
  
  

 

1 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 

 



  
  

 

2 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 

 



  
  

 

3 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 

:کنید کلیک زیر لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان این اثر در  

 98انجمن رمان 

 :خالصه

 .انداین، داستان افرادیست که وارد بازی بد و خطرناکی شده

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

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

ها را به قلب ها را نابود و خوبیرفت؛ چرا که احساس است که تمام بدیگاهی باید با احساس تصمیم گ

 .بخشدمی

 احساسی که از جنس حربه است؛

 !ی احساسحربه

*** 

 :مقدمه

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

 حال، انفجار را تشبیه یک احساس کن؛

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

 این داستان چندین نفر است؛

 دختری که باید مأموریتی دشوار را به سرانجام برساند،

 بودن احساس خویش دارد،دادن سنگیپسری که سعی در جلوه

 زنی که در تالش نابودی دشمن خود است،

 دنبال انتقام است مردی که به

 !و افرادی دیگر

  .گیردای، احساسی صورت میدر این نبرد حربهدر این میان، در این ابهامات، 

 افزار؛ از یک سالح، از جنس یک حربه.احساسی از جنس فوالد، از جنس خشونت، از جنس یک جنگ

http://forum.roman98.com/
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 است!« ی احساسحربه»این یک 

*** 

 :داد زدم

 !شلیک کن دیگه لعنتی -

 .کرد زاده شلیکحامد مضطرب نگاهم کرد و بعد کلت رو باال گرفت و رو به زارع

سریم خالص و فشنگ با فشار وارد اسلحه رو گرفتم جلوی صورتم تا ضامن رو بکشم که یهو تیری از فرد پشت

 .بازوم شد

هام رو باز کردم و نگاهی به بازوی غرقِ خونم هم فشار دادم. چشم بم رو بههام رو بستم و لاز درد، چشم

 !انداختم؛ لعنتی

خاکی طرفم برداشتم. از پشت تپهور و رولور رو از اونم شوت کردم اونتفنگ رو بدون اینکه ضامنش رو بکش

 .زادهکردم، بیرون اومدم و شلیک کردم سمت زارعکه برای سنگرم ازش استفاده می

 .بار خطا نرفت، درست و مستقیم وسط پیشونیش خالص شد این

نی بلند و چروکش جاری بود و داخل طور که خون مثل آبشار از پیشوش از دست بزرگش افتاد و هموناسلحه

 .رفت، با بهت بهم زل زد و بعد پخش زمین شدرنگش میایهای قهوهچشم

خاطر پیروزیم بم شکل پوزخند رو به خودش گرفت. بلند شدم و از پشت تپه بیرون اومدم و با لحنی که بهل

 :مفتخر بود، رو به حامد و زکریا داد زدم

 !ونه تو مخ اینا خالی کنیندبیاین بیرون و یکی یه  -

 .کردن، زل زدمانداختن و با وحشت نگاهمون میهاشون رو پایین میزاده که اسلحهو به افراد زارع

ها بیرون اومدن. حامد لگدی به جسد غرق در خون جلوی پاش زد، کنارش زد و حامد و زکریا از پشت تپه

 :سمتم اومد و پرسیدبه

 کار کنیم؟کامیون رو چی -

 :ی خاکی انداختم و گفتمنگاهی به کامیون کنار جاده

 .ها بیارنشبسپار بچه -

 :حامد گفت
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 .باشه -

 :بعد نگاهی به بازوم انداخت و گفت

 .یه فکری به حال این کن -

 :دستکش چرم مشکیم رو باال کشیدم و گفتم

 .کنمقبل از اینکه برم پیش صوف، حلش می -

 ری پیش صوف؟االن می -

 .جوئهم رو میها رو بهش تحویل بدم وگرنه خِرخِرهوقتی رسید باید محمولهآره،  -

 :خندید و گفت

 .موفق و پیروز باشی -

 !به محض رسیدن کامیون و بارا خبرم کن -

 .سمت تویوتا که به خاک و گِل نشسته بود. سوار شدم و بعد از روشن کردنش، راه افتادماین رو گفتم و رفتم به

 .من رو کنه رسیدم؛ قبل از اینکه آنید باز بخواد خبرچینیه عمارت میباید زودتر ب

 .ی عمارت توقف کردمساعت جلوی دروازه قدر تند روندم که باالخره بعد یکاون

 .ی کثیف تویوتا رو پایین دادم و برای دربون دست تکون دادم، اون هم دروازه رو باز کردشیشه

دروازه خاموش کردم. مثل فرفره پریدم پایین و سوئیچ رو پرت کردم سمت جا، جلوی داخل باغ رفتم و همون

 :اومد و در همون حال گفتمدربون که داشت از اتاقکش بیرون می

 .رو خودت ببر تو گاراژ ماشین -

 .بدبخت هنگ کرده بود، خم شد و سوئیچی رو که روی زمین افتاده بود، برداشت و رفت سمت ماشین

داد، های بزرگ و پیر عمارت رو آب میغ رو طی کردم، از کنار باغبون که داشت درختی بزرگ بامحوطه

 .سمت ساختمون عمارت دویدمگذشتم و به

 .رنگ ساختمون رو باز کردم و به داخل سالن پریدمدر شکالتی

 .هاشون هستنها هم توی اتاقنگاهی به اطراف انداختم، کسی اون اطراف نبود و حتماً مستخدم

 !وبهخ

 ها رو دوتایکی های تند اما آروم داشتم پلهی عریض سالن بزرگ عمارت. با قدمپلهسمت راهقدم تند کردم به
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 :سرم اومدکردم که صدایی از پشتمی

 !چه عجب خانومِ بدقول تشریف آوردن -

 .سرماول سیخ شدم؛ اما بعد وقتی فهمیدم کیه، به حالت عادی برگشتم و رو کردم پشت

 زنی؟ش زیرآب من رو میتو کار و خالف نداری همه -

 :با یه نیشخند روی لـ*ـبش، ابروهاش رو باال داد و گفت

 تونم حرصت بدم، برم سراغ یه کار دیگه؟چرا وقتی می -

 !عوضی -

 :چیزی نگفت و فقط با نیشخند، ابرویی باال انداخت. کالفه گفتم

 ...آنید! بهتره که لوم ندی، وگرنه -

 :رفم گفتوسط ح

شه بهم بگی چرا سره کنی، بعد میزاده رو یهها و اون زارعوگرنه چی؟ هان؟ تو قرار بود دیروز کار محموله -

 !موکولش کردی به امشب؟

 .ریزی دارمم، هم خونآنید عصبیم نکن که هم خسته -

 :آنید

 .جواب من رو بده -

 :کنه. گفتمر تا جوابش رو نگیره من رو ول نمیدونستم این بششدم و از طرفی میتر از این نمیکالفه

محض رسیدن کامیونِ چون کارا عقب افتاد. من کامالً آماده بودم، زکریا و حامد هم قرار بود دیروز به -

ها رو تغییر دادن و امروز بعدازظهر ها جلوش رو بگیرن؛ اما یهو خبر رسید که اونا تایم انتقال محمولهمحموله

 کردم؟کار مین. خب چیقراره حرکت کن

 :آنید چیزی نگفت و فقط نگاهم کرد. بعد از کمی سکوت گفت

هرحال صوف این مدتی که سفره، من رو مسئول کرده که کارای تو رو بهش گزارش کنم و من مأمورم و به -

 !معذور

 کاری و معذور؟ت! االن منظورته خالفارواح قیافه -

 :آنید
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 .من مأمور کارای توام -

 :هام رو درآوردم و گفتمکالفه دستکش

 !خواد بکن، فقط انقدر بهم گیر ندهببین آنید، برو هر کار دلت می -

 .ها رو طی کردماین رو کالفه گفتم و باقی پله

*** 

کردم و قرار بود امشب، ساعت یک شب صوف برگرده ایران و من باید گزارش کارهام رو براش مطرح می

 .دادمیها رو تحویل ممحموله

 .م، خودم گلوله رو از بازوم درآوردم و بخیه زدممعمول و عادت همیشه طبق

دیگه عادت کرده بودم مدام تیر بخورم و زخمی بشم و بدون رفتن به مطب یا دکتر، خودم، خودم رو درمون 

 .کنم

د به اینجا و اونجات و خورزنه که چرا احتیاط نکردی و اگه میصوف نباید بفهمه که زخمی شدم؛ چون باز غر می

 !هاوپرتردیم! کالً از این چرتکمردی چه غلطی میافتادی میشد و اگه میاگه طوریت می

فقط امیدوارم آنید با لودادنم گند نزنه بهم! اگه صوف بفهمه دستورش رو درست اجرا نکردم و امروز کامیون و 

 !کنهها رو غارت کردیم، حتماً سالخیم میمحموله

ها رو آوردن و داخل عت بعد از اینکه برگشتم عمارت، حامد تماس گرفت و گفت که کامیون محمولهدو سا

عنوان مدرک به صوف نشون محوطه گذاشتن. من هم سریع رفتم سراغش و یک بسته از کامیون برداشتم تا به

 .بدم

 .تاقم بلند شدکردم که صدای در اجا میها جابههای کوکائین رو کنار آمفتامینداشتم بسته

 رها؟ رها؟ -

 :داد زدم

 هان؟ -

 :صدای زکریا دوباره اومد

 !بیا صوف اومده -

 :، دست از کار کشیدم و با استرسی که مخلوط صدام شده بود، داد زدم«صوف اومده»ی با شنیدن جمله
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 !اومدم، تو برو -

 .صداش نیومد

 .کردذره ذوبم میداشت، ذرهوای خدا بدبخت شدم! استرس اینکه آنید من رو لو بده 

دستی جا دادم و زیپش رو ها گذاشتم، همه رو داخل کیفو کنار بستهها رسریع از جام بلند شدم و پالستیک

 .بستم

 .ش برداشتم و از اتاق زدم بیرون. سعی کردم خونسرد باشم و راه افتادمکیف رو با دسته

 .دم، در زدم که صدای تیک بازشدنش اومدی سوم و جلوی دفتر کار صوف ایستارفتم به طبقه

داخل شدم و در رو بستم. برگشتم و صوف رو دیدم که کنترل در رو روی میز کارش گذاشت و بعد سرش رو 

 .رنگش بهم زل زدهای طالییبلند کرد و با چشم

 .کردنگاهم افتاد به آنید که روی صندلی نشسته بود و با پوزخند نگاهم می

 «!لوت ندادم؛ اما منتظر باشهنوز »این یعنی 

 !نکبت

داد، سفیدی پوستش دوباره به صوف نگاه کردم. موهای سفیدش رو کوتاه کرده بود و بدتر خشن نشونش می

 .هم با موهاش یکسان شده بود

 .ی بدجنس و بداخالقساله54همیشه جدی بود؛ اما حاال شده بود یه زن 

 کوتاه کردی موهات رو؟ -

 .اال انداختیه تای ابروش رو ب

 .رسینظر می تر بهاِم... خب... خب بهت میاد... آره، خیلی هم بهت میاد؛ مهربون -

 !عجب چاخانی

 .سواری کرد و من با ابروهای در هم بهش زل زدمصدای پوزخند بلند آنید روی مخم ماشین

 .صدای صوف باعث شد نگاه از آنید بردارم و به اون بدوزم

 رها؟ -

 جانِ رها؟ -

 کوبید طور که نگاهش پیِ خودکاری بود که میکیه داد به صندلیش، خودکارِ روی میزش رو برداشت و همونت
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 :روش، گفتبه کاغذ روبه

 .شنیدم که مأموریتت رو به سرانجام رسوندی  -

 عه؟! کالغ گزارشگَرِت برات قارقارکُنون خبر آورده؟ -

 .نگاهی به آنید انداختمو نیم

 :کوبید، بدون اینکه نگاهم کنه، گفتکه داشت نوک خودکار رو به کاغذ میطور صوف همون

 ...تو مأموریتت رو تموم کردی رها -

 :و خط عریضی روی کاغذ کشید و ادامه داد

 ...آمیز هم تموم شده باشه؛ چون اگه غیرِ این باشهو امیدوارم موفقیت -

و بعد کاغذ رو کامالً نصف و پاره کرد. بعد از جاش  خودکار رو روی کاغذ، روی خطی که کشیده بود فشار داد

 :هام نگاه کرد و با صدای بلندی گفتبلند شد و مستقیم تو چشم

 ...وقت مثل همین کاغذاون -

 :وسط حرفش گفتم

 !آمیز تموم کردم، الزم نیست تهدیدم کنیمن مأموریتم رو موفقیت -

 :جا گرفت و گفتی لـبش نشست، آروم روی صندلیش لبخند محوی گوشه

 !دونستم از پسش برمیایعالیه رها، عالی! می -

 کردی؟کردن اون کاغذ، من رو جاش تصور میبرای همین داشتی موقع پاره -

بار خودم رو جای صوف، کاغذ رو جای  کار کنم؛ ایندونم با این چیخندید و آنید هم دوباره پوزخند زد. من می

 !ذارمکار میجای خودهام رو بهآنید و دست

 :صوف با لبخند نگاهم کرد و گفت

 .ها روخب ببینم محموله -

 .بله رئیس -

دارش رو کشید سمت میز و کیف رو دستی رو روی میزش گذاشتم. لبخندش عمق گرفت، صندلی چرخو کیف

 .گرفت و زیپش رو باز کرد

 کم لبخند جاش رو به اخم محوی داد مها رو از داخلش بیرون آورد و نگاهش کرد؛ اما بعد کی دی.ام.تیبسته
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 .شدکه هر لحظه بیشتر می

 :یهو بسته رو کناری پرت کرد، از جاش پرید و بعد منفجر شد

 !رها! اینا چیه؟ هان؟ -

 .چنان عربده زد که از جا پریدم و آنید روی صندلیش وولی خورد

 .متعجب نگاهش کردم

 !چی شده مگه؟ -

 .سمتم گرفتیه بسته از کیف برداشت و 

 !این چیه؟ -

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

 !مسکالین -

سرم بدتر عصبی شد. بسته رو پرت کرد سمتم که سریع سرم رو پایین گرفتم و بسته مستقیم به دیوار پشت

 .خورد

 !وحشی

 .تعجب نگاهش کردمسرم رو باال آوردم، عینکم رو با انگشتم به عقب هل دادم تا تنظیم بشه و بعد م

 چته؟ -

 پرسی که چمه؟ اوه خدایا! دختر آخه تو چرا انقدر گیجی؟چمه؟ رها داری االن می -

 !گیجم؟ -

 :بار با دادش زلزله اومد این

 !ها نیستنفهمی؟! نیست! اینا اون محمولههای ما نیست! میرها اینا محموله -

 .با حرفش هم تعجب کردم، هم استرس گرفتم

 .شه؟ من مطمئنم خودشون هستنها نیستن؟! مگه میاین، اوننیست؟! 

ای بیرون آوردم، پالستیکش رو باز کردم و شروع کردم عین چی سمت میز هجوم بردم و از داخل کیف بسته

 .دیدزدنشون

 ؟نا نیستجوری فهمیدی اوچه -
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 .کت اشاره کردی پاش به کنارهصوف از دستم قاپیدشون، سمتم خم شد و بعد با انگشت اشاره

« صوفیه»ی های ما باید روش کلمهدونی یعنی چی؟! یعنی محمولهبینی؟ هیچی درج نشده، میاینجا رو... می -

ی ما نیست؛ اینا فهمی رها؟ اینا اونا نیست. محمولهشد؛ اما این هیچی نداره؛ یعنی این واسه ما نیست. میدرج می

 .انهمه قالبی

 .روندمصاف ایستادم و سرم رو خا

ای بود که چیز درست و دقیق بود، کامیون خود وسیله فهمم. من تمام اطالعات رو درآوردم، همهان؟ نمیقالبی -

 !جا کنن. امکان نداره اینا فیک باشنقرار بود باهاش بارا رو جابه

 :صوف عصبی گفت

کنیم تا دزده؛ بعد وقتی ما اقدام میمیهامون رو ازمون زاده گولمون زد. مردک آشغال! اول محمولهاون زارع -

کنم، هام اقدام میگرفتن محمولهدونسته من برای پسزنه. عوضی میطور گولمون میاونا رو پس بگیریم، این

 .ور و فیکشون رو تو کامیون جاسازی کردههای اصلی رو قطعاً فرستاده اونمحموله

 :بعد نگاهم کرد و ادامه داد

 !پرتهیچی رها؛ گیج، خنگ، حواستو هم که اصالً  -

 :من که هنوز مبهوت بودم، دستی به موهام کشیدم و خیره به کیف پرسیدم

 های اصلی کجاست؟جوری؟! پس محمولهآخه چه -

دونی چقدر براشون زحمت هام از دستم رفت! میور آبه. هِـه عالیه! محمولهشک نداشته باش حاال دیگه اون -

 کشیده بودم؟

مون باال اومده بود تا گیرشون ها کم چیزی نبود، جون همهرسید، حق هم داشت. اون محمولهنظر می کالفه به

 .شهجوری میدزدتشون، میایم پسشون بگیریم که اینزاده میاد و میبیاریم. بعدش که اون زارع

 :یهو پرسیدم

 وره؟ها تحت نظارت کی االن اونزاده که مرده، پس اون محمولهزارع -

 :صوف رو صندلیش نشست و گفت

 .دونم؛ باید بگم در بیارننمی -

 ور اطالعات در بیاری؟خوای از اونجوری میچه -
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 :نگاهم کرد و گفت

 .رها واقعاً گیجیا! خب از طریق رابطامون دیگه -

 !نه انگار واقعاً گیجم

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

 .ی حرفم رو بلعیدمکه بهم انداخت بقیهبا نگاه تندوتیزی 

 :بهم توپید

کنی که انگار اونا فقط یه مشت سیگار ؟! داری طوری رفتار می«فقط چند کیلو»گی همه مواد میداری به اون -

همه همه خرج، اونهمه تلفات، اونهمه خطر، اونهمه دویدن، اونهمه مواد، اونمصرفن؟! آره؟ ابله؛ اونبی

همه مواد و خطراتی که براش کشیدیم یهو دود شد رفت وپوچ بود؟ اونش برای هیچن! یعنی همهدو زدسگ

 !وقت تو... خدای من! چی بهت بگم رها؟هوا. اون

 .کالفه دستی به صورتش کشید

 .شدم. رسماً آبروم جلو آنید هم رفتهداشتم از خجالت توی زمین تجزیه می

 .کردها یه جا نشسته بود و فقط به بحث ما گوش میآنید از اون موقع تا حاال عین الل

 :رو به صوف گفتم

 !صوف -

 :تذکر داد

 !آع... صوف نه، رئیس صوفیه. قرار نیست اسم رئیست رو مخفف کنی -

 .پوفی کشیدم

 .دمکنم، قول میاین موضوع نشدم؛ ولی جبران می م. اصالً متوجهرئیس، من واقعاً شرمنده -

 !کنی، ها؟میهِم! که جبران  -

 .سرم رو پایین انداختم

 .بله -

ور برامون اطالعات رو کنی تا رابطا از اونخوبه خوبه! بسیارخب! پس حاال که قصد جبران داری، صبر می -

 .کار کنیگیرم چیبفرستن، بعدش تصمیم می
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 !چشم -

 !خوبه؛ مرخصی -

گرد کردم و از ی تمسخرآمیز رو لبشه، عقبرهدونستم از اون لبخندهای مسخکردن به آنید که میبدون نگاه

 .اتاق بیرون زدم

ی دوم رفتم و رو به اتاقم ایستادم، کارت مخصوص رو رو به چشمی نگه داشتم و در باز شد. رفتم عصبی به طبقه

 .داخل و در رو کوبیدم

 .لعنتی! گندم زدم

یز پرت کردم. عصبی روی صندلیش سمت میز توالت رفتم و در همون حین عینکم رو درآوردم و روی مبه

 .نشستم و به انعکاسم داخل آینه زل زدم

 زنی به همه چیز؟قدر خنگی؟ چرا همیشه گند میقدر گیجی؟ هان؟! چرا اینتو چرا این

 !تا؟ شاید بیشترتا؟ بیستبذار بشمارم تا حاال چندتا مأموریت آخرش گند زدم؟ ده

 .ده و صوف من رو با تیپا میندازه بیرونخرش هم کار دستم میبودنم رو ترک کنم، آحواسباید این بی

 !صوف! صوف

 ...اعصابن! اصوالً باید خونگرم باشن آخه! حاال این صوفها همه بیکالً خارجی

شدم واقعاً؟! ولی حیفِ تو که اسپانیایی هستی، بدبختِ عصبی! حاال اگه من مثالً یه اسپانیایی بودم... هِم، چی می

م، از همون بچگی. اگه شانس داشتم، بابام ام، نه یه دختر باخونواده. من یه بیچارهن نه یه دختر خارجینیستم؛ م

بم نشست. بابا! چقدر این کلمه رو براش دور ی لاومد. با یادآوری بابام، پوزخند تلخی گوشهجوری درنمیاون

 !ملی کثیفمعنا بود، یه آشغال عوضی! یه عتمامبینم. اون یه آشغال بهمی

زد و درنهایت کنترلش رو از دست داد! که ی مرگ مامانم جلو چشممه که چطور اون سرش داد میهنوز صحنه

 ...ی کوچیکمون یه چاقوی کثیف آورد و هجوم برد سمت مامان و بعدچطور از آشپزخونه

اون شوهر کثافتت به چه  بینی که از دستبینی؟ میبغض کردم. مامانم! کجایی آخه االن؟ اون باال؟ داری می

 !کارهایی افتادم؟

تر از خودش رو آورد و هنوز من اون های آشغالوری بارم کرد. هزارتا از دوستچقدر کتکم زد، چقدر دری

 های کثیفشون رو یادم نرفته؛ حتی خود عوضیش، خودش هم بهم چشم داشت. بابای آشغالم بهم چشم هنگا



  
  

 

14 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 ...تنها و بدبخت بودم و پدرم بهمی ساله18داشت. من یه دختر 

 .ترسیدم. هر ثانیه تو اون خونه درخطر بودم، هر لحظه ممکن بود اون عوضی بهم صدمه بزنه

 .فرار کردم

 .من فرار کردم

 .ایتو شهر بزرگی چون تهران، تنها و غریب و بدون هیچ خونواده

کنه، ازش ممنون هم باشم. اون بود که می ش غرغرزنه و همهمن باید در کنار اینکه صوف مدام سرم داد می

 .جون من رو نجات داد، اون بود که من رو پیدا کرد

 .ساله، من رو پیدا کرد و تصمیم گرفت نگهم داره. اون لطف بزرگی در حقم کرد49یه زن اسپانیاییِ 

. گاهی چنان شه، به معنای عاقل و چقدر هم که صوف عاقلهست که همون صوفیا هم میاسم اصلیش صوفیه

 !مونه این مغز یه انسانه یا یه رباتکشه که آدم میهامون میهایی برای مأموریتنقشه

کار و . صوفیه گارسیا یه زن خالفها کرددادنم، من رو وارد این بازیولی باز هم زن خوبیه. اما خب بعد از نجات

نتقل کرد. اگه صوف و این باندش نبود، من نه کسی رئیس باند قاچاق در اسپانیا بود که بعد باندش رو به ایران م

 .رو داشتم که ازم مراقبت کنه و نه جایی برای زندگی

ش رو دارم. پنج ساله که کنارش و زیر تعالیم و تو این باند، دارم زندگی اما حاال به لطف صوفیه گارسیا، من همه

 .کنممی

 !یه زندگی خوب، البته تا حدودی

ه نه خونواده دارم، نه پدر و مادر، نه همدم، نه اتاقی که براش کلی دکور بخرم و برای من مثل دخترهای دیگ

دکوراسیونش نظر بدم و ذوق کنم، نه خواهر یا برادر کوچیکی که سرش غر بزنم و آخرش هم به یه بـ*ـغل و 

 !چیز دیگهمحبت ختم بشه و نه هیچ

 .و یه باند که کارش پرورش تبهکارهی خشن و قاتل فقط یه رئیس بداخالق دارم، یه روحیه

مونه و وقتی از دنیا رفتم، هاست که برام میشه. تا آخر هم همینهای منه و هرگز هم عوض نمیها داراییاین

 .شه، آتیش جهنمهتنها چیزی که بهم داده می

رار کنم. این مثل تونم ازش فدونم اصالً نمیدونم و ازش هم گریزی ندارم؛ چون میآره، من سرنوشتم رو می

 !م چیزی نیست که بشه ازش فرار کردصفتم فرار کردم. آیندهزمانی نیست که از دست اون پدر آشغال
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پوکه؛ باید بلند بشم و کاری کنم تا خیال! اگه بخوام اینجا بشینم و به خودم زل بزنم و فکر کنم، مخم میبی

 .صوف کمی رام بشه

 .کار کنمکنه که من چیور آب در بیاره و بعد فکر مینم تا اطالعات رو از اونکار؟! اون گفت که صبر کاما چی

محض اینکه بازش کردم، صورت کسی فرو رفت تو از پشت میز توالت بلند شدم و رفتم سمت در اتاق. به

 .صورتم

اید خرده هام رو پوشش صورتم کردم. خوبه عینکم رو در آورده بودم؛ وگرنه االن بآخ بلندی گفتم و دست

 .روم نگاه کردمآوردم! با آه و ناله، دماغم رو ماساژ دادم و به گاو روبههاش رو از تخم چشمم بیرون میشیشه

جا از اون یه جفت نعمت خدا رو بلد نیستی؟ هان؟! حتماً باید بزنی خودت و ی درست و بهآخه تو چرا استفاده -

 .ی راهنمای استفاده از چِشم رو برات بیارمدم بنداز دفترچهدونی، حتماً یایکی دیگه رو ناکار کنی؟! می

 :هاش رو تو کاسه چرخوند و گفتآنید چشم

 !ببند بابا -

 :بعد رو کرد سمتم و ادامه داد

 !زنی؟قدر زر میکنه اینخدایی تو دهنت کف نمی -

 .م اگه کف هم کنه، برام عادیهنفر دهنم رو با کف قشنگ شسته؛ برای همین دهن دونی، قبالً یهنُچ! آخه می -

 بازیات صوفیه کف ریخت تو دهنت تا مثالً تنبیهت کنه؟خاطر بچهالهی بچه! منظورت چندسال پیشه که به -

 .این رو گفت و بعد هارهار زد زیر خنده

 !شاءاهللشورخونه بخندی انی مردهیابو! رو تخته -

 :کم زدم به سرش و گفتمخندید. نزدیکش شدم و محاما اون همچنان داشت می

 !شی اون ریخت نحست رو ببینم؟ هان؟زده، اگه کاری نداری چرا باعث میخب سیبِ کپک -

 .باالخره خفه شد و سرش رو چسبید

 !وحشی -

 !بنال کارت رو -

 .پزشک بروگم، حتماً پیش یه روانرها جدی می -

 !. حاال جون بکن بگو چتهاونی که مشکل روانی داره صوفه -
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 .روانی کارِت داره -

 :متعجب گفتم

 !روانی؟ -

 .صوف -

 !چرا روانی؟ -

 قول صوف خنگی! تو همین چند ثانیه پیش نگفتی روانیه؟ رها واقعاً به -

هام رو تو کاسه چرخوندم و از درگاه اتاق بیرون اومدم، از کنار آنید گذشتم و بهش تنه کالفه از این بحث، چشم

 .زدم

 !بمیر بابا -

 .ی سومتم سمت طبقهو رف

 .جواب موندهدم در اتاق کارش ایستادم و در زدم، جواب نداد. دوباره در زدم و باز هم بی

 !اَه

 :سرم اومدخواستم دوباره در بزنم که صداش از پشت

 !دستت شکست؛ اینجام -

 .برگشتم و دیدمش

 اینجایی؟ -

 !نه اونجام -

 .کرد و بعد هر دو حرکت کردیم، کارت کشید و رفتیم داخلالل شدم که با سر به اتاق استراحتش اشاره 

 :سرم بستم و برگشتم سمتش. رفت و نشست رو صندلی نَنُویی و بهم نگاه کرد، گفتدر رو پشت

 شینی؟خوای عینهو درخت اونجا وایستی یا میای میمی -

 .جا گرفتمروش ی سلطنتی روبهنفرهسریع از جام کنده شدم و رفتم سمتش و روی مبل تک

 کارم داشتی؟ -

 !خوشگل نیستی که صدات کنم تا بیای و فقط بشینم نگاهت کنم -

 آورد؟روم می حاال االن باید حتماً به
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 :چیزی نگفتم که گفت

 .فرستادم دنبالت تا باهات حرف بزنم -

 چی شده؟ -

 .یه تای ابروش رو باال انداخت

 !رو ببینم؟ مگه حتماً باید چیزی بشه که مجبور بشم روت -

قیرم هایی که الکی تحده، اون هم سؤالجوری شده؟ هی سؤالم رو با سؤال جواب میوای این چرا امشب این

 !کنه. اَهمی

 .هستی انگاری هنوز از دستم عصبانی -

 .خوای جبرانش کنیام رها، خیلی هم عصبانی؛ ولی خب تو گفتی که میعصبانی -

 !آره. که چی؟ -

 .ساعت؛ اما خب کامل نیست، باید بیشتر صبر کنیم کم اطالعات درآورده توی این نیمم برام یهیکی از رابطا -

 کدوم؟ -

 .غالمی -

 عه اون کچله؟ -

 !چنان چپ نگاهم کرد که مبل رو با خرابکاریم زرد کردم

 .رها هنوز عصبی هستما -

 !ببخشید -

 :نفسش رو داد بیرون و گفت

 .ها کجانفهمیدیم که محموله -

 .زده شدمهیجان

 !جدی؟ -

 .سر تکون داد

 کجا؟ -

 :مکث کرد و گفت



  
  

 

18 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 .یه باند دیگه تو آمریکا -

 !آمریکا؟ -

 .سیدی واشینگتن -

 جور باندی؟چه -

 .اندرسفیه نگاهم کردعاقل

 !توقع داری چه باندی باشه؟ باند خیریه البد -

لبخندی که رو لـبم بود، سرم رو انداختم با ته دونستم بخندم یا خجالت بکشم؛ فقط لـبم رو گاز گرفتم ونمی

 .پایین

 :صوف ادامه داد

کاریه که تو ترین باند خالفطور که فهمیدم، باند کم چیزی نیست. در واقع شاید بشه گفت بزرگاین -

 .واشینگتن روی دوره

 .تعجب کردم

 ...اوه! پس االن تکلیف -

 :وسط حرفم گفت

تری ه بخوام تکلیف رو روشن کنم. باید بیشتر صبر کنیم تا برامون اطالعات کاملفعالً چیز کاملی نفهمیدیم ک -

 .بفرستن

 .سر تکون دادم و هر دومون سکوت کردیم

*** 

دام ردیفش تو اون مایو کامالً در ایو تنش و تو آب شناور بود. انوارد سالن شدم که چشمم افتاد به آنید. م

 .معرض دید بود

 کنی؟اومدی جکوزی ریلکس  -

 :هاش رو باز و نگاهم کرد، گفتچشم

 اینجا هم آرامش ندارم از دستت؟ -

 :رفتم و روی صندلی کنار استخر نشستم و در همون حین گفتم
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 .م سر رفته بود، گفتم بیام پیشت تا با دیدنم سرافراز بشیخفه بابا! حوصله -

 .پوزخندی زد

 .اوه ممنونم؛ ولی بیشتر سرافکنده شدم -

 :ش نکردم و به آب خیره شدم. صداش دوباره اومدتوجهی به

 نمیای؟ -

 .نگاهی بهش انداختمنیم

 .جا باش و ریلکس کن نه ممنون، خودت همون -

 .هاش رو بستای باال انداخت و دوباره چشمشونه

 .زل زده بودم به آب استخر، به انعکاسم

هاش رو تا کردم. بدون ، برداشتم و دستهرنگم رو پشتش پنهون کرده بودهای مشکیعینک گردم رو که چشم

 .زدمها هم نمیدادم دیدم باهاش بهتر بشه، البته بعضی وقتتونستم ببینم؛ اما ترجیح میاین عینک هم می

زنمش. حق هم دارن، هاست و من برای خوشگلی میکنن این عینک از این عینک دکوریها فکر میبیشتری

 .آخه اصالً شبیه عینک طبی نیست

شد و حالت عجیبی به ش، تو امواج آروم آب کج میم با رنگ برنزهدوباره زل زدم به انعکاسم. صورت کشیده

ی بینیم هم بازتر شده بود و خالصه عینُهو های نسبتاً کشیدهداد. پرهم میهای تقریباً برجستهانعکاس گونه

 !میمون شده بودم

 .جم بردارمومعوصدای آنید باعث شد نگاه از انعکاس کج

 کنی که خدا چقدر زشت آفریدت، نه؟االن داری به این فکر می -

 .پوفی کشیدم و تکیه دادم به صندلی

 !ببند بابا -

 نه جدی؟ -

 .با حرص نگاهش کردم

 !که تو خیلی خوشگلی حاال نه -

 .از تو که بهترم -
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زد، دل هر خری که به خاکستری هم میش های سبز تیرهخب این رو قبول داشتم، آنید از من بهتر بود. چشم

طور بود؛ طالیی و لـخت. ِ لَـختش هم قشنگ بود. مال من هم همینبرد. موهای طالییرو که عاشق این بشه می

های سبزش حسودی ها به چشمالبته بماند که رنگ هم قاتیشه وگرنه طالیی تیره بود. ولی خدایی بیشتر وقت

 .ش خدادادی صاف بودکرد و پوست برنزهزش میکنم، ابروهای نازکش هم نامی

ام؛ اما وقتی بخوام به خودم برسم، اصالً یه ها! درحالت عادی معمولیآنید خوشگله واقعاً؛ ولی من هم بد نبودم

 .شمچیز دیگه می

 که چی؟ -

 .جوری گفتمهمین -

 .ای زدو لبخند مسخره

 .سـینه شدمبهدست

 .همین من فقط از چشمات خوشم میاد؛ -

 .همین؟ ارواح خودت! تو همین خوشگلی هم که داری همه جراحیه -

 جراحی؟ من کِی جراحی کردم؟ -

 ؟ C&Bی من رفته پوستش رو صاف کرده باعمه -

 !همچین گفتی جراحی! اینکه جراحی نیست، هست؟ -

 :اندرسفیه نگاهم کرد و بعد یهو گفتعاقل

بلندته؛ فقط همین. یعنی دیگه هیچ کدوم از زیباییات طبیعی نیست. های دونی، تنها زیبایی طبیعیت مژهمی -

 .ای بیش نیستیعینکی هم که هستی و ابروهات هم خودت برداشتی. خالصه در اصل یه شامپانزه

 :نگاهش کردم و گفتم

 !ینقدر چرند نبافخوره، اینچهارده، اگه یه وقت به خوشگلیتون بَر نمی باربی خانوم، فرشته، ماه شب -

 !کثافت -

 .مشتی آب پاشید روم. جیغ زدم و از جام پریدم این رو گفت و

 .شعور! تازه از حموم اومدمبی -

 .برام زبون درآورد
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 !حقته -

 ...خواستم برم سمتش و تالفی کنم که

خودش ی سوراخ دماغ خرطوم فیل، به آنید زل زدم. هایی که شده بود اندازهسیخ سر جام وایستادم و با چشم

 .هم تو شوکِ کاری که کرده بود، مونده بود

 !آنید -

 :آب دهنش رو با صدا قورت داد و رو کردم سمتم و مضطرب گفت

 !پاتیه. به جان تو یهو در رفتم قاتیدونی؛ من کالً دل و رودهر... رها، خودت که می -

 :نگاه و به آب اشاره کردم و گفتم هام گردتر شد و به آنیدکرد، چشمقل میبه آبی نگاه کردم که داشت قل

 کنه؟قل میبرای همین این آب هنوز داره عین چی قل -

 :لبخند هولی زد و گفت

ترکیدم. جلوی صوف و داشته بودم؛ یعنی داشتم می شدم. از صبح خودم رو نگهرها باور کن داشتم منفجر می -

 .کنم االنکی میشه؛ ولی خدایی که راحت شدم، اصالً احساس سببقیه که نمی

 :دماغم رو گرفتم و با صدایی که تو دماغی شده بود گفتم

 !عه نه بابا؟ تو هم با بوش ما رو خفه کردی االن -

و از اونجایی که هر لحظه ممکن بود « خاک تو سرت»زده شد و من براش با دست اشاره کردم لبخندش خجالت

 .شهید اسیدی بشم، بیرون اومدم

*** 

 .کردن. صوف خبرش رو بهم دادبود، فقط منتظر ارسالشون بودیم که امروز ارسال میاطالعات کامل 

جور دونم چرا؛ شاید چون کنجکاوم که بدونم صوف قراره بعد از کسب اطالعات چهاشتیاق عجیبی دارم، نمی

 !مأموریتی بهم بده

رفت. روش کلیک کردم و دیدمش های اینستا چشمم رو گتو این فکر بودم که پست جالبی از داخل یکی از پیج

کنه. مسخره! االن من چرخن و چرا پلیس هیچ کاری نمیی تبهکارهایی که تو ایران ول مییه مطلب بود درباره

 !رسه اصالًها رو بذارن، چی بهشون میوریها مثالً بیان این دریموندم این شاخ

 .واردهای باند بودی از تازهیهو صدای در اتاقم اومد، بلند شدم و بازش کردم. پیام، یک



  
  

 

22 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 بله؟ -

ی هیز! جای دیگه بود. نگاهش رو دنبال کردم و رسیدم به... متعجب به پیام نگاه کردم. پسره اما اون محو یه

 .جور زل زده. باید به صوف بگم یه فکری به حال این هیز بکنهتاپ تنم دیده، حاال همین

 .گاهم کردمتر پرید و ن ش که یهمحکم زدم به شونه

 !اوالً چشما درویش! دوماً کارِت؟ -

 :اول گیج نگاهم کرد، بعد یهو گفت

 .آها! این رو برای تو فرستادن -

 :طور هم پرسیدمو پاکتی سمتم گرفت. پاکت رو گرفتم و نگاهش کردم و همون

 فرستنده؟ -

 :گفت و سرم رو گرفتم باال و سؤالی نگاهش کردم. دستی به صورت پر از جوشش کشید و

 .دونم؛ ولی مال توئهنمی -

 .سر تکون دادم

 .تونی بریاکی؛ می -

 .ش کردمقلیون و قد دیالقش، بدرقهم به هیکل نیرفت و من با نگاه خیره

 .دوباره به پاکت خیره شدم و رفتم داخل اتاق و در رو بستم. رفتم سمت تـخت و روش نشستم

ش رو پاره کردم. چندتا کاغذ طلقی بود و یه نامه. ردوندم و لبهپشت پاکت رو دیدم، چیزی ننوشته بود. برش گ

 :نامه رو برداشتم و خوندم

 !سالم به نامرد عوضی خودم»

 !امروز چطوری؟ بذار خودم جوابش رو بدم؛ عالی

 !شه دورم بزنی و حالت هم بد باشه؟مگه می

 .دیک شدی تا بعدش بهم نامردی کنیکردن من بود رها. فقط به همین خاطر بهم نزتو تنها قصدت فقط خراب

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

 !چنان پیش بقیه خرابت کنم که حظ کنی

 «بابک
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 !بابک؟

شد. هام گردتر از این نمیسریع نامه رو پرت کردم روی تـخت و اون چندتا کاغذ طلقی رو برداشتم. چشم

 !خدایا

 .هاشون هم با وضع خرابی همراه با بابک، خیره شدممن بودن و بعضیهای ناجوری که از به عکس

 !خوای خرابم کنی و انتقام بگیری؟جوری مثالً میمرتیکه پست! این

 .ها رو برداشتم و دویدم از اتاق بیرونسریع نامه و عکس

*** 

دم عکس من رو با کشیها رو برداشت و بهشون نگاه کرد. خجالت نمیصوف نامه رو گذاشت رو میزش، عکس

 !ها ببینه. شاید از پرروییم بوداون وضعیت

 :بهش زل زده بودم که یهو گفت

 !ی جاخالیت، هیکل خوبی داریاتو هم در کنار اون قیافه -

 .هام گرد شدچشم

 !رئیس -

 :فقط پوزخندی زد و بعد به خوندن نامه پرداخت. بعدش متفکر گفت

 بابک؟ -

 :بعد رو بهم گیج پرسید

 !بابک کی بود؟ -

 .مهر رو بهت بفروشه و اون هم زیر بار نرفتهای ایرانهمون یارویی که مجبورش کرده بودی محموله -

 .انگار تازه یادش اومد

 آه اون، بابک سلطانی. خب االن دلیل این کارش چیه؟ -

 :کالفه وا رفتم روی صندلی و گفتم

مهر رو از ت فرستاده بودی تا جذبش کنم و جای اون ایرانانتقام خیر سرش. یادته من رو برای همین مأموری -

هاش رو دزدیدن. از زیر زبونش بکشم بیرون و بهت خبر بدم؟ بعدش هم که سهیل اینا ریختن سرش و محموله

 !ش بازی بوده، دنبال راهی گشته تا مثالً انتقام بگیره نکبتوقتی فهمیده من بهش دروغ گفتم و همه
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 .اال انداختصوف ابروهاش رو ب

 .اوهوم -

 م؟حاال خاک پیشنهادیت چیه تا بریزم رو کله -

 :ی کنار میزش و گفتزبالهها رو انداخت تو سطلصوف نامه و عکس

 .دمترتیبش رو می -

 :با شنیدن این حرف، سریع صاف نشستم و پرسیدم

 جوری؟چه -

 .ارم بریزن سرشسپبا روش خودم. تا عکسات رو پخش نکرده به زکریا و بقیه می -

 .بکشنش -

 .نگاهم کرد

 بکشنش؟ -

 .آره -

 چرا؟ -

 !ی دیالقسوختهمانندش. سیاههای وزغبا اون چشم چون حقشه! مرتیکه -

 :صوف پوزخندی زد و گفت

 .اکیه -

 .های رو میزش رو دسته کرد و داخل کشو گذاشتو پرونده

 اطالعات چی شد؟ -

 .ساعت دیگه نیم -

 .ساعت دیگه خبرم کن نیم رم،پس من می -

 :بلند شدم برم که گفت

 .کنمکار کنی، خبرت میوقتی ارسال شدن و مطالعه کردم و تصمیم گرفتم تو چی -

 !پوف

 .ای گفتم و از اتاقش رفتم بیرون«باشه»کالفه 
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*** 

 چی؟ -

 کَری؟ -

 .نه عشقم، کر نیستم؛ اما برای یه لحظه اعتمادم رو به گوشام از دست دادم -

 :تکیه داد به صندلی پشت میز کارش و گفت

 .به گوشات اعتماد کن؛ چون درست شنیدی -

 ...ولی -

 :غرید

 !ولی نداره رها؛ همینی که گفتم -

 .اما قرار ما یه چیز دیگه بود -

 .وقت؟ ما اصالً قراری نداشتیماوه واقعاً؟! چی بود اون -

مطالعه کردی، تصمیم بگیری من برای چه کاری به مأموریت نداشتیم؟ ما قرارمون بود که وقتی اطالعات رو  -

 .هامون نبودها رو پس بگیرم؛ اما اینکه من با آنید برم واشینگتن تو گزینهبرم و محموله

هایی رو که برام ارزش مادی فهمی؟ محمولههای من رو دزدیدن، میای هم باقی مونده؟ رها محمولهمگه گزینه -

 .داشتن دزدیدنش

 .ندی زدمپوزخ

 .ای برات ارزش نداره، هیچ انسانی برات مهم نیستچیز دیگهتو فقط مادیات برات مهمه، هیچ -

ت افردای باشن که برات اهمیت ت افرادی بودن که براشون اهمیت نداشتی؛ چرا باید تو آیندهوقتی تو گذشته -

 داشته باشن؟

 :تو سکوت فقط نگاهش کردم که گفت

 .جزئیات مأموریت رو بگم بهتونآنید هم بیاد تا  -

 .مانندش تو اتاق حاضر شدی کنار میزش رو فشار داد و چندی بعد، احمدی با اون هیکل غولو دکمه

 بله خانم؟ -

 .بگو آنید بیاد -
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 !چشم -

 .و از اتاق رفت بیرون و در رو بست. سریع رو کردم سمت صوف

 .غول بکنایه فکری به حال این نره -

 .نگاهم کرد

 چرا؟ -

 .شرفهی بهم تیکه میندازه بی -

 :سؤالی نگاهم کرد و من ادامه دادم

ی بعدی که دیدیش و دیدی سرش رو گردنش زنه و تیکه میندازه؛ دفعهشیم، هی کنایه میوقتایی که تنها می -

 .نیست تعجب نکن

 .زدابرویی باال انداخت که در باز شد و آنید اومد داخل. بهمون نگاه کرد و لبخند 

 .جَمعتون جَمعه -

 .دار خالیهفقط جای بُز تاج -

 :اخم کرد و گفت

 !نذار عینکت رو بکنم تو حلقتا! چهارچشم -

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

 !رها، آنید، بسه -

ور و رومون رو اون هم با اکراه زل زدیم و بعد از گفتن یه ایش، برای هم پشت چشمی نازک من و آنید به

 .کردیم

 :آنید اومد کنارم نشست و رو به صوف گفت

 کارم داشتین؟ -

 .صوف سر تکون داد

 .آره -

 :آورد، گفتی کناریش درمیطور که یه بیسکوییت از بستهو همون

 .سی برین؛ باید جزئیاتش رو هم بدونیندی قراره تو و رها باهم به یه مأموریت تو واشینگتن -
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 !ی از بیسکوییت زد. دلم لک زد باباو گاز

 .وقتبه ما ندی یه -

کنه، نامرد گذاشت توی دهن مبارکش و بلعید. حاال االن یکی در آورد و وقتی من فکر کردم االن بهم تعارف می

 !هادونه چقدر بیسکوییت دوست دارمکنه که من بیشتر هوسم کنه. نامرد میملوچ میچنان داره ملچ

 :رفتم که بیسکوییت رو قورت داد و گفتغره بهش چشم

 .های ما دست یه باند توی واشینگتنهطور که متوجه شدین، محمولهخب همون -

 خب؟ -

 .شما هم مأموریت دارین وارد باند بشین -

 خب؟ -

 .هامون رو پس بگیرینو محموله -

 خب؟ -

 !مرگ -

 !هاهای گرد نگاهش کردم که آنید زد زیر خنده. آشغالبا چشم

 شی رها؟الل می -

 !وا -

 :پوفی کشید و ادامه داد

 پس شما باید وارد اون باند بشین، فهمیدین؟ -

 :سر تکون دادیم و صوف گفت

کاراست؛ همچنین ترین خالف، یکی از خطرناک«سام»ملقب به « سامیار راد»رئیس باند کم کسی نیست دخترا!  -

 .دستیاراش

 آنید: دستیاراش؟

ی اصلی نزدیک کار شماها اینه که سعی کنین به این سه هسته«. منش»و « تیموری»اعتمادش دستیارای مورد  -

 .ها رو از زیر زبونشون بکشین بیرونتونین جای محمولهوقت میبشین و اعتمادشون رو جلب کنین، اون

 و بعدش؟ -
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 .ی انجام بشهدین تا با افرادمون بریزیم اونجا. البته قبلش باید کاربعدش به من خبر می -

 :من و آنید منتظر نگاهش کردیم که گفت

 .ای دارهاینکه اعتماد اونا رو جلب کنین کار رهاست، آنید کار دیگه -

 آنید: چه کاری؟

کنی از شرکت و دفاتر کارشون مدارکی رو که بشه عنوان نفوذی اونجا بری آنید. مخفیانه سعی میتو باید به -

دیم تا ور، اون مدارک رو تحویل پلیس میها رو فرستادیم اینپیدا کنی. وقتی محمولهشون استفاده کرد، علیه

 .کنهسامیار و باندش و همه رو دستگیر کنن. رها هم اگه تونست کمکت می

 !آنید: سخته

 :چپ نگاهش کرد که خفه شد. بعدش گفتصوف چنان چپ

 کار کنین؟پس فهمیدین چی -

خوای باعث بشی باندشون نابود بشه خوای؛ چرا میهات رو میمم، تو فقط محمولهفهمتوجه شدیم. فقط من نمی -

 و خودشون هم اعدام؟

 !شناسیکنم. تو که من رو خوب میچون اونا دشمنای من هستن و من برای نابودی دشمنام هر کاری می -

 .شناسمتاوهوم معلومه! عین کف پام می -

 :ابو دیده. با صدای صوف هر دو برگشتیم سمتشآنید همچین نگاهم کرد که انگار یه ی

کنن، ترین رحمی بهتون نمیفقط باید احتیاط کافی رو داشته باشین. اینا بفهمن شما قصد اصلیتون چیه، کوچک -

 !تر از این حرفانکشنتون. وحشیدرجا می

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

 !؟آنید: یعنی... یعنی چی

 .یعنی چی نداره. اینا رحم ندارن و شماها باید خیلی محتاط باشین -

 .من سر تکون دادم و آنید شروع کرد به جویدن ناخنش

 :رو به صوف پرسیدم

 ریم؟کِی می -

 شین؛ اما باز هم شه. شماها با همین اسم و مشخصات شناخته میهاتون داره آماده میشناسنامه و پرونده -
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 .کنینشه، بعد شما هم حرکت میلی الزمه. تا فردا آماده میی جعپرونده

 جوری وارد باند بشیم؟آنید: چه

کرده؛ اما بعد فرار از طریق یکی از رابطام؛ اسمش زهراست، زهرا اصغری. یه مدت توی همون باند کار می -

 .نهکبرتتون هتل. اون کمکتون میکرده. وقتی برسین واشینگتن، میاد دنبالتون و می

*** 

زد که چرا صوف من رو های من و آنید هم شروع شد. اون مدام غر میکلاز فرودگاه ترکیه که سوار شدیم، کل

 .کردمبا توی چهارچشم فرستاده و من هم هی بارش می

هامون تا خود واشینگتن ادامه پیدا کرد و هر دومون با سری که در حال انفجار بود، از هواپیما آخر هم بحث

 .اومدیم پایین

 .جا وایستادیم و زل زدیم به اطراف تا زهرا بیاد ها، یهبعد از تحویل چمدون

 :و نالیدمهام رو ماساژ دادم شقیقه

 !طور درد بگیرهالهی اون زبونت قطع بشه که باعث شد سرم این -

 .آنید توجهی بهم نکرد

 :رومون ایستاد و با شک، آروم پرسیداومد. روبهسن ما که داشت سمتمون مییهو چشمم افتاد به یه دختر هم

 صوفیه؟ -

 :من هم سریع گفتم

 .آره -

 .از حالت شک و تردید بیرون اومد و لبخند زد

 .سالم. من زهرا هستم؛ تو هم باید رها باشی -

 :و باهام دست داد و رو کرد سمت آنید

 !و آنید -

 .ملقب به مغزخوار -

سانتیش زد روی پام که یه لحظه حس کردم انگشت  ی پنجو چنان با پاشنهاین رو که گفتم، آنید عصبی شد 

 .کوچولوم قطع شد
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دو متر پریدم هوا و نزدیک بود جیغ بزنم؛ اما خواستم لـبم رو گاز بگیرم که جاش زبونم رو گاز گرفتم. 

