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 بی اجازه او کسی وارد بازی نمیشود

 بی اجازه او رنگی بازی نمیکند

 ....بی اجازه او

 ما چهار نفر

 دو رنگ مختلف

 دو جنس مختلف

 و دو طرز فکر مختلفیم

 زیبایی ها و ظرافتمان

 زیر پاهایشان له شد

 و اکنون ما چهار نفر

 چهار رباتیم

 بی باک،بی دل،بی احساس

 به سوی هدف میرویم

 نه با قلب نه با مغز

 بلکه با برنامه

 و اما در میان همه اینها

 ...من

 وارد بازی نمیشوم تا وقتش برسد

 شاید من حاکم این حکم نباشم

 اما در آخر،سرنوشت این بازی
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 به بازیه من بستگی دارد

 پس به من نزدیک نشو

 عیه سیاهیهر چند که اف

 اما مرا دست کم نگیر

 چون من حکمم

 تک پر و برگ برنده ام

 .من......آس......پیکم

 .فعال داستان از زبون آسای دیگه گفته میشه تا برسه به آس اصلی

 1پارت

 ♦آس خشت♦

ستتتریو تر بیابن بیرون تا --دستتتتامو ستتتریو تر رو کیبرد حرکت دادم و داد زدم
 ...دوربینا فعال نشده. سریو تر

صادق گفتم صحفه پر از عدد و رقم لب تاپم بود به  آماده --همون ور که نگاهم به 
 .باش. تا اومدن باید بریم

صدای دوبدن  شدم که  شغول  شو تکون داد. با اخم به ادامه کارم م سر صادق 
 .تمومه--اومد. بعد صدای خسته اشون

شل صدای  سرعت راه افتاد.  شین با آخرین  شدن ما شین که  یک میومد. سوار ما
شون اومدم بیرون.  ستم سی صداها تمام رد پاهارو پاک کردم و از  بدون توجه به 
لب تاپو بستتتم و نگاهمو دوختم به هر دوشتتون. صتتداها کم کم کم شتتد و در آخر 
سرشونو به عالمت حله تکون دادن. نفس  شد؟  سرمو تکون دادم یعنی چی  محو. 

برو ستتمت خونه --صتتادق گفتم عمیقی کشتتیدم و لب تاپو گشاشتتتم تو کیفم و به
 .مهرداد
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 ♥آس دل♥

سمت خونه مهرداد. نگهبان تا مارو دید درو باز کرد.  شدیمو رفتیم  شین پیاده  از ما
کنار هم راه میرفتیم. در باز شد و خدمتکار راهنمابمون کرد داخل. مهرداد نشسته 

سیگار گرفت و سیگار دود میکرد. نگاهشو از آتیش  شت  رو به  بود پشت میز د دا
 چی شد؟--ما گفت

همه چی خوب پیش رفت. اون مدارک پیش --مستتتتقیم بهش نگاه کردم و گفتم
 .ماست

ستالش و گفت سیگاری کری شو ریخت تو جا سیگار ستر  شه عالی. --خاک مثل همی
 .رئیس براتون یه کار دیگه داره

 .همه کاراش تکراری شده--پوزخند زدم و گفتم

 .یه ماموریت سخته--مهرداد

 باید چیکار کنیم؟--نادیا

نگاه کثیفی بهش انداخت که میخواستتتم با ناخنام چشتتاشتتو در بیارم ولی خوب 
 از پسش بر میابد؟--امکانش نبود. روشو کرد سمت من و گفت

 فقط...بگو....چیه؟--

افعیا دارن دنبال آس پیک میگردن. ردشو زده بودن ولی نتونستن گیرش --مهرداد
 .فعیه سمجو نابود کنیبندازن. رئیس میخواد اون ا

 کدوم افعی؟--

 .افعیه سیاه--مهرداد

 ♣آس گشنیر♣

شون ولی هیچکدوم نگاهمم نکردن. منتظر  سمت دوتا شتم  سمش برگ با آوردن ا
 .دستور اجرا میشه--بودم مخالفت کنه که گفت
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 .دانیال--با بهت گفتم

 .ا باید تمومش کنیم. این یه دستورهم--با نگاه سردش برگشت طرفم و گفت

ناباورانه بهش نگاه کردم ولی برگشتتت و بدون خداحافظی رفت بیرون. میدونم از 
ته. اونم افعیه  یا در بیف با افع مهرداد نفرت داره ولی اصتتتال نمیدونم چرا میخواد 

 .سیاه. اون افعیه. افعی

💣💣💣 

 2پارت

 ♦آس خشت♦

 نمیخواد از پشت پرده بیاد بیرون؟--سرمو تکیه دادم به مبل و گفتم

 .فکر نمیکنم همچین قصدی داشته باشه--انیالد

ست میکند گفت فعال باید به این فکر کنیم افعیو چطوری --سام در حالیکه خیار پو
 .بگیریم

 میمردی قبول نمیکردی؟--بر گشت سمت دانیال و ادامه داد

 .قانون دوم:آس ها حق سر پیچی ندارن--دنیال

 .مسرپیچی چیه من دارم از جونم دفاع میکن--سام

 .قانون سوم:برای حفظ اسرار آشیانه باید تا پای جان رفت و فدایی شد--دانیال

 .این زندگی انتخاب من نبود که االن جان فدایی کنم--سام

قانون چهارم:هنگام ورود به آشتتیانه دیگر فقط آشتتیانه استتت که برایتان --دانیال
 .تصمیم می گیرد و شما حق اعتراض ندارید

 .ن قانون قانون. نابودم نمیشه خیالم راحت شهاه. بسه. قانو--سام

 .قانون من:حرفای دلتو بلند داد نزن به ضررت استفاده اش میکنن--دانیال
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بیخیال بچه ها. به جای این --تا ستتام اومد چیزی بگه پرید بین حرفشتتون و گفتم
 .کارا بیابد برای پیدا کردن افعی برنامه ریزی کنیم

 ✴راوی✴

یادآو تاک  یک  بل صتتتدای ت یامی بود که برایش آمده بود. خودش را روی م ر پ
انداخت و لبتاب را برداشت. بعد از اینکه از صحت فرستنده مطمئن شد پیام را باز 
کرد. چشم هایش را ریز کرد و پیام را خواند. دندان هایش را روی هم فشرد و در 

 دل غرید:کی میخوابد دست از سر برگ برنده بردارید؟

بل نکیه داد و با خود فکر کرد دوباره باید نقشه بکشد. دوباره اجرا سرش را روی م
 .کند. دوباره نجات پیدا کند

متن پیام برای هزارمین بار در دقیقه جلوی چشتتتمانش جان گرفتعافعی ستتتیاه 
 "دنبالته. مواظب باش

 .نفس عمیقی کشید و به سمت اتاقش رفت. باید باز هم تغییر مکان میداد

 ♥آس دل♥

اطالعاتشو در اوردم. ولی چیز به درد بخوری --کشیدم رو چشمام و گفتم  دستامو
 .که بتونیم ردشو بزنیم نبود

شت رو میز و گفت شو گشا شون نفوذ کردم ولی هیچ رد پایی --نادیا لب تاپ منم به
 .از مکانش نبود. سیستمشون همه چیو خودکار پاک میکنه

ست من نمیت--سام لم داد و گفت شما نگید کجا ونم برنامه ریزی کنم برای پیدا تا 
 .کردنش. من این مدت بیکار بودم

به نادیا نگاه کردم و ستترمو به نشتتونه تاستتف تکون دادم که یهو زنگ مبایلم بلند 
 ....شد. هه. مهرداد

 3پارت 

 بله؟--از سمت چپ صحفه کشیدم سمت راست و گفتم
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 چیکار کردی؟--مهرداد

 .دنبالشیم--

 .عرضه این که تا االن پیداش نکردینیعنی انقدر بی --مهرداد

ببین کی داره از عرضتته حرف میزنه؟ منو تو نادیا و ستتام همه تو یه رده بودیم. --
همه با هم آموزش دیدیم. همه با هم کار کردیم. اونوقت. منو این دوتا،با یه فرد 
مجهول الهویه شتتتدیم آس،اما تو،یه خبر چین که از یه خبر چین دیگه که از رابط 

بر میگیره خبرارو به ما میرستتونی. در نتیجه دیگه از عرضتته با ما ستته نفر حرف خ
 .نزن

ایول --صتتدای برخورد دندوناش به هم میومد. ستتام پق زد ریز خنده،نادیا لب زد
 .داداشی

بهش اخم کردم که لبشتتو گاز گرفت. نمیدونم چرا همیشتته یادش میرفت آشتتیانه 
سترش پیدا کنه. خواهرم بود ولی باید دور میموند.   قدقن کرده روابط خانوادگی گ

 .خیلی دور

 ♣آس گشنیز♣

بعد حدود یه هفته تونستتتیم محل اقامتشتتو پیدا کنیم. ایندفعه نوبت من بود که 
وارد عمل بشتتم. در واقو ما رباتای ویرانگر دشتتمنای آشتتیانه بودیم. هر کدوم از ما 

یال وارد عمل میشتتد در آستتا یه حرفه داشتتتیم. من برنامه ریزیه نقشتته و اجرا،دان
واقو تکنیکای رزمی مال اون بود نادیا هم که کارای هک و کامپیوتری رو به عهده 
داشت و آس پیک. نه میدونیم جنسیتش چیه نه می ونیم اسمش چیه و نه حتی 
میدونیم چی باعث شتتتده اون انقدر برای حاکم خاا باشتتته که تبدیل بشتتته به 

گشریم حاال من برای ورود به قلعه ی افعی باید حکمش. برگ بدنده اش . از اینا ب
 .نقشه میکشیدم. یه نقشه ی بی نقص

 ♦نادیا♦
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طبق معمول تو ماشین بودم و یه گوشی منو به اون دوتا وصل میکرد. دکمه اینترو 
 .سریو برید تو. دوربینا غیر فعالن--زدم و گفتم

 شیستم اتاقشم هک کردی؟--صدای سام پیچید تو گوشم

 .ه. دارم روش کار میکنم. رسیدی خبر بدههنوز ن--

ستم به ققل  شید تا تون صدای دیگه ای از اونور خط نیومد. نمیدونم چقدر طول ک
 .نادیا،ما االن کنار در اتاقشیم--دیجیتال اتاقش نفوذ کنم که صدای دانیال اومد

 .برید تو در باز شد--رمزو وارد کردم و گفتم

. گوشیو به گوشم چسبوندم تا متوجه موقعیت بعد از مدتی صدای زدو خورد اومد
سام اومد بعد ارتباط قطو  صدای داد  شخیص نبود. یهو  صداها قابل ت شم ولی 

 ...شد

 4پارت 

 .ارتباط قطو شد--پوف عمیقی کشیدم که صادق گفت

 .در جریانم--سرمو تکون دادم و گفتم

 .اتفاقی نیفتاده باشه--با ترس گفت

اونا چیزیشون نمیشه. ماشینو روشن کن. میدونم که --به بیرون نگاه کردم و گفتم
 .االن میرسن

همزمان با صتتدای موتور صتتدای قدم های تند دو نفر هم اومد. برگشتتتم به عقب 
نگاه کردم که دیدم درستتت حدس زدم هر دوتاشتتو بودن ولی دانیال با یه گونیه 

ال چونه اش سیاه رو دوشش. با تعجب بهشون خیره شدم. سام سالم بود اما دانی
کبود شتتده بود. گونی رو کنار من پرت کردن و خودشتتونم ستتوار شتتدن. صتتادق 

 این دیگه چیه؟--لبخندی زد و سریو راه افتاد. با تعجب پرسیدم

 چیه نه. کیه؟--سام

 (پیش لحظه چند)♥دانیال♥
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 .نادیا گفت هکش کرده. وا کن دیگه--سام

 .ئهحس میکنم یکی اون تو--دستمو کشیدم رو در و گفتم

 !خنگی دانی؟خب معلومه افعی اون توئه. یه چیزایی میگیا--سام

 .خنگ تویی. بوی عطر زنونه میاد نابغه--

 .برو تو بینیم چی میشه--سام

ضای اتاق تاریک بود ولی خوب من عادت کرده بودم.  شد. ف درو هول دادم که وا 
 .یه جسمو رو تخت دیدم

 .اوناها--سام دم گوشم گفت

م ستتمتش. دلم به کشتتتنش راضتتی نبود. تا حاال هر کستتیو که آروم حرکت کردی
سایی که زندگیارو لجن مال کرده بودن ولی  شته بودم آدمای ته خالف بودن. ک ک
سابقه اش پاک بود بدون هیچ قتلی. فقط آدم ربایی میکردن.  این اونطوری نبود. 

 .د دارکهم افعیه سیاه هم افعیه سرخ. دوتا از خوف برانگیز ترین افعیای بان

سریو چاقورو  ستم چاقو رو فرود بیارم که مچمو گرفت. وا. چرا انقدر ظریفه؟  خوا
برگردوندم و خواستتتم مهارش کنم که لگدش خورد تو فکم. دستتتشتتو ول کردم و 

 .رفتم عقب که خیز برداشت و بلند شد. فکم خورد زمین. این که دختره

 ♣سام♣

شا و پرت ک سمت دانیال که من دادی زدم و دختره چاقویی از کنار تختش بردا رد 
اون جاخالی داد. ستتریو رفتم ستتمتش و خواستتتم بگیرمش که پرید بهم. نمیزدم 

 .بزنش. االن میکشتت--فقط دفاع میکردم ولی معلوم بود کار بلده. دانیال گفت

 .آخه دختره--

 .دختره که دختره. بزنش میکشتت--دانیال

شد  صورت دختره که موهاش پخش  صورتش. تو تاریکی کوبیدم تو  تو هوا بعد 
 .فقط دستو پاشو میدیدم. صورتش زیاد قابل تشخیص نبود



                 
 

 

 رانا|  آس پیکرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان

 کنید

 

11 

 

یه خدا نمیخواستتم بزنمت. خودت اذیت میکنی. پرید --دستتامو باال گرفتم و گفتم
رو گردنم که داد زدم و دستاشو گرفتم. خواست مدادیو که تو دستشه فرو کنه تو 

پرت شتتد پابن. نگاه کردم ببینم کجا  گردنم که یهو شتتل شتتد و بعد از روی من
 .افتاده و چرا افتاده که دیدم. دارت بیهوشی خورده تو گردنش و افتاده رو دانی

 5پارت 

 .ای جان. چه صحنه رمانتیکی--زدم زیر خنده و گفتم

 .بیا جمعش کن از روم. زنیکه وحشی--دانیال

ه ولی میتونه معلوم نیستتتت کی--بعد خودش دختره ارو پرت کرد کنارش و گفت
ندازیمش توش  یدا کن ب یه چیزی پ بده.  عات  یاه بهمون اطال به افعی ستتت راجو 

 .ببریمش

 .تو از کجا میدونی اطالعات داره--در حالیکه دنبال کیسه ای چیزی میگشتم گفتم

 سام. مطمئنی این نقشه ها و برنامه ریزیا کار خودته؟--دانیال

 .چه حرفیه. معلومه که آره--

 بهت نمیاد انقدر باهوش باشتتتی. خنگ خدا،این تو اتاق افعی بوده اصتتتال--دانیال
 .خوب معلومه وقتی افعی نیست و این تو اتاقشه اطالعات داره

 .آها. راست میگیا. بیا بندازش این تو--گونیه پارچه ای سیاهی پیدا کردم و گفتم

رو ب--از رو زمین بلندش کرد و گشاشتتتش تو گونی،انداختش رو شتتونه اش و گفت
 .جلو که سر راهمون کسی نباشه. منم اینو میارم

 .سرمو تکون دادم و راه افتادم جلو. خدایا سالم بفرستمون بیرون

 ✴راوی✴

با صدای خش خش باالی سرش بیدار شد اما چشم باز نکرد. به خانه او نفوذ شده 
سته بود پیدایش کند. خیلی عادی قلط  شخص قهاری بود که توان بود. پس قطعا 

و دستش را برد زیر بالشت. حس کرد دستی به او در حال نزدیک شدت است. زد 
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ضربه ای زد  شکم طرف  شت به  ستش را در آورد و با پنجخ ای که دا سرعت د به 
شد. خودش را پرت کرد آنور تخت و با خشم به کسی که بی اجازه  که از درد خم 

بلیز آستین کوتاهی  وارد حریمش شده بود نگاه کرد. به مرد روبه رویش خیره شد.
که در تن داشت به خوبی خالکوبیه دور مچش را مشخص میکرد. ماری مشکی با 
سرش را پابن آورد و از  شین که دور مچش حلقه زده بود. آس پیک  شمان آت چ

پس افعی سیاه تویی؟ چطور جرئت کردی دنبال من --چشمانش را باال برد و گفت
 بیفتی؟

متعجب شتد. هیچ لطافتی در صتدای دختر نبود. افعی لحظه ای از آنهمه خشتکی 
سش را جمو  سریو حوا ساس. گویی با روحی مکالمه میکند ولی  شک و بی اح خ
کرد و خواستتت به ستتمت او حمله کند که آس پیک اول جاخالی داد و بعد درگیر 
شد. در سیاهی و تاریکی شب فقط حاله ای از او و خالکوبی درخشانش مشخص 

ه پا به گردن افعی قصتتد بی هوش کردنش را داشتتت که بود. با حرکت چرخشتتی
افعی پایش را گرفت تا او را به زمین بیندازد ولی زرنگ تر از این حرف ها بود. با 
شت را در  ست دا شانه اش و دارتی که در د ستبرش پرید روی  سینه ی  چنگی به 

 .گردن افعی فرو کرد. افعی لحظه ای شل شد و با هم پرت شدن روی زمین

شو کج کرد و با نگاه به او  آس شد. خود را کمی تکان داد،گردن پیک از جاش بلند 
دنبالم گشتی،مخفیگاهمو پیدا کردی،به راحتی بهش نفوذ کردی،منو دیدی. --گفت

باید بمیری. ولی من چنین کاری نمیکنم. این قولیه که به خودم دادم و از حاکم 
. اینجا دیگه برای من امن نیستتت. قولشتتو گرفتم. باید نقل مکان کنیم افعیه ستتیاه

 .احتماال ایندفعه یه همسفر و همخونه هم دارم که این اصال برام خوشایند نیست

 .لعنت بهت--خم شد روی صورت افعی و با خونسردیه وحشتناکی گفت

 6پارت 

 ♦نادیا♦

 این کیه؟--سام

 .افعیه سرخه--نگاهمو از قیافه بیهوشش گرفتم و گفتم
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 دی؟از کجا فهمی--سام

شو باال  سام گرفتم. ابروها شو آوردم باال و خالکوبیه دور مچشو جلوی چشم  ست د
 .خیلی خوشکله--انداخت و گفت

سرمو  سیاهی قیر.  شمایی به  شین با چ به خالکوبی نگاه دقیقی انداختم. یه مار آت
 .آره خالکوبیه خوشکلیه--نشونه تابد تکون دادم و گفتم

 .فتم. خودشو گفتمخالکوبیو نگ--نیشخندی زد و گفت

که حس کردم مچم  مدم برگردم  جاش و او نداختم ستتتر  دستتتت دختره ارو ا
پیچید،صتتدای ترقی از استتتخونام بلد شتتد و بعد درد بدی دستتتمو احطه کرد. آخ 
بندی گفتم و اومدم خودمو بکشتتم عقب اما زود تر از من دستتتی دور کمرم حلقه 

ستم گرف سام. مچمو تو د شدم تو بغل  شیده  تم و اطافمو نگاه کردم ببینم شد و ک
 .کار کدوم وحشی بوده که صدای خنده دختره بلند شد. قهقه میزد

 ♥دانیال♥

عالوه بر وحشی بودن روانیم هست. به سام اشاره کردم نادیا رو ببرتش بیرون. با 
 .بس کن--بیرون رفتینش محکم کوبیدم تو صورت دختره و گفتم

شو یه سرشو برگردوند چشما شد و  ویی باز کرد که با دیدن حالت نگاه جا ساکت 
خوردم. مثل قاتال نگاهم میکرد. البته از افعی یه همچین چیزی اصتتتال بعید نبود. 

 بهم بگو تو اتاق افعیه سیاه چه غلطی میکردی؟--نزدیکش شدم و گفتم

 به تو ربطی داره؟--چشماو ریز کرد و گفت

زد اما چون با طناب  موهاشتتو گرفتم تو دستتتم و محکم کشتتیدم. به دستتتم چنگ
اول که --تنشتتو به صتتندلی بستتته بودم نتونستتت تکون بخوره. با عصتتبانیت گفتم

داشتی سامو میکشتی بعدم که به دست نادیا آسیب رسوندی حاال واسه من زبون 
 درازی میکنی؟ زبونتو از حلقت در بیارم؟

چته --جمله آخریمو با داد گفتم. محکم ناخونشتتتو به پوستتتتم فشتتتار داد و گفت
 وحشی؟ رم کردی؟ صاحبت یادت نداده به هرکسی پارس نکنی؟
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سگ بودنو نشونت میدم. موهاشو ول کردمو رفتم --خم شدم تو صورتش و گفتم
ستام با ترس بهم  سوزنای بلند و باریک تو د سمت کمدی که تو اتاق بود. با دیدن 

 میخوایی چیکار کنی؟--خیره شد و گفت

 .چی عزیز دلم. میخوابم خوش بگشرونیمهی--لبخند خبیثی زدم و گفتم

 7پارت 

 ♣سام♣

 شکسته؟--مچشو نوازش کردم و گفتم

نه خدارو شکر. به مقصدش نرسید. سریو کشیدیم عقب. --آرم تکونش داد و گفت
 .مرسی

--با لبخند نگاهش کردم و موهاشو که سعی داشتمهارشون کنه دادم عقب و گفتم
 .قابل خانم هکرو نداره

 به نظرت داره چیکارش میکنه؟--خندید بعد گفت نگاهم کرد و

ستش تا ورم نکنه و گفتم شتم رو د سه یخو گشا نمیدونم. از دانی هیچی بعید --کی
 .نیست

صدای جیغ تیزی که اومد نادیا یهو تو جاش تکون خورد و نگاهم کرد که گفتم -با 
 نگفتم؟-

 ��افعی سیاه��

ردم و به اطراف نگاه کردم. همه با دردی که تو کتفم پبچیده بود چشتتتمامو باز ک
چیز ستتریو تو ذهنم مرور شتتد. چطور تونستتت بیهوشتتم کنه؟ یعنی آس پیک یه 

 .دختره؟ به پنجره نگاه کردم. شب بود

کامال مشتتخص بود که تغییر مکان دادیم و االن یه جای پرتیم. ستتوزش کتفم زیاد 
شتم اومد صداش از پ ستمو تکون بدم که یهو  ستم د ستا--شد. خوا تو تکون ندیا. د
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افعیام تحریک میشتتتن نیشتتتت میزنن. خودت که میدونی چطورین؟ نه؟ از ن اد 
 .خودشونی

به دستتتتام نگاه کردم. دور دستتتتام به صتتتندلی دوتا افعی پیچیده بود که هی 
نیششونو تکون میدادن. صدای قدم هاش اومد. از پشت جلوم وایستاد. چهره اش 

ی تو چشتتم بود. چشتتمای درشتتت آبی زیر پارچه پنهون بود ولی چشتتماش خیل
اینا چین --روشن. خیلی روشن. مثل صداش چشماشم یخی بود. با عصبانیت گفتم

 رو دست من؟

 .همزادات. افعی سیاه افعیا،افعیا افعیه سیاه--اون

 معرفی شدین؟--سرشو کج کرد و گفت

 ...تو روانی هستی--

 .لطف داری--پوزخندی زد و گفت

شو گش ست شدت اومد جلوتر دو د شار داد. از  سوخت و محکم ف شت جایی که می ا
 میدونی چرا زخمی شدی؟--دردش یکم کم شد. تو چشام نگاه کرد و گفت

 چیکار کردی؟--

شت و گفت شو بردا ست شار د سازی کرده بودن. مجبور --ف ستت ردیاب جا زیر پو
شتتدم اول غیر فعالش کنم بعد درش بیارم. از اونجایم که تو طبابت وارد نیستتتم 

میت کردم. االن کار دارم. بعدا میام برات پانستتتمان میکنم و تو بهم میگی چرا زخ
 .اینجایی

 خیره به چشماش هیچی نگفتم. فکر کرده کیه که بتونه افعیو اسیر خودش کنه؟

 .افعیه سیا،افعیانمو اذیت نکنیا--در حالی که که میرفت بیرون گفت

دم. حاال من اینارو چطوری از دندونامو به هم فشتتتار دادم و به افعیاش نگاه کر 
 دست خودم وا کنم؟

 8پارت 
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 ��افعیه سرخ��

 میخوایی چیکار کنی؟--بادیدن سوزنای تو دستش از ترس شل شدم و گفتم

هیچی عزیز دلم  --یه لبخندی زد که فاتحه امو خوندم. با حفظ همون لبخند گفت
 .میخوابم خوش بگشرونیم

 ر کی باشی؟که خوش بگشرونی؟ خ--شیر شدم و گفتم

 به من میگی خر؟--چشماشو ریز کرد و گفت

 .خر دیگه ای این اطراف نمیبینم--اصرافمو نگاه کردم و گفتم

سوزنو محکم کوبوند رو روستم که رو میز بود. با فرو رفتن سوزن تو دستم جیغی 
 تو اتاق افعیه سیاه چیکار میکردی؟--کشیدم که گفت

--با نفرت تو صورتش نگاه کردم و گفتم دستمو تکون دادم که دردش بیشتر شد.
 .داشتم عروسکامو میخوابوندم

هامو  پاره شتتتد. مو ید تو صتتتورتم که گوشتتته لبم  گه کوب با این حرفم یکی دی
شیدو گفت شق --گرفت،ک ضافه ندارم حروم تو کنم. ع شگله. من وقت ا ببین خو

. اگه افعیت که تو اتاقش بودی،دنبال برگ برنده ماس. اگه میدونی کجاستتت بگو
 .نمیدونی بگو همینجا تمومت کنم

با یه حرکت ستتترمو چرخوندم و محکم گلوشتتتو کشتتتیدم بین دندونام. عربده زدا 
شید  ستم فرو کرده بود ک سوزنیو که تو د عربده. هرکاری کرد ولش نکردم که آخر 
بیرون که از دردش دندونام شل شد و اون خودشو نجات داد. دستمو گرفته بودم 

ستام که  شتای هر دومون بین د شو گرفته بود ولی از الی انگ خون نیاد اونم گردن
 .خون میزد بیرون

 زنیکه وحشی،چیکار میکنی؟--با خشم و درد گفت

 .مبقابله به مثل با یه حیوون درنده--لبخند زدم و گفتم

 .کار دارم باهات صبر کن--رفت سمت در اتاق و گفت
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یدم و خو نای تو دهنمو تف کردم رو وقتی از در بیرون رفت نفس عمیقی کشتتت
زمین. ولی دستتتت مریزاد به خودم. چه دندونایی دارمی این بار قستتتر در رفتم و 
نه  که روانی. حیوو کار کنم؟ مرتی گه ارو چی عه دی تونستتتتم بهش چیزی نگم. دف

 .کثافت

 ♠آس پیک♠

یه سه روزی بود که اسیر منو مارام شده بود. هر کاری کردم زبون بی صاحابشو وا 
 .خالا شم خالصت میکنم--بگ کیه. فقط یه چیز میگفتنکرد 

تو اتاقم در حال کار با لب تاپم بودم که صدای بوقای متمدد بلند شد. سریو صفحه 
 .لعنت بهت--ی مربوته ارو باز کردم و با دیدن موقعیت مکانیش گفتم

. 

 9پارت 

نه و از پله لبتاپو انداختم رو تخت و با بیشترین سرعت ممکن دوبدم بیرون از خو
های فلزی دوبدم پابن. کنار جاده افتاده بود و قدرت تکون خوردن نداشت. رفتم 

سرمو کج کردم و گفتم شو برگردوند.  سر سرش و نچ نچ کردم که  آس پیکو --باال 
 دست کم نگیر. واقعا فکر کردی در رفتن از دست من آسونه؟

 رفته؟اینا چیه تو پام فرو --دندوناشو به هم فشرد و غرید

دورتر از موقعیت مکانی که --به پا بندی که به پاش بستتته بودم نگاه کردم و گفتم
برات تعیین شتتده تشتتریف ببری ستتوزناش فرو میره تو رگات و ماهیچه هاتو به 

 .مدت چند ساعت بی حس میکنه

 واقعا فکر کردی من هالوام؟--با اخم نگاهم کرد که گفتم

 !نه بیشتر فکر میکنم هلویی--افعی
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با اخم نگاش کردم که ستترتاپامو نگاه کرد. اه. یادم رفته بود نقابمو بزنم. لباستتامم 
صورتم کنار زدم و گفتم شکی بودن. موهامو از رو  شلوار جین م سعی --یه تاپ و 

 .نکن فرار کنی. نمیتونی. حاالم بلند شو

پا--افعی ظار  نداختی انت ماهیچه هامو از کار ا  عقل کل. رئیس بزرگ. آس پیک. 
 شدنم داری؟

خم شتتدم روش و دستتتشتتو انداختم دور گردنم. با زور خودم بلندش کردم که با 
 واقعا بلندم کردی؟--تعجب گفت

شونه و یقه و کال همه جا در  صورت و  شیدمش دنبال خودم ولی اون نگاش رو  ک
دستو پات کار نمی کنه. یه --گردش بود. سرمو برگردوندم سمت صورتش و گفتم

 .م از کار بندازمکار نکن چشمات

سه اون اعتماد به نفس داری. چی --پوزخندی زد و گفت شگلی،وا نه که خیلی خو
 داری بهش مینازی؟

 .زبونتم ببند--

 .دردسری. دردسر. لعنت بهت--از پله ها بردمش باال و انداختمش رو مبل و گفتم

 ♥دانیال♥

کمش بود. رفتم تو اتاقش و نگاهش کردم. خوابیده بود رو تخت دستتتشتتم زیر شتت
نزدیکش شتتدم و از پشتتت یقه گرفتمش. محکم کشتتیدمش عقب که با آخ بلندی 

 چته وحشی؟--نشست رو تخت. با دیدن من افسار زبونش پاره شد

 که وحشی؟--ابروهامو باال بردم و با حاال خشنی گفتم

سرش پیخوندم. با درد  شت  شو کشیدم بردم پ چونه امو خاروندم و بعد یهو دست
به غلط کردم --شتتم در نیومد. ستترمو بردم کنار گوشتتش و گفتمخم شتتد اما آخ

 .میندازمت نکبت خانم
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حاکم  ید میگفت افعی کیش میشتتته. اینو  با خاب میکردم.  ید آخرین راهو انت با
خواسته بود. ولش کردم و لباسشو از پشت جر دادم که جیغ بلندی کشید و گفت. 

 داری چه غلطی میکنی؟

ستادن. جلوی ل شو گرفتم که با رفتم جلوش وای ستا ست گرفته بود. د شو با د س با
اینهمه وقتی با افعی --مقاومتش رو به رو شتتوم. با زور دستتتاشتتو باز کردم و گفتم

بودی. مطمئنا یه اتفاقایی افتاده. چرا با من نیفته؟ قطعا من از اون خوشتتتگل تر 
شیدمش.  سر میخورد که با دندون ک شت  سش دا شم ازش چیزی کم ندارم. لبا نبا

 .اشکاش داشت میوند ولی حرف نمیزد

 10پارت 

خدایا زود مقر بیارش نشار کار به جاهای باریک بکشتته. نمیدونستتت کاری باهاش 
ندارم ولی جوری جیغ می کشتتید که پرده گوشتتم از صتتدای جیغ هاش میلرزید. با 
ستگیره ارو باال  سمت در رفت و د سریو  شدم که  شل  لگدی که بهم زد یه لحظه 

شت. پابن کرد   صبی بودم. یه لحظه آروم ندا ستش ع شت. از د که نتیجه ای ندا
 .ولم کن. ولم کن آشغال. بهت میگم--کشیدمش سمت خودم که گفت

ولم کن آشتتغال. --از این وعده ها زیاد داره بود. پهلوشتتو نوازش کردم که جیغ زد
 من با اون نبودم

 چرا باور کنم؟--سرم رو بین کتف و گردنش گشاشتم و گفتم

 .افعی سیاه برادرمه--قاومتش اونقدرا هم نبود . بلند جیغ کشیدم

 چی؟--هولش دادم که خورد به دیوار دستمو دو طرف سرش گشاشتم و گفتم

 .داداشمه. داداشم--با گریه گفت

تئاتوشو در میارم. وای به حالت دروغ گفته باشی. کار --چشمامو ریز کردم و گفتم
 .نا تمومو تموم میکنم

 ♦نادیا♦
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بابا ول کن یه دقیقه. --ومدم از زیر دستتتتش در برم که محکم بغلم کرد و گفتا
 .میاد بیرون جفتمونو کتک میزنه

ولم کن ستتام. اگه بالیی ستترش --تقال کردم که از بین دستتتاش بیرون بیام و گفتم
 بیاره چیکار کنیم؟

 .دانیاله ها--سام

شو حدس بزنی. مرده. مرد. اون -- سیت شم میتونی جن سم افعیه هم زیادی زیبا از ا
 .روئه

 .راست میگی. حق با توئه--یکم حلقه دستاشو شل کرد و گفت

 دقیقا کدوم حرفمو میگی؟--

 .افعیه خیلی خوشگله. گششتن ازش خیلی سخته--خیلی جدی گفت

 .مثال زن داریا--با آرنج محکم زدم تو شیکمش و گفتم

 11پارت 

ستتتال از ازدواجم میگشره،واس  عه؟ راستتتت میگیا. نه که فقط یه--خندید و گفت
خاطر اون گاهی فراموش میکنم زن گرفتم. باید به خودم بگم:ستتامی. دیگه دوران 

 .مجردی تمومه

ببین میزنم نفله ات میکنما. چشتتات از رو دخترای دیگه ردم بشتته چشتتاتو در --
 .میارما

وقتی تو هستتتتی کی به دخترای دیگه نگاه میکنه هکر --محکم بغلم کرد و گفت
 انم؟خ

شد. عین جت پریدم جلوی دانی و گفتم سید که در اتاق باز  چیکارش --صورتمو بو
 کردی دانیال؟

سامون بده بعد بیا --لبخند پیروزی زد و گفت سرو  شد. برو بهش  آخر زبونش باز 
 .بگم چی شد
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 دانی،خانمم روحیش حساسه. میخوایی من برم؟--سام

-که با دیدن نگاهم رو به دانیال گفت  یکی از ابروهامو دادم باال و بهش نگاه کردم
 چی؟ دانی خجالت بکش. کی شوهر خواهرشو میفرسته پیش یه زن دیگه؟-

به من گفت عد رو  خانمم. برو،برو ببین خواهرمون چشتتته. منم میرم --ب قربون 
 .ایشونو توجیه میکنم کجا چیکار کنه. کیو حواله کجا کنه

سر  سمت پشیرایی که  مو با لبخند تکون دادم ولی بعد گردن دانیو گرفت و بردش 
 .با نگرانی رفتم تو اتاق

 ��افعیه سرخ��

سوخت و گز گز میکرد. حیوون  شونه و لبم می سر شکام همونجور پابن میومدن.  ا
وحشی. دستو پامو تکون دادم بلکه وا بشه اما هیچ در هیچ. با باز شدن یهویی در 

ونده بودم یکم از نگرانیم کم تو خودم جمو شدم ولی با دیدن اونی که دستشو شیک
ستو پامو باز  شانش منه اینم دخترباز در میاد. با اخم اومد جلو و د شد. البته اگه 

 چیکارت کرد؟--کرد و گفت

 .چشم داری. ببین--به شونه و لبم اشاره کردم و گفتم

 .اگه از اول زبون باز میکردی کاریت نداشت--رفت از تو کمد بلیزی در آورد و گفت

 .زیر لب چیزی گفت که فقط عحسابتو میرسم دانیع رو شنیدمبعد 

 دستو پام کوفته بود.. 

ستمو گرفت و گفت بهش دست نزن. --سرمو تکون دادمو اومدم دست بزنم که د
 بدتر میشه. باشه؟

شم. به در نگاه کردم که باز بود.  سمو بپو سرمو آروم تکون دادم. بهم کمک کرد لبا
شو گ شو کوبیدم به با فکری ناگهانی گردن سر شد و  شل  رفتم،زدم زیر زانوش که 

میز. خون فواره زد و اون جیغ کشید. معطل نکردم. بدون توجه به سرو وعض گل 
 .و بلبلم هجوم بردم سمت در
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 12پارت 

 ♠آس پیک♠

شتتب؟ هیچوقت این موقو  11با دیدن استتم رو مبایل یه نگاه به ستتاعت انداختم. 
 .زنگ نمیزد

 بله؟--گفتمگشاشتمش دم گوشم و  

 اون پسره هنوز پیشته؟--حاکم

 .آره--

سبت به --حاکم شه. ببین ن سرخ خواهر ست. افعی  سای دیگه ا خواهرش پیش آ
ستگی داره یا نه بعد از زیر زبونش حرف بکش که چرا افتاده دنبالت.  خواهرش واب

ین میخوام ریز به ریز کارای دارک دستم بیاد. میخوام ایندفعه داریوشو نابود کنم. ا
دفعه وارد بازی میشی. بزرگ ترین رقیب من توسط قوی ترین برگ برنده ام نابود 

 .میشه. از آسای دیگه ام کمک بگیر

 .حکمت اجرا میشه حاکم--

تماستتتو قطو کردم و مبایلو گشاشتتتتم زیر چونه ام. پس افعی خواهر داره. نقطه 
شدم. بعد  سال دارم رو  19ضعف داره. دلیل نابودی داره. و من. منم وارد بازی 

 .میشم. هه. چه مسخره

 ��افعی سیاه��

شونه ام کرد. نچ نچی کرد و گفت شما و  شیدم. نگاهی به چ --با دیدنش پوفی ک
 .بلیزتو در بیار

 .باند شونه ات باز شده. داری خونریزی میکنی--با تعجب نگاش کردم که گفت

هیز --ختم باال و گفتمبه شتتونه ام نگاه کردم. بلیزم خونی شتتده بود. ابروهامو اندا
 که نیستی؟

 درمیاری یا جرش بدم؟--اومد جلو و گفت
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 .از پسرام بدتری--بلیزو در آوردم و گفتم

بتادینو ریخت رو زخمم که دندونامو فشار دادم رو هم. گاز استریلو گشاشت روش 
شو امو خوند و  ستم قفلش کنم که زود تر از من نق شو تموم کرد. خوا و باند پیچی

ج زد تو صتتورتم،دستتتمامو محکم کشتتید پشتتت ستترم و خوابوندم رو مبل. با آرن
صبانیت غرید شم حس کرد. با ع شو دم گو سا سعی نکن از --نف چند بار بهت گفتم 

دست من در بری؟ باید همش ببندمت به قل و زنجیر؟ یه مدت آدم باش تا با هم 
 .کنار بیابم

-م و خودمو انداختم روش و گفتمولم کرد و رو به روم وایستاد. از رو مبل بلند شد
 اونوقت تا کی مهمون شمام؟-

 .تا وقتی اون آمپول به دستم برسه--سرشو کج کرد و گفت

 .کدوم آمپول--

 واسه چی دنبالمی؟--بی مقدمه گفت

 این مدت بهت گفتم که االن بگم؟--

این مدت ستتته روزه. از نظر من باید تا حاال به حرف میومدی ولی خب دیرم --آس
 ت. واسه چی دنبال منی؟نیس

 چرا باید جوابتو بدم؟--

سرد نگاهم کرد و مبایلو جلوم گرفت و گفت --صدای تیک تاکی از مبایلش اومد. 
 .واسه این

 .با دیدن عکس یخ کردم. خواهرم بود

 13پارت 

 ♥دانیال♥

 .فرار کرد. بگیرش--با صدای جیغ نادیا از جا پریدم که سام گفت
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تاق بیرون.  بدم از ا یدم بیرون و داد زدمدو باز بود. ستتتریو پر نه  من --در خو
 میگیرمش. ببین نادیا حالش چطوره؟

تند تند از پله ها پابن میدوبد. پشتتت ستترش بودم اما دستتتم بهش نمیرستتید. 
سید. تا چنگ  17سرعتش زیاد تر از من بود.  ساختمون ر طبقه ارو دوبد و به در 

رفت. پریدم تو کوچه. تا خیابون  زدم بهش پشتتت لباشتتس پاره صتتد ولی باز در 
سرعت  شینی با  شه که ما ست از خیابون رد  دنبالش دوبدم. نزریکش بودم. خوا
اومد سمتش. جیغ کشید و دستاشو جلوی صورتش گرفت که تو لحظه آخر بهش 
شد که محکم  شدیم کنار جوب. با درد بلند  شیدمش عقب. هر دو پرت  سیدمو ک ر

پاره شد و خون اومد. بازوشو گرفتم و بلندش کردم کوبیدم تو صورتش. کنار لبش 
 نمیایی دیگه؟--که تقال کرد. محکم تکوتش دادم و گفتم

 .گمشو آشغال--تو صورتم داد زد

سرمو تکون دادم و یه ضرب زدم نقطه حساس گردنش که شل شد. دستمو بردم 
-تمزیر پاهاش و بلندش کردم. سبک و بغلی بود. نگاهمو به صورتش دوختم و گف

 .وحشیه پر دردسر-

 ♣سام♣

اول صورتشو از درد جمو کرد.  .پیشونیشو نوازش کردم که کم کم چشماش وا شد
 خوبی نادیا؟--خم شدم روش و گفتم

 فرار کرد؟--نگاهم کرد و گفت

تاق بیهوش افتاده. میخوایی بالیی که ستتترت آوردو -- نه. دانی گرفتش. االن تو ا
 .سرش بیارم

 .فی نبودیااهل تال--خندید و گفت

 .تالفی نیست. قصاصه--

شت فرار کنه. منم --لبخند دردناکی زد و گفت صش کنی. حق دا صا نه. نمیخواد ق
 .میدزدیدن فرار میکردم
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 .تو مافیه مهربون منی--دم گوشش زمزمه کردم

 ♠آس پیک♠

با دیدن عکس خواهرش تغریبا شتتبیه حیوونای تاکستتیدرمی شتتد. بی حرت و بی 
 چیکارش کردید؟--گفتروح. چند لحظه بعد  

صورتی که  سته و  شمای ب شده و چ شه لب پاره  مبایلو برگردوندم و یا دیدن گو
 .کار همکارامه. خوب ازش پشیرایی کردن--روش رد انگشت مونده بود گفتم

شمای به  سینه اش. یکم رفت عقب و با چ سمتم که لگد زدم به  اومد خیر برداره 
 .میکشمت--خون نشسته گفت

کافیه تا نیم ستتتاعت دیگه زنگ نزنم به همکارارم تا --ردم و گفتمستتترد نگاهش ک
ندازی.  بدی و خواهرتو تو دردستتتر ن خواهرتو تموم کنن. بهتره جواب ستتتواالمو 

 دوست نداری که صدای جیغاشو بشنوی؟

این آخرین --با عصتتتبانیت و چشتتتمای به خون نشتتتستتتته نگاهم کرد که گفتم
ندم دست آشیانه بی خواهر میشی. از من  هشدارمه. تا نیم ساعت دیگه زیرو روتو

 .گفتن بود

چشماشو لحظه ای بست و باز کرد. چشماش میلرزید. نفسشو محکم فوت کرد و 
 چی میخوایی بدونی؟--گفت

 14پارت 

وای به حالت دروغ بگی. جلوی چشتتتمات عزیزترینتو --خم شتتتدم روش و گفتم
 .سالخی میکنم

بودو گشاشتم جلوروش، پاهامو باز کردمو سرشو تکون داد. صندلی که اون نزدیکیا 
 .خب بگو--دو طرف تکیه گاهش گشاشتم و حین نشستن گفتم

 چی بگم؟--عصبانی گفت

 اول از همه اسمت؟--
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 .آراز--افعی سیاه

 هوووم. اسم خواهرت؟--سرمو تکون دادم و گفتم

 .نیاز--آراز

 چند ساله بودی و چند ساله داری برای دارک کار میکنی؟--

 ساله براش کار میکنم 19سالگی به بعد.  8--آراز

 پدر مادرت کیان؟--سابقه اش اندازه سابقه خودمه. 

 امیر و مریم--آراز

 خب. خانواده زندن؟ --

 .نه. فقط منو خواهرمیم--آراز

 از معامالت داریوش خبر داری؟--

 .جدیدا از هیچی خبر ندارم--آراز

 چرا اونوقت؟--

 .نت بودتمام وقتم صرف پیدا کرد--آراز

 پس داریوش دنبالم فرستاده بودتت؟--

شو تکون داد که گفتم شم. این --سر یه چیزیو میدونی؟ االن قراره من وارد بازی ب
 .یعنی پایان دارک. میتونی کمکم کنی منم از تزریق اون آمپول میگشرم

 چه آمپولی؟--آراز

 .این کارا به تو نیومده. با من همکاری کن--

 میکنم؟ نامردیساله بهش خدمت میکنم  19دی به کسی که واقعا فکر کر --آراز

به -- به دستتتتور دارک  خدمتیم براش نکردی. خبر دارم هر کی قرار بود  همچین 
 .دست تو بمیره گمو گور شده و داریوش از این غیب شدنا بی خبره
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 خب. که چی؟--چشماشو رو هم گشاشت و بعد گفت

برات طلفش نکنم. دارم نقشتته میکشتتم.  ببین،من وقتم برام انقدر ارزش داره که--
شه با توام  صابم نمیک شم. قراره کلی کار انجام بدم. اع میخوام به یه گروه ملحق ب
ست دارم مثل بچه آدم بهم کمک کنی تا منم ندم خواهرتو ریز  یکی به دو کنم. دو

 .ریزش کنن. خوشحال میشم به تمام کارام خواهرت اضافه نشه

 !به خواهرم سوء استفاده میکنیداری از عشق من --آراز

خودتم تو این کاری. پس قطعا میدونی این حرفه ی ماستتت. استتتفاده از نقاط --
 .ضعف

 .یه روز تورم زمین میزنم--آراز

آرزو بر جوانان عیب نیستتتت. ولی بهتره بدونی انقدر بی کستتتو کار هستتتتم که --
 نسبت به کسی حسی نداشته باشم. پس......؟

نمیتونی از من --دیدشو به پاش بستم و خیره تو چشماش گفتمخم شدم و پابند ج
 .آتو بگیری

 .حاال بگو--صاف نشستم و با جدیت ادامه دادم

 .به خواب ببینی--خیره به چشمام پوزخندی زد و گفت

 15پارت 

 ♥دانیال♥

اعصتتابم از دستتتش قاطی بود. تو این موقعیت هر کاری میکردم به حرف نمیومد 
ود که دومی نداشتتت. این وستتط فقط نادیا موفق بود که که. یه ستتخت جونی ب

تونستتتته بود یه چندتا قرارداد که برای دارک مهم بودنو کپی کنه. آس پیکم که با 
 .ظهور پر شکوهش همه امونو شکه کرد
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با از دستتتت دادن اطالعات خودمونو مرده فرض  نادیارو هک کرد و همه امون 
ن کردم. دوستتت نداشتتتم اطالعات خورد کردیم که ایمیل زد و گفت کارتونو آستتو

 .خورد به دستم برسه

شدم و خودمو  سکته میکردم. بلند  شتم  سه خودش. روانپریش. دا اینم فیلمیه وا
رستتوندم به اتاقش. در باز بود. کز کرده بود گوشتته تخت و به بیرون نگاه میکرد. 

بود و سریو رفتم سمتش و چونه اشو گرفتم و برگردوندم. صورتش از اشک خیس 
بدترین شتتترایط،وقتی  گاش کردم. این دختر تو  با تعجب ن ماغش قرمز.  نوک د
ستش،وقتی با تیغ رد انداختم رو  سوزنو فرو کردم تو د شکنجه اش میکردم،وقتی 
تنش و هر کار دیگه ای که کردمو یه قطره از چشتتاش نیومو،حاال زار زار داره گریه 

 چته؟--دممیکنه؟ فشار دستم کم شد و با عصبانیت پرسی

 .به کسی ربطی نداره--صورتشو برگردوند و در حالیکه اشکاشو پاک میکرد گفت

االن تو دستتتای من استتیری. هر چیزی بشتته به من --چشتتمامو ریز کردم و گفتم
 .مربوطه پس حرف نا مربوط نزن

 .برو بمیر--صورتشو برگردونو و با چشمای عسلیش خیره به چشمام گفت

 ��نیاز��

 ...برو بمیر--ش خیره شدم و گفتمتو چشمای مشکی

تو واقعا چقدر جون کتک خوردن داری؟ --یکی از ابروهاشتتتو انداخت باال و گفت
 چرا خودتو راحت نمیکنی؟

شکست --با لبخند و لحن حرا درآری گفتم زمانی که حاکمت پا به بازی بشاره و 
 .بخوره،آون روز راحت میشم

-م و خوردم به تاج تخت که گفتصورتشو نزدیک تر آورد که خودمو عقب کشید
 .تا آس پیک هست،شکست حاکم غیر ممکنه-

 .برادر من هر غیرممکنیو ممکن میکنه--
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 .کمتر به خودتو برادرت بناز افعی--از رو تخت رفن پابن و گفت

زمانی که از اینجا خالا شتتم،تمومت --نفستتمو پر حرا بیرون فرستتتادم و گفتم
 .میکنم

این حرفم لبخند میزد،لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت.  مثل هر دفعه که در برابر 
 .نکبت بیشعور

 ��آراز��

شته  شه که بتونه از جیک و پیکم خبر دا شته با فکر نمیکردم انقدر قدرت و نفوذ دا
باشه. فکر میکردم یه آس مثل آسای دیگه است ولی این. اه. اسمشم نمیدونم هی 

دختره تمام قدرت آستتتای دیگه ارو یه جا این این میکنم. ولی گششتتتته از اینا این 
داره. قدرت بدنی زیاد،برنانه ریزی و هک،کشیدن نقشه. همه باعث میشه عصبی 
صبیم میکنه.  شماش ع شتر از همه ام چ شم و فکر کنم چرا بی گدار به آب زدم. بی
چشتتتماش یخیه یخیه. کامال ستتترد. نه انعطافی نه ظرافتی نه لطافتی. هیچی. 

