
 آبیانتقام 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   



 آبیانتقام 

2 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آبیانتقام 

3 
 

 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 

  

 

 کنه. یو رو م ریگناه قصه رو ز یدختر ب یشه که زندگ یرمز شروع م هیرمان از  نیا

 قصه تنها شروع ماجراست. یشدن دلسا دهیپدر دختر و دزد مرگ

 .اهویو پر ه بیعج یماجرا هی

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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... 

 !اهیس میو زندگ ستیآب نگاهم

 غرق خاکسترم. یگاریس ریز نیا در

 .ستینگاهم همچنان آب اما

 زند. یرا کشتند و هنوز هم نگاهم برق م پدرم

 ام. ستادهیجدا کردند و هنوز هم ا میاز آرزو ها مرا

 کردنند و من هنوزم زنده ام. چهیرا باز عشقم

 قصه ام. یدختر چشم آب من

 شود. یخاموش نم نگاهم

 زند. یاما آتش م ست،یآب

 کفشم یپاشنه ها ریرا ز گاریس نیا

 کنم. یم له

 نشود. یگاریکس س چیه یزندگ تا

 .رمیگ یم انقام

 .یآب یانتقام

 .یدیمرجان فر سندهینو

 انجمن رمانکده. عضو

 ..سندهینو نیا یرمان ها گرید

 داران کاله
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 نبود. یکیبود  یکی

 یگاریس یزندگ

 .ربات

 بد پسر بدتر. دختر

 ها سندهیهمکار ها. و نو گریو د یغالم یتشکر از انجمن و اقا با

 1پارت #

 که یموضوع خوشحال بودم چون بدن پر از خون بابام و در حال نیرو گرفته بود و از ا دمید یو اشک جلو دمیلرز یم

 .نمیبدنش سالم نمونده بود رو نب یتو ییجا

 صدات و در ینتون یاز پشت در اتاقت حت یبارون کنن ول ریکه پدرت رو ت ینیچشمات بب یچقدر سخته جلو ایخدا

 یکردم چون نم یدندونام فشرده بودم که طعم خون رو احساس م نیحسم رو ب یسرد و ب یاون قدر دستا یاریب

 نفس هام رو هم بشنون. یصدا یحت خواستم

 پوش به خودم اومدم اهیزنگ تلفنِ اون مرد س یصدا با

 سیو معلوم ن گذرهیچهارده سال از اون ماجرا م بایربان تقرکدُ همراهش نبود...بله. ..اما ق ری:بله قربان!؟...نه ...خمرد

 اون

 میگرد ی...چشم االن بر م میرو االن کشت یعوض نینره ...بله ا ادشیکار کرده تا  یکُد چ با

 داشتن گفت: یکه کت و شلوار مشک یبعد تلفن رو از کنار گوشش برداشت و به اون دوتا مرد و

 میبر دیبا-

 از مردا گفت یکی

 که رمز دستش نبود! نی!ام؟یکن کاریچ نیبا ا-
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 میرو بسوزون نیو بعدشم ا میخونش رو بگرد دیبا یآره ول-

 پشت شیآرا زیهق هقم رو خفه کنم ...عقب عقب رفتم که خوردم به م یتونستم صدا ینم گهیاومد تو دهنم د قلبم

 بلند شد یوحشتناک یکه صدا سرم

 که در اتاق باز شد نتونستم یبد بود که تا وقت نقدریحس شده بود و حالم ا یترس به اطرافم نگاه کردم بدنم ب با

 بکنم. یحرکت نیتر کیکوچ

 یکدُ کجاست؟ و اونم گفت نم دنیکه ازش پرس یکه بابام رو درست زمان وونیباز شد و اون سه تا ح یبد یبا صدا در

دستاش باشن  ریاومد اون دوتا ز یکه با تلفن حرف زده بود و به نظر م یکشتنش...وارد اتاق شدن، اون وسط دونم،

 کی

 پوست ها بود اهینگاه کردم درست مثل س اهشیچندش زد و از سرتا پام رو اسکن کرد به صورت س لبخند

 دهیو رنگم حتم داشتم پر دیلرز یاز ترس م بدنم

 از اون نداشتن. یدوتا هم دست کم اون

 بهت صدمه بزنم ... ادیز ادیجوجو؟!نترس، دلم نم یبودجا  نیتو ا ی: آخمرد

 داد زدم یپر از بغض یصدا با

 هااان؟! نیستی!؟...ازتون متنفرم، شما مگه آدم نن؟ی...چه طور تونستوونایح-

 2پارت #

 و شکستم ...تا به خودش اومد زیم یلبه  دمیرو برداشتم و محکم کوب یعسل یکه گلدون رو کیاومد نزد یم داشت

 رو، روبهش گرفتم و گفتم: شهیش

 گمشو...عقب..ب..برووو-

 یکه افتادم رو یو برگردوند؛ طور چوندیحرکت دستام رو پ کی یخنده و بعد همون مرده تو ریسه تاشون زدن ز هر
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 تخت،

 شو در کتش اصلحه بیمن در مقابلش واقعا جوجه بودم از تو ج یکردم، ول یرو از درد بسته بودم و تقال م چشمام

 ام و گفت: قهیشق یسرش صدا خفه کن گذاشته بودن، گذاشت رو آورد؛

 که کشتن بابات برام مثل آب خوردن بود تو که ... یدی!...د؟یریبم یخوا ی...نکنه مسیه-

 پوست صورتم به حرکت در آورد و گفت یاصلحه اش رو نوازش گونه رو بعد

 یجوجه ا یلیخ-

 تخت بود خفه کردم ، یکه رو یبالشت یهق هقم رو تو یبه مرگم نمونده؛ صدا گهید یزیکردم چ یم احساس

 کولش انداخت یدستام رو بست و من و رو میمثل س یزیچ کی با

 شال درآورد و محکم دور دهنم بست کیدر کمدم رو باز کرد و  شونیکیبه هوا بود که  غمیکردم و ج یم تقال

 سوخت. یم بیو دادام گلوم عج غیج از

 نیبزن شیو خونه رو هم آت نیکن ستیرو راست و ر نجایبرم شماهم ا یرو م نی:من ادهمر

که فکر کنم  نیزم یپرتم کرد رو هویگرد شد و شروع به تقال کردم و شروع کردم به مشت زدن بهش که  چشمام

 کمرم

 گوشه افتادم. کیحال  یکه از درد ب یطور زدیو شروع کرد محکم به شکمم لگد زدن با تمام قدرتش م شکست

 نداخت رو کولش گفت: یرو م فمیکه بدن نح یحال در

 پدر سگ. یکه حرف گوش کن یتا تو باش-

 .ختیبدن خون آلود بابا جلوم بود اشکام رو گونه هام ر میاومد یم نییپله ها که پا از

 نگاهم رو به خونمون و بابام کردم و چشمام رو بستم. نیآخر

 3پارت #
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 .یبرام تار بزن دیدر نرو که امشب با رشیباباجون از ز-

 مهربونش بهم نگاه کرد و گفت: یمشک یبا اون چشما بابا

 خودش تورو واسم گذاشته ی...اون رفته به جایمادرت هیدرست شب-

 و گفت دیلُپم رو کش و

 طونیش-

 زدم و گفتم: لبخند

 !عه عه عهطون؟یها...ش یکشور نیتو مثال مهندس نفت ا ده،یعه بابا از تو بع-

 و گفت: دیخند بابا

 بدم و بعد... حیرو توض ییزایچ کیواست  دیزنم بعدشم با یبعد شام برات تار م-

 و با استرس گفتم: دمیاز جام پر شهیو شکستن ش کیشل یصدا با

 شده بابا؟؟؟ یچ-

 بست گفت: یکه در ، رو م یسمت اتاقم و درحال دیدستم رو گرفت و دو زود

 ...باشه؟! رونیب ایافتاد ن یهر اتفاق-

 استرس و من من گفتم با

 امیمنم م ؟یریبابا کجا م-

 تند تند گفت: ببا

 ؟یفهم یم ،یمهم یلیتو خ ؟یدیفهم رونیب یایب دیافتاد نبا یهر اتفاق-

د سه تا مر دمیدر د ینکرد، از ال یمن توجه یو زود رفت و به صدا کردن ها دیرو بوس میشونیبعد بغلم کرد و پ و

 وارد
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 گرفت و گفت: شونیکیبابا رو  ی قهیشدن و  خونه

 فقط بگو کُد کجاست دمی...مثل قبال لِفتش نم یفرار یبه به آقا-؟ _؟

 آروم گفت: بابا

 دونم ینم-

 مشت محکم به صورت بابا زد و داد زد: کیمرده  که

 کشمت که... یم ید اگه نگ -

 .شنیهم کشته م گهید یها یلیو خ یکشی: و اگرهم بگم منو مبابا

 اون کدُ کجاست گمیبار آخر م ی؟ مرد: برا_

 دونم ی: نمبابا

 شدن من از اتفاقات شوم سه ساعت قبل؛ داریگلوله مصادف شد با ب یصدا و

داد که  یمن هم نشون م سیخ یبود و صورت و موها یکت و شلوار یاز اون مردا یکیسطل آب به دست  کی

 یچجور

 شدم. داریب

 4پارت #

 بود. کیکوچ بایاتاق تقر کیس به اطراف نگاه کردم که تر با

 بسته شده بودم و نور یصندل کی یرو میهست یمیانبار قد کی یتو یکنم که انگار یکنم فکر م یکه دقت م نه،حاال

 اطراف رو پر کرده بود. یکم

 کرد. یواقعا درد م پهلوم

 خفته یبایز ری: صبح بخمرد
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 کیکوتاه بود و  ناشیتنم بود که آست یبافت مشک کینفرت بهش نگاه کردم که اخم کرد،به لباسام نگاه کردم  با

 پام بود، یمشک یو کفش کتون یمشک یشلوار ل کیقرمز هم با  شرتیسو

 اطرافم پخش شده بود سیخ موهام

 شد.بغض گلوم رو فشرد و اشک تو چشمام جمع  شیاتفاقات چند ساعت پ یادآوری با

 .رهیهم باعث شده بود درد بگ نیبه پشت بسته شده بود و هم دستام

 که پشتش بسته بود وارد شد. یجوگندم یقد بلند با موها یساله  ۴۰ بایمرد تقر کیدر اومد و بعد  یصدا

 رفت و بعد از ارویگفت که  یزیچ کیو با سر به اون مامور بغلم  ستادیترس بهش نگاه کردم که اومد رو به روم وا با

 من گذاشت و با عالمت سر، مرده از اتاق خارج شد. یرو، رو به رو یاومد صندل یبا صندل قهیدق چند

 درسته؟! یدلسا باش دی: من هاکان هستم و تو هم بامرد

 اخم سر تکون دادم که، ادامه داد: با

 .ستین یکار سختندارن و اگر من بخوام کشتنت براشون  یشوخ یمن با کس یکه آدما یدیخب د-

 اخم بهش نگاه کردم با

که قرار بود اون رمز  یکرده و درست زمان یبود رو طراح نیتا رقم به الت ۱۰۴کدُ هست که پدرت رمز اون رو که  کی-

 رو

 کنم و به دایبار سوم تونستم اون رو پ یخوام، فرار کرد و حاال من برا یم یلیمن اون رو به چه دل دیمن بده فهم به

 داد اما تو حیکشمش که اونم مرگ رو ترج یهم م ایبگه رمز کجاست  ایخوام مثل قبل فرار کنه  یگفتم که نم افرادم

 بهت گفته مگه نه!؟؟ ییزایچ کیو عاقل تر از اون و حتما،  یدخترش

 تار کنم.تونستم مثل همه رف یپدرم نم یکرد اما منم دلسا بودم و با قاتل ها یبود که آدم وحشت م یطور صداش

 شدم و گفتم: لیرو با زبونم تر کردم و به جلو متما لبم
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 !؟؟یدیگفتم فهم یبازم نم دونستمیدونم اگر هم م یهم نم یزیگم،البته چ ینم یچیمن به شما ه-

 پوزخند زد و گفت: تیجد با

 دید میخواه-

 گفتن و رفتن. یو با اجازه ارو دو نفر آوردن داخل  زیم کیرو فشرد که در باز شد و  بشیج یسر خودکار تو و

 شوکر درآورد، کیرو باز کرد و از داخلش  زیم یرو یدر جعبه  تیو جد یبا خونسرد هاکان

 .....ستادیوا قلبم

 5پارت #

 زد و دستام عرق کرده بودن آرو م گفت: یترس قلبم تند م از

 ره؟یعشقم بم یتو باعث شد یمادرت عشق من بود ول یدونست یدلسا....دلسا ...م-

 بلند شد و گفت: یعصب بعد

 اومدنت، اون مرد حروم زاده هرچند... ایبا به دن-

 ادامه داد: دیکش یموهام رو م انهیکه وحش یدرحال

 اون بره. یباعث شد وونیح هیاما بازم دوستش داشتم و تو دیهرچند بابات دلش رو دزد-

شه؛ گردنم خشک شده  یبدنم سوزن سوزن م گردنم گرفت و دکمه رو فشرد که احساس کردم ریشوکر رو ز ییهوی

 بود

 ،یانگار

 از حرکاتش معلوم بود. نیداشت و ا یو ناله کنم، اون انگار مشکل روان چمیگردنم باعث شده بود به خودم بپ یتو درد

 دمیشوکر رو به طرف شکمم گرفت و دکمشو زد که به وضوح لرز دوباره

 هم تو معدم نبود یچیتو معدم بود رو باال آوردم، البته ه یهرچ
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 شیپوست آت ریکه داره از ز نیسوخت، احساس ا یو گردنم م دیلرز یدستام رو از پشت باز کرد، بدنم م تیعصبان با

خون رو از بغل لبم حس کردم. دستام  یبلند بکشم که محکم زد تو صورتم که گرم غیج کیباعث شد که  رهیگ یم

 رو به

 نیو موچ ریو ناخن گ یچیو درشت و ق زیر یرو باز کرد که توش چاقوها یچرم فیک کیبست و در  یصندل یجلو

 و...

 .بود

 قدرت تکلم هم نداشتم یترس حت از

 نباشه به صورتم نگاه کرد و گفت: ایدن نیتو ا انگار

 که فقط با رمز یدستگاه م،یدیبعد اون دستگاه رو د م،یکرد یکار م شگاهیآزما کی یتو انایو دا دیمن و پدرت نو-

کاسه  کی یها دستم تو یمن با روس دنیفهم یوقت یکرد؛ بابا و مامانت رمزش رو تونستن بسازن ول یکار م خودش

 اس

 ،یاونا ازدواج کردن و تو.. .تو دلسا،تو به وجود اومد دم،یکش یزندان درد م یکه که من تو یلو دادن و درحال منو

 شب

و رمز هم دست اون  ؟یفهم یم رهیبم انایدا یکه باعث شد یتو بود نیا یول هیمن فرار کردم و رفتم روس تولدت

 یبابا

 فتهیب آشغالت

 هوا رفت. غمیج یمچ دستم که صدا یرو دیکش هویبعد چاقو رو برداشت و  و

 سنگ هم نبود. یکرد اما اون حت یهام دل سنگ هم آب م ناله

 6پارت #

 بود. سیاز اشک خ صورتم

 نیگرفت، اول یم شیگلوم داشت آت غیحس شدم؛ از درد و ج یدستم که ب یرو دیرو داد باال و چاقو رو کش نامیآست
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 و گفت: دیرو کش خط

 من بودم. نیا-

 زمان نبود، نیسکوت اتاق رو شکست اما اون انگار واقعا تو ا غمیج یکه دوباره صدا گهیخط د کی

 حس شده بود؛ آروم گفتم: یرفت و بدنم ب یم جیشدم سرم گ یهوش م یداشتم ب بایکه تقر دیکش گهیخط د کی

 ایخدا-

 و گفت دیکش گهیخط د کی

 چقدر خوشگله نیدوتا هم مامان و بابات ان،بب نیا-

 زد، یول کن نبود؛ قلبم تو دهنم م وونهیغرق در خون و اون د دستم

 به خودش اومد و گفت هوی

 .فتمیمامانت ب ادی تیآب یچشما دنیدوباره با د خوامیمامان و بابات، نم شیپ یبر دیتو هم با-

 و گفت: میشونیپ یرو برداشت و گذاشت رو زیرو م ی اسلحه

 خداحافظ دلسا-

 هویمرگ که  ینامرد حروم کردم هه، آماده بودم برا یایدن نیا یاشکم رو هم تو یقطره  نیرو بستم و آخر چشمام

 در

 باز به شدت باز شد و چند نفر با اسلحه وارد شدن انبار

 نگاه کرد و گفت: رونیبه ب یاومد. هاکان با نگران یم کیشل یصدا رونیب از

 شده؟! یچ-

 از افرادش گفت: یکی

 نجانیا نیقربان افراد الو-
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محکم زد تو گوشم  یکیتقال کردم که  یحال یزود دست و پام رو باز کرد و خواست منو بندازه رو کولش که با ب هاکان

 و

 کرد. بلندم

 شدمیحس تر م یو من ب ختنیریاز دستم م ینطوریها هم خون

 ستاد؛یکه وا نیماش کیدفعه دورمون محاصره شد و از پشت  کیگلوله ها واضح تر شد، یصدا میدر خارج که شد از

 دم؛ید یچون تار م دمید یرو خوب نم افشیکه ق رونیپسر اومد ب کی

 گرفته بود فتمیکه ن نیا یبازوم رو محکم برا یول نییمنو آورد از کولش پا هاکان

 گفت: یبم و جد یبا صدا سرهپ

 هاکان بنداز اسلحت رو-

پرپشت  یو موها یعسل یبود با چشما یکلیقد بلند و ه دمشیدیهم اسلحش رو انداخت، پسره که حاال م هاکان

 ،یمشک

 بود؛ پیخوش ت واقعا

 گفت: یجد

 ؟یهست یتو ک-

 گفتم: یحال یب با

 م....-َ

 هاکان گفت: هوی

 ؟ یدار کاریبا دخترم چ یبا منه،تو که محموله رو برداشت-

 پشتش رو بهم کرد و گفت: پسره

 .دیبچه ها محموله هارو هم ببر میبر
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 گفتم: یپربغض یحرکت کردن، با ترس به پسره نگاه کردم و با صدا ونیکام دوتا

 نجاتم بده.-

 7پارت #

 اش گرفتم، که هاکان پر از حرص گفت: یکپشتش و از کت اسپرت مش دمیتعجب برگشت طرفم که پر با

 نجایا ایدلسا ب-

 ترس رو به پسره گفتم: با

 کشه. ینذار من و ببره ،تورو قرآن،من و م-

 رو دادم باال و دستام رو بهش نشون دادم و با التماس بهش نگاه کردم و پربغض گفتم: نامیآست

 اون بابام رو کشت.-

 رفت، رو به هاکان گفت: یتوهم م شتریاخماش ب یه پسره

 ؟یدار کاریدختره چ نی!؟با ا؟یستیتو آدم بشو ن-

 :هاکان

 خودت هم دردسر درست نکن . یبرا گهیبرو د یدیتو دخالت نکن اون برام مهمه ...محموله ام رو دزد نیالو

 پوزخند زد و رو به من گفت: پسره

 خواد یبرو،معلومه خاطرت رو م ایب-

 بغض داد زدم: با

که بابام  خوادیرو ازم م یدونم چه کدُ ینم د،اونیفهم یمن و کشته بود چرا نم نیبود ومدهیگم اگه شما ن یمدارم -

 رو

 به خاطرش. کشت
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 گفت: ضیپر از غ هاکان

 تو ولش کن. گهیم یزیچ کیاون  نیالو-

 با تعجب گفت: نیالو

 کاوشگر معروفه؟ دیتو همون نو یبابا یعنیکدُ،همون کُد معروفه اس؟!-

 پسره. نیدونستم تنها راه چند روز زنده موندنم هم یرو تکون دادم،چون م سرم

 خنده رو به هاکان گفت: با

 خودش بگه. یهرچ-

 پربغض اما یبا لرز و صدا ششیاونا موندم؛ هاکان با حرکت سرش ،بهم عالمت داد که برم پ نیرفت عقب و من ماب و

 حال گفتم: یب

 .نیاشم ولم کنآزاد ب خوامیها من م ید لعنت -

 با پوزخند گفت: پسره

 هاکان ایمن ، ای

بود رفتم که زود سوار  نیقدم به سمت پسره که فکر کنم اسمش الو کیتنها راهم رو انتخاب کردم و  زود

 ینیالمبورگ

 من خود به خود باز شد. یشد و در هم برا یرنگ یمشک

 از افرادش گفت: یکیبه  رو

 رو ببرم خونه. نیانبار منم ا دیمحموله رو ببر-

 راه افتاد. و

 8پارت #
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 شد. ینم دهید نییرو داده بودم پا ناشیقرمز بود و آست وشرتمیچون س یاومد، ول یازش خون م دستام،هنوزم

 متحان کردم وافرار بودم؛ تنها راهم رو  یراه واسه  کیکردم و دنبال  یاخماش توهم بود،منم به اطراف نگاه م نیالو

 دهنم گرفتم. یباال آوردن رو درآوردم و دستام رو جلو یادا

 در رو برام باز کنه گفت: نکهیاز ا قبل

 رو سرت کن. وشرتتیکاله س-

 خلوت ابونیعق زدن رو درآوردم، به اطراف نگاه کردم خ یو لب جدول ادا نییپا دمیکار رو کردم و زود پر نیهم زود

 و پشتش پر از درخت؛ بود چیدر پ چیپ نیزم کیو اون طرف هم  بود

 داد زد: دم؛یشن یقدماش رو قشنگ م ی. صدادنیزود شروع کردم به دو نیبود رفت سمت ماش تیموقع نیبهتر

 .سایوا-

 داد زد: دوباره

 دلسا. سایوا گمیم

 کنه. نفسم گرفته دامیپ تونستیاونا نم نیسمت درختا؛ ب دمیو دو دمیچیباغ که حصار دورش رو گرفته بود پ چیپ از

 سیِخ نییاز آرنج به پا وشرتمیدست چپ س نیشده بود که آست یدستم و سوزشش اون قدر یزیو خون ر بود

 سیخ

 از خون. شد

 اومد. یقدمامون نم یجز صدا ییصدا چیه

شمال بود  نجایخب ا دید یچشمام تار م شد؛یهوا پخش م یدر اومده بود و با هرقدم تو وشرتیکاله س ریاز ز موهام

 و

 .میاحتمال االن تو جنگل بود به

 .زدیکرد و قلبم تند تند م یمنقبض شده بود و پهلوهام درد م رشکممیبودم عضالت ز دهیدو اونقدر
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 .دمید یبود و جلوم رو به زور م کیجنگل شدم هوا تار وارد

 دمیتند و با سرعت دو یبیسراش کیکردم؛ از  شتریکردم سرعتم رو ب یبه خودم حس م کیقدماش رو نزد یصدا

 که کم

 فتمیبود با سر ب مونده

حالم کرد که همون موقع دستم به شدت  یدرخت خورد،که احساس ضعف کردم و سوزش دستم ب کیبه  دستم

 دهیکش

 کرد. یرو بهم القا م تیرفتم تو بغل اون پسره که گرم بود و حس آرامش و امن هویو  دمیدور چرخ کیکه تند  شد

 .نییرو به پا میو غلت زد میبود افتاد یبیو چون اونجا سراش میرو از دست داد تعادلمون هوی

 پهلوهام رفته ریکه موقع قل خوردن ز ییها زهیجون کنارم بود و سنگ ر یمحکم تو بغلش گرفته بود، دستام ب منو

فکر کنم کنده  گهیدادم و دستامم د یم حیحس ترج نیزخمم رو زخم تر کرد که احساس مردن رو به ا یجا بودن،

 شده

 اون افتاد روم و چشمام بسته شد. میافتاد یوقت بودن؛

 ۹پارت #

 شده! کهیت کهیکردم بدنم ت یاز درد کردم، حس م یا ناله

 از روم بلند شد و با حرص گفت: یفور

 !یکن یکار م یچ نیبب_

 همه قل نیونم بدنش کوفته شده با اا ومدیبه موهاش زد،به نظر م یو حالم، کالفه نگاهم کرد و چنگ تیوضع دنید با

 !خوردن

 .هیگر ریبار، زدم ز نیسمتم و من دوباره چشمام و با درد بستم و ا اومد

 زانو هام و بلندم کرد. ریدست انداخت دور کمرم و ز یفور
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 رفت و به خاطر وزن من و ارتفاع سرعتش کم شده بود، نفس نفس زنون گفت: یکه به سمت باال م یحال در

 اب!نخو_

 کردم. یم یوزن یهم گذاشتم، احساس ب یو رو نمیتب دار و سنگ یپلکا یحال یب با

 تکونم داد و داد زد: ستاد،یا

 !یریم یم یبا توام، نخواب، بخواب_

 حال پلکام و باز کردم که گفت: یب

 ه؟یاسمت چ_

 گرفته و خش دار اروم گفتم: ییو گنگ با صدا جیگ

 دلسا!_

 جابه جام کرد و گفت: یکم

 درسا؟ ؟یچ_

 تر گفتم: جیشدم و بلند تر و گ یحرص شیحال، از خنگ یب

 دل...سا!_

 و گفت : دیخند

 اها._

 راه بگم. یبود و تنها تونستم اروم بهش بد و ب دهیفشردم درد امونم و بر نشیسرم و به س جیگ

 که... دیشن انگار

 10پارت #

 و گفت: دیخند
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 !؟یشناس یهاکان رو از کجا م واری نیا نمیبگو بب-

 گفتم: آروم

 کرده، عاشق مامانم بوده. یکار م شگاهیآزما یانگار با مامان و بابام تو-

 گفتم. یکه آخ بلند دیکش ریدلم ت ریز هوی

 گفت: آروم

 خودت رو خسته نکن، بعدا جواب بده.-

 حال گفتم: یب

 نیالو-

 همونطور برگشت سمت صورتم و گفت: ستاد،یوا هوی

 بله؟-

 چشماش نگاه کردم و گفتم: به

 ممنونم.-

 زد و گفت: لبخند

 ارمیرو سرت در م شیبعدا تالف ؛یدار ازیحاال حاال ها بهم ن-

 کردم که گفت: یدلم و پهلوم درد گرفت،ناله آروم ریکه ز دمیخند

 فقط نخواب دلسا م،یرس یاالن م-

 .رونیزده بود ب نمیاز آست خون

 .قهیعم یلیبره، زخمت خ یکه انگار داره ِسر گوسفند م دهیدستاتو بر یکثافت طور-

 برد. یشدم، کم کم داشت خوابم م یحال تر م یحال و ب یب داشتم
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 : دلسا ،دلسا ،دلسا با تواما.نیالو

 صورتم و داد زد: یو زد تو نیزم یمن رو گذاشت رو هوی

 .ینخواب ،نخواب ،دلسا ،چشمات و نبند لعنت-

 زون،یبود و دستام خون آلود آو لیدستاش،سرم رو به عقب متما یبار رو نیمنو بغل کرد، ا هویرو بستم که  چشمام

 یکیتار یچشمام به طور کامل بسته شد و تو دمیرو که شن ریدزدگ یدوئه؛ صدا یسرعتش معلوم بود داره م از

 مطلق

 رفتم... فرو

 11پارت #

 ره؟یمن باعث شدم مامان بم یعنیبابا -

 یباور کن دیمدرسه بگن که نبا یکه بچه ها یسالته هرچ ۸و فقط : نه دخترم تبابا

 رهیمن باعث شدم مامان بم دمینه خودم شن-

 هیگر ریزدم ز و

 دلسا...دلسا-

 دیچیتو گوشم پ گهیمرد د کی یبَم و جد یکرد و صدا رییبابا تغ یصدا هوی

 دلسا...دلسا-

 بزرگ، بایاتاق تقر کیبه اطرافم نگاه کردم،  دمید یاتفاقات رو خواب م نیا یرو آروم باز کردم؛ انگار همه  چشمام

 کرده بود. جادیرو ا یقشنگ بیبودن که ترک دیاتاق هم سف لیسوسن کم حال بود و وسا وارید رنگ

چند وقته بغض به گلوم چنگ  نیاتفاقات ا یادآوریبرام، با  یِ آرزو کیاتاقم مثل  یشدن تو داریبه بعد ب نیا از

 نداخت وا

 جام یشدم تو زیخ میکه ن یبد شد به طور حالم
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 غیو ج دمیجاست ترس نیبودم که ا دهیچون تا حاال نفهم کنهینگام م یبا ناراحت نیالو دمیبغلم نگاه کردم که د به

 یبلند

 که اخماش تو هم رفت و گفت دمیکش

 !؟یکشیم غیچته چرا ج-

 شکمم جمع کردم و آروم گفتم یدادم و پاهام رو تو هیپشِت تخت تک به

 کجاست؟! نجایا-

 کنار تخت بلند شد و گفت از

که  ادیگفتم ب مونیرسوندمت عمارت و به دکتر خانوادگ تیهوش یبعد از ب ؛یدیاست که خواب قهیدق ۳۰ساعت و  ۴۸

- 

 برات مسکن داد و سرم بهت وصل کرد فقط یکه درد داشت یهات و هر وقت یکبود یخورد و برا هیبخ یکل دستات

 میکار دار یحاال هم بلند شو کل یبه استراحت داشت ازین یشده بود فیضع یلیخ چون

 کنم با اخم گفت یهنوز دارم بِر بِر نگاش م دید

 بازم کولت کنم یخوا ینکنه م کنهیدختر هنوز کمرم درد م-؟ _

 تخت و گفتم ینچ نچ کرد.زود بلند شدم از رو و

 من به خاطر ... نیالو-

 گفت دادمیهولم م رونیکه به ب یو دراتاق رو باز کرد درحال دیدستم رو کش زود

 گهیساکت د-

باال که اتاق من و سه تا  یتا پله ها دیسالن بزرگ مربع شکل که چهارتا ستون سف کی نمیتونستم اطرافم رو بب تازه

 اتاق

 و یعسل دیو ست خونه سف ومدنیم چیتا پ چیل گرد مانند رو به باال پاتاقم بود، پله ها به شک یهم رو به رو گهید
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بود و رو  الیو هیمال ما شب یکم نداشت ول نیماهم از ا یگفت بهش قصر، البته خونه  شهیبود واقعا م یشکالت یکرم

 به

چند تا  کیشمال خبر نداشتم که بابام به خاطر فرار از  میتهران بودم بعد خونمون رو آورد یمن تا چهار سالگ ا،یدر

 آدم

 پوزخند تلخ زدم کیکُد مسخره خونمون رو عوض کرده  کیسر  یروان

بودن، کنار  ستادهیوا یشون مشخص بود که خدمتکارن، کنار در بزرگ یسرمه ا دیسف یتا دختر که از لباسا سه

 نیالو

 بود بهتر شده یلیافتم حالم به نسبت خ یم راه

 گرفتم. یبودم آرامش م نیکنار الو یچرا وقت دونمینم یول دمیترس یم کمی

 12پارت #

 خوردیو چهار ساله م یس ،یدخترا دقت کردم هر سه تاشون سناشون حدود س ی افهیبه ق میدیکه رس بهشون

 شونیکی

زده بود که چندشم  یرژ لب صورت کیداشت و الغر بود و  یا رهیت یلیخورد باشه پوست برنزه خ یسال م یس که

 شد

 داشت یمعمول ی افهیهم ق یکیو بامزه بود، اون  دیخورد و سف یو دو ساله م یس ،یتپل بود و س یکیرنگش، اون  از

 شدیآورد که حال آدم بد م یدر م یکرده بود و لوس باز شیاز بس آرا یول

 گفت: یرو به من جد نیالو

 دلسا هستن شونیا-

 گفت:روبه برنزه  و

 ساناز شونیا-

 به تپله اشاره کرد و گفت: و
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 نسترن شونمیا-

 داشت گفت: شیرو به اون که آرا و

 سارا هستن شونمیا-

 رو به تپله گفت: دوباره

 کنم نیگزیگرفتم تورو جا میو من تصم رنیبگ یمرخص یچند وقت دینسترن خانوم چون باردارن با-

 زیکردم و خونه رو خودم تم یم یخودم آشپز نکهیبا ا میداشت یخوب یلیخ بایتقر یتو هم رفت، خب ما زندگ اخمام

 یم

 که هم سربار باشم هم ازش بخوام ازم تونمیمن به عنوان خدمتکار قراره کار کنم البته خب نم نجایا یول کردم

 کنه محافظت

 گفتم: نیبه الو رو

 ندارم یمن حرف-

 رو تکون داد و گفت: سرش

 کن ییرو راهنماخوبه پس ساناز لطفا دلسا -

 کمد بهم نشون داد و گفت: کی م،یاتاق شد کیرفت؛ به دنبال ساناز وارد  و

 لباساتو عوض کن. نجایا-

به سارافن بود به رنگ  هیرو که شب یو سرمه ا دیسف فرمیونی، با حرص در کمد رو باز کردم  رونیاز اتاق رفت ب و

 سرمه

 یسرمه ا یعروسک یبا کفشا یسرمه ا یبود و مقنعه  رشیز دیلباس سف کیساده و  یا

روشن تر و  شهیاز هم شیبستم به چشمام نگاه کردم که آب یداشتم موهام رو م یمو درست کردم وقت یچتر یموها

 یب
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 ده؛یداد که رنگم پر یصورتم بهم نشون م دیداشت، پوست سف میمشک یبا موها یجالب بیترک یتر بود ول روح

 دستام

 تر بودبه یکرد ول یدرد م کمی

 13پارت #

 اومدم ساناز با لبخند اومد سمتم و گفت: رونیاتاق که ب از

 همه جارو بهت نشون بدم میبر ایب یچه ناز شد-

 زدم یلبخند زد منم لبخند محو دمید چون

 رو بهم نشون داد و گفت: آشپزخونه

خورن شام رو  یعصر م میظهر و عصرونه رو پنج و ن میو ن کیصبحانه رو ساعت هشت صبح و ناهار رو  نیآقا الو-

 هم

 کردن داریکردن اتاقشم با ب زیتم تیاتاق کارش؛ مسئول یبراش ببر دیخواد تو با یکه قهوه م ینه شب موقع ساعت

 با توست. صبحش

 و گفت: دیتعجب بهش نگاه کردم که خند با

 اطیکنم، سارا هم ح یم زیرو تم نیه و اتاق کار آقا الوکنم و کتابخون یم یمن آشپز م،یخودمون رو دار یماهم کارا-

 و

 رو داره یکار زیتم تیو مسئول نهیچ یرو م زیو م ییرایپذ

 تکون دادم. دنیفهم یرو به نشونه  سرم

 گفت عمارت. شهیخونه رو بهم نشون دادن واقعا بهش م یبعد از ظهر سارا و ساناز همه جا تا

 لشیوسا یداشت که همه  رهیت یو آب دیاتاق بزرگ به رنگ سف کی ومدیامروز خونه ن نیالو دمیرو هم د نیالو اتاق

 به
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 که افتاده بود دور و اطراف اتاق ییشو واسش درست کردم و لباسا یو مدرن بود رو تخت کیرنگ بود، واقعا ش نیهم

 دهم اتو کردم و گذاشتم تو کم هیبود رو دادم به سارا بق فیکه کث ییو اونا برداشتم

 خوب یلیساناز که شوهر داشت و اخالقش خ یلوس بود ول کمیبود فقط  یو ساناز خواهر بودن؛ سارا دختر خوب سارا

 پخته تر بود یو به نوع بود

چه  نمیکنجکاو شدم بب کمی دمیاومدم که سمت چپم سه تا پله د یم نییداشتم از پله ها پا رونیاتاق اومدم ب از

 خبره؟!

 که رهیجلوم بود دستمو بردم سمت دستگ یدر مشک کیاومدم،  نییپله ها پا از

 !؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

از ترس زبونم بند  زد،یتو هم رفت قلبم تند تند م شتریکه اخماش ب دمیخفه کش غیج کیاز ترس  نیالو یصدا با

 اومده

 بود

 گفت: تیجد با

 !؟یدیفهم یذاریاولم نم یپله  یرو یپاتو حت گهید-

 شد و گفت: کینزدبهم  کمی

 اگه..-

 گفت: یدیبا حالت تاک دوباره

 در بخوره نیا ی رهیسر انگشتت به دستگ گهیبار د کیفقط  گهیبار د کیاگه -

 ادامه داد یکه قرمز شده بود و جد ییبعد با چشما و

 !؟یدیباش فهم یمنتظر هر اتفاق-

 داد زد هویو ترسناک ... یبود و هم جد کیبهم نزد یلیکنم آخه هم خ یکار چیتونستم ه یترس نم از
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 !؟یدیفهم-

 ترس و من من گفتم با

 دمیف...َفه...فهم-َ

 تند از پله ها باال اومدم و

 14پارت #

وقته  یلیها!؟من خ گمیم یمن چ نیدختره، حاال بب کیچه نوع رفتار با  نیبودم آخه ا یعصب یلیخ نیدست الو از

 که

شب بکشن و بعد بدزدنش و تا قصد کشت بزننش و دو روز  کی یباباش رو توهست که  یآخه ک ستمیسابق ن یدلسا

 به

 بشه هوشیفرار ب خاطر

 هیفرصت نکرده بودم گر یمن حت رن؛یداغم صورتم رو قاب بگ یاتاقم کنار تختم زانو زدم و گذاشتم اشکا یتو رفتم

 بردم یقهوه م نیالو یبرا دیبه ساعت نگاه کردم چشمام گرد شد االن با یکردم که وقت هیاونقدر گر کنم،

ساناز و  رون؛یمقنعه سرم کنم، زود سرم کردم و از اتاق زدم ب دیاومد با ادمیتخت برداشتم که  یشالم رو از رو زود

 سارا

 تو خودش بود. کمیطالق گرفته بود و  یباغ بودن سارا از شوهرش به تازگ یتو

دستم گرفتم و  کی یروش بود رو تو کیکه فنجون قهوه با ک یا ینیرو آماده کردم و از پله ها رفتم باال، سقهوه  زود

 با

 دیبه گوشم رس شیجد یدستم دو تقه به در زدم که صدا کی

 تو ایب-

 اسپرت یبود که کفشا زیم یاش نشسته بود و پاهاش رو یچرم مشک یصندل یشدم و با دستم درو بستم، رو وارد
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 یب کلیچهارخونه بود و جذب ه دیو سف یبود لباسش هم مشک دهیپوش یتنگ مشک یبا شلوار ل یا یرنگ یمشک

 بود نقصش

گذاشتم که چشماشو باز کرد و سرش رو کج  دشیمدرن سف زیم یدهنم رو قورت دادم و آروم قهوه اش رو رو آب

 کرد

 گفت: یآروم و جد سمتم

 نیبش-

 رو بهم گفت: یاش رو برداشت و جدتعجب بهش نگاه کردم که پاه با

 نیگفتم: بش-

 گفت: یمبل بغلم نشستم که جد یرو زود

 اومده و با مامانت همکار بوده و هاکان هم دوست و یبه حساب م رانیا یاز نخبه ها یکیکه بابات  دونمیم -

بمب هسته  یدرباره  یادیوجود داره که اطالعات ز یفقط بدون دستگاه دمینم حیتوض ادیبوده برات ز همکارشون

 و یا

شد اما پدرت و مادرت  دهیها دزد ینداره توسط روس یاطالعات چیکه هنوز بشر ازش ه یدیجد زیها چ ونیلیو م اتم

 که

 بار کیچون اگه  خورهینم یدرد چیکرده بودن، اون دستگاه بدون اون کدُ به ه یکُد بود رو طراح کیاون رو که  دیکل

 بعِد مرگ مادرت تنها مهره ها بابات و ره،یم نیاطالعات اون دستگاه از ب یبه خود همه  خود یرو اشتباه بزن رمزش

رمز  کننیو حاال اونا فکر م کشنشی....م نکهیتا ا کنهیبابات فرار م یخرن ول یبودن که هاکان رو با پول م هاکان

 دست

 آوردم تهران و خدمتکارم کردم یرد گم کن یهم تورو برا نیهم یبرا توست

 دم؟یمن نفهم یعنی یمن االن تهرانم؟!وا یعنیاز تعجب باز مونده بود و چشمام از حدقه در اومده بود  دهنم
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 15پارت #

 یدردسر داشته باشه، آب دهنم رو برا یزرنگ دیچرا با یدردسر داره ول یخوشگل گنیمضخرفه که م یلیخ واقعا

 نکهیا

 بره قورت دادم. نیاز ب بغضم

 رو بهم گفت: یجام بلند شدم که همونطور که نشسته بود جد از

 زیخودش همه چ یازتون داشتم اما خبر نداشتم که بابات دختر هم داره که اون شب هاکان با دستا یادیاطالعات ز-

 رو

 داد لو

 بغض گفتم: با

 ش؟یپس چرا نکشت-

 رو توهم کرد و گفت: اخماش

 دونیتو م ومدنیس ها هم مو رو شدیموضوع بزرگتر م یطور نیچون ا-

 بغض گفتم: با

 جواب کنکور برم دانشگاه درس دنیبعد از فهم خوامیدختر ساده ام که م کی ؟منیفهمیم دونمینم یچیمن ه یول-

 روز خوردن صبحانه کنار پدر و مادرم رو به گور نبرم کی یِکنم، دوست دارم آرزو یو با پدر و مادرم زندگ بخونم

 داد زدم.. هویروونه صورتم شد  اشکام

 دیهمتون مثل هم دیآزاد باشم ولم کن خوامیمن م یلعنت-

صورتشم از  دیاومد جلوم اخم کرده بود شد ز،یقدم رفتم عقب که خوردم به م کیاز جا بلند شد، از ترس  هوی

 تیعصبان

 شده بود قرمز
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 دیدندوناش غر یدهنم رو قورت دادم، آروم از ال آب

 نگه داشتنت دارم وگرنه مگه خرم خودم رو یواسه  یلیبه زور نگهت نداشته که، فقط بدون منم دال یسخب برو، ک-

 !ی،هریبر یتونیم یحاال اگه بخوا ؟یدیهدف خودت و منه، فهم یفقط واسه  یینجایدردسر بندازم اگه ا یتو

 اخم بهش نگاه کردم که ادامه داد با

 حاال فکراتو بکن و بهم بگو نیبودنت به نفع خودته دلسا هم نجایا-

 رو با زبون َتر کردم و آروم گفتم: لبم

 تموم شه؟ زیکه همه چ یدیم فته؟قولیم یو نه برام اتفاق شهینه کشته م چکسیه یدیقول م-

 مکث گفت: یدست تو موهاش کرد و بعد از کم ینگاه کردم که با کالفگ بهش

 دمیباشه قبول ...قول م-

 مقنعم رو درست کردم و آروم گفتم: یگوشه  و نییرو انداختم پا سرم

 بهت اعتماد دارم-

 .دمیکش قینفس عم کی رونیاز اتاق زدم ب و

 16پارت #

 نشستم و گفتم زیکرد کنارش پشت م یو ساناز هم ساالد درست م شستیسمت آشپزخونه سارا داشت ظرف م رفتم

 ؟یخوایکمک م-

 زد و گفت: لبخند

 شهیاالن تموم م زمینه ممنون عز-

رو به من خم  کمیساناز  رونیرو برداشت و رفت ب شیسارا زنگ خورد با لبخند دستاشو خشک کرد و گوش یگوش

 شد و
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 :گفت

 کاراش برداره نیخداکنه دست از ا دهیسر و سامون م شیداره دوباره به زندگ-

 زدم و گفتم: لبخند

 دیهم تو و هم خواهرت خوشبخت بش دوارمیام-

 زد و گفت لبخند

 نطوریتوهم هم-

 دنِ یمثل رس یمن خوشبخت یبرا ؟االنیدونیم یمن چ یبخت اهیشد، آخه ساناز تو از س لیبه پوزخند تبد لبخندم

 دستم

 بلند شدم و گفتم: یصندل یماهه.زود از رو به

 اتاقم باشم یتا شام تو نیندار یاگه با من کار-

 زد و گفت: لبخند

 ایبرو ساعت نه ب-

 دمیرو از طرف اون اتاق مشکوک شن یآهنگ یرفتم باال که صدا یو از پله ها داشتم م رونیآشپزخونه اومدم ب از

 خب

 !هیکنم ؟دوست دارم بدونم اون تو چ کاریهستم خب چ یآدم کنجکاو اصولًا

 رونیاومد ب نیدر باز شد و الو هویسمتش که  رفتمیم داشتم

باعث شده بود نفسم  دنیچون هم استرس داشتم و هم دو زدیسمت پله ها و وارد اتاق شدم قلبم تند م دمیدو زود

 تا

 .ادیباال ن قهیدق چند

 نیهم یغذارو آماده کنن برا دیسارا و ساناز با کاریسوزش داشت نرفتم آخه من برم چ کمیشام چون دستم  موقع
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 هیگر یالبته بعد از کل دمیخواب گرفتم

 17پارت #

 میساعت رو که ساعت هفت و ن یاز هم باز کردم دستمو بردم و صدا خستم رو به زور یزنگ ساعت پلک ها یصدا با

 کارتون کنار تخت کیهمه رو فحش دادم  نیح نیقطع کردم به زور از جام بلند شدم و در هم دادیرو نشون م صبح

دوش  کیرفتم حموم و  تیلباسه از همه نوع با لبخند و رضا یتوش کل دمیبا تعجب درش رو باز کردم که د دمید

 پنج

 گرفتم که حالم جا اومد. یا قهیدق

 هم بود شیکارتون لوازم آرا یتو کیپالست یچون تو نهییآ یبود رفتم جلو قهیهفت و پنجاه دق ساعت

رژ  کیکردم و  اهیچشمام رو س ریروح بود ز یب یادیز میآب یبودم کرم نزدم فقط چون چشما دیسف نکهیا ی واسه

 لب

 کمرم ریاش به ز یو موهام رو با کش بستم چون بلند میشونیرو پ ختمیمو ر یمشک یها یبه لبام زدم چتر یگلبه

 شدیم رینداشتم داشت د یراه گهید یول رونیب زدیمقنعه م ریو از ز دیرسیم

 حواسم یحموم همه  یشده بود تو سیخ کمیبه باند دستم نگاه کردم  رون،یو از اتاق اومدم ب دمیلباسام رو پوش زود

 شده بود کمینشه که  سیبود که خ نیا به

 بسته عقب عقب رفتم که اصال یبا چشما نیهم یدرد گرفت واسه  یلیام خ ینیسفت که ب زیچ کیخوردم به  هوی

نه  زدیتند تند م میسفت نرم شد و من توش گم شدم، قل زیاون چ هویکه  شدمیبه پله ها نبود داشتم پرت م حواسم

 از

 ناآروم بود دونمی، فقط ماسترس ای جانینه از ه ترس،

 یدشتاش دور کمرم بود و محکم برا دمید یچشمام رو باز کردم سرم رو آوردم باال که دوتا چشم عسل آروم

 افتادنمین
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 زل زده بود بهم نطوریهم خورهیتکون نم دمیکه د رونیب امیگرفته بود؛ به خودم اومدم و خواستم از بغلش ب منو

 شده بود سرفه کردم که به خودش اومد و ولم کرد گرمم

 اتفاق گفت: نیفراموش کردن ا ایعوض کردن بحث  ی واسه

 ؟ یچ یافتاد یحواست کجاست سر به هوا؟اگه م-

 اتاق بلند گفت: یبعد وارد اتاقش شد ؛ خواستم برم که از تو و

 گهید ای! بیاتاقمو جمع کن ستیمگه قرار ن-

و وارد اتاق شدم،  دمیکش قینفس عم کی شهیبدتر م یه نمینب نویا خوامیم ی من هها حاال میکرد یریگ عجب

 داشت

 تختش نشسته بود بدون نگاه کردن بهش مشغول شدم یرو خوردیم صبحانه

 18پارت #

مطالعش بود؛ دوتا  زیم یکه رو یدیسف یموشه  یشدم شدم و گذاشتم تو نیزم یرو یجمع کردن برگه ها مشغول

 از

هول شدم و  کنه،یلقمه دستشه و داره نگام م دمیبرگشتم که د هویبود برداشتم، نیزم یها و گرم کناش رو شرتیت

 دست

 پام رو گم کردم زود لباسارو تا کردم و گذاشتم تو کمدش و

 نیاز ا شتریب نکهیا یاما برا دادیشکالت تلخ م یعطرش بو دمیکش قینفس عم کی داد،یعطر م یبو شهیهم کمدش

 تابلو

 نخورده اس بایصبحانه اش تقر ینیداده و س هیتختش تک یبه مشت دمیبرگشتم سمتش که د نشه

 اشاره کرد و گفت: ینیابرو به س با

 آب پرتقال سرد وانیل کیبا  اریآب برام ب یبطر کیببرش و -
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 گفتم: نیهم یشدم واسه  یحرص کمی

 گه؟ید زیچ-

 رو برداشتم و از اتاق اومدم ینیزود به خودم اومدم و س یخدا چه نازه ول یزد که گونه هاش چال افتاد وا لبخند

 رونیب

 دمیآشپزخونه که شدم سارا و ساناز رو رو در حال دعوا د وارد

 :به توچه هان؟...کردم که کردم به توچه آخه؟سارا

 ؟یفهمینم نویتو ا کنهی: آخه احمق منوچهر داره ازت استفاده مساناز

 یرو رو ینیمن به هم پشتشون رو کرده بودن رد شدم و س دنیاما زود از بغل اونا که با د دیکرده بود شد میفضول

 اُپن

 ومدیپچ پچشون م یرو باز کردم صدا خجالیو در  گذاشتم

 دست از سرم بردار ؟یحاال راحت شد یببر نیا یکم بود که آبروم رو جلو نی: همسارا

 به ساناز که اخماش ختمیر یم وانیکه آب پرتقال رو تو ل یو پارچ شربت رو برداشتم در حال ی؛ آب معدن رونیزد ب و

 داده بود گفتم: هیبود و به اُپن تک توهم

 شهیازت دور م شتریب یبد ریگ شتریب یبهش هرچ ریسخت نگ-

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 یخوب نقدریممنون که ا-

 رونیرو برداشتم و از آشپزخونه اومدم ب یآب پرتقال و آب معدن وانیزدم، ل یلبخند

 19پارت #

قسمت  کیگذاشتم،  یعسل یآب رو یآب پرتقال رو با بطر ومدینفس نفس هاش م یکه شدم صدا نیاتاق الو وارد

 از
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 بود که به صورت در از هم باز شده بود آروم در زدم فلیتابلو از برج ا کیبه حالت  اتاق

 که گفت: نیالو یدر توجه نکرده بودم صدا نیترسناک شده بود، من تا حاال به ا یلمایف نیا مثل

 تو ایب-

بود، همه  یو توس دیاتاق بزرگ که مثل سالن بود تمام سف کیشد که با دلهره وارد بشم...دهنم باز مونده بود؛  باعث

 جا

 شهینم دایباشگاه ها هم پ یتو یکه حت لیوسا نیتر شرفتهیگرفته تا پ کسیبارف ی لهیبود از وزنه و م یورزش لیوسا

 دراز و نشست با ارتفاع یبه نوع نییپا ومدیباال و م رفتیم یکرده بود و ه زونیآو لهیم کی یپاهاشو از لبه  نیالو

چسب بدنش که  یرکاب کیبود با  دهیپوش یشلوار گرم کن مشک کیو  شدیم نییکه باال و پا یهمونطور رفت؛یم

 یتوس

آب دهنم رو قورت دادم، هم خجالت  شدنیو بزرگ م کیدرشتش با هربار دراز و نشست، کوچ یبود...عضله ها رنگ

 یم

 لهیپرپشتش چهرش رو قاب گرفته بود نفسام به شماره افتاده بود، از م یکه موها نیصورت الو دنیو هم با د دمیکش

 و گفت: نییپا دیپر

 ؟یپس کو آب پرتقال و آب معدن-

 و گفتم: نییدم اومدم و سرم رو انداختم پابه خو زود

 ارمیاالن م-

 دمیبهش کردم و راه افتادم و صداشو شن پشتمو

 اریحوله هم ب کی-

 رنگ رو یآب کیکوچ یو حوله  دیضرب سرکش کیرفتم سمتش که آب پرتقال رو  یحوله و آب پرتقال و آب معدن با

 پشت گردنش؛ آروم گفتم: انداخت
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 من برم؟-

 زد و گفت: لبخند

 یکار دار ینوچ،اتفاقا کل-

 طلوع من غروب"نوشته شده بود  یسیاش که به انگل نهیس یقفسه  یتعجب بهش نگاه کردم که نگاهم افتاد رو با

 "توست

 به طرفم خم شد و گفت: کمی

 چرا چشمات قرمزه؟-

 تعجب نگاش کردم که به چشمام اشاره کرد و گفت: با

 مگه نه؟ یکنیم هیهرشب گر-

 گفت: یانداختم و با ناخن هام ور رفتم که جد نییرو پا رمس

 و یارزشه دلسا، پاک یب یلیخ ایدن نیارزه،ایکن که ب هیگر یزیچ یبرا ایکن که ارزش داشته باشه  هیگر یکس یبرا-

 آوردن رتیتا اگه گ یسنگ ش دیبا یسردش دیتوهم با کنهیو نجس م فیچشم به هم زدن کث کی یرو تو تیمعصوم

 میری...انتقاممون رو بگدیبا یکن هیگر ینیو نش یاز خودت دفاع کن یبتون

 گرد شد و من من کنان گفتم: چشمام

 ؟یریانتقام بگ یخوایتو...تو چرا م-

 روح نگاه کردم یاما ب یبه اون جام لرزون عسل و

 20پارت #

 تر از قبل گفت: یجد

 یبه اهدافت برس یتونیبهتر م یهرچقدر کمتر بدون-
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 حد و اندازه کرد. یتر کرد که قلبم شروع به تپش ب کیش رو نزدسر و

 خروار ها ریکه االن ز گهیها افراد د ونیلیکه جونِ مادرت و پدرت و پدربزرگت و م ییاز کسا ی: دوست ندارنیالو

 ؟یریانتقام بگ خاکن

 که دوست دارم انتقام قطره قطره خون بابام و دونستمیخوب م خت؛یاز چشمام فرو ر یمشت شد و قطره اشک دستام

 با بغض گفتم: رمیبگ پدربزرگمو

 اونا که مامانمو نکشتن-

 گفت: تیجد با

 وقت چیفرار از دستشون ه یبرا نییافتاد از پله ها پا یو مامانت نم کردنیچرا اگه اون شب به خونتون حمله نم-

 گلوله مرد کیهم بر اثر شل تیمرد دلسا و اون شب پدربزرِگ مادر ینم مامانت

 هینبود که گر یتنهام شب نقدریمتنفر بودم که ا ایدن نیاز خشم و نفرت، من از ا دیقورت دادم و چونم لرز بغضمو

 نکنم

 نکنم نینفر کشمینبود که به عالم و آدم فحش ندم و خودم رو که نفس م یشب

 ؟یفرار کن ای یرو به روشون واست یخوای: منیالو

 تو چشمام و گفتم: ختمینفرت و سرما داشتم ر یقدم رفتم جلوش و هرچ کیفکر  بدون

چون خون  رمیگیکه سرمن و امثال من اومده رو از تک تک اون الشخور ها م ییبالها یمن دلسام و انتقام همه -

 بابام

 نداره ییجا یکیتو مرام من  یعدالت یمنه و ب یرگا تو

 دیشا شدمیعوض م دیحد سرد شده اما من با نیچشمام تا ا شدیمخشک شده منو نگاه کرد باورش ن چندلحظه

 یوقت

 مثل خودشون وونایح نیبا ا دیکنم با هیگر خوامیترسو باشم نم گهید خوامیمن نم یهم شدم ول یشدم عوض عوض
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 کرد گفتم: یروبه اون که بهم نگاه م یهم فشردم و جد یو نفرت رو نهیکرد دندونامو از ک رفتار

 رمیمثل خودت کن تا بتونم انتقام خون خانوادم رو بگ یکیعوض شم؛ منو  دیمن با-

 قدم ازم فاصله گرفت و دستاش رو باز کرد و گفت: کیبه پوزخند تلخ شباهت داشت  شتریلبخند زد که ب کی

 یمن خوش اومد یایبه دن-

 یکه گرفتم و حاضرم تا پا یمیمتص نیاما ا شهیختم نم یراه به خوب نیکه ا دونستمیشروع به تپش کرد خوب م قلبم

 .ستمیسرش وا جونم

 آروم گفت: کردیکه پشتشو م یحال در

 اون پشت لباس هست لباسات رو عوض کن-

در  یکه دور تا دور پر از کمد بود رو کیاتاق کوچ کیبود آروم درش رو باز کردم،  یدر طوس کیپشتم نگاه کردم  به

 یکی

 "دلسا "نوشته شده بود  یمشک یکمد ها از

 بود یپسر به فکر همه چ نیزدم واقعا ا لبخند

 21پارت #

 یمشک یهم بود، کفشا یشال مشک کی یمشک یِشلوار کتون کش کیبا  یسارافون مشک کیکمد رو باز کردم  در

 رنگم رو

 کردم واقعا هم قشنگ بودن هم راحت پام

دست از مشت  هویمن  دنیبا د زدیبکس مشت م سهیداشت به ک نیالو رون؛یرو سرم کردم و از اتاق اومدم ب شال

 زدن

 خنده ریو زدم ز رمیخودم رو بگ یبکس رفت و برگشت و محکم خورد توصورتش، نتونستم جلو سهیکه ک برداشت

 اخم نگام کرد و گفت: با
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 جلو ایب-

 رفتم جلو دستش رو آورد جلو و گفت: دمیخند یکه م یهمونطور

 میشروع کن یبهتره از االن با دوست-

تشک  نیاز ا نیزم ی، رو نیزم یو پرتم کرد رو چوندیحرکت دستمو پ کیزدم و دستمو بردم سمتش که تو  لبخند

 یها

 شدم یحرص یحساب یدردم نگرفت ول ادیز نیهم یبود برا باشگاه

 گفت: یا روزمندانهیبه پهلوم گرفتم و بلند شدم که با لبخند پ دستمو

 وقت چیه-

 قدم جلو اومد و گفت: کی

 ؟یدیات اعتماد نکن فهم هیکس جز سا چیوقت به ه چیه کنمیم دیتاک-

 حرص گفتم: با

 بله-

 دستکش پرت کرد سمتم و گفت: دوتا

 مشت بزن-

 خودش گرفت و گفت: یجلو یقرمز رنگ کیکوچ ی سهیک کی و

 بزنمت بزن یخوایاگه نم-

که اصال  سهیمحکم زدم به ک نیهم یکنم واسه  یرنگ رو دستم کردم و خواستم تالف یمشک یحرص دستکشا با

 نیالو

لبخند  یاون ه یخودم درد گرفت ول یسانت جا به جا نشد؛ چندبار پشت سر هم محکم زدم که دستا کی یحت

 زد،یم
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 بلند هویبهم نگاه کرد  یشکمش که قرمز شد و عصب ریبا پام محکم زدم ز هویدراومده بود رفتم عقب و  گهید حرصم

 دنیو افتاد دنبالم؛ شروع کردم به دو شد

 گفت: زدیکه نفس نفس م یدر حال ی، عصب ستادمیمن بدو اون بدو، رفتم پشت وزنه وا یه حاال

 .. ارمین رتیخدا کنه که گ-

بود  هوی شدم چون دهیاز پشت کمرم کش هویکه  دنیو شروع کردم به دو دمیاز روش پر ستیحواسش ن دمید تا

 افتادم

 اونم افتاد روم نیزم

 رو گرفت و گفت: گلوم

 ؟ یزنیمنو م-

کردم اونم خندش گرفته بود؛ پاهامو بردم باال و زدم به پشتش که خم شد پاهامو گرفت  یهم تقال م دمیخند یم هم