 .هم خورد و با کله رفتم زمین هام درشت شد و از شوک، تعادلم بهچشم

 !مالجمآخ ننه  -

 .خندیدنکردن یا میزهرا و آنید زده بودن زیر خنده، بقیه هم یا متعجب نگاهم می

 !رفت! این آنید هم که اصالً هیچیخدایی از زهرا توقع بیشتری می

م آوردم پایین و تو یه حرکت شیک، چنان پشتیم رو از روی شونهبا آه و ناله بلند شدم و ایستادم؛ بعد کوله

 .ورت آنید که فکر کنم صورتش لهید و رفت توکوبیدمش تو ص

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

 !آخه من به تو چی بگم؟ -

 :درآری زدم و گفتملبخند حرص

 .«!وای رها! چه لطف بزرگی کردی که صورتم رو برام لهیدی»اوم... بگو که  -

 .ل لبو شده بودو بعد زدم زیر خنده، زهرا هم که از خنده شک

 :رو کردم سمتش و گفتم

 بریم؟ -

 :ش رو خورد و گفتزور خندهبه

 .بریم -

 .بازی برداشت و راه افتادراه افتادیم و آنید هم دست از لوس

*** 

داد تا آبشون بره، از هاش رو تکون میکه دستلم دادم روی مبلِ سوئیتِ کوچیک هتل. آنید درحالی

 .ی سوئیت، پیش زهرافت تو آشپزخونهشویی اومد بیرون و ردست

 :داد زدم

 کمکی، چیزی؟ -

 :صدای زهرا اومد

 .نه ممنون -
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 :و گاز رو خاموش کرد و ماهیتابه رو گذاشت روی میز و گفت

 .ست. رها بیاسوسیسا آماده -

 .اومدم -

 :ها نگاه کردم و پرسیدمرفتم تو آشپزخونه و نشستم پشت میز و به سوسیس

 ...اینا که -

 :سریع گفت

 .ایننه بابا نترس. بخورین که معلومه گشنه -

 :یه تیکه با چنگال برداشتم و گفتم

 .این آنید که سیره -

 :اون هم نشست و متعجب گفت

 .چرا سیر؟! من که چیزی نخوردم -

 .تو هواپیما مغز من رو خوردی -

 :حرصی نگاهم کرد که زهرا گفت

 !کنین شما دوتاکل میاه چقدر کل -

 .و کردم سمت آنیدر

 .بیا... این هم فهمید من و تو چقدر گاویم -

 .دونی گاویخوبه می -

 .تصمیم گرفتم بهش توجه نکنم و سوسیس رو گذاشتم تو دهنم

 :داشتم، خطاب به زهرا پرسیدمطور که یکی دیگه برمیقورتش دادم و همون

 جوری قراره وارد باند بشیم؟خب چه -

 :برداشت و گذاشت تو سینک، گفتهای کثیف رو زهرا ظرف

 .یکی از دوستام تو بانده و با یکی از اهالی باند هم رفیقه، توسط اون -

 .هاش رو باال داد و شیر آب رو باز کردو آستین

 :آنید با دهن پر پرسید
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 ریم؟کِی می -

 :با انزجار و صورتی در هم نگاهش کردم که متعجب بهم زل زد و گیج پرسید

 چیه؟ -

 :، جواب دادرو ازش برگردوندم و منتظر به زهرا خیره شدم روم

 .فردا. یه ماشین میاد دنبالتون؛ همون رفیق دوستمه -

 بعدش؟ -

 :شده رو شست و گفتلیوان کفی

 .برتتون عمارتهیچی دیگه، می -

 !آنید: عمارت؟

ه مثالً برای اونا کار کنن رن کتا هستن و قسمتی که کسایی مثل شما میاوهوم. اونجا قسمتی که اون سه -

ی عمارت رو پرچین زدن. یه قسمتش یه ساختمونه که شما قراره داخلش اقامت جداست. قسمتی از محوطه

 .داشته باشین، قسمت بعدیش هم که کالً مال اوناست

 .آها؛ پس ما باید یه جوری از پرچین رد بشیم -

 !آنید: سخته

 ...هاش رو پیدا کنین، اگه نکنینأموریت داده بهتون تا محمولهباید سختیش رو به جون بخری. صوفیه م -

هاش براش ارزش داشتن و اگه ما موفق دونستم چی بود منظورش. صوف محمولهمکث کرد و من خوب می

 !کنه، سرمون رو زیر آب مینشیم

دتون چیه، مساویه با به باد البته باید حواستون به راد و دستیاراش، تیموری و منش باشه. اینا بفهمن شما قص -

 !دادن سرتون

 .آنید آب دهنش رو قورت داد

 .پس خیلی تیزن -

 :زهرا شیر آب رو بست و برگشت سمتمون، گفت

کنه؛ باید حواستون جمع باشه. منش هم به همه ای برای امتحانت استفاده میخیلی. تیموری تیزه و از هر لحظه -

 ی کنین اعتمادش رو جلب کنین؛ جلب اعتماد منش مساویه با جلب اعتماد راد مشکوکه کالً. این رو اول باید سع
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 .و تیموری

 جور آدمیه؟راد چی؟ اون چه -

 .ای باال انداختشونه

. راد کردم ندیدمش، فقط تیموری و منش رو دیدمدونم. اون یه سال و نیمی که تو باند کار میدقیق نمی -

ذاره وجه نمیهیچدونم که خیلی خطرناکه. از طرفی راد خیلی گنگه، بهاما میده؛ خودش رو به کسی نشون نمی

 .ضعف دست کسی بدهکسی از کارا و رفتاراش سر در بیاره یا نقطه

 :یهو آنید گفت

 ان؟تا ایرانیاین سه -

 .همچین با هیجان گفت که تعجب کردم

 !انزهرا: نه پس اسرائیلی

 ان؟م ایرانیآنید: پس من چرا تا االن نفهمید

 ان؟همه اسماشون رو به زبون آوردیم تازه االن فهمیدی ایرانیچون خنگی! این -

 :آنید بهم توجه نکرد و رو به زهرا گفت

 !کننهستیم؛ هموطنیم دیگه، حتماً بهمون رحم می ان، ما هم ایرانیخب اینا که ایرانی -

جلب اعتمادشون هم کار راحتی نیست. اینا از هیوال هم  کردن به اینا نیومده وزهرا: به همین خیال باش. رحم

 .بدترن

 .سعی کردم استرسم رو کنترل کنم

نفر که خیلی خطرناکن، با ما دوتا  کار، با ما دوتا! سهتا خالفرحم، با ما دوتا! سهتا بیتا ایرانی، با ما دوتا! سهسه

 !دختر! خدایا

 !شه. خب امیدوارمچیز به خوبی تموم می ه خودم مسلط باشم. همهتا حدودی ترسیده بودم؛ اما سعی کردم ب

*** 

 :زهرا داخل اتاق شد و پرسید

 حاضرین؟ -

 .ای که زهرا بهم داده بود رو بستمی آخری پیرهن کهنهدکمه
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 .تقریباً -

 :ای بود، با حرص گفتپارهآنید که در حال کلنجاررفتن با شلوار جین پاره

 ...اگه کِش این المصبآره حدوداً؛ ولی  -

های شلوارش رو گرفتم و توی یه وسط حرفش شلوار رو کشید باال؛ اما باز هم نتونست. کالفه رفتم سمتش، لبه

 .ش رو بستمحرکت کشیدم باال و بعد دکمه

ی معلول ذهنی جلومه، زل زدم بهش؛ اون هم لبخند موندهازش فاصله گرفتم و طوری که انگار یه عقب

 .ای زدهزدخجالت

 !توسرخاک

 :صدای زهرا اومد

 .خب بیاین، ماشین دم دره -

 .سر زهرا راه افتادیم. از هتل زدیم بیرونهامون رو برداشتیم و پشتکوله

 :رومون ایستاد و گفتبه ماشین کنار خیابون نگاه کردم که زهرا روبه

 .داشته باشینخیلی خیلی خیلی مراقب باشین، خب؟! اونجا باید نهایت احتیاط رو  -

 !آنید: یعنی اینا تا این حد خطرناکن؟

 !خصوص سامیار راد. خیلی مواظب باشینزهرا: خطرناک! خیلی هم خطرناک. به

 ...باشه. اگه کاری داشتیم -

 .جا، همین هتل، بیاین اینجا پیشم زهرا: همین

 !اکی -

 .یارو راه افتادخداحافظی کردیم و بعد من و آنید رفتیم سمت ماشین. عقب نشستیم و 

 .رفتفکر کنم بیرون از شهر بود؛ چون داشت سمت خارج از شهر می

 .زل زده بودم به بیرون که یهو ایستاد. متعجب به اطراف نگاه کردم. اینجا که چیزی نیست

بند هم پیاده شد و اومد سمتمون و در سمت من رو باز کرد. به دستش که سمتم دراز شده بود و دوتا چشم

 .بود نگاه کردمدستش 

 .سؤالی بهش زل زدم
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- Why?  (چرا؟) 

- .is necessary  (الزمه) 

- what for?  (برای چی آخه؟) 

 .چنان چپ نگاهم کرد که به شکرخوردن افتادم

- ok! 

 .بندها رو گرفتم ازش. منتظر ایستاد تا بزنیمو چشم

 .و اون هم دوباره راه افتاد ای بهش رفتم و یکی رو گرفتم سمت آنید، هر دومون زدیمغرهچشم

 !جا توقف کرد. آخیش، فکر کنم رسیدیم باالخره ساعت و نیم طول کشید و بعد یه کل راه فکر کنم یک

بندها رو ازمون گرفت و ؛ آخیش روشنایی! چشمیارو از ماشین پیاده شد و بعد یهو در سمت من باز شد و بعد

 .اشاره کرد پیاده بشیم

 شدم. اینجا االن بهشته یا عمارت روم خشکم پایین. برگشتم که با دیدن قصر روبهاز ماشین اومدی

 !کاران؟خالف

وار باز های روش، اتوماتیکی بزرگ اونجا با طرحنفر با لباس فرم مخصوص اومد و سوار ماشین شد، دروازه یه

 .شد و بعد ماشین رفت داخل

 .تر بودتر و بزرگنگبه داخلش نگاه کردم؛ حتی از عمارت صوف هم قش

نماهای بزرگ و باحال. حیاطش به بزرگی یه شهر بود و اطرافش پر بود از درخت و باغ و باغچه و حوض و آب

 !های عجیب و باحالی بود و با کلی فانوسبرق با طرحکردی تیرچراغهر طرف هم که نگاه می

 !هم داشت. گلف، بستکبال، تور والیبال مصنوعی پوشیده شده بود؛ وای حتی زمین بازیزمینش هم با چمن

 .اطراف هم چندتا آالچیق بزرگ بود

ترین استخری که تا حاال دیده بودم وجود داشت. کنارش هم چندتا صندلی راک و با ی محوطه هم بزرگگوشه

 .بون داشت، بودیه میز بزرگ که دوروبرش چندتا صندلی با سایه

بزرگ انتهای محوطه افتاد. یه ساختمون خیلی بزرگ و چندطبقه با نمای هاوس نگاهم به ساختمون یا همون پنت

کم گاردن هم داره و همچنین با یههاوسی بود که دیده بودم و با کمی دقت متوجه شدم روفزیبا؛ زیباترین پنت

 .دقت، باز هم فهمیدم که طراحی نورپردازی در شب هم داره

 همه نور و فانوس و اینا که حیاط شه و با اینکه کلش با نور روشن می ده شب بیام اینجا؛ ساختمونوویی! حال می
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 .شهکنن، حتماً فضای قشنگی درست میرو روشن می

هاوس هم خورده بود نورپردازی داشت و این هم تو شب روشن هایی که رو به ورودی ساختمون پنتحتی پله

 .شدمی

 .ذارموگرنه دیگه پام رو اونجا نمی من باید به صوف بگم عمارت رو این مدلی بکنه؛

ها؛ رولز رویس، مرسدس بنز، بوگاتی، فراری، المبورگینی، نگاهم افتاد به گاراژ بزرگی که پر بود از انواع ماشین

 .الرن، لکسوز، پورشه، کونیگزگ، لیکانمک

 :با صدای آنید به خودم اومدم

 !عجب بهشتی -

ورتر . با سر به یه سمت دیگه اشاره کرد؛ نگاه کردم و دیدم کمی اونپوزخندی زدم که اون یارو اومدم سمتمون

 .تر هم هستی کوچیکاز دروازه، یه دروازه

 .رفتیمباید اونجا می

 !ایش عجب ضدحالی

 .سرمونمن و آنید راه افتادیم و اون یارو هم پشت

نستم اون پرچینی که زهرا ازش ی معمولی و کوچیک اونجا شدیم، توی کوچیک باز و وارد محوطهوقتی دروازه

 .زد رو ببینمحرف می

 .یه پرچین از جنس چمن که چندین متر ارتفاع داشت

 کار کنیم؟اوه! حاال با این وضع چی

 .ورش همون بهشتیه که دیدمقطعاً اون

 .ساله در رو باز کرد۳۶رفتیم سمت ساختمونی که داخل حیاط بود. در زدم که مردی حدوداً 

 :سرمون رو به این یکی یارو گفتپشتاون یارو از 

- They are newcomers. take them into new room's.  ( تازه وارد هستن. اونا رو ببر داخل اتاقای

 .(جدید

اون یارو هم سر تکون داد و بهمون اشاره کرد بریم داخل. داخل شدیم و نگاهی به اطراف انداختم. ایش آدم 

 !شهافسرده می
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 .ایای یا چیز دیگهستری و هر دو طرف پر از در، بدون هیچ پنجرهدیوارهای خاک

هم انداختیم و اون یارو دم دری ایستاد، کلید انداخت و بازش کرد. رفتیم داخل و اون کلید  من و آنید نگاهی به

 .رو گذاشت توی دستم و بدون حرفی رفت

 !وا

 .در رو بستم و برگشتم

 !گیرهش میغصهآنید: اینجا کجاست دیگه؟ آدم 

 !اوهوم -

اینجا هم دیوارها خاکستری بود و تنها چیزهایی که تو اتاق بود دوتا تـخت، یه پنجره، یه یخچال کهنه و 

 .کوچیک و یه کمد بود

 .شمشویی کجاست پس؟ من که منفجر دارم میدست -

 حتماً تو اون راهروئه دیگه. رها؟ -

 :دمرفتم، جواب داطور که سمت تـخت میهمون

 هان؟ -

 .شده نه به اینجاگم که نه به اون بهشت گممی -

 .گفتپوزخندی زدم؛ راست می

 .م رو انداختم رو تـخت و نشستم روشکوله

 .کمبخوابیم یه -

 .آنید هم رفت سمت اون یکی تـخت

 .بدم نمیاد -

 !دراز کشیدم روش. اه چقدر سفت

 .هام رو بستمپوفی کشیدم و چشم

 !عالیه؛ هِـه

*** 

 هام رو باز کردم و نگاهی به دوروبر انداختم. سروصداها انگار بیشتر اومد، چشمبا سروصداهایی که از بیرون می
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 .شده بود

 .کالفه پوفی کشیدم و نشستم رو تـخت

 !شاءاهللبمیرین ان -

 :یهو آنید اومد داخل اتاق؛ نگاهش کردم و پرسیدم

 کجا بودی تو؟ -

 .بیرون -

 چه خبره؟ -

 :روی تختش نشست و گفت آنید

 .چند نفر رو فرستادن مأموریت -

 مأموریت؟ -

 :کرد، جواب دادطور که با موهاش بازی میهمون

 .اوهوم -

 مأموریت چی؟ -

 !چه بدونم -

اطراف انداختم، راهرو تقریباً شلوغ بود و همه ریخته بودن از رو تـخت بلند شدم و رفتم بیرون. نگاهی به

 .بیرون

 .خل اتاقبرگشتم دا

 .ور پرچینباید دنبال یه فرصت باشیم تا بتونیم بریم اون -

 جوری یه فرصت مناسب گیر بیاریم؟کردم؛ اما خب چههمین فکر رو می -

 .نشستم رو تـخت

 .دونمنمی -

 .نیمجوری اینجا تو اتاق بشینیم و دیوار رو نگاه کشه همیناما باید هرچه زودتر یه راهی پیدا کنیم رها، نمی -

 .سر تکون دادم

 .دونم، باید فکر کنمآره می -
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 .های متعجب آنید از اتاق اومدم بیرونبعد سریع از جام بلند شدم و مقابل چشم

نگاهی به دور و اطراف انداختم. انقدر شلوغ بود که کسی متوجهم نشه. سریع دویدم و از راهرو گذشتم، از در 

 .ی کوچیک اونجا شدممحوطهباز ساختمون زدم بیرون و وارد 

جوری باید از این رفت باال آخه؟ الکی دستم رو دراز دویدم سمت پرچین. مقابلش ایستادم و نگاهش کردم. چه

شه، شه! دستم و آوردم پایین. پریدم باال و دستم رو دوباره دراز کردم. نمیکردم و به خودم کش آوردم. نه نمی

 !شهنمی

شه از اینجا رفت جوری باید از این عبور کرد؟ مسلماً نمیکمر به پرچین زل زدم. چهبهصاف ایستادم و دست

 .بیرون و توسط اون دروازه داخل شد، نگهبان داره

 .متر از جام پریدم و برگشتم یهو با صدای کسی که اومد، یه

- Hey You! what are doing wrong there?! (کنی؟)هی تو! اونجا چه غلطی می! 

 !ی گرخیدموا -

 همون یارو بود که اتاقمون رو نشون داده بود. هول کردم. حاال چه غلطی بخورم؟

 :پته گفتمبا تته

- i... i just had... i was looking for a toilet!  (گشتم... دنبال توالت میمن... من فقط داشتم)! 

 !داشتن هم جرمهییشوابرویی باال انداخت، انگار یه تیمارستانی دیده؛ انگار دست

 :کردنم گفتیارو بعد از کمی نگاه

- inside the hallway.  (داخل راهرو). 

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

 تونیم بریم؟ور پرچین چطور میهای اونمردک پیاز! با وجود این و نگهبان

 :در رو بستم که صدای داد آنید اومد داخل ساختمون شدم و رفتم سمت اتاق. داخل شدم و

 معلوم هست کدوم گوری رفتی؟ -

 .برگشتم سمتش

 .گوری که جسد تو توشه -

 :هام گرفتم و گفتمهاش گرد شد و من رفتم روی تـخت نشستم. کالفه سرم رو بین دستچشم
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 .شه از پرچین رد شدرفتم تا بفهمم چطور می -

 فهمیدی؟ -

 .نه -

 .کشیدم و به سقف زل زدمپوفی کشید. دراز 

قدر ریسک نکنم؛ هام رو گذاشتم روی شکمم. باید فکر کنم و اینهام رو توهم قفل کردم و دستانگشت

 !هرچند که کل این مأموریت کوفتی ریسکه

 .وری خوابیدم؛ زل زدم به درتا باشیم ریسک جونمونه. کالفه غلت زدم و یههر لحظه که پیش اون سه

شه از اینجا رفت بیرون؟ من تا محوطه رفتم یارو خواست قورتم گرفتم؛ اما مگه میهرا کمک میشاید باید از ز

 !بده

 :صدای آنید اومد

 فکری؟به چی می -

 .فکرمگی به چی میحرفی و میبه اینکه چرا وسط فکرم می -

 !شعوربی -

کار اینکه از پرچین گذشتیم چی هام رو گذاشتم رو سرم و به این فکر کردم بعد ازتوجهی بهش نکردم. دست

 کنیم؟

ها رو از زیر اوف! این صوف هم که اصالً هیچی! فقط گفته برین اعتماد اونها رو جلب کنین و بعد جای محموله

 جوری؟گفتی چهمردی میزبونشون بکشین بیرون. خب می

وقت به من کنیم؟ اون جوری اعتمادشون رو جلبجوری بهشون نزدیک بشیم؟ چهور؟ چهجوری بریم اونچه

 .گه خنگ! دیگه واقعاً کالفه شدم. از جام پریدممی

 !اَه -

 .آنید بلند شد و متعجب نگاهم کرد

 زنی؟پریش؟ چرا داد میچته روان -

 ...جای اینکه بشینیم اندیشه کنیم، دراز کشیدیم داریم بیشه بر دیشهآنید دیوونه شدم. به -

 !چی گفتم االن؟
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 :تآنید متعجب گف

 چی؟ -

 هان؟ -

 گم االن چی گفتی؟می -

 !هیچی؛ زر زدم -

 :اندرسفیه نگاهم کرد که گفتمعاقل

 !کلی بشین فکر کن چه غلطی کنیمجوری نگاهم نکن، خیلی عقلحاال االن اون -

 .دهن باز کرد چیزی بگه که در اتاق باز و اون یارو وارد شد

 !ها؛ اون یاروولی چه اسمی هم روش گذاشتم

 :نگاهش کردیم که گفت

- must go on a mission.  (باید برین مأموریت). 

 !جان؟

 .انداخت رو تختمون و بعد رفت یهو یه پالستیک

 !شخصیتبی

 .نگاه کردم و چند دست لباس دیدم. رو کردم سمت آنید به پالستیک

 مأموریت؟ -

*** 

از اونهایی که تو اتوبوس بودن و اونها هم بند رو گذاشتم تو جیبم، چشم بندها رو برداشتیم. چشمچشم

ی ماها رو داشتن، برداشتم و به بیرون دوختم. تمام اهالی اون ساختمون و به عالوهبندهاشون رو برمیچشم

 .بردن مأموریتداشتن می

 .دونمخواست راه عمارت رو ببرداریم، از خدا خواسته سریع درش آوردم. دلم می بندها رویارو که داد زد چشم

 !شبیه این التا شدم -

 .اومد، رو کردم سمتشبا صدای آنید که از کنارم می

 هان؟ -
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 .گم شبیه التا شدممی -

 :به لباس خودم نگاه کردم و گفتم

 .خب مثالً هستیم دیگه -

سریمون و به یهو اون یارو اومد سمتمون. سیخ نشستم که تفنگی گذاشت رو پای من و آنید و رفت ردیف پشت

 .ونها هم دادا

 !چی شد؟

 .نگاهی به کلت انداختم. اسلحه رو گرفتم دستم و به کلت آنید نگاه کردم. به همه داده بودن

 وای! نکنه بخوان مجبورمون کنن خودمون، خودمون رو بکشیم؟

 .زدنیارو رفت سر اتوبوس ایستاد و شروع کرد فک

ها هستن که یکیشون به اسم اونجا چندتا از این آدم حسابیبرنمون به یه خرابه بیرون شهر. فهمیدم که دارن می

تا، راد و تیموری و منش، دزدیده؛ فکر کنم گفت باید یه مموری الیتنینگ پیدا چیزی رو از اون سه« آدام کالن»

 .تا بدهکنیم و بعد بهش بدیم تا بره تحویل اون سه

 .گرفتنش اقدام کردهد برای پسمطمئناً اطالعات مهمی تو اون مموری الیتنینگ هست که را

شه تو فکر این بودم که اگه اون رو برای خودم بگیرم تا اطالعاتی که توش هست رو گیر بیارم، چقدر عالی می

 .که اتوبوس توقف کرد

رسید و یه ساختمون نظر می ی پرت بهنگاهی به جلو انداختم که دیدم رسیدیم به اون جای متروکه. یه منطقه

 .به هم اونجا بودبزرگ خرا

 .نیارو گفته بود اونها اونجا تو خرابه

 .ی زیادی از اونجا توقف کرده بوداتوبوس با فاصله

دونم چرا از استرس زیر همه پیاده شدن و من و آنید هم با استرس رفتیم پایین. این کار عادت من بود؛ اما نمی

 !پیچیدهم می دلم به

بار رفته مأموریت که اون هم بهش  ساله که وارد باند صوفیه شده و فقط هم یه اصالً هیچی! فقط یه آنید هم که

پوکم از موقع صوف رو که یادم میاد می ی اونگند زده بود و صوف رو چقدر عصبی کرده بود. وویی ننه! قیافه

 .خنده
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 .هاش و خودش انداختملرزید. نگاهی به دستهاش میوضوح دستآنید به

 چته؟ -

 :صدای مضطربی گفت با

 !ترسممی -

 .وقتی حتی دوتا مأموریت هم نرفتی همینه دیگه -

 .یارو بهمون اشاره کرد تا مخفی بشیم

 .ای از خاک و آجر پنهون شدیمدست آنید رو گرفتم و دویدم سمت ساختمون، پشت توده

 .خم شو -

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

 .شدت و جایی مخفی میرفهرکی می

 :روم تا ببینم چندتا فشنگ داره که آنید با صدای لرزونش صدام کرداسلحه رو گرفتم روبه

 !رها -

 .رو کردم سمتش

 چی شده؟ -

 .اومدنکه نگاهم افتاد به دوتا مرد و یه زن که داشتن از ساختمون خرابه بیرون می

 .م و کشیدمی آنید هم گرفتسریع خودم رو کشیدم پایین و یقه

 !بشین -

پوش بود و همچنان وشلوار به تن داشتن و زنه هم رسمیکمی خودم رو کشیدم باال و نگاه کردم. مردها کت

 .زدنداشتن باهم حرف می

 االن کدومشون کالن بود؟

خواستم از میی زیادی ازمون، پشت یه توده خاک مخفی شده بود. ای بابا! مثالً رو کردم سمت یارو که با فاصله

 !این بپرسم

 .کردنتا. ایستاده بودن و صحبت میرو کردم سمت اون سه

 وارد ی اینها تازهش خوب بود، من بودم. همهنگاهی به اسلحه انداختم. مطمئناً تنها کسی که اینجا کار با اسلحه
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 !قدم بشممن باید پیش ست. خب پس اولهستن و آنید هم که... من فقط چند ساله که سر و کارم با اسلحه

 .خیز شدم که آنید بازوم رو گرفتنیم

 !کنی؟کار داری میچی -

 .عینکم رو درآوردم و گرفتم سمتش

 .حواست به این باشه -

 :عینکم رو گرفت و گفت

 .زنی، تو که خدادادی زشتیمن موندم چرا از این عینک تزئینیا می -

 .هاآنید ببین خوب چیزی دستمه -

 .و باال گرفتمو اسلحه ر

 !این صد دفعه! اون عینک تزئینی نیست، طبیه -

 .و کامالً بلند شدم و ایستادم. یارو که حرکتم رو دید، عصبی شد و اشاره کرد بشینم

 .تا. سوت بلندی کشیدم که یهو برگشتن سمتمنیشخندی بهش زدم و رو کردم سمت اون سه

 .اسلحه رو گرفتم سمتشون

 !بدرود عزیزان -

 .ک کردمو شلی

 .تا سریع جاخالی دادنچند نفر از دخترهای گروه جیغ کشیدن و اون سه

اوه! انگار بدون بادیگارد اومدن؛ این عالیه! سعی کردم فقط مردها رو نشونه بگیرم؛ یکی از اونها مموری 

 .الیتنینگ رو داره

رد و سمتم شلیک کرد، از پشت آجرها بیرون اومدم و شلیک کردم. زنه سریع از زیر لباسش کلتی درآو

 .جاخالی دادم و شلیک کردم

 تره؛ چون فقط اون با خودش اسلحه آورده بود و همهانگاری فقط زنه مسلح بود. انگار زنه از اون دوتا باهوش

 .بینی کرده بودچیز رو پیش

 .دوباره سمتم شلیک کرد که سرم رو خم کردم

 ترسیده بودن و فقط چند نفر اومده بودن بیرون و شلیک  هایارو داد زد تا همه وارد عمل بشن؛ اما خیلی



  
  

 

45 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 .کردنمی

 !فرهنگِ منحرفتربیتِ بیزنه فحشی بهم داد که موندم! بی

 .هام تو هم رفت و سمت پاش شلیک کردم که خطا نرفت. ایول! زن جیغی زد و روی پاش خم شداخم

این باشه و دویدم سمت اون مردهایی که داشتن سریع به یه پسری که نزدیکم بود اشاره کردم تا حواسش به 

 .کردنفرار می

 .سمتشون شلیک کردم که متوجهم شدن و تندتر دویدن

 .به پای هردوشون زدم که پخش زمین شدن. خودم رو بهشون رسوندم

- which of you is Adam Cullen? کدومتون آدام کالنه؟() 

بم نشست. خته شد به اون یکی و لبخندی رو لرد. نگاهم دولرزید به کناریش اشاره کیکیشون که از ترس می

 !پس تویی

 .به مخ اون شلیک کردم و خم شدم سمت کالن

- hello little sheep? سالم گوسفند کوچولو()! 

 .این رو گفتم و همراه با پوزخندم، گشتم دنبال مموری

 !اه پس کجاست؟ -

 !. آهی کشیدم و نگاهی انداختم. خونگشتم که یهو تیر بدی توی رون پام پیچیدداشتم می

. کجاست پس؟ داشتم تو جیب کتش اومد. لعنتی! سرعتم رو بیشتر کردمنگاهم افتاد به زنه که داشت سمتم می

 !بله، خودشه گشتم که... آره خودشه! درش آوردم ورو می

 .بار دستم سوخت لبخندی رو لـبم نشست که این

 .جیغ زدم و افتادم رو زمین

 ![...] یکهزنی

 .سمتم اومدبا خشم نگاهش کردم که با پوزخند به

 :بهم خیره شد و گفت

- goodbye baby.  (خداحافظ عزیزم). 

 .و خواست ماشه رو بکشه که یهو پخش زمین شد. متعجب نگاهش کردم و سرم رو آوردم باال



  
  

 

46 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 !عه! یارو

 .کنه که جیغم رفت هوادستم رو گرفت تا بلندم  بهش شلیک کرده بود. اومد سمتم و

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

- Oh my god! 

 .این رو گفت و سریع اومد سمتم. زیر بازوی اون دستم رو گرفت و کمکم کرد بلند بشم

کالنی رفتیم سمت بقیه که زدم به بازوش و به کالن اشاره کردم. اون هم برگشت و تو یه حرکت، به داشتیم می

 .شد، شلیک کردکه داشت بلند می

 .خندیدم

- how awful!  (چه وحشتناک)! 

 :و بعد مموری الیتنینگ رو گرفتم سمتش. با دیدنش، لبخندی رو لـبش نشست و ازم گرفتش. گفت

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

 .و بعد کمکم کرد تا بریم سمت بقیه و اتوبوس

*** 

 .شته بودسه روز گذ

ریزیم همچین هم زیاد نبود با اینکه دو بار تیر ها رو از بدنم در آوردن. خونمن رو بردن درمانگاه و گلوله

 !خوردم. فکر کنم یه لیتر و نیم از خونم کم شده بس که تیر خوردم

 !بیفتم تو جادکتره گفته بود چند روزی استراحت کنم؛ ولی من انقدر لوس نیستم واسه دوتا تیر و جای زخم 

یارو از کارم خیلی خوشش اومده بود و خوشحال هم بود که تونستم مموری الیتنینگ رو به دست بیارم. قطعاً 

 !تا کرده. اگه کرده باشه عالیه؛ البته اگه این پیروزی رو به نفع خودش تموم نکنهتعریفم رو هم پیش اون سه

 .شمدارم کالفه می -

 :ل رو بست. برگشت سمتم که گفتمآنید این رو گفت و در یخچا

 .طورکنم! من هم همیندرک می -

 .بعد از حالت درازکش در اومدم و نشستم رو تـخت

 !باید زودتر اقدام کنیم -

 :آنید کنار پنجره ایستاد و گفت
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 !تریحلش رو پیدا کنی، باهوشآره؛ ولی تو باید راه -

 .پوزخندی زدم

 !دونی خنگیخوبه می -

 .رفت سمت تختش و بالشتی پرت کرد سمتم، خندیدم و پسش زدم که صدای ماشینی از بیرون اومداخم کرد و 

 .هم نگاه کردیم و اون رفت سمت پنجره و من هم بلند شدم و رفتم کنارش من و آنید به

 چه خبره؟ -

 .ماشینه -

 !په نه په کامیونه! خب ماشینه دیگه -

 .ایشی گفت و زل زد به بیرون

نفر ازش اومد بیرون. دقت کردم و  ی کوچک اینجا ایستاده بود. کمی بعد یهبود که بیرون دروازه یه مازراتی

 .فهمیدم یه مَرده

شد صورتش رو نبینم. یه چیزی هم دستش بود؛ مثل یه پاکت یا وشلوار پوشیده و عینک زده که باعث میکت

 .بسته

 به نظرت کیه؟ -

 !شوهرم -

 .دوباره خیره شد به بیرون پنجره اندرسفیه نگاهم کرد وعاقل

 .مَرده اومد داخل محوطه و از دید ما غیب شد

 .اه رفت -

 :آنید رفت و نشست رو تختش، گفت

 حاال هر خری بود! که چی؟ -

 :من هم نشستم و گفتم

 .شاید راد بود -

 .دراز کشید

 .خورهش برمینه بابا؛ راد بیاد اینجا؟ عمراً! به فیس و افاده -
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 .و من هم دراز کشیدم خندیدم

 .ربعی گذشته بود که در اتاق باز شد. من و آنید سریع بلند شدیم و جناب یارو اومد داخل تقریباً یه

 .ای گرفت سمتم، عین همونی بود که دست اون مَرده بوداومد سمتم و بسته

 .متعجب به بسته و یارو نگاه کردیم

- What is this?! (این چیه؟)! 

- it is for you.  (برای تو هست). 

- who is the sender?  (ش کیه؟فرستنده) 

 .چیزی نگفت و فقط بسته رو انداخت روی پام و رفت بیرون

 !آنید: واه

 .به بسته نگاه کردم. برداشتمش و بازش کردم

دار در ی کیف کوچیک توی دستم رو باز کردم، یه خنجر کوچک شیکِ ضامنهام گرد شد. سریع دکمهچشم

 !ردم. وای ننهآو

های ریز، شیک و ساده. کیف کوچیک چرمش رو برداشتم، روش طرح سر یه شیر ش طالیی بود با نقشدسته

ش که از جنس طالست! هم تو شوک بودم، هم داشت. دوباره به خنجر نگاه کردم. وایسا! نَنجون، دسته

 ...خوشحال. آنید هم که

 .مگس رفت توش -

 .سؤالی نگاهم کرداز تو شوک در اومد و 

 .گم دهنت رو ببندمی -

 :آنید مبهوت پرسید

 این چیه؟ -

 خنجر؛ کوری؟ -

 نه؛ منظورم اینه که از طرف کیه؟ -

 .ای دستش دیدمفکر کنم همون یارو که بیرون دیدیم. یه همچین بسته -

 خب چرا تو؟ چرا من نه؟ -
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 .پوزخند زدم

 .ترمچون از تو مامانی -

 .بهش برخورده بود؛ چون بحثمون رو ادامه نداد، کالفه و عصبی دراز کشید رو تـختآنید انگار خیلی 

دونستم دلیل این کار اینه که تونستم مموری الیتنینگ رو براشون پیدا کنیم و قطعاً ها؛ اما خوب میاین رو گفتم

 .کی از اون سه بوداین هدیه یا از طرف راده یا تیموری یا منش! شاید هم هر سه و اون مرد هم قطعاً ی

 !انکار خوب و مفید براشون انجام دادم و حاال اونها ازم راضی جوری قدمی به جلو برداشتم، یهاین

 !این عالی بود

*** 

 .در رو کوبیدم

 !اَه! دهنم صاف شد -

 .زد بهم های پف کرده زلها با چشمموندهمتر پرید و بعد عین عقب م یهآنید که خواب بود، با ورود وحشیانه

 چته؟ -

 من چمه؟ تو چته؟ -

 !چمه؟ چم نیست که، خوبم گلم -

 .واضحه -

 .و بعد دوباره دراز کشید

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

 چته باز؟ -

 :طور که صورتم رو بالشت بود و صدام گنگ، گفتمهمون

بار یه مأموریت رو درست انجام دادم و کیف کردن، حاال هی  ها؛ یهخوششون اومدهمأموریت! به خدا  -

 .فرستنم مأموریتمی

 :خندید و گفت

 بار؟ حاال چی بود این -

 !دزدی -
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 دزدی؟ -

 :بلند شدم و صاف نشستم، گفتم

 .دزدیدمباید یه رم براشون از یه یارویی می -

 چرا؟ -

 .کردنش به اطالعات رم نیاز داشته تا بزندش زمیند بوده و راد برای لِهدونم! فکر کنم رقیب راچه می -

 آمیز بود؟عجب! حاال موفقیت -

 .نیشخندی زدم

 .جورم! یارو رو پرس کردمچه -

 .این رو گفتم و هر دو زدیم زیر خنده

 .تونه بگذره. باید دیگه جدی کاری کنیم تا از پرچین رد شیمولی به این منوال نمی -

 .د فقط سر تکون دادآنی

 !ها و اون یارو و همچنین پرچینی با اون ارتفاعشکار کرد؟ با وجود نگهبانشه چیخب، اصالً می

 :پوف! یهو چیزی توی مخم جرقه زد. آره! آره خودشه! از جام پریدم و داد زدم

 !خودشه! بافتم -

 .آنید متعجب نگاهم کرد

 !بافتی؟ چی بافتی؟ -

 !اشتباه لپی شد. یافتماِهِم... ببخشید  -

 حاال چی رو؟ -

 .ورراه اینکه چطور بریم اون -

 .زده شدآنید هیجان

 جدی؟ -

 .لبخندم عمق گرفت

 .جدی -

 .آنید پرید هوا و خندید
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 !عالیه -

 .بعد باهم زدیم قدش

*** 

 .میرم رهادارم از استرس می -

 :آنید این رو گفت و بعد بازوهاش رو بـغل کرد. گفتم

 .کنننترس، هیچ کاری نمی -

سرم. با کارمند پذیرش حرف زدم و بعد گفت اتاق زهرا کدومه. راه و بعد وارد هتل شدم و آنید هم پشت

 :افتادیم و سوار آسانسور شدیم. طبق معمول باز آنید شروع کرد

 !خدا ریسک کردیم رها به -

 !بسه آنید -

 .مسرآسانسور ایستاد و رفتم بیرون، آنید هم پشت

 .ایستادم و در زدم، کمی بعد در باز و زهرا در درگاه در نمایان شد 241دم در اتاق شماره 

 !دخترا -

 .سالم -

 !سریع بیاین تو -

 .رفتیم داخل و در رو بست. برگشت سمتمون

 کنین؟کار میاینجا چی -

 .کار واجبی باهات دارم -

 :آنید باز زر زد

 ...نهگم که این خیلی احمقاولی من می -

 !ببند -

 .بعد رو کردم سمت زهرا

 .بشین بگم -

 :مون نشستیم و زهرا پرسیدهر سه
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 جوری اومدین اینجا؟چه -

 :چپ نگاهم کرد و من جواب دادمآنید فقط چپ

 ...گولشون زدیم. به اون یاروئه -

 گَندی؟ -

 .ابروهام پرید باال

 گَندی؟ -

 .جاش گندی؛ مسئول خوابگاه شماها -

 .خری حاال هر -

 .آنید خندید

 !ای! گَندی... یارو تو خیلی گَندیگندی... عجب فامیلی -

 !بعد هارهار خندید! روانی

 :توجه به آنید، رو به زهرا گفتمبی

بهشون گفتیم که من و آنید خونواده داریم و مریض هستن و باید بهشون سر بزنیم و بهشون برسیم وگرنه  -

 !وپرتامیرن و از این چرتمی

 ...نمایی کردیم کهآنید: انقدر هم مظلوم

 :زهرا نیشخندی زد و ادامه دادم

 .خالصه اجازه دادن با یه همراه بیایم؛ یارو همراهه االن پایین تو ماشینه -

 :زهرا متعجب گفت

 .خب االن چرا اومدین اینجا؟ هر آن ممکنه بیاد باال -

 .ردم و به کمک تو و صوف نیاز دارمببین من یه نقشه برای ردشدن از اون پرچین پیدا ک -

 !کمک من و صوفیه؟ -

 تاپ داری؟آره، حاال بگو ببینم لپ -

 آره، چطور؟ -

 .باید با صوف تماسی داشته باشم -
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تاپش برگشت. داد دستم و بعد با الین، با صوف تماس تصویری بلند شد و رفت توی اتاق و کمی بعد با لپ

 .برقرار کردم

*** 

 :ی بعدی و گفتمهورق زدم صفح

 .خوب شد این رو از زهرا گرفتما، خیلی وقته کتاب نخوندم -

 :آنید غلتی زد و گفت

 .باز خوبه ایرانیه -

 .اوهوم -

 .ی بعدو رفتم صفحه

ها م رو برای صوف تعریف کردم و اون هم که چقدر خوشش اومد. کالً آدم خشنیه و از این موقعیتتمام نقشه

 .وقتی ازش درخواست کمک کردم، پذیرفت و قرار بر این شد امروز نقشه اجرایی بشهکنه و استقبال می

زدن از کاسه بود. آنید هم هاش در مرز بیرونم برای صوف، زهرا وقتی شنید، چشمکردن نقشهموقع تعریف

 .تر که نقشه رو براش گفتم اصالً استقبال نکردکرد، قبلفقط با اخم نگاهم می

انداختم، چهار عصر. هر آن ممکن بود نقشه اجرا بشه. وویی؛ خیلی هیجان داشتم و بالعکس نگاهی به ساعت 

 :من، آنید استرس! اما بهش دلداری دادم که مراقبش هستم. کالفه کتاب رو بستم، پوفی کشیدم گفتم

 !ها؛ اما آخه عاشقانهکنهگرفتم. داره سرگرمم میدونی، کاش ازش ژانر عاشقانه نمیمی -

 :ومعوج کردم که آنید گفتم رو کجفهقیا

 .گم شو تو هم، احساس نداری که خشن؛ عینهو صوفیه هستی -

 .اون که شوهر داشت -

 .اما بعد کشتش -

 .دلیل داشت -

 نامردی هم شد دلیل؟ -

 تر؟کنندهنه پس! دلیل از این قانع -

 باید بکشتش؟ -
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 .ای باال انداختملـب پایینم رو کج کردم و شونه

 .صوفه دیگه -

 .ور کردآنید کالفه روش رو اون

 ...دوباره به ساعت خیره شدم. پس چرا

 .! فکر کنم وقت اجرای نقشه فرا رسیدهوسط فکرم، یهو صدای چیزی مثل تیراندازی اومد. وای ننه

 .سریع من و آنید از جامون بلند شدیم و دویدیم سمت پنجره

دونستم کردن. میدر حال واردشدن به محوطه بودن و تیراندازی میپوش چندین نفر از مردهای مسلح و مشکی

 .تموم اینها افراد صوفن

 !آخ جان نقشه عملی شد! ایول صوفی جونم

 :جیغ زدم

 .جون، وقتشه آخ -

 .آنید عصبی نگاهم کرد

 !خدا خیلی خری به -

 .ببند و زودتر بیا -

هاشون ریخته بودن بیرون و سروصدای تیراندازی و قو دستش رو گرفتم و از اتاق زدیم بیرون. همه از اتا

 .وداد بقیه کل ساختمون رو برداشته بودجیغ

 .خبری از یارو یا همون جاش گندی نبود

 .بیا -

دست در حال تیراندازی به افراد  و دویدم سمت در ساختمون. پریدیم بیرون که دیدم کلی نگهبان، تفنگ به

 .نداشتنصوفن. افراد صوف هم دست کمی 

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

 .دویدیم سمت پرچین نشدما دوتا که داشتیم می کس متوجهقدر شلوغ بود که هیچاون

 !بدو برو داسا رو بیار -

 دیم هایی که دیروز از زهرا گرفته بودیم و اونجا مخفی کرآنید رفت قسمت انتهای بین دیوار و پرچین و داس
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 .رو آورد

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

 .بدو فقط آنید! با تمام زورِت -

 .هاکردن شاخ و برگبازی، شروع کردیم به قطعسر تکون داد و بعد تو اون هیاهو و تفنگ

 :آنید داد زد

 !خسته شدم -

 :من هم داد زدم

 .نه آنید عقب نکش. تقریباً تمومه -

 .شکنهره میاما دستم دا -

 .شهآنید غرغر نکن، تالش کن. داره تموم می -

 :آنید داس رو انداخت و حرصی گفت

 !تونم توی این تیراندازی و سروصدا داس بزنماما من نمی -

 :برگشتم سمتش و عصبی گفتم

اون تیرا بهت  شینی تا یکی ازمونی و منتظر میجا می خوای داس بزنی و بعد بریم اون باال یا همینآنید می -

 اصابت کنه؟

 :عصبی داد زد

 .ی لعنتی کارساز نیستی مزخرفت متنفرم رها! همون اول گفتم این نقشهمن از این نقشه -

 .رو کردیم ولی ما نصف کار -

 :به جسدهایی که رو زمین افتاده بودن اشاره کرد و گفت

 !اما ببین چقدر مردن -

 :داد زدم

فهمی؟ برام مهم نیست، اهمیت نداره. من خودم یه قاتلم، خودم تا حاال هزار نفر رو میمهم نیست برام آنید!  -

 .کشتم؛ پس برام ارزش نداره

 .با تأسف نگاهم کرد
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 .ایتو درست مثل صوفیه -

 .آره؛ چون زیر تعالیم اون بودم. من کاردستی خودشم -

 .مین. حاال جوری بود که بشه ازش باال رفتی محکم بعدی رو زدم و داس رو پرت کردم زبعد برگشتم و ضربه

 !بدو بیا -

 .سرم باال اومدبعد شروع کردم به باالرفتن از پرچین، آنید هم پشت

 .شدصداها و تیراندازی هرلحظه و هرثانیه بیشتر می

بیرون و  ها ریخته بودنای گرفتم و رفتم باال. روم رو برگردوندم و نگاهی انداختم، تمام بچهدستم رو به شاخه

 .چندین نفر هم تیر خورده بودن

 :صدای آنید اومد

 !برو دیگه رها -

 .دوباره شروع کردم. تقریباً نصفش رو رفته بودیم

 :ی پرچین رسید. از خوشحالی جیغ زدمباالخره دستم به لبه

 ...رسیدیم آنید. رسیدی -

 .ی آنید بلند شدزدهاما وسط جیغ خوشحالیم، جیغ وحشت

 .هام گرد بشهجب برگشتم سمتش که پای خونیش باعث شد چشمپریدم و متع

 !آنید -

 :جیغ زد

 .رها تعادل ندارم، االنه که بیفتم -

 .هام رو سمت آنید دراز کردمی پرچین و بعد خم شدم و دستسریع پریدم رو لبه

 .آنید دستام رو بگیر -

کشیدمش باال که چون پشتم خالی بود، تعادلم هام رو گرفت. هاش رو دراز کرد و دستبا صورتی گریون، دست

 .رو از دست دادم و از رو پرچین با اون ارتفاعش سقوط کردیم

و  شدت ضربه دید ود اومدم و سرم بهی وحشتناکی، از پشت رو زمین فرهر دومون جیغ بلندی کشیدیم. با ضربه

  م گذشت، بعد با فشار از دهنم زدبعد آنید محکم افتاد روم که شکمم درهم پیچید. یهو چیزی از معده
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حال سرم افتاد رو زمین و بعد فقط تاریکی و جون و بیش خون! بی! چند بار عق زدم و همهبیرون؛ خون

 .خاموشی

*** 

 !آخ سرم -

 .جای تاریکم دونستم تو یهتونستم ببینم؛ فقط میهام از هم باز شد. جایی رو خوب نمینالیدم و بعد پلک

 :عیفی نالیدمبا صدای ض

 آنید؟ -

 .صدایی نیومد

 آنید؟ -

 !هیچ

 .ای کردم و چسبیدمشخیز شدم که درد وحشتناکی تو کل سرم پیچید. نالهی تو گلویی کردم و نیمناله

ای و یه سعی کردم اطراف رو ببینم و تشخیص بدم. یه اتاقک بود. آره یه اتاقکه. یه اتاقک با دیوارهای سرمه

 !در؛ فقط همین

 .زندون بود مثل

 !، افتادنمون، سر من، استفراغ خوندوباره یاد آنید افتادم. آنید، پای زخمیش

 آنید؟ آنید کجایی؟ -

خواست گریه کنم؛ ولی االن نه. باید بفهمم آنید و اینجا با پاهای لرزونم بلند شدم که سکندری خوردم. دلم می

 .محکم کوبیدم بهشکجاست. بلند شدم و سرم رو چسبیدم. رفتم سمت در و 

 .هی! کسی نیست؟ بیاین این در رو باز کنین -

 .سرهم کوبیدم به در که باالخره باز شد. رفتم عقب و به در خیره شدمپشت

 :های عصبی بهم زل زد. به فارسی گفتی خشن و چشمساله در رو باز کرد و با قیافه 38یه مرد حدوداً 

 چه مرگته؟ -

 تا باشه؟اون سه این ایرانیه؟ نکنه یکی از

 !وای
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 تو دیگه کدوم خری هستی؟ -

 :عصبی گفت

 مفت نگو! دردت چیه؟ -

شه، از یه ارتفاع سقوط کردم، دوستم تیر خورده، اینجا حبس دردم چیه؟ دردم چیه؟! سرم داره منفجر می -

 .شدم و معلوم نیست دوستم کجاست

 .پوزخندی کنج لـبش نشست

 اوهوم. دردات اینان؟ -

 .پس اوناننه  -

 .هاش رفت تو همدوباره اخم

 .منتظر بمون -

 .و بعد رفت و در رو بست

 !لندهور

 .برگشتم و نشستم رو زمین تکیه دادم بیرون

قرمزی خون روی دستم شدم. سرم خون اومده؟! دوباره دست  دستی به سرم کشیدم و آوردم پایین که متوجه

هام انداختم. همه خاکی و خونی. پوف! بهتر از این ی به لباسریزی کرده بود. نگاه! سرم خونو بلهکشیدم 

 !شه واقعاً! عالیهنمی

 .بار یکی دیگه اومد داخل یهو در باز شد و این

داد. موهاش رو باال شونه کرده وشلوار پوشیده که عضالت بدنش رو نمایش میساله و کت 30یه مرد حدودای 

های پشت و پوست سفیدش برداشتم و به چشمهای بور و سبیل کمریشهبود و معلوم بود پر از ژله. نگاه از ت

 قیافه بود. نکنه این سامیار راد باشه؟ایش دوختم. خوشقهوه-خاکستری

 .خوندهام رو میی جدیش زل زد بود بهم، انگار داشت تا ته چشمهای نافذ و چهرهبا نگاه

 :زانوهام رو بـغل گرفتم و گفتم

 زدی؟ چیه؟ به چی زل -

 .یه تای ابروش رو باال انداخت
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 روت ایستاده؟بهتر نیست قبل از اینکه زبون باز کنی، با خودت فکر کنی کی روبه -

 !نه دیگه واقعاً شک کردم این راد نباشه

 :با تردید پرسیدم

 شُ... شما؟ -

 .ای زدوریلبخند یه

 .ی متجاوزمانی تیموری هستم دوشیزه -

 !باال. این تیموریه؟جفت ابروهام پرید 

 !متجاوز؟ -

 .ســینه شدبهدست

 .به حریم شخصی ما -

 ...من... من فقط -

 .همراه داره توجیه نکن؛ کار تو و دوستت اشتباه بود و عواقب بدی هم به -

 :مضطرب و با صدای بلند گفتم

 .اما ما صدمه دیدیم، دوستم تیر خورده -

 :ریلکس گفت

 .دونممی -

 اون کجاست؟ -

 .مداواش کردیم و در حال استراحته. چطوره تو هم استراحت کنی؟ باید آماده باشی -

 :متعجب گفتم

 !آماده باشم؟ -

 .نیشخندی زد

 .ی مرگش آماده باشهآدم باید لحظه -

 خوان ما رو بکشن؟خشک شدم. اینها می

 :سریع گفتم
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 !اما باید دلیلم رو بدونی -

 .ابرویی باال انداخت

 دلیلِ...؟ -

 .ور پرچینکارمون، اومدنمون به این -

 .تکیه داد به دیوار

 .شنوممی -

 !جان عه مخالفت نکرد، آخ

 :ای درست کردمهایی که تو این چند دقیقهشروع کردم به حرف

ور تیراندازی شده بود. درگیری خیلی بدی بود، خیلی بد بود. من رو باید خودتون متوجه شده باشین که اون -

ور هیچ جای امنی نداشت. من و دوستم ریزی کرد و دوستم رو مجروح کردن. اونو سرم خونزدن زمین 

 .خدا قصد بدی نداشتیم، مجبور بودیم ور. بهتصمیم گرفتیم بیایم این

 .آخرش شروع کردم اشک تمساح ریختن

 .یش کردمریختنم نگاه کرد. فکر کنم زیادی هندتیموری از حالت خونسرد در اومد و متعجب به اشک

 !هستیم. توروخدا وطن شماییم، رحم کنین. هر دومون زخمیببخشید توروخدا! ما هم هم -

 .گرفتم میبینش واقعاً داشت خنده

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

 اسمت؟ -

 .رها -

 :متعجب گفت

 !موری و رم رو برامون آورد؟وارده نیستی که متو همون تازه -

 .خودمم -

 .تیموری معلوم بود تو شوکه؛ فقط مبهوت سر تکون داد و رفت بیرون در رو بست

*** 

 کس نشده بود. چهار ساعتی گذشته بود و هیچ خبری از تیموری و آنید و هیچ-م واقعاً سر رفته بود. سهحوصله
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رک برداشته بود کوفتی. پوفی کشیدم و با لباس کثیفم خاک ش انداختم، تعینکم رو برداشت و نگاهی به شیشه

هاش رو پاک کردم. زدم به چشمم و سرم رو تکیه دادم به دیوار. هی خدا! صوف کجایی ببینی تو چه شیشه

 ام؟وضعیتی

پیدا  ها رواگه نتونم این مأموریت رو تموم کنم چی؟ اگه نتونم اعتماد اینها رو جلب کنم! اگه نتونم جای محموله

 !کنم! اگه بمیرم چی؟

ذارن! بلند شدم و رفتم سمت م میکشنم یا زندهوای ننه! چه غلطی کنم من آخه؟ دیگه صبرم تَه کشید. یا می

 .در

 :محکم زدم بهش و داد کشیدم

 !هوی! من رو بیارین بیرون ببینم. تیموری؟ آنید؟ هوی -

 .اومدهیچ صدایی نمی

 !اَه -

پریدم هوا و پا می ام کوبیدم به در که دلم ضعف رفت. جیغ زدم و پام رو چسبیدم. یه لنگهداد زدم و محکم با پ

 .زدم که یهو در باز شدداد می

 چته تو؟ -

 .برگشتم و تیموری رو دیدم

 !عه چه عجب

 :ایستادم و طلبکار گفتم

 .اومدی دیگهچه عجب! نمی -

 .پشیمون شدم ابرویی باال انداخت که از حرفم

 .نار و به بیرون اشاره کردرفت ک

 !جانم آخ

 .سریع زدم بیرون که بازوم رو گرفت

 کجا؟ -

 .برگشتم سمتش
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 .وا! خودت گفتی برم -

 .دستم رو گرفت و کشید

 .وراز این -

 !ایش

 .جز چهارتا در هیچی دیگه نداشتنگاهی به راهروی تاریک انداختم. اینجا دیگه کجاست؟ به

 !آخیش، نور .رفت سمت دری و بازش کرد

مانند، یه ساختمون نقلی هم هست که مطمئناً برای ی بزرگ و بهشترفتیم بیرون که تازه فهمیدم تو اون محوطه

 .کننکردن ازش استفاده میحبس

 .هاوسش کف کردمشده و پنتباز با دیدن اون بهشت گم

 .هاوس شیک و بزرگ انتهای محوطهحرکت کردیم سمت ساختمون پنت

 !قراره اون داخل هم ببینمآخ جون 

 رنگ چوبیش ایستادیم. تیموری در زد و کسی در رو باز کرد،روی در بزرگ طالییها باال رفتیم و روبهاز پله

 .های مخصوص پیشخدمتی. سرش رو کمی خم کرد و رفت کناریه زن مسن با لباس

 :تیموری دستم رو دوباره کشید که صدام در اومد

 !در رفت دستم -

 .دم جاش میندازمخو -

 !شعوربی

 .نگاهی به سالن بزرگ اونجا انداختم و وا رفتم

کرد چیزهای های مهمونی بود و دورتادور تا چشم کار میی سالنکنن. سالن اندازهاینها پول پارو می

لن به ی سای سالن بود که تا انتهای طرف دیگهی بزرگ و عریضی هم گوشهپلهقیمت و انواع دکورها. راهگرون

پله تا این سر راه ها داخل آب از اونپله هم آکواریوم بود و ماهیشکل مارپیچ ادامه داشت. کل دیوار زیری راه

 !ست؟های بعدی و طبقات بعدش رو هم ببینم. مگه چند طبقهپلهتونستم راهکردن؛ حتی مییکی سرش شنا می

رداشتم و دوختم به دوتا پیانوهایی که دو طرف سالن نما بهای بزرگ و کوچیک و دکورهای آبنگاه از مجسمه

 دونستم مارکش چیه، ها و تابلوها بود. یه طرف دیگه تلویزیون بزرگی که نمیبود. هرطرف دیوارها انواع قاب
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داد انگار ر گذاشته شده بود که طوری نشون میاِف کادیهای اِمروی دیوار نصب شده بود و دورش چوب

 .هاشون بودروی تلویزیون هم چندین دست راحتی و کاناپه و میز با عسلیدیوار کار شده. روبهتلویزیون داخل 

 .هام گرد شدها افتاد چشمنگاهم که به میز بزرگ رو به مبل

عجب! میز آکواریوم بود! یه آکواریوم که چهارتا پایه داشت و روش چندتا ظرف بود. عجبا! به قسمتی از دیوار 

ی بزرگ که کل دیوار کاری شده بود. یه قسمت دیگه از دیوار هم فقط پنجره؛ یه پنجرهقط آینهنگاه کردم که ف

ای هم یه در بزرگ بود و قسمتی از دیوارش ای به شهر داشت. طرف دیگهالعادهی فوقرو گرفته بود و منظره

چراغ بزرگ به سقف و چهلداد. نگاهم افتاد ش رو نشون میای داشت که نمای بزرگ و شیک آشپزخونهپنجره

 .و زیباش. دهنم وا مونده بود که تیموری دوباره دستم رو کشید

 !حرکت کن نَدیدبَدید -

 .با این حرفش از حالت شوک بیرون اومدم و حرصی زل زدم بهش

شدت رنگی که به. آسانسور طالییباز دستم رو کشید و سمت دیواری که آسانسور کار شده بود، حرکت کرد

قدر پول دارن! سوار شدیم و ست که آسانسور هم داره؟! اینها که آدم نیستن اینزد. مگه چند طبقهمی برق

 .ی سه رو فشار داد و حرکت کرددکمه

بای بای سالن بهشتی! کمی بعد آسانسور توقف کرد و تیموری رفت بیرون و من هم دنبالش.  به سالن زل زدم.

