
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 رمان  : دسته بندی

 نفوذی  نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربرنیایش یوسفی  : نویسنده 

 پلیسیعاشقانه. ژانر: 

 پرطرفدار و برگزیدهرمان : سطح 

 .:~LiYaN~:.: ویراستار

 ستاره افشار : طراح جلد

 /http://forum.negahdl.com/threads/91364منبع نگارش: 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان دانلود یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی

www.negahdl.com 

 

http://forum.negahdl.com/members/12394/
http://forum.negahdl.com/threads/91364/


 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | نفوذی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 2 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | نفوذی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 3 

 

 خالصه :

 .بود انتقام فکرِ به،بود متنفر باید گاهی

 !نبخشید...نگذشت

 !نیست کارساز بودنآرام همیشه

 !زد فریاد باید گاهی

 باشی همان باید گاهی.گفت ناسزا

 .بمانی خود خلوتِ در فقط بتوانی که.ندارد را تحملت تابِ کسهیچ که

 !بکشی کمتری درد گونهاین شاید

 آوردندستبه برای درندمی شکم که هایییزیدصفت، کنندنمی رحم کسی به که هاییفطرتپست از انتقام زمان، خواهیخون زمان، رسید فرا زمانش

 .کثیف پول

 شرافتم به. گیرندمی اونا از رو کردن زندگی حق که دفاعیبی کودکان از، مردمم از کنم دفاع تا کردم تحمل رو شرایط بدترین و کشورم سرباز من

 .ریزممی رو کشون تک کثیف خون قسم

*** 

 ودشخ که قلبی، گرفتند ازش رو آرامشش و خوشبختی که هست افرادی از کینه سرتاسر قلبش که وانیاست اسم به سالههجده دختری درباره داستان

 .سازان حماسه نسل از.  آفتاب دختران نسل از دختری. بشه دور زندگیش هدف تنها از مبادا که، کرده زنجیر قفل احساسات روی به رو

  زیبا '' پایان
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 مقدمه

نتخاب را که درست ا "مرکز"گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست، باید بنیشینی و نظاره کنی؛ اما 

 .خواهد بچرخددیگر هر چه می "دلت قرص باشد"کرده باشی، 

 خدایا شروع سخن نامِ توست

 وجودم به هر لحظه آرام توست

 قرار دل از نام و یادت بگیرد

 خوشم چونکه باشی مرا در کنار

 امحضور تو را در دلم دیده

 اممداوم تو را هم پرستیده

 ولی از صفاتت چه گویم سخن؟

 که بی شك نگنجی به افکار من

 سخن از تو گفتن یقین مشکل است

 اگر چه جمالت به جان و دل است

 بزرگی فقط در تو معنا شود

 وجود از نگاه تو پیدا شود

 .گیرمدست میبار هم فقط به با یاد و نامت قلم بهخدایا این

 .الهی به امید تو

*** 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | نفوذی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 5 

 ترواضح. کنید قوی رو احساستون و روحیه و اخالق که باشه این باید  از امروز به بعد همه تالش شما -

 .بشید سنگ به تبدیل لحاظ هر از باید یعنی میگم

 چرا سنگ؟

 . سنگ سفته، سخته و درک و احساسی ندارد

ترین راه نفوذی به احساس و منطق شما شما باید چنان خودتون رو محکم بسازید که دشمن کوچك

 !نداشته باشه

 .هاتون سر بریدن، از خودتون هیچ واکنشی نشون ندیدتا اگه عزیزانتون رو هم جلوی چشم

 .برای شما مهمه "هدف"خواهید پا به جایی بذارید که فقط و فقط شما می

 !زی نیست جز... نشونه رفتن قلب دشمن و نابودی اونو این هدف چی

در این راهی که خودتون انتخاب کردید فداشدن و فداکردن، ایثار و از خودگذشتگی وجود داره! وقتی 

 !هات بذاریجا باشی؛ یعنی اینکه باید پا رو خیلی از داشتهداوطلب شدی این

 .دادمروم خوب گوش میهای مرد روبهبه حرف

ای هم داشتم؟ دیگه باید ترس از زد؟! مگه من جز بابا و مامانم، عزیز دیگهکدوم عزیزان حرف می هه! از

 !ها که دیگه نیستندچی رو داشته باشم؟ اون

داد تا اشك نریزه، االن نیست که ببینه کار وانیای بابایی که برای تك دخترش نفسش رو می

 !ریختن وغصه خوردن شدهش فقط اشكاسالههجده

ون هم خوام و اگفت مامان گشنمه، غذا میمامانم کجاست که ببینه دخترتپلش که دم به دقیقه بهش می

 نداره؛ بیشتر وزن کیلو پنج و چهل االن  کرد،کرد، لوسش میکلی غذاهای رنگارنگ براش آماده می

  !خوردنغصه و کشیدن آه شده خوراکش

 !کار؟خواست چهغذا می شد، دیگهخورد و سیر میتا وقتی که غصه می

ر ممکنی غی"بابا رضا کمکم کن قوی بشم، سخت بشم، سفت بشم، سنگ بشم. من دختر توام. واسه من 

 . وجود نداره"

 !من دیگه وانیای لجباز و ننر دوسال پیش نیستم؛ فقط کمکم کن

 !قدر برام سختهدونستی نبودنت چهکاش می
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 .کنمگردنبند یادگار مامانم رو لمس می

کردی، دعا کن قوی بشم، از خدا بخواه هایی که سرنماز برام میمامان گلم برام دعا کن، از همون

 .گاهم باشه. بهش بگو یکی این پایینه که مثل خودش تنهاست و امیدش فقط به اونهتکیه

 !ازش بخواه کمکم کنه پسر شروین راد رو بفرستم پیش بابای منفورش"

*** 

 .کنم و از کالس خارج میشمهام رو جمع میوسیله با تمام شدن درس امروز،

. بزنم زل آسمون به و برم بیرون تونستممی حداقل کاش. گرفته  دونم چرا امروز بیشتر از همیشه، دلمنمی

 !نمیشه که حیف ولی بود؛ شده تنگ آفتاب غروب واسه دلم

اش هر جمعه مجبوریم تا باالی قلهتر یه کوهه که طرفجایی که هستیم وسط یه جنگله، چند کیلومتر اون

 .های سازمان به صورت زیرزمینی داخل زمین ساخته شدندنبریم. ساختمو

 !دختر و پسرها جدا از هم و تو دو ساختمان مجزا هستیم که خیلی کم با هم برخورد داریم

می و قوانین حق خروج و ورود بدون اجازه از مافوق رو نداریم، در واقع میشه گفت محیطی کامال نظا

 !جا دووم بیارهتونه اینسختی داره که هر کسی نمی

اندازه؛ ولی من با کردن میها به قدری سخته که روزی صدبار آدم رو به غلطشرایط یادگیری و آموزش

 !هام رو راضی نگه دارمکنم تا باالترین نمرات رو بیارم و مافوقجون دل تالش می

 .های سیاسی نیستیك از ارگانشد و تحت نظر هیچ این سازمان خودگردان اداره می

 .های خالف آموزش میدنکنند و برای جاسوسی در باندها و شبکهجا به صورت محرمانه نیرو جذب میاین

قدر به عموسهراب التماس کردم تا اجازه ورودم رو به سازمان بده، عزمم واسه وقتی یادم میاد چه

 .دادن بیشتر جزم میشهادامه

کشم و به کنم. یعنی من رو بخشیده؟ آهی میو سهراب، عمو سهراب، اسمش رو زیر لب زمزمه میعم

 !راهم ادامه میدم. فقط باید هدفم مهم باشه، فقط هدفم

 .وانیا از نو متولد شو، محکم باش؛ بازی سختی در پیش داری

*** 

 .نگاهم به دو دختری میفته که با هم در حال تمرین ورزش رزمی بودند
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جا منع صمیمیت میان اعضای گروه بود. نمی دونم چرا این قانون رو گذاشته یکی دیگه از قوانین این

بودند؛ ولی هر چی بود، من این قانون رو خیلی دوست داشتم. واسه اینکه تنهایی رو خیلی دوست دارم، 

 .ام غرق بشمتونم راحت تو خاطرات گذشتهبهم آرامش میده و می

فضول و صد البته شیطونی رو که گاهی پنهونی به اتاقم میاد، فاکتور بگیرم دیگه کسی رو  البته اگه دختر

 .شناسمجا نمیاین

*** 

هام کرد، با دست گرفتمش و جلوی چشمهای بلند رو دستم حرکت میای با شاخیك سوسك قهوه

 .نگهش داشتم

 ''ترسم؟بینی دیگه از سوسك نمیبابا می''

 !داد تا شاید بتونه فرار کنههاش رو تکون مینداختم، بالنگاهم رو به سوسك ا

 :شده بهش، ازش پرسیدممسخ

 !من کجام شبیه توئه؟ -

 !با صدای در نگاهم رو از سوسك گرفتم

 :سر وصدا وارد اتاقم شد، یه نگاهی به پشت در انداخت و کامل داخل شدآیسو بی

 !...وای وانیا حدس بزن چی شده دختر_

اش کنار اومده و یا قدر راحت با مرگ خانوادهطور اینخوام بفهمم این دختر چهشاید می نگاهش کردم؛

 کنه؟بودن میخیالطور به این خوبی تظاهر به بیشاید هم چه

 .های بنام سازمان بود، علی فرامان که لقب شمشیر بران رو بهش داده بودندپدرش یکی از نفوذی

واد مخدری که پدرش ماموریت داشت تا این رو هم مثل بقیه گروه هایی یك شب، چند نفر از باند بزرگ م

 .شون یورش بردندبرند و شبانه به خونهکه نابود کرد، ریشه کن کنه، به هویتش پی می

ها پدر و شرفی پدربزرگش رفته بودند و خبر نداشت اون بیاون شب آیسو به همراه مادرش به خونه

 .گفت به هر کدوم ده یا دوازده تا تیر زده بودندطور که آیسو میاون .برادرش رو به تیر بستند

بعد از اون ماجرا، مادرش افسردگی شدیدی گرفت به حدی که مجبور شدند تو اسایشگاه روانی 

 .بستریش کنند
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 کنی؟با توام چرا مثل جغد من رو نگاه می -

 .هام و سوسك بیچاره رفتنگاهش سمت دست

 :و گفتچینی به دماغش داد 

 !یعنی خاک...دخترِ خل و چل، آخه این سوسك چیه دستت گرفتی؟ ولش کن بره حالم به هم خورد -

 !آیسو؟ -

 .شدمکم داشتم ازت ناامید میچه عجب زبونت باز شد، دیگه کم -

 به نظرت من شبیه اینم؟ -

 :خواست چیزی بگه، زود ادامه دادمهاش گرد شد تا آیسو چشم

گفت سوسك بابا آروم بگیر، من هم جیغ و داد سر کردم، بابام بهم میغ کاری میهمیشه وقتی شلو -

 !دادم که بهم نگو سوسكمی

 :آیسو با تاسف سری تکان داد

کردنشون کار آسونی نیست؛ ولی باور کن دونم سخته و فراموشوانیا بهتره زیاد بهش فکر نکنی! می -

 !ای جز افسرده شدن ندارههیچ فایده

 !کنهداد اون هم تو خاطراتش سر میطرات گذشته غرق شدم، سکوت آیسو هم نشون میتو خا 

 :بعد از چند لحظه آیسو با خوشحالی ظاهری که فقط برای تغییر حال و هوامون بود بشکنی زد و گفت

 شده؟خیال، حدس بزن چیدختر غم و غصه رو بی -

ردن کرارکردنش رو نگاه کردم، بدون نگاهسوسك رو پرت کردم روی زمین، روی تخت نشستم و مسیر ف

 :به آیسو گفتم

 قراره شام بهمون کباب بدن یا قرمه سبزی؟ -

 !با دستش یه ضربه به سرم زد

 !طور باال ترین نمرات رو میاری؟ آخه این هم حدسه؟یعنی توی منگولیسم چه -

دش ای به خوشده غذای دیگهزمینی و تخم مرغ آبپزجا، جز سیبی اینتو کِی دیدی سلفِ بخت برگشته

 !ببینه که این بار دوم باشه؟

 .هام رو زیر سر گذاشتمدوباره روی تخت دراز کشیدم و دست
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 .امروز حالم خوش نیست -

 :هام رو کج کردم و ادامه دادملب

 .و حدسم نمیاد -

 .نشستروی تخت کنارم 

 .تو کی حالت خوب بوده؟ ولی بذار خودم بهت میگم -

تند تا های باالیی رو باز گذاشی همیشگیشون، دریچهپیش، وحید علوی با محمد کیا طبق برنامهچند دقیقه 

 .هوا تهویه بشه و خدای نکرده تو این زندونِ بی در و پیکر خفه نشیم

شناسی! اصال فضول و بی ادب نیستم که جا رد می شدم.خودت که من رو میمن هم اتفاقی داشتم از اون

 تراق سمع انجام بدم؟کار زشتی مثل اس

 !کردن از کارش شدمنتظر تایید من برای تبرئه

 زد وجام، آیسو تنها کسی بود که گه گاهی بهم سر میونیمی که اینپوزخندی زدم، تو این یك سال

 .زنهمی

دادم، نه اینکه مغرور باشم یا دوستش نداشته باشم، نه! فقط به خاطر اینکه اوایل زیاد بهش محل نمی

قدر برای دوستی پافشاری کرد تا باهاش کنار اومدم و هرچه ز با شرایطم کنار نیومده بودم؛ ولی اینهنو

 .فهمیدم که چه دختر خوبیهگذشت، میمی

 !کرده تا دوستم بشه و سر از کارم دربیارهبعدها خودش بهم گفت از سر کنجکاوی پافشاری می

 :لب گفت و ادامه داد آیسو وقتی پاسخی از من دریافت نکرد، ایشی زیر

گفتند حاال که همه چیز اکی شده، باید مرحله آخر از آموزش رو انجام بدن که، تا دو داشتن بهم می -

 !ها رو وارد باند کنندی دیگه انتخاب شدههفته

 .سیخ سرِجام نشستم، طوری که آیسو از ترس از جاش بلند شد

 آیسو تو مطمئنی درست شنیدی؟ -

 !طور بلند میشی؟ ترسیدماین چته تو؟! چرا -

 : زنهگیره و با صدای تقریبا بلندی داد میها از من فاصله میزدهگیرم که مثل عقربدستش رو می

 !بیشعور دست سوسکیت رو به من نزن _
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 :هام رو رو هم فشار میدم و با حرص میگمعصبی از کارش دندون

 !نیدیخوام، حاال از اول بگو چی شخیلی خبب معذرت می -

 :پشت چشمی نازک کرد، دوباره روی تخت نشست و ادامه داد

 .هیچی بابا، میگم همین روزاست که از این زندون آزاد میشیم -

گنده، این رو هم گفتند که فردا دخترها و پسرها رو تو سالن اجتماعات جمع آهان راستی اون دو تا شکم

 .کنندمی

 .ای نداشتفانه هر چی زور زدم بفهمم چی میگن فایدهیه چیزهای دیگه هم بلغور کردند که متاس

 :حالت تفکر به خودش گرفت و ادامه داد

 !جوری نبودماکنم قدرت شنواییم خیلی کم شده! جون تو اول اینها احساس میاصال تازگی_

 .مجا بزنفهمیدم چی میگه! یادم باشه حتما یه سر به درمونگاه اینکرد من میاگه مورچه هم صدا می

 :نگاهی بهم انداخت وقتی دید تو خودم غرق شدم گفت

 .میری اگه حرفی...آخی...اوخی چیزی بگیباور کن نمی _

 .از جاش بلند شد 

 .من دیگه برم تا بازم نیومدن پرتم کنند تو انفرادی -

ارج در خ ی نمکی کرد و محتاطانه ازبه سمت در رفت، برگشت و یه بـ ـوسـ از راه دور برام فرستاد، خنده

 .شد

 ی نه چندان دور هدیه خوبیکنم، منتظر باش که در آیندهتمومت رو تموم میرضا یوسف نژاد، من کار نیمه

رحمانه بهت میدم. هم به تو، هم به مامان و هم به اونایی که به ناحق کشته شدند و اعضای بدنشون رو بی

 . به تاراج بردند

 .فقط منتظر باش و برام دعا کن

*** 

 .اومد ازش استفاده کنند، بیدارمون کردندامروز صبح با صدای آژیری که خیلی کم پیش می -

 .زدند، باید تو سالن مشترک دو ساختمان حضور پیدا کنیمهر وقت آژیر رو می

 .مون بودیم تا بیادیك طرف سالن آقایون و یك طرف هم ما نشسته بودیم و منتظر فرمانده
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جا بریم د در کل سی الی سی وپنج نفر، این هم چیز عجیبی نیست، ما که از اینتعدادمون زیاد نبود؛ شای

 .ای پا به اینجا میذارندنیروهای داوطلب دیگه

 .انتهای سالن نشسته بودیم، آیسو سمت چپم و بهار، یکی از دخترهای خیلی خشگل خوابگاه سمت راستم

ود با کسی دمخور نمیشد، هر چند که زیاد اون رو بهار کال دختر ساکت و تو داری بود، درست مثل خودم، ز

نمی شناختم و فقط تو جلسه ها و تمرینات باهاش برخورد داشتم . اما تو همین برخورد ها میشد به 

 .خوبیش پی برد

 .دادمدل تو دلم نبود و پاهام رو عصبی تکون می

 .ه ربع دیگه هم جون بده، تا بیادکوبی! یه سال اینجا جون دادی یاِ چته تو؟ مثل دارکوب رو مخم می -

 :عصبی نگاهش کردم، کمی به سمتش خم شدم و آروم در گوشش زمزمه کردم

. کنه تجمع بیاد نباشه کسی و بزنی حرف بلند راحت که نیست من صدای عایق اتاق جااین  آیسو جان ، -

ام زنه؛ ولی من وظیفهمی نوکش دارکوب که نیست بیشتر چوب تکه یه مخت داری قبول خودت خوبه حاال

 .الکاتبین نباشهدونستم آگاهت کنم که اگه علوی دیدت حسابت با کرام

شده از های درشتروم خیره شدم که با صدای بلند آیسو، چشمسرم رو برگردوندم و به تریبون روبه

 .تعجبم رو دوباره بهش دوختم

ی فقط به خاطر تو بود، حاال داری من رو با اون انداخت انفرادشعوری، اگه علوی من رو میوانیا خیلی بی -

 کنی؟گنده تهدید میشکم

 .کردندها به سمت آیسو برگشته بود و با دهن باز نگاهش میتمام نگاه

 .کردمهای گردشده نگاهش میی آخرش کل سالن از خنده ترکید! ولی من هنوز با همون چشمبا جمله

 :بود؛ مثل شیر برنج وا رفت و با حال زاری آروم نالید آیسو که انگار تازه متوجه اطرافش شده

 .وانیا بدبخت شدم، یه لحظه فکر کردم تو اتاقت هستیم -

سری با تاسف براش تکون دادم، با اینکه یه سال از من بزرگتر بود؛ ولی از لحاظ عقلی هنوز تو دوران 

 .بردکودکیش به سر می

 !ت شدندباره ساکبا صدای بازشدن در، همه به یك]

 .فرمانده یا بهتره بگم سهراب یوسف نژاد، وارد سالن شد و به سمت تریبون رفت
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های از راه دورش جا اومدم دیگه باهام حرفی نزد، هر چند که من مراقبتاز وقتی که مجبورش کردم و این

 .دیدمرو می

 !همه به احترامش بلند شدیم و سالم نظامی دادیم

 .چرخوند و روی من ثابت کرد. نفسش را با صدا بیرون داد نگاهش رو دور تا دور سالن

 :کرد سخنرانی به شروع  نگاه سرزنشگرش رو از من جدا کرد و

 .اول از همه با یاد و نام خدا یك صلوات بفرستید -

 :شدن صلوات ادامه دادبعد از تمام

 دارید و اون یژگی برجستهحضور شما در این جمع براتون یه افتخاره و دلیلش هم اینه که شما یك و -

اینه که برای خدا پا تو این راه سخت گذاشتید، نفس این کار ارزشمنده و در این مسیر اگه کسی در راه 

 .بمیره شهید حساب میشه؛ حتی اگه در میدان جنگ هم شهید نشه

 .های زیادی متحمل شدیدجا حضور دارید سختیدر این یك سال و شش ماه که این

ها رو ها رو یاد گرفتید و دشواریو قوه الهی و با درایت و هوش باالی خودتون تمام آموزشکه به حول 

 .پشت سر گذاشتید

قدر دلم براش تنگ شده بود. خیلی سخته یکباره تمام زندگیت اندازه؛ چهنگاهش رو دوباره به من می

جا اومدم آتش انتقام تو دلم ندگرگون بشه و از خیلی چیزها دل بکنی؛ اما وقتی یادم میاد واسه چی ای

هاش رو های دلواپس عموم رو نمی بینم. کر میشم و نصیحتور میشه. کور میشم مثل االن که نگاهشعله

  .شنومنمی

ی آموزشی مونده، که بعد از اتمام اون، از بین شما افرادی انتخاب میشن تا به تنها یك مرحله از ده مرحله

 !بدن انسان، نفوذ کنند بزرگترین باند قاچاق اعضای

هایی که حکم پروازم رو صادر کردم، به لبتمام وجودم چشم شده بود و به دهن عمو سهراب نگاه می

 .کردمی

 :عمو سهراب بعد از مکث کوتاهی ادامه داد

 ...و اما مرحله آخر -

 !جا نه آبی هست و نه غذاییشید، در اونای خشك و بیابونی میفردا صبح عازم منطقه
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 .باید چها روز رو بدون هیچ امکاناتی سپری کنید و این بستگی به همت خودتون داره

 .هر کدومتون رو درقسمتی و جدا از هم اسکان میدیم

 .تو این مدت میزان تحمل خودتون رو محك بزنید

 !طور چهار روز تو بیابونی که پر از مار و عقربه سر کنیم؟کردم! چههاج و واج بهش نگاه می

 .مونهجا مثل آتیش میمای خردادماه اونگر

 .ها هم مثل من سردرگم شده بودندنگاهی به جمعیت سالن کردم، انگار اون

از ی غار علی صدر بام گرفت، رنگش مثل گچ سفید شده بود و دهنش اندازهنگاهم که به آیسو افتاد خنده

 .مونده بود

نخوردن نالید االن هیچیذای بد و کم اردوگاه میبیچاره تقصیری هم نداشت، واسه اون که همیشه از غ

 .براش حکم اعدام رو داشت

 :آروم بهش گفتم

 آیسو جان -

 :با همون حالتش به سمتم برگشت. به دهنش اشاره کردم

 !ببندش-

سازی ما برای شرایط سخت گفت و هدف از این کار رو آمادهعمو سهراب تمامی نکات الزم رو می

 .دونستمی

ها هم از این خبر جا خورده هاشون مشخصه که اونبه قسمت پسرها کشوندم. از پچ پچ نگاهم رو

داد. خیلی عادی روی صندلی العملی از خودش نشون نمیها به شکلی عجیب عکساما یکی از اون باشند؛

سش شد اعتماد به نفزد. حتی از نیمرخش هم مینشسته بود و با انگشتش روی دسته صندلی ضربه می

 .و دیدر

 .گذاشت روی کارم تمرکز کنمکوبید و نمییاد روزی افتادم که آیسو حسابی رو مخم میخ می

صال ات امن هم که از پرحرفیش طاقتم تموم شده بود، خیلی جدی بهش گفتم: تو با این اخالق بچگونه

 .اش بر بیاییتونی از عهدهمناسب این کار نیستی و نمی
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های بهم جواب داد: تو به من میگی مناسب این کار نیستم؟! منی که تمام بچهجیغی کشید و با صدای بلند 

شناسم و آمار همه رو دارم واسه این کار ساخته نشدم؟! حاضرم شرط ببندم تو به جز من، جا رو میاین

 !شناسیجا نمیای رو در اینکس دیگههیچ

جا بود که ریز ودرشت ه رو هم دارم و اونمحض اطالعت میگم که من حتی آمار گنداخالقترین پسر اردوگا

 .هوراد رو برام گفت

بعد از اون با حالت قهر از اتاقم خارج شد و بماند که خودش هم بعد از سه ساعت اومد و باهام آشتی  

 !کرد

 !جا بود که شخصیت هوراد برام جالب شداز اون

اش باشم، نه! فقط شق و دل باختهکرد، نه اینکه عایه کششی داشت که من رو به طرف خودش جذب می

 .یه حس از سر کنجکاوی

*** 

 :هوراد

 گاهی باید متنفر بود،

 .به فکرِ انتقام بود

 !نگذشت...نبخشید

 !لودن کار ساز نیستهمیشه آرام

 !گاهی باید فریاد زد

 .ناسزا گفت

 گاهی باید همان باشی

 .کس تابِ تحملت را نداردکه هیچ

 .ود بمانیکه بتوانی فقط در خلوتِ خ

 .شاید اینگونه درد کمتری بکشی

کنند، یزید هایی که به کسی رحم نمیخواهی، زمان انتقام از پست فطرتزمانش فرا رسید، زمان خون

 .درند برای بدست آوردن پول کثیفهایی که شکم میصفت
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ه دفاعی کن بیمن سرباز کشورم هستم، بدترین شرایط رو تحمل کردم تا دفاع کنم از مردمم، از کودکا

 .ریزممی رو کشونتك کثیف خون قسم شرافتم به  گیرند.حق زندگی کردن رو از اونا می

*** 

 :وانیا

 .های نسبتا بلندای بیابانی با تپهگذره. منطقهجا میسه روز از اومدن مون به این

 .شده اسکان دادندهای مشخصجا آوردند و در جاجا، ما رو با بالگرد به اینالعبور بودن اینبه خاطر صعب 

 شد پالستیك روشونهایی بود که مینه آبی وجود داره و نه غذایی که بشه خورد. تنها خوبیش وجود علف

 .های شبنم عطش رو کم کردکشید تا شبنم روش بشینه و با خوردن قطره

 .اگه خدا بخواهد فردا دیگه تموم میشه

 " .این خان هم بگذرد"به قول خاله رضوان 

 زنم. ببین روزگار باهام چه کردی؟با یاد آوریش لبخند تلخی می

رفت دنیا رو کن شد وانیا یوسف نژاد همون دختر نازنازی و لوسی که خار به دستش میکی باورش می

 .کرد، االن تو بدترین شرایط موجود سرکنهفیکون می

ای قدر تغییر کردم؟ گلهبینی چهوزم رو؟ میبینی حال و رجام، میبابا من به عشق تو و مامان فاطمه این

 .نیست؛ چون خودم خواستم و مطمئن باش تا آخرش هم میرم

 .فقط کمکم کن بابایی. من فقط دلم به حس بودنت خوشه

ی کم عمقی که روش رو با پالستیك پوشونده بودند تا کمی از گرما جلوگیری کنه، این چندوقت حفره

 .ام شده بودخونه

کرد. صبح زود یا عصرها قبل از کرد؛ ولی سرمای شب رو بیشتر میهم از گرما جلوگیری میتا حدی  

 .رفتمهای بیابونی میشدن هوا دنبال علفتاریك

 !کندمشدم و دمش رو میچندبار نزدیك بود عقرب نیشم بزنه؛ ولی من سریع متوجه می

 !کردمدر واقع یه جورایی خلع صالحش می

جا بیایم، عمو سهراب به اتاقم اومد و ازم خواست که دیگه از این جلوتر نرم؛ م به اینخواستیروزی که می

 .ولی من آدمی نبودم که کارم رو نصفه ول کنم
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 ای نیست، فقط یه روز دیگه مونده تا خودم رو بهشون ثابت کنمحتی نای بلندشدن هم نداشتم؛ ولی چاره

. 

برم انداختم، غذای این چند وقتم رو ندیدم و این یعنی اینکه باید از گودال بیرون اومدم و نگاهی به دور و 

 !دنبالش تا ناکجا آباد برم. نفسم رو با صدا بیرون دادم و به راه افتادم

که تو ایم یا اینزنند تا ببینند هنوز زندهجا سر میهای اینتك آدمهر روز علوی با یه پزشك میان و به تك

 !این برهوت جون دادیم

کنه یه تکه نون خشك و یه مقدار خیلی کم آبِ مونده که باید صدبار اوق بزنی تا هایی هم لطف میوقتیه 

 !بره پایین، بهم میده

جا ای دست عمو سهراب بدم، تا همینخوام بهونهبار هم بهشون لب نزدم. به هیچ عنوان نمیولی من یك

راده و اندازه، ادونست با هر سنگی که جلو پام میهم کلی تالش کرده بود که از کارم دست بکشم؛ اما نمی

 .پشتکار من بیشتر میشه

 .ها کجا هستنداوف خدا پس این علف

رسوندم و چیدمش؛ ولی لحظه آخر سوزش خورد، سریع خودم رو بهش چشمم به یه بوته سرسبز و تازه 

 .بدی تو انگشتم احساس کردم

 .سرعت دور شد نفسم حبس شد با دیدن ماری که از زیر بوته دراومد و به

 .خوام بمیرم، دستم رو باال آوردمجیغ بلندی از درد کشیدم، خدایا االن نه، االن نمی

 .تو جیب مانتوم نگاه کردم ولی پادزهر رو ندیدم

 .ذاشتم همین جا! دوباره گشتم؛ ولی نبودوای خدا! من که همیشه می

 .دلرزیاز ترس نفسم تند شده بود و تمام بدنم می

کردم شالم رو از سرم باز کردم و با هر سختی که بود دور مچ دستم بستم تا سم پخش نشه، احساس می

 :حالی فریاد زدمزنه و سرم گیج میره، با بیهام دودو میچشم

 .کمك -

 .ولی انگار کسی نبود تا صدام رو بشنوه

 :زنمد داد میبابایی کمکم کن، نذار بمیرم، االن زوده بیام پیشتون، باصدای بلن
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 .خوام بمیرمدونم دلتنگم هستی؛ ولی االن نه...خدایا...نه، االن نمیمامان می_

 .شد، دوباره با صدایی تحلیل رفته درخواست کمك کردمصدام کم و کمتر می

 ***  .ی آخر تو آغوش کسی فرود اومدمبدنم شل شد و روی زمین افتادم؛ ولی لحظه

 :هوراد

 !جا مکافاتی داره واسه خودشدستشویی رفتن هم این

های پیراهنم رو باز کردم ودرش خورد، همه تنم بوی عرق گرفته بود! دکمهحالم از وضعیتم به هم می

 .آوردم

 .گیرمجا، حتما یه دوش بیست و چهار ساعته میبه محض رفتن از این

های مهارتیش واجب بود. با وجود سابقه ای که داشتم؛ ولی این مامورت اهمیت ویژه ای داشت و دوره 

 .کردتجربه نبودم و تو گروه های زیادی نفوذ داشتم؛ اما این یکی با همه فرق میکم

باند  "زتاس"ها براش یك ارزن، ارزش نداشت . تر بود. گروهی که جان آدماین باند از همشون کثیف

 .خوردم برای نابودیشقاچاق اعضای بدن انسان. باندی که کثافت از سر تا تهش می بارید . قسم 

 .زدم به سمت گودال خاکی رفتمطور که با پیراهنم خودم رو باد میهمین

صدای جیغ دختری مجبورم کرد سرجام بایستم. منتظر موندم شاید دوباره صدایی بشنوم؛ ولی خبری 

 !خورد، خیاالتی شدن چیز عجیبی نیستنشد. با آفتابی که این چند روز تو سرمون می

 .خواستن همون صدا دوباره بلند شدم به راهم ادامه بدم که فریاد کمكخواستمی

 جا اتفاقی افتاده، از تپه پایین اومدم،با سرعت به سمت صدا رفتم، حتما برای یکی از دخترهای این

 .رقصوندنگاهم سمت دختری رفت که رو زانوهاش نشسته بود و باد موهاش رو می

 !زی سرش نیست؟اگه از دخترهای سازمانه چرا چی

 .نزدیکتر رفتم، معلومه که حالش خوب نیست

 .افته با چند گام بلند خودم رو بهش رسوندم و تو آغوش گرفتمهمین که دیدم داره می

 .موهای طالییش رو از روی صورتش کنار زدم

 .اومدصورتش کبودشده بود و نفسش به زور باال می

 .ها بودتر از این حرفحالزی بهم بگه؛ ولی بیهای خشکش رو تکون بده تا چیکرد لبسعی می
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 !هام درشت شدنگاهم سمت دستش رفت، چشم

 !وای خدایا! دختر بیچاره رو مار نیش زده بود

 .سریع پادزهر رو از جیب شلوارم بیرون آوردم و بهش تزریق کردم

م و با مکث تو دهنم ی تیز سنگ برش داداش رو که باد کرده وقرمز شده بود با لبهانگشت نیش خورده

 .گذاشتم

 .کردحالی، نگاهم میهای خمار شده از بیبا چشم

 انگشتش رو مکیدم و زهرش رو از تو دهنم تف کردم بیرون، دوباره انگشتش رو تو دهنم کردم

 .هاش از اشك خیس بودچشم

 .چه چهره مظلوم و معصومی داشت، مسخ صورتش شدم

تو وجودم بهم هشدار داد، سریع انگشتش رو از دهنم خارج  عرق سردی پشت کمرم راه افتاد، چیزی

 .کردم

 .ام بیرون بزنهخواست از سینهقلبم انگار می

 ...تا به حال جز مادرم، به هیج دختری تا این حد نزدیك نشده بودم؛ ولی االن

 !ظرفیت نبودی؟قدر بیسرم رو تکون دادم تا به خودم بیام. خاک بر سرت هوراد، تو که این

 .بلند شدم، دستم رو انداختم زیر پاش و با اون یکی دستم مثل یه بچه بغلش کردم

 .بدون اینکه نگاهم دوباره هرز بره به سمت گودال خودم بردمش 

 *** 

 .به گودال رسیدم، پالستیك روش رو با پا کنار زدم و آروم روی زمین خوابوندمش

 !که حاال پرستاری هم بهش اضافه شد خدایا کرمت رو شکر! این چند روز کم دردسر کشیدم

های اولیه، که به عنوان وسایل ضروری بهمون دادن چسب، بتادین و ی کمكبلند شدم و از توی جعبه

 .شده دستش رو پانسمان کردمچیزهای مورد نیازم رو در آوردم، با اخم های گره

 .به صورتش نگاهی انداختم

کنه. نگاهم رو ازش گرفتم و با همون اخمِ درهم ن رو نگاه میهاش بازه و داره مبا تعجب دیدم که چشم

 .کارم رو ادامه دادم
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 :با صدای آرومی گفت

 .ممنونم که نجاتم دادی اگه نبودی مرگم حتمی بود. امیدوارم بتونم یه روز برات جبران کنم -

 :هاش زل زدم و گفتمبا نگاهی یخی تو چشم

 .فکر نکنم بتونی جبران کنی -

 :زدم و ادامه دادم پوزخندی

همه آموزشی که یك سال و نیم دیدی، نتونستی از خودت چهار روز مراقبت کنی، چه کاری هه! با اون -

 ازت برمیاد برای کسی انجام بدی؟

برن؟ تو با هات به درونت پی میهاش از تو چشمخوای سه ماه وارد باندی بشی که سرکردهطور میچه

 !اندازی هم جون بقیه روخطر می اومدنت هم جون خودت رو به

 .مطمئنم از اون دسته دخترهایی هستی که به خاطر هیجان بیشتر تو زندگیت وارد سازمان شدی

 :تر از قبل ادامه دادمکردن وسایل شدم، تلخنگاهم رو ازش گرفتم و مشغول جمع

 طوریصراف بده و برو، اینجا، از سازمان انخوای جبران کنی؟! باشه...به محض رفتن از اینگفتی می -

 !جبران میشه

جنبگی چند دقیقه پیشم رو سر خواستم یه جورایی بیطوری حرف زدم؛ شاید میدونم چرا باهاش ایننمی

 !اون خالی کنم

 .وقتی از زندگی کسی خبر نداری زود درموردش قضاوت نکن -

 .با شنیدن صداش دوباره بهش نگاه کردم، صورتش از اشك خیس شده بود

 :هق ادامه دادبا هق

هایی که...پدر و مادرش رو زنده زنده تو آتیش سوزوندن و با قساوت گرفتن یه دختر از حیووناگه انتقام -

های که تو بینی؟ آره، من به خاطر همون هیجانتمام بدن سوختشون رو تکه تکه کردند رو هیجان می

 ...آخری برای نتونستم حتی که منی  جام.میگی این

 .گریه نگذاشت حرفش رو ادامه بده

 .ریختهای معصومش بیرون میهایی بود که مثل سیالب از چشمنگاهم به اشك

 .یه چیزی به قلبم چنگ انداخت
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 !طور باهاش حرف کردم؟کار کردم؟! مگه غیر از تشکرکردن چی گفته بود که منِ خر اینمنِ احمق چه

 .شد بیشتر از خودم بدم بیادث میاش مثل مته روی مخم بود و باعهق هق گریه

 !قدر سخت بودی حفره پرت کردم و بیرون زدم. این همه درد واسه اون دختر چهجعبه رو گوشه

 :نگاهمو به آسمون سوق دادم

   .به خداییت قسم نابودشون می کنم _

*** 

 :وانیا

 .سوخت؛ ولی باز هم خدا رو شکر که زنده موندمدستم بدجور می

 .ی خودم برگردمشدم، باید هرطور شده به حفره از جام بلند

 .شالم رو سرم کردم و از حفره بیرون رفتم

دونم به خاطرگزش مار بود یا به خاطر کرد، نمیحاال از کجا گودال رو پیدا کنم؟! سرم خیلی درد می

 .کردنمگریه

گیرم؛ شاید ای به دل نمیسوزه؛ ولی ازش کینهافتم دلم میهاش که میآهی از ته دل کشیدم. یاد حرف

کردم؛ ولی االن همه چیز فرق کرده، دادم و نفرینش میاگه وانیای دوسال پیش بودم االن کلی فحش می

 .انگاری خودم االن مرده بودمتازه باید ازش ممنون هم باشم. اگه اون نبود به خاطر سهل

 .شیدمحالی تو کیسه خوابم دراز کبه گودال رسیدم، داخل شدم و با بی

ضعف زیادی داشتم، امروز لب به هیچی نزده بودم، از طرفی گزش مار باعث شده بود انرژیم بیشتر 

کنم، من وانیام...دختر رضا یوسف نژاد. مرد نفوذی سازمان، مردی تحلیل بره؛ ولی هرطور شده تحمل می

ا باند و تشکیالت همردی که ده .انداختهاش هراس میاز نسل مردان خدا؛ مردی که به جون دشمن

ی شیطان به ناحق کشته شد. زود بود واسه رفتن و خالف رو نابود کرد. کسی که در راه خدا به وسیله زاده

 !اما رفت و دخترش تنها موند تنها گذاشتن یه دونه دخترش؛

سم گفتی وانیا با اینکه از هوو هم وازیر لب زمزمه کردم: مامان واسه امروز من رو ببخش، همیشه می

بدتری؛ اما یك لحظه هم طاقت دوریت رو ندارم. اما حاال نزدیك به دوساله که از هم جدامون کردند، 
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قدر بی رحم بود روزگار. خوشی هامون رو زود تلخ کرد. خیلی دلتنگتم مامان. کاش بودی! کاش چشم چه

 .ی اینا کابوس بودباز می کردم و همه

 .دلم واسه آغوشت تنگه. مامان

 .کنمام رو خالی میدیدهکنند و من بیخیال از حال بدم دل غمی اشك صورتم رو خیس میهاقطره

 .هام سنگین شدند و به دنیای خواب پا گذاشتمکم کم چشم

*** 

 .ام رو برای بازنگهداشتنشون کردمکردند؛ ولی تمام سعیهام سنگینی میپلك

 هام روابیده بودم! دستم رو باال آوردم تا چشمبا تعجب اطرافم رو نگاه کردم، توی اتاق و روی تخت خو

 .ماساژ بدم که دردی رو احساس کردم

غزم کنم؟! مکار میجا چهآلودم افتاد که انژیوکت ازش بیرون زده بود. لعنتی... من ایننگاهم به دست خون

 .هام رو روی صورتم گذاشتمفعال شد! دست

 !وای خدا! نکنه عمو فهمیده باشه؟

 .ذاره ادامه بدم، همون لحظه در باز شدنمی اگه بفهمه

مردی کچل با روپوش سفید که گوشی پزشکی رو به گردنش انداخته بود داخل شد، با دیدن مردِ پشت 

 .هام شل شدند و کنارم افتادندسرش دست

 :دکتر لبخندی زد

 طوره خانم؟بینم که دخترگلمون باالخره بیدار شد! حالت چهخب، می -

 :مزیر لب گفت

 .خوبم -

 :کرد ادامه دادام میطور که معاینههمون

 .ات سرومرو گنده، از من و تو هم بهترهبفرما سهراب، این هم برادزاده -

 :باز من رو مخاطب قرار داد

 مشکل خاصی نداری؟ سردرد؟ سرگیجه؟ حالت تهوع؟ -

 .نه مشکلی ندارم -
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، از نظر من مشکلی نیست، فقط داروهات رو تا یك تونی دوباره فعالیتت رو ادامه بدیخوبه...پس می -

 .هفته سر موقع حتما مصرف کن

 .بعد چیزهایی رو یاداشت کرد و از اتاق خارج شد

 .حاال فقط من بودم و حاج سهراب یوسف نژاد

 !دیگه باید چه اتفاقی برات بیفته که بفهمی تو مناسب این کار نیستی؟ -

 :با گستاخی جواب دادم

تونی الکی سرزنشم کنی، این یه اتفاقه که ممکنه برای هرکسی پیش بیاد، من که علم میعمو شما ن -

 ...غیب نداشتم زیر اون بوته یه مـ

 :با عصبانیت وسط حرفم پرید

ون شد! اکرد معلوم نبود چی میاون دفعه که از کوه افتادی پات شکست چی؟ که اگه خدا بهت رحم نمی -

 !کتف و دستت تو تمرینات هم اتفاق بوده؟ هم یه اتفاق بود؟ در رفتگی

 !دونه؟ها رو از کجا میشده نگاهش کردم. اینهای درشتبا چشم

 بازم هست...بگم؟ -

 .سرم رو پایین انداختم، روی تخت کنارم نشست و بغلم کرد

استم من رو خواش از خدا میرفتم، همهفهمیدم تا مرز مردن میوانیا...عموجون...وقتی این چیزها رو می -

 !ی داداشم نکنهشرمنده

 ها همعزیزم، تو آدم این کار نیستی، برای این کار زیادی خامی! اگه به خاطر پدر و مادرته...باور کن اون

ام؟ خودم کارهجوری عذاب بده. اصال من اینجا چهی زندگیشون خودش رو اینراضی نیستند میوه

 .کنماندازم و نابودشون میگیرشون می

 خیال بشم؟همه سختی که به جون خریدم مگه میشه حاال بیهام سرازیر شدند، بعد از اینكاش

 .خودم رو بیشتر تو آغوشش فرو بردم

قدر به فکرمی؛ ولی تو رو قرآن بعد از این همه سختی و انتظار کشیدن نگید دونم شما چهعمو، می -

 .بیخیال بشم

 !وانیا -
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 .سمت میدم، بذار تا تهش برمنه عمو، تو رو به خاک بابا ق -

*** 

 :هوراد

 .هام به غرغرهای شهابی سفره بود و گوشنگاهم به قسمت پاره

های نفوذی سازمان، به باند کوچکی در یکی از شهرهای شد که با شهاب و سپهر، از بچهای مییك هفته

 .مرزی کشور نفوذ کرده بودیم

ای سال سن داره و با توجه به ظاهر سیاه و اندام وردهوخرئیس باند فردی به اسم فردینه که حدود سی

 .های همیشه نشئه گذاشتالغرش باید اون رو در ردیف آدم

شدند، اعضای باند با ترفند، دادن اتباع خارجی بود که به صورت قاچاق وارد کشور میکار این باند، فریب

 .انداختندلوح رو به دام میهزدند و مردم بیچاره و سادخودشون رو به عنوان راهنما جا می

شون نشستند، با هر ای به کمینهای گرسنهجا چه گرگدونستند اینخورده، میهای فریباگه این آدم 

 .شدنداومدند و حاضر به ترک شهر و دیار خود نمیشرایطی که تو کشور خودشان داشتند کنار می

که بیایم تو این گروه چهارنفره که حتی نمیشه تو رو خدا نگاه کن، نزدیكِ دوسال وقت صرف کردیم  -

 .اسمش رو گذاشت باند

حاال نفوذ هم کردیم. آخه یکی نیست به سردار بگه مگه میشه در عرض سه ماه تو همچین جایی به 

 !هاشون رسید؟گندهکله

 :سپهر لقمه نونی رو که نزدیك دهنش بود رو تو بشقابش انداخت

خوام روزه از بس غر زدی هم خودت رو خفه کردی هم ما رو، وجدانا میاِ بسه دیگه شهاب، این چند  -

 !دست میاری؟ها چیزی هم بهبدونم از این غرزدن

 .شهاب لیوان رو از سر سفره برداشت و به طرف سپهر پرت کرد

ین جا، تو است اومدیم اینبوسم هم باشی برادر من، یه هفتهتو یکی لطفا سایلنت باش، تازه باید دست -

 کنید،زنید نه اصال به آدم نگاه میای که هر لحظه ممکنه آوار بشه سرمون، نه یه حرفی میشدهخراب

 !مونندجا میشه اتاقك ارواح با دو تا روح، که مثل ماست نماسیده میاگه من هم غرغر نکنم که این

 .هاش، نگاهش رو سمت من دادشهاب بعد از زدن حرف
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 :گفتسپهر نیمچه لبخندی زد و 

 .االن دقیقا منظورت رو از ماست نماسیده فهمیدم -

 :کرد رو به سپهر گفتی بزرگی از املت درست میشهاب در حالی که لقمه

این همه فك زدم تو فقط همون قسمتش رو گرفتی یابو؟ پاشو برو یه آبی چیزی برامون پیدا کن، هالک  -

 .شدیم تو این گرما

 !زد تا از دهنش بیرون نیادبرد و هر از چند گاهی با انگشت زیرش میو لقمه رو با زور تو دهنش فرو 

الت کنیم جا چجا خفه بشی و بمیری مجبوریم همیندونی که اگه اینمیگم شهاب به پا تو گلوت نپره! می -

 !داداش

 کردن کرد؛ بهاش رو تموم نکرده بود که لقمه پرید تو گلوی شهاب و شروع به سرفههنوز کامل جمله

 .هاش سرازیر شدقدری که اشك از چشم

 .حال رو زمین افتاداش قطع شد و بیبادست محکم پشت کمرش کوبیدم. سرفه

 :با صدای گرفته و خشدار بهم گفت

شد و هم زدی هم حرص این چند وقتت خالی میتر میدستت درد نکنه داداش؛ ولی اگه یکم محکم -