ش سی حیوونای خونگی ست از یه الف بچه برای هر ک شک م که افعین. واقعا حس 
 .سخته. خدا نصیب نکنه. با دیدن ساعت یهو ار جا پریدم و دوبدم سمت در

 آس پیک......خانم....مادمازل....هیییییی........هوبییییی......اه زنیک...ههه--

چشمام و  با برخورد در تو دماغم لحنم کش اومد. چشمای ابیه یخیشو دوخت به
 چته؟--گفت

 16پارت 

 ♠آس پیک♠

 چته؟--چشمامو دوختم تو چشمای عسلیه گرمش و گفتم

 تو خونه ات تلویزیون داری؟--دستشو از رو دماغش برداشت و گفت

 که چی؟--دستمو تکیه دادم به دیوار و گفتم

 .جام جهانیه--چشماشو چرخوند دور اتاق. انگار که از نگام فرار کنه و گفت
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 چیه؟--باال پرید. نگام کرد و گفت ابروهام

 جام جهانی؟--

 .بله. جام جهانی--سرشو تکن داد و گفت

 .تلویزیون هست. کنترلم هست. برو نگاه کن--

 چرا اینطوری نگاه میکنی؟--اخم کرد و گفت

 .واقعا به یه افعیه سیاه نمیاد کاری مهم تر از نگاه کردن به فوتبال نداشته باشه--

 .کشتن تو که تو الویتامه ولی هنوز وقتش نرسیده--لبخندی زد و گفت

چشمامو ریز کردم که باز نگاهشو برگردوند. عصبی سرشو بگردوندم سمت خودم 
 .وقتی دارم نگات میکنم مثل آدم نگام کن--و گفتم

 چیتو نگاه کنم؟ خوشگلیه نداشته اتو؟--چشماشو دوخت تو چشمام و گفت

صیرت میخواد که تو نداری. -- شم وقتی داری با یکی حرف میزنی هی چشم ب بعد
 .چشاتو نچرخون. مثل االن تو چشماش زل بزن

 .حتما. فقط در صورتی که چشماش ترسناک نباشه--آراز

شد:چرا  شنایی تو مغزم اکو  صدای غریب آ شد. عین مدت ها پیش  شل  ستم  د
سفیده........چشات  چشماش ترسناکه؟...... میترسم برم پیشش. انگار چشماش 

شتتتتتتنتتتتگتتتته هتتتتا ولتتتتی نتتتتمتتتتیتتتتدونتتتتم چتتتترا ازش ق
 .میترسم.....میترسم.....چشماش......میترسم.....ترسناکه

شت و گفت س شونه ام ن ست آراز رو  شار دادم که د شمامو محکم رو هم ف --چ
 حالت خوبه؟

لب زمزمه میکردم. خم شتتتد روم و گفت یار زیر  ماتیو بی اخت لت خوب --کل حا
 .نیست. بشین برات آب بیارم
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نمیخواد. آب نمیخوام. فقط خواب میخوام. دو ستتاعت --م و گفتمدستتتشتتو گرفت
خواب راحت. دردستتر درستتت نکن. ستتعی نکن فرار کنی. ستتعی نکن بری چون 

 .نمیتونی. پس بشار با خیال آسوده خوابم ببره

 .سعی میکنم فرار نکنم--دستشو ار دستم بیرون کشید و گفت

 .فرار کنی قهرماننمیتونیم --سرمو رو بالشت تختش گشاشتم و گفتم

برو جام جهانیو ببین. انقدرم به کستتی که چشتتمای --عمیق بهم نگاه کرد که گفتم
 .ترسناک داره زل نزن. شب به خوابت میاد بی خواب میشی

قصتتد --لبش یکم کج شتتد. رفت ستتمت در ولی متوقف شتتد و نگاهم کرد که گفتم
 نداری بری بیرون؟

 .نه--خبیثانه نگام کرد و گفت

شت سمتم که نرسیده بهم پخش زمین شد. اسلحه ی میلیمتریمو گشاشتم خیز بردا
 .تو آدم نمیشی. تا من خوابم خوب بخوابی افعیه سیاه--رو تخت و گفتم

-جوشش خونو حس میکردم،اما اهمیت ندادم. چشمامو بستمو پیش خودم گفتم
 چرا هیچی یادم نمیاد؟-

 17پارت 

 ♥دانیال♥

اقم بیرون اومدم. سام و نادیا که رفته بودن بیرون. با صدای ناله های خفیفی از ات
پس هیچ کس جز منو اون دختره تو خونه نیستتت. در اتاقشتتو باز کردم و ستترک 
کشیدم تو اتاقش. تو خودش مچاله شده بود و تو خواب ناله میکرد و یه چیزای نا 

ستون بدنم لرز شید که چهار  ستم برم تو جیغی ک ید. مفهونی زمزمه میکرد. تا خوا
ستتتریو رفتم تو و با تکونایی که به کتفش دادم بلندش کردم. با دیدنم هق هقش 

خواب --خفه شتتد و نفس عمیقی کشتتید ولی همچنان میلرزید. کنجکاو پرستتیدم
 میدیدی؟
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پشتتت به من دراز کشتتید و چیزی نگفت که دستتتمو گشاشتتتم رو شتتونه اش تا 
م زده باشن. بدنش داغ بود برشگردونم ولی با برخورد دستم با پوستش انگار آتیش
 چرا انقدر داغی؟ چته؟--و لرز داشت. پشت دستمو گشاشتم رو گردنش و گفتم

تا اومدم حرف دیگه ای بزنم خم شد پابن تخت و همه جا رو به گند کشید. شونه 
 چی خوردی؟ مسموم شدی؟--اشو گرفتم و گفتم

 .نمیدونم--بیحال گفت

 ...یلی داغی. پاشو. پاشوخ--دستمو گشاشتم رو پیشونیش و گفتم

 .کجا پاشم؟حالم بده--چشماشو محکم رو خم فشار داد و گفت

رفتم از اتاق بیرون و از تو کمد نادیا یه مانتو و شتتتال برداشتتتتم. با رفتن به اتاق 
نداختم رو تخت و گفتم بپوش بریم. مانتو رو به زور تن --دختره،مانتو و شتتتالو ا

شو خودم انداختم رو موها شال سفت چسبیدمو از واحد اومدیم کرد، ش و کمرشو 
بیرون. تا پارکینگ بی حرکت تو بغلم بود. هنین که خواستتتم بشارمش تو ماشتتین 

 ...کمرش از دستم در رفت

شد. با نگرانی که از من بعید بود بلندش  شتر  صورت افتاد رو زمین. ناله اش بی با 
گرفتن. دستتتشتتو گرفت کردم که با دیدن خونی که از بینیش روون بود لبمو گاز  

ستمال  شین و جعبه د شتمش تو ما جلوی دماغش تا خون نریزه کف پارکینگ. گشا
 .چرا بند نمیاد--کاغشیو دادم بهش. خودمم نشستم پشت فرمونو گفتم

 .خونریزیه دماغم دیر بند میاد. خی...لی دبییییر--بیحال گفت

افتادیم. چیکارش  ستترش افتاد رو شتتونه اش و از حال رفت. ای بابا. عجب گیری
 کنم آخه؟

ستترعتمو بیشتتتر کردم و با رستتیدن به بیمارستتتان جوری زدم رو ترمز که بدبخت 
شدم و بغلش کردم بردمش تو اورژانش.  شین پیاده  شبرد. از ما سرش خورد تو دا
یکی از پرستارا با دیدنم یه برانکارد آورد و حین بردنش به جایی که نمیدونم دقیقا 
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الیی در مورد حالش پرستتتید. با بردنش تو اتاقی دیگه دنبالش کجا بود ازم ستتتوا
 .نرفتم و موندم همونجا

--با کفشم داشتم به زمین ضزبه میزدم که یه پرستار خانم بهم نزدیک شد و گفت
 .لطفا برید پشیرش و صندوق. کارارو که انجام دادید با دکترش صحبت کنید

شیرشتتو و پرداختو انجام دادم و بهد طبق آدرس رفتم و با یه استتم و فامیل قالبی پ
رفتم سمت اتاقش که مردی بیرون اومد. از تیپش میشد حدس زد دکتره. با دیدنم 

 همراه اون خانم شمابد؟--گفت

 .بله--

 خانومتونن؟--بسته ای داد دستم و گفت

سرمو تکون دادم که گفت صبی و تغشیه --ناچار  شار ع شتر بهش برس. ف سرم بی پ
سب این بال سره هزیون میگه. من تخصصم  نامنا سرش آورده. توی خوابم یه  رو 

این چیزا نیست ولی بهتره با یه مشاور صحبت کنبد. شراط روحیه مناسبی نداره. 
 .االنم این لباسارو تنش کن. تا فردا اینجا بمونه بعد میتونی ببریش

هش بعد خیلی راحت از کنارم گششتتت و رفت. لباس بیمارستتتانو آوردم باال و نگا
 کردم. من تنش کنم؟

 18پارت 

 ��آراز��

با حس درد تو گردنم چشتتمامو باز کردم. دستتتمو رستتوندم به گردنم و با حس یه 
حستتم خارجی کشتتیدمش بیرون که جاش ستتوخت. یه دارت نقره ای. با یادآوریه 
اتفاقی که افتاد اهی زیر لب گفتم. تو بدترین حالت تونستتتت جلومو بگیره. دختر 

 .به استکه نیست اعجو

شبه. حالم یه  سر جام. بیرون تاریک بود و این یعنی  شستم  شدم و ن سختی پا به 
شد  شناختم. تا نیاز یه چیزیش می جوری بود. نگران بودم. من این حالتو خوب می
من اینطوری میشتتدم. منم یه طوریم میشتتد نیاز اینجوری میشتتد. با چشتتم دنبال 
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بلند شتتتوم و رفتم بیرون. تلویزیون دختره گشتتتتم اما پیداش نکردم. از رو زمین 
سرمو چرخوندم که با چیزی که دیدم کفم  روشن بود و ازش آهنگ پخش میشد. 
شتش به من بود و با چاقو پیاز خورد میکرد. تا  ست میکرد؟ پ شت غشا در برید. دا

 .االن هر چیزی خوردین حاضری بود. برای اولین بار تو آشپزخونه دیدمش

ن یعنی بهترین موقعیت. با قدمای آهسته رفتم تو آشپز حواسش به من نبود و ای
خونه و چاقویی برداشتتتم. رفتم ستتمتش و چاقو رو گرقتم باال تا بدون ستترو صتتدا 

 ....بیارم پابن که یهو

 ��نیاز��

گیج بودم ولی اتفاقات اطرافمو درک میکردم. شتتتاید به خاطرآمپوالیی بود که بهم 
ستی بازومو گرفت و اف سفت ولی گرمی. با حس اینکه زده بودن. د تادم رو جسم 

لباسام کم میشه خواستم چشمامو باز کنم اما با یادآوریه اینکه اینجا بیمارستانه و 
اونم احتماال پرستتتاره بیخیال شتتدم و گشاشتتتمبه کارش ادامه بده. دستتتی دکمه 
شتتلوارمو باز کرد که ذهنم جرقه بارون شتتد. یه پرستتتار زن نمیتونه همچین بدن 

فت و عضله ای داشته باشه که من دارم حس میکنم. تا دستشو گشاشت رو کمر س
--شلوارم دستشو گرفتم و باز کردم. با دیدن دشمن این روزام عصبی بهش توپیدم

 داشتی چه علظی میکردی؟

نبودن که لباستتاتو عوض کنن منو مجبور کردن. حرا --صتتاف وایستتتاد و گفت
 .نخور. هیکل غراضه ات دیدن نداشت

اخم کرد. به من هیکل میگه غراضتتته؟ من جونم در اومده تا با تکواندو و کاراته و 
 جودو هزارتا ورزش رزمی این بشم بعد به من میگه غراضه؟

 .غراضه هیکل بی سرو ته خودته مرتیکه یوقور--دندونامو فشردم به هم و گفتم

وشم که اگه نری برو بیرون لباسمو بپ--چشماشو ریز کرد و تا اومد بیاد سمتم گفتم
 .جیغ میزنم بریزن سرت
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چپ چپ نگاهم کرد و رفت بیرون. با رفتنش آه عمیقی کشتتیدم و ستتعی کردم با 
اون دست سرم زده شلوارمو بپوشم. تا کشیدمش باال د باز شد و عین گاو اومد تو 

 .اتاق. اتاقم که خصوصیه فکر ک ده بی درو پیکره.. .بله دیگه

درو تبعیه کردن واستته در زدن. اعالم حضتتور. گقتن --دکمه و زیپو بستتتم و گفتم
 .اینکه دارم میام تو در وعض بدی نیستی؟میفهمی که چی میگم

 .مرسی که گفتی--نشست رو مبلی که تو اتاق بود و گفت

دراز کشیدم رو تختو به سقف خیره شدم. حوصله ام سر رفته بود بد جور. نمیدونم 
ی تو دستتش چشتموو گرفت. قشتنگ بود. یه با مبایلش چیکار میکرد. برق حلقه 

حلقه که به نظرم پالتین اومد. برجسته کاری و کنده کاری های قشنگی داشت، به 
 ...دانیال--پهلو شدم و صداش زدم

 19پارت 

 ♠آس پیک♠

بعد از خواب راحتیی که داشتم رفتم تو آشپزخونه و گازو روشن کردم تا یه چیزی 
ون. داشتتتم پیازارو خورد میکردم که حس کردم بپزم. خستتته شتتدم از غشاهای بیر 

ضح بود کیه. به کارم ادامه دادم که  شیای آشپزخونه. کامال وا سایه ای افتاد رو کا
سیش  سایه بر شتم با  شدن چاقو اومد. اومد جلوتر و من هنوز دا شیده  صدای ک
شتم بیخ گلوش و  شو برد باال یهو چرخیدم و چاقومو گشا میکردم. همچین که چاقو

راش کوچیکی ایجاد کردم که خودشتتتو عقب کشتتتید و اخم کرد. دیگه معطل خ
سمت بیرون. با اخم و  شیدم بیرون و هولش دادم  ستش ک نکردن و چاقو رو از د

 دلت مردن میخواد؟--عصبانیت نگاهش کردم و گفتم

کنترلی رو از جیبم بیرون کشتتیدم و دکمه زردشتتو زدم که عربده زد و دستتتشتتو 
. دکمه ی سبزشو فشار دادم که آروم گرفت. دوباره زرده ارو گشاشت رو شونه اش

صدای بلند تلویزیون  صدای دادش با  شروع کرد عربده کشی.  شار دادم که بازم  ف
شتم تو جیبمو بهش نزدیک شدم.  سبزو فشار دادم. کنترولو گشا هماهنگی داشت. 

عصاب خورد چونه اشو گرفتمو سرشو با دستام کشیدم رو به باال و با خونسردیه ا
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شه --کنم گفتم ست من فرار نکن که اگه همچین کاری کنی دخلتو با ترا گفتم از د
سازی کردم و جریان الکتریکیو به رگات منتقل میکنه در میارم.  ای که تو کتفت جا
نمیشاری آدم آروم باشتته. هی انگولکم نکن. یه کاری نکن یه کاری کنم هر دومون 

 .افعیاز کاری که کردیم پشیمون بشیم 

گلللللللل. توی --یه چند لخظه به پشت سرم خیره شد و بعد یهو از جا پرید و گفت
 .دروازههههههه

 اصال فهمیدی من چی گفتم؟--با چشمای متعجب نگاهش کردم و گفتم

صحفه تلویزیونو از کنار بدن من نببینه  سعی میکرد  شو تکون داد و در حالیکه  سر
 .واهرمو میکشیآره. آره. سرپیچی کنم منو خ--گفت

--بعد کامال بی طاقت بلند شتتتد و شتتتونه هامو گرفت و نشتتتوند رو مبل و گفت
 ...بشین،بشین فوتبال نگاه کنیم

پوف بلندی کشتتتیدم و به ستتتقف نگاه کردم. آخه خدایا،اینم گروگان بود که من 
 .....گرفتم؟اصال بهش میاد جزو مافیا باشه؟ خدایا

 پوووووف. چی بگم آخه؟

 ♥دانیال♥

 .دانیال--اسم بهش بود. بعد از کلی کلنجار رفتن با خودش به پهلو شد و گفتحو

 بله؟--مبایلو خاموش کردم و رو بهش گفتم

 .حلقه قشنگیه--دستشو رسوند به دستم و دوباره بگردوند تو چشام و گفت

نامزدت خیلی خوش --نگاهمو دوختم به حلقه ام و ستتتری تکون دادم که گفت
 سلیقه است،

 تا حاال نیومده خونه اتون. کجاست؟--رمو تکون دادم که گفتدوباره س

 ها دانیال؟ کجاست؟--کالفه چشمامو مالیدم که گیر داد



                 
 

 

 رانا|  آس پیکرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان

 کنید

 

37 

 

 .مرده--دستمو برداشتن و با ناراحتیو عصبانیت گفتم

ابروهاش باال پرید. انتظار داشتتتتمو از نارااحتیه منی که اونهمه اذیتش کرده بودم 
 .متاسفم--اراحت شد گفتخوشحال بشه ولی چشمای اونم ن

 چرا فوت کرد؟--نفس عمیقی کشیدم که با اضطراب پرسید

 20پارت 

 به خاطر بی عرضه بازیه من. خیالت راحت شد؟--خیره تو چشماش گفتم

 .من متاسفم--شرمنده نگاهم کرد و گفت

 .دیر وقته. بخواب--آهی که داشت از سینم بیرون میومدو متوقف کددم و گفتم

ست و شو ب شت زیر گوشش و خوابید.  چشما شو گشا همونجوری به پهلو یه دست
چند دقیقه گششتتتت که خوابش برد. آروم خوابیده بود ولی یهو قلتی تو جاش زد 
وه پشتش به من شد و موهای بلندش که با کش بسته شده بود آویزون و مالیده 

شه آروم صدای پام بلند ن شدم و برای اینکه با  حرکت  شد به زمین. از جام بلند 
کردم و موهاشتتو از رو زمین بلند کردم و گشاشتتتم روتخت و دوباره برگشتتتم ستتر 
جام. دوباره تکونی خورد که فهمیدم کال بد خوابه. این دفعه موهاش از اونور ریخ 
رو زمین. مجبوری اینهمه بلند کنی آخه؟ دوباره بلند شتتدم و موهاشتتو برگردوندم 

دقیقه هم نگششته بود که  10تو اتاق بود.  رو تخت و بعد دراز کشیدم رو مبلی که
دوباره قلت زد. موهاش دوباره پخش زمین شتتتد که بی توجه خواستتتتم بخوابم. 
چشتتمامو بستتتم ولی دلم طاقت نیاورد. بیمارستتتان پر از آلودگیه. موهاش خراب 
میشه. پوفی کشیدم و از جام بلند شدم و رفتم سمتش. موهاشو اومدم جمو کنم 

شه. که فکری به ذ شو میبافه موهاش کوتاه تر می سید. نادیا هر وقت موها هنم ر
سعی  سیم کردم.  سته تق سه د شو به  شو در آوردم،موها ش رو زمین زانو زدم و ک
کردم یادم بیارم تو بچگیامون چطوری موهای نادیارو میبافتم. آروم شتتروع کردم 

 چیشده؟--به بافتن که تکونی و خورد و گفت
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-روش و برای اینکه خوابش نپره آروم زیر گوشش گفتم خواست پاشه که خم شدم
 .بخواب. چیزی نیست-

شت که به کارم ادامه  شت رو بال شو گشا سر شو مالید و دوباره  شما خواب آلود چ
داد. بعد از اینکه موهاشو کامل بافتم با کش بستم و رهاش کردم. هنوزم به زمین 

دستم پیچوندم و بعد از در آورد میرسید. کشو باز کردم و چند بار زیر موهاشو دور 
شو  صله گرفته. موها ستم که دیدم از زمین فا دست از تو موهاش دوباره با کش ب
گشاشتتتتم رو تختش و رفتم روی مبلم خوابیدم. چشتتتمامو با فکر اینکه کلید اتاق 
 .دست منه،نمیتونه از دستم فرار کنه و موهاش دیگه رو زمین کشیده نمیشه بستم

 ♦نادیا♦

 چی شده؟؟؟--انداختم رو تخت که سام با تعجب گفتخودمو 

 .دوباره کمبود خون یقه امو گرفته. سرگیجه دارم--به بالشت تکیه دادم و گفتم

 .خوب میشی عزیزم--کجم کرد و منو خوابوند رو پای خودش و گفت

 .نادیا--در حالیکه داشت موهامو نوازش میکرد یهو متوقف شد و گفت

 .جانم--

 ما دیشب با هم بودیم؟--م و گفتخم شد تو صورت

 .سیرمونی نداری؟ بیخیال بابا حالم خوب نیست--

 نه. واقعا دارم میپرسم. با هم بودیم؟--نگران گفت

 .بله با اجازه اتون--سرمو رو پاش تکون دادم و گفتم

 و میدونی دیروز چه روزی بود؟--لبشو گاز گرفت و گفت

 چه روزی؟--خواب آلود گفتم

 .هفدهم--سام
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--مغزم یاری نمیکرد منظورش چیه. بدجور خوابم میومد. چشتتمامو بستتتم و گفتم
 خوب مگه چیه؟

 .هفدهم روزیه که باید سه روز از عادت گششته باشه ولی تو عادت نبودی--سام

--یه ضرب تو جام نشستم که سرم گیج رفت. با ناباوری به سام نگاه کردم و گفتم
 .نه

 .دوارم حدسم غلط باشهامی--دستی به صورتش کشید و گفت

 21پارت 

 ��آراز��

شت میز. آس  شستم پ شد رفتم تو آشپزخونه و ن ساویم  بعد از دیدن فوتبال که م
 یه سوال بپرسم؟--داشت پلو رو میریخت تو دیس که گفتم

 .بپرس--آس

 اسمت چیه؟--از تو ظرف ساالد خیاری برداشتم و گفتم

 ونی؟چرا باید بد--دیس برنجو گشاشت رو میز و گفت

خب چی صتتتدات کنم --بی طاقت دوتا کفگیر برنج خالی کردم تو ظرفم و گفتم
 نابغه؟

 چرا باید صدام کنی؟--خورش کرفسو گشاشت کنار دیس و گفت

شه ندیده  خورشت مورد عالقمو پخته بود. تاحاال یه ربات ویرانگر کدبانو که آس با
 ندید؟میشه سواالمو با سوال جواب --بودم. خورشم ریختم و گفتم

 میشه توام هی ازم سوال نپرسی؟--زل زو تو چشام و گفت

دیدن حرف زدن باهاش ره به جایی نمیبره. شتتتروع کردم غشا خوردن که دوباره 
 چته؟--حس و حالم خراب شد. قاشقو گشاشتم تو بشقاب که گفت

 حال خواهرم خوب نیست نه؟--نگاهش کردم و گفتم
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 آورد که باید بگم واقعا با اون چشما و همونطور که سرش پابن بود چشماشو باال
اون قیافه جدی زهره ترکم کرد. یه قاشتتق دیگه گشاشتتت تو دهنش و بعد از اینکه 

 از کجا فهمیدی؟--قورتش داد گفت

 .حس کردم--

 باور کنم؟--قاشقشو گشاشت تو ظرف و گفت

 .زحمت میکشی--

اهرت حالش خوب به نفعته زبون باز کنی. چطور فهمیدی خو--خم شد جلو و گفت
 نیست؟

بیا. همینو کم داشتتتم. من نمیدونم واقعا چرا با این قدرتم گیر یه روانی افتادم که 
 از قرار معلوم زبون نمیفهمه؟ واقعا چرا؟

 که نمیگی؟--چاقویی که رو میز بودو ورداشت و گفت

 نه نمیگم. میخوایی چیکار کنی؟--عصبی از تهدیداش داد زدم

شیم شم به هم از حرفی که زدم پ ستش بود تو یه چ شدم چون چاقویی که د ون 
 ...زدن پرت شد سمتم و

 ��نیاز��

با حس ستترما چشتتمامو باز کردم که دیدم پنجره بازه. هنوز شتتب بود. ستترمو به 
اطراف چرخوندم که با دیدن مردی که رو مبل خوابش برده بود قبض روح شتتدم. 

 این کیه؟

. با دیدن نیمرخش یکی از ابروهامو باال از جام بلند شتتد م و آرم ستتمت مبل رفتم
 .چه آسوده خوابیده. مرتیکه دزد--دادم و با خودم گفتم

پاورچین پاورچین رفتم ستتمت کمدم و با کمترین صتتدا لباستتامو تنم کردم. شتتالو 
هول هولی انداختم سرم که متوجه موهای بافته ام شدم. کی اینارو بافته؟ بیخیال 

م و رفتم سمت در. خواستم با کمترین صدای ممکن شدم و موهامو ول کردم پشت
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درو باز کنم که با چرخوندن دستتتگیره در باز نشتتد. لبمو گاز گرفتم و برای بار دوم 
خودتو درگیر نکن. باز نمیشتته. --امتحان کردم که صتتداش از پشتتت ستترم اومد

 .کلیدش پیش منه

نش که دستتتتمو تو یه حرکت ناگهانی برگشتتتتم و پنجه هامو اومدم بکوبم تو گرد
که منو میپیچونی؟ جزای ستتترکار --گرفت و پیچوند. عصتتتبانی کنار گوشتتتم غرید

 .گشاشتنو نشونت میدم خوشگله

 22پارت 

 ♣سام♣

نادیا گریه نکن ترو خدا. هی استتتتارت میزنی --دوباره زد زیر گریه که کالفه گفتم
 .هی خاموش میشی

 اگه واقعا حامله باشم چی؟--یه لحظه ساکت شد و گفت

 .لعنت به من که گفتم--دوباره شروع کرد به گریه که داد زدم

ستم تا حدودی  شماش بود که منم میتون سی تو چ شد و نگام کرد. یه تر ساکت 
 .درکش کنم

--بهم نزدیک شتتد و در حالی که ستتعی داشتتت خودشتتو تو بغلم قایم کنه گفت
 .سام،نمیخوام. سام یه فکری بکن

 .ن نمیخوام این یکیم بمیرهسام،م--دوباره زد زیر گریه و گفت

موهاشتتتو آروم آروم نوازش کردم انقدر تو بغلم بیقراری کرد که آخر خوابش برد. 
خوابوندمش رو تخت،سرشو گشاشتم رو بالشت و با انگشتام اشکاشو پاک کردم و 

 .ایندفعه منم نمیشارم هکرخانم--آروم گفتم

ضتتواشتتون. با خیلیا. این دفعه این دفعه باید مقابله کنم. با آشتتیانه، با دارک،با ع
نمیشارم مثل شیش ماه قبل بشه. این دفعه دیگه نمیشارم کسی که با اونهمه هول 

 .و وال به دستش آوردم، کسی که به خاطرش حاظرم بمیرم دوباره ناراحت شه
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 ♠آس پیک♠

چاقویی که دستتتم بودو پرت کردم ستتمتش که جاخالی دار و چاقو به دیوار خورد. 
شت شو گشا ست شش و زخمی که به وجود اومده بودو لمس کرد. چاقور  د رو گو

اگه جا خالی --گوشتتشتتو خراش داده بود. به خون رو دستتتش نگاه کرد و گفت
 نمیدادم چی؟

میمردی. حاال بهم بگو چطوری --آخرین قاشتتق از غشامو گشاشتتتم تو دهنم و گفتم
 فهمیدی؟

وقلوبم. اگه احستتتاس خب ما د--با عجله برای اینکه چاقوی بعدیو نخوره گفت
 .خوب یا بدی بهمون دست بده و اتفاقی برامون بیفته هردومون حس میکنیم

ظرفارو بشور بعد بخواب. فکر فرارم به --سرمو تکون دادم و از جام پا شدم و گفتم
 ...سرت نزنه وگرنه

رفتم تو اتاقم و درو بستتتم. واقعا باورم نمیشتته این همون آدمیه یه استتمص لرزه 
ه به تن ملت. مافیا از این میترسن؟ این کو بیشتر شبیه کمدیه. هوووووف. مینداز 

گه  عد خودمو ول کردم رو تخت. عمرا ا بافتم و ب باز کردم،موهامو  کش موهامو 
تا وقتی که بفهمم چطوری و چرا  نه.  ها استتتیر م حاال  حاال  نه. اون  نه فرار ک بتو

یلنگه. یه چیزایی ازم پنهان نکشتنشون؟ چطوری زنده موندن؟ یه جای این کار بد م
مونده. چیزایی که اگه بفهممشون و باب میلم نباشه آشیانه باید فاتحه ی خودشو 

 .بخونه

 .اونا نباید ازم چیزیو پنهون میکردن. هیچی

 23پارت 

 ♥دانیال♥

صبانیت تمام گفتم شش با ع شدم کنار گو سرکار   --خم  که منو میپیچونی؟ جزای 
 .لهگشاشتنو نشونت میدم خوشگ
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سه  سه وا شم در نیومد. من نمیدونم وقتی ازم میتر شده بود. جیک سش حبس  نف
چی نقشه فرار میکشه؟برشگردوندم که چشماشو چرخوند تا نگام به نگاش نیفته. 
چونه اشتتتو گرفتم و با تکون دادن ستتترش مجبورش کردم نگام کنه. ذل زدم تو 

 خودت بگو. دوست داری چیکارت کنم؟--چشماش و گفتم

 .ولم کن--لب زد آروم

 چی؟--اخم کرم و گفتم

ولم وکن.....خواهش میکنم.....ولم --با استتتترس تقال کرد از چنگم فرار کنه و گفت
 .کن

 .تقال نکن. از دست من راه خالصی نداری--مخکم نگهش داشتم و گفتم

 ...ولم کن دانیال. اوضاع خطریه--بین تقالهاش با داد گفت

 .....ولت نمیکنم. تو--داد زدم بی توجه به اینکه بیمارستانه

 حرفم با خم شدن یهوبش و ریختن چیزی رو لباسم بریده شد. روم باال آورد؟

شونه  شو بین دندون گرفت، ستاد و نگاهی به لباس و بعد به من کرد،لب صاف وای
سم پیاده کرده  شو باال انداخت و به منی که نگاهم رو هنر نمیایی بود که رو لبا ها

 .م که ولم کنگفت--بود گفت

💣💣?? 

 ✴راوی✴

ستاد و گفت شش فر شت گو سوخته ان. با --موهای بلندش را پ رئیس،اونا مهره 
اون ابهت و ذکاوت االن تو چنگ حاکمن. این یعنی نداشتتتتن راه خالصتتتی. چرا 

 خالصشون نمیکنید؟

 .کار تبدیل بشننامردیهر آن ممکنه به --رئیس سیگار را خاموش کرد و گفت

 .حق با شماست--حد معمولی نازکتر کرد و گفتصدایش را از 
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داریوش رو به دختری که چشتتمان ستتیاهش زیر نور قرمز اتاق کارش میدرخشتتید 
سیاهو چطوری پیدا کنیم؟ اون --گفت ست،ولی افعیه  سرخ که معلومه کجا افعی 

 .گروگان آس پیکه

 یعنی پیدا کردنش سخته؟--ابروهای دختر باال پرید و گفت

شد و گ ست پیداش کنه. --فترئیس خم  سال دنبالش بود تا تون سیاه یه  افعیه 
 ....ولی تووو

من --و متفکر ستترش را تکان داد که لبخندی روی لبهای دختر نشتتستتت و گفت
 .راحت پیداش میکنم....هرچی نباشه از گروه حکمم

تاق بیرون رفت و حین رفتن گفت یه بزرگم. مرگ --داریوش از ا یه پیروز منتظر 
 .ضربه ی محکمی به اونهآس های حاکم 

شد و با خود فکر کرد شنم جای --لبخند دختر عمیق تر  با مرگ آس ها افعیا،من می
 .اونا. پایانتون رسیده. منتظرم باشید

 24پارت 

 ♦نادیا♦

 چی شده نادی؟--با بیقراری و حرکتی سریو از رو مبل بلند شدم که دانیال گفت

گزارش ننوشتم. برم گزارشو تکمیل کنم یادم افتاد  --لبخند زورکی بهش زدم و گفتم
 .برای حاکم بفرستم

 .ما که ماموریتی نداشتیم--با تعجب گفت

سمت  شتم و در حالی که میرفتم  شمای تیز مهرداد که زل زده بود بهم گش از زیر چ
 .مال چند وقت پیشه. کار خودم بود. باید اطالعات یکیو در میاوردم--اتاقمون گفتم

خارج شدم خودمو پرت کردم تو اتاق و بعد در دستشویی و همین که از دیدشون 
باز کردم و برای هزارمین بار تو این یه هفته که فهمیده بودم حامله ام عق زدم. 
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دل و روده ام اومد باال. دوباره خم شتتدم که دستتتی پشتتتمو ماستتاژ داد. با ترس 
 .نفهمیدن که--برگشتم که با دیدن سام نفس راحتی کشیدم و گفتم

 .نه. ولی مهرداد بد بد نگاه میکرد--شو تکون و گفتسر 

خب وقتی باال نمیاری چرا خودتو عشاب --خم شدم و دوباره عق زدم که سام گفت
 میدی؟

 .تا حاال حامله نشدی وگرنه درک میکردی--صاف وایستادم و گفتم

 .برو پیش بقیه تا شک نکردن. یکم دیگه میام--تک خندی کرد که گفتم

صورتم زدم و از اتاق  سری تکون داد سرو  شد. منم آبی به  شویی خارج  ست و از د
 .بیرون رفتم

خداروشتتکر این پستتره اعصتتاب خراب کن رفته بود. دانیال که بعد از هر بار دیدن 
میمیره زنگ بزنه؟ حتما باید --مهرداد عصبی میشد خودشو ولو کرد رو مبل و گفت

 بیاد گند بزنه به اعصاب من؟

 ....دانیال--تمکنارش نشستم و گف

سال از اون ماجرا گششته. دشمنی با  5میدونم. میدونم. --وسط حرفم پرید و گفت
مهرداد ره به جایی نمیبره. بهتره فراموشتتتش کنم.)یهو صتتتداش اوج گرفت و داد 
زد(ولی فراموش نمیشه نادیا. فراموش نمیشه. یادم نمیره نامزد منو عشق منو سپر 

 .فرشته ارو کشت. یادم نمیره بالی خودش کرد. یادم نمیاره

عه  لت تهوع گرفتم. این دف حا باره  تاد تو جونم و دو با داد آخری که زد ترس اف
بدون مالحضتته از جا پریدم،دوبدم ستتمت دستتتشتتویی،خومو پرت کردم توش و 

 ...دوباره روز از نو روزی از نو

 ♥دانیال♥

 این چشه؟--با تعجب به نادیا نگاه کردم و زیر لب گفتم
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از قانونا سرپیچی --ی افعی که تا االنم اسمشو نمیدونستم از پشت سرم اومدصدا
 .کرده

 چی؟--چشمامو ریز کردم و گفتم

 .اگه آشیانه اتون بشاره،قراره دایی بشی--نشست رو مبل و گفت

 .خواهرت حامله است--بهت زده بهش نگاه کرد که گفت

 از کجا میدونی؟چطوری فهمیدی؟--صاف نشستم و گفتم

من بعد از افعی بودن برای دارک یه پرستارم برای --و به مبل تکیه داد و گفتسرش
 .روزی میشه که فهمیدم 6-5مملکت. عالئمش تابلوئه. 

ستم  دستی به صورتم کشیدم و تکیه دادم به مبل. دوباره داره شروع میشه؟ خوا
سام هول دوبد سمت اتاق چون کامال به ترس نا دیا از بلند شم که یهو برقا رفت. 

به  که نورم نبود چه برستتته  باری یه  گاه بود االنم که شتتتب بود  تاریکی مطلق آ
دستم شیکست --روشنایی. سریو دست افعیو که تو چند سانتیم بود رفتم که گفت

 .وحشی

ستون بود و قعطیه برقا  شپزخونه. تاب سمت آ شیدمش  بدون جواب دادن بهش ک
سا 23طبقه  5یه چیز طبیعی. از یه خونه  ختم انتظار ژنراتور نمیره. فانوسو از سال 

 .نگهش دار--تو کابینت در آورد و گرفتم جلوش و گفتم

شو گرفتم باال و نخشو با کبریت روشن کردم.  شه ای شی شت گوی  وقتی نگهش دا
شتتعله ی فانوس صتتورت افعیو روشتتن کرده بود و تو چشتتمای عستتلیش زبونه 

 ...میکشید

 25پارت 

 ��آراز��
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ستتتم و مشتتغول دیدن برنامه های تلویزیونی شتتدم. هیچیم جلوی تلویزیون نشتت
ضرب گرفتم که  شتام رو زمین  ستم و با انگ شمامو ب شت. بدبختی تا کی؟ چ ندا

 صداشو از باالی سرم شنیدم

 .لند شو به چیزی درست کن واسه شام بخوریمب--آس پیک

شد روی سرم دیدمش. نگاهم قفل  شمامو باز کردم که به حالت برعکس باالی   چ
گردنبندش که یه پالک دایره ای شتتکل و زنجیر کلفتی داشتتت. صتتاف نشتتستتتم و 

 .گردنبند دیگه نداری؟ همیشه این گردنته. یه چیز ظریف تر بنداز--گفتم

 .کاری به این چیزا نداشته باش. پاشو غشا درست کن--بدون ذره ای انعطاف گفت

با این --ی گفتمبلند شتتتدم و در حین رفتن به آشتتتپزخونه با لحن و صتتتدای آروم
 .اخالقت عزرائیلم نمیگرتت

رو به ستتالن وایستتتادم و در حالیکه پیاز و ستتیب زمینی پوستتت میکندم نگاهش 
صورتش  شت. نگاهم از  صد حیف. اخالق ندا شگل بود ولی  شک خو کردم. بدون 
اومد پابن تر و دوباره به گردنبندش خورد. تا امروز فقط زنجیرشتتتو تو گردنش 

ن دارم پالکشتتم میبینم. به قیافه اش نمیومد مال االنا باشتته. رنگ میدیدم ولی اال
 ماتش نشون میداد قدیمیه. یه پالک دایره ای نقره که

سمت چپش نصفه ماه با لب و دماغ و اینا برجسته کاری شده بود،سمت راستش 
یه خوردشید مثل ماهه نصفه بود ولی از موهاش که همون اشعه هاش بود معلوم 

 .ه. وسطشون یه تاج قشنگ و باالی تاجه یه ستارهبود خورشید

چشتتتماتو از رو من --هنوز حواستتتم به گردنش بود که بدون نگاه کردن بهم گفت
 .بردار و به کارت برس

سرگردان میمونه. بدون اینکه چیزی  شمه. عین روح  شم چ سر شت  این دختره پ
صد  شدم. اگه پای نیاز در میون نبود تا االن  شغول پیازا  شته بودمش. بگم م بار ک

 .دختره ی زنجیری

 ��نیاز��
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زیر دیدبانیه هر ستته نفرشتتون بودم. یه ستتانتم نمیتونستتتم تکون بخورم. رو کردم 
چشتتاتون خشتتک نشتتد؟ من تو یه پلک نمیتونم در برم. دانیال --بهشتتون و گفتم

شه اونطوری نگام --بدون اینکه چیزی بگه همونطوری زل زل نگام کرد که گفتم می
 .صبی میشمنکنی؟ ع

یه طرف.  گاهای اینم از  یه طرف ن گام کرد. گرما از  بازم چیزی نگفت و پرو پرو ن
دیدم هیچ چی مثل مقابله به مثل جواب نمیده. رفتم رو مبل ستتته نفره ای که 

شتم رو پاش و گفتم سرمو گشا کارتو راحت کردم. نگاه کن --نشسته بود نشستم. 
 .تا جونت باال بیاد

اه متعجبشو زیر نور فانوس نبینم. چشمای گیزایی داشتن. هم چشمامو بستم تا نگ
صدای  شته بود که حس کردم  شکیه براق. چند لحظه گش خودش هم خواهرش. م
شدن در اتاق. احتماال یکی از اون دوتا بود. همون طور  سته  پا میاد. بعدشم باز و ب

کشتتیده چشتتم بستتته داشتتتم به آراز فکر میکردم که حس کردم موهام آروم آروم  
شو تو موهام حرکت میده ولی  ست شمامو باز کردم و دیدم که دانیال د شه. چ می
اصال حواسش به من و موهام نبود. تو فکر بود. نوازشش خوب بود. حس قشنگی 
بود. حستتتی که منو یاد نوازش مامانم مینداخت. بعد اون هیچکس نوهامو ناز 

بی اختیار پابن ریخت. نکرد. با یادآوریه مامانم اشتتک تو چشتتمام جمو شتتد و 
چشتتمام بستتته بود و بی صتتدا گریه میکردم که یهو صتتدای تقه زدن به در اومد. 

 .سریو اشکامو پاک کردم و پا شدم که دانیال رفت سمت در و بازش کرد

 26پارت 

 ♠آس پیک♠

چشتتمامو بستتتم تا چند لحظه استتتراحت کنه. هر روز بیشتتتر از دیروز ازشتتون کار 
ی که بغل دستم بودو اومدم با چشم بسته بردارم که صدایی از میکشیدم. لیوان آب

سری  شمامو باز کردم و نگاهی به پیام انداختم. یه پیام  سریو چ از لب تاپم اومد. 
از نادیا بود. چشتتتمامو ریز کردم و پیامو خوندمعمراقب خودتون باشتتتید. همه تو 

 "خطریم
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شده بودم که از اونور زنگ مبایل سریو هنوز کامل متوجه ن شد. حاکم بود.  م بلند 
سره ارو بکش و خودتو از اونجا --جواب دادم که گفت همه اتون در خطرید. اون پ

 .دور کن

ما قبال به توافق رستتیدیم حاکم. --ابروهام به هم نزدیک شتتد. با عصتتبانیت گفتم
 .من.... کسی رو.....نمیکشم

 .ئهاالن وقت این حرفا نیسا دختر. اون عامل نابودیه تو--حاکم

در خطریم. بعدا با --با صتتتدای آالرم لب تابم از پنجره به بیرون نگاه کردم و گفتم
 .هم صحبت میکنیم

مبایلو انداختم تو جیبم،کالهمو پوشیدم،نقابمم زدم بعد با بیشترین سرعت ممکن. 
لبتاپ کوچیکمو جمو کردم و رفتم سمت در اتاق افعی. تا وارد اتاق شدم صدای باز 

از بل پنجره بلند شد که دستمو رو دهنش گشاشتم و کنار گوشش با  شدن در اومد.
 .سرو صدا نکن. غریبه ها اومدن اینجا--نفسام گفتم

شد  شمام و مثل من در حالیکه باعث قلقلکم می شو دوخت به چ سلی شمای ع چ
 .از افرادمن--گفت

صبی نگاش کردم و گفتم ستو پات میکنم اگه به فرار و همکاری با اونا--ع فکر  بی د
 .کنی

اومدن بکشنم. --به بیرون نگاه کرد و با عصبانیتی که تا حاال ازش ندیده بودم گفت
 .صداشونو از بیرون شنیدم

شده امو جمعو جور کنم که با خشونت بیشتری دستمو  سعی کردم چشمای گرد 
 .باید از اینجا دور شیم--کشید و گفت

 از کجا معلوم که راست میگی؟--دستشو گرفتم و گفتم

با آس پیک در نیوفتید که پر پرمون میکنه. همون افعیو --یهو صدایی از سالن اومد
 .بکشیم کار تمومه
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شد و افتاد  شتم که از پاش باز  سگر پا بندش گشا شتمو رو ح شدم جلوش. انگ خم 
سمت پنجره و گفتم شیدم  شو ک ست برو پابن منم --زمین. انداختمش تو جیبم،د

 .میام

اما اگه فرار کنی...کافیه فرار --چشتتماش گرفتم و گفتمانگشتتت اشتتاره امو جلوی 
 .کنی نمیشارم اینا بکشنت. خودم آبکشت میکنم. حاال برو پابن

نشونه گیزی گردم و با اسلحه ام دارت بیهوشیو پرت کردم سمت دو محافظی که 
کنار در کشیک میدادن. بهش اشاره کردم که آروم از پنجره پابن پرید و نرم فرود 

 .هر کی اومد جلوت بزنش. نمیمیرن. دارته--. اسلحه امو بهش دادم و گفتماومد

شلیک  شونه گیری  شد و یکی بی ن سری تکون داد. تا اومدم برم تو پنجره در باز 
سرم محکم خورد رو  سوخت و  کرد. خودمو انداختم پابن که تو لحظه آخر بازوم 

 .سنگی که زیر پنجره بود و چشمام سیاهی رفت

 27پارت 

 ♥دانیال♥

 چی شد جناب؟؟--مردو همراهی کردم و گفتم

شید و گفت صورتش ک ستی به  شما نبوده. همین االن برقتونو --د صال از خونه  ات
 .وصلش میکنم

ستتری تکون دادم و از خونه فرستتتادمش بیرون. نگاه مشتتکوک دختری که حاال 
دقیقه برق  5-4میدونم نیازه حتی تا تو آستتانستتورم دنبال پستتره بود. بعد حدودا 

 میشه...میشه برم حموم؟--اومد. نیاز نگاهی بهم انداخت و بعد رو به نادیا گفت

ابروهام باال پرید. دو هفته است که پیش ماست و با سخت گیریای من سر جمو 
فت ندی زد و گ یا لبخ ناد ته.  بارم حموم نرف ما --دو  تاق  آره میتونی از حموم ا

 .لوله کشیه این یکی حمومم خرابهاستفاده کنی. اتاق خودت حموم نداره،



                 
 

 

 رانا|  آس پیکرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان

 کنید

 

51 

 

ستتتریو رفت تو اتاق نادیا. همه پنجره ها حفاا داره و خونه هم طبقه پنجمه. 
بعیده تارزان بازی در بیاره واستته همین با خیال راحت نشتتستتتم رو مبل که نادیا 

 .حاال که آسانسور درسته منو سام میریم تا یه جایی برمیگردیم--گفت

ویزیون نگاه کردم. اواخر تیر هوا زیادی گرمه. با لباستتتم ستتتری تکون دادم و به تل
خودمو باد زدم که نشد. دست از تنبلی برداشتم و پا شدم تا کولرو روشن کنم که 
صدا زد. رنگش  شد و نیاز حوله پیچ پرید بیرون همه امونو  شدت باز  در حموم به 

شت ولی یادم افتاد نادیا انداخت ساش میگ شویی. پریده بود و دنبال لبا س شون لبا
رفتم ستتمتش که با دیدنم ستتعی کرد حوله ارو ستتفت تر بگیرخ ولی خب یقه و 
شمام کمرنگ تر  سفیدی که تا زانوش تو دیدم بود جلو چ شونه لخت و پاهای  سر

 .لباسات تو لباسشوبه--نشدن. بدون اینکه زیاد بهش توجهی کنم گفتم

که حالی نگ زد و در  ید. رو تختیو چ له اش  با حرفم رنگش پر نداختش رد حو می
 .بدو باید بریم بیرون. بدووو...نادیا سااااام--گفت

 .اونا خونه نیستن. چته؟ خواب زده شدی؟ آروم باش--با تعجب و عصبانیت گفتم

 .بمب کار گشاشتن اینجا. بیا بیرون--تو صورتم داد زد

 .فقط یه دقیقه مونده. بدوووو--با این حرفش شکه شدم که با حال زاری گفت

انگار مغزم فعال شد. سریو لب تاپ نادیا رو چنگ زدم و خودمو رسوندم به در که 
پشت سرم اونم اومد بیرون. به سرعت از پله ها در حال پابن اومدن بودیم که تو 
طبقه ستتوم صتتدای انفجار تو کل راهرو پیچید. در آستتانستتورو که اتفاقا تو همون 

و تا همستتتایه ها نیومده بودن خودمم  طبقه بود باز کررم و نیازو انداختم توش
نباید خبر دار بشتتتن ما --رفتم تو و درو بستتتتم. زیر زمینو زدم و رو به نیاز گفتم

 .فهمیدیم. همه چی باید شبیه یه اتصالیه برق به نظر برسه

شو تکون داد. چطوری فهمید بمب تو حمومه و  سر ست و  شو ب شمای ناراحت چ
از بود. میتونستتتت منو قال بزاره و بره. چرا اینکه چرا خودشتتتو خالا نکرد؟ در ب

 صدامون کرد؟ چرا نجاتم داد؟
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 28پارت 

 ��آراز��

صدای داد  سو رو زمین دیدم.  سم بیهوش آ شتم عقب که ج شلیک برگ صدای  با 
 .زدمش. بریم دنبالش--مسعود که یکی از دست پرورده های خودم بود اومد

شتم تا بی توجه به اون فرار کنم اما شتم. آدمی که احتیاجی  قدمی گشا دوباره برگ
شتم. اونوقت گروه  شه بک شت تا مجبور نبا شت منو پیش خودش نگهدا به من ندا
خودم که باهام همکار بودن. کمر به قتلم بستتتن. نچ. نمیشتته. خم شتتدم و از رو 
ند کردم و  تاپشتتتم بل زمین بلندش کردم. برخالف ظرافتش ستتتنگین بود. کیف لب

یدم خون از دستتتتش همون طوری میریزه پابن. گشاشتتتتمش تو ماشتتتین که د
سوار ماشینش شدم که همیشه خدا کلید روش بود تا  کمربندشو بستم و خودمم 
بتونه ستریو فرار کنه. گاز دادم و پیچیدم تو جاده که صتدای شتلیک اومد. سترمو 
پابن گرفته بودم و با تمام سرعت میرفتم تا بهم نرسن. نیم ساعتی گششته بود و 

سرم نبود. نمیدونم کجا بودیم که یه فرعی من ه شتت  سیم پ مونطور میروندم. ک
با دیدن درختا خیالم  دیدم. ستتتریو پیچیدم توش که انبوهی از درختارو دیدم. 
سطای جنگل بردم و همه چراغا رو خاموش کردم تا جلب  شینو تا و شد. ما راحت 

 .توجه نکنه

به زخمیه انقدر زور داره. داشتتتم تو جیباش میگشتتتم که مچمو محکم گرفت. خو
 .دنبال مبایلتم. میخام نور بتابونم--آروم دم گوشش گفتم

 چرا فرار نکردی؟ چرا ولم نکردی؟--دستمو ول کرد و گفت

صتتداش هنوزم همونقدر ستترد بود ولی چشتتماش بستتته. آروم نمیدونمی گفتم و 
تابوندم مبایلو از جیب لباسش بیرون کشیدم. رمز نداشت. روشنش کردم و نورشو 

روی زخمش که دیدم پشتتت پالک گردنبندش یه چیزی نوشتتته. وقتی خوندمش 
لبخندی زدم. باالخره استتمشتتو فهمیدم . ستترش که گیجگاهش ضتترب دیده بود و 

بشار --خوب میشد ولی گلوله رفته بود تو دستش. شالشو از سرش کشیدم و گفتم
 .ببندمش. خونریزی داری
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صتتورتش جمو شتتد. تو تاریکی نگاهی به  دستتتشتتو آورد باال که محکم بستتتمش.
نزدیک یه روستتتتابم. یکی از مخفیگاهای من که تا حاال --اطراف انداخت و گفت

 ...نرفتم. پاشو بیا اینو خودم رانندگی میکنم

تا خواستتتم مخالفت کنم از ماشتتین پیاده شتتد و مجبورم کرد جامو باهاش عوض 
 .کنم

 .اسم قشنگی داری--آروم زمزمه کردمنگاهم بهش بود که داشت رانندگی میکرد. 