وی عریض با چندتا پنجره و یه تراس و بعدش فقط در و در و در. اطراف پر از تر بود. یه راهراین طبقه معمولی

 .در بود

 قدر در داره؟اینجا دیگه کجاست؟ چرا این -

 سؤال اضافی؟ -

 !خب کنجکاوم -

 :مکث کرد و بعد جواب داد

 .ی مخصوص دفاتر کارطبقه -

 !یعنی اینها همه دفتر کار هستن؟! اوه اوه

 .ی دیجیتال رمزی هم داشت، نگاه کردمی در که صفحهروش ایستاد. به دستگیرهسمت دری رفت و روبه

 .ور کنروت رو اون -
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 .ها رو که زد صدام کرد و من برگشتم. دستگیره رو پایین داد و در باز شدایشی گفتم و برگشتم. دکمه

 .برو تو -

 .اول من رفتم و بعد هم اون

تا میز کار همراه یه تراس بزرگ و دوتا پنجره و سه شیک و بزرگ بهنگاهی به اتاق بزرگ اونجا انداختم؛ 

تاست دیگه. تاپ و کلی کاغذ و برگه بود. حتماً مال این سهبزرگ که هر طرف اتاق بود و روشون کامپیوتر و لپ

ی گوشهباز هم میز از جنس آکواریوم و همچنین یه آکواریوم  چندتا صندلی و مبل و میز هم داخل اتاق بود و

 .اتاق

 .ها و میزهانفتی بود؛ حتی دیوار و مبلای و آبیدکوراسیون اتاق کالً سرمه

 .تا مرد. یکیشون همین تیموری بود و اون دوتای دیگه صد درصد راد و منشنگاهم افتاد به یه پوستر از سه

 :ی اون دوتا دقت کنم که صدای تیموری اومدخواستم به چهره

 .بشین اونجا -

 .ی اتاق اشاره کرد. رفتم و نشستم روش. اون هم رفت و پشت یکی از میزها نشستی گوشهنفرهمبل تکو به 

 :پرسیدم

 چرا من رو آوردی اینجا؟ دوستم کجاست؟ -

 :موس کامپیوتر رو گرفت و رو چیزی کلیک کرد، گفت

 .پرسیچقدر سؤال می -

 !ادبشعور نفهم! بیبی

 .هاخب سؤاله -

 :ند و نگاهم کرد، گفتکالفه سرش رو بل

 .کنه؛ تو رو هم آوردم اینجا تا تکلیفتون رو روشن کنیمدوستت همین جاست، فقط داره استراحت می -

 کنیم؟ -

 .کنیروی میدیگه واقعاً داری زیاده -

 !مردک کاهو

 روی مبل. دی! زل زدم به کنسول داخل اتاق و لم دادم ور کردم. به درک که جواب نمیروم رو با اکراه اون



  
  

 

65 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 !دوست داشتم بدونم که قراره چه بالیی سر من و آنید بیارن. فقط امیدوارم ما رو نکشن

بم نه من و نه آنید رو. لبخندی رو لوایسا ببینم! یه چیزی به ذهنم رسید، یه ایده که باعث بشه اینها ما رو نکشن؛ 

 .نشست که یهو در اتاق باز شد

سن همین تیموری داخل شد و در رو هم ریلکس فقط به در زل زد. مردی همسیخ سر جام ایستادم و تیموری 

 .بست. رو کرد سمت تیموری

 کوشش؟ -

های رنگی داشت. چشمتیموری به من اشاره کرد و اون یارو برگشت سمتم. صورت جدی و خشن و برنزه

 .رسیدیتر به نظر مرنگ. از تیموری خشنایطالیی و موها و یه سیبیل قهوه-ایقهوه

 :آب دهنم رو قورت دادم که تیموری رو بهش پرسید

 سامیار کجاست؟ -

 .سامیار؟ یعنی این هم سامیار نیست؟ پس قطعاً منش اینه

 :جواب داد

 .کار داشت شرکت -

 .سمتم قدم برداشت. عقب نرفتم، فقط وایستادم و بهش زل زدمو بعد به

 :روم ایستاد و گفتروبه

 دونی باید بکشمت؟می -

 :مضطرب نگاهش کردم و گفتم

 .دلیل بکشیمتونی بیمن کاری نکردم، نمی -

 .پوزخندی زد

 !تونی ببینیجدی؟ می -

 :صدای تیموری اومد

 .تمومش کن -

 .زدم منش باشه، برگشت سمت تیمورییارو که حدس می

 .دهتونه زنده بمونه؛ نه حاال که من و تو رو دیچی چی رو تمومش کنم مانی؟! این نمی -
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دیگه شکم به یقین تبدیل شد، این خود منش بود. بهم گفته بودن که اینها هرگز خودشون رو به اشخاص غیر 

 .دنمورد اعتمادشون نشون نمی

 .ولی هنوز سامیار رو ندیده -

 .بینهزودی میسام رو هم به -

 .و بعد عصبی برگشت طرفم

 :جرئتم رو پیدا کردم و جدی گفتم

خوام هم فعالً با مرگ سالم و علیک کنم. من و دوستم فقط دردسر نیستم، همچنین نمی ببینین من دنبال -

خاطر حال بدمون از ور پرچین پناه آوردیم؛ ولی بعد بهخاطر تیراندازی اونجا و وضع ناجور خودمون به اینبه

 .هوش رفتیم. ما برای شماها خطر به حساب نمیایم

 .اصالً به حساب نمیایم؛ چون خودمون خطریمتو دلم پوزخند زدم. آره! هِه خطر 

 .منش ابرویی باال انداخت و تیموری فقط بهم زل زده بود

درضمن، من همون فردی هستم که رم و مموری الیتنینگ رو براتون پیدا کرد، کسی که خطراتش رو به جون  -

خواستین رو براتون چیزی که می ی شماها رو برآورده کنه. من هر دو بار موفق شدم وخرید برای اینکه خواسته

تونین هر بار بفرستینم به گین رو انجام بدم، میتونم هر کار که میتونم مفید باشم، میپیدا کردم. من براتون می

جا نگهم دارین تا براتون  خواین رو براتون بیارم. من رو زنده بذارین و همینمأموریت تا شیء مهمی که می

دوستم رو؛ چون اگه بالیی سرش بیارین یا بفرستینش بره، هرگز براتون مفید نخواهم  طورمفید باشم و همین

 .بود

ای بود که همین چند دقیقه پیش بهش فکر کردم. فقط هایی که جزء نقشههام تموم شد، حرفباالخره حرف

 !امیدوارم قبول کنن

 !پوف

 .شدرنه زبونم ناقص میولی خداروشکر که اینها ایرانین و الزم نبود انگلیسی بگم؛ وگ

شن اعتماد اینها جلب مونیم و هم کارهام باعث میمونیم، هم اینجا میاگه قبول کنن، هم من و آنید زنده می

 .شه. منتظر زل زده بودم به تیموری و منش که بهم خیره بودن. این نقشه اگه عملی بشه، عالی میبشه

 :منش گفت
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 تموم شد باالخره حرفات؟ -

 .شد بله، -

 .خوبه؛ چون وقت حرف نیست و وقت قتله -

 .و کلتی از کمربندش بیرون آورد

 !عه

 :رفتم تو شوک که تیموری سریع اومد سمتش، کلت رو ازش گرفت و گفت

طور که این چند روز بود. تونه برامون مفید باشه، همونکنی تو؟! نشنیدی چی گفت؟ این میکار میچی -

شد؟ یا اگه اون رم رو از اون مردک کش نرفته بودیم چه پیدا نکرده بودیم چی می دونی اگه اون مموری رومی

 تونست بکنه؟کارایی می

 :منش عصبی گفت

 !اما اون یه متجاوز بیش نیست مانی، باید بکشیمِش -

 :سریع گفتم

 که فرصتای طالییت رو از دست بدی جناب منش؟ -

 .نگاهم کردن هر دو برگشتن و

 .هستن و این کامالً واضحه شن، دودلشم اومد! دارن انگاری قانع میاوم از خودم خو

 :سؤالی نگاهش کردم که کالفه پوفی کشید و رو به تیموری گفت

ی این موضوع گیرندهدونی که تو تصمیمخوای بکن؛ اما خوب میدونم، هر غلطی میبسیار خب! من نمی -

 !نیستی، سام باید بگه

 .تیموری قاپید و از اتاق رفت بیرونو بعد کلتش رو از دست 

 .به تیموری نگاه کردم که اون هم نگاهم کرد. کالفه بود. اومد سمتم و بازوم رو گرفت و کشید سمت در

 کجا باز؟ -

 .سر جای قبلیت تا اطالع ثانوی -

 .پوفی کشیدم و اون من رو از اتاق کشید بیرون

 .حداقل بذار دوستم رو ببینم -
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 .خیر -

 !االغ

وباره من رو برگردوند تو اون ساختمون دلگیر و اون اتاق خفه. عصبی یه گوشه نشستم و اون هم در رو قفل د

 .کرد و رفت

 !پوف

 !پوزخند زدم. این هم از ماجرای مأموریت ما

*** 

 جذابان؟ خوشگالن؟ عزیزان؟ پوشان؟آقایون جنتلمن؟ شیک -

 :دیگه صدام رو بردم باال

 !ن؟ حماالن؟ چلغوزان؟ هوی! کجایین پس؟شعورااحمقان؟ بی -

 .شدت باز شد. چون من دم در بودم، شوت شدم عقب و با پشتم رو زمین فرود اومدمیهو در به

 !آخ -

 .سمت در نگاه کردمپشتم رو گرفتم و لـبم رو گزیدم. با حرص به

 چه مرگته خب؟ -

 .د. سرم رو سؤالی تکون دادممنش که اونجا ایستاده بود، ابرویی باال انداخت و نگاهم کر

 هان؟ -

 :بعد بلند شدم و عینکم رو تنظیم کردم و رو کردم سمت منش

 خب االن مشکلت چیه چلغوز؟ -

 !اوالً چلغوز آبا و اجدادته! دوماً چلغوز نه و جناب تیرداد منش -

 :هام گفتمخندهالی رو شنیدم، پقی زدم زیر خنده. متعجب بهم نگاه کرد که البه« تیرداد»تا اسم 

 !وای خدا! تیرداد -

 :. بعد رو بهش با لحنی که آثار خنده توش بود و لـبم هم هنوز شکل خنده داشت، گفتمو دوباره خندیدم

 ...من هم -

 .م گرفتدوباره خنده
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 .خوشوقتم تیرداد! من هم مِهرداد هستم و اون دوستم خُرداد و یکی دیگه از دوستام هم مُرداد -

 :ره خندیدم. عصبی بهم نگاه کرد و گفتبعد دوبا

 !خنده شدیاخوش -

 !الهی، بچه چشم نداره ببینه -

 .عصبی اومد سمتم که گرخیدم. بازوم رو گرفت و کشیدم از اتاق بیرون

 !آی -

 !درد -

 ریم؟خب کجا داریم می -

مانند گذشتیم و داخل شتی بزرگ و به. دوباره از محوطهچیزی نگفت و از اون ساختمون دلگیر اومدیم بیرون

 .ساختمون اون بهشت شدیم

سمت اتاق کارشون. جناب تیرداد در رو باز کرد و بعد شوتم کرد ی قبلی و بهبا آسانسور رفتیم همون طبقه

 .داخل

 !هُوش -

 !خفه -

 !مردک پیازچه

 .یهو چشمم افتاد به مانی تیموری پشت میز کارش و آنید با یه لباس سفید رو کاناپه

 .سریع رفتم سمتش

 !آنید -

 .غلم کشیدمشبلند بشه که بهش رسیدم و تو ب آنید خواست

 !وای آنید، خیلی نگرانت بودم -

 :پشتم رو نوازش کرد و گفت

 .طورمن هم همین -

 .غلش بیرون کشید و طلبکارانه بهم نگاه کردهای گردم از بو من رو با چشم گردنم بعد یهو محکم زد پس

 :گفت با صدای آرومی
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دونستم چرته. اینکه مثالً یهویی به عمارت حمله بشه و اول می ی مزخرفی بود؟ هان؟ من هموناین چه نقشه -

ی کوفتی رو عملی ای بود. اگه این نقشهی احمقانهور! واقعاً ایدههمه سرگرم بشن تا ما بتونیم بیایم این

 .کردی من االن تیر نخورده بودمنمی

 .ینجا نبودیمو ما هم االن ا -

 :صدای تیرداد اومد

 کنین اونجا؟پچ میچی پچ -

 :من برگشتم سمتشون و آنید بهشون نگاه کرد. سعی کردم بحث رو عوض کنم

 تصمیمتون رو گرفتین؟ -

 :آنید پرسید

 چه تصمیمی؟ -

 :مانی گفت

 .تقریباً -

 و؟ -

 :سـینه شد و گفتبهدست

 .ام، سامیار هم که بدش نمیادمن راضی -

 :این رو گفت و به تیرداد نگاه کرد. تیرداد عصبی گفت

 .امولی من ناراضی -

 .این به نفع ماست تیرداد -

 !شه به دوتا غریبه اعتماد کردهست که هست؛ نمی -

 :مانی خونسرد گفت

 ...داریم تا بتونیم از اینمگه قراره اعتماد کنیم؟ اینجا نگهشون می -

 :به من اشاره کرد و ادامه داد

 .استفاده کنیم -

 !هاهوی این اسم داره -



  
  

 

71 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 .هر دو نگاهم کردن. نیشخندی زدم

 ...من مهرداد هستم و این هم -

 .به آنید اشاره کردم

 ...خرداد و اون یکی دوستم -

 :وسط حرفم، تیرداد عصبی گفت

 !خفه -

 :ای رو لـبش بود و گفتخندهبعد رو کرد سمت مانی که ته

 ...مانی ببین -

ببنده.  های مانی کرد تا نیشش روش رو دید، حرصی بهش زل زد و با چشمش اشاره به لـبخندهوقتی تهاما 

 :مانی هم سریع خودش رو جمع کرد و تیرداد ادامه داد

 .ببین، این دختره عالوه بر اینکه غیر قابل اعتماده، رو مخ من هم هست -

 :جلو دهنم رو نگه داشتم نخندم. مانی گفت

 چیه؟عیبش  -

 .های تیرداد گرد شدچشم

 عیبش چیه؟ -

 :مانی سؤالی شونه باال انداخت و تیرداد حرصی گفت

 .کنهسواری میش داره رو مخم اسکیهمه -

 .من که اسکی بلد نیستم -

 :تیرداد خشمگین به من اشاره کرد و رو به مانی، آتیشی گفت

 !بیا -

 :مانی دوباره سعی کرد لبخندش رو جمع کنه. گفت

 .قدر حرص نخور. باید به سامیار بگیم اون هم بیادحاال این -

 :تیرداد دیگه منفجر شد

 که اینا ببینَنِش؟ -
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 .دیده که تو میفهمم؛ خود سامیار انقدر حساسیت به خرج نمیتیرداد، من نمی -

 .چون خنگه -

 .بعد به دیوار تکیه داد

 :مانی گفت

 .تا سامیار بیادجا بهشون بده  فعالً یه اتاق همین -

شه، خودش اومد سمتمون و اشاره کرد تیرداد فقط عصبی زل زد به مانی و وقتی مانی دید بخاری از این بلند نمی

 .دنبالش بریم

 .های چپ تیرداد، همراه مانی از اتاق زدیم بیرونبه آنید کمک کردم تا بایسته و بعد زیر نگاه

 .تا اتاق داشت و بقیه همه دکور و تراس و پنجره بوددهی دوم رفتیم که فقط ها به طبقهاز پله

 :مانی رو به دوتا اتاق کنار هم ایستاد و بهمون اشاره کرد بریم نزدیکش. رو بهم گفت

 .این اتاق مال توئه -

 .و به اتاق کناری اشاره و به آنید نگاه کرد

 .این هم مال تو -

 :رفت، پرسیدممانی که داشت میآنید رفت سمت اتاق و درش رو باز کرد. رو به 

 کار کنیم؟االن باید چی -

 :نگاهی بهم انداخت و گفتنیم

 .بیرون نمیاین تا رئیس بیاد مونین وتو اتاقتون می -

 !رئیس؟ یعنی سامیار راد دیگه؟

 .هامون شدیمهم انداختیم و وارد اتاق من و آنید هم نگاهی به رفت و

دونه پنجره و یه تراس کوچیک، کمد،  نفره، یهای بود. یه تـخت یهعمولیدر رو بستم و برگشتم. اتاق م

گفتم وسایلم رو بیارن. یهو صدایی تو سرم شویی بود. آخ! کاش میدیواری و دوتا در که قطعاً حموم و دستآینه

 «!ذارن، بعد به فکر آشغاالت باشت میبذار ببینی زنده»گفت 

داد برای خودکشی! کالً قدر ارتفاع زیاد بود که جون مین خیره شدم. اونرفتم سمت پنجره و به بهشت بیرو

 ام من به خدا! دارم راه و روش ها! پوف! عجب آدمیهاوسآدم عاقل برای خودکشی باید بیاد تو همین پنت
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 !کنمخودکشی طراحی می

نم زیر شکمم کالً فکر ک شده دل کندم و رفتم سمت تـخت. چنان پریدم روش که از سفتیشاز اون بهشت گم

شده دراز کشیدم. مخ که در هیکل نباشد، عمر در عذاب است! خشک م رو محکم گاز گرفتم وبفنا رفت! ل به

 !حکایت منه

هام رو بستم. حاال االن یه خواب راحت رو این سنگ هام رو از هم باز کردم و چشمعینکم رو در آوردم، دست

 .کنممی

*** 

 !خرس گفتی زکییگه! یعنی به نرههوی بیدار شو د -

 .هام رو باز کردم و به الدنگی که تو چهارچوب در ایستاده بود، نگاه کردماومد چشمبا صدای زِرزِرهایی که می

 .مانند دیده بودمش؛ همون ایرانیههمون مردی بود که تو اون اتاق سلول

 :غلت زدم طرفش و گفتم

 اینجا خوابیده؟بینی یه انسان خب بشر، مگه نمی -

 .بینمبینم، یه خرس میفعالً که انسانی نمی -

 .اخم کردم

 !شعوربی -

 :اون هم اخم کرد و گفت

 !بسه دیگه وِروِرکردن! بلند شو راه بیفت -

 چرا؟ -

 :برگشت طرف در و جواب داد

 .آقا دارن میان -

 .و رفت و در رو بست

 !ببو

 .پوفی کشیدم و غلت زدم

 واد با تـخت نرمم، نه این سنگ رو. کالفه از جام بلند شدم و نشستم رو تـخت ملقب به سنگ. خدلم اتاقم رو می
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 .روم و با پایین لباسم ور رفتمزل زدم به دیوار روبه

 !آقا؟! هِـه! آقا دارن میان؟ عق

 شویی.هام، بلند شدم و رفتم سمت دستپوفی کشیدم و بعد از برداشتن عینک داغونم و زدنش به چشم

به! هام رو خالی کردم و آبی به دست و صورتم زدم و اومدم بیرون. نگاهی به خودم تو آینه انداختم. بهکلیه

 !های پاره و خاکی. چقدر شیک و زیبا هستم منموهای ژولیده، صورت زخمی، عینک خراش برداشته و لباس

عین خر سرم رو انداختم باال و رفتم سمت در و بازش کردم و حرکت کردم سمت اتاق آنید. بدون درزدن، 

 .رفتم داخل که صدای جیغش بلند شد و تو یه حرکت شلوارش رو کشید باال

 :های گرد نگاهش کردم که غریدبا چشم

 معنی درزدن رو بلدی؟ -

 .نه متأسفانه -

 .چپ نگاهم کرد و رفت سمت آینه

 .به شلوارش نگاه کردم

 .خوامشلوار از کجا آوردی؟ من هم می -

 .اینا بهم دادن -

 وا پس من چی؟ -

 تو نخودچی. دادن چون شلوارم خونی شده بود؛ تو چی؟ -

 .پیچیپیچ -

 :اندرسفیه نگاهم کرد و بعد گفتعاقل

 .و راه بیفت که االن صداشون درمیادرایگان نباف  -

ترین تبهکار رناکترین و خطترین، معروفاالن توقع داری من با این سرووضع برم پیش سامیار راد بزرگ -

 اینجا؟

 :ابرویی باال انداخت و به سرتاپام نگاه کرد، گفت

 .خوای بریخوبی بابا، مهمونی که نمی -

 .قبل از اینکه بتونم اعتراضی کنم، دستم رو کشید و از اتاق زدیم بیرون
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 !ایم فرار کنیم یا دزدی؟خوکنن ما االن میغول ایرانیه هم باهامون همراه شد. اینها فکر میوسط راه، این نره

 :غول در زد. کمی بعد صدای مانی اومدی قبلی و جناب نرهرفتیم به طبقه

 .بفرستشون داخل صمد -

 !اوهوک صمد

غول رد شدم. در رو غول در رو باز کرد و رفت کنار، آنید رفت داخل و من هم با اکراه از کنار نرهآقا صمد نره

زد، نگاه رفت و با تلفن حرف میایستادم و به مانی که داشت تو اتاق رژه میبست و رفت. کنار آنید، دم در 

کردم. برگشت سمتمون و بهمون اشاره کرد بشینیم، ما هم نشستیم و زل زدیم به اطراف. زل زده بودم به 

 :کردم که صدای مانی اومدتا بود و داشتم رو صورت سامیار راد تمرکز میهمون پوستره که از این سه

 !چه عجب -

رفت سمت صندلی میز کارش. نشست روش و به ما نگاه بهش نگاه کردم که تلفنش تموم شده بود و داشت می

 .کرد

 .رو تکون دادم سرم

 هان؟ -

 .خان وارد شدابرویی باال انداخت که در اتاق باز و میرغضب

 .مانی رو کرد سمتش

 سامیار کو؟ -

 .داره میاد -

 !خواد حمالاباش رو میو به ما نگاه کرد. ارث ب

 .رفت و نشست پشت میزش

ش و برگشت های گرد زدم به شونهایش! آخه اینها هم آدمن؟! نگاهی به آنید انداختم که دیدم... با چشم

 .سمتم

 کشی؟خجالت نمی -

 .مداد ندارم -

 .کنی تو دماغت؟ جر خورد سوراخشآسا دست مییعنی واقعاً که! جلوی این دوتا غول -
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 :هاش گرد شد و بلند گفتچشم

 !من کِی دست کردم تو دماغم؟ -

 .و تیرداد متعجب برگشتن سمتمونبا صداش مانی 

 !اوپس

 آبرو؟فرهنگ و بییعنی من نزدیک بود جای این بشرِ کنار دستم ذوب بشم برم زیر زمین. آخه آدم چقدر بی

مردی بلندقامت داخل شد و جناب سامیار راد باز، کامل باز شد و بعد یهو صدای پاهایی شنیده شد. در نیمه

 .بزرگ، تشریف آوردند

کرد. یه زد تو چشم که کورِت میوشلوار مشکی چنان میش تو اون کتبهش نگاه کردم. هیکل چهارشونه

ی دیجیتال ست. سرش توی ساعت پیشرفتهعینک خفن هم زده بود و وقتی دقت کردم دیدم عینکش ورساچه

های بورش. با اینکه عینک ریشو موهای کوتاه بورش ریخته بود تو صورت سفیدش با تَه مدل شیائومیش بود

تونستم جذابیتش رو ببینم. اون واقعاً جذاب بود؛ حتی بیشتر از این دوتا جوری هم میزده بود؛ اما همین

 !غولنره

ترین تبهکار وف به خطرناکاومد. سامیار راد که معرش هم مییه جور ابهتی هم داشت که کامالً به آوازه

 .روی ما بودشه، االن روبهشناخته می

 :باالخره سرش رو آورد باال و مانی گفت

 چطور بود؟ -

 .تیرداد پوزخند زد

 .اون مرتیکه هم بود -

 :مانی سؤالی به تیرداد نگاه کرد و تیرداد گفت

 .فاضل -

 .مانی ابرویی باال انداخت

 !آها -

 :ی راد اتاق رو پر کردگشتم که صدای بم و مردونهداشتم دنبال جواب سؤالم میفاضل؟ این هم ایرانیه؟! 

 .خوام درموردش بشنومنمی -
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 .و عینکش رو در آورد و پرت کرد که مانی تو هوا قاپیدش

 کجان؟ -

 !منظورش ما بودیم آیا؟

 .سرش و به ما اشاره کرد و راد برگشتمانی به پشت

های بلندش پنهون شده بود، شد. این ایرانیه یا اروپایی؟! محو ه زیر مژههای سبزرنگش کنگاهم قفل چشم

 :جذابیتش بودم که صداش اومد

 دوشیزگان متجاوز شمایین؟ -

 رو دوست دارن یا کالً قرصش رو خوردن؟« متجاوز»ی هام رفت تو هم. اینها این کلمهاخم

 :صدای تیرداد اومد

 ...الفسام ببین! من کامالً با این قضیه مخ -

 !تمومش کن تیرداد -

 :این رو در حالی گفت که زل زده بود به ما دوتا. به من نگاه کرد و گفت

 تو اون دالوری هستی که از مأموریتای ما سرافراز بیرون اومده؟ -

 !نه پس اونم

 :فقط سر تکون دادم که ابرویی باال انداخت و گفت

 زبون نداری؟ -

 .تیرداد پوزخند زد

 .چیز بگو آدم باور کنه سامیهنداره؟!  -

 :غره رفتم و باالخره زبون باز کردمبهش چشم

 .کنهشما یکی که کالً بگن الله، آدم به عقل طرف شک می -

 .هاش تو هم رفت و سام نیشخند زداخم

 .خوبه پس داری -

 .رو کرد سمت مانی و بعد رفت سمت میزش که بین میزهای مانی و تیرداد بود

 :ای باز کرد و مانی گفتسام پرونده
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 !دونم سامیار؛ اما من موافقم، البته با شروطینظرت رو در این مورد نمی -

 :تیرداد غرید

 !ولی من مخالفم -

 !تو کِی با چیزی موافق بودی؟ -

 :سام گفت

 ...گفت طور که اینً من رو و این اصالً خوب نیست؛ اما همینمون رو دیدن، خصوصاکافیه! این دوتا، هر سه -

 .ای به من کرداشاره

 .تونه برامون مفید باشه؛ مثل این چند وقتمی -

 !فیس اروپاییِ بادمجون«! این»گه مردک به من می

 ...اما -

کنه و دوستش هم تا وقتی که اون کاراش رو مونن و اون دختره برامون کار میاما و اگر نداره تیرداد. اینا می -

 .بت ماستدرست انجام بده، تحت مراق

 :کامالً قاطع گفت؛ ولی این تیرداد نفهم باز ادامه داد

 ...آخه سام -

 :بار مانی دهنش رو بست این

 .کنهکنه و عینهو خر عرعر میاَه ببند دیگه تیرداد! دهنش رو عین ماهی باز می -

 :ای آویزون گفتهای گرد برگشت سمت مانی و با قیافهتیرداد رسماً الل شد. با چشم

 !مرد حسابی ابهت برام نذاشتی -

ای تر بود، رو به سام که سرش تو پروندهیعنی واقعاً جلوی خودم رو گرفتم تا نخندم؛ اما انگار آنید از من جدی

 :بود، پرسید

 االن تکلیف ما چیه؟ -

 :کردن بهش جواب دادسام بدون نگاه

 ...ین وشموندگار هستین. توی همون اتاقایی که بهتون دادن مستقر می -

 .سرش رو باال آورد و من رو نگاه کرد
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بودن جون دوستت؛ ولی دی و این مساویه با سالمشه، انجام میو تو هم هر کار و مأموریتی بهت سپرده می -

ای، رسماً جون خودت و دوستت رو به بدون که اگه بخوای زیرآبی بری، کلک بزنی، دروغ بگی و هر کار دیگه

 .ما فروختی

 .هاش بترسم یا به شوخی بگیرمستم از حرفدوننمی

کار، من و ترین خالفی اینها رو بدیم دست پلیس؛ از طرفی هم االن بزرگما قرار بود آخر این مأموریت همه

 !کردم خب؟کار میدوستم رو تهدید کرد! باید چی

 .با مکثی، سر تکون دادم

 .باشه -

 .سر تکون داد

 .اقاتون تا تو رو برای کاری خبر کنمخوبه! حاال هم برگردین به ات -

 !ایماز اتاق زدیم بیرون. خوبه حداقل زنده نگاهی به مانی و تیرداد انداختم و بلند شدم، آنید هم بلند شد و

*** 

تا رو خوردن و کالفگی. از اون روز که اون سهدو روز گذشته بود؛ دو روز بدون هیچ کار و خبری، پر از حرص

آوردن و ها برام میهای غذا، مستخدمکاری هم بهم نداده بودن هنوز. فقط وعده. هیچمشوندیدم، دیگه ندید

کنم، هم کالفه بودم که چرا اینها خوردم که الکی دارم وقتم رو تو این اتاق تلف میبردن. هم حرص میبعد می

 !جوری اعتمادشون رو جلب کنم؟! پوفخبری ازشون نیست. من قراره مثالً این

ی زیبایی که هام رو توی هم قالب کردم و زل زدم به محوطهروی تـخت بلند شدم و رفتم سمت پنجره. دست از

 .ها اونجا باشمآرزوم بود برم و ساعت

کمی باهم  هاوس در اومدن و وارد محوطه شدن. ایستادن ویهو چشمم افتاد به سام و تیرداد که از داخل پنت

ی محوطه اتوماتیک باز شد، زد مرسدس بنزی شد و بعد از اینکه دروازه حرف زدن، بعد سام رفت و سوار

 .بیرون و رفت

دروازه بسته شد و تیرداد برگشت که بره که مانی اومد بیرون. رو بهش ایستاد و بعد از اینکه کمی حرف زدن، 

 !مانی دوباره برگشت داخل و تیرداد سمتی رفت. عجب

 ینه شدم و سبهبرگشتم و مانی رو دیدم. دستدم که یهو در اتاق باز شد. خت نشستم. توی فکر بوو روی ترفتم 
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 .عین طلبکارها بهش زل زدم

 !چه عجب! جمال شما رو دیدیم جناب -

 .ابرویی باال انداخت

 تیکه انداختی؟ -

 !نه پس تعریف کردم -

 :بعد دیگه لحنم واقعاً طلبکارانه شد

اینجام که کارای شما رو انجام بدم؛ بعد شما زندونیم کردین تو این معلوم هست دو روزه کجایین؟ هان؟! من  -

 ...ذارین بیام بیرون و نهاتاق و نه می

 :وسط حرفم، کالفه گفت

 !زنیبسه دیگه! چقدر حرف می -

 زدنه؟شعورِ خیارشور! چه وضع حرفبی -

تیکی پرت کرد سمتم که مستقیم ای کرد، بعد صمدخان اومد و پالسچیزی نگفت و رو کرد بیرون اتاق و اشاره

 :خورد تو صورتم. مردک آمازونی! اون رفت و مانی گفت

 .تنت کن -

 :ور، عینکم رو تنظیم کردم و پرسیدمپالستیک رو پرت کردم اون

 تنم کنم؟ -

 .سـینه شدبهمانی دست

 .باید بری مأموریت -

 .ابرویی باال انداختم

 .ن رو یادتون رفته یا نهکردم حرفتوچه عجب! دیگه داشتم شک می -

 !های داخل پالستیک رو خالی کردم رو تـخت. کفش و لباس و شلوار و تفنگ؟وآشغالبعد بلند شدم و آت

 چرا تفنگ؟ -

 .باید مسلح باشی -

 چطور مگه؟ -
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 .گمجزئیاتش رو برات تو ماشین می -

 :و خواست بره که سریع پرسیدم

 مگه تو هم میای؟ -

 .آره -

 .بست و رفتو در رو 

*** 

همراه مانی، سوار مازراتیش شدم و راه افتاد. اینکه چرا  رم مأموریت رو به آنید دادم و بعد بهخبر اینکه دارم می

 :بند بهم نداد جای تعجبم بود؛ پرسیدمچشم

 بند ندادین؟چی شده آدم شدین چشم -

 :دنده عوض کرد و گفت

 .از این عمارت بری بیرون؛ بنابراین فرقی نداره راه رو بدونی یا نهقرار نیست جز مواقعی که مأموریت داری  -

 :قرار نیست برم بیرون؟ یعنی چی؟ یهو چیزی یادم اومد و سریع گفتم

 .ور بیارینراستی چمدون لباسام رو باید برام از اون -

 امری؟ -

 .خوامهمه دستور دادین من فقط چمدونم رو میامر؟ برو بابا! این -

 .خب باباخیله -

توقف  ی ویالیی تقریباً بزرگروی یه خونه. کمی بعد، روبهرومسـینه زل زدم به روبهبهسری تکون دادم و دست

 :کرد. پرسیدم

 اینجاست؟ -

 .، پیاده شوآره -

 .پیاده شد و من هم رفتم پایین

 :به دوروبر خونه نگاه کردم و متعجب گفتم

 .ارهای نداین که هیچ تجهیزات امنیتی -

 :رنگی از یه کاور کوچیک در آورد و سمتم گرفت، گفتمانی یه چیز مشکی
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 .فقط چندتا دوربین که از کار انداختیمشون -

 :سیمی پرسیدمسیمی رو دیدم. خیره به هندزفری بیبه دستش نگاه کردم و یه هندزفری بی

 چرا؟ -

 .باید در ارتباط باشیم -

 :هندزفری رو گرفتم و پرسیدم

 ی گاوصندوق دقیقاً کجاست؟گفت -

 .کنمبرو، راهنماییت می -

چیز ای گفتم و بعد در آوردن عینکم و سپردنش دست مانی و تنظیم هندزفری، راه افتادم سمت خونه. هیچباشه

 .ای و نگاهش کردم، محافظ نداشتای نداشت. تصمیم گرفتم از پنجره برم داخل. رفتم سمت پنجرهپیشرفته

داشتم و بعد کوبیدمش به پنجره که شیشه با صدای بدی شکست و سنگی پیدا کردم، برش رو زمین گشتم و

کرد. لبخند هولی زدم و برگشتم خرد شد. از جام پریدم، عقب رفتم و برگشتم سمت مانی که حرصی نگاهم می

 .سر کارم

تادم و نگاهی به اطراف ی شکسته و با احتیاط از قابش گذشتم و پریدم داخل خونه. صاف ایسرفتم سمت پنجره

 .انداختم، یه اتاق خواب بود

 :صدای مانی تو گوشم پیچید

 رفتی داخل؟ -

 :دستم رو روی گوشم و هندزفری گذاشتم و گفتم

 .خوام برمنه پس، تازه می -

 :حرصی گفت

 !متلک نگو و به کارِت برس -

 .ایشی گفتم و رفتم سمت در اتاق، بازش کردم و رفتم بیرون

 االن کجا برم؟خب  -

 :صداش اومد

 .یه اتاق کار بین اون اتاقاست، پیداش کن -
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رفتم سمت درهایی که اونجا بود. اولی رو باز کردم، یه اتاق خواب بچگونه. بستمش و رفتم سراغ بعدی، حموم. 

 .بعدی مستراح

 !کالفه بعدی رو باز کردم و بله! خودشه، اتاق کار

 .پیداش کردم -

 .داخل و دنبال گاوصندوق بگرد خوبه، حاال برو -

جا رو گشتم؛  های دیوار، داخل کمد، پشت درهایی که اونجا بود. همهرفتم داخل و شروع کردم به گشتن. کناره

تونن بذارن؟ مگه مینی گاوصندوقه؟! از حرفم پوزخند زدم. اما نبود. آخه گاوصندوق به اون بزرگی رو کجا می

 !چی گفتم

 :صدای مانی اومد

 ی شد؟چ -

 .نیست -

 یعنی چی که نیست؟ -

 ...ییه جمله« نیست»االن واقعاً نیازه برات ترجمه کنم؟ ببین دلبندم،  -

 !ساکت! ساکت -

 !ادببی -

 .اکی ولش کن؛ فقط تالشت رو بکن -

 !خب بابا، اَه -

 :با اکراه رفتم سمت میز کار داخل اتاق. زیرش رو نگاه کردم. داد زدم

 !عه مامانی یافتم -

 :زده مانی اومدصدای هیجان

 !پیداش کردی؟ -

 .بلی -

 .و گاوصندوق رو از اون زیر کشیدم بیرون

 ...عالیه! حاال -
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 .بندش صدای شلیکی کل اتاق رو دربرگرفتشدت باز شد و پشتوسط حرفش، در اتاق بهیهو 

 !.آی؟.بیاِفمتعجب و مضطرب سرم رو بلند کردم و مردی رو با اسلحه دیدم. پلیس 

 :صدای مانی اومد

 چی شده؟ -

 :شده گفتمبا دهن خشک

 !.آیه.بیاِف -

 :ی مَرده گم شدصدای مانی تو عربده

- come out.  (بیا بیرون). 

 .ی شلوارم لمس کردمم رو از زیر پاچهاسلحه

 :داد زد

- I said come out.  (گفتم بیا بیرون). 

زمان با بلندشدنم، بهش شلیک کردم. مَرده فریادی زد و من سریع و هم تو یه حرکت اسلحه رو کشیدم بیرون

 .سمت در دویدم. خواستم برم بیرون که پام رو گرفت و پرتم کرد؛ با سر فرود اومدم روی زمین

.آی هم اینجاست! سریع بلند .بییهو تازه یاد مدارک افتادم. اوه نه! من هنوز گاوصندوق رو باز نکردم و این اِف

دم و رفتم سمت گاوصندوق. خواستم رمزی رو که مانی گفته بود، وارد کنم که پلیسه از پشت من رو گرفت و ش

 .پرتم کرد

تفنگش رو در آورد، خواست سمتم شلیک کنه که اول من وارد عمل شدم و به دستش شلیک کردم. فریادی زد 

 .و تفنگ از دستش افتاد

رو باز کردم. تنها پاکتی که اونجا بود رو برداشتم و همین که بلند خزیدم سمت گاوصندوق، رمز رو زدم و درش 

 .شدم تا برم، پلیسه سمتم شلیک کرد

گرد کردم که از پشت کمرم رو سریع جاخالی دادم و دویدم سمت در که سد راهم شد و در رو بست. عقب

ورتر هم رفت. پخش زمین نگرفت. جیغی زدم و با پام زدم به الی پاهاش. چنان فریادی زد که صد فرسخ او

شد و من از موقعیت استفاده کردم. سمت پنجره دویدم و خواستم بازش کنم؛ اما قفلش گیر داشت. داشتم 

 .زدم که دیدم یارو بلند شدباهاش سروکله می
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ی پنجره زدم. شیشه خرد و دست من پر ای ندیدم و تو یه حرکت مشت محکمی به شیشهوحشت کردم. چاره

 .ور خیابون بود دویدم. سریع از پنجره بیرون پریدم و سمت مازراتی مانی که اونخون شد

 :سریع پریدم داخل و گفتم

 .نگرفته بدو راه بیفت تا پلیسه نیومده و پالکت رو -

*** 

 حواس نداری تو؟ -

 .این رو پرسید و باند رو دور دستم پیچید

 .ده. شیشه رو شکستم دیگهمغزم درست جواب نمیشم، زده میتر بابا! خب وقتی هیجانآخ! یواش -

 :سـینه شد و با تمسخر گفتبهتیرداد که به دیوار چهارچوب در اتاقم تکیه داد بود، دست

 مگه تو مغز هم داری؟ -

 :غره رفتم و سام که کنارش ایستاده بود، گفتبهش چشم

 !ببند تیرداد -

 .تیرداد با اخم نگاهش کرد و من خندیدم

 :ه کنارم روی تـخت نشسته بود، گفتآنید ک

 .زنی به خودتجاش گند میزنی؛ ولی بهتو با اینکه تو تموم مأموریتات موفقی و گند نمی -

حرصی نگاهش کردم که باالخره باندپیچی دستم تموم و مانی از رو تـخت بلند شد. رفت سمت سام و تیرداد و 

 :گفت

 .رفتچی عالی پیش میآورد. اگه اون پلیسه نیومده بود، همهکارش رو خوب انجام داد، مدارک هم گیر  -

 :تیرداد پوزخند زد و سام سر تکون داد و گفت

 .خوبه -

 :بعد بهم نگاه کرد و گفت

 .کارِت خوبه؛ اما به هیچ عنوان احتیاط نداری -

 :تو دلم ایشی گفتم و اون ادامه داد

 .بشه کنی تا تکلیف کار بعدیت روشنفعالً استراحت می -
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 .طوراین رو گفت و از اتاق بیرون رفت و مانی و تیرداد هم همین

 .آنید بلند شد، در اتاق رو بست و برگشت طرفم

 !واقعاً خنگی -

 :سؤالی نگاهش کردم که گفت

 !خاطر اینا بری مأموریت و خودت رو بندازی تو خطر؟آخه چرا باید به -

 :حرصی نگاهش کردم و گفتم

 !تاکنم، نه اون سهخاطر تو و صوف میاین کار رو بهببخشیدا، دارم  -

 :ابرویی سؤالی باال انداخت که گفتم

اگه من این کارا رو نکنم هیچ تضمینی رو جون تو نیست؛ چون اونا شرط گذاشتن که اگه من براشون درست  -

ادشون رو جلب کنم و جوری اعتمکنن. از طرفی، اگه من براشون کار نکنم، چهکار کنم جون تو هم تضمین می

خاطر تو و دم؛ فقط بهخاطر خودم یا اونا این کار رو انجام نمیبینی؟ من بهی صوف عملی شه؟ هان؟ مینقشه

 .صوفه

کنم، جونم ور کردم. واقعاً عصبانی شده بودم. من دارم تمام این کارها رو میاینها رو گفتم و عصبی روم رو اون

کنه و طلبکار هم هست. نفسم رو دادم بیرون که با لحن ین، بعد حتی یه تشکر نمیخاطر ارو به خطر میندازم به

 :آرومی گفت

 !باشه حاال قهر نکن، ببخشید -

 .روم رو کردم طرفش

 !حاال آدم شدی -

 .اون هم حرصی جیغ زد و بالشتی سمتم پرت کرد

*** 

تاشون پشت میزهای رو باز کردم. هرسهیواشکی دویدم سمت اتاق و بعد عین گاو سرم رو انداختم پایین و در 

 .کارشون بودن. با صدای در، سرشون رو آوردن باال

 :مانی متعجب گفت

 کنی؟کار میاینجا چی -
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 !حمالی -

 :هاش گرد شد و تیرداد گفتچشم

 دونستم؟حمالی و نمی -

 :نگاهش کردم و گفتم

 !شما خفه -

 :بلند بشه، سام گفت هاش رفت تو هم و همین که خواستبا این حرفم اخم

 !بسه -

 .بعد رو کرد سمتم

 خوای؟چی می -

 .م پوکیدهحوصله -

 :ابروش پرید باال و تیرداد غرید

 پرستار گیر آوردی؟ -

 .درآری نگاهش کردمبا لبخند حرص

 !تو یکی که تَهِ حمالی -

 :قبل از اینکه تیرداد چیزی بگه، مانی گفت

 !تیرداد ببند -

 .کردتیرداد متعجب نگاهش 

 !تو اصالً گذاشتی دهن باز کنم؟ -

 .سـینه شدبهمانی دست

 .گیری کنمخواستم پیش -

 .پوزخند بلندی زدم که تیرداد حرصی نگاهم کرد

 :سام کالفه گفت

 .برگرد اتاقت -

 .م پوکیدگم حوصلهچی رو برگردم اتاقم؟! میوا! چی -
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 تیرداد: خب به ما چه؟

 :نگاهش کردم و گفتم

 !هروقت گفتن جسد بپر وسطخرچه!  -

 !این کالً تو ابرو در هم کشیدن استعداد داره بچه

 :سام دستی به صورتش کشید و گفت

 ری پیش دوستت؟چرا نمی -

کنیم. اون خودش استاد پوکوندن بازی میشینیم باهم خالهگی انگار االن برم پیشش، میهمچین می -

 .ستحوصله

 .سام انگار واقعاً کالفه شده بود

 !خب برو تو محوطه بگرد. فقط برو بیرون -

 .نیشم تا بناگوشم باز شد

 !راستکی؟ -

 !تیرداد: نه ماستکی

 :غره رفتم و مانی گفتبهش چشم

 .جا دوربین دارهفقط حواست باشه همه -

 .ای نباشم مردک! ایشی گفتم و از اتاق زدم بیروننامحسوس اشاره کرد دنبال فرار و کار دیگه

و نشستم محوطه که شدم و هوای آزاد خورد به صورتم، تازه احساس سرزندگی کردم. رفتم سمت آالچیق وارد 

هام رو داخلش. لبخندی روی لـبم نشست و روش لم دادم. آخیش! چه حس خوبی! نفسم رو دادم بیرون و چشم

 .بستم

نیست، خصوصاً زندگی من! از  قدر راحت و بدون غم. فقط حیف کهقدر خوب بود؛ اینکاش زندگی همیشه این

اول زندگیم خوشی ندیدم. اولش پدری بود که از سگ هم کمتر بود، بعدش هم باندی که تو رو تبدیل به یه 

 .کرد. زندگی من این بود، یه زندگی نکبت که حتی پایانش هم خوش نیستتبهکار می

ای! زندگیم واقعاً و بدبختی، تنهایی، بیچارهروم. هِی رها! چقدر آخه تهام رو باز کردم و زل زدم به روبهچشم

 کنم. خودم برای خودم مهم نیستم، به های بقیه توجه میکنم، به خواستهش دارم به بقیه خدمت میآشغاله! همه
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 .ای داشته باشم تا برام ارزش داشته باشهکنم، اجازه هم ندارم که خواستهخودم خدمت نمی

صفتم خدمت کردم، اواسطش به صوف خدمت کردم و حاال دارم به پدر سگاول زندگیم مثل یه برده به 

کنم. من به همه خدمت کردم جز خودم! آهی کشیدم که یهو در ساختمون ترین تبهکار خدمت میخطرناک

 رفت؟هاوس باز شد. برگشتم و سام رو دیدم که با لباس رسمی از ساختمون اومد بیرون. کجا داشت میپنت

ی آستین کتش رو رفتم سمتش. من رو دید؛ اما توجهی بهم نکرد. ایستاده بود و داشت دکمه بلند شدم و

 .بستمی

 :کنارش ایستادم و پرسیدم

 کجا؟ -

 .با سؤالم جا خورد، برگشت و با ابروهای باالرفته نگاهم کرد

 !اوپس! چی گفتم

 :سریع گفتم

 .ش رو درست کننببر شیشهری بیرون، عینکم رو هم منظورم این بود اگه داری می -

 :ی کتش شد و گفتی عینکم انداخت، بعد دوباره مشغول دکمهنگاهی به شیشه

 .به مانی بگو بسپاره تا برات یکی نو بگیرن -

 نو؟ -

 .سرش رو باال آورد و از کنارم گذشت

 .با تو هستما -

 :برگشت طرفم و گفت

 کامالً واضح شنیدیش؟که م رو تکرار کنم، درحالیالزمه دوباره جمله -

 !شعوراین رو گفت و عین خر رفت. بی

 .رفتم داخل ساختمون تا به مانی بگم

*** 

آوردم و بهش نگاه کردم.  عینک جدیدم رو برداشتم و صمد هم رفت بیرون. با ذوق و شوق و نیش باز، درش

 !م، کبد کی بودم من؟ساده؛ اما شیک. زدمش به چشمم و رفتم جلوی آینه. به خودم تو آینه نگاه کرد
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گرفتن و قر و غمزه! داشتم قر جو گرفتتم! شروع کردم به ژستها گرفتم. هیچی کالً ژستی مثل این مدل

اومدم که در اتاق باز شد و انعکاس مانی رو داخل آینه دیدم. خواست چیزی بگه که با دیدن حاالتم، دهنش می

 .من هم سریع خودم رو جمع کردم و برگشتم سمتش های گردشده زل زد بهم.کالً بسته شد و با چشم

هم زل زده بودیم. یعنی هرچی بار خودم کنم کمه. خنگِ خر! لـبم رو گاز گرفتم که  گفتیم و بههیچی نمی

 :گفت

 خوبی؟ -

 .متعجب نگاهش کردم

 دین آره. چطور؟ی مأموریتایی که بهم میزیر سایه -

 .ابرویی باال انداخت

 مطمئنی االن؟ -

 :هام تایم و زمانی داره. حرصی گفتمیگه بسه مظلومیت! من مظلومیتد

 !االن اومدی احواالتم رو بپرسی؟ -

 .خیر دوشیزه، اومدم حال عینکت رو بپرسم -

 .از اون حالت در اومدم

 .آهان. خوبه سالم داره -

 !تشکر نکنی یه وقت -

 !اکی -

 .و دوباره برگشتم سمت آینه و ژست گرفتم

 :کشید و گفتمانی پوفی 

 .خوره تا یه ساعت دیگه حاضر بشینتون برنمیخانم مدل، اگه یه وقت به فیس و افاده -

 :دستم روی دماغم ثابت موند و برگشتم، پرسیدم

 باز هم مأموریت؟ -

 .ریم، یه مهمونیهمون میطور گفت؛ ولی همهشه اینمی -

 مون؟همه -
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 :کالفه گفت

 .من، سامیار، تیرداد و تو -

 آنید چی؟ -

 .خیرنه -

 .اون نیاد من هم نمیام -

 :کالفه پوفی کشید و گفت

 .خب، اون هم میادخیله -

 :و خواست بره که سریع گفتم

 لباس از کجام بیارم؟ -

 .میارن برات -

 .و در رو بست و رفت

*** 

 .ا جذب مشکل دارمرنگ تنم نگاه کردم، خوب بود؛ ولی فقط خیلی جذب بود و من هم کالً ببه پیراهن کرمی

ای که چندتا مروارید روش آویزون بود رو برداشتم، انداختم گردنم و دوباره رفتم سمت تـخت و زنجیر دوالیه

ای به آرایش و این وری کرده بودم و فقط یه رژ زده بودم. عالقهرفتم سمت آینه. موهای بلند طالییم رو یه

خوبم کرده بودن. عینکم رو هم در آورده بودم. جدید بود و دلم چیزها ندارم؛ همین رژ و مدل موهام و لباسم 

 .ها عینک نزنماومد ازش دل بکنم؛ اما عادتم بود تو مهمونینمی

رفتم پایین. پالتویی که برام آورده بودن رو کم میی ظهر. باید کمنگاهی به ساعت انداختم، سه و چهل دقیقه

ای باال انداختم. حتماً رفته پایین. رفتم ق آنید رو باز کردم؛ اما نبود. شونهتنم کردم و از اتاق رفتم بیرون. در اتا

 .وشلوار اومد بیرونسمت آسانسور که در اتاق تیرداد باز شد و با کت

 :با دیدنم گفت

 کجا؟ -

 .برگشتم سمتش

 کار برم مهمونی، شما هم میاین؟قراره با چندتا خالف -
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 :تیکه کالمم رو گرفت و گفت

 !مزهمزه نریز بی -

 .سؤال پرسیدی، جواب دادم دیگه -

مونده دیده. بعد هم رفت سمت آسانسور که من هم سریع دنبالش راه افتادم. همچین نگاهم کرد که انگار عقب

 :با دیدنم سرش رو باال برد و نالید

 ش باید گیر این چهارچشم بیفتم؟خدا! آخه چرا همه -

 ...بار دیگه این رو بگی ا، یهببین من رو این کلمه حساسم -

 کنی مثالً؟کار میچی -

 .ت بپره تو قلبتخِرهزنم تو حلقت که سیب خِرهمچین می -

شد، تیرداد عین ابرویی باال انداخت و من خم شدم تا دکمه رو بزنم. زدم و به محض اینکه در داشت بسته می

 .کانگورو پرید و اومد داخل

 !وحشی -

 .ور کردمو من هم روم رو اونغره رفت بهم چشم

 .بودنش نزدیک بود غش کنمآسانسور ایستاد و ما داخل سالن اصلی شدیم. از شیک

 .ای ایستاده بودن، حرکت کردیمسمت آنید و مانی و سام که کنار فراریاز در رفتیم بیرون و به

 :مانی با دیدنمون گفت

 !چه عجب تشریف آوردین -

 :و گفتتیرداد به من اشاره کرد 

 ...این چهارچشم -

 :براق شدم سمتش و گفتم

 !هوی! سیب خرخره، حلقت، قلبت... یادت نره -

 :با حرص نگاهم کرد و مانی گیج پرسید

 چی به چیه؟ -

 :سام گفت
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 .تمومش کنین و سوار بشین -

نشست و و خودش پشت رول نشست. مانی هم به اصرار تیرداد که دوست نداشت عقب پیش ما بشینه، عقب 

 .ماشین حرکت کرد

روش. سرم رو به شیشه تکیه دادم و زل زدم آنید عین درخت بین من و مانی نشسته بود و زل زده بود به روبه

 .به بیرون

بازیم گل کرد و شروع کردم اداواطوار در آوردن داخل آینه. بـغل جلو، سمت تیرداد. خلچشمم افتاد به آینه

هام رو چپ انگشتم دماغم رو به باال متمایل کردم که عین خوک شدم. بعد چشمزبونم رو آوردم بیرون و با 

هاش کردم و انگشتم رو مثالً کردم تو دماغم. یهو تیرداد چشمش از تو آینه افتاد به من و با دیدن ژستم، چشم