 .کردیهای بینوای کمرم رو نابود میمهره

 .خندیدسپهر هنوز داشت می

کردنت رو انجام زد که االن داشتیم مقدمات چالشهاب جای تشکرکردنته؟ اگه هوراد محکم نمی -

 !...دادیممی

 :با مکث کوتاهی ادامه داد

 ...کنه! جون تو اگـها رو داشتی؟! اگه به سنگ نگاه کنم کامل از وسط نصفش میولی خدایی چشم -

 :کرد شهاب حرفش رو قطع

کرد، زن نگرفته، بابا مرگم میهاش جوونخوبه این رو قبول داری سق سیاهی، المصب داشت با چشم -

 .خواست پرپرم کنهنشده...حسرت به دل می

 :کردنشون گفتمکلخسته از کل

 .بازی کردنجاییم نه برای کل انداختن و مسخرهای اینبسه دیگه! یادتون نره ما به خاطر کار دیگه -
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 .توجه بهشون از اتاق خارج شدمبی

خواستم انجام بدم، باید هر طور شده اعتماد فردین رو به دست تمام فکر وذهنم به کاری بود که می

 .شون دنیل راد، پسر دورگه شروین راد که سال پیش اعدامش کردند، برسیمبیاریم تا بتونیم به سردسته

باره دنیل و باند کثیفش بهمون داد؛ ولی هنوز خیلی چیزها جا، سردار اطالعاتی درقبل از اومدن به این

 .دونیمهست که ازش نمی

اومد. سر جام ایستاده بودم و ویراژدادنش رو تماشا از دور فردین رو دیدم که با موتور به این سمت می

 .کردم، نزدیکم که رسید بدون اینکه موتور رو خاموش کنه، ترمز گرفتمی

 .و سپهر از اتاقك بیرون اومدند از صدای موتورش شهاب

 :تکمون انداخت و گفتهای یکی در میونش، نگاهی به تكفردین با اون صورت الغر و سیاه و دندون

 ها به پنج نفر که حتما باید بچه باشنهای شب یه گروه بیست نفره وارد کشور میشن، از بین اوننیمه -

 .نیاز داریم

م برای شروع، این کار رو دست شما سه نفر بدم. اگه بتونید موفق بشین خواالبته خودم هم هستم؛ اما می

کنه؛ ولی اگه نتونید از پسش بربیاید، باید و کارتون رو خوب انجام بدید ، روند همکاریمون ادامه پیدا می

 !خیال عضویت تو گروه من بشیدبی

 .های ما سه نفر دور شدبعد گاز داد و به سرعت از جلوی چشم

 .هاش رو روی هم فشار دادهاش رو محکم مشت کرد و از عصبانیت دندوندستشهاب 

 :سپهر وارفته روی زمین نشست و گفت

ترن! آخه یه انسان تا چه ها از حیوون هم حیوونها هم میشه گفت آدم؟ به قرآن این پست فطرتبه این -

 !ها هم رحم نکنه؟تونه پست و کثیف باشه که به بچهحد می

 ی چند لحظه پیش توه خودم هم از این خبر منقلب شده بودم، رو به دوتاشون که دیگه آثار خندهبا اینک

 :صورتشون دیده نمی شد، گفتم

دونستیم که قراره تو چه بازی کثیفی شرکت کنیم، وقتی اومدیم اینجا، فکر همه جاش رو کرده بودیم، می -

ون خوک کثیف برسیم. مجبوریم کار رو تا آخرش ادامه ها رو ببینیم تا به ادونستیم باید مردن خیلیمی
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وجور و روی هدف تمرکز کنید. اگه شون رو از بیخ نابود کنیم، پس بهتره خودتونو جمع بدیم تا ریشه

 .تونیم به باند اصلیشون نفوذ کنیمبتونیم اعتماد فردین رو بدست بیاریم، راحت می

*** 

ون بین شکردم، همه پسر بودندو شاید میانگین سنیزیدن نگاه میلرگناهی که از ترس میهای بیبه بچه

ای عقل داشتند، کشورشون رو غیر قانونی ترک شش تا هشت سال بود، اگه پدر و مادرشون ذره

 ایهطفل این جون راحتی این به  کردند وکردند یا به هرکس و ناکسی به عنوان راهنما اعتماد نمینمی

 .دافتانمی خطر به معصوم

 :ها انداخت و گفتکرد، نگاهی به بچهفردین در حالی که سیگارش رو روشن می

 خوام خش بهشون بیفته،آویو فرستاده میشن. تا اون موقع نمیها تا دو هفته دیگه به تلاین بچه -

 .کنیمتر تحویلشون بدیم، پول بیشتری دریافت میهر چه سالم

ور کرد، حیف که مجبها قیمت تعیین میجور،برای جون این بچه کردم که چهبه دهن کثیف فردین نگاه می

اش دادم و زنده زنده تکهبودم تحمل کنم وگرنه به جون مادرم قسم، بهش فرصت نفس کشیدن هم نمی

 .کردممی

 :آورش ادامه دادروش رو سمت من و شهاب و سپهر کرد و با لبخند زشت و چندش

مون تو خطر بودیم، کردید االن همهگه اون سه مامور رو خاک شیر نمیآفرین پسرها کارتون عالی بود، ا -

دم. مطمئنا پاداش خوبی در انتظار شما سه نفره. با دست دو ها میگزارش کار امشب رو به اون باالیی

 .ام زد و از کنارم رد شدضربه روی شونه

 .رومرو گنده سر کارشون برگشتندهای خودمون بودن واالن هم سبدبخت خبر نداره اون مامورها از بچه

دیدم که از ترس ها رفت، خیالم از بابت سالم موندنشون راحته؛ ولی وقتی مینگاهم دوباره سمت بچه

 .سوختلرزند ،دلم براشون میطور به خودشون میاین

*** 

خواد کدوم رسید! معلوم نیست این دفعه میباز هم صدای گوش خراش موتور فردین به گوش می

 !دبختی رو طعمه کنه؟ب
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تو ده روز گذشته چند بار دیگه، اتباع خارجی رو به دام انداختند که ما هم ظاهرا باهاشون همکاری 

 .مدادیی شخصی به نام عماد خبرها رو به سازمان اطالع میکردیم و بعد از اون، بالفاصله به وسیلهمی

 .فشار روحی زیادی بهم وارد شده بود

تنم تو باندهای مختلف، هیچ وقت به اندازه اآلن که تو این باند کثیف هستم، بهم فشار با وجود حضور داش

 .نیومده بود

 تر از این کار هم وجود داره؟مگه کثیف

تونه به روی آرزوها و زندگی هم نوع خودش چشم ببنده و مثل یك کاال اون رو خرید چطور یه انسان می

 !فروش کنه؟

 !بگیرند خاطرش به  چقدر ارزش داره تا جونی رو که برای هر موجودی عزیزه به خاطر پول؟ مگه این پول

 ها میشن؟شون هزار آرزو دارن طعمه پول خواهی این حیوونهایی که در دنیای کودکانهچرا بچه

ی جنسی شدن به خاکستر تبدیل میشه و بعد از اینکه دیگر به یا دخترهایی که رویاهای زیباشون با برده 

 !خورهومدن، اعضای بدنشون ناخواسته و به اجبار به تن دیگری پیوند میکار نی

 .نفسم رو پر صدا بیرون فرستادم

 .هام ظاهرمیشههایی که از ترس رو زمین چمباتمه زدند، جلوی چشمی آدمخوابم چهرههر شب که می

ون هاشپشیمانی در چشمزنن و یا مردانی که حسرت و های لرزان، دختران گریان، زنانی که ضجه میبچه

کنه؛ اما چه میشه کرد؟! گاهی باید این دردها رو دید و تحمل کرد تا بتونی بهتر به این کابوس بیداد می

 .سیاه و مخوف پایان بدی

 .به همراه سپهر بیرون رفتیم

 :فردین مثل دفعه قبل از رو موتورش پایین نیومد، نگاهی بهمون انداخت وقتی شهاب رو ندید پرسید

 اون یکیتون کجاست؟ -

 :سپهر در جوابش گفت

 .رفته برای نهار چیزی بخره -

 :فردین سرش رو تکون داد و گفت

 .فردا سفر طوالنی در پیش دارید، امروز رو استراحت کنید -
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 :بار من ازش پرسیدماین

 قراره کجا بریم؟ -

 .هام نگاه کردبا لبخند زشتش تو چشم

سی باید براش یك سال زحمت بکشه؛ ولی شما با تالش و زرنگی خواهید برید هرکجایی که می -

 !خودتون و البته به لطف من خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید به اون باال باالها پرواز کردید

 .رسونهآویو میشید، از اونجا یك نفر شما رو تا تلفردا قبل از طلوع آفتاب از مرز رد می

 : داد نیشخندی زد و ادامه

شما  دادمحیف از باال دستور رسیده که به نیروهای جوون و کار بلد نیاز دارند وگرنه هیچ وقت اجازه نمی  -

 .از اینجا خارج بشید

 .های خرید تازه رسیده بود گاز داد و رفتتوجه به ما و شهابی که با نایلونبی 

 !تمام دنیا خوشحالی تو دلم ریخته شد؟ دونست با شنیدن این خبر قدهام نشست، کی میلبخندی رو لب

 :شهاب مسیر رفتنش رو نگاه کرد و گفت

 گفت؟این یارو چی می -

 : سپهر که مثل من با شنیدن این خبر، لبخند روی لباش نشسته بود رو به شهاب گفت

 .داداش بیا بریم داخل که خبرهای خوب خوب دارم برات -

*** 

 :وانیا

 !فکر کنم همین باشه -

 :تمشد تو صورتش دید، گفروم انداختم، بعد برگشتم و رو به آیسو که ترس رو میی دقیق به در روبهنگاه

 .باید حسگرش رو از کار بندازم -

 !ترباشه، فقط جون هر کسی که دوست داری سریع -

 کارت مخصوص هکم رو درآوردم و توی دستگاه قرار دادم، به آیسو اشاره کردم تا کف دستش رو تو جای

هاش مشخص شده بذاره و خودم مشغول دستکاری کردند سیستم شدم، بعد از کلی کلنجار رفتن چراغ
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تاپ روی میز رفتم و کارم رو شروع سبز شد، سریع داخل شدیم. نفس عمیقی کشیدم و به سمت لپ

 .کردم

 !دونم آخر گندش در میاد! حاال ببین کی گفتممن که می -

 .فهمهکس نمینگی مطمئن باش هیچ بس کن آیسو، اگه تو به کسی -

 .... اممگه من مثل تو دیوونه -

 :و با حالت زاری ادامه داد

 .اش در حال لرزوندن تنمی، زود باش تا کسی نیومدهالهی بمیری که همه -

 . داره تموم میشه، فقط یه ربع دیگه مونده -

 کشید؛ البتهترس روی صورتش میهاش رو از اسرنگ آیسو مثل گچ سفید شده بود و هر از گاهی دست

ترسیدم؛ ولی هر طور شده باید به خودم مسلط خواستم بکنم کمی میمن هم از عواقب کاری که می

 . خواستم برسمشدم تا بتونم به اون چیزی که میمی

وقتی از عمو خواستم بذاره فعالیتم رو ادامه بدم، به شدت مخالفت کرد و اسمم رو از لیست اعضای 

دفعه محکم سر حرفش ان خط زد، چقدر گریه کردم؛ حتی تا یك هفته اعتصاب غذا کردم! ولی اینسازم

 .هام نکردزاریقراری وگریهموند و اعتنایی به بی

 !ای نداشت، تا اینکه بعد از کلی فکر کردن یه راه حل به نظرم رسیدهر راهی رو امتحان کردم؛ ولی فایده

بود تا بتونم اسمم رو دوباره وارد لیست مامورین مخفی کنم و همچنین  کردن سیستم سازماناون هم هك

 .اطالعاتی از باند خالفکار بدست بیارم.که البته کار زیاد آسونی نبود و نخواهد بود

ه؛ اش نفوذ کنتونه راحت به محتوای محرمانهای نمیسیستم طوری طراحی شده که هیچ هکر کار کشته

ی تونم راحت به هدفم برسم؛ چون هر چی باشه من عضو نخبهباال ببرم میولی من اگر کمی دقتم رو 

 !سازمان بودم و یکی از بهترین هکرهای حال حاضر دنیا

 کشیدم، هورایی  روی مانیتور نشون داده شد از خوشحالی با صدای آرومPassword is approved کلمه

 :رسوند بهم رو خودش سریع آیسو

 بالخره تموم شد؟ -

 .بابا، تازه پسورد رو تایید کرد نه -
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 .کنندها دارند دور سرم پرواز میهای توی کارتونیکی محکم تو سرم زد، که احساس کردم گنجشك

 !کنی؟وقت خوشحالی هم میجا نشستی تازه پسورد رو تونستی وارد کنی؟! اوندوساعته این -

 .ای بهش رفتم و با دست سرم رو ماساژ دادمچشم غره

 !تونی یه مرحله کوچکش رو رد کنی؟یا بشین جای من، ببینم میتو ب -

تونم، زود باش تمومش کن تا بدبختمون نکردی، هر چند تو که پارتیت کلفته، اونی که معلومه که نمی -

 !بیچاره میشه منم

کردن شدم. اسم و مشخصات خودم و آیسو رو وارد سری از تاسف تکون دادم و دوباره مشغول هك

 .کردم

تاپ زدم و منتظر شدم شدن اطالعات داده شده راحت شد، فلشم رو به لپوقتی خیالم بابت تکمیل

 .اطالعات هك شده به فلش منتقل بشه

 !افتهکنم فشارم داره میچقدر دیگه مونده؟ احساس می -

 .درصدش رفته88 -

 مشخصات من رو هم وارد کردی؟ -

 .آره -

واد خوراکی ناقابل و یه بطری آب معدنی، هجده ماه خدمتم رو نادیده تو رو خدا نگاه کن واسه چند تا م -

 !گرفتند و از لیست خطم زدند

 :شدنش، پوزخندی زدمبایادآوری دلیل حذف

اگه از نظر تو ده تا بیسکویت ساقه طالیی، ده تا دنت عسلی و دوبسته شکالت سنگی چیز کمیه! من هم  -

 !شدن از لیست نبودفم حقت حذمیگم باشه، تو راست میگی کمه! اصال ه

 :ی آخرم رو با شکلك تکرار کردهاش رو کج و جملهلب

علف  گشتم و مثل بزبع کنان میخواستی مثل شما، تو دشت و دمن بعحقت حذف شدن نبود! نه پس می -

 خوردم؟می

 و با لودگی دست به سینه اش کوبید

 .. پسرِ الدنگ میمون. آخ اگه گیرم بیفتهالهی به امید خدا باعث و بانی لورفتنم سوسك بشه_
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 :و با حالت طلبکاری ادامه داد

و  هام داد تا بنر کنندعموی شما هم که کلی برام سنگ تموم گذاشت، عکسم رو به همراه لیست خوراکی -

 ...ی دیگتو سالن اجتماعات بذارند و موجبات خنده

 .تمام موند و با ترس به در نگاه کرداش نازدند، جملهبا صدای دو نفر که پشت در حرف می

 .ام حبس شدنفس تو سینه

به صفحه مانیتور نگاه کردم، نود و نُه درصدش پر شده بود، به آیسو اشاره کردم تا پشت قفسه پنهان 

 :کرد، با صدای آروم ولی عصبی بهش گفتمحرکت نگاهم میبشه؛ ولی اون بی

 .آیسو زود باش -

 .ها که کنج اتاق بود پنهان شدی پروندهقفسه به خودش اومد و سریع پشت

 .دوباره به مانیتور نگاه کردم

''File transfer was carried out'' 

 System داد انتقال صورت گرفته، سریع فلش رو بیرون آوردم و سیستم رو به حالت اولیهاین نشون می

Restore برگردوندم و دستگاه رو خاموش کردم. 

 .تم و خودم رو به زور اون پشت جا دادم، همون موقع در با صدای تیك باز شدسریع پیش آیسو رف

 .لرزیدنفسم از ترس تند شده بود وکل بدنم می

خورد، دستش رو گرفتم و هاش به هم میهاش جمع شده بود و دندونبه آیسو نگاه کردم، اشك تو چشم

 .هام رو آروم باز و بسته کردم و ازش خواستم آروم باشهچشم

 .اومدصدای پاهاشون تو اتاق می

 .های جدید رو فردا عازم کناحمد، بچه -

 !زود نیست؟ هنوز از این گروه اطالعات کافی نداریم -

دست نمیاریم، سیستم رو روشن کن ببینیم چند نفر رو باید تا نفوذ نکنیم اطالعات جدیدی هم به -

 !بفرستیم

خوندم، هرچند به خودم مطمئن بود؛ ولی موقعیتی که تو دلم تپش قلبم شدت گرفت، هرچی دعا بلد بودم 

 .کردام رو زیاد میتوش گیر افتاده بودم دلهره
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 .آیسو دستم رو محکم فشار داد، شانس آوردم تا اآلن غش نکرده بود

 .شش نفرن، سه تا پسر و سه تا دختر -

 .پسرها رو قبال فرستادیم، این مرحله نوبت دخترهاست

 !گفت! قرار بود سه تا نفوذی پسر داشته باشیم و یه دونه هم دخترای میسردار که چیز دیگهمطمئنی؟!  -

دونم واهلل، سردار هم که االن برای انجام کاری خارج از کشور رفته و امکان برقراری ارتباط باهاش نمی -

 .نداریم تا ازش بپرسیم

 .ه دخترها خبر بده آماده باشندنیازی نیست خبرش کنیم، حتما برنامه عوض شده، امشب ب -

 .ها با جاسوس مون صورت گرفتهفردا صبح باید به شرکت مورد نظر نفوذ کنند، تمامی هماهنگی

 .های ضبط شده رو پاک کنمهای امنیتی رو چك نکنند، هنوز وقت نشده بود فیلمکردم دوربینخدا خدا می

 .تی کشیدمنفسی از سر راح "دیگه بهتره بریم"ی با شنیدن جمله

 .با صدای تیكِ در، با احتیاط از مخفیگاهم خارج شدم، نه انگار راستی راستی به خیر گذشت

 .خوای پشت اون کمد بمونی؟ بیا بیرون دیگه، رفتندآیسو تا کی می -

های بخش امنیت رو برای نیم ساعت شده رو پاک کردم، دوربینهای ضبطسریع مانیتور رو روشن و فیلم

 .م که از موقع برگشتنمون فیلمی ضبط و ثبت نکنهخاموش کرد

 خوای چهوانیا تو رو خدا بیا بریم دیگه، من واقعا فشارم داره میفته، اگه راست راستکی بیهوش بشم می -

 خاکی تو اون سرت بریزی ؟

 .گردوندمفلش رو تو جیبم گذاشتم وهمه چیز رو به حالت قبل بر

 . م شدقدر حرف نزن، بیا بریم؛ تمواین-

*** 

هایی از باند مورد نظر اول شب سرگرد فدایی که مسئول رسوندن خبرهای محرمانه سازمان بود پرونده

 .بهم داد وازم خواست تا برای فردا آماده باشم

ها انجام شده مشخص شده بود که این قرار بود به عنوان منشی به اون شرکت نفوذ کنم، با بررسی

 .زد و بند داره "تاسز"ی باند شرکت با سردسته
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هایی که باید وارد باند اخر شب، اطالعات رو با آیسو بررسی کردیم و متوجه شدیم بهار هم جز نفوذی

 .بشه

 !زنهاین بهارم خیلی مرموز می -

 چرا؟ -

 !خوای نزدیکش بشی با ترفند ازت دور میشهطوری، اصال وا نمیده این دختر، هر چی میهمین -

 .ار واقعا دختر خوبیهبس کن آیسو، به -

 آره خب، همه خوبن فقط من بدم، بیخیال -

 :و با شیطنت ادامه داد

 !برو فایل پسرها رو باز کن ببینیم کیا هستند -

 .خودم هم کنجکاو بودم ببینم همکارهای نفوذیم چه کسایی هستند

 .ها رو یکی یکی بررسی کردیمفایل

 .ت فوق لیسانس مهندسی کامپیوترساله...متولد تهران...تحصیال62سپهر فتحی...

 .کردنشست و یه آرامش خاصی به آدم القا میاش به دل میبه عکسش نگاه کردم، چهره

 .فایل بعدی رو باز کردم

 .ساله....متولد تهران....تحصیالت لیسانس مهندسی پزشکی62شهاب سراج...

 :آیسو چینی به دماغش داد

خوام وارد این باند بشم این میمون هم باید را االن که من میوقتی شانس نداری یعنی نداری! آخه چ -

 !باشه؟

 .با تعجب برگشتم سمتش

 شناسیش؟می -

 !همین پشمكِ شامپانزه راپورتم رو به سردار داد -

 دونست تو محموله غذایی با خودت حمل کردی؟این از کجا می -

 .نمی دونم ولی حدس می زنم حسینی بهش گفت -

 می کنم با تعجب نگاهش
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 !حسینی؟_

 :چرخی به چشمانش میده و با حرص میگه

هان چیه ؟پس فکر کردی تو این اسارتگاه من چه جوری دوام آوردم. با هزار زور التماس تونستم _

 .راضیش کنم این چیزها رو واسم فراهم کنه؛ ولی اون پشمك همه چیز رو خراب کرد

ئول انبار غذا بود و تدارکات سازمان رو فراهم با تاسف سرم رو به طرفین تکون دادم،. حسینی مس

ساله با خلق و خوی خوب. البته من فقط یکبار دیدمش و تو همون یك بار برخورد کرد. مردی پنجاهمی

 .مهربونیش به دلم نشست

 .خوردن های آیسو، سراغ فایل بعدی رفتمبیخیال از حرص

 .با دیدن عکسش اخم رو صورتم نشست

از دانشگاه  (IT) ساله...متولد تهران...تحصیالت فوق لیسانس مهندسی فناوری اطالعات62هوراد آریان...

 .آکسفورد انگلستان

اِ این رو ببین! بابا ایول، من به زور تونستم همین علمی کاربردی خودمون پرورش مرغ و طیور اون هم تا  -

 .وقت این از آکسفورد مدرکش رو گرفتهفوق دیپلم مدرک بگیرم، اون

و شد غرور رهایی نگاه کرد که راحت مینقص بود. به چشمه عکسش نگاه کردم، همه چیزِ صورتش بیب

 .توش دید

 .های اون روزش افتادمیاد حرف

همه آموزشی که یك سال و نیم دیدی، نتونستی از خودت چهار روز مراقبت کنی، چه کاری هه! با اون "

 "ازت برمیاد برای کسی انجام بدی؟

 کنه، فقط صبر کن وطور اون باند رو نابود میکنم که وانیا یوسف نژاد کیه و چهن بهت ثابت میهورادخا

 .های تلخت رو به یادت میارم، هم به تو و هم به عمو سهرابببین روزی رو که حرف

 !اوی با توام -

 .نگاهم رو سمت آیسو بردم

 ببخش حواسم نبود، چیزی گفتی؟ -

 !چیزی میگه که من درست نفهمیدم چی بود ای رفت و زیر لبچشم غره
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 چی گفتی نفهمیدم؟ -

 .بلند شد وبه سمت در حرکت کرد

زنم تازه میگی چی گفتی؟! من برم برای فردا آماده بشم، تو هم برو بابا، ربع ساعت دارم برات حرف می -

 .بگیر بکپ خواب نمونی

 .و از اتاق خارج شد

 !، واقعا جذاب بوددوباره به عکس پسرک گستاخ نگاه کردم

 .تاپم رو خاموش کردم. بلند شدم و روی تخت دراز کشیدم و خودم رو به دست خواب سپردملپ

*** 

 :هوراد

تون رو خوب انجام دادید وچند بار هم از دست گفت وظیفهکرد، میفردین خیلی از شماها تعریف می -

 !مامورا نجاتشون دادید

دونید جایید، میپا بذاره؛ ولی حاال شما این "اورشلیم"بای مادری من جا، شهر زیتونه به اینهرکسی نمی

 چرا؟

که من خواستم اینجا باشید؛ چون ی ما انداخت، نگاهش رو روی من ثابت کرد: واسه ایننگاهی بر هر سه

 . من در اینجا به افراد قوی و باهوشی مثل شما نیاز دارم

 "دنیل راد"پ کسی نیست جز به مرد روبروم نگاه کردم، این خوک خوشتی

 !کسی که به هوش سیاه مشهوره

باشه یا یه جوون  سالهکشه و براش مهم نیست اون آدم یه بچه سهرحمانه آدم میکسی که بی

 .کشه تا به پول کثیفش برسهساله ! میبیست

 .زدن کتاب توی دستش شدپشت میز روی صندلی نشست و مشغول برگ

کنید، البته قبل از اون باید چند مرحله رو پشت سر بذارید، اگه نتونید روع میاز فردا کارتون رو ش -

 .جایی که اومدید برگردیدرضایتم رو به دست بیارید مجبورید به همون

 :به مشاور غول پیکرش اشاره کرد

 .عاموس اتاقشون رو بهشون نشون بده -
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 .گـ ـناه روی هم گذاشته شده بودمردم بی ی راد، کاخی که بند بند آجرهاش با خونکاخ بزرگ خانواده

کرد، به ساختمون مجاور اشاره کرد تا به های عمارت میعاموس با زبان انگلیسی شروع به معرفی قسمت

 :ها ایستاد، قفل در رو با کارت باز کردو گفتاونجا بریم، کنار یکی از اتاق

اید با چند نفر مسابقه بدین تا حد توانایی و اینجا اتاق شماست، فردا روز سختی رو پیش رو دارید، ب -

 .قدرتتون مشخص بشه، پس بهتره کمی استراحت کنید

 .هاش که تموم شد کارت رو دست سپهر داد و خودش از ساختمان خارج شدحرف

داخل اتاق شدیم، اتاقی بزرگ با سه تخت خواب که با فاصله از همه چیده شده بود، یك کاناپه راحتی به 

 .ی وی، سرویس بهداشتی هم داخل اتاق بود، در واقع یك سویئت کامل با ویوی عالیهمراه ت

های جا سازی ها و دوربینشهاب و سپهر نامحسوس مشغول بررسی کردن سوئیت شدن تا میکروفن

 .شده رو پیدا کنند

 .هونهامبعد از کلی گشتن،متوجه شدیم فقط سرویس بهداشتی تنها جای امن برای یکی کردن نقشه

*** 

 .گذشتیك ماه از اومدنم می

تمامی مراحل رو پشت سر گذاشتیم و تونستیم تا حدودی اعتماد دنیل رو بدست بیاریم؛ البته بیشتر از 

کنم و یه هاش رو براش ساماندهی میشهاب و سپهر، روی من حساب باز کرده؛ چون بیشتر برنامه

 !جورایی حکم مباشرش رو دارم

 :کنهدنیای افکارم دورم می صدای عاموس من رو از

 .آقا خواستند همین االن پیششون برید -

 .سرم رو تکون دادم و دنبالش به سمت اتاق دنیل حرکت کردم

 .چند ضربه به در زدم و وارد اتاق شدم

 .سالم آقا، دستور داده بودید خدمت برسم -

 .تاپش زل زده بوددنیل پشت میز کارش نشسته بود و با اخم به لپ

 .هك کرده بودی وارد کنjekarبیا این ارقام رو محاسبه کن و تو فایلی که از قبل از شرکت -

 .روی صندلی کنارش نشستم و محاسبه رو شروع کردم
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 .زدتاپ، با خودکارش رو میز ضربه میدنیل خیره به لپ

 :با همون حالت گفت

 !و درایتت به شگفت میاریاالن درست سی و چهار روزه که اینجایی و هر روز من رو با هوش  -

از روی صندلی بلند شد و به سمت پنجره بزرگ اتاقش که به نمای زیبای بیرونی عمارت دید داشت، 

 .رفت

 خوام خیلی روشون کار بشه، تمام پیچفردا قراره چند نفر برای همکاری با ما به اینجا فرستاده بشن، می -

 !های اینجا رو با کمك عاموس یادشون بدیدو خم

 .با تعجب سمتش برگشتم

 .دونم نباید چیزی بپرسم؛ ولی طبق آماری که من دارم شما نیازی به نیروی جدید نداریدببخشید آقا، می -

 سیگار برگش رو روشن کرد و پکی محکم به اون زد، دوباره روی صندلی و در کنار من نشست،

 :دود غلیظ سیگارش رو بیرون داد

من در این تشکیالت نیازی به نیرو جدید ندارم؛ اما کشور اسراییل برای  بله آمار تو درست بوده و -

 .ندآویو بکنتونن کمك زیادی به اهداف تلجاسوسی در کشورهای مخالفش کمبود نیرو داره، این افراد می

بینند و سپس، به عنوان جاسوس به کشورهایی که دشمن اسرائیل هستند ، ها در اینجا آموزش میاون

 .ه میشوندفرستاد

نیروهای خوبی داشتیم که تونسته بودن افراد سرشناس زیادی رو ترور کنند؛ اما با یه غفلت به دام 

 .افتادند

هاش رو اماده کنه، هنوز افراد زیادی هستند که سنگ جلوی راه ما خواد تا دوباره جاسوسحاال اسراییل می

 .اندازندمی

 . و چه از این بهتر که به دست هموطن خودشون کشته بشند ها رو هم باید از سر راه کنار بزنیماون

، کردمتر از اون چیزی بود که فکرش رو میاز درون کوه آتشفشان وبه ظاهر کوه یخ بودم، این آدم حیوون

 .کردهای خودش، برای اسرائیل هم جاسوس تهیه میعالوه بر کثافت کاری

 .تمام تالشم رو برای خونسردی ظاهری کردم

 .ام رو خوب انجام بدمم، امیدوارم بتونم وظیفهچش -
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 :سرش رو به باال و پایین حرکت داد و بدون نگاه کردن به من گفت

 .تونی بریامیدوارم، اگه کارت تموم شده می -

 .بله قربان، کاری رو که گفتید انجام دادم -

 .خارج شدم موند، از درجواب میاز جام بلند شدم و بعد از خداحافظی که معموال بی

 . شهاب و سپهر تو محوطه و در حال گپ زدن با سموئیل بودند

 .با چشمك نامحسوس بهشون اشاره کردم که همراهم بیان

*** 

 .شهاب مثل همیشه دوربین رو روی یك نقطه ثابت کرد

 .هر سه تو حموم جمع شدیم

 ها رو از کار انداختی؟میکروفن -

 .ب که زیاد وقت نداریمهمه چی حله داداش، برو سر اصل مطل -

 :نفسم رو دادم بیرون

 .فردا چند تا ورودی جدید داریم -

 .طاقت وسط حرفم پریدسپهر بی

 .ها اومدن و رفتندای نیست، تو این مدت خیلیخب این که چیز تازه -

 .هایی که قراه بیان، به عنوان جاسوس بر علیه کشور آموزش داده میشناین دفعه فرق داره، این -

 .ه سپهر نگاه کردمب

 دونی که باید چیکار کنی؟می -

 :ی تایید تکون داد و گفتسری به نشونه

 .رسونمفردا اطالعات رو به علیرضا می -

*** 

 :وانیا

 :دادهاش رو از حرص روی هم فشار میکردم که چطور دندونبه آیسو نگاه می
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زنه و با پرویی هیکل قناسش جلو پام زانو می وقت با اونمردکِ پیرِ خرفت، قدِ خرِ خان سن داره، اون -

کنه، یکی هم نیست بهش بگه تو برو چهارمتر گور بخر بیشتر نیازت میشه تا زن ازم خواستگاری می

 .ساله که تو گلوت گیر کنه92

 دستش رو جلوی دهنش مشت کرد و ادامه داد

یدم نه خواب دارم نه خوراک، زندگیم کال گرده به من میگه خانم جعفری از وقتی شما رو داِ اِ اِ برمی_ :

میل نیستی، به خاطر همین پا پیش دونم تو هم به من بیخوام باهام ازدواج کنی، میبهم ریخته، می

 .گذاشتم

 .ها از ته دل خندیدمبعد از مدت

 .ی آیسو واقعا دیدن داشت، بهار هم با من شروع به خندیدن کردقیافه

 .تر شدو بهار عصبانیی من آیسو با دیدن خنده

 !تون تعریف کردم؟خندید؟ مگه جوک واسهاوی یابوها چتونه می -

 .بهار بلند شد و اون رو وادار کرد بشینه

کنم سلطانی با اون شکم گنده و قد کوتاه چطور جلوت زانو زده و ببخش آیسو جان؛ ولی وقتی تصور می -

 .ام میگیرهخواستگاری کرده خنده

ی دیر بخش مالی شرکت بود که حدودا سی و نه الی چهل سال سن داشت و به گفتهحمید سلطانی م

 .خودش تا به حال فرصت ازدواج نداشته و به همین خاطر مجرد مونده

رسه و طبق تحقیقاتمون از کارهای خالف و مخفیانه شرکت خبری نداره و تنها مرد خوبی به نظر می

 .مشکلش چاق بودن و قد کوتاهش بود

دونست همین توپ بسکتبال یه روزی ازش وپادار، نمیگفت توپ بسکتبال دستاوایل بهش می آیسو

 .کنهخواستگاری می

 :هاش بود گفتمام رو مهار کردم و رو به آیسو که در حال جوییدن ناخونبا دوتا سرفه خنده

تونی خیلی حت میبه نظر من دلیلی نداره این همه حرص بخوری، یه خواستگاری ساده بود که تو را -

 .محترمانه درخواستش رو رد کنی

 .هاش بود پس زدهای بهار رو که در حال مالیدن شونهپوزخندی زد و دست
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آره خب، من هم محترمانه ردش کردم، کیك شکالتی که با عشق درخواستش رو روش نوشته بود بلند  -

 .کردم و کوبیدم تو فرق سرش

 :داد غش خندید و با خنده ادامهخودش غش

 ی اون پیر پسر هم دیدن داشت،ها کل کافی شاپ از خنده مثل بمب منفجر شد. قیافهوای بچه -

 .کردی تو دستش نگاه میاش، ناباور به حلقههای وزغیبا چشم

 !های گرد شده نگاهش کردیممن و بهار با چشم

 !کی شده بود این دختر هیچ وقت درست بشو نیست، بدبخت سلطانی! دلم براش سوخت، عاشق

 .هامون بلند بشیمصدای فرهاد مدنی رییس شرکت، باعث شد هول زده از روی صندلی

 :چه خبره اینجا؟ نگاهش رو سمت آیسو کشید -

های جیرجیرکیت بدجور رو مخ رژه خانم جعفری یه پیشنهاد دارم برات، هیچ وقت بلند نخند چون خنده -

ی وری که بشنویم ادامه داد : خاک بر سر سلطانی که سوژهمیره. با تاسف سری تکون داد و زیر لب ط

 !ی یه علف بچه نشهخنده

 :بعد سمت من برگشت

 .های شرکت شمس رو برام بیار تو اتاقخانم فدایی، لطفا پرونده -

 .شما هم برگردید سر کارتون و دوباره به اتاقش برگشت

 .های گشاد شده سمت بهار برگشتآیسو با چشم

 !هام رو مخه؟! من صدام جیرجیرکیه؟خندهبهار من  -

 .هات خیلی هم شیرینهنه عزیزم، اتفاقا خنده -

 :داشتم گفتمها رو برمیدرحالی که داشتم پرونده

زنه. آیسو خانم، سلطانیِ بیچاره فقط ابراز عالقه کرد، نوع آره واقعا خیلی شیرینه؛ ولی زیادیش دل می -

 .دون اینکه منتظر جوابش بمونم بلند شدمادبانه بود و ببرخوردت خیلی بی

 .ها روروی میز گذاشتمچند ضربه به در زدم و وارد اتاق شدم و پرونده

 .هایی که خواسته بودیدبفرمایید این هم پرونده -

 .ها رو برداشت و با دقت بررسیش کردیکی از پرونده
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ده، مردی سی و نه ساله که هیچ فرهاد مدنی یکی از عناصر باند زتاس که هیچ وقت دم به تله ندا

 .ای تو این چند سال از عمرش نداشتهسوسابقه

 تماس جدیدی با شرکت گرفته نشده؟ -

 .آقای ناصری صبح زنگ زدند و خواستند بهتون بگم حتما باهاشون تماس بگیرید -

 :پرونده رو روی میز گذاشت و با صدای نسبتا بلندی گفت

 اری بهم میگی؟صبح بهت زنگ زده و تو اآلن د -

 :هاش نگاه کردم و گفتمبا اینکه یکم ترسیده بودم؛ ولی با خونسردی ظاهری تو چشم

 تون شده بودببخشید قربان؛ ولی انگار یادتون رفته، همین هفته پیش که با آقای ناصری بحث -

 .هاش رو جواب بدماز من خواستید دیگه نه درخواست مالقاتش رو قبول کنم و نه تماس

 :هام زل زدعصبانیت تو چشمبا 

 تو که اینهمه حرف گوش کنی پس چرا جواب تماسش رو دادی؟ -

به خاطر اینکه با شماره ناشناس تماس گرفته بودند و بعد از تموم کردن صحبتش خودشون رو معرفی  -

 .کردند

 :هام زل زددست به سینه با نگاهی عمیق به چشم

ی ازت پرسیدم تا چه حد کشورت رو دوست داری گفتی اصال دوست یادمه روز اولی که اینجا اومدی وقت -

 داشتنی وجود نداره که بخواد حد داشته باشه، هنوز هم سر حرفت هستی؟

 .ای بحثمون جا خوردماز تغییر یك دفعه

 .بله هنوز هم سر حرفم هستم -

 کنی؟اگه بهت پیشنهاد کاری بشه که توش کلی پول خوابیده قبول می -

 !کاری باشهتا چه  -

 .از رو صندلیش بلند شد و روبروم ایستاد

 .تو فکر کن جاسوسی علیه کشورت -

 .با تعجب به دهنش نگاه کردم
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تر برای چی شوکه شدی؟! مگه نمیگی از اینجا متنفری؟ کسی که از کشورش متنفر باشه خیلی راحت -

و بکن و تا دو روز دیگه جوابم رو بده، خوام بهم جواب بدی، فکرات رتونه جاسوسی کنه؛ البته االن نمیمی

 .تونی بریحاال هم می

هام نشست، تو همون لحظه بهار از اتاقش بیرون اومد و به سمت از اتاق خارج شدم، لبخندی رو لب

متم کردم با تعجب به سوگشادی نگاش میها با لبخند گلبایگانی رفت؛ ولی با دیدن من که مثل دیوونه

 .اومد

 وانیا؟چیزی شده  -

 :هاش نگاه کردم و با صدای آرومی گفتمتو چشم

 .کردیم تو دام افتادندبهار مژده بده، خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو می -

هاش خیس شدند، خوشحالی رو از های گرد شده نگاهم کرد؛ ولی طولی نکشید که چشمبا چشم

 .این اتفاق بود صبرانه منتظرِدونستم اون هم بیخوندم، میهاش میچشم

شد؛ ولی بعد از اومدن به اینجا از تارهایی بهار دختر تودار و خیلی آرومی بود که زیاد با کسی دمخور نمی

 .که دور خودش تنیده بود، کم کم خارج شد و دلیل اومدنش به سازمان رو برای من و آیسو تعریف کرد

گاهش تو زندگی، از مادرش که یه زن ود و تکیهاش گفت، از پدری که کارمند ساده بانك باز خوانواده"

 .های دیگه مهربون و از خودگذشتهدار بود و مثل تمام مامانخونه

اش داشته و لحظات خوبی از ساحل خواهرش که سه سال بیشتر نداشت، از زندگی خوبی که کنار خانواده

 .ها سپری کرده بودرو که با اون

 .ر کوچك شروین راد، اون رو به آتش کشیدیه زندگی عادی که منصور راد براد

وک ده، خبینه و بهش پیشنهاد کثیفی مییك روز وقتی مادر بهار به خرید رفته بود، منصور اون رو می

 .ها انداختصفتی که به خاطر هوسش، سایه شوم و نحسش رو روی زندگی اون

لی مادرش به خاطر حفظ آبرو دم نزده گفت منصور بارها برای مادرش مزاحمت ایجاد کرده بود؛ وبهار می

 . و به کسی چیزی نمی گفت

دیدند ، دونسته یا اون هم فقط برای اینکه آشناهاشون بسیار شکاک بودن و اگه از کسی چیزی می

 .زدندندونسته به اون تهمت و بهتون می
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 .زهریها میتی اونکنه، زهرش رو روی خوشبخاش عمل نمیبینه ملیحه به خواستهمنصور زمانی که می

اش فارغ از هر غمی قصد مسافرت داشتند چند نفر مسلح وارد تو یکی از روزهای تعطیل که خانواده

 .ها رو به یه جای نا معلوم بردندشون شدند و اونخونه

 !کنهها به مادر بهار تجاوز میمنصور با وقاحت تمام، جلوی چشم اون

 .ریختظات اشك میگفت و با یادآوری اون لحبهار می

ای های مادرش تو اون شب، از پدری که کمرش زیر بار این ظلم شکست، از خواهر سه سالهاز خون گریه

 .که بهش شك وارد شد و تشنج کرد و تو یه چشم بهم زدن چشم بست و رفت

فتار هوسش گرفرسته و بهار رو تو چنگال منصور بعد از کار کثیفش، پدر و مادرش رو به جای نامعلوم می

 .کنهمی

اش رو گرفت و از اون بدتر رحمانه دخترانگیای که به دختر هفده ساله رحم نکرد و بیمرد چهل ساله

 "زمانی بود که فهمید، تمام اعضای بدن پدر و مادرش رو به چوب حراج گذاشتند

 .نی رفتهاش ریخت رو پاک کرد و با گفتن ممنون به سمت بایگابهار قطره اشکی که از چشم

*** 

 .حال به خونه برگشتیمبعد از وقت اداری هر سه تای ما، خسته و بی

ی کوچکی در پایین شهر برای ما در نظر گرفته بود. مایی که به جز اسم، بقیه سازمان طبق برنامه، خونه

 .مون مثل فامیل، نام پدر، نام مادر، تاریخ تولد و غیره جعلی بودمشخصات

ام رو درآوردم و مشغول رد و در رو باز کرد و خودش اول از همه وارد خونه شد. مقنعهآیسو کلیدش رو درآو

های فرهاد مدنی بود، وقتی پیشنهادش رو داد، های مانتوم شدم، تموم فکرم پیش صحبتباز کردن دکمه

تش آکنم. دوساله که دارم تو خیلی خودم رو کنترل کردم که همون لحظه بهش نگم معلومه که قبول می

های مامانم و گفتن گل دخترهای بابام خون سوزم، دو ساله که تو حسرت شنیدن خندهانتقام از شما می

 .خورمدل می

 :آیسو با بطری اب معدنی که دستش گرفته بود خودش رو روی کاناپه انداخت

 وقت تکلیف چیه؟حاال اومدیم و ما رو جایی بردن که ربطی به باند زتاس نداشت! اون -
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کنم، یکی از عناصر اصلی گروه شروین راد، همین فرهاد مدنیه؛ ولی با زرنگی و طور فکر نمیمن این -

نفوذی که داره تمام مدارک علیه خودش رو نابود کرده، مطمئنم پشتش به جای محکمی گرمه که حتی 

 !کنهحاضر به فرار نشده و همینجا داره فعالیت می

 :بهار آهی از ته دل کشید

درست میگه، تو مدتی که پیش اون منصورِ حیوون بودم چند بار اسمش رو شنیدم؛ ولی هیج وقت  وانیا -

 .موندداد انجام بدند و خودش پشت پرده میهاش میندیدم به اونجا بیاد، کال کارهاش رو به آدم

 .پس این آدم خیلی عوضی تشریف داره -

 .صدای زنگ در بلند شد

 :مواقع رو به زبون آوردای این جور آیسو جمله کلیشه

 !تونه باشه؟یعنی کی می -

 .کنم به سمت در رفتم و در رو باز کردمبا گفتن من در رو باز می

 .با دیدن مرد روبروم، آه از نهادم بلند شد

 .دستش رو بلند کرد و محکم به صورتم سیلی زد

 .دستم رو روی صورتم گذاشتم و ناباور بهش خیره شدم

 :های سرخش رو بست؛ ولی زود بازش کرد و با داد گفتبا عصبانیت، چشم

این رو زدم که بفهمی تا چه حد احمقی! یه دختر لوس و لجباز که حرف حرفِ خودشه و پشیزی برای  -

 .حرف عموش ارزش قائل نیست

 :بلندتر از قبل داد زد

 .دوزیبری و میپدر و مادرت مردند، ولی هنوز من نمردم که برای خودت می -

کنی! که چی بشه؟ هان؟...بگو، به نظرت ال دیگه کارت به جایی رسیده که سیستم سازمان رو هك میحا

 ها به دام نمیفتند؟اگه تو نباشی اون آشغال

ام های دیگه تو خونهخیالِ مرگ تنها داداشم و خیلیام؟ یا بیعرضهخوای بگی من اینقدر بییعنی می

 !نشستم و باکم هم نیست؟

 .کردسوخت و شوری اشك هم سوزشش رو بدتر مییین انداختم، جای سیلیش خیلی میسرم رو پا
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ام رو تونست دل شکستهدونستم کارم اشتباه بوده، ولی تنها راهی که میحرفی برای گفتن نداشتم، می

 ."انتقام"ترمیم کنه فقط همین بود 

ا خوای بکن، برو ببینم تو هر غلطی که میوانیا به والی علی دیگه از اینجا به بعد کاری بهت ندارم، بر -

 خوای پیش بری؟کجا می

 :های خیسش داد زدسرش رو سمت آسمون گرفت و با چشم

و هام رنگرونیهام رو خودت دیدی، دلتابیرضا خودت شاهد بودی چقد تالش کردم منصرفش کنم، بی -

 .، خودت هواش رو داشته باشسپارمش به خودتام کرده، میکِشم داداش، خستهدیدی، دیگه نمی

 .های افتاده سوار ماشینش شد و رفتهای خیسش رو ازم گرفت و با شونهنگاهی بهم انداخت، چشم

ام، برای شکستن دل با زانو روی زمین افتادم و هق زدم، برای سرنوشتم، برای پدر و مادر از دست رفته

 . عَموم

 .ریختندطوری اشك میهای من و عمو رو شنیدن که اینآیسو و بهار بیرون اومدن، معلوم بود که حرف

اشم، خواستم تنها بکمکم کردن بلند بشم، دستشون رو پس زدم، پاتند کردم و به اتاق رفتم، فقط می

ام، من باشم و خدایی که با گرفتن مامان بابام بینمون فقط من باشم و بابا رضام، من باشم و مامان فاطمه

 .گرفتمرو بازکردم، اونقدر خوندم تا آروم شدم، همیشه آرامشم رو از قرآن میفاصله انداخت، قرآن 

 :بابا رضا مگه نه اینکه خودت همیشه میگفتی

گرفتی، به خدا اعتماد  همین که عزم کردی و تصمیم» (؛  922آل عمران: «) فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ»