 کی بهت گفته؟ اونا دیدنم؟--طی یه حرکت ناگهانی برگشت و گفت

 نه،پشت پالک گردنبندت دیدم تارا--سرمو تکون دادم و گفتم

برای نابودی دارک نقشتتته ای --دستتتتی به گردنش کشتتتید و هوفی کرد که گفتم
 داری؟

 به تو ربطی داره؟--تارا

 .نماونا میخواستن بکش--

 .نجات پیدا کردی--تارا

اگه قرار باشتتته برای نابودیش کاری کنی مطمئن باش منو نیاز،نیاز داری. ماهم --
 .باهاتیم

 29پارت 

 ♦نادیا♦

 خبری از آستون نشد؟--خودمو کشیدم رو به باال و نشستم رو مبل که نیاز گفت

 .ترکیدنه. ولی حالش خوبه وگرنه خبرش مثل بمب می--سرمو تکون دادم و گفتم

شد؟ حال اون --با بد خلقی گفت مرده و زنده اون به من چه ربطی داره؟ آراز چی 
 خوبه؟
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مرده و زنده اون به ما چه ربطی --دانیال با بدجنسی شونه ای باال انداخت و گفت
 داره؟

شینه رو  شو محکم گرفت و کاری کرد ب خیز برداشت سمت دانیال که دانیال دستا
 .مونده تا برسی به ما خوشکله هنوز --پاش. خندید و گفت

تقال کرد تا خودشتتو نجات بده اما بعد چند نانیه یهو زد زیر گریه. ستتام با تعجب 
شو با ترس جمو کرده بود  شد. خود صدای نیاز میون هق هقش بلند  نگام کرد که 

ساخته --و گفت وقتی تو خونه ات بمبیو میشارن که خودم طراحیش کرده بودم و 
 .ر نداره برن سر داداشمم زیر آب کننبودمش براشون کا

 اگه آراز چیزیش بشه من چه غلطی کنم؟--به دانی نگاه کرد و گفت

سید و  شو بو شونی شو آورد پابن و پی سر طی یه حرکت کامال غیرقابل باور، دانی 
نترس. آس نمیشاره بالیی --بعد در حالیکه تو بغلش موهاشتتتو نوازش میکرد گفت

 .سر آراز بیاد

از این به بعد هر --شتتو کشتتید عقب و در حالیکه ستترش پابن بود گفتنیاز خود
 .بالیی بخوایی سر دارک بیارین ما باهاتونیم

 .میرم اتاقم بخوابم. دیر وقته--بعد از رو پای دانیال بلند شد و گفت

 دانی؟؟؟--با رفتنش سام با دهن باز و من با چشمای گرد با هم گفتیم

به آرامش نیاز داشت --ازه موضعشو حفظ کرد و گفتدانیال بدون اینکه خودشو بب
 .وگرنه تا صبح نمیشاشت بخوابیم

 .بعد با سرعت رفت تو اتاق خونه و مخفیگاه جدیدی که اومده بودیم برای زندگی

دانیالی که بعد از فرشته چشماشو رو --سام نگاه متعجبشو به من انداخت و گفت
انه میزد،کم کم داره دلش میسره. اونم همه بست،برادر زنی که دم از قانونای آشی

 !!!پیش غیر خودی. پیش یار دشمن. چه شود؟.؟

 ✴راوی✴
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داریوش،من تمام تالشمو کردم جای آس --دستی بر پیشانیه بلندش کشید و گفت
هارو بهتون بگم،بهم شتتک شتتد،اگه خوب پیش نره ستترمو میزنن اونوقت افرادتو 

 ستن دو نفرو گیر بندازن؟نفز نتون 8نتونستن یه بمب بترکونن؟ یا 

یکی آس پیک رو از --داریوش نگاهی به چشتتم های ستتیاه دختر انداخت و گفت
 .قبل در جریان قرار داده بود وگرنه همچین اتفاقی نمیفتاد

االن انگشتتت اتهام همه ستتمت منه. شتتانس بیارم نفهمن --دختر با ناراحتی گفت
 .وگرنه نابود میشم

نگران هیچی --را در دستتت گرفت و گفت داریوش درستتت هاس کشتتیده دختر 
 .نباش. اون حاکم بی دستو پا حق نزدیک شدن به سوگلیه منو نداره

 .میدونم داریوش ولی خوب،نگرانم--دختر لبخند دلفریبی زد و گفت

ید از دخترش کوچکتر هم بود را در آغوش فرد و  داریوش دختر جوانی که شتتتا
آخری که حاکم و آشیانه اش میکشن  نگران نباش. کم کم داریم به نفسای--گفت

 .نزدیک میشیم

 30پارت 

 ♠تارا♠

به خاطر خون زیادی که از دست داده بودم چشمام تار شده بود همسفر محترمم 
که راحت خوابیده بود خیر ستترش. به روستتتای مورد نظرم رستتیدم که با دیدن 

. با هر تابلوش مغزم شروع کرد به تکون خوردن. حس میکردم صداهای تو گوشمو
 .صدا مغزم تیری میکشید که جون از تنم میبرد

 .اونجا بازی نکن بابا میفتی--

 باز تو رفتی سراغ این بچه؟--

 چش یخی،میایی سوار تاب شیم؟--

 .من باهات قهرم--
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صداها هر لحظه گنگ تر میشد. هیچ تصویر واضحی نبود. همش صدا بود و صدا. 
صدای یه مر  صدای یه زن.  سر.  صدا انگار تو مغزم انفجار رخ صدای یه پ د. با هر 

میداد. ستترمو گرفتم بین دستتتام و خم شتتدم رو فرمون. با تکون خوردنم آراز بیدار 
 چی شد باز؟--شد و با تعجب پرسید

چیکار --ستتترمو کوبیدم رو فرمون تا از درش کم بشتتته که آراز بغلم کرد و گفت
 .میکنی؟ نزن خودتو

ز این فکرای مزخرفم برداشتم و سرمو رو شونه چه بغلیی همچین عظله ایی دست ا
تا خونه ام چیزی نمونده. تو همین --اش فشتتار دادم و با صتتدای خش داری گفتم

 .. پیداش کن15روستاست. اسم کوچه ای که خونه ام توشه ارونده. پالک 

تمام مقاومتم شکست و در حالیکه گلوله تو دستم بود و خونریزی داشتم،تو بغلش 
 .تماز هوش رف

 ♣سام♣

 خب. بازم ماموریت؟--پامو انواختم رو پام و رو به مهرداد گفتم

 .آره--سری تکون داد و گفت

شکمش نگاه کنه که نکنه یه  ست و بدون اینکه برای بار هزارم به  ش صاف ن نادیا 
 این بار حکم کیه؟--وقت مهرداد چیزی متوجه بشه گفت

شتتتتیم که فرماندهی میکرد. اون ما برای هر ماموریت یه رهبر از بین خودمون دا
 .میشد حکم

این دفعه قضتتیه فرق میکنه. حاکم بد --مهرداد نگاهی یه ستته تامون کرد و گفت
شه برای لو  ساب کتابای کثیف شکاره. ماموریتتون در آوردن ح ست دارک  جور از د

 .دادنش به پلیس

شید و گفت شو جلو ک صله خود سیم --دانی بی حو حکم اونو که گفتی. داریم میپر
 کیه؟
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 .حکم پیکه --لبخند مهرداد کش اومد و گفت

 عنی باور کنم آس پیک قراره رخ نمایی کنه؟؟؟ی--ابروهامو باال انداختم و گفتم

این یه ماموریت  --مهرداد با حفظ همون لبخند که برای دانیال جنون داشت گفت
مین تغریبا غیر ممکنه. داریوش انقدر راحت آتو دستتت هر کستتی نمیده. واستته ه

 .حاکم حکمشو آورده به بازی

 .غیر ممکنه ولی نه زمانی که افعیاش با مائن

پس فکر کنم باید منتظر یه شتتک بزرگ باشتتیم. رو --پامو گشاشتتتم رو زمین و گفتم
 .نمایی از آس پیک

💣💣💣 

 31پارت 

 ��نیاز��

 .اول برادرم--دست به سینه گفتم

 ...ببین خ--دانیال سمتم براق شد

به گفته مهرداد،حاکم وجودمو تو این گروه،واسه این --رفش و گفتمپریدم وسط ح
ماموریت تابد کرده،پس من دیگه استتیر نیستتتم. در نتیجه باهام مثل اربابا رفتار 
نمیکنی. همین که گفتم. اول با برادرم حرف میزنم،قرار میشاریم. بعد با هم به یه 

 .نتیجه ای میرسیم

 پس که اینطور؟--گفت  چشمای درشت و سیاهشو ریز کرد و

 .دقیقا همین طور--سرمو تکون دادم و گفتم

 .کجا؟ قراره اطالعات بگیریم--دانیال بلند شد که لبخندی بهش زدم. سام گفت

افعیمون دلش واستته داداش جونش تنگ --حرصتتی نگاهی به من انداخت و گفت
 .شده
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ونی یه تماس با نادیا،من نمیدونم. هی نگو جواب نمیده. هر جور میت--یهو داد زد
 .آس پیک بگیر

 .باشه حاال. داد نزن--نادیا با ترس پرید و گفت

 چرا انقدر جزش میدی؟--با رفتنش به اتاق سام برگشت طرفم و گفت

 .کم جزم نداد. حاال بکشه. حقشه--

 .البته با عرض معشرت--بعد برگشتم طرف نادیا و گفتم

شنگی رو لباش نشست و گفت شم بعد فرشته وحشی تو بخشش. دا--لبخند ق دا
 .شد

 مگه فرشته اش چی شد؟--با کنجکاوی گفتم

البته اینی که من دارم میبینم از زمانطفولیت همین مدلی بوده احتماال. ربطی به 
 .فرشته اش نداره

 .من برم ببینم میتونم دوباره آس پیکو پیدا کنم یا نه--نفس عمیقی کشید و گفت

سرت ب شه؟ ولی کنجکاویه من باید سامم دنبالش رفت. این یعنی  ه کار خودت با
 .تموم شه. باالخره که میفهمم

 ♠تارا♠

با حس سوزش شدید تو بازوم چشمامو باز کردم. جای گلوله نیسوخت و سرمای 
شب  صل بود حالمو بد میکرد. اطرافو از نظر گزروندم.  ستم و سرمی که به د مایو 

ستایی بو دم. نگاهی به خودم انداختم. شده بود و من اتاق خودم تو اون خونه رو
تاپم همون تاپی بود که پوشتتیده بودم و دوتا بندش مزاحمتی واستته زخمم ایجاد 
نمیکرد. ستترمو کج کردم که با دیدن بخیه هایی که ماهرانه رو جای گلوله خورده 
بود تعجب کردم. با خیز کوتاهی نشستم که سرم گیج رفت. به تختم تکیه دادم و 

رون کشیدم. جاش پنبه ای که کنار تخت،رو میز داخل جعبه بود سوزنو از دستم بی
شت دیوار میومد.  صحبت از پ صدای  شارش دادم.  شتام محکم ف شتم و با انگ گشا
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صدای همخونه و همسر جدیدم بود. افعی.  صداها سخت نبود.  تشخیص یکی از 
بیرون  از رو تخت اومدم پابن و به سمت در رفتم. درو باز کردم،همین که پامو که

 اتاق گشاشتم چشمام از عصبانیت بسته. شد. این پسره داره چه غلطی میکنه؟؟؟

 32پارت 

با دیدنم لبخندی زد که هردوشتتون پا شتتدن. کستتی که همراه افعی نشتتشتتته بود 
 با این حالتون چرا بلند شدید؟--گفت

خواستتتتم برم جلوتر که ستتترم گیج رفت. همین که احستتتاس افتادن کردم کمرم 
صاف رفتم بغل طرف. برق زنجیرش زیر نور المپ میزد توسط دس شد و  تی گرفته 

آروم تر. خون زیادی از دست --تو چشمم. زمزمه آرومش از کنار گوشم شنیده شد
 .دادین

صدای جیغ  ستم که  شمامو ب شدم و خودمو تکیه دادم به دیوار،چ سینش جدا  از 
دختری با موهای بلند  جیغ بچه ای باعث شد چشمام یهویی باز بشن. در باز شد و

مشکی که دم اسبی بسته شده بود و چشمای کشیده سبز اومد تو. با سرو صدا و 
 .سالم--عروسک تو دستش بهم نزدیک شد و گفت

خنثی نگاهش کردم،برخالف بچه های دیگه که با دیدنم دیگه باهام حرف نمیزدن 
جیغ جیغوش که و خودشو عقب میکشیدن تا قیافه امو نبینن با صدای بچگونه و 

 .خاله حیاطتون خیلی بزرگه--سالش باشه گفت 4نشون میداد به زور شاید 

این هواستتت. اصتتال مثل خونه مامانی نیستتت. میشتته --دستتتاشتتو باز کرد و گفت
 .راحت توش دوچرخه بازی کرد

 .برو بازی کن--شیرین زبون و ناز بود. دست سالممو کشیدم رو موهاش و گفتم

کشتتید طرف خودش. آروم خم شتتدم طرفش که دم گوشتتم گوشتته تاپمو گرفت و  
میشتتته بابابو نگهدارین تا من یکم دیگه بازی کنم؟ اگه از اینجا بریم باید --گفت

 .تا...امممم...آها. دو شنبه صبر کنم

 .در گوشی زشته خانم خانما--مردی که احتماال همون باباش بود گفت



                 
 

 

 رانا|  آس پیکرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان

 کنید

 

60 

 

سمت  شیدی گفت و دوباره به  من چرخید تا ببینه قبول میکنم با نگاه مظلوم ببخ
 یا نه؟

 .باشه. برو بازی کن--نگاهی به چشمای مهربون و سبزش انداختم و گفتم

 .من میرم باززبیییی--سریو گونه امو بوسید،خودشو پرت کرد سمت در و گفت

 خوبید خانم؟--صاف وایستادم که مرد گفت

 .بله. خوبم--بدون هبچ حسی سرمو تکون دادم و گفتم

 .شما بفرمابد یه لحظه االن برمیگردیم--و گرفتم سمت مبال و ادامه دادمدستم

--با آرامش لبخندی زد که صتتتورتشتتتو قشتتتنگ میکرد. ستتتری تکون داد و گفت
 .بفرمابد. راحت باشید

با رفتنش دستتت افعیو چنگ زدم و کشتتیدمش تو اتاق. با بستتته شتتدن در اتاق 
احمق،این کیه آوردیش تو مخفیگاه --چشبوندمش به دیوار با عصبانیت تمام گفتم

 من؟

 مثال مریضیای ایت زور از کجا میاد؟--دستمو از یقه اش جدا کرد و گفت

 نپیچون. اینو از کجا آوری؟ اگه منو بشناسه چی؟--زدم تخت سینه اش و گفتم

سبوندتم به دیوار. خم  ستامو محکم گرفت و چ ستم که د شو چرخوند دور د ستا د
صورتم و گفت سه د --شد تو  ستت. وا شکار تیر خورد تو د کتره. بهش گفتم رفتیم 

 .مسافرت اومده اینجا. هیچ خطری نداره. هیچ خطری

 .اون نداره تو که داری--

ببین،دارک به من نارو زد. میخواست بکشتم. منم تا زمان تصویه --بیشتر اومد جلو
به منو به در کردن اون  خواهرم  با اون در خدمت تو و گروهتم. برای از میدون 

 .احتیاج دارید
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ست و نمیخوایی منو بزنی زمین. ولی -- گیریم درست و تو کفش تو هیچ ریگی نی
اگه از رو خالکوبیم شناخته باشتم،اگه از روی خالکوبیت شناخته باشدت. اگه یکی 

 .از نفوذیای دارک باشه. وای افعی. وای

 .سهیچی نمیشه. اون یه آدم عادیه. نتر --دستامو ول کرد و گفت

تو با من از ترس حرف نزن. حیف که جونمو بهت بدهکارم،حیف که نجاتم دادی --
 .وگرنه کاری میکردم اسم پیک که به گوشت میرسه لرز بیفته تنت

 مثال چیکار؟--با تمسخر گفت

-با زانو کوبیدم وسط پاش که از درد کبود و خم شد. خم شدم کنار گوشش و گفتم
 .این یه چشمه اش-

 33پارت 

 ♥نیالدا♥

توی تاریکیه شب فقط من بودم و یه دنیا ستاره باال سرمو یه سنگ قبر زیر پاهام. 
با بطریه آبی که دستتتم بود خاک رو استتمشتتو پاک کردم و گالی ستترخمو با نظم 

حال گفتم یدم در همون  باشتتته. --چ یدوارم که خوب  ته؟ ام به فرشتتت جات خو
صدای خنده هات،موج موهات شده.  شته،دلم برات تنگ  سه فر .... همه.... دلم وا

هر چیزی که وجودتو تشتتکیل میداد تنگ شتتده. فرشتتته،داره کم کم شتتیش ستتال 
گه  که دی باورش کردم. این خت بود ولی  نار نیستتتتی. نبودت ستتت میشتتته که ک
شم نبودی. کاش با خود خواهیه تمام  شته،کاش اونرور...کاش پی نمیبینمت.....فر

ندگیو ازت گرفتم. میدونی چیه؟ مثل نخواسته بودم بیایی. ببخش منو که فرصت ز 
همیشتته اومدم درد و دل. یه دختر پا گشاشتتته بین آستتا. یه دختر که...)خنده ی 
کوتتاهی کردم(نمیتتدونی کته چیتته. اذیتش کردومو داره اذیتم میکنتته. افعیتته. 
خطرناکه ولی بی رحم نیست. وقتی شنید پیشم نیستی،ناراحتیش قابل لمس بود. 

داره. نمیدونم از کجا اومده ولی میدونم که تو قلب من  حستتتش میکرد. دل پاکی
ست. میدونی چرا؟ یادته دیگه؟ من به تو قول داده بودم. قول  سه اون نی جایی وا
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داده بودم که فقط تو تو زندگیمی. فرشته،اگه اونور این خاک جهانی هست پارتی 
 .رشته ی منبازی کن. کاری کن منم بیام پیشت. دلم تنگ خنده هاته. دلتنگتم ف

شتم رو قبر و با خیال راحت،بدون دلهره از اینکه کسی ببینه، اجازه دادم  سرمو گشا
 .شونه هام بلرزه. به یاد چشماش،دستاش و دوستت دارم گفتناش

 بازم کنار خاکتم بازم تو از من دوری

 بازم یاد نگرفتم مشق سخت صبری

 تو زیر این خاک سردی من هنوز رو زمینم

 ودتو تو لحظه هام ببینم؟چطور باید نب

 من عاشق تو بودم،تو یه یار بی وفا

 که عشق پاکمونو فروختی به اون دنیا

 دیگه از این زمونه انتظاری ندارم

 من از روزای خوبی یادگاری ندارم

 مت اسیر زمینم تو اون دور دورایی

 کاش میرسید روزی که،بگی:باهام میایی؟

 ♦نادیا♦

 د سام؟راه گریزی،قانونی،چیزی پیدا نکردی؟چیش--برگشتم طرف سام و گفتم

سو ازم دور کنه و گفت ستر سعی کرد ا نه. ولی باالخره یه راحی پیدا --با لبخندش 
 .میشه. نمیشارم اینیکیم مثل اونیکی ازت بگیرن. مطمئن باش

شو باز کرد تا برم بغلش. آروم خزیدم بین بازوهاش و گفتم ست سم. --د سام،میتر
مه این حاکم بفه گه  کار ا نه؟ بچمونو چی کارمون میک و ازش مخفی کردیم چی؟ چی

میکنی؟ این که نباید زوجی از آشتتیانه بچه دارشتتن قانون اول بود. داریم قانونای 
 .حاکمو زیر پا میشاریم
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فت هامو نوازش کرد و گ قت --مو نداره. هیچو نا برام هیچ اهمیتی  نای وو قانو
ی اون کار میکنم و همش به نخواستتتتم تو گروهش باشتتتم ولی از بچگیم دارم برا

خاطر بابام بود. حاال که بابام زنده نیستتتت،هر کاری میکنم تا بی دردستتتر از اینجا 
 .خالا شیم

سر از  صیه بی درد شاید اونم فکر میکرد خال سکوت کرد و منم دیگه چیزی نگفتم. 
 .اینجا یه احتمال محاله

شد و قدماش رفت صدای در که اومد خبر از اومدن دانیالو میداد. وقتی در  سته  ب
سمت اتاقش،چشمامو بستم و با خیال نسبتا راحتی،سرمو دو بازوی سام جابهجا 

 .کردم و خوابیدم

 34پارت 

 ��آراز��

ضربه ای که زد برای هشدار اول،یکم سنگین که چه عرض کنم،زیادی سنگین بود. 
ص سامو  شت،لبا صورتم به حالت عادی برگ صاف کردم و بعد از اینکه  اف کمرمو 

سته بود و به حرفاش گوش  ش سره ن کردم و رفتم بیرون. روی مبل رو به رویی پ
سمت  شت  ست و دوباره برگ شستم که نگاه چپی بهم ب میداد. منم رفتم کنارش ن

 دکتر

ضتونو --دکتر سرو وع شکاری و  سلحه  شکوک بود ولی وقتی ا واال همه چیز یکم م
ه پلیس نگم که شما و شوهرتون دیدم برام تابد شد که رعته بودین شکار. گفتم ب

 .به دردسر نیوفتید

 .بله. شوهرم--سرشو چرخوند و با همون نگاه رعب آورش گفت

 ...فاتحه امو خوندم. این دفعه احتماال با دندوناش خرخره امو سفره میکنه

سمت دکتر و گفت شت  سه --برگ چابتونو میل کنین. تازه اومدیم اینجا،چیزی وا
 .هپشیرایی نبود. شرمند



                 
 

 

 رانا|  آس پیکرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان

 کنید

 

64 

 

نه این چه حرفیه؟ ببخشتتید که با این --دکتر متواضتتانه ستتری تکون داد و گفت
 .حالتون تو زحمت افتادین

دختر شتتتیرینی دارین. جایی --برای اولین بار دیدم خودش ستتتر یه بحثو باز کرد
 دیدمش؟

 .نه. من که فکر نمیکنم--دکتر لبخندی زد و گفت

 .ال تشابهاحتما--تارا با بیخیالی سری تکون داد و گفت

 .شاید. ولی اون خیلی شبیه خواهرمه. شاید اونو دیده باشید--دکتر

 .شاید--دوباره سرسو تکون داد و گفت

صدای در اومد و بعد دختر کوچولوی دکتر اومد تو. صورتش سرخ بود و از هیجان 
ما هم دیگه رفو --نفس نفس میزد. رفت کنار باباش که باباش وایستتتتاد و گفت

 .زحمت کنیم

 .تشریف داشته باشید--ارات

 .نه دیگه. زحمت نمیدم. مادرم قراره امشب برسه. باید خونه باشیم--دکتر

شد؟ دم در بودیم  شل ن سری تکون داد. من موندم پیچ و مهره های گردنش  تارا 
 ...آقای--که تارا گفت

ببخشتتید. معرفی یادم رفت.)دستتتشتتو آورد جلو(پاشتتا --دکتر لبخندی زد و گفت
 .تماحتشام هس

سریو باز کرد. نگاه غریبی به  شت رو هم و بعد  شو گشا شما تارا یه لحظه محکم چ
 .تارا یزدانی--دکتر کرد،دستشو تو دستش گشاشت و گفت

 تشکر نکردی بابا؟--خوشبختمی گفتن و دکتر رو به دخترش گفت

ممنون از اینکه گشاشتتتید تو حیاطتون بازی کنم --دخترش با شتتیرین زبونی گفت
 .خاله
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 .خواهش میکنم--را پلکشو باز و بسته کرد و گفتتا

منم روژا --دخترش خندید و گوشه لباس تارا رو کشید. تارا خم شد که دختره گفت
 .هستم

تارا مات موند تو چشتتمای روژا. بعد چند لحظه روژا صتتورت تارارو بوستتید. تارا 
سه ای روی گونه اش زد و گفت شو کج کرد و بو ستی به با--سر بات هر وقت خوا

 .بگو اگه اجازه داد بیا بازی کن

 .دیگه ما زحمتو کم میکنیم--روژا با خوشحالی ازش جدا شد و باباش گفت

 .بازم بیابد--تارا با بیحالی گفت

 .اگه خدایی نکرده مشکلی پیش اومد حتما خبرم کنید--دکتر

بغلش بعد از اینکه بیرون رفتن نزدیک بود با مخ بره تو دیوار که کمرشتتو گرفتم و 
 .کردم. سرش رو سینه ام بود، با دستاش محکم دو طرف شقیقه اشو فشار داد

بردمش سمت مبل و نشوندمش. نمیفهمید چیکار میکنه. انگار بد جور تیر میکشید. 
ساژ  شو ما شقیقه ا شت رو پام. آردم آروم  شو گشا سر شو جمو کرد تو مبل و  خود

 تو چت میشه یهویی؟--دادم و گفتم

حتی اگه به گفته --شتتد و پا بندمو به پام بستتت و با بیحالی گفت از مبل آویزون
 .خودت طرف منم باشی،باید مواظب باشم. به افعیا اعتمادی نیست

 .این دیگه کیه. به چشماشم اعتماد نداره. همینه که آس پیکه

 35پارت 

 ��نیاز��

تخت تو خواب و بیداری بودم که صتتدای باز شتتدن در اتاقم اومد. آماده باش رو 
ستم با پا بکوبم تو فکش  شتم و خوا سمتم. خبز بردا ستی اومد  خوابیده بودم که د

اوندفعه یهویی زدی. وگرنه من یه بارم نمیخورم چه --که مچ پامو گرفت و گفت
 .برسه به دوبار از یه جا
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 چیکار داری؟--پامو از دستش کشیدم بیرون و در حالیکه مینشستم گفتم

 .مدم بخوابماو--با بیخیالی تمام گفت

شماش از یادم برد که داره چی میگه. ابروهامو با کنجکاوی نزدیک هم  سرخیه چ
 گریه کردی؟--کردم و گفتم

 .خوابی هنو. پاشو برو میخوام بخوابم--اخم کرد و گفت

 !ولی گریه کردیا--تکیه دادم به تخت و گفتم

شای چاله اش یه جوری نگام کرد که گفتم قتی از یه مرد میدونی،یه زمانی و--با چ
پرستتتیدم چرا با این ابهتت گریه میکنی؟گفت:گریه برای خالی شتتتدنه. به ابهت 
ربطی نداره. وقتی از ناراحتی پریو گریه نکنی،یهو با خشتتم خالیش میکنی، اونوقته 
که به بقیه آستتیب میزنی و خودتو ستترزنش میکنی،ولی وقتی گریه میکنی،نه به 

 .خودت آسیب میزنی نه بقیه

شتتاید بد برداشتتت کنی ولی،خوشتتحالم که گریه --یقی کشتتیدم و گفتمنفس عم
 .کردی

به جای این ستتفستتطه ها بلند شتتو میخوام --نگاشتتو از چشتتمام برداشتتت و گفت
 .بخوابم

این خونه دوتا اتاق داره. ستتتام و نادیا زنو --خودمو چستتتبوندم به تخت و گفتم
 .م لطف کن برو تو سالنشوهرن با هم تو یه اتاق،من دخترم تو یه اتاق دیگه،شما

 .چرا من برم سالن؟خودت برو--با قلدریه تمام گفت

 .نه،من نمیرم تو برو--سرمو تکون دادم و گفتم

 که نمیری؟؟--ابروهاشو باال انداخت و گفت

 .نو--سفت و محکم گفتم
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شه ای کرد و اومد طرفم که خودمو انداختم رو تخت دو نفره و تاج چوبیه تختو  با
سبیدم محکم گرفتم ت سفت چ ست بلندم کنه که  ستم. از پهلوهام گرفت و خوا و د

 .من نمیرم تو سالن--به تخت و گفتم

انقدر کشیدتم باال که زورش بهم چربید و از تخت جدام کرد که شروع کردم دستو 
پا زدن. دیدم جدی جدی داریم از تخت دور میشیم که دستمو گشاشتم رو پهلوش. 

شد. به به. قلقلکیم شل  ستن جناب دراگون. با خنده قلقلکش دادم که   یهو  که ه
ولم کن. --افتاد رو تخت و منم افتادم روش. میخندید و بین خنده هاش میگفت

 .ولم کن دل و روده ام به هم خورد

صتتدای خنده اش منم به خنده آورده بود. با فکر به اینکه میخنده قشتتنگ میشتته 
 ...میرم. بگوکه اذیتم میکنی ها؟ من از این اتاق ن--گفتم

 .من از این اتاق نمیرم--خنده اش بلند شد و گفت

 .نه. بگو نیاز از این اتاق نمیری من تو سالن میخوابم--

 .نیاز،من از این اتاق نمیرم،تو تو سالن میخوابی--بین خنده هاش بریده بریده گفت

ونور با حرا خواستم دوبازه شروع کنم که با زانوهاش که زیر شکمم بود انداختم ا
سرم بود اومد روم و گفت ستاش،بای  ستام تو د که --تخت و خودش در حالیکه د

 منو قلقلک میدی؟

 36پارت 

 چیکارت کنم؟--اومدم از زیر دستش در برم که پاهامو بین پاهاش قفل گفت

 بشار من اینجا بخوابم تو برو تو سالن--با پررویی تمام گفتم

چیکار کنم. تخت به این بزرگی،هردومون آها. فهمیدم --ابروهاشتتو داد باال و گفت
 .روش جا میشیم. چه کاریه برم تو سالن. همینجا میگیرم میخوابم

 عه؟--با تمسخر گفتم

 .آره--لبخند قشنگی زد و گفت
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شنگ میخنده. اومد کنارم و گفت شد. من اینجا میخوابم تو --چه ق صویب  پس ت
 .اونجا

 .میتونم برم سالنتو نمیتونی من که --چشمامو ریز کردم و گفتم

 .به سالمت--دستشو گشاشت زیر سرش و گفت

سمت در. درو باز کردم و اومدم بیرون که  شتم و رفتم  شتمو از اونور تخت بردا بال
تازه یاد مدل خوابیدنم افتادم. هر وقت خوابم میبرد پاهام یه جا میرفت دستام یه 

اگه --دم تو که گفتجای دیگه. کال تو عمل خواب خیلی ناشتتی بودم. با حرا اوم
 .پشیمون شدی میتونی بیایی پیشم بخوابی. جا زیاده

به خیالت که بیام --بالشتتتتو کوبیدم رو کاناپه ای که رو به روی تخت بود و گفتم
 .اونجا

بعد خودمو انداختم روش و چشتتمامو بستتتم تا خوابم ببره. آبروریزی پیش یه نفر 
دوتا آدم ستتتالمه. دید،دید. چون که مشتتتکل مغزیم داره بهتر از آبروریزی پیش 

 .معیوبه موردی نداره

 ♠تارا♠

باز بود ولی انقدر گرمم بود که تغریبا  با حس گرما از خواب بیدار شتتتدم. پنجره 
خیس عرق بودم. خواستم بلند شم که دستم خورد به گلدون کنار تخت و افتاد. به 

بودم که در  خاطر شتتامی که نخورده بودمش ستترم گیج میرفت و در حال افتادن
صویرش لرزون بود.  ضح میومد اما ت صداش وا سمتم.  شد و افعی اومد  اتاق باز 

 چت شده؟ چرا انقدر داغی؟--دستمو گرفت و گفت

 .عفونت نکرده باشی؟ وایستا برم به دکتر بگم بیاد--خوابوندم رو تخت و گفت

نرو. --اومد بره سمت در که دستشو با بی حالی گرفتم و با صدای خش داری گفتم
 .عفونت نیست. تب عصبیه

--زانو زد کنار تختم و پیشونیمو لمس کرد بعد دستشو گشاشت زیر گردنم و گفت
 چیکارت کنم آخه؟ قرا بدم بهت؟
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سختی قورت دادم و گفتم نه. تجویزای دکترو خوردم. برو بخواب. --آب دهنمو به 
 .خوب میشم

ود. آره آس پیک. تا عمر دستتتتمو ول کرد ک از کنارم پاشتتتد رفت. منتظر تعارف ب
داری تنهایی. چشتتمای پر آبمو با پلک خالی کردم و به پهلو شتتدم که در دوباره باز 

 .شد. نیم خیز شدم که دستم ضعف رفت و دوباره افتادم رو تخت

 37پارت 

ظرفی که دستتتش بود رو گشاشتتت زمین،پارچه ای که توش بود رو خیس کرد و 
رو گرمای وجودم حس خوبی داشتتتت. گشاشتتتت رو پیشتتتونیم. خیستتتیه پارچه 

صدای غوطه ور  شونیم کنار رفت. دوباره  سته بودم که پارچه از رو پی شمامو ب چ
شدنش تو آب رو شنیدم و دوباره نشست رو پیشونیم. هر وقت تب میکردم هیچ 
تب  تا صتتتبح تو  یه قرا میخوردم و  تا خودم  های نه. ن کس نبود از این کارا ک

سوختم. برای اولین بار  سرمه. اولین هامو با مردی تجربه  می ستار باال  یکی مثل پر
سفر،  سفره،اولین هم شه گفت گروگان منه. اولین همخونه،اولین هم میکنم که می

 .اولین همدرد شاید در آینده اولین همکار که مستقیما با من در ارتباطه

شو   ست گرفتم و دوباره پارچه رفت تو آب و اینبار حس کردم بلیزم داره باال میره. د
 چیکا میکنی؟--با صدایی که از تو چاه در میومد گفتم

میخوام بشارم رو شتتتکمت. مامانم هر وقت --دستتتت ملتهبمو نوازش کرد و گفت
 .مریض بودم اینطوری میکرد

شه. من چی؟  شه. محبتاش یاد شو ول کردم. مادرش؟ چه خوب. مادرش یاد ست د
زیر ستتینه ام باال داد و پارچه ی  ستتالگی هیچی یادم نمیاد. بلیزمو تا 10تا قبل از 

خیسو گشاشت روش. خنکی آب باعث قلقلکم شد. شکممو دادم تو. نفسمو سخت 
این افعی،که گاهیم با تمام افعی بودنش خنگ میزنه،آدم --بیرون دادم و فکر کردم

ذاتا بدی نیستتت. حداقلش اینه که ولم نکرد به درد خودم بمیرم. پرستتتار شتتد. 
 .شدهمدرد شد. همراه 
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مه فکرای  یا فکر میکنم؟ منو اینه به چ به خودم گفتم:دارم  چه  پار نار رفتن  با ک
لطیف؟ تا قبل از این که تمام فکر و ذکرم هک و تخریب و ویرانی بود. احتماال تب 

 .زده به مغزم دارم شر و ور میبافم

شد. از اون داغیه  شدم که وجودمو خنگ میکرد خبری ن هر چقدر منتظر پارچه ای 
شدن در اومد. او سته  صداد باز و ب لیه نجات پیدا کرده بودم ولی تبم پابرجا بود. 

پس رفت. هه. اینم از همدرد ما. تو حالت خواب و بیداری بودم که دوباره در باز 
شت تو  ستی پاهامو گرفت و گشا شد و بعد حس کردم تخت فرو رفت. د سته  و ب

ی بعد کم کم بهتر شتتد. پاچه آب ستترد. یه لحظه تو تب از ستتردی آب لرز کردم ول
ساژ دادن پام با آب یخ. حس و  شروع کرد به ما ستی باال برد و آروم آروم  هامو د
حال و دمای بدنم کم کم به حالت طبیعی برگشتتتت و من نفهمیدم که کی زیر 

 ...نوازشای آب و دستی که همدرد شده بود،خوابم برد

شدم.  شب افتادم. با نوری که خورد تو چشمام از خواب بیدار  قلتی زدم که یاد دی
دوباره برگشتم و به کنار تختم نگاه کردم. کنار تختم نشسته بود و سرش رو تخت 
بود. آروم برای اینکه بیدار نشتتته از تخت پابن اومدم و رفتم ستتتمتش. موهاش 
ریخته بود رو پیشتتونیش و بین لباش باز مونده بود. پوستتت گندمی و چشتتمای 

صورت   سلیش به  شت ع شتمو انداختم رو در ستخوانیش میومد. بال گرد و بینیه ا
زمین و آروم گردنشتو گرفتم و خوابوندمش رو بالشتت. اینکه خوابش ستنگینه یه 
چیز نابت شتتده استتت. درجه کولرو برای اینکه گرمش نشتته زیاد کردم و از اتاق 

 .بیرون اومدم

 38پارت 

 ♥دانیال♥

ست شدم. د شیار  سفت تر کردم که لگدی به پام با تکونی که خوردم دوباره هو امو 
 چته وحشی؟--خورد. با صدای دورگه و بمی گفتم

 .وحشی تویی یا من؟ولمون کن خفه شدم--نیاز

 .دیشب تا صبح نشاشتی عین آدم بخوام. همش دستو پات تو چشو چالم بود--
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 میخندی؟--شکمش تکون خود. خم شدم تو صورتش و گفتم

 ته؟نه. کی گف--لباشو جمو کرد و گفت

ولم کن بابا. من االن بیدارم. هوشتتتیارم. کاری --چپ چپ نگاهش کردم که گفت
 .باهات ندارم

صاف خوابیدم و  شویی. با خنده  ست ستامو باز کردم که یه چهش زد و پرید تو د د
آخیش. چشام --به سقف نگاه کردم که دیدم اومد بیرون. با لحن مسخره ای گفت

 باز شد. من چطوری اومدم رو تخت؟

دوبار از رو کاناپه افتادی. گفتم --ا یادآوریه دیشب محکم زدم تو پیشونیم و گفتمب
بیام یه لطفی کنم آوردمت رو تخت که لگد پرونیات شروع شد. باور کن یه بار پات 

 رو دماغم بود. چطوری میخوابی؟

 .ببخشید--خندید و برای اولین بار تو این مدت که شناختمش گفت

راستی،خالکوبیتون --بحث،نگاهش چرخید رو دستم و گفتمثال برای عوض کردن 
 .کجاست؟ رو مچتون که ندیدم

یه حرکت پیرهنمو در آوردم که هینی کرد و گفت با  کار --نیم خیز شتتتدم و  چی
 میکنی؟

 .خالکوبی رو کمرمونه--دمر خوابیدم و گفتم

 .آس دل--اومد جلو که سردیه انگشتاشو رو پوستم حس کردم. آروم زمزمه کرد

باشتته. پس چرا فقط یه  A مگه نباید باال و پابن نشتتانت دو تا--بعد بلند تر گفت
 دونه داری؟

شیدم و گفتم شتباهو داریم. دو --قلط خوردم و طاق باز دراز ک ما فقط حق دو بار ا
 .هامون پاک میشه و در آخر نشانمون از بین میره A بار اول

 و چه اشتباهی کردی؟ت--نگاهشو از عظله های سینم کشید باال و گفت
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ساله ی سرهنگی که دنبالمون بود رو  8باید پسر --دستمو گشاشتم زیر سرم و گفتم
 .میکشتم.....ولی نکشتم

 چرا؟--ابروهاش باال پرید و گفت

اگه فراریش نمیدادم،یا باید میکشتتتتمش یا اینکه با قرا به مرور زمان حافظه --
شیانه آموزش ست کاری میکردم تا برای آ شو د شمش،دلمم  ا ستم بک ببینه. نتون

نمیخواستتت مثل من استتیر آشتتیانه و تا آخر عمر محکوم به اجرا کردن حکم های 
 .حاکم باشه. بدون اینکه بتونخ ببینتمون فراریش دادم

 نیاز،دانی رو ندیدی؟--تا خواست چیزی بگه صدای نادیا از تو سالن اومد

 .بلیزتو بپوش--با وحشت گفت

 چی؟واسه --با خنده گفتم

 .بپوش االن میاد فکر بد میکنه--بلیزو کوبید تو صورتم و گفت

 .مگه ما چیکار کردیم--

نگاهس به در انداخت،ستتایه ی نادیا رو که زیر در دید با بیشتتترین ستترعت رفت 
سمت حموم و خودشو انداخت توش. همزمان با بسته شدن در حموم در اتاق باز 

 ه نیاز نباید اینجا باشه؟مگ--شد. نادیا با تعجب نگام کرد و گفت

شتتب نزدیک کار به کتک کاری --نشتتستتتن و در حالیکه بلیزمو میپوشتتیدم گفتم
 .کشیده بود. توافق کردیم اون رو کاناپه بخوابه من رو تخت

داشتتتت رو لباش لبخنو خبیث شتتتکل میگرفت که برای اینکه ذهنش کجکی نره 
 احوال خودت مامان خانم؟--گفتم

تمام تالشتتتمو میکنم تا برای این یکی --بغلش کردم و گفتم با بهت نگاهم کرد که
 .مشکلی پیش نیاد

شاید این بار بتونم کوچولوتو برات  شد تو بغلم.  شتر جمو  شید و بی نفس راحتی ک
 .نگهدارم خواهر بزرگه
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 39پارت 

 ��آراز��

با صتتتدای برخورد شتتتدیدی از خواب پریدم. ستتتریو پریدم بیرون که دیدم تو 
ست. شپزخونه ا شم روزی نبوده که بیاد برای  آ ش سه ماه که پی هوووف. تو این 

شدم  سایل راه مینداره. وقتی دید بیدار  شه جنگ با و صدام کنه هنی شدن  بیدار 
شد ولی در همون حال گفت شغول پیازاش  تابد بودنتو از حاکم تو این --دوباره م

 .ماموریت گرفتم. امشبم بقیه ی آسا و افعیه سرخ میان اینجا

 امروز چندمه؟--از اینکه خواهرم در امانه خیالم راحت شد که گفت یکم

 شهریور. چطور؟ 1--

تا آخر این ماه باید همه چیو ستترو ستتامون بدیم. باید تو پابز امستتال دارکی --تارا
 .وجود نداشته باشه. تا االنم زیاد صبر کردم

صبرت نبود،تو این یه ماه اخیر که اومدیم اینجا تو فقط-- سئله  ستی منو  م میخوا
 .محک بزنی

 .ورود به آشیانه الکی نیست. باید تابد میشدی--تارا

 .خواهرم خیلی زودتر از من وارد آشیانه شد--

 .شاید آسای دیگه آسون میگیرن--تارا

اونا آستتون نمیگیرن تو زیاد ستتخت میگیری. حتی این پا بند فلج کنتو از پام باز --
 .نکردی

شد پابن پام با چاقویی که دستش بود او سمتم که خودمو کشیدم عقب. خم  مد 
سایی انگشتش بوقی زد و چراغ  شنا شو گشاشت روی حسگر. با  شاره ا و انگشت ا

 مشکلت حل شد؟--قرمزش سبز شد. پا بندو از پام در آورد و گفت

 .مشکل من این نیست،مشکل من بی اعتمادیه توئه--
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ی که یه شب با چاقو اومده بود باال واقعا فکر کردی آسونه به کسی اعتماد کن--تارا
 سرت تا بکشتت؟

سی که براش -- شیمونم. میبینی که ک سال کار کردم منو  19ولی حاال میبینی که پ
ستفاده از افراد خودم. به گفته تو خواهرمو  شه. اونم با ا ست بک سگ میخوا عین 

 .میخواست بکشه،اونم با بمب دست ساز خودش

 ...شاید--بلند کرد و گفتوقتی دید صدام بلنده صداشو 

سرش و  شو کشید رو  شال شو خورد،  ضربه های محکمی که به در میخورد حرف با 
سیدیم  شتیم و به در که ر شتش رفتم. از حیاط بزرگش گش سمت در. منم پ دوبد 
ستتریه درو باز کرد. روژا با صتتورت خیس وایستتتاده بود پشتتت در و گریه میکرد. 