ما همون موقع ی چاه مستراح. من هم هول کردم و خواستم انگشتم رو از سمت بینیم بیارم پایین؛ اشد اندازه

ی مبارکم انداز که همین باعث شد پرت شم هوا و عالوه بر اینکه کلهگیر و بعد دستماشین رفت رو سرعت

 .های تیرداد از کاسه زده بود بیرونخورد به سقف، انگشتم هم تا آرنج دستم رفت تو دماغم. یعنی چشم

م از آینه نگاهم کرد. باز خوبه انگشتم رو از با صدای برخورد سرم به سقف، آنید و مانی برگشتن سمتم و سا

 .دماغم درآورده بودم و کثافتی نشده بود

 مانی: چی شد؟

 !ش لهیدآنید: کله

 :رو به سام غریدم

 رانندگی بلدی تو آیا؟ -

 .ابرویی باال انداخت و بدون حرفی به مسیرش خیره شد

زده بهم زل زده. بدبخت فکر کنم از ی از کاسه بیرونهاغل به تیرداد نگاه کردم که دیدم هنوز با چشمباز آینه

 !ها مدل تعجبش رو زدهاین سکته ناقص

 .باالخره رسیدیم به یه ویالی بزرگ. سام جایی پارک کرد و پیاده شدیم

 .های من رسماً کر شدناومد. داخل شدیم و گوشی موزیک حتی تا اینجا هم میصدای کرکننده

 هایی که مشغول کاری بودن.شد. اطراف شلوغ بود و پر از آدمنور روشن میبا رقصها خاموش بودن و فضا برق

 .زدنکردن، حرف میلولیدن، زهرمار کوفت میرقصیدن، تو هم میمی
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. پالتوم رو همراه سام و مانی و تیرداد راه افتادیم سمت قسمتی و همه پشت میزی نشستیم من و آنید به

 :آنید نشستم و گفتمدرآوردم و بین مانی و 

 .هوسم کرد برم وسط قر بدم -

 :مانی گفت

 !دادیخونه که داشتی قرت رو می -

 :چپ نگاهش کردم و سام جدی گفت

 .گذرونی اینجا نیستیم. متمرکز بشین رو کاری که قراره انجام بدیمما برای خوش -

 :آنید گیج پرسید

 ...ولی من -

 :گفتم

 .ری تو ماشین تا ما بیایمفرستیمت بیرون و میبشیم میوقتی خواستیم وارد عمل  -

 :یهو تیرداد گفت

 !شودو آنگاه، رها جدی می -

 !اندرسفیه نگاهش کردیم که بست کالً اون دهن روهر چهارتامون برگشتیم سمتش و عاقل

 !خوام خبزل زدم به پیست رقص. مامی! من هم می

 :یهو بلند گفتم

 .خوامایش! خب من هم می -

 :نگاهم کردن و تیرداد پرسید

 خوای؟چی می -

 .زهر عنکبوت که بریزم تو حلقت -

 :هاش رو تو هم کشید و مانی گفتاخم

 خوام؟یعنی چی من هم می -

 .خوام برقصمخب بابا جان من هم می -

 .های سام رفت تو همبار اخم این
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 ...گفتم که ما اینجاییم -

 :وسط حرفش گفتم

 !فهمیدم، اَه گرفتم بابا! -

 .ور کردم. قید رقص رو باید بزنم انگارو روم رو اون

 :کمی بعد سام گفت

 !آماده باشین -

سن سام و مانی و خورد همساله که می 31-30کرد انداختم. یه مرد حدودای نگاهی به سام و جایی که نگاه می

 .ی باالرفت طبقهتیرداد باشه با کیفی تو دستش داشت می

 .د شینسام: بلن

 :مون بلند شدیم و مانی گفتو خودش از جاش بلند شد. ما هم همه

 .من برم دوربینا رو از کار بندازم -

 .و دوید و رفت

 :سام رو به تیرداد گفت

 .اش باشهتیرداد تو هم برو حواست به بادیگارد -

 .تیرداد سر تکون و داد و سریع رفت

 :رو به سام پرسیدم

 من چی؟ -

 .من و توئه، باهام میای کار اصلی با -

 .بعد خواست بره که با صدای آنید که من رو مخاطب قرار داده بود، متوقف شد

 رها من چی؟ -

 .طبیعی برو تو ماشین -

 .رو کردم سمت سام

 .سوئیچ -

 .ی باالسوئیچ رو داد به آنید و بعد از رفتنش، من و سام هم رفتیم به طبقه
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 کار کنیم؟باید دقیقاً چی -

 ...باید -

وسط حرفش کسی از کنارمون رد شد و یهو سام کمرم رو گرفت، چسبوندم به دیوار و بعد صورتش رو سمت 

 .صورتم آورد

 .های گرد نگاهش کردم که انگشتش رو روی بینیش گذاشتبا چشم

 :هلش دادم که غرید

 !نکن -

 :اخم کردم و دوباره هلش دادم که تقریباً بلندتر غرید

 !شکونما! دو دقیقه آروم بگیرگردنت رو میگیرم می -

 .باالخره یارو رفت و من هم سریع و محکم سام رو هل دادم. چپ بهم نگاه کرد

 !وحشی -

 االن با منی یا خودت؟ -

 .ایشی گفتم و راه افتادم

 :قدم شد و من پرسیدمباهام هم

 یارو کیه؟ -

 .احمدی -

 ایرانیه؟ -

 .فرانسویه -

 !زدهی کپکنه! گوجهکشعور مسخره میبی

 خب االن دنبال چی این هستیم؟ -

 .کیفش -

 کیفش؟ -

 :سام رو به دری ایستاد و بعد برگشت سمتم و آروم گفت

 .کنیآماده باش. در رو که باز کرد، تفنگ رو درمیاری و به پاش شلیک می -
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از دور رونم باز کردم. به محض زمان لباسم رو باال زدم و کلت رو سر تکون دادم. برگشت و در زد، من هم هم

کس نبود زل زدم. من به هوا ور در که هیچکُپ کردم! متعجب به اون اینکه در باز شد، سریع شلیک کردم و بعد

 شلیک کردم؟

هم زدنی، سام رو نشونه گرفت و بعد شلیک  قبل از اینکه به خودم بیام، شخصی پشت در ظاهر شد و تو چشم به

هم فشار  هام رو بهی بلندی کردم، چشمصمیم ناگهانی، پریدم جلوی سام و بعد کمرم سوخت. ناله. تو یه تکرد

های سام. سام هم تو شوک بود و سریع من رو گرفت. سرش رو بلند کرد و به دادم و پرت شدم داخل دست

 .روش زل زدروبه

 :زد، اومدصدای مردی که فارسی حرف می

 ایز شدی نه؟ فکر کردی پیچوندن من به همین راحتیاست؟چی شد سامیار راد؟ سورپر -

بعد صدای ضامن اسلحه اومد و وقتی یارو خواست شلیک کنه، سام لگد محکمی به ساق پاش زد و بعد تو یه 

 .هاهاش بلند کرد و دوید سمت پلهحرکت من رو روی دست

 :و با صدای آرومی گفتم هم فشار دادم هام رو به. لـبسوختکرد و میشدت درد میکمرم به

 ... کیف رو چرا برنداشتی؟کیف -

 :ها پایین اومد و بعد گفتتندتند از پله

 .ترهوضعیت تو وخیم -

 .سمت در دویدو به

خاطر من قید چیزی که کس نیست، االن بهدونستم تعجب کنم یا ازش متشکر باشم. سامی که به فکر هیچنمی

 !براش مهم بود رو زد

هاش گرد شد و متعجب ی تیرداد پیدا شد. با دیدن وضعیتمون چشمموقع سروکله ط شد که همونوارد حیا

 :گفت

 شده؟ چی -

 .پرسیدن نیست، برو مانی رو خبر کن و سریع بیاینوقت برای سؤال -

 .و دوید سمت ماشین و تیرداد هم سریع رفت داخل

*** 
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 :جیغ زدم که تیرداد گفت

 خوری؟تکون میی خنگ، چرا خب دختره -

 :رو بهش حرصی گفتم

 .ساعته رو شکمم دراز کشیدم، خسته شدم از بس تو این حالت موندم خب سه -

 :مانی گفت

 !توقع داری رو کمرت دراز بکشی؟ خوبه تیر خوردی و تازه جراحی کردیش. دراز بکش و تحمل کن -

 .پوفی کشیدم و صورتم رو کوبوندم به تشک تـ*ـخت

 :اونها گفتآنید رو به 

 .خب حداقل یه چیزی براش بیارین سرگرم بشه -

 تیرداد: چی مثالً؟

 .... کتابآنید: اوم

 !سام: مانی

 !مانی: حله

 :سرم رو بلند کردم و به رفتنش نگاه کردم. عجبا! چه اینها مهربون شدن. داد زدم

 ری؟پایین می ت رو انداختیم چیه کلههوی مانی! کجا؟ اصالً پرسیدی ژانر مورد عالقه -

 .دوید سمت در اتاق که یهو توقف کرد؛ اما با کله رفت تو درداشت می

 ترمزت خرابه؟ -

 .ای کرد و سرش رو چسبیدناله

 .ژانرت رو بگو بابا -

 .م و حالت متفکری به خودم گرفتمانگشتم رو گذاشتم روی چونه

 ...آم... اوم... اِم -

 :ادام رو در آوردش و تیرداد انگشتش رو گذاشت رو چونه

 !آم... اوم... اِم. خب درد! حرفت رو بزن دیگه -

 :چپ نگاهش کردم و رو به مانی گفتم
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 .دوستممافیایی می-جنایی -

 خوای واسه چی؟مافیایی هستیم، کتابش رو می-پا جنایی تیرداد: ما خودمون یه

 :نگاهش کردم و گفتم

 .تبکوبمش تو فرق کلهخوام مسلح باشم که وقتی دوروبرم بپلکی می -

 .فقط اخم کرد و چیزی نگفت. مانی هم سر تکون داد و رفت

 :سام گفت

 .بسیار خب من باید برم کارای مناقصه رو انجام بدم. تیرداد تو هم باید باشی -

 :سام رو بهم ادامه داد ای گفت وتیرداد باشه

 .تو هم استراحت کن -

 :آنید هم از رو تـخت بلند شد و رفت سمت در، گفتسر تکون دادم و اونها رفتن بیرون. 

 .من هم برم -

 کجا؟ -

 .برم که استراحت کنی دیگه -

 .سر تکون دادم

 .آهان، باشه -

 !فعالً -

 .این رو گفت و در رو بست و رفت

طور که رو شکمم روی تـخت دراز کشیده بودم، تکون آرومی خوردم و سرم رو بردم بین پوفی کشیدم و همون

 .لشتبا

سه روز گذشته بود از اون روز و تیرخوردنم. توی این سه روز مانی و سام و تیرداد برام کم نذاشتن؛ انگار هر 

 .فشانی من برای سام بودن! از دکتر و خرج و جراحی گرفته تا مراقبت؛ حواسشون تقریباً پی منهسه مدیون جان

فکر کنن که بهشون کامالً وفادارم و برای نجات جونشون  از این فداکاریم خوشم اومده بود. باعث شده بود اینها

ی کنم تقریباً اعتمادشون رو جلب کردم. اینکه برای هستهحاضرم فداکاری کنم. این عالی بود و حاال احساس می

 مونم و تمام شه تا فکر کنن بهشون وفادار میاصلی یعنی برای رئیس باند از جون خودم بگذرم، کامالً باعث می



  
  

 

100 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 .دم و حتی حاضرم جونم رو هم براشون بدمکارهاشون رو انجام می

گیره. حتی مانی، ده و ازم ایراد نمیتر شده. خیلی بهم گیر نمیاز اون روز رفتارهای تیرداد هم حتی باهام نرم

ییری نکرده؛ تر شده. و سام، سامیار راد، اون تغکنم مهربونالبته اون از همون اول هم آدم بود؛ اما االن حس می

 .تر از اینهاستتفاوتکنم. اون سردتر و بیطور فکر میحداقل من که این

 .تو فکر و اینها بودم که کسی در زد

 !بفرمایین -

 .شدمجدی داشتم تو اون حالت خشک میاین رو گفتم و دوباره سرم رو گذاشتم روی بالشت. جدی

 .هم ایرانی بود و رئیس مستخدمین اینجا در باز شد و امنساء خانم اومد داخل. امنساء خانم

کرد از بس و البته رسماً من رو خفه میخدایی تو این سه روز اون هم برام کم نذاشت و تمام حواسش بهم بود 

 .هام گرد شدداد. نگاهم که به سینی داخل دستش افتاد، چشمکه غذا به خوردم می

 !نه مامان

 .نشست کنارم روی تـخت

 ؟چطوری دخترم -

 .ممنونم امنساء خانم، بهترم -

 .عزیزم چند بار بهت بگم؟ بهم بگو خاله خب -

 .چشم -

 :لبخندی زد و گفت

 .خب عزیزم برات غذا آوردم -

 .و سینی رو گذاشت کنارم

 .ملتمس نگاهش کردم

 .خاله جان، من سیرم -

 .اصالً امکان نداره؛ باید بخوری تا جون بگیری و زود خوب شی -

 !ها! مکافاتی داریمکردم و ناچار دهنم رو باز کردم، اون هم قاشق رو کرد تو حلقم. هِی خداای ناله

*** 
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ش رفتم و این تیرداد خیار هم همهرفتن خمیده راه مییه هفته گذشت و حال من عالی بود. البته موقع راه

تونستم صاف دراز وابیدم؛ اما نمیخخوابیدم، به پشت میکرد. موقع خواب هم دیگه رو شکم نمیم میمسخره

 .خوابیدموری میش یهبکشم، همه

کرد درکل! کرد. عین باباها رفتار میولی کالً حالم خیلی بهتر بود؛ اما مانی باز هم با مأموریت رفتنم مخالفت می

رفت، م که سر میکه موضوعش هم جنایی بود. حوصلهای گرفته بودن برام یه کتاب چهارصد صفحه

 .خوندمش. البته چندتا کتاب دیگه هم گرفته بودن؛ ولی این جناییه بیشتر جذبم کرده بودمی

زدن. سام و تیرداد هم مگر اینکه خودم تو بیشتر تو اتاقم بودم و گاهی آنید و امنساء خانم و مانی بهم سر می

برای این سامیار خان فداکاری  ها! خوبهشه مردکسالن یا راهرو ببینم؛ وگرنه که از اینها بخاری بلند نمی

ها! کالفه نفسم رو دادم ذاشتم تیر بخوره فلج بشهادب! حقش بود میها؛ بعد عین خیالش هم نیست بیکردیم

 .خیز شدمبیرون و کتابم رو بستم و گذاشتمش روی میز کنار تـخت و بعد آروم نیم

اتاق انداختم. وا! اینجا چرا هیچ بخاری یا شوفاژی یهو ناگهانی لرز کردم. بازوم رو مالیدم و نگاهی به اطراف 

کمر، بهدست بم رو گزیدم وبندیم؟ لها قندیل میو این اتاقنداره؟! هوا به این سردی، بعد اینها فکر نکردن ما ت

آروم بلند شدم. به حالت خمیده، رفتم سمت در و بازش کردم. رفتم بیرون و بعد با آسانسور رفتم به سالن 

ای اطراف نبود. هر وقت هر کدومشون اومد، باید بهش در مورد اتاق جز چندتا مستخدم، کس دیگهبه اصلی.

 .بگم

کردن. هایی که دوروبرش شنا میها و آروم نشستم روشون. زل زدم به میز آکواریومی و ماهیرفتم سمت کاناپه

جنس آکواریوم بود. پوفی کشیدم و تکیه ی عریضی که اونها هم از پلههای راهبعد روم رو کردم سمت دیواره

 :دادم به پشتی کاناپه که بعد یهو پریدم، سیخ نشستم و داد زدم

 !اوخ کمر -

ها نگاهم کردن و رفتن. اوفی گفتم و پشتم رو مالیدم که صدای در سالن اومد و بعد سام با چندتا از مستخدم

 .وشلواری که تنش بود، اومد داخلکت

 :و گفتبا دیدنم، ایستاد 

 کنی؟کار میتو پایین چی -

 !یخ بستم تو اتاقم خب -
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 :سؤالی ابرویی باال انداخت که گفتم

 !چادای، نه شوفاژی، آدم مینه بخاری -

 :جفت ابروهاش پرید باال و گفت

 .صدای دوستت که در نیومده -

 .خب اون آدمه، من حساسم -

 .ش برم. عین چی از جام بلند شدم که کمرم تیر کشیداندرسفیه نگاهم کرد و بعد اشاره کرد همراهعاقل

 !آی ننه -

 خب مجبوری مثل وحشیا بلند بشی؟ -

 .حرصی نگاهش کردم که رفت سمت آسانسور، من هم رفتم دنبالش

آسانسور حرکت کرد و من زل زدم به در تا اینکه ایستاد. رفت بیرون و من هم دنبالش. سمت اتاقی رفت و من 

ی دیجیتال دشه. جان؟! اتاق خودش؟! ایستادم و متعجب نگاهش کردم که رمزی رو روی صفحهفهمیدم اتاق خو

 .دستگیره وارد کرد و بعد در باز شد. کنار ایستاد و به داخل اشاره کرد

 .بیا برو داخل -

سؤالی نگاهش کردم که عصبی به من و داخل اتاق نگاه کرد. گرخیدم و سریع رفتم داخل؛ اما اون نیومد. 

 .برگشتم سمتش

 نمیای؟ -

 .نه -

 !ای باال انداختم. بهتر، از شرش راحتمتربیت! شونهو رفت. وا! بی

پا خونه  هام از کاسه زد بیرون و قل خورد رو زمین. اتاقش یهبرگشتم که با دیدن اتاق، دهنم کف کرد و چشم

 !بود واال، نه اتاق

ی پایین، کامل گاه کردم. یه سمت از دیوارها، مثل طبقهبه هرسمت از دیوارهایی که نوعی تزئین شده بود، ن

ای کامالً پنجره بود و ویوی زیبایی به بیرون و شهر داشت. سمت دیگه هم کل کاری شده بود. سمت دیگهآینه

روی شدن. دیوار روبهها پنهون میها و قلعهکردن و بین سنگها به هرطرف شنا میدیوار آکواریوم بود و ماهی

 شدن، درست مثل سالن اصلی، تلویزیون روش نصب شده بود و نفر هم روش جا می بزرگی که پنج تـخت
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هام گرد اطرافش جوری دکور زده بودن که انگار تلویزیون داخل دیواره. دوباره چشمم به تختش افتاد و چشم

داشت و تاج تـخت تو  ی بزرگ که وسط شیشه یه گودیی پشت تختش هم آکواریوم بود. یه شیشهشد. دیواره

 !اون گودی بود. عجب

وپرت بود تا دکور و اینها. چند نوع استند هم اطراف بود و روش انواع به دوروبر نگاه کردم. اطراف بیشتر خرت

های وآشغالها بودن. یه سمت فقط وسایل موسیقی بود؛ یه گرامافون بزرگ، استوریو، پیانو، گیتار و کلی آتگل

 .وسایل دیگه. کلی هم پنجره و دوتا تراس داشت ناپه و میز و آباژور ودیگه. کمد و کا

هایی که های نقاشی و قلمو و رنگ و غیره. رفتم اون سمت و به بومسمتی افتاد که پر بود از بوم و پالتنگاهم به

 !جبا. اینها رو سام کشیده؟! تبهکار و استعداد؟! عتصویرهایی از مناظر مختلف داشت، خیره شدم

ی اتاقه تا توالت. چشمم افتاد به رفتم سمت دری که اونجا بود و بازش کردم. این دیگه چه مستراحیه؟ اندازه

رفت و ای توش بود و آب اونجا میروشویی اونجا. حتی روشوییش هم آکواریوم بود؛ یه آکواریوم که گودی

هایی برای جاصابونی و جامسواکی و قسمتی روشویی هم قسمت باالییش هم یه شیر آب داشت. اطراف شیشه

 .کردنها هم که آزادانه داشتن توش شنا می. ماهیغیره بود

ی اتاق خواب منه. اوه اوه شویی اومدم بیرون و رفتم سراغ در بعدی که حموم بود. اینجا که کالً اندازهاز دست

بود و چندتا شلف که روشون شامپو و  ای که داخلش دوشجکوزی هم که داره! چشمم افتاد به پارتیشن شیشه

کنه. هاش رو تنش میی حموم هم یه پارتیشن چوبی قرار داشت که قطعاً اونجا لباسغیره قرار داشت. یه گوشه

 .کاری بودرویی جکوزی. دیوار کامل آکواریومچشمم افتاد به دیوار روبه

 .مهش آکواریوای به آکواریوم و ماهی داره؟! کل خونهاین عالقه

ش. روش که نشستم قشنگ فرو رفتم توش. نیشم باز نفرهاز داخل حموم اومدم بیرون و رفتم سمت تـخت پنج

! نفس راحتی کشیدم، عینکم رو در شد. چقدر نرمه مامی! خندیدم و خودم رو پرت کردم روش. اوخیش، عالیه

 .خوابم بردرو بستم و خیلی زود  هامآوردم و با لبخندی که روی لـبم بود، چشم

*** 

سماً من وقوسی به بدنم دادم که دوباره کمرم تیر کشید. یعنی رای کشیدم و کشرو تـخت نشستم، خمیازه

دیوونه شدم با این کمر! اَه! عینکم رو زدم و از روی تـخت اومدم پایین و نگاهی به اطراف انداختم. چقدر 

 !م؛ اما نبود! پوفتاریکه! رفتم سمت در اتاق، پریز حتماً اونجاست. گشت
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دستم رو روی دیوار کشیدم؛ اما نبود. اعصابم داغون شد. به درک اصالً! تو تاریکی رفتم سمت دیواری که کامل 

و زل زدم به شهر روشنی که زیر پام بود. شب بود و کل شهر روشن. با دیدن اون روش ایستادم شیشه بود. روبه

 .منظره کیف کردم

ی ها خم شدم و به محوطهرفتم سمت تراس، بازش کردم و داخل شدم. رو نرده لبخندی رو لـبم نشست و

های دورتادور ها تیربرقهای جلوش کامالً روشن شده بودن، فانوسهاوس و پلهعمارت زل زدم. ساختمون پنت

 .ی بزرگ زیر پام، روشن و زیبا شده بودمحوطه هم روشن بودن و کل محوطه

کنه. لبخند هاش رو فراموش میزدم به شهر. آدم با دیدن این مناظر زیبا تمام غصهسرم رو باال گرفتم و زل 

وتاب خورد و محوی رو لـبم نشست. خودم رو رها کردم و با نسیم خنکی که وزید، موهام به همراهش پیچ

 !رقصید. اوهوک! شعر گفتم

 :سرم گفتخندیدم که صدای کسی از پشت

 .و آنگاه رها خندید -

 :سـینه به نرده تکیه دادم و گفتمبهو جمع کردم. تای ابرویی باال دادم و برگشتم. دستلبخندم ر

 زنی؟هم می چرا خلوتم رو به -

 .اون هم ابرویی باال داد

 هم زدم؟ ببخشید، خلوتتون رو به -

 .بله -

 کردین حاال؟کار میآخ شرمنده بانو! داشتین چیآخ -

 .خودم رو رها کرده بودم -

 :د خندید و گفتتیردا

 .و آنگاه رها خودش را رها کرد -

 .و دوباره خندید

 مونی؟تا حاال کسی بهت گفته عینهو سوهان روح می -

 :ش رو خورد و گفتخنده

 !کنماگیرم از زبون آویزونت میمی -
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 نه بابا؟ -

 !زن بابا -

 کاری داری االن مزاحمم شدی؟ -

 .رفیقم شدمشرمنده که مزاحم خلوتت داخل اتاق  -

 !اَه کارت رو بگو -

 .خواستم بگم بیا پایین -

 !کارت رو بنال -

 .گم بیا پاییننالم خب! میدارم می -

 االن کارِت اینه؟ -

 !نه پس -

 چرا بیام پایین؟ -

 .همه پایینن، تو هم بیا -

 .اوهوک! آدم شدین، به فکر من هستین -

 دلت می خواد از لـب باالییت آویزونت کنم؟ -

 :اندرسفیه نگاهش کردم و گفتماقلع

 .ی دید من دور شو! خودم میامببین فقط از حوزه -

 .ای باال انداختشونه

 .اممن که راضی -

 .عه! نه بابا راضیه خانم؟ حاال که راضیه خانم راضیه؛ پس گم بشن بیرون تا بنده تشریف بیارم -

 .هاش بهتر شدهنصفم نکرد! کالً اخالقغره رفت و از اتاق خارج شد. باز خوبه نزد بهم چشم

شویی و بعد از اینکه آبی به دست و صورتم زدم، رفتم بیرون و از اتاق خارج شدم. با من هم رفتم دست

ی پایین و آنید و مانی و تیرداد رو دیدم. خوبه همگی جمع شدن؛ فقط من و سام نبودیم. آسانسور رفتم طبقه

 .کناری تیرداد نشستم رفتم سمتشون و کنار آنید و مبل

 محفل برگزار کردین؟ -
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 !مانی: شاید

 !عجب -

 .تیرداد نگاهی به ساعتش انداخت

 .گذشت -

 .نگاهش کردم

 چی؟ -

 .ساعت هشت -

 مانی: هان؟

 .برنگشت -

 گی؟آنید: شعر می

 .سرش رو آورد باال و نگاهمون کرد

 .گذشته، هشته، سام هنوز برنگشتهیه پا خر هستین واسه خودتونا! بابا منظورم سامه؛ ساعت  -

 زنی؟مانی: خب چرا مثل آدمیزاد حرف نمی

 خوام شعر بسرایم؟بَده می -

 !گی؟ االن یکی بگو ببینیمعه نه بابا؟ شعر می -

 .اکی -

 :بعد گلوش رو صاف کرد و خوند

 .مانی چون سگ هار. اخالقَت همانند سگ؛ چشمانَت چون یک وزغتو اِی رها! می -

 :هام چنگی به صورتش زدم که اخم کرد و گفتدم، خم شدم و با ناخونعصبی ش

 !توان آنها را از هم گسیختهایش چونان یک سیخ، نمیناخن -

 !خیلی خری -

 .لبخند ملیحی زد

 .این نهایت لطف شماست بانو -

 ها که ما رو دید. رفت سمت پلهموقع در سالن باز شد و سام با یه کیف سامسونت اومد داخل. داشت می همون
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 .ایستاد و متعجب نگاهمون کرد

 !کنین؟کار میشماها اینجا چی -

 .تیرداد: برای استقبال از شما اومدیم جناب راد

 .سام ابرویی باال انداخت

 !تشکر -

 :مانی گفت و رفت سمت آسانسور که

 !کجا بابا؟ بیا بشین -

 :سام کالفه دستی به صورتش کشید و گفت

 .خوام برم اتاقمم، میخسته -

 .تیرداد: یه ایده داریم تا خستگی از تن فرتوتت بیرون بره

 .های من و آنید و سام سؤالی دوخته شد به مانی و تیردادنگاه

*** 

کمی از من نداشت. اومده بودیم گالری ملی باغ  آنید هم دستهای باغ. با دهن باز زل زده بودم به مجسمه

 .سازی هنر تو واشینگتنمجسمه

 .المللی ساخته شده بود، نشونمون دادای که توسط هنرمندهای بینی اصلیمانی هفده مجسمه

. بسته خوردمی داخل دستم میمشت از بستهدارش زل زده بودم و مشتهای گلخیلی جای توپی بود. به درخت

 :رو گرفتم سمت تیرداد که کنارم روی نیمکت نشسته بود و با دهن پر گفتم

 .فیل بخورچس -

 .برگشت و چپ نگاهم کرد

 !کورنادب؟! پاپفیل چیه بیچس -

 :برگشتم سمتش و گفتم

 .المللیش رو حفظ کنهاوه اوه چه سوسول! آدم باید زبان بین -

 .با اکراه نگاهم کرد

 !دم فراموشش کنمترجیح می نه مرسی؛ همون -
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 .پشت چشمی براش نازک کردم

 !نکبت خاک بر کله -

 .ور کردادام رو درآورد و روش رو اون

 :ش رو داد به پشت نیمکت و گفتآنید کالفه تکیه

 پس این مانی و سامیار چرا نمیان؟ -

 .تحمل! خب اندکی صبر داشته باشچقدر بی -

ً من نگاه فشانیم عین دشمنش به آنید و خصوصاًین تیرداد آدم شده! تا قبل از جانخدا ا ابرویی باال انداختم. به

ها؛ خنده. خدایی که عجب کاری کردمکنه باهامون و میکرد، رفتارش هم که نگم! ولی حاال هی شوخی میمی

 !خصوص این تیرداد چلغوزیعنی قشنگ اعتماد اینها رو خریدم، به

 :پوفی کشیدم و نالیدم

 .کم راه برموخ کمرم خشک شد! من برم یها -

 :ها ریخت روش و صداش در اومدکورنبعد بسته رو کوبیدم بـغل تیرداد که نصف پاپ

 !یعنی الهی اون دستات از کار بیفتن که آدم نیستی -

رداد. ها؛ اما یهو برگشتم سمت تیها و بوتهم راه افتادم سمت چمننیشخندی زدم و بلند شدم و با کمر خمیده

کنم. ای میم کنه، روزگارش رو قهوهی بعدی که راه برم مسخرهونشون کشیده بودم که اگه دفعهبراش خط

کشه تا هاش باد کرده و هی به صورتش دست مینگاهش کردم و دیدم که صورتش عین لبو سرخ شده، لپ

باز برگشت و نگاهی بهم انداخت و ور کرد و نفسش رو آروم داد بیرون. نخنده. نگاهم کرد و بعد روش رو اون

 :کردم باالخره صدام در اومدهای ریز نگاهش میبعد زد به لپش. من هم که تا اون موقع با چشم

 خب االن دردت چیه؟ -

 :هاش گفتالی خندهش بلند شد و البهیعنی فقط کافی بود تا صدام رو بشنوه و بعد بزنه زیر خنده. صدای قهقهه

 .مونهکن! عینهو پیرزنا میوای خدا نگاهش  -

 .بعد دوباره قهقهه زد

 !کثافت

 تونستم سنگ پیدا کردم؛ ولی اصالً نمیحرصی سرم رو انداختم پایین و گشتم دنبال یه سنگی چیزی. یه خرده
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اومد اشاره کردم بهم بدتش. با نیش باز پنج سالش باشه و این سمتی می-خورد چهارای که میخم بشم. به بچه

وجه ازش خوشم هیچی آنید بود و بهبندم رو که هدیهشد و سنگ رو بهم داد. من هم که خیلی رئوفم، دستخم 

 .اومد، دادم بهش و اون هم با نیش بازش رفتنمی

سنگ رو تو دستم باال پایین کردم و بعد پرت کردم سمت تیرداد که مستقیم خورد تو دماغش. آخ بلندی گفت 

هام! صدای کورنها از بـغلش افتاد و همه ریخت رو زمین. عه پاپکورنی پاپستهو دماغش رو چسبید که ب

 :ی تیرداد یکی شدجیغ من و عربده

 !شعور نفهم! تو که همه رو ریختیبی -

 !االغ زدی دماغ نازنینم رو نفله کردی که -

 .های مابازیآنید بدبخت هم که گیج زل زده بود به دیوونه

 .ی تیردادکلهپس رفتم سمتشون و زدم

 !اوخ -

 فیالم رو ریختی؟مرگ! چرا چس -

 :طلبکار نگاهم کرد و گفت

 !شرمنده دوشیزه که زدی دماغم رو لهوندی -

 !ها. مردک طالبیهای در هم نگاهش کردم و رفتم سمت بوتهبا اخم

تونم به زهرا زنگ . میگذشتم که چشمم افتاد به یه کیوسک. یهو چیزی زد به سرمها میداشتم از کنار مجسمه

 !بزنم تا خبر اینکه اعتماد اینها رو تا حدود باالیی جلب کردم به صوف بده. آره عالیه

با این فکر نیشم باز شد و دویدم سمت کیوسک. درش رو باز کردم، رفتم داخل و بستمش و همین که برگشتم 

 .اومدنمی تا کارم رو بکنم، چشمم افتاد به مانی و سام که داشتن این طرفی

 .ای آویزون از اونجا اومدم بیرون که مانی و سام بهم رسیدنگند بزنن به این شانس! اَه! با قیافه

 :من رو دیدن و مانی پرسید

 کنی؟کار میاینجا چی -

 هان؟ -

 .مانی سؤالی سرش رو تکون داد
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 ...اِم... چیزه -

 مانی: چیزه؟

 ...چیزه -

 مانی: خب چی چیزه؟

 .رصی تو هوا تکون دادمهام رو حدست

 !هاچیز به چیزه بابا. اَه! این هم گیر داده -

 .مانی متعجب و سام با ابرویی باالرفته، بهم زل زدن

 :هم فشار دادم و گفتم هام رو بهلـب

 .گشتمشویی میچیزه... خب... خب داشتم دنبال دست -

 .مانی جفت ابروهاش پرید باال

 !خوای بگی؟میرو  ساعته این االن نیم -

 .بلی -

 .پوفی کشید که موبایلش زنگ خورد. رو کرد سمت سام

 .االن میام -

 .ورو گوشیش رو از جیبش در آورد و رفت اون

 .به رفتنش نگاه کردم و بعد به سام خیره شدم

 چی شد؟ -

 :سـینه شد و گفتبهسام رفت و به در کیوسک تکیه داد، دست

 .تو رو پرداختمچیزی نشد؛ فقط پول آشغاالی  -

 .اخم کردم

 تا بستنی؛ مگه چی بود؟کورن بود و سهیه بسته پاپ -

 .ای باال انداختشونه

 .هرحال من بهاش رو پرداختمبه -

 !گه بها انگار چه چیزی بوده! خسیسهمچین می -
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 .همین که قبول کردم بیایم تفریح بسه -

 .خاطر دوستات اومدیخاطر ما که نبود، بهبه -

 .ی نگفت و فقط ابرویی باال انداختچیز

 !ی اسفناجمرتیکه

 .من هم کنارش تکیه دادم به کیوسک و هر دو منتظر مانی کاهو موندیم

 :یهو گفتم

 من امشب کجا بخوابم؟ -

 .روش رو کرد طرفم و سؤالی نگاهم کرد

 .خوبه صبح گفتم اتاقم سرده -

 :روش رو ازم برگردوند و کالفه گفت

 .کنممییه فکری  -

 .باشه تو هم برو فکرت رو بکن. خیار لهیده! کالفه پشتم رو کوبیدم به کیوسک که از درد کمرم آخم در اومد

 .سام متعجب برگشت طرفم

 چته؟ -

 !کمرم... آخ -

هم خورد و با کمر افتادم رو زمین.  خواستم صاف وایستم که یهو کسی از کنارم رد شد و بهم خورد. تعادلم به

 .ورتر هم رفتها اونغی زدم که فرسخچنان جی

 !های کمرمشدن مهرهننه! زاییده -

 :های گرد زل زد بهم و گفتسام متعجب اومد سمتم که همون موقع مانی هم رسید، با چشم

 زنی؟چته؟ چرا نعره می -

ه زبونم هم سرایت تونستم حرف بزنم. چنان تیری تو بندبند وجودم و کمرم پیچیده بود که انگار بولی اصالً نمی

 .کرده بود و ناقصش هم کرده بود

 .طرف بازوم رو گرفتن و بلندم کردن مانی و سام هر دو یه

 !آی! آروم -



  
  

 

112 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 !سام: چقدر ناز داره

 :حرصی برگشتم سمتش و گفتم

ذاشتم اون تیره بخوره به جونت که االن انقدر زجر نکشم! کاشکی! هِی! حیف که پشیمونی یعنی کاش می -

 .ی نداردسود

 !زنی تو دخترمانی: چقدر حرف می

 .های تو هم نگاهش کردم؛ اما اون توجهی نکرد و هر دو راه افتادن و من رو هم بردنبا اخم

 :تو راه سام پرسید

 کی بود؟ -

 .ستفردا مزایده -

 .سام برگشت سمتش

 چی؟ -

 مزایده. بریم؟ -

 کنن؟چی رو مزایده می -

 :خورد رو انداخت روی کولش و جواب دادرو کولش سر میمانی بازوم رو که داشت از 

 .عتیقه -

 .ای باال انداختسام شونه

 .کنیمی چند وقت پیش که کالً چیزی دستمون رو نگرفت، بریم ببینیم مزایده رو چه میمناقصه -

 :یهو گفتم

 .من هم میام -

 .هر دو برگشتن و نگاهم کردن

 مانی: ببخشید؟

 .گم من هم میاممیت عزیزم. فدای کله -

 .سام: چشم! منتظر دستور جنابعالی بودیم

 .صادر شد گلم -
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 :سام خیلی محکم و قاطع گفت

 !نه، نمیای -

 .حرصی برگشتم سمتش

برین؟ همه مأموریت خطرناک فرستادینم، حاال یه مزایده من رو نمیخوام بیام. اینچی رو نه؟ خب میچی -

 !شعوراییعجب بی

 :هاش رو تو کاسه چرخوند و مانی گفتسام کالفه چشم

 .خب بذار بیاد -

 .سام عصبی روش رو کرد سمت مانی

 !باشه حتماً -

 فهمم! اشکالش چیه؟نمی -

 ...خوام این مزاحماشکالش اینه نمی -

 :وسط حرفش گفتم

 !اوالً مزاحم هیکلته، بعدش هم من میام. فهمیدی؟ من میام -

*** 

ها. از اول راه نیشم بازِ باز بود. باالخره سام قبول کرد من هم بیام. صندلی داخل سالن شدیم و نشستیم رو

سواری کردم بدبخت راضی شد. حاال هم با آقایون سامی، مانی و تامی، اومدم قدر که رو مخش اتوبوساین

 .مزایده

 :بلند شدم و پالتوم رو درآوردم که صدای متعجب تیرداد اومد

 !ودامن تنت کردی؟کت -

 .لتوم رو روی دستم گذاشتم و نشستمپا

 .بله -

 :نگاهی بهم انداخت و مانی گفتسام فقط نیم

 .گم؛ ولی بهت میاداز خودم متعجبم که این رو می -

 :نیشم کالً تا بناگوشم باز شد و تیرداد آروم زمزمه کرد
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 .ای تا حاال تعریف نشنیدهخاک تو سرت! عقده -

 .نشستن چندتا مرد اومدن و ردیف جلومون

 :من هم آروم گفتم

 !خفه بابا -

 :سام هم آروم غرید

 !ساکت بشین دیگه -

 :تیرداد حرصی گفت

 !اما سام؛ پس خواهشاً بهم تشر نزنمن هنوز از دستت عاصی -

 .اوو! حاال انگار چی شده بوده! من و تو حاال یه دیشب رو جاهامون رو عوض کردیم دیگه -

 :حرصی نگاهم کرد و گفت

یه جاهامون رو عوض کردیم؟ تو توی اتاق من راحت و تـ*ـخت گرفتی خوابیدی، من تو اتاقت داشتم فقط  -

 !بستمقندیل می

 :خندیدم که سام عصبی گفت

وقت هی دارین بلندبلند وراجی فهمن؛ اونان حرفامون رو میبسه دیگه تمومش کنین! اینجا همه ایرانی -

 !بود کنین؟ تیرداد انتظارم از تو بیشترمی

 !شعور! این یعنی من کالً آدم نیستم؟ االغ خربی

 :متعجب پرسیدم

 ان اینجا؟همه ایرانی -

 .کسی جوابم رو نداد

 هوی! با شماها هستما! چرا ایرانی؟ -

 :بار مانی گفت این

 .خرید و فروش و معامالتمون اکثراً با ایرانیاست -

 چرا؟ -

 .ترنوطنامون منصفتیرداد: به نظرمون هم
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 .پوزخند زدم

 .خوبه فهمیدی من چقدر منصفم -

 !لحظه شک کردم خودمم یا یه خوک تو لجنزار همچین با انزجار نگاهم کرد که یه

 .زنمتیرداد: تو یکی حرف از انصاف نزن که عق می

 .حرصی نگاهش کردم

 !گاو -

زنه. یستاده و حرف مییهو صدای کسی اومد. برگشتم که دیدم سالن شلوغ شده و یه یارویی هم روی سن ا

 .هاش کردمدیگه حواسم رو جمع یارو و حرف

ی زشت هم بود، توضیح همه ایرانی بودن؛ حتی اون یارو روی سن. به فارسی داشت درمورد کاال که یه عتیقه

تامی. داشتم به سخنان یارو گوش  دادن؛ حتی سامی و مانی وهاش گوش میداد. همه متفکر و دقیق به حرفمی

 :دادم که صدای آروم تیرداد از کنارم اومدمی

 ی لنگت رو تنظیم کنی؟شه زاویهمی -

رنگ گیج به تیرداد و بعد پام نگاه کردم. پام رو روی اون یکی پام انداخته بودم و کفشم قشنگ رو شلوار سیاه

 .بنده بودهاش در حال بلعیدن تیرداد بود. پوزخند بلندی زدم و پام رو برداشتم. اون هم با چشم

 .زدش نعره میدادن و یارو هم همهکم بقیه شروع کردن به قیمتباالخره توضیحات یارو تموم شد و کم

کردن و من هم که کالً ورم کنار هم نشسته بودن، داشتن باهم مشورت میسام و مانی و تیرداد که هر سه اون

 !ور برگ گالبیاین

 :ن هم یهو و ناخودآگاه دهن باز کردم و داد زدممیلیارد پیشنهاد کرد. م 10یه نفر قیمت 

 !میلیارد 11 -

 :همه نگاهم کردن و یارو عربده زد

 .میلیارد 11این خانم  -

 :سام و مانی و تیرداد برگشتن سمتم و متعجب نگاهم کردن. من هم نیشخندی زدم و گفتم

 .شما که ماستین، گفتم خودم وارد عمل شم -

 :کسی گفت
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 :سریع گفتم

 .میلیارد 16  

 :تیرداد از کنارم گفت

 .جوری قیمت بگوخوبه خوبه! پولش که مال خودت نیست، همین -

 !گم شو بابا -

 :میلیارد پیشنهاد کرد و من سریع وارد عمل شدم 20کسی 

 .میلیارد 30 -

 .میلیارد 35 -

 !اصالً 40 -

 .میلیارد 47 -

 .زدزدم، یکی دیگه داد مید، من داد میززدم، یکی دیگه داد میمن داد می

 :صدای تیرداد تو اون بلبشو اومد

 نه؟ کم نمیاری -

 .نه -

 :بعد داد زدم

 .میلیارد 60 -

 .طور عین بز بهم زل زده بودنسام و مانی و تیرداد هم همین

- 68. 

 .میلیارد 85 -

- 95. 

 :از کوره در رفتم، حرصم گرفت و یهو داد زدم

 .میلیارد 110 -

 .ها همه باز مونده بود و فک تیرداد کامالً کف زمین بوددهن

 ...یارو شروع به شمارش کرد و کسی هیچ پیشنهادی نداشت و باالخره

 .فروخته شد به این خانم دالور -
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 .کردنتا که متعجب نگاهم میلبخند مفتخری زدم و بعد برگشتم سمت این سه

 :ی تیرداد و دهنش رو بستم و بعد خیلی خانمانه و شیک گفتمبلند شدم، دستم رو گذاشتم زیر چونه

 .منتظرتونم آقایون -

 .و پالتو به دست از سالن بیرون رفتم

*** 

بار تو اتاق تیرداد، دیگه کالً سر  بار تو اتاق سام خوابیدم و یه برد. یهکردم خوابم نمیغلتی زدم. هرکاری می

هام رو قفل هم کردم و زل باز دراز کشیدم و دستپوفی کشیدم، طاقبره. کالفه جای خودم راحت خوابم نمی

 .زدم به سقف

ی چرتی تاشون کف کرده بودن! عتیقهروز پیش افتادم، روز مزایده. یعنی به معنای واقعی کلمه هر سه یاد سه

، انگاری این طور که تا االن متوجه شدمم رو جر دادم. اینهم بود آخه؛ بیخودی سرش حرص خوردم و حنجره

روز رو هی یادم میندازه و  گیره و اونتا شده. تیرداد بیشتر تحویلم میشدن بیشتر این سهکارم هم باعث نرم

با اینکه کارِت ایول داشت؛ »یا « خوب کیف کردیا، پول خودت که نبود و قشنگ تهش رو درآوردی!»گه مدام می

 «.ولی جیبمون رو خالی کردی

ی مزخرف رو برای خودم گرفتم! خیر سرم زحمت کشیدم، گه انگار اون عتیقههمچین میکالً خیلی هویجه! 

کنه! جوری وِروِر میگرده اینی جاخالی برمیچیزی دست اینها رو بگیره؛ بعد مرتیکه م رو جر دادم تا یهحنجره

کلی ذوق کرد و گفت حاال که خیالش، کالً حیوانه! و آنید! آنید هم مانی بیشتر هوام رو داره و سام هم که بی

ها رو از زیر زبونشون بیرون بکشی؛ اما من تو کارم اعتمادشون تا حدودی جلب شده، سعی کن جای محموله

و تالش ها رو بفهمم. باید بیشتر صبر تونم جای محمولهدونستم که فعالً نمیدقیق بودم و این رو هم خوب می

 .کنم

بره! از اتاق رفتم بیرون و حرکت کردم سمت اتاق تیرداد. تو این اتاق خوابم نمیکالفه از جام بلند شدم. نچ، من 

گرد کردم و رفتم سمت اتاق آنید. در زدم؛ اما جوابی نشنیدم. دوباره در زدم و باز هم هیچی. نه نیست. عقب

شه. کالفه و با دار نمیشعور قفل کرده! اینکه اگه سیل هم بیاد بیدستگیره رو دادم پایین؛ اما باز نشد. وا! بی

 !جان ای زار رفتم سمت اتاق مانی، در زدم که کمی بعد در باز شد. آخقیافه

 .ای خوابالو نگاهم کردبا موهای ژولیده و قیافه
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 بله؟ -

 عه خواب بودی؟ -

 .اندرسفیه نگاهم کردعاقل

 .رقصیدمنه پس داشتم می -

 آخ آخ! مزاحمم؟ -

 .بدجور هم -

 .آها اکی -

 .بعد از زیر دستش که به دیوار تکیه داده بود گذشتم و رفتم داخل

 .های گرد برگشت نگاهم کردمتعجب و با چشم

 !پا قزوین گفتی زکی؟ دونستی به سنگمی -

 :نشستم رو تختش و با نیش باز گفتم

 .دانمبلی، می -

 :ابرویی باال انداخت و بعد پرسید

 رو مشعوف کردین؟شبی با حضورتون ما االن چرا نصفه -

 .دادنشونپاهام رو از رو تـخت آویزون کردم و شروع کردم به تکون

 .بردتو اتاقم خوابم نمی -

 !تاهاش شد شیشچشم

کنی از آزاری داری؟ چه سودی میبرد اومدی اینجا؟! دختر تو مریضی؟! مردماالن چون خوابت نمی -

 !آزاری؟ هان؟مردم

 !کنی تووِروِر می َه! سرم رفت بابا، چقدرا -

 .تاهاش شد دوازدهبار چشم این

 !دختر رو داری قد چی! پا شدی اومدی اتاق من، بیدارم کردی، بعد طلبکار هم هستی؟ -

 .هام رو تو هوا تکون دادمبلند شدم و دست

 !ی زِرزِرومن اصالً چیز خوردم اومدم اینجا. اَه! مرتیکه -



  
  

 

119 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 .بستم بعد از اتاق رفتم بیرون و در رو

 !شعور خیارشوربی

ی دیجیتال دستگیره. در اتاق باز رفتم سمت اتاق برج زهرمار! در زدم و بعد شروع کردم به ور رفتن با صفحه

ش های راحتی و موهای مرتب جلوم ظاهر شد. این خواب نبود؟ قیافهشد و دست من تو هوا موند. سام با لباس

 .زنه بیدار بودهداره نعره می

 :رد و گفتنگاهم ک

 خوای؟چی می -

 شه اینجا بخوابم؟می -

 :یه تای ابروش پرید باال و من سریع گفتم

 .برهخب تو اتاقم خوابم نمی -

 .ی شوفاژ که حل شدقضیه -

شه برم پیشش و تیرداد هم نیست و مانی بره اونجا. آنید که اصالً بیدار نمیدونم، خوابم نمیآره خب ولی نمی -

 !باباش مرتیکههم که... گور 

 .ابروهاش پرید باال

 !توروخدا -

 .زده و با نیش باز سریع رفتم داخلکالفه پوفی کشید و بعد رفت کنار؛ من هم ذوق

تختش و آکواریوم  هایی که داخل آکواریومها همه خاموش بود و تنها روشنایی، نور آباژور، المپداخل اتاق برق

 .بودهای محوطه و شهر دیوار بودن و چراغ

سرم در رو بست و بدون توجه بهم، رفت سمت میزی و پشتش نشست. عینکی زد و بعد شروع کرد سام پشت

 .به مطالعه

عجیبه که این گذاشته بیام داخل اتاقش. رفتم سمت تختش و روش نشستم. زل زدم به آکواریوم تاج تـخت. 

های اون انگشتم تقی به شیشه زدم که ماهینیشم باز شد، کامل رفتم رو تـخت و خم شدم سمت آکواریوم. با 

 .سمت در رفتن

 :خندیدم که صدای سام در اومدزدم و میتق میخندیدم و دوباره زدم، دوباره و دوباره! هی تق
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 !کنم؟بینی دارم مطالعه میبیار پایین صدات رو! نمی -

 :برگشتم سمتش. نیشم رو بستم و اخم کردم، گفتم

خنده؟ هان؟ همیشه باید گند بزنی به حس و حال اطرافیانت؟ خودت یکی شاده و می تونی ببینیجدی نمی -

 دی؟حس نداری چرا به کسایی که احساس دارن گیر می

 .شدهای بینیش باز و بسته میهاش بلندبلند شده بودن و پرهانگار عصبی شده بود. نفس

 .نم رو قورت دادمعینکش رو چنگ زد و انداخت رو میز. اوه اوه! چه خشن! آب ده

 ...ببین من -

 !هیس -

 ...سام -

 :برگشت سمتم و داد زد

 !ساکت -

ی آشغال! بلند شدم و رفتم سمت تراس، درش رو باز کردم و وقتی رفتم بستمش. یهویی بغض کردم. مرتیکه

 .ها خم شدمانقدر پررو بودم که برنگردم اتاقم! نفس عمیقی کشیدم و روی نرده

 .سوز بدی داشتهوا سرد بود و 

طوری حرف بزنه. تو طوری صحبت کنه؛ هیچکی حق نداره باهام اینهنوز بغض داشتم. حق نداشت باهام این

ی کافی داد شنیدم، کتک خوردم، زخمی شدم؛ حاال االن هم قرار نیست تو یه مأموریت لعنتی زندگیم به اندازه

م که سریع الم خوارم کرد! قطره اشکی چکید رو گونهی کافی اون پدر آشغباز هم کسی خوارم کنه! به اندازه

 .سرم اومد و بعد حضورش رو حس کردمپسش زدم. یهو صدای در از پشت

 .بیا داخل -

 .خوامنمی -

 .خوریسرما می -

 .قطره اشک بعدیم رو پاک کردم

 !به درک -

 .ابرویی باال انداخت
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 به درک؟ -

 .بینیم رو دادم باال آب

 مهم بودم که حاال برای خودم مهم باشم؟کِی برای کی  -

 .چیزی نگفت

خواست هرچیزی تو دلم هست رو خواستم، اشک، یه بغض و یه سنگ صبور، دلم میدلم گرفته بود. گریه می

 :هام دیگه دست خودم نبود، ریختن و من هم باهاشون همراه شدمبریزم بیرون. اشک

 ...ت نداشتمکس اهمیتو کل زندگیم تنها بودم، برای هیچ -

 پدر و مادرت؟ -

 .هام رو پاک کردمپوزخند تلخی زدم و اشک

دید نه دختر؟ ش میپدر و مادر؟! چی بگم ازشون؟ از پدری که مادرم رو کشت؟ از پدری که من رو شبیه برده -

 چی بگم؟

 :دار بودلحنم هم حاال بغض

 .، یه پدر، یه مادرخواستم، یه خونوادهمن فقط یه زندگی می -

 .اختیار زدم زیر گریه، بلند زدم زیر گریههام رو پاک کردم؛ اما یهو بیاشک

 :بلند گریه کردم و بلند گله کردم

 مگه من چه گناهی کردم؟ -

 :سرم رو باال بردم و رو به آسمون داد زدم

بوده؟ چرا کار کردم؟ اشتباهم چی مگه اشتباه من چی بود؟ هان؟ چه خطایی کردم که زندگیم این بشه؟ چی -

 طور کردی؟روزگارم رو این

 .بلند گریه کردم

 چرا؟ چرا؟ -

 .سرم رو کوبوندم به نرده و زار زدم

 چرا؟ -

 .ی سکوتش رو شکست. سمتم اومد و بازوم رو گرفتسام هم انگار روزه
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 .بسه دیگه، تمومش کن -

 :سرم رو آوردم باال و رو بهش جیغ زدم

 فهمی؟هام! میخواد زندگیم تموم بشه نه ضجهزندگیم؟ دلم میهام یا چی بسه؟ گریه -

 :خواست چیزی بگه که پوزخند زدم، یه پوزخند با کلی اشک. با لحن تلخم گفتم

دونی؟ تویی که کل زندگیت گل و بلبل بوده، چی گم؟ تو چی اصالً میم! چرا دارم اینا رو به تو میمن دیوونه -

 فهمی از زندگی جهنمی من؟می

 .ور کردم و باز هم پوزخند زدمروم رو اون

ست، کسی که ش تو گوش همهترین تبهکار، کسی که آوازهکار، خطرناکترین خالففهمی. بزرگهیچی نمی -

 !فهمه؟شناسنش و ازش خوف دارن از درد و غصه چی میهمه می

نگاهم کرد. شاید واقعاً دیوونه  چیزی نگفت، فقط نفسش رو آروم داد بیرون. برگشتم و نگاهش کردم، اون هم

های سبزش دیگه سرد نبود. سبز نگاهش از حالت سردی در اومده بود، هاش، اون چشمشده بودم؛ اما چشم

هام رو دربر گرفتن و صورتش هاش، دستهام رو رصد کردن. دستهاش، چشماون هم ناراحت بود. چشم

 :تراز صورتم قرار گرفت. با لحن آرومی گفتهم

 .فهممتکنم، من میرها، درکت می -

 ...؛ اما حاالآورد. همیشه لقب من از زبونش این، اون و... بوداولین بار بود که اسمم رو به زبون می

 .پوزخندی رو لـبم نشست

 !جناب راد، من از ترحم بیزارم -

 .سرش رو به طرفین تکون داد

 .نه! نه! این ترحم نیست -

های سبز و زیباش رو از نزدیک هاش نگاه کردم. اولین بار بود این چشممچیزی نگفتم، فقط به سبز چش

 .دیدم و حاال محوش شده بودممی

 :بازوم رو گرفت و گفت

 .بریم داخل، سرده -

 .حرف فقط سمت در حرکت کردمو من هم بی
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*** 

و خبری از سام نبود. دیشب هام رو باز کردم. نگاهی به دوروبر انداختم. صبح شده بود ای کشیدم و چشمخمیازه

هام، وقوسی به خودم دادم که یهو یاد دیشب افتادم. حرفهر دو روی تـخت اما با فاصله خوابیدیم. کش

هام، حالت نگاه سام. مبهوت افکارم، سرم رو خاروندم که صدای در اتاق بلند شد. پوفی کشیدم و پتو رو گریه

 !گیرهچه عجب کمرم دیگه درد نمیپس زدم و از رو تـخت پریدم پایین. آخیش! 