 «.کن و کار خود را دنبال کن

خوام به خودش تکیه کنم، عمو میگه دیگه کاری باهام نداره، اشکالی نداره بابایی، من خدام رو میمن هم 

 .خوام واسه هدفم...واسه کشورم...واسه مردمش بجنگمدارم، تو و مامان فاطمه رو دارم، می

احت ر سوخت و سنگین شده بود، زیباترین آرامشی که گرفتم باعث شد خیلیهام میاز گریه زیاد چشم

 .بخوابم

*** 

 .هام رو بستمخم شدم و بند کفش

 .کنمگم پیشنهادش رو قبول میامروز به مدنی می -
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 ...ولی -

ریم، حاال اگه نظرت ولی و اما واگر نداره آیسو، تا اینجاش چه سخت چه آسون اومدیم، تا اخرش هم می -

 .تونی نیایعوض شده اشکالی نداره، می

 تونیم از پیشستم، فقط اگه سازمان حمایتمون نکنه، تنهایی هیچ کاری نمیمعلومه که تا آخرش ه -

 . ببریم

 قدر که ما به سازمان نیازبهار با لبخند قشنگی رو کرد به آیسو و گفت: خیالت تخت باشه گلم، همون

 .ها هم به ما نیاز دارند، بهتره دیگه به این چیزها فکر نکنیم و طبق نقشه جلو بریمداریم، اون

 .هر چی خدا بخواد همون میشه، بهتره زودتر بریم تا دیرمون نشده -

 . مثل روزهای دیگه با مترو به اون سر شهر رفتیم

*** 

 هنوز بهش نگفتی؟ -

 .خودکار رو روی میز انداختم و به صندلیم تکیه دادم

 .ون بلند میشهنه...از صبح تا حاال ناصری اومده و رفته اون تو،گهگاهی هم صدای داد و فریادش -

 پرسیدم: آیسو کجاست؟حوصله و بی

 :بهار نیمچه لبخندی زد

م ترسهایی هم کبود، میدونم چرا هی قرمز میشه و یه وقتکنه، فقط نمیداره با حمید جون اختالط می -

 .منفجر بشه و ناکام رخت سفر ببنده

ه عصبانی بشه! آخه این بشکه چه ام گرفت، این سلطانی هم عجب رویی داره! واقعا آیسو حق دارخنده

 !وجه تشابهی با این دختر بینوا داره؟

 .دراتاق مدنی باز و ناصری عصبانی خارج شد ودر رو محکم بهم کوبید

چند ثانیه بیشتر طول نکشید که مدنی هم پشت سرش بیرون اومد و با صدای بلند فحش رکیکی به 

 .ناصری که از در خروجی بیرون رفته بود، داد

 .تی به در کوبید که من و بهار از ترس تکون سختی خوردیممش

 رو به من گفت: بیا تو اتاقم
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 .و خودش وارد اتاق شد

بهار اگه زنده بیرون نیومدم حاللم کن آجی، به آیسو هم بگو وانیا وصیت کرد دل حمید سلطانی رو  -

 .نشکنه و زنش بشه، فقط روز عروسیش کفش پاشنه بلند نپوشه

 ییخانم فدا -

 .اوه اوه من رفتم -

 .بهار لبخندی زد و به سمت اتاق کارش برگشت

 .چند ضربه به در زدم و وارد شدم

 .خواد باهام حرف بزنهخوب گفته بود می

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .من رو پیشنهادتون فکر کردم -

 .یه ابروش رو باال برد

 خب...نظرت چیه؟ -

 .کنمقبول می -

متر از دونی که مجازاتش ککش باالست؟ حتی ممکنه گیر بیوفتی! این رو هم حتما میدونی چقدر ریسمی -

 اعدام نیست؟

ئله کنم، حتی اگه این مسبله به همه جوانبش فکر کردم، نظرم همونیه که گفتم، من این کار رو قبول می -

 !کنندها هم موافقت میرو با خانم جعفری و زارع مطرح کنم مطمئنم اون

هامون رو تو یك چشم بهم سرپرستیم که خانوادهبراتون توضیح داده بودم، ما سه تا دختر بی قبال هم

شدیم، االن معلوم نبود وضعیتمون چی کردید و اینجا استخدام نمیزدن از ما گرفتند، اگه شما لطف نمی

 !میشد

مامورا افتادند و کشته شدند!  ات درج شده بود پدر و مادرت قاچاقچی مواد مخدر بودند که گیرتو پرونده -

 درسته؟

 :پوزخندی تو دلم زدم

 .بله درسته -
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 خوای هرجور شده زهرت رو بهشون بریزی!؟پس خیلی از اینجا دلت پر که می -

 .بله، تا نابودیشون رو نبینم دلم خنك نمیشه -

 .اوکی، دو روز دیگه به اورشلیم)تالویو( فرستاده میشید -

ی شما کامل تحقیق کردم و گزارشتون رو برای اسراییل فرستادم، به اون من دربارهالبته این رو هم بگم 

 .کنمدو تا هم بگو آماده بشن، به زودی خبرتون می

 .بعد از پایان حرفش با دست در رو نشون داد و خودش مشغول نوشتن شد

یطانی، یه لبخند ش هام به یك سمت کج شد، چیزی شبیه بهپشتم رو بهش کردم و به سمت در رفتم، لب

 :تو دلم فریاد زدم

 "فرهاد مدنی"هات کندیگور خودت رو با دست -

*** 

 :هوراد

هایی که دیروز اومدند، از بچه شیم، به احتمال زیاد اونگفت داریم وارد فاز دوم نقشه میعلیرضا می -

 .های نفوذی خودمون هستند

 .شهاب شیر آب رو باز کرد تا وان پر بشه

کنه! آخه ما چه نیازی به نیروی جدید داریم؟! تازه از خودمون سه مان هم چه کارهایی که نمیاین ساز -

 !ست، حاال سه چهار تا دیگه هم، رو شماها تلنبار بشه! که چی بشه؟تا، دو تامون اضافه

 .زدهاش رو هم میکرد حرفطور که شامپو رو تو آب خالی میهمون

 .که حواسش نبود با کله تو آب افتادسپهر از پشت هلش داد، اون هم 

 .ای اینجا اضافه نیستاالن جزخودت که کارت فقط فك زدنه هیچکس دیگه -

 .شهاب سرش رو از آب بیرون آورد، آب کفی که تو دهنش جمع شده رو تف کرد

من  ،انداختیم تو آبهام کور شد، حداقل قبل از شامپو ریختن میفتوحت سپهر، چشمای تف تو روح بی -

 .ها چند نفردیگه رو فرستادندفقط خواستم بگم نیروی جدیدی نیاز نداریم که این

 :پاشید، گفتمرو به شهاب که مشت مشت اب به صورتش می
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خوان اگه موندنمون اینجا طوالنی شد به دو گروه ده. شاید میبرنامه انجام نمیسازمان هیچ کاری رو بی -

ساد نفوذ کنند تا بتونند از اهداف شوم شون آگاه بشن و از تمامی خبرهای تقسیم بشیم،گروه اول که به مو

 .مربوطه سر در بیارند و کار نسبتا سختی دارند

و یك گروه هم تو باند زتاس بمونند، که بفهمیم با چه کسانی تو کشور همکاری دارند واز چه کسانی خط 

 !شون رو از ته بکنیمگیرند تا بتونیم ریشهمی

هام گوش دادند، تو همچین مواقعی به هیچ وجه شوخی یا کل کل سپهر با دقت به حرفشهاب و 

 .دونند هدف ما چیه وبرای چی اینجاییمکنند، خوب مینمی

 .ی سازمانکوچکترین اشتباه از جانب ما برابره با نابودی زحمات چند ساله

گردوندم و روی به حالت اولیه بر میها رو هام، از حموم بیرون اومدم، دوربینبعد از تموم شدن حرف

 .تخت دراز کشیدم

 .هام رو نبسته بودم که صدای زنگ تلفن بلند شدهنوز چشم

 :سپهر با هیکل خیس شده خودش رو سریع بهش رسوند و جواب داد

 بله؟ -

-  .... 

 .دونم چی تو تلفن بهش گفتند که اخماش تو هم رفتنمی

 .بله حتما...اطاعت میشه -

 .نیم خیز شدم رو تخت

 عاموس بود؟ -

 .گوشی تلفن رو سر جاش گذاشت و سرش رو به نشونه تایید تکون داد

 .بهش اشاره کردم که دوباره به حموم برگردیم

 .دوباره دوربین رو یه گوشه ثابت کردم و به سمت در حموم رفتم، در رو باز کردم و با سپهر داخل شدیم

 .کردمیهای درشت شده نگاهمون شهاب با چشم

 ...تو رو خدا خجالت نکشید، بفرمایید تو دم در بده -

 :و با صدای تقریبا بلند ادامه داد
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ثل اندازید پایین و مطور سرتون رو میبینید لختم؟ خجالت هم خوب چیزیه، همینبرید بیرون، مگه نمی -

 !.... میاین تو؟

 !در هوا مونده بودیمسپهر: خفه شو بابا، حاال انگار تو حسرت هیکل قناست، لنگ 

 .لطفا تمومش کنید -

 :و رو به سپهر گفتم

 عاموس چرا زنگ زده بود؟ -

گفت فردین چند تا بدبخت دیگه رو تو دام انداخته! باید یکیمون با سموئیل بره از مرز ترکیه ردشون می -

 .کنه و بیاره تحویل این جالدها بده

تاپ دنیل وارد سیستم مرکزی ام که بتونم از طریق لپبه نظرم خودت بری بهتره، من که دنبال راهی -

دونی، داره رو سیستم دم، شهاب هم که خودت بهتر میبشم و اگه برم چند تا فرصت خوب رو ازدست می

 .کنهامنیتی ساختمان اصلی کار می

 .رممشکلی نیست داداش، خودم می -

 :شست انداختنگاهش رو به سمت شهاب که داشت خیلی ریلکس بدنش رو می

 .طوری خجالتت دادیمداداش داغون شدم این شرم و حیای تو رو دیدم! تو رو خدا ببخش که این -

 ...بخشم، میگم تو هم که خیسی...وان اینجا هم که ماشاهلل بزرباشه می -

ا هنموندم تا به کل کل کردنشون گوش بدم، از اتاق خارج شدم و به سمت محوطه آزاد بین ساختمون

 .فتمر

ها رسیدم، این قسمت رو خیلی دوست دارم، هم زیباست و هم ی سرسبز بین ساختمونبه محوطه

های مختلف پر کرده بودن و یك طرف رو هم با شکل ی عظیم از محوطه رو با گلدلنشین، یك گوشه

احبش صخاصی درختچه و بوته کاشته بودند، در کل محیط زیبایی بود؛ ولی حیف از این بهشت کوچك که 

 .اهریمنی خون خوار بود

 .هام رو تو جیب شلوارم بردم و آروم قدم زدمدست

ها و از همه مهمتر دوری از عزیزترین فرد زندگیم فشار زیادی سختی کار و نداشتن دسترسی به سیستم

 .کردبهم وارد می
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 کنه؟کار مییعنی االن مامان مهین داره چه

دم، اآلن در حال جمع آوری اطالعات و عکس از خودم رو میهام نشست، خودم جواب لبخندی رو لب

 .دخترهای رنگارنگه برای من

 .گیرهدونم ول کنم نیست، تا یکی از همون دخترها رو به ریشم نبنده آروم نمیدفعه اگه برم میاین

 .ی باالیی ساختمان دنیل دیدمشیث رو با چند نفر دیگه، تو محوطه

 .کردمهام رو بیشتر رعت قدمنگاهی بهشون انداختم وس

 .گفت قابل شنیدن بودصدای شیث که با زبان انگلیسی شرایط و قوانین رو براشون می

نگاهم قفل چشمانی آشنا شد، اون هم با زیرکی من رو زیر نظر گرفته بود؛ ولی خیلی زود با اخم نگاهش 

 .رو ازم گرفت و به زمین چشم دوخت

 .تندها هسهای جدید اینپس نفوذی

 .شیث با دیدن من، با دست به سه دختر و یك مرد روبرو اشاره کرد

ی دیگه تا حدودی آموزشای ابتدایی رو یاد بگیرند و ها تازه به اینجا اومدند، آقا خواستند تا دوهفتهاین -

 بعد به موساد)سازمان اطالعات و مأموریت های ویژه اسرائیل( فرستاده بشن، همچنین خواسته که تو و

 .عاموس این کار رو انجام بدید

تونستم حرص خوردن شیث رو حس کنم، هر چند بهش سرم رو به نشونه تایید باال وپایین کردم، می

دادم، چون من که تازه یك ماه و نیمه به تشکیالتشون اضافه شده بودم خیلی زود تونسته بودم حق می

 !می از قبیل همین کار رو به من بسپارهاعتماد دنیل رو به دست بیارم، تا جایی که کارهای مه

دوباره نگاهم سمت دخترک مار زده رفت، وانیا یوسف نژاد، برادرزاده حاج سهراب یوسف نژاد و دختر مرد 

 !اول سازمان، شهید رضا یوسف نژاد

 .گیره که چرا باهاش بد حرف زدمافتم از خودم لجم میهاش میهنوز هم وقتی یاد اشك

ها رو قبال تو اردوگاه دیده بودم؛ ولی پسری که اندازم، هردوی اونرهای دیگه مینگاهم رو به دخت

 .شناختمرسید تقریبا هم سن خودم باشه رو نمیهمراهشون بود و به نظر می

های های این باند به جز علیرضا، از بچهداد از بچه های سازمان نیست، چون نفوذیتا اینجا که نشون می

 .نتخاب شده بودنداردوگاه خودمون ا
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 !هایی باشه که برای پول کثیف، تن به خواری داده و االن اینجا باشهتونه یکی از چندمین وطن فروشمی

 .های روبروم گرفتمبا صدای بوق ماشین، نگاهم رو از آدم

 .سموییل سوار بر ون مشکی رنگ دنیل بود و عاموس هم کنارش نشسته بود

ولیش رو از ماشین خارج کرد و به سمتمون اومد، عینك دودی تمام عاموس در رو باز و هیکل هرک

 .مشکیش رو از روی چشماش برداشت و روی سر کچلش گذاشت

 :انداخت گفترو به شیث و با ژست همیشگیش که ترس رو به دل آدمها می

 !با سموییل برو و زودتر تانیا رو به اینجا بیار -

 .و رفتن شیث با گفتن چشم قربان سوار ماشین شد

 :نگاهی عمیق به تازه واردها کرد و گفت

دم، فقط امیدوارم بتونی جواب اعتماد دنیل دم و دوتای دیگر رو هم به تو میدوتاشون رو من آموزش می -

 .رو به خوبی بدی و از کارش پشیمونش نکنی

 :با دست به وانیا و پسر همراهشون اشاره کرد

 .وزش داده میشن، از پیچ و خم کار با تشکیالت ما و موساد آگاهشون کناین دوتا از امروز زیر نظر تو آم -

 :هاش، رو به اون دوتای دیگهبعد از گفتن حرف

 شما دونفر با من بیاید -

 .و خودش جلوتر از اونا راه افتاد

 .کرد و با ترسی آشکار با عاموس همراه شدیکی از دخترها مردد به وانیا نگاه می

ش دونم دلیلکرد، نمیداد، حس خوبی که موج خنکی به قلبم سرازیر میقلقلکم مییه چیزی تو وجودم 

رفت و یا شاید هم به خاطر این که عاموس، وانیا رو انتخاب این بود که کار تا اینجا خیلی خوب پیش می

 .نکرد و آموزشش رو به من سپرد

 چرا من باید از بودن این دختر در کنارم خوشحال باشم؟

*** 

 :یاوان
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تر شد، حاضر بودم به جای آیسو که با ترس و لرز با اون غول تشن همراه شد برم؛ ولی این اخمم پر رنگ

ترسید! خدا کنه بتونه از پسش بر بیاد و کار رو خراب سنگِ مغرور رو تحمل نکنم؛ بیچاره آیسو چقدر می

 .نکنه

 .هام رو تیز کردمد، گوشبا شنیدن صدای هوراد که به زبان انگلیسی شروع به حرف زدن کر

زمانی که به اینجا اومدید یعنی راه خودتون رو انتخاب کردید و راه برگشتی هم وجود نداره، باید بدونید  -

 .کنیداین کار سختر از اون چیزیه که فکرش رو می

ما ششما از امروز متعلق به اسراییل و تشکیالت زتاس هستید و این به این معناست که کوچکترین چیز 

جور که قبال گفته شده، بعد از آموزش اولیه، دو هفته دیگه به موساد فرستاده به ما مربوط میشه، همون

 .میشید، پس سعی کنید کارهایی که بهتون میگم رو به خوبی یاد بگیرید و انجام بدید

کردم؛ ولی من همچنان سرم رو پایین نگه داشتم و با سنگینی نگاهش رو روی خودم حس می

 .های دستم بازی کردمنگشتا

 .دنبالم راه بیوفتید -

قدر خوب نقش جلوتر از ما شروع کرد به راه رفتن، از اول هم مشخص بود که رو کارش تسط داره، این

 .هاستگفتم یکی از همین آدمکرد که اگه قبال باهاش برخورد نداشتم بدون شك میبازی می

ای هشده بود پشت سرش راه افتادم، مطمئن بودم که از بچه همراه با پسری که از ترکیه باهام همسفر

ها فقط اسم بهار بود، البته هوراد و شهاب و سپهر هم که قبال اعزام سازمان نیست، چون تو لیست اعزامی

 .شده بودن، من و آیسو هم که تکلیفمون معلوم بود، حاال این آقا خوشتیپه کی بود خدا داند

 .صبر کنید -

پشت سرم برگشتم، نگاهم به سگ بزرگ سیاه رنگی افتاد که زبون درازش از دهنش بیرون  با تعجب به

 .زده بود

گرفتم و های بیابون رو با دست میترسیدم، منی که عقرباز هیچ چیز تو دنیا به اندازه سگ نمی

 .رفتمکردم، حاال جلوی این سگ از ترس ویبره میهاشون رو جدا میدم

ور شد، ترسم، پارسی کرد و به سمتم حملهبود، انگار فهمیده بود ازش می سگ هم نگاهش به من

 .اختیار جیغی کشیدم و پشت سر پسری که باهام بود پنهان شدمبی
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 «ساکت باش جکی»''Hush Jackie'' اش رو گرفت و با صوت زیبایی گفتدستی قالده

اومدم، سرم رو باال گرفتم تا صاحب دست  ام کنه، آروم از پشت پسره بیروناوف خدا نزدیك بود تکه پاره

 .رو ببینم

 .با دیدنش یاد حرف آیسو افتادم، زمانی که تو شرکت مدنی مشغول کار بودیم

دونه پسر خوشتیپ باشه که از شانس نالید که چرا تو شرکت به اون بزرگی نباید یكهمیشه از این می

 !گندش حمید بوفالو عاشقش نشه

تر بود، چه ضایع بازی سط سه تا پسر خوشگل، که یکی از اون یکی خوشتیپحاال نیست ببینه من و

 .درآوردم

 .مرد روبروم با سویشرت بافت مشکی و شلوار کتون خاکی خم شد و قالده سگ رو گرفت

 .تونستم ببینمهاش رو از زیر عینك دودیش میحتی اخم

گونه به سر سگ ش، دستش رو نوازشهوراد جلو رفت و سالم کرد؛ ولی اون بدون جواب دادن به سالم

 :چندشش کشید و تو همون پوزیشن گفت

 هایی هستند که دیروز اومدند؟ها هموناین -

 .هوراد نگاهی سطحی به ما دو نفر انداخت

 .شون پیش عاموس هستندبله، البته دوتای دیگه -

 .عینکش رو از رو چشمش برداشت

 .تاهی، نگاهش سمت من اومدبه پسر همراهم نگاهی کرد و بعد از مکث کو

م اش یه لحظه بهکرد، سانت به سانت از فرق سر تا نوک پا، از نگاه موشکافانهانگار داشت آنالیزم می

 .ای هم جای من بود به همین حس گرفتار میشداسترس وارد شد، تو این لحظه شاید هر کس دیگه

 :های ریز شده ازم پرسیدبا چشم

 اسمت چیه؟ -

 :خودم مسلط باشم، تو چشماش زل زدم سعی کردم به

 وانیا -
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م کرد، دوباره سیستدو قدم جلوتراومد، نگاهم دوباره به سمت سگ زشتش رفت که پا به پاش حرکت می

 .ام شروع به کار کرد، همین که خواستم یك قدم به عقب برم، صاحبش دستم رو گرفتویبره

 .خیره شدمهای سبز داشت، های عسلیش که رگهبا ترس به چشم

 :با نگاه نافذ و کامال جدی بهم گفت

 .رو سرش دست بکش و نازش کن -

 .های گرد شده نگاهش کردمبا چشم

 .اش رو ببوسیکنم پوزهکنی یا اینکه مجبورت مییا این کار رو می -

شم چهام ازش خواستم کاری کنه، ولی اون با اخم غلیظی به زمین با ترس به هوراد نگاه کردم و با چشم

 .دوخت

خورد ی زیبا و جذابی داشت؛ ولی بهش مینا امید نگاهم رو ازش گرفتم و به صاحب سگ دوختم، چهره

 .باطنش مثل سگش باشه

 .قوی باش وانیا! مگه سگ هم ترس داره دختر؟! تو از این بدترش رو دیدی

م رو دست لرزوندونستم اسمش جکیه چند قدم نزدیك شدم، نفس عمیقی کشیدم و به سگ که حاال می

 .که مثل وزنه سنگین شده بود باال آوردم و روی سرش گذاشتم

با اینکه چندشم شده بود؛ ولی سعی کردم آروم باشم، دستم رو روی موهای نجسش کشیدم، از حس 

 .وپاش نشستبدش دماغم چین خورد، جکی که انگار خوشش اومده بود روی دست

 .کردمبا همون صورت چین داده به صاحبش نگاه 

 .با دیدن لبخندش که زیبایی صورتش رو دو چندان کرده بود، دوست داشتم از وسط نصفش کنم

 :یه ابروش رو باال برد و با غرور خاصی گفت

کنن، اولش فهمید تو ازش بدت میاد ها هم مثل ما محبت رو خوب درک میدیدی ترس نداشت! اون -

 . نوازشش کردی آروم گرفتخواست بهت حمله کنه؛ ولی وقتی واسه همین می

 :با مکث نگاهش رو ازم گرفت و رو به هوراد گفت

های موساد بسپاریمشون، از هر لحاظ آماده باشند، پس دوست دارم قبل از اینکه به دست سرکرده -

 .تالشت رو بکن
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 .کنممطمئن باشید قربان، تمام فکر و ذکرم رو روی این کار متمرکز می -

 .خوبه -

 .آروم چیزی در گوش هوراد زمزمه کردو بعد خیلی 

دونم چه گفت که هوراد با اخم سرش رو به نشانه تایید کردن باال و پایین کرد ودر آخر با گفتن چشم نمی

 .قربان از هم فاصله گرفتن

کنم از روسای اینجا باشه سوتی زد، جکی سیخ سرجاش ایستاد، دوباره نگاه مردچشم رنگی که فکر می

 .جا دور شدنداخت و به همراه سگش از اینگذرایی بهم ا

 .ها گرفت و با گفتن بریم، دوباره جلوتر از ما راه افتادهوراد مسیر نگاهش رو از اون

 !انداخت که ببینه آیا ما هم دنبالش داریم میایم یا نهحتی نیم نگاهی هم به پشتش نمی

 مادام بهتر نیست زودتر حرکت کنیم؟ -

 گشتم، نه بابا! انگاری الل نیست! بدون توجه بهش شروع کردم به راه رفتنبه سمت پسر همراهم بر

 :که دوباره نطقش باز شد و اینبار به فارسی گفت

برای یه دختر افتخاری باالتر از این نیست که با شجاعت دست رو سر یه سگ، اون هم از نژاد گرگیش  -

 .بزنه و نترسه! مگه نه؟ ریز خندید

 ت، اسم شما چی بود؟ آهان...وانیا خانمراستی اسم من نیماس

 .نه به اولش، که دو روز یك کالم هم حرف نزد، نه از االنش که داره پرو بازی در میاره

 اش بسه، با وسواس چندنیازی به گفتن چیزی نبود، همین که محلش نذارم و ناکجاآبادش بسوزه واسه

 .ه که هر چه زودتر به آب دسترسی پیدا کنمبار دستم رو روی شلوارم کشیدم، االن تنها آرزوم این

 .به ساختمان مورد نظر رسیدیم، هوراد در رو باز کرد و خودش اول وارد شد

 .شروع کردم به کنکاش کردن محیط

 .های قرن نوزدهم بودهمه چیزِ اینجا جالبه، دکوراسیونش بیشتر شبیه خونه

ر ایستاد و با دست به من و نیما اشاره کرد داخل هوراد در بزرگ چوبی رو باز کرد، خودش همونجا جلوی د

 .بشیم
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اول نیما وارد شد، من هم پشت سرش، هنوز کامل وارد اتاق نشده بودم که هوراد خیلی آروم، طوری که 

 :فقط خودم بشنوم گفت

 .خوشم میاد هر جا باشی، ضعفت رو خیلی خوب به نمایش میذاری -

 !شعور فقط بلده طعنه بزنهی بیسرهکنم، پهام رو از عصبانیت مشت میدست

 .با پوزخند اشاره کرد داخل بشم

 یفه!کنم کی ضعباشه هوراد خان، بهت ثابت می
*** 

 :هوراد

دونم چرا وقتی دنیل در اش وارد سالن شدم، نمیهای مشت شدهبدون توجه به صورت سرخ شده و دست

 !یه چیز مث خوره به جونم افتاد؟ گوشم بهم گفت بیشتر هوای این دختر زیبا رو داشته باش،

دونم چم شده! سرم شاید زدن حرف چند لحظه پیش به وانیا هم به همین خاطر بوده! حتی خودم هم نمی

 .خواستم فکرم جایی جز هدفی که دارم دو دو بزنهرو تکون دادم، نمی

بررسی کردم، پوزخندی رو  های مربوطه رویکی از ده کامپیوتر موجود در سالن رو روشن و با احتیاط فایل

 .هام نشستلب

اش کرده بودن و فقط تر از این حرفا باشه، به قول معروف ده قفلهزدم که دنیل باهوشحدسش رو می

 .میتونستی به اطالعات ساده دسترسی داشته باشی

رفتم که می تو این چند وقته، هنوز نتونستم به اون چیزی برسم که به خاطرش به اینجا اومدم، از هر راهی

خوردم، حتی شهاب و سپهر هم خسته از شرایط موجود، از ادامه کار ناامید شده بدجور به در بسته می

 .بودن

ای برای پیدا کردن اطالعات و اخبار محرمانه به قدری شرایط امنیتی اینجا باالست که کوچکترین روزنه

 .وجود نداره

شدم، هفته پیش با عاموس به اینجا اومده بودیم و بهم ناامید و با اعصابی داغون وارد صفحه مشخصات 

 .گفته بود که باید چیکار کنم

 :های درهم به انگلیسی گفتمرو به اون دو نفر و با اخم
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کنید، اسم پدر...محل تولد...میزان ای که باز کردم، اول مشخصات کاملتون رو وارد میتو این صفحه -

های اطالعاتی آشنایی دارید، بعد از اینکه کامل چه حد با سیستم که تاتر اینتحصیالت و از همه مهم

 .زنیداطالعاتتون رو وارد کردید، کلید تایید رو می

 .با دست به وانیا اشاره کردم بشینه

خیلی آروم و به قول شهاب ریلکس، روی صندلی نشست و شروع کرد به وارد کردن مشخصاتش، 

هایی خود هم به ماهیت اصلیم رو واقعی نشون داده بود که یه وقتقدر تمیز اطالعات جعلی سازمان این

 .کردمشك می

کرد ای نداشت؛ ولی جذابیتی داشت که ناخودآگاه آدم رو وادار میاش چشم دوختم، زیبایی افسانهبه چهره

به صورتش خیره بشه، وقتی صورتش رو از چندش اون شکلی جمع کرده بود، واقعا دوست داشتنی شده 

 .دبو

های وانیا پی برده، لبخندی که از نگاه دنیل هم میشد فهمید که تو اولین دیدار به ظرافت و جذابیت

نظیرش رو تو این یك ماه و نیمی که اینجا هستم برای یك بار هم ندیده بودم؛ ولی چند لحظه پیش این 

 .لبخند به صورت وانیا هدیه شده بود

 !این موضوع اصال برای من خوشایند نبود

 .مشخصاتی رو که گفته بودید وارد کردم -

باصدای وانیا به خودم اومدم، هوراد خاک بر سرت که از حد گذروندی، معلوم نبود چقدر بهش خیره مونده 

 .بودم که اینطور بهم نیشخند میزد

 .نگاهم رو ازش گرفتم و به نفر سوم تو سالن نگاه کردم

 اسمت چیه؟ -

 تونم به زبون خودمون حرف بزنم؟نگلیسی گفت: میای کرد و با لبخند به اسرفه

سری تکون دادم که به فارسی ادامه داد:آخیش، پیش خودم گفتم االن میگید نه و قانون اینجا اینه که 

 .انگلیسی بحرفیم، من نیما هستم از آشناییتون خوشبختم

 !تونسته وراجی کنهبیچاره معلوم نیست چقدر بهش سخت گذشته که نمی

 .هم مث این خانم این صفحه رو پر کن و بعد از اون تایید رو بزنشما  -
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 :رو به وانیا که جای خودش رو به نیما داده بود گفتم

 .ی اسکن مونده، دنبالم بیامرحله -

 .سالن طوری ساخته شده بود که هر کاری بخش مربوط به خودش رو داشت

 .گرفتنسکن چشم و اثر انگشت میبعد از ثبت مشخصات، تو پارتیشن بعدی از فرد داوطلب ا

 رمز دستگاه رو وارد کردم

 .بینی بدون زدن پلك زدن نگاه کنبه چشمی که می -

سرش رو به نشونه فهمیدن تکون داد و کاری که بهش گفتم رو به خوبی انجام داد، دستگاه اسکن دست 

روشن نشد، دستش  رو روشن کردم، کف دستش رو روش گذاشت، ولی هرچه منتظر موندیم چراغ ثبت

 .داد Error دفعه دستگاهرو برداشت و دوباره روی اسکنر قرار داد که این

 .خوندمهاش میکه میخواست خودش رو آروم نشون بده؛ ولی من اضطراب رو تو چشمبا وجود این

 :به فارسی گفت

 این چرا همچین شد؟ -

 !دونستم اشکالش از چیهکمی با دستگاه ور رفتم، نمی

 .دستت رو درست بذارکف  -

 .های باز بود، گذاشتدوباره دستش رو روی اسکنر که به صورت یك دست با انگشت

دستم رو بلند کردم و روی دستش گذاشتم، نیرویی مثل رعد و برق وجودم رو در برگرفت، آروم 

های ظریفش رو روی قسمت مشخص شده جا داد، چراغ روشن شد، ولی من هنوز دستم روی انگشت

 .اش نکرده بودمتش بود، نرمی پوستش، حسی رو به وجودم تزریق میکرد که تا به حال تجربهدس

هاش...جز به جز صورتش رو زیر نظر گرفتم، چیزی نگفت هاش...بینی...لبنگاهش کردم، خیره به چشم

 تکرد، خدایا این چه حسیه که بهش گرفتار شدم، طاقهای گرد شده از تعجب نگاهم میفقط با چشم

گرمای وجودش رو نداشتم، با وجود اینکه دوست نداشتم دستم رو بردارم؛ ولی باالجبار ازش فاصله 

 :گرفتم، دستی تو موهام کشیدم وزیر لب گفتم

 .هات رو درست جا ننداخته بودی، واسه همین ارور میدادانگشت -

 !تونستم بگم فقط همین بودای که تو این شرایط میتنها جمله
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ونستم تست به همین خاطر نمیدستگاهای امنیتی این سالن خیلی بیشتر از جاهای دیگه دونستممی

 .حرفی خارج از نقش کاری بزنم

 :از پارتیشن بیرون رفتم و رو به نیما گفتم

 کارت هنوز تموم نشده؟ -

 :از روی صندلی بلند شد

 .خیلی وقته مشخصات رو وارد کردم، منتظر شما بودم -

 .تایید رو زدی سیستم رو خاموش کن و بیا اینجاخیلی خب، اگه  -

ه بازیم جنبها کنار رفت، به خاطر بیکاری که بهش گفتم رو انجام داد، وانیا با اخم غلیظی از جلوی دستگاه

 .کلی فحش به خودم دادم

 !با این سن و هیکلم هنوز ظرفیت برخورد با جنس مونث رو ندارم

 .کنه در حالی که تمام فکرم سمت وانیا بودبرای نیما توضیح دادم باید چیکار 

 . بیش از حد گرمم شده بود، دوست داشتم هر چه زودتر از اینجا بیرون برم

*** 

 .هنوز وارد اتاقم نشده بودم

شیث زنگ زد و ازم خواست به کمك دنیل برم که طبق برنامه هرشبش به مهمونی رفته و مست برگشته 

 !بود

م میزد؛ ولی باالجبار زیر بغلش رو گرفتم تا به اتاقش برسونمش، شیث در بوی گند مشروبش حالم رو به

 .های شل و ولش من رو کنار زداتاق رو باز کرد، همین که داخل اتاق شدیم دنیل بادست

 .تلوتلو خوران به سمت کاناپه وسط اتاقش رفت و خودش رو روش پرت کرد

رد خودش میده که هر شب مست و پاتیل شون چه آشغالی به خومعلوم نیست تو مهمونی شبونه

 !گردهبرمی

 .یك دائم الخمر بدبخت که اگه عاموس نبود تا به حال صدبار به دست پلیس اینترپل گرفتار میشد

 .االن هم از شانس گندَم عاموس اینجا نیست و من باید جمع و جورش کنم
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جا اپه افتاد و پخش زمین شد و همونجلوتر رفتم، معلوم بود حالش خیلی خرابه، تو یك لحظه از رو کان

 .باال آورد

 .با صورت جمع شده سعی کردم بلندش کنم. شیث به کمکم اومد و اون رو روی تختش خوابوندیم

 :کرد گفتمرو به شیث که گندکاری دنیل رو تمیز می

 .فکر نکنم نیازی به من باشه، اگه مشکلی پیش اومد خبرم کن -

 :دار گفتحال و با صدایی کشبی دنیل نگداشت شیث جواب بده،

 .نه تو بمون -

 .و با دست به شیث اشاره کرد خارج بشه

 .شیث با گفتم چشم از اتاق بیرون رفت

 .همین حاال با سموییل تماس بگیر بگو اون دختر رو بیاره اینجا -

 :با تعجب پرسیدم

 !ببخشید قربان، کدوم دختر؟ -

 .ید، بگو همین االن بیارنشترسهمون دختر زیبایی که از جکی می -

تونستم گردنش رو خرد کنم سرجام خشك شدم، قلبم از تپش افتاد، هاج و واج نگاهش کردم، کاش می

 .و با مشت تو دهنش بکوبم

 .احمق، تو که هنوز اینجایی! برو تا یه گلوله حرومت نکردم -

و خیلی چیزها چشم ببندی، اتفاقا االن هوراد به خودت بیا پسر، تو این کار همه چیز باید فدا بشه، باید ر

 .بهترین موقعیت برای به دست آوردن اطالعاته

 .به سمت تلفن اتاق رفتم و با ساختمان مجاور تماس گرفتم

 .ها تلفن رو جواب دادیکی از محافظ

 بله قربان؟ -

 .ق رییسبه سموییل بگو دختری به اسم وانیا فدایی رو که دیروز به اینجا آوردن، بیاره اتا -

 .خوند چشم دوختمخندید و آواز میگوشی رو قطع کردم، به دنیل که سرخوش بلند بلند می

 .روی صندلی پشت میز کارش نشستم، خوبی اتاقش اینه که ال مانند بود و دنیل به من دیدی نداشت
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نگاهی به دنیل  شدم واولین کاری که باید بکنم از کار انداختن دوربینای امنیتیه. برای اطمینان بیشتر بلند 

 .انداختم

 .ریزهاش میافته و مثل آب تو بشکهمعلوم نیست امشب چشه که شیشه ویسکی از دستش نمی

ای خونسرد در رو باز کردم، سموییل به همین که خواستم سرجام برگردم صدای در بلند شد، با چهره

 .همراه وانیا داخل شدن

 :رو به سموییل گفتم

 .بری تونیتو دیگه می -

 !گشتسموییل با چشم دنبال دنیل می

 رییس خودش کجاست؟ -

 ...خوای برو ببیهمینجاست، می -

 :دنیل حرفم رو قطع کرد، با صدای کشدار داد زد

 کنی؟کار میی احمق چهپسره -

 .خوامشو با لحنی ارومتر ادامه داد: زودتر اون پرنسس زیبا رو بیار پیشم، همین حاال می

ام رو کردم تا به وانیایی که از ترس سرجاش خشك شده ل شونه باال انداختم، تمام سعیرو به سمویی

 .بود نگاه نکنم

در رو پشت سر سموییل که از اتاق خارج شده بود بستم، بدون نگاه به وانیا بهش پشت کردم تا 

 .احساساتم مانع کارم نشه

 .العات تشکیالتشون رو هك کنمبرو یه جوری سرگرمش کن تا من بتونم از طریق سیستمش اط -

 :روبروم ایستاد، با صدای لرزون گفت

 تونم اون رو سرگرم کنم؟چی داری میگی؟ من چطور می -

 .تابمانداخت به قلب بیلرزش صداش چنگ می

های خیس خورد، تو چشمهاش به صورت میقدر بهش نزدیك بودم که نفسبه طرفش برگشتم، اون

حمانه با صدای خیلی آرومی گفتم: تنها فرصت طالیی که برامون جور شده رو رعسلیش نگاه کردم و بی

 .خراب نکن
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 :گفت بلند شددوباره صدای دنیل که هذیون می

 .تونه من رو راضی کنهعاموس تانیا رو بیار، اون خیلی خوب می -

 :نفس عمیقی کشیدم و با لحن آرومتری بهش گفتم

تر از این حالیشتربه خوردش بدی تا بیهوش بشه. اون بیسعی کن از اون زهرماری تو دستش ب -

یخوایم برای اش، اطالعاتی رو که مهاست که بخواد بهت آسیبی برسونه! من هم از طریق رایانهحرف

 .فرستمسازمان می

ها هاش رو پاک کرد و به سمت تخت دنیل رفت، من هم خیلی زود شروع به خاموش کردن دوربیناشك

 .کردم

بندم، نباید بذارم تمرکزم بهم بریزه، چندتا از کدهای های سرخوش دنیل میام رو به روی خندههگوش

های سری رو به دست آوردم، رم ممروی مخفی شده تو ساعتم رو در آوردم و اطالعاتی از باند رو پوشه

 .بهش منتقل کردم، از این طریق خیلی راحت برای سازمان فرستاده میشه

 .سیستم میگشتم، هنوز نتونسته بودم اطالعات مهمشون رو هك کنم دوباره باید تو

چرا باز نمیشد! دوباره امتحان کردم...نمیشه...نمیشه...دستم رو محکم به پیشونیم کوبیدم، وقت زیادی 

 .نداشتم

 .برو کنار من امتحان کنم -

 .کردهم میهایی که از گریه سرخ شده بود نگاسر بلند کردم، وانیا با اخم غلیظ و چشم

 .خدایا من طاقت این نگاه رو ندارم

 .تا حدودی پیش رفتم، برو مراقب دنیل باش که دردسر نشه -

 ...خودت حواست به اون حیوون باشه خیلی بهتره -

 :بعد با عصبانیت روی میز خم شد

و ادامه ر اشتونستی تا حاال صد دفعه بازش کرده بودی، پس بهتره بلند شی و بذاری من بقیهاگه می -

 .بدم

اندازه و از اون مون رو به خطر میببین دختر جون این کار خاله بازی نیست، کوچکترین خطا، جون همه -

 .مون به باد میرهبدتر، تالش چند ساله
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 .جا بمون، هرجا دیدی اشتباه میرم بهم بگوباشه تو هم همین -

بود، من هم که هر چی زور زدم نتونسته بودم  دونستم باید چیکار کنم! وقت زیادی هم باقی نموندهنمی

 .کاری بکنم، پس االن مجبورم بهش اعتماد کنم

 :از رو صندلی بلند شدم و با لحن تهدید آمیزی گفتم

اگه اشتباهی ازت سربزنه باید مسئولیتش رو به عهده بگیری، مطمئن باش هیچ کمکی از طرف ما یا  -

 .سازمان بهت نمیشه

 :پوزخندی زد

 .کنمی خب، قبول میخیل -

 .به ناچار از روی صندلیم بلند شدم

سرجام نشست وشروع کرد به وارد کردن حروف و اعداد، روش کارش خیلی برام جالب بود، نه بابا، انگار 

 !یه چیزهایی حالیشه

ی ویسکی هم هنوز توی دستش به سمت تخت دنیل رفتم، مثل یه مرده تو جاش پهن شده بود، شیشه

 .مونده بود

شاید یه ربع هم با وانیا تنها نبود؛ ولی همون هم به قدر یك قرن برام گرون تموم شد، شاید هم به خاطر 

 !تونستم روی باز کردن کدها تمرکز کنمهمین نمی

 !دوباره سمت وانیا برگشتم، با تعجب به کارش نگاه کردم

 چرا خاموشش کردی؟ -

فرستاده شدن، رد پامون رو هم پاک کردم، در ضمن  چون دیگه کاری نبود که انجام بدم، اطالعات -

 .فیلمی که از من و تو بعد از رفتن سموییل ضبط شده بود رو هم پاک کردم

 .کردمبا دهن باز نگاهش می

 :با دیدن تعجبم، نیشخندی زد و گفت

 چیه انتظار نداشتی ابر هوش این همه باهوش و سریع باشه؟ -

 .تاز کنارم رد شد و به سمت در رف

 !یعنی ابر هوش سازمان که میگفتن این دختر ریزه میزه بود؟
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 .از اتاق خارج شدم و در رو پشت سرم بستم

 .کنم تا بهش برسمقدم تند می

 یعنی تمام اطالعاتشون رو فرستادی؟ -

 ه.رسآره، االن هم زود باش بریم، چون عاموس به گوشی دنیل پیام داده بود که به زودی می -

*** 

 :وانیا

 .نیشخندی بهش زدم و از کنارش رد شدم

هام به تو و عمو و اونایی که وانیا یوسف نژاد رو دست کم هوراد خان این تازه اولشه، هنوز مونده تا توانایی

 .گرفته بودن ثابت بشه

هایی که با اسم داداش شهیدش براش فرستاده بودم، کیلو با فکر جا خوردن عمو سهراب از دیدن فایل

 .تو دلم اب میشد کیلو قند

خوام تا آخرش باهام باشی تا بتونم خودم رو به همه ثابت کنم و خدایا تا اینجاش یه دنیا مرسی، ازت می

 .هم تقاص پدر و مادرم رو بگیرم

 .هام سرعت دادم و خیلی محتاطانه به همراه هوراد از عمارت دنیل خارج شدیمبه قدم

م که دستم به وسیله هوراد کشیده شد، من رو به سمت انبوه بهش پشت کردم تا به ساختمون خودمون بر

 .درختان کاج و زیتون تو محوطه آزاد برد

 کنی؟چرا همچین می -

 !... کردم تا دستم رو رها کنهتقال می

 :های بزرگ زیتون ایستاد ودستم رو رها کردپشت یکی از درخت

 رمزش رو به دست بیاری؟اون فایلی که روش نماد شیطان پرستی بود چی؟ تونستی  -

 :گیج پرسیدم

 کدومشون؟ -

 .اونی که به شکل صلیب مشکی بود، باالش شکل مثلث کروی شکل* بود -

 !گفتاهان یادم اومد کدوم رو می
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رانی و باروری است .این نمادها شود و سمبل شـ ـهـ* ـوتمیانشا  (Ankh) این نمادها به انگلیسی ))*

در واقع یك نماد برداشت شده  "فمنیسم"شود . امروزه نماد ت نیز تعبیر میبه معنای روح شـ ـهـ* ـو

 . های شیطانی استدقیقا از سمبل

پرچم رژیم صهیونیستی :موسس انجمن فراماسونری، کشیشی پروتستانی و یهودی االصل است؛ 

ت میان در نسبگری داشته باشد. های این تشکیالت، ریشه یهودیست که اکثر برنامهبنابراین طبیعی

ی کنیم که نشان دهندهگونه شکی وجود ندارد، حال به مواردی اشاره میاسرائیل و فراماسونری هیچ

 :ارتباط اسرائیل با فراماسونری است

 :دهند. این عالیم عبارتند ازدر پرچم اسرائیل نمادهای ماسونی به صورت علنی خود را نشان می

ثر یهودیان، همانند فراماسونرها سلیمان )ع( را پادشاه و اک (Hexagram) : ی شش گوشستاره –

 .دانند، نه پیامبرجادوگر می

پادشاه (King Solomon) پیامبر سلیمان، عبارت (Prophet Solomon) تا آنجا که به جای عبارت

 .برندسلیمان را به کار می

 متی اعتقادی نیست بلکه، دربین یهودیان عال«مهر سلیمان»یا « ی شش گوشستاره»بنابراین عالمت

 .باشدی ارادت آنها به سلیمان )که از دید آنها پادشاه و جادوگر بوده است( مینشان دهنده

ی شش گوش دیده می نوارآبی رنگ در دو طرف ستاره ۲عالمت نیل تا فرات: این عالمت، که به صورت 

 .دهدد نشان میرا از دید یهو (King Solomon ) شود، وسعت سرزمین پادشاه سلیمان

تواند ارتباط پرچم اسرائیل، در مهر ماسونی این موضوع می (Hexagram) ی داوودحضور عالمت ستاره

 ی آمریکا که مملو از انواع و اقساماسرائیل با فراماسونری را تأیید کند؛ چرا که مهر ماسونی ایاالت متحده

توان ازاین د جای داده است. در واقع میی شش گوش را نیز درخوعالیم ماسونی است، عالمت ستاره

ها پیش توسط فراماسون ها ریخته شده بود وهولوکاست مساله نتیجه گرفت که تأسیس اسرائیل از قرن

قرن قبل از تاسیس  ۲ی وجودی اسرائیل، توجیهی داشته باشد .)مهر امریکا ای بیش نبود تا فلسفهبهانه

 (اسرائیل ساخته شد

های آشکار و پنهان، حتی از قرار گرفتن نماد رسمی هیونیستی عالوه بر حمایتجدی است که رژیم ص

 .گرایان نیز پرهیز نداردکشور نامشروعش در کانون عالئم شیطان
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آره، هم کدش رو به دست آوردم و هم محتویاتش رو برای سازمان فرستادم، فقط چون وقت نبود  -