 .چی شده--شد سمتش و گفت اخمی اومد رو پیشونیه تارا. خم

 .عموم....عموم داله میفته--روژا دستشو کشید و گفت

 عموت کجاست؟--سریو گفتم

 .بیابد--روژا دستمونو کشید و گفت

 .اونجاست. اونجا--باهاش رفتیم که رفت سمت دره. یکم که رفت جلو گفت

 40پارت 

ارتفاع دره بود  ساله با یه دست از ریشه درختی که تو بدنه 21-20پسری حدودا 
 .آویزون مونده بود

 .دستتو بده من--تارا خم شد و گفت

االن میفتی. --پستتر ستترشتتو آورد باال و نگاهش کرد. همونطور موند که تارا داد زد
 .دستتو بده بهم

 .ده دستتو بده دیگه--پسره چیزی زمرمه کرد که گفتم
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صدای ل شده بود محکم کرد و با  شل  شو که  ست --رزونی گفتبه خودش اومد. د
ته. این یکیم که  بدم. درد میکنه. فک کنم شتتتکستتت این دستتتتمو نمیتونم تکون 

 .اینجاست. دارم خسته میشم

دستمو بگیر --تارا نگاهی به اطراف انداخت. شالشو در آورد،داد دست روژا و گفت
 .تا آویزون شم. وقتی گرفتمش بکشمون باال

 .اکه. من میرمنه خطر ن--سرمو به معنیه نه تکون دادم و گفتم

تو میتونی ما دوتارو بکشتتتی باال ولی من نمیتونم شتتتما --دستتتتمو گرفت و گفت
 .دوتارو بکشم باال. نترس. چیزیم نمیشه

شو محکم گرفت که تو یه حرکت از  ست سرمو تکون دادم و د ست میگه.  دیدم را
 .دره آویزون شد

دست --گفتخم شدم که رسید به پسره. دستشو رد کرد و محکم کمرشو گرفت و  
 .شکسته اتو بنداز رو گردنم

پستتره با درد اطاعت کرد و دستتتشتتو انداخت دور گردن تارا. اخمی کردم که تارا 
 .اونیکی دستتم وردار بنداز دور کمرم--گفت

 .میوفتیم--پسره

 .نترس. نمیفتی. دستتو بنداز دور کمرم--تارا

--لقه. تارا داد زدپستتره با ترس دستتتشتتو انداخت دور کمر تارا که دید تو هوا مع
 .کشمون باال

 یعنی من از تو آویزونم؟--دساشو آروم آروم کشیدم باال که پسره گفت

 .آره--تارا صورتشو با فاصله کنی گرفت جلوی صورتش و گفت

-دیگه رسیده بود رو زمین. با هم افتادن رو خاکا که پسرم تارا رو بغل کرد و گفت
 .ممنون-

 .خواهش میکنم--و گفت تارا دستای پسره ارو باز کرد
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یهو روژا پرید روشون که پسره آخ بلندی گفت و کتفشو تو دست سالمش گرفت. 
 عمو کسری،ببخشید. دردت اومد؟--روژا با نگرانی گفت

سید و گفت شو بو صورت سری  سیدی که --ک شکال نداره. نتر یکم دردم گرفت. ا
 قهرمان من؟

 .نه عمو--روژا سری تکوت داد و گفت

سری باز بو ستاد و گفتک شد. رو به روی منو تارا وای --سش کرد و از جاش بلند 
 ...ممنونم. اگه نبودید

 .ادامه نده. حاال که بودیم--تارا پرید وسط حرفش و گفت

 .کسری احتشام هستم--پسره دستشو آورد جلو و گفت

 .تارا یزدانی--تارا دستاشو گشاشت تو دستش و گفت

 .خوشبختم--گفت

 .ما دیگه میریم. خداحافظ--بعد ادامه داد تارا همچنینی گفت و

فت ید جلوش و گ مد برگرده پستتتره پر که او خاطر این --همین  به  به.... نه. 
 .لطفتون،میشه امشب دعوتتون کنم خونه امون؟ همه خانواده هم هستن

 41پارت 

 .نه. خودمونم مهمون داریم--تارا نگاهی بهش انداخت و گفت

 .شب چطور؟ جمعه هم هستخوب پس فردا --کسری مسرانه گفت

 .مزاحم میشیم--نگاه تارا برگشت سمت من که شونه ای باال انداختم و تارا گفت

 .مراحمید. پس بریم--کسری لبخندی زد و گفت

سمت خونه که اون رفت تو دوتا خونه اونور تر از خونه تارا. تارا رفت  با هم رفتیم 
ت. چاقو رو گرفت تو تو آشتتتپزخونه ولی معلوم بود گیجه و حالش خوب نیستتت

شو  ست شد و د سش پرت  سیب زمینیا بود که حوا ستش و در حال خالل کردن  د
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برید. چاقو رو از دستش گرفتم و در حالیکه میبردمش سمت سینک تا دستشو آب 
شام امشب با من. تو برو بخواب. دیشب تا دیر وقت برای پیدا کردن --بکشم گفتم

 .آس هکرتون بیدار بودی

 .باشه. ولی ناهار بیدارم نکن--ق و گفترفت سمت اتا

ستتتری تکون دادم که از دیدم محو شتتتد. تغریبا یه ماه بود از این گیج بازیا در 
 نمیاورد. چیشد باز؟

 ♣سام♣

تو این کشتتور شتتهر کمه که چستتبیده به روستتتا؟ اونم --فرمونو چرخوندم و گفتم
داره دلم خوش روستتتای کجا. شتتمال که همیشتته خدا شتترجیه. احتماال یه دریام ن

 .باشه

 .ما اومدیم ماموریت نه تفریح شوهر خواهرم--دانی

درست میفرمایی برادر زن ولی خوب،هوای شرجی اذیتم --سری تکون دادم و گفتم
 .میکنه

 کی میرسیم؟--نیاز که تا االن ساکت بود دوباره پرسید

-داد زد این بی تابیو درک نمیکردم. کشت مارو با این داداشش. دانی با عصبانیت
 .ای بابا. چقدر میپرسی. میرسین دیگه-

 .سر من داد نزن--نیاز داد زد

 چیه؟ گریت گرفته؟--دانی

شو به نمایش نشاره گفت صدا شت خش  سعی دا از اولم عقلت ناقص --در حالیکه 
 بود یا بعدا این اتفاق افتاد؟

 .ای بابا. بس کنید دیگه--دانی برگشت عقب که نادیا داد زد

جب نگاش کردیم. هیچ کدوم ندیده بودیم تو این مدت که این دوتا هر ستتته با تع
 ...دعوا میکنن نادی دخالت کنه ولی االن
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رسیدیم --همه امون ساکت شدیم که با پیچیدن تو جاده و دیدن اسم روستا گفتم
 .روستا

 .گشتم  15یکم رفتم جلو که بادیدن کوچه اروند دنبال پالک 

یم که در بلز شد و پری با یه دختر بچه از همون وقتی پیداش کردم همه پیاده شد
ما صتتتاف اومو  یدن  با د گه و  نه دی یه خو مد بیرون. دختره ارو برد تو  نه او خو
شاد نگاهش کرد و بعد که به  شمای گ سمتمون و فرتی نیازو بغل کرد. دانی با چ

 چیکار میکنی؟--خودش اومد انداختش اونور و گفت

 .برای بغل کردنش نیاز به مجوز ندارم--و گفتپسره یه نگاه خشن بهش انداخت 

 .بغل کردن کی؟ گمشو اونور--دانی

پسره زد تخت سینه دانی که پرت شد عقب و خورد به من. اوه اوه. زور و بازو رو. 
سره  شیکمش که نیاز پ سره و اومد بزنه تو  سمت پ صبانیت هجوم برد  دانیال با ع

 .ارو بغل کرد و مشت دانی خورد تو کمد نیاز

 42پارت 

 .چیکار میکنی وحشی؟ داداشمه--نیاز آخ بلند گفت و داد زد

 خوبی؟ چیزیت که نشد؟--دانی با نگرانی گفت

به خواهر --نیازو برگردوند ستتتمت خودش که برادر نیاز هولش داد عقب و گفت
 .من دست نزن

شو آورد باال و گفت ستا صبانیم کردی نتیجه اش --دانی د ستم بزنمش. ع نمیخوا
 .به نیازخورد 

 .بریم من یه جا بشینم؟کمرم شل شد--نیاز به افعی نگاهی کرد و گفت

 .بیابد خونه--پسره رو به ما گفت
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اول خودشو نیاز،بعد دانی بعدش نادی و آخرشم من رفتیم سمت خونه که درو باز 
کرد و رفت تو حیاط. راهنمابمون کرد رو مبالی ستتتالن بشتتتینین و رو به یکی از 

 .افعی و آسای دیگه رسیدن--داد زداتاقا بلند 

چند لحظه گششتتتت. برام جالب بود آس پیکیو ببینم که هیچ کس نشتتتونی ازش 
شت از اتاق بیرون اومد.  شیده و بلندی دا سمی که قامت ک شدن در ج نداره. با با 
شکی تو اون  ستین بلند م شکی بعدش بلیز آ شلوار جین م سفید بعد  اول پاهای 

شکی که دم اسبی بسته شده بود،بعدش صورت گرد سفید گرما بعد موهای بلند م
بعد لب بینیه جمعو جور و در آخر چشتتتمای ستتترد آبیه روشتتتن. همه امو به جز 
خودشتتو افعی به هم نگاه کردیم. باور اینکه آس پیک یه زن باشتته....خوب حقیقتا 

 .غیر قابل باور بود

 ♠تارا♠

 ن؟نشاناتو--با ورودم همه به هم نگاه کردن که گفتم

پسری که چشمای سبز و موها ی خرمایی داشت از جاش بلند شد و پیرهنشو یکم 
شو دراز  ست شت و د سری تکون دادم که برگ شانش  داد باال و چرخید. با دیدن ن

 .سامم. آس گیشنیز--کرد سمتم

شمای  سمت بعدی که دختری بود با چ سری تکون دادم. رفتم  شو گرفتم و  ست د
سبت شن و موهای ن شو آورد باال و گفتقهوه ای رو ست شن. د نیازم. افعیه --ا رو

 .سرخ

نگاهی به آراز انداختم. پس نیازش این بود. رفتم بعدی که یه دختر دیگه بود با 
چشمای مشکی و موهای مش پشت مانتوشو باال کشید و خالکوبیشو نشونم داد 

 .نادیام. آس خشت--و گفت

 .آس دلدانیالم. --نشان رو کمر پسر بعدیم دیدم که گفت

شنیده بودم خواهر برادرن. هر دو مثل هم بودن تغریبا فقط دانیال موهای مجعد 
 .مشکی داشت
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 .منم آرازم. افعیه سیاه--آراز رفت رو به روشون و گفت

برخالف همه اشون که خالکوبیشون پشت کمرشون بود خالکوبیه من پشت گردنم 
آس پیکم. --کوبیم گفتمبود. موهامو کشتتیدم رو شتتونه هام و با نشتتون دادن خال

 .تارا

 43پارت 

 ♦نادیا♦

یه جوری بود آدم وحشتتت میکرد نگاش کنه. انگار آدم یخی بود. نقشتته ایو پهن 
نقشتتته خونه ی داریوشتتته. باید بدونیم --کرد رو میز بزرگ رو به رومون و گفت

 .مدارکش کجاست تا راحت تر بهش دسترسی داشته باشیم

 به مدارکش چه نیازیه؟--سام

با کشتتتنش فقط خودمونو تو دردستتر پلیستتا انداختیم. خوب اون به جز این --راتا
شتتغل،کارخونه مواد لبنی داره. با کشتتتنش ما فقط خودمونو میشاربم زیر ذره بین 

 ..پلیسا. پس

 ....پس--دانیال با لحن کشداری گفت

ا مدارکشتتو تحویل پلیس میدیم و من تا آخر به عنوان وکیل کنارش میمونم ت--تارا
 .نتونه پلیسارو بخره

 وکیل؟ مدرکت مثل مدارکی که ما داربم جعلیه؟--با تعجب گفتم

چندین مدرک تو شتتاخه های مختلف از دانشتتگاه های معتبر --نگاهم کرد و گفت
 .دارم. ولی فقط این یه مدرک واقعیه

با تعجب نگاهش کردیم. جالب بود که هم خالفکار بود و هم قانون خونده بود. 
ست کردم که گفتابروهام کدومتون میدونه مدارک دارک --و از حالت با پریده در

 کجاست؟
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من با مدرکای دارک کاری نداشتتتتم. من --به آراز و نیاز نگاه کردیم که نیاز گفت
 .فقط دستوراشو برای آدم ربایی و مهار رقیباش اجرا میکردم

مطمئنم تو  به منم نمیگفت قرداداش کجاست. ولی--آراز خم شد رو نقشه و گفت
 .اتاق کارش نیست

 چرا بهت نمیگفت؟--تارا نگاهی بهش انداخت و گفت

شم اعتماد نداره و اونا رو کنار خودش نگه نمیداره. من که --آراز سر اون حتی به پ
 .فقط یه افعی بودم

 از کجا مطمئنی قرار داداش تو اتاق کارش نیست؟--دانیال

 .وربین ندارهتوی تمام اون خونه،فقط اتاقشه که د--آراز

 .شاید به خاطر مسائل شخصیه--دانی

اون تو یه اتاق دیگه که اونم دوربین داره به مستتائل شتتخصتتیش رستتیدگی --نیاز
 .میکنه

 .از لحنش خنده ام گرفت. چقدر زود متوجه شد دانیال منظورش چیه

 .پس حدس اول اتاق خودشه--تارا صاف وایستاد و گفت

ز اتاق کار و اتاق خودش و اتاق عیشتتتش حدس آخرم همونجاستتتت. اون ج--آراز
 .جای دیگه ای نمیره. انقدرم بی احتیاط نیست که مدارکو بیرون خونه بشاره

ندی کنیم که --تارا ستتتری تکون داد و گفت ید از همین االن تقستتتیم ب با پس 
 .کدوممون چیکار میکنه

 .ودتفقط اینکه به دست آوردن مدارکا به عهده خ--دانیال سری تکون داد و گفت

 .باشه. اون با من--تارا سری تکون داد و گفت

 44پارت 

 ♥دانیال♥
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 .البته،این دستور حاکمه--با عجله گفتم

 .میدونم. به خودمم گفت--سری تکون داد و گفت

 .با تو حرف میزنه--با بهت گفتم

 مستقیم؟--سری تکون داد که گفتم

ه اون. با چه قدرتی بازم ستتر تکون داد و متفکر به نقشتته خیره شتتد و من متفکر ب
 .طرفم. به صورت مستقیم حرف میزنه. اونم با حاکم

 اتاق کارش و اتاق خودش کجاست؟--صاف وایستاد و به افعی گفت

 .اتاق کارش--نیاز و آراز خم شدن و هر کدوم قسمتیو نشون دادن و گفتن. آراز

 .اتاق خودش--نیاز

 .خوبه--تارا نگاهی به هر دو انداخت و گفت

 چی؟--نادیا

 .از هم دورن--تارا

تقسیم کار --چشماشو ریز کرد و بعد تو یه حرکت ناگهانی سرشو آورد باال و گفت
 .میکنیم

سمت تلویزیون  شد رفت  شستیم و اون پا  شینیم پشت میز. همگی ت شاره کرد ب ا
 .بزرگش. وقتی روشنش کرد تصویر نقشه ی خونه ی داریوش افتاد روش

ستاد و به نادیا گف شی بهتره. --تکنارش وای ضعیتت وارد عملیات ن با توجه به و
 .مثل همیشه از دور مراقبمون باش

همه جز آراز که گیج نگاهش میکرددبا تعجب نگاهش کردیم که تارا رو به ستتام و 
نترس. به حاکم نمیگم. نمیخوام جون یه --نادیا که با ترس نگاهش میکردن گفت

یا باعث بشتتتم بمیره،بهتره تا قبل از آدم بیگناه،هرچند که جنین باشتتته ارو بگیرم 
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اینکه کس دیگه ای بفهمه و به حاکم بگه یه راه در رویی پیدا کنید. ماده ای تبصره 
 .ای. یه چیز که بتونه تو این دنیا نگهش داره

 .....مادانیال ش--بعد شروع کرد به توضیح دادن

 ✴راوی✴

االن تنها انگیزه اشتتون از  اونا زنده موندن و--دختر با بی تابی رو به داریوش گفت
 بین بردن توئه. میفهمی؟

خودتو اذیت --داریوش با خونسردی دستان الغر معشوقه جوانش را گرفت و گفت
 .نکن. فقط از نقشه اشون سر در بیار

دیگه نمیتونم کاری کنم. بابا همه چیو --دختر نگاهی با ترس به او انداخت و گفت
 .یده کنارگشاشته به عهده ی آسا و خودشو کش

 .آسای اون تالش زیادی کردن. مطمئن باش به نتیجه نمیرسن--داریوش

این بار فرق داره داریوش. اینبار آس پیکم هستتت. کستتی که هیچ کس تا --دختر
 .االن ندیدتش. اینبار ابرقدرتای توام هستن. اینبار با هربار فرق داره

ست میگفت.  شت با هر هر دو نگاهشان را به نقطه ای دوختن. او را اینبار فرق دا
 .بار

 45پارت 

 ��نیاز��

اینجا فقط ستتته تا اتاق داره. پس بهتره زنونه --تارا نگاهی به اتاقا انداخت و گفت
 .مردونش کنیم

سام انداخت و بعد نگاهشو به آراز دوخت و گفت سالن --دانیال نگاهی به  من تو 
 .میخوابم. بقیه جفت جفت
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ودش و یه تشک و بالشت آورد و گشاشت تو بغل تارا بدون تعارف رفت تو اتاق خ
شد. تو آراز --دانیال. رو به من گفت شکل حل  سالن میخوابه م شون تو  حاال که ای
 ...برین تو اتاق خودش

 .اتاق مهمانم برای شما آماده است. منم که میرم اتاق خودم--رو به نادیا ادامه داد

 لی ندارید؟شما که مشک--همه موافقت کردیم که رو به ما گفت

 .نه. مشکلی نیست--آراز سری تکون داد و گفت

این --شب بخیری گفت و رفت تو اتاق خودش. با رفتنش پریدم سمت آراز و گفتم
 چرا اینجوریه؟

 مگه چجوریه؟--خندید و گفت

مطمنی ربات نیست؟ انگار --به در اتاقش نگاه کردم که نادیا با صدای آرومی گفت
 .با برنامه پیش میره

مطمئنم که آدمه. چند بار دستتتتش --ز بازم خندید و به طبعیت از ما آروم گفتآرا
 .زخمی شد. یه بار با گلوله یه بار پیش پای شما با چاقو. خون اومد از دستش

دانیال خندید که رو گونه اش چال افتاد. وای که من چقدر دوستتتت دارم جای 
یعنی خطرناکه --بخند گفتدندونامو دور چالش بندازم. اوا. چه بیحیا شتتتدم. با ل

 .ها

 .نه اونقدر. حاال باهاش آشنا میشیم--آراز

 من میرم بخوابم. شب بخیر--نادیا لباشو داد جلو و سری تکون داد که آراز گفت

 .منم میرم شب بخیر--پشت سرش رفتمو گفتم

با شب بخیرشون وارد اتاق شدم و رو تخت خوابیدم که اونم اومد کنارم خوابید و 
 اذیت که نشدی این مدت؟--یکه با یه دستش موهامو ناز میکرد گفتدر حال

 .نه. بعد از اینکه بهمون حمله شد باهام خوب شدن--به پهلو شدم و گفتم
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حاال چرا بغض میکنی؟ اگه اذیتت کردن بگو آویزونشون --یهو بغض کردم که گفت
 .کنم

استته مامان تنگ نه. به خاطر اون نیستتت. تو رو که دیدم دلم و--خندیدم و گفتم
 .شد. خیلی شبیهشی

 تو آبنه که نگاه میکنی یادش نمیفتی؟--موهامو داد پشت گوشم و گفت

 .من فقط چشمام مثل اونه. تو جز چشات کل صورتت مثل اونه--

 آره. چشمای تو خیلی شبیه مامانه. قهوه ای--آراز

 دیم؟آراز،اگه مامان زنده بود این اتفاقا میفتاد؟ما به اینجا میرسی--

نه. اگه مامان زنده بود،هیچوقت نمیشاشتتتت بابا --نفس عمیقی کشتتتید و گفت
 .اعتیاد به کارشو به ما ترجیو بده

 بازم بابا رو میبینیم؟--اشکام اومد پابن. گریه کردم و گفتم

 .شاید بعد از این قضایا،دوباره دیدیمش--منو تو بغلش فشرد و گفت

 46پارت 

آینده فکر میکردیم. آینده ای که معلوم نبود چی  هر دو ستتتکوت کرده بودیم و به
 .میشه

شمامو بردم باال و نگاهش  ساش منظم تر. چ شد و نف شل  ستاش دورم  کم کم د
قت  طا بازم  یدم ولی  به پهلو خواب یده. قلتی زدم و  حت خواب یدم را کردم که د

ورم؟ نیاوردم. دوباره قلت زدم که دیدم باز خوابم نمیبره. شاید تشنمه. برن آب بخ
شدم. اعتراف خجالت آوریه ولی همه اینایی که  طاق باز خوابیدم و به سقف خیره 
گفتم بهانه است. احساس میکنم به بودن دانیال عادت کردم. بوی عطر دان خیلی 
یال  نه ولی دان با بوی عطر آراز فرق داره. خوب بهتره بگم آراز اصتتتال عطر نمیز

شم بوی عطر میداد. یه ماه خوابیدن سا شمام بوی عطرش کم نبوده که  نف ست با ا
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خاطر این فکرا  به  یدم و خودمو  ندی کشتتت حت بخوابم. پووووف بل االن بتونم را
 .نیشگون گرفتم

ساعتو نگاه کردم که دیدم از  بعد کلی کلنجار رفتن حس کردم جدی جدی تشنمه. 
سمت  شه آروم از تخت اومدم پابن و رفتم  شته. برای اینکه آراز بیدار ن در. دو گش

درو که باز کردم با ظلمات مواجه شتتتدم. همه جا ستتتیاه بود و هیچ نوری وجود 
نداشتتتت. خوب میمردن یه چراغو روشتتتن بشارن؟ االنم که تجهیزات آدم ربابمو 

 .ندارم که تو این بی نوری بتونم راهمو پیدا کنم

بق آروم راه افتادم. احتماال میتونستتتم به طور فرضتتی آشتتپزخونه ارو پیدا کنم. ط
حدسیاتم رسیده بودم نزدیکیای تلویزیون که پام گیر کرد به پایش و پرت شدم رو 
جستتم ستتخت ولی نرمی. خوب خدارو شتتکر افتادم رو تشتتک دانیال. چی میشتتد 
صدای خواب آلود دانیال  سه بار کوبیدم روش که  ستمو دو  میفتادم رو خودش؟ د

 .راعات کنعزیزم،اینی که داری میزنی روش رونه. یکم م--بلند شد

شو انداخت رور کمرم و  ست سریو تر از من د شم که  سریو بلند  یا خداااااا. اومدم 
 .میگم چرا خوابم نمیبره،نگو یکی داره بهم فکر میکنه--گفت

دستمو گشاشتم رو سینه اش که برخوردمون منکراتی تر از اینی که هست نشه و با 
 .کنم؟ زهی خیال باطل  اعتماد به نفس داریا. من به تو فکر --پوزخند گفتم

 .البته که تو دلم اعتراف کردم دروغگو سگه

 مگه تو به جز من به چیز دیگه ایم فکر میکنی؟--آروم خندید و گفت

ستاش بیرون بیام و در همون حال گفتم سعی کردم از بین د تو خیلی چیزا --بازم 
 .کم داری ولی اساسی ترینش شعوره

روم. تابستون گرمه،اینم گرم تر از تابستون  با یه حرکت برمگردوند و خودش اومد
تشکشم که گرم. هیچی دیگه. در کل منظورم اینه که از ستون فقراتم به این دالیل 
شتتر شتتر عرق میریخت. تو اون تاریکی فقط چشتتمای ستتیاهش بود که برق میزد. 
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حس کردم نوک دماغش داره میخوره به نوک دماغم. بیای کرم بود گرمترم شتد. با 
 .اعتراف کن به من عادت داری--شیطونی گفت صدای

 .دا....رمنت....--تو صورتش با نفسام گفتم

 نداری؟--چشماشو ریز کرد و گفت

 .ندارم--با قاطعیت گفتم

 .باشه. برو پس--خودشو پرت کرد کنارم و گفت

عه. قهر کرد؟ عجبا. آروم از رو تشک بلند شدم و رفتم تو اتاقم. انقدر که احساسمو 
 .کرد تشنگیم یادم رفت. هووووف  انگولک

 47پارت 

 ✴راوی✴

 .بدبخت شدم داریوش--با حالتی مضطرب وارد اتاق داریوش شد و گفت

 چرا؟--داریوش با تعجب گفت

 .همه امون بازی خوردیم--دختر دستی به صورتش کشید و گفت

تمام این ستتتاال --داریوش ستتتوالی به دختر نگران نگاه کرد که دختر با گریه گفت
زی خوردم و نفهمیدم. تمام این ستتتاال فکر کردم بابام حاکمه و نفهمیدم. هیچی با

 .نفهمیدم

 یعنی چی؟--داریوش با وحشت گفت

بام بدله. --دختر لب پابنش را به دندان گرفت و گفت با بام حاکم نیستتتت.  با
 .همونطور که من جوکرم

 .نیست این امکان نداره. شوخی شم قشنگ--داریوش با بهت و ناباوری گفت

 به من میاد شوخی کنم؟--دختر شالش را به حالت عصبی عقب کشید و گفت



                 
 

 

 رانا|  آس پیکرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان

 کنید

 

88 

 

داریوش سری تکان داد که دختر زد زیر گریه. داریوش در فکرش هم نمیگنجید که 
شوقه خود کرد تا بعد  شد. او تنها دختر حاکم را تبدیل به مع حاکم به کلک زده با

شد و فاتحه ی ب شته با شود ولی حاال...حاال از مرگ حاکم وارنی ندا اندش خوانده 
فهمیده بود که حتی نمیدانسته حاکم اصلی کیست؟ حاکمی که تنها سه نفر دیده 
چاق  قا یده بود و دو مرد دیگر که هر کدام در  تارا که نزد او آموزش د بودنش. 
تجهیزات جنگی ستتری از ستترهای حاکم بودند اما آنها را هم هیچ کس ندیده بود. 

 .ولی بود که با هیچ معادله ای به دست نمی آمدحاکم،ایکس مجه

💣💣💣 

 ��آراز��

 .بریم--موهاشو بست،کفاشو پا کرد،شالشم انداخت رو سرش و گفت

زرشتتتکی با ستتتاپورت مشتتتکی شتتتال -نگاهی به تیپش انداختم. تونیک مشتتتکی
زرشتتکیش،روشتتنیه چشتتماشتتو دو برابر و البته ترستتناک تر کرده بود. بدون هیچ 

شده بود. کفشامو پام کردم و رفتیم بیرون. هنوز به خونه دکتر و آرایشی خوشکل 
ها گفتم چه  یه ب یاد آور با  که  یده بودیم  که --خانواده اش نرستتت نا  تارا،او

 بیرونن،چطوری برن تو خونه؟

 .نادیا بهم خبر میده،درو باز میکنم--تارا

 با چی؟--با تعجب گفتم

 با این؟--ب گفتمدستشو آورد باال و ساعتشو نشون داد که با تعج

شونو زدم. بعد چند لحظه روژا  سری تکون داد که منم چیزی نگفتم و زنگ خونه ا
 .سالم خاله. سالم عمو--درو باز کرد و با خوشحالی گفت

 سالم. چرا تورو فرستادن؟--تارا خم شد و در کمال ناباوری بغلش کرد و گفت

 بسته بود دستی کشید و روژا دستشو انداخت دور گردن تارا و رو موهاش که باال
 .خودم اومدم--گفت
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دیگه با پای --رستتیده بودیم به در ستتالن که تارا روژا رو گشاشتتت رو زمین و گفت
 .برهنه بیرون راه نرو. پات زخمی میشه

شا تو دید  شون باز شد و اول پا راست میگفت. پاهاش بدون کفش بود. در خونه ا
سری و بعدش زنی میان شا که قرار گرفت،بعد اون ک سری و پا سال که برخالف ک

صورتش می  شت و لبخندش رو  شنگی دا سبز ق شمای  شون قهوای بود چ شما چ
 .درخشید

 48پارت 

یه جورایی اون  ند تر بود  تارا بل غل کرد ولی چون  تارا رو ب نه یهو  با ورودمون ز
 دخترم،اومدی؟--خانمه ارو بغل کرده بود. خانمه فشاری به تارا داد و گفت

ازت ممنونم که --بار زد رو پشتتتش که خانمه برگشتتت ستترجاش و گفتتارا چند 
 .پسرمو نجات دادی

ست و باز کرد و گفت شو با آرامش ب شما شماش پابن چکید. تارا چ شک از چ --ا
 .وظیفه بود

 ناهید کو؟--خانم راهنمابمون کرد داخل و رو به پاشا گفت

 .تو آشپزخونه است--پاشا

ی یه دست قهوه ای داشت. با نشستنمون زنی حدودا با هم رفتیم تو سالن که مبال
همستتن خودم از آشتتپزخونه بیرون اومد و باهامون ستتالم کرد. پاشتتا وایستتتاد 

با برادرم که آشتتتنا شتتتدین،ایشتتتون مامانمه مهرآستتتا و اینم --کنارمون و گفت
 .خانمم،ناهید

مه داد نه،خواهرتون --تارا خوشتتتبختمی گفت و ادا یه خواهرتو ید روژا شتتتب گفت
 .کجاست

با لبخند غمگینی گفت خواهرمون...اون زنده --همه یه جوری شتتتدن. کستتتری 
 .نیست
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 پسرم شما شوهرشی؟--ابروهای تارا باال پرید. مادرش رو به من گفت

 .نه. نامزدیم--تارا زودتر از من گفت

شما رو ببینه ولی براش --ناهید با آبمیوه اومد تو و گفت شت  بابا خیلی دوست دا
 .د رفتماموریت اوم

 آقای احتشام پلیسه؟--یا خدا. باباشون پلیسه. تارا دقیقا فکر منو به زبون آورد

نه...نه بابا پزشتتکه. یه ماموریت از طرف وزارت بهداشتتته. رفته به مناطق --پاشتتا
 .محروم

 .عه. دخترم زشته--تارا سری تکون داد که روژا پرید رو پام که پاشا گفت

 .اشکال نداره--کشیدمش باالتر و گفتمدستمو انداختم دور شکم روژا  

 وااااای. این ماله؟--روژا دستششو کشید رو مچم و گفت

 .آره عزیزم ماره--به مچ دستم نگاه کردم و گفتم

 نقاسیه؟--سرشو کج کرد و با حالت بامزه ای گفت

 .خالکوبیه--

 عین اونی که لو گلدن خاله است؟--روژا

 .م. عین اونهآره عزیز --به تارا نگاه کردم و گفتم

بیا پابن از بغل آقا آراز. ایشون --ناهید نگاهی به دستم کرد و با تشر به روژا گفت
 .مهمونن

 .این طرز صحبت کردن با یه بچه نیست--اخمی کردم که تارا گفت

شده بود و تارا خیره  سنگین  ضا  شا زد به پاش. ف ست حرفی بزنه که پا ناهید خوا
شن خام ساعتش رو شو بود به ناهید.  ست سش کرد بعد د شد که چند بار لم وش 
دخترم یه چیزی بخور. االن دیگه شتتامم آماده --پابن آورد که مهرآستتا خانم گفت

 .میشه
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صورت پیوسته میکند  شو به  شت و در حالیکه پوست سیبی از پیش دستی بردا تارا 
 برای مسافرت اومدین؟--نگاهشو دوخت به مهرآسا خانم و گفت

 49پارت 

آره دخترم. تهرانو که دیدی. چشتتتم کوهو نمیبینه از بس آلوده --مهرآستتتا خانم
استتتت،اینجام زادگاه پدریمونه. گفتم بیام هم یه ستتتری به قبر آقاجون و خاتون 
بزنم،هم هوایی تازه کنم که دیدم همه دنبالم راه افتادن. انگار قستتتمت بود بیابم 

 اینجا و با شما آشنا بشیم. شما واسه چی اومدید؟

س شرکت کار میکنم. مرخصی گرفته بودمو --کوت کرد که اینبار گفتمتارا  من تو یه 
و قرار بود با تارا بریم شتتکار که گلوله خورد تو دستتتش و خب. به خاطر وخامت 

 .حالش موندیم تو روستا

 االن که خوبی؟--مهر آسا خانم لبخند نگرانی زد و گفت

 .بله. االن خوبم--تارا با پوست سیب یه سیب مجازی درست کرد و گفت

 .برای تو پوست کندم--پیش دستیو گرفت سمت روژا و گفت

 .نه نه. نمیخواد. خودم براش پوست میکنم--ناهید تند گفت

اگه میخواستتتتی قبل از --تارا بدون مالحظه و خیلی رک برگشتتتت طرفش و گفت
 .خودت بهش میرسیدی

سته بود. با منم ا شمشیرو برای ناهید از رو ب نقدر تند حرف نمیزد که نمیدونم چرا 
 .با ناهید حرف میزنه

 دستتون خوبه؟--ناهید چیز دیگه ای نگفت که پاشا پرسید

 .بله. به لطف شما--تارا نگاهی به بازوش کرد و گفت

سالن بیرون. تارا  شد رفت از  صبانیت پا شنگی بهش زد که ناهید با ع شا لبخند ق پا
 ؟ناهید مادر روژا نیست نه--بدون رودرباسی گفت

 .نه. منو ناهید تازه ازدواج کردیم--پاشا با غم گفت
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 مادرش کجاست؟--تارا

شا حرفی نزد که مهرآسا خانم با لحن ناراحتی گفت صادف --پا شا رو تو یه ت ما نیو
 .از دست دادیم

شون  سی شاره کرد. عکس عرو سانت اونور تر بود ا سی که رو میز چند  بعد به عک
ی بلند بلوند. خوشگل بود و خوشحال. پاشا بود. دختری با چشمای مشکی و موها

 شغل شما چیه؟--برگشت سمتم و گفت

اوه اوه. االن بهش بگم افعیه باند دارک بودم که بنا به فعل و انفعاالتی که رخ داد 
 شدم افعیه باند حکم؟

تو یه شتترکت کامپیوتری کار میکنم. کارش صتتادرات و --صتتاف نشتتستتتم و گفتم
 .واردات قطعاته

 .فتم. منتها ما صادرات واردات نمیکردیم. کار ما قاچاق بوددروغم نگ

منم رشته ام کامپیوتره. دو سال دیگه ایشاال --پاشا سری تکون داد که کسری گفت
 .فوق لیسانسمو میگیرم

 مگه چند سالتونه؟--تارا با تعجب گفت

ستتالمه ولی دوبار دبستتتان و دو بار تو راهنمایی و دبیرستتتان جهش  22--کستتری
 .زدم

 .موفق باشی--تارا

 شما چی خوندید؟--کسری خم شد و گفت

 .این نخونده مخه. چه برسه به خوندنش

 .وکالت--تارا

 50پارت 

 ♠تارا♠
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با آوردن شتتام بحثشتتون نصتتفه موند و منم که با ستتکوت راحت تر بودم با خیال 
شم نشست و گفت سر میز که روژا هم پی شستم  شه فردا بیام --راحت ن خاله. می

 ن بازی کنم؟حیاطتو

 .نه نمیشه--ناهید پرید وسط حرفش و گفت

نمیدونم چرا اصتتال ازش خوشتتم نمیومد. اگه یه درصتتدم خوب بود درستتت ولی 
اگه باباش --شتترارت تو بند بند وجودش شتتعله میکشتته. زل زدم به ناهید و گفتم

 .اجازه بده میتونه بیاد

 ازی؟روژا میتونه فردا بیاد ب--بعد برگشتم سمت پاشا و گفتم

 .اگه مزاحمتی براتون نداره بیاد--پاشا سری تکون داد و گفت

 .فردا هر وقت دوستداشتی بیا--دستمو کشیدم رو موهای روشنش و گفتم

پرید رو صندلی و صورتمو بوسید. نفس عمیقی کشیدم و منم بوسیدمش. نمیدونم 
 .چرا حس میکردم میشناسمش

 یکار کردین تو این دو روز؟خب. چ--با خودکار رو میز ضرب گرفتم و گفتم

شون میدن که --نادیا ستکاری کنم،مانیتورا چیزیو ن شونو میتونم د من تمام دوربینا
 .ما میخوابم

تمام راه های مخفی و فرعیو اصتتتلی که مارو به اتاق خودش میرستتتونه ارو --آراز
 .طراحی کردم. تو لب تاپمه

شه ارو عالمت راه هایی که باید ازش عبور کنید تا نگهبانای  --سام شته با کمتری دا
 .گشاری کردم

 .جاهایی که تحت کنترل من باید در بیادو از حفظم--نیاز

 .منم همینطور--دانیال

هک رمز اتاقاش با منه. بعدش منو راز میریم برای --صاف نشستم سر جام و گفتم
 ....پیدا کردن مدارک
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شد. نادیا رفت دم در و از همونجا  صدای زنگ حرفم قطو  تارا،یه دختر --داد زدبا 
 .بچه با دوچدخه اومده

با حرفش آراز از جاش بلند شتتتد و رفت ستتتمت در. ورقای رو میزو جمو کردم و 
 ...جلوی اون بچه از این چیزا حرف نزنید. زیادی باهوشه--گفتم

قال براش گرفتم و رفتم تو  یه لیوان آب پرت مه ستتتری تکون دادن و منم رفتم  ه
بل و داشت اطرافو نگاه میکرد. خم شوم جلوش که اودشو سالن. نشسته بود رو م

 .ممنون خاله. زمحت کشیدید--عقب کشید و خیلی بزرگ منشانه گفت

 .نوش جان--نشستم کنارش و گفتم

 خاله اونا خواهر برادراتونن؟--یکم از آب پرتقالشو خورد و گفت

ز و در مورد آراز اینا نشتتستتته بودن ستتر می--به جهتی که اشتتاره میکرد نگاه کردم
 .نه عزیزم. دوستامن--ماموریا حرف میزدن. سری تکون دادم و گفتم

 .اون خاله هم مثل شما خیلی مهربونه--روژا به نادیا اشاره کرد و گفت

 من برم بازی؟--سری تکون دادم که گفت

برو ولی --کاله دوچرخه اشتتو گشاشتتتم رو ستترش و در حال بستتتن چونه اش گفتم
 .مواظب باش

شدن حرفم سرم تیر وحشتناکی کشید که خم شدم و آخ بلندی گفتم. روژا  با تموم
 چیشده خاله؟--خم شد و گفت

 51پارت 

صویر مبهمی  شینم که ت صاف ب شو در آوردن. اومدم  شور ااااااه. این دردام دیگه 
 .پیچید تو ذهنم

صید. دوباره  صدای جیغ دخترونه و موهایی که تو باد میرق صورتی.  یه دوچرخه 
دم که دست آرازو پشتم حس کردم. روژا با نگرانی چیزی گفت که نفهمیدم خم ش
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برو تو حیاط بازی کن. خالت چیزیش نیستتت. یکم --اما صتتدای آراز واضتتح اومد
 .دلش درد میکنه

شکمم و بلندم کرد. نفس عمیقی کشیدم و چشمامو باز  شو انداخت دور  آراز دست
 چت شد یهو؟--کردم که گفت

ستتالی هستتت این دردارو دارم. این روزا شتتدتش  14--و گفتم تکیه دادم به مبل
 .بیشتر شده

 چرا درد میگیره؟ میگرن داری؟--نادیا رو به روم نشست و گفت

نه. میگرن نیست. من حافظه امو از دست دادم. گاهی --سرمو تکون دادم و گفتم
 .وقتا یه چیزایی یادم میاد که این یاد آوری درد داره

سعی کن به یاد بیاری. شاید بفهمی تو گششته کی --ژ داد و گفتنادیا پشتمو ماسا
 .بودی. منو دانیال که هیچوقت یادمون نیومد

💣💣💣 

ساعت گفتم سازی کردم و با دادان  شون برد جا سم همه امون --تو گوش تک تک ا
توشتته. هر وقت به هر کس بخوابد میتونید وصتتل بشتتید و باهاش حرف بزنید. 

 .ساعت یا این برد چیزیشون بشه ارتباطتون با من قطو میشه فقط یادتون نره،این

سلحه دادم و گفتم شون ا سری تکون دادن. به تک تک ست. --همه  توش گلوله نی
دارته. شما باید بیهوششون کنید. نمیخوام تو این ماموریت کسی کشته شه. همه 

ن مطمئن دوباره تابد کردن و من مبایلمو در آوردم تا از درستتت بودن ردیاباشتتو
بشتتم. بدون اینکه چیزی بدونن به پوستتت گردنشتتون ردیاب وصتتل کرده بودم. 
شوکریم که رو کتف آراز بودو  شه ی  ردیانی که عین یه خال کوچیک بود. اون ترا

 .غیر فعال کرده بودم تا حین ماموریت چیزیش نشه

توجه  آماده باشتتید. با یه ماشتتین میریم تا جلب--مبایلو انداختم تو جیبم و گفتم
 .نکنیم

 ��نیاز��
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سته بود. منو  ش سام کنارش ن شین چپیدیم. نادیا راننده بود و  شیش نفر تو یه ما
تارام دو طرف دانیال و آراز نشتتتستتتته بودیم ولی تغریبا بغلشتتتون بودیم. دانیال 

 .خاموشش کن. ممکنه متوجه بشن--مبایلشو کشید بیرون که تارا گفت

لری. روی پوشتته ای کلیک کرد که با دیدن یه دانیال ستتری تکون داد و رفت تو گا
بیا تو دم --عالمخ عکس از یه دختر کفم برید. بیشتر خم شدم تو گوشیش که گفت

 .در بده

 فرشته است؟--به دختر خوشگل تو عکس نگاه کردم و گفتم

 .آره. فرشته ی منه--دستصو کشید رو صحفه گوشی و گفت

سرت و حس شه ولی نمیدونم به چه علت ولی یهو از ح سوختم. خدا منو ببخ ادت 
 .به مرده حسودی میکردم که همچین آدمی به پاش مونده

لب تاب نادیا رو --گوشتیو خاموش کرد و انداخت تو جیبش. تارا رو به ستام گفت
 .بده. تا قبل از اینکه برسیم مقدماتو انجام بدم

 52پارت 

 ��آراز��

 ....رسیدیم--نادیا ماشینو پشت کوچه نگهداشت و گفت

تارا لب تاپشتتو داد دستتتش و اون با ستترعت تمام چیزابو تایپ کرد و بعد پنج 
ماموریت من انجام شتتد. مانیتورا دارن فیلم هر --دقیقه دکمه ی اینترو زد و گفت

ستم مقابله میکنم که  3تا دوربینو  32 سی شون میدن. تا برگردین با  ساعت قبلو ن
 .فیلمو برنگردونه

ساعتش کار ک ساعتتون --رد و گفتسام هم با  جاهایی که عالمت گزاری کردم رو 
 .معلومه. نشون میده هر کدوم باید کجا برید

--دانیال و نیاز نگاهی به ساعتاشون کردن،اسلحه هاشونو تو دست گرفتن و گفتن
 .ما رفتیم
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 .ما هم بریم--با رفتن اونا به تارا نگاه کردم که گفت

 اهیو تابن کردی که من گفتم؟برای ما دوتا همون ر --رو به سام گفتم

هر وقت بهت گفتم در اتاق --ستتتام ستتتری تکون داد. تارا رو کرد به نادیا و گفت
 .داریوشو حک کن

نادیا چشمی گفت که تارا بدون معتلی دستمو گرفت و کشید سمت دیوار. صدای 
 .تا دم در ورودی رو پاکسازی کردم. میتونید بیابد--دانیال پیچید تو گوشم

سریو رفتم رو دیوار و تارا  شد.  با یه حرکت خودشو از دیوار باال کشید و بعد محو 
یدتم بین بوته ها. مردی  نداختم کنارش که هیس آرومی گفت و کشتتت خودمو ا
یا. اینم از  باغ. ب تاده بودیم رد شتتتد و رفت ستتتمت در  درستتتت از جایی که اف

 .پاکسازیشون

سالن. جلوتر از تارا رفتم تو و به حالت خمیده کل باغو طی کردیم و رسیدیم به  در 
 .بیا دنبالم--گفتم

سر جامون متوقف  شنه های کسی  صدای پا سرم حرکت میکرد که با  شت  آروم پ
شدیم. بازوی تارا رو کشیدمو با خودم بردمش بین ستون و پله هایی که به طبقه 

 .باال ختم میشد

روی سینه ام شکاف کوچیک بود و برای مخفی کردنش گرفتمش تو بغلم. دستش 
بود و صدای ضربان قلبشو میتونستم بشنوم. نگاهشو کشید باال و به چشمام خیره 

سردش تو تاریکی برق میزد. با لحن آرومی گفت شمای آبیو  مگه نگفتی --شد. چ
 داریوش رفته برای یه مهمونی شبونه پس این اینجا چیکار میکنه؟

 .مستخدمه نمیدونم. شاید--لبمو به گوشش نزدیک کردم و گفتم

 سانتی پاش میکنه؟ 15مستخدم کفش --زل زد تو چشمام و گفت

دیدم حرف حق جواب نداره دهنمو بستتتم. دختره رستتیده بود پابن پله. تارا خم 
شتتد تا دختره ارو ببینه که یهو خودشتتو کشتتید عقب. لبشتتو به دندون گرفت و در 

 .کثافا خائن--حالیکه انگار با خودش بود گفت
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یه دختر،داره میاد سمت منطقه ای که تحت --نیاز وصل شد و گفتبا ساعتش به 
پوشتتتش توئه. اگه همه ارو بیهوش کردی اونم بیهوش کن و با خودت ببر تا ما 

 .بیابم

 .بریم تا نفهمیدن همکاراشون غیب شدن--تماسو قطو کرد و رو به من گفت

 53پارت 

 ��نیاز��

شت دیوار پناه شد پ گرفتم تا ببینم این دختره که میگفت   بعد از اینکه ارتباط قطو 
کی میاد؟ صدای کفشش و بوی سرد عطرش زودتر از خودش تشریف فرما شد. به 
ستش که هر کاری  ستادم تا با اومدنش دارتو خالی کنم تو د حالت آماده باش وای
کردم دارت شلیک نشد. تا بیام اسلحه امو پر کنم دیدم از کنارم رد شد. حتی قیافه 

م. اگه میرفت تو ستتالن کناری دیگه عمرا اگه میتونستتتم بگیرمش چون اشتتم ندید
اون منطقه اصال به سالن مرکزی ربط نداشت و ما هم اونجا رو پوشش نمیدادیم. 
شتنش یه لحظه  شت. با برگ ستون بیرون اومدم و رفتم نزدیکش که برگ شت  از پ

با ت یا خدااااا.  یال خوشتتتکله که....  عجب نگام کرد و کپ کردم. این به قول دان
 از مستخدمایی؟--گفت

 .نه عزیزم. از افعیام--لبخند زدم و گفتم

بعد خیلی سریو انگشتامو گشاشتم رو گردنش و قبل از اینکه تقال کنه تو یه حرکت 
 .بیهوشش کردم

شدم به  صل  شه. حاال من تنهایی اینو کجا ببرم؟ انگار چاره ای نبود. و خدا منو نک
 طقه اتو پوشش دادی؟دان،من--دانیال و گفتم

 .آره،میخوام برم بیرون مواظب باشم--دان

ببین،یه دستتتتور از طرف تارا اومده. باید یکیو ببرم بیرون. خودم تنهایی نمیتونم --
 بلندش کنم،میایی؟

 آره. االن میام. دقیقا کجایی؟--چند لحظه مکث کرد و گفت
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 ...عزیزم کجایی،کجایی توبی من. اهم اهم

ستونم. ظلو غربیه سالن مرکزی. درست روبه روی همونجایی که تو چیز....کنار --
 .بودی

االن میامی گفت و قطو کرد که با سرعت دهن دختره ارو با شالم بستم و کالهمو 
که دور گردنم بود در آوردم و کشتتیدم رو صتتورت دختره. آها حاال شتتد. با اومدن 

رد به ستنگا. دانیال به دانیال دستتمو از زیر ستر دختره برداشتتم که سترش تق خو
 .این کیه--دختره نگاهی کرد و گفت

 .نمیدونم. بلندش کن ببریمش بیرون--

 .بدو بریم. کار ما اینجا تمومه--دانیال پای دختره ارو گرفت و بلندش کرد و گفت

 ♠تارا♠

 .باز کن نادیا--رسیدم پشت در و گفتم

شد. رفتیم تو و بدون اینکه نیازی ب صدای تقی وا  شه،به خاطر در با  ه چراغ قوه با
وجود روشنایی آباژور،به اطراف نگاه گردم. اتاق خیلی بزرگی بود با دو تا تراس که 

 .متر از هم بود و تخت سلطنتیه بزرگی وسط اتاق قرار داشت 4-3به فاصله

 از کجا شروع کنیم؟--نگاهمو دوختم به چشمای آراز و گفتم

 54پارت 

 .نمیدونم--شونه اشو انداخت باال و گفت

سخت دادم بیرون و بعد از باز کردن  سمو  ستم نف شمامو ب برای اینکه داد نزنم چ
شمام گفتم سازمانو حفظم --چ من نمیدونم تو چی میدونی؟ من االن کل اطالعات 

 بعد تو که افعی هستی هیچی نمیدونی؟

صورتم و گفت شد تو  ست افعیش بشاره که چی؟ اون --خم  شو کف د بیاد اطالعات
شم که چیزی یه نام شتم و من بیخیالش می رده. احتماال میدونس یه روز میاد میک
 .نگفت
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 .باشه. چک و چونه نزن. بگرد دنبال گاوصندوقی،مخفیگاهی،جایی--

هر دو شتتتروع کردیم به گشتتتتن ولی هیچ در هیچ. کل دیوارارو چک کردیم،همه 
سنگای کفو چک کردیم ولی با شتیم. یکی یکی زیر  سنبه هارو گ زم همون سوراخ 

 .قضیه. هیچ در هیچ

 ...تارا،زیر تخت مونده--آراز

توام نمیتونی این تختو جا به جا کنی بعد اون این کارو --تختو هول دادم و گفتم
 بکنه؟

 .پس کجاست؟ دارم روانی میشم--نفس عمیقف کشید و گفت

به مردی که داشتتت تو حیاط رد میشتتد نگاه کردم،با اتفاقی که افتاد ستتریو رفتم 
ت تراس و دوباره به بیرون خیره شدم. با رد شدن محافظ بعدی مطمئن شدم سم

 ...خودشه. گیرت انداختم داریوش خان

 ♦نادیا♦

شد شم بلند  سام از بغل گو صدای  شمم به لب تاپ بود که  نادی. دانی و نیاز --چ
 .اومدن

چشتتمامو برگردوندم ستتمتی که اشتتاره میکرد. یه آدم رو دوش دانیال بود که از 
سمتمون و گفتال شاش حدس زدم دختره. نیاز دوبد  صندوق --غری و کف وا کن 

 .عقبو این دختره ارو بندازیم توش

 این کیه؟خفه نشه؟--سام با تعجی گفت

 .نه خفه نمیشه. از قرار معلوم سگ جونه. وا کنین--نیاز

صندوق عقب سوئچ  شین تارا بودو باز  BMW سام با  سیاهی که توش بودیم و ما
کار ما تموم شده ولی من میترسم --د چند لحظه نیاز اومد سمتمون و گفتکرد. بع

 .بفهمن و تجدید نیرو کنن

 یعنی بریم؟--دانیال
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بریم. منم میترسم --نیاز شونه ای باال انداخت و دانی نگاهی به عمارت کرد و گفت
 .گیرشون بندازن

سام خودتم لطف--نیاز رو به ما کرد و گفت شن بشارید.  شینو رو شت ما شین پ ا ب
 .فرمون که اگه موقعیت اظطراری شد فرار آسون باشه

سام سری تکون داد و از ماشین پیاده شد. من از همون جا رفتم رو صندلیه شاگرد 
 .و اجازه دادم سام بشینه پشت فرمون

 .مواظب خودتون باشید. بریم نیاز--دانی نگاهی به هردومون کرد و گفت

د. نیاز نگاهی به صورتش بعد به دستش و دوباره به دستشو سما نیاز دراز کرده بو
 .بریم--صورتش انداخت. دستشو آروم گشاشت تو دست دانی و زمزمه کرد

 55پارت 

 ��آراز��

 .آراز. بیا. پیداش کردم--در حال کنکاش درز دیوار بودم که تارا گفت

اون به حرکت --دیوارو ول کردم و رفتم ستتمت تارا. منو کشتتید کنار تراس و گفت
 .مرده نگاه کن

 خب چی؟--نگاه کردم و گفتم

اول اینکه یه اتاق چرا دوتا تراس داره. این ستتتوال --رفت ستتتمت پنجره و گفت
 برانگیز نیست؟

 نه. چون وقتی دوتا اتاقو یکی میکردن منو نیاز تو عمارت بودیم. حاال چی شده؟--

به تراس آخری اشتتتاره  --تارا جا تصتتتویر اون مرده بود،) جا هم ببین،این کرد(اون
بود....ولی)رفت کنار تراس اولی(اینجا نبود. در حالیکه اون مرد قطعا از این مسیرم 

 .باید عبور میکرد تا به رو به روی اون تراس برسه

شاره کرد و گفت شه تراس ا شی اون نورا رو نگاه --گیج نگاهش کردم که به باالی 
شون ک سایزن. از منبع صویر باغو کن،اونا نور پرژکتورای میکرو  شه ت ه کامپیوتر با
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میگیرن و میندازن رو شیشه و به طور خودکار با تغییر نور افکتای تصویر باغ روی 
 .شیشه فرق میکنه

 ...یعنی این یه تراس نیست--نگاهش کردم و گفتم

 .یعنی باید دنبال کلیدش بگردیم--تارا

ز جاسازی شده یه کلید اینجا هست. زیر می--رفتم سمت میز گوشه ی اتاق و گفتم
 .بود. قبال دیده بودمش

شویی میوند بیرون. کلیدو ار توش  سمت از چوبش حالت ک شدم زیر میز،یه ق خم 
مرستتتی. فک کنم --برداشتتتتم و دادم دستتتت تارا نگاهی به کلید انداخت و گفت

 .همینه

 .کلیدو انداخت تو قفل در تراس و آروم چرخوند. قفل با صدای تقی که داد باز شد

 ♥دانیال♥

با من در ارتباط --با احتیاط از باغ گششتتتیم و به ستتالن رستتیدیم که به نیاز گفتم
 .باش

شش بود. با رفتنش منم  سری تکون داد و زودتر از من رفت به جایی که تحت پو
 .رفتم سر جام که صدای نیاز تو گوشم پیچید. ولی انگار با من نبود

 بهرام؟--نیاز

ه بیهوش کنه یا خوش و بش. اصال بهرام خر کیه صدای یه مردم اومد. بیا. این رفت
 که انقدر باهاش صمیمیه؟