 تا

 و گوششو گرفته بود گفت: زدیکه نفس نفس م یزود گوششو گاز گرفتم و در رفتم بلند شد در حال برگشت

 یباش زیت ینطوریاگه هم خورهیبه دردت م یخوشم اومد زرنگ یول ،یکه نخواستم بزنمت وگرنه مرده بود فیح-

 دیشا

 یپا استاد شده باش کیواسه خودت  ندهیآ یچند هفته  تا

 بکس رو نشون داد و گفت: سهیزدم که بهم ک لبخند

 کار دارم کمی رونیب رمیمن م ار،یبه خودت فشار ن ادیدوبار کار کن ز یکیدستگاه ها  یتا شب با همه -

 که گفتم: رفتیم داشت

 یممنون که پشتم-

 اما با لبخند گفت: تیبا جد برگشت
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 داره ییبها کی یزیهرچ-

 ه؟یمنظورش چ دمیرفت من نفهم و

 22پارت #

که  یچیبه کتلت شد از بس که خسته بودم فقط ساندو لیساعت پنج عصر با دستگاه ها کار کردم که بدنم تبد تا

 ساناز

 دمیدرست کرده بود خوردم و خواب برام

 و تازه کمیگراف یبود من تازه رفتم تو نوزده رشته  شتریب یلیجور نبودم آخه سنشون از من خ ادیساناز و سارا ز با

 از یچرا اصرار داشت ،چون کس فهممیحاال م کیو علوم بودم اما بابا گفت برم گراف اتیاضیدارم، من مخِ ر کنکور

سد راه گلوم شده بود اما من به خودم قول داده بودم که  یبغض لعنت نیبه وجود پدرم نبره دوباره ا یپ استعدادم

 چیه

 وقت

 نکنم هیگر گهیوقت د چیه

 همون اتاق ورزش شدم. ایو وارد باشگاه  رونیرو آه مانند دادم ب نفسم

**** 

 نیرو تمر دهیم ادیکه بهم  ییبهم کار نداره و خودم اون حرکتا ادیز نیهفته الو کی نیو توا گذرهیم یهفته ا کی

 کنمیم

سارا هم که معلومه رابطه اش با ساناز  کنمیم یزکاریکه تو باشگاه هستم رو دارم تم یمدت زمان کنهیفکر م ساناز

 اصال

 دمشیکم د یلیهفته خ کی نیمن تو ا یعنی شهینم دهیو اصال د ستین خوب

 باالنس زدم و بعدش پشت هیرو پاک کردم  میشونیبکس زدم و با بازوم عرق رو پ سهیهم به ک گهیمشت محکم د کی
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 چرخ و فلک زدم سرهم

 لبخند دم و گفتم: نهیالو دمیدر اومد برگشتم د یسرعت رو زدم، صدا نیو آخر لیرو تردم رفتم

 به به چه عجب ،سالم استاد-

 کنهیم کاریداره چ دمیچون پشتم بهش بود ند نیزم یدستش رو گذاشت رو یتو یلبخند کمرنگ زد و جعبه  کی

 یبرا

 مختلف سالن یقسمت ها ینوشابه رو ی شهیسه تا ش دمیدستگاه رو خاموش کردم و برگشتم سمتش که د نیهم

 و گفت: ستادیاومد بغلم وا نیبود الو گذاشته

 دلسا یریبگ ادیالزم رو  یزایزودتر همه چ یهرچ دیبا-

 گفت: یرو درآورد و بهم نشون داد آروم اما جد یرنگ یمشک یاسلحه  و

 ؟یآماده ا-

 اما سرمو تکون دادم زدیاز استرس تند م قلبم

 23پارت #

بود با دستاش دستامو  یمشک ریهفت ت دمیشا ای کیکوچ یاسلحه  کیو اسلحه رو بهم داد  ستادیپشتم وا اومد

 گرفت

قلبم  سوزوندینفساش از پشت شال بازم گوشم رو م یبود برد، گرما لهیکه با فاصله ازمون رو م یا شهیبه سمت ش و

 تو

 از کنار گوشم آروم گفت: زدیم دهنم

نفس نکش و دستاتو سفت و بدون لرزش نگه دار و پاهاتو اونقدر  یکن کیشل یخوا یو م ینیب یهدفتو م یوقت-

 محکم

 یسانت هم تکون نخور کی یاز جات حت کیبعد از شلبچسبون که  نیزم به
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 کردم حرفاشو مو به مو انجام بدم دستامو ول کرد و رفت عقب و آروم گفت: یسع

 ماشه رو بکش-

سالم بود لبام رو به  شهیبلند شد چشمام رو باز کردم؛ ش یکم یرو بستم و انگشتام رو فشار دادم که صدا چشمام

 دندون

 کرد نگاه کردم که اومد اسلحه رو از دستم گرفت و گفت: یکه اخمو بهم نگاه م نیو به الو گرفتم

 نگاه نکن ینطوریا یوقت به کس چیه-

 شکست یبد یکرد که صاف خورد وسطش و با صدا کینگاه کنه بهش شل شهیبه ش نکهیبه تپش افتاد بدون ا قلبم

 تپش داره، چه نقدریخدا چرا قلبم ا یخنده، وا ریز برگشت طرفم و زد هویمهارت داشته باشه،  نقدریا شدینم باورم

 خندهیم قشنگ

 خنده گفت: با

 دلسا شهیباحال م یلیخ یخوریحرص م ای یکنیتعجب م یوقت افتیق-

 حرص گفتم: با

 کوفت-

 خنده، قلبم آروم و قرار نداشت؛ آروم گفت: ریدوباره زد ز که

 کن کیبار بدون بستن چشمات به هدفت شل نیا ایب-

 و گفتم: دمیخند

 من و تو افتاده ریکرده که گ ینوشابه چه گناه ی شهیگم ش یم-

 گفت: یو جد ستادیرو گرفتم، اومد بغلم وا اسلحه

چهارتا گلوله حرِوم  یوقت شهیم نیریاون وقت ش رهیات بم یکه قاتل تمِوم هست یانتقام گرفتن تلخه اما لحظه ا-

 اون
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 ینیب یشبا کابوس نم گهیاون وقت د یزاده کن حروم

 کنهینگاه م ییزایچ هیاست و داره به  گهید یجا هیانگار  زدیحرف م یطور

 در حد ،مضخرف بود میرینشونه گ یعنیبزنم  ریاخر اون روز هرکار کردم نتونستم به هدف ت تا

 .دمیبود زود خواب یو چون روز سخت و پرکار میرو جمع کرد زیکمک ساناز م با

 24پارت #

چند  نیکنم تو ا تیشد احساس امن یهم شش تا نگهبان بودن که باعث م الیاز و رونیباغ سه تا نگهبان و ب یتو

 وقت

که با هر  یحس کنمیم نیبه الو یو کم کم حِس دوست داشتن و عادت قو تیبودم احساس امن نیالو یتو خونه  که

 بار

 نبود و شهیکردم سارا که مثل هم نیتمر یشش بود کل.ساعت حدودا  نهیش یلبخند رو لب هام م نیکردن به الو فکر

 .رونیکاراشو کرد و با عشقش رفت ب یهم همه  ساناز

 یکفشا د،یشال سف کیبود با  یخیکه رنگش  یبا شلوار ل دیسارافون سف کی یا قهیدوش ده دق کیاز  بعد

 رو میعروسک

 نرده ها سر خوردم یاومدم البته از رو نییاز پله ها پا دمیرو پوش دمیسف یها یکتون نیهم ینکردم برا دایپ

 کرد بلند گفتم: ینگاه م ییبرگه ها کیداشت به  نیالو

 مصر بر استاد انیدرود خدا-

 بلند کرد و لبخند زد و گفت: سرشو

 ها خوبه؟ نیشاگرد؟تمر یجطور-

 شدم گفتم: یمبل ولو م یکه رو یحال در

 برد یکامل به سر م یآره در سالمت-
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پسر که  کیاز  دمیعکس د کینگاه کردم که  کی زیم یرو یه باز قلبم به تپش افتاد و به برگه هاک دیخند زیر

 رشیز

 فشیبشم زود کاغذا رو جمع کرد و گذاشت تو ک قیبود آراد سپهر، تا خواستم دق نوشته

 شد و گفت: بلند

رو بهت بگم چون حاال بهت اعتماد دارم راستش  زیقرار امشب همه چ یعنی یدون یرو نم ییزایچ هیدلسا تو -

 دونمینم

 که ... یهست یدختر ایانسان  نیبگم اما بدون که تو اول یجور چه

 زد که ادامه داد یقلبم بدون وقفه م دیدستش دور دهنش دست کش با

 و .... یکه ، بهش احساس دارم ، تو خاص-

 و ومدیم یراندازیت یودم رو پشت مبل جمع کردم صداو خ دمیکش یبلند غیسالن ج یها شهیشکستن ش یصدا با

 دستم و گرفت و گفت: نیالو دنیدو یطرف به اون طرف م نیبا اسلحه از ا نگهبانا

 ایافتاد جلو ن یپس هر اتفاق یستیتو هنوز آماده ن-

 بهش نگاه کردم و گفتم: میاشک یرفت که با چشما یدرآورد داشت م بشیاسلحش و از ج و

 ..تو...توروخدا نرونیال....الو-

 و گرفت و گفت: دستم

 گردم یبرم زود برم دیبا-

 ها . .. یبودن لعنت یصحنه بدجور واسه من تکرار نیرفت ... ا و

 25پارت #

 یم ریت یگریبعد از د یکینگهبانا  دیلرز یبه شدت وارد باغ شدن بدنم م یمشک یمدل باال نی,سه تا ماش یال دو

 خوردن
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تو باشگاه، کنار  دمیدر اتاق رو باز کردم و پر نیسمت اتاق الو دمیبهشون ،زود بلند شدم و دو زدیم ریهم ت نیالو

 ی لهیم

 که از دست چپش یدر حال نیاومدم که الو یم نییبود برش داشتم و داشتم از پله ها پا نیتمر یاصلحه  کسیبارف

 چند تا مرد هم دنبالش بودن دیاومد به سمتم دو یم خون

 دستم رو گرفت و گفت: دهیرنگ پر یچهره ا با

 بدو-

 کیگردنش  یخواد بره سمت اتاقش اما رفت سمت اون اتاق در بسته همون اتاق مخصوص، از تو یکردم م فکر

 گردنبند

اومد درو باز کرد و من رو  رونیب یدیسف کیکوچ دیرو فشار داد که از توش کل ییجا کیدرآورد و  رهیشکل دا به

 هول

 خودشو انداخت تو و دروبست عیسر نیگلوله اومد و الو یصدا کی دنیا رستو، اون مرد داد

 ختیلباسش تو قسمت شکمش خشکم زد قلبم فرو ر یقرمز دنیبزنم که با د ینگاه کردم و خواستم حرف بهش

 دمیپر

 و گفتم: سمتش

 . .به من نگاه کن نیل..الو-

 رو تار کرده بودن گفتم: دمیکه اشکام د یسر خورد جلوش نشستم و درحال نیرو زم آروم

 کنم کیشل یچجور یبد ادمیقرار بود  یراه بش مهین قیرف دینبا-

 گلوم خفه کردم یهق هقم رو تو یو گرفت که دستم از خونش قرمز شد؛ صدا دستم

 زد و گفت: یجون لبخند یباعث لرزم شده بود. ب خوردیکه به در م ییگلوله ها کیشل یصدا

 نترس ،ضد گلوله است-
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 آشفتم نگاه کرد و دستشو آورد باال و گفت: یشالمو درآوردم و گذاشتم رو شکمش که به موها زود

 یریبگ دیرو هنم با گهید...دلسا...اِ...انتقام ...چهارنفر د-ِ

 گفتم: هیگر با

 !؟یچ یعنی-

 زد و گفت: لبخند

 ها مردن یمنم به دست سپهر یمامان و بابام -

 اتاق اشاره کرد یوارایبه د و

 26پارت #

 کیساله بود و ۱۸ بایعکس تقر یتو نیبود، الو نیالو یخانوادگ یعکسا وارید یتونستم به اطرافم نگاه کنم رو تازه

 دختر

 سال سن داشت. ۱۶به خودش که واقعا خوشگل بود و اونم حدودا  هیشب درست

 ود.ب ستادهیا یعسل یبا چشما یبه گردن مرد یآب یبا چشما بایاما ز انسالیزن م کی

 درد لبخند زد و گفت: با

 یشد هرچ دهیدستگاه دزد یخوب بود که بابام تو ساخت اون دستگاه از هوش باالش استفاده کرد و وقت یهمه چ-

 گزارش کرد که ک...کشتنش سیرو به پل دونستیم

 چشماش اشک اومد. از

 م...مامانم سکته کرد و ....رفت-

 که ادامه داد: کردمیم هیاومد، پا به پاش گر گهیقطره اشک د کیچشماش  از

 که من و خواهرم الله رو با بهزاد گروگان گرفتن. میفکر کردن ما از دستگاه خبر دار-
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 شده بود چون صداش خش دار شده بود شتریدردش ب انگار

 کهیکدُ ت یجست و جو یتجا...تجاوز کردن و بعد ...بعد ...بدنش رو برا میداداشم تو شکنجه هاش...مرد....به آبج-

 کهیت

 .کردن

 از بغض گرفته بود: صداش

 .ختیتو فرو ...فرور دنیدلسا اما قلب سنگم با د نیاما...اما من فرار کردمشدم ا-

 با بغض و درد گفت نیقرمز شده بود الو نیصورتم از اشک و دستام از خون الو شد؛یکم کم داشت باز م در

 لسا چون...کنن د کهیت کهین...نذار بدنت رو ت-

 قرمز شد صورتش

 شهینم دهی...د کیپالست یشده و با جراح یبدن تو جاساز یچون..رمز تو...تو-

شده بود نفس نکشم، محکم دستمو فشرد و  م،باعثیمرد زندگ م،یزندگ یفکر از دست دادن تنها حام زدیتند م قلبم

 گفت:

 دو...دوست...دار...م-

 و گرفتم و داد زدم: قشیده چشماش رو بست و دستاش شل شد؛ شوک ز و

 ...منم ....نی...الونیالو-

 کم آورده بودم دادزدم نفس

 منم دوستت دارم.-

 هق هقم سکوت اتاق رو شکست. یصدا و

 27پارت #
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بلند شدم،سردرگم  نینداخت بهت زده از مرگ الو یقلبم خط م یگلوله رو یشکست و صدا یداشت کم کم ، م در

 به

از  ییکه به کاغذ ها یرنگ یتهران و سنجاق ها یپر بود از عکس و نوشته، از نقشه  وارید ینگاه کردم رو اطرافم

 آدرس

 که ازشون عکس روش بود به نقشه زده شده بود. یافراد

 یرو یو با مال خودم رو برداشتم و با دوتا دستم همه عکس ها و نقشه ها نیالو یکوله اون طرف بود اسلحه  کی

 تو کوله ختمیرو کندم و ر وارید

کردم دستام چند بار در اثر خوردن به پونز ها و  یم هیبلند بلند گر دیلرز یبود و دستام م سیاز اشک خ صورتم

 ها رهیگ

 عکس هارو که کندم رفتم کنار یشده بود، همه  یکی نیکردم و خونم با خون الو یحس نم یکه انگار اصال درد دیبر

 دستشو گرفتم و گفتم: د،یلرز یزانو زدم، دستام بدجور م نیالو

 دن یکاراشون رو پس م یعشقم اونا تقاص همه -

 نداشت یخوش انیکه پا زمونیتلخ از قصه غم انگ یبوسه ا دم،یسردشو بوس یگونه ها هیآروم با گر و

 شکست یگردنشو باز کردم و گذاشتم تو کوله دد پنجره رو باز کردم؛ در داشت کم کم م گردنبند

 اومد یکلفت مرد یصدا

 گهید دیعرضه ها،ِد زود باش یب خوامیمن اون دخترو م-

 ننیرو بب افمیق ذاشتمیم دیدر به شدت باز شد ،نبا هویاستخر بود  یادیپام با فاصله ز ریپاهام نگاه کردم؛ ز نییپا به

 و

 ...دمیبدون فکر پر بعدش

.. 
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سوخت  یآوردم، دست و پام سر شده بود و گلوم م رونیدهنم و دماغ و گوشام زود سرم رو از آب ب یرفتن آب تو با

 و

 اومدم؛ رونیروشن شد زود از آب ب دمید د،تایدیهمه جا رو تار م چشمام

 همه هم اسلحه داشتن رونیب ختنیباز شد و همه ر الیو در

 خوردیختا مبه در ادمونیاما به خاطر فاصله ز زدنیم ریاز پشت ت یهر از گاه دن،یتموم وجودم شروع کردم به دو با

گذاشتم  واریبه د دهیسنگ چسب یبسته بود به مجبور پام رو رو الیدر و دمیدو یاما بازم م دیلرزیو پام م دست

 یصدا

آجر  یپرش کامال خطرناک پام رو گذاشتم رو کیگذاشتم با  یا گهیآجر د یپام رو رو شدیتر م کینزد قدماشون

 باالتر و

 واریلبه د یکه زود زانوم رو رو دمید یگرفتم نور چراغ قوه هاشون رو م وارید یرو تو لحظه آخر از لبه  دستام

 گذاشتم

 گرفتم و با سرعت واریدستام رو از د فتمیب نکهیاومدم اما قبل از ا نییخودمو پرت کردم اون طرف به شدت پا و

 دمیپر یکمتر

 دمیچیپ کمینزد یاز کوچه  دمیباز شدن در رو که شن یصدا دم،یدو یتوانم م نیبا آخر دنیکردم به دو شروع

قدماشون رو  یبود صدا دهیگلوله هارو نشن یصدا یکس نیهم یپرت بود واسه  یجا کی یتو نیالو ی خونه

 دمیشنیم

 شکستیقدم ها و نفس نفس هام م یکوچه رو صدا سکوت

 شترهیکه تعدادشون از ده نفر ب دمیو راحت فهم شدیتر م کیماها نزد یصدا
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 دمیدو یاما بازم م دیدیچشمام کم کم تار م شد،یام م ینیلباسام باعث سنگ یسیو خ شدیرفته رفته کم م توانم

درد گرفت و قل خوردم و  یلیسفت و محکم که کمرم خ زیچ کیمحکم خوردم به  هویکه  رونیکوچه اومدم ب از

 افتادم

 اوناست..... نیمطمئن بودم ماش نی...معلوم شد که خوردم به ماشنیزم

 28پارت #

 یاونجا م گهید قهیاما اگر چند دق کردیکمرم درد م نکهیجلوم زود بلند شدم با ا یدخترانه  یکفشا دنیبا د اما

 موندم

 دنیرس یم بهم

 دمتیند نیماش یجلو یاومد هوی دیببخش ی: وادختر

 کنارم رو دوزانو نشست و گفت: بعد

 مارستانیب میبر یخوایم-

 بودن دهیگلوله بلند شد ، بهمون رس کیشل یخواستم جواب بدم صدا تا

 و داد زدم نشیسمت ماش دمیدست دختره رو گرفتم و کش زود

 میتا نمرد فتیزود راه ب-

 انیبستم داد زدم االن م یکمربندمو م یبود هنوز تو شکه،در حال معلومه

 عقب نگاه کرد و گفت: به

 کردن پدر سگ ها غلط

که قلبم تو حلقم  دیکش یم ییال نیدختره، همچ نیشد ا یکه باورم نم کردیم یرانندگ یز گذاشت؛ طورپاشو رو گا و

 یم

 ستین ناشونیماش گهید دمیپشت نگاه کردم د زد،از
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 رو فرمون و گفت: دیمحکم کوب زنه،یلبخند م دمید

 سر به سر دختر جماعت بذارن دیکردم نبا شونیحال یچه جور یحال کرد-

 سرعتش رو کم کرد و گفت: بعد

 ه؟یناموس ؟،موضوعیاز خونه فرار کرد هیچ-

 حرف بزنم که باز گفت : خواستم

 اونم پولداره ی،اهان حتما از شوهرت فرار کرد گمیاالن م سندمیمن خودم نو ستاینه وا-

 بدون گوش دادن به من گفت: باز

 یکش رفت یزیو چ ینکنه با گروه خالف درافتاد ای-

 زدیکه چقدر حرف م یوا

 حرص گفتم : پر

 گمیبابا نه بعدا م یا-

 نگه داشت و گفت: ابونیگوشه کنار خ هی

 باشه-

نفس پرحرص  کیبشم که  ادهیبشم؛ خواستم پ ادهیکه پ نهیبرگشت سمتم و نگام کرد و فکر کردم منظورش ا و

 و دیکش

 گفت

 منفهیهم منظور هم رو م یتو رمان از چشما یها تیبابا شخص یا-

 نگاه به اطرافش کرد و گفت: کی

 پس حتما اشتباه کردم و دستشو آورد جلو و گفت:-
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 جانب مرجان هستم و شما ..؟ نیسالم ا-

 نداشتم دستمو بردم سمتش و گفتم: دنیحال خند یدست کاراش خندم گرفته بود ول از

 منم دلسا هستم-

 و گفت: دیخند

 یپس امشب رو مهمون من یرواسه موندن ندا ییبه احتمال هشتاد درصد جا-

 گفتم: یلبخند تلخ با

 !؟یدیاز کجا فهم-

 و گفت: دیخند

 نیخونم واسه خاطر هم یم یو روانشناس سندمیگفتم که نو-

 نمیاطرافم رو ؛چشمامو بستم تا نب اهیس یایدن نمیبستم تا مقصد نامعلوم سرنوشتم ،چشمامو بستم تا نب چشمامو

 جام

 رو نیالو یچشما عسل

 فرو رفتم . یقیزود چشمام گرم شد و به خواب عم یلیرو که بستم خ چشمامو

 29پارت #

 میدیرس گهید ،پاشویستر،ِمستر،اوی،سی،دلسا،اَََخویه-

 چشامو باز کردم؛ مرجان ازم فاصله گرفت و گفت: آروم

 مادربزرِگ پدربزِرگ آقاجونم خوابش از تو سبک تر بود به جان عمم-

 شدم ادهیداشت.پ یدختر انرژ نیچقدر ا یمالش دادم؛ وا چشمامو

درو باز کرد و  دادیخوبش نشون از گالش م یبود که بو اطیبزرگ بود درو باز کرد اول ح بایتقر ییالیو یخونه  کی

 وارد
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 بود یدونستم مدرن و امروز یخونه رو نداشتم فقط م لیزدن وسا دید یحوصله  م؛یشد خونه

 رو انداخت رو مبل و گفت: خودش

 راحت باش بابا!-

 مبل نشستم، بلند شد و گفت: یزدم و رو لبخند

 فیرو تعر یخجالت نکش فردا واسم همه چ تمییمن تو اتاق رو به رو یخواست یبرو تو اون اتاق راحت بخواب هرچ-

 اتاق ساده کیوارد اتاق شدم  کردیاعتماد م بهیواقعا چطور به من غر ییاتاق رو به رو یو رفت تو کن

 هوش شدم یب بایت افتادم و تقرتخ یرو

*** 

شد و همه  دیلباس سف هویبود بعد  دهیپوش اهیکه لباس س دمیرو د نینور چشمامو زد و الو هویبود  کیجا تار همه

 جا

 ،به اطراف نگاه کردم مثل بهشت بود روشن

 مهربون نگاه کرد و گفت: بهم

از آسمون بارون اومد دستامو رو به  هویو  دمیبالش دوجات اَمنه نگران نباش و راه افتاد و پشتشو بهم کرد ،دن-

 آسمون

 خون بهشون یاطراف بعد از خوردن قطره ها یو چمن ها دیبار یدستام قرمز شد از آسمون خون م دمیکه د گرفتم

 کردن دایترک پ کمی

 هیطرفم سا نیدر حال رفتن بود و ا نیطرفم الو نیکه دستاشو آورده بود به طرفم ا دمیرو د یمرد هیدور سا از

 قرمز سبز شد اسلحه ام رو درآوردم و به سمت یالله  یگل ها نیزم یبرداشتم که از ترک ها هیقدم به طرف سا کی

 دمید یقلب خون کیدستم  یگرفتم که اسلحه از دستم افتاد و به جاش تو هیسا

 ....نیبود نه الو هینه سا حاال
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 دلسا....دلسا ...-

 پُف کرده و خواب آلود گفت: یاطرافم روشن بود و مرجان با چشما دم؛یاز جام پر هوی

 یکرد یم هیتو خواب گر یداشت-

 داغم صورتم رو نوازش بدن آروم گفتم: یبغلش کردم و گذاشتم اشکا هوی

 یکدُ لعنت کیمرجان کشتنش،هم بابامو ، هم مامانم و هم...همه رو کشتن فقط واسه -

 آروم گفت: مرجان

 یش یرو بگو تا خال یاز اول همه چ-

 کمرمو نوازش کرد و گفت: و

 بگو زمیبگو عز-

 30پارت #

 کردم فیمرجان تعر یداستان و برا کل

 مرجان اون شب گفتم یو برا یچ همه

 دمیکه کش ییها یبه دونه اتفاقات و از سخت دونه

 وحشت ناک هر شبم . یشد ،از کابوس ها ختهیرچشمام بار ها  یکه جلو یکه بهم دادن ؛ از خون یعذاب از

 مرگ ؛ عشق تازه جوونه زدم از

 !ایلیخ یخودم و خانوادم و خانواده ها یکه گند زد به کل زندگ یسازمان ینامرد از
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 داغون شدم ،واقعا داغون شدم من

 .دیمرجان گفتم و اون در سکوت شن یبرا یهمه چ از

 نکرد ینزد ،کنجکاو یو اون حرف گفتم

 ..دینکرد ارومم کنه..فقط و فقط شن یسع ینکرد ، حت حتیصن

 شد .. یاز درد وجودم خال یفقط کم یمن کم و

 کرد قلب پاره پارم .. دایپ نیتسک یفقط کم یکم

 رفت یچشمام کنار نم یاز جلو نیالو یچشما

 خاصش... ی...لبخندا نگاهش

 شب و با سه تا قرص ارام بخش به صبح رسوندم . اون

 بود شمیمرجانم ، پ و

 بود و بس! دیپر از خطرم براش تحد یکه ناشسناس بودم و زندگ یمن شیپ

 موندم چون تو وجودش ششیپ یول

 کردم . یحس م یزیچ هی

 میخاص مثل زندگ زیچ هی

 اورد یو خونم و به جوش م زدیتو وجودم قل م یقو یلیحس خ هی

 .. یقو یلیخ یلیخ زیچ به

 جونمم که شده بهش برسم. متیکه حاضر بودم به ق یزیچ

 بود .. نیا اونم

 ...انتقام
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 31پارت #

 شدم رهیمرجان خ به

 و گرفتم ممیمن تصم-

 ؟یشد وونهید-مرجان

 گوشه لبام شنهیم یپوزخند

 کردن وونمیفکر کن د-

 کالفه گفت: مرجان

 و یگرفت ادی یحرکت رزم که تازه چهار تا ییدختر تنها هی!تو ی،زندگ هی!زندگهییکایاکشن امر لمیبابا مگه ،ف-

 ؟یریانتقام بگ یبر یخوا یبعد م یاسلحه دستت نگرفت شتریب دوبار

 جا بلند شدم و کالفه گفتم: از

 ه؟یکه تو بدنمه،چ یکد لعنت نیخوام بفهمم ا یم-

 قدر مهمه! نیخوام بفهمم چرا ا یم

 نگاهم کرد و گفت: یعصب مرجان

 ازش یاینم رونیزنده ب هیخطرناک ی.ندارم مشکلم جونته دختر باز نایبا ا یمن مشکل نیبب-

 ! دمیجور خطرام .ترس نیکه عشق ا یمن

 و گفتم: ستادمیا جلوش

خواب راحت  هی زارمی.نمرمیگ ی،انتقام ،بابامو ،مامانمو ، همه رو م رمیگیو م نیمن نه ،من انتقام الو یدیتو ترس-

 داشته

 باشن
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 و به روم نشست و گفت:چشمام زل زد ..اومد ر به

 ؟یپا داره دختر چشم اب هیمرغت -

 چشماش زل زدم و گفتم: به

 پا داره .. هی-

 .رتتیکه دنبال موضوع رمانم باهاتماجو نگ نیسر ا یجهنم،تا تهش باهاتم .ول-مرجان

 گم : یزنم و م یم یسرد لبخند

 خودم و بسازم ،از نو! دیبا-

 زد و گفت: یبه چشمام زل زد و پوز خند مرجان

 !طونیش یکنم به خود دست پرورده  یاونش با من تبدبلت م-

 جا بلند شدم و گفتم: از

 تر ..بهتر! عیاالن هرچه سر نی،از هم میشروع کن-

 کرد و گفت: یا صانهیخب یخنده  مرجان

 ! یخودت خواست-

 32پارت #

 شکافت.. نهیاگر س درد

 بانگ مزن.. ینفس

 خود را به دل چاه مگو درد

 تو گر شود اب.. تخواناس

 اتش غم. از
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 شو.. اب

 مگو.. اه

** 

 ....یخوار خون

...... 

 حس... یرو به روم زل زدم سرد ..ب وارید به

 رمیگ یم واریرنگم و از د یاب نگاه

 رمیم زمیسمت م به

 رمیگیو تو مشتم م عکس

 کنم. یبزرگ انتقامم وصل م یبه نقشه  میو عکس و با پونس رنگ رمیم واریسمت د به

 !شمیم رهیشده از عکس و روزنامه و ادرسام خ دهیپوش واری. و به د شمیعکس دور م از

 کردم یشروع م نیاز ا دیبا

 میکرد داشیتا با مرجان پ دیسال طول کش هیبودمش ،خودش بود !  شناخته

 زنم یم پوزخند

 یو اروم اروم پام م اهمیو با حوصله شلوار چسب و س نمیشسیم ی؛رو صندل دارمیو برم لمیکنم وسا یکمد و باز م در

 .کنم

 ! دیجد یدلسا هیتا خودم و بسازم .. دیبه شدت رو فرم اومده دوسال! دوسال طول کش کلمیه

 من عوض شدم .. یبخند ..تو پوزخند حوالم کن..ول_______ تو

 کردن .. عوضم
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که به  یو کوتاه اهیس یبندم موها یسرم محکم م یکنم و موهام و با کش باال یرنگم و تن م یچرم و مشک کافشن

 زور

 .. ادیکش م ریز

 زارمیو تو چشمام م اهمیس یلنزا

 نیاز ب یامادست...امادست برا یندازم ، همه چ یو رو کولم م اهمیاماده و س یو کوله  زارمیو رو سر م اهمیس کاله

 بردنش

 زد اون ..کشتش.. عشقمو بیاس زامیاز عز یکیبه  اون

 منتظرم بود نیتو ماش مرجان

 شد و گفت: رهیشدم و بدون نگاه کردن بهم به ساعتش خ سوار

 مونده! قهیعوض شدن نگهبانا ..چهل دق تا

 سکوت سر تکون دادم و اونم با سرعت راه افتاد در

 .. دمیتا قد کش دمیدوسال زجر کش نیا تو

 م..گرفت ادی..تا بلند شدن و  افتادم

 لوت شد.. ریاشکم کو یکردم تا چشمه  هیها ..گر ساعت

 .. رمیبگ ادیباختم ..تا بردن و  من

... 

 شنینگهبانا عوض م گهید قهی.. دو دقیچشم اب میدیرس -مرجان

 سمتش .. برگشتم

 ..یموفق باش-مرجان
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 زنم .. یم یپوزخند

 بشم! دی..باشمینگران نباش ..م-

 رفتم رونیعوض کردن جاش از پشت درختا ب یپوش رفت تو خونه برا اهینگهبان س دمیشدم و تا د ادهیپ نیماش از

 حرکت ازش باال رفتم .. هیو تو  واریسمت د دمییدو و

 برگشتم که... نییپا دمیپر یوقت و

 33پارت #

 چشمام و باحرص بستم و اروم گفتم: اه،کنارمیسگ بزرگ و س هی دنیباد

 تف بهش_

 ترسناک بود میو حساب شدیم دهیو بزرگش د دیسف یباز بود و دندونا دهنش

 زدم ریبهش ت ادیکه صداش درب نیو گرفتم سمتش و قبل از ا کمیکوچ یاسلحه  اروم

 مثل زوزه دمیپردردش و شن یصدا

 و چشماش بسته شد نیزم افتاد

 !یخوب بخواب_

 و نقابم و در اوردم و به صورتم زدم بمیکنارش رد شدم و دست بردم تو ج از

 سمت خونه دمییو فرض دو عیسر

 نگاه کردم وارینصب شده رو د یها نیپشت خونه و از دور به دورب رفتم

 رد شدم نیدورب ریاروم اروم از ز وارویبه د دمیچسب

 واریاز د یو گذاشتم رو قسمت پاهام

 باال.. دمیبرجسته گرفتم و خودم و کش یدستام و از سنگا و
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 انداختم رو تراس.. خودمو

 و دراوردم.. گمید یهوا در باز بود، دست بردم و اسلحه  یرفتم سمت در ..به خاطر گرما اروم و

 محکم بود. و نگاهم سخت.. قدمام

 ..دمشیسمت تخت رفتم ..د به

 ..خودش بود...شناختمش

 ...وونشی..حخود

 بود .. دهیراحت خواب الیسمتش رفتم..اروم و باخ به

 رفتمدو اروم گفتم:و از کنارش برداشتم.و به سمتش  بالشت

 ..یزد ری..تو اون شب بهش تدمتید ،یو کشت نیتو الو _

 و روصورتش گذاشتمو.. بالشت

 34پارت #

 صورتش گذاشتم و محکم رو صورتش فشار دادم یو رو بالشت

 دنینفس کش یو شروع کرد به تقال کردن برا دیخواب پر از

 صورتش گذاشته بودم.. یکه محکم بالشت و رو یحال در

 امپول و به بازوش زدم رهیبم ینفس یکه از ب نیدر اوردم و قبل ا بمیو از تو ج میخودکار امپول

 معلوم نشیشدن قفسه س نییشده بالشت و از رو صورتش برداشتم و از باال و پا هوشیشل شد و معلوم شد ب بدنش

 هنوز زندست اشغال! بود

 سمت گاوصندوقش که پشت تابلو فرش بود رفتم به

 شدم .. رهیگذاشتم و به گاوصندق خ نییرو پا تابلو
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 ..ریو رفتم سمتش با نفرت نگاهش کردم ..شغال پ دمیکش یپوف

 بود.. لیراه لشمیسالش بود .و فام شیچهل و ش حدودا

 زد ریت نیدست اموز ،هاکان بود اون به الو وونیح

 کشتش.. اون

 ید یال ا یصفحه  یو گرفتم و رو فشیکث یسمت گاوصندوق و دستا دمیبقلش و گرفتم و به رور تن لششو کش ریز

 ..گاوصندوق گذاشتم...

 نیبعد انداختمش رو زم و

 گاوصندوق که باز شد با پوزخند گفتم.. در

 !لیراه یشد چارهیب-

* 

 بلند بلند خوند.. جانیبه دست گرفت و با ه یرو به دست گرفتم مرجان روزنامه ا روزنامه

 .روز جمعه لیاز تجار معروف و ثروتمند تهران به نام محمود راه یکی! یخبر فور-

 که انجام داده بوده رو یاتیاز کل جرم ها و جنا یمدارک یکه حاو یکه دست و پاهاش بسته شده بود و پاکت یحال در

 کردن.. دایپ سیپل یاداره  یهمراه داشته ..روبه رو به

 در یو احتمال خصومت شخص باشدیکرده است ناشناخته م یمعرف سیکار را به پل تیجنا نیکه ا ی.کس رودیم گمان

 شودیم دهید آن

 دادگاهش در زندان؛ بازداشت است و نیتا زمان اول مجرم

 ..دمیبسه شن-

 گفت: جانیبا ه مرجان
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 !شیهمم نکشت یزندان هم ازش انتقام گرفت یدلسا هم بارو رو انداخت یگل کاشت-

 یبه عکس بعد دمیکش لیقرمز و برداشتم و رو عکس راه کیماز ستادمیانتقامم ا وارید یبه رو جا بلند شدم و از

 رهیخ

 شدم

 عکس چشم دوختم یتو ینگاه اب به

 بودن... یاب یچشم ها نیمهره صاحب ا نیتر یعمق ،گرفت اصل پوزخندم

 گفتم.. اروم

 اراد...تو... یحاال نوبت تو-

 35پارت #

 شاپ نشستم و مرجانم روبه رومه یکاف تو

 خب ؟-

 باز گفت: شیبا سر و صدا اب پرتقالش و خورد با ن مرجان

 امارشو بعد از شش ماه آزگار دراوردم! یمن و دس کم گرفت-

 بهش زل زدم که گفت: منتظر

 ...گمیخب بابا م-

 سپهره.. شیلیاراده..فام اسمش

 بوده .. نیالو زیعکس اراد رو م یبودمرحوم  نیالو شیشب اخر که پ یطور که توگفت اون

 توجه به اسم و فامبل و مشخصاتش امارشو دراوردم.. با

 حدسمون کامال درست بود .. و
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 هاکان! ه؟داداشیک اریسپهر..ماز اریماز پدرش

 خوان.. یکه کد و م یسازمان نیکل دم و دستگاه ا یکاره  همه

 ..ارهیماز و بعد پدر همه کارس،هاکانم سگ ارهیپسر ماز ارادم

..باال دست گردونهیلب چشمه برشون م برهیهمه رو تشنه م دمی، اون طور که من فهم ریاراد و دست کم نگ البته

 باباشه و

 !عموش

 کنار هم نبودن و میسه ساله که با باباش مستق کینزد دمیاون جور که فهم یسالشه و ول شیو ش ستیاراده ب نیا

 رابطشون شکر ابه! یلیخ

 کارخونه هم داره عالوه بر مطبش! کیو  هی..پزشکانسیی..فوق ل ارادم

 کاره یبدون رزم نمیا و

 و

جلب توجهش اما بدون  یبرا ستیبه اراد کارت سخت ن یکینزد یکه برا نی..به شدت دختر بازه..خالصه ا

 میلیزرنگه..خ

 !زرنگه

 گمیکنم و با لبخند م یتلخم و مزه مزه م قهوه

 !یوجب مین یگرفت ادیکارت و -.

 ..مینیما ا-مرجان

 کنم.. یم یزیبار هزارم برنامه ر یکنم برا یم فکر

 کنم.. یکنم...نقشه سر هم م یم فکر

 کنم یتوام بکنم فکر م یکه م یذهنم بار ها و بار ها به کار یتو
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که کل دردم شکستن ناخنم بود وچروک  یخوب و پر از رفاهم و من یو لبخند بابامو، زندگ نی، نگاه الو ادیم ادمی

 شدن

 هاام! لباس

 ! به حمل اسلحه...دمیبه کجا رس حاال

 بابا بزرگم دلش برات تنگ شده-مرجان

 مهیکارمند ب هیحاج بابا...بابابزرگ مرجان بود  زنمیم یلبخند

 دوسال گرفت نیمنو تو کار اورد و دستم و تو ا که

 گهید یجا هیاز  کرد و خودش یکمکم م گهید یاز سو نوش

 فرستاده بود تا کمکم کنن یمن زخم یدونفر و خدا از اسمونا برا نیانگار ا کال

 هدفم فعال اراد بود... تنها

 انتقام من باشه یباز کردن درا دی، قرار بود کل یپسر چشم اب اون

.. 

 ناهار ساده مثل املت حالمون و جا اورد . هی؛  میروز به خونه برگشت اون

 دنینقشه کش ریکارش بود و من درگ ریدرگ مرجان

 .. شدیشروع م یباز فردا

.. 

 اهیس یکوتاه و چاک دار قرمز شال هم رنگ مانتو و موها یمانتو یخیجذب  نیشدم، شلوار ج رهیخ نهیخودم تو ا به

 و

 بودمشون ختهیو سال سرخم که کج ر دیدارم با پوست سف تضاد

 کرده بودن نرشویاس اهیمحو س هیکه سا میاب یچشما
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 و جذابم.. یسرخاب رژلب

 و دلبر یسرخاب یو پرنسس یشکل تق تق یمرجان جلو باز و مخمل ییاهدا یدر اخر کفشا و

 ...شمیدندون ن یرو نیجذب کنندم و نگ عطر

 سپهر که دستور داد به هاکان اریجلب توجه اراد سپهر تک پسر ماز یساخته بود برا یو همه از من دلبر همه

 هاکان سپهر که دستور داد بابامو بکشن یخانوادم ..اراد ..سپهر،برادر زاده  ینابود یبرا

 ..ایسپهر نیا یبدجور نقطه ضعف بود برا اراد

 منتظرم بود نشیتو ماش مرجان

 زدم یلبخند دمیکه شدم نگاه مبهوتش و که د سوار

 ..افتیخودمم، راه ب-

 و راه افتاد دیکش یپوف یمکث طوالن هیبعد از  مرجان

 گه پاتوق اراد بود یرستوران میسمت رستوران حرکت کرد به

... 

 و رستوران شاپیبود کاف یو بزرگ که دوقسمت کیرستوران ش هیرستوران شدم ، وارد

داشت به همه جا ؛ نشستم و اروم به اطراف  دیکه د یتو قسمت یزیهمه جارو نگاه کردم و رفتم سمت م نانهیب زیر

 نگاه

 کردم

 کرد یلود اراد داشت با پسره بحس م گهیپسر د هینشسته بود و روبه روشم  یزی، پشت م دمشید

 روبه روشم ..سرد بهش زل زده بود .. پسر

 .. ومدیخاص به نظر م یادیاراد ز یپسره روبه رو یخشگل بود ول یلیخ اراد
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 اراد از جا بلند شد تا بره که اراد بلند گفت: یروبه رو پسر

 ...واریا-

 بود برگشت و گفت: واریکه اسمش ا یسرپ

 تو .. یب ایبا خودته ..باتو  میحرفام و زدم اراد تصم من

 خوش بگزره! یلیشروع شده ..و قراره خ یباز

 اراد از رستوران خارج شد یدر مقابل نگاه کنجکاو من و عصب و

 لب گفتم: ریباال انداختم و ز ابرومو

 واریا-

 36پارت #

 که دنبال فندکه .اما انگار دمیدراورد و د یگاریبه موهاش زد و س یچنگ یفت اراد کالفه و عصبکه ر واریپسره ا اون

 رنگ کافه. یگرد و زرشک هیپا زیرو م دیدستش و کالفه کوب نداره

 فرو برد. رشیبراق و ت یموها یدست چپشو دوباره ال و

 شم یبلند م یزنم و از جا یم یلبخند

 رم... یپر از غرور به سمتش م یاروم و با نگاه و

 انگشتاشه. نیکه ب گارشیس ریز برمیو م میرم و فندک نقره ا یم کنارش

 کنه. ینگاهم م شیکنه و با نگاه گرد اب یو بلند م سرش

 ؟یخوا یکمک نم_

 شه یکه روشن م گاریکنم و س یکه منتظر جوابش باشم فندک و روشن م نیا بدون

 شنوم. یکنم تا برم که صداش و م یگرد م عقب
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 !نیبش_

 !هیجد یلیگردم ،صداش برخالف تصورم خ یبرم

 دیبار یاز هر کلمش اجبار م نیهمچن و

 نشونمت! یبه زور م ینیاگه نش یعنی

 زدم و نشستم یابروم و دادم باال و از باال بهش نگاه کردم و پوزخند یتا هی

 ؟یخوا یبازم فندک م_

 شیو جد رایگ یدوزه و صدا یرنگش و به چشمام م یزنه و نگاه آب یزل م بهم

 ندازه. یم نیتو گوشم طن دوباره

 ؟یآماده به خدمت شهیهم_

 یکاف یشده  یکار نهیآ یوارایدم دلم بد جور هوس کرده سرش و بکوبونم به د یحرص دندونام و رو هم فشار م از

 ...شاپ

 چشم! یپسر آب نیا یمن نقشه ها دارم برا اما

 و رسا و با غرور از هنجرم خارج کردم. صدام

 بگذره گهید کمی،منم گفتم:  یزد یشخم م یو موهات و ه یبود یعصب یادیز_

 !یش یم کچل

 یبهت فندک بدم تا خودت و نکشت امی: بگفتم

 پوستو  یکنه. نگاه آب یم میکردم داره کالبدشکاف یکرد که حس م ینگاهم م یکرده بود و جور زیو ر چشماش

 و سرخش... یقلوه ا یو لب ها دشیسف

 که من دونهیخواستم بدونم م یعنوان اون لحظه برام مهم نبود و فقط م چیها به ه نیکرده بود اما ا ریو نفس گ اون
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 نه! ایشدم  کیبهش نزد یچ یبرا

 گفت: یزد و با ژست خاص یزد و چشمک یپوزخند

 منم باورم شد!_

 دیاومد تو دهنم حس کردم رنگم پر قلبم

 ه؟یمنظورت چ_

 براندازم کرد و گفت: ینگاه خاص با

 .یچشم آب یفهم یاونش و بعدا م-

 !میدونه من ک یتموم شد حتما م یدلم گفتم : باز تو

 37پارت #

 مشت کردم که گارسن به سمتمون اومد و گفت: زیم ریو ز دستام

 جا بزارم؟ نیسفارشتون و ا خانوم

 قهوه تلخ محبوبم افتادم.. ادیبه  تازه

 دمیآراد و شن یرایگ یصدا

 جا بزار. نیهم_

 گرفت. یآراد جا ی نویمن کنار کاپوچ ی قهوه

 شدم و آروم گفتم: رهیآراد خ به

 ه؟یحاال اسمت چ-

 و به جزء جزء صورتم دوخت و آروم گفت: رشیخ نگاه

 فکر کن آرادم!_
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 کرد و گفت : کیزد و سرش رو بهم نزد یلبخند بهم

 ه؟یتو چ ،اسمیحاال تو بگو چشم آب_

 راحت شد. تمیهو دنیاز بابت نفهم المیخ یکم

 گفتم: آروم

 .ایتو هم فکر کن در_

 زد و گفت: یلبخند

 ... یصحبتمون تموم شد چشم آب-

 گرفت و انداختش رو شونش. قشیبرداشت و از  یشو از پشت صندل یجا بلند شد و کت تک و سورمه ا از

 طنتیزد و با ش یکه فاصله مون کم بود چشمک یگذاشت و طرفم خم شد و در حال زیسمتم و دستشو رو م شتبرگ

 :گفت

 ..یتا بعد....چشم آب_

 .رونیرفت ب قهیپشتش رو کرد و رفت طرف گارسن و بعد از چند دق و

 دادم و آروم و با حرص گفتم: رونیحبس شدم رو ب نفس

 ... ی کهی..مرت هیخودش صورت یانگار چشما یگه چشم آب یم یجور_

 لب گفتم: ریز

 کار کنم! یشم ..پوف حاال چ کینتونستم بهش نزد_

 خانوم ..._

 گذاشت و گفت: زیرنگو رو م یکارت مشک کی دمیتعجب سر بلند کردم و گارسن رو د با

 سپهر دادن بهتون بدم... یاقا_
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 تعجب گفتم: با

 و اون اقا دادن؟ نیا

 تکون داد و گفت: یاروم سر گارسن

 بله.._

 برگشت و گفت: هویو کرد تا بره که  پشتش

 ..قهوه تون حساب شده...یراست-

 لب زدم: رتیشدم و با ح رهیخ زیم یکه رفت با بهت به کارت رو گارسن

 تو سرته آراد...! یچ_

 38پارت #

 خستم و یو روش گذاشتم و چشمارنگ و از بغلم برداشتم و سرم  ییمویو کوسن ل دمیرو کاناپه دراز کش یخستگ با

 بستم

 کرد .. یدرد م یادیمشغول بود و سرم ز ذهنم

 .دیرس یبه ذهنم نم ینقشه ا گهید

 رو کردن ندارم یبرا یزیچ چیکه ه دمید یکرده بودم و حاال م یزیها برنامه ر ماه

 کردم.. یبود که فکر م یزینقطه برعکس اون چ قایآراد دق تیشخص

 شم کیتونم بهش نزد یگفته بود که اون دختر بازه و زود م مرجان

 آراد ده قدم از من گهیکه بهم م یحس لعنت نیا یو باهاش حرف بزنم ول رمیدرسته ، تونستم شمارش و بگ زیچ همه

 کنه. یم وونمیتره داره د جلو

 نه توش نفس بکشه تونه اون حباب و بترکونه یافتاده و نه م ریحباب گ هیو دارم که تو  یکس احساس
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 کنه یاشتباه م یکنم ول کیکنه که تونستم آراد و به خودم نزد میداره راض یمدام سع مرجان

 کردم دیو مامان و بابارو از خودم ناام نیدونم که الو ینکردم و م یکار چیه من

 انتقامم. یمبهمم..به نقشه  ی ندهیکنم..به آ یکنم و بازم فکر م یشب و تا صبح فکر م کل

 دم یبه آراد م یامکیکنم و در اخر پ یو تا عصر صبر م زمیر یطرح م دوباره

 ام . ایسالم،در_

 دارم یو با توجه به جواب آراد بر م میبعد قدم

 بعد از ظهر بود .. یسه  ساعت

 لب ریکردم و ز یو متر م اطیطول ح کالفه

 گفتم: یم

 ده . یده،جواب م یم جواب

 کرد کتاب بامداد خمار و بخونه یم یپنجره نشسته بود و سع یکالفه لبه  مرجان

 اون و به قول خودش سگ کرده بود. نیزاشت و ا یمن نم یزمزمه ها اما

 داد مرجان به خودم اومدم یصدا با

 !یو متر کرد اطیدلسا،بس که از صبح ح یکرد میروان_

 بگم که یزیخوام دهن باز کنم تا چ یم

 لرزه ! یتو دستم م میگوش

 آراده... یدوزم ..شماره  یم میگوش یکنم و به صفحه  یجدا م اطیکف ح یخال خال یها کیبهت نگاهم و از موزائ با

 زنه.. یم غیشماره ج دنیو با د شهیم کیبهم نزد یبا کنجکاو مرجان

 !وونهید گهیجواب بده د_
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 چسبونم یم و به گوشم یکنم و گوش یسبز رنگ و لمس م ی رهیاز چند لحظه دا بعد

 گم: یم یاروم و مرتعش یصدا با

 الو؟_

 39پارت #

 چشمام یو گردش اومد جلو یآب یچشما دمیرو که شن راشیو گ یجد یصدا

 : چه خبرا؟آراد

 گم یزنم و م یم یپوزخند

 به گارسن تا بهم بده؟ یچرا شمارت و داد _

 یپشت گوش دمیشن ینفساش رو م یصدا

 چند لحظه گفت: بعد

 فکر کن از رنگ چشمات خوشم اومده!_

 یکه با دستم برگا یباغچه دوختم و در حال یتو یبهم عالمت داد که ادامه بدم نگاهم رو به درخت کوچولو مرجان

 کردم آروم گفتم یرو لمس م درخت

 کار کنم؟ یچ دیخب االن من با_

 مکث کوتاه گفت: هیاز  بعد

 .میش مطب من!با هم آشنا ایشو و ب نیسوار ماش-

 از دستور. شتریب یبود. حت یکامال دستور حرفش

 گفتم: آروم

 چرا؟ _
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 و گرفتش لرز به تنم انداخت. یجد یصدا

 ارنت؟یبه زور بگم ب ای؟  یایم_

 چسبونده بود گرد شد و بادست عالمت داد که بدبخت یمرجان که گوشش رو به گوش یاومد تو دهنم چشما قلبم

 !یشد

 گفتم: یگرفته و لرزون یصدا با

 خودم..فعال! یاما با اراده  امیم یو بکن تو گوشت ول نیکنه،ا ینم یکس من رو مجبور به کار چیه _

 کرد گفتم یرو از گوشم دور کردم و تماس رو قطع کردم و رو به مرجان که با بهت نگاهم م یگوش

 رانِد دو! یبرا میانتخاب لباس..چون قراره بر یبرا میبر_

**** 

 و دمیکش دمیسف یومانت یرو یدست

 .دمیو درشتم کش یقلوه ا یرو لبا ضیمو محکم و با غ یگریلب ج رژ

 ختمویر رونیرنگم ب یشال مشک ریاز ز شتریکج شدم وب یموها

 نازک زن اومد.. یصدا

 هشتم یطبقه _

 بهم اهمیس یبوت ها یپاشنه  یکه صدا یشکلمو رو شونم انداختم و در حال یشطرنج فیآسانسور که باز شد ک در

باز و هول دادم و وارد  مهیو در ن ستادمیرنگ ا یدر شکالت یداد ..از راه رو گذشتم و رو به رو یقدرت م احساس

 شدم..

 بود کیمرتب و ش یلیدختر خ هیکه  یمنش

 خوش آمد گفت : تیبلند شد و با جد دنمید با
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 تا مهمونشون برن. دینیلطفا بشمهمون مهم دارن  هیدکتر منتظرتون بودن اما االن  یاقا نیخوش اومد_

رنگ نشستم و به در اتاق آراد  یچرم خاکستر هیصندل یاکتفا کردم و رو یلب ریز یتکون دادم و به ممنون یسر

 رهیخ

 شدم

 بود؟ یمهمونش ک یعنی

 40پارت #

 یمشک یخاکستر وارینشسته بودم و به در و د اهیس یاون صندل یدونم چه قدر گذشته بود و چه قدر بود که رو ینم

 با تعجب رونیکه از اتاق اراد اومد ب واریا دنیکردم که در اتاق اراد باز شد و با د یم نگاه

 خودم و جمع کردم. ییجورا هینشستم و  راست

 بردم! یو حساب م دمیترس یازش م یطرز باور نکردن به

 رفت و من تو دلم گفتم: یو خونسرد به سمت در م بیدست به ج واریا

 !چه قدر خاص و جذابه!یسادگ نیا در

 اتاق اراد باز شد یسرش در شکالت پشت

 بود. سیف یبیب یلیو خ رونیپسر فوق العاده خوشگل اومد ب هی و

 فکر کردم دختره! اول

داد باال و پشت  یرنگ شده بود و با دست م یفندق هیال هیرنگش و که ال یمشک یکه موها یخوشگله در حال پسر

 سر

 گفت: دیدویم واریا

 !واریا امیکن منم ب صبر

 گفت: نهیکه من و بب نیو بدون ا رونیداد که در باز شد و اراد اومد ب یبدون مکث راهش و ادامه م واریا
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 قدر وقت دارم؟ وار،چهیا_

 و برگشت و به پسر خوشگله نگاه کرد و ستادیا واریا

 خاص به پسر خوشگله زل زد یجور هیخم کرد و  یو کم سرش

 و برگشت سمت اراد و گفت: دیخندپسره  که

 پرسه سوال جواب نم ده! یشبمون فقط سوال م هیسا یدیبابا تو هنوز نفهم_

 به پسر خوشگله نگاه کرد که پسر خوشگله گفت: یکرد و با صورت سگ یپوف یعصب اراد

 شده؟ نیکردم خواهرم رفته زن ا یمن چه گناه_

 اشاره کرد واریبه ا و

 بابا.. یکردم..ا ریشماها گ نیکردم که ب یچه گناه_داد  ادامه

 کالفه داد زد: اراد

 جواب من و بده! ،شهرزاد

 شدن. یاز مطب خارج م واریکه با ا یاسمش شهرزاد بود در حال ایخوشگله که گو پسر

 و گفت: برگشت

 سه روز!_

 ..دیبه موهاش زد و برگشت که من و د یچنگ یرفتنشون اراد عصب بعد

 شد و با چشمک گفت: طونیش هیاز ثان یودش اومد و تو کسرچند لحظه به خ بعد

 !یچشم اب یخوش اومد_

 کرد ینگاه م زشیمارو از پشت م یام با کنجکاو یبلند شدم و منش یصندل یاخم از رو با

 سمت در و گفتم: رفتم
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 ...فعال..ادیبرنامه خوشم نم یبد قول و ب یمن از ادما_

 کرد و... ریاس شیقو یخودش و بهم رسوند و بازوم و تو دستا هیاز ثان یکسر تو

 نگهش داشته بودم گفتم: نییکه به زور پا ییو با صدا دمیکش رونیخشم بازوم و از دستاش ب با

 به من دست نزن!_

 کرد گفت: یاشاره م یکه با چشم به منش یو در حال دیکش یقینفس عم یعصب آراد

 .میزن یتو اتاق با هم حرف م میبر-

 و دنبالش راه افتادم دمیکش یتعلل چشمام رو تو کاسه چرخوندم و پوف یکم با

 کرد. یرنگش براندازم م یآب یلیمستط نکیاز پشت ع یبا کنجکاو کشیرِنگ ش دیبزرگ و سف زیپشت م یمنش

 شد .. خکوبیاتاق م دیتمام سف یاتاق آراد که شدم چشمام رو نما وارد

 بود و تک دیسف زیچ همه

آراد  زیرنگ کنار م دیبودنش رو به آراد نشون بدم رفتم رو مبل سف یکردم کالفه و عصب یم یکه سع ینگاه اب

 نشستم.