 .های رابطشون رو هك کنمنتونستم سیستم

 :مقدمه پرسیدشام نگاه کرد و خیلی بیتو چ

 دنیل که اذیتت نکرد؟ -

با یادآوری اون لحظه پوزخندی زدم، حتی اجازه نداده بودم نوک انگشت نجسش بهم بخوره، چه برسه به 

 !اذیت کردن

ای پشت گردنش کوبیدم که نفهمید از کجا خورد و بیهوش شد؛ ولی با این وجود با کنایه چنان حرفه

 :مبهش گفت

ه ها بهش مرتبطه و یفکر نکنم به تو ربطی داشته باشه، بهتره حواست به کاری باشه که جون خیلی -

 !وقتی یك ناوارد جونشون رو به خطر نندازه

 .ابروهاش تو هم گره خورد، آخیش دلم خنك شد، برای این متکبر، نشونه رفتن غرورش خیلی لذت بخشه

رو گرفت و من رو سمت خودش کشید، تا خواستم لب باز کنم و  بهش پشت کردم تا برم که دوباره دستم

بهش بتوپم خفه شدم! یه جورایی هنگ کردم و تو این گرما لرزی وجودم رو فرا گرفت، صورتش به 

 .هاش رو دور کمرم حلقه شده بودفاصله یك بند انگشت باهام فاصله داشت و دست

 .تندهاش تو باغ هسلطفا چیزی نگو، عاموس و محافظ -

 .خوردزد نفسش به صورتم میوقتی حرف می

 .حرکت تو همون حالت فقط نگاهش کردممسخ شده و بی

های درشت و کشیده و تمام اجزای صورتش زیر ذربین نگاهم بود، صورت مردونه و خشگلی داشت، چشم

د، سرم رهاش تندتر به صورتم خوهای تقریبا گوشتیش کشیده شد، نفسنقص، نگاهم سمت لبدماغ بی

 .های خمار و قرمزش سریع ازش دور شدمرو باال گرفتم، با دیدن چشم

صورتش در کمتر از یك ثانیه به حالت اخموی همیشگیش برگشت، نشست و من رو هم وادار به نشستن 

 .کرد
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رسید؛ ولی من تو یه حال هوای دیگه سر زد به گوش میهای بدبخت داد میصدای عاموس که سر محافظ

ه چه شعور عوضی ب، تپش قلبم مغزم رو از کار انداخته بود، میخواستم سرش داد بزنم و بگم بیمیکردم

 . حقی این کار رو کردی؟ اما انگار الل شده بودم

 :نفسشو با صدا بیرون داد ،صورتش آشفته به نظر می رسید. با همون حالت با صدای خیلی آرومی گفت

 .ادی برای سازمان به حساب میادکار امشبت خوب بود، مطمئنا کمك زی  _

 .هاش رو در هم کردنگاهش رو از نگاهم جدا و دوباره اخم

 .فکر کنم خیلی بهش فشار اومد تا کارم رو تایید کنه

 .قدر از این حرفش ذوق کردم هر چند که سعی داشتم صورتم چیزی رو نشون ندهبماند که من چه

ها نگاهی به محوطه انداخت، در همون حالت با پشت بوتهبعد از دقایقی که در سکوت گذشت، هوراد از 

 :صدای آرومی گفت

ی اصلی باند زتاسیم، تو عمارت رادها، خطرهای زیادی سر راهمونه. باید خیلی مراقب ما االن تو هسته  -

 .باشیم و حواسمون به همه چیز باشه

 :نگاهش رو سمتم گرفت

ا کسی در مورد اتفاقات امشب ازت سوال کرد با خونسردی خیلی با احتیاط به اتاقت برگرد و اگه فرد_

 .تمام بگو که از چیزی خبر نداری

 گفت؟ هسته باند زتاس؟ عمارت رادها؟کردم، این چی میهای گردشده نگاهش میبا چشم

 :با لکنت پرسیدم

 نکنه همینی که مست کرده بود پسر شروینه؟ -

 :هاش رو با دست ماساژ دادچشم

های پدرش رو ادامه مردی که دیدی همون دنیل پسر شروین راد هست که داره کثافتکاریبله. اون  -

 .میده

 .از چشمام جاری شد پر آب شد، بغضم ترکید و سیالب اشك هامدر کمتر از یك ثانیه چشم

 .کردهوراد با تعجب نگاهم می
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تونه بفهمه غمی که رو اصال کی می دونه درد من چیه؟!جا دور شدم، هوراد چه میسریع بلند شدم و از اون

 !قدر دردناکه؟کنه چهقلبم سنگینی می

*** 

 !ور خرس گندهکنی دختر؟ اِ برو اونچیکار می -

 ...مامان فقط یه بـ ـوسـ کوچولو، فقط یکی -

 .ازش آویزون شدم و تقال کردم تا صورتش رو بـ ـوسـ کنم

 .خوامم بابا باشه؟ من هم میایت نیست فقط سههای سفید و پنبهحیف این لپ -

 .ام زدبا کفگیر آروم رو شونه

ها خل از آب در میان گفتن یکی یکدونهات کی من رو بـ ـوسـ کرد؟! میحیا، بابای بیچارهی بیدختره -

 !کردممن باور نمی

 .کرد من رو از خودش جدا کنهبا دستش سعی می

هاش بودم، لطفا انکار نکن! حاال که بـ ـوسـ ام بـ ـوسـمن خودم تو این هفده سال از زندگیم شاهد تم -

 .نمیدی بیا گازت بگیرم

 .قدر خانم گلی من رو اذیت نکنطرف، ایناوی سوسك بابا، بیا این -

 .جیغی کشیدم و وسط آشپزخونه نشستم

 ی چندشه؟بهم نگو سوسك، چرا این کلمه زشت رو به من میگی؟ اصال من کجام شبیه اون حشره -

 .ابا رفت سمت مامان و لپش رو بـ ـوسـ کردب

 .اومدمامان به خیال خودش دور از چشم من، براش چشم و ابرو می

دفعه صدای مامان با دادن من تکرار کرد، که اینکرد ودوباره کارش رو برای حرصولی بابا توجهی نمی

 :اعتراض در اومد

 !رضا -

 .دای جیغ مامان سرم رو بلند و بهش نگاه کردمبابا بلند خندید و بیرون رفت. محو شد. با ص

کردم، میخواستم بلند بشم. میخواستم برم کمکش؛ ولی آتش تمام هیکلش رو گرفته بود! فقط نگاهش می

 .تونستم تکون بخورمزدم نمیهر چی زور می
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 :زدام جیغ میمامان فاطمه

 ...رضا سوختم...رضا کمکم کن...رضا -

محاصره  های آتیشا ترس به پشت سرم نگاه کردم، یه نفر رو میبینم که تو شعلهفریاد بابام بلند شد، ب

هام زدم. فایده نداره. دوباره سعی کردم بلند بشم .اشكشده! یعنی اون هم بابا رضای منه؟ زور می

ود جدونستم باید چیکار کنم! انگار قفل و زنجیرم کرده باشن، چشمام رو بستم و با تمام وریختند، نمیمی

 :جیغ زدم

 !خدایا نه -

 :حنجره پاره کردم، پشت سر هم داد زدم

 !نه -

 .وانیا، تو رو جون هر کسی که دوست داری بلند شو -

 سوزه؟پس چی شد بهار؟ گفتی دکتر خبر کنن؟ داره تو تب می -

 !العمل نشون بدمتونستم عکسشنیدم؛ ولی نمیصداها رو می

 "!تونستم کاری کنمها رو گرفت رو دیدم! دیدمش اما نمیدیدمش بابایی، اونی که جون شما''

لغزید، لرز به بدنم افتاده هام روی هم میهام رو آروم باز کردم، کنترلی روی خودم نداشتم، دندونچشم

 .وار خودم رو جمع کردمدونم، فقط جنینبود، از سرماست یا از ترس و یا از نفرت ، این رو نمی

 .لرزمشنوم و به خودم میز تو گوشمه، میصدای نفرت انگیزش هنو

 .ام ندهام نده، من خودم دریای غمم، تو دیگه غصهخدایا شکنجه

 !اش کنمهام تکه تکهتونستم با دستکاش می

 !جا نفس کثیفش رو بگیرمتونستم همونکاش می

یای هام رو بستم و دن. چشمهام رو بستم که نبینم، از اینجا...از این دنیا...از این همه نامردی متنفرمچشم

 .ام رو تار کردمدیده

*** 

 .هام رو مالیدمام چشمهام رو آروم باز کردم، طبق عادت همیشگیبا صدای پچ پچ بهار و آیسو چشم

 :هاش تو هم رفت و با صدای تقریبا بلندی گفتآیسو نگاهی گذرا بهم انداخت، وقتی من رو بیدار دید اخم
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وری خبر کدوم گکه جون به لبمون کردی، نصف شبی معلوم نیست یه دفعه بی خدا نکشتت دختر، تو -

گذاشتی رفتی که وقتی اومدی برای خودت بلرزون میزدی، به فکر خودت نیستی حداقل به فکر من و این 

 .بهار بدبخت باش که از دیشب چشم رو هم نذاشتیم

 .به گله و شکایتبهار: آیسو جان، اجازه بده از جاش بلند بشه بعد شروع کن 

 !و با لبخند زیبایی رو به من گفت: هم من و هم آیسو خیلی نگرانت شدیم

 .خوام اصال دوست نداشتم شماها رو ناراحت کنممعذرت می -

 .بهار با مهربونی دستم رو گرفت

 اشکالی نداره، این اتفاق ممکنه برای هرکسی پیش بیاد، االن حالت چطوره؟ خوبی عزیزم؟ -

 :هاش رو کج کرد و با ایشِ کشداری گفتزه حرف زدن بهم نداد، لبآیسو اجا

تو رو خدا از این کلمات چندش استفاده نکن، اَی، عزیزم دیگه چیه؟ حالم بد شد! در ضمن این نازشه،  -

 !مطمئن باش از من و تو هم سالمتره، ملت رو فیلم کرده تا آموزش نبینه

و میگه تا حال و هوام رو عوض کنه، مطمئنم هیچکس به اندازه این ها رحالی زدم، میدونستم اینلبخند بی

 .دو نفر نمیتونه دردم رو بفهمه و احساسم رو درک کنه و من چقدر خوشحالم بابت بودنشون

 !کنمسعی کردم از رو تخت بلند بشم، بعد از مرگ پدر و مادرم این چهارمین باریه که تشنج می

 .ختم، معلومه تازه وصل شده؛ چون هنوز نصف بیشترش موندهنگاهی به سِرُم باالی سرم اندا

 .با این حال انژیوکت رو از دستم درآوردم

 .هام رو سیاهی گرفتهمین که خواستم بلند بشم سرم گیج رفت و جلوی چشم

 :آیسو بالفاصله زیر بغلم رو گرفت وبا اعتراض گفت

بزنمت، آخه تو که هنوز فشارت پایینه چرا  خوریهایی دوست دارم به خاطر کله شقیت تا مییه وقت -

 سِرُم رو در میاری؟

 .خوام برم حمومقدر غر نزن، من حالم خوبه فقط میاین -

 .سری از تاسف تکون داد و چیزی نگفت

 .آب سرد رو باز کردم و با لباس زیر دوش ایستادم
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ودم؛ ولی انگار اونجا حضور داشتم، ای که من نبها دوباره همون کابوس وحشتناک رو دیدم، لحظهبعد ازماه

هام با قطرهای آب های مامانم و فریادهای بابام تو گوشمه، با زانو رو زمین فرود اومدم، اشكهنوز جیغ

 .ریختن، جلوی دهنم رو گرفتم تا صدای هق هقم بیرون نرهپایین می

دا لعنت کنه کل خاندانش رو که ی کثیفش رو، خخدا لعنت کنه شروین راد رو، خدا لعنت کنه اون حرومزاده

 .خوشبختیم رو سوزوندن. خدا نابودشون کنه که آرامشم رو ازم گرفتن

ن، ها زنده بمونناموسدم یك دونه از این بیبابا جونم، مامان گلم به صاحبِ پاک نامتون قسم، اجازه نمی

 .ذارم تا قلبم آروم بگیرهجونم رو تو این راه می

 .کردمهای آب رو حس نمیقدر بدنم داغ بود که سردی قطرهوناز شدت کینه و نفرت ا

قدر ذهنم درگیر تنها هدف زندگیم بود که حتی حوصله فکر کردن به هوراد و اتفاقاتی که بینمون اون

 .گذشت رو نداشتم

 .االن تنها اولویت من انتقامم از دنیل راده

تر بتونم از کاله گیس استفاده ه کنم، تا راحتبه خاطر اینجا اومدنم مجبور شدم موهام رو پسرونه کوتا

 .کنم

آیسو هم مثل من از موهای خشگلش دل کند تا اعتقاداتش زیر سوال نره، تا زیباترین چیزی رو که 

 .مادرامون برامون به ارث گذاشتند زیر پا له نکنیم

ه باشه ،چون اون تو تونتر با این شرایط کنار اومده و این چیز عجیبی هم نمیاما بهار خیلی راحت

ای بزرگ شده که این مسائل زیاد براشون مهم نبوده؛ ولی با این حال باز هم چیزی از نجابتش خوانواده

 .کنهکم نمی

هاست که حیا و عفاف داشته باشه، وگرنه هستن دخترهایی که حجابشون کامله؛ ولی هزار مهم قلب آدم

 .با وجود ظاهرش قلبی پاک داره و نماز شبش ترک نمیشهجور خطا ازشون سر میزنه و یکی هم مثل بهار 

 های کوچیك با دیوارهایی به رنگ سفید ونگاهی گذرا به سوییتی که توش بودیم انداختم، هرتخت تو اتاق

بنفش گذاشته شده، تو سالن هم یه کاناپه با تلوزیون گذاشته بودن، که تو این چند روز یه بار هم روشن 

 .ب و زیبایی دارهنشده، کال ویو جال

 .کاله گیسم رو روی سرم گذاشتم و تونیك و شلوار جینم رو پوشیدم، بدون هیچ آرایشی به سمت در رفتم
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 .بهار و آیسو تقریبا یه ربع پیش برای آموزش رفتن، من هم فکر کنم تا االن خیلی دیر کرده باشم

*** 

د، روی نیمکت نشسته بودن، فاصله زیادی هوراد به همراه نیما و یه پسر دیگه که برام خیلی آشنا بو

تونستم واضح ببینمشون، حاال فهمیدم این آقا کیه! به قول آیسو شهابِ میمون، در باهاشون نداشتم، می

 .رسیدصورتی که این بیچاره هیچ چیزش شبیه میمون نبود و پسر معقولی به نظر می

ای، استایل بدنش هم یه جورایی بروی قهوهاز لحاظ ظاهری هم چیزی کم ندارشت، پسری بور با چشم وا

 .شاخ و دم، در واقع میشه گفت ورزشکاریمثل هوراد بود نه الغر مردنی نه مثل غولهای بی

 .هوراد سرش رو باال آورد و با دیدنم از رو نیمکت بلند شد و به طرفم اومد

االن نیم ساعته اینجا منتظر ست که هر موقع دوست داشتی میای؟ ی خالهنکنه فکر کردی اینجا خونه -

احتی از کنم ولی دفعه دیگه به همین ربار چشم پوشی میخانم هستیم ببینیم کی تشریف فرما میشن! این

 .گذرمها نمینظمیاین بی

ظرفیتِ دو قطبی! معلوم نیست با خودش چند چنده؟ هر چند این رو باش! چطور جو گیر شده! بی

هاش به مزاجم خوش نیومد و ابروهام بهم گره فیلمشه؛ ولی باز هم حرف هادونستم این گارد گرفتنمی

خورد، جوابش رو ندادم، حتی دوست نداشتم دلیل دیر اومدنم رو بهش بگم، یادمه بابا رضا همیشه 

جور به طرف مقابلت ارزش سکوته؛ چون اینهای بیگفت بهترین روش برای جواب دادن به حرفمی

 .ش برات مهم نیستهافهمونی که حرفمی

 ببخشید آقا، تا کی باید اینجا بایستیم؟ -

با صدای نیما، هوراد سنگینی نگاهش رو از روم برداشت و با گفتن بریم، جلوتر از ما حرکت کرد، شهاب 

 .تفاوت بهم انداخت و باهاش همقدم شدهم نگاهی بی

 !هنوز حرکت نکرده بودم که نطق نیما باز شد

هاش زده بود بیرون گفتم کرد! همچین دود از گوشهاش تکه پارت میرییسه با چشم اگه من نبودم آقا -

 !کنی؟االنه که سرت رو بیخ تا بیخ ببره، آخه دختر دیر کردی تازه طلبکارم هستی و براش اخم می
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دوست نداشتم باهاش حرف بزنم، صداش اذیتم میکرد، این هم یکیه با لباس آدم و ذات حیوون، کسی که 

 هاییخواهد ملت، هویت و تمدنش رو به آدمهایی مثل منه، کسی که میف زندگیش یتیم کردن بچههد

 .شون بودبفروشه که در چنگال گرفتن مرز و خاک کشورم، آرزوی دیرینه

 .ست یکی باهات حرف بزنه و تو نگاهش نکنی و یا جوابش رو ندیادبانهوانیا خیلی بی  -

 .به راهم ادامه دادم چیزی نگفتم و پشت سر هوراد

ست، ادبانهی نچسب، چه زود هم پسر خاله میشه! وزیر لب اداش رو درآوردم: وانیا خیلی بیپسره

 !ی خائنمسخره

هام رو تند کنم تا ازش فاصله بگیرم؛ ولی تو یك چشم بهم زدن بند کتونیم زیر پام گیر سعی کردم قدم

 !مکرد و به شدت به پشت کمر هوراد برخورد کرد

 .هام جمع شدخدایا، آخه چرا باید تا این حد ضایع بشم؟ ازشدت درد اشك تو چشم

 هام رو باز کنم، آخه این بدنه که این نره غول داره یا تخت سنگ؟حتی نمی تونستم چشم

هاش درشت شد. سریع ازش دونم وضعیتم چه جوری بود که چشمهوراد با تعجب سمتم برگشت، نمی

 .شعور مثل مته رو مخم بودی اون نیمای بیخنده فاصله گرفتم، صدای

تا زیر  هام رو درست ببندمتونستم بند کتونیدست و پا بودنم عقم گرفته بود، از اینکه نمیاز خودم و بی

 .خوردپام گیر نکنند، حالم بهم می

 !ها گریه کنم...جیغ بزنمدوست داشتم مثل قدیم

نازم کنه یا بابا مثل همیشه بگه دخمل بابا اشکالی نداره، گریه نکن  دوست داشتم االن مامانم اینجا بود که

 ...ی بزرگ شدنته؛ ولی حیفها نشونهچیزی نشده که، این زمین خوردن

 :شهاب با نگرانی سمتم اومد

 حالت خوبه؟ -

 !ولی من خوب نبودم سرم پایین بود، با دست دماغم رو گرفتم تا خونش بند بیاد

اش روی تونیك آبی رنگم خورد، تمام دستم خونی شده بود و حتی چند قطرهم میحالم از وضعیتم به

 .افتاده بود
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دستمالی رو دماغم نشست و دستی مجبورم کرد سرم رو باال بگیرم، جوری به دماغم فشار اورد که انگار 

 :ور که نگاهش به دماغم بود با حرص گفتمیخواست کاغذش کنه، همونط

هنوز یاد نگرفتی روی زمین صاف درست راه بری که اینطور لنگ در هوا نشی و با این سن و سالت  -

ای؟! کسی که خون دماغ میشه سرش رو قدر سر به هوا و بی مالحظهخودت رو ناقص نکنی؟ چرا این

 !دونهگیره! این رو حتی یه بچه دوساله هم میپایین نمی

ا به راه بهم دست می زنه و گوش و کنایه این دیگه خیلی پرو شده! پیش خودش چی فکر کرده که ر

 زنه؟می

 :با عصبانیت دستش رو پس زدم و با لحنی تند گفتم

 !تونم خونریزیش رو بند بیارمممنون خودم می -

 :ای گفتدستش رو پایین انداخت، به سرویس بهداشتی داخل محوطه اشاره کرد و با لحن مسخره

 .وضعتون رسیدگی کنید تونید اونجا بهاوه، ببخشید خانم، می -

ای به نیما رفت تا خفه بشه، نیما چند سرفه زورکی کرد تا پوزخندی زد و دوباره راه افتاد، شهاب چشم غره

 .اش رو مهار کنه! این نیمای چلغوز چقدر خوشحال شده که من اینطوری ضایع شدمبتونه خنده

 .راهم رو ازشون جدا کردم و به سمت توالت بیرونی رفتم

ها رو چیده بودند که وقتی وارد های قدی کار کرده بودند و طوری آینهتا دور سرویس رو با آینه دور

 .دیدیمیشدی ده تا تصویر از خودت می

های خون روی تونیکم رو هر کاری کردم صورتم رو تمیز کردم، خدا رو شکر خونریزیش بند اومد؛ ولی لکه

 .پاک نشد

ه همون ساختمون دیروزی برم؛ چون ساختمان دنیل در مرکز محوطه از سرویس خارج شدم تا دوباره ب

 .قرار داشت اول باید از اونجا رد میشدم

نگاهم رو با نفرت به عمارت اون شیطان که در زیباترین قسمت از محوطه بنا شده انداختم، مرگت نزدیکه 

 .دنیل راد، به همین زودی تو هم میری پیش بابای ملعونت

 ... هی تو -

 .ترس به پشت سرم برگشتم با
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انگیزش رو دیدم . فقط با یه مایو جلوم ایستاده بود، زود نگاهم رو ازش گرفتم تا نفرت رو از چهره نفرت

 .ام رو بر باد ندمهام نخونه و زحمت دوسالهچشم

 کنی؟با توام، میگم اینجا چیکار می -

 !! دیشب من بودم که ناکارش کردمنگاه شکاکش ترس به جونم می انداخت، نکنه متوجه شده باشه

 :زبونم بند اومده بود، با لکنت گفتم

 ...خواستم، یعنی من...داشتمببخشید...من می... -

 .کنه، نگاهش سنگینی میکرد رو جودمتر شد و فاصله مون رو به یك قدم کوتاه تبدیل مینزدیك

 تو همونی نیستی که دیشب کنارم بودی؟ -

های لرزونم رو محکم مشت کردم، نکنه هوشیار بوده و از چیزی بویی برده تبی حرف نگاهش کردم، دس

 باشه؟

 !دنیل، بیا دیگه عزیزم -

ود و اش رو به نمایش گذاشته بنگاهم سمت دختر نه چندان زیبایی رفت که با لباسی کامال باز، بدن برنزه

 .کردمون میدست به کمر نگاه

ی همراهش نشده بودم؛ ولی باز هم که اصال متوجه این عجوزه قدر از دیدن دنیل شوکه شده بودماون

 .خدا رو شکر که با وجود این، مجبور نیستم وجود نجس حیوون روبروم رو زیاد تحمل کنم

 :آوری نگاهم کرد، اول خطاب به دختره دستش رو باال برد و گفتدنیل با لبخند چندش

 .تانیا کمی صبر کن -

 :بعد ادامه داد

 کردی؟کار میفتی اینجا چهخب!؟ نگ -

با لبخندی چندش و صدایی آروم ادامه داد: شاید هم دیشب زیادی بهت خوش گذشته و دلت برای من 

 تنگ شده بود؟ هوم؟

دادم و آخر سر هم با یه ضربه اومد که چطور زهرماری به خوردش میالخمر حتی یادش نمیبدبخت دائم

 .هوشش کردمپشت گردنش بی
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های سبزآبیش نگاه کردم و گرفت؛ ولی به ناچار با مظلومیتِ ظاهری تو چشمن بهش عقم میاز نگاه کرد

 :گفتم

امروز کالس آموزش داریم؛ ولی مشکلی برام پیش اومد نتونستم به موقع بهش برسم، به خاطر همین  -

 .رفتمجا میکمی دیر شده ، االن هم داشتم به همون

دم، صورتی کشیده با پوستی کامال صاف و شفاف، موهای بور و اش نگاه کراین دفعه دقیق به چهره

زیتونی رنگ، دماغی که مطمئنا عمل شده و چشمانی به نسبت درشت که مثل تیله، چند رنگ رو تو 

خودشون نگه داشته بودند، در کل میشه گفت خشکل و جذاب با هیکلی رو فرم؛ ولی این زیبایی ظاهری 

 .ات خوک صفتشتونست سرپوشی باشه روی ذنمی

 .نگاه اون هم جستجوگر صورتم رو بررسی میکرد

 .سری تکون داد و گفت: خیلی خب، پس زودتر برو

 با گفتن چشم از کنارش رد شدم؛

 .کردمتر از اون چیزی بود که فکرش رو میتا اینجاش که خیلی خنگ

*** 

 .باز کردمواسه اینکه دویده بودم نفسم تند شده بود، نفس عمیقی کشیدم و در رو 

 .میدند انجام اینجا رو هاشونجاسوس آموزش کارهای معلومه که اینجور  ؟!3ساختمان شماره 

 .های پیشرفتههای جاسوسی و دستگاهساختمانی که پر شده بود از سیستم

ها کجا هستند؟ نکنه آموزش رو جای دیگه برگذار کردند که من نگاهی به سالن انداختم، پس این

 دونم؟نمی

 !ی خدا! تا االنش هم خیلی دیر کردم، جلوتر رفتموا

 !خواستی نیایاالن هم می -

 .با ترس به عقب برگشتم

 .کردتفاوت نگاهم میشباهت به دراکوال هم نبود، بیهای آبیش که بیعاموس با چشم

پشت  زدونستم چه مرض مسریه که این هم از صاحبش گرفته!؟ مثل آدم نمی تونستند رفتار کنند و انمی

 .من رو میترسوندند
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 :تا خواستم جوابش رو بدم، هوراد که وسط پله ها ایستاده بود خطاب بهش گفت

 . دلیل دیر کردنش موجه، اگه میشه لطف کنید زودتر فیلم رو بذارید -

 .عاموس سری به نشانه تایید کردن تکون داد و جلوتر از هوراد باال رفت

ور که معلومه خیلی خوب تونسته اعتمادشون رو بدست بیاره، این موقع جی زرنگیه، ایناین هوراد هم بچه

 !هاست که به قول آیسو باید بهش گفت ایول داره داشمون

 !هوراد نگاه برزخی بهم انداخت وبا چشم بهم اشاره کرد مثل ماست سرجام نایستم

تر آدم رو اوت بود، اینجا بیشهای مارپیچ رو باال رفتم، باالش زمین تا آسمون با پایین متفپشت سرش پله

 !انداختیاد سینما می

ها ها نشسته بودند، که با ورود ما تمامی نگاهبهار، آیسو، نیما، شهاب و چهار یا پنج نفر دیگه روی صندلی

 .به سمت ما برگشت

 .شون کنار بهار روی صندلی نشستمهای خیرهخیال از نگاهبی

با قیافه عبوسی نشسته بود، این دیگه چشه؟ مسیر نگاه پر از  آیسو سمت چپ و یك صندلی جلوتر از من

کرد که اگه من جای شهاب بودم اخمش رو دنبال کردم، بله...چنان به شهاب بدبخت بد نگاه می

 .کردمسنگکوب می

ود، تر بود، خندم گرفته بکه وضعیتش از آیسو خرابشهاب سرش رو بلند و به آیسو نگاه کرد، اوه اوه، این

 .کشیدنهاشون برای هم دیگه خط و نشون میطوری با نگاهلوم نبود چی بینشون بوده و گذشته که اینمع

پرده کنار رفت و فیلم شروع شد، رییس جمهور و چند تا از سران اسراییل نشون داده میشد که در مورد 

 !زدنموقعیت کشور و خطرهایی که تهدیدشون میکنه حرف می

 :تبهار آروم زیر گوشم گف

یك ساعت زِرهای رییس جمهور اسراییل رو به خوردمون دادن، آخر هم معلوم نشد دارن چی میگن! 

 راستی تو چرا دماغت قرمز شده؟

طور که نگاهم به پرده نمایش بود گفتم: با کله خوردم به یه مثل خودش آرام و به طور نامحسوس، همون

 !تخته سنگ! اگه نشکسته باشه خوبه

 !گ کجا بود؟چی؟! تخته سن -
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 ...وسط محوطه گذ -

 .با چیزی که دیدم الل شدم

کردن و مردهای غول پیکری که مثل دیو باالی تصویر چند تا کودک که با صدای دلخراشی گریه می

 .سرشون ایستاده بودن

 ... هایی که به ردیف بیهوش میکردن ووای خدایا! بچه

ور ی سقوط بودن و به زهام در آستانهتر میشد، اشكرفت حس انزجار و تنفرم بیشهر چه فیلم جلوتر می

رحمی به روی آرزوهای کردم! حتی نمیشد بهشون گفت حیوون، شیاطینی که با بیکنترلشون می

 .ی این طفالن معصوم چشم بسته بودنکودکانه

رو  مهاطاقت دیدن نداشتم، نگاهم رو به گوشه پایین تصویر منحرف کردم، بغضم رو قورت دادم و اشك

 .پس زدم

 .قوی باش وانیا...قوی باش

 .هام رو بستمطاقت نیاوردم و چشم

 که تك تكهاش گرفت و محکم فشار داد، میدونستم االن چه حس بدی داره! اینبهار دستم رو تو دست

ی کشن؛ ولی نتوناعضای بدنت در پی انتقام از خونخوارهایی باشه که به فاصله کوتاهی ازت نفس می

 .ها خاکستر کنیپیش ببری، نتونی آتش تنفرت رو با نابودی این پست فطرتکاری از 

 !تر نابود کردن زتاس بکار انداختمها تمام فکرم رو برای سریعفارغ از دنیای روشنایی

های سازمان میتونستن خیلی راحت دستگیرش کردیم بچهاگه به یه ترفند دنیل رو از اسراییل دور می

 .کنن

 .زدنترین جنایاتشون حرف میز کردم، پالن آخر فیلم هم از سران اسراییل بود که از کثیفهام رو باچشم

اش به خودم جا خوردم، نگاهم رو از فیلم گرفتم و ناخواسته به هوراد نگاه کردم؛ اما با دیدن نگاه خیره

 .شم دوخته بودزد، فقط با اخم جذابی بهم چکرد، حتی پلك هم نمیای سیر میانگار تو دنیای دیگه

اال اهلل، شیطونه میگه پاشم همچین بزنمش تر، ال اهلل های من از تعجب درشتتر شد و چشماخمش غلیط

 !تا جونش در بیاد، انگار میراث پدریش رو ازش گرفتم که اینطوری بهم اخم میکنه

 .حاال خوبه دماغ نازنینم به خاطر اون ناقص شده
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 کنه؟خیره شدم، حاال این چرا به دماغم نگاه میهای گرفته بهش من هم با سگرمه

های کمرش رو ام گرفت، شاید هم مهرهنکنه با همین دماغ نخودیم زدم کمرش رو سوراخ کردم؟! خنده

 .جا کردمجابه

کنم ، ناشیانه نگاهش رو ازم گرفت؛ یعنی من نگاهت هام نگاه کرد، وقتی که دید دارم نگاهش میبه چشم

 !لك ضایع شدنکردم، اوخی طف

 .عاموس دستگاه نمایش رو خاموش کرد و رو به ما با صدای بلند شروع به حرف زدن کرد

های اسراییل و گروه زتاس و که این فیلم به شماها نشون داده شد آشنایی با فعالیتهدف از این -

 .همچنین ارتباط این دو با هم بود

قوانین اینجا باشید و در هر شرایطی از دستورات پیروی که بدونید شما هم از این به بعد باید تابع این

 .کنید

اقای راد دستور دادند که فقط سه نفر از بین شما هشت نفر، برای تعلیم جاسوسی علیه کشورهای ضد 

 .های مربوطه اعالم میشهاسراییل به موساد فرستاده بشه، به زودی اسم اون سه نفر بعد از آموزش

 !ل گاو سرش رو انداخت زیر و با یه نره غول دیگه مثل خودش از در خارج شدهاش مثبعد از زدن حرف

خدا رو شکر تا اینجاش خوب پیشرفت داشتیم و کلی از اطالعاتشون رو به سازمان فرستادیم، فقط مونده 

 .دستگیری دنیل و اعضای باندش

 .بودیم تر از همیشهبه همراه آیسو و بهار به محل اقامتمون برگشتیم، هر سه دمغ

میشه گفت یکی از عوامل اصلی این ناراحتی همون فیلمی بود که از جنایات خوفناک اسراییل و باند کثیف 

 .زتاس گرفته شده بود

 .رفتتونستم خودم رو گول بزنم، ضایع بازی امروز هم زیادی رو اعصابم رژه میالبته من که نمی

 :ال خشك کردن موهاش بود، رو به آیسو گفتطور که در حبهار تازه از حموم برگشته بود، همون

 ای؟حوصلهآیسو مشکلی پیش اومده ؟ به نظرم امشب خیلی دمغ و بی -

 !نه بابا چه مشکلی -

 .اش رو با حرص گفت که آدم مطمئن میشد مشکلی هستهمچین جمله

 .دونستیم وضعیت اتاق طوریه که نمیشه هر چیزی رو گفت بحث رو زیاد کشش ندادیمچون می
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ی از پیش تعیین شده، امشب برای جاسوسی به عمارت دنیل با ایما و اشاره به آیسو فهموندم طبق برنامه

 .تر کار رو جلو بندازیمهاش رو به دست بیاریم تا راحتریم، باید هر طور شده لیست برنامهمی

*** 

 حاال نمیشد بذاری فردا شب گانگستر بازی دربیاریم؟ -

کمتر غر بزن، از اتاق خودمون تا اینجا یه ریز داری مثل بچه ها بهونه میاری! مطمئن  نه نمیشد؟! تو هم -

 .آوردمباش اگه بهار دل درد نداشت، صدسال تو رو با خودم نمی

 تا دلتم بخواد، مگه من چمه؟ -

ام، صبح بود و بهترین زمان برای عملی کردن نقشه 6حوصله کل انداختن باهاش رو نداشتم، ساعت 

تا 9ها از ساعت تاپ دنیل بودم، متوجه شدم زمان استراحت محافظانی که مشغول هك اطالعات از لپزم

 !ها بیدار می موننبعد از نیمه شبه و فقط تعداد خیلی کمی از اون 4

 قدر تند میری؟تر. حاال چرا ایناوی وانیا، یواش -

ای میشد که درک درستی از محیط اطرافش هایی مثل بچهرفتارش دیگه غیر قابل تحمل شده بود، یه وقت

 .نداره، با عصبانیت سمتش برگشتم

ی برگردی! توندونی سختته بیایی همین حاال میببین آیسو راه زیادی برای برگشتن نداری، اگه واقعا می -

 اگه هم که دوست داری کار مفیدی کنی و قدمی برای هدفی که براش تا اینجا اومدی برداشته باشی بدون

 .کنم نق نزنغر زدن همراهم بیا، فقط خواهش می

 !ای بابا، چته آمپرت زده باال؟ مگه من چی گفتم حاال؟ شعر رو حال کردی وانیا؟ -

 !فهمیدم که خط خوردن اسمش همچین بی راه هم نبودهبا ناامیدی نگاهم رو ازش گرفتم، حاال می

 .ای اونجا پنهان شدیمهبه عمارت دنیل رسیدیم، با احتیاط پشت یکی از بوته

زدم فقط یك محافظ برای در ورودیش گذاشته بودن، هر چند که پروندن این طور که حدس میهمون

 !دردسر نیستودم هم همچین بیشاخغول بی

 خوای این شازده کوچولو رو از سر راهت برداری؟رییس خانم! میشه بگی چطور می -

راهی برای دک کردن این محافظ بود، از بس عجولم دیگه! فکر  به آیسو نگاه کردم ولی تمام فکرم دنیال

 !اینجاش رو نکرده بودم
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خوای یه سنگ پرت کنم اونور و صدا گربه در بیارم این یارو هم پاشه گمشه اونور، ما هم بریم میگم می -

 داخل؟ ها؟

 !ملی نیستها اینجا عدیدی! اینجور برنامهآیسو جان فکر کنم قبال فیلم میلم زیاد می -

 :ام کرد و گفتبا ادا مسخره

 !ستهاتون کامال پسند شدهخوب شما نظر بده که فیلم میلم زیاد ندیدی و ایده -

 !تونستم ببینم، تمام حواسش به گوشی تو دستش بود، عالی شدنیم رخ محافظ رو می

ع خودم رو به پشت نیشخندی به آیسو زدم و محتاطانه از پشت بوته در اومدم، بی سرو صدا ولی سری

 .سرش رسوندم

 .تمام قدرتم رو جمع کردم و با تیزی آرنجم پشت گردنش زدم

 .جا افتادهوش شد و همونبدون اینکه فرصت کنه پشت سرش رو نگاه کنه بی

 .قدر ضربه محکم بود که دست خودم هم درد گرفتاوف حروم نشه شر بشه برامون! اون

 .با دهن باز سمتم اومدآیسو که نگاهش سمت آقا غوله بود 

 وانیا تو دیگه کی هستی دختر؟ اِ چطور تونستی این همه بپری باال؟ -

 .دستش رو گرفتم و سریع داخل شدم

 .های مدار بسته رو به یك طرف ثابت کرد و راهم رو ادامه دادمدوربین

 .ها با احتیاط نگاه انداختمبه تك تك اتاق

 !دونم این رو دیگه چرا با خودم آوردم؟اومد، نمیمی آیسو هم مثل جوجه اردک زشت پشت سرم

 !ها باال رفتم، یادم بود که این طبقه فقط دوتا اتاق داشت که یکیشون مال دنیل بودآروم از پله

 !اتاق روبروی اتاق دنیل هم با قفل رمزی باز میشد، پس حتما باید چیز مهمی اونجا باشه

 .از کلی ور رفتن، در با صدای تیك آرومی باز شدشروع کردم به وارد کردن اعداد، بعد 

 !جلوتر از آیسو وارد شدم، با دیدن اتاق انگار دنیا رو بهم داده باشند خوشحال شدم

دور تا دورش پر از پرونده و کامپیوترهای پیشرفته بود، پس اتاق اطالعاتیشون اینه! به آیسو اشاره کردم 

 .در رو پشت سرش ببنده



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | نفوذی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 83 

برنامه کار نمی کنندکه هر کی از راه رسید بیاد طوری و بیها همینرفتم، اونتیاط جلو میباید خیلی با اح

 .اطالعاتشون رو هك کنه

 .آیسو خودش رو به پرونده ها رسوند و مشغول بررسی اونا شد

 .من هم یکی از کامپیوترها رو روشن کردم و شروع به باز کردن پسورد امنیتیش شدم

 .ه کنوانیا! این رو نگا -

 .گفت نشون دادی توی دستش رو روی میز گذاشت و با دست جایی رو که میآیسو پوشه

ها رو به هایی بود که باهاشون قرارداد داشتند و درواقع اعضای دزدیده شده از بدن انسانلیست گروه

 .فروختنندها میاون

 .شون نوشته شده کپی بگیرهایی که اطالعات مهم تودستگاه کپی رو روشن کن و از تمامی برگه -

خوای کجا قایم کنی؟ و یا اصال چطور خوب اومدم این کار رو هم کردم، بعدش این اطالعات رو می -

 خوای به دست سازمان برسونی؟می

تونیم راحت از کنار این همه آیسو فقط کاری که بهت گفتم رو انجام بده،حاال که تا اینجا اومدیم نمی -

 .یم. برای پنهون کردن این کاغذها هم راه حلی پیدا میشه، فقط زود باشاطالعات مهم رد بش

دوباره نگاهم رو به مانیتور دوختم، پسورد سوم رو هم بدست آوررم، خدایا شکرت، بعد از کلی کلنجار 

 .رفتن باالخره باز شد

هاش اینجا مجموعههای مهم رو یکی یکی باز کردم، اسامی تمام اعضای باند زتاس و زیر درایوها و پوشه

 .بود

فلش کوچیکی که تو کلیپس سرم جا سازی کرده بودم رو در آوردم و به دستگاه وصل کردم، نگاهی به 

 .آیسو انداختم که همچنان مشغول کپی برداری بود

ها بیدار بشن و سرکارشون وقت زیادی نداشتیم ساعت سه و نیم شده بود، هر آن ممکن بود محافظ

 .برگردند

بار اطالعاتی که اینجا بود رو به فلش و از فلش به صورت مستقیم به سازمان فرستادم! البته اینتمامی 

وره، خکار نمیگفت به درد اینهم به اسم پدرم فرستادم تا یه جورایی به عموم بفهمونم دختری که می

 !ترین اطالعات رو براش فرستادهحاال تو قلب دشمن، مهمترین و سری
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های امنیتی رو هم تا نیم ساعت شد، فلش رو دوباره تو کلیپسم جاسازی کردم، دوربین کارم که تموم

های ضبط شده از زمان بیرون اومدنمون رو هم پاک کرده بودم. بعد دیگه خاموش کردم، البته قبلش فیلم

 .از انجام تمامی کارها، سیستم رو به حالت اولیه برگردوندم و خاموش کردم

 .ستمون خوندهدپایی از خودم جا بذارم، که اگه اینطور بشه فاتحهنباید کوچکترین ر

 آیسو هنوز تموم نشده؟ -

 .های تو دستش رو رول کرد و چسبی بهشون زد تا از هم باز نشنآیسو برگه

 .همه چی حله وانیا خانم، ففط بزن بریم به سرعت برق و باد، بزن بریم از اینجا -

 .ا احتیاط بیرون بیاسروصدا و بخیلی خب، فقط بی -

در رو آروم باز کردم، سرم رو یه کوچولو بیرون بردم تا از امن بودن بیرون خاطر جمع بشم، خب خدا رو 

 .شکر انگار که کسی نیست، بیرون رفتم، آیسو هم بعد از من خارج شد و به اطراف نگاهی انداخت

 .بشیم در رو بستم و با آیسو پا تند کردیم تا زودتر از اینجا خارج

 !هنوز چند پله پایین نیومده بودیم که با دیدن دو مرد سیاه پوش روبرومون، قلبم از کار افتاد

 .هاش رو روی دهنش گذاشتآیسو هیع بلندی گفت ودست

کار کنم؟ یکیشون دو قدم بهمون لرزیدم و به کل مغزم از کار افتاده بود، خدایا االن چهبه وضوح می

 .تر شدنزدیك

تش ها دسها پایین رفت؛ ولی وسط راه یکی از اونگفتن فرار کن من رو کنار زد و با سرعت از پلهآیسو با 

 .اش رو جلو دهنش گذاشترو گرفت و دست دیگه

ی احمق مثل کورها این دوتا غول رو ندید میگیره، تونه خنگ باشه؟! دخترهمن موندم یه آدم تا چه حد می

 !!همراه کنه و میگه فرار کنخواد با خودش تازه من رو هم می

 .تر گرفته بودشزد تا رها بشه؛ ولی مرده محکمدست و پا می

 .ها بود با دست اشاره کرد پایین بیاماونی که نزدیك پله

هام حلقه زد، اگه رفت، اشك تو چشمبا پاهای لرزون پایین رفتم، تازه همه چیز داشت خوب پیش می

 .جا نبودندها ایننم، شاید االن اینشد کمی زودتر کارم رو تموم کمی

 .دار کشیده شدهنوز پام به پله آخر نرسیده بود که دستم توسط همون مرد نقاب



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | نفوذی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 85 

مث کش تنبون من رو دنبال خودش به بیرون از ساختمون برد، محافظی که زده بودم، هنوز تو همون 

 .حالت افتاده بود

دور شد، یه لحظه نگاهم به پشت سرم افتاد، اونی که جا دستم رو محکم گرفته بود و با سرعت از اون

های بلند خودش رو به ما رسوند. این دیگه چه آیسو رو گرفته بود اون رو روی کولش انداخته بود و با گام

طوری و به این های دنیل هستن پس چرا ما رو اینزدند. اگه از محافظجورش بود؟! خیلی مشکوک می

 !ها؟شکل آوردن وسط این درخت

اومد، خم شدم و پشت سر هم سرفه کردم، گلوم خشك شده از بس مجبور شدم تند بدوم نفسم باال نمی

 .بود

 .پوش چند ضربه به کمرم زدمرد سیاه

 !های گردشده هوراد رو دیدم که نقابش رو از صورتش برداشتهایستادم و با چشمسیخ 

 .زدندپس بگو چرا مشکوک می

 :ن گذاشت، دوتا دستش رو از پشت گرفت و با تشر به فارسی بهش گفتاون یکی آیسو رو پایی

 زنی فهمیدی؟ساکت باش تا دستم رو از رو دهنت بردارم، جیغ نمی -

 .آیسو سرش رو تکون داد

های آیسو تو هم رفت و با غضب بهش های آیسو رو رها کرد و نقابش رو برداشت که همزمان اخمدست

 .نگاه کرد

 .ی دستش رو از رو دهنش برداشت، آیسو شروع به لیچاردادن به شهاب کردهمین که اون یک

کنی؟ برای چی جلو دهنم رو با اون دست کثیفت طوری رفتار میشعور، به چه حقی با من اینآشغالِ بی -

 تونی من رو کول کنی؟گرفتی؟ اصال کی بهت گفته می

 .جیغ جیغوت بستم اوی چه خبرته؟! آرومتر. دهنت رو به خاطر همین صدای -

 :آیسو با صدای تقربا بلندی گفت

 فرهنگی هم به صفاتشعوری و بیچینی کم بود که خدا رو شکر بیخواری و سخنمیمون بو گندو، پاچه -

 .خوبت اضافه شد

 :هوراد رو به دوتاشون دستش رو تهدیدوار باال برد و گفت
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 .بس کنید، با هردوتونم -

ست و نه دعوا کردن، اگه دوست دارید این بحث مسخره رو ادامه بدید بهتره اینجا نه جای کل انداختن ه

 .ای رو انتخاب کنید؛ چون من اصال دوست ندارم گیر این جالدها بیوفتمجای دیگه

 :با مکث کوتاهی، نگاهش رو از اون دو تا که ساکت شده بودن گرفت و به من چشم دوخت

 کردید؟کار میتو عمارت دنیل چه -

 .سوختهایی که کرده بودم یکم گلوم میعمیقی کشیدم، هنوز به خاطر سرفهنفس 

 .رفته بودیم اطالعات بیشتری از گروهشون بدست بیاریم -

 :هوراد با چشمای ریز شده پرسید

 !خب...چیزی هم دستگیرتون شد؟ -

 :های توی دستش رو بهش نشون دادآیسو برگه

دونیم، فقط میمونه زمان دستگیریشون که البته من فهمیدم دنیل بله فکر کنم به اندازه کافی ازشون می -

 تراح خیلی تونیممی اونجا  گندهای باند زتاس آخر همین ماه به دبی سفر دارند ،به همراه جمعی از کله

 !دونیمنمی رو دقیقش زمان که اینه اونم داره، وجود مشکلی یه فقط. کنیم دستگیرشون

 .راهی پیدا کنیم تا بفهمیم چه روزی و تو چه ساعتی سفر داره اینکه خیلی خوبه، باید -

ها هم هستند، هایی که دستش بود رو به طرف شهاب پرت کرد و رو به هوراد گفت: اینآیسو برگه

 !خودتون یه جوری به دست سازمان برسونید تا حداقل خوشحال بشن شماها هم یه کاری انجام دادید

 :از رو زمین برداشت و زیر لب ال اهلل اال اهلل یی گفت و رو به آیسو ادامه دادهای لول شده رو شهاب برگه

 !دونم مشکل تو با من چیه؟من نمی -

 .هاش رو به کمرش زد و نگاهی به سر تا پای شهاب انداختآیسو دست

ته شکنم که مشکلی باهات دامشکل من با تو چیه؟ ببخشید جناب، من اصال شما رو جز آدم حساب نمی -

 .باشم

ای واسه یه بعد آروم زیر لب که البته فکر کنم جز من، شهاب و هوراد هم فهمیدن، گفت: چاپلوسِ عقده

 !دونه شکالت میره خبر چینی میکنه
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داد که هر لحظه امکان داشت تر شد، طوری دندوناش رو روی هم فشار میشهاب یك قدم بهش نزدیك

 .توی دهنش بریزه

 کنم که صد بار به غلط کردن بیفتی، به آدم نفهم صدادبی کنی کاری میفعه دیگه بیببین دختر خانم، د -

 !هات نگفتمکسی چیزی در مورد تو و خوراکیفهمه! میگم من به هیچبار هم که بگی باز هم نمی

 :ردهاش نگاه کتر شد و روبروش ایستاد، سرش رو باال برد و با گستاخی تو چشمآیسو هم بهش نزدیك

ها به سرگرد علوی خبر دادند، تازه زیر ره جون خودت، من هم باور کردم که تو چیزی نگفتی و کالغآ -

آیسو خانم سزای شکمو بودن و  ''عکسی که تو سالن زده بودند هم که دیگه ابدا تو نبودی نوشتی

 '' خسیسی در اوردن اینه

 .کردیمو تماشا میی اون دو تا رهای گردشده مناظرهاین وسط من و هوراد با چشم

ها بیدار شده باشند، جلو رفتم و دست آیسو رو گرفتم و دنبال به خودم اومدم، تا االن دیگه باید محافظ

 .جا دور شدمخودم کشوندم، بدون در نظر گرفتن هوراد و شهاب از اون

کنی، تر بحث میوقت تو ایستادی با یکی از خودت بدزودتر بیا آیسو، تا االنش هم خیلی دیر شده اون -

 دونی که این آقا تو رو لو داده؟اصال تو از کجا می

 .دونی اصل قضیه چیه که! اگه بفهمی بهم حق میدی ازش بدم بیادمن مطمئنم خودش بوده، تو که نمی -

 .پس یادت باشه حتما برام بگی، االن هم زودتر بیا تا گیر نیفتادیم -

 .در سوییت رو باز کردم و داخل شدیم

ی دیگه مونده، اگه بتونم یه جورایی دنیل رو به خودم ته روی تختم دراز کشیدم. فقط یه مرحلهخس

 .تونم تاریخ دقیق سفرش رو راحت به دست بیارمعالقمند کنم می

 .سبز بهش نشون بدی، دیگه همه چیز حلهالبته اون دنیل هوسبازی که من دیدم کافیه فقط یه چراغ

 .خواستم عفتم رو فدای این کار بکنم، یه جرقه تو ذهنم زده شدنمی جاست که منفقط مشکل این

 .شدکرد خیلی خوب میکار رو میاگه بهار این

 .کردتر برخورد میاون هم از من خشگلتر بود و هم تو این جور مسائل راحت

 زنم تا نظرش رو بفهمم چیه؟فردا باهاش حرف می

*** 
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 :هوراد

جاییم نتونستیم کاری از پیش ببریم، اون وقت این دو تا خاله و ماهه اینعجب دخترهایی هستند، ما د -

 .ریزه تونستند این همه اطالعات مهم به دست بیارند

 .جا کاری نداریمها ما دیگه اینها رو یکی یکی نگاه کردم، با وجود اینورق

د؛ ولی دادندم به تله نمی های باند زتاس که تو کشور فعالیت داشتن مهم بود، کهشناسایی زیر مجموعه

 .تونستند از دست قانون قسر در برندحاال با این همه مدرک دیگه نمی

 .ها که قرار بود دو روزه برن و بیاندونی چرا سفر سپهر طول کشیده؟ اونمیگم هوراد، تو نمی -

 ها رو به علیرضاحتما کارشون طول کشیده، دو روز جای نگرانی نداره، اگه تونستی فردا مخفیانه این -

 .برسون

 .ای زیر لب گفتسرش رو تکون داد و باشه

ام، دلم برای مادر این روزها اصال حوصله چیزی رو ندارم، دوست داشتم زودتر تموم بشه و برگردم خونه

 .اندازه تنگ شده بودبی

 .به پهلو خوابیدم و دستم رو زیر سرم گذاشتم

دیدمش حالم به قدری دگرگون وقتیه که ذهنم رو مشغول کرده، وقتی می وانیا...وانیا...وانیا...این اسم چند

موندم، مگه میشه یه نفر این همه حس خوب به قلبت جاری کنه؟ وقتی شد که خودم تو کار خودم میمی

 !خواد فارغ از هر شرع و قانونی محکم بغلش کنم، لمسش کنم، ببوسمشبینمش دلم میمی

دونیم آخرش چی میشه! ی تو بدترین جای ممکن عاشق شدی! جایی که نمیقدر سخته اینکه بفهمو چه

 .مونیممیریم یا اینکه زنده میمی

 هام رو روی هم گذاشتم.آهی کشیدم و چشم

ی روبروم از جام بلند شدم و هاج و هام رو باز کردم، با دیدن صحنهبا صدای وحشتناکِ باز شدن در چشم

 .شون کردمواج نگاه

 !ها چرا اینجان؟اینجا چه خبره؟! اینیا خدا! 