گه این داخل لبخندی رو لـبم نشست و بعد در رو باز کردم. امنساء خانم بود. با دیدنم تعجب کرد؛ االن حتماً می

 !کنهکنه و کالً اینکه فکرهای بد به مخش خطور میکار میاتاق رئیس چی

 .سالم امنس... سالم خاله جان -

 .لبخندی زد

 .سالم دخترم -

 .نگاهی به داخل اتاق و بعد من انداخت

 آقا کجان؟ دیشب اینجا بودی؟ -

 .کنار لـبم رو گاز گرفتم

 .بله -

 :ابروهاش پرید باال که سریع گفتم

 .برد و... اومدم اینجا، با رعایت فاصله خوابیدیماچیزه... تو اتاقم خوابم نمی -

 :خندید و گفت

 بیام که از آقا اجازه بگیرم برای نظافت عمارت. نیستش؟ باشه عزیزم، باشه. خب دخترم، خواستم -

 :گیج گفتم

 !نه نیست. نظافت عمارت؟ -

آره عزیزم؛ آقا مانی امروز غروب ترتیب یک جشن رو داخل باغ عمارت داده، باید عمارت و محوطه رو  -

 .نظافت کنیم

 :متعجب پرسیدم

 جشن برای چی؟ -
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 :اسبی بسته بود، کشید و گفتدم امنساء خانم دستی به موهای سفیدش که

سودمندشون که موفق انجام شده، قراره مهمونی  خاطر یکی از معامالتدونم. فکر کنم بهواال من هم دقیق نمی -

 .بگیرن و شرکا و دوستانشون رو دعوت کنن

 .سرم رو خاروندم

 .آها -

 :عقب برداشت و گفتامنساء خانم قدمی به

 .کنیمشروع می کاری روخب پس ما نظافت -

 !و سر تکون دادم و بعد رفتم داخل اتاق و در رو بستم. عجب! مهمونیلبخند زدم 

ی کلیه و شستن دست و صورت، اومدم بیرون. رفتم و عینکم رو از بهداشتی و بعد تخلیه رفتم سمت سرویس

شدم. هِی! دیشب، اینجا، من . رفتم سمت تراس و داخلش روی میز آباژور کنار تـخت برداشتم و زدم به چشمم

هم نزدیک شدیم. من دیگه این رهای بشاش نبودم و سامیار هم اون سام  بار یه مدل دیگه به و سام برای اولین

 .سرد نبود

های دیشب، نسیم خنک صبح موهام رو توی صورتم پخش کرد و لبخندی رو لـبم نشوند. انگار گله و گریه

یلی بهتر بود. کمرم هم که عالی، خوبِ خوب بود. رفتم داخل و از اتاق زدم سبکم کرده بودن و حاال حالم خ

گشتم؛ اما یهو یادم اومد، من بیرون. رفتم سمت اتاق خودم و سراغ چمدونم رفتم. باید دنبال یه لباس مناسب می

 !ای با خودم نیاوردمکه هیچ لباس مجلسی

*** 

 :ش اومدصدای کالفه

شم، رم سوار ماشینم میدم، میه لباس مد نظرت رو انتخاب نکنی اصالً دیگه اهمیت نمیربع دیگ خدا تا یه به -

 .رمذارم و میکنم و تو رو همین جا میروشنش می

 !برو بابا -

 .ی لوازم آرایشیاین رو گفتم و رفتم سمت یه مغازه

 :تیرداد باز غرید

 لوازم آرایشی؟ -
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 .باز به اطراف نگاه کردم و رفتم سمت قسمت رژهاغره رفتم و داخل شدم. با نیش بهش چشم

 :یه رژ کرمی برداشتم که صدای تیرداد اومد

 !سلیقه هم که نداری -

 :رو بهش تشر زدم

 .اومدفرستاد، الاقل خودش باهام میتونه حرف بزنه؟ آخ کاش مانی تو رو باهام نمییعنی آدم چقدر می -

 :اخم کرد و گفت

 !خیلی هم دلت بخواد -

 :نیم رو جمع کردمبی

 !خوادچقدر هم که می -

 :ها. یکی رو برداشتم که صدای تیرداد در اومدو رفتم سمت قسمت الک

 کار؟خوای چیالک می -

 :حرصی نگاهش کردم

 !حرفی توکنن؟ یعنی چقدر میکار میخوام بزنم به لـبم! خب الک رو چیمی -

رژ و الک رو  هام رو دادم به تیرداد و پالستیککفش پالستیک رو تیرداد حساب کرد و اومدیم بیرون.الک و رژ 

 .خودم حمل کردم

 کنی؟بار می خسته نشی اون فسقلی رو داری حمل -

 !شمدونی چه بار سنگینی رو دارم متحمل میآخ نمی -

 .الم راه افتاداردک زشت زِرزِرو دنب برقی، اون هم عین جوجهتیرداد ابرویی باال انداخت و من رفتم سمت پله

 خوام؟کم از اون دوستت آنید یاد بگیر؛ اصالً گفت من هم لباس میدونی؟ یهمی -

 :هاش و جواب دادمی پایین و مغازهزل زدم به طبقه

 .اون هر قبرستونی بره باید یه لباس شب هم همراهش باشه -

 .تیرداد کالً خفه شد

گشتن، یه لباس خفن چشمم رو گرفت؛ یه لباس مجلسی ور ور و اونباالخره بعد از کلی دورزدن و این

 ش، قسمت تورهاش، تنهش تور بود و یه کمربند سفیدرنگ اکلیلی هم داشت و پایینرنگ. همهصورتی
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شعور کلی غر زد و گفت این چیه و چقدر خورد روی هم. خوشگل بود و ساده؛ البته تیرداد بیطبقه چین میطبقه

ها! وپرتشی و خالصه از این چرتها میتی هستی و ولش کن این رو نخر و عینهو باربیصورشلوغه و مگه پلنگ

 .آخرش هم خریدم و قیمتش یعنی رسماً تیرداد رو ورشکست کرد

حسابی، شعر گفت جای یه جواب درستپرست هستی، بهکلی سرم غر زد و وقتی ازش پرسیدم چرا انقدر پول

 :برام

باید داشت/ تا خوش گذرد چو پادشاهان باید داشت/ در بالشت خود دالر میچون کاسب کوچه کار می» -

 «!باید داشتقدیم/ صد خانه، هزار یار می

گه اشتهاست، هم پررو؛ با اینکه تو کار مافیاست، میخالصه اینکه یه شاعر گاو بیشتر نیست. هم خیلی خوش

 !کاسب کوچه! ارواح خیکت

 .دن در عمارت و ما هم برگشتیمدشون تحویل میو لباس زیبام! لباس رو گفتن خو

 .خوندم و منتظر غروب بودمداخل اتاقم بودم و کتابم رو می

 .داخل عمارت و محوطه به طور عجیبی بلبشو بود و همه مشغول کاری بودن

که دستش نباشم  کنم دماز صبح اصالً سام رو ندیدم، مانی هم که فقط همون صبح دیدمش و تیرداد، سعی می

 .زنههاش دارم میخاطر پولاگه باشم به

 .جا بند نیست آنید هم که انقدر بچه ذوق داره برای جشن که اصالً یه

 .محو کتاب بودم که یهو در باز شد و یکی عین خر اومد داخل. عصبی نگاه کردم و صمد رو دیدم

 غول! درزدن بلد نیستی؟هوی نره -

 .که دستش بود انداخت رو تختم و گورش رو گم کرد ی عریض و بزرگیفقط اخم کرد و جعبه

 !آسامردک غول

جون لباسم! با دیدنش نیشم باز شد.  کتاب رو گذاشتم رو میز و سمت جعبه خم شدم و درش رو برداشتم. آخ

 .های آنید رو من درمیارم! حاال ببینمن چه بدرخشم امشب! یعنی چشم

کم حاضر بشیم. من هم ها اومدن و سام هم برگشته عمارت و کمچند ساعت بعد، خبر دادن که کمی از مهمون

 ها لباس رو تنم کردم و بعد موهام رو معمولی باز گذاشتم دورم و فقط فرقم رو یهبه کمک یکی از مستخدم

 رنگم زدم با کمی از رژ کرمیبند و گوشواره و کالً زیورآالت هیچی ننداختم. فقط یهکوچولو کج کردم. گردن
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 .های بلندم هم که عالی خوبم کرده بودن. عینکم رو هم درآورده بودمرژگونه. مژه

گه رها زشته، ره میجلوی آینه ایستادم و به خودم زل زدم. لبخندی رو لـبم نشستم. حاال این آنید که هی راه می

 !رها زشته، بذار فقط من رو ببینه. وایستا آنید خانم

کمی بیشتر شلوغ بشه و همه برن به باغ عمارت. نشسته بودم و صبر کردم تا یه حاضر و آماده رو تـخت نشستم

 .که یهو صدای در اومد. عین چی از جام پریدم و با بازوم در رو نگه داشتم

 !نیایا -

 :صدای متعجب آنید اومد

 !وا! چرا؟ -

 .کم دیگه میامگفتم نیا. برو پایین من هم یه -

 :صداش اومد

 !خُلیا -

 .و رفت

ساعت و نیمی گذشت و من از  جا ایستادم تا از ورود بقیه جلوگیری کنم. یه یک نفس راحتی کشیدم و همون

اومد. وقتی قدر بلند بود که تا این باال هم میپنجره دیدم که محوطه چقدر شلوغ شده بود. صدای آهنگ هم اون

 .خودم رو آماده دیدم، در اتاق رو باز کردم و رفتم بیرون

 .کامالً خلوت بود؛ همه پایین هستن خبسالن 

با آسانسور رفتم به سالن اصلی، اونجا هم خلوت بود. در سالن باز بود و من رفتم سمتش و از سالن خارج شدم. 

 !کردانتهای محوطه، داخل باغ، انقدر شلوغ بود که شتر، شتر رو گم می

 .کردکم غروب میهوا هنوز روشن بود؛ اما کم

های باغ ن لباسم رو گرفتم و بلند کردم و راه افتادم سمت باغ. کسی حواسش بهم نبود. از پلهیه سمت از دام

کرد که انگار فرشته کرد، همچین خیره نگاهم میو وارد جمعیت شدم. از کنار هرکسی که عبور میپایین رفتم 

 دیده! البته مگه غیر از اینه؟ اوهوک! چه خودشیفته شدم من! از کِی تا حاال؟

 .ی آرومی به خودم کردم و به اطراف خیره شدمخنده

 هایی از باغ رو صندلی و میز و کاناپه و غیره چیده بودن، یه میز عریض هم گذاشته بودن که روش پر بود قسمت
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 .از خوراکی و نوشیدنی

 .سعی کردم دنبال آنید و سام و مانی و تیرداد بگردم

دادم. کالً خیلی خانم شده بقیه یه سر و یه لبخند ژکوند تحویل می هایگشتم و به سالمداشتم اطراف رو می

اومد سمتم. این هم که همیشه فکش کف زمینه. بودم! یهو چشمم افتاد به تیرداد که داشت با دهن باز می

 :روم ایستاد و سرتاپام رو رصد کرد. متعجب گفتروبه

 !االن خودتی؟ -

 .اندرسفیه نگاهش کردمعاقل

 !ونمنه پس ا -

 .همچنان با حلق باز زل زده بود بهم. لبخند زدم و ژستی گرفتم

 زیبا شدم؟ -

 :یهو صورتش رو جمع کرد و گفت

 .همون میمون چهارچشمی که بودی هستی -

سانتیم، محکم کوبیدم به پاش که یعنی رسماً ناقص شد. دهنش  20و با کفش پاشنه یعنی قشنگ خورد تو ذوقم 

 !خواست نعره بزنه؛ اما سریع جلو دهنش رو گرفت و دوید و رفت. آخی بچهعین چی باز شد و 

خندیدم که چشمم افتاد به سام. روی یه کاناپه لم داده بود و یه لیوان هم دستش بود، دوتا دختر هم باالسرش 

 .اومدنخرکی میایستاده بودن و عشوه

ی لیوان، کنار لـبش خشک شد و دستش از پشت بهنگاهم شد؛ چون نگاهش بهم افتاد و با دیدنم ل انگار متوجه

 .یکی از دخترها سر خورد

 .ایپوزخندی زدم و رفتم سمت دیگه

زدن. تو همین لحظه، کسی بهم پیشنهاد داد و من با کله قبول چشمم افتاد به آنید و مانی که داشتن حرف می

 :کردم که مَرده گفتدوروبر نگاه می خوردن. داشتم بهکردم. با یارو رفتیم وسط و شروع کردیم به تکون

 فارسی؟ -

 .ی مزخرفی هم داشتزد و چه لهجهمتعجب نگاهش کردم. خارجی بود؛ اما فارسی حرف می

 .بله -
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 :ش گفتلبخند زد و با همون لهجه

 .اوه پس ایرانی هستین و فارسی بلدین -

 !و اسکاتلندی بلدمنه پس ایرانی هستم 

 .ای زدملبخند مصنوعی

 .بله -

 :لبخند زد و گفت

 من مکس هستم و شما؟ -

 !من هم رها هستم جناب مگس! عه چیزه... جناب مکس -

 .لبخند گیجی زد

 !ایعجب سوتی

 :در حال رقص بودیم که کسی از کنارمون گفت

 اجازه هست ایشون رو قرض بگیرم؟ -

 !هر دو ایستادیم و من سام رو دیدم. جان؟ سام؟! با من؟! من غش

 :ای زد و گفترو، جناب مکس مگس، برخالف میلش لبخند زورکیاین یا

 .حتماً آقای راد -

و بعد دستم رو ول کرد و گذاشت تو دست سام و از کنارمون رد شد و رفت. سام دستم رو توی دستش جا داد 

نگاهش  اجبار همراهیش کردم. بهم زل زده بود و من هم پررو پرروخوردن و من بهو بعد شروع کرد به تکون

 :ور کردم که گفتکردم. باالخره روم رو اونمی

 کنی؟چرا نگاهم نمی -

 :نگاهش کردم و گفتم

 خوبه تا االن زل زده بودم بهت! بعدش هم چی داری که نگاهت کنم؟ -

ور کردم. یهو فشاری به کمرم وارد شد و من حرصی برگشتم سمتش و ابرویی باال داد و من باز هم روم رو اون

 :گفتم

 .هوی چته؟ کمرم رو خرد کردی! خوبه تیر خورده بودم -
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 :سرم کرد و گفتای به پشتکرد. با سر اشارهسرم نگاه میداشت به پشت

 .این رو مخمه -

 .شدسعی کردم برگردم ببینم؛ اما نمی

 کی؟ -

 .پیترسون -

 .متعجب نگاهش کردم

 !پیترسون؟ -

 .با حرصی آشکار نگاهم کرد

 !کردیتا االن باهاش حال می همینی که داشتی -

 !گه انگار داشتم... استغفراهللمکس؟ وا! حاال همچین می

 !ی من خالی کنی؟دیدهاالن این رو مخته باید حرصت رو روی کمر صدمه -

 .دستش و فشار شد و سریع شل کرد انگار تازه متوجه

 .دیوونه! با اکراه روم رو برگردوندم ازش

ها و هاوس و تیربرقه بود و تاریک بود و اطراف با نورهای فانوس و ساختمون پنتحاال دیگه کامالً شب شد

 .غیره روشن شده بود. فضا واقعاً قشنگ شده بود

نگاهم  هاوس. اوخ، هـ*ـوس کردم برم اون باال. انگار سام متوجهگاردن چراغونی باالی پنتچشمم افتاد به روف

 :م شد؛ چون گفتو خواسته

 ری اون باال؟خوای بمی -

 :گاردن گفتمطور که زل زده بودم به روفهمون

 .خواد برمبدجور دلم می -

 .اکی -

 .این رو گفت و ایستاد، بعد دستم رو گرفت و کشید

 !وا

 گاردن بودم. یعنی عین رفتیم داخل سالن ساختمون؛ من رو کشوند سمت آسانسور و کمی بعد من روی روف
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گاردن بزرگ اونجا نگاه کردم؛ مثل پایین تا بناگوشم وا بود، به اطراف روفخر ذوق داشتم! با نیشی که 

ی عمارت و شهر بزرگ و نورانی زیر پام. ش و زل زدم به پایین، به محوطهچراغونی بود و زیبا. دویدم سمت لبه

 .ای به این قشنگی ندیده بودمتا حاال منظره

 !وای خدا خیلی قشنگه -

 .سام کنارم ایستاد

 .هاوشت اومدهخ -

 .اندرسفیه نگاهش کردمعاقل

 !نه پس توقع داشتی خوشم نیاد و بگم اَه اَه چه جای چرتی -

 .با ابروی باالرفته نگاهم کرد

 !یعنی من فقط بلدم گند بزنم به همه چیز! قبول دارم کامالً این بیماریم رو

 .گلوم رو صاف کردم

 !اهم... ببخشید چرت گفتم -

ی زیر پام. من این شب رو، این کون داد و بعد زل زد به پایین، من هم خیره شدم به منظرهسرش رو به تأسف ت

 .رهلحظه رو و این محبت عجیب سام رو اصالً یادم نمی

*** 

 :رو به در ایستادم و در زدم. صداش اومد

 هان؟ -

 !فرهنگ شده جدیداً این بشرادب! چه بیبی

 :بلند غریدم

 فرهنگ؟ه بیدادناین چه وضع جواب -

 :صداش اومد

 .کارت رو بگو -

 .طوالنیه کارم -

 .وقت ندارم -
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 .ولی من نیازمند وقت هستم -

 .که من دارا نیستم -

 !کشم بیرونکه دارا نیستی؟ االن وقتم رو از داخلت می -

 .سرشو چنان در رو باز کردم که آنید از رو تـخت شوت شد پایین و کتابی که دستش بود محکم افتاد رو 

 عه خوبی؟ چرا دستپاچه شدی؟ -

 :پشتش رو چسبید و اومد باال و غرید

 !فقط ببند دهنت رو -

 .شهشرمنده نمی -

یعنی فقط منتظر باش که تو یه »گه ای خشمگینانه که داره میکنارش رو تـخت نشستم. آنید با قیافهو رفتم و 

 !زل زده بود بهم« شدنت توسط من سورپرایز شیخاطر نصففرصت عالی به

 .سرم رو تکون دادم

 هان؟ -

 !درد! کارت رو بنال -

 .م نمیادی نالیدن ندارم، نالهحوصله -

 !چنان نگاهم کرد که انگار یه انگل دیده و من هم واقعاً شک کردم دیده آیا یا نه

 :هام رو گرفتم باال و گفتمدست

 .شماکی بابا! آدم می -

 .چپ نگاهم کرد

 !خوبه -

 !جنبهور کرد. بیاون و روش رو

 :نفسم رو دادم بیرون و اون جَو مسخره رو جمع کردم و جدی شدم، گفتم

 .کردم آنیدداشتم به اتمام مأموریت فکر می -

 خب؟ -

 .ی کافی طولش دادیم و صوف ممکنه عصبانی شده باشهخب باید زودتر تمومش کنیم. به اندازه -
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 .آنید سر تکون داد

 .هم همینهآره خب، نظر من  -

 :نگاهش کردم و گفتم

باید متوجه شده باشی که اعتماد اینا تا حد کافی و خوبی جلب شده؛ البته هنوز جا داره اما خوبه و این یعنی  -

 .اینکه من کارم رو خوب انجام دادم

 :مستقیم بهش زل زدم و ادامه دادم

 گیر بیاری؟تو چی؟ تونستی جوری به دفتر کارشون نفوذ کنی و مدارکی چیزی  -

 !هول کرد و من هم خوب دستگیرم شد جوابم چیه

 :زدم به پیشونیم و کالفه گفتم

 خدایا! آنید! آنید! چرا آخه انقدر ماستی؟ -

 .ی لـبش رو گاز گرفت و چیزی نگفتگوشه

 .از همون اول هم دادن این مأموریت به تو اشتباه بود -

 .آنید مضطرب نگاهم کرد

 یم؟کار کنحاال باید چی -

 :ای گفتمنگاهش کردم و با لحن حرصی

 .شهتر میافته و این مأموریت هم طوالنیخواستی کنیم؟ کارا عقب میکار میهیچی! چی -

 :نگاهم کرد و من از روی تـخت بلند شدم و گفتم

، پیدا سعی کن زودتر یه راهی برای رفتن به دفتر کارشون و پیداکردن مدارکی که بشه علیهشون استفاده کرد -

 .کنی

 .سر تکون داد و من از اتاق خارج شدم

همه زحمت کشیدم، خودم رو تو برسره؟ خدایا! من اینخداوکیلی چرا این بشر انقدر ابله و ماست و کُند و خاک

چیز عالی پیش بره و این پروسه عالی باشه و حاال این آنید، لم خطر انداختم، زخمی شدم و تیر خوردم تا همه 

 !خونه خبر مرگش رو بیارنه کتاب میداده دار

 زدم که یهو کسی بهم تنه زد و هر آن ممکن بود رفتم سمت اتاقم و از حرص مدام زیر لـ*ـب غر میداشتم می
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 .داشتبا کله نقش زمین شم؛ اما یارو کمرم رو گرفت و من رو نگه 

ای تیره و موها و ابروهای های قهوهها نبود، چشمساله دیدم. شبیه اروپایی ۳۶-۳۵سرم رو بردم باال و یه مرد 

 .مشکی داشت

 :نگاهم کرد و به فارسی گفت

 !خوام خانم ندیدمتونعذر می -

 .ای بود که تو دلم بهش گفتماستفاده رو باز کن مردک! این جملهی بیخب اون دوتا کاسه

 .اشکالی نداره -

 .صله گرفتم، اون هم ازم فاصله گرفت؛ اما کمرم رو ول نکرداین رو گفتم و ازش فا

 :به دستش که دور کمرم بود نگاه کردم که گفت

 شما اهل ایرانین درسته؟ -

 ربطیه هان؟سرم رو آوردم باال و نگاهش کردم. آخه جدی این چه سؤال بی

 .بله -

 :با لبخند نگاهم کرد و گفت

 من حامد سارانی هستم و شما؟ -

 !ام که خیلی تمایل داره این دست کوفتیت رو که دور کمرشه از انگشت بزنه بشکونه! حمالکسیمن هم 

 :سر سارانی گفتمحض اینکه دهن باز کردم، کسی از پشتبه

 !چه خبره؟ -

ا ی این یارو نگاه کردم و سام رو دیدم که تازه از آسانسور اومده بود بیرون و با ابروهای باالرفته به ماز سرشونه

 .کردو دست سارانی که همچنان دور کمرم بود، نگاه می

هاش سریع از سارانی فاصله گرفتم و دستش از دورم کمرم افتاد. اون رو کرد سمت سامیار، لبخند زد و دست

 :رو از هم باز کرد و گفت

 ...اوه سام! خیلی وقت بود منتظرت بودم؛ اما خب این انتظار انگار بد هم نبود؛ چون -

 .رد سمت من و دستش رو دوباره دور کمرم انداخترو ک

 .با این خانم محترم آشنا شدم -
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سام دوباره به دستش خیره شد، ابروهاش تو هم رفتن و اخمی روی پیشونیش نمایان شد. اومد سمتمون و 

 :طور هم گفتهمون

 .خب خوبه! اما اینجام و بهتره به کارمون برسیم -

ایستاد، دست من رو گرفت و کشیدم سمت خودش و بعد هلم داد به طرفی و خودش این رو گفت و مقابل ما 

ی دیجیتال دستگیره زد و بعد دستم رو گرفت سرم اومد. مقابل در اتاقش ایستاد و رمز رو روی صفحههم پشت

 .و کشیدم سمت در و هلم داد داخل

 !هوی -

های اون بدتر از من بود. نگاهم کردم؛ اما اخم این رو داد زدم و با خشونت برگشتم طرفش و با اخم نگاهش

 :کرد و گفت

 .مونی تا بیامجا می حق نداری بیای بیرون، همین -

 !این رو گفت و در رو بست و رفت. حمال

 .گذرونمکالفه نفسم رو دادم بیرون و برگشتم. حداقل خوبیش این بود وقتم رو تو این اتاق بزرگ و باصفا می

تماشا کردم، اطراف اتاق چرخیدم، رو تـخت نرمش بپربپر کردم و از تو تراس شهر بزرگ  ها روکم ماهییه

 .زیرپام رو دیدم. آخر هم تصمیم گرفتم برم یه دوش بگیرم

هام و عینکم رو در آوردم. حوصله نداشتم دو ساعت وایستم تا وان پر شه؛ داخل حموم بزرگش شدم و لباس

 .باز کردم و داخل شدم و درش رو بستم ای پارتیشن روبنابراین در شیشه

هام رو ببندم و دوش رو باز کردم و برخورد آب گرم به پوستم باعث شد یه حس خوبی بهم دست بده و چشم

 .نفسم رو دادم بیرون

شه آروم بشی و اینکه کردنم، همیشه بودم. سکوت، آرامش، آب گرم و گاهی خنکش باعث میعاشق حمام

 .رکردنهمکانی عالی برای فک

اومدم حموم. شدم، میآوردم و عصبی میشدم یا یه گندی باال میبیشتر اوقات وقتی از دست صوف عصبانی می

 .شد قاتی کنمتر، زمانی که مامانم زنده بود و بعدش وقتی بابا باعث میحتی قبل

زد کرد، چیزی میکرد. همیشه همین بود. حتی مواد مصرف میشدنم رو فراهم میاون همیشه موجبات عصبی

 وقت بالیی سرم نیاره! یا وقتی ترسیدم که یهها میشد و من چقدر از این زمانکه کالً اون مخش معیوب می
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گذرونیش، بدون اینکه حتی اهمیت بده هایی که برای خوشآورد خونه یا حتی زمانهای هیزش رو میدوست

 ...آورد خونه وم، زن میمن هم اینجام و تو خونه

 .شه کامالً به این پی ببرمای داشتم، هنوز هم دارم. مرورشون باعث میآه خدا! من واقعاً زندگی جهنمی

هام رو باز کردم. خودم رو تند و سریع شستم تا از اونجا بیام بیرون. موندن هم فشار دادم و چشمهام رو به بل

 .شد بیشتر هم فکر کنمبیشترم اونجا باعث می

و بعد از داخل پارتیشن اومدم بیرون. اوه! یعنی خدایی من مخم اندازه نخوده! آخه من االن خودم رو شستم 

 !م؟حوله یا لباس دارم ارواح قیافه

ی بلند طرف چرخوندم تا بلکه چیزی پیدا کنم. یه حولهطرف و اونکالفه و عصبی از دست خودم، سرم رو به این

 .دورم و نگاه انداختم، تا باالی زانوهام بود سفید یافتم و رفتم و برش داشتم، پیچیدمش

سریع برم اتاق  خیلی از باال و پایین نپوشونده بود؛ اما برای اینکه برم تو اتاق و یه پتوی بزرگ دورم بگیرم و

 .کردخودم، کفایت می

از صورتم  داشته بودم، موهای خیسم رو طور که نگهشغلم گرهش زدم و همونحوله رو کامالً پیچیدم و زیر ب

و برگشتم تا برم سمت کنار زدم و عینکم رو دستم گرفتم و در حموم رو باز کردم. رفتم بیرون و در رو بستم 

 .ای بردارم که سر جام خشکم زدخت و ملحفهت

 .های گرد سرم رو گرفتم باال و بهش نگاه کردم و اون هم متعجب بهم زل زدبا چشم

 .بهم خیره بود

چند تار از موهای خیسم رو که جلوی صورتم بود و تقریباً تو دهنم رفته بود، گرفت و  دستش رو دراز کرد و

 .آروم داد پشت گوشم

 .اومد و دقیقاً خیره به همون بوددار ازش بیرون میهای کشدهنم باز بود و نفس

ره. هرچند که من باد بکار که قصد من هم نابودیشه به خواستم پاکدامنیم توسط یه خالفترسیدم. من نمیمی

 .هم همینی بودم که این هست

نگاهش مثل همیشه سنگین نبود، مغرور نبود، سرد نبود. عوض شده بود و حالتی داشت که من دوستش داشتم 

عجیب بود، آره؛ اما من این فکر رو کردم و « من حاضرم برای این نگاه هر کاری بکنم!»و با خودم فکر کردم 

 .قدر پر از خواستن بود که این رو بخوامکنم. نگاهش اونواقعاً هم این کار رو می
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 .هاش رو محکم بست و نفسش رو با فشار داد بیرون و ازم فاصله گرفتچشم

هاش رو باز کرد. باز هم نگاهش سرد شده بود، شده بود همون سام مغرور و با تعجب نگاهش کردم که چشم

 :گفتاحساسی سنگی. نگاهم کرد و با لحن جدی و بی

 !برو اتاقت -

 ...رفت، تموم شده بود تقریباً؛ اماهنوز تو شوک بودم. داشت تا تهش می

االن نگاهش پر از خواستن بود، پر از خواستمش؛ اما اون... چطوره که یهویی انقدر تغییر کرد؟ همینمن می

 ...محبت؛ اما حاال

 !خدای من

 :زمزمه کردم

 ...اما خودت گفتی که -

 .تونی بریسارانی نیست، میاالن دیگه  -

 پس چرا گفتی بیام اتاقت؟ -

 :اخم کرد و گفت

 .آوردیبازی داشتی درمیچون سبک -

خوردن. بهم نزدیک شد و های بینیش تکون مینفس افتاده بود و پرهمن هم اخم کردم. از خشم به نفس

 :هام نگاه کرد و شمرده گفتمستقیم تو چشم

 !کنممن هر کاری که بخوام، می -

هاش تو صورتم پخش شد و حالم رو بدتر کرد. با نگاه یخیش بهم خیره شد و بعد رفت سمت در و هرم نفس

 .بیرون رفت

 !آشغال عوضی! مردک یابو

 .شدت بازش کردم و دویدم سمت اتاقمهایی اشکی، دویدم سمت در و بهبا چشم

*** 

بود و قطعاً همه خواب بودن؛ چون بیرون کامالً  شببالشت رو از زیر سرم کشیدم و کوبوندم به سرم. نصفه

 برد. تمام مدت رو تو اتاقم بودم و اصالً بیرون شد؛ اما من خوابم نمیتاریک بود و هیچ صدایی از کسی بلند نمی
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 .خواستم چشمم بهش بیفتهنیومدم، نمی

 !یرقابل فهم و درکهبرام گنگه، برام عجیبه، برام مجهوله، یه عالمت سؤاله برام. سامیار راد، غ

 .نفسم رو دادم بیرون

درده؛ اما گاهی جوریه؟ گاهی مهربون، گاهی بداخالق و سرد، گاهی انگار باهات هماین مرد چشه؟ چرا این

 کنه. این کیه واقعاً؟ چه مرگشه آخه؟تهدیدت می

تصویرش میاد تو ذهنم و شم. گاهی مدام ها با این کارهاش، مخصوصاً کار امروزش، بهش جذب میگاهی وقت

شه؛ اما این کار و افکارم باعث داشتنی میگم این مرد مرموز و خطرناک گاهی هم خیلی دوستبا خودم می

طور فکر کنم؟ گاهی هم رفتارهای سرد و بدش باعث شه از خودم متنفر بشم! من چرا باید درمورد اون اینمی

 .ده به سرم هجوم میارنکه اون رو مثبت جلوه می شن ازش متنفر بشم؛ اما بعد باز هم افکاریمی

یه عالمت سؤال بزرگ بود برام این مرد. امروز نزدیک بود یه اتفاق ممنوعه بینمون بیفته و اون خیلی ناگهانی 

ها از کجا سرچشمه تونم بفهمم این حسازش جلوگیری کرد؛ من بچه نیستم، احمق هم نیستم؛ بنابراین می

طور نیست. من فقط با دیدنش و اون دونم که واقعاً اینست و من ازش متنفرم. میجور عالقه گیره. این یهمی

 .که از اون بعیدهکارهاش جذبش شدم؛ حتی اون هم با دیدن من تو اون موقعیت جذبم شد، درحالی

نبود. خب حداقل ای در کار گیرم هیچ حس و عالقهپذیریه و خب کامالً هم عادیه؛ پس نتیجه میمنداین عالقه

 !امیدوارم

 ده؟خوام بفهممش، باید بشناسمش؛ اما چطوری؟ چطوری وقتی هیچی بروز نمیسامیار راد، می

بار رو با آسانسور برم.  خواستم اینها، نمیکالفه از روی تختم بلند شدم. از اتاقم زدم بیرون و رفتم سمت پله

 .ها پایین رفتممحکم بستم و بعد سریع از پلههام رو نگاهم روی در اتاق سام ثابت موند. چشم

وارد سالن اصلی شدم. تاریکِ تاریک بود؛ اما نورهای بیرون محوطه باعث شده بودن اینجا هم کمی روشن بشه. 

کاری شده بود. دیوار م گرفت؛ حتی اینجا هم آکواریومراه آشپزخونه رو طی کردم. با دیدن آشپزخونه خنده

شویی هم ی کابینت کار شده بود، کامل آکواریوم بود؛ حتی قسمت پایین سینک ظرفعریض پشت گاز که رو

 .کننکنن با دیدن اینها صفا هم میآکواریوم بود. خوبه حداقل آشپزی می

چیزی بودم تا بخورم که صدای امنساء  ی تاریک شدم و رفتم سمت یخچال بزرگش. دنبال یهداخل آشپزخونه

 :خانم اومد
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 .رمسالم دخت -

 .در یخچال رو بستم و برگشتم سمتش، لبخند زدم

 .سالم خاله جان -

 :لبخند گرمی بهم زد و گفت

 کنی؟کار میاین وقت شب اینجا چی -

 .برد راستشخوابم نمی -

 .اخم شیرینی کرد

 چرا دخترم؟ -

باعث بشه من بتونم  سری اطالعات از سام داشته باشه ومکث کردم. حقیقت رو بگم؟ شاید، شاید امنساء خانم یه

 !شه! فقط امیدوارم چیزی بدونهباالخره این عالمت سؤال رو از بین ببرم. اگه بشه، عالی می

 :نگاهش کردم و گفتم

 خب... چطور بگم؟ -

 شده عزیزم؟چی  -

 .هم فشار دادمهام رو به نگاهش کردم و لـب

شمعدون بزرگ روش، نفسم رو دادم رفتم و پشت میز عریض وسط سالن آشپزخونه نشستم و زل زدم به 

 :بیرون و گفتم

 .خاطر سامهخب راستش... به -

 :اومد سمتم و پرسید

 شده؟مگه چی  -

 :هم فشار دادم و گفتمهام رو به انگشت

 ...کنم کهکنم... فکر میکنه که خب... خب من احساس میاون یه کارایی می -

 :سریع گفت

 جذبش شدی؟ -

 :ای گردنم گرفت. دستی به گردنم کشیدم و متعجب پرسیدمطرفش و واقعاً برای ثانیهسرعت برگشت سرم به



  
  

 

140 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 ...شما... شما از کجا -

 :خندید و گفت

خوبی فهمم، بهم هم باالشت. من میسالمه، چندتا پیراهن بیشتر پاره کردم و از طرفی تجربه 50عزیزم من  -

 .زنهزنی هیجان تو صدات موج میحرف میبینم که چطور وقتی ازش شم و دارم میمتوجه می

 :متعجب نگاهش کردم و اون ادامه داد

خوای قبولش کنی، تو جذب سام شدی و قطعاً هم با شاید خودت متوجه نشدی رها یا شاید هم شدی اما نمی -

 ...خواد باهاش باشی وگه دلت میدیدنش... خب یه حسی داری که بهت می

 :سریع گفتم

 .. این حس رو چند ساعت پیشش تو اتاق تجربه کردمدونمآره، می -

 .های نسبتاً چروکش رو گرفتم و ملتمس نگاهش کردمبعد رو کردم سمتش، دست

 تونم ازتون یه خواهشی کنم؟خاله می -

 .نشست روی صندلی کناریم و مهربون نگاهم کرد

 چی عزیزم؟ -

 :هاش و گفتممستقیم زل زدم تو چشم

مونه برام و من هم مورد سام بهم بگین؟ اون برام خیلی گنگه و مثل یه عالمت سؤال می شه... لطفاً درمی -

 شه؟ش بدونم. میخواد در مورد خودش و گذشتهدرموردش خیلی کنجکاوم. دلم می

 .هاش رو نوازش کردمنگاهم کرد، انگار دودل بود. دست

 .دونینطمئنم که شما یه چیزایی میکنم! من... من واقعاً درموردش کنجکاوم. مخاله خواهش می -

 .دستم رو گرفت

دونن ش میدونم عزیزم؛ اما اون شاید نخواد کسی بدونه. تنها کسایی که درمورد گذشتهمن همه چیز رو می -

 .فقط من و مانی و تیرداد هستیم

 .کسگم، هیچکس نمیدم یه راز بمونه؛ به هیچکنم! قول میخواهش می -

 :سرش رو انداخت پایین، نفسش رو داد بیرون و گفت نگاهم کرد و بعد

 ...اون ازم خواسته بود که به هیچکی نَ -
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 !کنم! لطفاًگم. تو رو خدا! خواهش میکس نمیخاله! من که گفتم به هیچ -

 :مانند داد بیرون و زمزمه کردتر شد. نفسش رو آهنگاهم کرد، انگار دلش نرم

 .گمباشه، باشه عزیزم، می -

 :لبخند بزرگی زدم و منتظر نگاهش کردم. باالخره دهن باز کرد و شروع کرد

 .سال طول کشید تا بتونه این باند رو تأسیس کنه 5آمیزی روی دوره؛ اما ساله که باند به طور موفقیت 8 -

 !سال؟ 5 -

 .سر تکون داد

وجود بیاره؛ اما  این باند رو به سالگیش۲۲سال سختی و جون کندن تا باالخره تونست تو سن  5سال.  5آره،  -

 .قدرا هم بد نیستفهمی که سامیار اونقبل از اینا هم خودش یه ماجرایی داشته که وقتی بشنویش، می

 .جور آدمیهبه این شک داشتم؛ اما گذاشتم تا امتحان کنم. شاید واقعاً پی بردم که اون چه

 :امنساء خانم نفسش رو داد بیرون و گفت

دور از اینکه بدونه با چه حیوونی کنه؛ به میره و مادرش دوباره ازدواج میسالش بود که پدرش می 16سامیار  -

معنا بود. اون عالوه بر اینکه یه روانی و عملی بود، یه تمامازدواج کرده. البرز، ناپدری سامیار واقعاً یه حیوون به

 .امیار و مادرش این رو نفهمیدنکار هم بود. اون و برادرش یه قاچاقچی بودن؛ اما سخالف

 :مکث کرد و ادامه داد

میره و سامیار توسط ناپدریش آزار و اذیتای زیادی دید، کتکای زیادی خورد. بعد از یه سال مادرش هم می -

شدت مصرف کرده بوده با چاقو مونه و اون البرز روانی. البرز واقعاً یه وحشی بود و روزی که بهفقط سامیار می

 .کردهسالش بوده و تنها باید از خودش دفاع می۱۷کنه. سامیار فقط امیار حمله میبه س

 :پرسیدم

 شد؟خب؟ چی  -

 :نفسش رو فوت کرد بیرون و گفت

ریزی شدیدی شه چاقو فرو بره تو پهلوی البرز. خونکنه؛ اما ناخواسته باعث میسامیار از خودش دفاع می -

میره و ده بوده که عقلش نرسه به پلیس یا آمبوالنس زنگ بزنه. البرز میقدر ترسیکنه و سامیار هم اونمی

 .کنهافته دنبالش و سامیار هم فرار میبرادرش که عموی ناتنی سامیار بوده، برای انتقام می
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 :زده و منتظر نگاهش کردم و اون ادامه دادهیجان

دونه که چیا دیده و چه بره. خدا میپناه میوتنها به خیابونای بزرگ و غریب تهران ساله، تک۱۷سامیار  -

 .اتفاقاتی براش افتاده

 :صداش کمی بغض به خودش گرفته بود، حتی من هم دلم سوخت. زمزمه کردم

 بعدش؟ -

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 خواد تاکنه و ازم کمک میدم. اون تمام ماجراها رو برام تعریف میکنم، بهش پناه میبعدش من پیداش می -

سال بعد من هم میام تا کنم قاچاقی بیاد آمریکا، یه جوری عموی ناتنیش رو شکست بده. کمکش می بتونه یه

شه که از قضا اونا هم زندگی خوبی نداشتن. هر سه باهم سخت تالش پیداش کنم. اون با مانی و تیرداد آشنا می

 بتونن باهاش عموی ناتنی سامیار رو بترسونن وکاری رو بسازن، یه باند بزرگ قاچاق تا کنن تا باند خالفمی

 .ی فاضل بیشتر از ایناست که دست بردارهدورش کنن؛ اما کینه

 :متعجب گفتم

 !فاضل؟ -

 .نگاهم کرد

 .عموی ناتنی سامیار -

سری تیرداد مرتیکه خطابش کرده بود! فاضل، هام گرد شد. فاضل! فاضل! فاضل همون یارویی بود که اونچشم

 !اتنی سامیارعموی ن

 .با صدای امنساء خانم از فکر اومدم بیرون

سالی که گذشته، کامالً موفق بوده و هست؛ اما این میون هنوز  8سال سختی این باند رو زدن و بعد از  5بعد از  -

 .هم فاضل هست

 :پرسیدم

 کجاست؟ -

دونی چیه کنه معلوم نیست. میمی کاردونیم که اون هم آمریکاست؛ اما کجاست و داره چیدونیم. فقط مینمی -

 که نیست. سامیار هرگز کار بزرگ، درحالیرحم و یه خالفکنی که سامیار بدجنسه و بیعزیزم؟ تو فکر می
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نخواست وارد خالف بشه؛ اما برای شکست عموی ناتنیش مجبور شد. زحمت کشید، سختی کشید، برای این باند 

خواست تبدیل بشه به یه قاتل، به یه خودآگاه هم درگیر شد. اون نمیخیلی کارا کرد و وقتی واردش شد، نا

 .طور باشهسنگدل، ناخودآگاه شد. من حتی االن هم شک دارم که این

 :نگاهم کرد و ادامه داد

کنه که همه فکر کنن آدم بدیه. اون سعی داره اون هم انسانه، آدمه و هر آدمی احساس داره. اون سعی می -

زننش شن و میو سنگی جلوه بده؛ چون اگه این کار رو نکنه خیلیا با قصد بد بهش نزدیک میاحساس خودش ر

طور کرد؛ اما بدون که در واقعیت اصالً سرد نیست، اون فقط یه نقاب زده که همه اینزمین. باید این کار رو می

 .فکر کنن

ل نبوده، راحت نبوده، عالی نبوده، سخت بوده ی سامیار گل و بلبسرم رو انداختم پایین و زل زدم به میز. گذشته

که اون هم زندگیش مثل شب بهش گفتم که تو کل زندگیت گل و بلبل بوده؛ درصورتی و بعد من، من خر، اون

 .من بوده، سخت

فهمی از زندگی جهنمی من، زدم، گفتم که تو هیچی نمیپس چرا سکوت کرد؟ وقتی من داشتم بهش کنایه می

کنه؛ اما کنی؟ چرا نگفت من هم مثل توام؟ اما گفت که من رو درک می؟ چرا نگفت اشتباه میچرا سکوت کرد

 .من نفهم فکر کردم فقط از روی ترحمه

خواد سعی کنه تا بروزش نده تا با سوءقصد بهش نزدیک نشن و از بین خدای من! اون احساس داره و فقط می

 .خوام بکنمنبرنش؛ دقیقاً کاری که من می

 :دار و آروم امنساء خانم اومدی بغضصدا

 رها؟ -

 :هاش پر بودن. متعجب گفتمسرم رو بردم باال و نگاهش کردم، چشم

 شده خاله؟چی  -

 :با پشت دستش اشکش رو پاک کرد، آه کشید و گفت

خواهش دونن. سامیار این رو به من گفت و گم؛ حتی مانی و تیرداد هم نمیدخترم این رو فقط به خودت می -

کنم بهترین کسی که باید خواد به کسی بگم و احساس میتونم، دلم میکرد که یه راز نگهش دارم؛ اما دیگه نمی

 .این رو بدونه، تویی
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 .ناراحت و منتظر بهش نگاه کردم

 چی خاله؟ چه رازی؟ -

 :دستش رو گذاشت روی سرش، هق آرومی زد و گفت

ش بهش خیلی فشار اومده و گنجایشش واقعاً پر شده بود. ر گذشتهخاطرها، سامیار مشکل عصبی داره. به -

جوره خودش رو خالی کنه. خودزنی تونست هیچنمی .کردمشکل عصبی حاد پیدا کرد. یه مدت خودزنی می

کنه، قرص اعصاب و کرد؛ اما بعد خوشبختانه کمی تونست اعصابش رو کنترل کنه و حاال قرص مصرف میمی

 .بخشآرام

کرده؟! قرص مصرف های گرد با قلبی سنگین و دلی پر. سامیار خودزنی مینگاهش کردم با چشم متعجب

بغضی بد گلوم رو در بر گرفت. امنساء خانم نگران نگاهم کرد و  هام به شمارش افتاد.کنه؟! ناگهانی نفسمی

 .م حس کنممن تونستم خیسی اشک رو روی گونه

کارها، کسی که به سردی ترین تبهکار بین تمام خالفترین و معروفخطرناکترین و خدایا! سامیار راد، بزرگ

ش این شنوم که گذشتهکار، حاال دارم میترین باند خالفترین قاتل، رئیس بزرگرحمتفاوتی معروفه، بیو بی

 !کنهشنوم که قرص مصرف میکرده، میشنوم که خودزنی میبوده، می

 .باریدنرهم میسهام بدون اختیارم پشتاشک

 :امنساء خانم متعجب زمزمه کرد

 !رها -

کردم و طور که گریه میصداش باعث شد کامالً بغضم بشکنه و بزنم زیر گریه. متعجب نگاهم کرد و من همون

 :صورتم رو پوشونده بودم، نالیدم

 کنم؟ چرا همیشه انقدر گیجم؟چرا؟ چرا من انقدر زود قضاوت می -

 !رها -

 :ش و نالیدمرو کردم سمت

رحم که فقط به فکر خودشه و معناست، یه آشغال، یه تبهکار بیتمامکردم اون یه عوضی بهمن همیشه فکر می -

 ...حاال... حاال

 :بلند گریه کردم و نالیدم
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ش مثل من کرده، که گذشتهخوره، که خودزنی میشنوم که اون مشکل اعصاب داره، که قرص میحاال دارم می -

 .بوده جهنمی

 .هام رو گرفتامنساء خانم دست

 !رها! رها آروم باش -

 :هام گفتمالی گریهرو کردم سمتش و البه

 ...من... من عوضی، بهش گفتم تو زندگیت گل و بلبله -

 :خندیدم و اشک ریختم و گفتم

تهمت نفهمی رو من بهش  .دونی. من اون رو نفهم خطاب کردمفهمی، از درد هیچی نمیگفتم تو هیچی نمی -

دونه، اون کامالً با درد آشنایی داره، زندگیش پر از درد که اون کامالً میدونه؛ درحالیزدم که هیچی از درد نمی

من گفتم که زندگیت عالی بوده. کلی بارش کردم و اون... اون سکوت کرد. هیچی نگفت.  ...بوده. بعد من

 .دادزد تو صورتم، فحشم میکه باید میدرحالی

 .تر شدهام پشت هم ریختن و حالم خراباشک

که اون فقط سعی داشت درحالی !من چرا انقدر زود قضاوتش کردم؟ اون رو یه آشغال کثیف دونستم، یه عوضی

با این کارها عموی ناتنیش رو که قصد کشتنش رو داره، بترسونه و شکستش بده! اون احساس داره، عاطفه داره 

 .دل توصیف کردمروح و سنگنده و من چقدر اون رو سرد و بی شکنه جلوهاما سعی می

 :امنساء خانم زمزمه کرد

 .عیبی نداره عزیزم -

 .چرا، داره، خیلی هم داره -

 .گفتمای! نباید اصالً بهت میخدای من رها! تو واقعاً حساس و شکننده -

 :رو کردم سمتش و نالیدم

سرش بد بگم؟ بهش توهین کنم؟ مردی رو که هرگز از هم پشتگفتین؟ که باز هم قضاوتش کنم؟ که بنمی -

 !واقعاً بد نبوده، بد جلوه بدم؟

 :هام با سرعت بیشتری ریختن و داد زدماشک
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 ...من قصد داشتم اون رو ناب قدر ازش متنفر شده بودم که کامالً هم کور شده بودم. من...من عوضی اون -

 !چه خبره؟ -

سرم و سامیار رو دیدم. امنساء خانم از جاش بلند شد و من هم عت برگشتم پشتسردهنم رو بستم و به

دادم. ولی خب من االن دودلم، دستپاچه بلند شدم. خدا رو شکر کردم که اومد؛ وگرنه مأموریتمون رو لو می

 ای هم دارم؟چارهکنم؟ خب باید بکنم، مگه خوام سامیار و باندش رو نابود کنم یا نه! میدونم که واقعاً مینمی

 :نگاه سامیار که بین من و امنساء خانم در گردش بود، روی من ثابت شد و پرسید

 کنی؟چرا گریه می -

 :هام رو پاک کردم و زمزمه کردمی خیسم زدم، بعد تندتند اشکدستی به گونه

 !هیچی -

 زدی؟موقع عربده می برای هیچی داشتی اون -

 :که امنساء خانم گفت هم فشار دادمهام رو به لـب

 .کردن، حالشون بد بودداشتن... داشتن دردِدل می -

کرد، نگاه کردم. باز هم دم امنساء خانم نگاهی به امنساء خانم انداختم و به سام که داشت خیره نگاهم مینیم

 !گرم

 :ای بهم خیره موند، بعد سر تکون داد و رو به امنساء خانم گفتسام چند ثانیه

 دی؟ص سردرد مییه قر -

 .ای در آورد و داد دست سامسرعت رفت سمت کابینت و بستهامنساء خانم به

 .رم بخوابم، نذار کسی مزاحم بشهمرسی! من می -

 .امنساء خانم سر تکون داد

 !چشم -

 :گرد کرد که بره که سریع از دهنم پریدسامیار عقب

 .وایستا -

 :پا کردم و باالخره گفتمپاواوننکم ایبرگشت سمتم و سؤالی نگاهم کرد. یه

 .من هم... من هم باهات میام -
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کم خیره نگاهم کرد و بعد بدون حرفی راه افتاد. برگشتم و به امنساء خانم و بعد قدمم رو تند کردم سمتش. یه

 :صدا لـب زدنگاه کردم، لبخند زد و بی

 .تو باعث شو که احساساتش برگردن -

اون دم در  ها. راه اتاقش رو در سکوت طی کردیم ودنبال سام راه افتادم سمت پلهبه آب دهنم رو قورت دادم و

 .اتاق ایستاد، رمز رو زد و وارد شد و در رو باز گذاشت

 .رفتم داخل و در رو بستم. اتاقش تاریکِ تاریک بود

آورد. مطمئناً اونها ی دیگه از کشو در ی قرص رو گذاشت روی میز و دوتا بستهرفت سمت میز کنارش، بسته

 .بخش و اعصابنهای آرامقرص

 .با لیوان آب کمی که روی میز بود از هر سه قرص دوتا برداشت و خورد و بعد خودش رو انداخت روی تـخت

 ...ای روی میز کارش. مگه این همچشمم افتاد به چندتا بطری شیشه

کردم، آروم روی تـخت نشستم و زل زدم فکرم رو منحرف و نگاهش کردم و بعد من هم سمت تـخت حرکت 

 .رومبه روبه

های سامیار، ی سامیار، انتقام عموی ناتنیش، خودزنی. گذشتههای امنساء خانم بودفکرم درگیر تمام حرف

مصرف قرص، اینکه اعصابش ضعیفه و اینکه امنساء خانم از من خواسته که من اونی باشم که احساساتش رو 

 .برگردونم

 که سعی دارم نابودش کنم؟تونم باعث بشم احساساتش برگردن؛ درحالیمیمن چطور 

ها به اینجا رسیده و حاال من اومدم تا این خدای من! این مرد کلی عذاب کشیده، سختی دیده و بعد از سال

 !دست آورده، نابود کنمآرامشی رو که باالخره به 

 !وجدان گرفتمالن واقعاً عذاب کردم انقدر حساس و احساساتی باشم! اهرگز فکر نمی

 .گهشه، باید احساسش رو کنار بذاره؛ این رو همیشه صوف میولی این درست نیست. کسی که وارد خالف می

 :صداش اومد

 خوابی؟چرا نمی -

 .آه کشیدم

 .دونمنمی -
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 .کنهزیرچشمی پاییدمش و دیدم که همچنان داره نگاهم می

ای از موهام که روی و دستش رو دراز کرد و آروم با نوک انگشتش طرهبرگشتم سمتش تا چیزی بگم که یه

 .های سبزرنگش شدمهام. غرق چشمبالشت بودن رو لمس کرد. نگاهش رو از موهام گرفت و زل زد تو چشم

 :وار گفتمخیلی غیرارادی زمزمه

 .چشمات رو دوست دارم -

رحمیه کار بیاین مردی که االن آرومِ، همون خالفاز حرفی که زدم تعجب کردم؛ حتی با خودم فکر کردم که 

 .ستش تو گوش همهکه همه ازش خوف دارن و آوازه

 :کاوید. با لحن آرومی زمزمه کردتک اجزای صورتم رو میرنگش تکهای خوشچشم

 چرا گاهی برام جذابیت داری؟ -

 .ی هم بودیم. هر دو خیرهکردمهام دنبالش میناخودآگاه آب دهنم رو قورت دادم همچنان با چشم

 !زدن؛ سامیارنفر رو صدا میتمام وجودم داغ بود و انگار اجزای بدنم فقط داشتن یه 

 .هاش آروم تار موهام رو لمس کردن و بعد، بدنم داغِ داغ شد و من از کار ناگهانی و عجیبش سوختمانگشت

شب، حتی با اون اتفاق کوچیکش بود. اون نتونستم آروم باشم. واکنش ناگهانی من هم غیرارادی ولی خوب 

 .طور عجیبی عوض شده بوددل بهرحم و سنگکامالً برام شیرین بود؛ چون اون مرد بی

*** 

کردن تـخت، لباسی پوشیدم و بهداشتی و مرتبصبح که از خواب بیدار شدم، بلند شدم و بعد رفتن به سرویس 

ای کوچیکی که برای من و آنید گرفته بودن که گوشی دکمه .عینکم رو که روی پاتختی بود برداشتم و زدم

دونم چرا؛ اما دلم نمی .بتونیم باهاشون با اینها در ارتباط باشیم، برداشتم و از اتاق خارج شدم تا برم پیش سام

 .خواست کنارش باشممی

تا فتم دم اتاق کار این سههای مخصوص کار آقایون جنتلمن داخلش بود. مستقیم ری سوم که اتاقرفتم به طبقه

 :ش نگاهم کرد و گفتو خیلی آدمیزادانه و خانمانه در زدم. در باز و مانی نمایان شد، با ابروهای باالرفته

 !زنیآدم شدی، در می -

 .فکریدمخودم هم داشتم به همین موضوع می -

 کاری داری؟ -
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 دونی سام کجاست؟می -

 .ابرویی باال انداخت

 نه، چطور؟ -

 دونی کجاست؟یعنی تو نمی -

 .گم نهمی -

 !خب حاال نخور من رو -

 :بعد خواستم برم که دوباره پرسید

 کارش داری؟چی -

 .خب کارش دارم دیگه -

 چرا؟ -

 !چون چ چسبیده به را. فضول -

 !و بعد زیر نگاه متعجبش راهم رو کشیدم و رفتم. گاو! فضول

ریخت در اومد. ایستادم و گوشی ی بیام.اس اون گوشی عتیقهدای اسها که صی اتاقرفتم سمت بقیهداشتم می

 :رو از جیبم در آوردم. آنید بود. پیامش رو خوندم

 «دستی؟دم »

 :گاو! مگه من لباس یا شیئم؟ براش نوشتم

 «چرا مگه؟»

 :و اون هم سریع جواب داد

 «.بازی در بیارکم دلقکم سر رفته. بیا اتاقم یهحوصله»

 !گه دلقکگرد شد. آشغال! هفت جد و آبای خودش دلقکن، بعد به من میهام چشم

 :خواستم اذیتش کنم و دروغ بگم. تندتند براش تایپ کردم

 «.االن رسیدم جلوی در اتاقتخواستم بیام اتاقت. همیناتفاقاً می»

 :ارسال کردم و چند ثانیه بعد پیام داد

 «.خوام بیایآشغال حمال! گم شو اصالً نمی»
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متر باز ده؟ یهو نگاهم افتاد به پیام خودم و دهنم یه شد؟ دوباره پیامش رو خوندم. آشغال چرا فحش میوا چی 

 .رسیدم رو جا انداخته بودم و تایپ نکرده بودم «س»هام گرد شد. یا خود خدا! موند و چشم

و راه افتادم. خالصه اینکه واقعاً کشته! سریع گوشی رو گذاشتم توی جیبم اوه اوه، این دستش بهم برسه من رو 

 !کم دارم

ها رو باز کردم، این هم انگار اتاق کار بود. رفتم سراغ بعدی و شاخ در آوردم. اینها هم مگه در یکی از اتاق

جکه! همیشه عاشق این جون! بلک خود شدم. وای خانهاش از خود بیکازینو دارن اینجا؟! با دیدن یکی از بازی

ها زل زده بودم بهش که یهو یه صدایی رسونه. مثل این عاشقشعوربودنم رو میخب البته بی بازی بودم و

 .شنیدم

کردم صدا از اونجاست. در رو آروم باز کردم و متعجب در اتاق رو بستم و رفتم سمت دری که احساس می

 .عقب پریدم سرک کشیدم؛ اما با دیدن چیزی که اون داخل بود، هین بلندی کشیدم و چند قدم به

 :های گرد زل زدم بهشون و سام متعجب گفتبا چشم

 !کنی؟اینجا چه غلطی می -

 :اومد، فقط دهنم باز بود. سام اخم کرد، بلند شد و اومد سمت من و غریدصدام در نمی

 کنی؟معلوم هست داری چه غلطی می -

 :عصبی گفتم

 !جوری صحبت کنیحق نداری باهام این -

 ...تو حق داری بدون اجازه وارد اوه جدی؟ چطور -

 :بلند گفتم

  ...خوام جناب که وسطوای خیلی معذرت می -

 :بعد داد زدم

دادم بهم نزدیک بشی؛ شرف؟! تو دیشب... دیشب... اوه خدایا! من حتی نباید اجازه میکشی بیتو خجالت نمی -

 ...چه برسه به اینکه

 :ر از من گفتنفسم رو با فشار دادم بیرون که اون هم بدت

 خاطر دیشب هوا برت داشته؟ هان؟ آره؟دی؟ وایستا ببینم، نکنه بهچیه هان؟ چرا ادامه نمی -
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 .پوزخند زد

 !خانما فکر کردی کی هستی که االن اومدی اینجا و فکر کردی چه خبره؟خانم -

 :عصبی سمتش برگشتم و داد زدم

 ...شیکنی به من نزدیک میتو غلط می -

 :د تو هم رفتن و اون بدتر از من داد زدهاش باخم

هام رو بشنوی، نه زبونی که مونه که بخوای حرفبا من درست صحبت کن؛ وگرنه نه گوشی برات باقی می -

 .جوابم رو بدی

 :نفس افتاده بودم. بلند غریدماز فشار عصبی به نفس

  !ی آشغالمرتیکه -

رفتم سمت آسانسور که کسی من رو رو کج کردم. داشتم میهای بلند و عصبی راهم این رو گفتم و با قدم

 .سرم بسته شدگرفت و کشید داخل اتاقی و در پشت

 :متعجب سرم رو بلند کردم و مانی و تیرداد رو دیدم. باتعجب گفتم

 !چتونه؟ -

 :تیرداد پرسید

 تو چته؟ -

 !من چمه؟ -

 !مانی: صدای دعواتون تا بیرون عمارت رفت

 .هام رفت تو هم. تیرداد نیشخند زدادم و اخمدوباره یادش افت

 !شودو هنگامی که رها خشمگین می -

 !خفه -

 ..اخم کرد

 ...هو ببین -

 :مانی دخالت کرد

 !بسه دیگه -
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 :به تیرداد اشاره کردم و رو به مانی گفتم

 ...خب این چاقالو -

 ...هوی آلبالو -

 .اخم کردم

 !کوفت -

 .تاخم کرد و انگشتش رو سمتم گرف

 ...ببین هیوال خانم -

 .ابرو در هم کشیدم

 !پا جونوری هیوال خانم؟! تو خودت یه -

 بابا؟نه  -

 !بابازن -

 جونور از تو بدتر هم مگه هست؟ -

 .آره هست -

 مثالً؟ -

 .دارِ ماردارِ خارداردارِ یالاز نوع بال قوارهخودت دیگه. یه هیوالی درازِ بی -

 :جفت ابروهای تیرداد پرید باال و مبهوت گفتمانی پوزخند بلندی زد. 