 اومد و رو به روم نشست. آرادم

 ارن؟یبگم برات ب ی:چآراد

 بپرم سر اصل موضوع. میکردم مستق یحرص سع با

 ام؟یب یچرا گفت_

 41پارت #

 کرد گفت: یبراندازم م شیکه با نگاه آب یداد و در حال هیمبل تک یشد و پشتش رو به پشت رهیخ بهم

 دلم برا رنگ چشمات تنگ شده بود_
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 و گفت: دیبهت نگاهش کردم که خند با

 ! نیهم ادیدختر؟ از رنگ چشمات خوشم م هیچ_

 کرد . یهم منگا طنتی. و بازم در کمال آرامش با شدید یمن م ینگاه حرص یحرص نگاهش کردم و اون با خونسرد با

 جا بلند شدم و گفتم: از

 !هیمالقات ها چ نیا لیفهمم دل یفندک دادم و نم هیچشم قشنگ، من فقط بهت  نیبب _

 ذاشت یپاهاش م یشد به جلو دستاشم رو یم لیکه متما یدر حال آراد

 :گفت

 ؟یچشم رنگ یو داستان لیقدر دنبال دل نیچرا ا_

 زد و گفت: یخم شد جلو چشمک یکم بعد

 ؟یدار یاصال نکنه خودتم داستان_

 کردم.. یپشتم حس م یعرق رو قشنگ رو زیکرد ، قطرات ر خی دستام

 ده؟یفهم نکنه

 گم یآروم م امیکنم به خودم ب یم یسع

 دکتر! یآقا نمیب یبودنم تو مطبت نم یبرا میلیدونم و بس؛ و دل یم لیندارم ، من از تو فقط اسم و فام یمن داستان_

 شدم و ادامه دادم رهیسردرگمش خ یانداختم و به چشما باال ییابرو

 منتظرت شدم! میتازه کل_

 ته اتاق و تو همون حالت گفت: یپرده  یبزرگ و ب یاز جابلند شد و رفت سمت پنجره  آراد

 !شهیظاهر م ییهوی هیمثل سا واریبابت اون شرمنده..ا_

 گفتم: نهیب یکه مطمئن بودم نم یاز پشت نگاهش کردم و با پوزخند نانهیب زیر



 آبیانتقام 

80 
 

 گه؟ید هیک واریا_

 سمتم و به چشمام زل زد و گفت: برگشت

 ؟یدیرو شن والیتاحاال اسم ه_

 بهت گفتم: با

 اره!_

 که فاصلمون کم بود گفت: یمبل گذاشت و روم خم شد و در حال یدسته  یشد و دستش و رو کینزد بهم

 وار،اونهیخب ا_

 گفتم: آروم

 ؟یچ_

 پر پوزخند گفت: یه گرفت و با نگاهفاصل ازم

 ..یچشم اب والستیه واریگفتم ا_

 42پارت #

 به حالت اول در اوردم. هیگرد شدم و بعد از چند ثان یبهت نگاهش کردم و چشما با

 شده بودم؟ یا ی،وارد چه باز من

گاه  هیکه دستش و پشت تک ینشست و در حال زشیو ترس تو چشمام شد که پشت م تمیانگار متوجه وضع اراد

 یصنذل

 زاشت گفت: یم

 ندارن! ینترس،با تو کار_

 نشستم. زشیبه م کینزد یصندل یاز عرقم و با مانتوم خشک کردم و رو سیخ یدستا
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 و اروم گفتم: دیترد با

 ام؟یب یچرا گفت_

 شد! یم کیهوا داشت تار دمیشده بود شا رهینگاهش انگار ت یش و بهم دوخت و آب یا لهیگرد و ت یچشما

 :دمینرمش و شن یصدا

 گفتم گه دلم برا چشات تنگ شد!_

 و بهش دوختم. زمیدادم باال و نگاه ت یگ شهیچپم و به عادت هم یابرو

 قصه کار داشتم نه به اون پسر ه شهرزاد. یوالیشب و ه هیشروع شده بود ، من نه به سا یباز خب

 یخوش انیداستان قرار نبود پا نیکار داشتم که قرار بود من و به خواسته ام برسونه، ا یپسر چشم آب هیبه ا من

 داشته

 نداشت. نیالو یبرا یخوش انیچون پا باشه

 گفتم: یکردم اروم و جد یتر م کیکه زانو هام و به هم نزد یخودم اومدم و در حال به

 دکتر! یسر اصل مطلب اقا یریچرا نم_

 شد. انیدستش نما هیو  دیسف یزد که دندونا یگرفت لبخند طنتیدوباره رنگ ش نگاهش

 که دنبالشم، باهام دوست شو! یهست یازت خوشم اومده، اون_

 گفت دوست شو! ؟یش یدوست م نگفت

 پسر زور و اجبار بود؟ نیمحترمانه و نرم ا یتو بند بند حرف ها چرا

 بودم. دهیخواستم رس یکه م یبه اون من

 شدم . یم کینزد یداشتم بهش بدون انجام کار من

 گفت که دختر بازه! یمرجان راست م پس
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 شدم و در سکوت نگاهش کردم . رهیمنتظرش خ یچشما به

 شد گفت: یم لیکه به جلو متما یدر حال یو جمع کرد و جد لبخندش

 ؟یش ینظرت؟ باهام دوست م_

 گفتم: یو شرارت بار روزیزدم و با نگاه پ یپوزخند

 ؟یکن یفکر م یتو چ_

 43پارت #

******* 

 یداد با دهن پر به حالت با مزه ا یو قل م نیزم یکه با پاهاش توپ رو یزد و در حال یتو دستش و گاز بیس مرجان

 :گفت

 !هیناموسا چه پسر دختر باز_

 زدم و به دراز نشست رفتنم ادامه دادم. یطرز حرف زدنش لبخند از

 آشپزخنه . نکیو پرت کرد از اون طرف تو س بشیمونده س یباق مرجان

 رو مبل خم شد و گفت: یکنجکاو با

 ؟یکار کرد یخب تو چ _

 کردم از جا بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. یشکم و گردنم و پاک م یکه با حوله عرق رو یحال در

 که مرجان بشنوه گفتم: یبلند جور یصدا با

 میتون یتونم زود دوست شم،م یو نم ستمین یکه باهاشون بود ییتو چشماش زل زدم و گفتم من از اون دخترا_

 فقط

 !میاشنا ش کمی باهم
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 نشست و گفت: یناهار خور زیپشت م یپشتم اومد تو اشپز خونه و رو صندل مرجان

 ه؟یحاال نقشه ات چ ه،یعال_

 کردم گفتم: یصورتم و خشک م دمیسفکه با حوله نرم و  یو شستم و در حال صورتم

 رو با اون دوست خوشگلش والیگن ه یکه بهش م واریا نیا انیشم ، جر یم کینقشه سادست، به اراد اروم نزد_

 اخر! ریفهمم و بعد ت یم شهرزاد

 موهاش و پشت گوش داد و گفت: مرجان

 .هینامرد ییهمشون خوشگلن! خدا یگ یکه تو م یجور اون

 گرفت، با لبخند برگشتم سمتش و گفتم . خندم

 ه؟ینقشه تو چ نمیخانوم زرنگ بگو بب خب

 چهار زانو نشست و با لبخند گفت: یبا شرارت رو صندل مرجان

 !شتیپ ادیکنم خودش پاشه ب ینقشه توپ دارم تا کار هی

 نگاهش کردم... کنجکاو

 ه.کجاش توپه اخ نینقشه مزخرفت! ا نیخدا لعنتت کنه با ا مرجان

 بودم و اعصابم واقعا خورد بود. ستادهیکنار پل ا کریدر و پ یب ابونیخ هیشب تو  ازدهی ساعت

 تا صبح صبر کنم تا مرجان برسه! دیبا ادیکار کنم اگه اراد طبق نقشه ن یخدا االن من چ یا اووف

 گفتم: یکامال لرزون و مسترب یبرداشتم و با صدا عیسر یلیزنگ خورد با لبخند خ میگوش

 الو؟_

 اراد باعث شد لبخند بزنم! یجد یصدا

 ؟ییکجا_
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 اعصاب بودم . یاعصاب نشون دادم، هر چند کال ب یو ب خودم

 کارت. یبرو پ یشما؟ اگه مزاحم_

 که نیشب دوختم تا ا یاهیدادم و نگاهم و به س هیپل تک ی وارهیخش خش اومد، به د یصدا یکالفه شد کم صداش

 :گفت

 ؟یی،کجا ادیتونه ب ینم مارستانهیبابابزرگش ب یدنبالت ول ادیارادم ،دوستت زنگ زد گفت قرار بوده ب من

 خفتم نکنه، گفتم: یوقت کس هیکردم تا  یکه به اطراف نگاه م یلرزونم در حال یبا صدا یعمق گرفت ول لبخندم

 ترسم! یم یلیخ ایترسناکه تو رو خدا ب یلیجا خ نیاراد،اراد ا_

 اراد نگران شد: یکه صدا دمیکش یغیو نا خواسته ج دمیرو شن یپارس سگ یلحظه صدا همون

 حالت خوبه؟ ا،یدر _،

 اومده بود . کمیکه نزد یاهیبزرگ برداشتم و پرت کردم سمت سگ س یحرص خم شدم و سنگ با

 گفتم: دهیهمون حال ترس در

 .ایفرستم ب یادرس و م_

 فرستادم.و قطع کردم و با لبخند ادرس و  تلفن

 حتما مرجانه اومده مطمعن شه سالمم! دمیرو شن ییقدما یلحظه صدا همون

 فرد رو به روم سر جام خشکم زد. دنیکه با د برگشتم

 44پارت #

قدم بلند به عقب  هیو براقش باعث شد  رهیت یبلند و چشما یها شیوحشت به پسر رو به روم نگاه کردم . ر با

 بردارم.

 شد وگفت: کیزد اروم بهم نزد یکه شل و ول م یبدنبا نگاه خمار و  پسر
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 خوشگله. ؟یکن یکار م یجا چ نیا_

 حرص نگاهش کردم . با

 !شهیدوست م یدختر بروسل کیداره با  نهیاراد برسه و بب دمیترس یم ینداشت بزنمش ول یکار برام

 چهار شونه و پرش توجهم و جلب کرد. بایتقر کلیتنها قد بلند و ه یکیقدم بلند به سمتم اومد. تو تار هی

 انداختم و چراغش و روشن کردم. یبه ساعت دور موچ دستم نگاه یکالفه گ با

 ومد؟یچرا نم اووف

 من متعجب بود! یاز خونسرد انگار

 داد . یم گاریگند اکل و س یبو میهم قرار گرفت یرو به رو قایبه سمتم برداشت که دق گهیقدم د هی

 گشت! یپل ول م ریبود، که ز یزیچ ،یمعتاد احتماال

 تو شکمش و اونم با درد خم شد و ناله کرد: دمیحرکت با مشت کوب هیکه تو  دیو اورد سمتم و بلند خند دستش

 اخ، دختره...ه..ر.._

 ادامه بده با زانو زدم تو دماغش. نزاشتم

 و ناکار کردم! نیزدم ا نهیاسترس به اطراف نگاه کردم، نکنه اراد برسه بب با

 و تو شکمم حس کر دم و بعدش به عقب پرت شدم. قیدرد عم هی هوی

 استفاده کرده بود و مشت زده بود. میحواس یب از

 .نیخورد و افتادم زم چیپ پام

 ینم یچیخنده و کامال هوشنگ بود و ه یداره م واریداده بود به د هیکه تک یدر حال دمیدرد سر بلند کردم که د با

 دیفهم

 اطرافش! از
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 مچ پام حس کردم از درد چشمام و بستم. هیرو تو ناح یقیو جمع و جور کردم و خواستم بلند شم که درد عم خودم

 !دیرس یکامال به فنا رفته بود! االن اراد م نقشم

 از خنده توش نبود گفت: یاثر گهیکه د یپر بغض یرفت با صدا یکه عقب عقب م یطور نیپسره هم رتیکمال ح در

 !ستیعشقم...ن_

 داد زد: هیشد با گر یکه ازم دور م یو در حال هیگر ریزد ز هویکردم که  یتعجب نگاهش م با

 دخترا نامردن! رفت و ولم کرد._

 کرد اما حرفاش درد داشت. یو شل و ول ادا م دهیو کش کلمات

 ر شد .ازم دو ومدیخون م شینیکه از ب یاون قدر نگاه کردم که لنگان لنگان در حال بهش

کرد . پسر مهربون اون روز هام  یم یو برام تداع نیمرگ الو ریحرف ها تنها تصاو نیاورد ا یبه گلوم فشار م بغض

 که

 !ستین گهید االن

 پسر هی یکه احتماال سر ضربه  ییو پا فیو کث یخاک یشب، با لباسا مهین یکیپل! تو تار رینگاه کردم . ز تمیوضع به

 مست ،در رفته! عاشق

 !طشینه حسش بود نه شرا یکنم ول هیبزنم و گر غیداشتم بلند ج دوست

 قسمت زانوش پاره شده بود . میخی نیج شلوار

 .دمیکش رونیشلوارم به زور ب بیو از تو ج میگوش

 داغون کنار اراد باشم و تیوضع نیخواستم با ا ینم گهیکرد. د ینقشه رو عوض م دیزدم با یبه مرجان زنگ م دیبا

 شم. کیدنز بهش

 که به نیو بعد نور ماش دمیشن نیماش کیالست یکردم ودنبال اسم مرجان بودم که صدل یم نییو باال پا نیمخاطب
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 شدم . رهیباز به نور خ مهیجمع و ن ی.با چشما رمیچشمام بگ یخورد و باعث شد دستم و جلو چشمام

 باز شد . نیماش در

 .دمیو شن صداش

 ا؟یدر_

 45پارت #

 اراد با حرص لبام و گاز یصدا دنیشن با

 لب با حرص ،اما اروم گفتم: ریو ز گرفتم

 تف به نقشه ات مرجان._

 گفتم و نشستم دوباره؟ یشم که پام دوباره درد گرفت و اخ زیخ میقدماش اومد خواستم ن یصدا

 .نمشیتازه تونستم بب دیکه رس بهم

 پل نبود! ریبه و زرنگش اصال مناسب خرا یو تک مشک کیو کت ش یسرتا پا مشک پیت

 گفت: ومدیکه به سمتم م یدر حال یا یجد یتعجب نگاهم کرد و با صدا با

 !یسر خودت اورد ییچه بال ؟یکن یکار م یجا چ نیا_

 نگاهش کردم و ناله وار به پاهام اشاره کردم وگفتم: کالفه

 کشه! یواقعا ممنون، تو رو خدا کمکم کن درد پاهام داره من و م یخوبه که اومد_

زل  شدیم دهید رهیشد و خم شد سمتم و به چشمام زل زد و منم سرم و بلند کردم و به چشماش که ت کینزد بهم

 زدم و

 داشت و نه مهربون بود. فقط سرزنش بود و شماتت! طنتیبود که نگاهش نه ش بیعج

 انداخت و اروم گفت: یپاهام نگاه به
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 کرده. هیمو احتماال

 سرد گفت: و یو بلند کرد و جد سرش

 .ریسفت بگ _

 رو ؟ یتعجب خواستم بگم چ با

 زانو هام و بلندم کرد. ریکه بتونم عکس العمل نشون بدم دست انداخت دور کمرم و ز نیقبل از ا که

 چنگ زدم که دستاش و محکم تر دور کمرم حلقه کرد. رهنشیبهت به پ با

 زدم: غیج بایو شوک تقر رتیح با

 !نیمن و بزار زم _

 رنگش. یبلند مشک یوجه بهم رفت سمت شاست بدون

 تو شوک بودم، من االن تو بغل اراد بودم! هنوز

 و خاص گفتم: دیعطر جد یو اون بو یکیهمه نزد نیاز ا یکالفگ با

 .نیمن و بزار زم ،یو باز کن نیدر ماش یخوا یم _

 شوت کرد رو بایخشن من و تقر یلیباز شد و من با بهت سرم و برگردوندم که اراد خ نیلحظه در عقب ماش همون

 عقب و درم بست! یها یصندل

 افتاد جلو پاهام! یداشت م چشمام

 !یصندل یبه پشت دمیزدم و چسب یغیکرد ج یشل داشت نگاهم م شیپسر که با ن هی دنیو برگردنودم که با د سرم

نشست و برگشت  عیاراد سر شده بود سمتم در طرف راننده باز شد و لیبغل راننده نشسته بود و متما یصندل رو

 سمتم

 گفت: و



 آبیانتقام 

89 
 

 ؟یکش یم غیچرا ج_

 کردم. یبه پسره نگاه م رتیبا ح یطور نیهم

 کرد گفت: یگشت و حرکت م یکه برم یافتاد . که در حال شیانگار دوهزار اراد

 .امیمجبور شدم با دوستم ب نیهم یبودم برا ییمن جا _

رو به باالشو دوباره با دست باال داد و در  یو دوباره سل کرد و با لبخند موها ششیزد ن یاشنا م بیکه عج پسره

 همون

 گفت: جانیبا ه حال

 من شهرزادم _

 46پارت #

 اروم گفتم: دینگاه کردم و با ترد رهیخ بهش

 شهرزاد؟_

 بود ! واریهمون پسر خوشگله که کنار ا نیاوردم ا ادیو به  زیلحظه همه چ هی تو

 ه؟یک واریت اجاس نیا نکته

 !والستیکه اراد گفت مثل ه یهمون

 باال انداختم و گفتم: ابرومو

 موقع شب. نیتو زحمت انداختمتون ا دیببخش _

 انداخت و اروم گفت: یبهم نگاه نهیاز ا اراد

 ؟یکرد یکار م یجا چ نیا _

 دادشون گفت: یکرد و باال م یدرست م نهیا یکه موهاش و جلو یدر حال شهرزاد
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 به تو چه؟_

 متعجب شدم هم خنده ام گرفت االن شهرزاد به جناب دکتر گفت به تو چه! هم

 بدون توجه به شهرزاد اروم گفت: اراد

 .ایمنتظرم در_

 کنم! یم یره که من دارم نقش باز یم ادمیگفت همش  یاها من و م ا؟یدر

 خودم اومدم و اروم گفتم: به

 شدم . ادهیپ نشیراه برگشت باهاش دعوا کردم از ماش یمهمون میاز دوستام رفت یکی با

 زنگ زده به تو! ادینتونسته ب ایدنبالم اونم گو ادیو زنگ زدم به دوستم مرجان تا ب ستادمیپل ا ریز

 شو گرد کرد و با خنده گفت: یا لهیو ت یرنگ یبرگشت سمتم و چشما شهرزاد

 دوستت شماره اراد و از کجا داشت؟_

 بگم. قیکردم حرفام و درست و دق ینقشه سع طبق

 داشت مرجان نوشتم. ادیخب دفه قبل که اراد به من زنگ زد من شمارشو تو دفتر چه _

 زنگ زده به اراد. میفکر کرده ما با هم دوست شد مرجانم

 زد گفت: یچونش م ریکه دستش و ز یبرگشت و در حال یبه حالت با مزه ا شهرزاد

 زرنگه پس! یلیخ_

 دادم و گفتم: هیتک یصندل تعجب به با

 ؟یک_

 و با خنده گفت: نییسمت خودش و داد پا شهیش شهرزاد

 !گهیمرجان جون د_
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 کرد. ینگاهم م حیعاقل اندر سف نهیگرد شد و اراد از ا چشمام

 امشبش و دوست نداشتم. نگاه

 بود و مرموز! بیجور عج بد

 دختراست! هیشب قدر نیسوال که چرا ا نیشهرزادم مونده بودم و ا یکارا تو

 شده بود و باعث شده بود اخمام بره تو هم . شتریپام ب درد

 قدر ساکت بود! نیچرا ا اراد

 نکنه شک کرده! ده؟یفهم نکنه

 کردم. یم یتو خودم جمع شدم و با ناخن هام باز یاسترس کم با

 بود. نیسنگ یلیخ نی. جو ماش دمیکش یاومد و من نفس راحت یزنگ گوش یصدا

 و گذاشت کنار گوشش. دیکش رونیب بشی. و از جیرنگ ینسبتا بزرگ و خاکستر یگوش شهرزاد

 کردم. زیگوشام و ت خوب

 به به درنده جون!_شهرزاد

 گرد شد ! چشمام

 برگشت سمت شهرزاد و اخماش رفت تو هم. ارادم

 شهرزاد شروع کرد به حرف زدن: دوباره

 دم زندان استقبالت. امیداداش شرمنده نشد ب_شهرزاد

 .دمیترک یم یو به دندون گرفتم و داشتم رسما از فضول لبم

 دور برگردون و دور زد و هم زمان اروم به شهرزاد گفت: اراد

 اروانه؟_
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 کرد و ادامه داد: دییبا سر تا شهرزاد

 کنه؟ تیتونه اذ یکوسه رو م ی والیاون ه یداداشتم خوبه. اخه ک یجا_

 شد و گفت: نیشهرزاد غم گ یصدا هیاز ثان یکثر تو

 شده. وونهی،بعد همراز د واریا شینه داداش تو برو پ_

 قصه بودم . همراز ! دیجد تیدستاش رو فرمون مشت شد و من تو فکر شخص اراد

 اروم و گرفته گفت: شهرزاد

 جنگه! دونیم ینیب یخونه م یاون جاست. احتماال بر وارمیبرو خونه ا تو

 کنه. یزنه خونه رو داغون م یشه به خاطر نبود همراز م یکه م وونهید،  واریخاطر ا به

 برگشت سمت شهرزاد و اروم گفت: اراد

 .شهیتمومش کن زود ،کنترل م_

 تکون داد و گفت: یکالفه سر شهرزاد

 .میکن یم داشیپ ،ی. حاال که تو اومدمیما هنوز دنبال همراز _

 زد و گفت: یپوز خند اراد

 قراره خوش بگذره! واریبه قول ا _

 رو گذاشت تو یرو از گوشش دور کرد و بعد قطع تماس گوش یکردم که شهرزاد گوش یگرد نگاهشون م یچشما با

 و رو به اراد گفت: بشیج

 اروان ازاد شد ._

گاهش  هیزاشت و دستش و تک یو کنار لبش م گارشیکه س یو پشت چراغ قرمز نگه داشت و در حال نیماش اراد

 کنار
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 زاشت گفت: یم هپنجر

 پس شروع شد_

 47پارت #

* 

 لب گفتم: ریگذاشتم رو کوسن. و ز اطیخودم و رو تختم پرت کردم و پاهام و اروم و با احت یخسته گ با

 بود! یچه شب داغون_

 و رو کرد و گفت: ریو بانداژشو ز دیبا استرس کنارم نشست و به پاهام اروم دست کش مرجان

 !دنمینقشه کش نیخاک تو سرم با ا_

 حال گفتم: یحرفش خندم گرفت ب از

 !یخودت و فحش بد گهیخواد د یامشب فحشت دادم نم یبه اندازه کاف_

 کرد و اروم گفت: یخنده ا مرجان

 ...یگفت یم یخب داشت_

 خنک شم گفتم: یدادم تا کم یباال م یکه تاپم و کم یچشمام گذاشتم و در خال یو رو دستم

 بدم نشد.. نیامشب همچ گهید یچیه_

 یداداش داره که بهش م هیکه ترسناک بود  واریزنم اون پسره ا یحدس م یعنیکه فکر کنم،  نیا دمیفهم زیچ یکل

 گن

 ! که اسمش اروانه.درنده

 وسط هست به اسم همراز! نیا میدختر هی ایاروانم تازه از زندان ازاد شده و گو نیا

 کرده. وونهیدختره با نبودش همه رو د نیانگار ا یدونم ول یفرار کرده، نم دمیگم شده، شا که
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 شدم و گفتم: زیخ مین جانیه با

 . ناستیجاست که ارادم با ا نیجالب ا_

 !ستنیدوست باشن. اما دشمنم ن ادینظر نم به

 نفسم و با اه خارج کردم و دوباره رو تخت لش شدم و گفتم: کالفه

 ه؟یچ انیحاال به نظر تو جر_

 کرد. ینگاه م یطور نیمثل خل ها هم مرجان

 و منگ گفت: جیگ بعد

 اروان درنده؟ وال؟یه واریا_

 ووده؟یجا هال نیبابا مگه ا الیخیخنده وگفت ب ریزد ز هوی بعد

 ها شده بود . لمیگفت مثل ف یحرفش خنده ام گرفت. راست م از

 شد و گفت: لیسمتم متما یکم مرجان

 خب بعدش؟_

 م و گفتم:داد هیتخت تک یپشت به

 کنه. یمن اراده که من و به عمو و باباش وصل م یتمرکزم و از اراد از دست بدم . مهره اصل دیمن نبا گهید یچیه _

 مارستانیکه من و برد ب نیبعد ا امشبم

 کرد و من و رسوند خونه . ادهیو سمت جردن پ شهرزاد

 پوکر نگاهم کرد و گفت: مرجان

 !نیهم_

 نگاهش کردم که کالفه گفت: یسوال
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 ؟ی، بغل یقرار باهات نزاشت؟ بوس _

 و گفت: دیحرص نگاهش کردم که خند با

 بهش ک... دیبهش با یکینزد یزود برا ای ریو قبول کن، د قیحقا_

 و از تخت افتاد. نیو برداشتم و پرت کردم تو صورتش که با مخ خورد زم کوسن

 و گفت: رونیب دییاتاق دوزود از  دیخند یهمون طور که م مرجان

 !لکسیارامشت و حفظ کن، ر زمیعز_

 زدم: غیج

 مرجان خفه شو!_

 و رفت . دیخند دوباره

 دوستش! شگاهیرفت به مرجان بگم که اراد دعوتم کرد باهاش برم نما ادمی

 و درنده اش والیه یو دوستا یدکتر چشم اب یاقا نیا یبرنامه داشتم برا یکل

 48پارت #

**** 

 جاست. نینگه دار هم_

 با سرعت زد رو ترمز و برگشت سمتم و گفت: مرجان

 استرس دارم. یوا_

که اروم.  یدر اوردم و در حال میرنگم و رژ لبم و با گوش یسورمه ا کیش یدست فیو گاز گرفتم و دست بردم تو ک لبم

 و

 اخمام و کردم تو هم. دمشیمال یم لبام
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 و گفتم: فمیو انداختم تو ک رژلب

 ؟یتو چرا استرس دار شگاه،یمرجان جان من قراره با اراد برم نما_

 با بهت نگاهم کرد و گفت: هوی مرجان

 !ایگ یاوا راست م_

 زد: غیشم که مرجان ج ادهیپ نینثارش کردم و خواستم از ماش یا وونهید رمیجلو خندم و بگ نتونستم

 چه خوشگله!_

 لبم و گاز گرفتم و گفتم: یرنگ یو چشما یقهوه ا یپسر قد بلند با موها هی دنیسر بلند کردم که با د یکنجکاو با

 و بزار کنار. یباز زیه یمرجان پسره رو خورد_

 جلو و گفت: دیپر مرجان

 رو! نایا _

 سر بلند کردم و با بهت سوت زدم. دوباره

 ود که دست انداخته بود دورب یشکالت یدختر برنزه با موها هیبا نگاه مغرورش  کیپوش ش یپسر سورمه ا نیا پشت

 ناز. یپسر قد بلند و مو قهوه ا هی یبازو

 رفتن و معلوم بود با همن! یبود سه تاشون کنار هم راه م نیا جالب

 باال رفته گفتم: یابرو ها با

 !کنیچه ش نایا_

 :دیبا حرص موهاش و زد تو شالش و نال مرجان

 به اون راه ها! یخودتو زد ک؟یش_

 و بستم و گفتم: فمیک پیتعجب ز با
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 چرا؟_

 حرص به رفتن اونا به ساختمان نگاه کرد و گفت: با

 !کیش یگ یمدل ها بودن همشون! بعد فقط م هیاحمق جون ، شب_

 تفاوت باال انداختم و گفتم: یهام و ب شونه

 به اراد باشم. یکیبه فکر نزد دیمن فعال با _

 شدم گفتم : یم ادهیکه پ یو باز کردم و در حال نیماش در

 بره! شیمن رفتم ، دعا کن خوب پ_

 و گفت: دیخند مرجان

 ره نگران نباش. یم شیخوب پ_

 . دمیرنگم کش یسورمه ا یبه شال ابرنگ یفاصله گرفتم و در و بستم و دست نیتکون دادم و از ماش سر

 یدنبند مهره مهره ابا گر یمشک یپانچو یمشک نیو شلوار ج یمشک ریج یزده بودم بوت ها پیت یادیز امروز

 سورمه

 .یآب یا

 یهنر پیت هی یهم رفته برا یمرجانم روش ، رو متیعطر گرون ق ی. و بو دمیاتو کش یها یو چتر میمال شیارا

 کیش

 بود. ساخته

رنگ که  دیبزرگ و سف یراه رو هیباال رفتم و وارد که شدم از  دیسف یو کنار گذاشتم و اروم اروم از پله ها دیترد

 روش

و  یسالن بزرگ و گرد جلوم بود که دور تا دور پر از تابلو نقاش هیوارد شدم  یاز قاب و تابلو بود گذشتم و وقت پر

 عکس
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 .بود

 داشت. یتابلو ها تضاد با مزه ا یسالن با رنگارنگ یدیسف

 همه رو برانداز کردم. یسر سر ینگاه با

 همه! کنیچه ش اووم

 ا؟یدر_

 .دمشیگشتم که د و برگردوندم و دنبال اراد سرم

 بود. ستادهیکه شکل درخت بود ا یبا لباس عروس یدختر یتابلو کنار

 براش ساخته بود . یخاص و جالب پیت دشیبا شلوار تنگ سف رشیز یشرت سبز آب یو ت دیتک سف کت

 خندم و پنهون کردم و با لبخند گفتم؛ پوز

 سالم._

 براندازم کرد و گفت: طنتشیپر ش یشد و با چشما کینزد بهم

 .یخوش حالم اومد_

 جام اراد سپهر! نیخوش حالم ا منم

 پنهون کردم و تنها در جواب حرفش گفتم: دشیپوز خندم و از د دوباره

 دکتر! یاومدم اقا یدر هر صورت م_

 کرد و دستش و با فاصله پشت کمرم قرار داد و گفت: یزیر ی خنده

 .یکنم چشم اب تیاثار خوشگل معرف نیبه صاحب ا ایب_

 زدم و کنارش راه افتادم. یمحو لبخند

 که میدیپسر رس هیجلو به  میکه رفت کمی
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 به نظرم ماست بود! کمی شیداشت و چهره غرب یکوتاه بور یها مو

 با لبخند دست گذاشت رو شونه پسر و گفت: اراد

 .دیهنرمندمون، ام نمیا _

 دستش و با لبخند سمتم گرفت. دیام

 گفت: و

 شونن؟یا یپس خانوم چشم آب_

 کرد و گفت: یا یگرد شد و اراد با خنده صرفه مصلحت چشمام

 لطفا. دیام_

 و با خنده گفت: دیخند دمیام

 بانو. دییجا نیباشه، باشه، به هر حال خوش حالم که ا _

 نگاه اراد رو پشت سرم خشک شد و با بهت گفت: هویزدم و خواستم جوابش رو بدم که  یلبخند

 !یلعنت _

 دنی، که با د دهید یاراد چ نمیسالن تا بب یبرگشتم سمت در ورود یکنجکاو با

 که وارد سالن شد خشکم زد یکس

 49 _پارت#

 یدیبه قلم مرجان فر#

 )یگاریس ی)جلِد دوِم زندگ یاب انتقام

___ 

 شدم . رهیبه هاکان خ رتیح با
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 کار داشت! یجا چ نیکثافت ا اون

 شوننسبتا بلندم کف دستم و زخم کرده بودن اون قدر که تو گوشت دستم فشار یمشت شده بود و ناخن ها دستام

 بودم. داده

 . ارمیب ادیو به  زیباعث شده بود همه چ دنشید

 به ی.اون بود که برا دیکرده بود و دستگاه و دزد انتیبود که عاشق مامانم شده بود . اون بود که به بابا و مامانم خ اون

 اوردن کد، بابا بزرگم رو کشت و مامانمم مرد و اون باعثش بود. دست

 و بکشن . نمی. اون دستور داد الو دیبابام و کشت . اون من و دزد اون

 گرفتن. یاراد دستور م یو افرادش. همشون از بابا اون

 من . یگند زدن به زندگ شیاصل سیاشغال و رع اون

 بود. خودش

 .یگندم یمون موهاه ،یلعنت یچشما همون

 مرد متنفر بودم . نیاز ا من

 خانوم حالتون خوبه؟ ایدر _

 که رنگ خون گرفته بود نگاهش کردم و گفتم: یو با نگاه دیخودم اومدم و برگشتم سمت ام به

 ن؟یگفت یزیچ_

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: دیام

 . ادیعموش االن م شیارادم رفت پ ده،یرنگتون پر _

 شم . یبدبخت م نهیمن چم شده اگه هاکان من و بب یخودم اومدم، وا به

 با عجله گفتم: دیزود پشتم و کردم و رو به ام یلیخ
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 کجاست؟ یبهداشت سیسرو_

 و گفت: دیبورش کش یموها یال یبا تعجب دست دیام

 اخر راه رو سمت چپ ._

 پشتم ثابت شد و گفت: دینگاه ام هوی

 رو با عموش هاکان اشنا کنه. خواد تو یفکر کنم اراد م_

 و با عجله گفتم: دمیکش میشونیبه پ یگرد دست یچشما با

 .دیبرم ببخش دیمن با_

 از سالن راه افتادم. یبا تعجب نگاهم کرد و منم بهش فرصت حرف زدن ندادم و با سرعت به سمت خروج دیام

 نفس یبهداشت سیسرو دنیرنگ و بازش کردم و با د دیسمت در سف دمییکه برگردم دو نیراه رو شدم و بدون ا وارد

 . دمیکش یراحت

 شدم. رهیخ نهیخودم تو ا ریو دستام و گذاشتم رو سنگ دست شور و با وحشت به تصو نهیا یجلو رفتم

 تموم شه. زیمونده بود . کم مونده بود که همه چ کم

 کردم و رفتم داخل و در و بستم .رو باز  ییرنگ دست شو دیسف یشد، با عجله در چوب یداشت باز م در

 باز کردم. کمیدر و  یاسترس ال با

 شد و ییدختر قد بلند وارد دست شو هی

 در اورد و شروع کرد به زدن . شیدست فیو رژ لب از تو ک نهیا یجلو رفت

 باز کردم و هنوز قدم اول و برنداشته مهی. در ونرونیکه دختره رفت ب رونیب امیو خواستم ب دمیکش یکالفه ا پووف

 بار دو تا دختر اومدن داخل. نیکه دوباره در باز شد و ا بودم

 هاکان باشن. ینکنه از ادما دمیترس اووف
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 :دمیدختره رو شن فیظر یکه صدا رونیب امیب اومدم

 م؟یکن دایهمراز و پ میتون یبه نظرت م دیمهش _

 در خشک شد . رهیرو دستگ دستم

 .دمیاومد کجا اسمش و شن ادمیراز تو ذهنم چرخ خورد و در اخر هم اسم

 و چسبوندم به در و به حرفاشون گوش دادم. گوشم

 .دمیرو شن گهیدختر د یجد یصدا

بوده که تو  یبرگشت اروان از زندان بود. چون اون کس دمونیماهه گم شده. تنها ام شیجان ، همراز ش حانهیر_

 سازمان

 کرده. یم یابیرو رد همه

 اومد و منم گوشم و محکم چسبوندم به در. ینازک دختر اول یصدا

 شده . از قبل همرازم بد تر شده. وونهید واریا د،یمهش_

 و محکم تر به خودم چسبوندم و رو صدا ها و حرفاشون تمرکز کردم . فمیک

 :یدختر جد یصدا

 خب معلومه که ده،یبزرگ همراز و دزد سی. همراز نامزدش بود و عشقش. رئشهیم وونهی، خب معلومه که د حانهیر _

 شه. یعوض م واریا

 اراده؟ یبزرگ بابا سیرئ دنیهنوز نفهم نایرفت تو هم. ا اخمام

 بزرگ و هاکانن! سیهم دشمن رئ نایا نم،یکن بب صبر

 شد . یداشت جالب م ماجرا

 خورد! یذهنم چرخ م جمله که ،دشمن دشمن من دوست منه بد جور تو نیا
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 51پارت #

 انهحیکه فکر کنم اسمش ر ینازک دختر یکفش اومد و صدا یپاشنه ها یحلقه کردم صدا فمیدور ک شتریو ب دستام

 سکوت و شکست. بود

از  شهیهم یبزرگه ، تنها راه حلمون کمک اراده . وگرنه همراز و برا سیهمراز دست رئ میدون یحاال که م دیمهش_

 دست

 !مید یم

 کردم . زیتر شدنم رو موضوع ر قیدق یو برا چشمام

 درد شده بودم اون قدر فکر کرده بودم . سر

 . دمینام داشت و شن دیکه مهش یدختر یجد یصدا

 . میکن یم هیو اروان و بق واریتالش خودمون و با اراد و ا میجا دار نیما ا حانهیر_

 ای.حاال هم ب میکن یم داشیو بدون که پ میکن یتالش م میدار گرده و هممون یدنبال همراز م هیداره تو روس هاتف

 دنبالمون . ومدهیتا شهرزاد ن میبر

 بسته شدن در ... یکفششون اومد و بعد صدا یپاشنه ها یصدا

 . دمیکش یو نفس راحت رونیاومدم ب زود

 دهیخارج شدم و بدون د یبهداشت ییرو لبام شکل گرفته بود از سرو یکه لبخند یو محکم گرفتم و در حال فمیک

 شدن

 . رونیراه رو اومدم ب از

 از راه رو به طور کامل خارج شدم . عیمحکم و سر یصورتم گرفته بودم و با قدم ها یراستم و جلو دست

 و از ساختمون خارج شدم . نییپله ها اومدم پا از

 زاشتم به مرجان زنگ زدم . یچشمام م یمارکم و رو یدود نکیکه ع یاوردم و در حال رونیب فمیو از ک میگوش
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 زدم . ییصداش لبخند دندون نما دنیشن با

 الو؟_

 داشتم گفتم: یباال نگه م ینگه داشتن تاکس یو دستم و برا ستادمیا یم ابونیکه سر خ یخنده در حال با

 !یترک یکردم ، رسما م دایپ یو باحال دیجد یو چه دوستا دمیفهم ییزایاگه بهت بگم چه چ_

 گفت : غیج غیبا ج مرجان

 !هیچ انی؟ جر یچ_

 شدم با خنده گفتم: یکه سوار م یزرد رنگ که جلوم نگه داشت در حال یتاکس

 بمون! ی، فعال تو خمار گمیم امیم_

 به راننده گفتم : رو

 ادرس.... نیبه ا دیاقا لطفا بر _

 رو احساس کردم و یبد یبو هیکنم  یه کارک نیبه سمتم گرفته شد و قبل ا یمثل اسپر یزیچ هیبه سمت راننده  تا

 . نمیرو بب یزیتونستم انگار چ یتار شد و نم چشمام

 حال گفتم: یو ب میشونیدستم و گذاشتم رو پ یجیگ با

 ؟ی..هستیتو ک_

 خواست جواب بدم یکه ازم م ومدیمرجان م یهنوز تو دستم بود و صدا یبه دوران افتاده بود گوش سرم

. 

 کردم چشمام و باز نگه دارم . یم یو گنگ سع جیراه افتاد و من گ نیماش

 هوش شدم. یبار به طور کامل ب نیاومد و دوباره اون بو و ... ا یاسپر یصدا دوباره

 52پارت #
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 شده بود. نیسنگ سرم

 .دمیشن یم یمبهم یاز اطرافم نداشتم، صدا ها یدرک

 تونستم چشمام و باز نگه دارم. ینم یحت

 چشمام و باز کردم .کم  کم

 سرم اومده بود؟ ییلحظه قلبم از ترس نزد، چه بال هیکه  دید یاون قدر تار م چشمام

 رفتم . یطرف و اون طرف م نیچشمام گرفتم و کورمال کورمال با زانوم ا یوحشت دستم و جلو با

 گفتم: یلرزون یصدا با

 جاست؟ نی،یکس_

 .دمید ینم اهیو س یمحو خاکستر یها هیجز سا یچیه

 : دمیرو شن یو ناله وار دختر فیظر یصدا

 زننا! یبهت شوکر م انیاالن م یکن یچه قدر سر و صدا م_

 یمسترب و لرزون یو با صدا دمیدختر و شن یکه صدا یو سرم و برگردوندم همون سمت نیبهت نشستم رو زم با

 گفتم:

 ؟یهست یتو ک _

 ها واضح تر هیسا یدادم و پاهام و تو شکمم جمع مردم و کم کم کم هیسرد و نمور پشتم تک واریبه د دم،ینشن ییصدا

 اما صورتش محو بود . نمیدختر و رو به روم بب هی فیظر کلیتونستم ه یشد و م یم

 :دمیصداش و شن دوباره

 قدر؟ نیا یکن یچرا چشات و چپ م_

 ناله و بغض گفتم: با
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 .نهیب یچشمام تار م_

 حال و کالفه گفت: یاومد ب صداش

 .یشیخوب م گهید قهیزدن بهت، تا پنج د یهوشیب یاحتماال اسپر_

 نداشتم . یترس گهیراحت شد و د یکم المیخ

 شدم و گفتم: رهیخ هیو پشت گوش زدم و به سا موهام

 تو رو هم گرفتن؟ _

 .دمیتکون خورد فهم شیتو جاش جابه جا شد چون سا یاومدو کم صداش

 اره، چند ماهه._

 گرفته شده بود گفتم: یادیکه ز ییو صدا یکنجکاو با

 چرا؟_

 . دمید یکم چهرش و واضح م کم

 چون بدبخت و بدشانسم!_

 شدم که صورت پر از زخم و کبودش باعث شد دستام مشت شه. رهیخ شیخمار و رنگ یچشما به

 در نبود . یب ییدسشو هیدر و  هیجز  یچیو ه میمثل اون بود یزیچ هی ایانبار  هی تو

 چونش گذاشت و گفت: ریو ز شیزخم یو گرفته با درد دستا شد رهیخ بهم

 ه؟یاسمت چ_

 اعتماد کردم و اروم گفتم: بهش

 دلسا._

 شدم و گفتم: رهیخمارش خ یتو جام جا به جا شدم و به چشما یکم یکنجکاو با
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 ه؟یاسم تو چ_

 نقش بست و اروم گفت: شیگرد و زخم یرو لبا ینگاه کرد و پوز خند رهیخ بهم

 همراز_

 53پارت #

 وصل کردن با بهت گفتم: ینگاه کردم و انگار بهم برق هزار ولت رهیخ بهش

 همراز؟_

 گفت: یشد و به اروم رهیخ نشیخمار و غم گ یبا چشما بهم

 اره، اسمم زشته؟_

 تو جام جابه جا شدم و اروم گفتم: رتیح با

 ؟یواریبه اسم ا یتو نامزد پسر_

 لبخند زد که صورتش از درد زخماش رفت تو هم. جانیچشماش گرد شد و با ه همراز

 چند لحظه گفت: بعد

 ؟یشناس یو م واریتو ا_

 بهت سر تکون دادم و گفتم: با

 شناسمشویم یتا حدود_

 پچ پچ گونه گفت: یشد و با صدا کیبهم نزد همراز

 ، نبردنت برام بگو. زوود! ومدنیرو تا ن یهمه چ_

 کردم! یبهش اعتماد م دیاخم بهش نگاه کردم، چرا با با

 شدم و دستام و مشت رهیبزرگ و اون هاکان کثافت باشه! با اخم بهش خ سیهم دست رع نمیا دیکجا معلوم شا از
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 و اروم و با حرص گفتم: کردم

دن تا  یشکنجم م ایکشن  یم ایو احتماال من و  دنیدزد شیبه تو اعتماد کنم، من و چند ساعت پ دیچرا با_

 اطالعات

ام  ایهست  نیجا دورب نیا ای...یعنیبهم نزدن  یبیاس چیو ه ومدنیکه تا حاال سراغم ن ییاز اون جا یبهشون، ول بدم

 تو

 !یجاسوس

 به پاهاش و گفت: دیگرد شده نگاهم کرد و با حرص دستش و کوب یبا چشما همراز

 !یوثید یییییلیخ_

 بهت نگاهش کردم که با حرص گفت: با

 ستم؟یمن با اونا ن یاحمق چند تا ادرس بدم بفه_

 خفه شو ومدنیرو بهت بگم پس تا ن یحاضرم همه چ واریکلمه از ا کیدونستن  ینگاه کرد و با بغض گفت برا بهم

 بده ... گوش

 رمز شروع شد هیاز دونستن  یهمه چ_

 54پارت #

 کردم که گفت: یاخم بهش نگاه م با

 . دمیرمز و شن هیسوخته  مهیمرد ن هیاز  یاتفاق شیدو سال پ_

 دونستم. یازش نم یچیبود که ه یچون از افراد سازمان دیبه اسم اروان من و دزد یپسر

 از افراد اروان دوست شده بودم . یکیشدم ! و با جرارد  یداشتم عاشق اروان م لیاوا

 که متوجه شدم نی... تا انایکنه و ا ییبه اسم سرکان تا اون ازم باز جو یکه من و پاس دادن به دست پسر نیا تا

 شدن تا من نتونم فرار کنم . دهیبه دست اونا دزد حانهیو ر دیمهش دوستم
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 شد. دیعاشق مهش نیب نیو جرارد تو ا امیمجبور شدم باهاشون راه ب منم

بود  واری. اسم پسره ا دیزد و منم دزد یپسر اومد اون و حساب هیکرد که  یم یشب سرکان داشت بهم دست دراز هی

 و

 و برگ برنده سازمان بود . والیه لقبش

 شدم. واریو داوود بودم و عاشق ا واریا شیپ

 بود اشنا شدم اسمش الفرد بود . واریکه اموزش دهنده ا یکس با

 ان داداشارو دمیفهم نیب نیافتاد و تو ا یادیکردم . اتفاقات ز یکرده بودم و با دقت به حرفاش گوش م زیو ر چشمام

 بزرگ پدر و مادرشون و کشتن و از هم جدا شدن . سیبه دست الفرد و دستور رئ یبوده و تو بچه گ واریا

 و جاسوس بوده و سهیو پل نهیدست اروان بود اسمش ام ریکه جرارد که ز میدیفهم نمیموضوع و ا نیا میدیفهم یوقت

 منم همکارش بوده. یدوست و دختر خاله نا تن حانهیو ر هیخوب ادم

 از دوستامونم چاقو خورد یکی تایب نیب نیو تو ا میفرار کرد حانهیو ر واریدست ا ریو داوود ز واریو ا دیاروان و مهش با

 مرد . و

 . میببر نیسازمان و از ب میدیکش نقشه

 راد خودش و داشته ومدت پشتم بوده و مقابل سازمان اف نیداداش گم شدم هاتف تمام ا دمیجا بود که من فهم اون

 هاتف با یاروده و بعد ترور بابا ایمهم سازمان بوده، و از شوهر صابقش هاتف و به دن یکه مادرم از اعضا دمیفهم بعدم

 من و داداش دو قلوم شهرزاد . میازدواج کرده و حاصلش شد رانیاحمق و معتاد من تو ا یبابا

 سال ها دنبال من بوده . نیشد و البته شهرزاد فرار کرده و تمام ا دهیدزد یبه دست افراد سازمان تو بچه گ شهرزاد

 . میبزرگو رو کن سیدست الفرد و رئ میگرفت میبا هم تصم یگ همه

 کردم . دایبسته نقره پ فیک هیاوردم و رفتم محل رمز .  ادیرمز و به  من
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 . میبنداز ریباعث شد باهاش الفرد و افرادش سرکان و جان و گ که

 کرد و سر کانم کشته شد . یتو زندان خود کش الفرد

 بدون اون فیکس نداشتش و اگر در ک چیبود که ه یدیکل فیبود ،چون رمز ک واریدست من و ا سایتهت نظر پل فیک

 ازدواج نیو ام دیو داوود نامزد بودن و مهش حانهیخوب بود. ر زیرفت . همه چ یم نیشد اطالعاتش از ب یباز م دیکل

 و با میبود شیازاد یو اروان رفت زندان و دنبال کارا مینامزد شد واریدختر به اسم پناه داشتن من و ا هیو  کردن

 . کایرفت امر دیمهش یفراموش یهاتف برا گمیو داداش د میخوش بخت بود شهرزاد

 ... واریمن و ا یکه روز عروس نیا تا

 . میجا بپرگوشه انبار باز شد و باعث شد هم من هم همراز از  یاهن در

 که وارد شده بود نگاه کردم. یخودم جمع شدم و با استرس و ترس به مرد تو

 لب گفت: ریبا ترس و اروم ز همراز

 هاکان!_

 55پارت #

 لحظه وجودم پر از نفرت شد . هیهاکان تو  دنید با

 هم من و داشت هم همراز رو. اون

 !فیباز کردن در ک دیبود و من کل فیداشتن ک دیکل همراز

 و منم که کد و داشتم. رنیبگ واریو از ا فیتوتستن ک یهمراز م با

 دو تا نشون زده بودن! ربهیت هی با

 وارد شد . دیپسر بور و سف هیسر هاکان  پشت

 لب زدم: رتیشدنش با ح کیدقت و نزد یبا کم یندادم ول صشیتشخ اول
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 !دیام_

 گدار به آب زده بودم . یکردن ، ب دامیپ یطور نیا پس

 من و شناخته بود و افراد سازمان و هاکانم من و گرفته بودن! دیام

مثل موش اون طرف  دیشد و اما ام کیو به من و همراز نزد دیرنگش کش یبه کت خوش دوخت خاک یدست هاکان

 میقا

 بود شده

 پر از نفرت داد زد: یبا لحن همراز

 ؟یبا خنجر زدن بد یطور نیا یخوا ید بار منشو ، جواب اعتماد من و خانوادم و چن میجان مثل خوک ازم قا_

 !گهیو م دی! نکنه امجان

و ادم فروش جاسوس دروغ گو هم هست و  یهنرمند دروغ یاقا دمیفهم شیو نگاه عصب دیام یصدا دنیشن با

 اسمش

 اصل جانه! در

 کنه؟ یسازمان من و ول م دیزندان و فکر کرد دیو انجام دادم، شما الفرد و با من انداخت فمیمن وظ_جان

 زد و ادامه داد: یخند پوز

 !دمیعمل کردم و تو رو دزد گمید فهیدادن و منم به وظ یمن و فرار یول_

 لب گفت: ریو ز نیبا حرص تف کرد رو زم همراز

 !وونیح_

 و اون قدر مشت کرده بودم که ناخن هام کف دستم و خراش داده بودن. دستام

 کردم گفتم؛ یکه به هاکان نگاه م یدر حال یمرتعش و لرزون یصدا با

 !نهیا یاصل وونیح_
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 ب گشت و به هاکان نگاه کرد و ، هاکانم با پوز خند من و برانداز کرد و گفت؛ همراز

 !میدار ینگو دلسا، من و تو با هم خاطرات قشنگ یطور نیا_

تو  دمیمنتظره با پام کوب ریحرکت غ هیخودم و کنترل کنم و بلند شدم و به سمتش حمله کردم و تو  نتونستم

 گردنش!

 که تقال کنم بهم شوکر زد که با درد وحشت نیمن و گرفت و قبل ا عیسر یلیشد و به عقب پرت شد ، جان خ کبود

 افتادم . نیبه زم ناکش

 شد و گفت: رهیخ دمیچیپ یترسناک به من که به خودم م یاز جا بلند شد و با نگاه هاکان

 دارم عروسک، پدربزرگت و کشتم، باعث مرگ مادرت شدم!با تو ام کار _

 و کشتم! نیخودم! پدرت و کشتم، عشقت الو عشق

 چرا؟ یدون یم

 کردم، اروم و با پوز خند گفت: ینگاهش م یخون یخم شد و من کبود و با نگاه جلوم

 !یکرد میکه تو بدنت قا ییفقط و فقط به خاطر اون کد کوچولو_

 فت:و رو به جان گ ستادیا

 !دیخوشگل خانوم اماده کن نیکردن بدن ا کهیت کهیت یاتاق عمل و برا_

 گذاشت و به سمت در انبار رفت. بشیو تو ج فشیکث یبعد دستا و

 مردم. یبه همراز کرد و من هنوز داشتم از درد م ینگاه جان

 !یدونه تو دستمون یکه م نیو بده! با ا فیخواد بهمون ک یو نم هیروان یوالیهنوز هم همون ه واریجالبه که ا_جان

 زهر خند همراز اومد : یصدا

 !دیبخور دیتون ینم یگو... چیدونه ع یچون م_
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 شد و اروم گفت: رهیبا حرص به همراز خ جان

 شه! یهه معلوم م_

 و کرد و از انبار خارج شد و پشت سرش در بسته شد پشتش

 56پارت #

 برداشت و دستش و اروم گذاشت رو شکمم. زیبه سمتم خ یاونا رفتن همراز فور تا

شکمم چهرش تو هم رفت و  تیوضع دنیمانتوم و باز کرد و با د ی، همراز اروم دکمه ها دمیچیدرد به خودم پ از

 گفت:

 .یاستراحت کن دیبا_

 نگاهش کردم و اروم گفتم: دهیطور دراز کش همون

 ؟یتو چرا کمکم نکرد_

 شد و با غم گفت: یچشماش اشک همراز

 کشن! یبکنم من و م گهیاشتباه د هیمن چوب خطام پر شده،  _

 شدم و اون اروم سرم و رو زانو هاش گذاشت و گفت: رهیخ بهش

کنن،  دایو و فیتا ک یقبل از اون سه بار اومدن خونمون دزد دن،یدزد شگاهیمن و از ارا وار،یمن و ا یروز عروس_

 یول

 مخصوص پنهون شده بود. یجا هی واریبه دست ا فیک

 . دنیمن و طعمه کردن، من و دزد دینرس فیدستشون به ک یوقت

 .دنیبزرگ من و دزد سیو هاکان به دستور رع جان

 به شدت اول درد نداشتم . یعنیشد  یحالم داشت بهتر م یکم

 گفتم : اروم
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 ؟یشناس یتو اراد م_

 زد و گفت: یلبخند همراز

به نام  یاز ثروتش و به اسم پسر یلیسازمان خ یاصل یاز مهره ها یکیکه  میدی. فهمیمن و شهرزاد به طور اتفاق_

 اراد

 بزرگه . سیاراد رع بانیپشت میدیبزرگ حق داشتن فرزند خونده داشت فهم سیکه تنها رع ییزده و از اون جا سپهر

 .میکن دایبزرگ دست پ سیهمون رع ایسپهر  اریتا به ماز میکرد دایاراد و پ ما

 !دنیکه من و دزد میریاراد و بگ یبود بعد عروس ارقر

 کردن . خیکردم دست و پاهام  یسردم بود و حس م یکم

 شد! ینم باورم

 بزرگه! سیرع اریدونستن ماز یو دوستاش م واریا پس

 اشکاس و با دستش پاک کرد و گفت حاال تو بگو... همراز

 کردم . فیخودم و براش تعر یاعتماد کردم تونم هم درد بود باهام اروم و خالصه ماجرا بهش

 سرد و خشک پشتم دادم و گفتم: واریو به د میپاهاش برداستم و تک یو از رو سرم

 کنن! کهیت کهیداشتن کد ت یخوان بدنم برا یاالنم که م_

 با استرس گفت: همراز

 .رنتیگ یو قبرستونه، زود م یدور تا دورت خشک ،یبر رونمیجا ب نیاز ا یوناگه بت یحت ست،ین یراه فرار چیه_

 تمیچشمام گذاشتم تا نور اذ یدر با شدت باز شد و جان وارد شد، دستام و جلو هوینگاهش کردم که  یدینا ام با

 نکنه .

 :دمیجان و شن یصدا

 !میاتاق عمل امادت کن یبرا دی، با یچشم آب یوقتت تمومه بانو _
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 وحشت بهش نگاه کردم و نا خداگاه دستام و دور مچ همراز حلقه کردم. با

 کار کنم؟ یحاال چ ایخدا

 57پارت #

__ 

 کرده بود ترسم از مرگ، نبود. خی دستام

 انتقام ،مردن بود. یبا عقده مردن بود، ترسم ب ترسم

 وارد انبار شدن.سرد و ترسناک  یکچل و چهره ا یبا سر کلیو ه یسر جان دو مرد کت شلوار پشت

 و رو به جان داد زد: دیکش شیکبود و زخم مهیبه صورت ن یدست همراز

 کنتت! یکنه زنده زنده خوراک سگش م داتیپ واریجان به خدا اگه ا_

 گرفت. یکردم تو نگاه جان ترس جا حس

 قدر ترسناکه! نیا واریا نیا یعنی

 با حرص رو به اون دو مرد داد زد: جان

 اتاق اکتشافات. دیه رو ببردختر نیا دیایب_

 ترس تو دلم خونه کرد . دوباره

 پوست به سمتم اومد و دستش و اورد سمت بازوم که دستش و اهیقدم بلند به عقب برداشت و مرد کچل س هی جان

 دستش برعکس شده بود و نیبلند شدم و با تموم زورم برش گردوندم که افتاد زم هویو روشونم گذاشتم و  گرفتم

 از کتف در رفت. احتماال

 گفت: جانیبا ه همراز

 !ولیا_
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 بهش داده بود با خشم به سمتم اومد . یغرب یسبزش چهره  یو چشما دیسف تیدوم که پو مرد

 و گردنش.ت دمیو با اون پامم کوب دمیتو شکمش و پر دمیشکم دردناکم گذاشتم و پام و بلند کردم و کوب یو رو دستم

 کردم. ریگ نیاون و کامل زم یول نیافتم زم یکارم باعث شد خودمم ب نیا

 تا داد نزنم دمیدلم گذاشتم و دندونام و رو هم ساب یدرد چشمام و بستم و دستم و رو با

 اعالم کرد: میس یبا ب جان

 خوام. یم یکمک یروین_

 .نیگفت و افتاد زم یجان اخ هویاستفاده کردم و بلند شدم تا بزنمش که  شیحواس یب از

 که دستش شوکر جان بود . دمیکه افتاد پشت سرش همراز و د جان

 جان شوکر زده بود! به

 بغلم و گرفت و دستم و انداخت رو شونش. ریاومد سمتم و ز یفور همراز

 و گفتم: دمیدرد خند با

 !ولیا_

 شدم. یم دهیانبار حرکت کرد و منم دنبالش کش رونیبه سمت ب همراز

 گفت: میشد یون حال که از انبار خارج مهم در

 .دمیزد شوکرش دزد میس یمن به لطف داداش دوقولوم شهرزاد دست چپ شدم! همون موقع که ب_

 نداخت. یم مارستانیب ادیراه رو من و  نیو ا میرو به رو مون با عجله گذشت دیبلند و سف یتو راه رو از

و عرق رو صورت دو تامون نشسته بود و قلبمون از شدت استرس اون قدر بلند  میرفت یم میداست یطور نیهم

 طپش

 .میدیشن یکه صداش و م داشت
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 نفس نفس زنون گفت: همراز

 صبر کن!_

 بود . واریشکل جعبه رو د یزیچ هینگاهش کردم،  منتظر

 .دمیدرش و باز کرد و من چند تا دکمه که روش شماره بود و د همراز

 رس به اطراف نگه کرد و گفت؛با است همراز

 سرمون. زنیر یاالن پونزده نفر م میوقت دار قهیدق شیش_

 که جلومون بود. میدیچند تا نور قرمز و د هویزد که  عیتا از دکمه ها رو سر چند

 پا! ایسر نداشتم  ایبودم احتماال االن  دهیقرمز و ند یهمراز نبود و من رد شده بودم و اون نورا اگه

 دست انداخت دور کمر و شونم و گفت: یرفتن و همراز فور نیقرنز از ب یکمه سبز و زد که نوراد همراز

 زود باش._

 نه! ای میفرار کن میتون یم مینیتا فقط بب میدییدو یم بایتقر

 به همراز گفتم: رو

بار  هیکرده و به ارادم بگو اگه  یبرام خواهر یلیمردم به دوستم مرجان بگو دمش گرم و خ ایکردم  ریاگه من گ_

 گهید

 دروغامم متاسفم. یکنم و برا ینصفش م یبگه چشم آب بهم

 نفس نفس زنون گفت: همراز

 بگو دوسش دارم و از حرصش جهازم و نشکونه ! واریکردم به ا ریگ ایتو هم اگه من مردم _

 همراز از رو کمر و یون خشکمون زد و دستاصحنه رو له رومون دو تام دنیکه با د میدیچیراه رو پ چیگرفت پ خندم

 میدیکش ینفسم نم یبرداشته شد و دوتامون حت شونم
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 58پارت #

 شم!همه بدبخت با نیمن ا دیکردم چرا با یسوزش گرفته بود و واقعا درک نم شتریشکمم ب یزخم رو یجا انگار

 !ستینباشه اما کمتر از منم بدبخت ن شتریکه همرازم از من ب جالبه

 کنم! دایچه طور نجات پ دیدونستم با یزد. و من واقعا نم شتریبار به کل وجودم ن نیاول یبرا ترس

 ریهفت ت هیقرار داشتن که دست هر کدومشون  یمشک یاز ده تا مرد قد بلند و کچل با کت شلوارا شیب جلومون

 یمشک

 . بود

 بود. یاومد و نگاهش وحشت ناک عصب رونیپشت مرد ها جان ب از

 شدم . رهیگرفتم و بهش خ واریاز د فتادنین یکرد به دست زدن و من برا شروع

 ن؟یفرار کن نیتون یم دیفکر کرد_جان

 داد زدم: ضیغ با

 !نیکن کمیت کهیصبر کنم که ت یتوقع دار وونیح_

 اسلحه تو کیشل یشد صدا یکه بفهمم چ نیاسلحه شو سمت همراز گرفت و قبل ا هویکرد و  یعصب یخنده  جان

 خفه همراز باعث شد با وحشت برگردم سمت همراز. غیج یو هم زمان صدا دیچ یراه رو پ یخال یفضا

 کرده بود. کیبه کتف همراز شل جان

 زدم: غیو من ج نیافتاد زم همراز

 اشغال!_

 یکیاز مردا به سمتم اومد و از پشت من و گرفت خواستم بزنمش که  یکیگرفتم سمت همراز تا کمکش کنم که  زیخ

 از مرد ها هم اومد سمتمو و اونم از دستام گرفت . گهید
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 از دست داده بود. یادیو خون ز دیچیپ یبود و تو خودش م دهیوحشت به همراز نگاه کردم که رنگش پر با

 کرد گفتم: یبه جان که با تمسخر به همراز نگاه م رو

 ؟یکرد کیبهش شل د،چرایدار ازین فیبه دست اوردن ک یشما به همراز برا_

 !دیندار یچیه گهید رهیبم اگه

 کرد گفت: یاز افرادش با چشم اشاره ا یکیکه به  یزد و در حال یپوزخند جان

 زجر نکشه! میدینم نیتضم ی،ول رهیبم میزار یما نم_

 چنگ زد و بلندش کرد و به زور سر پا نگهش انهیهمراز و وحش یو خون فیمرد به سمت همراز رفت و تن ظر اون

 .داشت

 کرد و با درد گفت: یناله ا همراز

 ...واریا_

 و گفت: ستادیکرد و رو به روم ا یخنده ا جان

امشب  نیتو هم یمونه، ول یمدت زنده م هیکن، چون اون با زجر و عذابم که شده  یخداحافظ دتیاز دوست جد_

 یم

 !یریم

 !زشیتو صورت نفرت انگ دمیبا سرم کوب هوینفرت نگاهش کردم و  با

 دلم و خنک نکنم؟ کمیچرا قبلش  رم،یقرار بود در هر صورت بم اگه

 زد و شوکرش و در اورد و یگذاشت و با نفرت نگاهم کرد و داد شینیجان خون اومد و با درد دستس و رو ب ینیب از

زدم و شل شدم  یخفه ا غیبرق به تنم، ج انیراست شکمم و هدف گرفت و با وارد شدن جر متی یقبل یجا دست

 که

 مرد ها نگهم داشتن. اون
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 جاوم خم شد و با پوزخند گفت: جان

 اتاق اکتشافات! دشیببر دیتون یحاال م_

 حاال نگاهش کردم . یب

 و رو بع افرادش گفت: ستادیا سرپا

 هوس فرار نزنه به سرش. نهیشدن دوستش و بب کهیت کهیاتاق اکتشافات، تا ت دیهمراز ببر_

 :دیحاال نال یب همراز

 ن..نه!_

 زنده ازش ستیدونستم تهش قرار ن یبردن که خوب م یم یمارو به سمت اتاق تمونیمرد ها بدون توجه به وضع اون

 امیب رونیب

 59پارت #

____ 

 که من و گرفته بودن با خشونت من و به داخل اتاق یو کدر رو به روم باز شد و اون دو مرد یا شهیاتاق ش در

 .کشوندن

 خون بود. یتخت وسط اتاق بود که روش پر از لکه ها هیداشت و  یدیسف یفضا اتاق

 و بزرگم کنار تخت بود . اهیسطل اشغال س هی

 کنار تخت نگاه کردم. یزیوحشت به م با

 .خیمثل س یزیت یزایو چ لهیم یقرار داشت. انواع چاقو ها، اره ،حت زیت یها لهیرنگ انواع وس اهیس زیم یرو

ناله  یبردن و صدا یبه تقال هام من و به سمت اون تخت لعنت تیوحشت دست و پا زدم تا ولم کنن اما بدون اهم با

 یها

 .ومدیم همرازم
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 شکمم شروع کردم به تقال کردن . هیتخت پرت کردن، باوجود درد تو ناح یو رو من

 مثل کمر بند دور موچ دستم بستن و یزیچ هیتخت  یزود با خشونت دستام و گرفتن و از کناره ها یلیاونا خ یول

 کردن و دستام که بسته شد با وحشت داد زدم: محکمش

 !وونایح د،یولم کن_

 که پاهامم مثل دستام بستن. دینکش یطول

 اوردم. یخورد و تختم با خودم به حرکت در م یدست بردار نبودم مدام تکون م منم

 و گوشه اتاق انداخته بودن. همراز

 دنیدراز کرد و نشست کنارش و در جعبه کنارش و باز کرد و من با د نیرنگ و رو هم همراز و رو زم یو بمرد الغر  هی

 راحت شد که قرار خوبش کنن! المیخ یپزشک یها لهیوس

 تو دهنم و داد زد: دیکچل به سمتم اومد و دستش و باال برد و کوب یاز اون مامورا یکی

 قدر تکون نخور! نیا_

 من با وجود درد وحشت ناک فک چونم بازم به تقال و حرکتام ادامه دادم. اما

مثل کمربند در اورد و از روم رد کرد و به تخت بست و  گهیتخت چند تا پارچه د ریبا خشونت خم شد و از ز مرد

 گهید

 کرد! یتونستم تکون بخورم و فقط سرم حرکت ک ینم یحت

دارن  یهوش یو ب یحس یکثافتا بدون ب دمیو برگردوندم سمتش که د همراز اومد و من با ترس سرم غیج یصدا

 گلوله

 .ارنیاز کتفش در م رو

 چاره! یهمراز ب ایخودم دل بسوزونم  یدونستم برا ینم

 بنده دور کتفش. یو اون مرد دکترم داره باند م دهیدراز کش دهیرنگ پر دمیسمت همراز که د برگشتم
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 دمیکش یبود و تند تند نفس م دهیدور گردنم چسب سیتاق خارج شد و من موهام خبعد از تموم شدن کارش از ا مرد

 و

 داشته باشم. یکه کردم من و ببخشه و مرگ آسون ییخواستم به خاطر گناها یاز خدا م فقط

 .دمیو از صداش شن نیاتاق باز شد و ا در

 .دمیبسته رو د یجوگندم یمرد قد بلند با موها هیاومد و من سرم و برگردوندم و  یمحکم کس یقدما یصدا

و به چشمام  شیگذاشت و نگاه اب شیسورمه ا نکیشکل ع یلیقاب مستط یسرد نگاهم کرد و دستش و رو مرد

 دوخت

 گفت: و

 بار خودت و اوردن! نیفکر کنم ا_

 حال گفتم: یگرفته و ب یصدا با

 ؟یچ_

سمتم و درش و باز کرد  دیو سطل اشغال بزرگ و کش دیو پوش دشیرو پوش سف یو بهم کرد و از سر جالباس پشتش

 و

 :گفت

کدوم تو  چیه یول میکرد کشونیت کهیتجسس ت یشکل تو بودن، ما هم برا یلیتا حاال سه تا دختر اوردن که خ_

 نبودن!