زد و استرس مثل کك به های دنیل تو اتاق بودن، قلبم به شدت میعاموس و شیث و چندتای دیگه از آدم

 !جونم افتاده بود، نکنه دیشب دخترها اشتباهی کرده باشن؟



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | نفوذی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 89 

 .ها و سرویس بهداشتی کردنچند نفرشون شروع به گشتن تو اتاق

 : خونسرد نشون بدم، رو به عاموس گفتم سعی کردم ظاهرم رو

 طوری ریختید تو اتاق؟اینجا چه خبره؟! چرا این -

 :نگاهی به اطراف کرد و گفت

 اون یکیتون کجاست؟ -

 !ولی این جواب سوال من نبود -

 .رسیمبه اونجاش هم می -

ها رو پیدا کنن کارمون اونها، اگه های اطالعات و فلش مموریحاال دیگه مطمئنم اتفاقی افتاده، وای برگه

 !تمومه

ن کنید و به مدونم این کاراتون چه معنی میده! اول صبحی ریختید اینجا من رو بازخواست میمن نمی -

 .دلیلش رو نمیگید

 فهمی؟فعال راه بیوفت، دلیلش رو هم بعدا می -

 .ا حرکت کنمو به شیث اشاره گرد، اون هم از خدا خواسته سمتم اومد و از پشت هلم داد ت

 .گفت چیزی مشکوکی دیده نشد، خیالم رو راحت میکنهها که میصدای یکی از محافظ

دلیل سراغ کسی نمیرفتن، مطمئنم ها بیولی باز هم برخالف ظاهر آرومم، تو دلم غوغایی به پا بود، این

 .مشکلی پیش اومده

ن حال، روی زمیبودنش که اینجور بی وسط محوطه یك نفر رو با طناب بسته بودن، خدا میدونه چقدر زده

 . افتاده بود

ردن؟! چه جوریش کشدم ضربان قلبم بیشتر میشد، یا ابولفضل! اینکه سپهره! چرا اینتر میهر چه نزدیك

 .بالیی سرش اومده؟ تمام صورتش زخمی و خونی شده بود

 .ها اینقد زده بودنش که حتی نای بلند کردن سرش رو هم نداشتشرفبی

دونم واکنش اومدن، نمیهای عاموس به این طرف میمم به شهاب خورد که با یکی دیگه از محافظچش

 .تر بودن و رفاقتشون عمر چند ساله داشتها خیلی صمیمیاون با دیدن سپهر چیه؟ هرچی باشه اون
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ی هایاون هایخواست دستمن با دیدن حال خراب سپهر، انگار یکی به قلبم چنگ انداخته بود و دلم می

 !که این بال رو سرش آوردن خرد و خمیر کنم، دیگه وای به حال دل شهاب

که رفیقت داره جلوت جون میده و تو خیال نشون بدی، اینخیلی سخته بود که تو این موقعی خودت رو بی

 .هدنتونی هیچ کاری براش بکنی؛ چون قانون کارت این رو میگه ؛ چون از اول هم سنگ بودن شرط کار بو

 .ها حضور داشتندی بزرگ بین ساختمونهمه تو محوطه

هاش به وضوح از بغض کرد و یا آیسویی که لباز وانیایی که با اخم و صورتی گرفته به زمین نگاه می

 .لرزیدمی

 .کردندخیال، به چهره خونین سپهر نگاه میها هم بیها با ناراحتی و بعضیبعضی

هاش رو مشت کرده بود، کاش زودتر به خودش بیاد، تا زمانی تم، دستنگاهم نامحسوس به شهاب انداخ

 .که نفهمیدیم موضوع از چه قراره نباید بهونه دستشون بدیم

خیال پایین اومد و خیلی ریلکس و آروم اومد های عمارتش بیدنیل به همراه دوست دخترش، تانیا از پله

 .لی نشستسمتمون. نگاه گذرایی به من وشهاب کرد و روی صند

 .جون زد و کناردنیل منفور نشستدلی پوزخندی به سپهر نیمهدوست دخترش هم با سنگ

 .یکی از خدمتکارها براشون مشـ ـروب آورد و روی میز گذاشت

 :دنیل جامش رو برداشت و رو به من گفت

 جا داره مثل سگ جون میده با شما بود، درسته؟اینی که این -

سوزوند، معنی نگاهش بیشتر جگرم رو پاره نگاه میکردم، این نگاه دلم رو میهای بی جون سپهر تو چشم

زد که نادیده بگیرمش، تا ازش دیدم، نگاهی که داشت فریاد میهاش میکرد، من ایثار رو تو چشممی

دادنش رو ببینم؟ من هم آدمم...احساس دارم...درسته مَردَم و باید تونستم جونبگذرم؛ ولی مگه من می

 تونه یه جایی سست بشه و کم بیاره؟حکم باشم؛ ولی مگه یه مرد نمیم

 .طاقت دیدنش رو نداشتم، نگاهم رو ازش گرفتم و دوباره به دنیل چشم دوختم

 کر شدی یا جوابی واسه گفتن نداری؟ -

 !دونم موضوع چیهببخشید آقا؛ ولی من اصال نمی -

 :دنیل دوباره کمی از مشروبش خورد و گفت
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 من رو بده! پرسیدم این دوست شما بوده یا نه؟ جواب -

 :آب دهنم رو به سختی قورت دادم

 .دوست که نه؛ ولی از شروع کار با فردین با هم بودیم و شناخت چندانی روش ندارم -

سوالی رو که از من کرد، از شهاب هم پرسید، که با مکث کوتاهی از جانب شهاب درست مثل من جوابش 

 .رو داد

 :ش رو دور کمر تانیا حلقه کرد و رو به من گفتدنیل دست

 خوب من از کجا بفهمم شما با این جاسوس سروسری نداشتید؟ -

 :با تعجب ظاهری و با صدای تقریبا بلندی گفتم

 جاسوس؟  -

 !تونه به دنیل راد نارو بزنهکرد خیلی زرنگه و میآره جاسوس، کسی که فکر می -

*** 

 :وانیا

زیر مشت و لگد دیوهایی بود که فرصت نفس کشیدن رو هم ازش گرفته بودن تا  سپهر، مثل کیسه بکس

 .هر جوری شده ازش اعتراف بگیرند

 .کردم نگاهم بهش نیوفتهسعی می

تونستم حاال که همه چیز داره درست جلو میره من برای همچین روزهایی خودم رو آماده کرده بودم و نمی

 .با احساساتم نابودش کنم

 .زدهای دردآلود سپهر تو سرم صاعقه میصدای ضجه

 .های دور و بر انداختدنیل از رو صندلیش بلند شد و سیگارش رو روی زمین پرت کرد، نگاهی به آدم

 .سعی کردم نگاهم رو ازش بدزدم

آروم و ریتم وار قدم هاش رو برداشت و سر سپهر رو باال آورد و نگاهش کرد.از گوشه لبش خون می اومد 

 .ش خورد شده بودو دماغ

کنان پاش رو بلند کرد و لگد محکمی به پهلوش زد که فریاد نچآمیز بهش کرد و نچدنیل نگاهی ترحم

 . سپهر بلند شد
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 خوای حرف بزنی؟هنوز هم نمی -

 .موهای سرش رو به پشت چنگ زد، صورتش رو نزدیکش برد

 کنی؟در احساس وفاداری میقکنی کیا هستند؟ یعنی انهایی که براشون کار میبگو اون -

 .اش رو که برق انداخته بود در آورد و صاف گذاشت بیخ گلوی سپهردار دسته طالییچاقوی ضامن

 خواد چیکار کنه؟خدایا دیگه تحمل ندارم، این آشغال می

هاش بودند. کاش هاش و منتظر غلط خوردن رو گونهی چشمهای سپهر گوله شده بود گوشهاشك

 .اومدرای نجات جونش کاری کنم؛ اما حیف که تو این موقعیت هیچ کاری از دستم بر نمیتونستم بمی

 .یه لحظه نگاهش به نگاهم گره خورد، نفسم بند اومده بود؛ اما زود مسیر نگاهش رو عوض کرد

 خوای حرف بزنی! اشکالی نداره. تو این چند وقت باید فهمیده باشی که صاحب این چاقوهی! انگار نمی -

کیه! حتما حالیت شده تا یه حدی برای امثال تو وقت میذارم، پس زود دهن گشادت رو باز کن و بگو دیگه 

 کیا باهات همدست هستند؟

 : جونی گفتسپهر در حالی که خون از دهنش بیرون زده بود، با صدای خیلی آروم و بی

 !دونم قضیه چیه! من از هیچی خبر ندارمنمی -

ها و اطالعات از گروه و افراد من پر کرده بودی واسه یادگاری با خودت ه از عکسای کپس اون پوشه -

 بردی ترکیه؟

 .دونمدونم اون پوشه چطوری رفته تو ساک من! من هیچی نمیمن نمی -

 :اش رو گرفت و داد زدی چاقو محکم به سر سپهر ضربه زد، یقهدنیل با عصبانیت با دسته

 !یل...دستگاه رو بیارخودت خواستی لعنتی، سموی -

ضی خواد نهایت عودونستم میبا دیدن سموییل که اره برقی تو دستش گرفته بود نفسم قطع شد، می

 .بودنش رو نشون بده

 .خدایا...نه...دیگه طاقت این یکی رو نداشتم

ی لبا ترسی که دیگه نمیشد جلوش رو گرفت به هوراد نگاه کردم، تو صورتش، خونسردی رو میشد دید؛ و

های دستش بیرون زده فهمیدم دیدن این صحنه چقدر سخته براش، از فشار زیاد مشتش، رگمن می

 .بود
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ی چاقوش رو پاک کرد. دستش رو تو دهنش دنیل چاقوش رو برداشت و با دست لبه تیز خونی شده

 !هاش رو مکیدگذاشت و با لذت انگشت

 .شروع کنهدوباره رو صندلیش نشست و به سموییل اشاره کرد تا 

 .چند نفر اومدن و سپهر رو محکم گرفتند تا نتونه تکون بخوره

 .اون نامرد هم زود دستگاه رو روشن کرد و نزدیك سپهر برد

خوان بترسوننش تا همه ها این کار رو باهاش نمی کنند! فقط میبا ترس بهشون زل زده بودم، نه! اون

 !چی رو لو بده

کس هم بدون دلیل و برهان کسی رو گناهه و کاری نکرده، هیچیگه بیکه داره مراحتش بذارید، این -

 .کنه، شما هم بهتره اول اتهامش رو ثابت کنید بعد این بازی مسخره رو راه بندازیدمجازات نمی

 .شهاب بود که باصدای تقریبا بلند رو به دنیل این حرف رو زد

مسخربراش دست زد و دوباره به سپهر نیمه جون دنیل که انگار براش سرگرمی جالبی جور شده بود، با ت

 .نزدیك شد

 !گناهه؟گناهه من هم بگم آره بیخوب تو میگی چون این آقا خوشتیپه داره میگه بی -

راه یبینم همچین بکنم میبا انگشت دست، متفکر پیشونیش رو خاروند و ادامه داد: االن که دارم فکر می

ها، اینه که به قول تو، دونم همدست داره یا نه! و مهمتر از اینه، نمیهم نمیگی، هنوز اتهامش ثابت نشد

 !کشهکی بدون دلیل یکی رو می

 .تو یك چشم به هم زدن اَره برقی رو از سموییل گرفت و سر سپهر رو از بدنش جدا کرد

 .خون بود که مثل فواره میپاشید

 .جیغ و داد جمعیت بلند شد

 .بود که گوش فلك رو کر میکردفریاد دلخراش نه گفتن شهاب  

 .هام رو بستم و با زانو رو زمین افتادم، خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه آشغال، حیوون کثیفچشم

 .لرزیدمحیف اسم حیوون که روی تو بذارن پست فطرت، به خودم می

 .رحمانه سرش رو جدا کرددیدم چطور بیکاش نمی

 .کاش جون دادن سپهر رو نمیدیدم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | نفوذی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 94 

 .هایی که حسرت شدن روی دلمای کاش کاش و

هام رو نداشتم، صدای دنیل ملعون به هام راه خودشون رو پیدا کردن؛ حتی جرات باز کردن چشماشك 

 :گفتگوشم میرسید که با سر خوشی می

تنها جواب من برای کسانی که بخوان آسیبی به من یا افراد من بزنند اینه، سزای آدم متخلف همین  -

خواهید آخر عاقبت شما هم این بشه، دیدید، این سَری که تو دستمه رو خوب نگاه کنید، اگه نمی میشه که

 .بشید دور اینجا از زودتر شده، تموم نمایش  نباید کوچکترین خطایی ازتون سر بزنه،

 هی...تو...سموییل، قبل از رفتن، جام من رو از خون این خائن پر کن و برام بیار؟

 .هام رو باز کنم، بلند شدم و به سرعت از اونجا فاصله گرفتمبدون اینکه چشم

قدری که چیزی همین که وارد اتاق شدم، به سرعت خودم رو تو دستشویی انداختم و باال آوردم، اون

 .ام باقی نموندمعده

 .زدمجا روی زمین نشستم. هق میدر دستشویی رو قفل کردم و همون

فهمی! چرا قتی برام نمونده، دیگه تحمل درد جدید ندارم، این رو که میترکه خدا، دیگه طادلم داره می

دونستی دیگه کشش کنی؟ تو که دیدی من خودم داغدیده بودم! تو که میگیر دادی به من و ولم نمی

 خواهی پیش بری خدا؟ندارم! تا کجا می

 .های سرویس کوبیدمهام رو چند بارمحکم رو کاشیدست

 .گـ ـناه مردنش دارم میمرمکس مردنش، خدایا از بیپاره بشه، از مظلومیتش، از بی خدایا قلبم میخواد

 !بسه، دیگه تمومش کن،گفتم کمکم کن زودتر نابودشون کنم، نه اینکه خودم رو اینجوری نابود کنی

تر حالیکی به در کوبید و پشت سرش صدای گرفته آیسو بود که ازم میخواست در رو باز کنم، ولی من بی

 .از اونی بودم که بتونم تکون بخورم

 !وانیا...میگم این در رو باز کن دختر! بهار، جواب نمیده، نکنه اتفاقی براش افتاده؟ -

 .خدا نکنه، کمك کن در رو باز کنیم -

هام سیاهی رفت و دیگه چیزی هام روی هم، چشمباز هم شروع شد، دوباره لرزش، باز هم لغزش دندون

 .نفهمیدم

*** 
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 :دانای کل

ی وانیا، هراسان به سمتش های بسته و جسم مچاله شدهآیسو و بهار در را باز کردند؛ ولی بادیدن چشم

 .رفتند

 . زد؛ ولی گویی وانیا در این دنیا نبودآیسو با چشمانی خیس اسمش را صدا می

 .نظیر به خواب رفته بودچشمان متورم و خیسش بسته بودند و انگار در آرامشی بی

بهار به سرعت از آنجا خارج شد تا هر چه زودتر کسی را برای کمك با خودش نزد وانیا ببرد. حالش از 

اش را به گند کشیده و نابود کرده بود، ی کسی که زندگیخورد، از برادرزادهامروز و اتفاقاتش بهم می

 .متنفر بود

، غمگین بود، حتی یادآوری آن لحظه از مرگ وحشتناک سپهر، که چند باری او را در سازمان دیده بودش

 .آورداشك به چشمانش می

 .در بین راه به جسم سختی برخورد کرد، سر باال برد، نگاهش قفل دو تیله رنگی شد

انداخت که خوشبختی را از او گرفته و این نگاه و رنگ چشمانش، او را به یاد گرگ صفتی می

 .رحمانه به تاراج برده بوداش را بیدخترانگی

 .تنفر شعله انداخت به جانش

یاد صبح افتاد که وانیا تمام جزییات دیشب را برایش گفته بود و از او خواسته بود کاری کند که دنیل 

شود اطالعات دقیقی بدست بیاورند و هر چه شان برگزار میاش شود تا از سفر و مکانی که دورهمیشیفته

 .زودتر پرونده سیاه این شیاطین بسته شود

کرد، دختر زیبا با چشمانی انداخت نگاه میاما دنیل با لذت به دختری که چشمانش لرزه به جانش می و

ای به رنگ سرخ، این همه زیبایی ستودنی بود، درشت وکشیده به رنگ سبز، بینی کوچك و لبانی قلوه

 .آمد مزه این سیب سرخ را بچشدبدش نمی

تر او رو در برگرفت و آهسته از یرون بیاورد؛ ولی دنیل محکمکرد خودش را از آغوش دنیل ببهار سعی می

 :او پرسید

 خواستی بری؟با این عجله کجا می -

 .فایده بودبهار دوباره یاد وانیا افتاد و دوباره سعی کرد خود را رها کند؛ ولی تقالیش بی
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ر چه زودتر به دکتر خبر ببخشید آقا، تو رو خدا بذارید من برم، هم اتاقیم حالش خوب نیست، باید ه -

 . بدم

 .خیلی خب، من این کار رو انجام میدم، همراهم بیا -

 .دنیل باالجبار رهایش کرد و جلوتر از او قدم برداشت

بهار نامطمئن و با ترسی که درونش را محاصره کرده بود پشت سرش راه افتاد. حالت تهوع به سراغش 

رحمانه سر از بدن دلی بود که بیخوار وسنگان مرد خونآمده بود، کسی که در آغوشش گرفته بود، هم

 . شود کرد؟! گاه محکوم به تحمل هستیسپهر جدا کرده بود؛ ولی چه می

کرد، ها زندگی میدنیل وارد اتاقش شد، تلفن را برداشت و از دکتری که در یکی از همین ساختمان

 .خواست هرچه زودتر به اتاق دخترها برود

 را اونجا ایستادی؟بیا داخل، چ -

 !اگه اجازه بدید من زودتر برم، شاید بتونم کمکی به اون دختر بکنم -

 :اش بود، پرسیددنیل چشمانش را تنگ کرد و با تمسخر که عادت همیشگی

 کمك؟ مثال از شما چه کمکی بر میاد؟ -

 :دهدنگاهی هیزانه به بهار می اندازد و ادامه می

 .شون رو بلدن و اتفاقی برای هم اتاقیت نمیفتهها کار خودمطمئن باش اون -

 .آوردبه بهار نزدیك میشود دستش را میگیرد و او را کامل به اتاق می

اش را تر شده بود و زیباییگیرد، چشمانی که مردمکش از ترس تیرهنگاهش را از چشمان بهار نمی

 .کرددوچندان می

 .در را بست و صورتش را نزدیك صورت بهار برد

 گیره دختر، چرا من تو رو قبال ندیده بودم؟زیباییت نفس -

خواست با پای خودش در دام بیوفتد چرا بهار از این همه نزدیکی عقش گرفته بود؛ ولی حاال که دنیل می

 !او پسش بزند؟

اش زندگی و شب را با او سحر کند، صبر و صبرش زیاد بود، از زمانی که مجبور شد با قاتل خانواده

 .ش زیاد شدتحمل
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 . لبخند جذابی زد که هوش از سر دنیل برد

لبخند زیبایی که مثل گوهری گرانبها در چشمان دنیل دودو میزد و برای بهار از هزاران شیشه زهر تلختر 

 .بود

 :دنیل با صدای خشدار از هــ ـو*س، آهسته پرسید

 از دخترهایی مثل تو خوشم میاد، راستی اسمت چی بود؟ -

 بهار -

 سم قشنگی داری، نظرت چیه گهگاهی با هم باشیم؟ا -

توانست با آن به هدفش برسد، فدا کردن جسم و روحش بهار در دل خود آهی کشید، تنها راهی که می

دانست که وانیا چقدر بر عفتش پایبند بود. وانیا به او گفته بود که دنیل به او نظر دارد و این را هم می

 .است

های چنین طعمه هــ ـو*س حیوانانیا یا آیسو و یا هر دختر دیگری اینخودش هم دوست نداشت و

داد؛ ولی مشکل امروزش این حرامزاده شوند، اگر دختر چند سال پیش بود، هیچگاه تن به این خواری نمی

 . بود که او دیگر دختر نبود

داد وقت اجازه نمیاو هیچپست فطرتی که رویاهایش را به باد داده بود، عموی همین درنده روبرویش بود، 

 .ها اسیر شوندهای این گرگدختران دیگری در پنجه

 ''گذشتحتی اگر شده از خودش می''

 .گویدنگاهی به چشمان دنیل میکند و با دلبری و عشوه می

 ...آرزوی هر دختریه با مردی به جذابی و قدرتمندی شما همراه بشه -

 .کنممیل قبول میدهد: با کمال با مکثی کوتاه ادامه می

*** 

 :وانیا

ی سکوت بردار، سه روز که یك کلمه حرف نزدی، بهار هم که معلوم وانیا...تو رو خدا دست از این روزه -

 ...کنه که باید از دور بگو بخنـنیست داره با اون کثافت چه غلطی می

 !هاش رو رو هم ساییدحرفش رو قطع کرد و دندون
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 .هام رو بستمام رو تو شکمم جمع کردم، سرم رو روشون گذاشتم و چشمروی تخت نشسته بودم . پاه

 :آروم زیر لب گفتم

ام اینه که تنها باشم تا بتونم یه بار دیگه به خودم مسلط بشم و روی هدفم آیسو جان االن تنها خواسته -

 . وت برگردونمام رو باید تو خلخوام این رو میگم؛ ولی آرامش از دست رفتهتمرکز کنم . معذرت می

 .ی آرومی به سرم زدرو تختم نشست و با دست ضربه 

خاک بر سرت وانیا، بعد از سه روز لب باز کردی و رسما به من میگی خفه شم؟! یعنی من اینقدر رو  -

 !مخم؟! آره؟ من رو اعصابم؟

 .اش بودجیغو واقعا برازندهراه هم نگفته بود، لقب جیغشهابِ بیچاره همچین بی

د کنی به مغزت فشار میاخندی؟ هر چند تقصیری هم نداری! هر دفعه که تشنج میشعور برای چی مییب -

 .تر میشیتر میشه و از اینی که هستی خلو کوچیك

 .اش گذاشتمسرم رو از روی پام بلند کردم و روی شونه

 .این دختر برام خیلی عزیز و دوست داشتنی بود

 !هام بیاره؟وام رو عوض کنه و تو بدترین شرایط خنده رو روی لبتونست حال و هکی مثل آیسو می

 :آروم در گوشش گفتم

تر و ی ما پاکآیسو، ندونسته بهار رو به اون چیزی که فکر میکنی، متهم نکن. مطمئن باش اون از همه -

 !اش رو ریختهتره، فقط کمی فکر کن چرا باید االن پیش کسی باشه که خون خوانوادهنجیب

 . اش رو بوسیدم و از رو تخت بلند شدمونهگ

 .ش به بهاره، با دست روی پا تختی ضربه زددونستم از قضاوت ناعادالنههایی که میاون هم با اخم

 وانیا؟ -

 .جانم -

میای بریم تو باغ؟ این چند روز که بدون استراحت، صبح و عصر کالس داشتیم .تو هم که این چند  -

 نداشتی، دلم پوسید به خدا، میای؟وقت، با دیوار فرقی 

 .سرم رو تکون دادم

 .آره، بذار آماده بشم، بعدش با هم میریم -
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 .هامون رو تعویض کردیم و از اتاق خارج شدیملباس

ور شده بود. به محوطه که رسیدیم هر دو تو راه حرفی نزدیم، انگار آیسو هم مثل من تو افکارش غوطه

ها و اتفاقات جایی که سپهر رو گردن زدن بدزدیم تا دوباره اون صحنه کردیم نگاهمون رو ازسعی می

 .وحشتناک برامون زنده نشه

 .های زیبا بود نشستیمهای باغ که پوشیده از گل ودرختروی نیمکت

 خوار نبود، خیلی به همدیگه می اومدن، نه؟اگه دنیل مثل حیوون کثیف و خون -

 .با تعجب به طرفش برگشتم

 چی؟ -

 .چشم به یك گوشه از باغ اشاره کردبا 

 .زدنبهار و دنیل دست تو دست همدیگه آروم تو باغ قدم می

 .بهار نگاهش که به ما افتاد، رو به دنیل به ما اشاره کرد، بعد با هم به سمتمون اومدن

 .از رو نیمکت بلند شدیم و سالم کردیم

 :دنیل با لبخند گفت

 .وبِ امروز، شما رو هم به اینجا کشوندهها؟ انگار هوای خعصر بخیر خانم -

ه گرفت، چکرد، من حتی از شنیدن صداش عقم میبهار چه دل بزرگی داشت که این کثافت رو تحمل می

 .برسه به اینکه بخوام دست نجسش رو هم تو دست بگیرم

 :آیسو جوابش رو داد

 .طوره، هوا واقعا دلپذیرهبله همین -

هاش زل زدم؛ ولی اون کردم الغرتر از قبل شده. با ناراحتی به چشممی نگاهم به بهار افتاد، احساس

 .گفت خیالم راحت باشهتبسم زیبایی به لب آورد. با نگاهش بهم می

 .ترههر چند میدونستم این تبسم، از زهر هم تلخ

زد و رو  اشای روی گونهدنیل دستش رو دور کمر بهار انداخت و اون رو به خودش نزدیك کرد، بـ ــوسه

 :به ما گفت

 .البته من با داشتن همچین یار زیبایی، قدم زدن تو این هوا برام دلپذیرتره -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | نفوذی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 100 

هاش های رنگی چشمزد که هر کسی متوجه چراغهاش چنان برق میکرد، چشموقتی به بهار نگاه می

 .میشد

 .نیم نگاهی هم بهم ننداخت بار حتیداد؛ ولی اینهای هیزش قورتم میقبال هر دفعه من رو میدید با چشم

 .با گفتن روزتون خوش از کنارمون رد شدن

 .دوباره روی نیمکت نشستم و مسیر رفتنشون رو نگاه کردم

 .خودی درموردش فکر بد کردمسوزه، چقدر ضعیف شده، از خودم بدم اومد که بیدلم برای بهار می -

 .آهی کشیدم

ا دیگران در آسایش باشن، باید دل بزرگ وروح لطیفی گذرن تها از خودشون میها آدمگاهی وقت -

 .داشته باشی تا بتونی همچین کاری رو انجام بدی

کرد؟ نکنه راستی راستی عاشق بهار های عاشق رفتار میآره واقعا، میگم وانیا، این دنیل چرا مثل آدم -

 !شده؟

اش س سر میبره، قلبی تو سینهگذرونه و مثل اب خوردن خیلی ریلکآدمی که هر شبش رو با یکی می -

کشه و میره سراغ نداره که بخواد کسی رو توش جا بده. مطمئن باش چند وقت دیگه از بهار هم دست می

 .یه بدبخت دیگه

 :ی تایید کردن تکون داد و با خنده گفتآیسو سرش رو به نشونه

 !به اینجا چقدر برام گریه کرد ولی بدجور من رو یاد حمید سلطانی انداخت، اوخی بیچاره موقع اومدن -

 .ام گرفتبا یادآوری اون روز خنده

ا ی مانتوش رو گرفته بود تسلطانی با اون قد کوتاه و هیکل چاقش به دست و پای آیسو افتاده بود، لبه

 !نذاره از شرکت استعفا بده و بره

 !دونستم با دیدن اون صحنه دلم به حالش بسوزه یا بزنم زیر خندهنمی

ت گرفتی، اون بیچاره کلی دوستلی خداییش مرد خوبی بود! تو الکی ایرادهای بنی اسرائیلی بهش میو -

 .داشت

 ها، نظرت چیه؟اِاِ حاال که خوبه! چطوره وقتی برگشتیم خودت زنش بشی؟! خیلی هم بهم میاین -
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یکی گیر اومده که از که من رو دوست نداشت، مبارک خودت باشه. تازه از خدات هم باشه نه دیگه، اون -

 .ترشیدگی درت بیاره

 :خندید و گفت

 .شعور، حاال خوبه فقط یك سال ازت بزرگترمبی -

 .خندیدم و بعد سکوت کردیم

که اگه کردم که االن با هم خوشن، به عموم که تنهاییش رو با کارش پر کرده و اینبه بابا مامانم فکر می

نه؟! به بهار که چطور داشت آب میشد تا زودتر پرونده زتاس رو پذیره یا یه روز برگردم آیا من رو می

 .ببندیم. به آیسو و شهاب و سپهر خدا بیامرز

 کنه؟رفت! یعنی االن داره چیکار میها فکرم بیشتر سمتش میو البته به هوراد، که تازگی

*** 

  :هوراد

 .زدتو ذوق میگذشت؛ ولی جای خالیش هنوز بدجور یك هفته از مرگ هولناک سپهر می

رفت؛ االن تبدیل شده باشه به یك هاش کنار نمیکی باورش میشه شهابی که تو هر شرایط خنده از لب

 .کوه یخی

 .دادم، غم نبودش برای منی که فقط چند ماه شناخته بودمش، هم سنگین بودبهش حق می

افتم بدجور مهربونیش میهاش و هاش، خندهست، هنوز هم وقتی یاد حرفهنوز هم داغش تو دلم تازه

 !سوزهدلم می

 !سرش رو کجا بردنی بیاز اون بدتر اینه که، معلوم نیست جنازه

 آیا دفن شده یا نه؟ 

هر روز مجبورم قاتلش رو ببینم و کنترل کنم، دستی رو که واسه خردکردن گردنش پیش میره، واسه 

 .ارم و با پام لهش کناش در بیی نجسش، اینکه قلبش رو از سینهکردن الشهپاره

کنم و انتقام خون پاکت رو ازشون دم خودم خونشون رو بریزم، نابودشون میسپهر بهت قول می

 .گیرممی

 .نفس عمیقی کشیدم تا خونسردیم رو بدست بیارم، چند ضربه به در زدم و وارد شدم
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 .سالم آقا، گفته بودید خدمت برسم -

 :هاش رو روی سینه قالب کرد و به صندلیش تکیه دادتپاهاش رو روی میز، روی هم گذاشت، دس

من برای چند روز، مجبورم تالویو رو ترک کنم، هرچند که سموییل و شیث هستنکه به کارها سر و  -

 .ذارمسامان بدن؛ ولی تحویل دادن عضوهای پیوندی رو در نبود عاموس به عهده تو می

 .بیادترین اشتباهی پیش خوام کوچكوجه نمیبه هیچ

ها رو باید بهشون تحویل بدی، هایی که جنسای رو جلوم روی میز پرت کرد : این هم آدرس اونبرگه

 .تمامی چیزهایی هم که باید بدونی این تو نوشته شده

 .برگه رو برداشتم و نگاهی بهش انداختم

 .شده بودفقط اسم دو شرکت و تعدادی عضو پیوندی که قراره همون روز به دستم برسه، نوشته 

تونستم ازش سوالی در مورد سفرش بپرسم؛ ولی االن غیر ممکن بود؛ شاید تا قبل از لو رفتن سپهر می

ردیش رو های کاربچون بعد از اون قضیه، بیشتر از قبل ما رو زیر نظر گرفتن و حتی دنیل مثل سابق برنامه

 .داد تا بررسیشون کنمبه من نمی

به دبی، که هر کدام تو کشورهای مختلفی بودن، فرصتی طالیی و  های باندشرفتن دنیل و سرکرده

آوردن اطالعاتی از سفرشون به ذهنم دست بهترین زمان برای دستگیری اوناست؛ ولی هیچ راهی برای به

 !دونم باید چیکار کنمرسید، نمینمی

 .به سوییت برگشتم

 .نگاه کردن تلویزیون بود مثل تمام این چند روز، شهاب با ابروهای گره خورده، مشغول

 .خوردروی تخت دراز کشیدم. حالم از این روزها به هم می

کنه؟ بعد از اون روز نحس دیگه ندیدمش. اگه خدا کار میذهنم به سمت وانیا پرکشید، یعنی االن چه

مامان  نروکردکنم روبها برگشتم خونه، اولین کاری که میخواست و کارها خوب پیش رفت و سالم از اینج

 .با وانیاست

 !ام بهش حرفی بزنم، پس این کار رو بدم دست مامان بهترهکنم خودم بتونم از عالقهفکرنمی

 .که وانیا زنم بشه لبخندی رو لبم نشست. یعنی میشه که بشه؟ اگه بشه چه میشهاز فکر این

*** 
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 :دانای کل

 .دلش برای دوست عزیزتر از برادرش، تنگ شده بود

 .توانست تصورش را کندلوی چشمش، بدترین چیزی بود که میمرگ سپهر ج

دانست اگر از اینجا برود چگونه به مادر سپهر، که جانش به جان یکدانه پسرش بند بود، بگوید حتی نمی

 !جالدان سر از بدن فرزندت جدا کردند؟

 !داند جسدش را کجا دفن کردند؟چطور به او بفهماند که حتی نمی

 .ای بر آن زدرا باال آورد و بـ ــوسهساعت مچی سپهر 

ریخت. هفت کرد و اشك میاش ریخت، هفت روز است که در دل خود سوگواری میاشکش به روی گونه

گذشت و باور کردن مرگ سپهر روز است که خاطرات با او بودن، مثل یك نوار فیلم از جلوی چشمانش می

 .کردرا برایش غیر قابل باور می

 .کردتقام راهی نمانده بود؛ ولی ای کاش رفیقش اینچنین ترکش نمیهر چند تا ان

*** 

سیگار دیگری روشن کرد. انگار دوست نداشت از دخترک چشم سبز، که خود را مشغول خواندن کتابی 

 .ای چشم برداردکرده بود، برای لحظه

 .وددختری که از او خواسته بود به خاطر عقایدش صیغه محرمیتی برایشان خوانده ش

 .ای اهمیت نداشت؛ ولی به خاطر بهار قبول کرد و آنها شرعا زن و شوهر شدندبرای دنیل این چیزها ذره

 اش را گفت بی چون وقدر راحت به حرف کسی گوش دهد؛ ولی تا بهار خواستهدنیلی که سابقه نداشت ان

 .چرا قبول کرد

 !رفتارش کرده بوددانست این حس چه بود که در این مدت کوتاه گخودش هم نمی

در دوراهی عشق و هــ ـو*س دست و پا میزد. از این در شگفت بود که چرا بهار مثل دیگر دخترانی که 

 برای یك شبش بس بودند و فردایش دلش را میزدند، نبود؟

کرد را هم به خاطر او کنار حتی تانیا که دختر یکی از سران اسرائیل بود و همه جوره ساپورتش می

 . گذاشت

 .اش به بهار بیشتر میشدرفت وابستگیهر چه جلوتر می
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و را با اش اتوانست فردا بدون او به سفر برود و تصمیم گرفته بود برخالف قانون کاریبه قدری که نمی

 .خود همراه کند

 .نزدیك رفت و روی کاناپه کنار بهار نشست

 .ودش را گول بزندتوانست خالی موهایش برد ونفس عمیقی کشید. نمیسرش را البه

 ''او این دختر را دوست داشت''

های حلقه دانست از اشكگرفت، او چه میدانست از دل بهاری که از این نزدیکی عقش میاما او چه می

کرد خاطرات تلخ و دردآور گذشته برایش زنده شده در چشمان دختری که هر وقت دنیل لمسش می

 .میشد

 ".بودبهاری که محکوم به تحمل کردن "

 .ای به روی موهایش زد و از او جدا شددنیل بـ ــوسه

 .برای فردا آماده باش -

 .بهار با تعجب به سمتش برگشت

 چرا؟ -

برای یك سفر سه روزه به امارات! چیزی هم الزم نیست با خودت بیاری، اونجا هر چیزی که بخواهی  -

 .برات فراهم میشه

این بود که از تاریخ سفر دنیل چیزی بفهمد، با این خبر گویی دنیا بهار که طی این چند روز تنها آرزویش 

 .رو به او داده باشند، لبخندی به پهنای صورت زد

 چیه؟ انگار خیلی خوشحال شدی؟ -

بهار با ذوق دستهایش را بهم کوبید: واقعا من رو هم با خودت میبری؟ وای دنیل من همیشه آرزوم این 

 .ام جوری بود که نمیشد برمولی خب شرایط مالی خوانواده بوده یه بار به امارات برم؛

 .های بهار نشانده بود خوشحال شد و او را محکمتر در آغوش گرفتدنیل از اینکه لبخند را روی لب

 .کنم کارهام رو طوری برنامه ریزی کنم که بیشترش رو با هم بگذرونیمسعی می -

های زیبای بهار بود. با صدای آرامی ادامه داد: قول با دستانش صورتش را قاب گرفت، نگاهش به لب

 .دم بهت خوش بگذرهمی
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 .و چقدر وجود بهار برایش شیرین و ناب بود

خواستند رسوا کنند حس هایی که مینظیر بود و بهار که زور میزد تا مهار کند اشكدنیل در آرامشی بی

 !اش رادرونی

*** 

 :هوراد

م، از دیروز تا حاال نه از دنیل خبریه و نه از عاموس! نکنه رفته باشن! دستمو چند بار روی میز کوبید

هام رو روی صورتم گذاشتم. خدایا خودت کمك کن، نذار این فرصت از دست بره، خودت یه راهی دست

 کار کنم؟پیش روم بذار، چه

هاب انداختم که درپی که به در اتاق زده میشد از جام بلند شدم، نگاهی به شهای پیبا صدای ضربه

 :حالی گفتهاش رو باز نگه داره. با بیکرد چشمآلود از جاش بلند شده بود و سعی میخواب

 !زنه؟این دیگه کدوم گاویه که اینطور در می -

 .به سمت در رفتم و آروم بازش کردم؛ ولی اونی که پشت در بود، در رو محکم هل داد و داخل شد

 کردند؟کار میها اینجا چهو آیسو نگاه کردم، این های گرد شده به وانیابا چشم

 : فکرم رو به زبون آوردم

 کنید؟کار میشماها اینجا چه -

که پاشید یه فکری واسه خالص آیسو نگاهی به شهاب کرد و سرش رو با تاسف تکون داد: به جای این

 !شدن از اینجا بکنید مثل خرس اینجا کپیدید؟ اون هم با این وضع

 .ت به وضعیت شهاب که فقط با یه شلوارک و موهای بهم ریخته جلوشون ایستاده بود اشاره کردبا دس

 :ای بهش گفتشهاب با لحن مسخره

آخه منتظر بودیم خاله ریزه بیاد بهمون بگه چیکار کنیم. درمورد وضعیتم هم، شما بزگواری کن و  -

 . هات درویش کنچشم

 !هیکل خالل دندونیت، به چشم میای؟ای و با این نکنه فکر کردی تحفه -

کنم یك لحظه چیزی نگید تا شهاب خواست جوابش رو بده، وانیا دستش رو باال آورد و گفت: خواهش می

 .و بذارید حرفم و بزنم
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 .ها رو فقط واسه نیم ساعت از کار انداختم، پس وقت زیادی نداریمدوربین

 !ا رسونده؟یعنی چه خبری داشت که خودش رو اینطور به اینج

 :نفس عمیقی کشید و رو به من گفت

صبح با هلیکوپتر شخصیش به امارت رفته، عاموس و چند تا دیگه از گردن  4دنیل امروز ساعت  -

 !هاش رو هم با خودش بردهکلفت

 :با تعجب ازش پرسیدم

 دونی؟تو این چیزها رو از کجا می -

هار هم باهاشون رفته، قبل از رفتنش این هاش رنگ غم گرفت و با صدای آرومی گفت: چون بچشم

 .اطالعات رو بهمون داد

کنه، از خودم بدم زدم برای چی کنارش سر میچندباری بهار رو به همراه دنیل دیده بودم و حدس می

 . طور از خودش نگذرهاومد که با وجود مرد بودنم نتونستم کاری بکنم تا یه دختر این

 :شهاب سکوت رو شکست

 .تونیم کاری از پیش ببریمتا محل دقیق اقامتشون رو نفهمیم نمی ولی ما -

گیره و اطالعات رو از اون بابت خیالتون راحت باشه؛ چون بهار خودش از همونجا با سازمان تماس می -

 .بهشون میده

 زهاش دستگیر بشن و اسراییل افقط ما باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم؛ چون اگه دنیل و همراه

 .تر میشهچیزی بو ببره، رفتنمون خیلی سخت

 .های عسلیش بودنگاهم مستقیم تو چشم

دلم خیلی براش تنگ شده بود؛ ولی االن با دیدنش آرامشی به قلبم سرازیر شده که هیچ کجا نظیرش رو 

و هم تها رو دستکاری کردن، اخمم ندیدم؛ ولی از فکر اینکه دوباره به ساختمون امنیتی رفتن و دوربین

 :رفت و بر خالف میل باطنیم با سرزنش گفتم

دیگه حق ندارید کارهای خطرناک کنید و نزدیك ساختمان امنیتی بشید، از اینجا به بعدش رو هم  -

بسپارید به ما و به هیچ وجه خودتون رو دخالت ندید.حاال هم تا دیر نشده بهتره زودتر به اتاقتون 

 .برگردید
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 .هاش تو هم رفت اما چیزی نگفتم کرد؛ ولی کم کم اخموانیا اول با تعجب نگاه