 .شما--مرده

 اوا. من فقط سه ماه نبودم. منو یادت رفت؟--نیاز

 تو؟--طرف

 .آره من. ولی شرمنده--نیاز
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 داری چه غلطی میکنی؟--صدای آخ ظعیفی اومد. با حرا گفتم

 .نگرفتمببخشید که ازتون برای بیهوش کردنش اجازه --نیاز

 بیهوشش کن چرا احوال پرسی راه میندازی؟--

 ...تو توی کار--نیاز

درخواست --با صدای بوق ساعت من حرف اونم قطو شد. اخم کردم که نیاز گفت
 ارتباط گروهی داده؟

 ...آره--

 .دکمه امو کشیدم که صدای همه امون با هم اومد

 چی شده؟--نادیا

 چرا گروهی؟--سام

 خوبین؟--نیاز

بچه ها بدجور گیر کردیم. گاوصتتتندوقش --مدم منم یه چیزی بگم آراز گفتتا او
عداد رمز  عداد ا یاریم ولی نمیدونیم چی بزنیم. ت عدادو در ب یه. تونستتتتیم ا  6رمز

 .تا عدد در اومده. فقطم دو بار فرصت داریم 4تاست ولی فقط 

 56پارت 

 ♦نادیا♦

 .باید بفهمید رمز چیه اینجا رو دیگه نمیشه کاری کرد.--با درموندگی گفتم

 .اعدادو بگید ببینیم چیه--نیاز

 9 6 3 1--تارا

 .تاریخ تولد خودش که نبود،مال پسرشم نبود،مال زنشم نبود--آراز

 .تاریخ تولد ما 1369/1/1--چند لحظه سکوت بود که یهو آدازز گفت
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 شما؟--دانیال

یستتتت؟ تاریخ تولد راستتتت میگه. تاریخ تولد منو آراز. ولی یکم غیر منطقی ن--نیاز
 مارو بشاره که چی؟

 .امتحان میکنیم--تارا

حاال من --با صدای بوق طوالنی که اومد فهمیدیم باز نشد. صدای عصبیه تارا اومد
 چیکار کنم؟

 .من یه حدسایی میزنم--نیاز

 .خوب بگو--تارا و آراز همزمان

 1391/6/1ای بابا. هولم نکنید. به نظر من رمزش --نیاز

 این چیه؟--آراز

یاز ته گفتی --ن یاد لد داریوش مرد؟ از  13زنش اونروز مرد.  به تو نده بود  روز مو
 .شهریوره 14اونجا یادمه. تاریخ تولد داریوش 

 این آخرین فرصته. اگه درست نباشه چی میشه؟--سام آروم گفت

 .در به طور خودکار بسته میشه و ما گیر میوفتیم--آراز

 .تو برو بیرون--بعد تارا که گفتصدای خش خشی اومد و 

 یعنی چی؟؟؟--آراز

یعنی میری بیرون و اگه من اومد که هیچ ولی اگه درا بستتته شتتو از پنجره --تارا
 .میپری پایی و با بچه ها میرید

 .تا اینجا نیومدم که بعد بزنم زیرش--آراز

 .تو نیری و این یه دستور از طرف سرگروهه--تارا

 .ور کنینمیتونی منو مجب--آراز
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تارا لحنش مالیم تر شتتتد گه تو گیر بیوفتی بی برو برگرد --حس کردم  ببین آراز،ا
صلیتمو  شون مجهول میمونم و تا از زیر زبونم ا کشتنت ولی اگه من کیر بیوفتم برا
شما هم به حاکم خبر دادید و اون نجاتم داده. پس  شنم تا اون موقو  شن نمیک نک

 .برو

 .اما خطرناکه--آراز

یست. اصال از کجا معلوم غلط باشه. درست که باشه با هم از این در میریم ن--تارا
 .بیرون

 .میخوام رمزو بزنم--فکر کنم آراز رفت بیرون که تارا گفت

باره  مد تو حلقم دو ها بود قلبم میو مه  که بر انر زدن دک یب  با هر صتتتدای ب
 .برمیگشت. آخرین عددو که زد نفسم حبس شد

 57پارت 

 ��نیاز��

 .باز شد--دای تک بوق و تارا که گفتبا ص

مدارک دستتتتمونه. --نفستتتمو دادم بیرون و لبخند زدم. آراز با خوشتتتحالی گفت
 .نیاز،سام،هوامونو داشته باشید اومدیم

 .بیابد--هر دو همزمان گفتیم

ضربه  صدای  صلی که  سالن ا سمت  سکوت رفتم  به اطراف نگاه کردم و با دیدن 
ستتالن که با دیدن تارا و آراز و دانیال که در حال  پیچید تو گوشتتم. دوبدم ستتمت

 .زدو خورد با چهار تا قول تشن تو طبقه باالئن لبمو گاز محکمی گرفتم

ضا کرده  شو بند پای یکی از محاف ست تارا از باالی پله ها منو دید و در حالیکه یه د
ال ما از دانی--بود پوشتته ای به طرفم پرت کرد. پوشتته ارو تو هوا گرفتم که داد زد

 .پسش برمیابم. با نیاز مدارکو ببر تو ماشین
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دانیال پله هارو سه تا یکی پابن اومد و دست منو که خشک شده بودم کشید. با 
سطای  سیده بودیم و شلیک اومد. ر صدای  سرعت دنبال دانیال دوبدم که از دور 

 .ما از در پشتی رسیدیم به ماشین. سریو تر بیابد--باغ که تارا گفت

سوزشی توی پام حس  شلیک از نزدیک اومد و بعد  صدای  شه که  ستم بگم با خوا
سلحشو در آورد و  ستادنو ازم گرفت و افتادم روی زمین. دانیال ا کردم که توان ای

 .به کسی که دنبالمون بود شلیک کرد

پسره کنار استخر بدون آب بود و با بیهوش شدنش افتاد تو استخر که صدای بدی 
 .بلند شو بریم االن میان--زیز بازومو گرفت و گفت داد. دانیال

تو برو این --صتتدای همهمه از تو ستتالن اومد. مدارکو دادم دستتت دانیال و گفتم
 .مدارکو برسون دست تارا

 .با هم میریم--با اخم گفت

شه در نتیجه میگیرنمون --با لحن خر کننده ای گفتم سرعتمون کم می اگه من بیام 
 .برو

 .ون تو هیچ جا نمیرممن بد--دانیال

صدای دوبدن از نردیک گفتم شنیدن  ست تارا هم تو --با  سه د اگه این مدارک نر
نه. برو  ید میمو بدی بهش برای زنده موندن من ام گه  گیر میوفتی هم من ولی ا

 .دانیال

 .نمیرم. اونا میکشنت--با لجبازی گفت

یکنم برو. برو این دانیال خواهش م--با گریه ای که از ستتتر درد و ترس بود گفتم
 .مدارکو بده به تارا دوباره بیا دنبالم. تا وقتی بیایی دنبالم نمیمیرم

 .برو دانیال رسیدن--خواست چیزی بگه که با دیدن محافظا داد زدم

با اب سالمم هولش دادم که دوبد سمت دیوار باغ. چشمام داشت تار میشد. به 
س صله با ا لحه دو نفرو بیهوش کردم. به دیوار تنه درخت تکیه کردم و از همون فا
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شت از کنارم میدوبد بره زیر  سری که دا شه. برای پ نگاه کردم که دیدم دانیال باال
پایی گرفتم که با ستتر رفت تو زمین. دو نفریم که پشتتتش بودن نتونستتتن ترمز 
بگیرن،تعادلوشتتو از دستتت دادن و افتادن روش. دوباره به دانیال نگاه کردم و با 

 .برو--ینکه داره نگام میکنه آروم زمزمه کردمدیدن ا

نگاه دیگه ای بهم کرد و بعد با پریدش از دیدم گم شد. نفس آسوده ای کشیدم که 
یکی از محافظای تازه رسیده با مشت زد تو شیکمم و چند تا فوش بهم داد. صداش 

 .گنگ بود و نامفهوم. آسمون شب با ماهش دور سرم چرخید و بعد.....سیاهی

 58ارت پ

 ♣سام♣

ستقر  شد. دانیال از وقتی تو خونه م ضافه  نگرانیه بچه امون کم بود نگرانیه نیازم ا
شتتدیم عین مرغ ستتر کنده بال بال میزنه. به هر دری زد تا تارا رو راضتتی کنه برن 
دنبال نیاز ولی تارا قبول نمیکرد. آراز هنوز تو شک بود و بدون اینکه با کسی حرف 

 .بزنه تو فکر بود

 اون دختره کجاست؟--کنار هم تو سالن نشسته بودیم که تارا یهو بلند شد و گفت

 همونی که به نیاز گفتم بگیرتش. نگرفتش؟--همه گیج نگاهش کردیم که ادانه داد

 .اوه. فکر کنم تو صندوق عقب خفه شد--دانیال از جا پرید و گفت

نادیا آروم   با رفتنش  تارا گرفت و رفت بیرون.  بمیرم واستتته --گفتستتتوئچو از 
 .داداشم. از هرکی خوشش میاد یه بالیی سرش نیاد

ستتتری تکون دادم که دانبال در حالیکه یه دخترو کنترل میکرد اومد تو. یه جوری 
 .دستو پا میزد که انگار داره غرق میشه

 .بگیرینش--دانیال عصبانی دختره ارو انداخت رو مبل و گفت

شوم. با هم دیگه دستای دختره ارو به دو طرف مبل بستیم تارا رفت جلو منم بلند 
 این کیه؟--و پاهاشم به پایه هاش. دانیال متعجب گفت
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نداخت و گفت گاهی بهش ا کار. برو کالهو ارو از رو صتتتورتش نامردییه --تارا ن
 .بردار

دانیال رفت سمتش و شال و کالهو با هم در آورد که همه امون جز تارا خشکمون 
 .زد

 ♥دانیال♥

شت با بهت منو نگاه میکرد. خم با دید شمای اونم دا سم رفت. چ نش یه لحظه نف
 فرشته؟--شدم و اسمشو صدا کردم

سمت خودم. تو  شگردوندم  شو محکم گرفتم و بر شو برگردوند که چونه ا شما چ
 تو زنده ای؟--صورتش داد زدم

 .از اولم قرار نبود بمیرم--با گستاخی چشمای سیاشو میخ چشمام کرد و گفت

ستم شد. با ناباوری گفتم د شل  چرا؟ خودتو زدی به مردن؟ من --از رو چونه اش 
 .خودم دیدم گشاشتنت تو قبر

 .این چیزا به تو ربطی نداره--هنوزم با پرویی زل بود تو چشمام

ساله دارم باالی قبر کسی که حتی  5ربط نداره؟ به منی که --شونه اشو فشار دادم
سمش به یاد نامزدم گریه می شنا کنم ربط نداره؟ تو منو دور میزنیو به من ربط نمی

 نداره؟

آره،آره،آره ربط نداره. هر کاری میکردم به من چستتتبیده بودی منم برای --داد زد
رستتیدن به موقعیتم مجبور بودم تظاهر کنم عاشتتقتم. من به دستتتور پدرم اومدم 

 دلبری وگرنه تو کی بودی که من عاشقت شم؟

برام مهم نبودی من موقعیتتو میخواستتتم که --گفت  دوبار ناباور صتتداش کردم که
 .نتونستم بهش برسم

یهو خشتتم هنه وجودمو در گیر کرد. یقه اشتتو گرفتم و کشتتیدمش که صتتدای پاره 
صدای ونترل  شد و دردش گرفته بود. با  شیده می ستاش ک سش اومد. د شدن لبا
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شو میگی. اینکه چرا من؟ و بعدش اینکه تو اون--شده ای گفتم خونه لعنتی  از اول
 .چیکار میکردی

 .مجبور نیستم جواب بدم--فرشته

 59پارت 

 .چرا. اتفاقا مجبوری--صدای تارا از پشت سرم اومد

 شما کی باشی؟--فرشته

 .کابوست--تارا یه چیزی شبه مهر گشاش رو شدنه اش و گفت

 .نه نه. اون نه--بعد کنترولی رو آورد باال که آراز داد زد

 .مال تو رو از کار انداختم--کرد و بعد گفت  تارا اول گیج نگاهش

آراز نفس راحتی کشتتید. تا خواستتتم بپرستتم این چیه یهو دکمه ای رو زد که جیغ 
سبت بهش  شکه ام کرده بود که کامال ن شد. انقدر تو این چند دقیقه  شته بلند  فر
بی تفاوت بودم. جیغ میزد و خودشو تکون میداد ولی تارا سفت چسبیده بودتش. 

 دیدی مجبوری؟ دوست داری دوباره اینطوری شی؟--باره دکمه ارو زد و گفتدو

 .نه. نه. نشار میگم--اومد دوباره شکرو بشاره رو شونش که فرشته داد زد

 .فکر میکردم مقاومتت بیشتر باشه--تارا دستشو برداشت و گفت

 تو کی هستی؟--فرشته

 .بدید نشد دیگه. قرار شد ما بپرسیم تو فقط جواب --تارا

ستمو گرفت و گفت شدم که تارا د شه --از جام پا  شنوی همی بمون. اگه نمونیو ن
 .ذهنت درگیر میمونه

به چشمای آبیه سردش که هیچ حالتی از همدردی یا دلسوزی نداشت نگاه کردم. 
 .انگار چشماش هیچوقت احساسو ندیده. همیشه خشم و خشونت و منطق
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و مبل. دستامو گرفتم رو سرم که تارا دستمو از دستش بیرون کشیدم و نشستم ر 
 .خوب،شروع کن. از اول اول. از روزی که پات تو گروه باز شد--گفت

 ♠تارا♠

صورتش تکون دادم و دوباره گفتم شوکرو جلوی  شروع --با نفرت نگاهم کرد که 
 .کن

خب من دختر حاکم بودم. یعنی فکر میکردم که --نفستتتشتتتو داد بیرون و گفت
 .منظورم حاکمه،یعنی فهمیدم که بابا بدل حاکمههستم. ولی اون....

 ...ادامه--کامال معلوم بود هوله. زل زدم بهش و گفتم

ما،یعنی منو نادیا و دانیال و سام با یه چند نفر دیگه با هم آموزش دیدیم. --فرشته
سنیه مختلف تو یه زمان آموزش میدیدیم. یعنی  سال پیش.  19همه با رده های 

 .سالش 12سالش و سام  10سالمون بود. دانیال  7یا اونموقو منو ناد

 وایستا. میدونی چطوری وارد گروه شدن؟--

شته سر --فر سشون بهش بود. یه بارم بابا  نه،ولی اون موقعی که اومدن همه حوا
 .یکی داد زد نباید اونکارو میکددید اون آزمایش انجام نشده بود

 چه آزمایشی؟--

 .نمیدونم--فرشته

 ...خوب ادامه--شیدم و گفتمنفس عمیقی ک

 60پارت 

کجا بودم؟ آها. ما همه با هم آموزش میدیدیم و رده بندی میشتتتدیم. --فرشتتتته
شتتنیده بودم حاکم که اون موقو فکر میکردم بابامه با قمار به اینجا رستتیده بود و 
وقتی تو قمار یه بار قاچاقو برنده شتتتد،این تشتتتکیالتو به وجود آورد. تو قمارش 

ضو گروهو به عنوان  حکمی که انتخاب کرده بود پیک بود برای همین مهم ترین ع
 .آس پیک میخواست معرفی کنه
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سال بعد روز رده بندی رسید. ما تا اون موقو براش کار میکردیم ولی اون  3حدود 
روز آموزشتتامون تکمیل شتتد. من فکر میکرد با اینکه خوب کارم بد نیستتت ولی از 

 .اطر اینکه دختر حاکمم آس پیک میشم اما نشدبقیه پابن ترم اما به خ

شدن رابط --سرد نگاهم کرد و گفت سمش آرش بود  سر دیگه که ا مهرداد و یه پ
رابط. خودتون که میدونید یعنی از رابط حاکم خبر میگرفتن نه به صورت مستقیم. 
ست که به عنوان آس  سی نی سید هنوز ک سا یا جوکر و خبر ر شین آ شدم جان من 

 .اب بشهپیک انتخ

 نبود؟--با تعجب گفتم

 .نه نبود--سرشو تکون داد و گفت

 بعدش؟--با اخم گفتم

دلخور از بابا که آس پیک نه حواقل یکی از آستتای دیگه میشتتدم اما کل --فرشتتته
اذیتام ره به جایی نبرد. از رده بندیو تعلق گرفتن لغب دو ستتتالی میگششتتتت. خبر 

 ...آموزش میبینه اومد یکی داره به صورت مستقیم پیش حاکم

 یعنی....یعنی چند سال پیش؟--نفسام سنگین شده بود. به زور گفتم

 .سال پیش 14--فرشته

 خب؟--گوشه لبمو به دندون گرفتم و گفتم

باالخره آس پیکم پیدا شتتد ولی هیچکس ندیدش. اون برای همه یه مجهول بود و 
 .هست

 .کردی. اینو بگو  نامردیچرا --نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .بگو--فرشته نگاهی به دانیال انداخت که دانیال با خشونت گفت

شته سال پیش بابا به تب و تاب افتاده بود. همش میگفت توام باید یکی از  6--فر
اونا میشدی. خالصه کنم براتون. بابا منو فرستاد تا یکیشونو بکشمو جاشو بگیرم. 

. انتخاب اولم سام بدد ولی برای ورود به اون خونه باید یکسو عاشق خودم میکردم



                 
 

 

 رانا|  آس پیکرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان

 کنید

 

112 

 

شقش بود.  صله گرفت چون...چون یکی بود که عا سام با تمام مهربونیاش ازم فا
حتی یه بارم در مورد بی محلیالی نادیا حرف زد. بعد از اون افتادم دنبال دانیال. 
دانیال سرد بود. خشک بود. هر کاری میکردم به چنگم نمیومد. نمیدونم دقیقا چی 

نم که بهم عادت کرده بود. به اینکه همیشه دور و برش باشم عادت شد فقط میدو
کرد و بعد از یه سال در به دری وارد خونه اشون شدم. به عنوان نامزد دانیال. قرار 
بود بمیره و این امر باید تدریجی میبود تا کستتی منو مقصتتر ندونه. هر روز براش 

دلمو نشتتکونه تظاهر میورد  قهوه درستتت میکروم و میدادم بهش اونم برای اینکه
خورده ولی روزی که هیچ اتفاقی واستتتش نیفتاد فهمیدم از قهوه بدش میومده و 
نمیخورده. دیگه نمیتونستم. نقش بازی کردن براش آسون نبود. حتی بعضی وقتا 
صحنه ای ترتیب داد که مثال من مردم و من  شدم. به بابا گفتم و اون  شرمنده می

 .شدم یه جسد و خودمو از دستش خالا کردم بدون دردسر برای دانی

 61پارت 

 .خیلی بی لیاقتی--دانیال

صدم از اون نگرانی که تو چشمات نسبت به اون دختره که گیر افتاده --فرشته یه 
 .نسبت به من داشتی االن بچه هامون همقدم بودن

 من دوستت نداشتم؟--دانیال

 .نداشتی. عالقه تو از سر عادت بود--فرشته

به این قضتتتیه بعدا رستتتیدگی کنین. ادانه بده. با --م بین حرفشتتتون و گفتمپرید
 داریوش چطوری آشنا شدی؟

تو یه رستوران دیدمش. اول نمیدونستم کیه. کم کم متوجه شدم. برام از --فرشته
ستم جای  ضیه اینکه نتون سر ق صعود گفت. منم باورش کردم. بابام  اوج گفت. از 

ذیتم میکرد. دنبال بهانه بودم لوش بدم ولی هیچی یکی از آستتتا رو بگیرم خیلی ا
بال زمین زدن  ته دن با رقیبشتتته. گفت خیلی وق با یدا نمیکردم. اون گفت  ازش پ
حاکمه. منم که باورش کردمو ستتتعی کردم جای یکی از افعیاشتتتو بگیرم که کارم 
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سوگلیه  شدم  شدن. منم  شد چون هر دو افعیش به طرز معجزه آسایی گم  آسون 
 .ش راپورت میبردماونو برا

 .من همه چیو گفتم--خیره نگاهش کردم که گفت

بندازینش تو یکی از اتاقا. تا نیاز پیدا نشتته ایشتتون پیشتتنون --بلند شتتدم و گفتم
 .میمونه

 تحویلم میدی به حاکم؟--با ترس نگاهم کرد و گفت

 میترسی؟--

 .هر کی اونو دیده دیگه هیچوقت دیده نشده--فرشته

 اتو کردی تو کفشش؟پس میدونستیو پ--

ببرش تو اتاق و ببندش. بعدشتتتم همگی --بدون حرف نگام کرد که به ستتتام گفتم
 .بخوابید

 یعنی چی؟ پس نیاز چی؟--دانیال با اعتراض گفت

 .نیازو فردا برمیگردونیم--

 ...ولی تا فردا--آراز

 تا حاال به حرفی که زدم شده عمل نکنم؟--برگشتم سمتش و گفتم

 .خواهرتو فردا سالم برش میگردونیم--ه تکون داد که گفتمسرشو به عالمت ن

گاه کردم و گفتم یال ن به دان ید.  به هم کوب تاقش و درو محکم  حرفی --رفت تو ا
 مونده؟

 چرا انقدر نگرانی؟--نه آرومی گفت که گفتم

 من نگرانم؟--جاخورد. با بهت گفت

ی مواظب باش. اون هیچ چیز از من پنهون نمیمونه. ول--چشمامو ریز کردم و گفتم
 .یه افعیه و حاکم سخت گیر
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داری اشتتتباه میکنی. اون دختر با من بود و نباید بالیی ستترش میومد اگه --دانیال
 .نیومد باید با هم یه چیزیمون میشد ولی اون منو فرستاد و خودش موند

نه منو توجیه کن نه خودتو. هر دومون --دو تا ضتتتربه زدم به شتتتونه اش و گفتم
 .م دردت چیهمیدونی

تا خواست حرفی بزنه رفتم تو اتاق و درو بستم. خدا عاقبت منو با این قوم عاشق 
 .به خیر کنه

💣💣💣 

 62پارت 

 ��آراز��

 .دانیال. بشار بریم--به جرو بحثشون نگاه کردم و گفتم

 .منم میام--دانیال

شت طرفش و گفت من  ببین نمیگم درکت میکنم چون واقعا نمیکنم ولی--تارا برگ
االن به کستتی نیاز دارم که منطق داشتتته و زکاوت ولی تو االن داری احستتاستتی و 

 .حواس پرت عمل میکنی. اگه مشکلی پیش بیاد بازم تو مقصری پس بشار بریم

ببین دانی. اگه بخوایی بازم مخالفت بکنی وقتی --خواستتتت چیزی بگه که گفتم
 .ه بوس و بغل بماندنیازو پیدا کردم نمیشارن یه نانیه هم ببینیش. دیگ

 جان؟--با تعجب گفت

بعد میگی من ذهنم کجکی میره. --سام در حالیکه میخندید دستشو کشید و گفت
 .بد جور وا دادی،بیا داداششم فهمید. بریم دانی

 تارا؟--با رفتنش نشستم پشت فرمون و ناراحت گفتم

 بله؟--در حالیکه سرش تو لب تاپ بود گفت

 یعنی زنده است؟--
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 .آره زنده است--مینان سری تکون دادبا اص

 از کجا میدونی؟--

صل کرده بودم که با نبض کار کنه. مثل --لب تاپو برگردوند و گفت بهش ردیابی و
ستتاعت کوارتز. اون زنده استتت چون ردیاب داره کار میکنه و االن نباید بری خونه 
و داریوش. باید بپیچی ستتتمت چپ بری ستتتمت کارخونه های متروکه ای که ت

 .جاده......است

 .تو معرکه ای--با تمام احساسم گفتم

 .بپیچ تا تغییر مکان ندادن--پلکی زد و گفت

 ��نیاز��

با صدای کوبیده شدن چیزی مثل فلز رو سنگ چشمامو باز کردم. پام میسوخت و 
شتم  شده بود. اطرافمو نگاه کردم. یه تغریبا خرابه بود. نه جرئت دا شک  گلوم خ

صدا بزنم  سیو  شیدم که به ک شنگیو تحمل کنم. نفس عمیقی ک شتم ت نه طاقت دا
شد اومد. یه  صدای پایی که بهم نزدیک می سرفه ی من  سرفه افتادم. همزمان با 
جفت کفش مشتتکیه مات جلوی چشتتمام بود. ستترمو باال آوردم که با دیدن دارک 

شمگین نگام میکرد. پوزخند زدمو گفتم ه به. ب--سرفه ام خود به خود بند اومد. خ
 .میبینم رئیسمونم اینجاست

 کار؟نامردیچطوری افعیه --کمی خم شد و گفت

 حرف نزن. مرتیکه عوضی نامردیتو دیگه از --با حفظ پوزخندم گفتم

بامو بردم تو دهنم که گفت گه --چکش خورد تو دهنم. ل بار دی یه  ئت داری  جر
 .فوش بده

عنتیه نکبت،ما چیکارت عزیزم به تریج و قبات بر خورد. ل--صتتاف نشتتستتتم و گفتم
کرده بودیم که آدم فرستادی بکشنمون؟ اونایی که سه ماه پیششون بودم و کاری 

سال برات افعی بودمو مزدمو این جوری  19بهم نداشتن شرف داشتن به تویی که 
 .گرفتم
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 .کارنامردیمادر و دختر یه جورین. --داریوش

 مادر؟--با تعجب گفتم

 .بهم اطالعات میدی--و سفت گرفت و گفتقشنگ دیدم هول کرد اما خودش

 .تونستی در بیار--بیخیال شونه امو انداختم باال

 .صبر کن. دارم برات--چند ضربه به گونه ام زد و گفت

 63پارت 

سر اونم پرید تو گلوم. لیوان آبی به  شیدم که با اومدن یا با رفتنش نفس راحتی ک
 .بخور خفه نشی--سمتم گرفت و گفت

سر خندید و گفتآبو یه نفس خ شکنجه ات نمیکنم. به --وردم. یا نترس مثل بقیه 
 .هرحال،تو چنگمونم که باشی بازم افعی هستی. ممکنه نیش بزنی

حس گیجی بهم دستتت داد. رو به روم صتتندلی گشاشتتت و نشتتستتت. موهای 
پریشونمو با دست فرستاد پشت گوشم،با بیحالی شونه امو چسبوندم به گردنم تا 

نخوره. خندید و دستشو برداشت. حقیقتا با اون چشمای درشت  دستش زیاد بهم
قهوه ای و لب و بینیه متناستتب هیکل بیستتت زیادی خوشتتکل بود ولی االن برام 
-حکم عزرائیلو داشت. اون یکی از بهترین حرف بکشای دارک بود. خم شد و گفت

 خب نیاز،احساس گیجی نداری؟-

 .دارم--با کمال صداقت گفتم

خوبه. نترس به خاطر اون آبه بود. حاال من میپرستتتم تو --دش گفتبا حفظ لبخن
 .بگو

 .بپرس--از بین چشمام تار میدیدمش. آروم زمزمه کردم

 تو کسیو به اسم فرشته میشناسی؟--یاسر

 من خیلی بدم؟--با اوندن اسمش حس کردم آتیش گرفتم. با اخم گفتم
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 شناسی؟نه. کی میگه تو بدی؟ به من بگو فرشته ارو می--یاسر

آره. میشتتناستتم. اون خیلی خوش شتتانستته. اون عشتتف دان رو داره. دان خیلی --
ستتتال هنوزم دوستتتش داره. من خیلی بدم که به مرده ام  5دوستتتتش داره. بعد 

 حسودی میکنم؟

 مگه فرشته مرده؟--یاسر

ستتال پیش. دان خیلی  5آره دیگه. --حس میکردم حتما باید صتتادقانه جواب بدم
 .دوسش داره

 دان کیه؟--یاسر

 .کسی جز من حق نداره به دانیال بگه دان--عصبانی شدم و اخم کردم

 ببخشید. دیگه نمیگم. خب بگو دانیال کیه؟--یاسر دلجویانه گفت

دانیال؟ دانیال یه پستتتر جشابه. نمیدونی چقدر خوشتتتم میاد ازش که. ولی اون --
 .فرشته ارو دوست داره

 ت نگو. بگو با دانیال چطوری آشنا شدی؟به من از احساس--یاسر پوفی کرد و گفت

 .یه شب از خواب بیدار شدم دیدم اومده بدزدتم. که همین کارم کرد--

 یعنی دانیال یکی از آساست؟--یاسر

 .آره. آس دله--

 چی شد؟--صدای قدمای کسی اومد بعد صدای داریوش

 .قلب افعیمون در گیر یه دانیال نامیه--یاسر

 .رن بیارنش اونطوری همه چیو میگهبه بچه ها بگو ب--داریوش

 .نچ. نمیشه. دانیالش یکی از آساس--یاسر

 از کسی خوشش میاد که دزدیدتش؟--داریوش
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نفهمیدم یاسر چی گفت. جاش سوزش شدیدی رو گررنم حس کردم و بعد بیهوش 
 .شدم

 64پارت 

 ♦نادیا♦

 چیشد؟--دانیال بعد از کلی رژه آخر نشست رو مبل و رو به من گفت

دقیقه اخیر که از ستتتوالت گششتتتته هیچ  5تو این --ستتتاعتم نگاه کردم و گفتمبه 
 .اتفاقی نیفتاده

معلومه این نیازت خوب به نیازات --پوفی کشتتتید که فرشتتتته پوزخند زد و گفت
 .رسیده که اینطوری براش بال بال میزنی

دانیال از جاش پاشتتد و رفت نزدیکش. فرشتتته گستتتاخانه نگاش میکرد. دانیال یه 
چند لحظه نگاش کرد و برگشت سمت ما ولی در عرض صدم نانیه برگشت عقب 

 .و جوری با پشت دست زد تو دهن فرشته که از رو مبل پرت شد رو زمین

به نظر --لبمو گاز گرفتم و خواستتتم پاشتتم که ستتام دزتمو گرفت و آروم زمزمه کرد
 .من حقشه. دانی نمیکشتش. بشار آدمش کنه

یال از یقه گرفتش و کشتتیدش باال. از کنار لبش خون ستتر جام نشتتستتتم که دان
 منو زدی؟--میریخت رو چونه و لباسش. دستشو گشاشت رو لبش و با بغض گفت

یاز حرف میزنی --دانی پرتش کرد رو مبل و گفت اول اینکه وقتی داری در مورد ن
قبلش هفت بار دهنتو آب بکش. دوما این نجس بازیا مختص توئه کسی با حیطه 

 .تو کاری نداره. الکی به بقیه تهمت خراب بودن نزن کاری

 واقعا به خاطر اون منو زدی؟--فرشته

 .ساعتی میگشره 14-13از بی اهمیت شدنت برام یه --دانیال
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شتش در آورد و در  شو از انگ شو با بغض داد بیرون که دانی حلقه ا س شته نف فر
شته گفت شتش رو پای فر شتی که  تازه فهمیدم اونقدر --حالیکه میشا شو ندا ش ارز

 .من بهت وفادار موندم

 داری از چشام میوفتی میدونی دست خودم نیست

 آره من ازت بریدم اما تقصیر تو کم نیست

 خودت اومدی تو دنیام خودتم عقب کشیدی

 با خودت چی فکر میکردی واسه من چه خوابی دیدی؟

 داری از چشام میوفتی من میگم باید بری تو

 میدونی مقصری تووقتشه دیگه نباشی 

 عاشقت بودم ولی تو منو دست کم گرفتی

 ساده دل ازم بریدی خودتو ازم گرفتی

 ♠تارا♠

با آراز پله های کارگاه متروکه ارو رفتیم پابن که با دیدن نیاز کپ کردیم. هر چی 
 .بهش دارو دادن--میپرسیدنو جواب میداد. آراز آروم گفت

 .باید منتظر باشیم تا اومدن پلیس--سرمو خم کردم و گفتم

ستترشتتو به معنیه تابد تکون داد. با لرزی که به گوشتتیم افتاد فهمیدم رستتیدن. 
تفنگمو در آوردم و نشتتونه گرفتم ستتمت نیاز. تا آراز به خودش بجنبه دارت خورد 
تو گردنش و بیهوش شتتد. همزمان با بی هوشتتیه اون یه عده با لباستتای نظامی 

ه اشتتو گرفتن ولی قبلش داریوش با لگدی که به ریختن تو و داریوشتتو دار و دستتت
سرش فواره  شت بیفتن. جون از  صندلیو نیاز به پ شد  صندلیه نیاز زد باعث  پایه 
با  تا به خودمون بجنبیم آمبوالنس بردش. منو آراز از پشتتتت جعبه ها  میزد که 
عجله بیرون رفتیم و رو به روی داریوش وایستادیم. داریوش منو نمیشناخت ولی 

 .خوشحال شدم دوباره دیدمت--بانی به آراز زل زد که آراز لبخند زد د گفتعص
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تات پیش --داریوش باب مام آدم ر نده ت به در میبری. پرو فکر نکن جون ستتتالم 
 .خودمه. اگه من اعدام بشم توام باهام جون میدی

م آراز با لبخند نگاهش کرد که یه مرد که از لباسش پیدا بود ستوانه اومد جلو،احترا
سرگرد،سرهنگ منتظرتونه. گفتن بهتون بگم با خانم افروز --نظامی گشاشت و گفت

 .برین پیشش

 65پارت 

 سرگرد؟--با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 .برو. فقط برو--با دندونای کلید شده به پسره گفت

سرو گردن از من بلند تر بود. من  سمت خودم. یه  شو گرفتم و برش گردوندم  بازو
تا گردنش بودم. فکرمو از قد و قامتش گرفتم و گفتم 178با این قد  چی --متریم 

 گفت؟

 .ببین بهت توضیح میدم. باید باهام بیایی--دستشو رو بازوم گشاشت و گفت

 چیو میخوایی توضیح بدی؟ نامردیتو؟--

 ...ببین تارا--آراز

 نمیخوام ببینم. و همین االن دارم بهت--بازومو از دستتتش کشتتیدم بیرون و گفتم
میگم،یه بار دیگه ستتر راه من ستتبز شتتی بیخیال تمام عهدایی که با خودم بستتتم 

 .میشم

 .لعنت بهت--سرمو تکون دادم و ادامه دادم

دوبدم بیرون که دنبالم دوبد. از پشتتت بازومو کشتتید که پاشتتنه زدم تو فکش. 
شکمم  شو دور  ستا ستم از دستش در بیام که د شد اما ولم نکرد. خوا شل  دستش 

کرد. یه آن لرزیدم ولی بعد سرمو محکم کوبیدم عقب که آخی گفت. احتماال   حلقه
خورد تو لبش. با آرنج زدم تو پهلوش و دستاشو باز کردم. از بغلش بیرون اومدم و 
برگشتم سمتش. هنوز دام خنک نشده بود. رفتم جلو و با زانو زدم بین پاهاش. با 
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یه نصتتیحت،موقو دعوا،به مهار و --فتمدرد افتاد زمین و نگام کرد. پوزخند زدمو گ
صیه،هیچوقت دنبالم نیا.  آروم کردن طرفت فکر نکن. فقط بزن. چون میزنه. یه تو

 .نامرد نکبت

حس کردم کستتی پشتتتمه،تا خواستتتم برگردم ضتتربه ی محکمی خورد به گردنم. 
سقوط کردم. هنوز به هوش بودم و دیدم که افتادم بغل  سیاهی رفت و  شمام  چ

سرگرد. آب دهنمو آراز و ک سره بود که به آراز گفت  ضربه ارو زد همون پ سی که 
 .به سختی قورت دادم و چند لحظه بعد همه چیز خاموش شد

💣💣💣 

 ♥دانیال♥

دانی،ستترگیجه گرفتم. بیا بشتتین یه --دائم نگاهم به مبایلم بود. ستتام کالفه گفت
 .لحظه

 مگه قرار نبود زنگ بزنه؟--نگران گفتم

 ...نه. نگران نباش. بیازنگ میز --سام

 با زنگ مبایلم اونم ساکت شد. اسم آراز رو مبایلم نشسته بود، با عجله جواب دادم

 الو،چی شد آراز؟--

 .....دانیال،بیا بیمارستان--با لحنی خسته و غمگین گفت

 .بیمارستان چرا؟ آراز،نیاز خوبه--

 .بیا. خودت میفهمی--آراز

 میگی چی شده یا نه؟--

 .ز سرش خورد به لبه دیوار و خب....االن...االن تو کمائهنیا--آراز

 66پارت 
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بی حستتی بهم دستتت داد. اگه لبه مبل رو نگرفته بودم با کمر میخوردم به لبه ی 
 چت شد دانی؟--میز. سام با نگرانی گفت

 .آراز، زنده است--نشستم روی مبل و گفتم

 .اید برم. یه کاری دارممعلومکه که زنده است. بیا اینجا دانیال. من ب--آراز

 .االن میام. میام--از رو مبل بلند شدم و با عجله گفتم

 ��آراز��

صدام  شه که یکی از پشت  شی شه نگاهش کردم. دستمو کشیدم رو  شی از پشت 
 .سرگرد--کرد

تو یه بار --با برگشتتتتنم و دیدن همون پستتتره که تارا رو بیهوش کرد با اخم گفتم
کنم یه جوری اضتتافه خدمت بخوری که دیگه رنگ   دیگه بگو ستترگرد تا یه کاری

 .خونه اتونو نبینی

 .چشم. سرهنگ گفتن بریش پیششون--سرشو انداخت پابن و گفت

یادته بابا رو --مرخصتتتش کردم و برگشتتتتم ستتتمت شتتتیشتتته. آروم زمزمه کردم
میخواستی؟ دارک با تمام مدارک دستگیر شد. االن قراره برگردیم پیش بابا،ولی تو 

ستی. شو نیاز. نشار یه عمر بار عشاب وجدانو تحمل کنم. نشار با خودم  نی زود خوب 
 .بگم اگه من نبودم توام تو این بازی نقش آفرینی نمیکردی. برگرد نیاز

سرخ نگاهم  شست برگشتم عقب. دانیال با چشمای  شونه ام ن با دستی که روی 
 د؟چرا؟ چرا نیاز اینطوری ش--میکرد. آب دهنشو قورت داد و گفت

داریوش از حرا زد زیر صندلی که بهش بسته شده بود و نیازم سرش خورد به --
 .لبه دیوار

گاهش کرد که گفتم باره ن نده هستتتتیم برای --دو یای پرو ما االن کمک من میرم. 
ستی میتونی  شیفت مراقب خواهرم هستن. هر وقت خوا شیفت به  سا  همین پلی

 .بری
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 .میمونم پیشش. تو برو--آروم زمزمه کرد

به قیافه داغونش نگاهی کردم. خداحافظیه ستتترستتترکی کردم و رفتم بیرون از 
شین و رو  ستان مرده و غم آلود بود. خودمو انداختم تو ما ستان. هوای بیمار بیمار

 .برو مقر--به راننده گفتم

چشتتتمامو بستتتتم. حرف تارا یادم اومد. مهر بود و دارکی وجود نداشتتتت. اون به 
ن امستتتال دارکی وجود نداره ولی نیاز چی؟اونم به قولش عمل کرد. تو زمستتتتو

ستتالمون  8ستتال پیش،وقتی  19عهدش وفا میکنه؟ دعوای بچگیامون یادم اومد. 
 .بود

 .نیاز. تو نمیایی--

 .من از تو دو دقیقه بزرگترم رو حرف من حرف نزن--نیاز

 .چه ربطی داره؟ این خاله بازی نیست--

 .فنگ بازیو یاد گرفتممنم خیلی وقته به لطف بابا ت--نیاز

 ....نکن نیاز. اگه چیزیت بشه--

 .مهم نیست من چم میشه،مهم اینه که تو همیشه باشی--نیاز

 ....نیاز--

 .نیاز بی نیاز. من باهات میام و قول میدم سعی کنم تو این مدت چیزیم نشه--نیاز

 67پارت 

 .رسیدیم--با صدای راننده چشمامو باز کردم

سازمانی  ممنونی زیر لب گفتم شین پیاده شدم. با قدمای آروم سمت خونه  و از ما
که مقرمون بود رفتم. نمای سنگ سفیدش چشمو میزد. دستمو رو زنگ گشاشتم و 

 .با تعلل فشار دادم. بعد چند لحظه در باز شد
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درو هل دادم و رفتم تو. تو هوای اول پابز حیاطش پابزی شتتده بود. دستتتمو از 
که در به نرمی بسته شد. نفس عمیقی کشیدم و رفتم سمت رو دستگیره برداشتم  

 .خونه

سیاهش منو یاد  شیده و چشمای  صورت ک شد.  با باز کردن در مردی جلوم ظاهر 
خاطرات دور مینداخت. مردی که هر کدوم از ما رو یه پاش میشتتتوند و برامون از 

س شد و بعد د شمام خیره  شو باز مادرمون میگفت. با ناباوری نگاهم کرد. به چ تا
کرد و محکم منو بین بازوهایی که با وجود ستتن زیادش هنوزم قوی بود فشتترد و 

 .چقدر بزرگ شدی. چقدر مرد شدی--آروم زمزمه کرد

 .شمام خیلی تغییر کردی......عمو ناصر--دستمو انداختم پشتش و گفتم

 پس منو از قلم شناختی؟--ازم فاصله گرفت و گفت

ستتتال بیاد  19ابل حدس نبود که قل بابام بعد غیرق--ستتتری تکون دادم و گفتم
 .پیشوازم و خود بابام با لباسای نظامیش پشت میز نشسته و منتظر گزارش باشه

 اونم خوشحاله. نیاز حالش چطوره؟--عمو ناصر

 .نیاز.....نیاز وضعیتش نابت نیست. میترسم عمو--

 .عمودرست میشه. نیازم دوباره برمیگرده پیشمون. نگران نباش --عمو

 کجاست؟--نگاهی به اطراف انداختم و گفتم

 .اگه باباتو میگی تو اتاق پشت میزش نشسته--عمو ناصر

 اون دختره چی؟--

تو یکی از اتاقا. زور زیادیم داره. به من که کاری نداشتتت ولی دوتا از --عمو ناصتتر
 .همراهامو لت و پار کرد. کیه آوردی؟ غیرقابل مهاره

 .خیلی با ارزشه اون حکم جواهرو داره.--

بابات چیکار میکنه بفهمه فرستاده بودمت جاسوسی و االن نتیجه شده --عمو ناصر
 ماموریت عاشقی؟
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 .عمو،از نظر کاری گفتم--

من بزرگت کردم پدر ستتتوخته. فعال که بابات منتظره بری پیشتتتش،بعدا که --عمو
 .رخصت گرفتی راجب جواهرت حرف میزنیم

 .عموووو--کشیده و معترض گفتم

 .بروووو--خندید و گفت

لبخندی زدم و رفتم سمت اتاقی که بهم نشون داد. دو تا تقه به در زدم که صدای 
 .بفرمابد--همیشه جدیش اومد

درو باز کردم و با قدمای آهستتته رفتم تو. همه چیز طبق حدستتم بود. پشتتت میز 
--نشتتستتته بود و از دور نگاهم میکرد. به چشتتمای ستتیاهش نگاه کردم و گفتم

 .سالم........بابا

 68پارت 

پس موفق --حتی تو این سنم از نظر قیافه خود عمو بود. جواب سالممو داد و گفت
شدیی بهت تبریک میگم. االن با دوندگیای من تو شدی هم ردیف خودم. سرهنگ 

 .افروز

اون دختره که تو اتاق رو به روئه کیه؟ باید --بی حرف بهش نگاه کردم که گفت
 .ارجاعش بدیم

 .اون فعال پیش من میمونه--

 .هر کس که هست معلومه خطرناکه. باید تحویلش بدیم--سرهنگ

 .یه بار به حرفم گوش کنید--

 .من صالح نمیبینم--سرهنگ

شمو زدم صالح میبینی؟ اینکه دوقلوهای هشت --برای اولین بار تو زندگیم نی چیو 
 ساله؟ 19ساله اتو بفرستی ماموریت 
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 .الزم بود--تسرد نگاهم کرد و گف

 .االنم الزمه این دختر پیش من بمونه--

 .تو تابن نمیکنی--سرهنگ

این بار من میگم. --رفتم جلو،خم شدم رو میز،دستامو تکیه گاه خودم کردم و گفتم
 .من که پسرتم میگم. میگم این دختر وجودش پیش من زروریه

 .م تابن کنناون ارجاع داده میشه به دادگستری تا برای گناهش حک--سرهنگ

 مدارکت برای انبات گناهش کجاست؟--

 .تو میگی--سرهنگ

 .من چیزی نمیدونم--

 چی داری میگی؟--با حیرت نگاهم کردم و گفت

 .اون دختر هیچ صابقه ای نداره،منم قرار نیست چیزی بر علیه اش بگم--

 داریوش یادت داده جلوی روی پدرت وایستی؟--با عصبانیت گفت

پدر؟ یادت افتاد؟ یادت افتاد بابامی؟ کجا بودی --ندی زدم و گفتمنا خودآگاه پوزخ
تا االن بابا. وقتی مامانم زیر چرخای کامیون دشتتتمنات له شتتتد کجا بودی؟ وقتی 

سر  سایی پ شنا شو تشخیص بده  6برای  سردخونه تا چهره مامان ساله اتو بردن تو 
امانشتتو ستتاله ات شتتب تا صتتبح خواب نداشتتت و م 6کجا بودی؟ وقتی دختر 

میخواستتتت کجا بودی؟ وقتی بچه هاتو تو دهن شتتتیری که هر آن ممکن بود 
ببلعدشون فرستادی کجا بودی؟ االنی که دخترت به خاطر یه ماموریت مسخره تو 
سر کارت. هه. با واژه ای که گفتی خیلی غریبه ام. میدونی  ست کجایی؟ اداره، کما

 .چیه؟پناه نبودی. بابا هم نبودی. تو اصال نبودی

دیگه برام مهم نیستتت. به چشتتم یه بزرگتر برام قابل --صتتاف وایستتتادم و گفتم
با من  بدی. اون دختر  به من دستتتتور  که  ید ولی تو رده ای نیستتتتی  احترام

 میمونه،میدونی چرا؟
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اون دختر با اینکه کشتتتن --هنوزم خشتتک و جدی بود. منتظر نگاهم کرد که گفتم
که م حالی نه من براش آب خوردن بود و در  یارم ممک یدونستتتت فرصتتتت گیر ب

بکشتتمش،منو با خودش همراه کرد. باهام بد رفتار کرد ولی هیچوقت راضتتی نبود 
سرد بودنش،حتی با تمام همکاریاش  سیبی ببینم. اون با تمام بد بودنش،با تمام  آ
به که  نه غری فت،هیچوقت کثیف نشتتتد. اون....اون براش جون م ثا با آدمای ک

اما برای توی که پسرت بودم...هه. اگه صالح دیدم بهتون خطرناکم بودم مهم بود 
 .راجو به روند پرونده میگم سرهنگ

 69پارت 

بیخیال قیافه قرمزش شدم و رفتم بیرون. عمو رو مبل نشسته بود و نگاهم میکرد. 
شم یخیه تو اتاق منتظر دریدنته. برو تو اتاق رو به --لبخندی بهم زد و گفت اون چ

 .رژ برگشتیرویی شاید یکم شا

به  مای ستتترد و آبی انرژی داد بهم. لبخندی  به اون چشتتت گاه کردن  حتی فکر ن
 آراز؟--لبخندش زدم و رفتم سمت. دستم به دستگیره نرسیده بود که عمو گفت

 .بیا اینجا--برگشتم که گفت

رفتی اون تو فقط مواظب سه تا چیز --رفتم سمتش و خم شدم که دم گوشم گفت
 .ا ندتشباش که دختره به فن

 چی؟--مثل خودش آروم گفتم

 .قلبت،مغزت،مدرک نر بودنت--عمو

شاره ای که به خشتکم کرد خندم گرفت. با کف  اول با گیجی نگاهش کردم که با ا
 .برو پیشش،مواظب چیزابم که گفتم باش--دست کوبید به پهلوم و گفت

ز کردم و با خنده ازش جدا شتتدم رفتم ستتمت در. نگاهش بدرقه ام میکرد. درو با
 .رفتم تو اتاق اما چه اتاقی. به میدون مین گزاری شده بیشتر شباهت داشت

تا در بسته شد از غیب چک محکمی خورد سمت راست صورتم. سرمو بلند کردم و 
یادمه --به چشتتمای همیشتته خشتتنش نگاه کردم کردم که با خونستتردی گفت
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یی خالصم کنی؟ میگفتی خالا بشم خالصت میکنم. داری خالا میشی و میخوا
نقشه کشیده بودم،می خواستم وقتی اومدی تو گردنتو بشکونم،اومدی تو......ولی 
دستتتم به شتتکستتتن نرفت. تمام کینه ام فقط یه ستتیلی شتتد خورد تو صتتورتت. 