 سطل اشغال یتو یداد . به محتوا یو بهت نم اشک توش جولون م رتیکه از شدت ح ییباز و چشما مهین یدهن با

 شدم. رهیخ

 نگاهم و از اون عیو سر امیدختر نبودن . باعث شد به خودم ب هیشب گهیکه د ییشده دخترا کهیت کهیبد اجساد ت یبو

 دور کنم. یلعنت سطل
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 جا کجاست! نیمن ا یخدا

 !وونیح ایآدمن؟  نایا

 60پارت #

___ 

اراد  یو منحوس چشما زینفرت انگ یاون چشم ها یشدم و ارزو کردم کاش جا رهیخ یآب ینفرت به اون چشم ها با

 و

 هست! یآب لهیدو تا ت نی. چه قدر فرق ب دمید یم

 وقت ازش متنفر نشدم ! چیچرا ه یچند ارادم از قماش اون ها بود ول هر

 و بهم دوخت و گفت: رشیچشماش جا به جا کرد و نگاه خ یو رو  شیلعنت نکیدوباره ع مرد

 دیو رو گونم کش فشیکث ی!اروم دستایجذاب تر یلیبودن خ هتیاعتراف کنم نسبت به اون سه دختر که شب دیبا_

 و

 شدم و داد زدم: رهیزشت خ یها لهیرو لباش جا خوش کرد و من با نفرت به اون ت یخند پوز

 !نمیب ینحست و نم ختیخواد بکن و من و زود تر بکش، حداقل ر یدلت م یهر غلط_

 ! دمیصورتم برداشت و من تازه نفس کش یرو و از دستش

 باال انداخت و گفت: ییشد و ابرو رهیچشمام خ به

 شد! فیح یلیخ ی، ول یباجربزه ا_

از ترس  یتا ناله ا دمیو لب گز ختیاز چشمام فرو ر یکنارم رفت و من چشمام و بستم و قطره اشک زیسمت م به

 نکنم

 خواستن! یو بابام و مرجان م نیباشم همون طور که الو یطور قو نینکنم ، تا هم یتا التماس ،

بود به سمتم اومد و من با وحشت نگاهش  یبه رنگ نقره ا زیت یلیو خ کیکوچ یچاقو هیبرگشت دستش  یوقت

 کردم .
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 و گفت: ستادیسرم ا یباال

تو رو دوست دارم  یدرد نکشه، ول یلیشکافم که فرد زود خالص شه و خ یرو م نهیزود قفسه س یلیمن معموال خ_

 کمی

 . یبکش درد

 گفتم: ضینفرت نگاهش کردم و با غ با

 کارت و بکن !_

 هم یلباسم و پاره کرد و من داغ شدم و با نفرت چشمام و بستم و اون قدر دندونام و رو یچیزد و با ق یپوزخند بهم

 شن . یتا حس کردم دارن خورد م دمیکش

 شد! یم دهیپوست دستم کش یکه اروم اروم رو ییدرد داشت تا چاقو شتریب نیروم بود و ا فشینگاه کث ینیسنگ

 زدن از گلوم خارج شد . غیج یبه جا یخفه ا یهم فشردم و صدا ها یو با درد رو چشمام

االنه که  ادشیشد از دستم و من حس کردم از سوزش ز یو خون جار دیرو دوباره از مچ دست تا ارنجم کش چاقو

 جون

 . بدم

 که طعم گس و تلخ خون و تو دهنم حس کردم . دمیلب گز یاز درد جوربار  نیا

 یدوباره ب یکرد .ول یحال داشت باز م یکه چشماش و ب دمیحال باز کردم که همراز و د یو چشمام و ب برگشتم

 هوش

 منم نابود! دی. و امشد

 مزخرفش دم گوشم گفت: یکرد و با همون صدا یخنده ا مرد

 زاشتن رو سرشون! یجا رو م نیا یچه جور گهید یدخترا یدون ینم

 گفتم: ضیاب دهنم و تف کردم روش و با غ هوینفرت نگاهش کردم و  با
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 !وونیح_

 تو شکمم دیچاقو رو برد باال و کوب هویشد و  کیو بهم نزد دیکه رو صورتش بود کش یقطرات اب یدستش و رو یعصب

 کرد . سیو اشکام از شدت درد و سوزش گونه هام و خ دمیاز درد کش یغیبار ج نیمن ا و

 چاقو نخورده بودم . قیعم یلیبود و خ کیبود که چاقو کوچ نیکه اورده بودم ا یشانس تنها

 شدم و اون مرد پشت بهم کرد و رفت سمت اره و اره رو برداشت و اومد سمتم اره رو رو یحال تر م یلحظه ب هر

 ! دمیترس ینم یحت گهیحال بودم که د یداشتم و ب یزین رگذاشت و من اون قدر خو ارنجم

 ه؟یممور کیمرجان احتماال شکل  یکه به گفته  یزیکنن! چ یکد م هیکارا رو دارن به خاطر  نیا همه

که در اتاق  دمیکش یخفه ا غیارنجم حس کردم و ج یرو رو یحال به سمت همراز دوختم و سوزش یتارم و ب نگاه

 هوی

 شد و ... باز

 61پارت #

  شروعیباز

___ 

 وارد اتاق شده رو نداشت! یکه ک نیا صیتشخ تیحال و تارم قابل یب نگاه

 شده بود . دهیکه پوش یبا صورت یمرد قد بلند و کت شلوار هی

 بدم . صیپوش تشخ یقد بلند مشک هیتونستم از اون سا یبود که م یزیچ تنها

 نا مفهومشون باعث شده بود احساس سردرد کنم. یشد و صداها کیاروم اروم نزد مرد

 کنمم! یاالن مامورا رو خبر م ؟یکن یم یجا چه غلط نیتو ا_

 که اصال برام اشنا نبود . دمیرو شن یگرفته و خش دار یصدا

 تو خبر کن! نیافر_
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 شتریب شکم و دستام یزخم رو یگلوله اومد و من حس کردم جا کیشل یکنم صدا لیکه حرفش و تحل نیا قبل

 سوزش

 !گرفت

 و چشمام و کامال باز کنم . امیبه خودم ب یباعث شده بود کم کیشل یدستم حس کردم و صدا یرو رو یدست

مثل امپول رفته  یزیچ هیگردنش بود و  یکه دستش رو دمیحال برگردوندم و همون مرد شکنجه گر و د یو ب رمی

 بود

 هوش شده بود! یشد و انگار ب نیخش زمدستام سر خورد و پ یگردنش مرد دستش و از رو تو

 .دمیکش غیبار ج نیرو حس کردم کردم و ا یدرد وحشت ناک دوباره

رو صورتش بود  یاهیکه ماسک س یدر حال یپسر قد بلند دمیاشکام صورتم و پوشش دادن برگشتم سمت در که د و

 خم

 .دمیو درد نال هیکرد و بدون توجه به من رفت سمت در ، با گر یبود سمت همراز و داشت بلندش م شده

 ک...کمکم ، ک..ن!_

 همراز باز شد و اروم و ناله وار گفت؛ یشو بهم دوخت و دوباره پشتش و کرد تا بره که چشما یرنگ نگاه

 ن؟ی..کرد دامیپ_

 کرد گفت: یکه به زور در و باز م یگرفتش در حال یبا صدا پسر

 .دم  ینجاتت م_

 قابل تحمل، گفتم: ریشده بود و غ ریکه که نفس گ یو درد هیگر با

 ن...نرو!_

 من رو به پسر گفت: دنیسرش و برگردوند و با د همراز

 !نیبزار من و زم_
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 تحمل نداشتم گهیکردم و د یو مرگ م یاحساس سبک شتریلحظه ب هر

 62پارت #

___ 

 خشن گفت: یو با لحن ضیبا غ پسر

 !مینکن،وقت ندار یهمراز لج باز_

که خودشم  نیبرداشت و با ا نیزم یمانتوم و از رو یها کهیگرفت و اومد سمتم و خم شد و ت واریبه زور از د همراز

 یب

 کهیت هی یزدم و اون فور غیلباسم و دور مچ دستم محکم بست و من از درد ج یها کهیبا سرعت ت یبود ول حال

 مانتو

 ر داد زد:زخم شکمم گذاشت و رو به پس یرو

 دست و پاشو باز کن . ایب_

 نگه داشته بود نییکه به زور ولمش و پا یو صدا ضیحال چشمام و بستم پسربا غ یپسر اومد و من ب یقدما یصدا

 :گفت

 مونه! یدختره اش و الشه زنده نم نیبرو همراز من و سگ نکن ، ا ایب_

 که بشنوه گفتم: یحال باز کردم و جور یو ب چشمام

 !یش ..خ..خودتاش و ال_

که دور دستم بسته بودن در همون حال  ییپسره رو پس زد و اومد سمتم و شروع کرد به باز کردن کمربنداا همراز

 گفت:

 !رهیبم یکیبزارم  ستمیاون قدرم مثل تو داداشت سنگ دل ن امیجا نم چیمن بدون دلسا ه_

 لحظه نگاه هیو من  رهیشکمم و بگ یزیخون ر یپارچه رو محکم دور کمرم بست تا جلو کهیباز کرد و اون ت پاهامم
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 و لرز کردم . دمیپسر و رو خودم د ی رهیخ

 با حرص دست جذاشت رو کتفش و گفت: همراز

 . اریکتت و درب_

 و همه!ت ییلخت خرما یاون موها ریداد که اخماش چه قدر ز صیشد تشخ یبه همراز نگاه کرد و م رهیخ پسر

 داد زد: بایتقر همراز

 !میاروان وقت ندار_

 ! برادر شوهره همراز؟ واری! داداش ا نهیگن ا یدرنده که م اروان؟

 بردم که چه قدر سگ یپ نیکتش و در اورد و به سمت من اومد و من تو خودم با درد جمع شدم و به ا ضیبا غ اروان

 که هنوز زندم ! جونم

 گرفتش اومد: یزدم که صدا غیدست انداخت دور کمرم و من با درد ج هویو  دیتنم کش یو رو کتش

 ببر صداتو !_

 همچنان ادامه داشت! میزیپنهون کردم و خون ر نشیمن الل شدم و با درد چشمام و بستم و سرم و تو س و

 اروم کنارمون اومد و اروان با حرص گفت: همراز

 ! ایکردم ، حاال ام پشت سرم ب یوگرنه لهت م یزن داداشم فیهمراز ح_

 و میدر و باز کرد و اروان با من خارج شد همراز

 63پارت #

___ 

 ستبر. نهیسر چسبوندم به اون س شتریو من ب دیچیدورم پ شتریقدرتمند اروان ب یکردم و دستا یدرد ناله ا از

 قدما بود و نفس نفس ها و طپش قلب اروان . یو تنها صدا دمید یو نم اطرافم
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 دمیو با درد لب گز نیهمراز اومد و من پرت شدم رو زم غیج یحال سر بلند کردم و صدا یو من ب ستادیاروان ا هوی

 و

 . دمیکش غیج تینها در

 اهیو س کریغول پ یاروان داره با سه تا از اون مامورا دمیحال سر بلند کردم که د یشده بود و ب شتریب میزیر خون

 شد و یمردم و اروانم احتماال کشته م یم یزیکنه احتماال کارمون تموم بود من از خون ر یسازمان دعوا م پوش

 گرفتن . یم همرازم

از اون  یخبر دمیکه همراز خم شده تا بلندم کنه برگشتم که د دمیجون همراز سر برگردوندم و د یخنده ب یصدا با

 سه

 .ننیو همشون پخش زم ستین مامور

 یصورتش و موها یرو اهیداغونم چشمام از تعجب گرد شد و هنوز با وجود اون نقاب س تیعو وض میحال یتمام ب با

 . نمیاز صورتش و بب گهید یرنگش جا یخمار اب ینتونسته بودم جز چشما شییو خرما لخت

 به عیتونستم نفس بکشم ، اروان سر یشده بود و به زور م یکیو صورتم نشسته بود و نفسام دوتا  یشونیپ یرو عرق

بود که نتونستم خودم و  ادیمن و بلندم کرد و دوباره تو بغلش حل شدم و دردم اون قدر ز ضیاومد و با غ سمتم

 کنترل

 و گفتم: نشیمو مشت کردم و زدم به س یخون یو دستا هیگر ریو زدم ز کنم

 درد د،،،د،دارم !_

 :دمیسرد و گرفتش و شن یصدا

 به جهنم!_

 به یداغون بود که نتونم جواب دندون شکن تمیو من اون قدر وضع دمیو شن شیحرص یو صدا ومدیکنارمون م همراز

 بدم . یشعوریهمه ب اون
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 ؟یاروان تو چرا تنها اومد_همراز

 کرد رو به همراز که یجلومون و باز م دیمثل سوهان در سف یزیچ هیکه با  یگذاشت و در حال یمن و گوشه ا اروان

 تر شده بود گفت: دهیپر رنگ

 ییهویخبر نداره اومدم دنبالت ، اخه  واریتا دور از حوادث باشه ، ا رازیاومد و داوود اون و برده ش ایبه دن حانهیبچه ر_

 وقت و هدر بدم . تونستمینم دمیو فهم جات

 شد و گفت: رهیداد و به اروان در حال باز کردن در خ هیتک واریکنارم به د همراز

 چشمام و ضیباز کرد و اومد سمتم و بلندم کرد و من با غ تیاروان در و با موفق حانه؟یو ر نیشهرزاد و هاتف؟ ام_

 و همرازم دنبالمون اومد و اروان گفت: بستم

 مطمعن شن و برش دارن و جاش و عوض کنن. واریبا ا فیک یرفته از جا نیام_

 خودشون و دارن . یو ارادم برنامه ها شهرزاد

 گرده . یدنبالت م دمیمهش

 بد تر شده بود . ممیزیشدم و خون ر یحال تر و سست تر م یلحظه ب هر

 :دیسرد و خشنش غر یبا صدا اروان

 !میاز برنامه عقب قهیمامورا و ما االن چهار دق ضیتا تعو میزمان دار گهید قهیسه دق_

 جا هیتو  دمیاطرافم فهم دنیتب دارم و باز کردم و با د یشده بود چشما اهیدونم چه قدر گذشته بود و فضا س ینم

 .میطونل مثل

 دادم . صیو گردن اروان تشخ یشونیپ یبود و من عرق رو کیجا تار همه

 داد! یخوب داشت نجاتم م ای بد

 زد و .. غیافتادم و همراز ج نیاسلحه و من به زم کیشل یچند تا نور چراغ قوه به چشمام خورد و صدا هوی
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 64پارت #

___ 

 و با ترس چشمام و بستم. تو خودم جمع شدم منم

 خواست ازم یحجم بزرگ من و تو خودش گرفت و انگار م هی هویباز اومد و من چشمام و باز کردم و  کیشل یصدا

 کنه . محافظت

 . دمیو که بلند کردم اروان و د سرم

 بازوش شدم و با یسیو من دستام و رو بازوش گذاشتم که چشماش و با درد بست و من متوجه خ ومدیگلوله م یصدا

 خورده . ریبازوش ت دمیو درد چشم چرخوندم د یحالیب

 من و تو خودش گرفته بود اروم در گوشم گفت: دهیهمون طور که دراز کش اروان

 با شماره سه من قل بخور سمت همراز!_

 سر برگردوند و گفت: هویو گفت  نیا تا

 سه!_

 !دمینشن و دو رو گفت و من کیاون  ایمن حالم خوب نبود  ای

 . دمیرس یهوشیاز درد به مرض ب یترس سمت راستم قل خوردم و با هر بار چرخش جون دادم و حت با

به قول اروان اش  یبلندم کرد و من زخم یپشت ستون سنگر گرفته بود فور یهمراز که گوشه ا دمیهمراز که رس به

 و

 درست کنار خودش. واریداد به د هیو تک الش

 یبرگردوندم و تازه چشمم خورد به چند تا مامور که پشت ستون ها مثل ما پنهان شده بودن و هر از گاه سر

 سمتمون

 کردن . یم کیشل
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 یرو تم یزیچ چیبود و حالم بد بود که ه کیکرد و اون قدر همه جا تار یم کیبود پشت ستون و شل ستادهیا اروانم

 درک کنم و بفهمم! اتیبا جرزئ تونستم

 مونده بودن . یمامورا تنها سه تاشون باق از

 انگار گلوله هاش تموم شده بود . اروان

 با استرس برگشت سمتم و گفت: همراز

 م؟یبه اروان کمک کن یچه طور_

 شکمم بود گفتم: یکه دستم رو یبسته نفس نفس زنون در حال یدادم و با چشما هیو به دوار سرد پشتم تک سرم

 ن .حواس مامورا رو پرت ک_

 فرا بنفش زد کهحس کردم گوشام کر شد . غیج هی هوینگاهم کرد و  رهیخ یکم همراز

 و گرفت و شونیکیاستفاده کرد و سر  تیارواناز موقع میسر مامورا برگشت سمت ما که پشت سطون پنهان بود تا

 . واریبه د دیکوب

 :دمیو با درد بستم و نال چشمام

 !رمیم یاخ ..دارم م_

همراز از دستم جدا شدن  یحس کردم دستا هویزد که  یرو م یدستم و محکم گرفت و اروان داشت سوم همراز

 چشم

 :دمیهمراز وحشت زده نال یخال یجا دنیکردم که با د باز

 !اروان

 شد دهیکردم و اروان نگاهش از من کش یاسلحه مرد و برداشت و برگشت سمتم و من با بهت به اروان نگاه م اروان

 که یبود و هاکان ریهاکان اس یشد به همراز که تو دستا دهیو من نگاهم کش قمیشق یقرار گرفته رو یاسلحه  یرو
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 رو سر همراز گرفته بود. اسلحه

 . دمیسرم د یو اروم بلند کردم و جان و باال سرم

 کرد . یخشک شده مارو نگاه م اروان

 شکمم گذاشتم یچاقو یجا یرو شتریزده دستم و ب رتیح

 65رت پا#

___ 

 از درد کرد و من با وحشت برگشتم سمت اروان. یکتف همراز فشرد که همراز ناله ا یدستش و محکم رو هاکان

 شم! یهوش م یکردم دارم ب یفشرد و من حس م قمیبه شق شتریدستش و رو شونم گذاشت و اسلحه رو ب جان

 گفت: ضیبا غ اروان

 زد و گفت: یشخندیمشکل شما با ماست! هاکان ن د،یولشون کن_

 !دیبد لیو به ما تحو فیقرار بود ک_

 گرفت گفت: ینشونه م یهمون طور که اسلحه شو سمت جان و هاکان ه اروان

 !دیبهتون، همراز و زنده نگه دار فیوجود نداشت که بعد از دادن ک ینیتضم نیدیشما زن داداشم و دزد_

 شه! یم کیهشون نزداروان اروم اروم داره ب ایکردم  یطور فکر م نیا من

 کرد و هاکان با پوزخند گفت: یبه خودش فشرد که همراز با درد ناله ا شتریهمراز و ب هاکان

 ؟یو با خودت ببر فیو باز کردن ک فیکردن ک دای،پ دیزارم دو تا کل یم یفکر کرد_

 و گفت: دیجلوش کش یزبونش و رو دندونا اروان

 کنم که باهات گپ بزنم؟ یمن اون قدر آدم حسابت م یتو ام فکر کرد_

 نیلحظه اسلحه اش رو پرت کرد سمت سر جان و جان با گفتن اخ خورد زم هیجان و هاکان گنگ شد و اروان تو  نگاه

 و
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که چشماش بسته شد. از جان  شیشونیرو پ دمیکه داشتم خم شدم سمت جان و با لگد کوب یبا همه درد یفور من

 دور

 شتریزد و اسلحه جان و برداشت و هاکان ازمون دور شد و اسلحه رو ب یجهش یرفتم سمت اروان و اروان فورو  شدم

از  سیسر همراز چسبوند و من پشت اروان پنهون شدم و تازه متوجه شدم کت گشاد و بزرگ اروان چه قدر خ به

 خونه!

 داد زد: هاکان

 اسلحه تو بنداز اروان._

 لرزونم یش و با خشونت کند زدش و اسلحه رو سمت هاکان نشونه گرفت و من با صدادست برد سمت نقاب اروان

 حال گفتم: یکه فقط اروان بشنوه ب یجور

 ریاحتمال نود درصد همراز ت یبزن که،ینزد یلیو همراز به هاکان خ کهیتار نجایهفتاد درصده ، ا دید یاحتمال خطا_

 یم

 !خوره

 گفت: یلرزون یبودم و همراز به زور و باصدازخم شکمم گذاشته  یو محکم رو دستم

 اشغال و بزن! نیبخورم ا ریمن ت ستیمهم، ن_

 و رو به اروان گفت: بشیکنترل در اورد از ج هیشب زیچ هیهمون طور که محکم همراز و گرفته بود  هاکان

 !یجا بر نیاز ا یتون ینم_

مثل در  یزیچ هیاخر طونل  دمیو برگشتم که د دمیرو شن یبلند یکنترل و زد و من صدا یو گفت دکمه  نیا تا

 هست

 شد . یبود و اون در اروم اروم بسته م یبزرگ. و اهن که

 داد زد: ضیبا غ اروان
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 .ریبزار همراز بره ، من و بگ_

 :دینال هیبا گر همراز

 اروان برو.._

 با پوزخند گفت: هاکان

 و دلسا رو بده به من! نیاسلحه تو بنداز زم_

 :دینال همراز

 کشن! بروو یتو دلسا رو م یکشن الزمم دارن، ول یمن و نم نایا_

 بود و احتمال دهیشد و هاکان حاال محکم تر به همراز چسب هوشیبا اسلحه زد تو سر همراز که همراز ب یعصب هاکان

 به هدف صفر شده بود . ریت خوردن

 .فتمیزور از سطون گرفته بودم تا ن به

 زد و گفت: یپوزخند هاکان

 دلسا؟ ایهمراز و  ؟یکن یکدوم و انتخاب م_

 نگاه کردم که... یخشک شده به اروان ومن

 66پارت #

__ 

 .میشونیزد به کمرم و من و به خودش چسبوند و اسلحه رو گذاشت رو پ چنگ

 لب زدم: رتیح با

 اروان!_

 کرد؟ یکار م یچ داشت
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 زد و گفت: یا گهیمزخرف د شخندین هاکان

 مرگش برام مهمه؟ یکن ی، فکر م میکشت یدختر و م نیا میما خودمون داشت_

 کشوند گفت: یرفت و منم با خودش م یهمون طور که عقب عقب م اروان

 گهیکنم و د یجا گم و گور م هیکنم و بعدشم جسدش و  یدختره رو ابکش م نیمنم ا ،یکن کیاگر به طرفم شل_

 دیکل

 دخترس اگه اشتباه نکنم! نیچون تو بدن ا ،یدیمزخرفت و از دست م فیک

 داد زد : تیبا اعصبان هاکان

 !مشیکش یهمراز دست ماست ، م_

 مونده بود بسته شه که اروان داد زد: کمیو تنها  میشد کیدر نزد به

 افته ! یارتش باهات در م هی...  یچون اگر بکش ،یکش ینم_

 زد و گفت: یشخندیشد و اروان ن رهیخشک شده به اروان خ هاکان

 والیه واری، اگه نباشه ا یو تو چنگت گرفت واریو تا االن باهاش ا واره،یکه تو دستته اگر نقطه ضعف ا ینره اون ادتی_

 خرخره ات! پس مراقبش باش! دنییواسه جو شهی...گرگ م چیه که

 شد یکه داشت بسته م یدر یمن و تو بغلش گرفت و از ال عیکرد که اروان سر کیسمتمون شل تیبا اعصبان هاکان

 دهیحال و ترس یاروان افتادم و اروان چشماش بسته بود و من ب یو در بسته شد و من رو رونیو انداخت ب خودمون

 :گفتم

 اروان._

 :دیو باز کرد و غر چشماش

 زهر مار!_
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 موندم. یحال و سست بودم که همون طور یو از رو خودش پرت کرد کنار و من اون قدر ب من

 که ازم دور شد و دورشد. دمیبلند شد و د عیسر اروانم

 .دمیرو جلوم د یاهیو س کریو اروم چشم باز کردم که موتور غول پ دمیموتور شن یحال بستم که صدا یو ب چشمام

 وحشت ناک چنگ زد به کمرم و بلندم کرد و من و نشوند رو موتور و قبل از افتادنم من و محکم یبا خشونت اروان

شدن و اروان چنگ زد به کمرم و من  یم کیها اطرافمون شل ریاومد و ت یانداز ریت ینشست صدا و خودشم گرفت

 یب

 و اونم راه افتاد و با سرعت از اون جا دور شد . نشیزدم به س هیتک حال

 گم شدم یداریخواب و ب نیمن کم کم چشم بستم و ب و

 67پارت #

___ 

 م؟یکار کن یدختره چ نیاالن با ا_

 مجبور شدم! دیمن از کجا بدونم ، مهش_

 دادم! یم هیسوخت که حس مرگ و ترج یاز شکمم م یبود و اون قدر سرم و قسمت نیاون قدر سنگ چشمام

 !ادیساکت شو اروان ، فکر کنم داره به هوش م_

 :دمیشناختم نال یکه خودمم نم ییخشکم و از هم باز کردم و با صدا یلبا اروم

 د..درد دا.._

 . دمیرو کنار گوشم شن یدختر یجد یصدا

 کنم اروم باش! یاالن حلش م_

 تارم واضح شد. دید هیتب دارم و باز کردم و اطرافم و نگاه کردم بعد از چند ثان یزور پلک ها به

 زد. یبه موهاش م یگالفه چنگ یبود و هر از گاه ستادهیپشت به من ا ییپسر قد بلند و مو خرما هی
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 بود! کیکلمه لوکس و ش هیشدم تو  رهیاتاق خ یو من به فضا رونیدختر از اتاق رفته بود ب اون

 !کایبزرگ امر یبزرگ از شهر ها یتابلو ها یخاکستر یواراید

 شده بود تا ارنج .کنار لبمم چسب زده بودن . یچیشکمم ببشتر شد و نگاهم و به دستام دادم که باند پ سوزش

 بودم که قامتش برام آشنا بود. رهیخ یتنم بود و من به مرد یمردونه اب رهنیپ هی

 وارد اتاق شد و شهرزادم پشت سرش اومد تو اتاق. یشکالت یبسته شده  یدختر برنزه با موها هیاتاق باز شد و  در

 ن باتا االن از گذاشته بود ؟ م یعنیشدم ،  رهیخ یقهوه ا یها لهیبرگشت سمتم و من به اون ت یبلند قد عصب پسر

 ناله وار گفتم: یگرفته و خروس یصدا همون

 آروان!_

 وحشت ناک نگاهم کرد و گفت: یشد با صورت یم دهیقرمز توش د یکه رگه ها ییهمون چشما با

 خفه شو!_

با شهرزاد ارتباط داشته باشه!  دیبزرگ با سیرئ یفکر کردم که چرا پسر خونده  نیبه سمتم اومد و من به ا شهرزاد

 مگه

 شدن خواهرش نشده؟ دهیخونده آراد باعث دزد پدر

 اشنا بود یلیکه برام خ دختر

 .رمیبگ یکردم نگاه از اون درنده عصب یسمتم و من با حرص سع اومد

 کنه! ی:شهرزاد االن خوبت مدختر

 اومد سمتم و گفت: شهرزاد

 مگه من دکترم! دیمهش_

 دوست همراز! نه،یا دیمهش پس
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 با حرص گفت: دیمهش

 !شهرزاد_

 گفت: یسرم و با لبخند ناز یو اومد باال دیرنگش کش یمجعد و فندق یبه موها یدست شهرزاد

 ؟یچشم اب یچه طور_

پاره پورش  نیشلوار ج بیرو زد به سرم تو دستم و بعد دست کرد تو ج یو امپول دیحال چشم غره رفتم که خند یب

 و

 :گفت

 !یش یاالن خوب م_

 و گرفته گفتم؛ اروم

 ممنون._

 برگشت سمت اروان و گفت: شهرزاد

 االناست که برسه!_

 گفت: یبه موهاش زد و عصب یچنگ اروان

 ، ممکن بود همراز و بکشن! میکردم ، وقت نداشت یکار م یچ یگ یم _

 کذاشت و گفت؛ دشیکش یکنارم رو تخت نشست و دستاش و رو پاها دیمهش

 کنه! دایتا ادرس اون جا رو پ دییچه قدر دو واریا یدون یم دنبال همراز، یو رفت یکس خبر نداد چیاروان تو به ه_

 در اورده بود؟ یخبر قهرمان باز یبرام جالب شده بود ، اروان ب موضوع

 و گفت؛ دیکش یمسخره و دختر ونه ا غیزد که شهرزاد ج واریبه د یمشت یعصب اروان

 شکست! یوا_
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 ؟یبا ترس گفت چ دیمهش

 و گفت: زیو مر دیو شل کرد و پر ششین شهرزاد

 !وارید_

 مشتش و سمت شهرزاد گرفت که شهرزاد با خنده گفت: اروان

 ارااام باش_

 برگشت سمت اروان و گفت: دیمهش

که  یدون یدنبالش! خودتم م یبر یشیکرده پا م دایهمراز و پ یدونست تا به تو بگه جا یچاره از کجا م یب واریا_

 واریا

 کردن همراز و گرفتن هاکان و جان! دایپ ینقشه توپ داشت برا هی حتما

 گفت: وسیلپش و باد کرد و ما شهرزاد

 !یباشه عشقش و برنگردوند دهیو فهم ادیب واریا دیحاال تصور کن_

 کالفه گفت: اروان

 !دیازش حرف نزن_

 :دمیخودم و کنترل کنم و پرس نتونستم

 چرا؟ _

 یبا فندکش آب یگاریکه س یو در حال بشیجبه چشمام دست کرد تو  رهیبرگشت سمتم و شهرزاد خ نگاهاشون

 رنگش

 کرد گفت: یم روشن

 ...یرو صدا بزن والیه یچون وقت_

 وسمتم فوت کرد و ادامه داد: گارشیشد و دود س رهیچشمام خ به
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 شه! یم دایسر و کله اش پ_

و محکم  عیسر یقدما یاومد و بعد صدا یبسته شدن محکم در یکردم که همون لحظه صدا یبهت نگاهش م با

 یکس

 شد. یم کیداشت بهمون نزد که

 و با حرص گفت: نییپا دیمطالعه پر زیاز رو م شهرزاد

 ن؟یچرا صداش زد رنیدهنتون و گل بگ_

 68پارت #

___ 

 بودم. رهیبه شدت باز شد و من خشک شده به فرد رو به روم خ هویاتاق  در

 !والیگفتن بهش ه یچرا م دمیفهم حاال

 جذاب! شیمشت شده و ته ر یبودم به اون فک قفل شده به اون دستا رهیخ یرنگ یها لهیبهت به اون ت با

 .دمیواقعا ترس شیطوفان یمنقبض شده بود و از چشا فکش

 گفت: یگرفته و خفه ا یبا صدا واریو ا ستادیا واریا یجلو دیمهش

 گفتم؟ یبه تو چ د،منیمهش_

 گفت: یلرزون یگذاشت و با صدا واریا نهیس یبا ترس دستش و اورد باال و رو دیمهش

 آ..روم باش!_

 و ابروهاش و باال انداخت و گفت: دیزد و شصتش و گوشه لبش کش یشخندین واریا

 ارووم؟_

 کنارش و پرت کرد وسط اتاق و داد زد: یلگد عسل هیبا  انهیوحش هوی واریسرش و تکون داد که ا دیمهش

 اروومم!_
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 گفت: یبا لحن اروم شهرزاد

 ...یطور نیخواست ا یاروان نم،  واریا_

 اروان زل زد و با یو تو چشما ستادیاروان ا یو رفت و جلو یدست پرت کرد کنار هیبرگشت و شهرزاد و با  هوی واریا

 ارووم گفت: یلحن ترسناک ول همون

و گند  یکردم، رفت دایزنم و پ یماه جا شیکه بعد از ش یچرا بدون خبر دادن به من یبگ یفرصت دار هیثان یس_

 به یزد

 هام؟ برنامه

 شد و گفت: رهیخ واریسردش به ا یبا همون چشما اروان

 برام فرستادن لمیف هی یسراغ همراز ول میقرار بود بعد از اومدنتون بر فیجابه جا کردن ک یبرا نیکه رفت نیتو ام_

 زدن نتونستم تحمل کنم ، مجبور شدم برم سراغش! یهمراز و کتک م توش

 گفت: یشد و با خونسرد رهیدور مچ دستش خ اهیت بزرگ و سبه ساع واریا

 ات تموم شد! هیثان یس_

 زد و غیج دیشدم و مهش زیخ میحرف مشتش و رو صورت اروان فرود اورد و من با وحشت ن نیبعد از گفتن ا درست

 .رهیو بگ واریرفت تا ا شهرزاد

 رو خون گوشه لبش و گفت: دیدستش و کش اروان

 خراب شد! زیهمه چ یدختره ب نیهمش به خاطر ا یبزن حقمه، ول_

 تا خودش و تبرعه کنه! واریا یبود که من و پاس داده بود جلو یخشکش زد و نگاه مبهوتم به اروان نمیتو س قلبم

 با وحشت نگام کرد و اروم گفت: شهرزاد

 فرار کن!_
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 دنیشدم که با د زیخ میشده بود گذاشتم و نزخمم که پانسمان  یو گفت پتو رو از روم کنار زدم و دستم و رو نیا تا

 جلوم خشکم زد: واریا

 !رهیتقص یاون ب واریا_دیمهش

 برگشت سمت اروان و سرش و کج کرد و گفت: واریا

 باشه ! ادتی م،یمن و تو با هم کار دار_

 کرد یو صدا زد و شهرزاد سع واریا دیزدم و مهش غیکه سرم از دستم کنده شد و من ج دیبازوم و گرفت و کش هوی

 دهیچیکه تو شکمم پ یو من با درد رونیمن و بدون توجه به اونا کشون کشون از اتاق برد ب واریو اما ا رهیو بگ جلوش

 شد! یمگه م یکردم بازوم و از دستاش خالص کنم ول یتقال م بود

داره در و قفل  دمیزدم برگشتم که د غیا درد جو ب نیرو باز کرد و من و پرت کرد تو اتاق که افتادم زم یاتاق هی در

 یم

 .ومدیاز پشت در م دیداد شهرزاد و مهش یداد و ب یو صدا کنه

 و اون گردنش و به چپ کج کرد و گفت: دمیبه سمتم اومد و من با وحشت به تخت چسب اروم

 !میکن یم یا یباز هی_

 بهت و ترس گفتم: با

 ؟یچ...چ_

 به سمتم گرفت و گفت: یکرد پشت شلوارش و اسلحه ا دست

 !ید یپرسم، تو جواب م یمن سوال م_

گردوند تو  یداد و دوباره برش م یکه خشاب پر اسلحه رو بهم نشون م یدر حال یداد و با خونسرد هیدر تک به

 اسلحه.

 رو نشونه کرفت سمتم و گفت: اسلحه
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 با هر بار جواب اشتباه ...بنگ!_

 نگاهش کردم و..وحشت  با

 شده بود! نیا هیعاشق چ همراز

 69پارت #

___ 

 نگاهم کرد. رهیخ وارمیزاشت درست تمرکز کنم و ا ینم دیداد شهرزاد و مهش یداد و ب یصدا

کنار زد و  شیشونیکه توش اسلحه داشت موهاش و از رو پ یکرد و با دست نشیشلوار ج بیچپش و تو ج دست

 گفت:

 خب سوال اول!_

 بانداژ دور شکمم چنگ شد. یبست و دستام رو خی تنم

 لرز انداخت به جونم و اون اسلحه چه ترسناک بود! صداش

 نم؟یزنم بب یتو رو به جا ختیر دیشد که االن با یخب،دلسا کاوشگر! بگو بدونم چ_

 و تو شکمم جمع کردم و با تعجب گفتم: پاهام

 ؟یشناس یتو من و م_

 و گوشم داغ شد و سوخت! دمیشن کیشل یصدا هوی

 !ومدیو وحشت زده دستم وبردم سمت گوشم که ازش خون م رتیح با

 کرده بود! کیشل بهم

 بود که گوشم فقط خراش برداشته بود و گلوله از کنارش رد شده بود با بهت گفتم: یقدر نشونش عال اون

 !یروان_

 شد و گفت: رهیبهم خ یخونسرد با
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 پرسم و تو دوباره خطا کن تا من دوباره نشونه گرفتن یرسم ! پس دوباره من سوال مپ یمن م ،یپرس یتو سوال نم_

 و امتحان کنم! سرت

 نگاهش کردم که گفت: رتیح با

 ؟یگیخودت م ایسوالم و دوباره بپرسم _

 شده با استرس گفتم: هول

 !ادیهمراز گفت: بدون من نم یخواست همراز و نجات بده ، ول یداداشت م_

 زد به در و گفت: ضیمشتش و با غ یعصب واریا

 کنه! وونهیخواد من و د یدختر م نیا_

 اسلحه رو گرفت سمتم و با تعجب گفت: هوی بعد

 بودم! وونهیرفت، من که د ادمی_

 کردم که گفت: یتعجب نگاهش م با

 ادامه بده._

 :دمیژاقت فرسا شده بود نال گهیزخمم گذاشتم و سوزشش د یجا یو رو_______ دستم

کشن پس اروان و مجبور کرد منم  یکردن کد من و م دایدونست اگه ولم کنن کارم تمومه و به خاطر پ یهمراز م_

 ببرن.

 .ومدیو شهرزاد نم دیمهش یصدا گهیاز در فاصله گرفت و د واریا

 و گرفته گفت:نگاه کرد و اروم  رهیانداخت و رو دو زانو نشست و بهم خ یو از باال بهم نگاه ستادیروبه روم ا اومد

 و اونا همراز و تو رو گرفتن و اروان احمقم فقط تونسته تو رو نجات بده؟ یحتما تو ام سرعتشون و کند کرد_

 موهام و به چنگ گرفت و تو صورتم داد زد: هویتکون دادم که  یترس سر با
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 !افتیق دنیعرور بده با د میکشمت که کالبد شکاف یم یجور_

 بود! یقدر وحش نیمرد چرا ا نیونستم نفس بکشم و ات یو گرفت و من نم گردنم

 ذره نفس بکشم. هیوارد شد و من در تقال بودم تا  یشکست و کس هویاتاق  در

 از روم کنار رفت و من تونستم نفس بکشم. واریا هوی

 کردم و کبود شده بودم. یسرفه م یپ ایپ

 بود با بهت گفتم: ستادهیا واریا یفرد رو به روم که روبه رو دنیو بلند کردم که با د سرم

 تو؟_

 70پارت #

 یآب_انتقام#

 یدیبه قلم مرجان فر#

__ 

 بودم. رهیخ یگرد آب یها لهیسمتم و من به اون ت برگشت

 کرد! یجا چه م نیا

 گفت: یلحن وحشت ناک یول یو با خونسرد نشیبه س دیبا خشم کوب واریا

 باال! اریسگ من و ن یاون رو_

 گفت: یگذاشت و با خونسرد بشیدستاش و تو ج اراد

 !یبهش دست بزن یحق ندار_

کف دستم با بهت به شکمم نگاه کردم  یسیزخمم گذاشتم و با حس خ یو من دستم و رو ستادیرخ به رخ اراد ا واریا

 که

 داد. یام م هیزخم به وجود اومده و نشون از باز شدن بخ یجا رهنمیپ یرو یا یلکه گرد خون دمید
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 :دیکه اروم غر دمیو د واریو ابلند کردم  سر

 ، شما؟ یشرمنده ول_

 و با تمسخر گفت. نیا

 و خونسرد گفت: دیبه گردنش کش یرفت دست یکه رو اعصاب منم راه م یا یبا خونسرد اراد

 !نیافت یم ریکه نباشم همتون گ میمن همون_

 :دیو غر واریبه د دیاراد و گرفت و کوب ی قهی هویزد و  یپوز خند واریا

 دم! یبه هم گره ات م یدور مون بزن ی! بخواییبازم با ما ای! ییبا ما ای_

 زد و گفت: یشخندین یبا خونسرد اراد

 !دیکه اون دختر و راحتش بزار یتا زمان یمن با شمام.ول وال،یچشات و باز کن ه_

 ا؟یدوست داشتم بپرسم اون دختر اسم نداشته آ یلیخ

 ت:به اراد نگاه کرد و گف ضیبا غ واریا

 !یتو کارام دخالت کن یاگه بخوا یکن یم دایبعد دندونات و تو معدت پ یدفه  یول ،یدفه رو تو تازوند هی نیا_

 ادیشهرزاد و گرفته بود که ن یداده بود و از ترسش جرعت تو اومدن نداشت و اروانم بازو هیبه قاب در تک دیمهش

 .داخل

و هول داد و اومد سمتم و  واریکردم که سر همشون برگشت سمتم و اراد ا یاروم یدردم و تحمل کنم و ناله  نتونستم

 با

 تو هم جلوم خم شد. یاخما

 سیرئ یبودم که چرا ، اراد که پسر خونده  نیا جیهنوز گ یشدم ول کیدونه با نقشه بهش نزد یدونستم که م یم

 بزرگه

 باشه که زد پدر و عموشن؟ ییبا آدما دیبا
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 زخم باز شدم برداشت. یو گرفت و از رو دستم

 ! دمینگاه سردش و د یچشمام زل زد و من اخمام رفت تو هم وقت به

 گفت: ضیو برگردوند و رو به اروان با ق سرش

 شهرزاد و ول کن!_

 با حرص گفت: میخون رهنیپ دنیشهرزاد و ول کرد و شهرزاد زود اومد تو اتاق و با د یبازو عیسر اروان

 اومد... والیه نیزدم بعد ا هیبخ زیخوشگل و رهمه  نیخاک تو سرتون، ا_

 خفه شد! یکال طفل وارینگاه وحشت ناک ا دنیخواست ادامه جمله اش و بگه که با د شهرزاد

 !هیبدم اسم نگاهش چ حیخودم توض یتونستم برا یشد، و نم یجور خاص هی شیلحظه حالت وحشت ناک هی واریا نگاه

 اومد و بازوم و گرفت و بلندم کرد و رو تخت من و نشوند و گفت: شهرزاد

 !رونیب دیهمه تون جز مهش_

 شد و اروانم که کال رفته بود. کیبه سمت خارج از اتاق شل واریا

 برگشت سمت شهرزاد و با پوزخند گفت: اراد

 دو رو و بد زاته! یمظلوم و نازه ، ول یگربه ها هیمراقبش باش، شب_

 بلند خارج شد . یکردم که از اتاق با قدما یبهت نگاهش م با

 اومد سمت من و گفت : دیمهش

 نگاه کرد! یاووف باز اون طور_

 گفتم: دیگرفتم رو به مهش یبود م ریکردن زخمم در گ زیکه چشم از شهرزاد که با تم یگرفته در حال یصدا با

 چه طور نگاه کرد.؟ یک_

 با حرص گفت: دیمهش
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 شه! یبه ادم و ادم قبض روح م ندازهیم هوینگاه خاص و وحشت ناک داره که  هی،  واریا_

 گفت! یهمون نگاه خاص و م پس

 سوزن با سوزن نخ اومد سمتمون و با خنده گفت: شهرزاد

 !یواریگفت ،نگاه آ یهمراز به نگاهاش م_

 به چشمام گفت: رهیخ یو با نگاه یجد هوی دیزدم که مهش یمحو لبخند

 گم! یهت خوش آمد مب یراست_

 تعجب گفتم: با

 ؟یگ یرو خوش آمد م یورودم به چ_

 و با پوز خند گفت: میسوزن دستش و برد سمت زخم باز شده و خون شهرزاد

 یگاریس ی یبه زندگ_

 71پارت #

___ 

 گفت: شیاروم و با لحن جد دینگاه کردم و مهش دیبا ترد بهش

 .یهست یتو ک میدون یما م_

 زد به با زوم گفتم: یم یحس یب گشید که با دست دتعجب به شهرزا با

 از کجا؟_

 اروم موهاش و پشت گوش زد و گفت: دیاز درد رفت تو هم و مهش صورتم

تموم  زیهمه چ میکرد یزندان فکر م میبزرگ و همراه افرادش انداخت سیکه آلفرد دست راست رئ نیما بعد از ا_

 شده!

 .میکرد یم حانهیبود که من و همراز و ر یفکر نیا البته
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 هول گفت: دیگفتم و مهش یرو حس کردم و اخ یشدم و درد رهیرنگش خ یقهوه ا یچشما به

 !میهوشش کن یب دیشهرزاد ، با_

 گفت: دیکش یم رونیکه سوزن و از پوست شکمم ب یدر حال شهرزاد

 هست. یحس ی، فقط ب میندار یهوش یب_

 گفتم: یبا لحن سرد دیگرفتم و رو به مهش یزور نگاهم و از اون زخم زشت و خون به

 نباشه ، ادامه بده! تیکار_

 نگاهم کرد و شهرزاد با خنده گفت: دیبا ترد دیمهش

 سگ جونه ، تو ادامه شو بگو. نیا_

 و گفت: دیبه موهاش کش یکالفه دست دیمهش

 . وارینامزد داوود شد و همرازم نامزد آ حانهیمن حامله شدم و ر_

 کنن. یدگیبزرگ رس سیرئ انیبه جر واریو آ نیبود ام قرار

 کردم . یو م شیازاد یزندان بود و منم کارا اروان

 بزرگ دنبال سیرئ میدیکردن و اونا ام سه بار خونشون و عوض کردم و ما فهم یو همراز دزد واریآ یبار به خونه  سه

 شه. یسازمان باهاش نابود م ی که همه هیفیک

 داد و گفت: یدوباره به نخش گره ا شهرزاد

باز کردن درش  دیدور پنهون کردن تا بتونن کل یجا هیو  فی، ک نیو ام واریو اون و ا میو گفت انیجر سیپل سیبه رئ_

 و

 کنن! دایپ

 گفتم؛ اروم
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 شد؟ یبعدش چ_

 ژست جذاب و ناز موهاش و با ارنجش داد باال و گفت: هیبا  شهرزاد

 سیپس حتما دو رئ هیتو روس یکیو  رانهیسازمان تو ا کیکه  ییکه از اون جا میدیرس جهینت نیبه ا واریمن وا_

 بزرگ

 !هست

 سر جام نشستم و گفتم: هویبهت  با

 کم بود ، شد دوتا؟ شیکی_

 تکون داد و گفت: یبا تاسف سر دیمهش

پسر  هی رانهیکه تو ا یبزرگ سیکه اون رئ میو متوجه شد میزد نییو باال پا میکرد قیچند ماهه تحق نیا تو یکل_

 خونده

 . داره

 شده گفتم: زیر یچشما با

 آراد؟_

 .دمیتکون داد و من از درد لب گز یسر دیمهش

 و رو بهم گفت: دینخ و بر یچیبا ق شهرزاد

 .دنیو همراز ، همراز و دزد واریآ یموضوع روز عروس نیا دنیدرست بعد از فهم_

 گفتم : یناراحت با

 شده؟ تیاذ واریآ یلیحتما خ_

 با بهت گفت : دیمهش

 ت؟یاذ
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 و گفت : دیخند هوی بعد

 میخصارت داد ونیلیبودن و داغون کرد پنجاه م دهیکه ازش همراز و دزد یشگاهی! کل ارایشد ، روان یروان زمیعز_

 نمونده بود! یباق شگاهیتو ارا یچیه

 خدا گاه خنده ام گرفته بود. نا

 بانداژ و دور شکمم بست و گفت: شهرزاد

 اراد خودش تشنه خون بابا جونشه! میدیبعدش ما فهم_

 گفتم و با درد مبهوت گفتم: ینشستم که از درد اخ خیس هویبهت  با

 ست؟یآراد با سازمان ن یعنی_

 و گفت: دستش و رو شونم گذاشت و من و خوابوند دیمهش

 کردن ! کهیت کهیشه که خواهر و برادراش و ت یم یره عضو سازمان یم ینه بابا ، ک_

 گفتم : رتیح با

 آراد؟ یخواهر برادرا_

 و بست و لپش و باد کرد و گفت: رهنمیپ یدکمه ها یبا ناراخت شهرزاد

شروع کرده  انهیو مخف اوردهیبزگ ن سیرئ ایپدر خوندش  یخبر نداشته بعدش به رو شیاره، خودش تا نوزده سالگ_

 به

 سازمان! هیمردن مدارک بر عل جمع

 گفتم: رتیح با

 شما..._

 72پارت #

__ 
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 و گفت: دیحرفم پر نیب شهرزاد

 از همون اول! یهست یتو ک میدونست یاره ما م_

 بهت گفتم: با

 پس تو رستوران؟_

 کرد گفت: یم زیتم یعسل یکه دستاش و با پارچه رو یبلند شد و در حال شهرزاد

 میخواست یم میدنبالت بود یو حت متیشناخت یو م میبود دهیعکست و د یول م،یخبر نداشت یچیتو رستوران از ه_

 .میکن داتیاز سازمان پ قبل

 نکشنت. تا

 رنگش زل زدم و گفتم: یآب یچشما به

 ادامه بده.._

 رو برداشت و کنارم گذاشت . یرنگ دیدار سف هیپا یصندل شهرزاد

 نشست و گفت: روش

نره اون روز تو رستورانم  شیکنه و تنها پ یهمکار سیکه باهامون کار کنه و با پل میاراد و مجبور کرد وار،یمن و ا_

 واریا

 مجبور کردن اراد رفته بود . برا

خودش  یو به رو هیقصدت چ دهیفهم استیاسمت در یبهش گفت یشناخته و بعد وقت دهیتو رو د یوقت ارادم

 !اوردهین

 جاوم و گفت: دیپر دیکردم و مهش یگرد شهرزاد و نگاه م یبهت و چشما با

 !یش کینقشه نزد نیپل و تا بهش با ا ریز یکرد که شبونه رفت فیاراد برامون تعر یحت_

 و گفت: دیخند شهرزاد
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 . یکرد لیخودتو عل یپا یکه زد فیح_

 و شل کرد و گفت: ششین هویو پشت بندش  دیاخم نگاهش کردم که خنده رو لبش ماس با

 که... میتو رو بلندت کن میایجان ب یدروغ شگاهیخالصه قرار بود بعد از نما_

 زد تو سر شهرزاد و گفت: دیمهش

 درست حرف بزن!_

 ادامه داد: جانیانگار نه انگار دوباره با ه شهرزاد

 و مال جانه . ستین دیبه اسم ام یمال فرد شگاههینما نیا میدیفهم هوی که

 دوست تازش از افراد باباشه . نیخبر نداشت ا ارادم

 !یپر شد متیریبگ میکه بتون نیخبر داد به هاکان و قبل ا دیجان که تو رو د خالصه

 زدم . یحیشهرزادچشم غره رفت و من لبخند مل یبه لحن لوت دیمهش

 داشت و حانهیو ر دیمثل مهش یدوسش داشت . اروان دوسش داشت دوست واریهمراز واقعا خوشبخت بود که ا چون

 مثل شهرزاد ! یداداش

 فقط مرجان و داشتم و بس، البته اونم االن کنارم نبود! من

 شهرزاد و گرفت و گفت: یبازو دیمهش

 کجاست! یاون کد لعنت میروت تا بفهم میکن یم شی، تو ام استراحت کن و از فردا ازما میبهتره ما بر_

 با خنده گفت: شهرزاد

 ! میباهم اختالط کن کمیباشم ،  ششیبابا بزار من پ_

 شد یکه با حرص از اتاق خارج م یاروم در حال یبرد و شهرزاد با لحن مسخره ا یکشون کشون شهرزاد و م دیمهش

 :گفت
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 ...یبا ا دیرل ندارم خو بزار هیمن  دیجفت دار هیبابا همتون _

 و در اتاق و بستن . رونیچون رفتن ب دمیحرفاش و نشن یباق

 کردم یبودن م یجا احساس اضاف نیمرجان تنگ شده بود و ا یزدم و دلم برا یمحو لبخند

 73پارت #

 و لمس کردم. نیگردنبند الو ریگردنم گذاشتم و زنج یشدم و دستم و رو رهیپنجره خ به

 و دربا همه تالشم از گوشه چشمم سر خورد  یاوردم و گردنبند و تو مشتم گرفتم و قطره اشک لجوج نییو پا دستم

 زخمم حل شد. یگونه ها یرو اخر

 هوش شدم! یب دمیشا دم،یکم چشمام اروم اروم بسته شد و دردم و فراموش کردم و خواب کم

 شدم. رهیاتاق خ یپلک هام و از هم باز کردم و چشم چرخوندم و به سقف خاکستر اروم

و شوک گرد  رتیه ممکن چشمام از حفاصل نیتر کیاراد تو نزد دنیخشک شدم و با درد برگردوندم که با د گردن

 شد و

 گفت: یبکشم که قبل از من با خونسرد غیج خواستم

 صدات و ببر!_

 پرتم یفشار راحت با دستاش به شونم به راحت هیشدم که با  زیخ میخودم و گرفتم و دهنم و بستم و ن یزور جلو به

 دوباره رو تخت. کرد

 یگربه م یچشما ادیشد و ادم  ینم دهید شیشدم که آب رهیبراق خ یبه اون چشما یکیگرد شده تو تار یچشما با

 افتاد

 .یکیتار تو

 قدر براق، همون قدر مرموز! همون

 گفتم: یلرزون یصدا با
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 ؟یخوا یم یجا ،چ..چ نیا..ا..ا_

 کرد گفت: یکه گردنش و کج م یدر حال یاروم یکرد و با صدا زیر یو کم چشماش

 مراقبتم!_

 زد. یقا خاموش بود و معلوم بود همه خوابن و ارادم اروم حرف مرفت تو هم بر اخمام

 داغ بشم گفتم: یاون فاصله کم و اون نفسا الیخ یکردم ب یم یکه سع یاز اون اروم در حال تیبه تبع منم

 کنم، نترس! یفرار نم_

 به ..چپشه، گفت: یکه انگار همه چ شینگاهم کرد و با هموت لحن خونسر لعنت یحالت چیه بدون