ها بهش گفتن زکی تو برو ولی آیسو طاقت نیاورد و با پوزخند گفت: قربون سنگ پای قزوین برم، این

 .ها بودن که خبرهای به این مهمی رو به ما دادنخونه، ما هستیم.یه جوریی خودشون رو میگیرن انگار اون

خواد قربون سنگ پای اون ور دنیا بشی، اگه آیسو گفت: چرا راه دور بری؟ نمیشهاب خیلی جدی رو به 

 .خیلی دوست داری قربونم بری، برو

 .شما اول برو یاد بگیر که با شلوار آستین کوتاه جلو دو تا خانم واینستی، بعد بیا نطق کن و قد قد کن -

 .و بدون اینکه اجازه بده شهاب چیزی بگه از اتاق خارج شد

 .هاش زل زدمانیا هم قصد خروج داشت که مچ دستش رو گرفتم و تو چشمو

 .تونستیم کاری بکنیمکارتون عالی بود، مطمئنا اگه شما نبودید نمی -

اش خودشون رو نشون دادن. موفق بعد دستش رو رها کردم، لبخند زیبایی زد که دوتا چال روی گونه

 .باشیدی گفت و از اتاق خارج شد

 . ام میکوبیدی سینهارتر از قبل خودش رو به قفسهقرقلبم بی

 .این حس که بند بند وجودم خواستارشه، زیباترین حس دنیاست

 .قراری آمیخته شده، بهترین آرامش دنیاستاین آرامش که با بی

 .اون رفته بود و من هنوز نگاهم به جای خالیش بود

 :ور بود گفتشهاب در رو بست و با لبخندی که این چند وقته ازش د

 .یك ساعته به چی زل زدی؟ رفت آقاجان -

 :وار ادامه دادرفت زمزمهدر حالی که به سمت تختش می

 .کنم، بند انگشتیِ جیغ جیغویه روز اون زبون درازت رو کوتاه می -

 .دستی توی موهام کشیدم و نفسم رو بیرون فرستادم

 گرددتا دل نشود عاشق دیوانه نمی

 گرددجان جانانه نمیتا نگذرد از تن 

 گریان نشود چشمی تا آنکه نسوزد دل

 گرددبیهوده به گرد شمع پروانه نمی
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 " موالنا"

 . آقا خواستن در نبودشون، سموییل کارها رو به دست بگیره و شما هم تو این مدت ازش پیروی کنید -

دوارم کار کنید! امید چهشیث عینکش رو روی سر کچلش گذاشت و ادامه داد: حتما رییس بهتون گفته بای

کارتون رو خوب انجام بدید و خطایی ازتون سر نزنه؛ چون خیلی بد میبینید، هرچند که من خیلی دوست 

 !دارم این اتفاق بیفته

 :بعد پوزخندی زد و رو به شهاب گفت

، آشغالتون دونم چرا رییس دوباره به شماها اعتماد کرده؟! من اگه جاش بودم همون روز با اون رفیقنمی -

 .زدمگردن شماها رو هم می

خواست گردنش رو خورد کنم و زبونش رو کردم، من هم دلم میهای شهاب مشت شد، درکش میدست

از حلقومش بکشم بیرون و بندازم جلوی سگ اربابش، تا هر چیزی که الیق خودش و صاحبشه به سپهر 

 .پاک و مظلوم نسبت نده

 .صندلی بلند شد و از در بیرون رفتشهاب پوزخندی بهش زد، از روی 

طور که شهاب گفته بود دنیل ازش خواسته تا تدارکات جشنی رو انجام بده و چیزهای الزم رو فراهم این

 .کنه، جشنی که به محض اومدنش بر پا میشد

 .جشنی که به خاطر ششمین سالگرد پایه گذاری زتاس به دست شروین، هر ساله گرفته میشد

 "بود ولی کشتارش زیاد عمر باند کم"

 :شیث هم از روی صندلی بلند شد و با حالت دستوری گفت

 .دنبالم بیا -

 .ببین بدبخت بیچاره چقدر تو سری خورده که االن برای من تریپ ریاست برداشته

 .فقط خدا کنه شهاب هر چه زودتر اطالعات رو به علیرضا بده تا از این جهنم خالص بشیم

 .شدیم با شیث سوار ماشینش

ره، آویو به شهری معروفه که هرگز به خواب نمیآویو عبور کردیم، تو اسرائیل، تلهای شهر تلاز خیابون

ها و به خصوص مراکز تفریح شبانه از جمعیت موج حتی تا دیرترین ساعات شب هم برخی خیابون

 .زنهمی
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 . ها و اهداف شوم بودشهری که محل بیشترین آموزش

 .های شهره رسیدیم، که از بزرگترین و مهمترین میدانبه میدان رابین

 .شیث ماشین رو نگه داشت واز اون خارج شد

 !چرا نشستی؟ پیاده شو -

 :از ماشین پیاده شدم و رو به شیث پرسیدم

 برای چی اومدیم اینجا؟ -

یکل ینه و هکسی که قراره تو رو به محل تحویل گرفتند عضوها ببره، اینجا قرار گذاشته. اسمش راشا -

 .درشتی داره

 . هایی که بهت داده شده تحویل میدیگیری، بعدش به آدرسها رو میاول باهاش میری و جنس

تونی با ماشین من بری؛ چون من این اطراف کار دارم، فقط حواست باشه، اگه کوچکترین اشتباهی می

 . کنهپیش بیاد، رییس به راحتی از خطات چشم پوشی نمی

*** 

 .ی تو دستم رو چنان فشار دادم که مچاله شدب میوهقوطی آ

 .اومد نیستدوساعته اینجا منتظر نشستم؛ ولی خبری از اونی که باید می

 .گردمپام رو عصبی تکون دادم، اگه تا یك ساعت دیگه نیاد برمی

 سشباهت به عاموام گذاشت. برگشتم و به مرد غول پیکری که بیکسی از پشت دستش رو روی شونه

 .نبود نگاه کردم

 :با تردید پرسیدم

 راشاین؟ -

 !طور وسط راه غیبشون زدههایی که قرار بود به دستمون برسه معلوم نیست چهبه رئیس بگو اون -

کدومشون رو جواب نداده، قضیه یکم بو داره، فقط سریع این هایی هم واسه فردین فرستادیم که هیچپیام

 .اخبار رو بهش برسونید

ها رو خبر کنم تا از اینجا ع از کنارم رد شد و رفت. پس زمانش فرا رسید، باید هر چه زودتر بچهبعد سری

 .بریم
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 .سریع سوار ماشین شدم و پام رو روی گاز فشردم

 .ها سبقت میگرفتمالی ماشینبا آخرین سرعت از البه

 .به عمارت دنیل که رسیدم از ماشین خارج شدم

که سپهر رو کشته بودند، پشت به من ایستاده بود، فاصله زیادی باهاش جایی شهاب تو محوطه، همون

 :جا صداش زدمنداشتم از همون

 شهاب؟ -

 :دستی به صورتش کشید و به سمتم برگشت

 .گفت احتماال تا شب کار داریچه زود برگشتی! شیث می -

گشت! به عقب برمیهاش قرمز بود. نگاهی به جایی که خون سپهر ریخته شد کردم، کاش زمان چشم

 .گفتم که اون با سموئیل برهوقت بهش نمیکاش هیچ

 :آهی کشیدم و آروم گفتم

ریم، دخترها رو هم یه جوری خبر کن که آماده باشن، سازمان عملیات پاکسازی رو جا میامشب از این -

 .شروع کرده

*** 

 :وانیا

شده بود؛ ولی من دلم بدجور هــ ـو*س پیاده  کردم، هوا تقریبا تاریكاز پنجره اتاقم بیرون رو نگاه می

 .روی تو باغ رو کرده بود

 :از پشت در حموم به آیسو گفتم

 .گردمآیسو من میرم تا محوطه یکم هوا بخورم، زود برمی -

های آروم به سمت باغ حرکت کردم. به باغ صبر نکردم تا جواب بگیرم، سریع از اتاق خارج شدم. با قدم

 .هاش نشستم و به آسمون پر ستاره چشم دوختمکی از نیمکتکه رسیدم روی ی

انصافیه که شما پیش هم هستید ومن اینجا تنها، هرچند که همیشه دلم براتون خیلی تنگ شده، آخر بی

دونست که هر دوتاتون رو با همینطور بوده، هیچ وقت طاقت دوری از همدیگه رو نداشتید. خدا هم اینو می

 .کردولی کاش من رو از شماها جدا نمیهم برد پیش خودش؛ 
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 .هام رو بستمآهی از ته دل کشیدم و تو همون حالت چشم

بخشه یا نه! به نظرت هام میدونم اگه برگردم داداشت من رو واسه خاطر کله شقیبابا رضا، حتی نمی

ر دنیا تو قلب دشمن کنه؟ میگه یه برادرزاده یتیم دارم که اون سکنه؟ به من هم فکر میکار میاالن چه

 زنه؟داره دست و پا می

 !گیره هاجوری گردنت درد میخوای سرت رو بندازی پایین؟ ایننمی -

 .با ترس به سمت صدا برگشتم

 .کردنیما بود که با لبخند گل و گشادی نگاهم می

 .اومد بانوی زیبای ما، گردن درد بگیرنخواستم بترسونمت، فقط دلم نمینمی -

 .کنه خیلی بانمکهرو تو هم کردم، پسرِ نچسب، فکر میهام اخم

از جام بلند شدم، میخواستم از کنارش رد بشم، هنوز یك قدم برنداشته بودم که بازوم رو محکم گرفت و 

 .من رو به سمت خودش کشید

 :با پوزخندی که از حرص زیادش بود گفت

به خــ ـیانـت باشه، تو هم هیچ فرقی با من کنی؟ اگه جور رفتار میمشکلت با من چیه که باهام این -

طور فکرکنم که جایی. خوبه من هم درمورد تو اینهات االن ایننداری، تو هم واسه ریختن خون هموطن

 !فروش خائن و کثیف هستی؟یك وطن

 :دستش رو به شدت پس زدم و مثل خودش با پوزخند گفتم

رفته، برای خودت نگهدار. این رو هم بدون من فکرت رو که از ذهن مریض و جسم کثیفت نشات گ -

وقت تو هیچ کجای دنیا به خاطر پول کثیف یه مشت حرومزاده، وقت مثل تو نیستم و نخواهم بود! هیچهیچ

 . کنمریزم و برعکس اگه کسی بهشون چپ نگاه کنه خونش رو حالل میخون مردمم رو نمی

 :تك خنده بلندی کرد

 !م بلده شعار بدهآخی خانم کوچولوی ما ه -

 :ای ادامه دادو با لحن مسخره

 کنی؟کار میآویو، که دشمن اصلیِ همون مردمه چهفقط میشه بفرمایید االن تو تل -

 :هاش نگاه کردملبخند کجی بهش زدم، خیلی جدی تو چشم
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 .کنمکار میجا چهاین دیگه بستگی به هوش خودت داره بفهمی من این -

 .ه نیشش بسته شد و با اخم بهم نگاه کردتو کمتر از یك ثانی

 .ودام خارج شده بگفتم؛ ولی دیگه کنترل زبونم از عهدهدونستم یه کم تند رفتم و نباید چیزی میمی

کرد سر جام خشك های برزخی نگاهمون میروم رو برگردوندم که برم؛ ولی با دیدن هوراد که با اخم

 .شدم

 تونی جلوی اونکنه فهمیده باشه! گند زدی وانیا، خاک بر سرت که نمیکنه؟ وای نکار میجا چهاین این

 !ات رو بگیریدهن وامونده

 !تو جاسوسی؟ -

 .با ترس دوباره به سمتش برگشتم

 .تونستم بگمچیزی نگفتم، در واقع چیزی هم نمی

 :نیما با تردید ادامه داد

تی دست همونی هسجای تعجب داره! نکنه تو همآره دیگه، با این چیزهایی که تو گفتی غیر از این باشه  -

 که اون روز کشتنش؟ آره؟

 :زد با صدای آرومی ادامه دادبا نگاهی که شرارت توش داد می

 ارزه؟قدر میبه نظرت این خبر برای رئیس چه -

 .تونستم حرف بزنمهنگ کرده بودم، زبونم قفل شده بود و نمی

 :گفت هوراد بهمون نزدیکتر شد و رو به نیما

 جا چه خبره؟این -

 .ولی نیما بدون اینکه جوابش رو بده پا تند کرد و سریع از کنارمون رد شد

 :وای خدایا نه! با ترس و صدای لرزون به هوراد گفتم

 .برو دنبالش، نذار بره -

 چی؟ -

 .هوراد تو رو خدا نذار بره، اون فهمیده من جاسوسم -

 .های گرد شده نگاهم کردبا چشم
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 میگی وانیا؟ چی -

های خودم گورم رو تمام صورتم رو خیس کرد. حاال که همه چیز داشت تموم میشد، خودم با دست اشك

 .کندم

اش کوبیدم و به عقب هلش دادم، هر چند که یك عصبی از خنگ بازی هوراد با مشت به قفسه سینه

 :متر هم از جاش تکون نخورد، با صدای بلند داد زدممیلی

 کنی؟ها اینجا ایستادی و من رو نگاه میت! چرا مثل منگوللعنتی رف -

 .ابروههاش به هم گره خورد، عقبگرد کرد و به سرعت دنبال نیما رفت

 .من هم پشت سرش حرکت کردم، البته بیشتر شبیه دویدن بود تا حرکت

اد و روی زمین هوراد یقه پیراهن نیما رو از پشت کشید، اون هم چون حواسش نبود تعادلش رو از دست د

 .افتاد

 :نگاهش که به هوراد خورد، پوزخندی زد و گفت

 .ها باشیزدم تو هم با اونحدس می -

 !خواست از روی زمین بلند بشه، هوراد با پا محکم به پهلوش زد که صدای بلند آخش در اومدمی

 .ور پیداشون نشههای دنیل اینخوندم که آدمکردم، هزار جور دعا میبا ترس اطراف رو نگاه می

 .هوراد روش خم شد و مشتی به صورتش کوبید

 .هام رو جلو دهنم گرفتم تا صدام رو خفه کنمدست

تونست از خودش دفاع کنه، که هیکلش درشت بود؛ ولی نمیخون از دماغ نیما راه افتاده بود، با وجود این

 :اد و با نفرت بهش گفتدوباره سعی کرد از جاش بلند بشه که باز هم هوراد بهش اجازه ند

خوار فروختی؟! بدبخت... قدر پست و کثیفی که هویت و اصالتت رو به یه مشت خوک خوناون -

هایی که برای پولشون قید کشور و ناموست رو زدی فردا روز، که دیگه بهت احتیاج نداشتن و همین

کنن روزی صدبار به غلط کردن کنن.کاری میی سوخته شدی مثل یه حیوون زیر پا لهت میبراشون مهره

 جا چی برات کم گذاشتندکه غیرتت رو خوردی و یه آب هم روش؟ات پشیمون بشی! اونبیوفتی و از کرده

 .طور که دراز کشیده بود پاشو بلند کرد و محکم به شکم هوراد زدنیما همون

 .فتتا هوراد به زمین خورد، از جاش بلند شد و با سرعت به سمت خروجی محوطه ر



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | نفوذی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 114 

 :زده رو زمین نشستمهول

 حالت خوبه؟ -

 .سرش رو تکون داد و با وجود این که دستش رو شکمش بود، سریع بلند شد و دنبال نیما دوید

 .قدر گریه کرده بودم که دیدم تار شده بودخدا من رو بکشه که اینطور گند نزنم به همه چیز، اون

 .آیسو نفس زنان بهم نزدیك شد

 جایی! چی شده؟ چرا گریه کردی؟ اون کی بود که شهاب و هوراد به جونش افتاده بودن؟وانیا تو این -

با ذوق گفتم: تونستن بگیرنش؟ خدا رو شکر، خدایا ممنونم! آیسو باید امشب هرچه زودتر از این جهنم 

 .بریم

ا خودش ت جا چه خبره؟ اون از شهاب میمون که مثل کش تنبون من رو دنبالمیشه به من هم بگی این -

گفت باید بریم، این هم از تو که صورتت مثل قورباغه ورم کرده و معلوم نیست چی اینجا کشید و هی می

 !میگی

 .دستش رو گرفتم و دنبال خودم کشوندم

ون مآیسو جان االن وقت توضیح دادن نیست، فقط این رو بدون اگه امشب از اینجا نریم، فردا فاتحه -

 !ستخونده

*** 

 :هوراد

 .های پشت باغ محکم بستمنیما رو به یکی از درخت

 .هوش اومد سروصدا نکنههوراد باید یه چیزی پیدا کنیم جلوی دهنش رو ببندیم تا اگه به -

طرف نمیاد، تا اون موقع که این لندهور بهوش بیاد ما از اینجا رفتیم! خیال داداش، کسی زیاد اینبی -

 !قالمون نذاره خوبه االنش هم خیلی دیر کردیم، علیرضا

 .ای کرد. با هم به سمت خروجی رفتیمشهاب تك خنده

 کنید؟کار میهی، شما اینجا چه -

 بخشکه این شانس، این آشغال دیگه از کجا پیداش شد؟
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کرد، رو به من گفت: چرا عضوهایی که باید به مون میهای ریز شده نگاهشیث با حالت مشکوک و چشم

 دی، نبردی تحویل بدی؟رسونطرف قرارداد می

 :با خونسردی ظاهری گفتم

 .چون جنسی به من داده نشد -

 :شیث اخمی کرد و دوباره پرسید

 خواهی بگی راشاین بدقولی کرده و نیومده؟یعنی می -

د، شون کنننه، اتفآقا بعد از دو سه ساعت تاخیر اومد؛ ولی گفت چون نتونسته بودن برای امروز آماده -

 .فردا برم

 .گیرم تا دلیلش رو بپرسم، شما هم برگردید اتاقتونخیلی خب، خودم باهاشون تماس می -

 .و جلوتر از ما قدم برداشت

 .شهاب به سرعت باد به سمتش رفت و با آرنج پشت گردنش کوبید

 .شیث شل شد و روی زمین افتاد، دستش به سمت کلتی که به کمرش بود رفت

 .تر افتادطرفتر اونبا پا زیر دستش زدم که کلت چند م

 .هاش محکم گردنش رو فشار دادشهاب با نفرت سمتش رفت و با دست

به  گفتی؟ به سپهر؟ به داداش من؟گفتی آشغال؟...ها؟ به کی میکشمت کثافت، امروز صبح به کی میمی -

 خوردند؟های هیات و دانشگاه رو اسمش قسم میکسی که کل بچه

زد تا خودش رو از دست هاش از حدقه در اومده بود.دست و پا میشمشیث صورتش قرمز شده بود و چ

قدر زیاد بود که اگه حتی االن عاموس با اون هیکلش شهاب خارج کنه؛ ولی آتش کینه و انتقام شهاب اون

 .تونست کاری واسه خالص شدن خودش بکنههم جای شیث بود، نمی

 .شیث از حرکت افتادقدر به گردنش فشار آورد تا دست و پای شهاب اون

 .اش کردمهای از حدقه دراومدهنگاهی به چشم

 .از دیدن این صحنه نه شوکه شدم و نه ناراحت، برعکس، احساس رضایت هم داشتم

 .شهاب شیث را روی زمین پرت کرد. از رو زمین بلند شد و با نفرت آب دهنش رو روی شیث انداخت

 :به آسمون بلند کرد و گفت اش رو روسرش رو باال گرفت، انگشت اشاره
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 !ها باش داداشمرده و قولش، این از اولیش، منتظر بعدی -

کلت شیث رو برداشتم و یه نگاه به خشاب پرش انداختم. توی این هیچی بازار، این کلت غنیمته، پشت 

 .کمرم جاسازیش کردم و رو به شهاب گفتم: بریم

 حاال دخترها رو از کجا پیدا کنیم؟ -

 :که اطراف رو زیر نظر داشتم جواب دادم طورهمون

 .خنگ که نیستند، میدونند باید نزدیك در اصلی منتظر باشند -

 .شهاب سر جاش ایستاد

 با تعجب پرسیدم: چرا ایستادی؟

 .هاش رو تو هم کرد: من هنوز کارم تموم نشده! یه آشغال دیگه رو هم باید بفرستم به درکاخم

ن هم خیلی دیر کردیم. مگه نگفتی علیرضا گفته قبل از طلوع آفتاب باید از دیوونه شدی شهاب؟! تا اال -

 اسراییل خارج بشیم؟

ای برام قابل احترام بودی و هستی! تا آخر عمرم هم نوکرت همیشه جدا از دیگران و یه جور دیگه -

 .تونم از اینجا برمخوام که بری، من تا قلبم آروم نشه نمیمونم داداش؛ ولی االن منِ کوچکتر ازت میمی

 .دم و میامنگاهی به عمارت دنیل انداخت و گفت: کمتر از یه ربع، کارم رو انجام می

 .بعد به سرعت به همون طرف رفت

 .شهاب، صبر کن حداقل من هم باهات بیام -

 :به سمتم برگشت و گفت

کنم هر طور ن هم سعی میاالن دخترها تنها و تو خطرن، اگه تا یك ربع دیگه نیومدم شماها برید، م -

 .شده خودم رو به همون آدرسی که علیرضا داد برسونم

 .های من هم توجهی نکردو با سرعت از دیدم خارج شد. حتی به شهاب گفتن

 .ی نفهم، آخر سر خودش رو به باد میدهپسره

 .گشتمبا اعصابی خراب به سمت خروجی اصلی رفتم، با چشم دنبال وانیا و آیسو 

 .پیس، هوراد ما اینجاییمپیس  -
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وانیا سرش رو از پشت چند تا درختچه کوچك که نزدیك در خروجی بودن بیرون اورده بود و با لحن 

 .زدزیبایی صدام می

 .زدهام گل کرده بود و قلبم واسه خودش بندری میجنبه بازیتو این وضعیت هم بی

قیت رو بذار واسه بعد پسر! االن نجات سرم رو تکون دادم و نفس عمیقی کشیدم، هوراد عشق و عاش

 .ترهدادن جونش مهم

 .وانیا کنار رفت تا جایی واسه من باز بشه

 .ها تو اتاقكِ کنار در بودنرو زمین نشستم و از همونجا نگاهی به در اصلی انداختم، محافظ

 !کنم دو یا سه نفری باشند. خدا خودش رحم کنه، چطور از اینا بگذریم؟فکر می

 ا آروم ازم پرسید: پس شهاب کجاست؟وانی

ش تونستم یه دل سیر از نزدیك نگاهبه سمتش برگشتم، فاصله زیادی بینمون نبود، اینجوری راحت می

 .کنم

 :مثل خودش آروم جواب دادم

مونیم اگه تا چند دقیقه دیگه نیومد، شماها رو جا منتظرش میتموم رو تموم کنه، همینرفته یه کار نیمه -

 !کنم و خودم میرم دنبالشجا خارج میناز ای

ی بزرگ عقاب با ماشین منتظر ماست. یکی از مامورین سازمان دو خیابون باالتر از اینجا، کنار مجسمه

 .مونید تا ما برگردیمجا میشما همون

 !آیسو خیلی جدی گفت: نچ نچ نچ، بیچاره حتما نتونسته با دیدنش خودش رو کنترل کنه

 .جب نگاهش کردیمهردومون با تع

 :با همون لحن ادامه داد

 .زدم با دیدنش نتونه ازش بگذرهدیروز که متوجه درخته شدم حدس می -

 :وانیا که انگار چیز جدیدی کشف کرده باشه زود ازش پرسید

 زنی؟متوجه چیز جدیدی شدی؟ از کی حرف می -

 !ارگیل شدهآیسو لبخند کجی زد: میمون خان رو میگم که االن آویزون درخت ن

 .بعد از اتمام حرفش از خنده ریسه رفت
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 .ای بهش رفت؛ ولی اون توجهی نکردوانیا چشم غره

 :با صدای بریده شده گفت

کردید انگار دارم کی رو میگم! بابا شهابِ دار شده بود! همچین نگاه میهاتون خیلی خندهوای قیافه -

 .خنده ها رو نداره. وای خدا مردم ازمیمون که این حرف

 .و دوباره شروع به خندیدن کرد

 .کرد که نباید بلند بخندهخدا رو شکر عقلش از این بابت کار می

مزه! این ای گرفت. دخترِ بیاش رو قورت داد و صورتش رو سمت دیگهاخمی بهش کردم که در جا خنده

 !دونه شهاب نارگیل دوست داره؟از کجا می

 !نگذاشتم صورتم چیزی رو نشون بدهام گرفته بود؛ ولی خودم هم خنده

 !ی خود شهابهیعنی خوشم میاد لنگه

 .آروم از جام بلند شدم و به سمت اتاقك رفتم، از پنجره نگاهی به داخل اتاق انداختم

 .سه تا بودن، که البته فقط یکیشون بیدار بود. آروم چند ضربه به شیشه زدم

 :ن اومد، با زبان عبری پرسیدمن رو که دید از جاش بلند شد و از اتاق بیرو

 مشکلی پیش اومده؟ -

زی جا بمونه و بقیه به ساختمون مرکبله، سموییل ازم خواسته بیام و بهتون بگم که فقط یکیتون این -

 !خوان محافظان قسمت امنیتی رو بیشتر کنندبرن. انگار می

 !یکی دیگه رو فرستادند؟گیریم! حاال چی شده که های جدید رو میما همیشه از شیث برنامه -

 :با پوزخند جواب دادم

تونی به همون شیث زنگ بزنی و ازش بپرسی! البته من تا اون موقع به سموییل، دلیل االن هم می  -

 .نیومدن و سرپیچی کردن از دستورش رو اطالع میدم

 .بعد خونسرد و بی تفاوت برگشتم

تونم کنارشون بزنم و راه رو هم جداشون کرد راحت میام کاری باشه، اگه بشه یه جوری از خدا کنه نقشه

 .برای دخترها باز کنم

 !چند لحظه صبر کن تا بهشون بگم بیان -
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 .هام رو بستم و نفسم رو راحت بیرون فرستادمچشم

*** 

 :وانیا

 !اِ...تا کی باید اینجا منتظر بمونیم؟ -

 .ریخارج شد؟ یه ساعته داری رو مخم رژه میزنی، مگه راحت و الکی میشه از اینجا آیسو چقدر غر می -

 خوری؟و بلندتر از قبل گفتم: حاال چته هی وول می

قدر بهم فشار اومده فهمی؟ اونتونم بکنم! دستشویی دارم میکار میوقتی درک و شعور نداری من چه -

 ...که می

 .صدای شهاب باعث شد حرفش قطع بشه

 .بلند شید، باید از اینجا بریم -

 سو طلبکار گفت: هی آقا، حواست رو جمع کن، تو رییس ما نیستی که اینجوری بهمون دستور میدیآی

 .و از رو زمین بلند شد

های سرخ از عصبانیت به آیسو نگاه هاش رو از حرص روی هم فشار میداد و با چشمشهاب دندون

 .گرفتکرد. مطمئنم اگه موقعیتش جور بود االن آیسو رو زیر مشت و لگد میمی

 :شدم از شهابی پرسیدممن هم همونطور که بلند می

 .تونیم بدون اون از اینجا بریمپس هوراد کجاست؟ ما که نمی -

 :کرد گرفت و نفسش رو با صدا بیرون دادخیال نگاهش مینگاهش رو از آیسو که بی

ا خودم ببرم تا زودتر از این هوراد بیرون از اینجا دور واطراف رو زیر نظر داره، من رو فرستاد شما رو ب -

 .جهنم وامونده بریم

 :بعد رو به سمت آیسو ادامه داد

 !تر بیایید؟! تا طلوع آفتاب چیزی نموندهکنید یکم سریعبانو لطف می -

 .ام گرفته بودشون خندهاز کل کل بچگانه

 .شدیم خارج اصلی در از شهاب از جلوتر آیسو  من و

 هوراد کو؟ تو که گفتی اینجا ایستاده؟ با تعجب از شهاب پرسیدم: پس
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 !دونم، به من که اینطور گفت. حتما جلوتر از ما رفته علیرضا رو خبر کنهنمی -

 .کردقدر زیاد بود و روشن، که شب با روز فرقی نمیهای خیابون اونچراغ

کن که دارم  آیسو در گوشم آروم گفت: خودت رو کشتی از بس هوراد هوراد کردی، یه فکری به حال من

 .ترکممی

ای ازش ندیدم. پس این دونستم چرا دلواپسش میشدم. من که جز طعنه و کنایه چیز دیگهخودم هم نمی

 نیرو چیه که من رو به سمتش سوق میده؟

 .هاش دودی بود جلومون ترمز کردیك مازاراتی مشکی که تمام شیشه

با دیدن هوراد که از ماشین پیاده شد، خیالم راحت های دنیل باشه؛ ولی یه لحظه ترسیدم که نکنه از آدم

 .شد

همه سوار ماشین شدیم، قرار بود از طریق مرزهای جنوبی وارد لبنان بشیم و از اونجا اگه خدا بخواهد به 

 .کشور برگردیم

های مخفی و دور از اتوبان و کرد و بیشتر هم سعی داشت از راهعلیرضا با آخرین سرعت حرکت می

 ..ای اصلی برههخیابان

آینه جلو رو تنظیم کرد و نگاهی به پشت سرش انداخت، تو همون حالت گفت: دیگه داشتم از اومدنتون 

 .شدمناامید می

 .دادنای گفت: چند نفر باید حساب پس میهوراد با صدای خسته

 .اش رو ادامه داد: که بدجور دادندشهاب جمله

های بی گـ ـناه ریخته شده رو پس افت مونده که تقاص خونروح داداشم آروم گرفت، فقط اون دنیل کث

 !بده

دونه علیرضا سرعتش رو بیشتر کرد و با ناراحتی گفت: خدا رحمتش کنه! خیلی پسر خوبی بود. خدا می

ها رو دستش دادم تا برای رابط سازمان ها و برگهکنم که چرا اون عکسروزی صدبار خودم رو مواخذه می

 .تو ترکیه ببره

 :آهی کشید و سعی کرد جو بدی که تو ماشین حکم فرما شده بود رو عوض کنه
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های سازمان هم بتونن دنیل رو به دام بندازن، ولی در کل کارتون عالی بود، اگه خدا کمك کنه و بچه -

 .ی زتاس برای همیشه بسته میشهپرونده

د. ی که با غم وجودم یکی شده بوریختم، اشك شوقصدا اشك میسرم رو به شیشه ماشین چسبوندم. بی

بابا رضا کار نیمه تمومت رو تموم کردم، دعا کن دنیل منفور هم زودتر بره به جهنم تا آتش انتقامم 

 .خاموش بشه

 .خدا رو شکر عملیات به خوبی پیش رفت

 .هر چند هنوز کامل از تیررس دشمن خارج نشده بودیم و هرآن ممکن بود خطری تهدیدمون کنه

گفت، سی و پنج سالش بود و بالغ بر شش سال در که علیرضا تو مسیر برامون از خودش می اینطور

اومدن رو ساپورت کنه و اخبار مهم کرد تا نیروهای نفوذی سازمان رو که به اونجا میاسرائیل زندگی می

 .گرفت و به سازمان اطالع رسانی میکردها میرو از اون

 .ضا نشسته بودهوراد رو صندلی جلو، کنار علیر

ما سه تا هم پشت بودیم، آیسو وسط و مرز بین من و شهاب نشسته بود و چقدر سر این موضوع که چرا 

 !اون رو کنار شهاب انداختم، به جونم غر زد

 دادم؛ چوندونستم دردش چیه زیاد اهمیت نمیخورد، من که میتو مسیر آیسو مداوم سر جاش تکون می

 .شد ریسك کرد و ماشین رو نگه داشتموقعیت طوری بود که نمی

آیسوی بیچاره هم مجبور بود با این معضل کنار بیاد تا از منطقه خطر دور بشیم؛ ولی شهاب از تکون 

 !های آیسو به تنگ اومده بود و چند بار بهش هشدار داد که این همه تکون نخورهخوردن

 :در گوشش آروم گرفت

 !آیسو بهش فکر نکن، سعی کن بخوابی -

ست، با این وضعیت راحت ها میزنی! تو بودی اون هم تو این جاده خاکی که پر از چاله و چولهحرف -

 خوابیدی؟گرفتی میمی

 خوای بهشون بگم ماشین رو نگهدارن تا بری کارت رو انجام بدی؟می -

؟ ها بکنمیکی زد تو سرم: تو این بر و بیابون واسه یه دستشویی رفتن خودم رو خوراک گرگ و شغال

 .کنم تو نظر نده بذار به درد خودم بمیرمخواهش می
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 :شهاب کمی خودش رو جلو کشید

 !علیرضا یه جا نگهدار من قضای حاجت دارم و کنترلش داره از دستم خارج میشه -

 داری؟ست مشکلی که نعلیرضا از آینه جلو نگاهی بهش انداخت و با خنده گفت:ده کیلومتر جلوتر یه خرابه

 .بونت داداش، آب باشه همه چی حلهقر -

 .رفتخیال با ساعتش ور میکردیم؛ ولی اون بیهای از حدقه دراومده نگاهش میمن و آیسو با چشم

 .اش رو مهار و عادی رفتار کنهی ما رو دید سعی کرد خندهوقتی نگاه خیره

 :با حالتی طلبکارانه گفت

 کنید؟طور نگاهم میچیه؟ چرا این -

 م بهش گفت: نگو که باید فالگوش ایستادن رو هم به بقیه صفاتت اضافه کنم؟آیسو آرو

 !شهاب پوزخندی زد و جواب داد: میل خودته

 .بعد روش رو از آیسو گرفت و از شیشه بیرون رو نگاه کرد

 .چند کیلومتر جلوتر علیرضا ماشین رو نگه داشت و از ماشین پیاده شد

 .دیدشم رو نمیقدر تاریك بود که چشم، چهوا اون

 .اش رو روشن کرد و از صندوق عقب یه پنج لیتری آب در آورد و به شهاب دادچراغ قوه

هوراد هم از ماشین پیاده شد و رفت به کمك علیرضا که کاپوت رو باال داده بود! این وسط فقط ما سه تا 

ه انگار گرفته بود و انگار ن تو ماشین بودیم، شهاب نیم نگاهی به آیسو انداخت؛ ولی آیسو سرش رو پایین

 .ای بال بال میزدکه تا چند دقیقه پیش داشت واسه همچین لحظه

 .نیشگونی از بازوش گرفتم و آروم در گوشش گفتم: چرا مثل ماست اینجا وارفتی؟ پاشو برو دیگه

خود تهران ترسم برم تو اون خرابه. اگه شده تا شعور، من میمالید گفت: بیطور که بازوش رو میهمون

 .رمکنم ولی تنهایی اونجا نمیتحمل می

 :پوفی کردم و گفتم

 باشه، من هم باهات میام، خوبه؟ -

ها جوری اگه یه وقت گرگخوشحال کف دستش رو به هم کوبید و با نیش باز گفت: معلومه که خوبه، این

 .کنم جلوشون تا خودم فرار کنمخواستن بهمون حمله کنند تو رو پرت می
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ب نچ نچی کرد و با تاسف سرش به طرفین تکون داد، در ماشین رو باز کرد؛ ولی قبل از اینکه کامل شها

 .بیرون بره گفت: من از دور حواسم بهتون هست، فقط زودتر بیایید

 .و به سمت هوراد و علیرضا رفت

 :آیسو چینی به دماغش داد

 .وقت واسه ما قپی میادره، اونواه واه! خدا به دور! این خودش از صدتا گرگ و شغال بدت -

 !ی میمونای تکرار کرد: من از دور حواسم بهتون هست. پسرهو حرف شهاب رو با لحن مسخره

 .اش کردم، این دختر اصال قدر شناس نیستبا حرص دستش رو گرفتم و از ماشین پیاده

*** 

 :دانای کل

ود فرصتی پیدا کند تا به سازمان آدرس محل گذشت؛ ولی هنوز نتوانسته بدو روز از آمدنش به امارات می

 .اقامتشان را بدهد

در این دو روز به جز صبح امروز که دنیل به دور همی اعضای باندش رفته بود، بیشترش به گشت و گذار و 

 .رفتن به جاهای دیدنی دبی گذشت

 .از پارک آبی وادی تا جزایر پالم الجزایر

رفت، جایی که دور تا های جهان به شمار میاز زیباترین هتل حتی هتلی که در ان اقامت داشتند یکی

های این شهر، بهار دلش دورش آب بود و بنا را روی یك تکه خشکی ساخته بودند؛ ولی با وجود زیبایی

 .کده بودماتم

خواست به همین راحتی از فرصت طالیی به وجود آمده گشتند و او دلش نمیفردا شب به اسراییل بازمی

 .ردبگذ

اش را از دست شیطان رها کند، مهمانی تنها راهی که برایش مانده بود تا روح و جسم تسخیر شده

 !امشب بود. جشنی که یکی از بزرگان عرب برایشان تدارک دیده بود

 .دادهای گرم کنار گوشش او را آزار میهای دنیل دور کمرش حلقه شد، نفسدست

 :کنددنیل آرام در گوشش زمزمه می
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تو چرا هنوز بیداری؟ مگه نگفتم استراحت کن تا برای بزن و برقص امشب انرژی داشته باشی؟! من  -

 خوام تا خود صبح خوش بگذرونیم، باشه؟و ول دوست ندارم! میپارتنر شل

 .دادبهار در دل آهی کشید و سرش را تکان

*** 

 .شودبندد و از حمام خارج میحوله را دور موهای بلندش می

 .کندکرد. با تعجب به دنیل نگاه میزنی تپل روی صندلی نشسته بود و با لبخند به او نگاه می

 :گویدبیند با خنده میدنیل تعجب بهار را که می

خوام امشب مثل تك نگین عزیزم، این خانم رو من خبر کردم تا تو رو واسه امشب آماده کنه. می -

 .انگشتر بدرخشی

قدر خوشگلی که نیازی به آرایش نداری؛ ولی خوب یك شب دهد: البته تو اونمی زند و ادامهچشمکی می

 .هزار شب نمیشه

 :گویدگردد و میبه سمت حنیفه برمی

 .خوام آماده باشهمن تا دوساعت دیگه بیرون کار دارم. تا اون موقع می -

 .گویدی کشداری میشود و با ناز، به زبان انگلیسی بلهحنیفه از جایش بلند می

 .کنداش را مهار میگیرد؛ ولی هر جور شده خندهاش میبهار از عشوه شتری او خنده

 .شودپوشد و از در خارج میدنیل کتش را می

 .دهدمیحنیفه با دست صندلی را نشان 

توانست روی چشمان زیبایش پیاده کند کرد و به آرایشی که میدر دل خود، این دختر زیبا را تحسین می

 .کردر میفک

 .نشیندرغم میلش روی صندلی میبهار علی

ت های پشگوید: به هیچ وجه دوست ندارم شبیه عروسكکند و خیلی جدی میاز آینه به حنیفه نگاه می

 .ای رو صورتم انجام بدیویترین بشم، پس سعی کن آرایش ساده

ول گوید و مشغجبار چشمی میحنیفه با وجود اینکه دوست نداشت کسی در کارش دخالت کند؛ ولی باال

 .شودکارش می
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 .توانست بگویدهمه پولی که از مرد همراهش گرفته بود چیزی هم نمیبا آن

کارش که تمام شد کمکش کرد تا لباس شبش را که یك دکلته مشکی بود و تضاد زیبای با پوست 

 .کرد تن کندسفیدش ایجاد می

 .مناسب دید تا هر چه زودتر با سازمان تماس بگیرد تا آمدن دنیل نیم ساعتی مانده بود، وقت را

بیند، نفسش را برای چند ثانیه اندازد، وقتی او را مشغول جمع آوری وسایلش مینگاهی به حنیفه می

 .شودکند تا جایی که اشك در چشمانش جمع میحبس می

 .زداندادستش را روی قلبش گذاشت و با فریاد بلندی خودش را محکم روی زمین می

های حلقه شده در چشمانش را دید کرد؛ ولی وقتی صورت قرمز و اشكحنیفه اول با تعجب نگاهش می

 :شودسریع نزدیکش می

 !خانم...خانم یهو چی شد؟ شما که حالتون خوب بود -

 .هام رو از تو کیفم بیارگوید: قرصگیرد و با صدای خشدار و بریده میبهار دستش را می

 کیفتون کجاست؟ -

 .کندبهار با دست به اتاقی که در سوییت شان بود اشاره می

 رودشود و به سمت اتاق میحنیفه سراسیمه از جایش بلند می

 .داردرود و گوشی همراه را برمیشود، بهار به سرعت سراغ کیف میهمین که وارد اتاق می

ن بهار که سرحال و قبراق درحال صاف آید؛ ولی با دیدحنیفه ناامید از پیدا کردن کیف، از اتاق بیرون می

 :پرسدکردن لباسش بود، با تعجب می

 خانم حالتون خوب شد؟ -

شم؛ ولی االن حالم خوبه، کارت خوب بود، طوری میهایی اینگوید: یه وقتبهار با غرور و خیلی جدی می

 .تونی بریمی

 .و با دست در را نشان میدهد

 .رودکند و بیرون میسایلش را هم سریع جمع میی وحنیفه گیج از رفتار بهار بقیه

 .گیردکند و با رابط سازمان تماس میبهار خیلی سریع رمز گوشی را باز می

 !شوند کار به دست سریع که خواهدمی او از و دهدمی  طور محل دقیق جشن امشب راآدرس هتل و همین
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اندازد و نفسی از سر آسودگی زیر میز دراور می کند.گوشی حنیفه رابعد از اتمام تماس، شماره را حذف می

 .کشد.انگار بار سنگینی از دوشش برداشته شده بودمی

 .کندکند و خودش را روی تخت رها میای از ته دل میخنده

 .شد و او چقدر از این موضوع خوشحال بوداش تمام میبه زودی کابوس چند وقته

*** 

  :وانیا

های دیدبانی رفت. اول چند نفر اول اون رو خوب بازرسی کردن و بعد با علیرضا به سمت یکی از برج

 .خودشون بردن

 .با کلی دردسر تونستیم از مرز اسراییل بگذریم و وارد خاک لبنان بشیم

هوا گرگ و میش بود و سرماش تنمون رو می لرزوند. من با یه تونیك نخی بودم و شلوار جین. تنها کاله 

 .داشتگرم نگه می گیسم بود که سرم رو

 .تر بودآیسو هم مثل من بود با این تفاوت که لباس اون کمی از مال من ضخیم

 .هام رو دور پاهام حلقه کردمروی زمین کنار آیسو نشستم و مثل اون دست

 تو هم سردت شده؟ -

 :هام رو بستم و گفتمچشم

 .آره -

 لباسشون رو بدن به ما بپوشیم؟ کنهها فردین بازیشون گل نمیبه نظرت چرا این میمون -

 .نگاهم رو سمت پسرها کشوندم

 .کردور میور و اونهای زیر پاش رو اینشهاب مثل ما روی زمین نشسته بود و سنگ

 .یه تیشرت آبی نفتی به تن داشت که بعضی جاهاش جر خورده بود

 !اش فهمیدلباس و لب زخم شدهشد از روی های دنیل درگیر شده بود، این رو میبه احتمال زیاد با آدم

 .کردبه هوراد نگاه کردم که برخالف ما، سر پا ایستاده بود و به قسمتی که علیرضا رفته بود نگاه می

 .رسیدماش میایستادم شاید به زور تا زیر شونهقدش بلند بود و اگه کنارش می

 .پیراهن آستین کوتاه جذبی به رنگ خاکستری تنش بود
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 :و نگاه کردم و گفتمدوباره به آیس

خ شون رو به ما بدن بپوشیم تا یهای پاره پورهتونن پیراهنشعورن که نمیکنم خیلی بیمن هم فکر می -

 !نزنیم

 :نگاهی به هوراد انداخت و گفت

 !های رفیقش رو از پشت بستهشعوره، نگو این دستکردم شهاب بیتا دیروز فکر می -

 .قبل برگشت پوزخند زدم. فکرم به چند ساعت

شدیم یکی از مامورهای مرزی که بیرون از دیدبانیشون در حال گشت وقتی داشتیم از مرز اسرائیل رد می"

 !بود متوجه ما شد

 .کردچون کمی از مقرشون دور بود باید با تیر اندازی بقیه رو خبر می

ا یك حرکت گردنش اش نرسیده بود که هوراد سریع خودش رو بهش رسوند و بهنوز دستش به اسلحه

 .رو محکم به یك سمت چرخوند و از پا درش اورد

ی مون فیلم بگیره. حتما سوژه خندههای از حدقه دراومدههای باز و چشمفقط یکی رو کم داشتیم از دهن

 .شدیمها میخیلی

 که عکسکار رو کرده بود که حتی اون سرباز بخت برگشته هم فرصت اینهوارد چنان با سرعت این

 .العملی انجام بده، نداشت

بدتر از اون وقتی بود که با اخم سمت ما برگشت و با لحن تندی به آیسو هشدار داد صداش رو کنترل کنه 

 !جوری جونمونو به خطر نندازهو این همه غر نزنه و این

 .بیچاره آیسو کپ کرده بود

 .بردآگاه آدم ازش حساب میکرد ناخودطوری اخم میالبته تقصیری هم نداشت، وقتی هوراد این

 .ولی از ابهتش خوشم اومد، الاقل در دهن آیسو رو بدجور بست

 .به خاطر دو دونه تاولی که پاش زده بود همه رو کفری کرد

 .همه نق نزنهتا جایی که حتی شهاب بهش گفت حاضره رو کولش سوارش کنه به شرطی که این

 :کنه با صدای تقریبا بلندی سرش داد زد و گفتاش میکه شهاب مسخرهولی آیسو به گمان این

 .خوای کول کنیوقت من رو میاورانگوتان بد ترکیب، تو اگه دماغت رو بگیرم جونت در میاد، اون -
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تونست بیست تا مثل آیسو رو، روی یك حاال من مونده بودم شهاب با این هیکل ورزشکاریش که می

 !ونش در میاد؟دست بلند کنه چه جوری به وسیله آیسو ج

خالصه اگه هوراد اون سرباز رو ناکار نکرده بود االن ما به خاطر فریاد آیسو خانم، جان به جان آفرین 

 ".تسلیم کرده بودیم

 :ام زداش به شونهآیسو با شونه

 .کنه حالش رو بگیرهطور حس گرفته! بدجورآدم رو وسوسه میاورانگوتان رو ببین چه -

تم، دست به سینه و چشم بسته، پاهاش رو روی هم انداخته بود. معلوم بود که نگاهی به شهاب انداخ

اس، درست مثل من که دوست داشتم حداقل واسه پنج دقیقه هم که شده یه جای آروم در خیلی خسته

 .آرامش کامل بخوابم

 :آیسو سنگ کوچکی برداشت و با لبخند شیطانی که روی لب داشت، گفت

 .شجا رو داشته بااین -

 :سنگ رو به سمت شهاب بدبخت پرت کرد و همزمان داد زد

 !فرار کنید، حمله کردند  -

شهاب بیچاره، فارغ از این دنیا، ده متر به هوا پرید! سریع دستش رو روی پیشیونیش گذاشت و با 