 میدونی چرا؟

چون من مثل تو نیستتتم. من به عهدی که با --منتظر جواب من نموند و ادامه داد
ستته با دیگران. برام مهم نیستتت چیکار میکنی. من خودم بستتتمم وفادارم،چه بر 

 .منتظر عواقب آس بودنم هستم. این گوی و این میدان،تا توانی بتازان

 ♠تارا♠

نشتتستتتم رو تخت و به اطرافم نگاه کردم. همه چیو داغون کرده بودم. شتتیشتته و 
صداش اومد سمت پنجره که  شتم  سته،مبل وارونه و.... برگ شک --آینه و گلدون 

 ...اراببین ت

شم باز دیدم و با --پریدم بین حرفش و گفتم هیچیو نمیخوام ببینم. همه چیو با چ
گوشتام شتنیدم. سترگرد آراز افروز،تو با افعی که به استم آراز داوودی میشتناختم 

 .خیلی فرق داری. خیلی

 ....بشار برات توض--افو....سرگرد

اخت و بعد به من. ایندفعه زنگ مبایلش حرفشتتو قطو کرد. نگاهی به صتتفحه اند
ستالم جناب سترهنگ....بله.....آها......ستعیمو --نفس عمیقی کشتید و جواب داد

 .میکنم.....خیلی.... چشم......امر دیگه ای؟......همچنین،خداحافظ

 .دستور دادن ببرمت یه جای دیگه--نگاهش دوباره برگشت سمتم و گفت

 نیازی به دستبند هست؟--تمبلند شدم و جلوش وایستادم،دستامو آوردم باال و گف

 .نه--دستمو گرفت تو دستاش و آروم آورد پابن و با صدای مرتعشی گفت

 70پارت 
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دنبالش راه افتادم و از اتاق اومدم بیرون. مردی که چشتتتمای ستتتیاه و موهای 
 داری میری؟--جوگندمی داشت با لبخند نگاهش کرد و گفت

 .پیش سرهنگ آره عمو. باید بره--افعی

ند مدرک در آوردن از من پوزخ عات و  عا فکر کرده اطال کارش زدم. واق به اف ی 
 آسونه؟

 پس باالخره وقتش رسیده. راستی نگفتی کیه؟--عموش

سوالی نگاهم کرد. با حفظ همون خیرگی گفتم -خیره نگاهش کردم که برگشت و 
 .اصال بهت نمیاد دهنت قرا باشه-

 .بعدا بهتون میگماالن نه. --نگاهشو ازم گرفت و رو به عموش گفت

حاال که ماموریت تموم شتتده --عموئه بدون اینکه ناراحت شتته بغلش کرد و گفت
 .نری خونه بخری بچپی توشایبیا با ما. هنوزم خونه به همون بزرگیه

 سال پیش؟ 19بزرگیه --افعی

 .آره. به همون بزرگی--عموئه

 .پس فعال--افعی

 .خداحافظ پسرم. خداحافظ خانوووووم--عمو

لب خداحافظی گفتم و دنبال افعی راه افتادم. از در که خارج شتتتدیم دستتتتمو زیر 
در رفتن از دستتت تو کاری نداره،ولی میخوام --محکم گرفت. نگاهش کردم و گفتم

 .ببینم یه نامرد دروغگو تا کجا پیش میره. نترس فرار نمیکنم

ار دستتتشتتو شتتل تر کرد ولی همچنان دستتتم تو دستتتش بود. وارد پارکینگ و ستتو
خانواده احتشام --ماشین شدیم. با سرعت از خونه خارج شد و در همون حال گفت

 رو یادته؟

 .یه ماه هم از آشنابه من با اونا نگششته--
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 .امروز سالگرد فوت دخترشونه. اومدن تهران. گفتن حتما بریم پیششون--افعی

یو میدادم به بدون حرف به رو به رو نگاه کردم. دیدن چند دقیقه ایه روژا رو ترج
کار این. نمیدونم چرا نتونستم بفهمم پلیسه؟چرا نامردیدیدن هر لحظه ی قیافه ی 

اینطوری شد؟ لعنتی،رو دست خوردم. نگاه گشرایی بهم انداخت و دیگه حرفی نزد. 
شین پیاده  سفید. از ما سیدم دم خونه ی ویالیی با نمای  ساعت ر حدودا بعد نیم 

باز بود و تردد خیلی آسون. به در ورودی که رسیدم شدیم و وارد خونه شدیم. در 
تارا جون اومده. --روژا منو دید و در حالیکه میدوبد ستتتمتم جیغ کشتتتید و گفت

 .بابایی تارا جون اومده

همزمان با رسیدنش خم شدم جلوش که دستشو انداخت دور گردم و محکم بغلم 
ستمو شت. د انداختم زیر پاهاش و  کرد. این بچه با تمام غریبه بودنش آرامش دا

بغلش کردم که همزمان مادر بزرگ و پدرش همراه با مردی میانستتتال اومدن دم 
شد. چشمای آبی و کشیده اش،چالی که به خاطر لبخند  در. نگاهم به مرد خشک 
روی گونه اش بود و حتی اشکی که تو چشماش حلقه زده بود. آشنا بود. به افعی 

 گفتی بهش؟--نگاه کرد و گفت

 .نه سرهنگ. خواستم خودتون بگید--عیاف

سرهنگ  سالن که  شت و راهنمابم کرد داخل. رفتم تو  شتم گشا شو پ ست مرد د
تعارف کرد بشینیم. کمی خم شدم که تارا رو بشارم زمین ولی با دیدن عکسی روی 

 .میز پر از عکس توجه ام جلب شد

 71پارت 

سایه ا شید و  سرم تیری ک شتم که  ی اومد تو ذهنم. آروم رفتم تارا رو روزمین گشا
ستتالش بود رو  8-7ستتمت میز. بی توجه به بقیه عکس دختر بچه ای که شتتاید 

شت. نگاهمو کردوندم رو عکس که  شباهت زیادی به روژا دا شتم. چهره اش  بردا
ستی به  شنا بود. د شت افتاد. زنجیر و پالک خیلی آ به زنجیر کلفت و پالکی که دا

شیدم ک صدای جیغ دختر بچه گردنم و گردنبندم ک شید.  شتناکی ک سرم تیر وح ه 
صدای  سفت گرفتم و لبه ی میزو چسبیدم.  ای با هیجان پیچید تو گوشم. عکسو 
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پاهایی اومد که داشتن میومدن طرفم. این دفعه سایه ای از جلوی چشمام رد شد 
 .انقدر تند ندو روژا میفتی--و پسری که گفت

صدای بدی قاب و سو ول کردم که با  سرم  عک ستامو به  ست. د شک شه اش  شی
 تارا،حالت خوبه؟--گرفتم که دستی بازومو گرفت و گفت

 .تارا خوب نیستی بشار کمکت کنم بند شی--سرمو محکم فشار دادم که گفت

خودمو محکم کردم که بدون توجه به بی میلیم بلند کرد رو دستاش. نگاهم دوباره 
ئیات جلوی چشتتتمام مثل انفجار به عکستتتی افتاد که انگار مغزم منفجر شتتتد. جز

 .خورشیدی نور افشانی میکرد. تا به جایی رسیدم که حتی صداهاهم واضح میشد

 .هر وقت خواستی شلیک کنی،نفستو حبس کن--

 .آفرین دخترم. کمربند مشکی رو امروز به کمرت میبندی--

 .این طوری نه. باید خیلی احتیاط کنی. وقتی سبقت میگیری مواظب باش--

 .مان بیا بریم دنبال باباما--

 .کسری،دست روژا رو ول نکنیا--

 .تارا،نمیریم. باید تو هم بیایی--

 .کسری وقت تنگه. ببرش--

 .روژا اومد. فرار کن--

 .کسری،فقط برو. برو بابا رو بیار--

 .ولش کن. روژا رو ول کن--

 .روژا. روژا. نهههههه--

 .آخ--

 .حس کردم شل شدم و سقوط کردم تو تاریکی
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 ♥دانیال♥

آخر ستتر با زور اجازه گرفتم چند دقیقه برم پیشتتش. دکترش آب پاکیو ریخت رو 
ساعت دیگه بهوش نیاد.....بیخیال. فکر کردن  ست و چهار  ستمو گفت اگه تا بی د

 .بهش دردناکه

ستگاه  شیدم و درو آروم باز کردم. روی تخت خوابیده بود و کلی د نفس عمیقی ک
صل بود. کنار تختش  صورت رنگ پریده بهش و شیدم رو  ستمو ک ستادم و د وای

اش. معمولی بود،اما خوشتتکل. چشتتمای آبیه تارا رو نداره،موهای بلند نادیارو هم 
ست گندمی و  ست. پو ش شته ارم نداره اما.....به دلم ن نداره،زیبایی خیره کننده فر
چشمای عسلیش به دلم نشست. اخالق در نوسانشم به دلم نشست.. الکی الکی 

اری بری. تازه فهمیدم. خب فهمیدم....فهمیدم ازت خوشتتتم میاد نیاز. نمیدونم نش
دوستتت داشتتتنه یا نه. من که از دوستتت داشتتتن خیری ندیدم. ولی....چرا باید 
درست روزی که فرشته اومد تو بری؟ میخواستم پیشم باشی. شاید اونطوری اسم 

 .گردحسمو میفهمیدم. نیاز،برگرد. هیچی ازت نمیخوام فقط بر 

ضمینی نبود که  شونیش زدم و از بخش اومدم بیرون. ت سه ی دیگه ای روی پی بو
 .اگه بیشتر میموندم میزدم زیر گریه

 72پارت 
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روی تخت نشتتستتته بودم که حس کردم تکون خفیفی خورد. نگاهمو برگردوندم 
ود سمتش که پلکاش تکون خورد و بعد کم کم باز شد. بعد چند لحظه هنوز خیره ب

 خوبی تارا؟--به سقف. خم شدم روش و گفتم

صداش  شیدم عقب که  شت و هولم داد عقب. خودمو ک سینه ام گشا شو رو  ست د
 باالخره در اومد

 .برو بگو.....مامانم بیاد--
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با تعجب نگاش کردم که با یه خیر بلند شتد و نشتستت تو جاش. انگار که دردش 
شو محکم رو هم فشار داد. بع د چند لحظه نگاهشو به چشمام اومده باشه چشما

میدونم که میدونی مهرآستا مامانمه. برو بهش بگو بیاد. همه چی --دوخت و گفت
 .یادم اومد

ستان  سخت بود دا شدم. برای همه امون  شحالی نگاهش کردم و از جام پا  با خو
 .زندگیشو براش تعریف کنیم. خداروشکر که خودش یادش اومد

شامو در حال آشپزی دیدم. از اتاق اومدم بیرون و رفتم  تو آشپزخونه که خانم احت
 جانم؟--رفتم جلو تر و صداش زدم که با لبخند برگشت طرفم و گفت

 .تارا به هوش اومده--

با خوشتتحالی و عشتتق به در اتاقش نگاه کرد ولی بعد چشتتماشتتو رو هم فشتترد و 
 .کاش باباش بهش میگفت. من نمیتونم--گفت

 .نیست. اون همه چیزو یادش اومدهنیازی --لبخندی زدم و گفتم

 واقعا؟--با بهت گفت

 .بله. طاهرا دیدن عکس روژا براش یه شوک بوده--سری تکون دادم و گفتم

 حالش چطوره؟ ناراحته؟--لبخندی از رو خوشحالی زد و بعد با ناراحتی گفت

 .نمیدونم. مثل همیشه است--

رو از ماهیتابه در میاورد نفس عمیقی کشید و در حالیکه سیب زمینیای سرخ شده ا
سوس گفت شحالی میفهمه نه ناراحتی. خدا از --با اف سنگ کردن. نه خو بچه امو 

 .سر تغصیر باعث و بانیش نگشره

میدونستتتتم این باعث و بانیه معروف کیه. برادر شتتتوهر و حاکمی که هیچ وقت 
و به رفتن ردی ازش،چه منو بقیه پلیستتا چه خالفکارا،پیدا نکردیم. لم دادم رو میز 

 .مادرش به سمت اتاقش نگاه کردم

 ♠تارا♠
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به قاب عکستتتی که رو به روم بود نگاه میکردم. منو پاشتتتا و کستتتری و روژا. هر 
سمت و  شدن در نگاهمو گردوندم اون  چهارتامون خندون کنار هم لب دریا. با باز 

. عوض سالی میگشره 14به مهرآسا یا مامانم نگاه کردم. از آخرین باری که دیدمش 
ساله اش یا به خاطر گم شدن  8شده. خیلیم عوض شده. شاید به خاطر مرگ دختر 

دختر ده ساله اش. اومد کنارم، دستاشو دراز کردم که سرمو گشاشتم رو شونه اش. 
شو نوازش  شت ست. آروم پ شون میداد در حال گریه ا شونه هاش ن تکون خوردن 

 ی؟باورم نمیشه. یعنی واقعا برگشت--کردم که گفت

 .آره...مامان. برگشتم--دستمو نابت نگهداشتم و گفتم

 چی شد؟ چرا اصال رفتی؟ عموت چرا اینکارو کرد؟--خودشو کشید عقب و گفت

 .نمیدونم. ولی مطمئن باش باعث و بانیش تقاا پس میده--آروم گفتم

 یادته چی شد؟ روژا،اون چطوری مرد؟--موهامو داد پشت گوشم و گفت

یگم ولی بعد از اینکه کارم با اون تموم شد. تو تعریف کن. عمو میگم. همه چیو م--
 چرا با شما دشمنی داشت؟

 .عموت،خوب برمیگرده به گششته--مامان

 .گششته ارو بهم بگو--

 .سال دیدمت. گروگانت نیستم که اینطوری بازجویی میکنی 14بعد از --مامان

سی که-- شه. میخوام به ک ضیه تموم ب سته  14 مامان،میخوام این ق ساله دروغ ب
شو با هم نابود  شکیالت شو ت ساخته میتونه خود شم بفهمونم آس پیکی که  به ری

 .کنه

 ....نمیخوایی که--با ترس گفت

 .نه مامان. من قانون خودمو دارم. نمیکشم. زجرش میدم--

شید و گفت سر نفس عمیقی ک شه. میگم بهت --چند لحظه نگاهم کرد ولی آخر  با
 .یادولی باید باباتم ب
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 .یکم استراحت کن. شام صدات میزنم--سرمو به معنای باشه تکون دادم که گفت

شدن در  سته  صدای ب ستم. بعی لحظاتی  شمامو ب شیدم و چ آروم تو جام دراز ک
 .اومد

 .دارم برات حاکم. خودم و خواهرمو نابود کردی،نابودت میکنم

 73پارت 
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شت. از اتاقش اومدم بیرون و  جفتکایی که این دختره،فرشته،مینداخت تمومی ندا
 چی شد باز؟--رفتم سمت نادیا که گفت

شو وا کردم غشا بخوره یهو با مشت زد تو --خودمو پرت کردم کنارش و گفتم دستا
 .دهنم. دختره روانپریشه

 چیکارش کردی؟--نادیا

 .بستمش. به اون حیوون غشا خوردن نیومده--

 .این دختره صبر کن تارا بیاد،خودش میدونه و--نادیا

 .اونام که معلوم نیست کجا موندن--

آراز که پیشتتتشتتته. دانیم که زنگ زد گفت پیش نیازه. احتماال درگیر کارای --نادیا
 .داریوشن. برمیگردن

اینا رو بیخیال. بیا به این موضتتتوی بپردایم،دیگه اکشتتتن --بغلش کردم و گفتم
 .مکشن و ماموریت واسه شما قدقنه

 چرا اونوقت؟--نادیا

 .شاید به خاطر فندق تو راهی--دستمو گشاشتم رو شکمش و گفتم

سفره میکنم. من --نادیا شیکم مردمو  همچین گفتی اکشن انگار هر روز با نانچیکو 
 .که تو همه ماموریتا تو ماشین میشینم و از دور نظارت میکنم
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 .آره دیگه. از همون دور واسه خودت پادشاهی میکنی--

چشت اون دوتا ستاره ای که روی نشانم حک شده --چپ چپ نگاهم کرد و گفت
 ارو گرفته؟

 .پس چی؟ کتکارو ما میخوریم افتخارش نصیب شما میشه--

شو داد باال و گفت س شد،لبا شد --یه لحظه چهره اش تغییر کرد و غمگین  کاش می
 .همه اشون پاک شه. کاش میشد یه سام و نادیای عادی بودم نه آس حکم حاکم

 .درست میشه. همه چی درست میشه--رشو نوازش کردم و گفتمخالکوبیه رو کم

 اما کی؟--با زمزمه نادیا خودمم به فکر فرو رفتم

 ��آراز��

دانیال،هر وقت خواستتتی برو. اونجا مامور هستتت. --مبایلو جا به جا کردم و گفتم
 .نگرانش نباش

 باشه. فعال برم. کاری نداری؟--صدای خسته اش پیچید تو گوشم

 ظب خودت و نیاز باش. خداحافظنه،موا--

اگه غشا حاضتتره برم --با خداحافظی که گفت قطو کردم و به خانم احتشتتام گفتم
 .تارا رو صدا کنم

 .برو پسرم. باباشم که اومدش--خانم احتشام

شدن ناگهانیه در یکم عقب رفتم.  سمت اتاقش و چندتا تقه به در زدم. با باز  رفتم 
 .مانت گفت بیایی. شام حاضرهما--سوالی نگاهم کرد که گفتم

سرشو تکون داد و عقب گرد کرد بعد درو تو صورتم بست. میفهمیدم از دستم دل 
 .خوشی نداره. به هر حال که من باعث شده بودم تو چنگ پلیس بیفته

 بهش گفتین؟--نشستم پشت میز که صدای آروم باباش کنار گوشم اومد

 .ش یادش اومدنیازی نبود. خود--سرمو تکون دادم و گفتم
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 .خداروشکر--چشمای سبزش درخشندگی پیدا کرد. لبخند عمیقی زد و گفت

پاشتتتا و کستتتری،با ناهید و روژا با هم اومدن. صتتتدای بچه گونه روژا ستتتکوتو 
 .میشکست

 .ای خوداااااا. من گیج شدم--روژا

 چرا دایی؟--کسری

 خاله تاال که خاله بود چطولی شد عمه؟--روژا

 .ن موقو نمیدونستیم تارا خواهر منهدخترم،تا او--پاشا

 یعنی مثل اونیکی عمه مرده بود؟--روژا با چشمای گرد شده گفت

 .نه. گم شده بودم--

صبح تنش  سای  سرم نگاه کردم. موهای آشفته و بلندشو بافته بود و لبا به پشت 
سرمه ای. انگار با مانتو مشکل داره.  شلوار جین مشکی و بلیز آستین بلند  بود. یه 
شو  سری پرید و خود شنگ از بغل ک من که یه بار هم تو تنش ندیدم. روژا مثل ف
پرت کرد تو بغل تارا. تارا دستی به موهاش کشید و به پدر و خواهر برادراش نگاه 
کرد. مستتتتقیم اومد ستتتمت من،روژا رو با مالیمت داد بغلم و صتتتاف رفت پیش 

 .بغلم کن بابا--ا گفتباباش. هر دو منتظر عکس العمل اونیکی بودن که تار 

دستای سرهنگ باز شد و محکم بغلش کرد. تارا سرشو گشاشت رو شونه باباش و 
چیزی زمزمه کرد که اشک تو چشمای باباش جمو شد. آروم از بغلش بیرون اومد 
شو مالید که تارا  شا. کسری با بغض نگاش کرد و چشما سمت کسری و پا و رفت 

 نگفتم با دست چشاتو نمال؟هزار بار --چشماشو ریز کرد و گفت

 یادته؟--کسری انگشت دیگه ای به چشماش کشید و گفت

 .خیلی واضح--تارا

 .باشه بابا. اونطوری نگاه نکن زهره ترک شدم. با اون چشاش--کسری

 میشه بغلت کنم؟--بعد با حالتی مظلوم گفت
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تارا جلو رفت و محکم بغلش کرد که کستتری لبخند عمیقی زد و دستتتاشتتو محکم 
--یچوند دور بدن ظریف،اما مقاوم تارا. به همین ترتیب بغل کسری رفت و گفتپ

 نسبت به سنت پیریا. چی پیرت کرده؟

 .مرگ آوا--پاشا تو چشماش زل زد و گفت

 با دختر دایی آوا ازدواج کرده بودی؟--تارا نفسشو داد بیرون و گفت

تی به مامانش که پاشتتا ستتری تکون داد که تارا باز نفس عمیقی کشتتید و با ناراح
دیس به دستتت نظاره گر بود نگاه کرد. رفت ستتمت مامانش و دیستتو از دستتتش 

 .شما بشین. منو ناهید حاضر میکنیم--گرفت، نشوندش رو صندلی و گفت

 مگه نه ناهید؟--بعد با همون حالت خوف برانگیز به ناهید نگاه کرد و گفت

 .رد و با تارا به آشپزخونه رفتناهیدم فکر کنم از ترسش بود که موافقتشو اعالم ک
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همه کنار هم نشتتتستتتته بودیم و من منتظر بودم بگن چی به چیه. نگاه منتظرمو 
 دخترم،میشه بری پیش روژا تو اتاق؟--دوختم به بابا که به ناهید گفت

آره دیگه. یه زن صتتیقه ای که حق نداره تو جمو خانواده --ناهید با بد خلقی گفت
 .باشه

 صیقه؟--با تعجب به پاشا نگاه کردم و گفتم

 .مجبور بودم--پاشا آروم لب زد

صبر کن. اول تکلیف تو و پاشا باید --ناهید خواست پاشه که دستشو گرفتم و گفتم
 .مشخص شه

چه تکلیفی. من پرستار روژام و برای اینکه تو خونه پاشا راحت باشم صیقه --ناهید
 .اش شدم. همین و تمام
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 پاشا،یعنی چی؟--یدم سمت پاشانگاهمو کش

ست. --بابا شن. همه چیز فرمالیته ا دخترم،درست نبود دوتا نامحرم تو یه خونه با
 .صیقه که مشکلی نداره

ضی نبوده. اخم کردم و گفتم شیمون بود و این یعنی خودش را شا پ من --قیافه پا
 .نمیگم صیقه مشکلی داره ولی.....صیقه نه این خانم خودش مشکل داره

 من مشکل دارم؟--اهید با عصبانیت گفتن

 نداری؟--برگشتم سمتش

 .هیچی بهت نمیگم حرف دهنتو بفهم--ناهید

سانت ازش بلندتر بودم. تو چشماش زل زدم  12-10وایستادم جلوش. به اختالف 
چی میخوایی بگی؟ تو پرستتتتار روژایی نه؟ خوب،بهم بگو روژا چه غشایی --و گفتم

 دوست داره؟

به چی آلرژی --گاه کرد که گفتمبی حرف بهم ن مارونی. خب  مثل همه بچه ها 
 داره؟

 .خب.....خب.....آها،فندق--ناهید

 .پاشا به فندق آلرژی داره نه روژا--

ست تو چیکار میکنی؟ یکم با اون --زل زل نگاهم میکرد که گفتم شا نی زمانی که پا
دازی و مجله های بچه کار میکنی؟ نمیکنی عزیز من نه. میشتتتینی پاتو رو پات مین

 .مدو نگاه میکنی و با دوستات از انواع و اقسام آرایش مو و صورت حرف میزنی

 با اینکه این صیقه فسخ شه مخالفتی داری؟--نگاهمو گردوندم سمت پاشا گفتم

 .نه--پاشا با خوشحالی گفت

 .خودم برات پرستار پیدا میکنم--
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سمتش و گفتم ثر تا هفته دیگه برای خودت شما هم لطفا حداک--رومو برگردوندم 
 .جا پیدا کن

 .الن میرمهمین ا--اخماشو تو هم کشید و گفت

 .خوشحال میشم--نشستم رو مبل و گفتم

نگاه پرنفرتشو بهم دوخت و رفت باال که احتماال اتاق خودش اونجا بود. چون پاشا 
 .که با مامان اینا زندگی میکرد

 .دخترمرفتارت درست نبود --بابا اخمی کرد و گفت

 .اگه همچین رفتاری نداشتم این خانم حاال حاالها اینجا موندگار بودن--

 .قرار نیست قضیه ی عمو رو بهم بگین--سکوت کرد و چیزی نگفت که گفتم

 .اولشو تو بگو آسا--بابا به مامان نگاه کرد و گفت

بو  مامان نگاشو گردوند دور سالن و پاشا و کسری که تازه دستشو از کچ باز کرده
و آراز رو که رو مبل رو به روم نشتتتستتتته بود رو نگاه کرد و آروم شتتتروع کرد به 

 .تعریف کردن
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خاله آسا که جدیدا اجازه این مدلی صدا کردنو ازش گرفته بودم نگهاهشو چرخوند 
شروع کرد سرشو انداخت پابن و  شیش نفره بودیم. --رو ما و بعد  ما،یه خانواده 

خواهرم و دوتا برادرام با بابا و مامانمون. درستتتا، از همه امون بزرگتر بود منو یه 
بعدش پارسا،بعد اون من و بعد من رسا. من یه عمو داشتم. عمو هادی. اون تو یه 
تصتتتادف فلج شتتتد و بعد از چند ماه مرد. زن عموم از عموم دوتا پستتتر داشتتتت. 

سال با نبود یه مرد کنار نیومد بابات،ماهان و عموت اشکان. زن عموت بیشتر از دو 
 .و با پسر دابش ازدواج کرد. سیاوش ستوده
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تا این اسم از دهن خاله آسا بیرون اومد تارا سرشو بلند کرد و میخ صورت مامانش 
 چی شده؟--شد. مهرآسا نگاهی به چهره اش انداخت و گفت

 .هیچی. ادامه بدین--تارا

اون موقو به دنیا نیومده بودم. اینام  بقیه اشتتتو بابات باید بگه. من--خاله آستتتا
 .اطالعاتیه که از بابات بهم رسیده

سرهنگ نفس عمیقی کشید و گفت وقتی --نگاه تارا چرخید و نشست رو پدرش. 
سالش. عمو سیاوش مرد خوبی بود.  4سالم بود و اشکان  5مامان ازدواج کرد من 

مو یادم نمیومد یه پوئن ما رو مثل بچه هاش بزرگ میکرد و این برای منی که پدر 
 8مثبت بود. دو ستتتال بعد از ازدواجشتتتون مامانم دوباره حامله شتتتد. دو ماه به 

ستتالگیم مونده بود که برادرمون به دنیا اومد. عمو ستتیاوش استتم تابان رو برای 
شحال بودیم که یه برادر  شخیالیه تمام خو سرش انتخاب کرد و ما اونموقو با خو پ

 .ساله 10ششت تا تابان دو ساله شد و من دیگه داریم. گششت و گ

اون موقو بود که مهر آستتا به دنیا --نگاهی با محبت به خاله آستتا انداخت و گفت
 .اومد

شق هم بودیم. تابان برام --لبخندی زد و ادامه داد سه ی ما عا همه چی خوب. هر 
ون بود با اشکان هیچ فرقی نداشت. اونم مارو برادر میدونست،اشکانم که ذاتا مهرب

و به همه محبت میکرد. هرچی میگششتتتت ما بزرگتر میشتتتدیم و جوونی بودو 
شیامون.  شکان  26بازیگو سرا آموزش میدیدم. ا شتم بین اف شده بود و دا سالم 

ساله تازه میخواست کنکور بده. همه چی  18دانشجوی دندون پزشکی بود و تابان 
 .خیلی خوب بود تا روزی که.....اشکان عوض شد

 اشکان چرا عوض شد؟--ز مکثی که کرد تارا پرسیدبعد ا

 .بقیه اش با تو مهرآسا--سرهنگ نگاهی به خاله آسا کرد و گفت

شد و گفت سا جا به جا  سالم بود. ماهان برای دوره های  16من اونوقتا --خاله آ
آموزشتتتی میرفت اردوگاهای مختلف و زیاد تهران نبود ولی من که تهران بودم و 
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سختو کار کنه،قشنگ بیشتر وقتا خو نه ی زن عمو اینا بودم تا تابان باهام درسای 
سای پی در پی، بیرون رفتنای بی  ست. تما شکان قبل نی شکان اون ا حس میکردم ا
موقو،حواس پرتی،همه و همه میگفت مشتتکلی داره. خواستتتم باهاش حرف بزنم 

روز تالش و  17ولی به هیچ وجه وا نمیداد. از تابان کمک خواستتتتم و اون بعد از 
 .تعقیب فهمید برادر نا تنیش چشه

اون عاشتتق --همه امون کنجکاو به خاله آستتا نگاه میکردیم که لبشتتو گزید و گفت
 .شده بود. عاشق یکی از هم دانشگاهیاش که باباش معتاد بود

 76پارت 

 خب. این چه ربطی به تابان داره؟--تارا یکی از ابروهاشو داد باال و گفت

 .ه چیز از همون عاشقیه ساده اما ممنوعه شروع شدهم--خاله آسا

 .ادامه بدین--تارا

اول فکر میکردیم ناراحتیه اشتتتکان به خاطر معتاد بودن بابای گلرخه. --خاله آستتتا
شت برای همین زنگ زد به  ست دا شکانو خیلی دو تابان به فکر چاره افتاد. اون ا

 .یه همه امون تغییر کردماهان. اون وقت بود که ماهان از اردو برگشت و زندگ

مامان،چرا نستتیه حرف میزنی؟ بعدش --با ستتاکت شتتدن خاله آستتا کستتری گفت
 چیشد؟

 .من اومدم تهران--سرهنگ صاف نشست و گفت

چند بار رفتم تعقیب دختره. هیچ --همه نگاها برگشتتتت ستتتمتش که ادامه داد
کان روز مشکلی نداشت. جز محل زندگیش که پابن شهر بود و بابای معتادش. اش

صبی تر. یه روز باهام دعوا راه  سبت ع شد و تابان به همون ن شفته تر می به روز آ
انداخت و گفت:اومدی اینجا که چی بشتتته؟ یه کاری کن. اشتتتکان هر روز داره 

 .ضعیف تر از دیروزش میشه. باید کمکش کنی

سطح مالیه شش میاد که  شکان از دختری خو  اونجا بود که به مامان گفتم. گفتم ا
خوبی نداره و پدرش معتاده. مامان اول قبول نمیکرد اما وقتی بردمش دختره ارو 
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سط یه  صادر کرد اما این و ست و اجازه ارو  ش ببینه نمیدونم چرا؟ولی به دلش ن
 .مشکلی بود. من ازدواج نکرده بودم

ستگاری برای من بودیم که تابان و آسا یه  خالصه اش میکنم برات تو گیر و دار خا
 .ی فهمیدنچیزای

شد و گفت سا دوخت که بعد از مکثی به نقطه ای خیره  شو به خاله آ قرار --نگاه
سا که  ستگاری،اما نه برای من،برای در سال از من بزرگتر بود.  6بود بابات بیاد خا

سئله  سرم به درسم گرم بود و تابان درگیر خوندن برای کنکورش بود. به یه م من 
نم و تابان که اونم برای یه همچین رشتتته ای رستتیدم. میخواستتتم کامپیوتر بخو

تحصیل میکرد بهترین گزینه بود برای رفو و رجوع مشکالتم. رفتم خونه اشون که 
سیدم چته؟  شک میریزه. ازش مر ستاده و بی وقفه ا شکان وای دیدم کنار در اتاق ا
جواب نمیداد. بعد از کلی دلداری و ستتتوال بهم جواب داد. اون چیزای جدیدی در 

ورد اشتتتکان فهمیده بود. تمام اون آشتتتفتگیا فقط به خاطر گلرخ و پدرش نبود. م
اشتتتکان،به خاطر تامین مواد پدر گلرخ،وارد یه باند شتتتده بود. باند توضتتتیو مواد 

 .مخدر

 بعدش چی شد؟--تارا خودشو کشید جلو و گفت

 تابان گفت به ماهان نگو اما من نتونستتتتم جلوی زبونمو بگیرم. فکر --خاله آستتتا
شروع کرد به  سه و میتونه بهمون کمک کنه. ماهان وقتی فهمید  میکرم ماهان پلی
جمو کردن مدرک علیه اون باند. این زمانی بود که تو گیر و دار عروسیش با درسا 
شد. اون باند فهمید  شت خوب پیش میرفت اما.....همه چیز خراب  بود. پرونده دا

 .خبر داره برادر اشکان پلیسه و از وجود همچین باندی

 و این یعنی؟--پاشا

شو تو بگو --خاله آسا سبت به من و ماهان. بقیه ا شروع کینه ی تابان ن این یعنی،
 .ماهان
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 ♠تارا♠

شد. تهدیدم میکردن. --بابا شروع  شکوک  سای م سی بودم که تما تو گیر و دار عرو
بودم ولی  به جون تابان ،به جون اشکان،به جون مادرم حتی به جون درسا. نگران

نه در حدی که بیخیال پرونده بشتتتم. اونا تو چنگ ما بودن. همه چیز خوب پیش 
میرفت و قرار بود شب بعد از عروسیه منو درسا همه چیز ختم به خیر بشه و اون 

 .باندو منهدم کنیم. اون موقو ها من تازه یه ستوان دوم بودم

ستادمش  شکان بازی کنن برای همین فر سیدم با جون ا شگاه. به این فکر تر بازدا
میکردم که اگه بفرستتتمش خونه ی امن فکر کنن پارتی بازی کردم. فرستتتادمش 
ضی بود و  سه من حرف در نیازن. اونم را شه و هم وا شتگاه تا هم در امان با بازدا
شدم. از  شد. فرداش با زنگ مبایل از خواب پا  سی تموم  سم عرو موافقت کرد. مرا

 ...خاطر عملیاته پاسگاه بود. فکر کردم به

اشک تو چشماش به وضوح قابل مشاهده بود. نفس عمیقی کشید و بعد از مکثی 
وقتی جواب دادم،صدای مافوقمو شنیدم. بهم خبر داد.....خبر داد اشکان با --گفت

 .سیم برقی که تو بازداشتگاه بود خودشو حلق آویز کرده. اون مرده بود

شکای مامان بی وقفه پابن میومد و  ساکت ا شت. همه امون  بابا نگاهش غم دا
شدن  شکان با خالفکار  شد. رابطه مرگ ا بودیم و تو ذهن من رابطه ها پردازش می

 .تابان. مدت زیادی طول نکشید چون این دفعه مامان شروع کرد

شت. اون یه --مامان شه. اون گلرخو دا شی کرده با شکان خودک شد که ا باورم نمی
ست خود شت. پس نمیتون شه. ماهان خیلی این در و اون در زد تا امید دا شو بک

بودن در حین رانندگی  غیر عادیباالخره مشخص شد همون شب یه مردو به جرم 
ساعت بعد با  شتگاه منتقلش میکنن. اون مرد یه  ستگیر میکنن و به همون بازدا د
وصتتیقه آزاد میشتته و مرگ اشتتکان تو اون یه ستتاعتی گزارش شتتد که اون مرد تو 

شتگ شتیم اما....اون بازدا ضوع در به در دنبال اون مرد گ اه بود. بعد از فهمیدن مو
 .مرد تو یه تصادف کشته شده بود
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گلرخ با عموش که نستتبتا از باباش پولدار تر بود از ایران خارج شتتد. فهمیدن اینکه 
اشتتتکان توی بازداشتتتتگاه مرده برای تابان کافی بود تا از منو ماهان کینه به دل 

نه  بگیره. هر  ما کی هاش حرف زدیم نشتتتد. اون از  با بان  تا چقدر منو زن عمو و 
داشت. از من به خاطر اینکه به تابان گفتم اشکان چیکار میکنه و از ماهان به خاطر 
شتگاه انداختن تابان. تو همون گیر و دار بودیم که ماشین عمو سیاوش و زن  بازدا

تابان بدترین دردارو  عمو چپ کرد و عمو ستتتیاوش فوت کرد. تو عرض یه ستتتال
 .تحمل کرد و هر روز کینه اش از ما بیشتر میشد

صیبت دیگه  شو فراموش نکرده بود که یه م شت. تابان هنوزم کینه ا سال گش دو 
 .سرمون نازل شد

 چی شد مامان؟--کسری

شد. با بغض گفت شکی  شمنای ماهان،وقتی ماهان --نگاه مامان دوباره ا یکی از د
به خونه اشو درسایی رو که هشت ماهه باردار بود زیر مشت خونه نبود حمله کرد 

و لگد گرفت. وقتی ماهان رفت خونه و درستتا رو دید فهمید هنوز نفس میکشتته. 
ستن خواهرمو نجات بدن. خواهرم  بردش بیمارستان اما کاری از پیش نرفت. نتون

 .مرد ولی بچه اش به دنیا اومد

 خب اون بچه االن کجاست؟--مشکوک پرسیدم

 78پارت 

 .تا اینجا رو که گفتی. بقیه اشم بگو--مامان نگاهی به بابا انداخت که بابا گفت

 .بچه ی درسا.......پاشاست--مامان نگاهی به سمتم انداخت و گفت

سرخاله امه. ولی " صدایی بود که اومد. یعنی برادرم پ سری تنها  چیعگفتن بلند ک
 .برادرمم هست. بابامون یکیه دیگه

 تو،میدونستی؟--پاشا نگاه کردم و گفتممتعجب به 

شونم میداد. از --سری تکون داد و گفت آره. مامان آسا همیشه عکسای مامانمو ن
 .وقتی یادمه میدونستم مامانم نیست اما همیشه مامان صداش میزدم
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 خوب. بعدش چی شد؟--سری تکون دادم که کسری گیج سری تکون داد و گفت

شه خبر خاصی نبود اما شب تولد دو سالگیه پاشا خیلی ساله  2تا وقتی پاشا --بابا
 .اتفاقات افتاد

 اون شب چی شد؟--پاشا

وقتی پاشتتا یه ستتالش شتتد به طور اتفاقی --بابا به مامان نگاه کرد که مامان گفت
فهمیدم تابان ستتر از جاهای بدی در آورده. قمار میکرد. بعد از اون یه پام خونه ی 

خونه های زیر زمینی تا تابانو از وستتتط اون کثافتکاریا  ماهان بود یه پام تو قهوه
جمو کنم. یه سال کارم تعقیب تابان و جلوشو گرفتن بود. هر چقدر باهام بد رفتار 
میکرد نمیتونستم بیخیالش بشم اون پسر عموم بود و برام عین پارسا و رسا عزیز. 

ستگاری کرد  شب ماهان ازم خا شا بود که.....همون  و من با مشورت شب تولد پا
با بابا و مامانم جوابشو دادم و دقیقا همون شب هم بود که ماهانو رفیق روفقاشو 

 .سر میز قمار و مشروب خوری دستگیر کردن

 بعدش چی شد؟--بد از مکثی که مامان کرد پاشا گفت

صورتم کوبید. فکر کرد  شد محکم تو  شم ما دید. وقتی آزاد  تابان همه چیزو از چ
. با ماهان و زن عمو دعواش شد. تنها چیزی که از اونشب یادمه یه من لوش دادم

برادرمونو به خاطر ندونم کاریات ازم گرفتی،بابامو به --حرفه. حرفی که تابان زد
سابقه بخورم همه اینارو  سوء ستادی. کاری کردی  ست فرمونت تو قبر فر خاطر د

سش دارم ازد سی که دو واج کنی. مطمئن باش ندید گرفتم ولی االن که قراره با ک
 .یه روز برمیگردم و زهرمو بهتون میریزم. روزای شادتون دوومی نداره

بعد اون بود که دیگه خبری ازش نشد تا وقتی --مامان نفس عمیقی کشید و گفت
 .سالشون 8سالت و کسری و روژا  10سالش شد،تو  15پاشا 

 همون سال که رفتیم همدان؟--کسری

آره. همون موقو این گردنبندارو دادیم ساختن. ماهی --تبابا سری تکون داد و گف
ته،یعنی  مت راستتت که ستتت یدی  هان. خورشتتت ما په یعنی من.  مت چ که ستتت
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مامانتون،مهرآستتا. تاجی که وستتطه. یعنی پاشتتا و کستتری و ستتتاره ای که این 
باالستتتت،یعنی تارا و روژا. بعد از اینکه این گردنبندارو گردنتون انداختم داشتتتتیم 

ل که تصتتادف شتتد و بعد اون.....ما فقط تونستتتیم جنازه روژا رو پیدا میرفتیم هت
 .کنیم و یه برگ پاسور که پشتش نوشته بود حکم. یعنی باندی که حاکمش تابانه

 پس تابان مسبب همه این چیزاست؟--کسری

شو  14آره. --بابا شو گروه شم ولی نمیتونم پیداش کنم و خود ساله در به در دنبال
 .چیشو منهدم کنم آشیانه اشو همه

 .ولی االن تو اومدی. حاال میتونیم پیداش کنیم--لبخندی زد و ادامه داد

 79پارت 

سیدم ست --سوالی که تو ذهنم اومدو پر سر بود. میتون سری یه پ اما چرا من؟ ک
 براش بهتر از من باشه. چرا گشاشت اون فرار کنه،روژا رو کشت اما منو نگهداشت؟

دی که برای پلیس شتتدن شتتوق و ذوق داشتتتی. فقط تو چون من فقط تو بو--بابا
مارو  به من بگو چرا؟ چرا  حاال  هت آموزش داده بودم..... که من خودم ب بودی 

 یادت نمیومد. تو اون خرابه که جنازه روژا رو پیدا کردیم،چه اتفاقی افتاد؟

شدم و گفتم یو من یه کارای نا تمومی دارم. اونو که تموم کردم همه چ--از جام پا 
 .بهتون میگم

 .میخوام باهات حرف بزنم. بیا تو حیاط--رو کردم به آراز و ادامه دادم

ببخشتتتیدی گفتم و از در خونه زدم بیرون. حجم اطالعاتی که تو یه روز به مغزم 
رسید بیشتر از گنجایشم بود و به هوای آزاد نیاز داشتم. لب باغچه ای که همیشه 

ده بود و ماه تو آسمون نقره افشانی میکرد. کنارش بازی میکردیم نشستم. شب ش
با باز شتتتدن در خونه قامت آراز تو در پیدا شتتتد. حاال که دقت میکنم تازه به این 
شه چون  شاید برای هر دختر دیگه ای جشاب با سم هیکلش ابهت داره.  نتیجه میر

 .حقیقتا از ظاهر چیزی کم نداره ولی صد حیف که ذاتش کج و کوله است

 خوب؟--وایستاد و گفت رو به روم
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 .من یه مدت کار دارم. دنبالم نگرد و تو کارام سرک نکش--

 .نمیتونم--آراز

شم تمرکزمو به هم میزد. اخم کردم و  سانت بلندی ستادم جلوش. همون چند  وای
 ....ببین جناب سرگرد--گفتم

 .سرهنگم--پرید تو حرفم و گفت

ا دارک بودیو نتونستتتی هر چی که هستتتی برام مهم نیستتت. این همه مدت ب--
گیرش بندازی. اگه من نبودم شاید پیر میشدیو هنوزم به نام افعی ازت یاد میشد. 
نارویی که زدیو بیخیال میشم و فکر میکنم از اولم باهام همسفر نشدی که بخوایی 
ستتترم کاله بشاری. ولی االن. االن این قضتتتیه ای که پیش اومده،هیچ ربطی به تو 

ه بابامه. منم یه ستتتر این پرونده. میخوام خودم این پرونده ارو نداره. این پروند
بدون کشت و کشتار و خونریزی فیصله بدم. تو این راه ازت میخوام یه چند هفته 

 .ای بی خیال من شی. من خودم بعد از اتمام ماموریتم میام پیشت

 .نتت....میتت...تو....نم--آراز

هت--داد زدم یه آس ب گاه کن. وقتی  پای جون رو  منو ن تا  یده،یعنی  یه قولی م
قولش هستتتت. گفتم برمیگردم یعنی برمیگردم. اونموقو دستتتتامم میارم جلو تا 
خودت دستبند بزنیو ببریم آگاهی. ولی بعد از اتمام کارم. بعد از اینکه حاکم و اون 
ست به حرفت گوش کنم. به خانواده  شو با هم آوردم پابن. پس قرار نی شکیالت ت

 .قتی کارم تموم شد،برمیگردم. نه به عنوان آس پیک بلکه به عنوان تاراام بگو و

 80پارت 

 ♥دانیال♥

شتمش کنار گوشم که  شد. گشا صدای زنگ مبایلم بلند  شسته بودم که  پشت در ن
 .سالم دانیال--صدای آراز پیچید تو گوشیم

 .سالم--
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 .تارا با همه امون کار داره. بیا خونه ی مشترک--آراز

 .نهاستنیاز ت--

صی همون اطرافن. خیالت --آراز شخ سه نفرم با لباس  دو نفر پلیس که دم درن 
 .بابتش راحت باشه. بیا

 چرا انقدر محافظ و سرباز؟--با تعجب پرسیدم

 .بیا اینجا،میفهمی--چند لحظه مکث کرد و بعد گفت

ازجا بلند شدم و آخرین نگاهمو به دختری که شاید االن زندگیم به زندگیش وصل 
 .بود انداختم. من طاقت یه بار دیگه شکستو نداشتم. به هیچ وجه

 یعنی چی؟--نفسمو محکم فوت کردم و گفتم

 .یعنی رکب خوردیم. اونم از پلیس--تارا

 با رکبی که خوردیم کاری ندارم،هویتامون چطوری جا به جا شد؟--

ی--آراز یای قبل مادرت،امیر و مریم،یعنی افع پدر و  یدونه.  با م با ه دارک وقتی اونو 
فهمیدن بچه تو راه دارن دارک رو دور زدن و فرار کردن. دارک افتاد دنبالشتتون تا 

ستتال هیچ ردی ازشتتون نبود ولی یه ستتهل انگاری کافی بود تا دارک ردشتتونو  10
با اینکه  بالشتتتونه به پاستتتگاه پلیس رفتن و  با فهمیدن اینکه دارو دن بزنه. اونا 

شدن ام شناخته می شونم مجرم  شون خود شتن از خود ا به خاطر بچه هایی که دا
ستوان بود و برای ترفیو هر کاری میکرد. مادر ما فوت  گششتن. پدر من اون موقو 
ستفابه کرد و نقشه ای ریخت که  ستوان راحت از عدم حضور مادرم ا کرده بود و 
فکر کنن دختر افعیا مرده و فقط تو یا در واقو من زنده موندم. دارک شتتترط کرده 

د اگه بچه های مریم و امیر رو بگیره با اونا کاری نداره. نیاز اون موقو به من بو
سن کممون من مجبور بودم و اون به خاطر من قبول کرد.  سته بود و با وجود  واب
وقتی وارد باند شتتتدیم از آراز و نیاز افروز تبدیل شتتتدیم به آراز و نیاز کاوه. یعنی 

تم که ماشتتین شتتما چپ میکنه و حاکم که فامیلیه شتتما. من اون موقو نمیدونستت
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قصتتدش چزوندن داریوش بوده شتتمارو میدزده و عضتتو گروه خودش میکنه بدون 
 .اینکه بدونه افعیایی که تازه وارد باند شدن با هویت شما اومدن

پس،پس چرا ما هیچی یادمون نیستتتت. اون موقو حداقل --نادیا متعجب گفت
 .سالو داشتیم 8_7

 .اون آمپول--ی بلند شد و گفتتارا از روی صندل

 کدوم؟--

 .همونی که میخوام باهاش حافظه ی اون دختره ارو پاک کنم--تارا

 .تو این کارو نمیکنی--آراز

 81پارت 

اتفاقا همین کارو میکنم. این آمپول قرار بود به تو تزریق بشه تا برای همیشه --تارا
کرده.   نامردیریق میشه که من و همه چیزو فراموش کنی اما االن داره به کسی تز 

 .در حق همه امون. هر چند پشبمونم چرا به تو تزریقش نکردم

 .من این اجازه ارو نمیدم--آراز

 .میتونی تو پرونده ام این جرمم درج کنی--تارا

 .تو....این کارو...نمیکنی--آراز

 .گفتم که. کسی نمیتونه مانو من بشه. حتی تو--تارا

باور اسلحه اشو از پشت کمرش در آورد و توی کسری  بعد توی یه حرکت غیرقابل
از نانیه شتتتلیک کرد به بازوی آراز. آراز اول تلو تلو خورد و رو مبلی افتاد که برای 

سام گفت شمای آراز، شدن چ سته  شده بود. با ب چیکار --بحث با تارا از روش بلند 
 کردی؟

 .ساعته فرستادمش تا مانو کارم نشه 4به یه خواب --تارا
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اینا --وتا آمپول از کیف پرو پیمونش بیرون کشتتتید که نادیا با کنجکاوی پرستتتیدد
 چیه؟

ژل. ژلی که به بردایی که به وصتتتیله کابل به لب تاپ وصتتتلن کمک میکنه --تارا
 .اطالعات مغزو نمایش بده

 یعنی خاطراتو؟--

ت نه. هنوز نتونستتتیم انقدر پیشتترفت کنیم. این ژل و برد اطالعاتو به صتتور --تارا
تکمیلی نشتتون میده. همه چیزو یه جا. بعد با یه دکمه اصتتالعات از صتتد به صتتفر 

 .میرسن

 میری دختره ارو بیاری؟--رو کرد سمتم و گفت

 .من میارمش--به در اتاق نگاه کردم که سام گفت

--با رفتن ستتام تارا نگاهی بهم انداخت و در حالیکه با کامپیوترش ور میرفت گفت
ده تو دلت بهش بزن. بعد از این دیگه هیچ وقت،هیچ هرچی حرف و حدیث مون

 .چیز یادش نمیاد

شته ارو آورد. با دیدن قیافه اش دوباره یاد حماقتم افتادم.  شون فر شون ک سام ک
شک  ستگاه تارا یه لحظه خ شته با دیدن دم و د شار دادم که فر دندونامو به هم ف

سمت در یورش ببره که  شد ولی بعد با جنون لگد محکمی به سام زد و خواست به
تارا از پشتتت گرفتش و آمپولی به گردنش تزدیق کرد. فرشتتته بی حال افتاد روش 
که رفتم جلو و بازوشتتتو گرفتم. بیحال نگاهم میکرد. احتماال با اون دارو گیجش 

نرو --کرده بود. نشتتتوندمش رو مبل که یقه امو گرفت و با لحن کش داری گفت
 .میخوام حافظه امو از دست بدمدانی. اینا منو میکشن. من ن

از گوشتته چشتتم دیدم که تارا کابلو وصتتل کرد به کامپیوتر و از اون طرف به بردا. 
 .میخوام ژلو تزریق کنم--صاف وایستاد و گفت

دستتتمو که محکم بین دستتتاش گرفته بود کشتتیدم بیرون و خم شتتدم روش. به 
زندگیم باهاش گره  چشمای سیاهش نگاه کردم. چشمایی که قسم میخورم یه روز 
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شیدم و گفتم سوخت. آه ک شک  یه روزی،من --به گره بود. تیغه دماغم از هجوم ا
توی اوج بودم و تو تنها کستتتی بودی که به کشتتتیدنت کنار خودم فکر میکردم. 
شقت بودم و تو تنها عشق زندگیم بودی.  فرشته، تو برای من بهترین بودی،من عا