 تو االن با کی بودی؟ -

 .تو -

 !کی؟ -

 !پیرمرد خیکی -

 :هاش گفتالی خندهبدبخت کالً هنگید و مانی زد زیر خنده. البه

 .شدیوای خدا! تو باید مهندس خنده و جوک می -

 :سمتش براق شدم و گفتم

 !یابمس فضولاوالً دلقک خودتی، دوماً که بنده مهند -
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 :رو کردم سمت تیرداد و ادامه دادم

 .دمیابم و بعد مورد تمسخر قرار میفضوال رو می -

مانی نیشخند بلندی زد و به تیرداد نگاه کرد. تیرداد هم عصبی، یه اخم بزرگ کرد و خواست بیاد سمتم که مانی 

 :بازوش رو گرفت و گفت

 .خب خب، ول کنین دیگه حاال -

 :سمت من و پرسیدبعد رو کرد 

 دور از شوخی، چه اتفاقی افتاد؟ -

 .نگاهش کردم

 اتفاق؟ -

 کردین؟چرا دادوبیداد می -

تعارف پاهام رو انداختم رو میزش. دادش هام رفت تو هم، خودم رو انداختم روی صندلی کار تیرداد و بیاخم

 :در اومد

 ...ایهو! طویله -

شخند نگاهش کردم و ابرو باال انداختم و زبون درآوردم براش. تیرداد مانی دوباره جلوش رو گرفت و من با نی

 .عصبی برگشت سمت مانی

 بینی چقدر خنگ و ابلهه؟جدی می -

 .من خنگم؟ خودت چی؟ وسعت خریَتت عود کرده -

 :بار عصبی گفتاخم کرد و مانی این 

 .تمومش کنین! رها بگو ببینم -

 .و بعد سرم رو تکون دادم و نفسم رو دادم بیرونای مکث کردم نگاهش کردم، چند ثانیه

 .خیالش! مهم نبودبی -

 .مانی ابرویی باال انداخت

 زدین؟طور داد میمهم نبود که اون -

 :نگاهش کردم و گفتم
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 .شه عصبی بشماهمیته و... باعث میموضوعی نیست که الزم باشه تعریفش کرد، بی -

طور که وهای باالرفته بهم زل زد. نگاهشون کردم و از جام بلند شدم و همونمانی فقط نگاهم کرد و تیرداد با ابر

 :ی بزرگ اتاقشون، گفتمرفتم سمت کاناپهمی

 .مونممن فعالً اینجا می -

 .رو نشمو خودم رو پرت کردم روی کاناپه و اونجا موندم تا با اون عوضی روبه

*** 

رفتم. همیشه همراه خودم ینها بهم مثالً هدیه داده بودن ور میروی کاناپه لم داده بودم و با اون خنجری که ا

 .شدداشتمش، الزم می

جا ساعت پنج بعدازظهر بود و تیرداد رفته بود و خبری هم از سام نبود؛ حتی اینجا هم نیومد. مانی هم همین 

چیزهایی  کرد و یهمیچیزهایی تایپ  پیشم موند و به کارهاش رسیدگی کرد. نشسته بود پشت کامپیوترش و یه

 .کردتو کاغذهای جلوش یادداشت می

ترسیدم از اتاق برم بیرون و چشمم بیفته به سام. کالفه نفسم رو دادم بیرون م سر رفته بود و ازطرفی میحوصله

 :که مانی گفت

 هنوز داریش؟ -

 .شدمسرم رو بردم باال و سؤالی نگاهش کردم. خیره به خنجر دستم بود. به خنجر خیره 

 .آره -

آمیز به سرانجام برسونه. من خوشم اومده تو اولین کارآموزی بودی که تونست اولین مأموریتش رو موفقیت -

عنوان قدردانی بهت بدم؛ اما سامیار و تیرداد مخالف بودن. خواست چیزی بهکردم، دلم میبود و تحسینت می

 .تا بهت بده خودم تنهایی رفتم این رو برات گرفتم و سپردم به جاش

 :نگاهش کردم و گفتم

 یعنی اون روز، اون ماشینی که اومده بود و یه مرد ازش پیاده شد، تو بودی؟ -

 .اگه منظورت رو درست فهمیده باشم، آره فکر کنم -

سرم رو انداختم پایین و خیره به خنجر، لبخند محوی نشست رو لـبم. مانی عالی بود، اون واقعاً باهات کنار 

 ی کارها درست پیش بره. اما تیرداد کالً گاوه، د و مهربون بود. حواسش به همه هست و مواظبه همهاوممی



  
  

 

155 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

سواری توصیفش نکنم بهتره. اما خب اون هم گاهی خوبه. اون هم مرد خوبیه، فقط گاهی رو اعصابم اتوبوس

 .دونم که دلش پاکهکنه؛ اما میمی

هاش و اون کار امروزش. دونم که هست؛ حتی با وجود بدیمیو سام! سامیار! خب چی بگم؟ اون خوبه، 

شه که فکر کنم بده، نه بعد تعریف ماجراش از نقص نیست خب. من ازش دلخورم؛ اما دلیل نمیکس بیهیچ

 .زبون امنساء خانم

هم  گم و حتی اعترافگم؛ ولی من میشون. این از من بعیده که دارم میی این مردها خوبن، هر سههر سه

 .هاشون مهربونن و من واقعاً بهشون عادت کردمکنم که با وجود یه سری اخالقمی

مانند بیرون دادم. خنجر شدنشون رو ببینم؟ چطور دورشون بزنم؟ نفسم رو آهچطور بفروشمشون؟ چطور اعدام

 .ی شلوارم و بلند شدم. مانی سرش رو بلند کرد و نگاهم کردرو برگردوندم تو پاچه

 کجا؟ -

 .برگردم اتاقم -

راهرو خلوت بود و من ازطریق  .سر تکون داد و من بعد از گفتن یه خداحافظ از اتاق خارج شدم و در رو بستم

 .سمت اتاقم حرکت کردم. در اتاقم رو که باز کردم، جا خوردمآسانسور سریع به

چیز هم نبود،  ، هیچی. حتی یهمتعجب زل زدم به اتاقی که خالی بود؛ نه تختی، نه کمدی، نه میزی، نه فرشی

 !خالیِ خالی

جا رو از نظر گردوندم. وسایلم کجان پس؟! با دهن باز دورتادور اتاق رو رصد کردم و با بهت رفتم داخل و همه

به اون کسی که این بال رو سر اتاقم آورده فحش دادم. آخه کار کیه؟ چرا باید همچین غلطی کنه خب؟ دشمنه 

 !کار کنم مرتیکهدونم با این چیکار تیرداده؟! من میباهام؟ وای! نکنه 

ی پنجره. متعجب رفتم شده به شیشههام، چشمم افتاد به یه کاغذ چسبیدهدادنکشیدنم و فحشوسط نقشه

 :سمتش و خوندمش

 «.های ردپا رو دنبال کنبرچسب»

ی ردپا شدم که چسبونده شده بودن هابرچسب متعجب به کاغذ زل زدم و بعد زمین رو نگاه کردم و تازه متوجه

 .رو زمین و تا بیرون در ادامه داشت

 ها دنبال کردم و تقریباً به وچلها رو عین خلراه افتادم و از اتاق بیرون زدم. چه معمایی شد واقعاً! برچسب
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عد از رنگ ببینم که بها تموم شدن و تونستم یه مشت گل رز صورتیاواسط راهرو رسیده بودم که برچسب

ی عریض هاکردن دستهها پاشیده شده بودن. حتماً باید اینها رو دنبال کنم. شروع کردم به دنبالبرچسب

 .های رز. باالخره تموم شدن و من به یه در رسیدمگل

ش رو گرفتم و دادم پایین و در باز شد. رفتم سرم رو بردم باال و یه در سفیدرنگ رو دیدم. متعجب دستگیره

 .روم، کف کردم و نیشم تا بناگوشم باز شدبا دیدن اون بهشت روبهداخل و 

 !وای خدا -

دست این رو زمزمه کردم، خندیدم و داخل اتاق شدم. توی اتاق بزرگ چرخ زدم و به دکوراسیون زیبا و یه

 .سفیدش نگاه کردم

 .تر از اتاق ساموای خدا بهشت بود، بهشت؛ حتی قشنگ

هاش هم سفید بودن. دکورهای ملحفه و روتختی و بالشت ی سفید کار شده بود وکه با تورها تـخت دونفره

ی از جنس پر سفیدرنگ وسط اتاق، میز توالت سفید، یه ساعت بزرگ، آباژور های سفید، یه قالیچهسفید، پرده

 .و کلی چیزهای دیگه که همه سفیدرنگ و همه هم زیبا بودن

د چشم برداشتم، رفتم سمت تراس بزرگش و درش رو باز کردم و به کاری شده بواز دیواری که کامل آینه

چیزی روی  ی قشنگ زیر پام خیره شدم. لبخند عریضی نشست رو لـبم و داخل اتاق شدم که تازه متوجهمنظره

 .ی نسبتاً بزرگ کادوشده بین چندین شاخه گل رز سفیدتـخت شدم، یه جعبه

و بو کردم، لبخندی زدم و گذاشتمش روی تـخت و کادو رو برداشتم. ها رو برداشتم رفتم سمتش. یکی از گل

 .یه نامه روش بود

 «!امیدوارم خانم حسود خوشحال بشن»

لبخندی نشست رو لـبم؛ چون فهمیدم تمام اینها کار کیه. آروم خندیدم و در جعبه رو برداشتم و همون لحظه 

 .کپ کردم

های نازش بهم زل زد. کوچولوی پشمالوش رو آورد بیرون و با چشمهای گرد زل زدم بهش و اون سر با چشم

های ی سفیدرنگی با خطخندیدم، بلند خندیدم و دلم براش غنج رفت. جعبه رو گذاشتم روی تـخت و بچه گربه

 .خاکستری و پشمالو و ناز و کوچولو رو گرفتم و بـغلش کردم

 !خدایا، تو چقدر نازی آخه کوچولو -
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 .تی روی موهای نرمش کشیدم و اون سرش رو مالید به صورتمخندیدم و دس

 .ذارم برفی، کوچولوی سفید مناسمت رو می -

 !کار کردی آخه؟زده. سامیار راد چیخندیدم. خوشحال بودم و حیرت

*** 

طور که بـغلش کرده بودم و اون مدام دویدم دنبال برفی و سریع گرفتمش و از آب دریا دورش کردم. همون

شده رو خواست بره پایین، رفتم سمت بقیه که نشسته بودن روی حصیرِ پهنخورد تو بـغلم و میمی وول

 .های ساحلشن

کردم اصالً به بقیه با وعض بدشون نگاه نکنم. البته بماند که این آنید ما هم جَو اینجا گرفتش و کالً سعی می

شعور و ختم بیرون. کالً آنید از همون اول هم بیحجاب کرده. حداقل من االن وضعم بهتره، انقدر نری کشف

 .جنبه بوده و هستبی

هام رو در آوردم و نشستم روی حصیر. به آنید که با اون وضع خرابش موهای برفی رو ناز کردم و بعد دمپایی

 :روی حصیر دراز کشیده بود و عینک زده بود، نگاه کردم و گفتم

 !ان آمریکاییشی شبیه سیاهکم دیگه بگذره مییه -

 !هاش رو هم باز نکرد، آشغالتوجهی بهم نکرد و حتی چشم

 :ور کردم و برفی باز خودش رو تندتند تکون داد، کالفه غریدمروم رو اون

 !اَه برفی -

 :هاش رو سمتم دراز کرد و گفتمانی از جاش بلند شد و اومد سمتم، دست

 .بده ببرمش یه دورش بدم -

 !کنیآخ لطف می -

برفی رو دادم بـغلش و اون ازمون دور شد. همون موقع تیرداد با سینی بستنی داخل دستش اومد سمتمون و بعد 

 :پرسید

 مانی کدوم گوری رفت؟ -

 .م رو دور بدهبچه -

 :شده نگاهم کرد و گفتبا صورتی جمع
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 زایی؟گربه می -

 .اخم کردم و آنید خندید و من کوبیدم به شکمش

 .آفتابت رو بگیرزهر انار! تو  -

 :تیرداد سینی رو گذاشت روی حصیر و بلند شد و گفت

 .بازی کنمکم آبتا این سام رومخ نیومده من برم یه -

متعجب نگاهش کردم که پیرهنش رو در آورد و پرت کرد که فرود اومد تو صورتم و اون دوید سمت دریا. 

ساله داشت تو های پنجنگاه کردم که عین بچه عصبی به پیرهن چنگ زدم و شوتش کردم طرفی و به تیردادی

 !توسرکرد. خاکبازی میدریا آب

 :خیز شد، عینکش رو در آورد و من پرسیدمهاش که آنید نیمسـینه شدم و زل زدم به خر بازیبهدست

 گرفتنت؟تموم شد آفتاب -

 :کالهش رو در آورد و گفت

 .تنیمن هم دلم لک زده برای آب -

 .رفت سمت دریا و بلند شد و

ی بلندی شوت شد و آنید زد سر تیرداد ایستاد، بعد یهو تیرداد رو هل داد داخل آب که با نعرهرفت و پشت

 .زیر خنده. من هم نیشخند زدم و نگاهشون کردم

 .خندیدوری گفتن به آنید و اون هم فقط میتیرداد سرش رو از آب آورد بیرون و شروع کرد به دری

زد داخل آب و های برفی رو گرفته بود و پاهاش رو آروم میور و مانی رو دیدم که زیربغلاونروم رو کردم 

 !کنهجای اینکه از آب بدش بیاد بیشتر ذوق میم بهکرد. بچهبرفی ذوق می

گذره و من واقعاً خوشحالم. عجیبه؛ اما ای بود، چه خوشی داره میخندیدم. چه روز قشنگی بود، چه طبیعت عالی

 .امها هستم. کنار این سه مرد، کنار آنید. باهاشون شادم، خوشحالم، عالیخوشحالم که در کنار این آدم

بگذرونم؟ اومدم که بهشون عادت کنم؟ یا ترسم. من اومدم تا باهاشون خوش ترسم، خیلی میولی از این می

 ا رو نابود کنم؟اینکه اومدم تا انتقام بگیرم؟ اومدم که طبق دستور رئیسم، صوف، اونه

گشون رو ببینم و این کامالً تقصیر خودمه. من تونم مرتونم نابودشون کنم، نمیتونم، نمیقلبم ایستاد. من نمی

 !وجدان بگیرم طور عذابدادم تا بهشون وابسته بشم که االن ایننباید به خودم اجازه می
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 :سرم گفتصدای کسی از پشت

 شی؟ری بهشون ملحق بچرا تو نمی -

 .خواد بشینم و فقط نگاه کنم و لـذت ببرمدلم می -

 :نشست روی حصیر و گفت

 .کننشون دارن تفریح میهمه -

 کنی؟چرا تو نمی -

 .دم تماشا کنم و لـذت ببرممن هم ترجیح می -

هاش رو بست. سرم رو هاش رو گذاشت زیر سرش و چشملبخند زدم و اون روی حصیر دراز کشید، دست

 .قلبدم سمتش و نگاهش کردم، لبخند زدم. مرد مغرور، سرد؛ اما مهربون و خوشبرگردون

دیده، این مرد تبهکار، فقط سعی در انکارکردنش داره، سعی داره احساسش رو سنگی جلوه بده. این مردِ سختی

این مرد  ترین مَرده و من، دختری که مأموریت دارهترین و بااحساسقلبترین، خوشاین مرد خشن، مهربون

 مند شدم؟! شدم؟رو نابود کنه، بهش... بهش چی؟ بهش عالقه

مند شدم؟ آب دهنم رو مندشدن به این مرد کردم؟ من به سامیار راد عالقهتعجب کردم. من اعتراف به عالقه

ه، زده کردطور من رو حیرتزد. این یه حقیقته که اینهام عرق کرده بود و قلبم تند میقورت دادم. کف دست

من دوستش دارم! من، رها، دختری که اومده تا مأموریتش رو درست انجام بده، اومده تا سامیار راد و باندش رو 

 .نابود کنه، حاال عاشق شده؛ عاشق رئیس این باند، عاشق سامیار راد

 !خدای من! رها این چه اعترافی بود که کردی آخه؟

خواست گریه کنم! من ار دادم. من عاشق شدم! خدایا دلم میهم فش هام رو بههام رو محکم بستم و لـبچشم

 .شدمباور بود، عاشق مردی که نباید هرگز عاشقش میعاشق شده بودم و این غیرقابل

سمت دریا حرکت کردم. بازوهام رو بـغل کردم و زل زدم به امواج تند دریا. دیدن و از جام بلند شدم و به

خند محوی رو لـبم نشوند. نفسم رو فوت کردم بیرون و سعی کردم به بخش بود و لبشنیدن صداش آرامش

 .اعترافی که پیش خودم کردم، فکر نکنم

ی عجیب و ناگهانی من به سام، کامالً اشتباهه و اگه صوف بفهمه... اوه خدایا، صوف! اصالً یادم نبود. اگه عالقه

 !کشه بعد کل این گروه روصوف بفهمه، اول من رو می
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 .م رو کشیدم به پامکردههای عرقنفس تندم رو فوت کردم بیرون و کف دست مضطرب

 .بذار کمکت کنم بهتر شی -

هان؟! قبل از اینکه حتی برگردم و ببینمش و حرفش رو هضم کنم، سامیار از پشت محکم هلم داد و من داخل 

 .دریا فرود اومدم

های گرد نگاهش کردم که با صورتم کشیدم و با چشموپازنان روی آب اومدم. دستی به جیغ بلندی زدم و دست

 .هاش باال انداختهمراه شونه نیشخند بزرگی، ابروهاش رو به

من هم نیشخند شیطونی زدم و ابرویی باال انداختم. نفسم رو حبس کردم و زیر آب رفتم. آروم طرف ساحل شنا 

 .ش رو دیدمکردم و سایه

 .البیا بیرون دیگه. با توام؟ بیا با -

آمیزم تشدید شد و تو یه حرکت، سمت باال خیز برداشتم و عمراً تا وقتی که تالفی نکردم بشر! لبخند شیطنت

 .پاش رو گرفتم و کشیدم و داخل آب پرتش کردم

 .رنگش، بهم زل زدهای گرد خوشسرش رو محکم تکون داد و با چشم

 :بلند زیر خنده زدم و گفتم

 !تالفی، جون -

 :و بلند گفتم و اون هم لبخند شیطونی زد و گفت دارجون رو کش

 تالفی! آره؟ -

 .با ابروهای باالرفته و نیشخندم نگاهش کردم

 !بلی -

 .تر شدلبخندش شیطون

 ست نه؟تالفی مقابل تالفی؛ عادالنه -

 !خیلی -

 .حکمش هم همینه اصالً -

 .واضحه -

 .خب پس من هم باید تالفی کنم دیگه -
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 .و سرم رو تکون دادمهام رو بستم چشم

 ...بله باید -

 :اد از راه رسید و گفتدتیر

 !یا اهلل -

شدن های آنید و مانی در مرز شوتهر دومون برگشتیم سمت ساحل که آنید و مانی و تیرداد رو دیدیم. چشم

 .کرداز حدقه بود و تیرداد فقط شیطون نگاهمون می

 سام: چیه؟

 .تر شدنیشخند تیرداد عمیق

 !غشممن میاالن  -

 !و پقی زد زیر خنده. مردک مغزپشمکی

سریع از سام جدا شدم و اومدم بیرون و از آب بیرون رفتم. رفتم سمت مانی و برفی رو ازش گرفتم و ازشون 

 .دور شدم

زنه؛ کرد چرا و برای کی میزد و بهم یادآوری میوار! محکم میزد. بوم، بوم، بوم! محکم و دیوانهقلبم محکم می

 !اسم سامیار رادکاری به رای مرد خالفب

*** 

 کردم. مطمئناً آنید برای اتفاق اوننرفتن از اتاقم مییه هفته گذشت. تو این یه هفته تمام تالشم رو برای بیرون

 !ترهخندید، باز مانی آدمکرد و تیرداد هم هارهار میپیچم میروز دریا سؤال

خوردم، خیلی هم غذا نمی .رگم، پیش برفی کوچولوم حبس کرده بودمتقریباً خودم رو توی اتاق زیبا و بز

کرد. اما باز سام م میهایی که سام هست، نباشم. دیدنش فقط دیوونهکردم تو مکانکشید. سعی میاشتهام نمی

 .کردمزد و من از این کارش قاتی میگرفت، بیشتر بهم سر میبیشتر تحویلم می

 .یده بودم و پتو رو تا خناقم باال کشیده بودم که کسی در زدمثل جسد روی تختم دراز کش

 !بفرما -

 :پتو رو کشیدم کنار، در باز شد و امنساء خانم اومد داخل. سریع نشستم که با لبخند همیشگیش گفت

 .راحت باش رها جان -
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 :بهش لبخند زدم که گفت

 .آقا فرمودن بهت اطالع بدم برای ناهار بری پایین -

 سام؟ -

 .آره عزیزم -

 :به تاج تـخت تکیه دادم و زانوهام رو توی بـغلم جمع کردم و گفتم

 .میل ندارم خاله جون -

 .با نگرانی نگاهم کرد

 چرا دخترم؟ -

 :موهای برفی رو که اومد سمتم نوازش کردم و گفتم

 .م نیستگشنه -

 !شه؟ ساعت رو ببین تووا دخترم مگه می -

 :نگاهش کردم و گفتم

 .جون گیر نده دیگه! ممنونم اما سیرمخاله  -

 .نگاهم کرد، بعد سر تکون دادکم نگاهیه

 .باشه عزیزم -

 .و رفت سمت در و از اتاق خارج شد

 .کنه. سؤالی سر تکون دادمنفسم رو فوت کردم بیرون و سرم رو چرخوندم که دیدم برفی داره نگاهم می

 چیه؟ -

بیرون آورد و از تـخت پایین پرید و رفت سمت تراس که درش باز  اینچ فقط بهم زل زد، بعد زبونش رو نیم

 !بود. این پشمالو هم از دستم کالفه شده

شدت در اتاق محض اینکه خودم رو خوابیده پخش کردم رو تـخت، بازشدن به داری کشیدم و بهنفس کش

 .شدن منمساوی شد با فریاد آنید و سیخ

 ت خودته؟غلط کردی که گشنه نیستی، مگه دس -

 .کردها وارد اتاق شد و شکل یه خر عرعر میهای درشت و گرد زل زدم به آنیدی که شبیه آمازونیبا چشم



  
  

 

163 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 !جوری نگاهم نکن بزغالهاون -

 :صدای مانی از پشت در اتاق اومد

 بهت نگفتم بهش نگو؟ مرض داری یا بیماری؟ -

 :و صدای تیرداد

 .بازی درمیارهش داره لوسعتیقهدونست که این دوست خب باید می -

 .ی گردی ساعت بودهام اندازهو بعد هر دوشون داخل اتاقم شدن و من همچنان چشم

 .م متعجب شدنکرد و مانی و تیرداد هم با دیدن قیافهآنید با خشم داشت نگاهم می

 تیرداد: این چشه؟

 .سـینه شدبهمانی دست

 !واضحه، سنکوب کرده بدبخت -

 :جیغ کرددوباره جیغآنید 

 ت نیست هان؟چرا گشنه -

 :با حلق باز گفتم

 !طلبم که برای سیربودنم ازتون اجازه نگرفتمخیلی پوزش می -

 .تیرداد پوزخند زد

 .زده سیر بشهآنی اجازه صادر کن این فلک -

زده، دهنش وکتیرداد ش .قاه زد زیر خنده که مانی با پاشنه کفشش محکم کوبید به زانوی تیردادو قاه

 .هاش از کاسه زد بیرونطور باز موند و حدقه چشمهمون

 .رسماً زدم ناقصت کردم تیرداد، حاال هم برو استراحت کن عزیزم -

 .زده از اتاق رفت بیرونهای از کاسه بیرونو تیرداد همچنان با حلق باز و چشم

 :پوزخند زدم که آنید گفت

 چرا؟ -

 .نگاهش کردم

 چی چرا؟ -
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 .م شو پایین غذا کوفت کنگ -

 .خوامنمی -

 :آنید دهن باز کرد که مانی زودتر گفت

 یه مدته خیلی تو خودتی، چته؟ -

 .خدا هیچی به -

 .آنید پوزخند زد

 .فهمم چه مرگتهنه بابا؟ من هم پشت گوشم مخملی! من که باالخره می -

 .و خواست بره که همون لحظه سام داخل اتاق شد

 :مون زل زدیم بهش که گفتو هر سهآنید متوقف شد 

 !برین بیرون -

 .غره رفت از اتاق خارج شدمانی فقط سر تکون داد و خارج شد، آنید هم بعد از اینکه به من چشم

 .سام در رو بست و برگشت سمت من

 خب؟ -

 .سؤالی نگاهش کردم

 خب چی؟ -

 :نگاهم کرد و پرسید

 چته؟ -

 :متعجب گفتم

 !چمه؟ -

 !د و االن کامالً هم فهمید که خودم رو زدم به کوچه علی چپسامیار تیز بو

 .پرسمچیزی رو نمیدونی که دو بار یه می -

 .پوکر نگاهش کردم

 !دونمبله، می -

 :نشست کنارم روی تـخت و پرسید
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 .حاال هم بگو -

 .گفتن متخصص بودمدنبال دروغی گشتم و خوشبختانه تو دروغ

کم قاتی کردم و وجود بیاد، در کل یه شه یه سِری اختالل تو سیستم بدنمون بهخب دوران قاعدگی باعث می -

 .امعصبی

 !شعورمدونم بیشرم و حیام! نیاز به گفتن نداره، میدونم خیلی بیبله می

 :تای ابروش رو باال انداخت و گفتیه

 ت نیاز داری، نه؟کردن خودت و بدنطور! و فکر کنم در این دوران کامالً به تقویتکه این -

 !زارت! اطالعات داره اساسی

 .فکر کنم -

 .پس بلند شو -

 .توجه به حرفش، دراز کشیدم رو تـختبی

 .خوام بخوابمخوام، مینمی -

 .شدن در اومدچیزی نگفت و چند دقیقه بعد هم صدای بسته

 !دانه! بلهخواب بیند پنبهکشه! شتر در کردم منتم رو میبا خودم پوزخند زدم. من رو باش االن فکر می

شدم که بعد از گذشت کم داشتم موفق میهام رو بستم. سعی کردم بخوابم و کمعینکم رو در آوردم و چشم

 .همراه یه مستخدم دیدمپنج دقیقه یهو در اتاق باز شد. الی پلکم رو باز کردم و سام رو به 

 .بذارش رو میز کنار تـخت -

 .ی سام رفت بیرون و در رو بستشت روی میز کنار تختم و با اشارهمستخدم سینی بزرگی رو گذا

 !بلند شو -

 :کالفه پوفی کشیدم و نشستم. به سینی پر از غذا نگاه کردم و سام گفت

 !بخور -

 .متعجب نگاهش کردم

 !چی؟ -

 .سـینه شدبهدست
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 .کنمگفتم که من حرفم رو تکرار نمی -

 .ش رو نداشتم، سینی رو برداشتم و گذاشتم جلومصالً حوصلهاخم کردم. بعد بدون مخالفتی چون ا

 میگو؟ -

 !خوایچیه؟ البد پاستای خرچنگ یونانی می -

 .صورتم رو جمع کردم

 !ایش -

 !پس حرف نزن -

 :شده رو با چنگال برداشتم و گفتمیه تیکه میگوی سرخ

 !دمشده رو ترجیح میباز حداقل الوراکی گریل -

 :اخت و گفتسام ابرو باال اند

 ماهی خاردار دوست داری؟ -

 :زیر لـب زمزمه کردم

 !برو بابا -

 .و میگو رو داخل دهنم گذاشتم

سـینه شد و پای چپش رو به دیوار تکیه داد و بهم زل بهشویی تکیه داد، دستسام به دیوار منتهی به در دست

 !شخاطر نگاه خیرهبه شدزد. من هم سرم پایین بود و مشغول خوردن. اشتهام داشت کور می

 !خوریخورم، تو که نمیببین من دارم می -

 :سؤالی نگاهم کرد که کالفه چنگال رو انداختم تو بشقاب و رو بهش گفتم

 !بلعیگم من در حال خوردن غذام؛ ولی انگار تو داری من رو میبابا جان می -

 .نیشخندی رو لـبش نشست

 .خوردنی که هستی -

ی قرصی از داخل سینی ه نیشخندش از بین رفت، اخم محوی کرد و اومد سمتم. بستههام گرد شد کچشم

 :برداشت و انداخت رو پام، لیوان لیموناد هم جلوم گرفت و گفت

 .شیبخورش، بهتر می -
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 .و بعد رفت سمت در، بازش کرد و رفت بیرون و در رو بست

 .بینمش؛ ولی من کامالً دارم میکنه نشون ندهمرد مهربون من! مهربونی درونشه، تالش می

*** 

داری  شویی رو باز کردم. آخیش، خالی و سبک شدم! یکی نیست بگه مگه مجبوری خودت رو نگهدر دست

 شویی هست؟وقتی دست

 .شویی شد و رفت سمت توالتیهو برفی دوید سمتم و از در گذشت و داخل دست

 :جیغ زدم

 !اَه نه برفی! برفی! وای نه برفی -

 .ونش رو داخل برد که جیغ بلندتری زدم و دویدم سمتش و سریع بـ*ـغلش کردمزب

 !کشیدموای کاش سیفون رو می -

 .های دور صورتشکشید رو خیسیبه برفی نگاه کردم که داشت زبونش رو می

 چیه خوشمزه بود؟ -

 .اینچ تکون داد و من سرم رو به تأسف تکون دادمسرش رو نیم 

 !جان نوش -

 .شویی خارج شدم و همون موقع در اتاقم باز و آنید داخل شدطور که برفی بـ*ـغلم بود از دستنو همو

 !شه گلمیه در بزنی انگشتت فلج نمی -

توجه بهم رفت و روی تـخت نشست. اخم کردم، برفی رو گذاشتم پایین و رفتم سمت آنید. محکم کوبیدم به بی

 :پاش که داد زد

 ...روان -

 ت رو انداختی پایین میای اتاقم؟ خودتی؛ دوماً االغی که کلهپریش! اوالً -

 :نگاهم کرد و گفت

 .داردار و خر شاخآره من االغم، تو هم نژادی متفاوت از نسل گاو پشم -

 :ابرویی باال انداختم که گفت

 .حاال ول کن. نیومدم باهم بحث کنیم، مانی فرستادم -
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 چرا؟ -

 :نشستم کنارش و اون گفت

 .قراره بریم مأموریت -

 .هام گرد شدچشم

 وای نه! من و تو؟ -

 .برگشت سمتم و با اخم نگام کرد

 .موناوالً از خدات هم باشه. دوماً خیر، همه -

 مون؟همه -

 .غولتا نرهابله، من و تو و اون سه -

 .سر تکون دادم

 !آها -

 :مخورد و پرسیدبه برفی نگاه کردم که داشت آب داخل ظرفش رو می

 کار کنیم؟کجا هست؟ قراره چی -

 .دونم یه تئاترهدونم، فقط میببین دقیقاً نمی -

 .متعجب نگاهش کردم

 !تئاتر؟ -

 .سر تکون داد

 .آره -

 خب؟ -

 :توضیح داد

 .جاست، واشینگتن، تئاتر وارنر همین -

 کار کنیم؟تئاتر وارنر؟ آهان، خب قراره بریم چی -

اسم جعلی اِل.جی تامسون معرفی کرده و تئاتر نام جونز هست که خودش رو به گفت یه مردی به مانی می -

 .وارنر رو با باالترین قیمت خریداری کرده و االن صاحبشه
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 خب؟ -

خاطر یه سری ماجرا، سام و مانی و تیرداد رو دور جونز تا دو ماه پیش یکی از شرکای باند سام بوده که به -

ره. حاال هم اینا ردش رو زدن و فهمیدن مدارک تو یه مدارک مهمشون رو هم کِش می زنه و از قضا چندتا ازمی

 .دستی کوچیک داخل سالن صحنه و دقیقاً روی سن هستشکیف

 .هام گرد شدچشم

 ی تئاتره؟! خب چرا اونجا؟کیفه روی صحنه -

 .کنه همون جاستترین جایی که کسی شک نمیدونسته امنجونز باهوش بوده، می -

 :هام گرفتم و پرسیدمعینکم رو بین انگشت

 کنیم؟کِی حرکت می -

 :آنید دستی به موهاش کشید و گفت

 .دو ساعت دیگه -

 شب؟ -

 .اهوم و اینکه باید لباس مجلل بپوشیم که فکر کنن جزء مهمونا هستیم -

*** 

کردن آرایش صورتم، کبلند چرمی رو پوشیدم و بعد از چهای ساقبند پالتوی بلند چرمی رو بستم، چکمه

عینکم رو در آوردم و گذاشتم روی میز کنار تختم. موهام رو باز دورم ریختم و برفی رو بـ*ـغل کردم و از اتاقم 

 .رفتم بیرون

ی عمارت شدم. داخل محوطه شدم و راه افتادم سمت بعد از سپردن برفی به امنساء خانم، راهی محوطه

بهشون رسیدم و سالم کردم. جوابم رو دادن و سام  .ها شده بودنیه جنتلمنها و آنید و آقایونی که شبماشین

 .فقط نگاهم کرد

 :مانی گفت

 همه چی اکیه؟ -

 !تیرداد: حله برادر

 مانی: اسلحه؟
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 .من برداشتم -

 :آنید مات گفت

 !من نه -

 :مانی گفت

 .مشکلی نیست -

 .بعد رو کرد سمت سام

 سامیار؟ -

 :ی عجیبش رو از روم برداشت، رو کرد سمت مانی و گفتخیرهسام باالخره اون نگاه 

 .راه بیفتیم -

 :و رفت سمت ماشینش و من هم خواستم همراه آنید برم سمت ماشین مانی که صدای سام اومد

 .وراین -

کنه. بدون حرفی، سر تکون دادم و رفتم برگشتم سمتش که دیدم داره به من نگاه و به ماشینش اشاره می

الرن تیرداد هم رو روشن کرد و راه افتاد و فراری مانی و مک و نشستم. اون هم نشست و رولزرویسسمتش 

 .سرمونپشت

 :شد، هیچی و من سعی کردم سکوت رو بشکونمتوی راه هیچ حرفی بینمون ردوبدل نمی

 .یه سؤال -

 :کم مکث کرد و بعد گفتیه

 .بگو -

 .هام بازی کردمبا انگشت

 به ماهی عالقه داری؟ اوم... خب تو -

 .ابرویی باال انداخت

 چطور؟ -

 .ت کالً آکواریومهآخه خونه -

 :نیشخندی زد و گفت
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 کنی؟خودت چی فکر می -

 .آم... آره فکر کنم -

 .هاش رو باال انداختاون هم دوتا ابرو و شونه

 !البد -

 !عه خب بگو دیگه -

 .گفتی دیگه خودت -

 .پس ماهی دوست داری -

 .نگفت و من سکوتش رو عالمت رضایت دیدمچیزی 

*** 

 .های تئاتر بودیمرفتن در سالندر حال راه

ها نشستیم و اولین نمایش رو که یه کمدی هم بود، دیدیم و بعد وقتی تموم شد و تو اون ابتدا مثل تماشاچی

 .ن رو پیدا کنیمها تا بتونیم اتاق رختکَشلوغی تشویق، بلند شدیم و مخفیانه راه افتادیم سمت سالن

 .جا بودقصدمون این بود لباس بازیگرها رو بپوشیم و بریم روی صحنه؛ چون کیف مدارک هم همون 

 :رفتیم، تیرداد گفتها راه میطور که تو یکی از سالنهمون

 یه چیز شدین؟ متوجه -

 مانی: چی؟

 .آی هم هست.بی.تیرداد: اِف

 :آنید متعجب گفت

 !چی؟ -

 آی؟! چرا؟بی.مانی: اف.

 .کردندونم. دم در دیدمشون که داشتن با نگهبانا صحبت میتیرداد: نمی

 :مون بود، گفتسام که جلوتر از همه

 .آی چیزی نیست که بخوایم ازش وحشت داشته باشیمبی.اف. -

 .و بعد مقابل دری ایستاد و بازش کرد
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 !آنید: رختکن

 .سام: برید داخل

ش رو از غالف دور کمربندش که به طور دقیقی مخفی بود، ر رو بست. مانی اسلحهیکی داخل شدیم و سام دیکی

 :طور که فشنگ جا مینداخت، گفتدر آورد و همون

 .کار بشیمبهبهتره زودتر دست -

 :ها و پرسیدمرفتم سمت انواع لباس

 قراره این یُقُرها رو بپوشیم؟ -

 .تیرداد: نه پَ

 :براق شدم سمتش

 !هوی -

 .اخم کرد

 !هوی به خودت چلغوز -

 !بلغوز -

 :متعجب گفت

 !بلغوز چیه؟ -

 !چی اومد تو ذهنم پروندمشهیچی بابا یه  -

 :هاش گرد شد که سام بلند تشر زدچشم

 !بسه دیگه -

 !رو دیدیم FBI شدت باز شد و ماو همون لحظه، در اتاق به

ی ماها نگاه کرد و بعد با دیدن اسلحهی داخل غالفش بود، متعجب به طور که دستش سمت اسلحهمرد همون

 :هاش رفت تو هم و غریدداخل دست مانی، اخم

 !مهاجمین -

 .ی پلیس از غالفشفریاد سام مساوی شد با در آوردن اسلحه

 !فرار کنین -
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 .ش رو در آورد و سمت پلیس شلیک کرداین رو فریاد زد و تو یه حرکت، اسلحه

 .ق خارج شدیم. شروع کردیم به دویدن که دوتا پلیس جلومون ظاهر شدنمون دویدیم سمت در و از اتاهمه

 :آنید فریاد زد

 !وای خدا گیرمون انداختن -

که خواستم ضامن رو برای کشیدن ماشه بکشم، م رو از غالف دور رون پام بیرون آوردم و همینسریع اسلحه

شلیک کرده. همون لحظه سام از اتاق اومد  فشنگی از کنارم شلیک شد. متعجب، سریع برگشتم و دیدم که مانی

 :بیرون و فریاد زد

 .همگی پخش شین -

 .مون شروع کردیم به دویدنمن و آنید و مانی و تیرداد به همدیگه نگاه کردیم، مانی سر تکون داد و بعد همه

 .ای شدمدیگهاسلحه رو برگردوندم سر جاش و تندتند حرکت کردم سمت دری که اونجا بود و وارد سالن 

 .تا پلیس رو دنبال خودم دیدمزنون سرم رو برگردوندم که سهنفسنفس

 .داد زدن ایست و من سرعتم بیشتر شد

دری اون قسمت توجهم رو جلب کرد و دویدم سمتش و سریع در رو هل دادم، پریدم داخل سالن نسبتاً 

 .ها خارج شدمکوچیکی و از دیدرس پلیس

صله گرفتم و به دوروبر نگاه کردم. یه سالن کوچیک که یه در کوچیک هم داشت. رفتم زنون از در فانفسنفس

ی نمایش بود، پیغمبر! سریع در رو بستم و ی صحنهپردهپشت .هام گرد شدال بازش کردم. چشمسمت در و نیم

 .که برگشتم با کسی برخورد کردمهمین

 !آخ -

 :، گفتی پر از لهجهسرم رو چسبیدم که کسی به زبون فارسی با لحن

 !متأسفم دوشیزه -

 .های آبیپوش دیدم. بور بود با موهای روشن و چشمی خوشساله ۳۵سرم رو بلند کردم و مردی تقریباً 

 !از این به بعد درست از چشمات استفاده کن -

 :ش گفتپوزخندی زد و با اون لهجه

 رها، درسته؟ -
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 :اهش کردم. خندید و گفتهای گرد نگسرم رو گرفتم باال و با چشم

 هان نشناختی؟ -

 !نه -

 .نیشخند زد

 ..جی تامسون خانم یا در واقع، جونز هستمال -

 !هام درشت شد و دهنم باز موند. جونز؟! همون کالهبردار؟چشم

 ...تو -

 :وسط حرفم غرید

کامالً متوجه شدم دنبالم  خانم کوچولو بهتره به اون رئیست سام بگی که جونز گفته تیزتر از این حرفاست. من -

 .رو خبر کردم FBI هستن و امشب میان سراغم؛ برای همین

 جوری؟اما چه -

 :پوزخند زد

از طریق مختصات کامپیوتر. بهتره به اون تیرداد احمق تذکر بدی که از این به بعد بیشتر دقت کنه وقتی تو  -

 .ستگوگل و جاهای دیگه

 .دهنم همچنان باز مونده بود

 :آروم دستش رو برد پشت کمرش و گفتجونز 

 .البته بذار اینا رو خودم به سام بگم، دلم برای دیدنش تنگ شده -

 :خندید و ادامه داد

 البته که یه پیشکشی برای یه دوست قدیمی عالیه، نه؟ -

 .هام گرد شدای از پشتش در آورد، آوردش باال و من رو نشونه گرفت. چشممتعجب نگاهش کردم که اسلحه

 :لبخند زد

 .تو بهترین پیشکشی هستی براش -

 .زد و گلوم خشک شده بودقلبم محکم می

 .نیشخندش عمیق شد
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 .رسهسام دستش به اون مدارک نمی -

و خواست ماشه رو بکشه که سریع و در یک حرکت، پام رو بلند کردم و محکم کوبیدم به وسط پاش. فریاد 

دویدم سمت در. بازش کردم و پریدم داخل که یهو صدای  بلندی زد و پخش زمین شد و من هم سریع

 .زدن بلندی شنیدم. من روی صحنه، جلوی هزاران تماشاچی بودمدست

 همه تماشاچی نگاه کردم که منتظر فقط به من زل زده بودن. خدایا حاال چه غلطی کنم؟مضطرب به اون

، خشمگین بهم زل زده بود. آب دهنم رو قورت روم رو برگردوندم و اون یارو، جونز رو دیدم که پشت اون در

 .ها شدمدادم و برگشتم و دوباره چشم تو چشم تماشاچی

 کار کنم؟کار کنم؟ چیچی

بودم، شدن و این بدتر بود و ممکن بود همه شک کنن. باید طبیعی میکم داشتن عصبی میها انگار کمتماشاچی

 .ها رونم موضوع نمایش چیه و نه دیالوگدوکردم؛ ولی چی؟ من نه میکاری میباید یه 

 .خواست بیاد سمتم، دلم ریختدوباره برگشتم که با دیدن جونز که پاش رو گذاشته بود بیرون در و می

 .ها و بعد باالخره زبون باز کردمسریع برگشتم سمت تماشاچی

 .خواهم در این گیتی بزیستمزین پس، دیگر نمی -

 از کجام در اومد جدی؟زارت! چی پروندم واقعاً! 

