونم موقع بازی اونو از سر راهمون بردارم و تبلت رو پیدا کنم؛ اما شماها باید حواستون به این منشی و بقیه کارمندا  من می -

 باشه، خب؟

 های گرد پرسید:زهرا با چشم

 ارزه؟ نی به ریسکش میمطمئ -

 شونه باال انداختم و گفتم:

 دونم؛ اما باید این کارو بکنم. نمی -

 تیرداد گفت: 

 بذار من انجامش بدم. -
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 نگاهش کردم و گفتم: 

 تر میشه و درضمن ما زمان زیادی نداریم. طوری برای تو سختشرایطش برای من جوره، اون  -

 تیرداد اخم محوی کرد و گفت:

 تونم بذارم این ریسک رو کنی.سامیار قول دادم حواسم بهت باشه پس نمی رها من به -

 کم زیادی طوالنی شده بود و ممکن بود منشی شکن کنه. ازشون فاصله گرفتم و آروم گفتم: صحبتمون یه

 مجبورم. حواستون باشه. -

زدم و داخل شدم و بستمش. برگشتم و دیدم که  ی حرف بدم، دوباره سمت اتاق ترابی برگشتم. در بعد بدون اینکه بهشون اجازه 

 اون هنوز پشت میزه.

 بهش لبخند زدم که پرسید:

 بهتر شدید؟  -

 سمتش رفتم و گفتم:

 بله، ممنونم.  -

 ها اشاره کرد و گفت:نشستم و دوباره کیفم رو به حالت قبل برگردوندم. نگاهش کردم که لبخندی زد و به تخته و مهره

 ادامه؟  -

 لبخند زدم:

 حتما.  -

هام گرد شد و بهش و شروع کردیم و حرکت اول رو ترابی زد. انگار از قبل آماده بود و بالفاصله با اسبش وزیرم رو زد. چشم

 کرد. نگاه کردم که لبخندی زد و دستش رو سمت تخته گرفت و انگار داشت بهم تعارف می

م و بعد اسب ترابی رو زدم. بهش نگاه کردم که نفسش رو ی فیل رو برداشتنفس عمیقی کشیدم و بعد حرکتم رو زدم. مهره

 سمت بـ*ـغل برد.ش رو بهبیرون داد و بعد قلعه

ها چرخید و با یه ایده به ذهنم، سربازم رو برداشتم و به آخر  تک مهرهها زل زدم. نگاهم بین تکها و مهرهمتفکر به خونه

 بردمش و بعد تونستم وزیرم رو دوباره داخل بیارم.

ش رو برداشت و سعی کرد  ش کشید. بعد دست دراز کرد و قلعهبه ترابی نگاه کردم که ابرویی باال انداخت و دستی به چونه

وزیرم رو بزنه؛ اما نتونست و باعث شد و لبخند محوی به لـ*ـبم بشینه. آخرش هم طبق معمول با فیلش یکی از سربازهام رو  

 زد.

ها،  طور خیره به مهرهم و شاه ترابی رو کیش کردم. ترابی چینی به پیشونیش داد و همونی وزیر رو برداشتبالفاصله مهره

 گفت: 

 فکر کنم اون استراحتی که کردید باعث شد به مغزتون هوا هم بخوره. -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 دقیقا جناب ترابی. شما احتیاج ندارید؟  -

چند دقیقه پیش من زدم. سربازش رو به آخر رسوند و بعد وزیرش رو  خند محوی زد و بعد دقیقا همون حرکتی رو زد که نیش 

 قبال زده بودم رو داخل آورد. 

هاشون نگاه کردم. قلعه، فیل، اسب و سربازم. همه چی برای  هام تو خونهخواستم دیگه حرکت آخرم رو بزنم. به مهرهمی

 نم و آروم آروم بیرونش میارم. کای که دارم زیرزیرکی لمسش میباختش آماده بود. حتی اون اسلحه

 م هم خاتمه میدم. بـازیمون رو به اتمام بود و من با حرکت آخر، به نقشه
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 . زمان با اون یکی دستم اسلحه رو از زیر میز لمس کردم و آروم بیرونش آوردمنفس عمیقی کشیدم و وزیرم رو برداشتم. هم

نخونده بود. وزیر رو حرکت دادم و اسلحه رو بیرون آوردم و اون زیر چشم ترابی به وزیرم بود و انگار هنوز دستم رو 

 نگهش داشتم. 

هاش درشت شدن و ی مدنظرم گذاشتم، چشمفکر کنم باالخره تونست دستم رو بخونه و به محض اینکه وزیرم رو داخل خونه

 دهنش باز موند.

 های درشتش، متعجب بهم نگاه کرد که بهش زل زدم و گفتم: با چشم

 کیش و مات جناب ترابی. -

 بعد بالفاصله اسلحه رو بیرون آوردم و تو یه لحظه شلیک کردم! 

زده سوراخ کرده  که مغز ترابی رو در حالت شوکصدای بلند گلوله با پاشیدن خون روی شطرنج و میز یکی شد و درحالی

وزنش روی صندلی رها شد و صندلی  ش سرش رو به عقب رفت و بعد تموم های از حدقه بیرون زدهبودم، با اون چشم

 برگشت و جسدش محکم پخش زمین شد.

اومد و مطمئن بودم همه صدای شلیک رو  بالفاصله بلند شدم و سمت میز دویدم. سروصداهای بلند و زیادی از بیرون اتاق می

 کردن مانع ورود بقیه به اینجا بشن. شنیدن و احتماال تیرداد و صوف و زهرا داشتن سعی می

تک کشوها رو درآوردم و خالیشون  سریع و تندتند کشوها رو بیرون آوردم و کل محتویاتشون رو روی میز خالی کردم. تک

 کردم؛ اما اثری از تبلت نبود.

 عصبی در کمدش رو باز کردم و باز هم نبود. 

 بیشتر بشه. شد استرسمها باعث میصدای کوبیده شدن چیزی به در اومد و جیغ و دادها بیشتر شدن. این

زیرلب فحشی دادم و عصبی خم شدم و کل میز رو زیر و رو کردم که یهو چشمم به قسمت زیری میز افتاد. دست دراز کردم و 

 دیدم اما متوجه چیزی شدم. زیرش لمس کردم. چیزی نمی

دم و تقریبا زیر میز رفتم  سریع کشیدمش اما جدا نشد. انگار که اون چیز با چسب به سطح زیری میز چسبیده بود. بیشتر خم ش

 و سعی کردم دو دستی تالش کنم.

تر کشیدمش که یهو کامل کنده و جدا شد محکم کشیدمش و صدایی اومد و انگار یه قسمتش کنده شد. بیشتر زور زدم و محکم

 و من بالفاصله برش داشتم و بلند شدم و ایستادم.

 پاکت هم داخل پالستیکی پیچیده شده بود و دورش پر چسب بود. بهش نگاه کردم و دیدم یه تبلت بود که داخل پاکت و 

هام گرد شد و سریع سمت پنجره رفتم و  ای زدم که یهو صدای بلند آژیر ماشین پلیس از بیرون شنیده شد. چشملبخند گنده

 نگاهی انداختم. بدبخت شدیم یکی با پلیس تماس گرفته بود. 

ای اونجا نگاهی به میز و بعد در اضطراریم سمت در برم که یهو متوقف شدم. نیمسریع تبلت رو داخل کیفم گذاشتم و خواست

 بود انداختم. 

سریع سمت میز رفتم و شالم رو درآوردم و تندتند باهاش کل کشوها و چیزهایی که بهشون دست زده بودم رو پاک کردم. بعد  

کردم تخته و اون همه مهره رو دونه دونه  قت نمیکردیم رفتم. چون وسمت میز کوچیکی که داشتیم روش شطرنج بازی می

جا رو تمیز کردم و تند از کنار جسد غرق خون  جا ریختم تو کیفم و بعد میز و همهشون رو یکتمیز کنم تا ردم پاک شه، همه

 ترابی گذشتم و سمت در اضطراری رفتم.

تم. صدای جیغ و داد و فریاد و آژیر ماشین پلیس با مردمی  ها پایین رفشالم رو سرم کشیدم و بعد در رو باز کردم و تند از پله

باری رو ساخته  دادن، همه و همه با هم ادغام شده بود و فضای تشنجخواستن رد بشن و برن و هم رو هل میکه تندتند می

 بود.

از بین اون همه آدم   ها پایین رفتم و وارد پارکینگ شلوغ و مر سروصدای شرکت شدم. کامال عادی و معمولیسریع از پله

ای که خیلی شلوغ شده بود و پر تجمع بود و پلیس هم  زده گذشتم و بعد از ساختمون شرکت خارج شدم و دم ورودیوحشت 

 اونجا بود، ایستادم.
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همه ریخته بودن بیرون و این بیرون بدتر از داخل ساختمون شلوغ بود. به اون همه ازدحام و شلوغی و سروصدا نگاه کردم  

 اومدن.یهو چشمم به تیرداد و صوفیه و زهرا افتاد که داشتن این سمت می که

زیرچشمی نگاهشون کردم که متوجهم شدن و عادی سمتم اومدن. آروم راه افتادم و از اونجا فاصله گرفتم و مثل یه آدم عادی  

 رو راه رفتم و تیرداد و صوفیه و زهرا هم پشت سرم اومدن. تو پیاده

 سرم آروم ازم پرسید: تیرداد از پشت 

 چیشد؟  -

 من هم همراه با لبخندی، آروم جواب دادم: 

 موفق شدیم. -

*** 

 )سامیار(

 

ی نامعلوم خیره بود  روی صندلی داخل اتاق سرگرد تکونی خوردم و دوباره بهش نگاه کردم. دست به چونه، متفکر به یه نقطه

 و کامال مشخص بود که ذهنش درگیره. 

یم وارد نیروی اصلی بشیم و آوین رو پیدا کردیم و حاال من پنهانی اومدم اینجا تا بهش اطالع بدم و با هم  براش گفتم که تونست

 ای کنیم تا بتونیم هرچه زودتر این بازی رو تموم کنیم. ریزییه برنامه

 سرگرد لطفی نفسش رو بیرون داد و باالخره به حرف اومد:

 گدار به آب بزنیم و یهویی حمله و دستگیرشون کنیم.بی کنم تهش بایدنمیشه، هر طور که فکر می -

 سوالی نگاهش کردم که خودش گفت: 

تونیم  . نمیجوریشم دیر شده. ما چندین ساله که دنبال بابک سلطانی هستیم و حاال شانس بهمون رو کرد و پیداش کردیمهمین -

و بخوره، همین االنشم خیلی خوش گذرونده. بسشه، باید  بازم صبر کنیم و اجازه بدیم آدمای بیشتری رو بکشه و حق بقیه ر

 دیگه هم خودش و هم اون باندش رو از سر راه برداریم.