 .های گردشده اطراف رو نگاه کردچشم

 .کردآیسو واکنش شهاب رو که دید، با صدای بلند شروع به خندیدن 

تونست تو همچین موقعیتی که آدم هزار تا فکر و استرس به طور میاین دختر واقعا دیوونه بود. چه

 !ها بکنه؟اومد از این شوخیسراغش می

 .ی رو اعصابِ آیسو، با خشم سمتش یورش آوردکم از شوک خارج شد و با دیدن خندهشهاب کم

 !ترهای من درشتچشم از حرکت یهویی شهاب هم خنده آیسو قطع شد و هم

 .هام رو از ترس بستمدستش رو باال برد تا به صورت آیسو بکوبه. چشم

ی نفهم انگار کك به جونش افتاده شدم. دخترهخوردن آیسو به هیچ وجه ناراحت نمیهر چند که از سیلی

 !پیچیدبود که به پروپای پسر بدبخت می

 ینم چرا صدایی ازشون درنمیاد؟هام رو آروم باز کردم تا ببالی یکی از چشم
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 .های آیسوشهاب هنوز دستش باال بود و نگاهش خیره به چشم

 :های جلو اومده مثل بچه ها گفتآیسو با لب

 !دونستم ناراحت میشیخواستم باهات شوخی کنم. نمیفقط می -

 :کرد بلند نباشه گفتشهاب دستش رو مشت کرد و پایین انداخت و با صدایی که سعی می

ار کخواستی چهخورد میجا میکردم و سنگ به جای پیشونیم اوناگه همون موقع من چشمم رو باز می -

 کنی؟

 :آیسو سرش رو پایین انداخت، صورتش از اشك خیس شد، آروم گفت

 .خواممعذرت می -

 .شهاب عمیق نگاهش کرد و با گفتن لعنتی از کنارش رد شد

 !کردراره با تعجب به آیسو و شهاب نگاه میدونست ماجرا از چه قهوراد که نمی

 :جا رو شکسته بود. کمی خودم رو سمتش کشیدمصدای فین فین آیسو سکوت اون

آخه این چه شوخی بود تو کردی!؟ اون هم االن!؟ تو این موقعیت؟ اگه شهاب این شوخی رو با خودت  -

 کردی؟کار میدونستی االن داشتی چهکرد میمی

 !کارم تا چه حد بد بوده، تو رو خدا تو دیگه سرزنشم نکن خودم فهمیدم -

 .خواستم یکم بخندم! به درست و غلط بودنش فکر نکردم! دوباره هق هقش شروع شدمن فقط می

 .اومدندما می از دور علیرضا رو دیدم که همراه یك مرد دیگه به سمت

 .دراز کردمها، از جام بلند شدم ودستم رو سمت آیسو با نزدیك شدن اون

 .هاش رو پاک کرد ، دستش رو تودستم گذاشت و از جاش بلند شداشك

 :علیرضا نگاهی به تك تکمون انداخت و گفت

 !های الزم از قبل صورت گرفته بودطور که گفتم تمام هماهنگیهمون -

 :اش، ادامه دادبا اشاره به مرد همراه

 .رو همراهی کننداین آقا ابواسحاق هستند و قراره تا بیروت ما  -

 .ی سالم کردن تکون داد و با هوراد و شهاب دست دادابو اسحاق سرش رو به نشونه

 .خورد تقریبا هم سن و سال علیرضا باشهبهش می
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 .هاش مشخص بود که مردی خوش برخوردهاش معمولی بود؛ ولی از خنده روی لبچهره

 :علیرضا صحبتش رو ادامه داد

شاهلل، سته شدید و مطمئنا خواب کافی هم نداشتید، امروز استراحت کنید که اناین چند وقته حسابی خ -

 .گردیدفردا به کشور برمی

 :هوراد لبخندی زد و گفت

 خوای رفیق نیمه راه بشی؟علیرضا انگار می -

 :علیرضا دستش رو رو شونه هوراد گذاشت

 اش نباشه؛ ولی چه باید کرد، بهم خبرهی من دلتنگ برگشتن پیش خوانوادکدومتون به اندازهشاید هیچ -

 .دادن باید چند ماهی اینجا بمونم

 "دنیل راد"کردم.زدن و من تنها به یه چیز فکر میها حرف میاون

ه های دیگه کانداخت و یا فرهاد مدنی و خیلیدونستم فردینِ آشغالی که مهاجران بدبخت رو به دام میمی

 .دستگیر شدن و به زودی مجازات میشنهای اصلی باند زتاس بودن، شاخه

زدند؛ ولی من تا نابودی کامل زتاس رو که اون هم فقط با مردن دنیل ممکن بود، همه دم از موفقیت می

 گرفت. خدایا یعنی تا حاال تونستن دستگیرش کنند؟دیدم قلبم آروم نمینمی

 :بی هوا از علیرضا پرسیدم

 تونستن دنیل رو گیر بندازند؟ -

 .رو قطع کرد و نگاهش رو سمت من سوق دادحرفش 

 :بعد از مکث کوتاهی گفت

دیشب بعد از اینکه آدرس جایی که دنیل سکونت داشت به دست بچه ها رسید، بالفاصله خودشون رو  -

یر دادن رو دستگهایی رو که سالها بود دم به تله نمیبه اونجا رسوندن و تونستن خیلی از اون قاچاقچی

 .کنن

 :وسط حرفش پریدم طاقتبی

 دنیل چی؟ اون رو هم گرفتن؟ -

 .نفسش رو بیرون داد
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گفت نیروهای ما دنبالش هستن و به زودی طور که فرمانده میمتاسفانه اون تونست فرار کنه؛ البته این -

 .کنندستگیرش می

 :آیسو پرسید

 بهار چی شد؟ -

 .فرار کرده چیزی از جزئیات بهم گفته نشده. فقط در همین حد که دنیل -

 .کرد. شل شدم و روی زمین افتادموزنم روی پاهام سنگینی می

 :شدصدای علیرضا تو سرم اکو می

 "...متاسفانه تونست فرار کنه...دنبالش هستن...تونست فرار کنه"

 :آیسو کنارم نشست و با ناراحتی پرسید

 وانیا حالت خوبه؟ -

 :ب دادمپوزخندی رو لبام نقش بست. با صدای لرزونی جوا

 باید خوب باشم؟ داره میگه اون حیوون فرار کرده! اونوقت من باید خوب باشم؟ -

خودی حروم نکردم که االن خبر فرارش رو بشنوم.تمام این مدت امیدم به این بود دوسال از عمرم رو بی

 !ردهکه یه روز اون اشغال دستگیر بشه و تاوان خون پدر و مادرم رو پس بده. حاال میگن فرار ک

دنیل  خوامبرام مهم نیست چند تا حیوون دیگه رو گرفتن، چند تا تشکیالت رو نابود کردن، من فقط می

 .دستگیر بشه و تقاص پس بده

ریخت که یك حیوون اش به یاد پدر و مادری پایین میهام بود که روی زمین سرازیر شد، هر قطرهو اشك

 .جونشون رو گرفته بود

 !کرد؟میچرا کسی من رو درک ن

 .هام رو پاک کردم و بلند شدمبا دست محکم اشك

 .زدانگیزشون حالم رو بهم مینگاه ترحم

 .جور نگاهت کنن...نذار برات دلسوزی کنن...محکم باشوانیا قوی باش...نذار این

 .آویوگردم تلرم، اصال برمیرو به علیرضا گفتم: من تا دنیل گیر نیوفته جایی نمی

 :هام انداخت و آروم گفتاسف بارش رو تو چشمعلیرضا نگاه ت
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ها باشه. مطمئن باش دنیل سزای کارهای کثیفش رو به همین تر از این حرفدختر رضا باید قوی -

 ...ها پس میدهزودی

 :حرفش رو قطع کردم و بلندتر از قبل گفتم

هاش به دست اون احبای که صتونم برگردم و تو خونهها حالیش نیست؛ من نمیمنطق من این حرف -

 .اشغال کشته شدن راحت بشینم

رد، اون کقراری میسوخت کلی بیفهمی چی میگم؟ مامانم اگه نوک انگشتش میزنده آتیششون زدن، می

 !فهمی، زنده سوزوندششرف آتیشش زد، میبی

 ین هم هست؟های مامانم تو گوشمه، فریادهای بابام، مگه مردن بدتر از ابینم، جیغهر شب کابوس می

 .تونم، از پسش برمیامآویو، باور کن میگردم تلمن برمی

 .گردیمبهتره تمومش کنی، همه امروز برمی -

 :های خیسم زل زده بود حرفش رو ادامه دادطور که با اخم به چشمهوراد همون

خیلی  هاکه اوناز اینجا به بعدش دست سازمانه که دنیل رو دستگیر کنه، از این بابت هم مطمئن باش  -

 .تونن این کار رو انجام بدنبهتر از ما می

علیرضا ابو اسحاق رو که لباس نظامی تن کرده بود رو با خودش همراه کرد و کمی دورتر از ما شروع 

 .کرد دور ما از رو  کردن به حرف زدن، مطمئنم فقط واسه حفظ ابرو اون

 .رفتهام تو هم های هوراد عصبانی شدم و اخماز حرف

قدر از خبر فرار کردن دنیل ناراحت بودم که رو کنه؟! اینی منه که برام تعیینِ تکلیف میکارهاین چه

 .رفتارم کنترلی نداشتم

 هم شما از کدومهیچ کمك به و میرم برم بخوام اگه من  فکر نکنم این موضوع به تو ربطی داشته باشه، -

 !شه دخالت نکنمربوط نمی بهت که کاری تو لطفا هم تو. ندارم نیازی

 :هاش رو روی هم فشار داد و گفتهاش قرمز شد، دندوندر کمتر از یك ثانیه چشم

فهمه اگه برگردی بالیی بدتر از خوای چی رو ثابت کنی؟ احمق بودنت رو؟ یه بچه دوساله هم میمثال می -

 .اونی که سر سپهر خدابیامرز آوردن، سرت میارن
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م گکنم اآلن در اینجا من مافوقتم، پس خیلی به این موضوع ربط دارم، وقتی میدر ضمن یادآوری می

 !خوام بشنومای نمیریم یعنی حرف دیگهامروز می

 .قدر وحشتناک شده بود که جرات جیك زدن نداشتماش اونقیافه

 .هاش از عصبانیت قرمز شده بودصورت و چشم

 !ذاشت عقلم کار کنهام نمیلی دل غم دیدهزنم؛ ومنطق حرف میدونستم دارم بیخودم می

 .خواستم ساز مخالف بزنمدوباره می

 :هوراد انگشتش رو باال آورد و جلوی دماغش گرفت

 !خوام چیزی بشنومهیس، گفتم نمی -

 .بعد از چند ثانیه نگاهش رو از من گرفت و به سمت علیرضا و ابواسحاق رفت

برم،  طوریتونستم اینصدا اشك ریختم، نمیمین نشستم و بیام از سر گرفته شد، روی زدوباره گریه

 !من به بابام قول دادم کار نیمه تمومش رو تموم کنم، حاال چطور برگردم؟

 :شهاب کنارم نشست

سوزی؛ ولی دستت به جایی بند نیست. که قلبت آتیش گرفته و از درون میدونم چه حسی داری، اینمی -

 :گفت آهی کشید و آرومتر از قبل

 .گیرمافتم و آتیش میهنوز هم هر دقیقه یاد سپهر می -

 .دونم وقتی برگشتم جواب مادرش رو چی بدمیاد مظلومیتش، یاد خاطرات خوبمون، هنوز هم نمی

 خوری؟ مگه به بزرگی خدا و عدالتش شك داری؟وانیا غصه چی رو می

ادت نره دنیا دار مکافاته، این حرف رو از جواب بمونه، یذاره خون ریخته شده بیاگه اون خداست، نمی

 :من، به عنوان یه دوست یا یك برادر قبول کن

 "دنیل به بدترین شکل تاوان کارش رو تو همین دنیا پس میده"

*** 

 :هوراد

 :شهاب پتو رو کنار زد و روی تخت نیمخیز شد

 همه از این ور اتاق به اونورش رفتی؟وجدانا خودت خسته نشدی این -
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 :حال زاری ادامه دادبا 

جون هرکسی دوست داری بیا بگیر بخواب، بذار ما هم بخوابیم. آخه چهارساعته چی رو داری متر  -

 کنی؟می

 .کنم. حتی حوصله اینکه جوابش رو بدم ندارمفقط نگاهش می

د گز وشهاب بیچاره حق داشت غر بزنه. از وقتی که به بیروت رسیدیم و پا تو هتل گذاشتیم، کارم شده ب

 .کردن

 .موهام رو از دوطرف چنگ زدم و روی تخت نشستم

 گرفت؟شد، من چم شده؟ واسه چی قلبم آروم نمیسرم داشت منفجر می

 .گشتیمنگاهی به ساعت کردم، سه صبح بود و ما باید فردا به کشور برمی

 جوری برگشت؟اما مگه میشد همین

 !گردهتابی کنه و بگه برنمیوانیا حق داشت بی

 .هاشها و زیر دستهدف ما از اول دنیل بود، نه نوچه

تونستم نصفه و نیمه به امون خدا ول کنم و منتظر بشینم، که آیا دنیل تو دام کاری که شروع کردم رو نمی

 !افته یا نهمی

 .باید یه فکر اساسی بکنم

اال دونسته حبر داده! میگفت بهار تو آخرین تماسش با سازمان، از فرار دنیل به کاراکاس خعلیرضا می

ها به اسراییل تحت نظر اینترپل قرار گرفته، واسه همین به آمریکای مرکزی، خونه دوم تموم راه

 .هاش فرار کرده بودجنایت

 !اینجور که مشخصه، خدا رو شکر ماهیت بهار لو نرفته و اون هم باهاش به ونزوئال رفته

نداختم. معلومه از خستگی فشار زیادی بهش اومده که نفسم رو بیرون فرستادم و نگاهی به شهاب ا

 طور راحت خوابیدهاین

ای که بشه یه پرتقال رو توش جا بدی، باز یکی از پاهاش از تخت آویزون شده بود و دهنش هم به اندازه

 !مونده بود

 !ردکدید، کلی متلك بارش میای زدم، اگه آیسو اینجا بود و طرز خوابیدنش رو میلبخند خسته
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 .خواهم بکنم آگاهش کنماز جام بلند شدم، باید به اتاق علیرضا برم و از کاری که می

کنم یا اگه هم شروع کردم تا اخرش پاش من آدم کار نیمه تموم نبودم و نیستم، یا کاری رو شروع نمی

 .ایستم که بهش خاتمه بدممی

گاه ی یه نفر، به پشت سرم ن، باصدای عطسهبه اتاق علیرضا رسیدم! چند ضربه به در زدم و منتظر موندم

 .ای ندیدمی راهرو بود هیچ چیز دیگهکردم؛ ولی جز گلدون بزرگی که گوشه

بله  ای به در بزنم که با صدایای باال انداختم، حتما خیاالتی شدم. دستم رو باال بردم تا ضربه دیگهشونه

 .گفتن علیرضا دستم رو پایین آوردم

 .در رو باز کنهورادم، لطفا  -

ی متعجب علیرضا نمایان شد، جای تعجب هم داشت! ساعت سه و نیم صبح اومده بودم در در باز و چهره

 !اتاقش

 .از جلوی در کنار رفت تا وارد بشم

 !خیر باشه؟! چی شده که این وقت شب به جای اینکه بخوابی اومدی اینجا؟ -

 .روی تختش نشستم

 چرا هنوز بیداری؟کار مهمی باهات دارم، خودت  -

طور کنم، دنیل چهاش دارم به این فکر میدونی چیه هوراد؟! همهراستش رو بخوای اصال خوابم نمیاد! می -

 خبردار شده و تونسته فرار کنه؟

که تو مشتمون بود و همه چیز از رو برنامه، خیلی خوب پیش میرفت، درست خیلی برام عجیبه! چرا زمانی

 لنگه؟کنه؟ به نظرم یه جای کار میخراب میشه و دنیل فرار میدقیقه نود همه چیز 

 !گفتکردم، علیرضا درست میهاش خوب گوش میبه حرف

ر رفت.حاال دنیل چطوبرای دستگیری دنیل چنان دقیق برنامه ریزی شده بود که حتی مو الی درزش نمی

 !تونسته بود فرار کنه جای شبه داشت

 :کنارم نشست و گفت

 ار مهمی داری؟گفتی ک -

 :بدون مقدمه چینی، مستقیم رفتم سر اصل مطلب
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 !خوام به کاراکاس برممی -

 :با تعجب نگاهم کرد، دهنش رو باز کرد که چیزی بگه؛ ولی بهش اجازه ندادم و سریع گفتم

الی دست خ تونیمکنم بذار حرفم رو تا آخر بزنم، بیا یکم منطقی فکر کنیم، ما که نمیعلیرضا خواهش می -

 تونیم؟به کشور برگردیم، می

هوراد جان تا االنش هم خیلی خوب پیش رفتیم، تونستیم کلی از تشکیالتش رو تو اسراییل نابود کنیم و  -

 ...هایی هم که تو ایران باهاش در ارتباط بودن رو گیر بندازیماون

 :وسط حرفش پریدم

هاش رو ر از اینه که رفته اونجا تا از نو کثافت کاریمهم دنیله، به نظرت چرا االن باید ونزوئال باشه؟ غی -

 تونه یه بار دیگه تو کشور نفوذ کنه؟کنی نمیشروع کنه و گروهش رو گسترش بده؟! فکر می

 !علیرضا، داداش، فقط کمکم کن به کاراکاس برم. کمك کن تا هنوز قدرت نگرفته به دامش بندازیم

 ۷۳۱اش خیزترین شهر کره زمینه، که تو هر دقیقهجنایت فهمی چی میگی؟ کاراکاس خودشاصال می -

 !فقره سرقت گزارش میشه ۷۳۱فقره جنایت و 

 کار کنی؟خواهی چههاش هستن، میوقت تو تنها تو این شهر که خالفکارهاش بیشتر از پلیساون

کارم رو  تونمتر میسروسامون، باور کن تو همچین جایی من خیلی راحتخودت داری میگی شهر بی -

 .انجام بدم

کنم بهم اعتماد کن، فقط کافیه تو از سازمان بخوای من رو ساپورت کنه، از اونجا به علیرضا خواهش می

 !بعدش رو بسپار به من

 .از روی مبل بلند شد و متفکر تو اتاق قدم زد

 !چیزی گفتم، اجازه دادم فکرهاش رو بکنه و تصمیم بگیره که میشه برم یا نه

های الزم رو با سازمان، برای تونست هماهنگیضا راضی به رفتنم میشد، خیلی راحت میاگه علیر

 .فرستادنم به ونزوئال صورت بده

 .هام تاثیر خودش رو بذاره، بعد از چند دقیقه، باالخره سکوت شکسته شدفقط ای کاش حرف

 :هام نگاه کرد و گفتتو چشم

 !ی دستگیری دنیل خیلی کمههر چند که ریسکش خیلی باالست و امید برا -
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 :مکثی کرد و ادامه داد

 .دمهای الزم رو برای ماموریتت انجام میها رو عازم کشور کردیم، هماهنگیفردا بعد از اینکه بچه -

هام نقش بست، درسته ریسکش باالست، ولی من هم هرچی در توان دارم روی اینکار لبخندی رو لب

 .ذارممی

 :هاش تو هم بود گفتمبه علیرضا که حسابی اخماز جام بلند شدم و رو 

 !مرسی داداش، مطمئن باش از اعتمادت پشیمون نمیشی -

ی در رو پایین کشیدم، همین که در رو باز کردم، با دختر روبروم سینه به شب بخیری گفتم و دستگیره

گاهم پوزخند گوشه لبش نسینه شدم. با تعجب وانیا رو دیدم که پشت در ایستاده بود و طلبکارانه با یه 

 !کردمی

 چیه؟ چرا تعجب کردی؟ -

فهمه کارم اشتباهه اگه گردیم؟ که یه بچه دوساله هم میعصبی خندید و ادامه داد: که همه با هم برمی

 خواستی ما رو راهی کنی که راه خودت باز بشه؟بخوام برم دنبال اون حیوون؟ آره؟ چرا چیزی نمیگی؟ می

ها و ناراحتیش رو نداشتم؛ ولی یه حتش کنم، مثل دیروز که طاقت دیدن اشكدوست نداشتم نارا

 !داد حرفت رو بزنیهایی لجباز و کله شق میشد و اصال اجازه نمیوقت

 .صدایی از قلبم داد زد: اینش هم برات دوست داشتنیه

 .چرا اینجوری زل زدی به من؟ جوابم رو بده -

 :گیج پرسیدم

 چه جوابی؟ -

 .رو روی هم فشار داد، من رو کنار زد و وارد اتاق شد هاشدندون

 .قدر از دیدن وانیا تعجب کرده بود که لیوان آب از دستش افتاد و شکستقیافه علیرضا دیدن داشت، اون

 :توجه به وضعیت، خیلی جدی گفتوانیا بی

قصد کاراکاس از اینجا فرستید یا اینکه خودم همین امشب به یا من رو هم با این اقا به ونزوئال می -

 !میرم
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ترجیح دادم چیزی نگم و بذارمش به عهده علیرضا، خوب دروغ چرا، تازه از خدام هم بود وانیا باهام 

 .همسفر بشه

 :علیرضا زیر لب ال اهلل اال اهلل زمزمه کرد و رو به آیسو گفت

ن فالگوش ایستادی و دی؟ نصف شبی اومدی در اتاق مآخه خواهر من این چه کاریه شما انجام می -

 خوام برم کاراکاس؟یهویی داخل میشی و میگی من هم می

 مگه اینجایی که شما میگی همین بغله که من هم بگم باشه چشم، بیا برو؟

 تونم؟تونه بره اما من نمیچطور هوراد می -

که اونجا خوای بری؟ اصال چه کاری از دستت بر میاد شما که هنوز بیست سالت هم نشده چطور می -

 انجام بدی؟

 :وانیا پوزخندی زد و رو به من گفت

 فرستاد؟کرد و برای سازمان میبهش نگفتی کی اطالعات مهم زتاس رو هك می -

قدر شجاعت رو به علیرضا ادامه داد: اون فرد من بودم، کسی که هنوز بیست سالش نشده؛ ولی این

 !و واسه سازمان فرستادمشون رداشتم که تو قلب دشمن کلی اطالعات محرمانه

 :و با تهدید ادامه داد

 .به خاک پدر و مادرم قسم، اگه من رو همراهش به ونزوئال نفرستید،خودم میرم -

*** 

 :وانیا

 .کردم نگه نمیشهدادم ولی تو دلم خدا خدا میمنتظر جواب بودم، در ظاهر خودم رو خونسرد نشون می

دی کناری ایستاده بود! دوست داشتم بابت رفتار دیروز صبح، گفت و خیلی عاهوراد که اصال چیزی نمی

 !اش کنمخفه

 :علیرضا بالخره لب باز کرد

که نترس وشجاعی شکی نیست، به هر حال خون اون خدابیامرز تو رگهاته؛ اما باور کن از تو این -

 تصمیم بگیرم که تو روام خارجه، اول اینکه رفتن هوراد هم به ونزوئال قطعی نیست که حاال بخواهم عهده
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باهاش بفرستم یا نه؟ اگه هم احتمال بدیم که قبول کنن هوراد بره، باز هم نمیشه تو رو فرستاد، چون حاج 

 .سهراب به هیچ وجه این اجازه رو نمیده

 تره؟آویو هم وحشتناکخوای بگی کاراکاس از تلپوزخندی زدم: یعنی می

 .نداره، همون طور که با اسرائیل اومدنم مخالفتی نداشت بعدش هم عمو سهراب مشکلی با این موضوع

 :های ریز شده نگاهم کردپوزخندی زد و با چشم

کنیم اگه حاج سهراب اجازه ای میدونی. اصال یه کاری دیگهخودت دلیل مخالفت نکردنش رو بهتر می -

 دهم. نظرت چیه؟انجام میداد که تو هم همراه هوراد بری، من هم تمام کارهای الزم رو برای سفرتون 

 !دهای، معلومه که اجازه نمیهام آویزون شدن، چه شرط مسخرهلب

تونستم مثل اون راحت کارم با مظلومیت به هوراد نگاه کردم، خوش به حالش، اگه من هم پسر بودم می

 .رو پیش ببرم

د، ولی من هر جور شده دونید اون هیچ وقت قبول نمیکنه برم، همچین شرطی رو گذاشتیچون شما می -

 !رسونمخودم رو به اون شهر لعنتی می

 .کدومتون هم نیازی ندارمحتی اگه شده با پای پیاده هم میرم، به کمك هیچ

 .خواستم از اتاق بیرون برم؛ اما با حرفی که هوراد زد سر جام خشك شدممی

 !کنم کنم راضیشگیرم و سعی میات رو از سردار یوسف نژاد میمن اجازه -

 :کردم که ادامه دادبا تعجب نگاهش می

 .کنم؛ ولی اگه قبول نکرد باید بدون هیچ چون و چرایی برگردیمن هرکاری واسه راضی شدنش می -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 میشه بگی اینی که گفتی با اون صحبت چند دقیقه پیشمون چه فرقی داشت؟ -

 !کنم تا راضی بشهحبت میفرقش در اینه که من با روش خودم باهاش ص -

 !کمی با خودم دو دو تا چهارتا کردم دیدم همچین بیراه هم نمیگه

 .خوب اگه واسه رفتنم هوراد به عمو رو بندازه، خیلی بهتر از اینه که خودم ازش بخوام اجازه بده

 نبه خوبخواهد دوباره حرفش رو به کرسی بنشونه. یه جداره و میمطمئنم با من سر ناسازگاری برمی

 .ها شکسته نمیشهاش هم اینه که احترامدیگه
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 ...باشه تو باهاش حرف بزن؛ ولی اگه مخالفت کرد، من خو -

 :دستش رو باال آورد و با تحکم گفت

 .ای نباشهلطفا حرف دیگه -

 .به سمت علیرضا رفت و آروم طوری که من چیزی نفهمم پچ پچ کردن

 .کردممشکوک نگاهشون می

 .اش رو از روی میز برداشت و مشغول شماره گیری شدنگاهی بهم انداخت، تلفن همراهعلیرضا نیم

 .گوشی رو دست هوراد سپرد و خودش دست به سینه روی مبل لم داد

 .هوراد بعد از سالم و احوالپرسی معمول، شروع کرد به آسمون و ریسمون بافتن

 .ل زدیم از اتاق خارج شدنگاهی به من و علیرضا انداخت، وقتی دید مثل جغد بهش ز

 .اش کنهخدا کنه بتونه راضی

*** 

 :هوراد

ذاشتم بره، چه برسه به حاال که با فهمم این همه اصرار برای چیه؟ تا اینجاش هم نباید میمن نمی -

 !های خودم، راهیش کنم به شهری که امنیتش زیره صفرهدست

 .دم مراقبش باشمتنها که نیست، بهتون قول می -

 :ار خسته از اصرارهای من گفتسرد

 راینکا برای خودت چون اینکه و  چون سازمان قصد داشت افرادی رو برای دستگیری دنیل بفرسته -

 .میشه انجام سفرت برای الزم هایهماهنگی دیگه روز دو تا بری، اونجا به که شدی داوطلب

فهمم کله شقی وانیا از کجا آب میوانیا رو هم، به همراه نیروهای دیگه به کشور برگردونید. حاال 

 ...خورهمی

 :وسط حرفش پریدم

ولی برادر زاده شما تهدید کرده که اگه سازمان حمایتش نکنه تنها به کاراکاس میره وفکر کنم خودتون  -

 !کنهشناخت بیشتری روش داشته باشید که تا چه حد حرفش رو عملی می

 !اش رو شنیدمرد که من فقط یکدندهکسردار چیزهایی رو آروم با خودش زمزمه می
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 کی تو این دنیا برات خیلی عزیزه؟ -

 !از سوالش جا خوردم

زد. آره وانیا هم به اندازه مامانم برام عزیزه، خب، مامان سمینم. ندایی از قلبم اسم وانیا رو فریاد می

 . های آویزونش رو ببینمهای خیس و لبقدر که طاقت نداشتم چشماون

 ! کی تو این دنیا برات عزیزه؟نگفتی؟ -

 .اتتونستم بهش بگم مامانم به همراه برادرزادهحیف که نمی

 فهمم منظورتون چیه؟ببخشید من نمی -

 !جواب سوالم رو بده -

 :نفسم رو بیرون فرستادم

 .خوب مامانم جز افرادیه که برام خیلی عزیزه -

 .کنیمراقبت می جون مادرت رو قسم بخور که از یادگار تنها برادرم -

 .خورم از جونم براش مایه بذارماگه با قسم خوردن من شما راضی میشید! من به جون مادرم قسم می -

 :سردار بعد از مکث کوتاهی گفت

 ...باشه پس من هم حرفی ندارم، فقط یه شرط دارم -

 .هام خشك شدی حرفش لبخند رو لببا چیزی که گفت خوشحال شدم؛ ولی با ادامه

 ...قبل از رفتن باید به هم محرم بشید -

 و با مکث کوتاهی ادامه داد: با این موضوع که مخالفتی نداری؟

کوبید، باز هم همون حس ناب ام مینسیم خنکی وجودم رو در برگرفت، قلبم به شدت خودش رو به سینه

 .به سراغم اومد

 میتونه باشه؟اگه این عشق نیست! اگه این حس دوست داشتن نیست! پس اسمش چی 

این موضوع رو برای وانیا هم مطرح کن، البته این فقط در حد یك صیغه محرمیت بیشتر نیست که هم  -

 .خودتون راحت باشید و هم من خیالم آسوده باشه

 !اگه مخالفتی نداشتید، به علیرضا بگو من رو در جریان بذاره

 .فقط تونستم بگم چشم قربان...فقط همین
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فتی با این موضوع داشته باشم؟! منی که تو قلبم جشن عروسی به پا شده و دلم داره من باید چه مخال

 .تنبك میزنه

 " خواد غیر از دو چشم بیناکور از خدا چی می"

 .لبخندم تبدیل به خنده شد

چته پسر؟! یکم جنبه داشته باش! بهت نگفت که برو راستکی عقدش کن، فقط یه محرمیته که اینجور 

 !رفتی هوا

 .د تا سرفه کردم و نفس عمیقی کشیدمچن

 .باید جوری این موضوع رو به وانیا بگم که دور برنداره

به هیچ وجه دوست نداشتم از احساسم خبردار بشه، حداقل تا زمانی که بفهمم احساسش به من چیه 

 !نباید خودم رو لو بدم

 :و پرسید در رو باز کردم، هنوز کامل داخل نشده بودم که وانیا به سمتم اومد

 چی شد؟ -

 :لبخندی به آشفتگیش زدم و گفتم

 .شما اول اجازه بده بیام داخل -

طور روی مبل نشسته بود. فکر کنم تنها تغییر این از جلو در کنار رفت، به علیرضا نگاه کردم، هنوز همون

 .های شکسته لیوان بودچند دقیقه، جمع شدن تکه

 :های وانیا زل زدمنفسم رو بیرون دادم و مستقیم تو چشم

 .عموت قبول کرد -

وانیا ناباور نگاهم کرد؛ ولی بعد از چند لحظه جیغی از خوشحالی کشید و گفت: خدایا شکرت، خدایا یه دنیا 

 .ممنون

 .هام بیایتونی بادستم رو باال باال بردم و گفتم: البته یه شرط گذاشته، گفته اگه شرط رو نپذیری نمی

 :فتبا عجله و بدون فکر گ

 .هر چی باشه قبوله -

 .نیم نگاهی به علیرضا انداختم، اون هم منتظر بهم چشم دوخته بود
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 بگو دیگه، شرط عموم چی بود؟ -

 :هاش زل زدم و گفتمصاف تو چشم

 .محرمم بشی -

 :در کمتر از یك ثانیه لبخندش محو شد، با تردید پرسید

 چی؟ -

 !بریم، بینمون یه صیغه محرمیت خونده بشهعموت شرط گذاشته قبل از اینکه به کاراکاس  -

 .پوزخندی زد

 !ای! محرمیت من و جنابعالی چه ربطی به کاراکاس رفتنمون داره؟هه! چه شرط مسخره -

 مگه این چند وقت که اسراییل بودیم، بین من و شما محرمیتی وجود داشت که االن داشته باشه؟

 !ایی به غرورم برخوردبا حرف وانیا خوشحالی درونیم صفر شد، یه جور

 :نیشخندی زدم و گفتم

 !فهمی دلیلش چیهکمی مغز فندقیت رو به کار بندازی می -

طور ناراحت میشی؟ نکنه فکر کردی جدی گفتن بیا برو زنش شو که حاال چرا واسه یه محرمیت ساده این

 طور ناز و ادا میای؟این

 !وقت واسه کی؟ واسه تو؟من ناز و ادا میام؟ اون -

 :علیرضا از رو مبل بلند شد و با خنده رو به وانیا گفت

 !خودم جا، خرم جا. زن صاحبخانه خواه بزا خواه نزا"حکایت ما شده اون مثل معروف  -

 :و با شماتت ادامه داد

ها که دارن میگن یه آخه خواهر من تو که همین االن گفتی هر شرطی باشه قبوله، بعدش هم این -

بس، دیگه چه دلیلی واسه مخالفت داری؟ اگه دوست داری بری، باید شرط سردار  ست ومحرمیت ساده

 !رو هم قبول کنی

 .کردهای دستش بازی میهای درهم، سرش رو پایین گرفته بود و با انگشتوانیا با اخم

 .ام، چیزی هم تا طلوع افتاب نمونده، میرم کمی بخوابمرو به علیرضا گفتم: من خسته

 .قط سرش رو به نشونه تایید کردن تکون دادچیزی نگفت، ف
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 .با اعصابی خراب به سمت در رفتم، بدجور ذوقم کور شده بود

هوارد بد باختی پسر! بعد از سی سال دل به یکی دادی که حتی حاضر نیست مصلحتی محرمت بشه، چه 

 ...برسه به اینکه

 به زد؟هاش چقدر به غرورم ضراز اتاق خارج شدم، یعنی نفهمید با حرف

*** 

 .کرد، دو روزه که نه خواب درست حسابی دارم و نه خوراک درست و درمونی خوردمسرم بدجور درد می

احساس، بدجور دلم رو شکست.خودش دیشب هم که گندترین شب عمرم بود، دختر کوچولوی بی

 .گیرههاش قلب یکی رو هدف مینفهمید داره با حرف

رو پذیرفته، باز هم همون حس ناب وجودم رو گرفت. هر چقدر هم  اول صبح که علیرضا گفت وانیا شرط

 .که الکی باشه؛ ولی من راضی بودم. اینکه پیشم باشه و هر روز ببینمش برام کافی بود

خواستم از فکرم دورش کنم؛ اما درست در مرکز قرار گرفت، هرچه میولی بازم از خودم لجم می

 .گرفتمی

 .ی سفرمون به کاراکاس نگیم و بهونه دستشون ندیمب و آیسو چیزی دربارهعلیرضا خواسته بود، به شها

 :شهاب به صندلی تکیه داد و با اعتراض گفت

خوان با یه پرواز دیگه دیگه شورش رو درآوردن، پنج ساعته اینجا معطل شدیم، حاال هم می -

 .بفرستنمون

 !ام سوراخ شدتمون بده، از گشنگی معدهحاال اونش به کنار، یکی نیست در راه خدا یه لقمه نونی دس

 :حالی گفتآیسو سرش رو روی دسته چمدون گذاشت و با بی

نید و جا خاکم کهمین یه بار رو باهات موافقم، اگه تا چند دقیقه دیگه غذا بهم نرسه، مجبور میشید همین -

 .بدون من برگردید

 وآمد دیگران نگاهش نشسته بود و به رفتصدا روی صندلیزیر چشمی به وانیا نگاه کردم، عادی و بی

 .کردمی

 .با صدای علیرضا نگاهم رو از وانیا گرفتم

 .ها رو تحویل مامور کنترل بدیمها و گذرنامهشهاب و آیسو خانم همراهم بیایید، باید سریع بلیط -
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 !شهاب با تعجب پرسید: پس هوراد و وانیا چی؟

داشتن و چون مشکلی واسه گذرنامه هوراد و وانیا خانم پیش  فقط دو تا بلیط برای پرواز این ساعت -

 .اومده مجبورن تا فردا منتظر بمونن

 !کنم عجله کنید تا این یکی هم نپریدهخواهش می

 .ها رو تحویل بدنبعد از خداحافظی از شهاب و آیسو، علیرضا باهاشون همراه شد تا گذرنامه

 :تم. بعد از چند دقیقه، وانیا سکوت بینمون رو شکستهام رو بسدوباره روی صندلی نشستم و چشم

 ...گفتیتو درست می -

 .هاش نگاه کردمتفاوت به چشمهام رو باز کردم و بیچشم

 :سرش رو پایین انداخت و با ناراحتی ادامه داد

 .جور باهات حرف زدمخوام، شرط عموم چیز خاصی نبود که من اونمعذرت می -

 .کارم اشتباه بود

 .ش آرامشی به وجودم تزریق کرد که خستگی این چند روز رو به کل یادم رفتصدا

 :خواست به زور خودش رو روی لبم جا کنه جلوگیری کردم و گفتماز لبخندی که می

دروغ چرا! از حرفت ناراحت شدم، اصال انتظار این واکنش تند رو از سمت تو اون هم جلوی علیرضا  -

 .خواد بهش فکر کنیوال ازت ناراحت نیستم، تو هم دیگه نمینداشتم؛ ولی خوب با این اح

قرارتر اش نمایان میشد و قلب من بیهای گونهباز هم از همون لبخندهای شیرینی زد که باهاش چال

 .ام میکوبیدخودش رو به سینه

 .بردم از این حال و هوای عاشقیهام رو بستم و لذت چشم

*** 

 :وانیا

 .ماره گرفتم. بعد از خوردن چند بوق ، بعد از مدت ها صدای بمش تو گوشم پیچیدتلفن رو برداشتم و ش

 بله بفرمایید؟ -

 .لبم رو گاز گرفتم تا بغضم نترکه، دلم برای صداش تنگ شده بود

 الو -
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 .دادند، طاقت از کف دادن و سرازیر شدندهایی که خبر از دلتنگی میاشك

 .ش داشتم به گوشش رسیدهانگارصدای هق هقی که سعی در خفه کردن

 :ناباور لب میزنه

 وانیا؟ -

 !ام شدت گرفتتونستم هم چیزی بگم! گریهچیزی نگفتم، نمی

 !طوری گریه میکنی؟ دردت به جونم، نفس من یه چیزی بگووانیا! خودتی؟ چی شده که این -

 :با صدای بریده بریده گفتم

 ...م کارهای بدی که کردم من رو ببخش، واسهعمو من دختر بدی هستم؛ اما تو ببخشم، واسه تمو -

 .گریه نگذاشت ادامه بدم

 !گیرم، با گریه اینجوری داغونم نکنبس کن، بعد از چند وقت تازه دارم با صدات جون می -

 !تونم از تنها یادگار رضا دلگیر بشم؟تو هر کاری بکنی آخرش رو سر عموت جا داری، مگه من می

 عمو؟ -

ده که دختر کوچولومون هوای گریه به سرش زده؟ کی اذیتت کرده؟ بگو تا پدرش رو جون عمو؟ چی ش -

 دربیارم!؟

 !کرد! حتما یه چیزی شدهنازِ تپلیِ من که دختر قوی شده بود و گریه نمی

 :هام لبخندی زدم و گفتمبین گریه

هام کردید و روی مومیتون. نازم ذاشتم رو سینهدلم براتون تنگ شده، کاش پیشم بودید و سرم رو می -

 .دست می کشیدید

 .هام دوباره جون بگیرندصدای آهش باعث شد اشك

دونستی حال من از تو خرابتره، کنی و راه خودت رو میری، کاش میدونم اگه بگم برگرد گوش نمیمی -

 !نگرونمنی که هر روز و هر دقیقه دلتنگتم و بدتر از اون دل

ش حواسش بهت هست، محکم باش درست مثل پدرت و به همه ثابت ولی سپردمت دست خدا، اون خود

 !کن کی هستی

 :هام رو پاک کردماشك
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خوام، مطمئن باشید اون حیوون رو به دام هام معذرت میخیلی دوستت دارم، واسه تموم اذیت -

 .اندازیم و زود میام پیشتونمی

ی مراقب خودت باش، هر چند که علیرضا شاهلل که زود تموم میشه، فقط دلواپستم عمو جون، خیلان -

 .میگفت دست خوب آدمی سپردمت

 .همون لحظه هوراد وارد اتاق شد و با تعجب بهم نگاه کرد

 .دستی به دماغم کشیدم و گفتم: چشم عموجون، شما هم مراقب خودتون باشید

 .چشم تپلیِ عمو، زود برگرد که بدجور منتظرتم -

 .های خشك شده روی صورتم رو پاک کردمت، اشكگوشی رو سر جاش گذاشتم و با دس

دو روز از اومدنمون به کاراکاس میگذره، قبل از اومدن به اینجا، علیرضا صیغه محرمیتی سه ماهه بین من 

 .و هوراد خوند

اون لحظه برای اولین بار یه حس خوبی به وجودم تزریق شد که تا به حال نظیرش رو احساس نکرده 

 .بودم

 !ام بذارم یا چیزی که بهش میگن عشق؟اون حس رو پای احساسات دخترونهدونستم نمی

فقط این رو می دونستم که قلبم جدیدا اختیار از کف داده و هوراد رو خیلی نرم و آروم تو خودش جا داده 

 .بود

ها از الک خشك و غرورش بیرون اومده بود و خیلی اش این باشه که هوراد تازگیشاید یك دلیل دیگه

 .کرد و من این شوخ بودنش رو خیلی بیشتر از اخمو بودنش دوست دارمتر از قبل باهام رفتار میراحت

 !نگاهی بهش انداخت، بطری آب رواز یخچال بیرون آورد و سر کشید

 .کردمبا صورت جمع شده نگاهش می

 !کرد شاید یکی دیگه هم بخواد از اون آب استفاده کنه؟ی چندش فکر نمیپسره

 .هش که بهم افتاد، پقی زد زیر خنده که باعث شد آب تو گلوش بپرهنگا

 .اش بیشتر شد، با دلهره سمتش رفتمخواستم اهمیتی ندم؛ ولی وقتی شدت سرفهمی

 .خم شده بود و سعی داشت با دست به پشت کمرش بزنه

 .دستم رو بلند کردم و آروم به پشتش ضربه زدم
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 !  قلبی که دچارش شده بودم، سراغم اومد لرزش همان  دوباره همون حس عجیب ،

 یساختگ اخم با  زدمجور که ضربه مینفسم رو بیرون دادم وسعی کردم تا به خودم مسلط بشم، همون

 :گفتم

 .فرهنگ به جای سر کشیدن آب با بطری، بریزند تو اون و آب بخورندهای بیلیوان ساخته شده تا آدم -

 :کرد صاف ایستاد و خیلی ریلکس نگاهم

 فرهنگ؟خواستی یه دوساعت دیگه بیای و به دادم برسی! دوم اینکه تو به کی گفتی بیمی -

 :کردم هم تو  هام بیشتراخم

 .خونه هستیم و باید بهم احترام بذاریمما اینجا واسه یه مدت کوتاه هم -

 !ستاش بهم ریختهکنی که همهکار میاین از وضعیت خونه، معلوم نیست چه

بینی تو این یخچال وامونده به جز همین بطری آبی که شما این هیچی، اگه خوب نگاه کنی می اصال

ای نیست! حاال اگه من تشنه بشم، این موقع شب از کجا آب خنك گیر بیارم دهنیش کردی آب دیگه

 بخورم؟

 .مون و نگاه خیره هوراد نبودمزدم، اصال متوجه فاصلهتند تند و با شماتت حرف می

 .های همدیگه بودقدم ازش فاصله گرفتم، نگاه هردومون به چشم یك

 :هوراد بدون اینکه نگاهش رو جدا کنه با لبخند ملیحی گفت

 .چه باحال؟! تو هم مثل مامانم غر میزنی، اون هم همیشه همین چیزها رو بهم میگه -

 !و با شیطنت ادامه داد: ولی کیه که گوش کنه؟

 .ها رو کنار بذاری و تو این مدت به این شرایط عادت کنیازیتو هم مجبوری این سوسول ب

 .من زن غرغرو دوست ندارم

 .بعد چشمکی زد و به سمت بالکن رفت

 . شد بیشتر  هام گرد شدند. شدت تپش قلبمچشم

 .هام جا خوش کنه جلوگیری کنمخواست رو لبلبم رو گاز گرفتم تا از خنده سرخوشی که می

 :شد، واسه رد گم کنی جیغی زدم و گفتمکیلو قند و نبات توش آب می برخالف دلم که کیلو

 . من زن تو نیستم. در ضمن بار آخرت باشه با بطری آب می خوری -
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*** 

 :دانای کل

 .دومین سیگار برگش را روشن کرد و پك عمیقی به آن زد

 .کشیدکه بی اندازه سر میی وُدکایی کرد، نه این سیگاری که دستش بود و نه شیشههیچ چیز آرامش نمی

 .بدجور بازی را باخته بود

گروهی که بعد از مرگ پدر و عمویش، با چنگ و دندان سرپا نگه داشته بود، در یك چشم بهم زدن نابود 

 .شد

 !زندتری به سیگارش میپك عمیق

را به تصاحب  اشهای بانکی و عمارت پدریجرجین پدر تانیا، تیر آخر را به او زده بود و تمامی حساب

 .خود درآورده بود تا زهر کنار زدن تانیا را به او بریزد

ای در وزارت اسراییل به عهده داشت و باال کشیدن مال و اموال دنیل برایش جرجین، جایگاه ویژه

 .راحتترین کار ممکن بود

خبری  همه اتفاق در یك شب، برایش عجیب بود! او حتی از شیث و سموییل و دیگرافرادش هیچآن

 .نداشت

 .اش هم از او روی برگرداندندی مادریهای اسراییل به رویش بسته شده بودند. حتی خانوادهتمامی راه

اش بود که در کاراکاس همان تجارت کثیف را به راه انداخته تنها امیدش به ادوارد، همکار و دوست قدیمی

 .بود

شد و از لو رفتن مکانش به او گفتند، خیلی سریع به  بعد از اینکه در مهمانی شیخ عرب، با او تماس گرفته

ی راه پیامی از تانیا دریافت کرد که دیگر در اسراییل همراه بهار به قصد اسراییل فرار کردند؛ ولی در میانه

 .جایگاهی ندارد و هیچوقت به آنجا بازنگردد

د تا به زودی قدرتش را به دست اما ادوارد، به گرمی از دوستش استقبال کرد و به او قول داد کمکش کن