شدن، متعجب سر جاشون متوقف شدن و بهم زل هاشون هم داشتن بلند میها که عصبی بودن و بعضیتماشاچی

 .زدن. جونز هم که در مرز اومدن داخل صحنه بود، سیخ شد سر جاش

روع کردم به هم زدم و لـبم رو گزیدم. باید پیش برم، مجبورم. شم رو به های اشارهمضطرب، نوک انگشت

 :زدنانگلیسی حرف

 !گرچه این دنیای فانی، ارزش آخ گفتن مرا ندارد -

کم تکون بخورم. دو قدم آهسته برداشتم و دستم رو روی خشک نباشم، الاقل یهسعی کردم مثل ربات و چوب

 .پیشونیم گذاشتم

 .آور باعث شد من به خصایلی پی ببرم که مرا دگرگون کرداین هستی مالل -

 :د نشستم روی زمین و مثالً زانو زدم، آه کشیدم و گفتمبع

 توجه به وصایای دیگران؛ اما تأنی پیش خواهد رفت، بیاندیشیدم که عشقمان به روزگاری، در پندار خود می -



  
  

 

176 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 ...حال

شدم خدایی! روی زمین خم شدم و رفتم بازیگر میآهی پر از سوز کشیدم و با خودم فکر کردم کاش می

 :ای صحنه و مثالً نالیدمپیشونیم رو چسبوندم به کف شیشه

ام ام، برایم تاوان داشت! سخنان عشقم موجب شد حالم شوریده و قلب تپندهکردن سخنان مرد زندگیاستماع -

 .بدحال شود

زمین تأثیر قرار گرفته بودن. خودم رو روی  ی غمگینی به خودم گرفته بودم و مردم انگار واقعاً تحتچهره

 :کشیدم و جیغ زدم

 چرا؟ -

 :و بلندتر

 حال؟گونه پریشانگونه مغموم شوم؟ اینام اینچرا؟ چرا باید در صدر جوانی -

هام رو چسبوندم به کف زمین و وزنم رو انداختم رو دوتا دستم و اونها رو خیز شدم. کف دستبعد نیم

 :گاهم قرار دادم. نالیدمتکیه

 .مایه استارزش و بیبخش و جذاب؛ اما زمانی که مملو از عشق نباشد، بیت، زینتمانند اساین جهان زیب -

طور هایی، روی پاهام ایستادم. به دوروبرم نگاه کردم و سعی کردم همونبعد آروم بلند شدم و با مثالً سکندری

 .کنم، بفهمم کیف کجاستکه دارم نمایش اجرا می

 !. همچنان ارزشی هم ندارد که من بمانم یا برومجهان دیگر برایم ارزشی چندان ندارد -

 .ها رو ببینمسعی کردم بیشتر پشت پرده

 ...روم تا با رفتنم شاید که ارزشم در صنع واالی این جهان، پدیدار شد وروم! میبنابراین می -

 .های بزرگ صحنه بود، مکث کردممکث کردم. با دیدن چیزی که پشت پرده

رو گرفتم و بعد مثالً  خواست بیاد رو لـبمای که میکیف! جلوی لبخند پیروزانه خودشه، آره خودش بود،

 .تلوتلوخوران راه افتادم سمت پرده و دستم رو گذاشتم روی سرم

خاطرش آمد، یاد  ای که هر زمان هرکس بههمراه؛ خاطرهای را به گذارم از خودم خاطرهروم و جای میمی -

 !مُردمخاطر عشق، منی کند که به

 پوش های یونیفرمتا از نگهبانرفتم که یهو همون لحظه سام و سهلنگون سمت پرده میداشتم آروم و مثالً لنگ
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ها ایستادن. قلبم یهو ایستاد و مضطرب سر جام از در پشتی سالن نمایش وارد شدن و بین صندلی تماشاچی

 !متوقف شدم. یا حضرت

هایی که محو کردم و تماشاچییهو با دیدن منی که داشتم نمایش اجرا میها خواستن برن سمت سام که نگهبان

 .بودن، سر جاشون متوقف شدن و سام هم چندین صندلی و ردیف از اونها فاصله گرفت و ایستاد

 .دادمکار کنم؛ اما باید باز هم طبیعی جلوه میدونستم چیدست و پام رو گم کرده بودم و نمی

 :و باالخره دهنم باز شد کم اِم و اوم کردمیه

دهم هر زمان که صحبت از عشق شد، گذشتگان و خویشاوندانم به یاد من بیفتند؛ منی روم و اجازه می... میمی -

 !ام را پس دادمکه تاوان عاشقی

 .بعد نزدیک پرده، خودم رو پرت کردم روی زمین و آه کشیدم

 ...فسوس! افسوس کهآه و افسوس به عشقی که ناعشق بود و ناواقعی، ا -

های مثالً دستم رو دراز کردم پشت پرده و کیف رو لمس کردم. آره کیف. کیف رو کشیدم بیرون و مثالً با چشم

 .متعجب، بهش نگاه کردم

 مانند چیست که خودش را به من نشان داد؟این چیست؟ این شیء توشه -

یت و اون تاریکی برق زد. قصدم هم همین بود تا های سام بین اون جمعبعد کیف رو بلند کردم و دیدم که چشم

 .سام ببیندش

 .اند برای سفر پرماجرایمدانی برایم فرستادهشاید نیاکانم توشه -

 :بعد کیف رو تو بـغلم گرفتم و گفتم

 .آری! آری همین است! این متعلق به من است -

 :و رو به جمعیت گفتمطور که کیف تو بـغلم بود از جام بلند شدم و ایستادم و بعد همون

 !رومدانی برای سفر پر از ماجرایی یافتم، میحال که توشه -

 :مکث کردم و ادامه دادم

گردم تا زمانی که دنیا فقط سراسر از عشق گردم. برنمیروم و تا وقتی که دنیا جای بهتری نشد، برنمیمی -

 .شود

 ی من و ی خیرهی من بود، خیرهها ایستاده بود و خیرهو صندلیناخودآگاه نگاهم افتاد روی سام که بین جمعیت 
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 !ی اونمن هم خیره

 .گردم تا زمانی که جهان پر از زیبایی شودبرنمی -

 ..انگار دوروبرم محو شده بودن و فقط من و سام بودیم، فقط من و سام

بخشِ نامهربانی، مهربانی زینتپایدارِ دوستی؛  جهانی که مملوست از خوبی که رفیق، وفادارِ رفیق؛ دوستی، -

 ...ی زشتی وکنندهزیبایی پنهان

 :ی سام زل زدم و ادامه دادمهای سبزرنگ خیرهمستقیم به چشم

 !ی عشقی باشدای بزرگ از طرف عالقهعالقه، هدیه -

وقت دیگه نبود، متفاوت و نگاهش تغییر کرده بود، همچنان بهم زل زده بود؛ اما رنگ نگاهش مثل هیچ

 .داشتنی بود. لبخند محوی روی لـبم نشست و اون با لبخندی شیرین جوابم رو داددوست

سرم رفتن تا از در برم بیرون و این نمایش هم خاتمه بدم که یهو کسی از پشتآروم شروع کردم به عقبآروم

 .کردداخل شد. چرخی زدم و تونستم جونز رو ببینم که با لبخند بدجنسی نگاهم می

ها هم نبود، م بد تو هم رفتن و اون با همون لبخند بدجنسش که از قضا حتی قابل دیدن برای تماشاچیهااخم

 :زدن کردبلند شروع به حرف

 خواهی مرا ترک کنی؟می -

 .های گرد نگاهش کردم که ابرویی باال انداخت. اخم کردم. من کم نمیارمشد؟ با چشم هن؟! االن چی

 :خودم گرفتم و گفتمای مثالً متعجب به چهره

 بینند؟اوه خدای من! آیا چشمانم درست می -

 :لبخند کجی زد و گفت

 .بینی که عشق منالبته که درست می -

 چرا برگشتی؟ -

اون دست دراز کرد تا موهام رو لمس کنه؛ اما من فوراً کنار رفتم و اون هم با همون لبخند محوش جوابم رو 

 :داد

 .چیز است رای من همهکردن تو عزیزم، باقناع -

 آلودم را دیدی، برگشتی؟چرا؟ این یک ترحم است؟ چون حال حزن -
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 .من رو به خودش نزدیک کرد

 .رنجاندکردن تو مرا میتضرع -

 !پس چرا ترکم کردی؟ مقصر نیز تو بودی -

 .شد؛ اما مجبور بودمخورد! واقعاً داشت چندشم میهم میحالم داشت به 

 :بعد جلوی پام زانو زد و گفتمن رو ول کرد و 

 .مرا طعن نکن عشق من! من همیشه عاشق تو بودم -

 !روم، خدانگهداراما دیگر برای گفتنش دیر شده است. من دارم می -

 :و خواستم سریع جیم بشم و برم سمت در که یهو دسته کیف رو کشید و گفت

ای هم به و وقتی به رفتن نیازی نباشد، الزمه زندگی من بدون تو هیچ است پرنسس من. نیازی به رفتن نیست -

 .باشداین توشه نمی

 :و خواست کیف رو از دستم بگیره. کور خوندی جونز! سریع دستم رو عقب بردم و گفتم

 !توانم بمانممانم؛ اما دیگر اینجا نمیمن تا ابد عاشقت می -

 :گفت و خواستم ازش فاصله بگیرم که با دوتا کیف رو گرفت و

 .اشقم بمان و اینجا نیز بمان، بمان و با عشقت من خطاکار را سیراب کنع -

اینچ از صورتم کردم سام ندیده باشه. صورتش رو فقط نیم روم خم شد که باعث شد داغ کنم. فقط خداخدا می

 :های درهم آروم تو صورتش غریدمفاصله داد و لبخند بدجنسی بهم زد. با اخم

 !تو یه آشغالی -

 :عمق گرفت و اون هم آروم دم گوشم گفتلبخندش 

 .نظر لطفته عزیزم -

 .و بعد صورتش رو از صورتم فاصله داد و دوباره دستش رو سمت کیف دراز کرد

 .آن را رها کن عشق من، پیش من بمان -

 .م بردمآهسته پام رو آورد باال و دستم رو سمت قسمت زیری چکمه

 :آروم غریدم

 !هرگز -
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 .ت خنجر رو از داخل چکمه بیرون آوردم و بعد فرو کردم تو پهلوشو بعد تو یه حرک

زده فریاد بلندی کشید، من رو رها کرد و من هم سریع ازش فاصله گرفتم و دویدم وسط سالن و شوک

 .مضطرب با دستم به سام اشاره کردم تا سریع بریم

ها شروع کردن به عد نگهبانکه سام شروع کرد به دویدن سمت من، جونز فریاد بلندی زد و بهمین

 .کردنشلیک

 :جیغ زدم

 !سام زود باش -

دویدن سمت درها. داخل سالن کشیدن و فریاد، میطور که جیغ میتمام مردم اطراف پخش شده بودن و همون

 .جا رو گرفته بودبلبشویی بود و صدای جیغ و شلیک گلوله همه

 :بهش نزدیک کردم. مضطرب رو بهش گفتم دویدم سمت سام که همون موقع بهم رسید، خودم رو

 !باید زودتر بریم -

سرعت داخل شدن و صدای سرشون بهیهو همون لحظه، مانی و آنید و تیرداد با چندین پلیس و نگهبان پشت

 .دادن تا برن بیرونکردن و هل میهم فشار وارد می دسته بهمهیب شلیک بیشتر شد. مردم دسته

 :کرد، داد زدطور که به اونها شلیک میبه ما رسیدن. مانی همونآنید و مانی و تیرداد 

 .کل ساختمون رو محاصره کردن FBI باید زودتر بریم. نیروهای -

محض اینکه کردن بود، برگشت و بهم اشاره کرد که سریع حرکت کنم و من بهتیرداد که درحال شلیک

 .دادن ناگهانی من توسط سام مساوی شدسر و هلاز پشتها بدوم پایین، صدای فریاد بلند جونز خواستم از پله

 .سام من رو پرت کرد به طرفی و بعد صدای بلند شلیک گلوله در اون همهمه شنیده شد

 :سریع سرم رو گرفتم باال و از جام پریدم. جیغ زدم

 !سام -

خودم رو پرت کیف رو پرت کردم و دویدم سمت سامی که با پهلوی غرق در خون، پخش زمین شده بود. 

لرزیدن هام که کامالً میکردم و کنارش زانو زدم. وحشت کرده بودم و قلبم کم مونده بود بیاد تو دهنم. دست

 .پیچیدرو سمتش دراز کردم. مثل مار به خودش می

 رفت سمت کیف و تیرداد به دو نفری که ای کشید و حرکت کرد سمت جونزی که داشت میمانی فریاد عصبی
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شلیک بودن، شلیک کرد. صداهای شلیک قطع شد و فقط صدای مانی و جونز بود که باهم درگیر شده  در حال

 .بودن. آنید دوید سمتم و تیرداد هم بعد از اینکه مطمئن شد که کسی در سالن باقی نمونده، رفت کمک مانی

 :نالیدم

 !میرهآنید چه غلطی کنم؟ داره می -

 :کردن من کردی در آرومآنید خودش وحشت کرده بود؛ اما سع

 !شههیس! هیس رها! نترس عزیزم، اون... اون خوب می -

 .حتی خودش هم مطمئن نبود از حرفش

با صدای شلیک گلوله، سریع برگشتم که مانی و تیرداد رو دیدم که به جونز شلیک کردن. جونز با اینکه دو بار 

 .بزرگی کردم و از جام بلند شدمشه. اخم جوری نمیتیر خورده؛ اما همچنان سرپاست. این

 :آنید داد زد

 رها کجا؟ -

 :توجه به سؤالش گفتمبی

 .حواست به سام باشه -

م رو از داخل غالف دور رونم در آوردم و ضامن رو کشیدم. و حرکت کردم سمت اونها. در حین حرکت اسلحه

 :اسلحه رو باال و جونز رو نشونه گرفتم. داد زدم

 !برین کنار -

 :ای تو شوک رفتن که هیچ حرکتی نکردن و من داد زدمقدر لحظهمن شدن؛ اما اون ون متوجهشهمه

 !برو به جهنم جونز -

 :زنون اسلحه رو پرت کردم که یهو آنید داد زدنفسو بوم! شلیک به پیشونیش و اون پخش زمین شد. نفس

 !رها -

 :آوردن خونه. جیغ زدمباالاز جام پریدم و سریع برگشتم که دیدم سام درحال 

 !وای نه سام -

 .دویدم سمتش و مانی و تیرداد هم اومدن

 .مانی: بدوین بیاین بلندش کنیم
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من و مانی، سام رو بلند و حرکت کردیم. آنید کیف رو برداشت و تیرداد جلوتر رفت تا حواسش به اطراف 

 .باشه

جلوی در ساختمون تئاتر بودن، حرکت کردیم سمت هایی که دور از پلیس از درهای پشتی، مخفیانه و به

 .هاماشین

جا کنارش نشستم و سرش رو روی پام گذاشتم.  به کمک مانی، سام رو عقب ماشینش گذاشتیم و من همون

 .مانی نشست جلو و تیرداد سوار ماشین خودش شد و آنید هم قرار شد ماشین مانی رو برونه

 .های سام بودزدننفسفرما شد. تنها صدا، صدای نفسی بینمون حکمها راه افتادن و سکوت سنگینماشین

های ش رو گرفتم. چشمزدهبا نگرانی نگاهی به صورت خیس عرقش انداختم. دستم رو دراز کردم و دست یخ

 :هاش زمزمه کردالی نفسپردرد سبزش باز شدن و اون بهم خیره شد. البه

 ...رَه -

 .انگشتم رو روی بینیم گذاشتم

 .هیس! چشمات رو ببند، استراحت کن -

 .های خشکش نشستلبخند خیلی محوی روی لـب

 نگرانمی؟ -

 :های گرد نگاهش کردم و متعجب گفتمبا چشم

 !خوای نباشم؟معلومه که هستم، می -

 .هاش رو بست و نفس عمیقی کشیدهیچی نگفت و در کمال تعجبم برای اولین بار لبخند زد. چشم

 .هاش باز شد و من بین راه سریع دستم رو پس کشیدمسمت موهاش بردم که چشم آروم دستم رو

 .انجامش بده -

 چی؟ -

 .خیلی وقته طعم یه نوازش شیرین رو نچشیدم -

هاش خیره نگاهش کردم. این مرد غیرقابل درکه! با تردید دستم رو سمت موهاش بردم و اون دوباره چشم

 .بسته شد

 :وار گفتزمزمه
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 .هاست که همچین حسی نداشتممدت -

 چه حسی؟ -

 .هاش بسته بودهمچنان چشم

 ...اینکه -

 :هام گرد شد و با صدای بلندی گفتمش خونی شد. چشمی بلندی کرد و یقهیهو وسط حرفش، سرفه

 !وای مانی -

 :صداش از جلو اومد

 .گیرم تا اونا راهشون رو ادامه بدنباید جایی توقف کنم. تا بیرون شهر دووم نمیاره! با تیرداد تماس می -

 .و بعد موبایلش رو در آورد

 .جون خندید. اخم کردمزده به سام نگاه کردم که بیوحشت

 داره؟چیش خنده -

 :جونی کرد، گفتی آروم و بیخندهتک

 .خوشم میاد نگرانمی -

 .هام بیشتر تو هم رفتاخم

 !روانی -

 .امفکر کنم واقعاً روانی -

 اهش کردم که مانی توقف کرد. سریع از ماشین پیاده شد و من از شیشه به اطراف نگاه کردم، همهمتعجب نگ

دقیقه بعد در سمتم باز شد و من برگشتم سمت مانی که یه  جا تاریک بود؛ اما فکر کنم کنار جاده بودیم. یه

 .های اولیه دستش بودی کمکجعبه

 از کجا آوردی؟ -

 .عقبصندوق -

 .اشاره کردبعد بهم 

 .پیراهنش رو در بیار -

 های پیراهن سرم رو تندتند تکون دادم. کتش رو آهسته در آوردم و بعد آروم شروع کردم به بازکردن دکمه
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جای  ای انداختم و به پهلوی غرق در خونش که شکم تـخت و شلوار سفیدش و همهخونیش. پیراهن رو گوشه

 .بدنش رو خونی کرده بود، نگاه کردم

 :ی سام اومدصدای آهسته

 .نه مانی، االن نه -

 :مانی عصبی گفت

 .بینی مرد حسابی؟ باید مداوات کنمیعنی چی االن نه؟ وضعیتت رو نمی -

 :جونش گفتسام با صدای بی

 .تونیم بریم عمارتگفتم که االن نه. می -

 :بار لحن مانی تندتر بود این

 ن درمونت نکنم؟سامیار تا خونه دووم نمیاری. چرا اال -

 ...من -

ی مهم رو به من محول کردی و من موظفم درست انجامش بدم، این برات خیلی سامی، فکر کن االن یه وظیفه -

 .مهمه، مثل همیشه

 :زد، چیزی نگفت. بهش نگاه کردم و نالیدمنفس میسام فقط نفس

 !سام -

 .باز هم چیزی نگفت. رو کردم سمت مانی

 .تو شروع کن -

*** 

سام رو ضدعفونی کرد و بخیه زد و بعد تصمیم گرفت بیمارستان هم ببرتش؛ اما سام مخالفت کرد و  انی زخمم

 .گفت ممکنه شناسایی بشیم. برگشتیم خونه و سام رو به اتاقش بردیم تا استراحت کنه

مچنان پیش ساعت دو شب بود و همه خواب. من هم شب رو تو اتاق سام موندم تا مراقبش باشم و برفی هم ه

امنساء خانم بود. جالب اینجاست که نه آنید و مانی و نه تیرداد، اصالً تعجب نکردن. فکر کنم فهمیدن یه 

 .خبرهایی هست

 .اتاق تاریکِ تاریک بود و سام روی تـخت، خوابِ خواب. من هم فقط دراز کشیده بودم و به سقف زل زده بودم
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که کامالً مطمئنم. من دیدم، تمام عالئم عاشقیم نسبت بهش درحالی خوام قبول کنم عاشقش شدم؛چرا هنوز نمی

 !خوام قبولش کنمرو دیدم و حاال نمی

ست که به خودم اجازه دادم ست! احمقانهست! من چرا عاشقش شدم؟ نه وایستا، مسخره نیست، احمقانهمسخره

 !سؤالیناگهانی و ناخواسته عاشق این مرد بشم. خب حاال االن پشیمونم؟ چه 

شه؟ من برای اولی بار تو درموردش فکر کردم و جوابم... نه! نه پشیمون نیستم! کی از عشق پشیمون می

تیکه زندگیم عاشق شدم و حسش رو تجربه کردم؛ پس پشیمون هم نیستم. هرچند که صوف بدنم رو تیکه

 .نیست، این مهمه میلکنه؛ اما برام مهم نیست. من عاشق سامیارم و اون هم انگار بهم بیمی

 .هاش بازه و به من زل زدههاش برگشتم سمتش که دیدم چشمخوردنبا وول

 چیه؟ -

 چی چیه؟ -

 مگه خواب نبودی؟ -

 .حاال بیدارم -

 .مکث کردم

 بهتری؟ -

 .پوزخند محوی زد

 .من مجروحیتای بدتر از این هم داشتم. نترس، خوبم -

 .لبخند محوی زدم

 !خوبه -

کردم. خیلی ناگهانی با حرارت نگاهش کردم که زل زده بود و من هم داشتم نگاهش می همچنان خیره بهم

 :زمزمه کرد

 چی بگم واقعاً؟ -

 :من هم زمزمه کردم

 چی؟ -

 .هام زل زدو مستقیم به چشم
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 .در رابـطه با جواب سؤاالم -

 تو هم سؤالی داری؟ -

 تو چی؟ -

 .خیلی -

 خب؟ -

 :و گفتم آه کشیدم، نگاهم رو ازش گرفتم

 .حسایی که جدیداً درونم به وجود اومدن -

 تو هم داریشون؟ -

 .نگاهش کردم

 !مگه تو هم داری؟ -

 :کنار گوشم گفت

 !بدجور -

ای سبزش واقعاً های تیلهو بعد صورتش رو از صورتم فاصله داد و هر دومون چشم در چشم شدیم. اون چشم

 .ندیدموقت برام جذاب بود، جذابیتی که تا حاال هیچ

 ...سامیار -

 :یهو وسط حرفم با لحن عجیبی گفت

 .بار دیگه بگویه... یه  -

 .متعجب نگاهش گردم

 !چی رو؟ -

 .اسمم رو -

 .هام گرد شدچشم

 !سام -

 .نه نه، اسم کاملم -

 !سامیار -
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 :لبخند محوی زد. زمزمه کرد

 .تا حاال شنیدن کامل اسمم انقدر برام شیرین نبوده -

 .ی مرد گنگ خودم بودمکردم. خیرهخیره نگاهش می و من همچنان

برام عجیبه، خیلی هم عجیب! هرگز توی زندگیم همچین احساساتی رو تجربه نکرده بودم تا اینکه تو اومدی.  -

 ...م سعی کردم احساساتم رو سرکوب کنم و کردم؛ اما حاالتموم طول زندگی تبهکارانه

 :الیه از موهام رو از صورتم کنار زدم و زمزمه کرد خیره شد. چندیمکث کرد و بهم خیره

 کار کردی آخه تو دختر ساده؟باهام چی -

*** 

 ماه بعدیک 

ای کشیدم و چند بار پلک زدم به هام رو باز کردم. خمیازهاومد، چشمبا سروصداهایی که از داخل اتاق سام می

 .بستایستاده بود و داشت کراوات کتش رو می ی بزرگ اتاقاتاقش رفتم؛ بعد سام رو دیدم که جلوی آینه

 ری؟کجا می -

 .از داخل آینه نگاهم کرد

 بیدار شدی؟ -

 :هام رو مالیدم، گفتمچشم

 .اوهوم -

 .کمیسیون دارم -

 :روی تـخت نشستم و زمزمه کردم

 .آهان -

 :نگاهش کردم که همچنان با کراواتش درگیر بود. بلند شدم و رفتم سمتش و گفتم

 .وراین بیا -

طور که شروع روم و من همونروم بایسته. اومد روبهبرگشت سمتم و نگاهم کرد و من بهش اشاره کردم روبه

 :کردن کراواتش، گفتمکردم به درست

 گردی؟کمیسیون! کِی برمی -
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 :سام که سرش رو باال گرفته بود، جواب داد

 .احتماالً چهار ساعت دیگه -

 مانی و تیرداد هم میان؟ -

 .فقط تیرداد -

 :پوزخند زدم و گفتم

 بری؟مونده رو میجای اینکه مانی رو ببری، اون عقببه -

 .کراواتش رو گره زدم و بعد از جلو براش صاف کردم

 !و تموم، بفرما -

 .دستی به کراواتش کشید

 !خوبه -

 :و بعد نگاهم کرد و گفت

 .وسط باشه کامالً جدیهشاید تیرداد شبیه کساییه که کم دارن؛ اما وقتی کار  -

 .ای باال انداختم و نیشخند زدمشونه

 !شاید -

 :ماه استادش شدیم، ازم جدا شد و رفت سمت در و گفتسام بهم نزدیک شد و بعد از انجام کاری که این یه 

 !مراقب باش -

 .و در رو باز کرد. دستم رو براش تکون دادم

 .فعالً -

بهداشتی و بعد از کارهای معمول، فوت کردم بیرون و رفتم سمت سرویس و اون در رو بست و رفت. نفسم رو 

هایی که به دیوار متصل زنان رفتم سمت شلفاومدم بیرون و عینکم رو از روی میز کنار تـخت برداشتم. قدم

 .بود و نگاهشون کردم

 .این عطرها خوشم میاد دونم واقعاً چرا؛ ولی ازکریدش چشمم رو گرفت. نمیاز انواع عطرهاش، عطر اونتوس

 ...بن، اوکلی وهاش نگاه کردم. ورساچه، دیبه عینک

 هایی نگاه کردم که همه تصاویری از مناظر تاریک بود. هیچ های نقاشیش. به نقاشیبرگشتم و رفتم سمت پالت
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 .ای نداشت، همه غمچیز شاد و رنگی

ی روش رو برداشتم و به پوشیده شده. پارچهای دیدم که روش بومی رو برداشتم که پشت اون، بوم دیگه

 .رخم بودی نیمتصویرش نگاه کردم که خشک شدم. این تصویر من بود. این تصویر من از زاویه

 .منده. از این موضوع خیلی خوشحالملبخندی رو لـبم نشست. سامیار راد، اون واقعاً بهم عالقه

رو سر جاش برگردوندم و بعد رفتم سمت تراس، درش رو باز لبخندزنان، پارچه رو دوباره روش انداختم و بوم 

 .کردم و داخل شدم

ماه رو مرور کردم. شبی رو مرور روم زل زدم و اتفاقات این یه ی قشنگ روبهها خم شدم، به منظرهروی نرده

 .چی تغییر کرد کردم که از همون شب همه

تغییر کرد. بین من و سام اتفاقی افتاد که هرگز فکر چی  اون شب تو اتاق، شبی که سام زخمی شده بود، همه

کردم بیفته. اون شب، حتی با اینکه سام زخمی هم بود؛ ولی باز هم اون اتفاق افتاد و حاال من و سام تمام و نمی

 .کمال متعلق به همیم

ام تقدیم من، دختری که مأموریت داشت سامیار راد رو نابود کنه، حاال عاشقش شده و خودش رو هم به س

 .کرده

شه جلوی پیشامدهاش رو شه جلوی عشق رو گرفت؟ مگه میدونم. اما مگه میم و خودم هم خوب میبله دیوونه

 !شهگرفت؟ نه، نمی

دونستم باید معشوق خودم رو نابود کنم، با دونستم این عشق کامالً اشتباه و غلطه، با اینکه میمن با اینکه می

م کشه؛ اما باز هم عاشق شدم و پذیرفتمش. من دیوونهیسم صوف بفهمه حتماً من رو میدونستم اگه رئاینکه می

 .ستو مسلماً یه عاشق دیوونه

دم بالیی سر سام و آنید یا حتی مانی و تیرداد بیاد. کدوم. من اجازه نمیکدوم از اینها اهمیت نداره، هیچبرام هیچ

 .ای بهشون بزنهدم صوف صدمهاجازه نمی

ز مأموریتم سرافکنده بیرون اومدم؛ ولی حداقل معنی عشق رو فهمیدم و طعمش رو چشیدم. چیزی که من ا

تر از هر چیزه و من هم کامالً خوشحالم که خودم رو به سامیار هرگز نفهمیده بودمش و حاال این برام باارزش

 .تقدیم کردم، به عشقم

*** 
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 :داد زدم

 .برفی بدو بیا اینجا -

 .انگار! عین چی سرش رو انداخت پایین و دوید سمت در انگار نهاما اصالً 

 :غریدم

 !ی سگگربه -

 :از روی تـخت اومدم پایین و خواستم برم سمتش که یهو در باز شد و من بلند داد زدم

 !عه مواظب باش -

 .ور و بعد مانی داخل اتاق شد و متعجب نگاهم کردخوشبختانه برفی سریع دوید اون

 زنی؟را داد میچته؟ چ -

 !م رو لِه کنی بشرنزدیک بود بچه -

مالید به سرش. خم شد و بـ*ـغلش کرد و بعد ای نگاه کرد که داشت پاش رو میابرویی باال انداخت و به برفی

 .اومد سمتم

 چه خبر؟ -

 :نشستم روی تـخت و گفتم

 !چه به فکر من شدی -

 :نگاهم کرد و گفت

 ی نه؟شجون به جونت کنن آدم نمی -

 .نیشخند پهنی زدم

 .نه -

 .سری از روی تأسف برام تکون داد و نشست کنارم روی تـخت

 گردن؟سام و تیرداد کِی برمی -

 :موهای برفی رو ناز کرد و گفت

 .چسبی به سامیار یا واقعاً... خب، ولش کن حاال تو فقط جواب بدهدونم! یه سؤال، تو فیلمته که هی مینمی -

 .دمجواب نمی -
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 :یهو چنان با کف دستش کوبید به کمرم که مطمئنم ستون فقراتم رو قورت دادم! براق شدم سمتش و داد زدم

 چته سادیسمی روانی تیمارستانی؟ -

 آخر کدومم خب؟ -

 !ش حمالهمه -

م برفی رو تر شدم و محکم کوبیدم به شکمش که رفت تو شوک و بچهپوزخند صداداری زد که عصبانی

 .ها کردطور رهمین

 !نخاعم کردیخاطر اینکه زدی قطع این هم به -

 !موالام به های گرد نگاهم کرد که یهو زدم زیر خنده. من هم قاتیبا چشم

 :اون هم خندید و گفت

 !دیوونه -

 .خندیدیم که یهو در باز شد و سام پا به داخل اتاق گذاشتهر دومون داشتیم می

 :خم ریزی بهمون خیره شد. مانی گلوش رو صاف کرد و بلند شد و گفتهامون رو خوردیم و سام با اخنده

 .خب من دیگه برم با تیرداد کار داشتم -

 .و رفت سمت در و از اتاق خارج شد. لـبم رو گزیدم و به سام نگاه کردم که خیره بهم زل زده بود

 !اِم... سالم -

 .و قورت و سرم رو براش سؤالی تکون دادمدهنم راما اون همچنان و بدون حرفی بهم زل زده بود. آب

 بله؟ -

 .هاش رو برداشت و بعد رفت پشت پارتیشنباالخره نگاه ازم گرفت و رفت سمت کمدش. لباس

هام روی پام ی دعوا ندارم. با انگشتهام رو باد کردم. خدایا باز این چشه؟ من حوصلهنفسم رو فرو دادم و لپ

هاش بیرونی بود و برام سؤال شد چرا پارتیشن اومد بیرون. هنوز هم لباسضرب گرفته بودم که سام از پشت 

 !کنه؟هرگز لباس راحتی تنش نمی

 .ش رو زد و سرش رو فرو کرد تو کاغذهاشرفت سمت میز کارش و نشست، عینک مطالعه

هام رو افتاده. انگشت شه؛ یعنی واقعاً یه اتفاقیکنه و بعد یهویی آروم میکم آدم رو چپ نگاه میهایی که یهوقت

 دهنم رو قورت دادم و بعد آروم نگاهم رو دوختم بهش و با صدای آرومی صداش توی هم فرو کردم، آب
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 :کردم

 سام؟ -

 .اما جوابی نداد

 سام؟ -

 .باز هم هیچی. تصمیم گرفتم اسم کاملش رو بگم؛ چون عاشق اینه که من اسم کاملش رو بگم

 سامیار؟ -

دهنم . آبزد بیرون، بهم خیره شدهایی که آتیش ازشون میو با خشونت برداشت و با چشمبار عینکش راین 

 :رو برای بار هزارم قورت دادم و بعد گفتم

 طوری شده؟ -

 :ش رو به دستش تکیه داد و خیره بهم گفتاول بدون حتی کالمی بهم خیره شد، بعد آرنجش رو به میز و چونه

 کنی؟خودت چی فکر می -

 یسیون؟کم -

 :پوزخند زد و گفت

 ی تو بود؟این نظریه -

 خب پس چی؟ -

هم فشار داد. نفسش رو با فشار هاش رو بست و محکم به ای خیره شد و بعد چشمجای دیگهجوابم رو نداد، به 

جای  طور که نگاهش رو بههاش رو باز کرد، بهم نگاه کرد و سرش رو تکون داد و همونداد بیرون و بعد چشم

 :داد، گفتای میدیگه

 .دونمدونم، واقعاً نمینمی -

 :از جام بلند شدم و پرسیدم

 !چی رو سام؟ -

 .دستی الی موهاش کشید، کالفه بود شدیداً

 سام؟ -

 :یهو نگاهم کرد و گفت
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 .تونیم باهم باشیمرها ما... ما نمی -

تونیم بمونیم؟! درست شنیدم زدم. ما باهم نمیبا دهن باز بهش خیره شدم. کُپ کردم، قلبم یه لحظه ایستاد، یخ 

 :هام کَر شدن؟ زمزمه کردمیا گوش

 ...سا -

 :اما اون وسط حرفم گفت

بنده؛ خصوصاً کسی به شهرت نه موقعیت من ثابته، نه موندگاری تو. همچنین یه تبهکار هرگز به کسی دل نمی -

 !ف برای کسی مثل من یعنی نابودیمن که کلی دشمن داره. این برام یه نقطه ضعفه و نقطه ضع

 :هام رفتن تو هم، بدجور فرو رفتن تو هم. با صدایی که شبیه غریدن بود، گفتماخم

 این یعنی چی؟ -

 .ی من و تو موندگار نیستطهیعنی اینکه راب -

 :عصبی گفتم

اون دخترای گی؟ تو چه فکری کردی هان؟ فکر کردی من از موندگار نیست؟ جدی االن داری این رو می -

کنی بدون اینکه صدایی ازشون کنن و بعد تو هم ولشون میای هستم که خودشون رو تقدیم تو میعوضی

 دربیاد؟

 .اخم محوی کرد

 یعنی چی؟ این چه حرفیه؟ -

 :صدام بلندتر شده بود

یم گم شو بیرون! م رو از تو کردم و حاال هم از زندگگی من استفادهمنظورم واضحه جناب راد! تو داری بهم می -

 .گیداری این رو می

 :انگار اون هم عصبی شده بود. از جاش بلند شد و با صدای بلندی گفت

 ...تو حق نداری -

 :داد زدم

حق ندارم چی؟ هان؟ حق ندارم چی؟ توی آشغال از من سوءاستفاده کردی و من احمق هم خودم رو دودستی  -

 !مهتقدیمت کردم. اوه خدایا، آخه چقدر من ساد
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 :بلند غرید

 !طور برداشت کنیتو جرئت نداری این -

 :جیغ زدم

طور برداشت کردم؛ چون حقیقته! حقیقته که تو یه عوضی هستی که فقط دنبال حاال که کردم، این -

 .ستسوءاستفاده

 :بار داد زداین 

مون هرگز به انتها رابـ*ـطهگم باید از هم فاصله بگیریم؛ چون من هرگز از تو سوءاستفاده نکردم. فقط می -

 .شهختم نمی

خاطرش جونم رو خاطرش از مأموریت و رئیسم گذشتم؛ حتی حاضر شدم بهعصبی بودم، خیلی هم زیاد. من به

 ...بدم تا صوف بالیی سرش نیاره و حاال

 :خشمگین داد زدم

 .خواد به فکر من باشی سامیار راد. برو به فکر خود روانیت باشنمی -

خوردن. پوزخند زدم و سعی کردم های بینیش تندتند تکون میبه شمارش افتاده بود و مثل همیشه پرهتنفسش 

 :ترش کنمعصبی

بودنش خاطر روانیای که بهای؟ حقیقت تلخه جناب راد اما حقیقته و بله، تو یه عوضی دیوونههان چیه؟ عصبانی -

 .خورهقرص می

 :پوزخند بلندی زدم و ادامه دادم

خورم که به چنین مردی دل مند شدم! واقعاً برای خودم تأسف میای خودم متأسفم که... که به تو عالقهبر -

 !بستم

هایی محکم و بدون حرفی رفت سمت هاش واقعاً از حد معمول گذشته بود و سرخِ سرخ شده بود. با قدمنفسش

 .ها ریختدر و بعد چنان محکم بستش که نصف گچ

هام رو ها گفتم. هینی کشیدم و دستدر خیره شدم. کجا رفت یهو؟ یهو تازه فهمیدم که چیهای گرد به با چشم

شدنش هایی که زدم و ناراحت از عصبیزده از حرفجلوی دهنم گذاشتم. خدایا من چی بهش گفتم؟ شوک

 !هام گرفتم. گند زدمجا روی زمین پخش شدم و سرم رو بین دست همون
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*** 

 !چیزدم، چیز زدم به همه خراب کردم، گند ز -

 :هام فشار دادم. تیرداد گفتاینها رو نالیدم و سرم رو محکم بین دست

 !تپوکید کله -

 :اما من هیچ توجهی به حرفش نکردم. آنید که پکر روی مبل داخل سالن اصلی نشسته بود، گفت

دوازده ساعته که رفته و هنوز  گذره. ساعت دو نصفه شبه و اون االندیگه داره حتی از حد نگرانی هم می -

 .برنگشته. باید یه کاری کنیم

 :مانی کالفه موبایلش رو انداخت روی میز و گفت

 کار کنیم آخه؟دونیم هم کجاست، چیموبایلش که خاموشه، با ماشینش هم نرفته، نمی -

 :کالفه سرم رو بلند کردم و غریدم

 !خدایا، خدا، خدازدم! طور حرف میش تقصیر منه! نباید اونهمه -

 :کوبیدم به پیشونیم که مانی عصبی گفتهام، مشت دستم رو میالی خدا صدازدنالبه

 !بسه دیگه تو هم شورش رو درآوردی -

 :ترو تیرداد عصبی

 گی؟ای داره هی میبار تکرار کردی ما هم فهمیدیم، االن فایدهیه میلیون  -

 .آشپزخونه آنید هم کالفه از جاش بلند شد و رفت داخل

 :تری گفتمانی رو کرد سمتم و با لحن آروم

 .گردهرها باید آروم باشی و امیدوار. اون برمی -

 :مضطرب گفتم

شه و اعصابش ضعیفه اگه بالیی سر خودش اگه بالیی سر خودش بیاره چی؟ وای خدا! اون که سریع عصبی می -

 بیاره چی؟

 :متعجب گفت زده دستم رو جلوی دهنم گذاشتم که مانیوحشت

قدر هم بچه گرده. اوندم سالم برمیگرده، باشه؟ بهت قول میدختر چرا انقدر آخه استرس داری؟! اون برمی -

 های مثبت رو ببینی، خب؟نیست که بخواد بالیی سر خودش بیاره. آروم باش و سعی کن جنبه



  
  

 

196 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 :، گفتمچرخوندمهام رو تو حدقه میطور که چشمدستم رو گرفتم باال و همون

 .کافیه بابا! خر شدم -

 :متعجب ابرویی باال انداخت که تیرداد گفت

 !خر بودی -

 :براق شدم سمتش، چپ نگاهش کردم و گفتم

 !شوتو یکی خفه  -

 .ابرویی باال انداخت

 اگه نشم؟ -

 شی یا کل هیکل اون جانب رو کنم تو حلقت؟می -

 :گرد شد و تیرداد با حلق باز گفتهاش و به مانی اشاره کردم و اون هم بدبخت چشم

 چی؟ -

 .لئوناردو داوینچی -

 :بعد رو کردم سمت مانی و گفتم

 .شاین واقعاً عقل نداره تو کله -

 :تیرداد گفت

 ش؟شد مخچه ش؟ پس چیکله -

 :های گرد نگاهش کردیم و من زمزمه کردممن و مانی با چشم

 !مخهنه واقعاً بی -

 :و به من اشاره کرد و گفتتیرداد رو کرد سمت مانی 

 .ی این رو بزن تا خاموش بشهمانی، داداش لطف کن دکمه -

 :هام رو چپ کردم که مانی به من اشاره کرد و رو به تیرداد گفتچشم

 .خوان چی بفرماینببین می -

 .تیرداد رو کرد سمت من که ایشی گفتم و پشت چشم نازک کردم. تیرداد رو کرد سمت مانی

 !ودنایش فرم -
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 .سریع رو کردم سمت مانی

 !مانی -

ای زار نگاهم کرد که به تیرداد اشاره کردم و چرخید. با قیافهمانی بدبخت فقط سرش سمت من و تیرداد می

 :گفتم

 .خشممان را گرفت به جهت ابلهی، یه گلوله تو کبدش خالی کن -

 .های مانیو همچنان داشتیم گردشدن چشم

 :تیرداد گفت

 .زنه و تو حتی یه تخته هم نداریکامالً فریاد میحس ششمم  -

 حس ششمت غلط کرد! تو یکی چی؟ -

 .من آدامس با طعم دارچینی، یه فرشته -

 .پوزخند زدم

 .گی عین گَوَزنیعنی دروغ می -

 :تیرداد دهن باز کرد چیزی بگه، آنید از آشپزخونه اومد بیرون و کالفه گفت

 باز چی شده؟ -

 .مورچه شدههیچی، خر سوار  -

 :آنید اخم کرد و گفت

 کنی؟خیالی؟ سامیار هنوز برنگشته بعد اینجا نشستی داری شوخی میواقعاً برات متأسفم رها، واقعاً انقدر بی -

 :با به یاد آوردن سام، دلم یهویی ریخت و تیرداد گفت

 .بیشتر توهین بود تا شوخی -

 :آنید سمتش براق شد

 !ببند -

 .شد و مانی پوزخند زد های تیرداد گردچشم

 .این هم مال تو -

 .تیرداد پنچر شد و همون لحظه هم یهو در سالن باز شد و بعد سام اومد داخل. همه از جامون بلند پریدیم
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 !سامیار -

خواستم برم سمتش که مانی جلوم رو گرفت. نگاهش کردم که با ابرو اشاره کرد فعالً نرم پیشش. با ناراحتی به 

 .رفتها رو باال میهای آروم پلهکردم که با حالی خراب و قدمسامی نگاه 

 :زمزمه کردم

 .باید برم پیشش، باید ازش عذرخواهی کنم و بگم منظوری نداشتم -

 .کم صبر کنباشه رها، باشه؛ فقط یه -

اد و دستی جا ایست خودم رو پرت کردم روی مبل. آنید کالفه نشست و تیرداد به مبل تکیه داد، مانی هم همون

 .به گردنش کشید

 !خیلی خراب کردم -

 :آنید کالفه گفت

 بره؟نظرت تکرارش کاری از پیش میمون فهمیدیم؛ ولی به گی این رو؟ همهبسه دیگه رها، بسه! چقدر می -

 :نگاهش کردم و گفتم

 اگه نتونم آرومش کنم چی؟ اگه دیگه نخواد من رو ببینه؟ -

 :به جلو هل داد و گفت مانی اومد سمتم و من رو آروم

 .برو پیشش -

 :سریع برگشتم سمتش و مضطرب گفتم

 !ولی... ولی اگه نخواد من رو ببینه؟ -

 .ای هلم دادقدم دیگه

 .برو دختر -

آروم طی کردم و داخل ها رو آرومها. پلههم فشار دادم، بعد نفسم رو دادم بیرون و رفتم سمت پلههام رو به بل

 .اتاقش رسیدم و دم در ایستادمراهروها شدم. به 

 .هم فشار دادم و دستم رو روی شکمم گذاشتم و خم شدم هام رو بهی بدی گرفتم، لـبپیچهطور ناگهانی دل به

 !آخ خدا دلم -

 طور شه، اینخوام کاری کنم که باعث استرسم میی ریزی کردم و سعی کردم صاف بشم. همیشه وقتی میناله
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 .؛ اما االن سرگیجه و حالت تهوع هم دارمگیرمپیچه میدل

با خودم گفتم یعنی انقدر عاشق سامیارم که در این حد نگرانش شدم که االن فشارم افتاده؟ نفسم رو فرستادم 

بیرون و بعد رمز در رو که بهم یاده داده بود، زدم. آروم در رو باز کردم، داخل شدم و در رو بستم و برگشتم. 

 .تاق تاریک انداختم، تاریکِ تاریکنگاهی به سراسر ا

چشمم افتاد بهش که داخل تراس بود. رفتم سمت تراس و داخل شدم. نسیم خنک موهام رو پخش صورتم کرد 

تهوعم بهتر شد. رفتم سمتش و کنارش، رو به نرده ایستادم. زیرچشمی نگاهش کردم که دیدم یه  و حالت

 .کارش بهش گیر ندم، من اینجام تا از دلش دربیارم خاطر اینای دستشه. سعی کردم بهبطری شیشه

 :پیچه و سرگیجه و حالت تهوع رو نادیده گرفتم و آروم گفتمدل

 !سامیار -

 .اما اون هیچ جوابی بهم نداد، هیچی

 !سامیار -

 :هام رو باز کردم و برگشتم سمتش و گفتمهام رو بستم، نفس عمیقی کشیدم و چشمو همچنان سکوت! چشم

خدا اونا حرفای دلم نبودن. من... من واقعاً تو رو  خوام! بهخیلی معذرت میخوام، خیلیمیار معذرت میسا -

ش مزخرف بود؛ چون عصبانی خورم اون حرفا همهدوست دارم! سامیار باور کن من دوستت دارم. قسم می

برام مهم نیست که قرص  کاری؛ چون خودم هم هستم.بودم. من عاشقتم و برام هم مهم نیست تو یه خالف

شه بدیا از بین برن؛ فقط باید کنه، عشق باعث میچی غلبه میخوری؛ چون عاشقتم! سامی عشق به همه می

قدر عشقم بهت زیاده که هرگز بدیای کوچیکت به چشمم نمیاد. سامیار باورش داشت. من هم مطمئنم اون

 ...خدا دوستت دارم، منبه

و رفت سمت در و داخل اتاق شد. با غم نگاهش کردم که اون بطری لعنتی رو هام یهو برگشت وسط حرف

 .انداخت رو زمین و بعد از اتاق خارج شد

هایی که داشتن تندتند کنی؟ اشکم. آخه چرا این کار رو با من میقطره اشکی از چشمم چکید رو گونه

ذاشتم روش و سرم رو گذاشتم رو هام رو گباریدن رو پس زدم و برگشتم. روی نرده خم شدم، دستمی

وجدان دارم؟ مدام نگران  کار کنم؟ کم مشکالت دارم؟ کم عذابداری کشیدم. من چیهام. نفس کشدست

 ترسم آخر داستانمون شم. میاینم که خبری از صوف بشه یا ماجرای عاشقیم رو بفهمه، اون وقت بدبخت می
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 !چی چی خراب بشه، همه همه

ی عمارت اومد، سرم رو بلند کردم و به پایین خیره شدم که دیدم سام ز پایین، از داخل محوطهبا صدایی که ا

 .شد و رفت سمت استخر وارد محوطه

سریع از تراس و اتاق خارج شدم، دویدم سمت آسانسور و رفتم پایین. آنید و مانی و تیرداد نبودن. سریع رفتم 

 .سمت در و بعد وارد محوطه شدم

ی آسمون تاریک شب. یهو چیزی زد به یی آروم حرکت کردم سمت استخر. پشتش به من بود و خیرههابا قدم

ی کمی ازش ایستادم و بعد تو یه حرکت هلش دادم داخل آروم بهش نزدیک شدم. با فاصلهسرم و آروم

 .استخر. بلند زدم زیر خنده که یهو چیزی دور پام پیچید و بعد من خیس آب، داخل استخر بودم

زده زل ها شده بودم، شوکهایی که از هم باز شده بودن و کالً شبیه مجسمههایی گرد و دستبا دهنی باز، چشم

معلق شدم و شوت شدم سرم ظاهر شد و چنان هلم داد که کالً کلهروم که یهو سام از پشتزده بودم به روبه

خنده. داری کشیدم که دیدم سام داره میکشو پا زنان، شیرجه زدم و اومدم روی آب و نفس  داخل آب! دست

 !خنده؟داره می

 :با تعجب و صدایی بلند گفتم

خاطرت فشارم افتاده بود و چقدر وِروِر کردم تا آقا االن بزنم لهت کنم؟ بزنم کالً محوت کنم؟ من رو باش به -

 !خندهراضی بشن و برامون خودشون رو لوس نکنن. حاال داره هارهار می

 :خندید، دستی به صورت خیسش کشید و گفتهنوز داشت میسام که 

 .عذرخواهی کردی، گفتم ببخشمت دیگه -

 :های گرد گفتمبا چشم

 ...تو بیخود کردی من رو بخشیدی! اصالً کی گفت من رو ببخشی هان؟ بشر! من غلط کردم که معذرت -

 :یهو اومد سمتم و بعد من روی هوا بودم. کوبیدم بهش و جیغ زدم

 !خیسم خودم روشعور بذارم زمین االن میبی -

 :بلند خندید و گفت

 .ی منی توسالهی پنجبچه -

 هام گرد شد که یهو فرو رفتم داخل آب. من رو پرت کرد؟ سریع اومدم روی آب، جیغ زدم و شروع چشم
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ب بود، محکم پاشید. حرصی با پام که زیر آکنان سمتم آب میپاشیدن بهش و اون هم خندهکردم به آب

 .کوبیدم به پاش که ابروهاش باال پرید و من هم تا خواستم در برم، یهو شوت شدم تو آب

 :کوبیدم بهش و غریدم

 !ولم کن -

 .با نیشخندش تای ابرویی باال انداخت

 !عمراً -

 !گم ولم کنمی -

 .من هم گفتم نه دیگه -

جلو و کف دستم رو چسبوندم به صورتش.  و بعد صورتش رو خواست نزدیکم کنه که سریع دستم رو بردم

نمایی زدم و ابروهام رو تندتند باال دستم کل صورتش رو در بر گرفت و اون متعجب نگاهم کرد. لبخند دندون

 :انداختم که یهو صدای تیرداد اومد

 یا غش! خواهرم، برادرم این چه وضعشه؟ -

دوید اومدن سمت ما و برفی هم تندتند میداشتن می من و سام برگشتیم و آنید و مانی و تیرداد رو دیدیم که

 .وراین

 :سریع از سام جدا شدم که تیرداد بهمون نزدیک شد و گفت

 برای بار دوم تو آب مچتون رو گرفتم، دیگه چه غلطایی کردین هان؟ -

 .تو آب زنان شوت شدابروهام پرید باال که یهو سام مچ پای تیرداد رو گرفت و با شدت کشیدش که نعره

 !سام: زر نزن دیگه

زدن تا بره سمت بالی بلندی زد و سریع اومد روی آب و بعد عین اردک شروع کرد به بالتیرداد عربده

 .های استخرپله

 !ترسی؟ت از آب میخاک تو مخچه -

 :شد. داد زدمی استخر میاین رو گفتم و خندیدم که یهو چشمم افتاد به برفی که داشت نزدیک لبه

 !عه برفی نه -

 .زنان سقوط کرد تو آبرفت، دوباره نعرههای لیز باال میچنان فریادم بلند بود که تیرداد که داشت از پله
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ی استخر و برفی رو هل دادم عقب. رو کردم مون شروع کردیم به خندیدن و من هم شنا کردم سمت لبههمه

 :سمت آنید و مانی و گفتم

 .دهل میشماها هم بیاین دیگه، حا -

 .آنید لبخند زد

 .با کمال میل -

 :زنون اومد روی آب و رو به آنید گفتنفسو بعد مانی رو هل داد و مانی شوت شد تو آب. نفس

 بده بازیه نه؟ هل -

 .آنید زد زیر خنده که بعد توسط مانی شوت شد داخل آب و جیغ زد

 :رفت باال و گفتمشنا کردم سمت تیرداد که دوباره داشت می

 .گذرهتیری تو هم بیاد دیگه، خوش می -

 !کنه تو یخچاالی طبیعیهگم شو بابا، یخ زدم! آدم حس می -

 .ش رو گرفتم پرتش کردم داخل آبنیشخندی زدم و یقه

 .بیا تو هم دیگه لوس -

 :با شتاب اومد روی آب و داد زد

 ...اختهزغال -

تایی برگشتم و دیدم که سام و آنید و مانی سه اما وسط حرفش، یه مشت آب پاشیده شد روش و خشک شد.

 .کشیده کردنآب تیرداد رو موش

 :خندیدم و گفتم

 .من هم بیام کمک -

های گرد به سامیار و مانی و و خواستم سمتشون شنا کنم که یهو خیس آب شدم. سر جام خشک شدم و با چشم

 .زدنآنیدی نگاه کردم که داشتن قهقهه می

 .مهام رفت تو هاخم

 کنین هان؟من رو خیس می -

 :ی زارش گفتم، برگشتم سمتش که با قیافهسر زد به شونهتیرداد از پشت
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 .ات خواهم کردتن، یاریبهدر این نبرد تن -

پاشیدن سمت اونها و اونها هم سمت اول مات نگاهش کردم، بعد لبخند زدم و هر دومون شروع کردیم به آب

 .ما

*** 

 فرد مجهول

 :مانیتور نشسته بودم که در اتاق زده شد. جواب دادم رو به

 !بیا داخل -

هایی رو که فوروارد کرده بودم، حذف کردم. در باز شد و مکس اومد داخل، حرکت کرد سمت میزم و و پیام

 :گفت

 قربان؟ -

 .بگو -

 .نیروها کارشون رو خوب انجام دادن -

 :نگاهش کردم و پرسیدم

 وارد شدن؟ -

 .بله -

 :تکون دادم و گفتمسر 

فریمایی که ساختیم، مستقر بشن و مشغول انجام کاری باشن. به خوبه! به باقی نیرو اطالع بده که داخل اسپیس -

 .شون هم بگو استتار کننتعداد دیگه

 چطوری قربان؟ -

ظاهر کنن دونم! بگو یه کاری بکنن دیگه. برای مثال بهشون بگو یکی یه پیکور دستشون بگیرن و تمی چه -

 .کنندارن زمین رو سوراخ می

 .کم دشوارهشما مطمئنین قربان؟ یه -

 :تای ابرویی باال انداختم و گفتم

 شه مکنونات من رو بیهوده جلوه بده. این کار در ارجحیت من قرار داره و من بودن این کار باعث نمیمعضل -
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شه کردن دشمن من میشه و موفقیتمون باعث متحولهاست منتظر این موقعیت بودم. این کار انجام میهم سال

 گیره؛ تفهیم شد مکس؟درستی صورت میتأثیر قرار بگیره. این کار بهو من هم کامالً قصد دارم اون تحت 

 :کمی تأمل کرد، بعد گفت

 !بله قربان -

 .فریما اسکورت کننخوبه! به بادیگاردا بگو نیروها رو تا دم اسپیس -

 !بله -

 !مرخصی -

 .گرد کرد و از اتاق خارج شد و در رو بستسر تکون داد، عقب

ها دارم به چیزی که منتظرش بودم، هام نشست. باالخره بعد از سالبلبخندی سرشار از پیروزی روی ل

 .رسممی

*** 

 رها

روی های آهسته رفتم سمت تراس تا هوا بخورم. شویی اومدم بیرون. نفس گرفتم و با قدمحال از دستبی

 .کم بهتر بشهی صبح باعث شد حالم یهی خنک. هوای تازهها خم شدم و پیشونیم رو چسبوندم به نردهنرده

شدم از این حال بد! خیلی بروز ندادم جلوی بقیه؛ اما انگار سامیار خیلی تیزه و فهمید یه دیگه داشتم کالفه می

خاطر فشارمه؛ چون تو زد بهم و حدس هم میطوریم هست و من رو برد بیمارستان. دکتر گفت آزمایش بد

قول صوف هم از بس زخمی شدم دیگه سیستم دفاعیم هایی که داشتم، بدنم ضعیفه و بهدلیل بیماری کودکیم به

 .کالً نابود شده

 طورخاطر اونه؛ چون تقصیر اون بود که اینم بهروی سام بیارم که این حال بد چندروزه خواست بهخیلی دلم می

 .شد و مخصوصاً اینکه امروز یه مهمون کاری هم دارهفشارم افتاده؛ اما باز عصبی می

دونم طرف کیه؛ اما خیلی تأکید داشت روی شراکتش با باند سام و سامیار هم اون رو دعوت کرد اینجا تا نمی

ن باشیم و آنید هم وگوشوگفت من و آنید هم تو گفتدونم اصرار مانی برای چیه که میباهم صحبت کنن. نمی

رسه و من هم ساعت دیگه می ازخداخواسته قبول کرد و من هم کالً برگ درخت! احتماالً مهمون کاریشون تا نیم

 .تونستم نرم؛ اما ممکن بود سامیار دلخور بشهرفتم پایین. میخواد بخوابم؛ اما باید میفقط دلم می
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 .زدم و سرم رو چسبیدم ای که گرفتم به نرده چنگی ناگهانیبا سرگیجه

 !یا صبر -

این رو زیرلبی گفتم و نفسم رو فوت کردم بیرون. صاف ایستادم که در اتاق سام باز شد و آنید اومد داخل. 