 پرسیدم: 

 ریزی قبلی بگیریمشون؟گید که بدون برنامهیعنی می -

 سر تکون داد و گفت: 

اونجا رو زیر نظر داشته باشن، امشب ها استتار کنن و تو فکرمه که چندی از نیروهامون رو اعزام کنیم تا اون نزدیکی -

 احتماال با کل نیروها بریزیم سرشون. 

 ابروهام باال پرید و گفتم:

 امشب؟! جداً؟  -

 گفت: 

 همین االنشم زیادی معطل کردیم.  -

دونستم چی درسته چی  کردم. دیگه نمیهام کشیدم. احساس خستگی ذهنی و جسمی مینفسم رو بیرون دادم و دستی به چشم

 غلط.

 سرگرد لطفی دوباره گفت:

شماها امشب حتما آمادگی داشته باشید. دخترتون رو پیش خودتون نگه دارید و آماده باشید که به احتمال قوی و قطعی   -

 امشب عملیات انجام میشه.
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 چه زمانی دقیقا؟ -

 کمی فکر کرد و گفت:

 کنید، زمان مشخص نیست ولی قطعیه. شاید اواسط شب. شما از اول شب آمادگی داشته باشید و حفظش  -

کردیم. انگار  جوری آوین رو تو اون عمارت پیدا میگفتم و یهطور بود باید به رها و بقیه میخسته نگاهش کردم. پس اگه این 

 قرار بود امشب این بازی مسخره باالخره تموم بشه!

*** 

 )آوین( 

 

ی  توی محوطه ۶ردم، با هم قرار گذاشتیم تا بعدازظهر حدودهای ساعت قبل از اینکه از اون ورزشگاه و از پیش خاله آنید برگ

 و داخل باغ هم رو ببینیم و اگه بتونه مامان و بابا و بقیه هم بیاره. 

محض تاب و دلتنگشون بودم. خیلی زیاد. فقط دوست داشتم بهقرار بود که اندازه نداشت. بیقلبم انقدر برای دیدنشون بی

شون و بپرم تو بـ*ـغلشون. انقدر سفت بگیرمشون که دیگه هیچ نیرویی تنونه جدامون کنه و بهشون قول  دیدنشون بدوئم سمت

 بدم دیگه هرگز از پیششون نمیرم.

ها رو دادم تا وقتی که خواستیم بریم اونشون برای فرار از اینجا چیه؛ اما حتما باید به رضا و ترانه خبر میدونستم نقشهنمی

 ها نمیرم.بریم. من به هیچ عنوان بدون اون هم با خودمون ب

شون بهم بگن تا بعدش به رضا و ترانه خبر  ی نقشهمنتظر بمونم و صبر کنم تا ببینمشون و بعد درباره ۶فقط باید تا ساعت 

 بدم.

*** 

 )رها( 

 

پرو شدیم و منتظر حضور  ربع پیش من و صوف و تیرداد و زهرا از ماموریتمون برگشتیم و حاال وارد همون اتاق تقربال یک

 الیاسی و سامیار و مانی و سعیدی بودیم. 

 هر چهار نفرمون تو اتاق ایستادیم و منتظر موندیم که یهو تیرداد گفت:

 اون تبلت رو ببینم.  -

م شون هش رو بیرون کشیدم. بهش نگاه کردم و بقیهبا یادآوری اون تبلت، بالفاصله و سریع زیپ کیفم رو باز کردم و بسته

 سمتم اومدن.

 زهرا گفت: 

 کل اون بلبشو برا این بود؟!  -

 چیزی نگفتم که صوفیه پرسید:

 از همون اول قصد کشتنش رو داشتی؟  -

ای یخ زد. بعد از هیجده سال متوالی، بعد این  دوباره که اون صحنه و اون جسد غرق خون یادم اومد، این بار قلبم برای لحظه

 دوباره یکی رو کشتم! یه آدم رو. من دوباره خون ریختم! همه سال طوالنی، من 

 نفسم رو دردناک بیرون دادم و گفتم:

 ای نبود.راه دیگه -

 زهرا پرسید: 
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 جوری کشتیش؟ چه -

 کردیم و حین بازی کشتمش. داشتیم شطرنج بازی می -

 تیرداد ابروهاش باال پرید و متعجب پرسید: 

 کردین؟!شطرنج بازی می -

 اومد؟ مون برگشتیم و با الیاسی مواجه شدیم. پس چرا سامیار نمیبش رو بدم که یهو در اتاق باز شد و سریع همهخواستم جوا

 سمتمون اومد و پرسید:

 چیشد گرفتینش؟  -

ای زد و سمتم اومد و ازم گرفتش. بهش نگاه  بقیه کنار رفتن و من جلو رفتم و بسته رو سمتش گرفتم. با دیدنش لبخند گنده

 با خوشحالی شروع به بررسیش کرد.  کرد و

 لبخند زد و گفت:

 عالیه.  -

 پرسیدم: 

 خودشه دیگه؟ -

 گفت: 

 صددرصد. -

 بعد نگاهم کرد و پرسید:

 دستش آوردین؟جوری بهچه -

 نگاهی به بقیه انداختم و بعد از مکثی، سر تکون دادم و گفتم:نیم

 مهم نیست. -

بار مانی و سعیدی داخل شدن ولی خبری از سامیار نبود.   و دوباره در باز شد و اینبا تای ابرویی باال رفته نگاهم کرد که یه

 نگران و متعجب نگاهشون کردم که این سمت اومدن و الیاسی سمتشون برگشت.

 پرسید: 

 برگشتین؟ دارابی کو؟  -

 سمتمون اومدن و مانی گفت:

 اومد. میها پشت سرمون دونم. داشت با ماشین عتیقهنمی -

 سعیدی هم گفت: 

 گشتیم. ساعت پیش رسیدیم و داشتیم دنبالتون میدیر کرده. ما نیم -

 هام گرد شد و ترس سراسر وجودم رو دربر گرفت. سامیار! یعنی چیزیش شده؟ چرا هنوز برنگشته؟ چشم

. سر  ای اطمینان باز و بسته کردهاش رو بربه مانی نگاه کردم که چشمش بهم افتاد و نگاه نگرانم رو که دید نامحسوس چشم 

 س و جای نگرانی نیست. ولی کنجکاو بودم. شدهبینیدر نیاوردم اما حداقل فهمیدم که اتفاق از قبل پیش

 الیاسی کالفه پوفی کشید و اخمی کرد و آروم غرید:

 پس کجا مونده؟ -

 هم نگاه کردیم و سعیدی دوباره گفت:همه به
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 افتاده! هاشاید اتفاقی برا عتیقه -

 مانی گفت:

 بهتره بد به دلمون راه ندیم، باالخره که میاد.  -

 هاش کشید و گفت: الیاسی عصبی دستی به چشم

 خواد ببینه، حاال معلوم هم نیست دارابی کجاست.ها رو میی دیگه این تبلت و ادن عتیقهساعت و پنج دقیقهرئیس دقیقا نیم -

 جام. من این  -

مون سرهامون چرخید و برگشتیم و سامیار رو دیدیم که داخل اتاق شد و به سمتمون  اتاق پیچید، همه با صدای سامیار که تو

 اومد. سعی کردم خوشحالیم رو نشون ندم و تو دلم ذوق کنم. 

 الیاسی عصبی سمتش رفت و گفت:

 معلوم هست کجایی؟!  -

 روش ایستاد و بعد گفت:سامیار مثل همیشه خونسرد، روبه

ر شد تو راه و مجبور شدم تو جاده بمونم تا از یکی کمک بگیرم و باالخره یکی بود که بتونه با کمی بخشش و  ماشین پنچ -

 لطف کمکم کنه. 

 روی الیاسی نگه داشت و گفت:این رو گفت و بعد سوئیچی رو روبه

 ی گنجتون. اینم کلید صندوقچه -

گذشت و طور که از کنار سامیار میو از دستش گرفت و همونالیاسی با تای ابرویی باال رفته نگاهش کرد و بعد سوئیچ ر

 رفت، گفت:طرف در می

 جا کنیم. ها رو جابهیکی بیاد کمک تا عتیقه -

 هنوز حرفش تموم نشده بود که سعیدی از جا پرید و سمتش قدم تند کرد و گفت:

 من میام قربان.  -

همه سمت سامیار رو کرد و سامیار هم فرصت سوال پرسیدن  و بعد پشت سرش رفت و هردو از اتاق خارج شدن. بالفاصله 

 نداد و گفت: 

 رفتم پیش سرگرد لطفی.  -

 مون گرد شد و مانی پرسید:های همهچشم

 اینو که گفته بودی، بعدش؟ -

 رو کردیم سمت مانی و تیرداد متعجب گفت:

 دونستی؟!تو می -

 انداخت:مانی سر تکون داد و تیرداد رو به سامیار تیکه 

 ایم؟دستت درد نکنه رفیق قدیمی! حاال ما غریبه -

 سامیار کالفه گفت:

 وپرت نگو تیرداد. خیلی یهویی این نقشه به ذهنمون رسید، وقت نشد بهتون بگیم.چرت -

 مانی گفت:

 کنی؟ ولش کن! ادامه رو بگو. چینی میچرا مقدمه -

 سامیار هم گفت:
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ی اصلی و همچنین پیدا کردن آوین رو گفتم و اونم گفت حاال که تا این مرحله پیش رفتیم  رفتم و ماجرا و ورودمون به نیرو -

 کنن تا حمله کنن.دیگه الزم به معطل کردن نیست و امشب نیروهاشون رو اعزام می

 مون همزمان گفتیم:به محض اینکه این حرف از دهنش خارج شد همه

 چی؟! -

 سامیار چیزی نگفت که من سریع پرسیدم:

 خوان حمله کنن؟ چرا امشب؟ یعنی چی؟! یعنی امشب می -

 نگاهم کرد و گفت: 

گنـ*ـاه  خاطر اونایی که بیخاطر بقیه. بهخاطر ما، بهی کافی دیر شده، باید تمومش کنن. نه بهچون همین االنشم به اندازه  -

 خاطر همه، امشب باید تموم بشه. دادن. بههاشون خورده شده، اونایی که عزیزانشون رو از دست کشته شدن، اونایی که حق

 صوفیه پرسید:

 امشب چه زمانی؟ -

 سامیار گفت:

 احتماال اواسط شب؛ اما گفت شب که شد شما با آوین آماده باشین.  -

 زهرا پرسید: 

 جوری پیدا کنیم؟!خب االن آوین رو چه -

 یهو کسی گفت: 

 به راحتی. -

 اومد. با دیدنش لبخند زدم و زهرا گفت:اتاق شده بود و داشت سمتمون میبرگشتیم و آنید رو دیدیم که داخل 