 یکه توش یدر اتاق یمبل روبه رو یرو واریمتر ا هیو به فاصله  دهیکه اروان پشت در اتاقت رو کاناپه خواب نیاول ا_

 نییپا یایهست که از رو تختت ب یخونه ام اون قدر قو یتیامن ستمیبدم تا لهت کنه، س یو منتظره من اوک نشسته

 فهمن! یم

 دامه داد:کردم پوز خند زد و ا حس

 فرار! یبرا یآش و الش یادیهم نبود ، ز نایتازه اگه همه ا_

 کشتم! یگفت آش و الش رسما خودم و م یبهم م یکی گهیبار د هی اگه

 تو جاش جا به جا شد و گفت: یکردم که کم یحرص نگاهش م با

 !یکه فرار کن ستمین نیمن مراقب ا جهیپس در نت_

 زنه؟ یقدر تند م نیقلب چرا ا نیخورد و ا یداغش به صورتم م یکرد و نفسا کیو به صورتم نزد سرش

 بمش گفت: یبا صدا اروم

 ات نکنه! کهیت کهیت واریاومدم مراقب باشم که اروان نکشتت و ا_
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رفت و ضربان قلبم رو هزار بود  یم نییباال و پا دنیمدام موقع نفس کش یکیام از اون همه نزد نهیکه س یحال در

 م:گفت

 ؟یچرا...هوام و دار_

 شهرزاد روش نشسته بود نشست و با شیکه چند ساعت پ یا یصندل یزد و ازم فاصله گرفت و رو یشخندین هوی

 گفت: یلعنت یصدا همون

 !میدار ازیهوات و ندارم،فقط فعال بهت ن_

 نداشتم. ییجا چیفعال تو سرم چرخ خورد و اوار شد رو قلبم. من ه کلمه

 بردن سازمان کمکشون کنم. نیتونستم تو از ب یخواستن چون م یمن و م دمیشهرزاد و مهش یحت

 کس مهم نبودم! چیه یصورت من برا نیا ریغ در

 تو خودم جمع شدم و اومد سمتم و دستاس و کنار سرم کنار بالشت گذاشت و رو یاز جا بلند شد و من کم هوی اراد

 کردم نفسم به شماره افتاده بود . یه مزده بهش نگا رتیخم شد و من ح صورتم

 .یکیهمه نزد نیاز ا دمیبه گونم خورد و من لرز ششیو برد کنار گوشم و ته ر سرش

 گفت: دهیو خراش اروم

 شم! یمثل اروان اعصبان ایکنم ،  کهیت کهیت واریمثل ا ستمیآرومم بلد ن میلیخونسردم،خ یلیمن خ_

 شد و گفت: رهیو بلند کرد و به چشمام خ سرش

 کنم. یکه پا رو دمم بزاره رو ؛ نابودش م یاروم اروم کس یول_

 گفت: شخندیشلوارش برد و با ن بیاز روم بلند شد و دستاش و تو ج هوی

 وجود نداره که وجود پا گذشتن رو دم من و داشته باشه! یالبته کس_

 گفتم؛ دیلرز یکه صدام از استرس و شوک م یرفت سمت در که اروم در حال یم داشت
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 به من داره؟ یچ..چه ربط_

 !هیاز حد معمول شتریب یلیسمتم و من حس کردم برق اون چشم ها خ برگشت

 رو دمم! یپا گذاشت یاتفاق یشد کیکه با نقشه انتقام مزخرفت به من نزد یموقع یگفتم بدون_

 شدم . رهیاتاق خو زد و از اتاق خارج شد و من وحشت زده به در  شخندیو گفت و باز اون ن نیا

 !ِ دیگاوم زائ_

 74پارت #

 !گهیشو د داریب_

بود و  ستادهیسرم ا یشهرزاد که چپه باال دنیکه با د دمیکش یا ازهیچشمام و باز کردم و خم یرخوت و سست با

 یموها

 گفت و ازم فاصله یزدم تو صورتش که اخ یمشت یاراد ریبود با ترس غ ختهیر میشونیپ یو مواجش رو بلند

 نه! ایشده  شیزیچ نمیشدم و برگشتم سمتش بب زیخ مین ی.زودگرفت

 یرو یو قهوه ا یبادم یپسر الغر و قد باند با چشما هی دمیپسر اومد و من با ترس برگشتم که د هیخنده  یصدا

 دسته

 خنده. ینشسته و داره به شهرزاد م مبل

 اشاره کرد و گفت: صورتش برداشت و با حرص به گونه قرمزش یدستش و از رو شهرزاد

 دستت درد نکنه واقعا!_

 زد و گفت: یدستش گاز یسرخ تو بیو به س دیداشت دوباره خند ییآشنا یکه چهره  یپسر

 به نظر من که خوب چسبوند!_

 تخت برداشت و پرت کرد سمت پسر و با حرص گفت: یبالشت و از رو شهرزاد

 !نیام_
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 !سیپل کی، و دوست همراز و  دیشوهر مهش نه،یام نیا پس

 و گفت: دیرنگش کش یشرت جذب مشک یبه ت یداد و دست یجاخال یفرض و حرفه ا یلیخ نیام

 ؟یریگ یحاال اون تو رو زده،چرا پاچه من و م_

 شدم و اروم گفتم: رهیبه گونه سرخ شهرزاد خ یشرمندگ با

 حواسم نبود! د،یببخش_

 رو تخت و گفت:زد و کنارم نشست  یلبخند اروم شهرزاد

 .ستمین یو تالف نهیمن اصال اهل ک ه،یحرفا چ نیا_

 رو تو صورتم حس کردم و افتادم رو تخت. یدرد بد هویزدم که  یلبخند بهش

 که شهرزاد مشت زده بود! ییبهت دستم و گذاشتم رو صورتم همون جا با

 :دمیو شن نیمبهوت ام یصدا

 شهرزاد!_

 دستش و انداخت دور کمرم و بلندم کرد و با خنده گفت: شهرزاد

 حواسم نبود! دیببخش_

 .واریکلش و بکوبم به د رمیخوشگلش و بگ یدوست داشتم اون موها د،یگرفته بود شد حرصم

 زدم: غیهولش دادم و ج باحرص

 !ضممیمن مر_

 باخنده گفت: نیام

 آش و الشه! ینیب یگه شهرزاد، نم یراست م_
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و شهرزاد  دیبهش زل زدم که خنده رو لبش ماس یو با نگاه وحشت ناک نیفت سرم و کج کردم سمت امو گ نیا تا

 پوکر

 :گفت

 اوپس!_

 زدم: غیو ج نییپا دمیو دردم شدم و از رو تخت پر هیبخ الیخ یو گفت ب نیا تا

 !یآش و الش خودت_

 با بهت گفت: نیام

 چخه، چخه!_

 زد: غیمثل دخترا ج هویمبل برداشتم و پرت کردم سمتش که  یحرص نگاهش کردم و کوسن رو از رو با

 شکالت!_

 وحشت زده وارد اتاق شد و گفت: یبا بهت و چهره  دیبا شدت باز شد و مهش هویکه در اتاق  ستادمیبهت سرجام ا با

 شده؟ یچ_

 و گرفت و گفت: دیمهش یو بازو دیخند نیام

 حمله کرد سمت من! وهی ایمثل جنگل ریدختره رو بگ نیا ایشکالتم ب_

 گفت شکالت! یزنش م به

 داده. دیلقب و به مهش نیکه چرا ا دیشد فهم یدقت م یبا کم اابته

شکالتش  هیخورده اش کامال شب رهیرژ ت شهیهم یو لبا شیبراق و شکالت یو موها یقهوه ا یبرنزه و چشما پوست

 یم

 !کرد

 فاصله گرفت و با حرص گفت: نیاز ام دیمهش
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 کردن! یتو اتاق همتون و خفه م ومدنیآروان م ایآراد  ای واریمن آ یاالن اگه جا_

 شد! یمن و همراز اول اسمشون با الف شروع م یزندگ بیجالب سه مرد جذاب و عج چه

 خنده. ریشد و زد ز رهیبه من و شهرزاد خ هوی دیمهش

 شد! وونهید نمیا ایتعجب بهش نگاه کردم، ب با

 .دنیبه خندشروع کرد  نمیام

 مشت من بدجور مونده! یو جا دهینصف صورتش قرمز شده و نصفش سف دمیحرص برگشتم سمت شهرزاد که د با

 .دیمن اونم خند دیلبخند زدم که شهرزاد برگشت سمتم و با د منم

 صورتم چشمام گرد شد. دنیو با د یقد نهیتعجب رفتم سمت ا با

 صورتم کبود بود نصف صورتم قرمز! نصف

 .دنیخند یپس م نیهم برا

 حرص گفتم: با

 کوفت!_

 کردم! یفرد رو به روم قالب ته دنیدر اتاق با شدت باز شد و من با د هویشون شدت گرفت که  خنده

 75پارت #

 زدم. خیو مشت کردم و حس کردم  دستام

مرد  نیا هیاز عاشق چفکر کردم که همر نیبهم زل زد و من دوباره به ا نیدونستم چه رنگ ینم قایکه دق ییچشما با

 شده

 بود؟

 بود. ینگاهش غرق نگران دیو شهرزادم ساکت شده بودن و مهش نیسمتم و ام اومد
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 حبس شده بود. نمیتو س نفس

 خواست از جونم؟ یم یچ باز

 دوختم و گفتم: شیجذب خاکستر رهنیبگه نگاهم و به پ یزیکه چ نیاز ا قبل

 .اریسرم ب یخواست ییهر بال یبگم و بعد اگر خواست یزیچ هیبزار  نیبب_

 پاره نیعرق کردم و به شلوار ج یکه دستا یکرد و من با استرس در حال یروح نگاهم م یسرد و ب یهمون طور واریا

 گفتم: دمیمال یم میو خون پوره

 تو کشنم و کد و از یکنن و م یدونست که همون شب کارم و تموم م یزاشت که من اون جا بمونم ، م یاگر همراز م_

 افتاد. یسازمان دو قدم از شما جلو م یطور نیکنن. ا یم دایپ بدنم

 زنن. ینم یبیدونست که به اون اس یمن و نجات داد چون م ،همرازیول

 گرفتم! یمرد تا خدا گاه استرس م نیا یاسترس آب دهنم و قورت دادم و من جلو با

 گفتم: دیلرز یکه بد جور م ییکرد و من با صدا ینگاهم م یطور نیهم واریا

 .ونمیدم کمکتون کنم،من به همراز مد یقول م_

 و شهرزادم نگران شده بود. نیبود و کم کم نگاه ام ییصدا یاز سکوت و ب زیاتاق لبر همه

کرد و  ریسرش و بلند کرد و نگاهم و غافل گ هویروشنش زد و  یبه موها ینگاه کردم و اون چنگ واریبه ا یگ رهیخ با

 با

 اش گفت:گرفته  یصدا

 یاون کد لعنت مینیکه بب یش یم شیازما دیو هر وقت دستگاه ها رس یمون یجا م نیا میدار ازیکه بهت ن یتا موقع_

 !هیگور کدوم

 کردم. یبهت نگاهش م با
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 :دمیخودم جرعت دادم و پرس به

 شم؟ یمحسوب م یجا زندون نیا_

 کردم. یگرد شده نگاهش م ینگاهم کرد و من با چشما شخندیکج شده و ن یبا گردن رهیخ واریا

 .میدیکش یقیحرف از اتاق خارج شد و تا رفت هر چهارتامون نفس عم یب

 رو تخت نشست و گفت: دیمهش

 گذشت! ریبخ_

 و مبهوت گفتم: اروم

 چرا جواب سوالم و نداد؟_

 کرد و گفت: اهشیشلوار اسلش س بیدستاش و تو ج نیام

 ده! یجواب پس نم ره،یگ یجواب م واریچون ا_

 گرد گفتم: یچشما با

 !والیه_

 76پارت #

___ 

 با کف دست اروم زد تو سرش و گفت: دیو مهش رونیو شهرزاد از اتاق رفتن ب نیام

 رفت! یم ادمیاخ داشت _

 نگاه یجیبه در اتاق با گ یطور نیهم رونیکردم که بدون توجه به من از اتاق رفت ب ینگاهش م یجیو گ یکنجکاو با

 و گذاشت رو تخت و رفت کیبزرگ وارد اتاق شد و پالست کیپالست هیبا  دیدر اتاق باز شد و مهش هویکردم که  یم

 اون جا حمومه. دمیرنگ گوشه اتاق و در و باز کرد که د یدر مشک سمت
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 و الش... ،اشیداغون یلیحموم خ یبر یتون ی: مدیمهش

 گفتم: یکه حرفش و کامل بگه با لحن عصب نیا قبل

 !دیمهش_

 و گفت: کیو اومد سمت پالست دیکش شیشکالت یبه موها یدست عیهول شد و سر دیمهش

 و شهرزاد برات گرفتن،فکر کنم اندازت باشه.. نیام لباسه، ام نایا_

 و شل کرد و گفت: ششین بعد

 فهمه! یشهرزاد خوب اندازه دخترا رو م یعنی_

 رفت گفت: یکه به سمت در اتاق م یو در حال دیخجالت نگاهش کردم که خند یبهت و کم با

 هاتم باشه! هیحواست به بخ ست،یبه تشکر ن ازین_

 بگم رفت و درم پشت سرش بست و من حق به جانب گفتم: یزیکه چ نیا قبل

 تشکر کرد! یحاال ک_

 کردم، گفتم: یم یتخت خال یکردم و لباسارو رو یو باز م کیکه در پالست یهام و باال انداختم و درحال شونه

 تونه! فهیبه قول مرجان وظ_

 خودم خنده ام گرفت. ییپرو از

 لباسا رو تو یلباسا برداشتم و باق نیاز ب یسیلیانگ یبا نوشته ها یشرت خاکستر یت هیبا  یمشک نیشلوار ج هی

به خودمم اعتماد نداشتم، خوب حموم و چک  یکه من حت ییگذاشتم و به سمت حموم رفتم.از اون جا کیپالست

 کردم

 نزاشته باشن! نیوقت دورب هی

 تو یخودمم در اوردم و گوشه ا یتنم و در اوردم و لباسا یمر دونه و خون رهنیاز نبود دورببن مطمئن شدم پ یوقت
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 !یزدم،چه حموم باحال یگوشه حموم گذاشتمشون.ناخداگاه سوت یا شهیش سبد

 وانش! یبود حت یا شهیش زاشیچ شتریب

 پوست زخم تنم لرز کردم و اروم باند هارو باز کردم و شروع یقطرات داغ و نرم آب رو ختنیو باز کردم و با ر دوش

 شستن خودم.... کردم

 یخورد و حس خوب یپوششم م یشالق وار به تن ب سمیو خ اهیس یو موها چوندمیرنگ نرم و دور خودم پ یاب حوله

 داد. یم بهم

راحت  الیبا خ ستیتو اتاق ن یمطمئن شدم کس یزدم و وقت دیدر اتاق و د یو ت اتاق جا گذاشته بودم از ال ملباسا

 از.

اتاق، اتاق و  رهی. تیها یواریدکور و کاغذ د ینشده بود بود هنوز عصر بود ول کیو هوا تار رونیاومدم ب حموم

 یحساب

 .دمید یکرده بودن و چون برق ها خاموش بود درست همه جا رو نم کیتار

 کردم. دایلباسارو رو تخت پ بالخره

شرت  یفرد رو به روم ت دنیرو رو خودم حس کردم و برگشتم که با د ینگاه ینیشرت سنگ یدست بردم سمت ت تا

 از

 .نیافتاد زم دستم

 زد و صدام تو گلوم خفه شده بود. یتو دهنم م قلبم

 کار کنم؟ یچ حاال

 77پارت #

__ 

 برداشت و اروم اروم اومد سمتم . واریشو از د هیتک
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 یخفه لرزون یو از رو تخت چنگ زدم و رو به اونم با صدا نیرفتم پشت تخت و شلوار ج یخودم اومدم و فور به

 :گفتم

 ؟یکن یم یکار یاتاق چ نیتو ا_

 لرزونم شلوارم و پام کردم و رو بهش با حرص گفتم: یبا دست و پا یو من فور ستادیجا ا همون

 خوام لباسم و بپوشم . یم رونیبرو ب_

 کردن لرز انداخت به جونم . یروح براندازم م یکه ب ییاون چشا با

شرت و تنم کردم و زود  یحوله ت یاون و گرفته بود رفتم پشت کمد و از رو یکمد و باز کردم و حاال کمد جلو در

 حوله

قدم رفتم عقب و خدارو شکر کردم  هیو  دمیکش ینیدر کمد رفت کنار و من ه هویکه  رونیب دمیکش رشیزاز  رو

 لباس

 !تنمه

 گفتم: یلرزون یصدا با

 ؟یکن یکار م یجا چ نیاروان ا_

 زد که من و کامال سگ کرد . یشخندینگاه کرد و ن رهیخ بهم

 کنن؟ تمیشم، تا نزارم که اذ یبه دوسال جون کندم تا قو کینبودم که نزد یمن همون مگه

 ساکت باشم و اجازه بدم بتازوونه؟ دیچرا االن خفه خون گرفتم؟ چرا با پس

 و به خودم اومدم: دمیو شن صداش

 کشت! یم دی، تو رو با یکنه که گذاشته زنده بمون یاشتباه. م واریا_

 کرد و گفت:و گذاشت کنار سرم، سرش و تو صورتم خم  دستش

 تونم تحملت کنم! ینم_
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 زدم و گفتم: یزل زدم و نگاهم و سرد و خونسرد کردم پوزخند بهش

 اد؟یاز من بدت م_

 و خم کرد و با تمسخر گفت: سرش

 !یلیاره خ_

 دادم و با تمسخر گفتم: هیبه کمد تک نهیزل زدم و دست به س بهش

 به جهنم!_

 به کمد و گفت: دیرنگ خون گرفت و مشتش و کنارم کوب ینگاه خونسرد و پر از تمسخرش لحظه ا رنگ

 !یکنم دختر یمن سگ شم نگاه نم_

 .ختمیو تو کل صورتم ر پوزخندم

 نگا کردم و گفتم: بهش

 منم کم از تو ندارم!_

 زد و گفت: یخند پوز

 ؟یکار کن یچ یخوا یمثال م_

 بود... یاش زل زدم و کل جسارتم و جمع کردم و وقت تالف رهیت یبه چشما یکیاون تار تو

 پاهاش.. یال دمیو بردم بال و محکم و با همه زورم کوب پاها

 کنار زیبه کمد که بر اثر تکون خوردن کمد م دمیانتظارش و نداشت خم شد که موهاش و گرفتم و سرش و کوب چون

 تکون خورد و گلدون افتاد از روش و شکست. کمد

 بهم زد که افتادم در اتاق با شدت باز شد و برقا روشن شد . یکه برگرده با پاهاش لگد نیقبل از ا اروان

 بود ختهیر دهیو اون برگشت سمتم و موهاش ژول دمیکردم و دندونام و با قدرت رو هم ساب یحرص دندون قرچه ا با
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 صورتش و چشماش رنگ خون شده بود . رو

 سمتش. دمییزدم و دو یغیچشمام و جتو  ختمینفرت و حرصم و ر تمام

 قدم عقب رفت و من با هیو اون  نشیبه س دمیکنه پام و بردم باال و کوب یو فرض بودم که نتونست کار عیقدر سر اون

 داد زدم: حرص

 هان؟ هیحاال بگو آش و الش ک_

 و دستش و برد باال و خواست مشتش و بکوبه واریبه د دیزد و من و کوب یداد

 78پارت #

__ 

 زدم تا ازاد شم و اون یبهش دست و وا م تیاهم یب یبانداژم نداشت ول یکرد چون حت یدرد م یلیزخمم خ یجا

 از خود متشکر و له کنم! کهیمرت

 خواست یازم م یکه من و گرفته بودم با توجه به صداش که ه یو کس نهیکه اروان و گرفته ام یکه کس دمید تازه

 باشم شهرزاد بود . اروم

 رو به اروان داد زد: نیام

 ارووم باش! گهیبسه د_

چهارشونه جلوم  کلیه هی هویاومد و  دیمهش غیج یو با خشم هول داد و حمله کرد سمت من که صدا نیام اروان

 قرار

 و صد راه اروان شد . گرفت

 به شهرزاد با حرص گفتم: رو

 ارومم!_
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ام  هیبازوم برداشت و من با حرص دستم و گذاشتم رو بخاروم دستاش و از دور کمر و  دیمکس و ترد یبا کم شهرزاد

 و

 شکر کردم که باز پاره نشده! خدارو

 .وارهیمنه آ یکه جلو یکس دیشد فهم یدقت م یکم با

 :دیشدش غر دیکل یدندونا یاز البه ال اروان

 .واریبرو کنار آ_

 خونسرد ابروهاشو باال انداخت و گفت: واریا

 !شیبکش یبزارم بر یتوقع داشته باش دینبا یخور یدختر کتک م هیاز  یوقت_

 بهم زل زد و گفت: شیبا خشم دستاش و مشت کرد و با نگاه خون اروان

 دست و پاش هرز رفته باس بشکونمشون!_

 گفت: یبا لحن حرص درار واریا

 !کوندهیفعال که زده دماغ تو رو ش_

 یاوت و ترسناکشون برگشتن نگاهش کردن که طفلمتف یهم اروان با نگاه ها واریکه هم ا دیخند زیر شهرزاد

 شهرزاد

 !دیرو لباش ماس خنده

 هول گفت: شهرزاد

 غلط کردم!_

 برگشت سمت اروان و گفت: واریا

خودم گره  دیدیچیهم پ یبفهمم به پر و پا ای نمیبب گهیبار د هی د،یکرد یهم و تالف یکارا ،یخورد یکی یزد یکی_

 تون
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 زنم بهم! یم

 اروان و گفت: نهیبه س دیبا حرص انگشت و کوب اروان

 که نرفته؟ ادتیمن داداش بزرگه ام ، _

 اروان و گفت: یشونیبه پ دیبا انگشت سبابش کوب یبا خونسرد واریا

 که نرفته؟ ادتیمن داداش زرنگه ام ، _

 حرص خورد و من تو دلم جشن گرفتم! اروان

 شلم و جمع کردم به چشماش با کل جسارتم زل زدم که ابروهاش و باال انداخت و با شیبرگشت سمتم که ن هوی واریا

 گفت: یجذاب شخندین

 !یبه جمع ما خوش اومد_

 واریحرفش مبهوت بهش نگاه کردم و ا نیبا ا یدعوا کردن با داداشش بزنه تو گوشم ول یتوقع داشتم برا راستش

 واقعا

 بود! ینیب شیقابل پ ریغ

 :دیقفل شدش غر یدندونا یبا حرص از البه ال اروان

 !واریا_

کردم چشم از اون  یرنگش گذاشت و من سع یبرگشت سمتم و دستاش و تو شلوار اسلش جذب خاکستر واریا

 یرکاب

 !رمیبگ اهیس

 جا همه لقب دارن ! نی:اواریا

 خمارش نگاهم کرد و با لبخند گفت: یبا چشما شهرزاد

 بهش لقب نداده! یکس سهیچون پل نیشکالته،ام دی، من موقشنگم! مهش والستیه ارویاروان ، درنده است، ا_
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 شهرزاد با من من گفت : همراز که.. هوی

 رفت گفت: یکه به سمت در اتاق م یدر حال واریا

 جرعت نداره رو زن من لقب بزاره! یکس_

 !یاربه بعد تو ام لقب د نیتعجب نگاهش کردم که برگشت سمتم و گفت تو از ا با

 نگاهم کرد. ینیب زیکردم که با ر ینگاهش م رهیخ

 ده؟یبرام د یخواب چه

 79پارت #

 گفت: شهرزاد

 !میگ یلقبت و به مرور زمان بهت م_

 .رونیچشم ازم گرفت و از اتاق رفت ب واریا

 گفت: یا یو با لحن جد ستادیاروان ا یجلو نیاومد سمتم که گارد گرفتم ام هوی اروان

 اروان، بسه!_

 گفت: شیوارانه جلوم تکون داد و با اون نگاه خون دیسمتم و انگشتش وتحد دیگردن کش نیاز پشت ام اروان

 هنوز تموم نشده!_

 زدم و گفتم: یزل زدم و ترسم و پنهون کردم و پوزخند بهش

 هنوز شروعم نشده ،هه!_

 و با اخم بهم نگاه کرد و گفت: یجد نیو ام دیو رو هم ساب دندوناش

 دلسا!_

 برگشت سمت اروان و بازوش و گرفت و اروان و برد سمت در که اروان برگشت و با چشماش برام خط و نشون نیام
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 .رونیو پس زد و خودش از اتاق رفت ب نیو دست ام دیکش

 :دمیدنبالش رفت و تا اونا رفتن دستم و گذاشتم رو زخمم و خم شدم و با درد نال نمیام

 اخ!_

گرد و دهن  یکه با چشما دمیو د دیاومد بازوم و گرفت و نشوندم رو تخت و سرم و بلند کردم که مهش یفور شهرزاد

 باز

 تفاوت که دهنش بسته بود! نیبود با ا دیزل زده بود به من ، شهرزادم درست مثل مهش یطور نیهم

 زخمم گفت: دنیباال زد و با د یشرتم و کم یجلوم رو زانوهاش نشست و ت شهرزاد

 جوش بخوره! نیا یریگ یاروم نم قهیدق هی، که  سیهنت سرود_

 برداشت سمتم و جلوم نشست و مبهوت گفت: زیخ هوی دیرفت سمت حموم که مهش پاشد

 !یتو،آروان و زد_

 ابرو هام و باال انداختم و گفتم: یخونسرد با

 نکردم! یکارخاص_

 بهت جلوم زانو زد و گفت: با

 ،همونیخورد یو هر چ یشد ریمثل اروان درگ یبعد با کس ،یام هست یز قضا زخمو ا یدختر هیتو  ،یشد وونهید_

 قدر

 !شیزد

 اومد و کنارم نشست. لشیحموم باز شد و شهرزاد با وسا در

 هیقدر با شهرزاد راحتم و واقعا برام مثل  نیبود که ا بیاز ناف باال زد و من برام عج یشرتم و تا قسمت یت دوباره

 داداشه! هی یحت ایچند ساله  دوست

 زد: یمدام غر م دیکرد و مهش یچیدست و شکمم و باند و یزخما یاروم رو شهرزاد
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 زد! یو معصومت امشب گرگ نعره م یآب یشه از اون چشما یهنوز باورم نم_

 زدم که شهرزاد کنارم نشست و گفت: یمحو لبخند

 خواد رسما بخورتت! یباس حواست به اروان باشه، چون م_

 لبخند گفت: با دیمهش

 !رهیشده حال اروان و بگ دایپ یکیحال کرد  یکه کل واریا_

 چشمام کنار زدم و گفتم: یتعجب موهام و از جلو با

 !بهیعج واریا_

 و شهرزاد با خنده گفتن: دیمهش

 !یدیکجاش و د_

 خم شد و اروم گفت: دینگاهشون کردم که مهش رهیخ

 کنن! یم یکنن و لج باز یم تیو همش هم و اذ ادیدو تا داداش از هم خوشسون نم نیا_

 گفت: شخندیو با ن دیرو تخت دراز کش شهرزاد

 کنه! دیتحد ایکنه  تیاز داداشا رو اذ یکیبرسه که  یخدا به. داد کس یول_

 دن! ی: اون موقع برا هم جونشونم مدیمهش

 و رو دلم گذاشتم و مبهوت گفتم: دستم

 یبیچه خانواده عج_

 80پارت #

... 

 الیخ یکردم ب یاستراحت کردم و سع یکم دیاز رفتن شهرزاد و مهش بعد
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 شد. یدعوا برام تداع یشد چشمام و بستم و دوباره صحنه ها شتریبشم. بعد از دعوا با اروان دردم ب زخمم

.. 

 خورد یلحظه هنگ کردم،اگر اون مشت به صورتم م هیاره،یو برد باال و خواست مشتش و تو صورتم فرود ب دستش

 رفت! یفکم در م ایشکست  یسرم م ایمردم  یم ای نایقی

 و هجوم بردم سمت شکمش و هولش دادم . دمیاز حرص کش یغیدادم و ج یلحظه جا خال هی تو

لحظه نفسم رفت و کامال  هیکه  نیدور چرخوندم و در اخر با شدت پرتم کرد رو زم هیکمرم گرفت و بلندم کرد و  از

 قطع

 ردم!و حس کردم م شد

 بهم زل زد و گفت: شیبه سمتم اومد و با نگاه سرد و خون اروان

 آش و الشه؟ یحاال ک_

 سوخت به زور بلند یم یو زخمم حساب دیکش یم ریو دلم بد جور ت دمیو رو دلم گرفتم و اروم اروم نفس کش دستم

 و با حرص گفتم: نیو خون تو دهنم و تف کردم رو زم شدم

 و خودت بدبخت! یخودت_

منتظره پام  ریبا ضرب و غ هویراستم و  یتو پا ختمیاش وحشت ناک شد و هجوم اورد سمتم که کل قدرتم و ر هرهچ

 و

 پرت شد . بایتو شکمش که چون انتظارش و نداشت دو قدم به عقب تقر دمیکوب

 من رو.. میکیاون و گرفت و  یکی هویو رو دلش گذاشت و پا تند کرد سمتم که  دستش

 رونیب امیب شیکردم از فکر جنگ چند لحظه پ یشد به خودم اومدم و سع یکه به در اتاق خوردم ییتقه ها یصدا با

. 

 رنگ زل زدم . یقهوه ا یبادم یوارد اتاق شد و من به اون چشما نیام
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 شل باشه! ششین سیپل کیقدر  نیشه ا یکلمه شل بود و باورم نم یواقع یبه معنا ششین

 ازش فاصله گرفتم و به تاج تخت یخونه داشتن کم نیا یکه مرد ها یدرخشان یجه به صابقه سمتم و من با تو اومد

 .دمیچسب

 شکلش فرو کرد و گفت: یلخت و گربه ا یموها یال یزد و دست یلبخند

 بدون میشده، تا بتون یبدنت جا ساز یکد کجا میبفهم میخوا یم یاومدم بگم، دستگاه و آوردن.بهتره آماده ش_

 .میاز بدنت خارج کن میدار ازی،زدن بهت اون کد و که بدجور بهش ن بیآس

 زل زدم و گفتم: ینیب زیبا ر بهش

 شله؟ شتیخوب پس چرا ن_

 گفت: تیو جمع کرد و با جد ششین هوی

 شله؟ شمیگفته من ن یک_

 گفتم: زود

 کردم! ینه شوخ_

 خنده و ریزدم ز هویکه  دیپشت گردنش کشبه  یشل شد و دست هوی ششیگفت و ن یراحت شد که اهان الشیخ انگار

 :گفتم

 شله! شتیبازم که ن_

 حرص نگاهم کرد و من خنده ام شدت گرفت . با

 شله ششیپسر واقعا ن نیا

 81پارت #

.. 
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 و جمع کردم مثل پسر بچه ها بود ! شمینگاه کرد و من ن رهیبهم خ نیام

 گفت: اروم

 .میکن یو شروع م شیازما گهیساعت د میتا ن_

 نرفته گفتم: ادمیسمت در که زود تا  رفت

 !دیهمراز گفت بچه دار_

 شل شد و گفت. ششیزد و بعد ن یلبخند هویشده اما  نیسمتم و حس کردم نگاهش غم گ برگشت

 ؟یگ یپناه و م_

 گفت: یزدم که با ذوق کودکانه ا یمحو لبخند

 داشته باشن. یشتریب تیرفت خونه برادرش و داوودم باهاش رفت تا امن مانیزا یداشت، برا مانیزا حانهیر

 و گرفته گفت: اروم

 . میشون بفرست حانهیپناه و با داوود و ر دیپناه با مادر مهش تیامن یمنم مجبور شدم برا_

 و ناراحت گفتم: اروم

 باهاشون نرفت؟ دیچرا مهش_

 از عشق شد و گفت: زیلحظه برگشت سمتم و نگاهش لبر هیدر گذاشت و  رهیدستش و رو دستگ نیام

 زاره! یام من و تنها نم رهیبم دیمهش_

 .رونیاتاق و باز کرد و رفت ب در

 بود . یواقع یادیبه نظرم لبخندم ز یرو لبام شکل گرفت، هرچند محو، ول یبه در اتاق لبخند رهیخ

 عوض شد. یعشق برام لحظه ا یمعنا

 همراز، یعنی وار،یآ یعنی عشق
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 پناهشون! یعنی دیمهش یعنی نیام یعنی عشق

 مرجان! یحرص دادنا یعنیشهرزاد،  یایطونیش یعنی عشق

 انگار عوض شد! یعشق برام لحظه ا کلمه

 و دوباره ساخته شد! ختیبه طور کامل فرو ر انگار

 لبخند از اتاق خارج شد! هیفقط اومد و برام غذا اورد و با  دیدو ساعت گذشته مهش یط

... 

 نیپسر چرا ا نیشده و ا دهیکش خیس شهیهم یتو اتاق و من نگاهم به اون موها دیدر سرک کش یکه از ال شهرزاد

 قدر

 !نازه

 کنه؟ یکار م یما چ ی:گرگ کوچولوشهرزاد

 شرتم و مرتب کردم و از جا بلند شدم و گفتم: یزدم و ت یمحو لبخند

 آماده ام!_

 وهاش و دوباره داد باال و بهم زل زد و گفت:ژست با مزه م هیسمتم اومد و با  به

 خوبه!_

 اشاره کرد و گفت: یعسل یرو ینیس به

 که! یغذا نخورد یچیه_

 زدم و گفتم: یلبخند

 نداشتم! لیممنون م_

 من یمونده و. دهن یباق چیباال انداخت و رو تخت نشست و در مقابل نگاه گرد من نصف ساندو یشونه ا یالیخ یب با
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 زد که من حس کردم االنه که خفه شه! چیگاز گنده به ساندو هی الیخ یراحت و ب یلیبرداشت و خ و

 !دیراحت نوشابه رو هم سر کش الیخ با

 بهت گفتم: با

 شهرزاد!_

 کرد گفت: یم یخال چیکه سس و رو ساندو یدهن پر نگاهم کرد و در حال با

 هوم؟_

 خنده ! ریخودم و کنترل کنم و بلند زدم ز نتونستم

 اومد تو که شهرزاد با دهن پر گفت: هوی واریاتاق باز شد و ا در

 ابل..فض..ل! ای_

 کرد و شروع کرد به سرفه کردن! ریتو گلوش گ لقمه

 یول رونیکنم بتونه نفس بکشه و لقمه رو بندازه ب یکردم کار یم یسمتش و با ضربه به پشتش سع دمییترس دو با

 زد و لبو شده بود! یموفق نبودم که مثل کفتر پر پر م انگار

 زدم پشت شهرزاد. یکامل اومد سمتش و من با وحشت م یبا خونسرد واریا

 گفت: یبا خونسرد واریا

 !یقدر از شونه من استفاده نکن نیتا ا یریمثال بزارم بم_

 دارم! یبرنم گهید یعنی نیدستش و تکون داد. و ا یخفه گ نیدر ح شهرزاد

 تو کمر شهرزاد! دیدستاش و مشت کرد و کوب هویتکون داد و  یسر واریا

 قدر محکم که حس کردم مهره کمرش جدا شد! اون

 یم یعیرنگش کم کم طب دنیو شروع کرد به سرفه کردن و بعد نفس کش رونیب دیبا ضرب لقمه از گلوش پر شهرزاد
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 !شد

 بود! والیکردم واقعا مثل ه ینگاه م واریبا بهت به ا من

 82پارت #

... 

 بودم هم خنده ام گرفته بود ! دهیو من هم ترس دیکش یرو تخت افتاده بود و تند تند نفس م شهرزاد

 کرد گفت: ینگاهش م بیکه دست به ج یواریدر همون حال با نفس نفس رو به ا شهرزاد

 !ی،نامردیلیخ_

 چپش و باال انداخت و چشاش و گرد کرد و گفت: یابرو واریا

 ؟یگفت یزیچ دم،ینشن_

 با حرص گفت: شهرزاد

 !ینه گفتم ممنون که نجاتم داد_

 بردن! یحساب م واریام گرفته بود همه بدجور از ا خنده

 شده اروم گفت: زیر یبرگشت سمتم و با چشما واریا

 افت! یراه ب_

 تعجب به شهرزاد زل زدم که شهرزاد از رو تخت بلند شد و گفت: با

 .شیآزما یبرا یبر دیبا_

 یبزنم خونه  یدلم خواست سوت رونیراه افتادم و شهرزادم پشتم بود از اتاق که اومدم ب واریگفتم و پشت سر ا یاهان

 بود . یو اسپرت جالب

 شده بود . ریسراز نییکه از طبقه باال به پا یچیو مارپ اهیو س یفلز یو پله ها یو خاکستر یمشک دیسف یواراید
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 معروف. یو اسپرت از چهره و برج ها یتالیجید یها تابلو

 !یهندس یبا شکل ها ییو کوسن ها دیسف اه،یس یها کاناپه

 ییکه باز شد و در کشو دیو در و کش ستادیکدر ا یا شهیدر ش هی یجلو واریباال و ا میاز پله ها رفت واریسر ا پشت

 بود .

 بود . نییاسترس داشتم و ضربان قلبم باال و پا یکم

 داشتن . تیبود پر از عکس از افراد مختلف که تو سازمان فعال اهیاتاق بزرگ و س هی

 شناختم . یهمه اشخاص و نقاط داخل نقشه رو م بایانتقام من بود و تقر یاش مثل نقشه  نقشه

 بودن. دهیکش رهیقرمز دا کیسپهر بود که دورش و با ماژ ارینقشه عکس ماز یوسط قسمت

 شه. دهیواضح د یها باعث شده بود همه چ پشت عکس یا شهیش یفضا

 کنارش بودن. تورمیدستگاه و مانت یتخت وسط اتاق بود و کل هی

 با لبخند گفت: دیاومدن تو اتاق و مهش دمیو مهش نیام

 ؟یآماده ا_

 گفتم: یو جد اروم

 کنم! یم یکمک به همراز هرکار یبرا_

 داد و اروم گفت: هیبه در تک واریا

 شه! یمعلوم م_

 دستم و گرفت و گفت لباسات و اون پشت عوض کن. شهرزاد

 گشاد بود یلیزانو بود و خ یداد که تا باال یاب رهنیپ هیبهم  دیپشت برده و مهش میرفت دیتکون دادم و با مهش یسر

 بود . مارستانیب یلباسا مثل
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 .دمیو در اوردم و اون و پوش لباسام

 بقانگار متوجه شد که دستاش و ط دیاعصابم خورد بود مهش یکم معذب بودم و یلیشدن پاهام خ دهیخاطر د به

 و گفت: دیکش دشیتنگ سف نیکه متوجهش شده بودم رو شلوار ج یعادت

 چه برسه االن! دید یتا قبل از همراز نم نه،یب یرو نم یجز همراز کس واریا_

 شد و ادامه داد: کینزد بهم

 که... نمی.امنتتیب یو صاف و صادق و به چشم من و همراز م ایر یب یلیشهرزادم که خ_

 اخم کرد و با حرص گفت: هوی

 داشته باشه! یا گهیبهت چشم د یکنه جز چشم خواهر یغلط م_

 و گفت: دیزدم که اونم خند یمحو لبخند

 مردن! یادیز ستادنیا اکه اون ج یینداره و کال تو راحت باش و معذب نباش مردا واریکم از ا ادینترس اروانم اگه ب_

 داشتم . یاحساس بهتر یلیزد و من خ یبخش نانیاطم لبخند

 نداشتم فقط ینداشتن و اصال احساس بد یکدوم نگاه بد چیبود ه دیو حق با مهش رونیرو کنار زدم و اومدم ب پرده

 داشتم . و خدارو شکر که اروان نبود! استرس

 شد... یداشت شروع م زیو همه چ دمیتخت دراز کش رو

 83پارت #

وصل کردن و من فقط  میو چند تا دکمه زد و بعد اومد سمتم وبهم چند تا س ستادیرفت کنار دستگاه ا شهرزاد

 چشمام

 بسته بودم . و

 دستگاه. ریکنارم روشن شد و من و هول دادن با تخت ز توریمان
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 چشمام و بستم. نیهم یچشمام و باز کنم برا دیگفته بود نبا دیرنگ روم افتاده بود و مهش ینور آب هی

 یاشتن مد تیانسان یفکر کردم که اگر افراد سازمان کم نیگرمم بود و من به ا یلیدستگاه رو موخم بود و خ یصدا

 نه! ایکنن هست  کشیت کهیخوان ت یکه م یساده بفهمن که کد تو بدن اون شیازما کیبا  تونستن

 افراده. یو روح یو ازار جسم تین و اذاونا تنها هدفشون ضربه زد یول

 :دمیشهرزاد و شن یدونم چه قدر اون تو بودم که صدا ینم

 !رونیب دشیاریتمومه ب_

 . دمیکش یقیو نفس عم رونیدستگاه اومدم ب ریشدم و از ز دهیکش رونیتخت به ب با

 شل گفت: شیو با ن نییها رو ازم جدا کردن و شهرزاد دستم و گرفت و از رو تخت اوردم پا میس نیو ام شهرزاد

 .ادیم شایجواب آزما گهیدو ساعت د یکیحله ، تا _

 و گرفت و کنار خودش نشوندش و گفت: دیرو تخت نشست و دست مهش نیام

 !میش یم کینزد ساشیسازمان و رئ یبه همراز و نابود میخوبه پس دار_

 گذاشت و گفت: نیام یسرش و رو شونه  دیمهش

 اره کم مونده._

 نگاهش و به کفشاش دوخت و اروم گفت: واریا

 نه._

 سمتش که سرش و باال اورد و نگاهش وحشت ناک شده بود. میبرگشت همه

 زد: یمنقبض شده بود و به زور حرف م فکش

 مونده. یلیبه همراز خ دنیتا رس_

 که نگاهش دوباره یدر حال یسرد و ترسناک یبا صدا هویزل زدم که  واریبه آ یشد و من با ناراحت نیهمه غم گ نگاه
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 ناک شده بود گفت: وحشت

دور شدن از همراز و بد  یایباعث و بان دم،یکه بهش رس میدوام تا بهش برسم! وقت یرو م یراه طوالن نیمن ا یول_

 یم

 !ترسونم،بد

 !ستیاز اراد ن یو من با خودم فکر کردم چرا خبر رونیق رفت بزل زدم که از اتا رتیبا ح بهش

 . رونیراحت اومدم ب الیو با خ دمیلباسام و داد و زود لباسام و پوش دیپشت پرده و مهش رفتم

 نشسته بود . وتریپشت کامپ شهرزاد

شد که  ینا خواسته نگاهم زوم اتاق میو از راه رو گذشت نییپا میو از پله ها اومد رونیمن و از اتاق اورد ب دیمهش

 درش

 باز بود . مهین

 .ستادیبا مکث من ا دمیمهش

 بود . یسورمه ا دیاتاق بزرگ و سف هیرفتم جلو  یکم یکنجکاو با

 یمشک یصندل کی یرو یشکل یرو به رو گرفته بود، تو عکس همراز با لباس قرمز و پف واریعکس بزرگ کل د هی

 نشسته

 با نگاه خمارش دنیرقص یکه رو هوا پراکنده بودن و م ییبرد و با موها یرو م یا نندهیدل هر ب شیشیو رژ لب ات بود

 زل زده بود . نیدورب به

دستش  هیبود و  دهیرو تخت دراز کش نشیلباس تنها با شلوار ج یب واریبزرگ وسط اتاق بود و ا یتخت سورمه ا به

 ریز

 بود به عکس رو به روش . رهیبود و خ سرش

 اروم گفت: دیمهش
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 شه! یگ شهیکار هم_

 یمقدر سخت ازمون امتحان  نیما ا یعشقشون سوخت، واقعا چرا زندگ یو دلم واقعا برا دمیکش یافسوس آه با

 گرفت؟

 84پارت #

.. 

 .ومدیخوابم م دایخسته بودم و شد یلیاتاقم شدم و خ وارد

 هیعوض کردم و  یخیقد نود  نیشلوار ج هیو شونه زدم و چون کش نداشتم باز گذاشتمشون و شلوارم و با  موهام

 رو هم پام کردم. یمشک یها یتنم کردم و کتون یمشک زیبول

 تا خسته شم و بدون قرص خواب بخوابم. دمیکش یاز خودم کار م کمی دیبا

 کردم به دراز نشست رفتن . شروع

 یبلند شدم و خودم و پرت کردم رو تخت و چشمام و بستم تا کم یزخمم که کردم با خستگسوزش رو  احساس

 یخستگ

 نفس بکشم. کمیو  ادیتنم در از

 فرو رفتم . یخبر یهمون حالت خوابم برد وتو ب تو

 در اتاق با شدت باز شد. هویشدم که  زیخ مین یچشم باز کردم و با سست ومدیم رونیکه از ب یداد یداد و ب یصدا با

و با  یشال مشک هیمانتو قرمز پرت کرد سمتم با  هی یوارد اتاق شد و با استرس و هول زدگ دهیرنگ پر دیمهش

 استرس

 :گفت

 زود باش اماده شو._

 بهت نشستم و مانتو رو تو دستم گرفتم و گفتم: با
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 شده! یچ_

 و زود و با استرس کل رونیو اورد ب اهیکوله س هیز کرد و لباسام و زود در کمد و با کیسمت پالست دییحرف دو یب

 که ییو از اون جا دمیو من متوجه وخامت اوضاع شدم و با عجله مانتو رو پوش ختیو تو کوله ر کیتو پالست یلباسا

 جذب بود . یلیپر تر بودم برام خ دیمهش از

 برگشت سمتم و با استرس کوله رو گرفت سمتم و من مبهوت انداختمش رو شونم. دیو انداختم رو سرم و مهش شال

 از اتاق خارج شدم و با هول گفتم: دیمهش دنبال

 شده؟ یچ_

 و من تازه متوجه شدم خودشم آماده است و مانتو شلوار ییرایبا استرس دستام و گرفت و من و برد تو پز دیمهش

 و شال انداخته سرش. تنشه

بود  یزینشسته بود و با استرس منتظر چ وتریکه پشت کامپ نیکوله رو دوشش بود و ام کیهرزاد که ش دنید با

 سرجام

 زد . خشکم

 زد: یحرف م یکیپشتش به من بود و با حرص با _______ واریا

 دن؟یاز کجا جامون و فهم_

 85پارت #

.. 

 اش رو بهم دوخت و بدون توجه بهم یاراد خشکم زد اراد نگاه عصب دنیکه پشتش بهم بود برگشت و من با د یپسر

 سمت اراد و گفت: برگشت

 رسن. یاالن م وار،یا میدونم ، االن وقت ندار ینم_
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 گفت: ضیبرگشت و با غ واریا

 کنم! یمعلومش م_

 و داد زد: دیبرگشت سمت مهش هوی

 اروان کجاست؟_

 گفت: دیلرز یکه رسما م ییبا هول و صدا دیمهش

 .ادیتو راهه داره م_

 بهت گفتم: با

 شده؟ یچ..چ_

 انداخت و گفت: زیم یکولش و رو شهرزاد

 کردن. دایجامون و پ_

 لرزون گفتم: ییبهت نگاهشون کردم و با صدا با

 م؟ییجا نیپس چرا هنوز ا_

 :دیو با حرص غر واریبدون توجه به من برگشت سمت ا اراد

 جاست! نیمهم رفتن از ا ست،یهم ندلسا م شیاالن جواب ازما واریا_

 اعصاب خورد کنش گفت: یو با همون خونسرد نیبرگشت سمت ام واریا

 چه قدر مونده؟_

 بلند کرد و گفت: وتریسرش و از تو کامپ نیام

 !گهید قهیپنج دق_

 حرص گفتم: با
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 !میش یچاره م یب انیاگر اونا ب دیش الیخ یرو ب یکوفت شیازما نیجواب ا_

 :دیدندوناش غر یاز البه ال واریا

 خفه!_

 حرص ساکت شدم و نگاهش کردم. با

 دوباره کولش و انداخت رو شونش و رو به اراد گفت : شهرزاد

 ؟یدیتو از کجا فهم_

 فرو کرد و اروم گفت: نشیشلوار ج بیدستاش و تو ج اراد

حرف  نیم تو دم و دستگاهشون بکه بر نیشر و ور گفت و ا کمیاز مطب برگشتم خونه، هاکان بهم زنگ زد و  _

 زدناش

 کرده. دایکه دنبالش بوده رو پ یکس یبره و جا دیصداش زدن و اونم با عجله گفت: که با هوی

 بهت گفتم: با

 گفته؟ یجا حمله کنن؟ از کجا معلوم مارو م نیخوان به ا یم یگفت نیبه خاطر ا_

 گفت: نیگرفت و رو به ام دهیراحت من و ناد یلیخ اراد

 چه قدر مونده؟_

 بلند شد و گفت: یاز رو صندل نیام

 !قهیسه دق_

 انگار نه انگار! هیچهره اش پر از استرس بود اما بق دمیاسترس نگاهشون کردم و مهش با

 شکستن و خورد شدن. یبد یسالن با صدا یپنجره ها شهیاومد و ش شهیشکستن ش یصدا هوی

 و من پشت کاناپه ها پنهون شدم . دیت مهشسم دییدو یفور نیو ام میزد یغیج دیو مهش من
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 کرده بودن! حمله

 م؟یکار کن یچ حاال

 86پارت #

... 

 دم؟یترس یقدر م نیپشت کاناپه پنهون کردم و از خودم متعجب بودم، چرا ا شتریوحشت خودم و ب با

 افراد سازمان با اون کت دنیو با د دمیخونه رو در کرد اروم از گوشه مبل سرک کش یگلوله که فضا کیشل یصدا

 رفت . یاهیخشنشون حس کردم چشمام س یمو چهره  یب یو سر ها اهیس یها شلوار

 بودم که اروان و مجبور به نجاتم کرد. یهمراز ونیقبل شانس آوردم که دستم و اَره نکردن، اونم مد دفعه

 تو بغلشه. بایکنارش که نه تقر دمیو مهش مهیپشت کاناپه کنار نیکه ام دمیو د برگشتم

 کرد . یم کیشل یو هر از گاه دیکش یاسلحه به دست از پشت کاناپه سرک م نیام

 داد و اسلحه باعث شده بود حالم بد تر شه یزد و خورد و داد و ب یصدا

 آماده کرده بودم. یطیشرا نیهمچ یخودم و برا یلیخ من

 شد! بد جور حالم خراب شده بود. یم دهیپوست دستم کش ی. دوباره روزیت یاالن انگار اون اَره و اون چاقو یول

 یغیکمرم و موهام و چنگ زد و بلندم کرد و من ج یشدم که دست زیخ میداد شهرزاد به خودم اومدم و ن یصدا با

 زدم

 افراد سازمان افتادم! ریکه گ دیشد فهم یرنگش راحت م یکت مشک ینایبزرگ مرد و اون است کلیاز ه و

 کرد انگار! یدعوا نم ییجورا هیو  رهیبا دو تا از افراد سازمان درگ واریا دمیو چرخوندم و د سرم

 زدشون! یم تنها

 که نیا یزدم. و برا غیشدن موهام با درد ج دهیبا کش یخودم اومدم و شروع کردم به تقال و دست و پا زدن ول به
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 و نکنه دست از دست و پا زدن برداشتم. موهام

درست استفاده  بشیعج رکمونیتونست از ت یموند که دست چپش گلوله خورده بود و نم رهیخ یشهرزادرو  نگاهم

 کنه

 کرد. یبا دستاش دعوا م و

 حواسشون به من نبود هیمن و کشون کشون برد سمت در و بق مرد

 زدم که.... غیهمه توانم ج با

 87پارت #

تقال  یکم یوقت کش یکردم برا یسمتم و من سع دییبه مامور جلوش زد و دو یمن لگد دنیبرگشت و با د هوی اراد

 کنم

 اراد بهم برسه. تا

 .دیکش یکه من و گرفته بود دو باره موهام و به طرز وحشت ناک یمرد

 . رونیحال شدم که اونم من و کشوند و از خونه برد ب یبار کال ب نیا

 کردم. یحال ناله م یو من ب نییپله ها با سرعت من و برد پا ااز

 گرفت و انداخت رو شونش. کریبه سمتمون اومد و من و از دست اون مرد غول پ گهیمرد د هی

اراد با مرد  دمیاومد و تو همون حالت برگشتم که د یبد یبه خودم اومدم و تقال کردم که همون لحظه صدا کمث

 کچل

 یداشت مرد دوبرابر خودش و به راحت شیزات یخونسرد جا بود که اراد با نیو جالب ا رهیسازمان درگ کریغول پ و

 یم

 ! زد

 که من و گرفته بود و گاز گرفتم . یا ینیگرفتم که سرم و خم کردم و با همه توانم گوش مرد چ یچی انگار
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 قدر محکم که خون تو دهنم حس کردم . اون

 رو دست از قل راه چیزد و من و پرت کرد که افتادم رو پله ها و سه چهار تا پله رو قل خوردم و دراخر تو پ یداد مرد

 برداشتم! خوردن

 سمتم. ادیکه ب نییاز پله ها اومد پا اراد

 دستاش و به حالت کنگفو گرفت جلوش و من با درد هویسمتم ، برگشت و  ومدیکه داشت م هینیلحظه مرد چ همون

 شدم . زیخ میو گذاشتم رو پهلوم و ن دستم

 از درد پهلو و شونم رفت . نفسم

انداخت رو پله ها و برگشت  کیش یلیو تکش و در اورد و خ اهیکت س یترس به اراد نگاه کردم که با خونسرد با

 سمت

 لگد زد به شکم مرد . هویلبخند اروم زد و  هیو  پسره

الغر و بلندش  یکرد و در اخر پاها یدفع م یزد فور یبود هر ضربه که اراد م یقو یلیخ هینیکمال تعجب مرد چ در

 و

 به گردن اراد . دیباال و کوب برد

 و من نفسم دوباره رفت! نیتعادلش و از دست داد و افتاد زم اراد

 سه تا بار کد داشت! دمیپشت گردنش و د یرفت سمت اراد و من خالکوب ینیچ مرد

 بود! یرجسازمان خا یوالیه اون

 نداخت! یم واریا ادیپسرونه و ترسناکشم من و  یچهره  یبود ،حت یقو نیهم یبرا

 زدم و... یغیزدش، و خواست گردنش و بشکنه که ج یسمت اراد و چند تا لگد حرفه ا رفت

 88پارت #

.. 
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 .هینیه کمر پسر چب دیبا پاهاش کوب هویکه کولش و پرت کرد رو پله و دستش و گذاشت رو نرده و  دمیو د شهرزاد

بلند  عیسر یلیکه پلک بزنم خ نیاراد پرت شد کنار و قبل از ا یدستش و رو گردنش گذاسته بود و پسره از رو اراد

 شد و

 شهرزاد . یتو. تو دنده ها دیمشت کوب با

 تونه! ی، شهرزادم نم رهی، اراد نتونست جلوش و بگ دیکش ریکردم قلبم ت حس

 :دیبا درد دستش و گذاشت رو دنده هاش و نال شهرزاد

 سگ تو روحت!_

 به اراد زد هم به شهرزاد . یلگد حرفه ا هیبلند شد که پسره هم زمان هم  اراد

 و افتاد کنارم . نییافتاد رو پله ها و مثل من پرت شد پا شهرزاد

 خورد! یم ینیچ یوالیه نیاز ا شتریب یکرد بزنه ول یم یهنوزم سع اراد

 داد به نرده ها . هیشهرزاد و با همه توان نداشتم بلند کردم و اونم تک دزو

 خون گوشه ابروش گذاشتم . یدستم رو یتو هم رو دنده هاش گذاشت و من با نگران یو با صورت دستش

 دکه اراد دستش رو شکمشه و صورتش از درد جمع شده بود افتا دمیاخ اراد اومد با ترس سرم و برگردوندم د یصدا

 .نیزم

 موند . رهیچشماش خ ریز هیشکسته و رد بزرگ بخ یابرو ها یبرگشت سمتم و من نگاهم رو پسره

 . دمیفک منقبض به سمتم اومد و من با وحشت به شهرزاد چسب با

قدر خشن که نه سگ  نیشهرزاد و ا یبار چهره  نیاول یشد و برا زیخ میدستش و رو پهلوش گذاشت و ن شهرزاد

 یم

 !دمید

 :دیدندوناش غر یو از ال ستادیا هینیپسر چ یرو به رو شهرزاد
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 !یبکن یتون ینم یغلط چیه_

 موند و به رهیدستش خ یقو یزد و دستاش و مشت کرد و باال برد و نگاه من وحشت زده به عضله ها یپوزخند پسره

 !ارهیتونست شهرزاد و از پا در ب یکه م یمشت اون

 سخر گفت:و سل کرد و با تم ششین شهرزاد

 زود باش بزن ، چوچانگ ._

 کنم! هیگر ایدونستم از لحن شهرزاد بخندم  ینم

 شهرزاد. یزدم و مشتش دوباره فرود اومد تو همون قسمت دنده ها غیمشتش و برد باال و من ج پسره

 تو دمیکل صورتم و پوشوند و بدون توجه به دردم بلند شدم و از کنار شهرزاد افتاده رد شدم و مشتم و کوب اشکام

 پسره. صورت

 زدم: غیهمه توانم ج با

 کشمت. یم_

 .واریتو صورت اشغالش که مچ دستم و گرفت و من و کوبوند به د ارمیو بلند کردم تا فرود ب گمید مشت

ام رو لبام  یلرز انداخت به جونم و هم زمان لبخند دمیکه شن یداد یه تو صورتم که صداو برد باال تا بکوب مشتش

 شکل

 .گرفت

 دستت و بکش!_

 89پارت #

 زل زدم. واریکه انگار مربوط به کل وجودم بود به ا یلبخند با

 واریو ا نیمکه تو گردنش خورد به عقب پرت شد و خورد به من و من با ضعف افتادم ز یبرگشت که با مشت پسره

 گردن
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 زد و گفت: یپوزخند هویرو گرفت و بلندش کرد و  پسره

 بهت خوش امد نگفتم!_

 تو صورت پسره! دیو گفت با پشت دستش محکم کوب نیا تا

 تونست نفس بکشه رو گرفت و سرش و محکم کوبوند به نرده یبه گلوش نم واریپسره رو که بعد از ضربه ا یموها بعد

 و خونسرد گفت: ها

 خوش آمد! نمیا_

 ام گرفت. هیشد . گر یهوش م یشد که داشت ب یشهرزاد رهیو با درد رو پهلوم گذاشتم و نگاهم خ دستم

 خاطر من! به

 .واریتو صورت ا دیبا سرش کوب هوی پسره

تو صورت  دیدو برابر قدرت پسره با سرش کوب هویزد و  یشخندیسرس و چرخوند و چشماش و بست و ن واریا

 پسره...