 :برگشتم سمتش که اومد داخل تراس و گفت

 چرا اینجایی؟ -

 .سؤالی نگاهش کردم

 هستم دیگه! چطور؟ -

 :ایستاد، روش خم شد و گفت ای باال انداخت و کنارم رو به نردهشونه

 .رسه، آماده باشیمکم میتیرداد گفت این مهمونه کم -

 .سر تکون دادم

 .باشه -

 :زدم نه اون؛ اما خیلی ناگهانی پرسیدبینمون سکوت شد، نه من حرفی می

 تو واقعاً سامیار رو دوست داری؟ -

دونستم. نفس عمیقی کشیدم و ابش رو میمکث کردم و برنگشتم سمتش. در واقع از سؤالش جا خوردم؛ اما جو

 :زمزمه کردم

 .آره -

 شد عاشقش شدی؟ چی -

 .م رو چسبوندم به کف دستمچونه

 .یهویی شد -

 ...دونی اگه صوفمی -

 :سریع گفتم

 .دونمدونم آنید، میدونم، میمی -

 .اومدیمکل این مأموریت یه اشتباه بزرگ بود رها؛ هرگز نباید می -

 :خیره شدم و زمزمه کردمبه پایین 
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 !دونممی -

 :همون موقع صدای مانی از داخل اتاق اومد

 .بیاین مهمون اومد -

همراه آنید و مانی حرکت کردم سمت آسانسور. برگشتیم سمتش و دنبالش راه افتادیم. شکمم رو چسبیدم و به 

 .ورودی سالن دیدم وشلوار کنار در بزرگی پایین رفتیم و سام و تیرداد رو با کتبه طبقه

رفتیم سمتشون و سام بهم نگاه کرد. بهش لبخند زدم که یعنی حالم خوبه و کنار آنید ایستادم. نفسم رو فوت 

 :رفت و بعد سرش رو بلند کرد و گفتکردم بیرون و به تیرداد نگاه کردم که داشت با ساعت شیائومیش ور می

 .گه داره میادجیمز می -

 آنید: کی؟

 .ورت داغم کشیدمدستی به ص

 .مهمون دیگه -

 :مانی خطاب به تیرداد گفت

 !باز نیای کل اسرار و فنامون رو برای این یارو فاش کنی -

 .تیرداد برگشت سمتش و چپ نگاهش کرد

 !کار رو کردم؟ عوضی! من کِی این -

 .همیشه موقع قرارداد بستنامون -

 !آشغال -

 :سامیار کامالً جدی گفت

 .کافیه! رسید -

در سالن باز شد و بادیگارد کنار رفت. صاف ایستادم و لباسم رو مرتب کردم و به دری خیره شدم که اون 

های من بهش، قلبم برای شدن چشمشدنش و دوختهمهمون غریبه پا به داخلش گذاشت. اومد داخل و با داخل

 .تک اعضای بدنم یخ بستیه لحظه ایستاد. قلبم ایستاد و تک

 :دصدای مانی اوم

 !اومدین خانم گارسیاخوش  -
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 .و من به صوف نگاه کردم که با نیشخندی به من خیره شده بود

ی ما، تو این عمارت شد. صوف! صوفیه گارسیا، رئیسم، االن جلوی من، جلوی همهشد، اصالً باورم نمیباورم نمی

 :اومد، زمزمه کردمزور در میبود. با گلویی خشک و صدایی که به

 !صوفص...  -

 :تر شد، تای ابرویی باال انداخت و گفتنیشخندش عمیق

 .سالم رها -

 :تونستم بفهمم که آنید هم به حد من متعجبه و سام و مانی و تیرداد هم گیج شدن. سام پرسیدمی

 شناسین؟شما همدیگه رو می -

 :دهن باز کردم و رو کردم سمت سام که صوف با لبخند گفت

 .شناسیمو رهای دلبندم همدیگه رو خیلی خوب می اوه بله سام عزیز! من -

 :به من خیره شد و گفت

 .کنهدر واقع، رهای عزیزم برای من کار می -

 :دوباره دهن باز کردم که دومرتبه پرید وسط حرفم

 ...و مأموریتی داشت که متأسفانه -

 :هاش رو ریز کرد و ادامه دادچشم

 !شکست خورد -

 :مکث کرد و ادامه داد

دادی؛ بنابراین دو نفر از رابطام رو فرستادم تا دت زیادی از مأموریتت گذشت، از طرفی خبری هم بهم نمیم -

 .اطالعات کسب کنن و وقتی فهمیدم اوضاع چقدر وخیمه، تصمیم گرفتم خودم وارد عمل بشم

رو صاف  گردن سبزرنگشآب دهنم رو قورت دادم که لبخند تمسخرآمیزی زد، کت پشمیش رو مرتب و شال

 :کرد، بعد خندید و گفت

 .کنم. باالخره آدم دارم دیگهمعموالً شخصاً به مشکالت رسیدگی نمی -

 :و به سام نگاه کرد و ادامه داد

 .فهمی سام عزیزحتماً منظورم رو می -
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 :ای باال انداخت و ادامه دادشونه

 .شدصاً بررسی میاما خب موضوع رها چیزی فراتر از سایر مشکالتم بود که باید شخ -

 :سام ابرویی باال انداخت که صوف رو به آنید گفت

پای رها راه اومد و کامالً از مأموریت جای اینکه حداقل خودش مأموریت رو تموم کنه، پابهو آنید که به -

 .منصرف شد

 .آنید آب دهنش رو قورت داد و لـبش رو گاز گرفت که صوف به من نگاه کرد

 .یرها ناامیدم کرد -

 :سریع گفتم

 ...من -

 :اما سام وسط حرفم گفت

 !معلوم هست چه خبره؟ -

 :که دهن باز کردم، صوف گفتگیج بود و مانی و تیرداد هم در حد اون. رو کردم سمتش و همین

 ...کنن. اونا آدمای من هستن وجناب سام راد، رها و همچنین آنید برای من کار می -

دتر شده بود، آدرنالینم هم زده بود باال و کامالً از کوره در رفته بودم. وسط عصبی بودم، از طرفی حالم هم ب

 :حرف صوف، داد زدم

 !تو حق نداری این کار رو کنی صوفیه -

بار هم تو زندگیم  با ابروهای باالرفته برگشت سمتم. انگار متعجب بود که سرش داد زده بودم؛ چون حتی یه

 :باال انداخت و گفتسرش داد نزده بودم. تای ابرویی 

 کار کردی؟تو االن چی -

 :لحنم خیلی آروم شد و تقریباً نالیدم

 !تونی این کار رو کنیتو نمی -

 :بار اخم کرد، یه اخم ترسناک که مخصوص صوفیه گارسیاست. با لحن خشنی گفت این

به باندمون خیـ*ـانت کنی، تونم هان؟ تو چی رها؟ تو چطور تونستی؟ چطور تونستی رئیست رو دور بزنی، نمی -

 خیال مأموریتت بشی، تمام کارایی که برات کردم رو نادیده بگیری و بعد عاشق دشمن من بشی؟ کسی که بی
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 !قرار بود نابودش کنی

 :بغض کرده بودم، حالم بد بود و ناخودآگاه هم بغض کرده بودم. گفتم

 مگه تقصیر منه؟ -

 :سام وسط بحثمون غرید

 این جهنم چه خبره؟معلومه تو  -

 :طور تیردادو همین

 من کامالً گیج شدم. اینجا چه خبره؟ -

 :صوف که حاال عصبانی بود، رو به من با حرص گفت

 !البد تقصیر منه که تو به دشمن من دل بستی -

 :داد زدم

 .به من هیچ ربطی نداره که یهویی دلم لرزیده -

 :و صوف دو برابر من داد زد

 !دی! تو عاشق شدی رهاتو عاشق دشمن ش -

 :سام هم داد زد

 ی لعنتی چه خبره؟تو این خونه -

 .زدهاما انگار من و صوف کامالً درگیر بودیم و آنید هم وحشت

 :نالیدم

 !عشق چیزی نیست که بشه جلوش رو گرفت -

 :صوف عصبی گفت

 .خیالش شیاما مأموریت من هم چیزی نبود که تو بی -

 عشقم رو نابود کنم؟ تو از من انتظار داشتی -

 :داد زد

 .بله، بله انتظار داشتم -

 .زده بودکردن و آنید همچنان وحشتسام با اخم و مانی و تیرداد متعجب بحث ما رو دنبال می
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 :عصبی گفتم

 !شهتو عشق سرت نمی -

 :صوف پوزخند زد و گفت

 .ارزش دنیاعشق؟ هِه! تنها چیز بی -

 :طور صحبت کنه. بلند غریدمایناخم کردم. اون حق نداشت 

 .شه ازت توقع هم داشت که معنی عشق رو بفهمیتو انسان نیستی؛ پس نمی -

 :اخم پررنگی کرد و داد زد

نشناس رو من از وسط خیابون جمع کردم، من درسته، درسته من انسان نیستم. انسان نیستم؛ چون توی نمک -

 .چرخیدی من پیدات کردم و بزرگت کردممیبهت پناه دادم، وقتی سرگردون تو خیابونا 

 :بلندتر داد زد

 !من رها رو تبدیل کردم به رهای االن -

 :جیغ زدم

ی ننگ! تبدیلم کردی من هم برای همین ازت متنفرم. ازت متنفرم صوفیه گارسیا که تبدیلم کردی به یه لکه -

نشناسم؛ چون اصالً نباید عوضی! آره من یه نمککار، یه قاتل، یه دروغگو، یه به یه دختر نجس و کثیف، یه خالف

شدم؛ چون از همون اول برام نوشته شده بود که زندگیم قراره جهنمی باشه، شدم! نباید متولد میمتولد می

 .نوشته شده بود که رها ملک تا ابدیَت محکومه به درد! زندگیم جهنمیه و وقتی بمیرم اون دنیام هم جهنمه

زد. حالم خراب بود و دوباره داد زد، قلبم تند میبی بودم، حالم بد بود، سرم نبض میزدم. عصنفس مینفس

هایی که شروع به باریدن بار با بغض، داد زدم با صدایی که توش پر بود از بغض و همچنین اشک زدم؛ اما این

 :کردن

د کل زندگیم پر شه از کثافت، پر اه من متولدشدنم بود. تولد من که یه گنـ*ـاه بزرگ بود که باعث شتنها گن -

 .بشه از لجن

 :کردمهام، گریه هم میالی جیغحاال دیگه البه

 !زندگیم گَند بود؛ اما تو گَندترش کردی گارسیا! گند زدی بهش -

 :جیغ زدم، بلند جیغ زدم
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 !ازت بدم میاد، بدم میاد -

متعجب خشک شده بودن و سام هم بدون  هام شروع شد. مانی و تیرداد فقطهام شروع شد. گریهو بعد ضجه

 :حالت اما گیج ایستاده بود. آنید خواست بیاد سمتم که جیغ زدم

 !بمون سر جات -

 :سر جاش خشک شد و صوف گفت

درسته، تولد تو یه گنـ*ـاه بزرگ بود و من سبب شدم اون گنـ*ـاه عظیم بشه! من این گنـ*ـاه رو پرورش  -

 ...رو ساختم که از سنگ باشی تا همیشه موفق باشی، امادادم و تو رو ساختم رها. تو 

 :نالیدم

 !عاشق شدم -

 :های اشکیم نگاهش کردم و ادامه دادمبا چشم

برای اولین بار تو زندگیم طعم خوشحالی رو چشیدم؛ اما تو با اومدنت اون هم ازم گرفتی! صوفیه گارسیا، تو  -

 !پاکیم، احساسم، همه چیزم روهمه چیزم رو ازم گرفتی، زندگیم، انسانیَتم، 

جاش بهت یاد دادم که هرگز اجازه ندی کسی احساساتت رو تصرف کنه، بهت یاد دادم عشق باعث اما به -

 !شه. عشق یعنی مرگ، یعنی نابودینابودی می

 :هام رو پس زدم و گفتماشک

 .کنی، عشق یعنی بازگشت احساس و انسانیَتاشتباه می -

 .پوزخند زد

هایی بود که قرار بود تو برام منتقلشون کنی؛ اما اهمیته! تنها چیزی که برام ارزش داشت اون محمولهبیبرام  -

شکست خوردی. اومدی اینجا برای پیداکردن اونا تا جبران شکستت بشه؛ اما اینجا هم شکست خوردی. عاشق 

دشمن من شدی و از همه  ترین اشتباه زندگیت رو کردی. عاشقشدی رها، عاشق شدی، دل بستی و بزرگ

 .بدتر، ازش باردار شدی

هام گرد بشه. با دهنی خشک ی آخرش باعث شد دهنم بسته و چشمخواستم جوابش رو بدم؛ اما جملهمی

 :نالیدم

 !چ... چی؟ -
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های مانی گرد و آنید گیج سام از حالت گیجی در اومده بود و اخم کرده بود. دهن تیرداد باز مونده بود و چشم

 :ود. صوف بهم پوزخند زد و گفتب

 دونستی؟نمی -

 .هنوز مبهوت بودم

 !منظورت چیه؟ -

 !تو بارداری رها، از دشمن من -

 :اومددهنم خشک شده بود و صدام درست در نمی

 ...جوریاما... اما... من... تو چه -

 :پوزخند با صدایی زد و وسط حرفم گفت

 آزمایشت رو ندیدی نه؟ -

 !های جدید بدم، من باردارمتر شد. دلیل این حالتگلوم خشک دهنم باز موند و

 :صدای سام اومد

 ...تو -

 :اما صدای من وسط حرفش بلند شد

 !م... من باردارم -

و شکمم رو لمس کردم؛ اما قبل از اینکه بتونم حرفم رو هضم کنم، صدای بلند انفجاری از بیرون عمارت شنیده 

 .پوش به داخل هجوم آوردنشدت باز شد و چندین مرد سیاهکردیم که یهو به مون متعجب به در نگاهشد. همه

 :تیرداد داد زد

 چه خبر شده؟ -

ای زد. خواستم بدوم سمت سام که یهو یکی از اونها پرید روم. جیغ زدم و اما یکی از مردها به سرش ضربه

هام روی هم افتادن و من رفت، پلک هام سیاهیی محکمی که به سرم زد، چشمخواستم فرار کنم که با ضربه

روی زمین فرود اومدم و آخرین چیزی که شنیدم و دیدم صدای جیغ و فریادهای بلند بود و درگیری سام و بقیه 

 .پوش و بعد تاریکیبا مردهای سیاه

*** 
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سرم و ار پشتنفسم رو فوت کردم بیرون و چهارزانو نشستم و زانوهام رو بـغل کردم. سرم رو تکیه دادم به دیو

 .هام رو بستمچشم

اومد؛ نه من، نه آنید، نه سام، نه مانی، نه تیرداد و نه صوف. هر کدوممون یه کدوممون در نمیهیچ صدایی از هیچ

 .ای از این انباری خالی و بزرگ که معلوم نبود کجاست نشسته بودیم و تو افکار خودمون غرق بودیمگوشه

ای که از خون من و کمم خیره شدم به شکمی که یه بچه داخلش خوابیده بود؛ بچههام رو باز کردم و به شچشم

 .م بودای که ناخواسته ایجاد شده بود اما بچهسام بود، بچه

لرزید و من هنوز هم که هنوزه بغض دارم. قطره اشک کوچیکی از دارم میهای کشم از نفسی سـینهقفسه

ای حرف زدم که مثل خودم زدن. برای بچهم حرفدم توی وجودم با بچهم و من شروع کرچشمم غلتید رو گونه

 .تنهاست. توی وجودم حرف زدم براش تا بشنوه کسی که تازه فهمیدم تو وجودمه

کوچولوی تنها، عین خودم تنها! کل زندگیم تنها بودم از زمان تولدم تا حاال. کی بود که دوستم داشته باشه؟ کی 

ه به سرم، کی بود که من رو در آ*غو*ش بگیره و من لبریز بشم از عشق خونواده؟ بود که دست نوازش بکش

 !کسکی بود؟ هیچ

کنه چون من هستم. من نه مادری داشتم، نه اما این کوچولوی تو شکمم، تنها هست؛ ولی این ادامه پیدا نمی

دونم؛ اما من خوشحالم که حتی نمیای و نه عشقی؛ اما این فسقلی داره، من رو داره. سام رو پدری، نه خونواده

 .ی منهکنه و بچهای از وجود من و اون داره رشد میناخواسته، بچه

ای از خون سامیار. شاید سام اون رو نخواد؛ اما من با تمام وجودم شم، بچهدار میخوشحالم که دارم بچه

 .خوامشمی

ذارم این کوچولو هم همدمش ایی بود؛ اما نمیمن در کودکیم نه عشق داشتم نه خونواده، تنها همدم من تنه

دم این اتفاق کار! اجازه نمیدم مثل من بشه. یه دختر تنها که تبدیل شد به یه قاتلِ خالفتنهایی باشه، اجازه نمی

 !دمبرات بیفته کوچولوی من، قول می

ی یه مادر؛ مادری که شاید گذشتهشم به ذارم کنار. از یه تهبکار تبدیل میاگه زنده بمونم تا ابد خالف رو می

 .ش هم خراب بشهی بچهده آیندهخودش گَند بود، اما الاقل اجازه نمی

م ذارم و با بچهاگه بتونم فرار کنم، چه سام همراهم باشه چه نباشه، چه تنها باشم چه نباشم، خالف رو کنار می

 ر عاشق شدم. اولین بار عاشق یه مرد و دومین کنم. این تصمیم رو گرفتم؛ چون برای دومین باعادی زندگی می
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 .ی اون مردبار عاشق بچه

 !خورمذارم عشق دومم هم نابود بشه، قسم میعشق اولم شاید به ثمر نرسه؛ اما نمی

 :سرم رو بلند کردم و با صدایی باالتر از زمزمه گفتم

 .خوامشمن می -

بودن سرشون رو بلند و من رو نگاه کردن. به شکمم خیره شون که یه گوشه از انباری نشسته با صدای من، همه

 :شدم و ادامه دادم

 .خوامم رو میخوامش، بچهمن می -

 .شون نگاه کردمسرم رو بلند و به همه

 .خوامشی منه، از وجودمه، من میاین بچه -

 :به سام نگاه کردم و گفتم

 .خوامششاید تو نخوایش؛ اما من می -

روش ایستادم. بهم نگاه م، زنی که باعث تباهی زندگیم شد. از جام بلند شدم و رفتم و روبهو به صوف نگاه کرد

 :کرد که گفتم

صوفیه گارسیا، تو باعث نابودی زندگی من شدی. تو از من دختری ساختی که خودخواسته و ناخواسته خودش  -

 ...رو سمت تباهی کشوند؛ اما اون دختر عاشق شد، عاشق شد

 :ه کردم و ادامه دادمبه سام اشار

جای اینکه نابودش کنم، عاشقش شدم. این عاشق اون مرد. تو بهم مأموریت دادی که اون رو نابود کنم؛ اما به -

 .ماشتباه بود؛ اما حقم بود، حقم بود که طعم عشق رو بچشم و حاال از عشقم حامله

 :رو کردم سمت سام و گفتم

خوامش؛ چون عاشقشم! عاشق هر مه و من هم میخوام. بچهی؛ اما من میای نخواشاید تو نخوایش، شاید بچه -

 .پذیریشدوی شما هستم؛ اما قطعاً دیگه نمی

 .دوباره رو کردم سمت صوف

م هم توسط آدمایی مثل دم زندگی بچهزندگی من توسط یه تبهکار نابود شد، توسط تو؛ اما حاال دیگه اجازه نمی -

 .مونمو پاش هم میتو نابود بشه، قسم خوردم 



  
  

 

215 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

 :رو به سام ادامه دادم

مون تباه بود و ای از جهنم بود. گذشتهزندگی من جهنم بود، زندگی تو هم آتیشش. زندگی هر دوی ما تیکه -

خوام جبران کنم، مون رو هم تباه کردیم، خودمون این کار رو کردیم؛ اما حاال من تصمیم گرفتم و میآینده

م رو طوری ی بچهخوام آیندهی من وحشتناک بود؛ اما میم جبران کنم. شاید گذشتهن بچهکردخوام با بزرگمی

ی هر ی تلخ من ارزش داشته باشه. چرا فقط من؟ چرا تو نه سام؟ این بچهبسازم که به اندازه هزارتای گذشته

 دوی ماست، از خون ما دوتاست، چرا ما دوتا نباید این کار رو کنیم؟

زدن کرد و چند قطره اشک از چشمم چکید. پساز چند ساعت پیش داشتم، داشت فوران میاون بغضی که 

 :لرزید، ادامه دادمریختم و لحنم هم بغض داشت و میطور که اشک میها فایده نداشت؛ پس هموناشک

ی من دهست و خونواها تلخ باشه یا شیرین دست خودشون نیست، دست خونوادهی بچهاینکه گذشته و آینده -

 .م رو تلخ کردنهم گذشته و آینده

 .رو کردم سمت صوف

م دست منه، آینده و ی بچهم توسط تو تباه، صوفیه گارسیا؛ اما آیندهم توسط اونا تلخ شد و آیندهگذشته -

 .شهش توسط من ساخته میگذشته

 :لرزید رو به سام ادامه دادمبا صورت خیس از اشکم با صدایی که کامالً می

 گنـ*ـاه رو خراب کنیم؟ی این کوچولوی بیتوسط تو سام، توسط هر دومون. چرا باید آینده -

هام الی ضجهریختن دیگه اکتفا نکردم، خودم رو پرت کردم روی زمین، سرم رو کوبیدم به زمین و البهبه اشک

 :جیغ زدم

ای که خونواده هم یه بچه بودم، بچه های دیگه کمتر بود؟ مگه من خطایی کرده بودم؟ منمگه چی من از بچه -

 .خواستخواست، محبت میخواست، عشق میمی

 :هام رو گرفت که پسش زدم و جیغ کشیدمبلند گریه کردم و مشت کوبیدم به زمین. کسی شونه

 !ولم کن! بهم دست نزن -

 :صدای سام اومد

 !کنیبسه رها، کافیه! داری خودت رو داری نابود می -

 .گرفت؛ گریه کردم تا بلکه سبک و خالی بشمهام رو شونه
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 .صدای آروم صوف باعث شد نگاهش کنم

ش عشق بود، یه خونواده؛ اما هرگز صاحب بودی که تنها خواسته گی. تو فقط یه بچهحق با توئه، تو راست می -

خوب بده، کل  یجای اینکه به این دختر حداقل یه آیندهچنین چیزی نشد و در نهایت زنی پیدا شد که به

 .زندگیش رو تباه کرد

 :به من نگاه کرد و ادامه داد

ده؛ چون به فکر خودشه، چون کار پرورش میام که خالفتو خطاکار نیستی رها، من خطاکارم. من آدمی -

 .اومدم تو این راه؛ چون معتادش شدمخواد از این راه به منافع خودش برسه. من هرگز نباید میمی

 :و آنید ردوبدل شد و گفت نگاهش بین من

من زندگی شما دوتا رو خراب کردم، زندگی همه رو خراب کردم. خودم، خودم رو نابود کردم و بعد بدون  -

 !اینکه حتی چشمام ببینن، زندگی خیلیای دیگه رو هم به کثافت کشیدم؛ اما حاال دیگه بسه

 :بهم زل زد و ادامه داد

خوام تصمیمی رو بگیرم که تو گرفتی ان بسه، نابودی خودم بسه! بسه! میکردن زندگی دیگرخالف بسه، تباه -

 !خوام عادی باشم. کافیه این خطارها، می

 :هام از شوک حرفش متوقف شدن و دهنم باز موند. با تعجب بهش خیره شدم که آنید گفتاشک

خوام این واردش بشم؛ اما حاال می موندنمن هم از همون اول متنفر بودم از خالف؛ اما مجبور بودم برای زنده -

 .خطا رو کنار بذارم

 .به من نگاه کرد

 .مثل تو رها -

 :بهش نگاه کردم که صدای سام از کنار گوشم اومد

 .مون ناخواسته وارد یه بازی بد و خطرناک شدیمی ما خطا کردیم، همهدر واقع همه -

 :مانی به سام نگاه کرد و گفت

 .گرفتیم؛ اما باز هم تصمیمون باعث شد وارد یه بازی بزرگ بشیم، یه بازی بدغیرمنطقی تصمیم  -

 :ی حرف مانی رو زدطور زانوهاش رو بـغل کرده بود، ادامهتیرداد که همون

 .ای که پایانی نداره مگر اینکه خودمون تمومش کنیمبازی -
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 .صوف: با قلب و احساسمون

 .فرما بشهبدیا نابود بشن و خوبی حکمشه تمام آنید: چون احساسه که باعث می

 :و سام هم گفت

 !افزاراحساسی که از جنس یه سالحه، یه جنگ -

 :و من زمزمه کردم

 !ی احساسحربه -

 :از سام فاصله گرفتم و به همه نگاه کردم و گفتم

کنه. ود میست و حربه هم چیزیه که نابی احساس! احساسی که از جنس یه حربهآره دقیقاً همینه، حربه -

 !ی احساسهبدیای زندگیمون بشیم و تصمیم به نابودیش بگیریم. این یه حربه احساس ما باعث شد متوجه

 :سام سرش رو باال گرفت و گفت

ای خطامون بشیم، تصمیم به ترکش بگیریم و به زندگی عادی مون متوجهی احساسی که باعث شد همهحربه -

 .بپردازیم که حقمونه

 :ه کرد و ادامه دادو بهم نگا

 .ای که عاشقانه همدیگه رو دوست دارنای کنار خونوادهزندگی عادی -

 :لبخند زدم و دستی رو شکمم کشیدم و بهش نگاه کردم. زمزمه کردم

 .ی احساس باعث شد که این اتفاق بیفتهحربه -

 !ی احساس و همچنین این کوچولوسام: حربه

 :مانی گفت

 .ی خودمون رو تشکیل بدیمکه تا ابد خالف رو کنار بذاریم و خونواده پس بیاین قسم بخوریم -

 :صدا گفتیمهمه باهم یک

 !خوریمقسم می -

 :و صوف اضافه کرد

 .شهباند هم بالتردید کنار گذاشته می -

 :نگاهش کردم که سام هم گفت
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 .ی منسالهو همچنین باند چندین -

 :تیرداد گفت

هاوس داریم؟ اوه نه نه، من به همون پنتشه حداقل اون ماشینا و پوال رو نگهولی نمیببین من موافقم هستما؛  -

 !موال حیفه ام. بههم راضی

 .سام ابرویی باال انداخت

 امری؟ -

 !نه همین بسه -

 :م رو پاک کردم که مانی گفتشدههای خشکمن خندیدم و اشک

 !هاراستی بچه -

 :نگاهش کردیم که ادامه داد

 االن کجاییم و کی ما رو گروگان گرفته؟ما  -

*** 

 فرد مجهول

 .قربان، آماده هستن -

 :از پشت صندلیم بلند شدم، سر تکون دادم و گفتم

 .خوبه! حرکت کنیم -

 :های ساختمون پایین رفتم و پرسیدمی پایین راهنمایی کرد. از پلهمکس سر تکون داد و من رو سمت طبقه

 فرد مورد نظر هم هست؟ -

 :س جواب دادمک

 .بله قربان، هست -

 .عالیه! یادت باشه که اون مال منه مکس -

 .به یاد دارم قربان، گفته بودین -

سمت راست اشاره کرد. حرکت کردیم، لبخندی هم روی لـبم ی عمارت من شدیم و مکس بهوارد محوطه

 !نشوندم. پیروزی و همچنین انتقام نزدیکه



  
  

 

219 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

*** 

 رها

 :انباری زدم که تیرداد گفتلگدی به در فلزی 

 !وای در باز شد بدوین فرار کنیم -

 :ای گفت، بعد رو کرد سمت من و ادامه داداین رو با لحن مثالً زنونه

 شه؟ای، به نظرت اون در بار لگد تو باز میآخه مخ کلوچه -

 :برگشتم سمتش و غریدم

 !اهللخیلی زور داری بسم -

 :صبی گفتدهن باز کرد چیزی بگه که سام ع

 ور! نکنه قصد داری بالیی سر بچه بیاری؟بسه! رها بیا این -

که خواستم برم سمتش، صدایی از در انباری بلند سر جام متوقف شدم، نگاهش کردم و سر تکون دادم و همین

سرش یه مرد شد و بعد یهو باز شد. برگشتم و متعجب به در نگاه کردم که مردی داخل انباری شد و پشت

 .هدیگ

هام گرد شد. این همون مکس بود؛ مردی که اون شب داخل عمارت باهاش به مرد دومی که نگاه کردم چشم

 .رقصیدم

 :متعجب بهش نگاه کردم که با دیدنم لبخند زد و ابرویی باال انداخت. صدای اون مرد اولی اومد

 .تونی بریمکس، تو می -

و از انباری خارج شد. به اون مردی که داخل اتاق بود نگاه  گرد کردی من بود، عقبطور که خیرهو مکس همون

 :ی تیرداد رو شنیدمزدهکردم که صدای متعجب و حیرت

 !فاضل -

زده زل زده به همون مَرده. به مَرده نگاه کردم. فاضل؟! عموی متعجب به تیرداد نگاه کردم که دیدم شگفت

 !ناتنی سامیار که دنبال انتقام از سامه اینه؟

اون مرد، فاضل، نگاه کردم. پیر بود، موهاش رو که رو به باال شونه کرده بود و سیبیل بلند و ریشش همه  به

 های سیاهی داشت. مثل دزدهای دریایی گوش سمت راستش رو یه حلقه انداخته بود سفید بودن و ابرو و چشم
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 .هاش هم پر بود از خالکوبیو دست

 :فاضل لبخند زد و گفت

 اد، هنوز من رو یادته؟اوه تیرد -

 :تیرداد اخم کرد و فاضل به سامیاری خیره شد که با تنفر و اخمی پررنگ به فاضل زل زده بود. خندید و گفت

 !ی عزیزم، مشتاق دیداراوه برادرزاده -

 :تر شد و مانی غریداخم سام پررنگ

 کار توئه درسته؟ تو ما رو آوردی اینجا؟ -

 :فاضل خندید و گفت

 .یه مهمونی دورهمی داشته باشیمگفتم  -

 :این رو گفت و نگاهش افتاد به من و آنید و صوف، لبخند چندشی زد و گفت

 .تا بانوی زیبا هم برام آوردن! خوبه، باید دستمزدشون رو بیشتر کنمبینم که آدمام سهمی -

 :ندیده بودمش، غرید جوریاین بار سام با صدایی که از خشم فراوون دورگه شده بود و من هم هرگز این

 !تیکه کنماالن نیام بدنت رو تیکهامیدوارم دلیل خوبی داشته باشی برای اینکه همین -

 :فاضل به سام نگاه کرد. با لبخند ابرویی باال انداخت و گفت

 .بار این خشونت رو دیده بودماین خشونتت متحیرم نکرد سامیار؛ چون یه  -

 :ن لحن ادامه دادلبخندش از بین رفت و با سردتری

 !موقع کشتن برادرم -

 :سام داد زد

 !ی کثیفاون آشغال حقش مردن بود مرتیکه -

و خواست سمت فاضل هجوم بیاره که مانی و تیرداد سریع گرفتنش. حاال دیگه خبری هم از لبخندهای فاضل 

 :نبود، اخم وحشتناکی کرد و گفت

 .اون آشغال برادر من و پدر تو بود -

 :غریدسام بلند 

 .ی نجس پدر نبود، هرگز نبوداون مرتیکه -
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 :فاضل پوزخند زد و گفت

شی راد، جایی که کنم این رو خودت بهش بگی؛ چون تا چند ساعت دیگه به درک واصل میبهت پیشنهاد می -

 .برادر من هم اونجاست

 :این رو گفت و رفت سمت در، بازش کرد و قبل از اینکه بره، گفت

 .ی من، این هم پیشنهاد منت رو به وداع بپرداز برادرزادهاین چند ساع -

 .و بعد از انباری خارج شد و در رو بست. سریع دویدم سمت در و دستگیره رو باالوپایین کردم؛ اما قفل بود

 :به در لگد زدم و غریدم

 !لعنتی قفله -

 :آنید گفت

 توقع داشتی باز باشه؟ -

 :بود. رفتم سمتش که صوف گفتبرگشتم سمت سام که شدیداً عصبانی 

 .پرسم دقیقاً این بحث برای چی بود؛ چون باید سریعاً از اینجا فرار کنیمنمی -

 :مانی پرسید

 .جوری آخه؟ در قفلهچه -

 :آنید به جایی اشاره کرد و گفت

 .اونجا رو ببینین -

 :کرد نگاه کردیم. گفتمبه جایی که اشاره می

 .یه پنجره؟ کوچیکه -

 .ما بازهآنید: ا

 .تا که عمراً بتونیمشه؟ ما سهولی آخه کدوممون رد می -

 :و به خودش و مانی و سام اشاره کرد. صوف هم گفت

 .تونمبار کمرم صدمه دیده نمیمن هم چون یه  -

 .متعجب نگاهش کردم

 !وا -
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 .همینه که هست -

 :پشت چشم نازک کردم که آنید گفت

 !ا موندیم کهطوریه فقط من و رهخب اگه این -

 :تیرداد گفت

 .کنهره سراغ در و بازش میشه و میموردی نداره که، یکی از شما از اونجا رد می -

 اگه قفل باشه؟ -

 .تیرداد بادی به گلو انداخت

 .کاریروشای مخصوص خالف -

 :داری گفتم که آنید گفتکش« اوو»

 .بازی نکردماما من تا حاال تارزان -

 :که دوباره گفتمتعجب نگاهش کردم 

 .تونم خب سالم بپرمنمی -

 :هام رو تو کاسه چرخوندم و گفتمچشم

 .رماکی پس من می -

 :و حرکت کردم سمت پنجره که سام سریع بازوم رو گرفت و گفت

 حتماً شوخیت گرفته! دیوونه شدی؟! وضعیتت یادت رفته؟ -

 :نگاهش کردم و گفتم

 .تونمار رو کنم و از اینجا نریم بیرون. ولم کن سام! من میشه نتونم این کاما باز هم دلیل نمی -

 :که دهن باز کرد تا چیزی بگه، بازوم رو از دستش کشیدم بیرون و جدی گفتماخم کرد و همین

 .تونممن می -

 :و حرکت کردم سمت پنجره. صوف گفت

 !کاری نکنی دوبارهخراب -

 .برگشتم سمتش و چپ نگاهش کردم

 !بت تذکرتخیلی ممنون با -



  
  

 

223 
 

 
 

  98انجمن رمان کاربر  کیمیا وارثی | ی احساسحربه

ی آب کلفت اونجا رو گرفتم و خودم رو کشیدم باال. پام رو گذاشتم روی لوله و و بعد دستم رو دراز کردم و لوله

 :ی پنجره چنگ زدم و گفتمبعد به لبه

 .آهان آره رسیدم -

 !سام: مراقب باش نیفتی

کامالً رفتم باال. با هر دو دستم لبه رو ی پنجره بود فشار دادم و خودم رو کشیدم باال و دستم رو که روی لبه

 .ی پنجره بودمگرفتم و رفتم باال و بعد روی لبه

 .ور و در رو پیدا کنصوف: خوبه، حاال برو اون

ی پنجره رو هل دادم، خم شدم و بعد پاهام رو بردم بیرون و آویزونشون کردم و با یه سر تکون دادم و شیشه

 .جهش پریدم

ی به دوروبر انداختم. اینجا هم عمارته؟ به فضای بزرگ اونجا که پر بود از درخت و باغچه صاف ایستادم و نگاه

 .ها؛ اما کسی این اطراف نبودنگاه کردم و گشتم دنبال نگهبان

صدا هایی بیکردن دیوار، سعی کردم در رو هم پیدا کنم. با قدمسریع به دیوار انباری نگاه کردم و با دنبال

کردم تا اینکه به در رسیدم. سریع دویدم سمتش و دستگیره رو گرفتم و پایین ار رو دنبال میدویدم و دیومی

 .دادم، مطابق حدسم قفل بود

م رو در آوردم و خواستم با قفلش در رو باز کنم که یهو صدای فاضل رو شنیدم. از جام پریدم و کالفه گوشواره

 .دویدم سمت درختی و پشتش قایم شدم

 :هام رو تیز کردم و صداش رو شنیدمزد. گوشدورتر دیدم که داشت با تلفن حرف می فاضل رو کمی

 .آره، درسته. نه مکس، همین امشب! گفتم همین امشب -

 :مکث کرد و ادامه داد

 .شون رو خودت تموم کنطور که گفتم سامیار مال منه، کار بقیهدرسته! همون -

 مون بمیریم؟یعنی امشب قراره همه دور شد و دیگه من صداش رو نشنیدم. امشب؟

م رو داخل قفل دستگیره کردم. سریع از جام کنده شدم و آروم دویدم سمت در، قفل گوشوارهباید دنبالش می

کردم و چرخوندم و با بازشدن در، دیگه صبر نکردم. سریع دویدم سمت جایی که فاضل بود و شروع کردم به 

 .تعقیبش
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 .ی زیادی ازش دنبالش رفتمجا بود و داخلش شد، من هم آهسته و با فاصلهرفت سمت ساختمونی که اون

در عجب بودم که چرا اینجا هیچی نگهبان نداره. شاید دوربین داره یا شاید هم اونها رو مرخص کرده یا از 

 .اینکه اینجا امنه اطمینان داره

 .ی عریضی و باال رفتپلهسمت راهاز سالنی که بودیم، داخل راهرویی پیچید و من هم حرکت کردم. رفت 

 .رفتمهمه پله پنچر شدم؛ اما باید میبا دیدن اون

باز گذاشت. همه پله رو باال رفتیم، سمت در بزرگی رفت. بازش کرد و داخل شد و در رو نیمهبعد از اینکه اون

 .سریع رفتم سمت در، پشتش قایم شدم و به داخل سرک کشیدم

ل و میز و صندلی و همچنین یه میز کار با یه مانیتور. فاضل رو دیدم که رفت سمت یه در یه اتاق بزرگ با کلی مب

ی کل دیوار مات بود و ای، عجب! شیشهکوچیک داخل اتاق. دیوارش تمام شیشه بود. یه دیوار شیشه

 .ور در رو ببینمتونستم اوننمی

 .وم و آهسته داخل اتاقش شدموقتی مطمئن شدم که فاضل رفت داخل اون اتاق و در رو بست، آر

ای و نگاهی به در خیال بشم. رفتم سمت دیوار شیشهنفسم رو فوت کردم بیرون و سعی کردم استرسم رو بی

 .کنهکار میانداختم. معلوم نبود داره چی

ی بیرون رو دیدم و فهمیدم که بیرون شهر ی بزرگی که داخل اتاق بود و کل منظرهبرگشتم سمت پنجره

ای که روش بود نگاه کردم و خواستم یکی از کاغذها رو م. رفتم سمت میز کارش. به کاغذها و یه اسلحههستی

 :بردارم که کسی گفت

 !فضولی کار خوبی نیست، محض اطالع -

 .سرم دیدماز جام پریدم و سریع برگشتم که فاضل رو درست پشت

 :زده گفتموحشت

 ...تو... تو -

 :خندید و گفت

 کردی؟ چیه؟ تعجب -

 :کوبید بهش نگاه کردم که گفتبا قلبی که تندتند می

 جوری فرار کردی هان؟خب وروجک کوچولو، چه -
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 .اخم محوی کرد

 سامیار کجاست؟ -

 :ترسم رو فرو دادم و گفتم

 تونی سامیار رو بکشی؟تونی موفق بشی؟ فکر کردی میتو فکر کردی که می -

 .یه قاتل سزاش مرگه -

 :غریدم

 !اون قاتل نیستاما  -

 :داد زد

 !اون برادر من رو کشت -

 :و من هم داد زدم

 .خواست اون رو بکشهچون برادرت می -

 :غرید

 .اما این اتفاق نیفتاد و در عوض برادر من مرد، توسط سامیار. اون قاتله و باید بمیره -

 .مگه نگفتی یه قاتل سزاش مرگه؟ پس من هم بعد از کشتن سام باید بکشمت -

 :وزخند زد و گفتپ

 !البته اگه زنده بودی -

 :نیشخندی زدم و گفتم

 .اشتباه نکن فاضل، این تویی که قرار نیست زنده بمونه -

 .سرم دست دراز کردم و اسلحه رو برداشتم و بالفاصله سمتش شلیک کردمو بعد از پشت

 .های منی فاضل برابر شد با گردشدن چشمصدای قهقهه

 :نگاه کردم و فهمیدم که اصالً فشنگ نداره. زمزمه کردممتعجب به اسلحه 

 !نه -

 .دیره -

 خواستم سرم رو بلند کنم که یهو فاضل رو در چندقدمی خودم دیدم. قبل از اینکه بخوام فرار کنم، مشت 
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 .محکمی کوبید به شکمم که ضعف کردم. رفتم تو شوک که هلم داد و من تلوتلوخوران پرت شدم روی زمین

 .دم و خواستم بلند بشم که لگدی به زانوم کوبید که جیغ زدمنالی

ت رها بودی درسته؟ خب رها به نظر من مرگ حق تو نیست، تو جوونی. من یه پیشنهادی دارم. من زنده -

عالوه من آمار تو و رئیست صوف رو دارم؛ حتی دوستت شرطی که برای من کار کنی، کامالً منطقیه. بهذارم بهمی

تونی برای من مفید باشی و من هم در کار موفقی، میدونم که تو یه خالفتون رو و میدر واقع آمار همهآنید. 

 کنم. چطوره؟ازاش ازت مراقبت می

خیز شدم. پام رو دراز کردم و محکم کوبیدم به پاهاش که تعادلش به هم خورد و نفس گرفتم و از جام نیم

ای. خواستم درش رو باز کنم که فاضل و دویدم سمت اون دیوار شیشهپخش زمین شد. سریع از جام بلند شدم 

 :موهام رو از پشت کشید و گفت

 .جواب من رها؟ این جواب نیست -

 :جیغ زدم

 !ولم کن عوضی -

 :روم و گفتمن رو هل داد و اومد روبه

 شی یا نه؟جواب. شریک می -

 :هاش و غریدمبا خشم و نفرت فراوون زل زدم تو چشم

 !حاضرم بمیرم؛ ولی هرگز شریک تو یکی نشم -

 :اخم کرد و غرید

 ![...] یدختره -

 :تر شد. با نفرت نگاهم کرد و بلند غریدتو صورتش تف انداختم که عصبانی

 حاضری بمیری؟ -

 :و بعد بلندم کرد و داد زد

 !پس بمیر -

ها خرد شدن و من با مام شیشهای. با شدت به دیوار برخورد کردم، تو بعد پرتم کرد سمت دیوار شیشه

 .شدت دوروبرم ریخته شد، روی زمین فرود اومدمهایی که بهشیشه
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ای کردم و سعی کردم بلند بشم؛ اما هام جاری شده بود، نالهلرزید و خونی که از صورت و دستبا بدنی که می

هام دودو فتادم روی زمین. چشمجون اای کردم که خون از دهنم زد بیرون و بیدوباره پخش زمین شدم. سرفه

طور ناگهانی دید، صداها برام گنگ بودن و سرگیجه داشتم. هیچی قابل تشخیص نبود؛ اما بهزد و تار میمی

 .تونستم صدای جیغ آنید رو تشخیص بدم و دیدمش که اومد داخل اون اتاقک و دوید سمت من

 :جیغ زد

 !رها -

لند بشم. نیم اینچی از زمین فاصله گرفتم که نزدیک بود دوباره خودش رو انداخت کنارم و کمک کرد تا ب

بیفتم؛ اما آنید زیر بازوم رو گرفت و کمکم کرد بایستم. باهم از اون اتاقک خارج شدیم و من سام و مانی رو 

 .دیدم که با فاضل و تیرداد و صوف با مکس درگیر بودن

 :نالیدم

 این... اینجا چه خبره؟ -

 :رو چسبید و گفت تر منآنید محکم

 .ولش کن رها، باید سریع ببرمت پایین. ما با زهرا و حامد و زکریا تماس گرفتیم -

 .متعجب برگشتم سمتش

 چی؟ -

 :ای برای فاضل پرت کرد. جیغ زدممن رو کشوند سمت در که دیدم مکس اسلحه

 ...سام اون اسلحه دا -

 .اما وسط حرفم دوباره خون باال آوردم

 :من و فاضل انداخت و دوید سمت من. داد زدم سام نگاهی به

 ...نه سا -

 .و باز هم استفراغ خون

 .زده به سام نگاه کردم و سریع دویدم سمت فاضلفاضل رو دیدم که سام رو نشونه گرفت. وحشت

 :آنید جیغ زد

 !رها -
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 !سام: جلوش رو بگیر

ای مایل کردم و شلیک کرد. لوستر که خواست شلیک کنه، دستش رو سمت دیگهدویدم سمت فاضل و همین

مون به شدن همهبزرگ باالی سرمون با شدت کنده و پرت شد روی زمین. جیغ من و آنید یکی شد با پرت

 .تر از قبل شدمهای کریستالی و قطعات لوستر رومون پاشیده شد و من زخمیشیشهای. خردهگوشه

چندمتری خودم دیدم که سعی داشت اسلحه رو روی سامی  شیشه بیرون اومدم و فاضل روهمه خردهاز بین اون

زده از جام بلند شدم و لنگون زنون و وحشتنفسشد. نفسور پرت شده بود و داشت بلند میتنظیم کنه که اون

 :حرکت کردم سمت فاضل. لگدی به دستش زدم که تفنگ پرت شد و اون داد زد

 !ی آشغالدختره -

 .جا افتاده بود ی بزرگ و مکسی که دقیقاً همونه سریع دویدم سمت اون پنجرهو خواست سمتم هجوم بیاره ک

صوف با دیدنم و نگاه من بهش، منظورم رو گرفت و سریع مکس رو هل داد. قبل از اینکه مکس به خودش بیاد، 

ی بزرگ برخورد کرد، کل ی پنجرهمن گرفتمش و محکم پرتش کردم سمت پنجره. مکس با شدت به شیشه

 .یشه خرد شد و فرو ریخت و مکس هم پرت شد پایینش

فاضل که این صحنه رو دید و قصد من رو هم فهمید، تو چندقدمیم توقف کرد؛ اما همون موقع با تیری که توسط 

سرش به کمرش شلیک شد، فریاد بلندی زد و چند قدم به جلو پرت شد و من هم سریع وارد عمل سام از پشت

م و وقتی طرفم پرت شد، محکم هلش دادم سمت صوفیه. صوف هم پاش رو دراز شدم و کشیدمش سمت خود

کرد و مانعی برای فاضل به وجود آورد و فاضل هم سکندری خورد و فریادزنان از پنجره پرت شد پایین. 

دویدم اون سمت و پایین رو نگاه کردم. جسدهای غرق در خون فاضل و مکس رو دیدم که از این ارتفاع بلند 

 !شده بودن و باالخره به درک واصل شدن پرت

بم نشست. نفس عمیقی کشیدم و دیگه اجازه ندادم درد رو بیشتر تحمل کنم، خودم رو رها کردم لبخندی روی ل

 .و فرود اومدم روی زمین

*** 

 .نه -

 کیان؟ -

 .کنن ایاننه، همه صداش می -
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 متین؟ -

 .گن ماتیکبهش می -

 :های سام گرد شد و گفتچشم

 مازیار چی؟ -

 .وخیارگن ماستمی -

 داروین؟ -

 .شبیه دارچین -

 .سامیار بدبخت واقعاً درحال رددادن بود دیگه

 !مکس البد بذاریم -

 .افتمنه، یاد اون مگسه می -

 :ابرویی باال انداخت که تیرداد گفت

 ساتیار چی؟ -

 .افتمنچ! یاد ساطور می -

 :تیرداد رو. مانی گفتهای و همچنین داشتیم گردشدن چشم

 !آخه اصالً از کجا معلوم پسره؟ شاید دختر باشه -

 :سامیار کالفه گفت

 .کنه مثالًبینی میرهاست دیگه، پیش -

 :آنید گفت

 !خدا کنه دختر باشه -

 :زهرا به بازوش مشت زد و گفت

 .ترهایش دختر! پسر که باحال -

 :آنید چپ نگاهش کرد و گفت

 !د تو رو گرفتآره آره، شاید اوم -

 :مون زدیم زیر خنده. صوف گفتهای زهرا گرد شد که همهچشم
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 .هاتر دخترا، بیمارستانهکم آرومیه -

 :جا شدم و گفتمروی تـخت جابه

 .ذارم آرتینم پسر بود اسمش رو میاگه بچه -

 .ترهولی مازیار قشنگ -

 .وخیارگن ماستمیکنن، بهش ش میوقت همه تو مدرسه مسخرهگفتم که اون -

 .اسمای دیگه چی؟ داروین و متین و اینا -

 .کنناینا رو هم گفتم که چطور مسخره می -

 .هاش رو تو حدقه چرخوند و به دیوار تکیه دادسامیار کالفه چشم

 :مانی که روی صندلی نشسته بود، گفت

 .عد تصمیم بگیرین اسمش چی باشهدنیا بیاد اصالً ببینین دختره یا پسر، بگم صبر کنین به من که می -

 :کرد، اومدیهو صدای آنید که داشت داخل یخچال فضولی می

 !ایول کمپوت -

 :کرد، گفتباز می طور که درش روو یه کمپوت آناناس از یخچال بیرون آورد و همون

 .دلم برای کمپوتای ایران تنگ شده بود -

 :ت سمت آنید و گفتش رو از روی در اتاق برداشت و رفزهرا هم تکیه

 .اتفاقاً من هم دلم تنگ شده، به من هم بده -

 :سـینه نشست روی صندلی و گفتبهصوف دست

 .مون به ایران برگشتیم با تحوالتی بزرگخوشبختانه همه -

 :رفت، گفتو به من نگاه کرد و من لبخند زدم. تیرداد که داشت با کنترل تلویزیون ور می

 .ام قهرمولی من همچنان با س -

 :سام مشتی به بازوش زد و گفت

 .هاوس قهر باشی، اکی قهر باشاگه قراره برای اون ماشینا و پنت -

 !همه دارایی رو ول کنی بیای ایران، هان؟بشر آخه چطور دلت اومد اون -

 .سام ابرویی باال انداخت که مانی محکم کوبید به سر تیرداد
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 !آخ -

 .به وطنت و دیگه هم قرار نیست سمت خالف بریمانی: خوشحال باش که برگشتی 

 :تیرداد سرش رو ماساژ داد و گفت

 !بله خیلی خوشحالم -

 .ای کردبعد ایشی گفت و روش رو طرف دیگه

 :خندیدم و گفتم

 .ولی من خیلی خوشحالم که بعد از یه عمری خالف رو کنار گذاشتیم -

 :سام بهم لبخند زد و گفت

 .و شروع کنیمی عادی یه زندگی عادی رو قراره درست مثل آدما -

 :ها دست انداخت دور گردن زهرا و کشیدش سمت خودش و گفتآنید مثل وحشی

 .کنار همدیگه -

 :و زهرا هم که سعی داشت دست آنید رو از دور گردنش باز کنه، گفت

 .آره کنار وحشیا -

 :همه خندیدیم و صوف هم گفت

 .کنار همدیگه مثل یه خونواده -

 .ستای که تا ابد جاودانه: خونوادهمانی

 !کنه؛ ولی خوشحالمتیرداد: هرچند که آرزوی اون خوشگال تا ابد تو حلقم لونه می

 .لبخند پهنی زدم و دستی به شکمم کشیدم

 .مون تلخ بود و زندگیمون هم پر بود از خالف و گنـ*ـاه؛ اما تموم شداین پایان داستان مایی بود که گذشته

 .بود« ی احساسحربه»و تنهایی و خالف تموم شد و مسببش هم  درد و غصه

 پایان

*** 

 :سخنی از نویسنده

 گم بابت اتمام ی شما عزیزان خسته نباشید میی احساس هم باالخره تموم شد و من هم به همهخب، حربه
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 .خاطر خوندن این رمانکنم بهخوندن رمان من و تشکری می

 !های عزیزکنندهاز ناظر گرامی و خوانندگان و حمایتکنم همچنین تشکری ویژه می

میل شما عزیزان بوده باشه و جا داره که بگم واقعاً از اینکه تموم شد، ناراحتم! ی احساس بابامیدوارم که حربه

 .اما باالخره هر چیزی پایانی داره

 .ترش کنمعی کردم عاشقونهی احساس سکه من سر این رمان حربه ای هم که هست اینهالبته موضوع دیگه

با اینکه ژانرشون « آشاماَبَر خون»و « انقراض نسل جاودانان»ی شما متوجه شدید که دو رمان قبلی من حتماً همه

 !نظرم اصالً نبودعاشقانه هم بوده؛ ولی خب خیلی عاشقونه نبود، در واقع به 

هاییم رو که ژانر عاشقانه هم دارن، به بعد، رمان کنم که از این رمانام رو میگم که تمام سعیو من حاال می

 .کنمهای بعدیم هم میام رو کردم و تمام تالشم رو برای رمانی احساس سعیبیشتر عاشقانه کنم. سر حربه

شه که اون رمان عاشقانه باشه! اون احساس کاراکتره که های عاشقانه باعث نمیکه صحنه اما موضوع مهم اینه

 !ستاون رمان عاشقانهده نشون می

اینکه کاراکتر چه احساسی به فرد مقابلش داره و اون رو بیان کنه، این در اصل عشقه؛ نه اینکه کل رمان فقط 

 .ستوقت بگیم این رمان عاشقانههای عاشقانه و اونباشه صحنه

 .تر بشنهای بعدیم عاشقانهکنم تا رمانهرحال من تمام تالشم رو میبه

ی حربه»که به احتمال نود درصد و شاید هم حتمی  مونه اینهتوجه و مهمی که باقی می ی قابلنکتهو در آخر، 

 !رو هم بنویسم« ۲احساس 

ی من بود و خب خیلی راضی به اتمامش نبودم؛ برای همین تصمیم دارم جلد ی احساس مورد عالقهرمان حربه

 !نویسمدومش رو هم بنویسم و احتماالً هم می

 .شهی احساس هم نوشته میه احتمال خیلی باال، جلد دوم حربهپس ب

 !ختم کالم

 دوستدار شما، کیمیا وارثی
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 منبع: انجمن رمان 98

برداری از آن، پیگرد قانونی به همراه دارد!است و هرگونه کپی  98این اثر متعلق به رمان   

تایپ و دانلود رمان مرجع 98رمان   

تایپ و  ،محفلی دوستانه برای ایرانیان است. در صورت تمایل به هر نوع همکاری با مجموعه 98نجمن رمان ا

:بر روی لینک زیر کلیک کنید ،دل نوشته و آثار خود و یا خواندن آثار دیگران ،نشر رمان  

 عضویت در انجمن رمان 98            
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