 آنید! -

مانی سریع سمتش رفت و بعد بالفاصله همدیگه رو بـ*ـغل کردن و ما هم همه رومون برگردوندیم. بعد سمتمون اومد و زهرا 

 از آنید پرسید:

 جوری اومدی؟چه -

 آنید لبخند زد و گفت:

 دونستم اینجایین، قبال دیده بودمتون. های بوکسم رو از تو کیفم که دخل اتاقمه بیارم. میاینکه باید دستکشی به بهونه -

 صوفیه ازش پرسید: 

 منظورت از به راحتی چی بود؟ -

 آنید نگاهش کرد و گفت:

 تونیم آوین رو پیدا کنیم، درواقع خودش میاد پیشمون. به راحتی می -

 و من با تعجب پرسیدم:  متعجب و گیج نگاهش کردیم

 چی میگی آنید؟! -

 بهم نگاه کرد و گفت:

ی نجاتش رو براش  ی حضورمون اینجا و نقشهمن آوین رو دیدم. اول منو نشناخت اما خودم رو معرفی کردم و بعد کل قضیه -

 تو باغ محوطه هم رو ببینیم، میاد اونجا. ۶تعریف کردم. قراره امشب ساعت 

 کردم و سامیار ازش پرسید:زده بهش نگاه شگفت 
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 باهاش قرار گذاشتی؟  -

 آنید گفت:

 اونجا. ۶مون ساعت همه -

 تیرداد گفت: 

 گیم.ی امشب رو براش میبینیمش و نقشهعالیه دیگه، می -

 آنید گفت:

 البته قبلش بهتره برا منم بگین. -

*** 

 )آوین( 

 

 ه هم همراهم اومد و گفت: ها پایین اومدم. ترانزیرلبی فحشی نثار رضا کردم و از پله

 بیچاره رو که با فحشات تخریب کردی! -

 کالفه غرغر کردم:

 جور مجبور نباشم کل عمارتو زیرورو کنم؟!چرا بهم نگفته دقیقا اتاقش کجاست تا االن این -

 سعی کرد آرومم کنه: 

 شاید یادش رفت.  -

کدوم گوریه، به سمت اتاقم حرکت کردم و در جواب ترانه، با لحن نتیجه به دنبال رضا که معلوم نبود بعد از کلی گشتن بی

 ای گفتم:مسخره

 قانع شدم. -

م رو گرفت و مشتی به بازوم زد و من کالفه در اتاقم رو باز کردم و خواستم داخل بشم که با دیدن رضا داخل اتاقم جا  تیکه

 یستاده بود و لیوانی دستش بود. برگشت و با دیدنم گفت:های گرد بهش زل زدم که کنار تختم اخوردم. ایستادم و با چشم

 اِ آوین اومدی؟ دنبالت بودم. -

 ترانه از کنارم سرک کشید و پرسید:

 چیشده؟!  -

 های بلند سمتش رفتم و غریدم: با تموم حرص تو وجودم بهش زل زدم. بعد با قدم

 کنم رضا! قاچت میقاچ -

ایستاده بود و بهم زل زده بود که بهش رسیدم و یکی محکم زدم تو سرش که دادی زد و بلند  های گرد طور با چشمرضا همون

 گفت: 

 این دیگه برا چی بود؟!  -

 بلند غریدم:

کنم برای پیدا کردنه توئه دیالق! بعد تو  ساعته دارم با ترانه این همه پله رو باال و پایین میلندهور معلوم هست کجایی؟! یک  -

 کردی؟!میشه بگی داشتی چه غلطی می توی اتاق منی؟

 مالید، با اون یکی دستش لیوان رو جلوم گرفت و گفت: که که با دستش سرش رو میرضا شوکه و درحالی
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ش کردم تا اومدی بخوری که نیفتی رو  احمق اومدم این مخلوط رو بهت بدم که رئیس داده. دیدم نیستی خودم برات آماده -

 دستمون.

 تر با خودش غرغر کرد:کشید و آروم بعد سرش رو دست

 وحشی! -

 متعجب به اون و لیوان نگاه کردم که ترانه سمتمون اومد و گفت:

 حاال ول کنین این بحث رو. آوین باهات کار مهمی داشت. -

 رضا لیوان رو دستم داد و پرسید:

 چی؟ -

 فشون نداشتم؛ اما واقعا مجبور بودم. به رضا گفتم: میلی به محتویات لیوان نگاه کردم. واقعا عالقه به خوردن و مصر با بی

 درمورد فرارمونه.  -

 و نگاهش کردم که پرسید: 

 فرارمون؟ یعنی چیزی تو ذهنته.  -

 نه درواقع. -

 کالفه نگاهم کرد و گفت:

 میشه مثل آدم حرف بزنی و توضیح بدی؟! -

 نگاهش کردم و گفتم:ای کشیدم و لیوان رو روی پاتختی گذاشتم. بعد نفس خسته

ی من پنهانی اینجان تا منو از اینجا بیرون ببرن. اون ببین، من قضیه رو برای ترانه هم تعریف کردم. موضوع اینه، خونواده -

م بودن که با ظاهرسازی و مدارک جعلی و شامل چیزا تونستن با نیروهای جدیدی که اون روز اومدن، چندتاشون خونواده

جوری وارد اینجا بشن و تظاهر کنن که نیروهای استخدامی هستن؛ اما در اصل اومدن تا منو از دا کنن و این کمک پلیس منو پی

 اینجا فراری بدن. 

باز و متعجب بهم زل زده بود، نگاه کردم.  های گرد شده و دهن نیمهها همه رو تعریف کردم و به رضایی که با چشممن این

 گفتم:

 شون رو برام بگن، تو و ترانه هم باید بیاین.تو باغ هم رو ببینیم که نقشه ۶ه امشب ساعت منم تازه فهمیدم و قرار -

 هاشون رو باال برد و گفت:یهو رضا دست

 یه دقیقه، یه دقیقه!  -

 سوالی نگاهش کردم که گیج پرسید: 

خوان این کار رو  جوری میاصال چهجوری اومدن اینجا؟ جوری ممکنه؟ چهیعنی االن تموم اینایی که گفتی واقعین؟! آخه چه -

 کنن و فراریت بدن؟! 

 گفتم:

 . شون سر دربیارم، خب؟ شما هم باید بیاین؛ پس باید تا اون موقع صبر کنیمببین من قراره امشب ببینمشون و از نقشه -

. باز  ط بهم زل زدش، فقزدهخواست چیزی بگه اما فقط دهنش باز موند و صدایی ازش خارج نشد و با نگاه شوکه و حیرت

 تر بود!العمل ترانه معقولعکس 

 هام رو چرخوندم و گفتم:ش کالفه شدم و چشمآخر سر هم از طرز نگاه مسخره

 حتما تو باغ باشین. ۶بسه رضا. االنم برین تا کسی ندیدتتون و ساعت  -

 ترانه گفت: 
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 بینیم.ت رو میپس اون موقع تو و خونواده  -

زده بود رو گرفت و با خودش به   چنان شوک، بهمون زلاون هم دست رضایی که تو سکوت و همبراش سر تکون دادم و  

 بیرون اتاق کشید و گفت: 

 ی یخی. بیا بریم مجسمه -

و از اتاق بیرون رفتن و در رو بستن. نفسم رو بیرون دادم و برگشتم. به لیوان نگاه کردم و خسته برش داشتم و روی تختم  

 م کردم. کردم، ناامیدانه محتویات اون لیوان رو بلعیدم و وارد معدهه پاهام رو دراز میکنشستم و درحالی

*** 

دو ساعت بعد، تقریبا با سردرد بیدار شدم. بعد از خوردن اون کامال بیهوش شدم و زمان از دستم در رفت. به ساعت نگاه  

 ونده.و دیدن مامان و بابا م ۶ساعت تا ساعت کردم و فهمیدم که فقط یک

کرد. هم  هیجان، اشتیاق، دلتنگی و ترس و ذوق و همه و همه با هم تو وجودم قاطی شده بود و انگار داشت متالشیم می

 دونستم با خودم چند چندم!ترسیدم، هم خوشحال بودم و هم مضطرب. اصال نمیمی

خواستم بپوشمشون رو روی تخـت انداختم و هایی که میتوجه به سردردم، سمت کمد رفتم. لباسسریع از جام بلند شدم و بی

هام ها رو تنم کردم و پوتینای زدم و باال سرم بستمشون و برگشتم سمت تختم و تندتند لباسسمت آینه رفتم. به موهام شونه

 رو پوشیدم.

هام  از ِکیه که چشم ساعتم رو انداختم و بعد برگشتم و تو آینه به خودم نگاه کردم. از ِکیه که اینجور الغر و ضعیف شدم؟

 جوری ببینن؟فروغ شده و زیرشون گود افتاده؟ چرا اینجوری شدم؟! یعنی قراره من رو این بی

خاطر اون موادهای کثافته، و ضربات روحی. من باید از اینجا برم، باید برم و خودم رو درست کنم. باید  ش به. همهآهی کشیدم

 ونی که نه معتاد بود و نه قاتل و خالفکار. من باید خود قبلم بشم. باید! مثل قبل بشم، اون آوین سرخوش و شاد. ا

سمت در رفتم و از اتاقم خارج شدم. نگاهی به راهروها انداختم. خلوته خلوت بود و خبری از هیچ کی نبود. نفسم رو فرو دادم  

 و راه افتادم.

 دنبالشون ممکنه دیر بشه یا کسی سه تایی ما رو ببینه و شک کنه.با ترانه و رضا دم در حیاط قرار گذاشتم. اگه االن برم 

دقیقه گذشته بود. الزم به عجله نبود؛   ها آروم آروم پایین رفتم و نگاهی به ساعت مچیم کردم. بیستبا آسانسور نرفتم. از پله

 خواستم زودتر ببینمشون.قرارم که میاما امان از دل بی

ها رو هم گذروندم و باالخره  ی بعدی رفتم. اونپلهی پایین شدم و به طرف راهها پایین رفتم و وارد طبقهپلهصدا از تند اما بی

 وارد سالن اصلی شدم.