ش،وقتی به عنوان ستتپر ازت استتتفاده کرد،از وقتی مهرداد تو رو گرفت جلوی خود
تویی که همه اش نقشه خودت بود،جونم رفت. با هر گلوله ی مشقی که به تن و 
بدن تو میخورد من میسوختم. من اونشب به جای تو مردم. من هر شب به جای 
تو مردم. هر شب با فکر اینکه من باعث شدم تو پات به اون معامله کشیده بشه و 

پر مهرداد بشی و آبکش،تا صبح نخوابیدم. تو فرشته ی زندگیه من بودی در آخر س
ولی من یادم رفته بود شیطانم یه روز فرشته بود. حاال که میدونم زنده ای،حاال که 
جلوی رومی،باید بهت بگم من قولمو میشتتکونم،چون تو بهش پابند نبودی. من در 

باز میکنم. بدون عشاب وجدان  قلبمو به روی دومین کسی که میخواد پا بشاره توش
ت خودتو تو قلبم کشتتتتی. نامردیاز اینکه تو هم یه روزی بودی،چون تو خودت با 

 .خداحافظ فرشته ی زندگیه سابق من

 .تمومش کن--صاف وایستادم و پشت به تارا گفتم

 ♫میگن هیچ عشقی تو دنیا مثله عشقه اولین نیست

 ♫میگشره یه عمری اما از خیالت رفتنی نیست

 ♫داغه عشقه هیچکی مثله اونکه پس میزنتت نیست

 ♫چه بده تنهاشی وقتی هیچکسی هم قدمت نیست

 ♫هیچکسی هم قدمت نیست

💣💣💣 
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 ♦نادیا♦

نگاهمو معطوف بیرون کردم که حس کردم کسی کنارم نشست. سرمو برگردوندم 
 .بغلم کن سام--و با دیدن سام سرمو گشاشتم رو شونه اش و گفتم



                 
 

 

 رانا|  آس پیکرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان

 کنید

 

153 

 

واقعا کنار اومدن باهاش ستتخت بود. مادرم --اشتتو دورم حلقه کرد که گفتمدستتت
شد.  سیاه بود و دانی آس دل  شدم. پدرم افعی  سرخ بود و من آس خشت  افعی 
ست.  سته ا شوهرمم از همین د شدیم و حتی  هر دو خالفکار بودن هر دو خالفکار 

یه. ستتتام،دلم برای وقتی بچه بودم یه آدم فراری بودم و بچه امم تغریبا همینطور
 .یه زندگیه بی دغدغه پر میزنه

سید و گفت شده کار پدر و مادرتو تکرار میکنیم ولی --روی موهامو بو نگران نباش. 
 .نمیشام تو و این فینقیل سه ماهه چیزیتون بشه

من میترسم. وقتی شکمم بزرگ شه همه میفهمن. --تو چشماش نگاه کردم و گفتم
 .تور کورتاژ میدهحاکم رحم نمیکنه. بازم دس

این دفعه شده پیه همه چیو به تنم میمالم و هر چی اطالعات دارم به پلیس --سام
ستم. اگه این دفعه با وجود  شم نی س شن. به فکر حب میدم تا نتونن بهت نزدیک ب

 .این بچه بازی بشه وجود حاکم نابود میکنم. مطنئن باش

 .میدونیچطوری میخوایی کسیو نابود کنی که حتی اسمشم ن--

 .نمیدونم. ولی یه راهی هست. اینو مطمئنم--محگم به خودش فشارم داد و گفت

 ♥دانیال♥

سر  شو با  ست شت د سته اش دوختم. پ شمای ب نگاهمو از موهاش گرفتم و به چ
بهم گفتن میفهمی چی به چیه. پس حتما میدونی --انگشتتتام نکازش کردم و گفتم

ئمت خوبه و هوشتتیاریت نابته. این دو هفته شتتده که نیومدم دیدنت. میگن عال
یعنی امیدواری درصتتتدش زیاده. میدونی چی شتتتد؟ برادرت خیلی چیزارو بهمون 
گفت. نمیدونم تارا داره چیکار میکنه،ولی میدونم این اصتتتال به نفو من نیستتتت. 
برامم مهم نیستتت چی میشتته. تنها چیزی که مهمه اینه که بهوش بیایی. این دو 

با خودم ک ته خیلی  یه آدم هف عد کنم تو  قا جار رفتم. میخواستتتتم خودمو مت لن
فریبکاری ولی نتیجه اش شد هیچ در هیچ. تنها نتیجه ای که گرفتم این بود که تو 
یه آدم درستتتکاری و این منم که مردمو با دزدی و خالف و آدمکشتتی از دور خارج 
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ش سمشو گشا شه ا شاید ب سیو من...من یه خالفکار که  ت حرفه میکنم. تو دختر پلی
 .ای

 ...دارم میرم. شاید این آخرین دیدار من و تو باشه. مواظب خودت با

با صدای بوق بلند دستگاهایی که بهش وصل بود قدمی عقب برداشتم که همزمان 
شون  ستار و یه دکتر ریخت تو. با ترس و نگرانی نگاه شد و چند تا پر در اتاق باز 

ستارا انداختتم بیرون شید. میکردم که یکی از پر . پرده ارو هم با بی رحمیه تمام ک
شی که آراز کی  شمم به گو شمم به در بود یه چ شت در اتاق رژه میرفتم و یه چ پ

 الو؟--جواب میده. همزمان با باز شدن در اتاق صدای آراز پیچید تو گوشی

 .آراز سریو بیا بیمارستان--

چی --و گفتم مبایلو خاموش کردم که دیگه زنگ نزنه و یورش بردم ستتتمت دکتر 
 شد؟

نترستتید. یه شتتوک به خاطر برگشتتت ناگهانیش --لبخندی به بی قراریم زد و گفت
با لبخند  به هوش اومدلبخندی زدم که  هه. مریضتتتتون  به را بود. همه چی رو 

 ببخشید،االن بیداره؟--جوابمو داد. خواست بره که جلوشو گرفتم

ن خوابش برده. چند نه. به خاطر درد شتتدیدی که داشتتت با تزریق مستتک--دکتر
 .ساعت تو ریکاوری بمونه بعد منتقلش میکنن بخش. اونجا منتظر باشید

 میشه چند لحظه ببمینمش؟--

 .نه پسرم--دکتر

 .لطفا دکتر. فقط دو دقیقه--

نداخت و گفت گاه دقیقی بهم ا پس فقط یه خواهر همکار نیستتتت. خاطرش --ن
کنی....میتونی ببینیش. اما خیلی برات عزیزه که حتی به خاطر دیدنش خواهش می

 .فقط دو دقیقه

 .دوباره با لبخندی که مهمون لبام شد لبخندی زد و رفت
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عقبگرد کردم و رفتم تو اتاق. با دیدن چهره ی مهتابی و چشتتمای بستتته اش تیغه 
بینیم باز سوخت. دستی به چشمام کشیدم و رفتم جلو. کتار تختش خم شد روش 

ستتتیدم. با تکون کوچیکی که خورد لبخند تلخی رو لبام و آروم پیشتتتونیشتتتو بو
صدای محزون و دورگه ای گفتم ست. با  ش نمیدونم حکمت چیه که به هرکی --ن

دل میبندم بهش نمیرسم. قبل تو فرشته بود اما بعدش فقط تو بودیو تو. کسی که 
ماه صتاحب قلبم شتد. کستی لبخند به لبم نشتوند،هم اتاقیم شتد و در آخر 6-5تو 
کو به چشتتمام کشتتوند. تو نجیب زاده ای و به درد منه گرگ زاده نمیخوری. اشتت

به دختر و خواهر  چه  کار بوده. آس خونخوارو  پدرش خالف ندر  پدر ا کستتتی که 
 .سرهنگ؟ برای گرگ زاده ها عشق یعنی حماقت

دختر سرهنگ،رکب زدیو نقش بازی کردی ولی نمیدونم چرا هنوزم خاطرت عزیزه. 
اینکه دوستتتتت ندارم. میرم تا تو راحت باشتتتی. میرم تا خودم  میرم نه به خاطر 

راحت باشم. میرم تا دغدغه ات یه آس دل با دستای خونی و دسبند زندان نباشه. 
 .مواظب خودت باش

 دست منو بگیر و همپا باش فکر یه پرسه زیر رگبارم

 دار و ندارم برق چشماته پیراهنی از خون به تن دارم

 من شاهد قتل خودم بودم تقویم من توو خون شناور بود

 یه روزگاری عشق معنا داشت وقتی رفیق مثل برادر بود

 خندها دندون نشون میدنآغوشها بوی تله دارن لب

 توو دست هر سایه یه ساطوره از فیلم ما پایانو دزدیدن

 من عاشقت هستم ولی میرم من عاشقت هستم خداحافظ

 میخوامت اما چاره موندن نیست پشت چراغ تا ابد قرمز

 آوازهای برگی بسه من وارث مشت پدر بودم
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 من وارث خشم خیابونا من وارث چشمای تر بودم

 هستم ولی میرم من عاشقت هستم خداحافظمن عاشقت 

 میخوامت اما چاره موندن نیست پشت چراغ تا ابد قرمز

 ♠تارا♠

شتم،بدون سر و صدا از سیستمش بیرون اومدم و  با کپی کردن مدارکی که نیاز دا
شدم و بعد از اینکه از چند تا  ستم مورد نظرم  سی تمام رد پاهارو پاک کردم. وارد 

با دقت از نظر رمز و فیلتر عبور ک ردم به مکان مورد نظرم رستتتیدم. استتتامی رو 
گزروندم. با دیدن حرف عالفع دقتم بیشتر و بیشتر شد. همزمان با دیدن اسم مورد 
نظرم موسو نگه داشتم. با ناخنم خط فرضی و صافی زیر اسم کشیدم و به انتهای 

صدای آرمی زمز  ضربه زدم و با  صفحه  سیدم دوبار با ناخن روی  --مه کردمکه ر
 .پیدات کردم

💣💣💣 
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لنزای قهوه ایمو گشاشتم تو چشمام و چتریای کاله گیس بلوندمو از زیر شال ریختم 
شنه  شال  5بیرون. مانتوی کوتاه و تنگ قرمزم همرنگ کفشای پا سانتیم بود و به 

شتم و  شده بودم و این الزم بود. کیف مشکیمو بردا شلوار مشکیم میومد. جلف  و 
خودم نگاه کردم  BMW حالیکه از خونه خارج میشتتدم در پارکینگو باز کردم. به در 

ولی از کنارش رد شدم و سوار زانتیای نقره ایم شدم. احتمال تعقیب و گریز نبود و 
 .رو از پارک در بیارم BMWدلیلی نداشت

از خونه خارج شتتدم و آهنگ شتتیش و هشتتتی که به تیپم بخوره گشاشتتتم. نگاهم 
و برستتی ،گوشتتام آهنگو تحلیل و مغزم فرصتتت باقی مونده ارو محاستتبه جاده ار 
 .میکرد

چهار روز به اتمام فرصتی که از آراز گرفته بودم مونده بود و این یعنی تو این مدت 
کم باید همه چیز حل میشتتد. پرونده دارک به آخراش رستتیده بود و جلستته فردا 
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بعد از نیم ستتاعت به منطقه  آخرین جلستته دادگاه میشتتد. فرا حکم رو میبریدن.
مورد نظرم رستتتیدم. به اطراف نگاه کردم و رو به روی پاستتتگاهی که اونجا بود 
سگاه دوختم و  سر در پا شدم. نگاهمو به  شینو با یه فرمون پارک کردم و پیاده  ما
بعد چرخوندم و رسیدم به آسایشگاهی که دو ساختمون با پاسگاه فاصله داشت. 

و کیفی که آورده بودمو از رو صتتندلیه عقب برداشتتتم.  نفستتمو محکم فوت کردم
 .سالم. صابری هستم. با مدیریت کار دارم--رفتم تو و رو به اطالعات گفتم

اطالع --تیپ و قیافه ام اصتتتال به لحنم نمیخورد. نگاه دقیقی بهم انداخت و گفت
 .داده بودن میابد. تشریف ببرید طبقه چهارم انتهای سالن

رو زدم و نگاهی به آینه انداختم. با  4رفتم سراغ آسانسور. دکمه تشکری کردم و 
شالم از اتاقک  صاف کردم  سور نگاه گشرای دیگه ای انداختم و با  سان ستادن آ وای
فلزیش اومدم بیرون. تا انتهای ستتتالن راه طوالنی نبود. با قرار گرفتن رو به روی 

ص شنیدن  شیدم و در زدم. با  دای مردی که میگفت اتاق مدیریت،نفس عمیقی ک
بفرمابد درو باز کردم و رفتم تو. ابروهام با دیدن مرد پشتتت میز باال پرید. اصتتال 

شنا میومد. از جاش پا  30انتظار دیدن یه مرد تغریبا  شتم. به نظرم آ ساله ارو ندا
 .بفرمابد بشینید--شد،لبخندی به روم زد و گفت

ستم رو مبل رو به روش و با دقت نگاهش کرد ش ست و گفتن ش --م که آروم ن
 امرتونو بفرمابد؟؟

آها. یادم اومد. این مرد عجیب شتتبیه پستتر یکی از کستتابه که قرار بود به جرم 
دخالت تو کار یکی از اعضتتای نزدیک حاکم ستتیستتتم و اطالعاتشتتو بترکونم. کیفو 

 .نگین صابری هستم--گشاشتم جلوی پام و گفتم

خانم صابری؟پدرم گفته --ند شد و گفتلبخند عریضی به لبش نشست. از جاش بل
 .بودن میابد

 پدرتون؟--

 .بله. مدیر پدرم هستن اما چون حالشون خوب نبود امروز من اومدم--پسره
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صابری رو از نزدیک دیده --سری تکون دادم که ادامه داد من خودم چند بار آقای 
 .بودم. مرد نازنینی بود. خدا رحمتشون کنه

 ....یلی بزرگیم داشتن آقایبله. پدربزرگم روح خ--

 .بنیامین شادمان هستم--پسره

 .آقای شادمان--

 .به هر حال که من خوشحال شدم از دیدنتون--شادمان

 .اینم مبلغی که پدربزرگم برای اینجا کنار گشاشته بود--ساکو گشاشتم رو میز و گفتم

 .ممنونم. هم از شما هم از آقای صابری--لبخندی زد و گفت

 که کار پدربزرگم تو این موسسه ها چی بود؟میدونید  --

 .بله. کمک و سرزدن به افرادی که کسی رو ندارن--شادمان

 .میخوام از این به بعد راه پدربزرگو ادامه بدم--

 .خوشحال میشیم از همکاری با شما--شادمان

 85پارت 

 ...میشه لیست این افرادو بدین--

 از امروز شروع میکنید؟--شادمان

 .تره که باهاشون آشنا بشمبله. به--

روی میزشتتو که به هم ریخته هم بود یکم اینور اونور کرد بعد از زیر انبوه کاغشایی 
در کل چهار نفر هستتتتن که اینطورین. --که اونجا بود یکی بیرون کشتتتید و گفت

 .بفرمابد. این شماره اتاقاست

تاق بیرون او تاهی از اون ا یه کو حافظ خدا با  مدم. مقصتتتدم برگه ارو گدفتم و 
شخص بود. اتاق  شکوک   112م شو اینجا زده بودن ولی برای اینکه م شماره ا که 

سریو اومدم  سر زدم و خداروشکر که خواب بودن و  سه تا اتاق دیگه  شم اول به  ن



                 
 

 

 رانا|  آس پیکرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان

 کنید

 

159 

 

که رستتتیدم درو به آرومی باز کردم. مردی با موهای   112بیرون. پشتتتت در اتاق 
--ود. رفتم پشت سرش و آروم گفتمجوگندمی پشت به من رو به پنجره نشسته ب

 .سالم عمو

به آرومی برگشتتت طرفم. شتتباهت فوق العاده ای به هم داشتتتیم و این فقط به 
خاطر این نبود که عمومه. مادرش،یعنی زن عموی مامانم خاله ی مامانمم بود و 
شو دوخت بهم و با گنگی  شمای یخی ما هر دو به مادر بزرگ مامان رفته بودیم. چ

ستتختیه زیادی کشتتیدی. خیلی چیزارو ازت --رد. کنارش نشتتستتتم و گفتمنگاهم ک
گرفتن،ولی قول میدم....قول میدم همه چیزو عوض کنم. کستتتی که این بالهارو 
شه. توام برمیگردی به زندگیه عادی. دوباره کمکت میکنم  سرت آورده مجازات می

 .همونی بشی که بودی

ط چند روز مونده. بعدش میام فق--دستتتای چروکشتتو بین دستتتام گرفتم و گفتم
 .میبرمت

لبخند محوی روی لباش نشتتتستتتت. با دیدن لبخندش منم لبخندی به همون نا 
سیدم و گفتم شو آروم بو ست شدم. د سی زدم و از جا پا سو برمیگردم عمو. --مح

 .منتظرم باش

ستاده بود گفتم شادمان که تو راهرو وای دیگه کم --از اتاق بیرون اومدم و با دیدن 
 .رخص میشم آقای شادمانکم م

 سر زدید؟ تموم شد؟--شادمان

 .بود بیداره 112بله. سه نفر خواب بودن. فقط با آقایی که تو اتاق --

 .بله. اگه اشتباه نکنم...آقای اشکان احتشام--شادمان

 .پس احتشامن؟با من که صحبت نکردن--

سردگی هاد. نمیتونن --شادمان شی دارن و همین طور اف شون فرامو صحبت ای
 .کنن
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آره خب. با اون داروهایی که میریزید تو حلقش معلومه نمیتونه. سری تکون دادم 
 بازم خدمت میرسم. فعال خداحافظ--و گفتم

بعد خداحافظیه مفصتتلی که راه انداختیم خودمو تغریبا از آستتایشتتگاه پرت کردم 
 بیرون. چرا انقدر پر چونه بود؟

ارهایی که باید فردا انجام میدادم فکر ستتوار ماشتتین شتتدم و با زدن استتتارت به ک
 .کردم

 86پارت 

 ��نیاز��

 آروم باش. چیزی نشده که؟--با درد خودمو تکون دادم که نادیا گفت

 تو میدونی من نفوذیم و بدون هیچ خصومتی اومدی دیدنم؟--با بهت گفتم

شاید نفوذت به زنده موندن بچه ام ختم شه. پس چرا باهات --لبخندی زد و گفت
 .صومت داشته باشمخ

سرمو رو بالش جا به جا کردم و گفتم امیدوارم --لبخند محوی به مهربونیاش زدم. 
 .که همه چیز ختم به خیر بشه

حرفی نزد و به لبخند کوچیکی اکتفا کرد. داشتم با ریشه ی شالم بازی می کردم و 
 چیزی شده؟ مضطربی؟--فکر میکردم بگم یا نه که گفت

اممممم. میگم....چرا دان تا االن نیومده مالقاتم. یه --دم و گفتملبمو با طبون تر کر 
 .هفته است به هوش اومدم ولی ندیدمش

ندی زد و گفت با --حس کردم هول کرد. لبخند نیم ب دانی...خب اون...اون داره 
 .آراز همکاری میکنه تا زودتر حاکمو گیر بیارن

 انداختش زندان؟--با تعجب گفتم

 .اطالعاتو جمو آوری میکنه تا به دستش برسونهنه...داره --نادیا
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کاری --اخمی کردم و گفتم ما هم با  ید  ید و دار حاکمو زد ید  حت ق قدر را چرا ان
 میکنید؟

شیم. پدر و --نادیا حاکم در حق هیچ کدوم از ما خوبی نکرده بود که االن باهاش با
استتتفاده مادرمو که اون به کشتتتن داد،از پدر ستتامم برای نگهداشتتتنش تو گروه 

 .کرد،تارا رو هم که از پدر مادرش جدا کرد. اون با ما نبود که ما با اون باشیم

 شما حاکمو دیدید؟--سرمو تکون دادم و گفتم

چپ و راستتتت کرد و گفت یه. --ستتترشتتتو  یدونن اون ک نه. فقط ستتته نفر م
 .تارا،شاهین،پدرام

 اون دوتای دیگه کین؟--

ابطاشتتون میگفتن،رابطاشتتون به رابطای اونا هر چی حاکم میخواستتتو به ر --نادیا
 .میانی و رابطای میانی به رابطای ما میگفتن. اونا دست راست و چپ حاکمن

 پس آس پیک چی؟ اون چی بود؟--

 .اون دست پرورده حاکم و احتماال وارث و جانشینش بود--نادیا

 .آهااااا. که اینطور--متفکر گفتم

بهش انداختم. خوب خیلی شبیه دان بود  صدای دیگه ای از نادیا در نیومد. نگاهی
و این باعث میشتتد دلتنگ برادرش بشتتم. تو دهنیه محکمی به دلم زدم تا دیگه از 
سرهنگت  شش بیاد چی؟ ههیفکر کن بابای  این چرتا نبافه. اما اگه اونم از من خو
صد. بابام؟ خب بابام...ای بابااااا. عجب گیری افتادما. حاال من چیک ار بشاره. یه در 

 کنم؟

 چیو چیکار کنی؟--نادیا

 .هیچی هیچی. سرم درد میکنه--اوا. بلند گفتم؟ هول گفتم

 .اگه خیلیه برم دکترو خبر کنم--بلند شد و گفت

 .نه. خوب میشه. نمیخواد صداشون کنی--سرمو تکون دادم و گفتم
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 نگاه گشرایی بهم انداخت و نشست. هر دومون تو فکر بودیم. اون احتماال فکر بچه
 .اش و من تو فکر این حس عشاب آور

 87پارت 

 ��آراز��

 با اون دختره چیکار کردی؟--کتمو از رو دسته مبل برداشتم که عمو گفت

 کدوم دختره؟--بی حواس گفتم

 .جواهرتو میگم دیگه. دختر احتشام--عمو

 .هیچ خبری ازش ندارم--نگاهمو برگردوندم سمتش و گفتم

 یره؟به نظرت میتونه حاکمو بگ--عمو

 .تنها کسی که میتونه حاکمو به دام بندازه اونه--

 .شاید بتونه--عمو

 ...حتما میتو--

اینجا نوشتتته آس --صتتدای زنگ مبایلم حرفمو برید. عمو مبایلو برداشتتت و گفت
 .پیک

ابروهام باال پرید و با یه خیز رفتم اونور مبل و مبایلو از دستتتتش گرفتم. خندید و 
 .و این فقط به خاطر کارهبعد به من میگه عم--گفت

 بله؟--لبخند نیم بندی بهش زدم و ارتباطو برقرار کردم

 .سالم--تارا

 .سالم--

 .داریم به راند آخر نزدیک میشیم--تارا

 چیکار میخوایی بکنی؟--
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امشب یه مهمونیه. مهمونیه گیر انداختن دارک. همه هستن. همه ی کسایی --تارا
هستتتیم. ولی نه تو مهمونی،تو عمارت باغی که  که با حاکم کار میکنن. منو حاکمم

 .مهمونی توش برگزار میشه. میخوام کم کم این بازیو تموم کنم

 من چیکار کنم؟--

یاتو و همین طور تمام مدارکی که جمو کردیمو برات ایمیل کردم. فردا --تارا جزئ
ساعت  شم، تو ایمیلم نوشتم...همه ار  12شب  شید ولی بهت گفته با و وارد عمل ب

دستتتتگیر میکنی جز چهار نفر. من،حاکم و دوتا از ستتترکرده های حاکم. اونا و من 
تویه اتاقی که رو درش طرح چهار آس پاستتتتور داره هستتتتیم. اون دو نفر میان 

 .بیرون ،اونا رو بگیرین ولی حاکمو من خودم تحویلتون میدم

 از کجا مطمئن باشم؟--

از اونجایی که اون جانی --تصتتتدای ستتتابدن دندوناش اومد. با عصتتتبانیت گف
خوهرمو جلوی چشمام سوزوند و تا من خورده حسابامو باهاش تصویه نکنم آروم 

 .نمیشم. به بابام بگو پرونده اش داره حل میشه. تیمشو آماده کنه

بدون اینکه فرصتی بده قطو کرد. صدای بوق پیچید تو گوشی. نفسمو بیرون دادم 
 یختی؟چی میگفت؟ به هم ر--که عمو گفت

 .میخواد به باباش بگم نیروهاشو جمو کنه تا حاکمو گیر بندازیم--

 .خب اینکه خیلی خوبه--عمو

 .خوبه. اما نه تا وقتی که خودش میخواد حاکمو بیاره--

نگران نباش. اون با حاکم بزرگ شتتتده،خودش میدونه چیکار کنه،اون دختر --عمو
 سرهنگه. یادت که نرفته؟

 .براش نگران عمو--

 بعد از پشت سر گشاشتن اونهمه آموزش آخر دلت سرید؟--عمو
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شم یخی باختم که تو فرهنگ لغاتش -- شکیه چ سرید عمو. دلمو به یه دختر مو م
 .عشق و احساس معنا که چه عرض کنم،وجود نداره

پس خودت خط به خط براش بنویس و --عمو دستشو گشاشت رو شونه ام و گفت
 معنا کن

 ...سخته عمو--

 .هست،اما شدنیه سخت--عمو

💣💣💣 

 88پارت 

 ♠تارا♠

کلتمو گشاشتتم پشتت کمرم و دارتامو ریختم تو جیبم. از تو باغ صتدای ارکستتر و 
آهنگ میومد. از ماشتتین پیاده شتتدم و بلیز مشتتکیمو مرتب کردم. پابز بود و هوا 
تغریبا رو به سردی میرفت. بلیز و شلوار چرم مشکی و کفشای پاشنه بلند مشکی 

ستم و براق شیدم. درارو ب شتم و پو صندلیه عقب بردا شیده بودم. کتمو از رو  ی پو
 .بعد صدای قفل شدن ماشین به سمت در فرعیه باغ حرکت کردم

 .بیا تو--با رسیدم به پشت در چند تقه زدم که صدای حاکم بلند شد

در درو باز کردم و رفتم داخل. درست رو به روم وایستاده بود و با شاهین و پدرام 
--حال خوردن نوشیدنی بود. به هر سه شون سالم کردم. پدرام لبخندی زد و گفت

 .کم پیدا شدی آس پیک

خودتم میگی آس پیک. یه آس مستتئولیتای زیادی در برار آشتتیانه داره. در حال --
 .انجام وضایف بودم

 .پشیمونم کردی آس پیک--با حفظ لبخندش گفت

 از چی؟--
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سرم برات آستین باال بزنم. اما نه.  دیدم داری پیر دختر --پدرام شی،گفتم برای پ می
 .حاال که میبینم پسرم روز اول با این صدای جدیت سکته میکنه

 .پسرتو نگهدار واسه خودت--

امروز جشتتنه. بحثو بشارین کنار. بیابد یه دستتت حکم --حاکم لبخندی زد و گفت
 .بازی کنیم

 .این دفعه یار تابان میشممن --همه امون پشت میز نشستیم که پدرام گفت

--ستتاله گفت 47شتتاهین گه نستتبتا از اون کوچیکتر بود شتتاید دوستتال،حدوده 
 چیشده؟ همیشه که با تارا بودی؟

 .همیشه به امید برد باهاش بودم--پدرام

شاهین و پدرام جاشونو عوض کردن و مشغول انداختن کارت شدم تا حاکم تعیین 
تابان،خدایی --شاهین تک خنده ای کرد و گفتبشه. اولین آس افتاد جلوی حاکم. 

 بگو چیکار میکنی همیشه حاکم تویی و کل دستا رو هم میبری؟

تابان به خنده ای اکتفا کرد و من به هر کی پنج تا دادم و منتظر موندم تا حاکم 
 .حکم خشته--خالشو انتخاب کنه. بعد مدتی گفت

ب گاه کردم. دوباره شتتتروع کردم کارتا رو پخش کردن. در آخر  ه کارتای خودم ن
 .دست نسبتا خوبی داشتم. همه اش قرمز جز دو تا سیاه

شنیزی که حاکم انداخت اولین رنگو  آخرین نفری بودم که کارت میندازه. با آس گ
 .بازی کردم و کارتارو با دوی خشت جمو کردم

مو دومین کارتی که انداختم آس دل بود. به ترتیب تا آخر کارتارو منو شتتاهین ج
 .کت. حاکم کت--میکردیم. هفتیم کارتو جمو کردم و گفتم

 چیشد؟--که پدرام ناباورانه گفت

 .حاکم کتی شد--شاهین خندید و گفت

 .باالخره تونستی. یه دست دیگه--تابان با تحسین نگاهم کرد و گفت
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 ...حاکم بام--دست بعدیم به همون ترتیب بردم و گفتم

 89پارت 

م موند. به ستتاعت که یه ربو به دوازده رو نشتتون میداد نگاه پدرام خیره به دستتت
شدن.  شون بود بیهوش  نگاه کردم. تا االن احتماال همه مهمونا با دارویی که تو غشا

 چطور ممکنه؟--تابان با تعجب گفت

 .همیشه امکانش بود ولی من خودم نخواستم که نبردم--

 یعنی چی؟--تابان

نخواستم رو دست کسی بلند بشم که با هیچی. دنبال معنیش نباش،فقط بدون --
دستاش از رو زمین بلندم کرده بود و رو پله های قدرت وایستونده بودتم. غافل از 

 ...اینکه

رو جنایتایی که کردی چشتتمامو بستتتم. نخواستتتم --نفستتمو فوت کردم و گفتم
 ...جنایتکار بشم و نشدم ولی تو....تو بدترین جنایتو در حقم کردی تابان ستوده

شاهین. آروم لب زد سمت  شت و برد  شو از روم بردا لطفا تنهامون --نگاه خیره ا
 .بشارید

هر دوشتتتون ستتتری تکون دادن و رفتن بیرون. دوباره به ستتتاعت نگاه کردم بعد 
 .چیشده؟احساس خطر کردی--چشمامو انداختم تو چشمای تابان و گفتم

 ام داشته باشی؟تو چه خطری میتونی بر --لبخندی زد و با آرامش ظاهری گفت

صدای شلیک از بیرون به گوش رسید. با چشمای گرد شده نگاهم کرد که چشمامو 
تمام مدارک و تمام قاچاقایی که کردی اعم از استتتلحه و مواد --ریز کردم و گفتم

شد به لب تاپ  شا،همه و همه ایمیل  مخدر و قرا های روانگردان. قرار دادا،گزار
 اسم آشنایی نیست؟شخصیه ماهان احتشام. به نظرت 

 تو چه غلطی کردی؟--با عصبانیت غرید

 .کمک به بابام. راه دوری که نمیرفت--



                 
 

 

 رانا|  آس پیکرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          بیشتر به یک رمان مراجعه برای دانلود رمان

 کنید

 

167 

 

شو باز کنه که دارتی از جیبم  شو ست ک سمت من که کناز میزش بودم و خوا اومد 
در آوردم و پرت کردم سمت بازوش. اخماشو کشید تو هم،دستاش شل شد و چند 

 ...لحظه بعد افتاد جلوی پام

 ��آراز��

یه. آروم  به ک به چیه کی  تا ببینیم چی  نارو بیهوش،جمو کرده بودیم  مام مهمو ت
رفتم ستتمت در ستتاختمون و واردش شتتدم. یه ستتاختمون دو طبقه با پله های 
باال  قه  به طب باال. در حال رفتم  قه  له میخورد و میرفت طب مرمرین. از دو طرف پ

عاتی که تارا داده بود،اون دو نفر بودم که رو پله ها دو نفرو دیدم. با توجه به اطال
سم لحظه ای مکث کردن و  ضوی و پدرام نیک خواه بودن. با دیدن لبا شاهین مرت
سمت کمرش پله ها رو دوتا یکی کردم و مقابلش  شون رفت  ست یکی همین که د
صورتم  شتش نیومده تو  شونه اش که تکونی خورد م شنه زدم تو  ستادم. با پا وای

شت شاهین از پ شت.  سریو به قول نیاز جفتک انداختم که از  برگ شد که  نزدیکم 
پله ها پرت شتتد پابن. بعد از مشتتت و لگدایی که زدیم و خوردیم اون یکیم از پله 
ها پرت شتتد پابن ستتریو رفتم پابن که پدرام از غفلتم استتتفاده کرد و تیری به 

ون کردن. سمتم شلیک شد. با سوختن بازوم همزمان افرادمون ریختن تو و جمعش
 حاکم کجاست؟--بازومو تو دستم گرفتم، رفتم جلوش و پرسیدم

افعیه دارک حاال شده سرهنگ مملکت؟ تا آس --پدرام پوزخندی زد و شاهین گفت
 .پیک با حاکمه دیدنش براتون آرزو میشه

خب خیالم راحت شد. پس پیش تاراست. آخه میدونی،وقتی --لبخندی زدم و گفتم
س سرهنگ افعیه دارک میتونه  شه چرا آس پیک حکم نتونه دختر  رهنگ مملکت ب

 مملکت باشه؟

 .ببرینشون--با چشمای گرد شده نگاهم کرد که رو به امینی گفتم

اطاعتی گفت و اونارو ازم دور کرد. با ورود ستترگرد شتتجاعی فهمیدم نمیتونم زیاد 
 سترهننننگ؟ سترهنگ--اینجا موندگار باشتم و همین طور هم شتد. با دیدنم گفت
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عجله عجله. االن عفونت میکنه. خاک بر ستتتر شتتتد پاستتتگاه. بدوبد. بدوبد که 
 .آمبوالنس منتظره. وای

از کنارش گششتم و رفتم بیرون. این گلوله منو نکشه وراجیه این پسر میکشه. حاال 
 اینارو ول کن،تارا کجا رفت؟

 90پارت 

 ♠تارا♠

رو به روش روی صندلی انداختمش رو صندلی و دستوپاشو با طناب محکم بستم. 
نشستم، لیوان آب رو از روی میز برداشتم و ریختم تو صورتش. تکون سختی خورد 

 .و چشماشو باز کرد

شه که نتونست. خیره تو چشماش نگاه کردم و گفتم ست بلند  گیر --با دیدنم خوا
افتادی حاکم،اونم گیر کستتی که تمام حقه هاتو از بره. خوب،تعریف کن. چی شتتد 

 وری شد؟که اینج

 .توام مثل اون پدرت و مادر بدتر از پدرت آشغالی--باالخره صداش در اومد

 خیلیم خوب. اونوقت تو چی هستی؟--

سکوت نگاهم میکرد که گفتم ستی که --تو  سی ه ستی؟ تو ک میخوایی بگم کی ه
 .همیشه بازنده بوده. سی و خورده ای سال پیش از پدرم باختی و حاال از دخترش

 .چی نمیدونیتو هی--حاکم

سانتیه تو دستم بازی میکردم  6بلند شدم و وایستادم جلوش. درحالیکه با چاقوی 
 اتفاقا همه چیو میدونم. اونم با سند و مدرک. میخوایی برات تعریف کنم؟--گفتم

 .الل که نیستی. یه چیزی بگو--همونطور خیره نگاهم کرد که گفتم

ستتانتیه چاقو رو کشتتیدم رو  4غه وقتی دیدم حرف نمیزنه جیخی زدم دورش و تی
نظر تو زیادم مهم نیست. خودم تعریف میکنم برات....یکی بود --شونه اش و گفتم

نفری دو تا پستتر بودن اونم برادر. این برادرا یکیشتتون  4یکی نبود...تو یه خانواده 
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ماهان بود،اونیکیشتتون اشتتکان. بابای قصتته امون مرد. مامان قصتته رفت دوباره 
 .و حاصل این ازدواج شد یه پسر دیگه به اسم...تابان. تابان ستوده ازدواج کرد

گششتتت و گششتتت. همه چی خوب بود ولی یهو اشتتکان --برگشتتتم جلوش و گفتم
شو با  سطح پابن با بابای معتاد. دختری که حکم مرگ شق یه دختر  شد. عا شق  عا

تابان  ندونم کاریاش صتتتادر کرد. دختری که تو باشتتتی. گلرخ ایرجی...ملقب به
ستتتوده و حاکم. چراحاکم؟ این بازیا چی بود راه انداختی؟ چرا از استتم عموی من 
برای کثافت کاریات استتتفاده کردی،خودشتتو با استتم برادر مرده اش انداختی تو 
یادش بره؟  مه چی  که ه ندی  مه قرا بهش خورو عال یه  گاه و  آستتتتایشتتت

دنش مجهوله،عمو رو هم البته،هوشمندانه کار کردی. تابان اسمیه که دختر پسر بو
با اسم برادرش انداختی گوشه آسایشگاه تا کسی دنبالش نگرده. آخه کی دنبال یه 

 مرده میگرده. نه؟

خب. حاال --خم شدم و نشستم پابن پاهاش که به صندلی بسته شده بود و گفتم
 .تو بگو. بشار این داستانو از زبون چرخوننده این چرخ گردون هم بشنویم

رستتیدی به آخر --رخورده اما همچنان با غرور نگاهم میکرد که گفتمتو ستتکوت،ستت
شم  شحال می ست بابام. قبلش خو سپرمت د خط گلرخ ایرجی. من در هر حال می
خرج یه جراحیه پالستتتتیکو بشارم رو دستتتتت،پس تا قبل از اینکه از این چاقو کار 

 .نگرفتم و صورتتو پاره پوره نکردم تعریف کن

 .صدام ترسید یا چشمای عصبیم که شروع کردنمیدونم از خشم تو 

 91پارت 

 ♥دانیال♥

شه  سته بودیم ولی با این تفاوت که االن نق ش سه تامون مثل قدیما دور هم ن هر 
شد و گفت --ای نبود. االن منتظر بودیم بریزن تو خونه و ببرنمون. نادیا جا به جا 

 پس کی میان؟

 برای زندان رفتن عجله داری؟--سام
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 .نطوری میدونم بچه امون در امانهای--نادیا

 میدونی شاید حکممون اعدام باشه؟--نگاهمو چرخرندم سمتش و گفتم

شد و گفت شک  شماش غمگین و پر ا شم بازم --چ ست. اگه اعدامم ب برام مهم نی
 .ناراحت نیستم،چون بچه امو خودم نکشتم

 یعنی حاکم دستگیر شد؟--سام نفس عمیقی کشید و گفت

 .میشد تارا خبرمون میکرد نه اگه دستگیر --

 .نکنه فرار کنه--نادیا با ترس گفت

در رفتن از دست تارا افسانه است. --سام دستاشو گرفت و با آرامش ظاهری گفت
 .نترس، آس پیک همه چیو رو به راه میکنه

 .کاش زودتر دستگیرش کنن--نادیا در حالیکه چشماش از ترس دو دو میزد گفت

 .هیچی نمیشه. نترس--فتسام سرشو گرفت بغلش و گ

مبایلمو برداشتتتتم و نگاهمو دوختم به عکستتتش. این عکستتتو وقتی انداختم که 
شیدم رو  شتمو ک شحالی میکرد. انگ شت از دیدن برادرش خو سش نبود و دا حوا

شماش و تو دلم شه. باید تو ذهنم نبت --چ تا چند وقت دیگه،دیدنت برام آرزو می
 .بشی

 ♠تارا♠

 .شروع کن--منشستم رو به روش و گفت

مامانم  --لباشتتو با زبونش تر کرد. چشتتمای قهوه ایشتتو تو حدقه گردوند و گفت
وقتی کوچیک بودم به خاطر کتکایی که از بابام خورد از پله ها پرت شتتتد پابن. 
جون دادنشو با چشمام دیدم. گششت و گششت تا بابام رفت تو کار مواد. اون وقتا 

جون کندن شتتتهریه دانشتتتگاهمو در میاوردم. ستتتاله بودم که با  20من یه دختر 
شید هم میخرید هم  شتیمو این نداری ما رو مجبور به هر کاری میکرد. هم میک ندا
شهریه دانشگاهو جور کنم مجبور شدم  میفروخت. وقتی دیدم هیچ جوره نمیتونم 
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با بابا همکار بشم. اون وقتا اوایل آشنابم با اشکان بود. اشکانو دوست داشتم. با 
اینکه پولدار بود نه فخر میفروخت نه از باال نگاه میکرد. خاکی و مهربون بود. کم 
کم با هم آشتتنا شتتدیم و من فهمیدم برای چندمین بار پستتری داره ستتمتم جشب 
میشتته. از خودم تعریف نمیکنم اما اون وقتا خوشتتکل بودم. جوری میتونستتتم هر 

 .دلی رو به لرزه در بیارم

صورتش چرخ سال دار بود اما نگاهمو تو  سن و  وندم. دروغ هم نمیگفت،با اینکه 
 .هنوزم خوشگل بود

شید و ادامه داد شد. تنها --نفس عمیقی ک شید و حالش بد  شب بابام زیاد ک یه 
کستتی که میتونستتتم ازش کمک بگیرم اشتتکان بود. بهش زنگ زدم و اونم اومد. 

شتتت که حس وقتی فهمید بابام دردش چیه خیلی خجالت کشتتیدم. یه مدت گش
کردم رفتاراش عوض شده. وقتی پا پیش شدم فهمیدم بابام برای داشتن من شرط 

 .جور کردن مواد واسش گشاشته. از بابام متنفر بودم،متنفرتر شدم

 92پارت 

 اگه متنفر بودی چرا ولش نمیکردی؟--

 .بابام بود. بد بود،ولی بازم بابام بود--گلرخ

 .خب. ادامه بده--

شک--گلرخ ستم. هیچ عالقه ای نبود و من به ا شو میخوا سته بودم چون پول ان واب
اون برای من یه عابر بانک زنده بود،پس به زنده بودنش احتیاج داشتتتتم.. به بابا 
گفتم دست از سرش برداره. به بابک،همونی که بهمون کار میدادم گفتم بیخیالش 

 .ر وقتمبشه. ولی نشد. نشد تا روزی که یکی از برادرای اشکان اومد س

 تابان؟--با دیدن سکوتش گفتم

آره. تابان. اومد ستتراغم و دعوا راه انداخت. بهم گفت --ستترشتتو تکون داد و گفت
بیخیال برادرش بشتتم. میدونم باورت نمیشتته ولی من تو همون برخورد اول ازش 
خوشتتم اومو. خیلی هم خوشتتم اومد. پوستتتش ستتیفید بود و موهای کوتاهش 
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موهاش میجنگید. اون چشمای آبی یخی دل و دینمو مشکیه مشکی. چشماش با 
 .با خودش برد

سط حرفش و گفتم سمش --پریدم و نیومدم از دلدادگیت بگی. اومدم بگی چرا از ا
 استفاده کردی؟

همون وقتا بود که اشتتکانو کشتتتن و منو از گروه --تو چشتتمام خیره شتتد و گفت
ا اینکه،تا اینکه اونشب رفتنم انداختن بیرون. دیگه نون شبمم به زور پیدا میکردم ت

قمارخونه. یه مقدار داشتتتم و ستترش شتترط بندی کردم. به لطف بابای قمارباز و 
تریاکیم به حکم وارد بودم. با کسی شرط بستم که گفت اگه بتونم ببرمش نصف 
سه خودم.  شه وا شو میده به من تا آبش کنم و تمام و کمال پولش می سلحه ها ا

سریو تر اون چیزی که فکرشو میکردم بردم. حاال قبول کردم و بازی کردی م. خیلی 
شب  شد. اون  ستاده می شورای جنگی فر سلحه که باید به ک من بودم یه کامیون ا
وقتی بابا دید دستتت خالس اومدم،افتاد روم و شتتروع کرد به زدن. وقتی میزد... 

خالی کردن حرا بود  یدونم  تادم. نم مانم اف ما تک خوردن  یاد ک یا وقتی میزد 
شتم و  سیخ تریاکشو از رو پیک نیک بردا جنون آنی که تا به خودم اومدم فهمیدم 

 .فرو کردم تو گردنش

 .اون اولین قتل زندگیه من بود. قتل پدرم--چشماشو باال آورد و گفت

ستاد و گفت شو با آه بیرون فر س ستش که انگار --نف شتم تو د سیخو جوری گشا
ستتیخ. از خونه زدم بیرون و رفتم تو  حین کشتتیدن بدنش شتتل میشتته و میفته رو

خیابون. ستتترگردون کوچه ها بودم که یه ماشتتتین محکم جلوی پام ترمز کرد. با 
 پابن اومدن راننده کپ کردم. میدونی کی بود؟

 کی بود؟--

سر برادرش بود. تولدی که برای اون --گلرخ شب تولد اولین پ شب  تابان بود. اون
خاستتتتگاری کرده بود و تابان داغون بود. تا  مرگ بود. اونشتتتب بابات از مامانت

تونستتته بود خورده بود و هی هزیون میگفت. حرف از کشتتتن بابات میزد و بعد 
گریه میکرد و میگفت:من برم داداشمو بکشم؟ حرف از کشتن مامانت میزد و بعد 
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میگف:چرا باید کستتیو که در حد مرگ دوستتت دارم بکشتتم؟ با خودش درگیر بود. 
شد با دیدنم تو  بردمش خونه سرش بیدار موندم. وقتی بیدار  صبح باالی  اش و تا 

خونه اش تعجب کرد اما ستتریو خودشتتو جمو کرد و ازم پرستتید اونجا چخ غلطی 
میکنم. بهش گفتم ما با هم میتونیم پدر مادرتو نابود کنیم اما ورداشتتتت پرتم کرد 

جمو کرده بودم و  بیرون. بعد از اون خیلی بهش نزدیک شتتتدم. جنازه بابامم که
آزاد آزاد بودم. اسلحه هارو فروختم و با پولش از همون آدم اسلحه های دیگه ای 
خریدم. کلی زحمت کشتتتیدم تا باند خودمو زدم و به خاطر قماری که توش برده 

 .بودم اسمشو گشاشتم حکم،حاکم شدم، قدرتمند شدم،واسه خودم کسی شدم

 93پارت 

 ؟تابان این وسط چیکاره بود--

تابان هیچکاره بود...بعد از اینکه حاکم شتتتدم خیلی دنبالش گشتتتتم. اون --گلرخ
موقو همه منو به اسم حاکم میشناختن و هیچ اسم دیگه ای از من به گوش کسی 

 ...نخورده بود تا اینکه

 تا اینکه؟--با سکوتش سوالی گفتم

یکشتتته. ستتتال پیش،فهمیدم بابات داره تو کارای من ستتترک م 14تا اینکه --گلرخ
تهدیدش کردم،اذیتش کردم،آدم فرستادم لتو پارش کنن ولی بیخیال پرونده نشد. 
همون وقتا بود که تصمیم گرفتم با گروگان گرفتن بچه هاش قضیه ارو تموم کنم. 
سری با  سافرت که گیرتون انداختیم بردمتون به اون خرابه. ک شتین میرفتین م دا

دید. نمیتونستتتتم بشارم زنده بمونه واستتته  زیرکیه تو در رفت و منو ندید اما روژا
 .همین یه پیت نفت خالی کردم روش و آتیشش زدم

باید اونکارو --به قیافه ام نگاه کرد و گفت چشتتتمای وحشتتتیتو اونطوری نکن. 
 .میکردم

 عموم چرا اونطوری شد و من چرا شدن آست؟--با عصبانیت غریدم
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فنون رزمی تستتتلط داری که بهم حمله کردیو من نمیدونستتتتم اونقدر به --گلرخ
سیب ببینه و تو  سرت آ شو هم نمیکردم  بتونی زمین بزنیم. وقتی هولت دادم فکر

ستتتاله...وقتی به هوش اومدی،اولین  14دچار فراموشتتتی بشتتتی. یه فراموشتتتیه 
شمات بود. یاد عموت افتادم و همون لحظه بود که بهم خبر  صویری که دیدم چ ت

ه وارد بشتته. باورم نمیشتتد عموت باشتته و دادن یکی پشتتت در میخواد بی اجاز 
 .فهمیده باشه تو رو من دزدیدم

شت. هنوزم میتونس دلمو بلرزونه. هر کاری کردم  سابقو دا تابان هنوزم جشابیت 
با من بیاد تو یه راه نتونستم. حتی نتونستم از نفرتش در برابر بابات ازش استفاده 

نش و انداختمش دیوونه کنم. خواستتتت بغلت کنه و ببرتت که زدم پشتتتت گرد
خونه. یه مدت به دستور من قرصابو بهش میدادن که همه چیو از یاد ببره و این 
ستفاده کردم و برای اون هویت  سمم ا سمش به عنوان ا شد و بعدش از ا طور هم 

 .جعلی ساختم

 یعنی الکی الکی یه خانواده ارو از هم پاشوندی؟--

بانو. الکی نبود. پدرت اشتتتکانو به من --گلرخ بدهکار بود،تابان خودشتتتو و تو تا
شتتتباهت بی اندازه ات به تابان و آموزشتتتایی که از پدرت گرفته بودی به من این 

 .اجازه ارو نمیداد که تو رم از بین ببرم. اما حاال میبینم اشتباه کردم

خیلی بد کردی ولی من کاریت ندارم. میستپرمت به بابام،عموم و قانون. پرونده --
شه. بد کردی. به خودت،به بابام،به عموم،به من،به خواهری حکمم دار  سته می ه ب

 .که جلوی چشمام به آتیش کشیدیش،به همه امون بد کردی گلرخ ایرجی

 ♣سام♣

 چی شدی؟--آخی گفت و رو تخت نشت کنارش نشستم و گفتم

 .از دیشب درد دارم. هی میره میاد--بیحال لب زد

 ن به من میگی؟ میخوایی بریم دکتر؟تو دیشب درد داری اال--ترسیده گفتم

 .نه بابا،طبیعیه--نادیا
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 دو شب طبیعیه؟--با تعجب گفتم

--با اطمینان ستتری تکون داد که دستتتمو کشتتیدم رو شتتکم برجستتته اش و گفتم
 ایشون قصد خروج ندارن؟

 .دو هفته مونده ها. عجله ی تو بیشتره انگار--نادیا خندید و گفت

 .اینم میدونست من چه حسی دارم زود تر میومداگه --نوازشش کردم و گفتم

 .قبول نیستا--نادیا

 چی قبول نیست هکرخانم؟--تکیه دادم به تاج تخت و اونم بغل گرفتم و گفتم

 .منو همونجوری نیان نبرن با حرفای تو میبرن--چپ چپ نگام کرد و گفت

فراموش  آخه هکرخانم من،نمیتونم--خنده ام بلند شد. پیشونیشو بوسیدم و گفتم
 .کنم چطوری پیش همیم که

حاکم هیچ خوبی هم که نداشتتت به درد وصتتال ما --ستترشتتو تکون داد و گفت
 خوردم. حاال لگم چی قبول نیست؟

 .بگو--

 بچه ات مثل تو خردادیه. برنامه ریزی کرده بودی؟--با لب و لوچه ی آویزون گفت

 .یدخندیدم و یه لحظه رفتم تو گششته که نادیا جیغ خفه ای کش

شو گاز میگیره. آخ  شو به کمرش گرفته و لبا شستم که دیدم دست ترسیده تو جم ن
چیشد نادیا؟ اصال اشتباه کردم باید --بلند دیگه ای گفت که خم شدم روش و گفتم

 .ببرمت دکتر

 .تروخدا زودتر فکر کنم داره به حرفت گوش میده--به دستم چنگ زد و گفت

 کدوم حرف؟--با گیجی گفتم

سام،خنگ بودی یا جدیدا شدی؟ گفتی زودتر بیاد داره --گرد کرد و گفتچشماشو  
 .میاد دیگه دارم از درد میمیرم یه کاری بکننننننن
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 ��نیاز��

با حس رگش زیر انگشتتتتم همونجارو ضتتتدعفونی کردم و محتویات آمپولو بهش 
سامو که سم  شد. ا صدای زنگ مبایلم بلند  دیدم یهو  تزریق کردم. با بیرون اومدنم 

--دلم ریخت. نکنه براشتتتون اتفاقی افتاده باشتتته؟ ستتتریو جواب دادم که گفت
 نیاز،نادیا دردش گرفته باید چیکار کنم؟

 .بیارش اینجا دیگه--

 .خوب دارم میارمش. دیگه چیکار کنم--سام

 .هیچکار. فقط هول نشو و با سرعت مطمئن رانندگی کن--

 .رهخیالت راحت. نیومده نمیفرستمش ب--سام

رفتم پشتتتت میز و با بچه هایی که تو بخش زنان زایمان بودن هماهنگیای الزمو 
انجام دادم. به صتتندلی تکیه دادم،مبایلمو از تو جیبم در آوردم و به عکستتی که تو 
گالریم بود خیره شدم. پشت میز با قیافه متفکر داشت شطرنج بازی میکرد که این 

ببین. بچه --آروم زمزمه کردم عکستتو گرفتم. دستتتی روی صتتورتش کشتتیدم و
 ماه دان؟ 6خواهرتم داره به دنیا میاد و تو نیستی. کجا موندی تو این 

سه  سیدم وا شمم چکیدو پاک کردم. باید به بقیه کارام میر شه چ شکی که از گو ا
همین برای آخرین بار صتتورتشتتو از نظر گشروندم و بعد با زدن دکمه کنار گوشتتیم 

 .صفحه ارو تاریک کردم

 ل دیوونه ام از تو تنها نشونم از تود

 یه عکس یادگاری که خودتم نداری

 شده رفیق شبهام وقتی که خیلی تنهام

 میگیرمش رو به روم بازم میشی آرزوم

 وقتی تو رو ندارم وقتی که بیقرارم
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 چشامو باز میبندم شاید بیایی کنارم

 یه عکس یادگاری شده رفیق شبهام

 خیلی تنهاممیگیرمش رو به روم وقتی که 

 چشمامو باز میبندم به گریه هام میخندم

 رفیق خستگی هام باز به تو دل میبندم

 ��آراز��

جرا --پوفی کشتتتیدم و با خستتتتگی خودمو انداختم رو صتتتندلی که شتتتایان گفت
 اینطوری میکنی؟

 .این دختره برای من اعصاب نشاشته--پیشونیمو ماساژ دادم و گفتم

 کدوم دختره؟--شایان

 .سرهنگ احتشامدختر --

 به به. دل دادی؟--شایان

 .دلو ولش کن. همش واسه خودش دردسر میخره--

تا شتتایان خواستتت حرفی بزنه صتتدای در اومد. بفرمابدی گفتم که تارا با همون 
 .بیتفاوتی همیشگی و چشمای یخی اومد نزدیکم و سالم کرد

. دختری که با بلیز جوابشو دادم و اشاره کردم بشینه. با چادر سختش بود راه بره
شتتلوار میرفت ماموریتو چه به چادر؟ ولی خب،باید ستترش میکرد. قانون پاستتگاه 
بود. شتتتایان با ابروهای باال رفته نگاهش میکرد که ضتتتربه ای به دستتتتش زدم. 