 زدم و اروم گفتم: یشخندین

 تره! یما قو یوالیه_

 نرده ها پرتش کرد اون طرف و یکمر پسره رو گرفت و از رو هویتو نرده ها و  دیدوباره سر پسره رو گرفت و کوب واریا

 !نییدو طبقه رو قل خورد و افتاد پا پسره

 رفته گفت:باال  یداد و با ابروها یو تکون م شیخاک یدستا یکه با خونسرد یحال در

 خوشت اومده باشه! میوارم از مهمون نواز دیام_

 و گفت: دیمن و شهرزاد داغون دندوناش و رو هم ساب دنیبرگشت و با د هوی

 !دیخور ینم یدرد چیبه ه د،یاریما در ب یبرا یقلدر باز نیفقط بلد_
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مثل  هویباز کرد و با نگاه خمارش دهنش و  مهیانداخت دور کمر شهرزاد و بلندش کرد و شهرزاد چشماش و ن دست

 غار

 زد: غیکرد و ج باز

 دنده چپ و راستم! یدلم! آ یپام، آ یا_

برگشت و اماده دعوا شد که  عیسر واریپا اومد و ا یدردالود زدم و همون لحظه صدا یام گرفته بود و لبخند خنده

 دمید

 .ننیو ام دیمهش

 .ومدیو در هم شده بود و از مچ دست چپش خون م دهیو موهاش ژولپاره شده بود  اهشیشرت س یت قهی نیام

 سالم بود و فقط رنگش مثل گچ شده بود . دیخدا رو شکر مهش اما

 با هول گفت: نیام

 . میبر دیبا_

 شهرزاد به بقل راه افتاد و گفت: یبا خونسر واریا

 !یخوب بود گفت_

 انداخت! یم کهیبشر ت نیبه همه ا کال

 برد و من رو به یبازوم و گرفت و بلندم کرد و من و با خودش م ریاومد سمتم و ز ینگران و استرس یبا چهره ا نیام

 حال و گرفته ام گفتم: یب یبا صدا دیمهش

 ن؟یهمه رو زد_

 ، خنده ام گرفته بود ارادم مثل شهرزاد داغون بود! ادیزد به اراد تا به خودش ب یم یلیبا استرس س دیمهش

 با حرص چشماش و بست و بدون دیتو هم بهم نگاه کرد و نگاه خندونم و که د یبه زور از جا بلند شد و با اخما اراد

 دست به گردن دنبال ما اومد دیمهش کمک
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 90پارت #

 . میدیرس یو به در خروج نییپا میکه بود کل پله ها رو اومد یهر زور و ضرب با

 .شمهیباشه که توش جواب ازما یزدم لب تاپ یبود که حدس م اهیکوله س هی نیدوش ام رو

 با رنگ کدر. یمشک نیماش هیسمت  دییدو واریا میخونه که خارج شد از

 !هیونیلیخب معلوم بود چند صد م که

 گرفت . یو ارادم رفت کنار شهرزاد جا نیشهرزاد و گذاشت تو ماش واریا

کرد و  یدراز کش جا مهیعقب کنار شهرزاد ن یها یصندل یبه زور. خودش و رو دیاشاره کرد و مهش دیبه مهش نیام

 من

 یبه پا شیکیگلوله اومد و  یرگبار کیشل یصدا هویکه  میکرد یمونده نگاه م یباق یبه تنها صندل دیبا ترد نیام و

 من

 . فتمیدادم تا ن هیتک نیافتاد و من به زور به ماش نیزدم و ام غیکرد و من ج برخورد

 بود . نیتا ماش شیاز ش شتریسمتمون و ب ومدنیافراد سازمان داشتن م ینایماش

 شد . ادهیو البته به زور پ عیشد و ارادم سر ادهیپ نیبا حرص از ماش واریا

 رونیکه چهره اش از درد تو هم رفته بود به زور اسلحه شو از پشت شلوارش ب یدر حال نیاسلحه در اورد و ام واریا

 اد .و گرفت سمت ار دیکش

 و بلند کرد و نیهواش و داشت ام واریکه ا یدر حال یاراد فور نیب نیو تو ا یانداز ریشروع کرد به ت واریمثل ا ارادم

 جلو کنار راننده . یرو صندل نشوندش

 چرخش هیبا سرعت اومد سمتمون و  اهیپورش س هیشدن و من فاتحه مون و خوندم که همون لحظه  کینزد نایماش

 اونارو گرفت . ینایماش یدرجه زد و روبه رومون نگه داشت و جلو نود

 . نیبه بدنه ماش دمیچسب شتریبهت تو خودم جمع شدم و ب با



 آبیانتقام 

196 
 

 زد و گفت: یروزیپ شخندین هی واریا

 !دیدرنده مونم رس_

زد  یها هشیافراد سازمان به ش یکه گلوله ها یکنار طرف راننده باز شد و اروان بدون برگشتن سمتم در حال در

 گلوله

 کرد گفت: یبر خورد م اش

 !نیبش_

 خواست من و االن نجات بده! یم نیکردم. ا یبهت نگاهش م با

 تو راه لهم کنه! ای

 :دیو ترسناکش نگاهم کرد و غر یواریبرگشت سمتم و با اون نگاه ا واریا

 بجنب!_

 کنارش و در و بسته یاروان و با سرعت خودم و پرت کردم رو صندل نیسمت ماش دمییخودم اومدم و با سرعت دو به

 .یصندل یشدم به پشت دهیکه با ضرب کوب یاروان راه افتاد به گونه ا نبسه

 لب و اروم گفتم: ریز

 از چاله افتادم تو چاه! ایخدا_

 مپوزخند ترسناک زد و من اشهدم و خوند هیگفتم که برگشت سمتم و  یچ دیاروان شن انگار

 91پارت #

 روند . یسرعت نور م_______ با

 کردم . یسازمان نگاه م ینایگشتم و از پشت به ماش یبر م یاسترس ه با

 سازمانم پشتمون . ینایشون درست کنارمون بودن و ماش واریآ نیماش
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 نگران بودم . اونا دنبال من بودن. یلیخ

 کمربندم و بستم . عیو سر دمیکش یخفه ا غیو من با وحشت ج واریا نیو چسبوند به ماش نیماش هوی اروان

 کار و کرد . نیهم وارمیو ا نییشو داد پا شهیش اروان

 کار و کرد . نیاونم هم دمیداد و من با بهت به اروان نگاه کردم که د یفیزد و سرش و تکون خف یشخندین هوی واریا

 گفتم ؛ اروم

 شده؟ یچ

 فرمون و به نمیب نیگرفتن و تو ا یخیزدن رو ترمز قشنگ ترمز م واریهم اروان هم ا هویکه پلک بزنم  نیاز ا قبل

 . و چپ چرخوندن.راست

 به چپ رفت و ترمز. زد وارشونیا نیما به راست و ماش نیماش

کردن ازمون رد شدن و چهار تا بودن  یم کیشل یبود و ه ادیسازمان که پشتمون بودنم چون سرعتشون ز ینایماش

. 

 زود زدن رو ترمز . یول

 و زد باال و شیدود نکیمن گذاشت و برگشت و ع یصندل یبود اروان زود دستش و رو یباز یکه فضا ییاون جا از

 چشماش! ی...لعنت

 و کال داغون شهیکه با شدت سرم خورد به ش یدور زدن و جور یهم اروان فور واریخودم اومدم و هم زمان هم ا به

 ازم نموند! یچیو ه شدم

 . میجلو افتاد یسازمان بخوان دور بزنن ما کل ینایماش تا

 !انیاز روبه رومون م گهید نیدو تا ماش میدیو اروان گاز داد د میتا برگشت نیب نیتوا

 بهت گفتم؛ با
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 اروان!_

 رفتن . یم نایهر کدوم شاخ به شاخ به سمت ماش وونهید واریتوجه به من مثل ا بدون

 بهت داد زدم: با

 اروان!_

 نگام کرد کال خفه شدم! یسمتم و جور برگشت

 شدم! خکوبیکه نه م رهیشدم. خ رهیگذاشتم و با ترس به جلوم خ رهیداشبرد و دستگ یوحشت دستم و رو با

 ان! وونهیداداشا د نیا ایخدا

 اومدن . یکه به سمتمون م یبلند یرفتن سمت دو تا شاست یباال م ستیتاشون با سرعت دو دو

 نمونده بود یزی. چ میشد یسر شاخ م می. داشت میندار یراه چیهدونستم که  یم

 ان! وونهیداداشا د نیکردم ا یم یکار کی دیتونستم تحمل کنم . با ینم گهی.د

 داشبرد بود، برداشتمش و با سرعت کمربندم و باز کردم. یبرداشتم سمت اسلحه اروان که رو زیخ هوی

 :دیغر یحواسش به جلوش بود ول اروان

 !یکن یم یچه غلط_

و  رونیگرفتم و به طور کامل اومدم ب رهیو دستم و از دستگ شهیش نییو نشستم روقسمت پا نییرو دادم پا شهیش

 یپا

 داد اروان اومد: یکردم و صدا زونیو او راستم

 دختره احمق!_

 یو ه رونیاومدن ب شهیشد گرفتم و اونا هم از ش یکه داشت باهامون سر شاخ م ینیماش کیرو سمت الست اسلحه

 به

 خورد چون هدفشون اشتباه بود . یبهم نم یول نیکردن و به ماش یم کیشل من
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 من هدفم بهتر بود ._______ یول

 کردم کیو ..شل یو شلوغ اهویاون باد و ه نیسمت چپ با همه تمرکز نداشتم ب نیچپ ماش کیالست به

 92پارت #

 کردم. یمنحرف شد و من با لبخند نگاه م نیو ماش دیترک یبد یبا صدا کیخورد و الست کیدرست تو الست گلوله

 هی نیو اونم منحرف شد و دو تا ماش یبلند کنار یبه سمت راست منحرف شد و با شدت خورد با شاست نشونیماش

 .یگوله شدن تو خاک یجورا

 .میشد فرار کن یم یجلومون باز بود و به راحت حاال

 رو تو بازوم حس کردم برگشتم که دستام سست شد. بازوم گلوله خورده بود. یرفت و درد بد جیلحظه سرم گ هی

 و نیکه سرم به شدت خورد به سقف ماش نیکمرم و چنگ زد و من و کشوند تو ماش یافتم که دست یمونده بود ب کم

 که حواسش بهم بود یو پاهام و به زور اوردم داخل و اروان در حال یو افتادم رو صندل دمیکش یغیتو هم با ج اخ

 طرفم و داد باال و بدون برگشتن سمتم با حرص و اروم گفت: شهیش

 !یکن یم فیو با خونت کث نمیماش یها یاالن صندل_

 داد زدم: غیو استرسم همه بهم فشار اورد و با ج یدردم، هم ترسم، هم خستگ هم

 االن جونم به خاطر شما انداختم تو خطر! نیمن هم کهیشد که شد، مرت فیکث_

 شون جلو افتاد. واریتوجه بهم گاز داد و از ا بدون

 شون. واریآ نیخوام برم تو ماش یزدم: م داد

 محل نداد! بازم

 یم یلیبازم خ یگرفت دستم بازوم گلوله نخورده بود گلوله از کنارش رد شده بود و خراش داده بود ول حرصم

 سوخت.
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 وا...خ یگفتم م_

 :نیبه در ماش دمیرسما چسب دیکه سرم کش یداد با

 قدر ندو رو اعصابم! نیسر جات ا نیبش_

 دیدختر به سن من االن با هیدادمش، بدجور داغون بودم  یفحش ناموس هیلب  ریسر جام نشستم و ز یحال یب با

 جا تو نیکه ا نیباشه نه ا فشیکنه و هم و غمش ست کفش و ک یدانشگاه لج باز یبا پسرا تشیباشه و نها دانشگاه

 کنه! کیشل رهیاسلحه دست بگ نیرو در ماش نهیبش یلیتخ یوودیبال یلمایمثل ف یروان هی نیماش

 که بشنوه گفتم: یجور یحرص نگاهش کردم و اروم ول با

 از تو بهتره! واریا_

 حال و یاش رو به نگاه ب یسمتم و نگاه خمار و عصب برگشت خیس هویرو نقطه حساسش دست گذاشتم که  انگار

 دوخت و گفت: میعصب

 ؟یراجب من و داداشم نظر بد یتون یگفته م یک_

 کرده بودم! دایغول و پ نینقطه ضعف ا انگار

 :دمیاش کم کنم و توپ یزیزخم گلوله گذاشتم تا از خون ر یجا یو رو دستم

 اون مرد تر و جذاب تره! یول یتو خوشگل تر نهیخودم، و نظرمم ا_

 رفتن! گهید ریمس هیشون از  واریکه ا دمیو د گهید ریمس هیتو  دیچیپ هویبست و  یو عصب چشماش

 که بدجور ترسناک شده بود گفت: ییسمتم و با صدا برگشت

 تر و دخترونه تره! فیهمرازم از تو بهتره، هم خوشگل تره هم ظر_

 یکردم به درک که پهلوم درد م ریغول گ نیبا ا نیمه، به جهنم که تو ماشحرصم گرفت به جهنم که بازوم زخ یلیخ

 کنه
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 زدم: داد

 قبوول کن! ینییپا واریتو ام از ا یاره همراز بهتره ، ول_

 زد و گفت: یپوزخند

 دختره احمق!_

 شدم و گفتم: رهیدادم و به جلوم خ هیتک میحرص مثل خودش به صندل با

 !یروان_

 زد و گفت: یشخندین یبا خونسرد اروان

 زشت!_

 دوست داشتم بکشمش! ایخدا

 زدم! غیتوانم و جمع کردم و با حرص ج همه

 شهیزدرو ترمز و چون کمربند نداشتم شوت شدم تو ش هویکه  یجور

 93پارت #

 !هیگر ریکم مونده بود بزنم ز گهیگفتم و د یو اخ شهیاز ش یمحکم خورد به قسمت سرم

 کردم و گفتم: یو ناله ا یفتم و خودم و پرت کردم رو صندلفاصله گر شهیاز ش یحال یب با

 !یآمازون یوحش_

و دستش و گذاشته بود رو فرمون و  شیداده بود به صندل هیتک یالیخ یو برگشتم سمتش، با ب دمیو شن صداش

 نگاهم

 زد . حقته! یداد م یکیخمارش انگار  یکرد از چشما یم

 متورم و احتماال کبودم گذاشتم و گفتم؛ یشونیپ یحرص دستام و رو با
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 ؟یچرا ترمز گرفت_

 گفت: یچپش و داد باال و با خونسرد یابرو

 ؟یتو چرا کمر بند نزد_

و گنگ به  جیو گ رونیخودم و شوت کردم ب بایو باز کردم و به زور تقر نیتونستم تحملش کنم در ماش ینم گهید

 سمت

 روبه روم حرکت کردم. یانتها یب جاده

 رفتم لنگون و شل و ول! یگذشت و من مثل مستا راه م یبا سرعت از کنارم م نیماش کی یاز گاه هر

 پرت شدم تو بقلش. مایبرگشتم مستق یحال و شل بودم وقت یب یلیشد که چون خ دهیبازوم به شدت کش هوی

 سوخت! یقدر م نیدو قدم رفتم عقب و بازوم چرا ا یجیبهت و گ با

 دوختم و با حرص گفتم: شیخمار و خاک یتو همم بلند کردم و نگاه گستاخم و به چشما یو با اخما سرم

 !ریازم فاصله بگ_

رو صاف کرد و  شیکت تک و اسپرت سورمه ا قهی گشیسالمم و تو چنگ گرفت و با دست د یتوجه بهم بازو بدون

 راه

 تا دستم و نَکنه! دمییدو یم بایو منم پشتش تقر نشیسمت ماش افتاد

 زدم: ادد

 ولم کن! ی،وحشیهو_

 !نیکشوند سمت ماش یمن و م یطور نینه انگار ، هم انگار

 شدم سرم خورد به چونش و سرم دوباره درد یم دهیبرگشت سمتم که چون دنبالش کش هوی میدیکه رس نیماش به

بهم زل  شیشیرو چونش و با نگاه آت دیکش یو اونم دستش و با حرص و کالفگ دمیاز درد کش یغیبار ج نیو ا گرفت

 زد
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 واقعا تحمل نداشتم! گهیمن د و

 زدم: غیو ج نشیبه س دمیدوتا دستلم کوب با

 که نرفته دفعه قبل کم مونده بود دماغت و بشکنم! ادتی،یریجلوم و بگ یرم ، تو ام حق ندار یمن م_

اک پشتم و کردم و به سمت جاده راه و وحشت ن یبرگشت سمتم و من بدون توجه به اون نگاه خطر یخیم هوی

 افتادم

 گرفتم! ینم دهیو خطرناکش و ناد زیام دیتحد یکاش، اون چشما یا و

 به لمایشده مثل ف یدمبالم و زور بگه و حت ادیجا بود توقع داشتم ب نیو رفتم و جالب ا دمیراهم و کش یطور نیهم

 !نیبغلم کنه و بنشونتم تو ماش زور

 بود و نه اراد! واریباطل چن اروان نه ا الیخ یزه یول

 پورش آروان از کنارم مثل نور رد هیو در صدم ثان دمیو شن کاشیو الست نیموتور ماش یکه صدا دمیفهم یو وقت نیا

 !رمیم یبازوم و سردرد وحشت ناکم و درد پهلوم و من چرا نم یزیروبه روم و خونر یانتها یو من موندم و جاده ب شد

 میکردم با اون اوضاع افتضاح ظاهر یم یداشتن نه من سع یمحدود تر شدن و نه نگه م نایبود و ماش کیتار هوا

 !ستین ریکرد صد در صد قصدش خ یحالت سوار م نیکه من و تو ا میدارم چون احتماال کس نگهشون

 و زمان فحش نیم و به زمرفت یدور از جاده راه م یگم کردم و تو خاک یو گرسنه بودم و کم کم راه و به راحت تشنه

 دادم. یم

 شدم با یم ینیتنم بود و نه پوششم درست بود و مطمعنن اگر سوار ماش یداشتم ونه لباس درست و حساب یگوش نه

 داغون تیوصع نیوسط راه با ا ای مهیباز و شال نصفه ن یو موها یخاک یرو صورتم و بازوم و لباسا یزخما نیا

 افتادم! یسازمان هم بقبه م ریهم گ عیسر یلیخ یدادن که اون طور یم سمیپل لیتحو ایاوردن  یبال سرم م میجسم

 شدم؟ ادهیاروان پ نیچرا از ماش واقعا
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 احساس و نامرد؟ یقدر ب نیچرا ولم کرد، اخه آدم ا اون

نتونستم تحمل کنم و  گهیجونم و به سمت جاده حرکت دادم و د یب یدادم و پاها صیتشخ یکیرو تو تار جاده

 نشستم

 .نیزم رو

 مردم نه االن! یم شیدوسال پ دیبا من

حال سرم و تو  یرو اعصابم رفت و من ب یخارج کسیبلند اهنگ م یبا سرعت از کنارم گذشت و صدا نیماش هی

 دستم

 رفت! یم یاهیو چشمام بدجور س گرفتم

 شد؟ یخفه نم نهیماش یصدا چرا

 و نگه داشته بودن؟ نیباز شد . مگه ماش نیدر ماش دمیو بلند کردم که د سرم

 شدم. رهیشد خ ادهیپ نیکه از ماش یحالم به کس ینگاه خمار و ب با

 بدم. صشیتونستم تشخ یکه حالم خوب نبود ول نیا با

 بهت گفتم: با

 تو؟_

 94پارت #

 . دییدو ییسمتم اومد و به جورا به

 شدم که افتادم. زیخ مین یرو َابرا بودم و از خوشحال انگار

 و بقلم کرد و ناخدا گاه بغض کردم و اونم انگار بغض داشت. دیرس بهم

 :دمینال

 مرجان!_
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 ازم فاصله گرفت و به چشمام زل زد و با ترس به همه نقاط صورت و بدنم زل زد و گفت: مرجان

 کردم. داتیپ_

 حال شده بود گفتم: یو ب دهیکه کش ییبهت و صدا با

 ؟یچه طور_

 و در همون حال گفت: نیمرجان بود من و برد سمت ماش یداخت دور بازوم و بلندم کرد و همه وزنم روان دست

 م؟یاس گذاشته بود یپ یرفته رو ساعتامون ج ادتی_

 به سرم خورد و چشمام گرد شد . چه طور فراموش کرده بودم! یضربه ا انگار

 و راه افتاد.نشست  یو نفس زنون در و بست و فور نیو نشوند تو ماش من

 گفت: یظبط و قطع کرد و با نگران یصدا

 بده؟ یلیحالت خ_

و به  نمیهم گذاشتم و سر سنگ یتب دارم و رو ینه تکون دادم و چشما یکه نگران نشه سرم و به معنا نیا یبرا

 هیتک

 گفتم: یحال یدادم و با ب هیتک یصندل گاه

 ؟یکرد دامیپ ریچرا د_

 کرد با اخم گفت: یکه دنده عوض م یحاال در

 یفکر نم یعنیاست و چک کنم.  یپ یج دیتا شب منتظرت بودم و به عقلم نرس شگاه،ینما یکه رفت یهمون روز_

 کردم

 باشنت. دهیدزد

 ییشد احتماال جا ینم دایپ تتیشد . و موقع ینم یکنم ول دایو پ تتیازت نشد خواستم موقعق یشب که خبر اخر

 کرد. یاس کار نم یپیکه ج یبود
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 و انگار جون گرفتم. دمیدرش و باز کردم و سر کش عیسر یلیرو برداشتم و خ یآب معدن یحال خم شدم و بطر یب

 روند داد و ادامه داد: یزاد تو جاده م گیکه ز یونیبه راننده کام یفحش مرجان

 نرفتم. سیپل ینبود و طبق قرارمون جا تتیاز موقع یخالصه چند روز گذشت و خبر_

 روز کامل تو راه بودم. هیشد و با عجله اماده شدم و اومدم دنبالت  دایپ تتیکه موقع نیا تا

که  یینایرد شدن ماش ناتونیماش دمینشدم که د کینزد نیهم یبرا ادیاسلحه م کیشل یصدا دمید دمیرس یوقت

 حدس

 زنم مال سازمان بود دنبالتون بودن. یم

 دنبال اونا راه افتادم تا گمتون نکنم. منم

 .نشونیچوند یپ یچه طور دمید

 عقب موندم و گمتون کردم. دیدور زد هویکه  نیا بعد

 بهت. دمیرس نجایاس ات و دنبال کردم.و ا یپ یج

 و تکون دادم و خوشحال بودم که مرجان بود وگرنه احتماال مرده بودم! سرم

 حالم بده. دهیدونستم که فهم یو م دینپس یزیچ مرجان

 .دمیخواب نیشکل ماش ییالال یتکون ها نیبار کامل بستم و ب نیو ا چشمام

 دلسا.._

 سوخت و هنوزم دنده هام و پهلوم یانگار جون گرفته بودم هر چند که بازوم هنوزم م یچشمام و باز کردم و کم اروم

 کردن . یم درد

 .میبود دهیکرد . انگار رس یو منتظر نگاهم م رهیدر و باز کرده بود و خ مرجان

 .میزدم و به سمت خونه رفت هیشدم و بهش تک ادهیکمک مرجان پ هب
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 خونه تنگ شده بود! نیارامش ا یبرا بیو من دلم عج میو رد کرد اطی. ح میو باز کرد و وارد شد در

 سمت دییاز سرش کند و دو یرنگش و فور یو مرجانم شال مشک دمیرو کاناپه دراز کش میمستق میخونه که شد وارد

 برگشت. هیاول یخونه و با جعبه کمک ها اشپز

 و در اوردم و شالم و پرت کردم کنار و گفتم: مانتوم

 برم حموم! دیاول با_

 نبود. شیشگیهم یها یاز شوخ ینگاهم کرد و خبر یبا نگران مرجان

د و خودم و شستم و بعد از خشک کردنم مرجان زخمم و پانسمان کر یکمک مرجان رفتم حموم و به طور سطح با

 خی

 شرت قرمزم و تنم یپاره پوره و ت نیخودم و برام اورد و من شلوار ج یلباسا نیب نیداد تا رو پهلوم بزارم و تو ا بهم

 :دینال ومدیبه سمتم م چیکه با ساندو یتا خشک شه و مرجان اخر در حال ختمیدورم ر سیو موهام و خ کردم

 سرت اومده!خنده ام گرفت و مرجان با بهت به ی، د بنال چ شهینم یول ارمیخوام َادا روشن فکر ها رو در ب یم یه_

 داغونم و درست کرده! هیروح یو شهرزاد کم نیبا ام دنیام نگاه کرد و خبر نداشت پر خنده

 کردم و فیرو تعر یهمه چ دیمرجان از اول به صورت خالصه و مف یخوردم برا یو م چیکه با اشتها ساندو یحال در

گفتم  یم یکنم و من هر چ فیکرد تا ادامه اش رو تعر یمن با حرص نگاهم م یلقمه ها دنییووسط ج یه اونم

 مرجان

 شد! یعوض م یگرد تر و رنگش ه چشماش

 گفت: یخورد و م یو تاب م چیپ یرو به روم نشسته بود و ه شیو تاب بابااسفنج یاون شرتک ل با

 !وودهی! مگه بالوودهیهال نجایمگه ا_

 ام و جمع کردم و نگاهش کردم. خنده

 که یو در حال فمیو کث یخون یداد رفت سمت لباسا ینظر م واریاروان و ا یکه راجب زندگ یبا حرص در حال که
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 گفت: ییلباسشو نیکرد تا بندازتشون تو ماش یم بلندشچن

 ؟یکار کن یچ یخوا یخب حاال م_

 و رو پهلوم فشردم و گفتم: خیو  دمیرو سر کش نوشابه

 نکنن! دامیکه اروان ولم کرد ، بهتره پ نیاز اروان شون فرار کنم و ازشون پنهون باشم. بعد از ا دیفعال با_

 مبهوت و گرفته مرجان با عث شد با تعجب نگاهش کنم.اروم گفت؛ یصدا

 !یفرار کن یمن که شک دارم بتون_

 .نمیداده بود کند و باال گرفت تا بببهم  دیکه مهش ییمانتو قهیرو از پشت  یزیتعجب نگاهش کردم که چ با

 بهت از جا بلند شدم و گفتم: با

 اس! یپ یج_

 شد و گفت: کیبهم نزد مرجان

 کننیم داتیو دوستاش پ واریپسره ا نیاالن ا_

 گفتم: غیج با

 !اریاسمش و ن_

 با بهت اومد جلوم و گفت: مرجان

 چرا؟_

 گفتم: یدینا ام با

 ...یحرف بزن والیچون هر وقت از ه_

 شه! یم دایو کله اش پ سر

 کاناپه نشستم . یچشماش گرد شد و من رو مرجان
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 در... یاومد. و بعد صدا ینیماش دیترمز شد یصدا هویبگه که  یزیچ خواست

 وار گفتم: هیگر یحالت با

 اومدن!_

 مانند گفت: غیج یبا بهت و صدا مرجان

 اومدن؟ ایک_

 اش زل زده بودم گفتم: دهیمسترب و ترس یکه به چشما یو بلند کردم و در حال سرم

 و درنده والیه_

 95پارت #

 شد. یم شتریدرم ب یشد و صدا یهر لحظه مبهوت تر م مرجان

و بازوم و گرفت و  دییجا بلند شدم و به سمت در خونه رفتم و در و باز کردم و مرجان با وحشت پشت سرم دو از

 گفت:

 ؟یکن یکار م یچ_

 !اطیمثل گلوله پرت شد تو ح یزیچ هیو بعد  دمید وارید یرو رو یا هیسا هویع شد و ضربه ها به در قط یصدا

 دستش و گذاشت رو قلبش وگفت: دیصحنه رو د نیکه ا مرجانم

 گه؟ید هیک نی...ارمیم یاالن م ایخدا_

و گذاشت رو پشتش  شیو کوله پشت ستادیبلند شد و ا هیو سا اطیرفتم تو ح دیترد یمرجان فاصله گرفتم و با کم از

 و

 مرد وارد شد. هیو باز کردکه  اطیح در

 .نمشونیتونستم بب یکامل نم اطیح یکیتر شدم و تو تار کینزد

 برگشتم روبه روم و یو روشن کرد که فور اطیکنار باغچه رو برداشت و برق ح یباغ بون لیبه خودش اومد و ب مرجان
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 دو قدم به عقب برداشتم! شهرزاد و اروان با بهت دنیکردم که با د نگاه

 گفت: یشد و با لبخند و ذوق زدگ کیبهم نزد شهرزاد

 !دنیتو رو ندزد یدل_

 !دنیفکر کردن من و دزد نکنه

 درخت بود فکر کرد که ریسمتم تا بغلم کنه و مرجان که اون طرف ز دیی.. دویچ نیا هویکردم که  یبهت نگاهش م با

 تو شکم شهرزاد! دیکوب لیجلومون و با ب دییزد و دو یغیج هویکنه که  یداره بهم حمله م شهرزاد

 زدم: غیگفت و خم شد و من ج یآخ شهرزاد

 شهرزاد!_

 .اطیمچ مرجام و گرفت و پرتش کرد وسط ح دییدو هوینگرانش شدم اروان  واقعا

 کرد درد توش پنهون باشه گفت: یم یکه سع یو با چهره ا ستادیراست ا هوی شهرزاد

 خوبم، اروومم!_

 :دیو خم شد و نال دیفرا بنفش کش غیج هی هویبه اروان نگاه کرد و  کمیبه من  کمی بعد

 دختره باغبون! یاشغال نیماش ریز یبر یآخ ..مردم..االه_

 به دست بودن مرجان بود! خنده ام و جمع کردم و لیاش به ب اشاره

 شدم و دست مرجان و گرفتم و بلندش کردم. رهیسمت اروان و با اخم به اون نگاه سرد و خمار خ رفتم

 و دستش هنوز رو شکمش بود. ستادیرفت کنار اروان ا شهرزاد

 شد و گفت: رهیبا اخم به مرجان و من خ اروان

 ه؟یک نیا_

 زخمش برداشت و گفت: یزانو ها یبا حرص دستاش و از رو مرجان
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 گن! یو به درخت م نیا_

 شناخت حرصش یشد و مرجان که اخالق رو اعصاب اروان و نم رهیبدون توجه به مرجان منتظر به من خ اروان

 و گفت: ستادیو اومد جلوم ا گرفت

 فکر کن خواهرشم! دش،یزارم ببر یمن نم_

 زدم. یکرد نگاه کردم و لبخند یزدم و به مرجان که با حرص به اروان نگاه م یلبخند

 اروم گفت: شهرزاد

 همون دختره مرجانه. نین، احتماال ااروا_

 زد: غیشهرزاد با خرص ج هویبراق شده به شهرزاد نگاه کرد که  مرجان

 زده شکم من و سفره کرده! نیمن و بخور، انگار نه انگار ا ای، ب ههههیچ_

 خنده ام و نتونستم کنترل کنم! گهید واقعا

 و با ترس نگاهش کردم که کالفه و با حرص گفت: برگشت سمتم و نگاهم کرد که خنده ام و خوردم زیت اروان

 !نیبرو تو ماش_

 با مزه گفت و دنبال اروان رفت. شیا هیو کرد و به سمت در رفت و شهرزادم با اخم به مرجان نگاه کرد و  پشتش

 کردم و اروم اما محکم گفتم: دایو پ صدام

 !امینم ییجا چیمن با تو ه_

 اروم برگشت سمتم که حس کردم االنه که قش کنم! یو جور ستادیا یجور

 .شیشونیرو پ ختنیر یلختش کم یو کج کرد و موها گردنش

 ؟یگفت یزیچ_
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کردم که  یخواستم بگم با ترس بهش نگاه م یم یرفت که چ ادمیگرفته و سردش نا خدا گاه  یصدا دنیشن با

 مرجان

 شد و گفت: ریش

 !ادیگفت که باهات نم_

 کامال ترسناک و کوبنده گفت: یبرگشت سمت مرجان و با لحن اروان

 من با تو بودم؟_

 رسما الل شد! مرجانم

 دوباره برگشت سمتم و گفت: اروان

 !میدار اجیافت، ما به رمز تو بدنت احت یراه ب_

شده  کهیت کهیدونستم که اگر نبود تا حاال ت یبه خودت، گفت به رمزت. به خدا که نمک دون شکن نبودم. م نگفت

 بودم .

 نیو شهرزاد و ام دینبود به دست اروان له شده بودم. اگر مهش واریکشته شده بودم. اگر ا واریاراد نبود به دست ا اگر

 تمیاذ یلیبودم. اما اروانم خ ونیمردم.من به همشون مد یم میو گرسنگ میزیو زخم و خون ر یلباس یاز ب نبودن

 کرده

 !بود

 زل زدم و گفتم: رهیخمار ت یاون چشما به

 !امیجا نم چیمن ه_

 خونسرد گفت: اروان

 کردم. چه عجب با اخالق شده بود! ی! با تعجب نگاهش میدم که نظرت و بگ یباشه بهت حق م_
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 چوندیدستش و رو دهنم گذاشت و اون دستش و دور کمرم پ یکنم به راحت یکه حرکت نیبه سمتم اومد و قبل ا هوی

 و

 رفت. اطیرد و به سمت در حبلند ک نیو از زم من

 تونستم! ینم یکردم ازاد شم ول یم یزدم وسع یو پا م دست

 زد و اومد سمت اروان غیج مرجان

 تا من و نجات بده. د،ییدو

 شهرزاد دهنش و گرفت و محکم گرفتش. اما

 .نتمیبب یکیبود تو کوچه  نیبه ا دمیگرفته بود. تنها ام نفسم

 با وحشت تقال کردم و دست و پا دمیدر د یو جلو اهیبزرگ و س پیج هیو باز کرد و من و خارج کرد، اطیتا در ح یول

 حلقه دستاش و دور کمرم تنگ تر شد. یول زدم

 دیکش یم گاریکه خونسرد داشت س دمیو د واریباز شد و من ا نیماش ییکشوو در

 گفت: یونسردبا خ تیمن و اروان تو اون وضع دنیبرگشت و با د یخونسرد با

 یخارج ش یتون ینم یش یگاریس یوارد زندگ یبفهم،وقت_

 96پارت #

 و درم بست. نیکردم که اروان کامل هولم داد تو ماش ینگاه م واریبهت به ا با

 جرعت نداشتم تقال کنم. گهید

 کردم. یو با وحشت نگاهشون م یبودم به صندل دهیچسب یطور نیهم

 از جام جم بخورم! میترس یم یتا داداش روبه روم نشسته بودن و من حت دو

 حوصله گفت: یب واریا
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 شه؟ یشهرزاد چرا سوار نم_

 حوصله و کالفه گفت: یب اروانم

 !رهیبا دختره درگ_

 و افتاد رو من. نیگوله وار پرت شد تو ماش یزیچ هینگفت و همون موقع در باز شد و  یچیه واریا

 رفت تو دهنم! ابیتقر موهاش

 گفتم: یمانند غیج یبهت هولش دادم کنار که افتاد کنارم و با بهت و صدا با

 مرجان!_

شهرزاد عرق نشسته بود  یشونیدر و بست و نشست پشت فرمون و قفل در و زد و با سرعت راه افتاد . رو پ شهرزاد

 و

 و خارج کرد و گفت: نینفس زنون با حرص از کوچه ماش نفس

 .دمییو دنبالش دو اطیکل ح نویدختره زور کانگورو رو داره . مثل دوم_

 !ومدیم ریبه گ مگه

 و داد زد: نیبه در ماش دیموهاش و از جلو صورتش کنار زد و با حرص خودش و کوب مرجان

 !دیرو باز کن یدر کوفت نیا_

 دم گوش مرجان گفتم: اروم

 !سیه س،یه_

 ندارن! یشوخ داداشا نیکرد ا یانگار درک نم یول

 کرد! یم غیج غیج یطور نیهم

در اورد و مرجان همچنان خودش و به  یو اسلحه ا اهشیس نیحوصه و خونسرد دست کرد پشت شلوار ج یب واریا

 در
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 شد! ینم دهید یچیبود و چون شب بود ه یدود نیماش یها شهیکرد و ش یم غیج غیو ج دیکوب یم نیماش

 انگار نه انگار. یکردم به مرجان بفهمونم که خفه شه ول یترس به اسلحه نگاه کردم و سع با

 داد! هیتک شیگاه صندل هیچشماش و بست و سرش و به تک یاسلحه رو داد به اروان و با خونسرد واریا

 کرد! کیاسلحه شو که صدا خفه کن داشت و گرفت سمت مرجان و شل هوی اروان

 زدم و شهرزاد هول شد و زد رو ترمز! غیج من

گرد شده به  یسالمه و داره با وحشت و چشما دمیبود برگشتم سمت مرجان که د ستادهیکه ا یوحشت و قلب با

 اروان

 شده بود! دیکنه و رنگش سف یم نگاه

 درست از کنار گوش مرجان رد شدعه بود! ریسوراخ شده بود و ت یکنار گوش مرجان صندل درست

 کرده بودم! یمرجان من قالب ته یجا به

 گفتم: یحرص یبه اروان با حرص و کامال جد رو

 ؟یکن یکار م یمعلوم هست چ چیه_

 کت تکش. بیچشم بسته اسلحه رو گرفت و گذاشت تو ج وارمیو ا واریخونسرد اسلحه رو گرفت سمت ا اروان

 شد و گفت: رهیبه مرجان خ یبا خونسرد اروان

 نکردم ،فقط خفش کردم! یکار خاص_

 و دیکش سشیگونه خ یلرزونش و رو یو دستا ختیاز چشماش فرو ر یمد و قطره اشککم کم به خودش او مرجان

 شدم. رهیدلخور به شهرزاد خ یو با نگاه برگشتم

 کرد. ینگاه م رهیاصال حواسش نبود داشت به مرجان خ شهرزاد

 گفت: یعصب دیلحظه برگشت سمتم و نگاه من و که د هی
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 زنگ بزنه . مجبور شدم! سیو اورد به پل یگوش یدنبالت . حت ادیب خواست یم یول ارمشیخواستم ب یبه خدا نم_

 د؟یکن ینم یهمکار سیحرص گفتم؛ مگه شما با پل با

 راه افتاد و در همون حال گغت: شهرزاد

 !ستین حیهمه کارامونم صح یچرا ول_

 و به اروان دوختم. میو حرص زیام دینگفتم و فقط نگاه تحد یچیه گهید

 کرده بود. خینشستم و بدجور  کشیمرجان و محکم گرفتم و نزد دست

 بود و ساکت! نییهمچنان سرش پا یاروان بودم و مرجانم کم کم حالش بهتر شد ول هینینگاه ذره ب ریراه ز کل

 اونم گند زده بودم. یبه زندگ من

 کنم! یو همه جا خراب م زیهمه چ من

 .میدونم چه قدر تو راه بود ینم

 نگاهم کرد و منم استرس گرفته بودم. دهینگه داشت به خودم اومدم و مرجان نکران و ترس نیماش یوقت فقط

 نگرفتن! ادیداداشا کال زن ها مقدم ترن و  نیشد . ا ادهیپ وارمیشد و ا ادهیو باز کرد و پ نیدر ماش اروان

 شدم و گردنم خشک شده بود. ادهیپ نیداد و منتظر نگاهمون کرد از ماش هیبه در تک شهرزاد

 مارو اورده بودن! ییچه لباسا با

 ... یادیز شیمن بهتر بودم مرجان تاب باب اسفنج باز

 کردم خنده ام و قورت بدم. یشدم و سع الیخ یب

 و کمکش کنه. رهیشدن بگ ادهیخواست دست مرجان و موقع پ شهرزاد

 شد. ادهیمرجان با حرص نگاهش کرد و خودش پ یول

 .میپارک کرده بودن و راحت بود اطیو تو ح نی. ماشمیوارد عمارت شد واریسر شهرزاد و اروان و ا پشت
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 شد! ینم دهید یکیتو تار ادیعمارت بزرگ بود و نماش ز یبزرگ نبود ول ادیز اطیح کل

 بود. یعکس رنگ هیشد و دستش  رهیخ واریاز رو پله ها بلند شد و به ا دهیپر یبا رنگ و رو دیمهش میوارد شد تا

 شده گفت: زیر یگرفته و چشما یبا صدا واریا

 شده؟ یچ_

 بار گفت: نیبه من نگاه کرد و اروان ا دیبا ارد دیدلشوره گرفته بودم مهش میهم استرس گرفته بود ما

 شده؟ یچ دیمهش_

 گفت: دیبا ترد نگران و یبا چهره ا نییشده لنگون از پله ها اروم اروم اومد پا یچ یباند پ ییبا پا نیام

 .میدیدلسا رو د شیازما جهینت_

 گفت: یبا لحن ترسناک واریا

 ادامش؟_

 اب دهنش و لبا سر و صدا قورت داد و گفت: دیمهش

 !ستیکد،تو بدن دلسا ن_

 شدن و من انگار مرده ام رهیهم زمان روم خ واریاروان و ا یو نگاه خون ستادیو زمان ا ستادیا قلبم

 97پارت #

 گفت: یاروم و عصب ییسرش و کج کرد و با صدا واریا

 ؟یچ یعنی_

 کمکش کنه. نیکرد ام یزل زد و با نگاهش انگار التماس م نیبا استرس به ام دیمهش

 کنار ستون رسوند و نشست و اروم گفت: یکالفه خودش و به مبل بزرگ و سلطنت نیام

 یممور ایمثل کد  یزیچ چیاز بدنش ه یقطه ان چیبدنش و تو ه یجا چیه میو چند بار چک کرد شیجواب ازما_
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 !ستین

 داد و لبش و گاز هیتک واریگذاشت و دو قدم بلند به عقب برداشت و به د شیشونیدست مشت شدش و رو پ واریا

 کرد! یو انگار داشت خودش و کنترل م گرفت

 .ختیاز چشماش فرو ر یقطره اشک یکردم که در کمال نا باور یبهت نگاهش م با

شدم که  رهیخ یرنگ ی لهیو فراموش کرده بودم و به اون دو ت زیهمه چ دمید یرو م ایدن بیعجا نیبزرگ تر انگار

 بدون

 !ختیر یاشک از چشماش فرو م یو صدا تنها قطره ها هقهقه

 :دیو غر دیدندوناش و رو هم ساب اروان

 شهرزاد، بدو!_

 از پله ها باال . دییدو دهیپر یبا رنگ و رو شهرزاد

 زد! یپلکم نم یکه حت یادم اهن کیمثل  نیکم کم نگاهش خشک شد به زم واریا

 .دمیترس یکم کم م داشتم

 با بهت و اروم گفت: مرجان

 شد؟ یطور نیچرا ا نیا_

 زدم! خیکردم  یکردم و حس م ینگاه م واریاسترس به ا با

 سرش و بلند کرد و مرجان با بهت گفت: هوی واریا

 !یوا_

 ها به من زل زده بود! وونهیبود مثل د ینگاهش سرد و خال واریا

 گفت: یلرزون یاروم و با صدا مرجان
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 !یحمله عصب_

 رمن و مرجان سنگ یجلو یجور هیپنهون شه و اروان  نیپشت ام دیباعث شد مهش واریگرفته و خش دار ا یصدا

 .رهیبگ

 تونم همراز و نجات بدم. ینم گهیبه خاطر تو د_

 باعث شد دستام و با ترس بند کت اروان کنم و پشتش پنهون شم. نیا من بود و با

 بلند شد که اروان داد زد: هوی واریا

 شهرزاد!_

 واریزدم و به کمر اروان چنگ زدم و ا یغیگرفت که ج زیبه طرفم خ یوحش وونیح کیو سرخ شده مثل  یعصب واریا

 به صورت اروان زد. یچون مشت دید ینم یچیه انگار

 اومد و اروم گفت: واریبه سمت ا نیاما از جاش تکون نخورد. ام اروان

 داداش اروم باش._

و من وحشتم چند  نیافتاد زم یپاش گلوله خورده بود به راحت کیکه  نیو پرت کرد و ام نیزد و ام ینعره ا واریا

 برابر

 نبود همراز بود. لشیشده بود و تنها دل یداره و حاال عصب یمشکل عصب واری. کامال مشخص بود اشد

 نکنه. یو خودش و زخم هیمن تا بتونه ارومش کنه و بق یبود به جا نجایهمراز ا کاش

 اروان و گرفت و خواست بندازتش کنار که اروان نزاشت و داد زد: قهی واریا

 .یدلسا رو بکش ،ممکنهیشد یاالن عصب_

 بار به شکمش. نینداد و دوباره مشت زد به اروان اما ا تیاهم واریا

 ا وان سوخت و حس کردم اون مشت به من خورده! یبرا دلم
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 کنم یحرکت نیکردم اگر کوچک تر یاما من حس م ستادیبا وحشت ازمون فاصله گرفت و رفت پشت ستون ا مرجان

 کنه! یگرتم و خفه ام م یم واریا

 شده گفت: وونهید واریخون تو دهنش و تف کرد و رو به ا اروان

 !شیزارم بکش یاش،نمبزن داد_

 کرد. یشدم که داشت ازم محافظت م یاروان رهیو خ ستادیا یلحظه ا یبرا قلبم

 زد: غیو ترس ج یبا نگران دیمهش

 شهرزاد!_

 با عجله اومد رو پله ها و داد زد : شهرزاد

 کنم! ینم دایامپول و پ_

 داد زد: یروان عصب ا

 تختشه. ریحتما ز شهیتو کوله پشت_

 اروان. ینیتو ب دیزد و با سر کوب ینعره ا هوی واریباال و ا دییبا عجله دوباره دو شهرزاد

که  ستادیبلند شد و جلوش ا نیاورد و حمله کرد سمت من و ام ریفرصت گ واریگرفت و خم شد و ا شوینیب اروان

 واریا

 بهش زد و اومد سمتم و من وحشت زده عقب عقب رفتم. یمشت

 از خودم دفاع کنم! دیبا یطوررفته بود چه  ادمی یحت

 خون شینیکه از ب یو با دستاش در حال ستادیروبه روش ا هویسمتم و دستش و اورد سمت گلوم که اروان  اومد

 و داد زد: واریا ی نهیبه س دیکوب ومدیم

 من و بزن!_



 آبیانتقام 

221 
 

 داد زد: واریا

 حساب دارم! هیدختره تسو نیگمشو اون طرف اروان من با ا_

 و داد زد: واریبه سکم ا دیبار مشت کوب نیو اروان ا دیاز حرفش لرز تنم

 !یش یگفتم من و بزن تا خال_

 و داد زد: واریبه صورت ا دیبار با قدرت مشتش و کوب نیکرد به طرفم حمله کنه که اروان ا یبازم سع واریا

 !یگفتم با من طرف_

کرد و تنها کتک  یحمله کرد سمت اروان. اما اروان از خودش دفاع نم یزخم ریسرش و بلند کرد و مثل ش هوی واریا

 یم

 !!خورد

 کردم. یام گرفته بود و هقهقه م هیگر

 یم یول دیکش یکه درد م نیاورد اروانم با ا یتنش اروان فرود م یقدرتمندش رو رو یرو اروان افتاده بود مشتا واریا

 سمتم! ادیدست از زدنش برنداره و ن واریتا ا دیخند

 داغونش با تیو اروان با همون وضع واریو از پشت رفت سمت ا دییبا عجله نفس زنون از پله ها با سرعت دو شهرزاد

کرد ازاد شه همون موقع شهرزاد امپول و با سرعت زد به  یتقال م واریو محکم گرفت و ا واریا هویشهرزاد  دنید

 گردن

 .واریا

 حال گفت: ین و اروم و بدستاش شل شد و چشماش خمار شد واریا

 همراز._

 به اروان نگاه کردم . هیهوش شد و من با گر یو ب نیزم افتاد

 بار چندم. یو نجات داده بود . برا جونم
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 یدوست داشتن درنده

 98پارت #

 و مبهوتم رو بهش دوختم. جیسرم و بلند کردم و نگاه گ دیمهش یصدا با

 از شهرزاد و مرجان نبود. یخبر

 باشه به واریتموم شده دوستتم گفتم بره باال سر ا رهیو بگ واریا یبرم اتاقش شهرزاد رفت داروها یم و نیمن ام_

 اومد خبر بده. هوش

 پاک کرد و گفت: زشیبول نیو با آست شیشونینگاهش کردم که عرق رو پ یسوال

 اروان و ببر اتاقش، استراحت کنه. ایتو ام ب_

 یحال بود ول یب یکه کم نیا نیکمک کرد و بلند شد و در ا نمیو گرفت و ام نیبغل ام ریز جمیتوجه به نگاه گ بدون

 کرد: یم یشوخ

 !یش یکاکائو م ریش یدار ،یاخ شکالت تو از دست من آب شد_

 زدم. یمحو لبخند

فحش نثار قد و  هی دیرفتن مهش یکه باال م یو برد سمت پله ها و هر پله ا نیغر غر کنان و با هن هن ام دیمهش

 کلیه

 کرد: یم نیام

 وزن کم کن... کمیمردم،  نیام یوا_

 !یتوپم شد کلیقد و ه نیگفت: که تو عاشق هم یم طنتیبا ش نمیام

 پله ها محو شدن. چیتو پ دمیکم از د کم

اش شلوغ  کهیت کهیلخت و ت یگذاشته بود و موها شیشونیپ یجام بلند شدم و اروان پشت به من ساعدش رو رو از

 و
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 فشن شده بودن. مهیدار ن نم

 پاره شده بود. رهنشیچروک و دو دکمه اول پ یو جذبش کم اهیس رهنیتنش نبود و پ کتش

 قدر جذاب بود؟ نیژست شلخته اش ا نیا چرا

 یداد م یشکل م ریتغ ییهویکه کامال  نیرفتم سمتش و آب دهنم و قورت دادم و با توجه به ا دیو با ترد اروم

 دمیترس

 لت و پارم کنه! بزنه

 صداش زدم: اروم

 اروان!_

 بود. دهینکرد. انگار خواب یحرکت

 خورد. یاروم و منظمش به صورتم م ینفسا یکه گرما یشدم و جور کیبار بهش نزد نیصداش زدم و ا دوباره

 اروان، بلند شو!_

 حال شده! یاز ضعف ب ایقش کرده؟  نکنه

 نه! ایتپش قلبش منظمه  نمیقلبش گذاشتم تا بب یگذاشتم و سرم و رو نشیوحشت دستم و رو س با

شد انگار قلبش  عیتپش قلبش سر هوی یتونستم تپش قلبش و حس کنم ول یم یاروم و منظم بود و به راحت اولش

 یم

 !رونیب ادیپوست و بشکافه و پرت شه ب خواست

 قلبش سرم و بلند کردم که خشکم زد. عیبهت و استرس از تپس نا منظم و سر با

 کردن! ی...فقط نگاهم میحالت چیخمار و براق بهم زل زده بودن و بدون ه لهیت ود

 . ستادیانگار ا قلبم

 بلند شدن نداشتم! ییتوانا
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 .رمیکردم االنه که بم یو حس م ستادمیکه گرفته بودم زود ا یکم به خودم اومدم و با استرس وحشت ناک کم

 زد! یصورتم داغ شده بود و انگار بدنم نبض م پوست

 کرد! یبهم نگاه م رهیخرف و خ یب یطور همون

 و براق. یوحش یها لهیت نیا دنینفهم بودم براب فهم یادیمترجم، من ز دمیداشت، شا سینو رینگاهش ز کاش

 من نبود گفتم: یکه انگار صدا ییبا صدا اروم

 خواستم ببرمت اتاقت! ی، م..م..من م زهیچ..چ..چ_

 !نشیه سر داد رو قفسه سباال رفت یو با ابروها نگاهش

 زد با استرس و هول گفتم: خشکم

 !یشد ینم داریاخه ب انه،یتپش قلبت منظمه  نمیخواستم ، ب..بب یمن م ،ین..ن.نه ، اشتباه، ف..فکر کرد_

 داشت گفت: یبیعج طنتیبرام ش یلیکه خ ییشد و با صدا زیخ مین

 نگفتم، گفتم؟ یزیمن چ_

 .واریداشتم سرم و بکوبم به د دوست

 دادم. یبهش آتو م دیو اخم کردم. نبا دمیو رو هم ساب دندونام

 و گرفتم و گفتم: بازوش

 ببرمت اتاقت! دیبا_

 بلند شد و نسبت به اون موقع بهتر بود و انگار جون گرفته بود. خودشم

 رفت. یفقط گرفته بودمش که تعادلش به هم نخوره، وگرنه خودش راه م من

 عطرش بودم. یتازه کشف شده  یگفت و منم غرق بو ینم یچیو اون ه میها باال رفت اروم با هم از پله اروم

 .دیخنک و جد یبو هی
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 کردم. یو بوش و استشمام م دمیکش یخواسته تند تند نفس م نا

 !یکیو بهش نگاه کردم، چه فاصله نزد ستادمیمکس کرد و منم ا یکم میدیپاگرد که رس به

 شد؟ یچ_

 ..یو طوالن قیشد عم رهیجواب به سوالم به چشمام خ بدون

 ه؟یک هیچشمات شب_

 عطرش چه قدر رو اعصابم بود! یبهش نگاه کردم و بو مبهوت

 و با استرس گفتم: اروم

 مادرم._

 رو چشماش نداشت! یو انگار کنترل دیچرخ یمدام رو جفت چشمام م نگاهش

 خش دار گفت: اروم

 خوش به حال بابات._

 نگفت و دوباره حرکت کرد! یزیو اونم چ دمینفهم و منظورش

 موندم. یو بد جور تو خمار دمیو نفهم منظورش

 بود؟ دهیچیقدر پ نیا زشونیچرا همه چ اخه

 حرف زدنشون! یحت

 99پارت #

 و مبهوتم رو بهش دوختم. جیسرم و بلند کردم و نگاه گ دیمهش یصدا با

 از شهرزاد و مرجان نبود. یخبر

 باشه به واریتموم شده دوستتم گفتم بره باال سر ا رهیو بگ واریا یبرم اتاقش شهرزاد رفت داروها یو م نیمن ام_
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 اومد خبر بده. هوش

 پاک کرد و گفت: زشیبول نیو با آست شیشونینگاهش کردم که عرق رو پ یسوال

 اروان و ببر اتاقش، استراحت کنه. ایتو ام ب_

 یحال بود ول یب یکه کم نیا نیکمک کرد و بلند شد و در ا نمیو گرفت و ام نیبغل ام ریز جمیتوجه به نگاه گ بدون

 کرد: یم یشوخ

 !یش یکاکائو م ریش یدار ،یاخ شکالت تو از دست من آب شد_

 زدم. یمحو لبخند

فحش نثار قد و  هی دیرفتن مهش یکه باال م یو برد سمت پله ها و هر پله ا نیغر غر کنان و با هن هن ام دیمهش

 کلیه

 کرد: یم نیام

 وزن کم کن... کمیمردم،  نیام یوا_

 !یتوپم شد کلیقد و ه نیگفت: که تو عاشق هم یم طنتیبا ش نمیام

 پله ها محو شدن. چیتو پ دمیکم از د کم

اش شلوغ  کهیت کهیلخت و ت یگذاشته بود و موها شیشونیپ یجام بلند شدم و اروان پشت به من ساعدش رو رو از

 و

 فشن شده بودن. مهیدار ن نم

 پاره شده بود. رهنشیچروک و دو دکمه اول پ یو جذبش کم اهیس رهنیتنش نبود و پ کتش

 قدر جذاب بود؟ نیژست شلخته اش ا نیا چرا

 یداد م یشکل م ریتغ ییهویکه کامال  نیرفتم سمتش و آب دهنم و قورت دادم و با توجه به ا دیو با ترد اروم

 دمیترس
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 لت و پارم کنه! بزنه

 صداش زدم: اروم

 اروان!_

 بود. دهینکرد. انگار خواب یحرکت

 خورد. یاروم و منظمش به صورتم م ینفسا یکه گرما یشدم و جور کیبار بهش نزد نیصداش زدم و ا دوباره

 اروان، بلند شو!_

 حال شده! یاز ضعف ب ایقش کرده؟  نکنه

 نه! ایتپش قلبش منظمه  نمیقلبش گذاشتم تا بب یگذاشتم و سرم و رو نشیوحشت دستم و رو س با

شد انگار قلبش  عیتپش قلبش سر هوی یتونستم تپش قلبش و حس کنم ول یم یاروم و منظم بود و به راحت اولش

 یم

 !رونیب ادیپوست و بشکافه و پرت شه ب خواست

 قلبش سرم و بلند کردم که خشکم زد. عیبهت و استرس از تپس نا منظم و سر با

 کردن! ی...فقط نگاهم میحالت چیخمار و براق بهم زل زده بودن و بدون ه لهیت دو

 . ستادیانگار ا قلبم

 بلند شدن نداشتم! ییتوانا

 .رمیکردم االنه که بم یو حس م ستادمیکه گرفته بودم زود ا یکم به خودم اومدم و با استرس وحشت ناک کم

 زد! یصورتم داغ شده بود و انگار بدنم نبض م پوست

 کرد! یبهم نگاه م رهیخرف و خ یب یطور همون

 و براق. یوحش یها لهیت نیا دنینفهم بودم براب فهم یادیمترجم، من ز دمیداشت، شا سینو رینگاهش ز کاش
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 من نبود گفتم: یکه انگار صدا ییبا صدا اروم

 خواستم ببرمت اتاقت! ی، م..م..من م زهیچ..چ..چ_

 !نشیته سر داد رو قفسه سباال رف یو با ابروها نگاهش

 زد با استرس و هول گفتم: خشکم

 !یشد ینم داریاخه ب انه،یتپش قلبت منظمه  نمیخواستم ، ب..بب یمن م ،ین..ن.نه ، اشتباه، ف..فکر کرد_

 داشت گفت: یبیعج طنتیبرام ش یلیکه خ ییشد و با صدا زیخ مین

 نگفتم، گفتم؟ یزیمن چ_

 .واریداشتم سرم و بکوبم به د دوست

 دادم. یبهش آتو م دیو اخم کردم. نبا دمیو رو هم ساب دندونام

 و گرفتم و گفتم: بازوش

 ببرمت اتاقت! دیبا_

 بلند شد و نسبت به اون موقع بهتر بود و انگار جون گرفته بود. خودشم

 رفت. یفقط گرفته بودمش که تعادلش به هم نخوره، وگرنه خودش راه م من

 عطرش بودم. یتازه کشف شده  یگفت و منم غرق بو ینم یچیو اون ه میها باال رفت اروم با هم از پله اروم

 .دیخنک و جد یبو هی

 کردم. یو بوش و استشمام م دمیکش یخواسته تند تند نفس م نا

 !یکیو بهش نگاه کردم، چه فاصله نزد ستادمیمکس کرد و منم ا یکم میدیپاگرد که رس به

 شد؟ یچ_

 ..یو طوالن قیشد عم رهیجواب به سوالم به چشمام خ بدون
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 ه؟یک هیچشمات شب_

 عطرش چه قدر رو اعصابم بود! یبهش نگاه کردم و بو مبهوت

 و با استرس گفتم: اروم

 مادرم._

 رو چشماش نداشت! یو انگار کنترل دیچرخ یمدام رو جفت چشمام م نگاهش

 خش دار گفت: اروم

 خوش به حال بابات._

 نگفت و دوباره حرکت کرد! یزیو اونم چ دمیو نفهم منظورش

 موندم. یو بد جور تو خمار دمیو نفهم منظورش

 بود؟ دهیچیقدر پ نیا زشونیچرا همه چ اخه

 حرف زدنشون! یحت

 100پارت #

 یانتقام آب#

 یدیبه قلم مرجان فر#

 .میاتاقش و باز کردم و با هم وارد اتاق شد در

 نبود . ایدن نیجور تو فکر بود و اصال انگار تو ا بد

 .میسمت تختش رفت به

 رنگ و کنار زدم و اونم سقوط ازاد شد رو تخت. اهیمخمل س یشدم و رفتم رو تخت الیخ یو ب بازوش

 لم داد انگار نه انگار کتک خورده! یجور
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 شاخ و دمم؟ یغول ب نیمن هنوز تو اتاق اکرد و منم هول کرده بودم. اصال چرا  ینگاهم م دهیطور دراز کش همون

 .ستمیگرفته اش باعث شد سر جام باا یبرم سمت در که صدا خواستم

 کد کجاست؟_

 اش دوختم و اروم گفتم: رهیروح و ت یب یسمتش و نگاهم و به چشما برگشتم

 همه بال سر من نیو ا چرا سازمان دنبال منه ستیاگر ن ست،یحاال ن یبهم گفت کد تو بدنمه. ول نیدونم الو ینم_

 آورده؟

 رو یاهیو س کیکنارش جعبه ش یداد و از رو عسل هیشد و پاشو رو پاش انداخت و به تاج تخت تک زیخ مین اروان