ساعت مونده بود. سریع سالن رو طی کردم و سمت در خروجی رفتم و همین که دست دراز کردم تا  به ساعت نگاه کردم. نیم

 گفت: کسی از پشت سرم بازش کنم، 

 اول شب جایی داری میری، آوین؟  -

اومد و سمت من  شوکه از جام پریدم و بالفاصله برگشتم و با سلطانی چشم تو چشم شدم که داشت از تاریکی سالن بیرون می

 های گرد و متعجب بهش نگاه کردم که سمتم اومد و سوالی بهم نگاه کرد. کرد. با چشمحرکت می

 کنت گفتم:آب دهنم رو قورت دادم. با ل

 کم هوا بخورم!رفتم یهخب... خب من داشتم می -

 هاش رو داخل جیبش فرو کرد و گفت:روم ایستاد. دستتای ابرویی باال انداخت و بعد دقیقا روبه

 این موقع؟  -

 ای باال انداختم و گفتم:شونه

 . چه موقعی از االن بهتر؟ سر شبه، هوا خنک و خوبه  -
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ی بیرون رفتن دارن که برای ماموریتی، به  ی بری بیرون آوین؛ چون تنها کسایی این موقع اجازهتونولی متاسفانه نمی -

 ای؟ای اعزام شدن. متوجهمنطقه

 ش کنم:اوه خدایا توی بد موقعیتی بودم! سعی کردم توجیه

 اما من واقعا حالم زیاد خوب نیست، جداً به هوای آزاد نیاز دارم! -

 مغرور نگاهم کرد و گفت:

 تونم یه بسته قرص با دوز باال بهت بدم.تونی؛ اما اگه بتونم کمکی برای حال بدت کنم، میمتاسفانه نمی -

 عصبی نگاهش کردم و غریدم: 

 خوای معتاده قرصمم کنی؟! اعتیاد به مواد کم بود، حاال می -

 ابروهاش رو باال داد و گفت: 

 یعنی ترجیح میدی درد بکشی؟  -

 عصبی بهش گفتم: 

 ه اینو ترجیح میدم تا وابستگی به یه مشت کثافت!آر -

 لبخند تمسخرآمیزی بخم زد و گفت: 

 هرطور میلته آوین.  -

 ها اشاره کرد و گفت:بعد دستش رو بلند کرد، به باالی پله

 کنم.تونی داخل اتاقت به درد کشیدن ادامه بدی. تا دم در اسکورتت میحاالم می -

 جوری برم؟خواست تا دم در بیاد؟ حاال چهومی زد. این افتضاح بود! واقعا میشوکه نگاهش کردم که پوزخند آر

ها حرکت کردم و سلطانی هم پشت نگاهی به ساعت انداختم. پنج و چهل دقیقه بود. نفس عمیقی کشیدم و آروم سمت پلهنیم

 سرم اومد. انقدر بیکاره که دنبال من راه افتاده؟!

بار  اومد. من هم هر دقیقه یکسمت اتاقم رفتم و اون هم خیلی آروم دقیقا پشت سرم همراهم میها گذشتم و من جلوجلو از پله

 اومد.کردم. از این وضعیت اصال خوشم نمیبه ساعت نگاه می

کشیدم و . برگشتم سمت سلطانی و بهش نگاه کردم که به داخل اتاقم اشاره کرد. پوفی روی در اتاقم ایستادم و بازش کردمروبه

 رفتم داخل و در رو بستم.

جا ایستادم و منتظر موندم تا سلطانی بره که یهو صدای کلید انداختن شنیدم. شوکه سریع دستگیره رو گرفتم و  عصبی همون

 پایینش دادم و در کمال تعجب دیدم در باز نشد! 

 د. اون، اون در رو روم قفل کرده بود!شهای گرد تندتند باال و پایینش کردم اما واقعا باز نمیبا دهن باز و چشم

 عصبی و حرصی بلند جیغ زدم:

 این کار یعنی چی؟! -

 ور در اومد:صدای سلطانی از اون

 یعنی اینکه حق خروج از اتاقت رو نداری.  -

 عصبی محکم کوبیدم به در و جیغ زدم: 

 در رو باز کن! -

 متاسفانه نمیشه آوین.  -

 داد زدم و تندتند کوبیدم در.
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 این در رو باز کن! لعنتی در رو باز کن! -

 گفت: 

 کنم که این زمان تنبیه تا فردا طول نکشه.بهتره دختر خوبی باشی وگرنه تضمین نمی -

 بلند غریدم:

 تونی منو اینجا زندونی کنی!تو نمی -

 تونم.چرا می -

 جیغ زدم: 

 تونی!نمی -

 گفت: 

 ت فرو کن.رئیسم؛ پس هر کاری که بخوام انجام میدم، اینو تو اون کلهامتحانش مجانیه. و درضمن، من اینجا  -

 به در لگد زدم و غریدم:

 تو هیچ خری نیستی! حاالم در رو باز کن، بازش کن! -

 صدایی نیومد. دوباره داد زدم: 

 هوی با توام! گفتم در رو باز کن. -

 سرهم کوبیدم به در و جیغ زدم:سکوت. عصبی پشت 

 ام! این دره لعنتی رو باز کن. کدوم گوری رفتی؟ بیا اینو باز کن عوضی!مردک با تو -

؛ اما اون رفته بود و من رو تو اتاقم  زدمپروندم و جیغ میزدم و لگد میافتادم و پشت هم و تندتند مشت میداشتم به گریه می

 حبس کرده بود.

پونزده دقیقه مونده بود. با بغض نگاه از ساعت برداشتم و به  با حالی خراب سریع برگشتم و نگاهی به ساعت انداختم. فقط 

کم مامان و بابا و بقیه هم میان. ما  جوری برم بیرون؟ االن ترانه و رضا منتظر من هستن و کمدور و بر نگاه کردم. آخه چه

 . اوه خدایا!ی فرار داریم، من باید بدونم و براش آماده باشمنقشه

.  . آروم اشک ریختم و به حالم تاسف خوردمسر خورد و سرخورده و عصبی و ناامید به در تکیه دادمهام هام روی گونهاشک 

 تونم نجات پیدا کنم؟ حاال چیکار کنم؟تونم فرار کنم؟ نمیتونم از اینجا برم بیرون؟ نمییعنی نمی

گریه کردم و ناامیدانه با حال بدم تاسف   هام رو محکم بستم و آرومهام سقوط کردن. چشمدستم رو جلوی دهنم گذاشتم و اشک 

 خوردم.

*** 

 )رها( 

 

.  ای ایستاده بودن و کالفه منتظر بودنکردم و با نگرانی فقط منتظر اومدن آوین بودم. بقیه هم گوشهطول باغ رو تندتند طی می

ی زمانی و جدا جدا اومده  ا فاصلهمون بها پنهون شده بودیم. همهالی درختچند دقیقه زودتر به باغ اومدیم و پشت و البه

 بودیم تا کسی با یهویی دیدن ما کنار همدیگه، بهمون شک نکنه. 

 کردیم. توی اون هوای سرد و آسمون سیاهی که مشخص بود ابریه، ایستاده بودیم و عصبی به هم نگاه می

 دم: رسید نگاه کردم و پرسینظر میبه سامیار که به درختی تکیه زده بود و کالفه به

 ساعت چنده سامی؟ -

 به ساعت مچیش نگاه کرد و جواب داد: 
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 شیش و چهار دقیقه.  -

 عصبی لگدی به سنگ جلو پام زدم و گفتم: 

 پس چرا نمیاد؟ نکنه دیدنش؟!  -

 ورم گفت: آنید از اون

 چرا الکی نگرانی رها؟ آروم باش، میاد.  -

 برگشتم سمتش و پرسیدم: 

 تو مطمئنی گفت همین جا؟  -

 کالفه گفتم:داد که  سر تکون

 پس کجا... -

مون ساکت شدیم و من سریع برگشتم و با امید دیدن شد. همهاما یهو وسط حرفم صدای پایی شنیدم که داشت بهمون نزدیک می

 شن. آوین به اون سمت نگاه کردم که دیدم دو نفر دارن نزدیک می

 کردن. سامیار خیلی آروم گفت: میاخم محوی کردم و بقیه نگاه کردم که همه به اون سمت نگاه 

 ساکت باشین!  -

 آروم و ساکت موندیم و منتظر شدیم تا ببینیم چی میشه که یهو صدای غرش بلند رعدوبرقی از آسمون اومد. 

مون به باال نگاه کردیم که آسمون برق زیادی زده بود و غرش بلندی کرده بود. البد االن بارون میاد. بازون رو فقط کم  همه

 شتیم! دا

اومدن. کامال نزدیکمون بودن. سامیار بهمون اشاره کرد تا  نگاه کردم و دیدم که اون دو نفر دقیقا داشتن سمت ما می

 هایی که همراهمون آورده بودیم رو دربیاریم. اسلحه

تظر موندیم. اون هامون رو بیرون آوردیم و منصدا اسلحهمون آروم و بیآسمون دوباره رعدوبرق بلند و ترسناکی زد. همه

 ها رد شدن و حاال کامال بهمون رسیده بودن. دوتا از بین درخت

 سامیار آروم گفت: 

 آماده باشین. -

ها و سایه  روم گرفتم و به محض اینکه باالخره اون دوتا از الی درختصداش تو رعد آسمون گم شد. من اسلحه رو روبه

هاش رو به  ی شلیک شدیم که یهو پسر جوونی دستسمتشون نشونه گرفتیم و آمادهمون بیرون اومدن و جلوم سبز شدن، همه

 ی تسلیم باال برد و گفت:نشونه

 دفاعیم، اونا رو بیارین پایین لطفا! بابا چتونه؟! ما بی -

.  مآسمون این بار بدون غرشی، فقط یهو زوشن شد و من زیر نور آسمون، متعجب به اون دختر و پسر جوون نگاه کردی

 ش رو پایین آورد و جدی گفت: سامیار اسلحه

 شما دوتا کی هستین؟ -

 دختر که انگار کمی ترسیده بود، آروم پرسید:

 شین؟ شما خونواده ما... ما دنبال آوین اومدیم، اون اینحاست؟  -

 هامون گرد شد و من سریع سمتشون رفتم و پرسیدم: با آوردن اسم آوین همه چشم

 شماست؟! آوین پیش  -

 دختر و پسر نگاهم کردن و دختره گفت:

 شما نسبتی با آوین دارین؟ -
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 من مادرشم.  -

 هاشون گرد شد و من دوباره گفتم: هردو چشم 

 آوین کجاست؟ شما کی هستین؟  -

 پسره گفت: 

ی فرار  این نقشهخوس. ما دوستای آوین هستیم. گفت که این موقع و اینجا با شما قرار داره و میمن رضام، اینم ترانه -

مون بیایم  بریزین و گفت ما هم بیای. قرار بود سه تایی با هم از اینجا بریم. ما منتظرش بودیم تا بیاد، چون قرار بود هرسه

 کردیم پیش شما باشه!اینجا؛ اما پیداش نشد و ما هم اومدیم اینجا، فکر می

 ردم. زهرا جلو اومد و گفت:صدای عصبی غرش آسمون دوباره بلند شد و من شوکه نگاهشون ک

 آوین اینجا نیست!  -

 های گرد نگاهش کردن و اون پسره که اسمش رضا بود متعجب گفت:اون دوتا با چشم

 اما گفت با هم میایم اینجا پیش شما!  -

 آنید نگران گفت: 

 شاید اتفاقی براش افتاده!  -

 شد. سامیار عصبی گفت:هرلحظه دلهره و نگرانیم بیشتر می

 ماال دیدنش که داره میاد. احت -

 تیرداد گفت: 

 پس باید بریم دنبالش.  -

 مانی بهش نگاه کرد و گفت:

 جوری؟ ممکنه ما رو هم ببینن. چه -

 صوفیه کالفه دستی به صورتش کشید و گفت:

 شم هرآن ممکنه پلیسا برسن!تازه -

 کردیم که ترانه شوکه ازمون پرسید:عصبی به همدیگه نگاه می

 پلیسا؟!  -

 بهشون نگاه کردیم و تیرداد گفت: 

 میشه بهشون اعتماد کرد؟!  -

 رضا سریع وسط پرید:

 این حرف یعنی چی؟! ما دوستای آوینیم، قرار بود سه تایی با هم فرار کنیم!  -

 بهشون نگاه کردم که سامیار گفت:

 االن وقت این حرفا نیست. اونا هم با ما؛ حاال االن باید یه فکری...  -

یقا وسط حرفش، یهو صدای بلندی از بیرون عمارت شنیده شد و به دنبالش صدای بلندی مثل آژیر ماشین پلیس و به دنبالش  دق

هاش، با صدای آژیرها  گفت اینجا محاصره شده و باید همه تسلیم شن! صدای ترسناک و بلند آسمون و برق زدنصدایی که می

 قاطی شده بود. 