 .پس من دیگه برم--نگاهشو کشید سمتم و گفت

شد. همزمان با خروج اون تارا پا --شد و گفتسری تکون دادم که از اتاق خارج 
 منو چرا احظار کردی؟
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تارا،چند بار باید بهت گوشتتتزد کنم وستتتط ماموریتای ما خودتو ننداز --کالفه گفتم
 .وسط

ستتون فرار میکرد. --تارا شت از د شت  4اون دا سر این پرونده دا ماه جون کندنت 
 .دود میشد

رستنت دود بشه. تو نباید وارد عملیات میشدی. میدونی چقدر سگ دو زدم تا نف--
 .بازداشگاه

کمکتون کردم و پاداشتم بازداشتتگاه بود. ایول. --عصتبانی اوم جلوی میزم و گفت
 .چقدر انصاف

 95پارت 

عزیز من،تاراجان،تو االن نه مامور امنیت و عملیاتی نه آس پیک. تو االن یه آدم --
 .معمولی هستی،پس تو ماموریتا دخالت نکن و مثل یه آدم معمولی زندگی کن

یک --د رو میزم و گفتخم شتتت گه آس پ ندارم. ا های معمولی  نایی  ولی من توا
نیستم هنوزم توانابای آس پیک تو وجودم هست. وقتی شلیک کردم میدونستم 

 .از کنار گوشش رد میشه و بیهوشش میکنم

 .هر حرفی میزنم یه حرفی میزنی--عصبانی داد زدم

داره نه حرف ناحق. دیگه ام چون اون حرف حقه که جواب ن--بلندتر از من داد زد
 .به من دستور نده

نشاشتتت اصتتال حرف بزنم. چادرو از رو ستترش در آورد،گرفت دستتتش و با تمام 
 .سرعت زد از اتاق بیرون

چیکار کردی که --نفس عمیقی کشتتیدم که در دوباره باز شتتد. عمو خندید و گفت
 انقدر آتیشی بود؟

 .عمو،اصال به حرف گوش نمیده--با ناله گفتم

 .دل به کم کسی نبستی،آس پیک بوده ها--دوباره خندید و گفت
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یه اون روزا لبخندی اومد رو لبم و گفتم یادآور ها کستتتی بود که --با  آره. اون تن
 .تونست منو اسیر کنه

💣💣💣 

 ♠تارا♠

سو که بغل هم  صدای در اومد. یک لحظه ای گفتم و زیپ لبا شیدم که  سمو پو لبا
باز کردنش کستتری رو دیدم. کستتری لبخندی زد و  بود بستتتم. رفتم ستتمت در با

 خوشگل شدیا. تولد منه یا تو؟--گفت

 .کاش بابا اینطوری اعالم نمیکرد--نفش عمیقی شیدم و گفتم

 .تمام فامیل منتظر دیدنت بودن. االنم منتظر اومدنتن--کسری

بود و نگاه آخرمو به آینه انداختم. لباسم یه لباس بلند بود که آستیناش روی شونه 
تا کمر چستتبون. رنگ باالتنه اش نقره ای مات بود و از کمر به پابن دامن لخت و 
ول سرمه ای براق داشت. موهامو باز گشاشته بودم،بیشتر چتریام سمت راست بود 
و کمی از موهای شتتقیقه چپمو برده بودم باال و با یه گیره نگین دار آبی همون باال 

شته بودم. گردنبند خانوا دگیم گردنم بود و دیگه هیچی. کفشای نقره ایمو از نگهدا
ساز و آواز از  صدای  شتم و پام کردم. کنارش از اتاق اومدم بیرون.  کنار تخت بردا
سی  شکر ک سمت پله ها. خدارو سمو دادم بیرون و رفتم  طبقه ی پابن میومد. نف

ای  حواستتش اینور نبود وستتطای پله بودیم که نمیدونم از کجا کدوم صتتدای نکره
 .به افتخار کسری و بغلیش--گفت

همه دست زدن و نگاهشون برگشت سمت ما. از پله آخر که پابن اومدم بابا کنار 
به خانواده خوش --من وایستاد و عمو کنار بابا. با دیدن عمو لبخندی زدم که گفت

 .برگشتی

آروم بغلش کردم که محکم به خودش فشارم داد. دو ماهی بود که راحت و بدون 
شده بود. مامان اومد کنارم و گفت شیش ماه خوب  بیا --لکنت حرف میزد. تو این 

 .بریم با بقیه آشنات کنم
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من --عمو با لبخند دستتتتمو داد دستتتت مامان. نگاهی به جمعیت انداختم و گفتم
 .نهههه--باید با همه اینا آشنا بشم؟ سدی تکون داد که با عجز گفتم

 .اتفاقا آره--خندید و گفت

 96پارت 

ستادم و گفتم سری وای شدم کنار ک شنا  دو تا دایی داریم و --بعد از اینکه با همه آ
 یه عمو. این همه فامیل از کجا اومد؟

 .فک و فامیل مامان بابان دیگه--کسری

 .بازم زیادن. االن من هیچکسو یادم نموند--

نظرت راجو به نوه ی دخترخاله مامان --کستتری نگاهشتتو اطراف جرخوند و گفت
 یه؟چ

 .نمیدونم کیو میگی--سرمو تکون دادم و گفتم

 .همون دختره کنار پنجره است. لباس آبیه--تو صورتم خیره شد و گفت

ستتتاله. موهای قهوه  19-18نگاهمو انداختم اونور. آها،یادم اومد. یه دختر حدودا 
 .ای و چشمای تیره. پوستش سفید بود آرایش کمی داشت

 .نمیدونم. خوشگله--شونه ای باال انداختم و گفتم

 .مثال میتونی به مامان بگی ازش خوشم اومده--کسری

گاهش کردم که پقی زد زیر خنده و گفت ته ن باال رف گاه --با ابروهای  اونجوری ن
 .نکن همینطوریش ازت میترسم

 از چی میترسی؟--با صدای آراز برگشتم سمتش

 .بد نگاه میکنه--کسری

 .اون که آره--آراز

 آخ. چیکار میکنی؟--تو شیکم کسری که خم شد و گفت با پشت دست زدم
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 من ترسناکم؟--

 .االن اگه حقیقتو بگم که یکی دیگه میخورم--کسری

 .میزنم شت و پتت میکنم--

من پیش تو امنیت جانی ندارم. میرم با همون نوه ی --از کنارم گششتتتت و گفت
 .دختر خاله مامان

 بچه ی سام و نادیا رو ببینی؟ نمیخوایی--به رفتنش نگاه کردم که آراز گفت

 میخوام. کجان؟--

سام کنارش رفتم  شسته بود و  شاره کرد. با دیدن نادیا که رو مبل ن شه ای ا به گو
سمتشون. کنارشون وایستادم که خواستن بلند شن. دستمو رو شونه اشون فشار 

م. دادم و وادارشون کردم بشینن خم شدم رو نادیا و به بچه ی تو بغلش نگاه کرد
فکر کنم یه ماهش بود. یه پستتتربچه ی کوچولو. از بغلش گرفتمش و در حالیکه 

 اسمش چیه؟--ناشیانه سعی میکردم جوری بگیرمش که نیفته گفتم

دستتتی از پشتتت اومد رو دستتتام و کمکم کرد بگیرمش بغلم. صتتدای آروم آراز 
 .این بچه است. اسلحه نیست اوینطوری گرفتیش--کنارگوشم قلقلکم داد

 .ی عطر و نفسای آراز به گردنم میخوردو که حس کردم تپش قلبم باال رفتبو

--دستتتتش زیر دستتتتم بود و من تغریبا بغلش بودم. نادیا لبخندی بهم زد و گفت
 .آرمان

ای جان. بزرگ شتتدی خاله؟ . نگاهش کن آراز. --صتتدای نیاز از ستتمت چپم اومد
 .اوخیییی

شو گشاشت رو شونه ام. یهو پشتم لرزید. آراز سرشو از کنار گردنم رد کرد و چونه ا
 .نادیا،بگیرش. میترسم بندازمش--نفس عمیقی کشیدم و گفتم

آروم دستتتامو گشاشتتتم رو دستتتای نادیا و بچه ارو ستتپردم بهش. آراز بعد از اینکه 
بچه از بغلم جدا شد دستشو کشید رو شکمم که شکممو دادم تو. نوازششو نا کمرم 
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برداشت. لبمو گاز گرفتم و به قلبم که دیسکو راه انداخته  ادامه داد و بعد دستشو
 دانیال نیومد؟--بود تو دلم تشری زدم. دامنمو کشیدم پابن و رو به سام گفتم

چشتتمای نادیا و نیاز تو صتتدم نانیه غمگین شتتد. ستتام هم نفس عمیقی کشتتید و 
 .نه--گفت

شونه ی نادیا و گفتم شتم رو  ستمو گشا ست--د سالمه.  اگه ازش خبری نی یعنی 
 .نگرانش نباش

 97پارت 

بزن و بکوب ادامه داشت تا اینکه اعالم کردن صرف شامه. کالفه از جام پا شدم و 
رفتم طبقه باال. صدای موزیک هنوز به راه بود. خواستم برم تو اتاقم که دستی دور 
ست.  سرم ب شت  سبزه. هولم داد تو اتاق و درو پ شیده و  ستای ک کمرم پیچید. د

 شو با خشونت باز کردم و برگشتم طرفش که کفم برید. بنیامین؟دستا

 تو اینجا چه غلطی میکنی؟--با صدای بلند گفتم

چطوری خانم صتتتابری؟ اومدی عموتو بردی مارو لو دادی حاجی حاجی --بنیامین
 مکه؟

سنگین تره چطوری --یه قدم عقب رفتم و گفتم آخه تو خودت پرونده ات از باباتم 
 اومدی بیرون؟

 .اومدم تصویه حساب. برمیگردم--خندید و گفت

تا خواستتت بگیرتم با پاشتتنه زدم تو شتتونه اش و دستتتاش و پیچوندم پشتتتش. 
صورتم که لبم گیر کرد به  سر کوبید تو  شو کشیدم که نعره اش رفت هوا. با  ستا د
دندونم و پاره شتتد. محکم زد تخت ستتینه ام که افتادم رو تخت. اومد خودشتتو 

که قلط خوردم و خودمو انداختم کنارش. قبل از اینکه بند شتته با ستتر بندازه روم  
زدم تو دماغش که خون راه افتاد. دستتتتشتتتو از رو دماغش برداشتتتت و با لحن 

 ....میکشمت دختره ی--عصبانی گفت
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یقه امو گرفت و کشید که لباس از وسط که درز داشت تا روی سینه ام جر خورد. 
 داری چیو نگاه میکنی؟--زدم تو دماغش و گفتم با لشات نگاهم کرد که با مشت

محکم تر با پا کوبیدم تو پهلوش که افتاد رو تخت. دستتتتاشتتتو از پشتتتت گرفتم و 
سرو  شد و آراز اومد تو. به. بعد این همه  شدت باز  ستم بلندش کنم که در با  خوا

 .صدا تازه رسیده

نار و گفتم هام بره ک تا مو یا اینو --ستتترمو تکون دادم  بگیرش. فکر کنم از آراز،ب
 .بازداشتگاه در رفته

شد و گرفتش که از عقب جفتک انداخت. کفشش خورد تو  سریو بهم نزدیک  آراز 
نه امو گفتم به چو نه ام که آخم در اومد. دستتتتمو گرفتم  آراز اینو از جلوی --چو

 .چشمام محوش کن تا از زمین محوش نکردم

 خوبی؟--آراز با نگرانی گفت

 .آره. خوبم. لطفا ببرش. فکر کنم دماغشم شکسته--گفتم  سرمو تکون دادم و

آراز گردنشو گرفت ک از اتاق بردش بیرون. نشستم روی تخت و پوفی کردم ته در 
 کسی که چیزی نفهمید؟--دوباره باز شد. آراز بود. نگران پرسیدم

 .نه--اومد جلوم و خیره به لبم گفت

 .چیکار میکنی--قب و گفتمانگشت اشاره اشو کشید رو لبم که سرمو بردم ع

 .خون میاد--انگشتشو نشونم داد و گفت

 .چیزی نیست. دندونم پاره اش کرده--با شست و اشاره لبمو پاک کردم و گفتم

ستادم که آروم چونه  صاف وای شد.  سیخ  آروم فکمو نوازش کرد که موهای بدنم 
 چیکار میکنی؟--امو بوسید. هولش دادم و گفتم

 .کبود شده--آراز

 .شده که شده. از اتاقم برو بیرون--
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 .چرا برم--آراز

 .یگم برو بیرونم--با عصبانیت و تعجب از رفتارش گفتم

 .نمیرم--آراز

اومد جلوتر د دستشو گشاشت رو یقه تم و به هم نزدیکشون کرد که دستشو پس 
 .برو بیرون آراز--زدم و گفتم

 .برای اولین باره صدام میزنی--اومد جلو تر و گفت

ت میگفت. اولین بار بود بهش گفتم آراز. تا قبل از این سرهنگ و افروز و افعی راس
 .برو آراز--بود. فاصله اش باهام کم بود. فاصله ارو زیاد کرم و گفتم

 از چی میترسی. از من؟یا از خودت؟--آراز

 98پارت 

سمو عوض کنم -- سم برو بیرون لبا سی نمیتر شو گربه بازیا چیه؟ من از ک این مو
 .دمم میامخو

چقدر بهت گفتم کستتیو نزن و برای خودت دردستتر درستتت نکن. تو گوشتت --آراز
 نمیره چرا؟

 .بهم حمله کرد. داشتم از خودم دفاع میکردم--

برو یکیو رنگ کن که نشتتتناستتتتت. خودتم میدونی نیازی نبود دماغشتتتو --آراز
 .بشکونی

 .بهم بیش از حد نزدیک شده بود. حقش بود--

 هت نزدیک بشه دماغشو میشکونی؟هر کسی ب--آراز

 .هرکس بهم نزدیک بشه دماغشو میشکونم--مثل خودش با تاکید گفتم

 .هر کس--اومد جلو و گفت

 .هرکس--فاصله ای زیادی کم بود. نفسمو نصفه نیمه فوت کردم و گفتم
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 .باشه--آروم و کشیده زمزمه کرد

ود به دیوار. محکم نفهمیدم چی شد فقط وقتی به خودم اومدم که منو چسبونده ب
زدم تو ستتتینه اش تا ولم کنه ولی دستتتت بردار نبود. انقدر نزدیک بود که دمم 
شو  شونیم و بعد خود سبوند به پی شونیش رو چ بازدمش بود. چند لحظه بعد پی

 .عقب کشید

سیلیه محکمم خوابید تو  شد خودمو جمعو جور کردم و  همین که یه قدم ازم دور 
 چطور جرات کردی؟--صورتش. با عصبانیت گفتم

 .دیگه هیچوقت زژ زرشکی نزن--صورتشو برگردوند،نفس عمیقی کشید و گفت

 .منتظر دستور جناب عالی بودم. گمشو بیرون--با مسخرگی گفتم

 چرا دماغمو خورد نکردی؟--آراز

دیگه روش داشتتت زیاد میشتتد. پامو آوردم باال و خواستتتم بکوبم تو صتتورتش،جا 
اق پام کرد که افتادم رو تخت. با پای چپم زدم تو خالی داد و دستتتتشتتتو بند ستتت

دستش تا پامو ول کنه. با ول شدن پام خیز زدم و نشستم رو تخت. رفت کنار در 
 .پس برات مهمم که راحت از اشتباهم گششتی--و گفت

 .برام اهمیت نداری--خیره خیره نگاهش کردم و گفتم

 چرا نمیخوایی باور کنی برام مهمی؟--آراز

تو نارو زدی. حتی االن که پیش خانواده ام ام هستم بازم نمیتونم فراموش چون --
 .کنم چیکار کردی

 چیکار کردم ها؟ چیکار کردم؟--داد زد و گفت

شد ستفاده کردی. --جوری داد زدم که حس کردم هنجره ام پاره  سوءا از اعتمادم 
دروغ گفتی.  کردی.  نامردیتو تنها کسی بودی که به خلوتم راهش دادم و تو...تو 

تو اولین همسفر،اولین همسفره و حتی اولین همدردم بودی. داشتم روت حساب 
 .میکردم ولی همه چیو به هم زدی. چرا باید بهت اعتماد کنم
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 .چون االن دیگه دوست دارم--مثل خودم داد زد

 .برو بیرون--یه لحظه کپ کردم ولی بعد با اخم گفتم

 چی؟--آروم لب زد

 .برو بیرون. نمیخوام دوستم داشته باشی برو بیرون--فتمبا صدای بلندی گ

اخماشو کشید تو هم و رفت بیرون. با رفتنش نفسمو سخت بیرون دادم و خودمو 
 .انداختم رو تخت. چی؟ دوسم داره. ولی من...یعنی من...نه. من دوسش ندارم

💣💣💣 

 ��آراز��

نداختم تو جیبم بایلمو ا گاه غمگینمو از عکستتتش گرفتم،م با  ن و رفتم بیرون. عمو 
 آخه چرا داری میری؟--دیدنم از جاش پا شد و گفت

ند تلخی زدم و گفتم تای خوبی هستتتت. میتونم --لبخ جا برام موقعی جا...اون اون
 .پیشرفت کنم

 .تو باز خواستی بزرگترتو سیاه کنی--اومد جلو و گفت

 .نه عمو. این چه حرفیه--سرمو تکون دادم و گفتم

با اومد. رو به روم وایستاد. نگاهش این دفعه فرق داشت. خشک صدای در اتاق با
 .اینجا هم کلی موقعیت هست--نبود. با صدای ضعیفی گفت

 .نمیشه بابا. باید برم--

بازم میریم خاستگاری. انقدر میریم و میابم --دستشو رو شونه ام گشاشت و گفت
 .سال دارم میبینمت 19تا موافقت کنه. فقط نرو. من بعد 

 بابا؟--هت زده گفتمب
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سال ازت دورم کرد االن میخوام پیشم  19نمیخوام دیگه تنها باشم. این غرور --بابا
شو  باشی. میریم و میابم تا قبول کنه. اون هر چقدرم کله شقی کنه باز میتونی دل

 .نرم کنی

 .چقدر دیگه بابا. اون منو دوست نداره. اگه داشت تا االن جلوی رفتنمو میگرفت--

من که دوستت دارم. نیاز که دوستت داره. عموت که دوستت داره. بمون به --بابا
 .خاطر ما

 .بشار برن بابا. دوری از این شهر برام الزمه--شرمنده گفتم

 99پارت 

--اومد رو به روم. تغریبا همقد بودیم سرمو کشید پابن،میشونیمو بوسید و گفت
 .گردیباشه بابا. برو ایشاال که به سالمت بریو بر 

شیدم  سی منتظرم بود. نفس عمیقی ک شوت خداحافظی کردم و رفتم برون. تاک از
 .و آروم فرستادمش بیرون. دیگه باید دورشم. از این شهر،از این هوا،از عشق،از تارا

 *هفته پیش اومد جلوی چشمام*

 .باز اومدی چیکار. با باباتم که اومدی گفتم:من شوهر نمیکنم--تارا

نیومدم ازت بخوام چون دوست دارم دوست داشته --و گفتم دستاپو مشت کردم
ست ندارم  شه. دو صفهان. برای همی شی،اومدم بهت بگم من هفته دیگه میرم ا با

 .برم ولی... اومده بودم برای آخرین بار ببینمت

 میخوایی بری؟--چشماش انگار غمگین بود. ناراحت نگاهم کرد و گفت

 .تارا آره. انگار این تقدیره. خداحافظ--

 .خداحافظ آراز--با صدای گرفته ای گفت

 ♠تارا♠
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گه  که رفتیم. من ا حاال د برو  مد هوابم کرد  جا میخواد بره؟ او غلط کرده. ک
 .گشاشتم تو برو

صتدای آهنگو زیاد کردم و فرمونو چرخوندم. اگه تا یه ستاعت دیگه نرستم میپره. 
 .خدایا یه کاری کن برسم

امو با حرا پس زدم. بیا. به خاطرش اشتتتکمم در قطره اشتتتکی که افتاد رو گونه 
اومدم. ببینمت آدمت میکنم. واسه من فاز رفتن برمیداره. چشاتو از کاسه در میارم 

 .بی چشمو رو

نه چشتتماش گناه داره. چش به اون خشتتگلی...... موهاشتتو دونه ونه میکنم....نه 
نا چیه به اون خوبی. شتتتوهر کچل میخوایی....اااااه. ای بافم.....  نه. مو  به هم می

 .انرات عاشقیه.....وای خدا. نره یهو؟ خدا. خدا پروازش تاخیر داشته باشه. خدااااا

پامو محکم تر رو رو گاز فشار دادم و از ماشین جلویی سبقت گرفتم. یه عمری آس 
شم جزو خوبای قانونمند. جریمه  پیک نبودم که االن که الزمه دم از قانون بزنم و ب

 .بده. پسره ی چشم سفید الدنگهامم خودش 

 داشتم زندگیم و میکردم

 اومدی حالمو عوض کردی

 این همه راهو اومدی که بری

 که خرابم کنی و برگردی

 همه چی خوب بود قبل از تو

 عشق با من غریبگی میکرد

 یه نفر داشت با خودش تنها

 زیر این سقف زندگی میکرد

 عطر تو این اتاق و پر کرده
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 ای سابق نیستاین هوا اون هو

 اون که با بودنت مخالف بود

 حاال با رفتنت موافق نیست

 واسه چی اومدی که برگردی

 برو اما به من جواب بده

 سر خود اومدی ولی اینبار

 به منم حق انتخاب بده

 اون که میگفت تا ابد اینجاست

 حاال میگه بزار برگردم

 داشتی زندگی تو میکردی

 داشتم زندگیم و

 اق و پر کردهعطر تو این ات

 این هوا اون هوای سابق نیست

 اون که با بودنت مخالف بود

 حاال با رفتنت موافق نیست

 100پارت 

 ��آراز��

شو دادم و چمدونمو دنبال خودم کشیدم.  صدی راننده برگشتم به حال. کرایه ا با 
نشستم رو صندلی تا پروازمو اعالم کنن. دو ساعتی معطل شدم. تو این دو ساعت 

شیو  نیاز  ست نرم. با اعالم پرواز گو ست بار با گریه خوا ست بار زنگ زد و هر بی بی
خامون کردم و از جام پا شتتدم. اولین قدمو برداشتتتم که ستتوزش بدیو تو مچ دوتا 
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پام حس کردم. زانوم از درد خم شتتد. شتتل شتتدم افتادم رو صتتندلی. پاهام حس 
زنی تعجب کردم. با نداشتتتتن. خم شتتتدم ببینم چه خبره که با دیدن بردای ستتتو

دیدنشتتتون اولین تصتتتویری که اومد جلو تصتتتویر بی حس شتتتدنم بود وقتی که 
میخواستم از دست آس پیک فرار کنم. خواستم دستمو ببرم سمت برد که صدایی 

 .بهشون دست نزن. برق دارن--متوقفم کرد

 تارا؟--با حیرت سرمو آوردم باال و گفتم

 کجا به سالمتی؟--تارا

 میکنی؟ داری چیکار --

 .به نظرم از ایده ای که اول در نظر داشتم بهتره--تارا

 .کدوم ایده--

 .که اسلحه ارو بشارم رو سرت و وادارت کنم بری بشینی تو ماشینم--تارا

 .که چی بشه--

بعدا --بردارو از مچ پام جدا کرد و در حالیکه زیر بغلمو میگرفت تا بلندم کنه گفت
 .در موردش صحبت میکنیم

 .میخوام برم االن پروازم میپرهمن --

 .منم فلجت کردم که نری دیگه--تارا

 چرا اینکارو کردی؟--

بدون حرف منو کشتتتید تو پارکینگ فرودگاه و مجبورم کرد بشتتتینم تو ماشتتتین. 
شینو آورد  شت فرمون. ما ست پ ش صندوق عقب و کنارم ن شت تو  چمدونمو گشا

 .دمداری چیکار میکنی بشار برگر --بیرون که داد زدم

 .تا اجازه ندادم سکوت لطفا--صدای ضبطو بلند کرد و گفت
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ساعت چرخیدن حس کردم حس به پاهام برگشت. یکم تکونشون دارم  بعد از یه 
شینو کنار خیابون پارک کرد و برگشت طرفم. برای اولین بار دیدم لبخند زد.  که ما

 خب. داشتی کجا میرفتی؟--با تعجب نگاش کردم که گفت

 .یدپروازم پر--

 .بایدم میپرید. قرار نبود بری--تارا

 بود و نبودمو تو تعیین میکنی؟--

 .تو این یه هفته فهمیدم اگه نباشی نابود میشم. پس به بودنت نیاز داشتم--تارا

 101پارت 

 چی؟--با بهت گفتم

 .سسسسسس. بشار حرف بزنم--انگشت اشاره اشو گشاشت رو لبم و گفت

شتم رو هم که گفت از وقتی به هوش اومدم تنها چیزی که دیدم برد و --لبامو گشا
سال فقط یه چیزو حس میکردم،درد. نه  14گلوله و دارتو اسلحه بود. تو تمام این 

ساال گششت و  کسی بود بهش محبت کنم نه کسی بود بهم محبت کنه. تمام این 
 .من همیشه تنها زندگی کردم

ید افع تا بود که بهم خبر رستتت مه. فکر میکردم یه ستتتال پیش،همین وق بال ی دن
میگیرمش و مثل بقیه حافظه اشو برمیگردونم به اول و تمام، ولی فرق داشت. این 
بار با دفعات قبل فرق داشتتت. افعی اومد تو زندگیم و شتتد بخشتتی از اون. تو،تنها 
کستتی بودی که باهام همجخونه شتتد،هم ستتفر شتتد،همستتفره شتتد،وقتی درد 

شدی. تو کشیدم،وقتی تب کردم،تنها کسی بو دی که باهام بیدار موندیو همدردم 
اولین همکار منم بودی. بهت عادت کرده بودم. به بودنت،به حضتتورت،به گرمات. 
داشتتتی برام تبدیل به یه آدم ایده آل میشتتدی که همه چی خراب شتتد. شتتدی 
شد.  شم ولی ن سعی کردم متنفر با شدم.  سیدم. دور  شمن،ازت تر شدی د پلیس،

وقتی گفتی میرم،ترستتیدم. ترستتیدم از دستتتت بدم و دیگه هفته پیش که اومدی،
 .نتوتم برت گردونم. ترسیدم بریو تمام حسای خوبی که باهات تجربه کردم بپره
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من نمیدونم دوستتت داشتتتن چطوریه. ولی،اگه --به چشتتمام خیره شتتد و گفت
دوست داشتن یعنی تپش قلب،یعنی لرزیدن،یعنی ترسیدن یه آدم نترس به خاطر 

عد گرم،آره. من خیلی  از دستتتت ظه ستتتردی ب یه لح گه. یعنی  یه نفر دی دادن 
 .وقته،حتی قبل از حاال،وقتی آس پیک بودم دوست داشتم

تارام،یه آدم معمولی. هنوزم --آب دهنشتتتو قورت داد و گفت حتی حاال،حاال که 
 .دوست دارم

 آراز خوبی؟--هنگ بودم. دستشو جلوی چشمام تکون داد و گفت

ستم داره. چاکرتم خدایا. تارا دوسم داره. دستشو گشاشت رو شونه اعتراف کرد. دو
ام و تکونم داد. اومد حرفی بزنه که نیم خیز شتتدم روش. چستتبید به صتتندلی و 

 چته؟--گفت

 .هیششششش--دستمو کشیدم رو لبش و آروم گفتم

دستمو کشیدم رو گردنش که چشم هاش همزمان با چشم های من بسته شد و 
شت گردنم چنگ زد. بر خالف همیشه آروم بود. خودمو کشیدم انگشت هاش به پ

--عقب ولی دستتتش رو بر نداشتتت پیشتتونیمو چستتبوندم به پیشتتونیش و گفتم
 .دوستت دارم تارای من

نقش لبخند برای بار دوم رو لباش نشست. حس خیلی خوبی بود که اولین کسیم 
صندلیش  شت  ست پ ش ستم ن ست سالها دیده. د شو بعد از  شدم که لبخند و خم 

شید با تقه های پی  شه خورد. هین بلندی که تارا ک شی طرفش که که تقه ای به 
در پی همراه شتتد. برگشتتتم ستتر جامو به بیرون نگاه کردم که با دیدن گشتتت تارا 

شو با لحن زاری گفت شونی شت رو پی شو گشا ست بیا. اینم از روزیه امروزمون. --د
 .کارمون در اومد

 ��نیاز��

م و تو جای پارکم پارک کردم. هوفی کشتتتیدم و از ماشتتتین پیاده فرمونو چرخوند
 شوم. چرا چراغای این پارکینگ همیشه خرابه؟
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گاه کالستتتامو برگشار کردم،رفتم  ته بود. رفتم دانشتتت امروزم تکرار روزای گششتتت
باشتتتگاه،تمرین کردم،حاالم خونه ام،میخوام استتتتراحت کنم. این برنامه هر روز 

 .مروز یه جای دیگه ام تشریف بردم. دیدن خاستگارممنه،حتی جمعه. البته ا

و تو آینه نگاه کردم. همون بودم.  7آسانسورو باز کردم و واردش شدم. زدم طبقه 
سلی و قد  شمای ع سب و 168یه دختر گندمگون با موهای خرمایی،چ . هیکل متنا

 .تیپ ساده

ش ست.  سابق نی شمای  شمای من دیگه اون چ ادی اون اما نه. یه فرقی کردم. چ
 .چشما جاشو داده به غمو انتظار

 102پارت 

با صدای زنی که طبقه ارو اعالم میکرد به خودم اومدم و درو باز کردم. در واحدمم 
باز کردم و با ورودم کیفمو انداختم رو مبل. خودمو رستتتوندم به اتاقم و لباستتتامو 

. ندیده عوض کددم. از اتاق بیرون اومدنم همزمان شتتتد با صتتتدای زنگ مبایلم
 سالم نیاز. چیشد؟--میدونستم آرازهپ سریو جواب دادم که گفت

 خوبم داداش. تو چطوری؟--خسته خودمو پرت کردم رو مبل و گفتم

 مرسی منم خوبم. از احوال پرسیای شما. بیخیال این حرفا،چیشد؟--خندید و گفت

 .رد شد--

 بازم؟--انگار بادش خالی شده باشه گفت

 .ستگار پیدا نکن. من خودم چالق نیستم کهداداشم برای من خا--

 .واقعا نمیخوایی ازدواج کنی--آراز

 .نه--

سال گششته و دانی برنگشته،شاید زن گرفته باشه. چرا به  10نیازم،خواهرم،--آراز
 .پای کسی نشستی که نمیدونی هست یا نیست
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ستن ولی تا قبل این هی شو میاورد. همه میدون سم چ کس برای اولین بار بود که ا
 .بهم هیچی نگفته بود

یداداش،-- یه. نامرد با اونیکی نامرد با یکی ازدواج کنم ولی فکر ذکرم  ه من برم 
 .باشه. بهم اصرار نکن

 ده سال به راه راست هدایت نشدی تو چند دقیقه چی بهت حالی کنم آخه؟--آراز

 .عمه،عمه سالم--صدای آران و باران پیچید تو گوشی

 .است بچه ها. بعدا باهم حرف بزنیدعمه اتون خسته --آراز

 .به تارا و بچه ها سالم برسون من برم--دیگه صدایی ازشون نیومد که گفتم

 .باشه خواهرم. بازم در رو--آراز

 ...خداحافظ آراز--

 .خداحافظ--آراز

شن کردم و رفتم رو  سرمو تکیه دادم به مبل. تلویزیونو رو مبایلو انداختم رو میز و 
اهو پلی کردم که صتتدای خواننده پیچید تو خونه ستتاکتم و دی وی دی. دستتتگ

عکستتایی که با آهنگ ادیتشتتون کرده بودم جلوی چشتتمام عوض شتتدن. تمام 
شمام به  سته بودم ازش گیر بیارمو با آهنگ ادیت کرده بودم. چ سایی که تون عک

 :عکسای در حال گردش بود و گوشامو سپرده بودم به آهنگ

 خودم رفتو تنها شدم تو شبا با

 دلهره دارمو از خودم بیخودم

 اونکه دیر اومدو زود به قلبم نشست

 رفت و با رفتنش قلب من رو شکست

 انگاری قسمته فاصله از همو

 هر جا میری برو ول نکن دستمو
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 نشار باور کنم رفتنت حقمه

 نشار دور شم از خودم از خدا از همه

 دستمو ول نکن که زمین میخورم

 میبرمتو بری از همه آدما 

 تو خودت خوب میدونی که آرامشی

 باید با من بمونی به هر خواهشی

 تو که دل بردیو رفتی

 من که افسرده و خستم

 من که واسه کنارت بودن

 رو همه چشمای خیسمو بستم

 تو رو دیدم انگار دلم لرزید و

 واسه اولین بار از ته دل خندیدو

 با خودم گفتم آره تنهایی ها تمومه

 آره خدای من همونه با خودم گفتم

 همون دیوونه که حالمو عوض کنه

 همون که واسه من وجود اون تولده

 نمیدونم چرا وقتی فهمید دوسش دارم عوض شده

 دیگه حتی امروز اسم منم یادت نیست

 واست مهم نیست بشن چشمام به یادت خیس

 دیگه انگاری واقعا به حالو روز من حواست نیست
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گریه. صتتدای چرخیدن کلید توی در اومد. اشتتکامو   به آخرش که رستتید زدم زیر 
شم که  ستم از جام بلند  شیدم باال و خوا سریو پاک کردم تا آراز نبینتم. دماغمو ک
دستاش نشست رو شونه ام و نفساش از پشت به گوشم خورد. دستامو گشاشتم 

 .تولدت مبارک خوشگله--رو دستاش که کنار گوشم خم شد و زمزمه کرد

 103پارت 

صدا،این لحن،این تیکه کالم،این   کپ شد. این  شک  ستاش خ ستم رو د کردم. د
پوست سبزه و دستای پهن،با انگشتای کشیده ی آراز و پوست سفیدش خیلی فرق 

 .داره

نفس نمیکشتتیدم. برگشتتتم عقب که با دیدنش دلم هوری ریخت. اشتتتباه نکردم. 
صدای آهنگ هنوز تو ف 10خودش بود. بعد از  ضا بود و دستام سال خودش بود. 

تو دستتتاش. موهاش تک و توک ستتفید شتتده بود. انگار رنگ کرده ولی رنگ نبود. 
 .دلم برات تنگ شده بود--نفسام کند شده بود. اومد نزدیک تر و گفت

 ...دان--اومدم دهنمو باز کنم که بغض مانو شد. زور زدم و به سختی گفتم

ست و زدم زیر  شک ضم  سبک خودم بغ سمش به  گریه. هق هق میکردم   با گفتن ا
فت جا کرد و گ غل  هات --که منو تو ب قت تن گه هیچو یه نکن. دی جان. گر جان،

 .نمیشار

 سال کجا بودی دان؟ 10تو این --بین گریه و هق هق گفتم

سید و گفت سرهنگ باید پرونده امو پاک میکردم. --موهامو بو شتن دختر  برای دا
 .رفته بودم جزای اشتباهاتمو بدم

 رفته بودی زندان؟--عجب قطو شد. با بهت گفتمهق هقم از ت

دلم برات تنگ شتتتده بود. خیلی تنگ. --آره ی آرومی کنار گوشتتتم گفت که گفتم
 ...همش میگفتم اگه ببینمش یکی میخوابونم تو گوشش ولی االن

 .جبران میکنم. تمام دلتنگیاتو جبران میکنم نیازم--دانیال
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 یدونستی امروز تولدمه؟حاال از کجا م--سرمو بردم باال و گفتم

شوند. درحالیکه موهامو نوازش میکرد گفت آراز --نشست رو مبل و منم رو پاش ن
 .گفت. گفت امشب من تنها بیام فردا میاد خودش تبریکاشو بگه

 .تو بهترین هدیه ی عمرمی--محکم تر بغلش کردم و گفتم

ه نکن. جبران گری--بعد دوباره گریه ام گرفت. سرمو چسبوند به سینه اش و گفت
 .سالو نمیتونم برگردونم ولی جبرانش میکنم 10میکنم. این 

تو این فیلما و داستتتانا چی نشتتون --از هق هقام کم شتتده بود که معترض گفت
 میدن؟

 چی نشون میدن؟--سرمو آوردم باال و گفتم

چه میدونم. نشتتتون میدن طرف میره عشتتتقشتتتو ستتتورپرایز کنه تاب و --دانیال
ارکی،حاال این توقو زیادیه کمش بلیز شلواری چیزی تنشه. اونام دامنی،تاپ و شلو

 عشق دارن ما هم عشق داریم. تو خونه با چی میگردی؟

یه نگاه به لباستتام کردم و زدم زیر خنده. راستتت میگفت بدبخت. رکابی و شتتلوار 
 .خیلی خیلی گشاد ورزشی تنم بود

 .فدای خنده هات خوشکله--تکیه ام داد رو مبل و گفت

 .خیلی دوستت دارم نیاز--زمزمه کرد

 .منم دوستت دارم دان--دستامو دور گردنش حلقه کردم و گفتم

 آخه چرا فرق میکنه حال دلم پیش تو

 بمون و دیوونگی نکنو جون من جایی نرو

 مک داری رو گونه هاانگاری یه گوله ن

 میگردم دور خودتو همه دیوونگیات

 پر پر زدم برات، جونمم میدم برات
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 هر چی که دارمو یه جا میریزم به پات

 تند تندمیام باهات هرجای دنیا که باشه

 تو باشی هیشکی نباشه

 دست من نیست با اون اون چشما

 شد این دلم عاشق و شیدا

 عطر موهات کرده غوغا

 ده شه از جامیره دلم کن

 مگه میشه یکی اینهمه زیبا؟

 104پارت 

 ♣سام♣

 فکر کنم دیگه بسه نه؟--کوچولومو بغلش کردم و رو به نادیا گفتم

 نه ترو خدا. میخوایی یکی دیگه ام بزام؟--نادیا

 .خواهشا دیگه این حرفو تکرار نکن--با خنده پیشونیشو بوسیدم و گفتم

 چرا؟--با درد جا به جا شد و گفت

 .هار سال پیشم همین حرفو زدی بهمچ--

 .این دفعه جدیه--خیلی جدی گفت

 .آره. تو که راست میگی--دخترمونو گشاشتم رو تخت و گفتم

 خب اگه تو منو اغفالم نکنی من بچه به چه کارمه؟--نادیا با حالت گریه گفت

و ساله  6ساله و آرتان  10االن ناراحتی که آرمان --تو چشماش نگاه کردم و گفتم
 ترالن یه روزه ارو داری؟

 نه. هر چهارتا برام عزیزید. تو چی؟ من برات چیم؟--تو چشمام نگاه کرد و گفت
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تو همون هکر خانمی هستتتی که با --پیشتتونیشتتو چستتبوند به پیشتتونیم و گفت
چشمای سیاش دلم منو خون کرد تا قبولم کرد. تو همونی که برام زیباترینی. کسی 

 .نمیشه. تو عشق منی که با دنیا دنیا مقایسه

 .منم عاشق توام. از اون اول تا آخرای ابد--لبخند رو لباش شکل گرفت و گفت

 هر چی دلت میخواد بگو بگو دیوونگیه

 اما خدا خوب میدونه عشق تو زندگیه

 دوست دارم من دوست دارم دوست دارم

 دوست دارم من

 من که نمیگشرم ازت بیخیالت نمیشم

 ه نه دست نمیکشمار تو و از خاستن تو ن

 دوست دارم من دوست دارم دوست دارم

 دوست دارم من

 مثل عشق️ دوست دارم

 دوست دارم مثل نفس

 هزار دفعه بهت میگم

 دنیا بی تومیشه قفس

 دوست دارم همین و بس

 من تو مسیر عاشقی یه قدم پس نکشم

 فکر نکن از خواستن تو لحظه ای دست بکشم

 ارمدوست دارم من دوست دارم دوست د

 دوست دارم من
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 تشنه ی احساس توام تو بهار و بارونی

 از تب عشقو عاشقی نگو هیچ نمیدونی

 دوست دارم من دوست دارم دوست دارم

 دوست دارم من

 105پارت 

 ♠تارا♠

شسته  شد. ن شدم ولی با دیدنش داغ دلم تازه  هوف عمیقی کشیدم و وارد خونه 
ستم و منتظر موندم دیکته اشون بود داشت به بچه ها دیکته میگفت. رو مبل نش

تموم شتته. با تموم شتتدی که گفت بچه ها آماده حمله به اتاق شتتدن و من آماده 
حمله به اون. باران دفتر دستکشو جمو کرد اومد طرفم و پشت سرش آرانم اومد. 

 .برین بازیتونو بکنید عزیزم--هر دوشونو بوسیدم و گفتم

خالیه دندوناشتتتون دلمو لرزوند.  هر دوشتتتون بوستتتیدنم و لبخند زدن که جای
کوچولوهای هفت ستتتاله من. بوستتته ی دیگه ای به گونه هر کدومشتتتون زدم و 
شینه که  ست رو مبل ب شون پریدم رو آراز که میخوا شون تو اتاق. با رفتن فرستادم

 چیشده باز؟--حس کردم سکته ارو زد. با لبخند گفت

 چیشده؟ چیشده؟ ازم میپرسی چی شده؟--

 .قی افتاده تارااتفا--آراز

 آراز،آراز بهت چی بگم؟--

 چیشده؟چیکار کردم؟--آراز

هی گفتم نکن آراز،هی گفتم جلوگیری کن آراز، هی گفتم آراز بستتته. مگه گوش --
 .دادی؟ گفتی بچه میخوام. بیا اینم بچه

تارا چیشتتده؟بچه میخوام --آروم زدم رو شتتکمم و دادمش جلو. آراز با ترس گفت
 ؟چیکار؟ خودت خوبی
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 .آراز--سرمو گشاشتم رو سینه اش و با ناله گفتم

 .جانم جانم--دستشو کشید رو موهام و با نگرانی گفت

آراز، فکر کنم اون دفعه --دلم نیومد بیشتر از این بچزونمش ولی با لحن زاری گفتم
از ارث تو یه جفت دوقولو زابدم این دفعه از ارث مامانم. هیچکدومم همستتتان 

 .نشد

 وای. دوقلوئن؟--داش نیومد بعد با خوشحالی گفتچند لحظه ص

 .وای دوقلوئن؟ خب حقم داری،تو که نمیزایی--

 .حیف نمیشه وگرنه برات میزابدمشون--خندید،بغلم کرد و گفت

سینه اش که کمی رفت عقب و گفت شت زدم تو  ستات --با م هنوزم که هنوزه د
 .سنگینه

 نزنمت؟--

ما از شتتما به اندازه --لش گرفته بود گفتنشتتستتت رو مبل و درحالیکه منو تو بغ
 کافی خوردیم جیگر. اوایلو که ایشاال یادته؟

با یادآوریه بالهایی که ستترش آوردم خنده ام گرفت. دستتتشتتو برد بین موهام و 
 دلت برای بزن بزن تنگ شده؟ برای آس پیک بودن؟--گفت

ی کردن،احساسمو شاید به خاطر تغیراتی که تو بدنم به وجود اومده بود بدون مخف
بعضتتتی وقتا آره. ولی بعدش ستتتریو یادم میفته آس پیک گششتتتته،فقط --گفتم

تارای االن،یه آدم  ها بود ولی  خودش بود و خودش. قدرت زیادی داشتتتت اما تن
 ...معمولیه. خانواده داره. پدر مادر داره،بچه هاشو داره

ندم طرفش و گفتم یه روز ب--رومو برگردو جازه وارد تو رو داره...کستتتی که  ی ا
 .حریمم شد و حاال......حاال تمام زندگیمه

مه دادم به رگ وجودم تزریق  --ادا که زدی زهر عشتتتقو تو رگ  با نیشتتتی  تو 
 .کردی،دوستت دارم افعیه سیاه
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،دلمو به چشمای یخی  همون تک پر و برگ برنده ای بودی تو--تو گوشم نجوا کرد
 .پیک و قلب به ظاهر سنگیش باختم. دوستت دارم آس

 وقتی به تو فکر میکنم خاطره هام زنده میشه

 از جا دلم کنده میشه دوباره شرمنده میشه

 شرمنده میشه پیش من که بت بگه دوست داره

 بگه فقط تورو داره بازم داره کم میاره

 روش نمیشه آخه خودش میدونه درد من چیه

 میدونه بین ما دوتا جدایی تقصیره کیه

 ابای ناجوری دیدیمیدونه دوباره براش خو

 اما بازم نمیتونه نگه تو اونو دزدیدی

 شیرین ترین خوابی که دیدم تو بودی

 تو شیرین ترین رویا که داشتم تو بودی

 تو شیرین ترین دردی بودی که کشیدم

 کسی مث تو،تو دنیا من ندیدم

 توی تموم زندگیم دلم ازم چیزی نخواست

 استبه جز تو که توام واسه دلخوشی خودم میخو

 دلش میخواست کنار تو باشه و عاشقی کنه

شی کنه ستو نقا ست رو دیوار دلش عک شو  میخوا ست تو زندون نگات خود میخوا
 فقط میخواست با تو باشه برای اون رنگ چشات خودشو قربونی کنه زندونی کنه

 حتی اگه پیش تو یه عاشق بیچاره باشه پیش تو آواره باشه

 پایان
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 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 یک رمان مرجو رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که 
شوند می توانید  شر  ساخته و منت شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل  رمان ها و 

 به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.

 

 پیشنهاد می شود
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رمان ُتنگی بلورین برای ماهی | س.سرحدی کاربر  
  انجمن یک رمان

 رمان آبن آفرودیت | غزل نارویی برترین تخیلی نویس انجمن یک رمان
 کتاب با ماهی ها غرق می شوم

 رمان شمارش معکوس

 رمان بی دفاع
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