 در آورد و گذاشت گوشه لبش. گاریس هیو درش و باز کرد و  برداشت

 روشنش نکرد. یول

 ؟یکن یچرا روشنش نم_

 نگاهم کرد و سرد گفت: رهیچپش و باال انداخت و خ یاَبرو

 کنم. یدارم ترک م_

 کنن! یترک م ینجورینگاهش کردم. ا متعجب

 بود گفت: رهیکه به سقف خ ینگاه متعجبم انگار فکرم و خوند که در حال از

 زارمش. یکم کم کنار م یطور نیا_

 گفت: یشکل ییمقدمه نگاه نفوذگرانه اش و به چشمام دوخت و با لحن بازجو یب هوی

 که نجاتت داده؟ هیهمون نیالو_

 .دمیچسب کمیو به در  دمیترس یصداش و لحنش کم از

 کردم و اروم گفتم: دایو پ صدام
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 اره نجاتم داد._

 کرد.. زیو ر چشماش

 ؟یدوسش داشت_

 شده بود. نیکه غم گ یلحن با

 کشتنش. یآره،دوسش داشتم، ول_

 گفت: یگرفته ا یو بهم دوخت و با صدا بشیو عج رهیخ نگاه

 ؟یدوسش داشت یلیخ_

 یادیکه ز ییخب از اونجا یول ،یپرس یسواال رو چرا م نیدوست داشتم بپرسم اخه ا یلیخ د،یکوب یقرار م یب قلبم

 بودم جوابش و دادم: ونیمد بهش

 .یلیاره خ_

 تو جاش جا به جا شد. کمی

 ؟یشد کیبه آراد نزد ؟یریانتقام بگ یخواست یبه خاطر اون م_

 دم! یو دارم به اروان جواب پس م ییکردم اومدم اتاق باز جو یکه فکر مشده بود  یجور هی

 تو هم رفت و اروم گفتم: اخمام

 دم اخه! یاصال چرا من دارم به تو جواب پس م_

 دنمیباالبا د ادیداره از پله ها م دمیکه مرجان و د رونیکرد که بدون توجه بهش از اتاق اومدم ب ینگاهم م داشت

 بود که بهش دیبود احتماال لباس مهش دهیو شرت رو تابش پوش یس هیپاش بود و  نیکه شلوار ج دمیزد و د یلبخند

 بود. داده

 کم کم بچه ها رو شناخته. ومدیو به نظر م نییپا میمرجان از پله ها اومد با
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 نبود. دهیمثل قبل نگاهش نگران و ترس چون

 نشستم و مرجانم روبه رومون نشست دیو کنار مهش ییرایتو پز رفتم

 !ارهیسرم ب ییقراره چه بال ادیبه هوش ب واریا یکه وقت نیکه کد کجا بود و ا نیاسترس داشتم. ا یلیخ

*** 

 و دور شکم برامدش حلقه کرد. دستش

 که کرده بود احتماال هفت ماهه بود. یتوجه به حساب با

 باعث نیخوشحال بود که ا یو از طرف کهیقدر کوچ نیشکمش ا یاسترس داشت که چرا با وجود هفت ماهگ یطرف از

 نفهمه که بارداره! یکس شده

 شرت یاون ت ریز یلیکبود و زخمش و رو شکم برامدش که خ یو به دندون گرفت و تو خودش جمع شد و دستا لبش

 شد گذاشت. ینم دهیو گشاد د بزرگ

 داد و گفت: هیتک پشت سرش کینمور و تار واریو پر بغض سرش و به د اروم

 .ییبابا شیپ میر یو م میش یمن، هردومون آزاد م یغصه نخور کوچولو_

 کرد اروم گفت: یکه شکمش و نوازش م یزد و در حال ییبایپر رنگ و ز لبخند

 .یکوچولو مطمعنم که تو پسر والیه_

 ده! یاز اخالق گندش م هیارث هی.چون عموت حتما به تو  یدرنده ش یوالیدونم قراره ه یاالنم م از

 افتاد و اروم گفت؛ واریآ یچشما ادیدندون نما شد و  لبخندش

 بابات باشه. همون قدر ناز و... هیچشماتم شب_

 شکمش حلقه کنه. یدر باعث شد از جا بپره و دستش و رو یصدا

 اش فرو کرده بود و یمشک نیشلوار ج بیبزرگش و تو ج یو دستا ستادیاومد و روبه روش ا رونیب یکیاز تار یمرد
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 اش رو به همراز دوخته بود. یعسل نگاه

 زنه گفت: یکرد شکمش نبض م یکه حس م یلرزونش با استرس در حال یبا صدا همراز

 ؟یهست یتو ک_

 زد و اروم نگاهش و رو گردن همراز دوخت و گفت: یشخندین پسر

 از طرف مادرت اومدم._

 دنش بود خشک شد و با بهت گفت:دستاش دور گردنبند مادرش که به گر همراز

 ؟یچ_

 101پارت #

 ...دلسا

 روبه رومون. وارمیو ا میمبل ها نشسته بود یرو هممون

 سرخش رو به روم بود. یو چشما سشیخ یو موها یبا رکاب یمبل تک یرو

 استرس و وحشت دستام عرق کرده بود و حتم داشتم رنگ به رو ندارم. از

 شده بود. ریاس لیدل یچاره ب یواقعا گند زده بودم. رمز تو بدن من نبود و همراز ب من

 وار،یکرده بودم. نه از ترس ا بغض

 که برام کرده بودن و نتونسته بودم جبرانشون کنم. ییایبه خاطر تموم خوب بلکه

 دادم. یبود و از استرس پاهام و مدام تکون م نییپا سرم

شده و داداشش و کتک زده. لم داده بود رو  وونهیو د ختهیکه چند ساعت قبل مظلومانه اشک رانگار نه انگار  واریا

 مبل

 کرد. یمن و نگاه م نهیبه س دست
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 شله! ششیکردم چرا ن یکرد و درک نم یمرجان و نگاه م یرکیز ریز شهرزاد

 نشسته بود و صورت اونا هم نگران بود. دیکنار مهش یحال بود ول یب یکم نیام

 که نبودن،اراد و اروان بودن. ییکسا تنها

 که باال تو اتاقش بود و ارادم که کال مثل روحه! اروان

 ؟یدونست یم_

 بخنده. زیو باعث شد شهرزاد ر دمیو از جا پر دمیخش دار و سردش ترس یگاه از صدا ناخدا

 گفتم: عیزده و سر هول

 .دمیهمگفت ف نیام ینه ، نه ، به روح بابام خبر نداشتم، وقت_

 نه. ایگم  یو م قتیخوند که حق یدوخت و من مطمعنم داشت از چشمام م دمیترس یبا نفوذش رو به چشما نگاه

 نه! اینفس بکشم  زارهیو تموم کنه و بگه م شیچشم یکالبد شکاف واریا میدر سکوت منتظر بود همه

 ت:و گف دیزد و دندوناش و رو هم ساب یگردنش و چرخوند و پلک اروم بالخره

 .یکتک خورد نگرانش شد یکه حواست به شهرزاد بود و وقت دمی،دیزد ریت نیبه اون ماش یچه طور دمید_

 شد. یوارینگاهش ا هویکردم که چشماش و به چشمام دوخت و  یو به دندون گرفتم و با استرس نگاهش م لبم

 مبل چنگ زدم و زانوهام و به هم چسبوندم. یزده به دسته  وحشت

 !هیمثل بق شه،یمحافظت م ،ازتمیزنده بمون زارمیم_

 !شدیکردم. باورم نم یبهت نگاهش م با

 گردنش و کج کرد و اروم گفت: هوی

 !یول_

 شد. دیوار و خوش حالم نا ام دیکع گفت قلبم از جا کنده شد و نگاه ام یول دنیشن با
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 ده. منتظر شدم خودش بگه. یجواب نم میبودم که به سوال ها مستق دهینگاهش کردم، فهم منتظر

 . شمیکه همراز زنده و سالم برگرده پ یتا زمان یول_

 شد و ترسناک گفت: لیکردم که خم شد و دستاش و رو زانوهاش گذاشت و به سمتم ما یبهت نگاهش م با

 همرازه! یتو ، در گرو زندگ یبفهمونمت که،زندگ یطور نیبزار ا_

 ...واری: اما ادیمهش

 قبض رو ح شدم! دینگاه کرد که من به جا مهش دیسرش و بلند کرد و به مهش هوی واریا

 مخالفت کنم، چون حق ایبگم  یزیدوختم. حق نداشتم چ نیو به زم سمیدهنم و به زور قورت دادم و نگاه خ اب

 .داشت

 گفت: عیبلند شد تا بره که شهرزاد سر واریا

 مرجان؟_

 رو به یبا خونسرد وارینگاه کرد که ا واریجان تو مبل فرو رفت و با استرس به ابرگشت و به مرجان نگاه کرد و مر واریا

 گفت: شهرزاد

 ؟ینگلیتو هنو س_

و شهرزاد انگار  دیخند نیقرمز شد و ام دیمن گرد شد، مرجان سر جاش خشکش زد، مهش یو که گفت چشما نیا

 یزیچ

 ! شدیم دهیم شل شد و کم کم کل دندوناش داروم ارو ششیشد و ن رهیرو کشف کرده شگفت زدع به مرجان خ و

 برگشت سمت مرجان و گفت: یجد هویداد و بعد  یعالمت هیابروهاش و باال انداخت و به شهرزاد با چشم غره  واریا

 !یبر ییجا یحق ندار ،یش یگروگان ما محسوب م_

 گفت: یسمت شهرزاد و با لحن جالب برگشت
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 شهرزادم مراقبته!_

 ره سمت اتاق اروان. یدونستم م یحرف رفت سمت پله ها و م بدون

 .دمیکش یقیعم نفس

رو لبام شکل  یبردم و لبخند ادیرو از  یکنه، همه چ یداره مرجان و نگاه م صانهیشهرزاد خب دمیکه د برگشتم

 گرفت.

 شدن! یم یبا مزه ا زوج

... 

 گفته بود با مرجان توش بمونم. دیکه مهش یرفتم سمت اتاق یاروم از پله ها باال رفتم و داشتم م اروم

 .دیچسب نیباز اتاق اروان پاهام به زم مهیدر ن دنیبا د یول

 دمیبه داخل اتاق سرک کش یواشکیباز  مهیدر ن یشد و به سمت اتاقش رفتم و از ال روزیپ میکه نه فضول میکنجکاو

 و

 کنارش نشسته بود. وارمیبود رو تخت و ا دهیکه دراز کش دمیو د اروان

 جابه جا شد و با اخم گفت: یکم اروان

 کنم! یتو دماغم لهت م یبزن گهیبار د هیاگر _

 :دمی، صداش و شن دمید یپشتش به من بود و صورتش و نم واریا

 فکر کنم ضربه من اروم تر از ضربه اون دختره بود!_

 و بدجنسانه بود. زیام طنتیکامال ش واریا لحن

 رو لبام شکل گرفت. یطونیش لبخند

 گفت: یرود موضع گرفت و با اخم عصب اروان

 از عمد نزدم! یدون یخودتم م ر،ینه خ_
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 انگار موچ گرفته باشه گفت: عیسر واریا

 ومد؟یدلت ن ه،یچ_

 گفت: ومدیکع به سمت در م یو در حال دیاز جاش پر واریو ا واریشد سمت ا زیخ مین اروان

 درنده ام ، پَر!_

 رونیاز اتاق اومد ب واریکه ا دمیباز اتاق د مهیدر ن یسمت اتاق خودم و خودم و انداختم تو اتاق و از ال دمییدو یفور

 و

 با حرص داد زد: اروان

 عمرا!_

 زنه؟ یزدم و من چرا قلبم تند م هیزدم و به در اتاق تک یقیعم لبخند

 102پارت #

 دستام گرفتم. نیتخت نشستم و سرم و ب رو

 کار کنم! یواقعا چ دیدونستم با یدم. نمشده بو جیگ یلیخ

 وارینامعلوم رو د یاتاق باز شد و مرجان اومد داخل و کنارم نشست و من بهش زل زدم و اونم ساکت به نقطه ا در

 نگاه

 کرد. یم

 شه؟ یم یعاقبتمون چ_

 کردم و گفتم: یباز یانداختم و با انگشتر تو انگشتم باز نییو پا سرم

 .شهیمتوجه نبودت نم یطور نیا دنت،ید ادیم رید یلیخوشحالم پدر بزرگت خ_

 گفت: یبا ناراحت مرجان

 اول حوادث روزنامه ها! تریترسم عاقبت ما بشه ت یتهش خوب تموم شه، م ستیکه رمان ن یزندگ_
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 کرد. یاور ادیترس من و بهم  نیبزرگ تر یکمال خونسرد با

تو دستش که توش سوپ و مخلفاط گذاشته شده بود  ینیو س دیمهش دنیانداختم که در باز شد و با د نییو پا سرم

 از

 بلند شدم. جا

 ن؟یچ نایا_

 کردم. یرو گرفتم متعجب نگاهش م ینیو داد دستم و منم س ینیبا خنده س دیمهش

 خنده هاش گفت: نیب

 .یگفته تو غذا اروان و ببر واریا_

 بهت گفتم: با

 من؟_

 با خنده نشست کنار مرجان و گفت: دیمهش

 فکر کنم. هیجور تنب هیاره، _

 گفت: یبا استرس و هول زدگ هویکردم که  ینگاه م دیبه دست با بهت به مهش ینیس

 شکموهه! یلینشده اروان خ یبدو تا عصب_

 گفت: ییشل و دندون نما شیبا ن مرجان

 اره برو لقمه بزار تو دهن درندمون!_

دادم از اتاق  یفحششون م یلب ریکه ز یباز اتاق و باز کردم و در حال مهیشون کردم و با پاهام در نحرص نگاه با

 خارج

بود و طبق عادت  نییاومد و سرش پا رونیکه از اتاق اروان ب دمیو به سمت اتاق اروان رفتم ک ه اراد و د شدم

 دستاش
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 شلوارش. بیج تو

تو  ینینگاهش و از چشمام سر داد به س یو با خونسرد ستادیالت امن تو همون ح دنیو که بلند کرد با د سرش

 دستم.

 گفت: شخندیچپش و باال انداخت و با ن یابرو

 ؟یآماده به خدمت شهیکال هم_

 زد و از پله ها رفت باال. ینگاهش کردم که پوزخند مبهوت

 بار پشت سر هم پلک زدم. چند

 گن من پرو ام . من زبون درازم. من بدم. یمن و بکش راحت کن. بعد همه م ایخدا

 له کنم؟ نارویمن حق ندارم بزنم ا االن

 و رفتم سمت اتاق اروان. دمیکش یقیو با حرص چشمام و بستم و نفس عم دمیو رو هم ساب دندونام

 کرد. یخمار من و نگاه م یبا اون چشما میاتاق و به زور باز کردم و وارد اتاق شدم و مستق در

 دهیمچ دستم کش هویگذاشتم و خواستم برگردم برم که  یپاتخت یرو رو ینیو قورت دادم و اخم کردم و س دهنم اب

 برگشتم.. هویرفتم و  یو چون با سرعت دغشتم به سمت در م شد

 افتادم رو اروان. بایتقر

 نگاهمون به هم گره خورده بود. میهاش بود و مستق نهیرو س دستام

 باز بود! مهیدهنمم ن یرفت و من خشکم زده بود و حت یم نییتند تند باال و پا نشیس

 موچ دستمم محکم گرفت و من با بهت گفتم: اون

 !؟یکن یکار م یچ_

 زد! یچرخوند و با دقت به هر قسمت از صورتم زل م ینگاهش و تو جز جز صورتم م خونسرد
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 گفت؟ یاراد بهت چ_

 بود؟ دهیاراد و شن یصدا

 داشت من و باز خواست کنه! یلیبه اون داشت، چه دل یچه ربط نیا اما

 رفت تو هم و با حرص گفتم: اخمام

 ولم کن!_

 خواستم. یو نم کیفاصله نزد نیکرد و من ا ینگاه م رهیحرف بهم خ بدون

 خواستم. یتپش قلب و نم نیا من

 کنم . یومباعث شد ناله ار شتریبار فشار دستاش دور موچ دستام ب نیتقال کردم که ا دوباره

 ؟یخوا یاز جونم م یاروان، ولم کن، دردم اومد،چ_

 زد و نگاه مرموزش و بهم دوخت و گفت: یشخندین

 خوام! یجونت و م_

 مرد و گفت: کیبهم نزد یکردم که سرش و کم یبهت خشک شده نگاهش م با

 ؟یکن یو جلب م واریو اعتماد ا یش یم کیهم به من هم به اراد نزد یدونم هم زمان دار ینم یفکر کرد_

 یبرا یباشه. ول یا ینباشه ، جمله عاد تیموقع نیکه تو ا یکس یجمله برا نیا دیباورم شکست. شا ستاد،یا قلبم

 که یمن

 بود. یگرفت ، جمله وحشت ناک و بزرگ یم شهیو دوست داشتم و تازه احساساتم به اروان داشت ر نیالو تنها

 نقشم تموم شد انیکه جر نیارادم بعد از ا یحت ایبودم تا موخش و بزنم  مدهویوقت عشوه ن چیاروان ه یکه برا یمن

 نشدم. کشیوقت نزد چیه گهید

 زد. یبه من تهمت م یپسر داشت در کمال خونسرد نیا حاال



 آبیانتقام 

241 
 

 صورت اون بود. یاروان افتاده بودم و صورتم از باال روبه رو رو یرو من

بهت  هویو چشمام غرق اشک شد و اون نگاه خونسردش  دیاون قدر به گلوم چنگ زد که چونم اروم اروم لرز بغض

 زده

 شد رتیپر از ح و

خورد  زیگونم و اون قدر درشت بود که ل یرو دیو لغز ختیفرو ر ختن،ینر یقطره اشکم با وجود تمام تالشم برا نیاول

 و

 رو گونه اروان. افتاد

 کردن. یرو گونه اروان سقوط م یپ ایپ ممیاشک بعد یها قطره

 .دمیسمت در که صداش و شن دمییاز جا بلند شدم و دو عیموچ دستم. و ول کرد و من سر هوی اروان

 دلسا._

 و رفتم سمت اتاق خودم و خدارو شکر مرجان نبود و رونیب دمییو کالفش از اتاقش دو یعصب یتوجه به صدا بدون

 کز کردم و سرم و رو پاهام گذاشتم. یگوشه ا من

 قدر تو عشق و دوست داشتن بدشانس بودم؟ نیا چرا

 103پارت #

شد  یداشتم. باورم نم یکردم و سر درد بد یم نیف نیبود و ف ختهیزانو هام گذاشتم و موهام اطرافم ر یو رو سرم

 که

 کنم! یم هیمثل اروان گر یکس یبرا یطور نیا دارم

 !یباش هیاهل گرخورد ،  یبهت نم_

 دوختم. نیبه زم یو فور سمینگاه خ نیام دنیو بلند کردم و با د سرم

 و شرت قرمزش گذاشت. یس بیدستاش و تو ج نیام
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 و انداخت و گفت: طونشینگاه مرموز و ش بهم

 !مینقشه دار یکل نییپا ایجمع کن ب نتویف نیف_

 یو به چشما نهیو از جام بلند شدم و رفتم جلو ا دمیکش سمیبهت نگاهش کردم و دستم و محکم رو صورت خ با

 قرمز شه. مینیچشمام و ب ریز یفور هیشد بعد از گر یباعث م دمیپوست سف دمیکش یشدم و پوف رهیخ قرمزم

 زد و گفت: ییلبخند دندون نما نیام

 پاک نکن اشکات و! ادیز_،

 بهت برگشتم سمتش و گفتم: با

 چرا؟_

 رفت گفت: یلنگون م که به سمت در لنگون یحال در

 !یکن هیدوباره گر دیشا_

 .رونیبهت بهش نگاه کردم و اون با خنده رفت از اتاق ب با

 .دمیو دندونام و رو هم ساب دمیکش یقیو نفس عم دمیکش قیمکس کردم و چند تا نفس عم یکم

 محکم باش، دلسا،محکم!_

 .نییو پشت گوشم دادم و از اتاق خارج شدم و بدون نگاه کردن به در بسته اتاق اروان از پله ها رفتم پا موهام

 جمع شده بودن! یگرد زیهمه دور م یسالن اصل تو

 گرد گرفتن انگار! زیم

 بود و کنارش اروان نشسته بود و نگاه خمار دهیروش پوش یشرت سورمه ا ویس هیتنش بود فقط  یهمون رکاب واریا

باز  قهیکردم نگاهم به  یگرفتم و سع بیعج ینگاهم و از اون نگاه با حس عیسر یلیکه به چشمام دوخته شد خ اروان

 یت



 آبیانتقام 

243 
 

رو دسته  یقرمزش به حالت با مزه ا یچهار خونه مشک رهنیشهرزاد با پ دمیبرگشتم و د فتهیرنگش ن یمشک شرت

 مبل

 چهار زانو زده.و  نشسته

 گرفتن. زیم ریهمو از ز یدستا دیشد د یدقت م یکنار هم نشسته بودن و با کم نیو ام دیمهش

به  هیدور از بق یشدم که کم یاراد رهیو خ یدوختم و تازه متوجه نگاه اب زیمرجان نشستم و و نگاهم و به م کنار

 وارید

 داده بود. هیتک

رو  یبیرگ و عج ییتک تکمون دوخت و چرخوند و در اخر فندک طال ینگاهش و به چشما یاروم و جد واریا

 انداخت

 .زیاورد و گذاشت رو م رونیب بشیچرم و عج فیاز تو ک گاریس هیو  بشیو اروانم دست کرد تو ج زیم رو

 104پارت #

 :واریا

 بزرگ شده سیپسر وارد گروه هاکان و رئ کیکه  دمیفهم_

 قبولش کنن. یبزرگ فور سیداره که باعث شده هاکان و رئ یو جاسوس یسابقه درخشان ادم کش کیپسر  نیا و

 گذاشت و ادامه داد: زیمشت شدش رو روم یدستا اروان

 که همراز اون یو رفته درست قسمت بهیعج یشده و کم داشیپ ییهوویپسره  دمیکه کردم فهم یقاتیبعد از تحق_

 .جاست

 اطالعات و اراد داده نیگروه و ا نیرفته تو ا یباز یو انگار با پارت ستیازش ن یاثر و مدرک چیپسره بهنامه و ه اسم

 .بهمون

 تونست ببندتش! یهنوزم باز بود! کال انگار نم ششیتو جاش جابه جا شد و ن یکم شهرزاد
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 پسره نیبرسم ، ا یجالب یو تو سازمان هک کنم و از اون جا به جاها شیو شخص ی: تونستم اطالعات خصوصشهرزاد

 .ستین ادمیداشت االن  یبیغر بیاسم عج هی ستیاسمش بهنام ن اصال

 بزرگ و هاکان شده. سیوارد سازمان رئ یو جاسوس هیمعلومه نفوذ خالصه

 داد گفت: یکه موهاش و باال م یبازش در حال شیبا همون ن نیام

 شده! کیو چرا اومده به همراز نزد هیک سشیرئ ستیمعلوم ن یومعلومه پسره ضد سازمانه ول ستین سمیاز افراد پل_

 کردم. دایادرس پسره رو پ سیپل سیکردم و با کمک رئ یو برس شیاطالعات اصل من

 اروم گفت: دیمهش

 یبزرگ دوم سیاز افراد رع یبهنام قالب نیبزرگ داره ، ا سیکه سازمان دوتا رئ ییکه از اون جا میزن یحدس م_

 باشه.

 گفتم: اروم

 اراده؟ یپدر ناتن یعنیبزرگ  سیرئ نیضد ا رانهیکه خارج از ا یبزرگ دوم سیرع یعنیپس _

 تکون داد. دییسرش و به عالمت تا دیمهش

 اروم گفت: واریا

 گم انیجر م،یکن یم دای. همراز وپمیزن یچند تا نشون م ریت هیشدن، با  دهیبدون د میکن بیپسر ه رو تعق نیاگر ا_

 .میسازمان و نابود کن میتون یو م میکن یم دایوم رو پبزرگ د سیرئ م،یفهم یکد و م شدن

 کنه؟ بیقراره پسره رو تعق ی: کاروان

 سرش و بلند کرد و بهم زل زد و گفت: واریا

 رن دنبالش. یدلسا و اراد م_

 :میبهت هم من هم در کمال تعجب اروان گفت با
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 ؟یچ_

 نگاهم به اروان خشک شد و اون زود خودش و جمع کرد و من من کنان گفت: من

 دلسا چرا با اراد؟ یعنی..زهیچ_

 ابروهاش و باال داد و گفت: واریا

 چرا با اراد نه؟_

 بود انگار منتظر جواب بود. رهیخ واریشرارت بار ا یخشک شده به چشما یطور نیهم اروان

 بود! یخودم اومدم و وقت تالف به

 !ستیبه اروان ن یازین میایمن و اراد از پسش برم واریا_

 !دمیشد و اروان نگاه وحشت ناکش و بهم دوخت و من لرز طتنتیدونم چرا نگاهش پر از ش یبه من زل زد و نم اراد

 شد و گفت: رهیبه اروان خ یبیبا شرارت عج اراد

 گذره! ی، خوش م میخور یم میریگ یم میخوراک بشیاره تو راه موقع تعق_

 شده بود انگار داره یجور هیاروان  افهیتا بخنده اخه ق زیم ریخنده و مرجان رفت ز ریزد ز یو گفت شهرزاد پق نیا تا

 کنه! یم سکته

 زد! شخندین وارمیا یحت

 گفت: یخفه ا یبلند شد و با صدا زیاز پشت م هوی اروان

 جلسه تمومه!_

 از اتاقا. یکیبرا همه تکون داد و رفت تو  یزد و سر یطونیشو اراد لبخند  دمیکش یکه رفت نفس راحت اروان

 صبح اماده باش دلسا حواستونم جمع! شی: از ساعت شواریا

 افته. یب یاتفاق هیکردم فردا قراره  یبراش تکون دادم و اونم نگاه ترسناکش و ازم گرفت و من حس م یسر
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 زهیر یو به هم م میکه زندگ یاتفاق

 105پارت #

 دلسا!_

 زد. یداد و صدام م یو باز کردم و نگاه خمارم و به مرجان دوختم که داشت تکونم م نمیسنگ یپلکا

 ؟یچته سر صبح_

 زد تو سرم و گفت: یکیحرص  با

 لهت نکردن. ومدنیکردن پسره، همه منتظرتن ، پاشو تا ن بیتعق دیمگه قرار نبود با اراد بر_

 .نییبه مرجان زدم که پرت شد از رو تخت پا یلگد هویاکم گذاشتم و سر درد ن یو دستم و رو دمیکش یکالفه ا پوف

 زد و گفت؛ یغیبهت ج با

 !یروان_

 زدم و از جا بلند شدم و رفتم سمت حموم که مرجان بالشت و برداشت و پرت کرد سمتم که زود در حموم و یلبخند

 و بالشت خورد به در.، بستم

 و منم ومدیمرجان م یفحشا یصدا

 سر حال شم و خواب از سرم بپره. یتا کم خیدوش آب  ریآب و باز کردم و رفتم ز ریام و در اوردم و شلباس یفور

 پاره پوره خودم نداشتم و همون و نیشلوار ج نیجز هم یو شلوار دمیو پوش دیمهش ییو کوتاه اهدا اهیس یمانتو

 و به ساعت بزرگ و نییسرم انداختم و با سرعت از اتاق خارج شدم و از پله ها رفتم پا یو رو یو شالم مشک دمیپوش

 سالن نگاه کردم. یاصل وارید یرو ییطال

 بود. قهیو چهل دق پنج

 ها! کهیقدر تار نیچرا اتاقم ا گفتم



 آبیانتقام 

247 
 

 گفت. یالزم و به اراد م یداشت نکته ها واریبودن و ا داریب همه

 سالم._

 و پرت کرد سمتم و منم یاهیس یکوله پشت نیام برگشتن سمتم و همه

 نگاهش کردم. یگرفتمش و سوال یفور

 و گفت: ستادیا دیمهش کنار

 توشه و اسلحه هم هست. یضرور یزایچ_

 از اروان نبود. یدوشم انداختم و خبر یو تکون دادم و کوله رو رو سرم

 دوشش جابه جا کرد. یاور کتش و رو اراد

 و ترسناکش گفت: یبا لحن جد وارینگاه کرد و ا رهیخ بهم

 خوام. یگم،اشتباه ازتون نم یبار اخره که م_

 کرد ینگاهمون م دیراحت نبود که هنوزم ترسناک و با تحد الشیانگار خ واریو ا میتکون داد یمن هم اراد سر هم

 کامال مشخص بود چه قدر همراز و دوست داره. و

 زدم و اروم گفتم: یرد، براش چشمکک ینگاهم م یبا نگران مرجان

 .امیم یزود_

 راحت شد که لبخند زد. یکم الشیخ انگار

 !ومدنیهم پشت ما م هیو بق میسمت در و از عمارت خارج شد میرفت

 رو بهشون گفت: هوی واریا

 د؟یندار یشما کار و زندگ_

 باز گفت: شیبا ن نیو که گفت همشون هول شدن و ام نیا
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 بدرقشون خب! میاومد_

 و گفت: دیکش یپوف نینگاه کرد که ام نیزل زده به ام یطور نیهم واریا

 تو تا نخوردتمون! میبر دیایب_

 زد و رفتن داخل. یلبخند نیبرام دست تکون داد و ام دیمهش

 اومد سمتم و بغلم کرد و منم محکم بغلش کردم، خدارو شکر که بود مرجان

 نگاه کرد و اروم گفت: بهم

 قب باش.مرا_

 تکون داد و رفت سمت عمارت . یاراد دست یزد و برا یبهش زدم و اونم لبخند یبخش نانیاطم لبخند

 و گفت: دیاومد سمتم و لپم و کش یفور شهرزاد

 مراقب باش._

 سمت عمارت و شهرزادم دییدو ادیشهرزاد داره م دیجوابش و بدم که با عجله با اراد دست داد و مرجان تا د خواستم

 دنبالش! دییدو

 زد: غیج مرجان

 ؟یایشهرزاد کجااا م_

 داد زد: شهرزادم

 گفته مراقبت باشم. واریا_

 :دمیمرجان و شن غیج یتو عمارت و صدا دنییدو

 دنبالم! این ،ییرم دسشو یدارم م_

 و برگشتم سمت اراد. دمیخند
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 .میبهتره بر_

 بهمون کرد و گفت: یزیام دینگاه تحد بیدست به ج واریا

 فعال!_

 .میپارک شده و نشست یبلند مشک یسمت شاست میکه رفت رفت واریا

 پشت فرمون نشست و عقب عقب روند و از عمارت خارج شد. اراد

 دوختم. نیماش شهیحوصله نگاهم و به پشت ش یرخ ارومش زل زدم و ب مین به

 اراد! یساعت طاقتم تموم شد از الل میاز ن بعد

 ؟یکن یم انتیبفهمن بهشون خ تیعمو و پدر ناتن یایاالن باهام م یترس ینم_

 نگاهم کرد. حیزد و عاقل اند صف یشخندیسمتم و ن برگشت

 و نگه داشت و گفت: نیو برد سمت پمپ بنز نیماش

 من جاسوسم. دنیاونا فهم دن؟یچهره من و ند واریکه حمله کردن خونه ا یروز یفکر کرد_

 واب لحن پر تمسخرش گفتم:در ج هیبهت نگاهش کردم و بعد چند ثان با

 ؟یخورد یاها همون موقع که کتک م_

 !رونیب نیاز ماش دیکش ییهویاراد و با زور و  یکیدر سمت اراد باز شد و  هویکرد که  یبا حرص نگاهم م اراد

 هویکنم که  کیاراد تا به سمت طرف شل یوحشت دست کردم تو کوله و اسلحه در اوردم و خم شدم سمت صندل با

 و در و بست و دنده غقب گرفت و با سرعت راه افتاد! نینشست تو ماش رونیکه اراد و انداخته بود ب یکس

 بهت اسلحه تو دستام و انداختم و گفتم: با

 اروان!_

 106پارت #
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.. 

بود و چند نفر دورش جمع شده  یبود و سرتاپاش خاک ستادهیسمتم و دنده عقب گرفت و اراد با بهت ا برنگشت

 بودن.

 زدم : غیبهت ج با

 ؟یکن یکار م یچ یدار_

 !نیدر ماش دمیسرم داد زد که چسب یجور

 خفه شو!_

 بگم. یچیروند که جرعت نداشتم ه یبود و وحشت ناک م یقدر عصب اون

 رفته بود رو موخم. شیگوش یخورد و صدا یمدام زنگ م شیگوش

 و و نگه داشت و با حرص نیکت تکش و ماش بیو برداشت از تو ج شیبهش بگم که گوش یزیچ هیسمتش  برگشتم

 داد: جواب

 وار؟یآ هیچ_

 حرص چشماش و بست و گفت: با

 کردم! ادشیپ نیبا احترام از ماش یلیآراد غلط کرد، من خ_

 گرد شد و با بهت گفتم: چشمام

 مارمولک!_

 بهش گفت که با حرص جواب داد؛ یزیچ هی وارینگاهم کرد و انگار ا زیام دیبرگشت تحد اروان

 من چون به کار اراد و دست فرمونش اعتماد نداشتم اومدم. ست،ین یطور نیاصال ا_

 چند لحظه مکث با حرص گفت؛ بعد
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 نرو رو اعصابم حواسم هست، داد نزن!_

 گرفتش گفت: یاش رو بهم دوخت و با صدا یرو انداخت رو داشبرد و برگشت سمتم و نگاه وحش یگوش

 ؟یبا اراد بر ید یم هیترج که_

 و گفتم: نیبه در ماش دمیترس چسب یبهت و کم با

 !یکن یکار م یچ یاروان دار_

 !دمیمتر پر هیزد که  یداد دوباره

 جواب من و بده!_

 زدم گفتم: یتند تند پلک م یکه عصب یگذاشتم و در حال رهیدستگ یلرزونم و رو یدستا

 !ستین یزنه، چون وحش یچون مثل تو داد نم_

 بازوم و گرفت و من و کشوند سمت خودش که کل استخونام خورد شد! یشدم چون جور مونیاز حرفم پش کال

 :دیشدش غر دیکل یدندونا یو اونم تو صورتم از البه ال دمیکش یخفه ا غیج

 و بهت بگم. یراز هیدلسا بزار _

 بودم. رهیخ یعصب یها لهیوحشت و خشک شده به اون ت با

 :دیغر دوباره

 رو از دست دادم، یکیبار  هیمن _

 بار اروم تر نیرفته بود دوباره اما ا ادمی دنیصفر بود و من نفس کش بایو خم کرد تو صورتم و فاصله لبام و تقر سرش

 :گفت

 .رهیبه هدفم بگ دنیرس یتونه جلوم و برا ینم یزادیادم چیبار ه نیمطمعن باش،ا_
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 نیو ا یخمار و وحش یچشما نیا دنیفاصله کم و د نیگه مگه ادم با ا یم یچ دمیفهم یزدم و نم یتند پلک م تند

 عطر

 از حرفاش بفهمم. یزیتونستم چ ی...مگه م و

 بهت اروم گفتم: با

 به من داره؟ یولم کن، هدفت چه ربط_

 که نزاشت.و با حرص گفت: رمیازش فاصله بگ خواستم

 !یچون تو هَدِف من_

 انگار تموم شد. ایو نفسم گرفت و دن ستادیا قلبم

 تونستم بگم. ینم یچیکردم و ه یبهت نگاهش م با

 و روشن کرد و با سرعت روند. نیازم فاصله گرفت و ماش هوی

 !یجمله معمول کی ایابراز عالقه بود  نیکردم بفهمم ا یم یزدم و چشمام و بستم و سع هیتک میصندل به

 و نگه داشت. نیکه خونه پسره اونجا بود ماش یزد تو کوچه ا نیو بنز نیماش نیکهه تو پمپ بنز نیاز ا بعد

 .میبود زل زده بود انیکه روش پالک پنجاه و چهار نما یرنگ و بزرگ دیحرف به در سف یدو ب هر

 ابراز نیدونستم ا یو من نم مینبود و هر دو غرق در افکار مختلفمون بود نجاینه فکر من و نه احتماال فکر اون ا یول

 بزارم! یچ یاروان و پا یپوست ریز عالقه

 ناراحت! ایحال باشم  خوش

 . میبود یمنتظر بهنام قالب نیبود که تو ماش یساعت و خورده ا کیبود و ما  می، هشت و ن ساعت

 رو در اوردم و درش و باز کردم و آب خوردم و یآب معدن یو باز کردم و بطر پشیپاهام گذاشتم و ز یرو رو کوله

 هنوزم در سکوت جلوش زل زده بود. اروان
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 گفت: هویگشتم که اروان  یخم شدم و دنبال درش م نییرو ببندم که درش افتاد پا یدر بطر اومدم

 اومد!_

 باال که اروان گفت: ن امیب خواستم

 . رونیب این_

 روم گفت:-همون حالت خم شدم و اسلحه رو هم برداشتم و اروان ا تو

 باال. ایب_

 رنگ پارک شده. اهیرفت سمت بنز س یکه م دمید یال و از پشت پسر قد بلنداومدم با زود

 کرد. ینگاه م نشیبه پسر و ماش رهیشد و اروان خ نشیماش سوار

 گفتم: عیپسره راه افتاد و از کوچه خارج شد و من سر نیماش

 !میکن یبرو االن گمش م_

 پسره نگاه کرد و گفت: نیبه رفتن ماش ینگاه کردن بهم با خونسرد بدون

 که همراز توشه رو داشته. ییمدت ادرس جا نیتمام ا وارمیکنم. ا یرو گم نم یکس ابمیمن رد_

 نیو روشن کرد و اروم اروم از کوچه خارج شد. و دنبال ماش نیکامال خارج شد از کوچه اروان ماش نیماش یوقت

 بهنام

 دور بود. یلیافتاد اما فاصلشون خ راه

 د؟یهمه مدت همراز و و نجات نداد نیپس چرا ا د؟یستیسازمان ن یاصل یو اعضا والیمگه شما درنده و ه_

 نیچون تو هم میو درنده شد والیاز بهنام ماشن و نگه داشت و گفت: ما ه نیچراغ قرمز اندازه چهار تا ماش پشت

 سازمان

 تن مثل ما باشن.هم هس یا گهیپس مطمعن باش استادامون و افراد د م،یشد بزرگ

 و. واریچون نه الفرد و داره نه من و نه ا یشده تا حدود فیضع سازمان
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 کنن، یما اونا مدام جاش و عوض م ینه برا یهمراز سخت هست ول یکردن جا دایه،پیبازم قو یکدوممو نداره ول چیه

 سه بار! دیهفته شا هی تو

 کردم ، برامون بسه! سکیبار ر هی. من میکن سکیسر جون همراز ر میتون یما نم و

 .میقانع شدم و خوش حال شدم جواب و داده! دوباره پشت سرش راه افتاد کامال

 که میدونم چه قدر رفته بود ینم

 هم افتاد. هیشکست و موتور نهیبغل خورد و ا نهیاز کنارمون رد شد و به ا یموتور هی هوی

 ه و انگار توجهش بهمون جلب شد!بهنام که جلومون بود مکث کن نیباعث شد ماش نیهم

 رو فرمون وپداد زد: دیبا حرص کوب اروان

 !یلعنت_

 .شهیبه ش دیکوب یبلند شد به دعوا کردن و م هیموتور

 رفت! یبهنام زل زده بود و بهنامم نم نیبه ماش میمستق اروان

 و گفت: دیدندوناش کش یزبونش و رو اروان

 !دیفهم_

 !شهیبه ش دیکوب یهم مدام م هیموتور

به سمت  شهیدر اورد و گرفت و از پشت ش یو اسلحه ا بشیو دست کرد تو ج هیاروان برگشت سمت موتور هوی

 پسره

 فاصله گرفت! نیاز ماش دییگرفت که پسره با وحشت دو نشونه

 مون و بارو فر دیکرد گاز داذ و اروان کوب جادیا یبد یکه صدا یجور یادیبهنام با سرعت ز نیماش هویلحظه  همون

 حرکت کرد و داد زد: سرعت
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 .میکن یم بشیتعق دیفهم_

 گرفت. یو سبقت م دیکش یم ییال نایماش نیبهنام با سرعت ب نیماش

 ما هم بد تر از اون ! و

 چنگ زده بودم و اسلحه رو محکم تو دستم گرفته بودم. رهیبه دستگ دهیترس

 رفت. یرفت دنبالش م یزاشت فرار کنه و هر جا م یاروان نم نشیماش

 .میکوچه و ما ام دنبالش وارد شد هیناچار شد بره تو  پسره

 ذوق گفتم: با

 بمبسته! مشیاروان گرفت یوا_

 دونستم. یو نم شیکردم اسم واقع یصداش م شیبه اسم قالب دیونگه داشت و من با نیماش پسره

 بهنام نتونه خارج شه. نیود که ماشنگه داشته ب یو جور نیدست برد و اسلحه شو برداشت و ماش اروان

 شد. ادهیپ نیبهنام باز شد و اروانم از ماش نیماش در

 یم ادهیپ نیکه داشت از ماش یشد و اسلحه مو نشونه گرفتم سمت پسر ادهیبا استرس و ترس در و باز کردم و پ منم

 داشت اسلحه بود. یقیعم یو تو دست چپش که سوختگ شد

 کرده منتظر بودم برگرده. زیر یچشما با

 سرش و برگردوند که.. هوی

 بودم. رهیخ یعسل یها لهیو من خشکم زده بود به اون ت ستادیا ایدن

 گنگ بود برام... اسمش

 زنده بود! نیبود! الو زنده

 107پارت #
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 رفت و اسلحه از دستم افتاد و اروان سر برگردوند و به من خشک شده نگاه کرد. جیگ سرم

 باز بود و چشمام نا باورم غرق اشک. مهیبه زبون اوردن اسمش ن یدهنم برا که یمن

 و نداشت. دنمیتوقع د اونم

 بود و پر از خواهش و التماس! سیکنارش افتاده بود و نگاهش خ زونیاو دستش

 در گردش بود. نیمن و الو نینگاهش ب اروان

 برگردوند. ایاروان من و به دن یعصب یصدا

 ؟یشناس یم و نیدلسا تو ا_

 !یکاره ا یکه من با دلسام، تو چ نیبه صورت الو دیکوب ینبود. انگار داشت م یگفتنش معمول دلسا

 دهنم گذاشتم و نا باور گفتم: یلرزونم و رو یدستا

 !یزنده ا_

 . بعد از دو سال!دمیو شن صداش

 دلسا!_

 .دیدندوناش غر یکبود از ال یبرگشت سمتش و با صورت زیت اروان

 تو؟ ،یاسمش و االن صدا زد_

 کالفه به اروان نگاه کرد. نیالو

 خودم اومدم و با بغض داد زدم. به

 ؟یمدت زنده بود نیتو تمام ا نیالو_

 زدم: غیتونستم خودم و کنترل کنم عقب عقب رفتم و ج ینم
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 و من مردم! یتو زنده ا_

 زدم: غیگرفتم ج یقرارم با صدا یب یاشکا نیدستام گرفتم و ب نیو ب سرم

 سوختم؟ یانتقام مرگت م شیو من تو ات یتو زنده بود نیالو_

 زل زد و گفت: ونیگر نیبه الو بیعج یا نهیگردنش و کج کرد و با نفرت و ک اروان

 !وونیکثافت، ح_

 .ستادیزدم و عقب رفتم و اروان جلوم ا غیبه سمتم اومد و من ج سشیخم شده و نگاه خ یبا شونه ها نیالو

 دورگه شده از بغض گفت: یبا صدا نیالو

 دم، گوش کن به حرفام. یم حیتوض_

 :دیو گرفت و غر نیالو قهیاسلحش و انداخت و  اروان

 !یزارم تو حرف بزن یمن م یرو چه حساب فکر کرد_

 و داد زد: نیتو صورت الو دیبگه که اروان با سر کوب یزیخواست چ نیالو

 !سیحرف نزن، ه_

 :دیبرگشت سمتم و بازوم و باخشم گرفت و غر هویوان خم شدم که ار هیگر با

 االن. نیجا، هم نیکشمش، هم یم زهیچشم هات بر نیاز ا گهیقطره اشک د هی وار،یبه جون آ_

 یو عمل دشیدونستم تحد یو پاک کردم و م سمیخ یبا چونه لرزونم چشما یشدم و بغضم و قورت دادم و فور الل

 یم

 نبود! یکم زیبراش چ واری.جون اکنه

 برداشت و به اروان با خشم نگاه کرد. شیمتورم و خون ینیب یدستش و از رو نیالو

 گهیبود که حاال د یعسل یها لهیزده و مبهوتم به اون ت رتیاورد و من نگاه ح رونیب نیو از تو ماش شیگوش اروان
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 نداشتم. یحس بهشون

 کرده بودن. اهینگاهش دلم و س یبود و حاال همون عسل دهیدلم براشون لرز یکه روز ییها لهیاون ت به

 نگاه لرزون و ملتمسش و هنوز به من دوخته بود. نیو الو ستادیا نیالو یروبه رو اروان

 خودش نشونه رفت و گفت: یو دو انگشتش و به سمت چشما نیالو نهیبه س دیکوب اروان

 !یچشم ها نگاه کن نیبه ا دیبا_

 :دیبا دست به من اشاره کرد و غر بعد

 نه اون چشم ها!_

 شد. رهیبا حرص به اروان خ نیالو

 گفت: ضیبا غ اروان

 دوم سازمان و گول زدن به سیبا رئ یو همکار یجنازه! تو به خاطر جاسوس یمنو. اقا نیخوب چشات و باز کن و بب_

 .یایبا ب دیبا دلسا،

افتاده بود  نشینگاهش به اسلحه خودش که کنار ماش نمیود زل زد و الوافتاده ب نیبه اسلحه اش که رو زم اروان

 رهیخ

 .موند

 با پوزخند گفت: اروان

 !متیببر گهیجور د هی میتون یام م ای_

 نگاه خستش و بهم دوخت و گفت: نیالو

 بدم. حیبراش توض دیبا ام،یهر جا دلسا بره منم م_

 با حرص داد زد: اروان
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 باشه. یحیکنم اگر توض یدندونات و خورد م ست،ین یحیتوض_

 رفت. یم جیواقعا گ سرم

 .دمیموتور شن یصدا

 اومد تو کوچه و دو نفر روش نشسته بودن که از لباساشون شناختمشون. اهیموتور بزرگ و س هیکه  دمیو د برگشتم

 دوختم. واریکاسکتشون و که در اوردن نگاهم و به شهرزاد و اراد و ا کاله

 .دیپر نییدوخت و از رو موتور پا نیگاه ترسناکش و به الون واریا

که اروان با احترام از  نینگاهش و به سمت من چرخوند و بعد با حرص به اروان نگاه کرد، احتماال به خاطر ا اراد

 نیماش

 بود! یکرده بود حرص ادشیپ

 بود گفت: رهیخ نیکه به الو یمحکم اومد سمت اروان و در حال ییو زد باال و با قدم ها ناشیاست واریا

 به زور هست؟ ازین_

 با پوزخند گفت: اروان

 .ادینه داداش، خودش م_

 .نشیو گرفت و کشون کشون بردش سمت ماش نیالو یسرش و تکون داد و بازو اروان

 رفت. یباهاش م نمیالو

 خواست یانگار خودش م نمیو الو نیو گرفت و خم کرد و انداختش تو ماش نیو باز کرد و سر الو نیدر ماش واریا

 .ادیب باهامون

 زنگ زده. واریو برداشته به ا شیکه گوش یکه اروان موقع دمیراه افتاد و من فهم واریا

 راه افتاد. واریبدون نگاه کردن بهمون کاله کاسکتش و رو سرش گذاشت و پشت سر ا اراد
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 شد اسلحه من و خودش و برداشت و با و کالفش و بهم دوخت و با حرص خم یبرگشت سمتم و نگاه عصب اروان

 گفت: حرص

 افت! یراه ب_

 جدا کردم. نیحس و مردم و از زم یب نگاه

 شدم و اونم راه افتاد نیماش سوار

 108پارت #
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 خورد. یاروان تو گوشم زنگ م یو باز کردم و صدا نمیسنگ یپلکا

 بغلت کنم؟_

 کرد. ینگاهم م شخندیشدم که با ن رهیو چشمام و باز کردم. و به اروان خ دمیو گفت با سرعت از جا پر نیا تا

 کنه. دارمیخواست ب یشده بود و کنار من خم شده بود و م ادهیبودم و اون پ نیماش تو

 نگاهش کردم و گفتم: یجیگ با

 شده؟یچ_

 گفت: یو جد ستادیفاصله گرفت.راست ا ازم

 .ایب م،یدیرس_

 سمت عمارت رفت. به

 شدم. ادهیپ نیرو برداشتم و از ماش یو منگ کوله پشت جیگ منم

 یروشن داخل عمارت کم یبود و نور چراغا کیلرزون به سمت عمارت رفتم و همه جا تار یسر اروان با قدما پشت

 و روشن کرده بود. اطیح
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 غیکرد و اخرم ج یبه اروان نگاه م یکه با نگران دمیو شهرزاد و د دمیعمارت که باز شد. از پشت اروان سرک کش در

 و گفت: دیکش یو بامزه ا دخترونه

 د؟یکرد یخدا مرگم، با دلسا گل باز_

 !یچرا گفته گل باز دمیشد و فهم رهیداغون اروان و خودم خ یخاک یبه لباسا نگاهم

 شهرزاد و هول داد کنار و از کنارش گذشت و وارد شد. اروان

 شد و گفت: رهیبهم خ یدستاش و رو شونم گذاشت و با نگاه مظلوم شهرزاد

 .یپسر دروغ گو بود هیتو که دو سال عالف  فیح_

 زد و اومد جلوم و اروم بغلم کرد و گفت: یرنگ بغض گرفت و اونم لبخند نگاهم

 . میغصه نخور. ما پشتت_

 زدم و چشمام و بستم. یپر ارامش لبخند

که ته  یکه از فاصله دور در حال دمیمرجان و د رهیو برگشتم و نگاه خ میفاصله گرفتاز هم  یسرفه کس یصدا با

 موهاش

 گفت: چوندیپ یبا دستاش با حرص م و

 دلسا!_

 غرق اشک شد. هوی بشیو عج یزدم و اون نگاه حرص یلبخند

 لرزون گفت: ییو من بغض کردم و اون محکم بغلم کرد و با بهت و صدا دییسمتم دو به

 !یچیبه خاطر ه ،یدیدوسال عذاب کش_

 بغض سرم و تکون دادم و از اغوشش جدا شدم و اون ناباور گفت: با

 شد! یباورم نم نهیبردش تو اتاق و اراد گفت اون الو واریا یوقت_
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 گفت: عینگاه کردم و با تاسف سرم و تکون دادم و شهرزاد سر بهش

 ازش حرف بکشه. ،یبردتش انبار واریا_

 جان.اون  همه

 هول زده بازوم و گرفت و گفت: مرجان

 !یشد چهیچرا باز یبدون دیبدو با_

 و من و دنبال خودش کشوند به سمت پله ها. دیکردم که بازوم و که تو دستش بود و کش ینگاهش م منگ

 هست. نیکه الو ییمقابله نداشتم تا من و نبره جا ییقدر منگ بودم که توانا اون

 اومد و من هم از باال رفتن از اون همه پله خسته و به نفس نفس افتادم. یپشت سرمون م شهرزادم

 رنگ ته راه رو. یسمت در بزرگ و مشک دییدو مرجان

 بلند و روبه باالش زد و لبش و گاز گرفت و گفت: یبه موها یبالخره بازوم و رها کرد و شهرزاد چنگ مرجان

 .دیصبر کن_

و رفت داخل و مرجان پشت سرش رفت و من پاهام  دیبه داخل سرک کش یرفت سمت در و در و باز کرد و کم اروم

 یم

 زده بود. خیو تنم  دیلرز

 شدم. یروبه رو م دیدهنم و قورت دادم و من با آب

 چرا عشقم دوسال دمیفهم یم دیبا من

 داد! یعذا شیو با مرگ دروغ من

 در گذاشتم و وارد اتاق شدم . رهیدستگ یو دستم و رو دمییو رو هم سا دندونام

 بود و همه تو اتاق بودن. کیتار یکم فضا
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 نشسته بود. نهیدست به س یفلز یصندل کی یرو نیالو

 جواب بده. دهیکه پرس یبه سوال نیکرد انگار منتظر بود الو ینگاهش م یبا خونسرد بیبه ج واردستیا

 هیروبه رو تک واریکردم و اروان که به د یغرق اشک نگاهش م یکه چه جور دیدورش جمع بودن و اونم من و ند همه

 زده

 من و هدف گرفت. شیسرش و بلند کرد و نگاه عصب بود

 دوخت و گفت: نینگاه خستش و به زم نیالو

 بزرگ و افرادش کشته شدن. سیمن به دست رئ یکل خانواده _

 خواهرم تجاوز شد و بعد کشتنش. به

 .ختیرحلقه زده تو چشمم فر و  اشک

 بغض ادامه داد: با

 داشتم و پولدار بودم و با هاکان توافق کردم که یادیپدر بزرگم دم و دستگاه ز یتو فکر انتقام بودم و از داشته ها_

 .رنیبهشون ندارم و اونام کارم نگ یکار

 خرم برو داشت مجبور شدن باهام توافق کنن. رانمیکه تو ا نیتوجه به ا با

 .ستیکد تو بدنم ن دنیفهم شیازما هیکردنم با  کهیت کهیداشتن و بدون ت ازیبهم نخالفشون  یکارا یبرا

 و مادر دلسا و پدر من اون کد و ساخته بودن . پدر

مادر دلسا و پدرش و  بایز اریبس یزن چشم رنگ هیپدرم  یهمون دستگاه طبق گفته ها ای فیشدن ک دهیاز دزد بعد

 با

 دوم سازمانه اما از سازمان متنفره و مجبور سیکه اون رئ نیگه و ا یکنه و راجب سازمان بهشون م یمالقات م پدرم

 باشه. سیکه رئ شده

 دن. ینداشتن و جونشون در خطر بوده کد و به اون زن م یمن و پدر ومادر دلسا که چاره ا پدر
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 .زاره یگردنبندش م یتو هیجور ممور هیپدرم کد و که  یطبق گفته ها زن

 که حس کردم گردنشون صدا داد! یو اروان هم زمان سراشون و باال اوردن جور واریا

 شدم! رهیو نگاه مبهوتشون خ واریصورتم از اشک و فراموش کردم و به اروان و ا یسیحس و حال و خ کل

 کالفه با دستاش چشماش و مالش داد و گفت: نیالو

 .شهیم دیسادست باهاش ناپد یگردنبند نقره  هیشه و گردنبندشم که  یزن گم و گور م_

 گذاشت و گفت: نیالو یصندل یکرد و دستاش و دو طرف دسته ها زیچشماش و ر واریا

 هم داشت؟ یدوم سازمان،بچه ا سیزنه!رئ_

 حوصله و کالفه گفت: یب نیالو

 پسر بچه هم هیداشته!  یگزنه حامله بوده، شکم بزر دتشیدونم اون موقع که بابام د یکه م ییدونم، تا جا ینم_

 .ستین ادمیبوده. اسمشم گفت..فقط  ششیپ

 کالفه چنگ زد به موهاش و خسته گفت: نیالو

 فک کنم عارف بود! ،ین ادمیاووف اسمش و _

 و گفت: نیمبهوت خم شد جلو الو نیام

 هاتف؟ ایعارف؟ _

 با حرص گفت: نیالو

 اره اره، فک کنم هاتف بود._

 با بهت گفت: شهرزاد

 !یزندگ نیف به ات_

 اروم گفت: واریا
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 کد تو گردنبند همرازه!_

 با پوزخند گفت: اروان

 جاست همرازم دست سازمانه! نینکته جالب ا_

 با بهت گفت: شهرزاد

 !دیگاومون زائ_

 با حرص گفت؛ نیام

 دو قلو!_

 109پارت #

 تو ام گفت: یبا اخما اروان

 !یجمع بند م،بعدیرو تموم کن ییاول باز جو_

 و با حرص گفت: دیدندوناش کش یزبونش و رو واریا

 خب،خب._

 گفت: نیفاصله گرفت و رو به الو واریاز د نهیدست به س اراد

 ؟یگفت یم یخب جسد جون داشت_

 شد و گفت: رهیبا حرص سرش و بلند کرد و به اراد خ نیالو

 دوم که همون زنست. سیبعد از مرگ خانوادم و از دست دادنشون،گشتم دنبال رئ_

 کردم نجاتش دادم. دایدلسا رو پ نیب نیا تو

 کردم. دایدوم و پ سیو دار رئ ریگ نیا تو

 اول سازمان سیکه از افراد سازمان بوده و رئ یزنه، زن یزده،به زور حرف م خینگاه  هیزن چهل و هشت ساله با  هی
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 شه. یسپهر عاشقش م اریماز

 کنه. یاز افراد سازمان که عاشقشه فرار م یکیبا  اونم

 کنه. یم دایداره اما قبلش کد و پ یمعمول یزندگ هیدونم  یکه م ییجا تا

 یگه اگر بچش و سالم م یدزده و به زن م یبچش که فک کنم دختره رو م نیکنه و دوم یم دایعشقش و پ اریماز

 برگرده سازمان! دیبا خواد

 کشته شده ازش متنفره. اریام چون عشقش به دست ماز زنه

 بزرگه اوله. سیدونش دست رئ هیکشه و زن از دو قلو هاش  یم یشوهر دوم زن رو هم به هر نحو اریماز

مرگ  کیگرده سازمان و  یو برم ارهیو طاقت ب رشیبچه اس تیتونه ازار و اذ یو اخر نم ارهیچند سال دووم م تا

 یجعل

 سازه. یم

 دونم گردنبند دست دختر زنه. یکه م ییتاجا

 کنه. یاست و ول م کایار شیطبق قولش بچه زن و که اسم سازمان اریماز

 رو هک کنه! یتونه سازمان به اون بزرگ یبچه چهار پنج ساله م دیرو چه حساب فکر کرد اخه

 شهرزاد و بهم گفته بود! انیجر دیمهش

 شد! یمعما ها حل م داشت

 !کاستیهمراز و شهرزاد، ار مادر

 خورد. یخسته تو جاش تکون نیالو

 گرفته و خستش گفت: یصدا با

 شروع به کار کرد. اریدوم سازمان شد و دور از ماز سیرئ کایار_
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 گفت: یبا خونسرد واریا

 خب ادامش؟_

 اروم گفت: نیالو

 سازمان. یهم دست شدم برا نابود کایبعدش با ار_

 شد! یزنده بودم نم یکردم و تا وقت یعمل م انهیمخف دیبا

 .شمهیکردم سازمان بفهمه دلسا پ یکار

 خون. سهیک رشی. زدمیزد گلوله پوش قهیجل

 .ارهیسر خودش ن یینکنه و بال یبه دلسا گفتم رمز تو بدنشع تا محتاط باشه و کار قبلش

 خوردم. ریوانمود کردم که انگار ت یجور

 بود. دهیام بچه بود، ساده بود، ترس دلسا

 مردم.کرد  فکر

 اتاقم پنهون شدم و افراد سازمانم رفتن. یمخف نیزم ریکه رفت تو ز نیا بعد

 شد و اروم گفت: رهیسرش و باال اورد و به مرجان خ هوی

 ؟ی، تو از افراد من یبگ یخوا ینم_

 قطع شد! نفسم

 کرد. یبه اراد نگاه م میگرفته بود و مستق خیکه نگاهش رنگ  یرو مرجان دیها چرخ نگاه

 زد و گفت: یپوزخند مرجان

 سم؟یمن پل یبگ یخوا یتو نم_

 بود ! نجایا ایدن اخر
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 110پارت #

.. 