 گرد و دهن باز به هم نگاه کردیم. های مون شوکه، با چشمهمه

 صوفیه متعجب گفت:
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 اونا اومدن!  -

 هم نگاه کردیم. نیروها اومده بودن، ما هم آماده بودیم؛ اما آوین کجاست؟!سردرگم همه به

*** 

 )آوین( 

 

جور نشستم و  نقدر گذشته که همیدونم چهدادم. نمیخودم رو مچاله کرده بودم و به صداهای ترسناک و بلند آسمون گوش می

 دارم به رعدوبرِق بی بارون گوش میدم. 

دادم که  کردم؛ اما حالم خیلی بد بود. نشسته بودم و به فریادهای آسمون گوش میهام خشک شده بودن و دیگه گریه نمیاشک 

 ای هم شنیدم.ها، صدای دیگهالی صدای رعدوبرقیهو حس کردم البه

تر شدم. صدای آژیر بود؟ متعجب از جام بلند شدم و سمت پنجره رفتم. پرده رو کنار زدم و  حالی سرم رو بلند کردم و دقیقبا بی

های پلیس دور و اطراف عمارت  های چراغ ملشینپنجره رو باز کردم و متعجب به بیرون نگاه کردم و شوکه دیدم که رنگ

 درحال چرخیدن هستن و صداهای بلند آژیرهاشون تو کل محوطه شنیده میشه.

ی فراره؟ اوه خدایا مرسی،  کنم؟ یعنی این همون نقشهشد. با ذوق بهشون نگاه کردم. خدایا، یعنی دارم نجات پیدا میاورم نمیب

 مرسی!

ای زدم و از خوشحالی جیغی کشیدم که الی صدای رعدوبرق آسمون و آژیرها گم شد. با لبخند به بیرون زل زدم که  لبخند گنده

 زد، تو محوطه پیچید:گو حرف میصدای مردی که داخل بلند

دونیم که یه جایی اون تویی. ما کل این منطقه رو محاصره کردیم و هیچ راهی برای فرار وجود نداره. بابک سلطانی، می -

 حاالم بهتره تسلیم شی و با تموم افرادت بیای بیرون. 

 بیرون زل زدم که دوباره صدای مرد پیچید:ای نیومد بیرون. کنجکاو به کس دیگههیچ خبری نشد. سلطانی و هیچ

 بابک سلطانی، به نفع خودته که تسلیم بشی.  -

ی حیاط  ی محوطهکنه، یهو دیدم که از گوشهکردم قرار نیست هیچی بشه و سلطانی هم کاری نمیکه هنوز فکر میدرحالی

روشون هم الیاسی بود  هایی به دستشون، که روبههایی که قبال دیده بودم، با اسلحهعمارت، یه عده آدم مسلح با همون فرم

 ی عمارت رفتن. ریختن بیرون و به صف و کامال مرتب سمت دروازه

زد و  که آسمون هندز داشت رعدوبرق میایستادن و الیاسی و درحالی ها دم دروازهشوکه به این صحنه نگاه کردم که اون

 شد، بلند داد زد: سردتر می

 فکر کردید بابک سلطانی به همین راحتیا تسلیم میشه؟ شما ها واقعا  -

 صدای بلند اون مرد هم از اون طرف دروازه اومد: 

 به صالح خودشه.  -

 الیاسی بلند گفت:

 بهتره قبل از اینکه به فکر بقیه باشی، به فکر خودت باشی.  -

 مرد گفت:

 من به فکر خودم و تموم مردم هستم که االن اینجام. -

ی اتاقم این صحنه  پیچید و من از این باال و کنار پنجرهاون دوتا توی اون محوطه و زیر غرش آسمون، کامل میصداهای بلند 

 کردم. رو نماشامی

 الیاسی بلند داد زد و گفت: 

 جای بدی رو انتخاب کردی.  -
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ه نفر یا بیشتر بودن، اشاره  هایی که پشت سرش ایستاده بودن و شاید نزدیک به پنجااین رو گفت و بعد برگشت و به تمون اون 

ها  ها شلیک کنه؛ اما یک دفعه و خیلی ناگهانی، صدای شلیکی بلند شد و بعد تیری از الی درختکرد. منتظر بودم یکی از اون

 ها شلیک شد.باغ رها و سمت یکی از اون

م ریخت. من هم متعجب به هتیر به یکیشون خورد و صدای فریادش بلند شد و همه شوکه سمتش برگشتن و کل صفشون به

ها بود. نکنه مامان و بابا و بقیه اونجان؟ ما قرارمون اون سمتی که ازش صدای شلیک اومد نگاه کردم. توی باغ و الی درخت

 اونجا بود! 

  کردم که یهو دوباره از همونجا به سمت اون افراد مسلح شلیک شد و یکی دیگه رو زد. الیاسیداشتم به همون سمت نگاه می

 عصبی فریاد کشید: 

 از همه جا ما رو محاصره کردن. شلیک کنید دیگه لعنتیا!  -

 کنن. این بار صدای رعدوبرق خیلی بلندتر بود و همزمان دیدم که آروم آروم قطرهای ریز بارون دارن از آسمون سقوط می

گرد کردن و از اونجا رفتن. فکر  قبها شلیک کردن و یه عده هم عافراد الیاسی بالفاصله آماده شدن و یه عده سمت درخت

سمت نیروهای پلیس شلیک کردم مثل ترسوها در رفتن؛ اما وقتی یهو روی پشت بوم دیدمشون که سریع از اون باال به

 کردن، شوکه شدم. می

 شده بود. های بلند و بارش بارون مخلوط شد و با صدای رعدوبرقهای ممتد از همه جا و هر سمت شنیده میصدای تیراندازی

 ها و افراد الیاسی. بلبشو و سروصدای عجیبی بود. ها، از سمت پلیسهمه از هر سمتی درحال شلیک بودن. از سمت درخت

زور باال دادم. اون شد اینجا بمونم و فقط نگاه کنم. سریع سمت تـخت رفتم و تشکش رو بهکردم، نمیمن هم باید یه کاری می

 فیش کرده بودم رو برداشتم و بعد سریع سمت در دویدم.ای که تموم این مدت مخاسلحه

. فایده نداشت. عصبی دوباره بهش تندتند لگد  خیز کردم و دویدم سمتش و بهش تنه زدمبا پام محکم بهش کوبیدم و بعد عقب

از هم متالشی  ای که تو اتاق بود و برش داشتم و محکم و با شدت سمت در پرتش کردم. صندلی زدم و بعد رفتم سمت صندلی

 شد اما در باز نشد. 

کردم تا در  شنیدم، مدام تالش میی بارش بارون رو میعالوهمن عصبی، درحالیکه سروصداهای بلند و ترسناک بیرون و به

 رو باز کنم. 

ی دستم رو سمت در پرت کردم که بهش خورد و یک دفعه صدای بلند  آخرش کالفه و عصبی، جیغ خشمگینی زدم و اسلحه

 یک شدن تو اتاق پیچید و فشنگ ازش در رفت.شل

ی پنجره خورد و خردش  های گرد و شوکه سریع جاخالی دادم و خم شدم که تیر دقیقا از باالی سرم گذشت و به شیشهبا چشم

 کرد!

سریع سمتش متعجب و شوکه بلند شدم و به این صحنه نگاه کردم. بعد برگشتم و به اسلحه که کنار در افتاده بود نگاه کردم. 

 گرد کردم و از در فاصله گرفتم. رفتم و برش داشتم و بعد عقب

ی در رو نشونه گرفتم. نفس عمیقی کشیدم و بعد شلیک کردم که صدای بلندی تو کل  گیرهاسلحه رو دو دستی بلند کردم و دست

 با غیژی باز شد. اتاق پیچید و تیر به دستگیره اصابت کرد و یهو دستگیره کنده شد و زمین افتاد و در 

ها برم که توی شلوغی راهرو گم شدم. کل با خوشحالی جیغی کشیدم و بعد سریع از اتاق خارج شدم و خواستم سمت پله

دویدن. شاید بشه  هایی که تو عمارت بودن ریخته بودن بیرون و حیرون و با سروصرای زیاد این طرف و اون طرف میآدم

 ر از اون بیرون بود. گفت سروصدای این داخل خیلی بیشت

ش  خواستن در برن که همهزدن و تندتند میپله انقدر بهم تنه میپله دویدم. توی راهزور از الی بقیه بیرون اومدم و سمت راهبه

 نزدیک بود بخورم زمین. اما کل تالشم رو کردم و به بدبختی از بین اون همه آدم گذشتم و به سالن اصلی رفتم. 

*** 

 )رها( 
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مون پشت گرفت و ما هم همهزد و بارون هرلحظه شدت میاین بیرون بلبشوی عجیب و بدی بود. آسمون مدام رعدوبرق می

کردیم. یه  کردن، تیراندازی میها کمین کرده بودیم و سمت افراد الیاسی و سلطانی که راشتن سمتمون شلیک میدرخت

 کردن. و سمت نیروهای پلیس شلیک میشون هم باالی دیوارهای دورتادور عمارت بودن عده

ها جاخالی بودم. از طرفی هم بارون شدیدی که  های اونکردم از شلیککردم و سعی میکالفه و عصبی بودم. تند تیراندازی می

 م کرده بود. ها کالفههای صورتم پخش بشه و تموم اینبارید باعث شده بود تموم اون گریممی

ترسیدم بیاد  دونستم دقیقا کجاست و یا داخل عمارت چه خبره. میکه خیلی نگران آوین بودم. نمی ها، این بودتر اینو مهم

 بیرون و صدمه ببینه. 

 بین اون همه سروصدا، بلند داد زدم: 

 بهتر نیست یکی بره دنبال آوین؟! -

 ای نداشتن و پشت ما ایستاده بودن، جلو اومد و گفت:رضا که کنار ترانه که اسلحه

 خواین من برم؟می -

 سامیار از پشت درختی کنار کشید و گفت: 

 نه شماها مسلح نیستین، خطرناکه.  -

 نگاهش کردم و گفتم: 

 من برم؟ -

 ها شلیک کرد و بعد دوباره کنار کشید. بهم نگاه کرد و گفت: سمت یکی از اون 

 مطمئنی؟ -

 شون گفتم:. من هم سریع تکونی خوردم و خطاب به همهدادتند سر تکون دادم که اون هم دودل سری به عالمت تایید تکون 

 گردم. با آوین برمی -

م رو هم جلوم نگه داشتم تا اگه . اسلحهها شروع به دویدن کردم و سمت ساختمون رفتمالی درختو ازشون دور شدم و از البه

 کسی خواست بهم تیراندازی کنه، بهش شلیک کنم. 

*** 

 )آوین( 

 

اومد، جیغ  . همه ریخته بودن این پایین و با هر صدایی که از بیرون میها بودپلهتر از راهروها و راه ی شلوغسالن اصلی خیل 

 دوئیدن. کردن و به سمتی میکشیدن و فرار میمی

 به زحمت از بینشون گذشتم و سمت در خروجی دویدم که یهو توسط کسی باز شد و زنی به داخل پرید. متعجب بهش نگاه کردم

 که یه لحظه نگاهش به نگاهم گره خورد و همون موقع شناختمش. اون، اون مامان بود. مامانم! 

 ها، ببینمش و بشناسمش.شاید کلی مواد آرایشی و گریم روی صورتش راه گرفته بود؛ اما تونستم از بین تموم اون 

 . بعد آروم لـب زد: هم کردجا ایستادن و بهش زل زدم که اون هم یه لحظه ایستاد و شوکه نگاشوکه همون

 آوین! -

 زده لـب زدم:من هم شوک

 مامان؟! -

جور شوکه تو بـ*ـغلش یهو سمتم دوید و وقتی بهم رسید، یک دفعه من رو تو آغـوشش گرفت و سفت فشارم داد. من همون

 هایی که توشون اشک جمع شده بود، با بغض گفتم:موندم و با چشم
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 مامان؟! -

 های اشکیش بهم زل زد و گفت:خودش فاصله داد. صورتم رو قاب گرفت و با چشممن رو از 

 جانم عزیزم؟ جانم آوینم؟ دختر قشنگم! باالخره پیدات کردم، باالخره دیدمت! عزیزدلم. -

فت هام راه گرفتن و سداد. این گرمی آغـوش خودش بود. اشک و بعد دوباره من رو تو بـ*ـغلش گرفت. بوی مامانم رو می

 بـ*ـغلش کردم و نالیدم:

 مامان خیلی دلم برات تنگ شده بود! -

 تر بـ*ـغلم کرد و دستی به سرم کشید و گفت:محکم

 منم قربونت برم، منم! -

ریختیم.  هایی که دنبال راه فرار بودن ایستاده بودیم و اشک میتو آغـوش همدیگه، اون وسط و بین تموم اون سروصداها و آدم

 هاش. وای که چقدر دلتنگ خودش و وجودش بودم!دلتنگ صداش بودم. دلتنگ بوش، آ*غو*شش و محبت  قدرآخ که چه

من رو از خودش فاصله داد و با صورت اشکیش، پیشونیم رو بـوسید که من هم دستش رو بـوسیدم. با لبخند نگاهم کرد که  

 گفتم:

 مامان؟  -

 جانم؟ -

 بهش زل زدم و گفتم:

 خیلی دوستت دارم!  -

 ش چکید. دوباره سفت بغلم کرد و گفت:ای اشک از گونهرهقط

 منم دخترم، منم دوستت دارم و بهت قول میدم دیگه هرگز ترکت نکنم!  -

 از بغلش بیرون اومدم و گفتم: 

 اونی که ترکتون کرد من بودم، نه تو و بقیه!  -

 بهم لبخند زد و گفت:

 کنیم. دیگه هرگز همدیگه رو ترک نمی -

 ش تو هم رفت. دستی به صورتم کشید و گفت: دم که یهو چهرهبهش لبخند ز

 چه بالیی سرت اومده آوین؟ چرا این شکلی شدی دخترم؟! -

 آهی کشیدم و گفتم:

 دونم؛ شاید واقعا دارم تاوان پس میدم!نمی -

 بهم زل زد. دستی به صورتم کشید و گفت: 

 ی ماست!دیم. این اتفاقات، تاوان خطای گذشتهکه داریم تاوان پس مینه! این تو نیستی که داری تاوان پس میدی؛ این ماییم  -

 سوالی نگاهش کردم که یهو دستم رو گرفت و من رو همراهش کشید و گفت: 

 تر بریم.زودباش آوین، باید سریع -

 متعجب نگاهش کردم و پرسیدم: 

 کجا؟!  -

 من رو کشید و گفت:
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 باید بریم. این بلبشو باالخره تموم میشه.بابات و دوستات و بقیه بیرونن، ما هم  -

 و دوباره من رو کشید که یهو از بین تمون اون سروصداها، کسی از نزدیکیمون گفت: 

 سارا کاوه؛ پس خودتی، رها! -

روی ما ایستاده بود و  متعجب و شوکه هردومون برگشتیم و سلطانی رو از الی اون جمعیت دیدیم که با کمی فاصله روبه

 . زده بود پوزخندی

 سوالی نگاهش کردم که صدای جدی مامان اومد:

 بابک!  -

 شناسش؟! بابک؟! یعنی می

 سلطانی پوزخندی بلندی زد و قدمی سمتمون اومد و گفت: 

 خیلی وقته ندیدمت رها؛ یا سارا صدات کنم؟ کدومش؟  -

 مامان خشک گفت:

 هرچی دوست داری. -

 سلطانی دوباره پوزخند زد و گفت:

 دی.تغییر کر -

 طور، عوض شدی... تو هم همین  -

 مامان مکثی کرد و ادامه داد:

 عوضی شدی! -

 ای زد و گفت: خندهسلطانی تک

 کنی مسببش خودتی؟فکر نمی -

 مامان عصبی گفت:

 ای، تقصیر من نیست! مسبب تموم اینا خودتی بابک. این که تو یه آشغاله عوضی -

 سلطانی هم اخمی کرد و با حرص گفت:

قا رها، مقصر تموم اینا تویی. تو بودی که بهم خیـ*ـانت کردی، دورم زدی و آخرش منو به این روز انداختی. تو بودی  اتفا -

که یهویی وارد زندگیم شدی، منو درگیر خودت کردی و بعد یهویی هم از زندگیم رفتی و منو نابود کردی. مقصر تموم اینا  

 تویی!

 م ادامه داد:مامان عصبی بهش نگاه کرد و سلطانی ه

ای و حاالم پای پلیس رو باز  البته من انتقام گرفتم؛ ولی انگار توام زرنگ بودی. پیدا کردی و دوباره تظاهر کردی یکی دیگه -

 کردی. 

 مامان گفت: 

 سزای اعمالته اگه هر بالیی سرت بیاد.  -

 سلطانی پوزخندی زد و گفت:

 سر من، یا تو؟ -

. صدای شلیک برابر شد با جیغ بقیه و دردی که توی پهلوم  درآورد و تو یه لحظه، سمت من شلیک کردای و بعد یهو اسلحه

 .تر از من بهم زل زده بودحس کردم. شوکه به مامان نگاه کردم که اون شوکه

صفحه 165 نطفه ي انتقام  : کیمیا وارثی بسم اهللا الرحمن الرحیم

صفحه 165 Skins98.irاسکین 98



هم هو کل تعادلم بهبه پایین نگاه کردم و خون سرخی رو دیدم که روی زمین راه گرفته بود و منبعش من بودم! با دیدن این، ی

 ریخت و پخش زمین شدم و مامان جیغ زد: 

 آوین! -

ای نگاه کرد که پوزخندی زده بود. بعد بهمون پشت کرد  سریع سمتم خم شد و من رو بغلش گرفت تا نیفتم و با خشم به سلطانی

 و رفت.

 و گفت:  مامان سریع با نگرانی به من نگاه کرد و دستش رو روی زخم درحال خونریزیم گذاشت

 آروم باش آوین، آروم باش خب؟ خوب میشی. اصال نترس، نگرانم نباش، من کنارتم! -

 نفس نفس زدم و با درد نالیدم:

 درد... درد دارم مامان!  -

 هاش رو خیس کردن و گفت: هاش دوباره گونهاشک 

 من کنارتم آوین، من کنارتم دخترم!  -

*** 

 )سامیار(

 

ها بود و ودن دروازه رو بشکنن و به داخل نفوذ کنن و حاال تعداد ماها خیلی بیشتر از اوننیروهای سرگرد لطفی تونسته ب

 برای تصمیم گرفتیم من و صوفیه بریم داخل دنبال رها و آوین و بقیه هم بمونن کمک سرگرد و نیروهاش.

ارونی که شدت گرفته بود، من و  ها و زیر بارش بالی تیراندازیی شلوغی که همه ریخته بودن وسط و از البهتوی محوطه

 ش رو پایین دادم و پریدم داخل.صوفیه سمت در ساختمون دویدیم و من سریع دستگیره

 متعجب به سالنی که پر از آدم بود و همه هراسون و با جیغ دنبال راه فرار بودن، نگاه کردم که یهو صوفیه از کنارم داد زد: 

 رها، آوین! -

تر شدن چشمم به رها و آوینی افتاد که روی زمین بود و...  سمتی رفت. دنبالش رفتم و با نزدیک و دیدم که یهو دوید و به

 غرق خون! داد زدم: 

 آوین! -

تندتر دویدم و بعد خودم رو کنارش انداختم و سرش رو تو بـ*ـغلم گرفتم. شوکه بهش نگاه کردم که رنگش پریده بود و  

های گرد به این وضعیتش زل زدم بعد و به رهایی  رفت. با چشمکلی خون داشت میهاش خشک شده بودن و از پهلوش لـب

 نگاه کردم که صورتش خیس اشک بود و متعجب پرسیدم: 

 چه اتفاقی افتاده؟! -

 رها با گریه بین اون همه سروصدا گفت:

 بابک...! -

 خشم کل وجودم رو دربر گرفت و عصبی غریدم:

 اون کثافت!  -

 هوشی. رو به رها پرسیدم:نگاه کردم که انگار هم بیدار بود و هم تو عالم بیبعد به آوین 

 کجاست؟  -

 نگاهم کرد و گفت: 

 کشیش سامیار، من باید اون آشغال رو نابود کنم!تو نمی -
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 کالفه دوباره پرسیدم:

 اون کجاست رها؟  -

 فهمی؟ سامیار من باید اونو بکشم می -

 یهو صوفیه گفت:

 مونم. ، من اینجا کنار آوین میشما دوتا برید -

بهش نگاه کردیم که با اطمینان سر تکون داد و من هم آروم سر آوین رو تو بـ*ـغلش گذاشتم و بعد همراه رها بلند شدم. به  

 هاش رو پاک کرد. بعد به سمتی اشاره کرد و گفت:هوش نگاه کردیم و رها اشکآویِن بی

 اون طرف. -

ن آوردم و بعد با رها اون سمت دویدیم. یه راهروی باریک به یه سالن بزرگ بود. من و رها  م رو از غالفش بیرواسلحه

 به دست و آماده، از اون راهروی ممتد و باریک گذشتیم و بعد باالخره وارد یه سالن بزرگ و تاریک شدیم.  اسلحه

های  طراف سالن بزرگ که پر از صندلیتنها نوری که کمی سالن رو روشن کرده بود، نور ضعیف ماه و بیرون بود. به ا

هاشون جمع شده های بلند داشت و پردهسلطنتی و میزهای چوبی بود، نگاه کردیم. معلوم بود سالن پذیراییه. دورتادور پنجره

 بود.