 !یچاره گ یهمه ب نیشد از ا بمینص بیعج جهیسرگ هیشد و  یپاهام خال ریکردم ز حس

 گرفت سمتم. زیکه خ دیکه روبه روم بود فهم اروان

 شدم. نیمن پخش زم دنیقبل از رس اما

 کرده بود. فمیضع یلیروز ها انگار خ نیا دیتلخ جد یها قتیحق یها دنیفهم یادیها و ز استرس

 اما من تو خلع بودم! ارنیگفت برام اب ب دیبه مهش واریکنار رفتن و شهرزاد اسمم و صدا زد و ا همه

 و پوچ! چیه تو

 رقصوند و بابام با لبخند یرنگ بزرگم تو باغ خونمون باد موهام و م دیبودم که سوار تاب سف یهمون روز تو

 داد! یصدا م نگیری.ج نگیریکوچولوم ج یپاها یکرد و خلخال تو یزنون نگاهم م تار

 !یخاکستر یایدن نیدور بودم از ا یلیانگار خ من

 و کشتن! مادر و پدر بزرگم و هم کشتن. پدرم

 !دهیپوس یو هاساله با ارز جدهیدختر ه هیدرسم نخوندم. دانشگاه نرفتمو  ی! حتدنیو دزد من

 شد! یعالقه مند شدم و بعد چ میزندگ یشدم و نسبت به تنها حام دهیکه دزد یمن

 وجود نداشت! شیمیکرد که ن یمو ساخت و من و دوسال تشنه انتقام یمن و رها کرد و دروغ زندگ میحام

 تنها دوست و خواهرم! و

 بود! میدروغ دوم زندگ اونم

 من! یتلنبار شده رو شونه ها یزندگ یها یسخت یهمه  چرا

 با تو ام!_
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 و قطره اشکم جهیکه حاصل سرگ یا یرنگ یمه ها ونیدوختم که م یحال به اروان یسرگردون و غرق اشکم و ب نگاه

 هوش نشم و نگاهش کنم. یکرد ب یم ی، روبه روم بود و سع بود

 و دو طرف صورتم گذاشت و گفت: دستاش

 ! ایخودت ب َِب

 . مگه اسون بود؟امیب خودم بتونستم  یم مگه

 شده بود. میقا بایلرزونم و به مرجان دوختم که پشت شهرزاد تقر نگاه

 بود. سیبود و نگاهش خ دهیپر رنگش

 زده بود. رتیح نگاهم

 شم. یم داریاز خواب ب نیکه شبا با کابوس مرگ الو دید یکه دوسال تمام م یاون به

 خورم. یکه مشت مشت قرص اعصاب م دید یم

 کنم. یم هیکه حروم شده گر شیو با همه وجود به حال جوون دمیکش یو م نیالو یکه نقاش دید یم

 بود و سکوت کرده بود! دهید مرجان

 که بلند شده بود و با استرس و ینیسرم و با خشونت برگردوند سمت خودش اما سرم و چرخوندم سمت الو اروان

 .دیلرز ینگاهش م یکرد و عسل ینگاهم م ینگران

 پر دروغ. یها یمبهوت و گرفته ام حاال دوخته شده بود به اون عسل نگاه

 یک کس یبهم زل زد و اروم جور شیبار فکم و گرفت و سرم و و برگردوند سمت خودش و با نگاه وحش نیا اروان

 :دیغر نشنوه

 .ارمیدوتاتون و از کاسه در م ی،چشا ینگاش کن گهیبار د هی_

 داد. یبا سر به اروان عالمت وارینگاه کرد و ا واریو مبهوتم و بهش دوختم و اونم با حرص برگشت به ا جیگ نگاه
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 !دیلرز یبا نفس نفس وارد اتاق شد و من دستام چرا م دیمهش

 اب و داد به شهرزاد. وانیل

 .حال سرم و چرخوندم اون سمت یو گرفت سمت دهنم و من ب وانیکنارم نشست و ل یفور شهرزاد

 و کل آب قند و به زور رفتیو گ وانیل یبا خشونت فکم و گرفت و لپام و فشرد که لبام از هم باز شد و اونم فور اروان

 قطره. نیخوردم داد، تا اخر به

 شد گفت: یم زیخ میکه ن یو با حرص داد به شهرزاد و رو بهم در حال وانیل

 زور باال سرت باشه! دیحتما با_

 :دیوارانه رو هوا تکون داد و با حرص چشاش و بست و غر دیو انگشت سبابش و تحد نیبرگشت سمت الو هوی

 کنم! ی،خون ب پا م نمتیدور و برش بب_

 زد و گفت: یسوت یبا خونسرد واریا

 ؟یحفظ کرد لمیف لوگیباز د_

 !رونیزد و از اتاق رفت ب یشخندین زیتمسخر ام واریو ا واریبا حرص برگشت سمت ا اروان

 کردم. یبه اطراف نگاه م جیو گ دیلرز یحالم بهتر شده بود اما هنوزم دستام م یکم

 شونه هام و گرفت تا بلندم کنه. دیو شهرزاد کنارم بودن و مهش دیو مهش نیام

 حرکت ساده بلندم کردبا هیزانو گذاشت و تو  ریخم شد و دستاش و دور کمرم و ز هویاروان به سمتمون اومد و  که

 !دمیترس یسرم و تو گردنش فرو کردم، هنوزم از ارتفاع م یجیلرزونم و دور گردنش انداختم و با گ یدستا وحشت

 ترم کرد. جیعطرش گ یخاص و خنک یبو

 .میکردم از اتاق خارج شد حس

 خواستم از اون حجم گرم و محکم جدا نشم. یشدم و تنها م یتر م جیو گ جیگ
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 نگاه متوجه نیو باز کردم و تو اول نمیسنگ یحال پلکا یفرود اومدم و ب ینرم زیدونم چ قدر گذشته بود که رو چ ینم

 تو اتاق اروانم. شدم

روم خم شد و دستاش و کنار سرم رو تخت گذاشت و من با وحشت چشمام و باز کردم  هویشم که  زیخ مین خواستم

 و

 خورد. یم میشونیبه پ کشیت کهیلخت و ت یموها اون

 کش باعث شد لرز کنم!گرفته و نگاه ترسنا یصدا

 به اون پسره اشغال ، ها؟ یزن یساعت زل م کیک _

که موچ دستم و گرفت و  رمیگذاشتم ازش فاصله بگ نشیس یبهت و وحشت آب دهنم و قورت دادم و دستم و رو با

 :دیغر

 ؟یکارت کنم، چشم آب یحاال چ_

 111پارت #

 یقرمز رنگ تو چشما یتونستم رگه ها یحاال واضح بود و م دمیبود و د ستادهیا ایقطع شده بود و انگار کل دن نفسم

 .نمیبب یو به راحت شیعصب

 تونستم نفس بکشم. یو من چرا نم دیبهم کرد و دستاش و اروم رو صورتم کش یترسناک نگاه

 چنگ زدم . یچشمام و لبام در گردش بود و من وحشت زده به روتخت نیمدام ب نگاهش

 و دو طرف صورتم گذاشت و سرش و اروم اروم خم کرد تو صورتم. دستاش

 قدر اروم که انگار صحنه اهسته شده بود. اون

 دوست داشتم فرار کنم . بیو عج دیکوب یقرار م یب قلبم

 چنگ زدم. یبود و من محکم تر به رو تخت شهیخمار تر از هم نگاهش

 لباش و احساس کردم! یرفت و داغ نیاز ب فاصلمون
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 .میشونینه رو لبام، رو پ ماا

 با احساس! رتیاروم و در کمال ح یلیخ

 زد و نفسم گرفته بود! یبد جور م قلبم

گرد کنار  یشدم و شهرزاد با دهن باز و چشما زیخ میبلند شد و من با وحشت ن عیدر اومد که اروان سر یصدا هوی

 در

 بود. ستادهیا

 چرخوند. یبهت نگاهش و از من به اروان و از اروان ب من م با

 زد گفت: یکه تند تند پلک م یمن من در حال با

 !دیخوبش بود ید،جایبد دم،ادامهیند یچی...م..من هدی..ک..ارتون ادامه بدب

 گاز گرفتم گفت و من با بهت لبم و یو گفت و با سرعت پشتش و کرد و برگشت بره که محکم خورد به در و اخ نیا

 .نخندم

 کرد و گفت؛ ینگاهش م یبرگشت سمت اروان که عصب یگذاشت و با وحشت و هول زدگ شیشونیپ یو رو دستش

 رم. یرم. م یا..ا..االن م_

 و رفت. دییپشتش و کرد و دو یزود

 گفتم: یدوخت و من با حرص و هول زدگ میشونیبه پ انهیوحشت برگشتم سمت اروان و اروان نگاهش و موز با

 جلو! این_

 زد و گفت: یشخندین

 مونده هنوز! یاصل کار_

 بهت گفتم : با



 آبیانتقام 

273 
 

 کنما! یزنم لهت م یاروان م_

 . نییپا دمیشد و من با وحشت از رو تخت پر کیاروم اروم نزد بهم

 گفت: یو پر شرارت زینگاه تمسخر ام با

 بزن! یاگر تونست ام،یمن م_

 و کج کرد و اروم گفت: گردنش

 مونده! هتیهنو تنب_

 لرزونم و رو هوا تکون دادم و گفتم: یترس عقب عقب رفتم و دستا با

 زنم! یم غیجلو ج یایب_

 فکر کردن و در اورد و گفت: یو ادا ستادیجاش ا سر

 !دم؛یکوچولو ترس هی نیافر_

 پرت کردم رنگ کنارم و گرفتم و یحرکت چراغ خواب بلند و اب هیمسخرم اومد سمتم که تو  دیتوجه به تحد بدون

 داد و با حرص گفت: یکه بخوره بهش جاخال نیقبل ا سمتش

 رو نگاه. یوحش_

 . رونیب دمییسمت در و چون باز بود با سرعت دو دمییسمتم که منم با سرعت دو دییدو

 خودم و پرت کردم تو اتاق خوابم و در و با سرعت رتمیکه بگ نیلحظه از پشت به کمرم خورد اما قبل از ا هی دستش

 .بستم

 .نیو تو قفل چرخوندم و با نفس نفس سر خوردم رو زم دیکل یفور

 .دمیارومش و پشت در شن یگرفتم که صدا ینفس م داشتم

 !رونیب یایبالخره که م_
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 بهت دستام و رو دهنم گذاشتم. با

 لب گفتم: ریفرو کردم و ز ختمیبه هم ر یموها یو ال دستام

 !وونسید_

 افتادم! یاون لحظه م ادیشد هر وقت  یقرار م یسوخت قلبم ب یو انگار هنوز م دمیشگ میشونیپ یدستم و رو  اروم

 !دیو بوس میشونیلبام نگاه کرد و پ به

 پسر و دوست نداشت! نیشد ا یم مگر

 112پارت #

 و از جا بلند شدم و به سمت تخت رفتم. دمیکش یقیعم نفس

 نشستم و با حرص به موهام چنگ زدم. روش

 ..هیچه جور حس گید نیا ایخدا

 که دارم ب کنار. یا یهمه مشکل و بدبخت نیا

 زاشتم! یدلم م یاحساس دوست داشتن به اروان و کجا دیبا حاال

 چشمام و بستم و با غم گفتم: کاله

 دلم بزارم! یو پر از دروغ و کجا قیزنده رو، با دروغاش، مرجان نا رف نیالو_

 کرد؟ یمن چه م یهمه مشکل رو شونه ها نیا

 .دمیدر اتاق که اومد از جا پر یشد و پشت سرش صدا نییدر باال و پا رهیدستگ

 گفتم: دیلرز یکه رسما م ییترس و صدا با

 بله؟_

 شدم. رهیبه در خ منتظر
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 ؟یدلسا چرا در و قفل کرد_

 و بلند شدم و به سمت در رفتم. دمیکش ینفس راحت دیمهش یصدا دنیشن با

 . ختمیر میشونیپ یگفت و رو یبهشون چتر شدیهام و که حاال اون قدر بلند شده بودن که نم یچتر

 شده! یزود بفهمه چ یلیخ میشونیپ دنیبا د دیمهش دمیترس یم انگار

 و تو قفل در چرخوندم و در و باز کردم. دیکل

 رو تخت نشست. دهیپر یو روآب پرتغال و چند بسته قرص و به دستم داد و با رنگ  وانیل یحاو ینیس دیمهش

 گذاشتم و گفتم: یعسل یرو رو ینیس

 !دیشده مهش یچ_

 دستاش گرفت و با بغض گفت. نیسرش و ب دیمهش

کشتنش و کد و که داشتن  یهمراز هم کد تو دست سازمانه. خدارو شکر خبر ندارن کد دست همرازه وگرنه م هم

 فمیک

 نشوندن. یم اهیاوردن و هممون و به خاک س یدست م به

 چند ماهه دور از منه! پناهم

 کشه. یچاره داره زجر م ی. همراز بیسازمان کوفت نیخاطر ا به

 !میزن یو دم نم میکش یم هممون

 کرد که منم بغض کردم. تیبه منم سرا دیمهش بغض

 لرزونش و ماساژ دادم و با خودم فکر کردم. یحرف شونه ها ینشستم و ب کنارش

 درست کنم! رو یتونم همه چ یم من

 رو! یچ همه
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 کنه کد تو بدن منه! یفکر م سازمان

 !رنیگ یسازمان بدن، همراز و م لیمن و تحو اگر

 همون کد باز کنه. ای دیو با کل فیتونه در ک یم واریکنن ا یم کهیت کهیتا من و ت یجور نیا

 مونن. یشم و همه زنده م یم یقربان من

 کنم. یرو تموم م یگاریس یزندگ نیکه ا میکس من

 دم. یهمه رو ترک م من

 کنم. یرو درست م یهمه چ من

 جون خودم! متیبه ق ؟یمتیچه ق ب

 جون خودم متیبه ق اره

 113پارت #

* 

 .شهیتنگ م یدختر شکالت نیا یدوختم دلم برا دیبغض نگاهم و به مهش با

 .دمیو سر کش وانیل یو گرفتم و کل محتوا وانیلرزون ل یپرتغال و برداشتم و با دستا اب

 .دمیدر اومد برگشتم و شهرزاد و د یصدا

 شدن. دهید شیدست و صدف کی یزد که کل دندونا یضیو بهم دوخت و لبخند عر طونشیش نگاه

 شد. یتنگ م طونشیو اون نگاه ش شیفشن خداداد شهیهم یموها یبرا دلم

 گفت: یزد و با لحن مرموز یچشمک

 شام. دیایب_

 منم گرفت و بلندم کرد. یزد و از جا بلند شد و بازو یا یلبخند زورک دیمهش
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 به من زل زده بود. میکامل مستق طنتیاما اون با ش دمیدزد یو از شهرزاد م نگاهم

 کنارم بود. دمیرفتم و مهش نییسر شهرزاد از پله ها پا پشت

 اروان و نداشتم. دنیاسترس د گهید

 وحشت نداشتم. نیبا الو ییاز روبه رو گهید

 مرجان دلهوره نداشتم. دنیاز د گهید

 زنده بمونم! یلیقرار نبود خ من

 کنم! تیچرا خودم و اذ پس

 خوره. یگوشه ولو شده داره م هیدستشه و  تزایجعبه پ هیهر کس  دمید میدیکه رس یسالن اصل به

 رخالف انتظارو بهم دوخت و من ب زشیام طنتیو نگاه ش دیکش شیسس یانگشت شصتش و کنار لبا دنمیبا د اروان

 زدم. یو خودم لبخند محو اون

 !دمید ینگاه خمار و نم نیا یعنی

 رو تزاشیو لذت پ یالیخ یکه نه لم داد بود و با ب هیگاه مبل تک هیپاشو رو پاش انداخته بود و به تک یبا خونسرد اراد

 خورد. یم

 شد. یاونم تنگ م یبرا یو دوست داشتم. دلم حت شیاروم و اب نگاه

 فراموش کنم! شدیدور گردنش و مگه م یو اون گردنبند بلند مهره ا اهشیشرت تنگ س یو با ت نیام

 زد پشت گردنش و غر غر کرد . یکی دیکه مهش دیو شل کرد و خند ششین نیهمچ دنمیسر بلند کرد و با د نیام

 تر شد! قیعم لبخندم

 دست نخورده تزاشیپ یکنه و جعبه  ینگاهم مشدش  زیکه با نگاه موشکافانه و ر دمیو د واریبرگشت و ا نگاهم

 !جلوشه
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 شد! یبرا اونم تنگ م یحت دلم

 برداشتم و رو کاناپه نشستم. زیرو از رو م تزایرنگ و نسبتا بزرگ پ یسر و صدا جعبه کرم یو ب رفتم

 نبود. طنتیبار شرورانه و پر ش نیکردم اما ا ینگاه اروان و حس م ینیزدم و سنگ تزامیاشتها چند گاز به پ بدون

 نظر گرفته بود. ریمن و ز نهیهست که دست از خوردن برداشته بود و دست به س میزیچ هیبود  دهیفهم انگار

 .واریو خوردم از جا بلند شدم و رفتم سمت ا تزامیاز پ کهیت کیکه  نیاز ا بعد

 نگاهم کرد و بقبه ساکت شده بودن. رهیخ

 وم گفتم؛و صاف کردم و ار صدام

 مرجان کجاست؟_

 نگفت. یزیچ چینگاهم کرد و ه رهیخ واریا

 که حرصم رو در اورده بود. یجور

 با خنده گفت؛ نیام

 ده! یپرسه، جواب نم یسوال م واریدلسا ، ا_

 .نیافتادم و با حرص برگشتم سمت ام واریخوشگل ا یلیاخالق خ ادی تازه

 کنارش و گفت: زیو انداخت رو م تزاشیجعبه پ نیام

 و در اوردم. لشیاسم و فام ست،ین مینفوذ ست،یمرجان جاسوس ن_

 سارتونه. لشیمرجانه اما فام اسمش

 هست. میمخف سیکه پل هیترک میمق یایرانیا از

 .رهیتا موچ اون و بگ شهیمادر همراز م کایدوم سازمان ،ار سیرئ یوارد دار و دسته  مرجان

 زدن به سازمانه. بیقصدش اس کایار شهیشه، متوجه م یرو به رو م نیبا الو یول
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 کنه. یم یده و در خواست همکار یلو م تشیهو پس

مرجان محافظ دلسا  کایو ار نیاز ماجرا خبر داشتن وبه در خواست الو هیتارکان تو ترک سیپل سیو رئ سیپل سیرئ

 یم

 .شه

 خشک شدم. و به کفشام دوختم. نگاه

 شناسه! فهیوظ سیپل کیداده،  یو انجام م فشیمرجان وظ پس

 دوست، نه! یول

 چرا هنوزم دوسش داشتم یداده بود.ول یمن و باز اون

 114پارت #

 قرمزش و صاف کرد و گفت: یچهار خونه مشک راهنیپ قهیبه سمتم اومد و  شهرزاد

 ش؟ینیبب یخوا یم_

 اره تکون دادم. یسرم و به معنا دیترد یکم با

 به سمت پله ها رفت و گفت: شهرزاد

 .ایب ششیبرمت پ یم_

 نگاه همه از پله ها پشت سر شهرزاد باال رفتم. ینیسنگ ریکردن و من ز یبهم نگاه م همه

 رنگ کنار در اتاق اروان رفت و گفت: اهیبه سمت در س شهرزاد

 !سهیجاست خانوم پل نیا_

 داشتم که متوجهش نشم. یاون قدر مشغله فکروجود داشت. اما  یانگار دلخور ینوع هیشهرزاد  یصدا تو

 .میاروان و من و فراموش کرده بود انیمنتظر نگاهم کرد و انگار هر دو جر شهرزاد
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دادم که در باز شد . وارد اتاق شدم و  نییرنگ رو پا ییطال رهیگذاشتم و دستگ رهیدستگ یدستم و رو دیترد با

 شهرزاد

 تکون داد و رفت. یدست برام

 دهیموهاش پنهون بود و کال ازش فقط مو د ریبود و مرجان پشت به من رو تخت نشسته بود و کمرش ز کیتار اتاق

 یم

 .شد

 کرد. یموهاش پنهون م یخودش و ال ینجوریوقت ناراحت بود ا هر

 .دمیگرفتش و شن یزدم و صدا یشخندین

 دادم. یو انجام م فمیمن وظ یول ،یدونم ازم متنفر یم_

 !میدیپوش یهم و م یو لباسا میرفت یم رونیو ب میدیخواب یتخت با هم م هیاخت. دو سال روشن یعطرم و م یبو

 داد؛ ادامه

 خورد. یحالم از خودم و شغلم به هم م یگفت یم نیاز الو ای یخورد یمن هر بار که تو اون قرص هارو م_

من و دروغ گو کنه، من دوست داشتم، محافظت ازت و دوست داشتم، چون واقعا  دیقدر شغلم با نیکه چرا ا نیا

 خوب

 .یبود

 شرمنده! یلیشرمنده ام دلسا،خ واقعا

 تا قطرات جمع شده اشک تو چشمم نباره. دمیکش یشدم و تند تند نفس م رهیغم . به سقف خ با

 .دیلرز یم بیسمتم و چونش عج برگشت

 گفت: اروم

 و طونیدختر ش هینقش  دیفرستاده شدم با رانیمخافظت از تو به ا یبرا یبودم دلسا، وقت یدختر سرد و جد هیمن _
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 کردم. یم یباز

 گرفتم. ادیکردم، رفاقت  هیگر دم،یشد، با تو من شاد شدم، خند نمیهم و

 نبود، تورو ول کرد. فشیکه وظ یزیاشتباه کرد که به خاطر چ نیالو

 و با بغض گفت: اروم

 یعاشقش م یهمون طور شهیهم یکرد تو برا ینکنه، اما اون فکر م تتیبهش التماس کردم که بهت بگه زندس،اذ_

 و کارش و انتقامش و انتخاب کرد. یمون

 نبودم. یا نهیوقت ک چیه دیطور که با اون

 شته بود.گذا عیاز اون برام ما شتریب یو انجام داده بود و حت فشینکرده بود، وظ یباهام کار مرجانم

 نشستم. کنارش

 !دمید یمرجان و نم گهید دیشا نایاز همه ا یجدا

 !نهیپس چرا ک د،ید یاونم من و نم دیشا

 برام مهم نبود! گهیبودم و چون د دهیبخش نمیالو گهید یحت من

 گفت: هیو گر یبغلم کرد و من و به خودش فشرد و با خوش حال یو رو شونه مرجان گذاشتم و اون فور سرم

 .یگناه و خوب بود یتو چه قدر ب دیکس نفهم چیه_

.... 

و  زیم یگرفتم که. تونستم پوشه بزرگ رو زیدوشم انداختم و چراغ قوه رو به سمت م یو رو اهمیس یپشت کوله

 .نمیبب

 .دمیکش رونیدر پوشه رو باز کردم و کاغذا رو ب یفور

 یدفترچه  یدهنم گذاشتم و شماره هارو با سرعت توکردم با استرس ته چراغ قوه رو تو  دایو که پ لیموبا نتیپر



 آبیانتقام 

282 
 

 با خودکارم نوشتم. زیم رو

که تموم شد زود کاغذارو تو پوشه گذاشتم و با استرس دفترچه رو تو کولم انداختم و چراغ قوه رو خاموش  کارم

 کردم

 و در و بستم. رونیاروم اروم اومدم ب واریاز اتاق کار ا و

 که نوشته بودم ییشماره ها خیشهرزاد و برداشتم و دفتر چه رو در اوردم.به تار لیوبام یرو روشن کردم و گوش برق

 کردم. نگاه

 بدن. لیکرده که من و تحو دشیزنگ زده و تحد واریهاکان به ا روزیبهم گفته بود که د شهرزاد

 زنگ زده بودن و چک کردم. روزیکه د ییها شماره

 و شهرزاد بودن. نیتاش که از ام دو

 شماره! یکی اون

 سرعت شماره رو گرفتم. با

 ختیر یقطره. اشک از چشمام فرو م کی دمیشن یرو که م یهر بوق یصدا

.. 

 .دمیو شن صداش

 بله._

 لرزون گفتم: یینفرت و صدا با

 ؟یخوا یدلسا ام، کد و م_

 :دمیسردش و شن یصدا

 خوام! یم_
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 شدم و گفتم: رهیخ نهیخودم تو ا به

 گم. با همراز! یکه من م ییاون جا یایب دیپس با_

 .دمیو دوباره شن شیلعنت یصدا

 و کجا؟ یباشه، ک_

 شمرده گفتم: شمرده

 فرستم. یکلک تو کارت نباشه هاکان! ادرس و برات م_

 و قطع کردم. تماس

 شه. تموم! یتموم م داره

 115پارت #

... 

 و فرستادم و کولم و دوباره رو دوشم گذاشتم و رفتم سمت پنجره. ادرس

 نگاه کردم. نییپنجره رو باز کردم و رو لبه اش نشستم به پا در

 سنگ گذاشتم. یدستام و رو لبه ها اروم

 .دمیکش یقیو گاز گرفتمدو نفس عم لبم

 گرفتم. یاسترس م دینبا

 نگاه نییکردم.به پا یکردم سقوط م یشدم اگر دستام و رها م زونیو کامال او نییاومدم پا کسیاروم مثل بارف اروم

 چشمام و با حرص بستم . کردم

 زود باش!_

 جمله دستام و رها کردم و سقوط کردم. نیگفتن ا بعد
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که از وحشت گرد شده بود دستام و با سرعت  ییشدن با وحشت و چشا ریسقوط کردم که قبل از د میمتر مستق هی

 قبل

 قفل کردم و محکم از سنگ گرفتم. یشدن به لبه پنجره بعد رید از

نشسته بود و سرش  نیرو زم ییکه تو اتاق بازجو دمیو د نیو سرم و بلند کردم که از پنجره الو دمیکش یراحت نفس

 و به

 داده بود و چشماش بسته بود. هیتک وارید

 .دمشید یبار بود که م نیاخر یبرا

 و ازش جدا کردم. نمیغمگ نگاه

 بار رو چمن ها فرود اومدم. نیو دوباره خودم و رها کردم که ا دمیکش یقیو نفس عم دمیو دزد سرم

 در رفته. اینه اون قدر که بدونم شکسته  یدرد گرفت ول یراستم کم یپا موچ

 از جام بلند شدم و کولم و رو شونم مرتب کردم. یفور

 واریا یو محافظ و سگ نداره، وگرنه اگر مثل خونه  نیشدنه، دورب میقا یعمارت چون برا نیو شکر کردم که ا خدام

 االن صد بار گرفته بودنم! که بود

 نگاه و به عمارت کردم. نیرفتم و در و باز کردم و اخر یاروم به سمت در پشت اروم

 نکردن همون از پنجره فرار کردن بود. سکینشدن و ر دهید یکار برا نیبهتر

 شد. یهمشون تنگ م یبرا دلم

 و در و اروم بستم. رونیو اومدم ب دمیکش یخسته ا نفس

 بلند با سرعت از اونجا دور شدم. یبا قدم ها بیبه ج دست

 وقت داشتم! یچهار صبح بود.کل ساعت

 و دربست گرفتم. دمیرو رس نیماش ریساعت بعد تازه به مس کیکردم که  یرو ادهیقدر پ اون
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 خواست گفتم: یسال پشت فرمون که ازم آدرس م انیسدم و به مرد م ینوک مداد دیپرا سوار

 .. یبرو به موزه _

 و به حرکت در اورد. نیتکون داد و ماش یسر انندهر

 جلو خودم و نگاه کردم. نهیدادم و از ا هیتک یصندل یو به پشت سرم

 بود. هیو گر یخواب یسرخ شکل گرفته بود که از ب یچشمام حاله ا دور

 و نگه داشت و گفت: نیکه راننده ماش میدونم چه قدر گذشت و چه قدر تو راه بود ینم

 .یبرا ورود رنیگ یتونم برم خانوم، باال شهره و شلوغه و پول م یجلو تر نم نیاز ا_

 گرفت. یتکون دادم و پول و گرفتم سمتش که ازم فور یسر

 شدم. ادهیزدم و از ماشبن پ یپوزخند

 موزه بزرگ و یبودم رو صورتم.به سمت ورود دهیکش یو شرتم و حساب یکه حواسم به اطراف بود و کاله س یحال در

 تهران رفتم. یاصل

 رو دادم و وارد شدم. یورود پول

 نیدورب ایلیهمه باکالس بودن و خ یو خوشگل تنش بود و حساب کیش یگذشت لباسا یکه از کنارم م هرکس

 یعکاس

 .داشتن

 !یرنگ یرنگ یباز وال استارا یبا موها یو شرت مشک یو س یو مانتو مشک یخیپاره پوره  نیوقت من شلوار ج اون

 خورد! یبه اهل موزه ها م پمیت یلیخ

 خطرناک لهیاز نداشتن اسلحه و وس نانیداشت و با دستگاه چکم کردن و بعد از اطم یبازرس ستیا یدم ورود همون

 شدم. وارد
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 از استرسم کم کرد! یو مجلل موزه کم بایز یفضا

 گردوندم. یمردم م نیخمار شده و سردم و ب نگاه

 .ستادمینوشته شده لود ا یبیکه روش اشکال عج رنگ ییظرف بزرگ و طال کی کنار

 گذشته بود که.. قهیدق پنج

 دلسا!_

 کردم. زیهاکان و همراز کنارش چشمام و ر دنیو با د برگشتم

 یتونستم متوجه برامدگ یمانتو م یتنش کرده بودن و با وجود گشاد یاهیگشاد و س یبود و مانتو دهیرنگ پر همراز

 چاغ باشه! ومدیشم. بهش نم شکمش

 نکنم! عیگرد عالمت داد ضا یبا چسما یکه به سرم زد چشمام گرد شد و همراز فور یفکر از

 شدم و پوزخند زدم. رهیخ شیخودم اومدم و برگشتم سمت هاکان به اون کت شلوار مارک و نوک مداد به

 حرص گفت: یبا کم هاکان

 کنن؟ مونیتا بازرس یرو داد ادرس موزه امیبا افرادم م یدونست یم ،یهست یدختر زرنگ_

 زدم و گفتم: یپوزخند

 !میدست پروردتون_

 با ترس گفت: همراز

 باهاته! وارمیفکر کردم ا_

 فشرد تا فرار نکنه! یهمراز و تو دستش گرفته بود و م ینگاهم مرد و همچنان محکم بازو یسوال هاکانم

 :هاکان

 !رهیم یکنن و همراز م یافرادم فعالش م یکه اگر تله باشه فور میتراشه تو بدن همراز قرار داد هی یبهتره بدون_
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 و باال انداختم و گفتم: ابروهام

 رسه! یترکونم و تو ام دستت به کد نم یبشه خودم و م شیزیمنم به خودم بمب وصل کردم اگر همراز چ_

 !ستیدر کار ن یمن تنهام تله ا درضمن،

 ویس ریز یرنگ یها میس دنیو هاکان با د دمیکش نییو شرتم و وا یس پیز یبا حرص نگاهم کرد و من کم هاکان

 شرتم با

 گفت: حرص

 دختره احمق!_

 با حرص گفت: هاکان

 !رنشیگ یافرادم م رونیازاد کنم و تو رو ببرم ، همراز که از ابن در بره ب نجایاگر همرازم االن ا یدر عر صورت حت_

 منفورش زل زدم و گفتم: یپوزخند به چشما با

 !مینیب یم_

 نفرت گفتم: با

 همراز و ول کن!_

 مردد و با حرص نگاهم کرد و همراز و رها کرد که همراز با سرعت به سمتم اومد . هاکان

 که یسمت همراز و جور برگشتم

دستام گرفتم و با انگشتم نا محسوس شالش و کنار زدم و نگاهم به گردنبند گردنش  نیتوجه نکنه صورتش و ب جلب

 که

 گفتم: یو فور دمیکش ینفس راحت افتاد

 ردش و زده. واریتو کوله هست که احتماال تا االن ا یگوش هی.رونینرو ب نجایاز ا یتا در کوله رو باز نکرد_

 .نجایا انیاحتماال م گهیساعت د مین تا
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 .یباشه در کوله رو باز کن ادتی

 رو دادم بهش. کوله

 شه! یداره بابا م واریزدم و محکم بقلش کردم و به طور کامل مطمعن شدم ا یمحو لبخند

 مراقب کوچولو باش!_

 با بغض گفت: همراز

 ؟یتو چ_

 رفتم گفتم.: یکه عقب عقب به سمت هاکان م یحال در

 !یچیمن ه _

 رهیبرگشت د یبرا گهید دمیشد فهم ریهاکان اس فیکث ینگاهم کرد و بازوم که به دستا ونیگر یبا چشما همراز

 116پارت #

... 

 زدم و گفتم: یپوزخند اهیبلند س یسه تا شاست دنیو با د میهاکان از موزه خارج شد با

 ؟یخفتم کن یخواست یم یطور نیا_

 زده بود. یبزرگ یسیپل نکیاز ماموراش که ع یکیحرص پرتم کرد سمت  با

 گفت: شخندیمثل تلفن رو در اورد و با ن یزیچ هیبرگشت سمتم و  هوی

 !میکن یو بعد همراز و منفجر م میکن یفعال م ری! بمبت و غمیما که حاال تو رو دار_

 کنن. یبمب رو خنث انیحرص نگاهش کردم و اونم به افرادش گفت ب با

 ویس ریمرد مو بلند بود به سمتم اومد و ز هیاز افراد ماهرش که  یکی. میاز اونجا دور شد کمیو  نیتو ماش نشستم

 پاره شد. پیکه ز دیکش نییو با خوشونت پا شرتم
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 کرد. یشد و با دقت بهش نگاه م رهیبمب بسته شده دور کمرم خ به

 کنن! یداد بمبو زود تر خنث یدستور م یه ضیرو صدا زد و هاکان با ق یا گهیمامور د یزبون المان به

 و میس کی قهیدق ستینشسته بود هر ب شیشونیپکه عرق رو  یرو اوردن پسره هم با دقت تمام در حال یابزار مامورا

 کرد. قطع

 زرد و قطع کرد. میهمکارش با استرس س یدر اخر با هم فکر قهیاز چهل دق بعد

 هویو برداشت و با بهت  نکشیبمب اصال روشن نشد و شماره ها عوض نشدن با بهت ع یشمار رو هیثان دید یوقت

 بمب

 یشمارم کار نم هیثان یتالیجیو صفحه د هیالک میو س کیداخلش پر از پالست دیاز کمرم کند و برش گردوند که د و

 کنه!

حمله کرد سمتم و مشتش و تو صورتم  ضیگفت و رفت کنار هاکان با غ یزیبهت برگشت سمت هاکان و بهش چ با

 دیکوب

 خنده و گفتم: ریدرد و خون دماغم بلند زدم ز نیما من ب و

 !دیاوسگول یلیخ ییخدا_

 :دیدندوناش غر یو از البه ال رونیب دمیکش نیو گرفت و از ماش قمی هاکان

 ! یداد یو باز یک یفهم یاالن که منفجرش کردم م ومده،ین رونیهمراز هنوز تو موزه اس حواسمون بود، ب_

 کردم و گفتم: یخال نیخنده خون تو دهنم و رو زم با

 رو دادم به همراز! یهاکان، به نظرت چرا کوله پشت یوا_

 کرد. ینگاهم م جیسرخش گ یبا چشما هاکان

 خنده ادامه دادم؛ با

 با حجاب کردم! کمیدن. باور کن من فقط همراز و  ینم صیرو از همراز تشخ یچادر یچون افرادت خانوما_
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 .دمیخند یبازم م یگفتم ول یتو شکمم که با درد خم شدم و اخ دیبهت و حرص مشتش و کوب با

 گفت: یاز موهام گرفت و سرم و بلند کرد و کنترل و بهم نشون داد و با لبخند حرص هاکان

 کنم، بعد بخند! یاالن منفجرش م_

 دکمه قرمز و زد. شخندیبا ن بعد

 چراغ رو صفحه قرمز نشد. یول

 و با قهقه گفتم: دمیبهت خند با

 !یخنگ یلیهاکان خ یوا_

 زد: یمزد و داد  یبا حرص دکمه قرمز و م اون

 کنه؟ یچرا کار نم_

 پهن شدم و گفتم: نیخنده رو زم با

 فعال کرده! ریگذشته و مطمعن باش شهرزاد تراشه رو غ قهیخب چهل دق_

 :دیبلندم کرد و غر نیو چنگ زد و از زم قمیسمتم و با حرص  اومد

 !یش یم کهیت کهیخودت ت یول یاالن تو اون و نجات داد_

 و گفتم: دمیخند

 باشه باشه._

 انداختن رو سرم. اهمیپارچه س هیو افرادشم محکم من و گرفتن و  نیحرص پرتم کرد تو ماش با

 که راه افتاد لبخندم محو شد و با غم چشمام و بستم. نیماش

... 

 و پارچه رو از رو صورتم برداشتن. دنیکش رونمیب نیو گرفتندو از ماش بازوهام
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 چشمام گرفتم . یتم و باال اوردم و جلوبس یکه به چشمام خورد دستا نور

 کشون من و بردن سمت کاخ روبه روم. کشون

 بودم. دهیند یخونه ا نیحاال تو عمرم همچ تا

 !یو مجلل! کامال شاه بزرگ

 یبود و منظره ترسناک ستادهیا کیبا اسلحه اتومات کریمامور غول پ کیکشون من و بردن داخل هر پنج قدم  کشون

 رو

 بود. ساخته

 غول اخر بود. مرحله اخر ! انگار

 بزرگ! سیرع دنید

 رفت و ما پشتش یجلو جلو م هاکان

 117پارت #

.. 

 نیا دنیافتادم با د یم کایامر دیکاخ سف ادی بیروبه روم و باز کردن و عج یرنگ و طالکوب شده  دیبزرگ و سف در

 !عمارت

 بهشت شکلش بشم. یفضا الیخ یکردم ب یبازم و جمع کردم و سع مهیدهن ن میکه شد وارد

 .ستادنیمن و گرفته بودنم ا یکه بازو ها ییو مامورا ستادیا هاکان

 به زور مجبورم کردن زانو بزنم! و

قد بلند  یرنگ رو به روم مرد ییو طال یسراسر چیدر پ چیپ یاومد و بعد از چند لحظه از پله ها یکس یقدما یصدا

 و

 اومد. نییرنگ و بزرگ تو دستش از پله ها پا یبزرگ و قهوه ا گاریو س دیسف یپروفوسر یها شیبا ر مسن
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 پولش بود. ونیلیها م ونیلیتنش م ی دهیو اتو کش کیش اریشلوار بس کت

 پر نفرتم و بهش دوختم. نگاه

 هاکان نداشت! شیبه برادر ناتن یشباهت چیسپهر ه اریماز

 کرد یو تو هوا فوت م ظشیکه دودغل یگرفت و در حال ارشگیاز س یمن ابروهاش و باال انداخت و کام دنیبا د اریماز

 :گفت

 !یافتاد ریبعد از دوسال و دو ماه! بالخره گ_

 تکون داد و گفت: یبا احترام سر هاکان

 .سیاوردمش رئ_

الغر و قد بلند که کت شلوار خوش دوخت  یاومد و من نگاهم و قفل کردم رو پله ها که زن یکفش یپاشنه ها یصدا

 و

و از  شیو نگاه سرد و رنگ دیکش شیکوتاه و عسل یبه موها یاومد و دست نییبه تن داشت از پله ها پا یرنگ یکرم

 دور

 !بایشکسته اما ز یسال بود و کم انیدوخت و م بهم

 باشه! یزدم ک یم حدس

 گفت: یزد اما جد یزن نگاهش برق دنیبا د اریماز

 !میسر یبه هدفمون م میبالخره دار ینیب یم کایاِر _

 بود! نیمادر همراز ا پس

 خمارش داشت. یکنار چشما یفیو چروک ظر نینگاهش و بهم دوخت و سرد نگاهم کرد چ زن

 حرف فقط نگاهم کرد! بدون

 خواست باهام حرف بزنه. یپر حرف بود. انگار م یسرد نینگاهش در ا اما
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 کنه. یم یهمکار سیدونستم با پل یبود که م کایاِر دمیام تنها

 تونست نجاتم بده! یم دیشا

 داد که هاکان برگشت سمتم و به مامورا گفت: یبه هاکان عالمت ارینگاه کردم که ماز رهیخ بهش

 !کیتفک دشیببر_

 نگاه کردم. کایوحشت به ار با

 کرد! ینم یبرام کار چرا

 زدم: غیرت و حرص جاز عمارت بردن با نف رونیبازو هام و گرفتن و من و به زور بلندم کردن و به سمت ب مامورا

 سپهر..کارت تمومه! اریکارت تمومه ماز_

 زخم شده بود. یشد و حساب یم دهیکش نیبردنم پاهام رو زم یطور کشون کشون م نیو بردن تو باغ و هم من

 کردم. یزدم و تقال م یم غینفرت ج با

 رو باز کردن و من و پرت کردن داخل. یکیکوچ یبزرگ و اهن در

 متوقف شدم. ادیو قل خوردم و در اخر با درد ز یو خاک کیکوچ یپرت شدم رو پله ها میمستق

دستام و گرفت و بلندم کرد و من  یکس هویشدم که  زیخ مین یکردم کم یکه ناله م یو باز کردم و در حال چشمام

 یغیج

 انداخت. یتخت فلز کی یمن و رو انهیاما فرد وحش دمیدرد کش از

 .رمیو باعث شده بود حالت تهو بگ ومدیازش م یبد وحشت ناک یبود که بو کیو تار فیثو ک اهیانبار س هی

 از زونیاو یرایدست و پاهام و به زنج یسرم بود فور یکه باال یزدم و دست و پا زدم که مرد غیج هیوحشت و گر با

 تخت بست. یها کناره

 که بودم مثل قبر بود. ییزدم، جا یم غیج باوحشت
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 .کیهمون قدر تار کیقدر کوچ همون

 .دیلرز یقدر ترسناک. همه بدنم م همون

 داشت. یا یو خون فیکث دیقد بلند و کچل که ماسک و روپوش سف مرده

 به سمت فِرض رفت. یفور

 زدم و دست و پا زدم. غیچرخندش با وحشت ج یها غهیت دنیداشت و روشنش کرد و من با د برش

 گرفته بود و اشکام خشک شده بود. گلوم

 زدم. غیهمه توانم ج با

 اروان،_

 غیرو حس کردم و با همه توانم ج یپام گذاشت که درد و سوزش وحشت ناک یرونا یفرض و اورد سمتم و رو مرد

 زدم

 شدم . زیخ مین و

 درش دهن باز کرده یرونم که زخم بزرگ یحال رو تخت افتادم و اون دوباره دکمه فرض و زد و فرض و دوباره رو یب

 حال لب زدم: یجون و ب یگذاشت و من ب بود

 اروان.._

 بغض و ضعف گفتم: با

 کمکم کنه... یکی_

 فرض و رو شکمم گذاشت که.. مرد

 118پارت #

... 
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 اومد. یانداز ریو ت کیشل یصدا

 شدم و خون باال اوردم. زیخ میحال شدم با حس باال اوردن ن یفرض از دستش افتاد و من ب مرد

 ردم در انبار باشه. یکه حدس م یاهن زیچ هیافتادن  یانفجار اومد و بعد صدا یصدا

 توان ناله و حرف زدنم نداشتم. یسوخت که حت یقدر درد داشتم و پاهام م اون

و  شیشونیافتاد رو پ یبرداشت و به سمت پله ها نشونع گرفت که نور قرمز یشکنجه گرم با وحشت اسلحه ا مرد

 اون

 .دمیا من دنبود ام متوجه

 گرفتم گفتم: یزدم و با صدا یدردناک شخندین میحال یهمه ب با

 بنگ!_

 .واریرو د دیشد و مغزش پاش کیمرد بهم نگاه کرد به سرش شل تا

 تنم غرق خون بود. نییحال برگردوندم و کل پاهام پا یو ب سرم

 زدم و گفتم. یلبخند محو دنشیکردم که با د یاومد و من منتظر نگاهش م نییاز پله ها پا یکس

 !والیه_

 دهیو در اورد و به سر پاش رشیپاهام با حرص هفت ت دنیو با د دییپرت کرد و به سمتم دو یاسلحش و گوشه ا واریا

 گفت: یکرد و بعد برگشت سمتم و با خونسرد کیمرد شکنجه گر دوباره شل ی شده

 ه؟یچ_

 هویدست و پام و باز کرد و در همون حال  یفور واریو ا دمیکش یاخفه  غیج هیبه سمتم اومد و من از درد با گر بعد

 جا نبود! که گفت: نیزد و انگار حواسش ا یبزرگ و گنده ا لبخند

 !ارهیم ین یحاملست، داره ن_
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 یبه خودش اومد و نگاهش اول مبهوت شد ول هوی دمیکه من از درد کش یغیزد که با ج یو که گفت باز لبخند نیا

 زود

 بهم کرد و دست انداخت دور کمرم و بلندم کرد. یترسناک نگاه

 و اونم با سرعت رفت از پله ها باال. دمیکش یا گهید غیج

 شد. یم شتریزد و خورد و اسلحه ب یصدا میرفت یاز پله ها باال تر م یچ هر

 کردم به هوش بمونم. یفاصله گرفتم و سع یهوشیب از

 بودن. ریبودن و همه در گ ختهیسازمان مثل مور و ملخ ر یو مامورا سیپل یباغ مامورا تو

 شد و گفت: رهیبه باال خ هوی واریا

 !بایچه ز_

 هاکان رو پشت بوم عمارت خشکم زد. دنیو برگردوندم که با د سرم

 رفت. یرفتن و اون عقب عقب م یبه سمتش م نیبه همراه ام سیپل یمامورا

 که گفت: دید یم یینمایس لمیانگار داشت ف واریا

 !گهیافت د یبابا ، ب یا_

 نیرفت و به سمت ام یپر نفرت و غرق اشکم و به هاکان دوختم که اشفته و با ترس بدون تعادل عقب عقب م نگاه

 شون

 کرد. یم کیشل

 نفرت گفتم: با

 افت! یب_

 کرد و سقوط، ازاد. ریشکل گ یشیبلند ات یپاهاش به سنگ نماها هویلحظه  همون

 اد!: عه افتواریا
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 .دمیعمارت د یجلو یشده اش رو سنگ فرش ها ی. جسد متالشیاز بغض راحت شدم وقت یقیاز حجم عم انگار

 از کنارمون رد شد. یریو ت نینشست رو زم هوی واریا

 داد زد: یکی دنیبا د هویمنو گذاشت و  یدرخت بزرگ گوشه

 ! ایب_

 و ستادیو نا منظم مقابلم ا ختهیبه هم ر یاروان با موها دنیحال بستم و بعد چند لحظه باز کردم که با د یو ب چشمام

 بردم. ادیدرد وحشت ناک پاهام و از  یلحظه ا یبرا

 خشونت چنگ زد به کمرم و بلندم کرد و من و چسبوند به خودش وگفت: با

 دلسا!_

 زد. یمحکم گره ناشمیدور پاهام و است دیچیو شرتم و از تنم در اورد و پ یس یپاهام نگاه کرد و فور به

 گفت: یحرص و نگران با

 کار کنم؟ ها! یمن با تو چ_

 شد که من و چسبوند به خودش و محکم بغلم کرد و اروم گفت: سیدرد بغض کردم و چشمام خ از

 شه. یاالن تموم م س،ییه_

 شد. ریاز مامورا درگ یکیکنارمون با  واریا

 من خشکش زد و گفت: دنیاسلحه به دست به سمتمون اومد و با د یزخم یشونینفس نفس زنون با پ شهرزاد

 دلسا!_

 با حرص گفت: اروان

 شده؟ یچ_

 نخوره داد زد: رینگاه نگرانش و از پاهام گرفتذو خم شد تا بهش ت شهرزاد
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 شن. یم یکم شدن دارن کشته و زخم روهامونین_

 تو دماغ مامور و داد زد: دیپاهاش و برد باال و کوب واریا

 ها تو راهن! روین_

و گرفته  دیمهش اریوسط باغ کنار استخر ماز دمیکه د میاومد و هممون برگشت یدخترونه ا غیج یلحظه صدا همون

 و

 گذاشته. دیسر مهش یهم رو اسلحه

 !نهینب بیاس اریدورش کرده بودن تا ماز افرادشم

 داد زد: اریماز

 !دیهمه اسلحه هاتون بنداز_

 .دمیوحشت زده نالبردم و  ادیو از  دردم

 !دیمهش_

 119پارت #

... 

 داد. هیگذاشت و به درخت تک نیمن و زم اروان

 گذاشتن. نیزم یکه مونده بودن اسلحه هاشون و به اروم یسیپل یمامورا اندک

 بود. ششیپ نمی.الودمید سیافراد پل نیرو ب کایار

 گذاشت. نیزم یدور از ما اسلحش و با نگران مرجان

 فشرد و نعره زد: دیمهش قهیبه شق شتریاسلحه رو ب اریماز

 !دیشما ام اسلحه هاتون و بنداز_
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 با ما بود. منظورش

 ام انداختن. هیانداخت و بق نیقفل شده اسلحش و زم یبا حرص و فک واریا

 تو بغلش بودم. بایمحکم من و گرفت و تقر اروان

 داد زد: اریماز

 جا! نیا ادیب دیبا کایار_

 شد و گفت: رهیبه اسلحه تو دستش خ بعد

 کنم! یم یگلوله رو تو سر ش خال نیوگرنه ا_

 گفت: یرفت و به اروم اریبه سمت ماز کایار

 یتا فقط من و داشته باش ی. شوهر دومم و کشتیپدر پسرم هاتف و کشت یعشقم و کشت ،یو ازم گرفت زمیهمه چ_

 از دور! یحت

 شد و گفت: کینزد ارینفرت به ماز با

 .یجون بد دیکه با یوونیح هیتو _

 اومد . رونیدستش ب ریاز ز یفور دیکرد که مهش کیو شل کایزد و اسلحه رو گرفت سمت ار یداد هوی اریماز

 یاومد جلو یکینشونه گرفت که  دیاسلحش و سمت مهش اریو ماز دییبه سمتمون دو دیافتاد و مهش نیبه زم کایار

 خودش و تو بغل شهرزاد انداخت. دیشد و مهش کیبه اون شل ریو ت اسلحه

 ختنیشلوغ شد و همه به هم ر دوباره

 داد. یخورده بود و داشت جون م ریدوختم که ت یبه اون تیجمع نیمن نگاهم و ب و

 . خشکم زد.نمشیتونستم بب بالخره

 بهت نم اشک و تو چشمام حس کردم. با
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 اراد!_

 اراد بود. رهیو نگاهش خ با بهت عقب عقب رفت اریماز

و اروان و من بغل زد و بلند  دییو شهرزادم دو دییدو واریو ا دیتر بود قبل از همه بهش رس کیکه از همه نزد نیالو

 کرد و

 شدم. رهیمبهوت به صحنه رو به روم خ من

 .یهر کدوم سمت میزدم و هم من و هم اروان پرت شد غیبمب اومد و من با ترس ج یشد و صدا ریدرگ اریبا ماز نیالو

 بودن. شایسوختن! تو ات یو ام م سایاز پل یسوخت و بغض یم شیتو ات عمارت

 .دمیشن ینم یچیسوت تو گوشم بود و ه یصدا

 نیالو یدستش و تو پهلو یتو یاستفاده کرد و چاقو نیالو یحواس یاز ب اریکه ماز دمیسرم و بلند کردم و د فقط

 کرد. روف

 افتاد و من هنوزم تو گوشام پر سوت بود! نیبه زم نیالو

 کرد. کیشل اریاسلحه اش و برداشت و به سمت ماز اروان

 شد کم کم صدا ها واضح شد و حاال صدا رهیسرخ از خونش گذاشت و با بهت به اروان خ نهیس یدستش و رو اریماز

 اروان با نفرت گفت: دمیشن یرو م ها

 برو به دَرک!_

 از پشت به سمت اروان رفت. اریماز یاز مامورا یکیو که گفت  نیا

که اروان  نیتر بودم. قبل از ا کیو من نزد دییداد زد و به سمت اروان دو واریرو به سمت اروان گرفت و ا اسلحه

 برگرده

 موره.گرفتم و افتادم رو ما زیو خ دمیهمه توانم با وجود درد کشنده ام از جا پر با

 خورده بود نیمن و از رو مامور بلند کرد و مامور که سرش به زم یفور واریا نیزم میاومد و هر دو افتاد کیشل یصدا
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 هوش شده بود. یب

دستام و رو صورت اروان  دهیو ترس جیگرفت و محکم با ترس بغلم کرد گ واریسمتمون و من و از ا دییدو اروان

 گذاشتم

 تم:شدم و گف رهیبه بدنش خ و

 ؟ینخورد ریت ،یخوب_

 .دیچرخ یرو صورتم م نگاهش

 دلسا!_

 وحشت گفتم: با

 حالت خوبه اروان؟_

 :دمیو شن واریا یصدا

 دلسا!_

 برگشتم سمتش و گفتم: هویبهت  با

 ؟یتو خوب_

 نگاهش و به شکمم دوخت . واریا

 شدم. رهینگاهش و دنبال کردم و به شکمم خ جیگ

 بود. یانداز ریت هنوزم

 شکمم خشکم زد. دنید با

 و حس کردم و چشمام تار شد و تو بقل اروان شل شدم که اروان محکم من و گرفت. یو وحشت ناک بیعج درد

 با وحشت گفت: و
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 دلسا!_

 بغض گفتم: با

 فک کنم اخرشه!_

 120پارت #

 پارت آخر#

 یانتقام آب#

 یدیبه قلم مرجان فر#

... 

 .انیکرد تا سمتمون ن یم کیاسلحه برداشت و به سمت مامورا شل واریا

 .میمحاصره شده بود هممون

 و سرم و تو بغلش گرفت. نیمن و نشوند زم اروان

 گفتم: دیلرز یخفه شده بود و م بیکه عج ییصدا با

 ؟یاخرش از...َشرم خالص شد یدید_

 باحرص انگشتش و گذاشت رو لبام و گفت : اروان

 شو! سیه_

تونست نفس بکشه سرش و کنار  یواون کبود شده بود و انگار مثل من نم ختیر یاشکام از چشمام فرو م قطره

 گوشم

 و اروم و گرفته گفت: اورد

 !یبر یحق ندار_
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 شد ! یطور نی..شه، قصه ما ایگفتم : نم هیو با گر اروم

 و با حرص گفت: دیکه متورم شده بود دندوناش و رو هم ساب یبا حرص و رگ گردن اروان

 !یزارم بر ینم ،یخفه شو تو مال من_

 زدم و گفتم: ینیمحو و غم گ لبخند

 ه؟یطور نیعه...ا..ا..ا_

 تر بغلم کرد و گفت: محکم

 اره._

دورمون بودن و همه اسلحه هاشون و انداخته بودن و  واریو شهرزاد و ا دیو مهش سیو مرجان و چند تا پل نیام

 میتسل

 سازمان شده بودن. افراد

 ؟یمراقب..خ..خودت ه..هست_

 حرص گفت : با

 زنده بمون دلسا. ،یهمه ادم داره. همش مال خودش، تو مال من نیخدا ا_

 محو شد و چشمام بسته شد.. دمیبغض نگاهش کردم و کم کم خمار چشماش از د با

 ه؟یطور نیا یعبد خواب

...... 

 به خودش چسبوند. شتریو ب نیاترد همراز

 شد و گفت: رهیرنگ خ اهیو رو چشماش جا به جا کرد و به سنگ قبر س دشیسف یافتاب نکیع

 تونم باور کنم! ینم_
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 اشفتش و از رو صورتش کنار زد و گفت: یموها اروان

 بس کن همراز!_

 اروم رو به اروان گفت: همراز

 دوست دارم؟ یوقت نگفت چیبهش ه_

 به موهاش چنگ زد و گفت: یعصب اروان

 .نگفتم، من احمق نگفتم_

 دراز کرد. نیدستاش و به سمت اترد واریا

 اون و از بغل همراز گفت. و اروم و مردونه دستش و واریدراز کرد و ا واریو به سمت ا شیو توپول دیسف یدستا نیاترد

 نرم و روشن پسرش فرو کرد. یموها یال البه

 !شیزندگ والیکوچولوش تو بغل ه والیه دنیگذاشت و همراز غرق لذت شد از د واریبا اخم سرش و رو شونه ا نیاترد

 و گفت: دیسنگ قبر گذاشت و قطره اشکش چک یدستش و رو مرجان

 من شاهد بودم. ،یلیخ د،یعذاب کش یلیخ_

 بغض کرد و گفت: همرازم

 از خودش گذشت. زاشیبه خاطر من و عز_

 اصال دوست نداشت ،یجراح یبرا دکترش شیبود که بعد از مزار حتما بره پ یم ادشی دیبه سنگ قبر زل زد و با اراد

 بدنش بمونه! یرو هیزشت و بزرگ بخ رد

 بود و به دست گرفت. دیپنهاه و که تو بغل مهش یتپل یبغضش و قورت داد و اشکش و پاک کرد و دستا شهرزاد

 زد و پناه از خنده ضعف رفت. یپناه زل زد و چشمک ناز یگرد قهوه ا یبه چشما و

 ستادهیو دوقلو هاشون سورن و سارا ا حانهیحلقه کرد و هاتف کنار داوود و ر دیمهش یدستش و دور شونه ها نیام
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 .بود

 یکدومشون از دست افراد سازمان زنده نم چیرفتن ه یبه کمک دوستاش نم شیاگر اون و افرادش سال پ دیشا

 موندن.

 !رید یلیکردن! خ رید کمی یول

 بود که نتونسته بود زنده بمونه. ینیمتعلق به الو یکنار قبر

 بود. دهیانتقامش و گرفته بود و اروم خواب یول

 کدوم خوشبخت نبودن. چینکرده بود ه میاگر دلسا خودش و تسل دیشا

ها و مکان ها رو  سیسازمان رو بشه. کل افراد و کل هم دست ها و رئ هیباز شه و مدارک عل فیباعث شد در ک اون

 دایپ

 و به اشد مجازات رسوندن. کردن

 به خاطر دلسا و همراز. همش

 با حرص گفت: اروان

 ن؟یکجا موند پس ا_

 اومدم !_

 سمتشون و گفت: دییبرگشتن و دلسا گل به دست دو همه

 !گهیشد، دانشگاهه د ریشرمنده د_

 شد. رهیاخم کرد و ترسناک به دلسا خ نیو اترد دیو بوس نیو اترد دییذوق دو با

 زد و گفت: یقهقه ا دلسا

 !ینینگاه اترد_

 و بعد به سمت اروان رفت. دیبچه ها رو بوس بیترت به
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 به اروان عالمت داد و اروم گفت: همراز

 بهش بگو دوست دارم!_

 و به دلسا گفت: دیهول شده دستش و پشت گردنش کش اروان

 بعد مزار کارت دارم!_

 زد و گفت: یلبخند محو دلسا

 باشه._

 گذاشت و رو به همه گفت: کایقبر ار یرو گال رو دلسا

 امشب مهمون من و همراز خونه ما!_

 دست تو دست هم از مزار خارج شدن. یکردن و پشت ب پشت هم و بعض دییتا همه

 و بسازن. ندشونیا تا

 هم. با

 رنگ. یآب یزندگ هیپاک. یزندگ هیتو

 و خاکستر شد. دیبه ته رس گاریس نیا

 .دنیکه براش جنگ ییاونا یخوش بخت یلفقط آب مونده و زال حاال

 دارم. دوستون

 .دیربات و دختر بد پسر بد تر منتظرم باش با

 ...یدیفر مرجان

۱۳۹۷/۵/۲۲. 

۰۰:۰۶ 
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 دای.و آهیو مهد گانهیاز  تشکر

 و دوستم. پیو عکس و کل فی: طراح گگانهی

 و دوستم. راستاری: وهیمهد

 __نمیادم دایآ و

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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