 رها بلند داد زد:

 بابک کدوم گوری هستی؟!  -

 دا زد:العملی موندم. رها دوباره صی هر عکساسلحه رو جلوم گرفتم و آماده

 با توام عوضی! بیا بیرون ترسو. -

 ترسو تویی که با شوهر عزیزت اومدی دنبال من، رها.  -

سریع هردومون برگشتیم و سلطانی رو دقیقا پشت سرمون دیدیم. از پشت ستونی بیرون اومد و با لبخند خبیثی بهمون زل زد.  

 با دیدنش تمون حرص و خشمم تازه شد. 

 . پوزخندی زد و گفت:من نگاه کرد خشمگین بهش زل زدم که به

 جای من وارد زندگیت کردی؟اینو به -

 آروم غریدم:

 دهنت رو ببند!  -

 خندید و گفت:

تونی فکر کنی که ممکن بود جای تو، االن من همسرش بودم و ما یه دختر خوشگل مثل  چیه؟ روی این جمله حساسی؟ نمی -

 با؟ درکش برات سخته؟گفت باآوین داشتیم و اون جای تو، به من می

 این بار داد بلندی زدم که دورتادور سالن اکو شد و پیچید:

 گفتم خفه شو! -

 رها آروم دستم رو گرفتم و سلطانی فقط پوزخندی زد. قدمی سمتمون برداشت و گفت: 

 تصور و تجسمش سخته، نه؟ -

 غریدم: 

 بهتره ساکت شی! -

 ای برداشت.قدم دیگه
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 اگه نشم؟  -

 حرصی که توی وجودم بود، اسلحه رو سمتش گرفتم با تموم 

 رها عصبی گفت:

 سامیار نه!  -

توجه بهش سلطانی رو نشونه گرفتم و درجا کنار پاش شلیک کردم. صدای بلند شلیک تو کل سالن پیچید و سلطانی  اما من بی

 ایستاد. رها داد زد:

 سامیار گفتم نه!  -

 بلد برگشتم سمتم و عصبی گفت:

 باید اونو بکشم، نه تو! بفهم! من  -

 ای زد و گفت: سلطانی قهقه

 کنن؟جداً االن زن و شوهر دارن سر کشتن من جروبحث می -

 من و رها همزمان سمتش برگشتیم و داد زدیم:

 دهنت رو ببند!  -

 سلطانی ساکت شد و با پوزخند و ابروهای باال داده نگاهمون کرد. رها بهم نگاه کرد و گفت:

خاطر اونه، تموم عذابام و زجرام مقصرش اونه. من باید بکشمش، من باید از دستش خالص شم، کشم بهه دارم میهرچی ک -

 حق منه نه تو سامیار! 

 عصبی گفتم:

اون عوضی هنوز که هنوزه دنبال توئه، دنبال زن من و االن دختر من، آوین، به خاطر این آشغال اون بال سرش اومده و  -

 فهمی اینو؟یره! میممکنه هرلحظه بم

 رها داد زد:

 سر این موضوع با من بحث نکن!  -

ای که داشت  ش رو سمت سلطانیرها این رو گفت و بعد بدون اینکه فرصتی به من بده تا حرف بزنم، سریع برگشتم و اسلحه 

 زد، گرفت و بالفاصله سمتش شلیک کرد. های ما پوزخند میکلبه کل

ش رو بیرون کشید و سریع جاخالی داد و سمت رها  ود. همون لحظه و در عرض یک دقیقه اسلحهتر باما سلطانی انگار زرنگ

 ای پرید و من خواستم سمتش شلیک کنم بالفاصله رو کرد طرف من و بهم تیراندازی کرد. شلیک کرد. رها جاخالی داد و گوشه

 . داد زدم:سریع روی زمین خوابیدم و بهش نگاه کردم که خواست از سالن بیرون بره

 رها! -

سلطانی برگشت سمتمون و همون موقع رها سمتش شلیک کرد که بازوش خورد. سلطانی فریادی زد و با غرش بازوش رو  

 چسبید و با خشم بهمون نگاه کرد. 

خواست سمت رها شلیک کنه که من بالفاصله به طرفش تیراندازی کردم و فشنگ به دستش خورد و اسلحه از دستش افتاد.  

 ای زد و چند قدم عقب رفت. اد دیگهفری

 از روی زمین بلند شدم و سمتش رفتم و گفتم: 

 تسلیم شو. تو یه نفری و ما دو نفر.  -

 با عصبانیت بهم نگاه کرد و من اسلحه رو سمتش گرفتم و هدفم قرارش دادم. دوباره گفتم:

 تسلیم شو. -

صفحه 168 نطفه ي انتقام  : کیمیا وارثی بسم اهللا الرحمن الرحیم

صفحه 168 Skins98.irاسکین 98



 رها کنارم ایستاد و سلطانی پوزخند زد:

 هرگز!  -

داری بیرون آورد و سمتم پرتابش کرد. تا بخوام به  در عرض یه لحظه، دستش رو داخل جیبش فرو کرد و چاقوی ضامنو بعد 

 خودم بیام و جاخالی بدم، چاقو داخل بازوم فرو رفت و من با دردی که داخل دستم پیچید، فریادی زدم و اسلحه از دستم افتاد. 

 رها جیغ زد:

 سامیار! -

طور چاقو کامل داخلش فرو رفته بود و کلی خون ازش سرازیر شده بود. رها کنارم ایستاد و دستم م که چهبه بازوم نگاه کرد

 ش رو از روی زمین برداشت و بالفاصله سمتمون شلیک کرد. رو گرفت که سلطانی سریع اسلحه

 سریع داد زدم: 

 مواظب باش!  -

دم و سمتی پرت شدم. من و رها هردو طرفی و بدون هیچ سالحی ش افتاد و خودم هم جاخالی داو رها رو هل دادم که اسلحه

 اومد.زنان سمتمون میکردیم که قهقهای نگاه میافتاده بودیم و به سلطانی

ها رو سمت  ها رو برداشت و اون یکی رو با پاش پرت کرد. بعد یکی از اسلحهبین من و رها ایستاد. خم شد و یکی از اسلحه

 رها نشونه گرفت. به هردومون که بهش زل زده بودیم نگاه کرد. پوزخندی زد و گفت: من و اون یکی رو سمت

دونم که عاشقانه همدیگه رو دوست دارین، من کی باشم که بینتون فاصله  یه فرصت کوچیک بهتون میدم تا وداع کنید. می -

 بندازم؟ 

 با حرص بهش نگاه کردیم که رو کرد سمت رها. پوزخندی زد و گفت: 

 موندی. تونستیم زندگی عادی و شیرینی داشته باشیم، اگه با من میتونست بین من و تو باشه. میمی -

 خندی زد و گفت:رها نیش

 خوشحالم که این اتفاق نیفتاد و هرگزم نمیفته.  -

 سلطانی پوزخندی زد و گفت:

 بینمت!اون دنیا به تو و شوهرت خوش بگذره عزیزم. بعداً تو جهنم می -

 ی شلیک شد که یهو صدای کسی تو سالن پیچید:ها فشار داد و آمادههاش رو روی ماشهو انگشت 

 میلت خودت عوضی! جهنم باب -

های  ای دستش دم در سالن دیدیم که سلطانی رو نشونه گرفته بود. چشممون چرخیدیم و در کمال تعجب آوین رو با اسلحههرسه

 سلطانی گرد شد: 

 چی؟! -

 ای که هنوز داشت، پوزخند زد و گفت:ش و خونریزیپریدهرنگ آوین با اون صورت 

 تو جهنم بسوز!  -

و بالفاصله شلیک کرد. صدای بلند شلیک گلوله که دورتادور سالن اکو شد و پیچید، با خونی که از پیشونی سلطانی بیرون زد  

روی زانوش افتاد. بعد پخش زمین شد و  های گرد و شوکه، جور با چشمو شدت گرفت، برابر شد و بعدش سلطانی همون

حرکت روی زمین  ش، ساکن و بیزدههای باز و شوککه خروارها خون از پیشونیش روی زمین ریخته بود، با چشمدرحالی

 خوابید.

ش  اسلحهزده شاهد این صحنه بودیم، چشم از جسد سلطانی برداشتیم و به آوینی نگاه کردیم که من و رها که متعجب و حیرت

 رو پایین آورد و بعد روی زمین افتاد و وا رفت.

 ی سلطانی گذشتیم و سمتش دویدیم.من و رها سریع بلند شدیم و از کنارم جنازه
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 آوین! -

حالی زد و با  هردومون کنارش زانو زدیم و نگران بهش چشم دوختیم که آروم سرش رو باال آورد. بهمون نگاه کرد و لبخند بی

 ش گفت:صدای گرفته

 فکر کنم نجاتتون دادم. -

 هاش سقوط کردن و آروم نالید: رها اشک 

 عزیزم!  -

و بعد کشیدش تو بغلش و آوین هم محکم بغلش کرد. بهشون نگاه کردم و من هم سمتشون خم شدم و آروم هردوشون رو بـغل  

هام رو بستم و لبخندی  نیت پر آرامش. چشمکردم. هرسه همدیگه رو در آغـوش گرفتیم و توی یه امنیت واقعی فرو رفتیم. یه ام

 روی لـبم نشست. حاال دیگه آروم بودم. هم زنم کنارم بود، هم دخترم. 

شون آروم سمتمون اومد و با  صدای پایی اومد و باعث شد نگاهی باال سرمون بندازم. صوفیه، مانی، تیرداد، آنید و زهرا، همه

 ون خیره شدن و صوفیه آروم زمزمه کرد: فاصله ازمون ایستادن. با لبخندی آروم بهم

 باالخره تموم شد!  -

مون در کنار هم بودیم، در آرامش و در امنیت. آرامش و امنیت آره، باالخره تموم شده بود. همه چی تموم شد. حاال دیگه همه

 یه خانواده!

 دیگه تموم شده بود... . 

*** 

 )آوین( 

 

 صدای مامان از پایین اومد: 

 حاضر شدی؟ آوین؟ اومدن، -

 داد زدم تا صدام برسه:

 االن میام. -

شلواری پام رو صاف کردم. موهام رو مرتب دورم ریختم و بعد به خودم تو آینه  های پیرهنم رو بستم و جوراب و سریع دکمه

 وداغون نبودم.ی درب. عالِی عالی بودم. دیگه اون آوینه معتاد و با قیافهنگاه کردم

پریده  ها رنگهام همون نور همیشگی رو داشتن و زیرشون دیگه سیاه نبود. دیگه مثل مردهودم. چشمحاال دیگه خوب شده ب

م هم  تر از همه، دیگه معتاد نبودم. دو ماه پیش تونستم با کمک مامان و بابا و بقیه اعتیاد رو ترک کنم. روحیهنبودم و مهم

 ه یه معتاد بودم، یه قاتل بودم و آدم کشتم و خالف کردم. کردم ککم فراموش میخیلی بهتر و عالی شده. داشتم کم

دو ماه پیش که تموم اون اتفاقات افتاد و بعدش همه چی تموم شد. سرگرد لطفی تموم افراد سلطانی رو دستگیر کرد و باند  

 و معروف سلطانی برای همیشه نابود شد و خودش هم به جهنم پیوست!  چندین ساله

ی یازده نفره شدیم؛ چون حاال دیگه رضا و  همون خونواده شدیم. البته بماند که حاال تبدیل به یه خونوادهحاال االن ما دوباره 

برادر کوچیکش رابین و ترانه هم جزوی از ما هستن. بابا دو واحد تو همین ساختمون خودمون، یکی برای ترانه و یکی برای  

 رضا و رابین خریده بود و حاال همه کنار هم بودیم. 

قول خودش، اون مرد واقعا نه لیاقت پدر بودن  ش افسرده شد؛ اما زود فراموشش کرد. چون بهکم از مرگ تنها خانوادهترانه یه

 رو نداشت و براش تاحاال پدری کرده بود. 

تم برگشتن و ها پایین رفتم و دیدم که همه اومدن و دور هم نشستن و فقط من نبودم. با دیدن من، همه سمحاضر و آماده از پله

 رضا به شوخی گفت: 

 به، عروس خانوم تشریف آوردن. به -
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 کنان گفت: غره رفتم که ترانه خندههمه خندیدن و من بهش چشم

 این خل رو ولش کن، بیا پیش من. -

 رفتم و کنارش نشستم که رابین دوید سمتم و پرید تو بـ*ـغلم و گفت:

 کنیا، تازه باید عکس جامدادیت هم بهم نشون بدی.آوین یادت نره باید باهام تقسیم کار  -

 خندیدم و بـ*ـغلش کردم و گفتم: 

 چشم رابین خان یادم نرفته.  -

 رضا گفت:

 یکی باید با خود این تقسیم کار کنه بس خنگه، بعد بیاد با تو کار کنه؟  -

 حرصی کوسنی سمتش پرت کردم که مامان خندید و گفت: 

 تو دوران مدرسه تا تقسیمش. آوین بیشتر ضربش ضعیف بود  -

 رضا با حرص کوسن رو کنار زد و زیرلبی غرغر کرد و غرید:

 یه وحشی بیشتر نیستی! -

 عمو تیرداد خندید و گفت:

 طور گیر یه مشت افتادم! باالخره یکی تونست درکم کنه که چه -

 خاله زهرا که کنارش نشسته بود، یهو گوشش رو پیچوند رو گفت:

 حتی من؟ -

 آی گفتن کرد و بلند گفت:یرداد شروع به آیعمو ت

 ی آسمون منی قشنگم.نه قربونت برم نه عزیزم تو که فرشته -

 گوشش رو ول کرد و گفت: 

 خوبه. -

 مون خندیدیم و صوفیه هم کالفه چشم چرخوند و گفت:و عمو تیرداد هم پوکر و نالون بهش نگاه کرد که همه

 باز اینا بچه شدن.  -

 تیرداد شکلکی درآورد و گفت: عمو 

 فعال که بچه تو شکم آنیده!  -

 ش نگاه کرد و گفت:خاله آنید با لبخند دستی به شکمش کشید و عمو مانی با شادی به شکم تقریبا باال اومده

 فقط خدا کنه دختر باشه.  -

 مامان به حرف عمو لبخند زد و بابا به عمو تیرداد خندید و گفت:

 رو دست اون جنیِن به دنیا نیومده تیرداد خان. فعال که تو زدی  -

 عمو تیرداد پوکر نگاهش کرد و گفت: 

 حاال میشه شما جلو نامزدم تخریبم نکنی سامیار جان؟ -

. نگاهم به رضا افتاد که داشت زیرچشمی و با ایما و اشاره بهم عالمت مون بلند خندیدیمغره رفت و همهخاله زهرا بهش چشم

 ای زدم و آروم بهش گفتم:ترانه ضربهداد. به می

 وقتشه. -
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 سر تکون داد که من بلند و رو به مامان و بابا و بقیه گفتم: 

عزیزان، من و ترانه و رضا بیرون یه کار خیلی خیلی واجبی داریم که متاسفانه باید شما رو ترک کنیم و از حضورتون   -

 مرخص شیم.

 اال رفته پرسید:همه نگاهم کردن و بابا با تای ابرویی ب 

 وقت؟کجا اون  -

 به رضا نگاه کردم و گفتم:

 ایشون براتون توضیح میده.  -

 گونه باال برد و گفت:هاش رو تسلیمرضا دست

 منو معاف کن آوین جان.  -

 . غره رفتم و به ترانه نگاه کردمبهش چشم 

 ترانه، عزیزم؟  -

 لبخندی زد و گفت: 

 تری. شما مقدم -

 مامان گفت: پوکر نگاهش کردم که

 خب یه کالم بگو دیگه چرا پاس میدی به این و اون؟ -

 فکر گفتم: نگاهش کردم و با مکثی، سریع و بی

 خوایم بریم برای عروسی عمو تیرداد و خاله زهرا کادو بخریم. می -

 ها همه گرد شد و خاله زهرا خندید و گفت:چشم

 ماه مونده. از االن؟ هنوز یک  -

 عمو تیرداد هم گفت: 

 یادتون باشه چیز ارزونی نخرین آبروم رو ببری...  -

ای که خاله زهرا پس گردنش زد نصفه موند. بقیه خندیدن و من و ترانه و رضا سریع از فرصت استفاده  حرفش با ضربه

ت رضا و  خرم، گول زدم و بلند شدم و سمی اینکه براش کلی خوراکی میکردیم. اون دوتا بلند شدن و من رابین رو به بهونه

 ترانه که دم در بودن رفتم. 

 رفتم، بلند گفتم:که داشتم سمت در و رضا و ترانه میسر راه سوئیچ بابا رو از روی پیشخوان کش رفتم و درحالی

 کنیم. کم رفع زحمت میتون من سوئیچ رو برداشتم و کم پس با اجازه -

ن. بقیه شوکه نگاهمون کردن و مامان و بابا بلند شدن. مامان  تا برگشتهاشون قطع شد و سریع سمت ما سهبا این حرفم خنده

 انگشتش رو تهدیدگونه باال آورد:

 آوین...! -

 بابا هم با اخم گفت:

 آوین اون سوئیچ رو بذار سرجاش!  -

م  بیرون رفتم و بعد کلهای زده بودم، از خونه که لبخند گـشاد و گندههای ریز بیرون رفتن و من هم درحالیرضا و ترانه با خنده

 رو از الی در رد کردم و دستم رو تو هوا تکون دادم و گفتم: 

 بای بای.  -
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هام رو پام کردم و به رضا و ترانه که هی  هاشون، خندیدم و در رو بستم و سریع کفشتوجه به آوین، آوین کردنو بی

 تر بریم.خندیدن اشاره کردم سریعمی

مون پقی زدیم زیر خنده و  رفتیم و من سریع دکمه رو زدم و در بسته شد و راه افتاد. یهو هرسه مون تند داخل آسانسورهرسه

 هاش گفت:الی خندهرضا البه

 خوایم بریم کادوی عروسی بگیریم ها؟!که می -

 ترانه قهقه زد و گفت:

 بمیری الهی! -

 خندیدم و گفتم:

 خوایم با یه اکیپ پر از دختر و پسر بریم گیم بزنیم؟میخواستین راستش رو بگم که چیه نکنه می -

مون از آسانسور بیرون اومدیم و سمت ماشین رفتیم. من ماشین  خندیدن و من هم خندیدم که باالخره آسانسور ایستاد. هرسه

درپی و  های پیبه پیام که ترانه و رضا رفتن و سوار شدن، من یه دقیقه ایستادم و گوشیم رو درآوردم ورو باز کردم و درحالی

 های مامان و بابا نگاه کردم. زنگ

توجه بهشون، گوشیم رو خاموش کردم و بعد توی جیبم برش گردوندم و سمت ماشین رفتم. پشت ُرل  لبخند ژکوندی زدم. بی

 نشستم و ریموت رو زدم و بعد ماشین رو روشن کردم.

 پام رو روی گاز گذاشتم و گفتم:

 دنه؟ ی حال کرکی پایه -

 هاشون رو باال بردن و داد زدن:رضا و ترانه هردو دست

 من! -

بردم، گازش  که صدای آهنگ رو باال میسرعت از پارکینگ بیرون زدم و درحالیخندیدم و پام رو محکم روی گاز فشردم و به

 رو دادم و از خونه خارج شدم. 

 سوی ماجراجویی و خوش گذرونی...! پیش به

 

 )پایان(

 

*** 

 

 های دیگر من: نرما

 ی انتقام( ی احساس )جلد اول نطفهحربه

 انقراض نسل جاودانان 

 آشام اَبَر خون 

 ی خونینالهه

 دو جلدِی اصیل و خونخوار

 رمان گروهی و دو جلدِی کُنام گرگ 

 ی رائیکا داناوانمجموعه
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 ی جادو رمان گروهی جوخه

 های جدیدم هم باشید :(منتظر رمان

 

 در اینستاگرام مراجعه کنید و نظرات با ارزشتون رو برام ارسال کنید :(  kimia_varesiبه پیج @جهت ارتباط با من 
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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
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