 .بیآورد

 .دادیهای الکی سر متوانست از جایش بلند شود. سکسکه میزد و خندهچنان مست کرده بود که حتی نمی

 .کردی ادوارد نشسته بود و به عاقبت کارش فکر میبهار در سالن بزرگ پذیراییِ خانه
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 !سنگینی نگاهی رویش سایه انداخته بود

ز کرد، اشود در چشمان یکی از محافظان ادوارد، که با اخم نگاهش میند و نگاهش قفل میکسر بلند می

دید که از سر هیزی به او رود این اولین باری بود که در این عمارت نگاهی را میتعجب ابروهایش باال می

 .نگریستنمی

اش چنین نظارهبود که این بهاری که حتی از نگاه کثیف ادوارد هم به دور نبود. حاال این محافظ که

 !کرد؟می

 .دانست او را کجا دیده استچهره اش برای بهار کمی آشنا بود؛ ولی نمی

گیرد و به دائم الخمری که خوشبختانه این با صدای دنیل، نگاه حیرت بارش را از محافظ بداخالقِ اخمو می

 .دهدگرفت، سوق میروزها سراغی از او نمی

 .دهدنشیند و پاهایش را روی میز قرار میهای سالن میدلیدنیل روی یکی از صن

 .اندازد، تنها دختری که دلش را لرزانده و حس دوست داشتن را به او آموخته بودبه بهار نگاهی عمیق می

خواست این را شود،ولی نمیای به او عالقه ندارد و باالجبار همراهش میفهمید که ذرهاز نگاه بهارش می

 .بپذیرد

 !خودخواهی در خونش بود

 :گویدبندد و خمار میچشمانش را می

 .بیا اینجا کنار من بشین -

 .شودرغبت از جایش بلند میکند و بیبهار چشمانش را از حرص باز و بسته می

 .شودخورد، صورتش جمع میاز بوی گند مشروبی که به مشامش می

 .گیرددخترک زیبا قرار می شود و روبرویدنیل از روی صندلی به سختی بلند می

 .فرستدموهای بلندش را به پشت گوشش می

 :گویدآرام و شمرده با چشمانی خمار که قفل در دو چشم آهویی بهار بود، می

 .کنمام به همه معرفی میبه زودی همه چیز مثل اولش میشه، بعد از اون تو رو به عنوان همسر رسمی -

 .زند: خیلی دوستت دارمچسباند و آرام لب میاش را به پیشانی بهار میپیشانی
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شود و به سمت سرویس بهداشتی آورد؛ ولی بهار بالفاصله از او جدا میتر میسرش را آرام نزدیك

 .دودمی

 .اندازدزند ودوباره خودش را روی صندلی میدنیل پوزخندی به حال زارش می

 !کرد؟کی با او امتناع میانگیز شده بود که بهار هم از نزدییعنی انقدر نفرت

بهار، هرچه را که امروز خورده بود باال آورد، دیگر توان ادامه دادن به این بازی را نداشت، امیدش به این 

ست دانبود که همه چیز در دبی خاتمه پیدا کند و او از دست این شیطان انسان نما خالص شود؛ ولی نمی

 .جا بیایدچه شد که دنیل توانست فرار کند و به این

 .کنددارد و صورتش را خشك میدستمالی برمی

 .شودآید که سینه به سینه همان محافظ میاز سرویس بیرون می

 برای چی خودت رو در اختیار اون آشغال گذاشتی تا اینجوری ازت سواستفاده کنه؟ -

کرد می بهار تعجبش بیشتر شد! حق داشت، این مرد قوی هیکل را که به فارسی او را شماتت

 .شناختنمی

  :گویدبا همان حیرت می

 شناسی؟تو کی هستی؟ من رو از کجا می -

شناخت، کسی که جان منصور را گرفته بود و او را از آن زند، بهار او را نمیپسر جوان پوزخندی به او می

 .جهنم فراری داده بود

 :گویدامد، سریع میان سمت میها که به هماندازد، با دیدن یکی از نگهباننگاهی به اطراف می

های این خانه پنهون کن و با مکث تونی خودت رو از گرگخواد به مغزت فشار بیاری، فقط تا مینمی -

 !گوید: فنچ کوچولوکوتاهی به آرامی می

 .رودگیرد و میراهش را می

س لو داده و باعث شده در اش را به پلیتازه یادش آمد، روزی که منصور متوجه شد بهار جا و مکان معامله

 !محاصره پلیس دربیایند، به قصد کشتنش به اتاقش هجوم آورد

 .کردهای زشت و رکیکی به او نثار میتفنگش را به سمت بهار نشانه گرفته بود و فحش
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گر کرد دیآن روز را خوب به خاطر داشت، زمانی که با صدای تیر چشمانش را از ترس بسته بود و فکر می

 .روداش میمام شده و به زودی نزد خانوادهکارش ت

ولی هرچه منتظر ماند هیچ سوزش یا دردی در بدنش احساس نکرد، چشمانش را که باز کرد با جسم 

 .غرق در خون منصور روبرو شد

همان موقع جوانی به سرعت به سمتش آمد و استین لباسش را گرفت و او را دنبال خودش به بیرون از 

 .اتاق کشاند

 .هم از راه مخفی به بیرون از خانه منصور رفتند و با سرعت از آنجا دور شدند با

 .کمی که از آن خانه جهنمی فاصله گرفتند، ایستادند تا نفس تازه کنند

 :مرد جوان بعد از چند دقیقه که نفسش عادی شد رو به بهار گفت

 .من باید برگردم تا به برادرم کمك کنم -

 .کالنتری برسون، فقط سریع باش و به کسی اطمینان نکن تو هم خودت رو سریع به

 :بهار نفسش را بیرون داد و به او گفت

 !ولی اگه برگردی اونجا خطرناکه! ممکنه کشته بشی -

 :مرد جوان لبخندی زد و گفت

 .فنچ کوچولو، آقا امیر رو دست کم نگیر، تو فقط سریع از اینجا دور شو -

 :بهار لبخندی زد و گفت

 .تونم بگم مراقب خودت باشاینکه جونم رو نجات دادی ممنونم، االن فقط میاز  -

؛ زدو به سرعت از انجا دور شد. رفت و قلب عاشق امیر را ندید! قلبی که دورا دور به عشق معشوقش می

 .توانست کاری بکندولی نمی

، آن هم به خاطر پول هنگفتی ای که مجبور بود پا به پای برادرش امید، برای منصور کار کندساله63پسر 

 .کردکار دریافت میبود که از این

 .امیر که جز برادر بزرگترش کسی را نداشت از هفده سالگی رو به این کار آورد

از همان بار اولی که بهار را در خانه منصور دید، درِ قلبش را به روی آن دخترک غمگین باز کرد؛ ولی حیف 

 .بودکه بهار، برایش عشق ممنوعه 
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کرد؟ چطور سر اندیشید، امیر اینجا چه میکشد، با خودش میرود و روی تخت دراز میبهار به اتاقش می

 از کاراکاس درآورده بود؟

 .گذاردبندد و خود را در اختیار خواب مینا امید از گرفتن نتیجه، چشم می

*** 

 :هوراد

 !تو این چهار روز نه دنیل دیده شده و نه بهاردوربین رو برداشتم و نگاهی به ساختمان روبرو انداختم! 

 !کردم این آدرسی که بهار به سازمان داده درست باشهدیگه داشتم کم کم شك می

 ..خواستیم هنوز رویت نشده بودندهایی که میخورد؛ ولی اونالبته همه چیزش به خونه مافیا می

برای ادامه عملیات به ما ملحق شدند .قبال تو چندتا  که بودند، سازمان تجربه با افراد از  احمدرضا و سعید 

 اهوشب و شجاع از یکی گفت شد می اغراق بی.  داشتم برخورد سعید با  از ماموریت هایی که رفته بودم ،

 . بود سازمان های آدم ترین

ور ج و جفت بود، کوییز ادوارد خونه روبروی درست که رو خونه این تونستیم  با کمك اون و احمدرضا

 .کنیم

 .من و وانیا از طبقه پایین، ورود و خروج و اون دوتا هم دراتاق باال، داخل خونه رو زیر نظر داشتیم

 .زدماومدم و داخل خونه ادوارد رو هم دید میالبته گه گاهی مثل االن باال می

 .ولی عجیب این چند روز که اینجا بودیم هیچ اثری از دنیل و بهار نبود

 .ای که دستش بود رو روی میز گذاشتاق شد و لیوان قهوهوانیا داخل ات

 میشه دوربین رو بدی من هم یه نگاهی به اونجا بندازم؟ -

؛ ام بهش بیشتر و بیشتر میشدرفت عالقهام کردم! هرچی زمان جلوتر مینگاهی به همسر دوست داشتنی

 .تونستم از احساسم بهش بگمولی حیف که نمی

 .تونم پرده از رازم بردارمینجا هستیم، نمیحداقل تا زمانی که ا

نهایت دوست داری کنارت باشه و مجبور باشی خودت رو کنترل کنی که مبادا چقدر سخته کسی که بی

 !خطایی ازت سر بزنه

 .به هر حال من هم مردم و احساساتی برای خودم دارم
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 !نیکسی به تو باشه، چشم پوشی کتر از هرتونی از عشقت، کسی که محرمپسر پیغمبر هم که باشی نمی

 .مونمست که گاهی انگشت به دهن میهر چند که وانیا به قدری فهمیده

 ترین لباسها رو بپوشه و حتی جلویکرد پوشیدهو چقدر ممنونش بودم که با وجود این محرمیت، سعی می

 .کرددونه محرمش هستم، شال سرش میمن که می

 :وانیا لبخندی زد و گفت

 !کنی؟می نگاهم اینطوری  عجیبی شدم؟ یا اینکه شاخ درآوردم ، چیز -

 !به خودم اومدم، باز من این دختر رو دیدم و رفتم تو هپروت

 .ردمکوقفه به خونه ادوارد نگاه میهام رو با دست مالیدم تا کمی از سوزشش کم کنم، دوساعت بیچشم

 :از جام بلند شدم، دوربین رو دستش دادم و گفتم

 !خوای ببینییا بگیر، تو هم یه نگاهی بنداز؛ ولی شك دارم بتونی چیزی که میب -

 .دوربین رو گرفت و سر جای من روی صندلی نشست

 !شاید قبل از اینکه ما به اینجا بیایم از اینجا رفتن -

 :ام خوردم و گفتمکمی از قهوه

ند به جز گفتجور که میدوارد رفته باشه، اینی اای به جز خونهدونم! شاید! البته فکر نکنم جای دیگهنمی -

 .اش تو اسراییل به فنا رفتهحساب سوئیسش، تمام سرمایه

 ! با این وجود فقط می تونست در این شهر جون دوباره بگیره

 !بیچاره بهار، چقدر چشم انتظار بود که زودتر از اون جهنم خالص بشه -

های سازمان که اجازه ورود درضا، یکی از بچهچند ضربه به در زده شد و پشت سرش صدای احم

 .خواست به گوش رسیدمی

 :داخل شد، لبخندی زد و گفت

  ...نوبتی هم باشه دیگه نوبت منه -

اش تقصیر این سعید کله خرابه، یه ریز و با شیطنت ادامه داد: البته ببخشید خلوت تون رو بهم زدم، همه

 هی من میگم بابا اون دو تا مرغ عشق اونجا هستند و گـ ـناه بهم میگه بیا برو سر پستت وایستا، حاال
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دارند مزاحم الو ترکوندنشون بشم به گوشش که نمیره هیچ، فحشمم میده ، بدتر از اون کمر بی صاحب 

 ! منو هم داغون کرده

 .با پایان حرفش قیافه ای مظلوم به خودش می گیره و سرشو را پایین میندازه

 .ق شد و پاورچین خودش رو به احمدرضا رسوند، گوشش رو گرفت ومحکم پیچوندسعید آروم داخل اتا

 .صدای داد احمدرضا بلند شد

 گفتی؟! کی کله خرابه؟خب داشتی می -

 :کرد گوشش رو از دست سعید آزاد کنه گفتاحمدرضا همونطور که سعی می

 ...ینوای من رو...آی ول کنآخ...آخ...ول کن کندیش...مگه دروغ گفتم؟! تو نبودی با کفش کمر ب -

 :تر گوشش رو پیچوندسعید محکم

 ی کفش نوش جون کردی؟گفتی که ضربهخُب؟ بهشون گفتی چه چرندیاتی می -

 :احمدرضا که سرش رو خم کرده بود، با ترس نگاهی به ما کرد و در جواب سعید گفت

ات ول کن این خوام! جون بچهمی بینم حق با تو بوده، من معذرتکنم میاالن از هر زاویه فکر می -

بینم دلم برای اهل منزلم تنگ ها رو میصاحب رو، از ته کندیش! ای بابا، من فقط خواستم بگم اینبی

 !میشه

 .ادبی ما رو ببخشیدسعید گوشش رو ول کرد و رو به وانیا گفت: خواهر جون بی

 :وانیا خانمانه لبخندی زد و گفت

 .رفتم پایینید، اتفاقا من دیگه داشتم میاشکالی نداره، راحت باش -

 .لیوان رو برداشت و با گفتن شب خوش از اتاق خارج شد

 .انداخترفتارهاشون من رو بدجور به یاد شهاب و سپهرِ خدابیامرز می

 :دوربین رو دست احمدرضا دادم و گفتم

تونیم ر نقشهجدیدی باشیم ، نمیاگه تا فردا نتونستیم افراد مورد نظر رو ، روئیت کنیم مجبوریم به فک -

 .اینجوری وقت رو هدر بدیم

 .سعید سرش رو تکون داد و حرفم رو تایید کرد
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 خونه اون تو دنیل نبود یا بود از تا بشیم، خونه اون وارد  باهات موافقم، به نظر من فردا هر طور شده -

 . بشیم مطمئن

ه اون خونه کمی سخت بود؛ ولی تنها راهی بود که گفت، ورود ببهترین راه حل هم همین بود که سعید می

 .نه  بفهمیم اونجا هستند یا

 .کنیم، من دیگه میرم اگه کمکی الزم داشتید خبرم کنیدهمین کار رو می -

 :کرد گفتطور که با دوربین بیرون رو نگاه میاحمدرضا همون

 .براه کنیمبرو داداش خوش باش، کاری بود که نمی تونیم نصفه شبی تو رو زا -

 ...مون کمون نرم و چشمدنده

 .ای به سرش زد که حرف تو دهنش موندسعید ضربه

 !دار نزدم؟زنی؟ االن که دیگه حرف نکتهالهی دستت بشکنه، چرا هی راه به راه من رو می -

 .با لبخند سرم رو تکون دادم و از اتاق خارج شدم

 .با وانیا شدم ها پایین اومدم و وارد اتاق مشترک خودمازپله

اش مجبور بودم واسه راحتی وانیا شبم رو روی کاناپه صبح کنم، اوایل خیلی اتاقی که با وجود تخت دونفره

 .ها و خشکی کمرم خوب بشهکردم تا انقباضات ماهیچهها کلی نرمش میسختم بود، صبح

ه بخوابه و چون ریزه میزه تره گفت بذارم اون رو کاناپاش میوانیا هم از این اوضاع ناراحت بود و همه

 .تونه اونجا رو تحمل کنهتر جاش میشه و بهتر از من میراحت

ی همچین کاری رو بهش بدم؟ حاضر بودم بدتر از این رو هم تحمل کنم تونستم اجازهولی مگه من می

 .ولی وانیا راحت باشه

 .باالی سرش رفتمنگاهی به وانیا انداختم که با همون شال سرش خوابیده بود، آروم 

 .قدر خوشگل خوابیده بود که دلم براش ضعف رفتاین

 .اش خیره شدمموهای کوتاهش که روی پیشیونیش بود رو با انگشت کنار زدم و به چهره

 .تونم براش اندازه بذارمقدر زیاد که نمیآروم لب زدم: خیلی دوستت دارم خانم کوچولو، اون

 .ای به پیشونیش زدمبـ ــوسهسرم رو نزدیك بردم و خیلی آروم 

 !بلند شدم و به سمت کاناپه رفتم
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 !گذره؟بیچاره احمدرضا، پیش خودش چه فکرهایی کرده بود! خبر از دل من نداره که چی به حالش می

 .بودم که به محض چشم رو هم گذاشتند ، خواب رفتم قدر خستهاون

تونی بهش زندگی ببخشی! نذار چیده ؛ ولی تو میحواست به گلت باشه...نذار پر پر بشه...عمر گل کمه"

 "!بچیننش نذار  زنه:بشه...اون گل باید زندگی کنه...نذار فرصت زندگی رو ازش بگیرن!...فریاد می

 .هام رو باز کردم و با وحشت روی کاناپه نشستمچشم

 این دیگه چه خوابی بود؟

 !دستی به صورتم کشیدم که از عرق خیس شده بود

 !قدر آشفته کرده بود؟زدی؟! چی تو رو اینواستی بهم بگی داداش؟! از کدوم گل حرف میخچی می

 .شدهاش تو سرم اکو میحرف

 :آروم زمزمه کردم

 !گل تو بودی که اون نامردها پرپرت کردند! چیده شدی و حتی به گلبرگ تنت هم رحم نکردند -

 !آهی از ته دل کشیدم

 !و از جام بلند شدمای به روح سپهر فرستادم فاتحه

ام گرفت، تو اون تخت دونفره مثل نگاهم سمت وانیا رفت که مثل جنین تو خودش جمع شد بود، خنده

 .رسیدجوجه به نظر می

تر رفتم، شالش از سرش افتاده بود و دور گرردنش حلقه شده بود، موهاش رو از صورتش کنار نزدیك

 .دی خوشگلِ غرق در خوابش نمایان شزدم، چهره

گیری؟! آروم شالش رو از دور گردنش باز کردم، یکی نیست بهش بگه چرا اینقدر به خودت سخت می

 !مجبور نیستی این همه خودت رو بپوشونی که خدای نکرده تو خواب خفه بشی

 !تکونی خورد که باعث شد یه قدم عقب برم

 .خدا رو شکر بیدار نشد، نفسم رو بیرون فرستادم

ام ببین کارم به کجا کشیده؟ اگه کارمندهام من رو تو این حال ببینن چقدر مسخرهبسوزه پدر عاشقی! 

 !کنن! البته اگه از شرکتم چیزی هم باقی مونده باشه؟می

 !بعد از خوندن نمازصبح، دو رکعت نماز هم برای سپهر خوندم
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 .فرستادمکردم یه صلوات میای که رها میتسبیح رو برداشتم و با هر دونه

 .تو فکر خوابی بودم که از اون خدابیامرز دیده بودم هنوز

بهم  کرد یه چیزی روسپهر تو یه جای سرسبز و زیبا، کنار رودی، با یه ردای سفید نشسته بود! سعی می

 !دونم؟کشید نذار بچیننش؛ ولی چه چیزی رو نمیزد...داد میبفهمونه! فریاد می

 .قبول باشه -

 :سیدم و تو سجاده گذاشتم. با لبخند نگاهی بهش انداختمبا صدای وانیا، تسبیح رو بو

 .قبول حق، ببخش تو رو هم بیدار کردم -

 .کنارم نشست

 .نه، خودم بیدار شدم، اون چند وقت که اسراییل بودم نتونستم نمازهام رو بخونم -

 :لبخندی زد و ادامه داد

 .خوام بیشتر از این چوب خطم پر بشهحسابی بدهکارم، نمی -

 :هاش نگاه کردم و آروم گفتمو چشمت

 !قدر خوبی که شك دارم اگه نماز هم نخونی خدا ازت دلگیر بشهتو این -

 !کردبا تعجب نگاهم می

هام بریزم، تا شاید حرف دلم رو از نگاهم بخونه، با همون ای که بهش دارم رو تو چشمسعی کردم عالقه

 :لحنم ادامه دادم

 "ابمــــــبیت" هـــــــوقت است کخیلی  -

 !اب میخواهدــــــــم تـــــــدل

 ،کمــــلِ محــــُــو یك ه

 رّی بریزد پایینــُـــه دلم هـــــک

 !در خودش تلنبار کرده راکه ه ـــــهر چ

 .اش گرفتم و از اتاق خارج شدمنگاهم رو از چشمان درشت شده

 .دادام اجازه نمیرور واموندهتونستم جلو برم، یه جورایی این غدیگه بیشتر از این نمی

 !ام حرف این چند وقتی رو که تو دلم سنگینی میکنه رو بفهمهکاش با همون جمله عاشقانه
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 *** 

 :دانای کل

 .از نگاه کثیف ادوراد به ستوه آمده بود

ها فرستاده کند، با کمك امیر آدرس را با هر سختی که بود برای آندانست چرا سازمان کاری نمینمی

 !کردند؟بودند، پس چرا از این برزخ خالصش نمی

خیالش شده و دیگر سراغی کرد، نکند سازمان بیکردن، گاهی با خود فکر میکارش شده بود خودخوری

 !از او نگیرند؟

 .در افکار خود غرق شده بود

 با کلمه تَن فروشکردن به یك فاحشه شده بود و در آخر هم به زمانی که طرز نگاه امیر به او همانند نگاه"

 .تیر خالص را به او زد

 .دانست که دل کوچك و پاک بهار را با همان یك کلمه بدجور شکستو امیر چه می

 .ای که به او زد لبخند تلخی روی لبان بهار نقش بستبا یادآوری کشیده

 .کرداش بلند نمیشاید اگر به ناحق به او بهتان و تهمت نزده بود، هیچگاه دستش را به روی ناجی زندگی

توانستند از وقتی به او هدف از اینجا آمدن و تن دادن به این خواری را گفت و گفت که تنها راهی که می

 .جای دنیل آگاه باشد همین کار بود، امیر را، از گفتن حرفش پشیمان کرد

 .دندانش روشن کردر یك چشم بهم زدن ، رنگ نگاه امیر تغییر یافت، گویی که پروژکتورهای نور در چشم

توانست بهارش را از آن خودش کند، بابت رفتار و حرفی که زده بود کلی آن هم به این خاطر بود که می

 ".کندایستد و در این کار کمکش میمعذرت خواهی کرد، به او گفت محکم پشتش می

 .انداختوضعیت دنیل اسف بار شده بود، به حدی که حتی نیم نگاهی هم به بهار نمی

 .های الکلی مانند انواع ودکا، ویسکی و شامپاین خفه کرده بودخود را با نوشیدنی

 !چنین خود کشی کندخواست اینداد، گویی میای به خود فرصت هوشیاری نمیحتی لحظه

خواست هر چه زودتر خالص شود، وقتی این چنین دانست که دنیل همین قصد را دارد، او میو بهار چه می

فرش کوبیده شده بود، وقتی که برای اسراییل همه چیزش را داده بود؛ ولی بدجور از پشت  از عرش به

 .خنجرش زده بودند
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 ات سررفته؟جا نشستی؟ حوصلهچرا این -

 .کندصدای نحس ادوراد او را از دنیای خیاالتش جدا می

 !به راستی این مرد زیادی چشم ناپاک بود

گیرد و با شود تا از انجا دور شود؛ اما ادوارد جلوی راهش را میلند میکند، از جایش بابرو در هم گره می

 :پرسدابروهای باال رفته می

 !فکر کنم یادت رفت سوالم رو جواب بدی -

جا اندازد، شاید امیر، تنها کسی که در اینبهار حس خوبی به این موقعیت نداشت. نگاهی به اطراف می

 !خبری از امیر نبود قابل اعتمادش بود را بیابد! اما

 .خواست فرصت طالیی را که با این پری زیبا به دست آورده بود، از دست بدهدادوارد نمی

 توانند مستش کنند و تا صبحخیالش از بابت دنیل راحت بود، به دو تن از افرادش دستور داده بود تا می

 .چشم از او برندارند

 !ف شومش برسدخانه را خلوت کرده بود تا راحت تر به اهدا

 .دیگر طاقت نداشت از این دختر چشم بپوشد

 .کند خود را از دست ادوارد خالص کندکشد و سعی میگیرد، بهار جیغ بلندی میدستش را می

خواست یك بار دیگر جسمش در چنگال هــ ـو*س دیو زد، نمیقلبش مانند قلب گنجشك تند می

 .صفتان بیفتد

 ها میدود؛ ولیکند و با آخرین توان به سمت پلهشت، خود را از ادوارد جدا میبا تمام نیرویی که در بدن دا

 .زندی اول، ادوارد از پشت به لباسش چنگ مینرسیده به پله

 :گویدگرداند و با لحن چندشی در گوشش میبهار را به سمت خودش برمی

 .شبت رو باهام سر کنی ی بعد خودت داوطلب بشیقدر بهت خوش بگذره که دفعهدم اونقول می -

 .زدلرزید در دلش نام خدا را فریاد میبهار از ترس می

 .آمدتر میصورت ادوارد هر لحظه نزدیك

 :بهار با نفرت، تمام آب دهنش را به صورت ادوارد پاشید و فریاد زد

 .به من دست نزن آشغال کثافت -
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 :گویدزند و میر میکند، کشیده محکمی به بهاادوارد با دست صورتش را پاک می

 .کنم، اتفاقا من عاشق رابطه خشنمآدمت می -

 .بردها باال میزند و از پلهموهای بلند بهار را چنگ می

 !برد از این گوهر نابدر دلش جشن عروسی به پا بود، امشب چه لذتی می

 .کشاندکرد به داخل اتاقش میکند، بهار را که هنوز تقال میدر اتاق را باز می

 .نگردموهایش را رها کرد و با نیشخند به اون می

 .لرزیدبهاری که دلش دریای خون بود، از ترس و خشم، مثل بید می

 .دوباره در دلش نام خدا را صدا زد

 .کردخدایی که تنها امیدش بود، چشم بست و زیر لب آیت الکرسی را زمزمه می

 !گربه کوچولو؟کنی چیه؟ ساکت شدی؟ چرا دیگه داد و فریاد نمی -

 .انگیز ادوارد را ببیندی نفرتخواست چهرهداد، نمیاش را محکم روی هم فشار میبهار چشمان اشکی

اش درد گرفته بود، دیگر تحمل این همه سختی را نداشت، تنها آرزویش در آن لحظه قلبش از بی کسی

 .فقط مرگ بود

 .کردهای پیراهنش را باز میاما ادوارد خیلی سرخوش دکمه

 .ای کز کردهی ملوسی بود که در گوشهاز نظرش بهار همانند گربه

 .داردآرام به سویش قدم برمی

 .گرفتبا صدای هر قدمش ضربان قلب بهار باال می

 !آمد؟دیگر حتی از خدا هم ناامید شده بود! چرا کسی به کمکش نمی

کند خود را از او جدا و دوباره سعی میکشد دست ادوارد که دور کمرش حلقه شد، از ترس جیغ بلندی می

 .کند

 :ادوارد با لحن چندشی در گوشش میگوید

 .جور پنجه بنداز، من گربه وحشی رو بیشتر از آرومش دوست دارمآفرین، همین -

 :زدداد تا شاید از دستان ادوراد رها شود، فریاد میطور که خودش را تکان میبهار همان

 .فت رو بهم نزن عوضیولم کن آشغال، دست کثی -
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 .های کوچکش توان مقابله با هیکل غول پیکر ادوارد را نداشتنداش تخلیه شده بود، مشتتمام انرژی

گذارد و با لذت به بهاری که دیگر نای تکان خوردن نداشت نگاه ادوارد، دستانش را دو طرف سر بهار می

 .کندمی

د اینکه دیگر توانی برایش نمانده بود؛ ولی دوباره تالشش خورد. با وجوبهار حالش از این نزدیکی بهم می

 .کرد تا بتواند از دست این خوک کثیف خالص شودرا می

چتر سیاهش را بر دلش پهن کرده بودو تا از این شــ ـراب ناب سیراب  "هــ ـو*س"خوک کثیفی که 

 .گرفتشد، دلش آرام نمینمی

 .گیردکند و با همه توانش از ادوراد فاصله میجمع می بهار تمام نیروی باقی مانده در وجودش را

 :برای بار آخر شانسش را امتحان کرد و فریاد بلندی زد

 !خدایا کمکم کن -

اگر به خاطر .امیر پس از تمام شدن کارش، خسته از خرده فرمایشات ادوارد به محل کارش برگشت

 .آمدبرادرش نبود هرگز به اینجا نمی

ای به او گفته بود که به کاراکاس خبر به اینجا آمده و بعد از چند ماه در نامهل پیش بیبرادری که چند سا

 .کند خیلی خوب استآمده و جایی که در آن زندگی می

امیر بعد از اینکه منصور را کشت و دختری که آن چند وقت به او عالقه مند شده بود را فراری داد، با خود "

 .الف نرودعهد بست دیگر به سوی کار خ

اش شروع به کار کرد و همزمان دوباره به خانه پایین شهرشان برگشت. در یك مکانیکی نزدیك به خانه

 .گشت؛ ولی هیچ کجا پیدایش نکردهم دنبال بهار می

دانست عشقش کجاست و در چه فکر و ذهنش شده بود بهار. تقصیری نداشت، عاشق شده بود؛ ولی نمی

 .حال است

 .فرستادرایش نامه و مقداری پول میامید هر ماه ب

 .اما امیر هیچگاه به آن پول دست نزد و محکم روی قسمی که خورده بود مردانه ایستاد
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کرد حتما ای از امید بدستش نرسید. اوایل زیاد برایش مهم نبود، پیش خودش گمان میتا اینکه دیگر نامه

هایی که خودش برای امید وقتی جواب نامهدرگیر کارش شده و وقت نامه فرستادن را ندارد؛ اما 

 .رسید، کم کم دلواپس تنها برادرش شدفرستاد هم به دستش نمیمی

از دار و دنیا همین یك برادر را داشت و به هیچ وجه دوست نداشت اتفاقی برایش بیافتد، روزها از پی هم 

 .گذشتند و هیچ خبری از امید نبودمی

 .راهی به جز آمدن به کاراکاس و خبر گرفتن از برادرش را نداشت توانست ساکت بماند،دیگر نمی

به همین خاطر ساک سفرش را بست و قاچاقی خودش را به کاراکاس رساند؛ چون پولی نداشت مجبور 

 .فرستاد استفاده کندهایی که امید ماهیانه برایش میشد از همان پول

 .های خالف راه پیدا کنددر یکی از خانه بعد از کلی سختی که در غربت به جان خرید، توانست

گذراند؛ اما هیچ خبری از او بدست ها را میاو تك و تنها در پی پیدا کردن برادرش بدترین سختی

 .آوردنمی

 .کرد حتما توهم زده استزمانی که بهار را اینجا دید آنقدر شوکه شده بود که با خود فکر می

 .گذراند، در سالن خانه ادوارد نشسته بودزش را میعشقی که دو سال با رویایش شب و رو

 "باورش سخت بود ولی بهارش واقعی بود"

بعد از اینکه آن کشیده را از بهار خورد نه تنها ناراحت نشد؛ بلکه حس زیبای خفته در درونش، دوباره 

 .شعله انداخت به قلب بیتابش. حس خنکی که وجودش را در برگرفته بود

 .برایش مقدس بهارش پاک بود و

 .گذشت برای مردمشدختری که از خود می

 ".قسم خورد تا آخرین قطره از خونش بهار را تنها نگذارد و به او کمك کند

 !کمی برایش عجیب بود! خانه ادوارد در این وقت شب زیادی ساکت بود! از محافظانش هم خبری نبود

 .دیدبا تعجب نگاهی به اطراف انداخت؛ ولی کسی را نمی

ی سالن به حیاط مخفی خانه که پشت ساختمان بنا شده بود، نگاهی انداخت، با دیدن جمع از پنجره

خندیدند ، فهمید که بردند و سرخوش نوشیدنی حرام میخوردند و می محافظان و دنیل که پیك باال می

 .اوضاع از چه قرار است
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 .کنددهد و به سمت حیاط پشتی حرکت مینفسش را بیرون می

 .داد آنجا جمع شوند؛ یعنی اینکه هیچ کسی نباید در ساختمان باشدقتی که ادوارد دستور میو

 .هنوز دستش به در نرسیده بود که صدای فریاد کمك خواستن بهار به گوشش رسید

 .با ترس به پشت سرش برگشت

 .خواستمطمئن بود صدای بهارش بود که کمك می

 .چیزی مثل جرقه به ذهنش خطور کرد

 ...ند ادوارد بخواهدنک

 .خواست بکند نداشتخشم سرتا سر وجودش را فرا گرفت، دیگر کنترلی روی کاری که می

 .ها باال رفت و خودش را به اتاق ادوارد رساندبه سرعت از پله

 .کردهای بهار قلبش را مچاله میصدای ضجه

د، سریع خودش را به ادوارد ی روبرویش، خون به چشمانش جهیدر اتاق را باز کرد، با دیدن صحنه

 .رسانید و محکم دستش را دور گردنش حلقه کرد

 .به فارسی شروع کرد به فحش دادنش

 .پدر و مادرکشمت آشغال، دست کثیفت رو قلم می کنم بیناموسِ عوضی، میبی -

 .توانست کاری بکنددید؛ اما نمیادوارد شوکه شده بود، مرگ را نزدیك می

 .میر را گرفته بودخون جلوی چشمان ا

 .گرفتکشت دلش آرام نمیداد و تا او را نمیگردن ادوارد را محکم فشار می

وجود، این را هم حرام مُرد، همانند منصور بیخواست به بهارش دست درازی کند، باید میاین حیوان می

 .کردمی

 .لرزیدیك لحظه نگاهش به سمت بهار رفت که در خود جمع شده بود و می

 کشید؟ا این دختر باید این همه سختی میچر

 .غم در دلش النه کرد

همین غفلت باعث شد ادوارد با پا محکم به شکمش بکوبد و خود را از زیر دستان پر قدرت امیر رها 

 .سازد
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 .زندهمین که امیر روی زمین میفتد، رویش خیمه و مشت محکمی به صورتش می

 .شودرد حمله ور میکشد و به سمت ادوابهار جیغ بلندی می

 .کوبد تا کاری کند دست از مشت زدنش به امیر برداردهای کوچکش به کمر ادوارد میبا مشت

کرد. دستانش را دور گردن امیر حلقه کرد ادوارد این محافظ خائنش را که قصد جانش کرده بود، رها نمی

 .دادو محکم فشار می

که به سر و صورتش خورده بود گیج شده بود و هایی امیر نفسش تنگ شده بود، به خاطر مشت

 .توانست از خودش دفاع کندنمی

 .شدتر میرفت و نفسش بریدهچشمانش سیاهی می

 .اندازدشود و سنگینی وزنش را روی امیر میولی در یك لحظه دستان ادوارد شل می

 .کشدعمیقی میبندد و نفس کند، چشمانش را میامیر جسم سنگین ادوارد را از خود جدا می

 .آورد کارش تمام بودتا یك قدمی مرگ پیش رفته بود. اگر ادوارد کمی دیگر به گردنش فشار می

 .جان و با چشمانی باز روی زمین افتاده بودرود که بینگاهش به سمت ادوارد می

 .بردصدای لرزان و بریده شده بهار، نگاه امیر را به سمتش می

 !هاش بازه...اره اون..اون مرده؟ن میره...من...من آدم کشتم! چشممن کشتمش؟! داره ازش خو -

 .افتدلرزش دستانش به قدری زیاد بود که کلت از دستش روی زمین می

 !بهار نگاهش به ادوارد بود و فکرش به چند دقیقه پیش 

ز چنگال یر را اگشت تا با آن بتواند امهایش کاری از پیش نبردند، با هراس دنبال چیزی میوقتی که مشت

 .آن حیوان در بیاورد

را بردارد، شاید  " P 239 " تر کلتنگاهش به اسلحه ادوارد افتاد، مغزش به او فرمان داد تا هر چه سریع

 .کن اسلحه هم در کنار کلت و روی پاتختی کنار تخت بوداز شانسش بود که صدا خفه

 .داد کن را توی لوله تفنگ جاسریع به همان سمت رفت و خفه

 !نگاهی به خشابش کرد، وقتی از پر بودنش مطمئن شد به سمت ادوارد برگشت

توانست از پشت به او تیر بزند؛ زیرا با این فاصله کم ممکن بود تیر از ادوارد عبور کند و امیر را هم نمی 

 .مورد اصابت قرار دهد
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 .گیری تیر را رها کردخود را به سمت چپش رسانید و بعد از هدف

 !ر درست باالی گوش ادوارد فرود آمد و در عرض چند ثانیه او را به کام مرگ فرستادتی

شود که چگونه خون از سر سوراخ افتد و خیره به ادوارد میبهار با یادآوری صحنه مرگ روی زمین می

 .روداش میشده

بلند کرد و به سمت بهار های خونی اتاق امیر تازه متوجه اوضاع شده بود، با زحمت خود را از روی پارکت

 .رفت

هایی که از ادوراد خورده بود، شانس آورده بود که فکش نشکسته کرد، با آن مشتلب و دهانش درد می

 .بود

 .گفتبهار مات ادوارد شده بود و گهگاهی چیزهایی زیر لب می

 .آمد، ولی خودش خون یك نفر را ریخته بودهمیشه از خون بدش می

ای خواست دستش به خون آغشته بشود؛ حتی اگر آن یك نفر ادوارد باشد که ذرهش نمیگاه دلاما او هیچ

 .بو از انسانیت نبرده بود

بارها فرصت داشت منصور یا دنیل را بکشد و خودش را از جهنمی که برایش درست کردند خالص کند 

 !ولی این کار را نکرده بود

 چه شد که االن دستش به خون ادوارد آلوده شد؟

 .کندگیرد و آرام موهایش را نوازش میقراری بهار را نداشت، در آغوشش میامیر که طاقت بی

 :گویدآرام در گوشش می

 .ذارندمون نمیهاش بیان اینجا و این صحنه رو ببینند، زندهبهار باید از اینجا بریم، اگه محافظ -

 .این حیوون رو به درک فرستادیکنی فنچ کوچولو؟ تازه باید خوشحال باشی که به چی نگاه می

 .کرد که حسرت این چند سالش بودها آرامشی را تجربه میبهار بعد از مدت

 .دوست نداشت از آغوش امیر جدا شود

د که گویی کوبیی ستبر امیر میتابش شدت گرفته بود و خودش را چنان به سینهامیری که تپش قلب بی

 .خواست از تن جدا شودمی
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افتد دوباره ابروهایش گره ی عشقش میگیرد، نگاهش که به لباس پاره شدهفاصله می کمی از بهار

ن بیند خودش پیراهگیرد؛ ولی وقتی واکنشی از او نمیآورد و به سمت بهار میخورد، پیراهنش را در میمی

 .شودهایش میکند و مشغول بستن دکمهرا تنش می

 :گویدمی ها با لحن مهربانیهمزمان با بستن دکمه

بینی مثل یه حیوون جون دونم برات سخت بوده؛ ولی تو بهترین کار رو کردی، اونی که میخانمی می -

 .کردداده و مرده، کسی بود که به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمی

 .زندبندد و لبخندی به روی بهار میدکمه آخر را هم می

 .آفرین دختر خوب، تا دیر نشده بلند شو بریم -

انداخت، طاقت دیدن های صورت و لبان باد کرده امیر بود، چیزی در دلش چنگ میار نگاهش به زخمبه

 .های امیر را نداشتزخم

 .ی یك حیوان دیگر میشدرسید دوباره طعمهاین پسر به گردنش حق داشت، اگر او نمی

 .شودکشد و از جایش بلند میآهی می
*** 

 :هوراد

 :و گوشش قرار داد و آروم گفتسعید دستش را روی هدفون ت

 خوره؟تا حاال که وضعیت سفید بود، احمدرضا از اون باال چیز مشکوکی به چشمت نمی -

 :صدای احمدرضا تو گوش من هم پیچید

 !طور با احتیاط برید جلونه، همین -

 .خیلی خب، پس اگه مورد مشکوکی دیدی زود بگو -

 .سعید نگاهش رو سمت من آورد

 !قدر خلوت ندیده بودم؟نظرت یکم عجیب نیست؟ تو این چند روز تا حاال اینجا رو اینهوراد به  -

 .سر جام ایستادم و نگاهی به اطرافم انداختم

ه های مرمری زیبا گذاشتاش مجسمهساختمون ادوراد، حیاط بزرگ و بسیار زیبایی داشت. گوشه به گوشه

 .کرداش رو دو چندان میبودن که زیبایی
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تر کرده یکی در وسط بود که دو طرفش رو، درخت و بوته کاشته بودن که این، کار ما رو هم راحتراه بار

 .شدکردیم و اینطوری کسی متوجه ما نمیها حرکت میبود؛ چون از بین درخت

ا کردیم دو یا سه نفر اینجادوارد نگاه می یگفت، خیلی عجیب بود! هر وقت به حیاط خونهسعید درست می

 .دادن؛ ولی حاال اثری از هیچ کس نبودانی مینگهب

 :در جواب سعید گفتم

 .برای من هم عجیبه؛ ولی باید خیلی مراقب باشیم، ممکنه همین دور اطراف باشن -

مون جز به جز بیرون ساختمان رو بررسی سرش رو تکون داد و دوباره به راهمون ادامه دادیم، با نگاه

 .کردیممی

 .مون همه چیز رو زیر نظر داشتنم از طبقه باالی محل اقامتاحمد رضا و وانیا ه

اگر دنیل رو پیدا نکنیم مجبوریم دست خالی به کشور برگردیم؛ چون از سازمان پیامی دریافت کرده بودیم 

 .که باید هرچه زودتر بگردیم

 .به در ورودی سالن رسیدیم، با احتیاط در رو باز کردم

 .رد خونه شدیماول سعید و پشت سرش هم من وا

 .ی چند نفر ما رو به سمت پنجره کشوندکمی جلوتر که رفتیم، صدای خنده

 :طور که نامحسوس نگاهش به بیرون بود، گفتسعید همون

 !پس بگو چرا اینجا شده خونه ارواح! نگو آقایون برای خودشون ضیافت راه انداختن -

 :کمی مکث کرد و با تردید پرسید

 !ایه دنیل راد نیست؟هوهاونی که پیراهنش ق -

 !از گوشه پنجره نگاهی به بیرون انداختم، دیدمش

الخمر بدبخت رو ببین چطور خودش رو از پنجره فاصله گرفتم ،پوزخندی زدم: آره خودشه، دنیل راد...دائم

 !مثل موش اینجا پنهان کرده بود

 حاال چطور بین این همه آدم، دنیل رو گیر بندازیم؟ -

مئن شدیم اینجاست برای امشب کافیه، به نظر من االن برگردیم خونه، فکرهامون رو روی همین که مط -

 .ی درست و حسابی برای دستگیریش بکشیمهم بریزیم و یه برنامه و نقشه
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 .گردیمدرستش هم همینه، پس برمی -

 .هنوز چند قدم دور نشده بودیم که صدای باز شدن در باعث سرجامون سیخ بایستیم

 .ها نگاه کردمی پلهبه باال

 .کردهای سبز رنگ بهار قفل شد، که با تعجب نگاهم مینگاهم تو چشم

 .اش رو به سمت ما نشونه گرفتپسری که کنارش ایستاده بود سریع دستش رو باال آورد و کلت کمری

 :دستش رو روی ماشه گذاشت، به انگلیسی و با صدای تقریبا بلندی گفت

 .هاتون رو بذارید روی سرتون، زود باشیدشید، دراز بکشید و دستخواید کشته ناگه می -

 .کردهای در هم به من و سعید نگاه میدوباره به بهار نگاه کردم که با اخم

 ...6...9کنم شمارم اگه دراز نکشیدید شلیك میتا سه می -

 :ذاشت و گفتبهار نگاهی غمگین به من انداخت و آهی از ته دل کشید، دستش رو روی اسلحه گ

 .ها مامور هستنات رو بنداز، اینامیر اسلحه -

حق داشت ناراحت باشه، اینقدر دنیل فکرمون رو به خودش مشغول کرده بود که به کل بهار رو فراموش 

 .کرده بودیم

پسری که حاال فهمیده بودم اسمش امیره، نگاهی به بهار و سپس به ما انداخت، دستش رو پایین انداخت 

 .بهار از پله پایین اومدو با 

 :سعید آروم در گوشم گفت

 ست؟نیروی نفوذی ما این دختره -

 .آویو دیده بودمش الغرتر شده بودسرم رو تکون دادم و به بهار چشم دوختم، از زمانی که تو تل

تیم تونسمیداد، معلوم نبود چه زمانی کار بزرگی انجام داده بود، اگه بهار اطالعات دنیل رو به سازمان نمی

 .دوباره از مکانش خبردار بشیم

 .هدونست بهار اینجا جاسوسی میکنشك میشناختمش؛ ولی هر کی که بود بینگاهم سمت امیر رفت، نمی

 .داشتصورتش بدجور زخمی بود و خیلی شل و ول قدم برمی

 !بدزده اش رو از ماکرد نگاههاش تو هم بود و سعی میبهار روبروی ما ایستاد. هنوز اخم

 :جا به فارسی گفتاما امیر به سمت پنجره رفت و بیرون رو نگاه کرد، از همون
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ی رییسشون رو ببینن، خارج شدنمون از اینجا غیر باید هر چه زودتر بریم، اگه این الشخورها جنازه -

 .ممکن میشه

 :با تردید پرسیدم

 منظورت چیه؟ -

 :خواست جواب بده که بهار نگذاشتامیر می

 .اگه امشب نتونید دنیل رو دستگیر کنید، بعدا گیر انداختنش براتون سخت میشه -

 :ها اشاره کرد و ادامه دادبه باالی پله

ی ادوارد اون باالست و اگه دنیل بفهمه رفیقش کشته شده، بدون شك از اینجا میره و یا جای جنازه -

گه قصد ندارم این کار رو ادامه بدم، گیر جایی هم که من دیکنه، از اوندیگه خودش رو گم و گور می

 .انداختنش سخت میشه

 !تمام معادالتم بهم ریخته بود! چه طوری می تونستیم بین این همه محافظ، دنیل رو دستگیر بکنیم؟

 :سعید نگاهی به بهار و امیر انداخت

ساختمون ادوارده خیلی خب، شماها سریع از اینجا خارج بشید و به خونه دو طبقه که درست روبروی  -

 .برید

 :امیر صورتش رو از درد جمع کرد و بعد از مکث کوتاهی گفت

هایی که بیرون نشستند، اگه ده لیتر آب شنگولی بدن باال اینجا موندن دیوونگیِ محضه، اون گردن کلفت -

 .باز هم هوشیارن و خطرناک

 :دوباره سعید به حرف اومد

تمونه و تا به دام انداختنش راهی نمونده رو اینجوری رها کنیم، به هر تونیم دنیلی که االن تو مشما نمی -

 .حال یه جاهایی باید ریسك کرد

 های سالن، خودمونمون رسید، سریع نشستیم و پشت مبلها که به گوشی یکی از اون آدمصدای خنده

 .رو پنهان کردیم

 .شناختماین صدای کشدار رو خوب می

 بهار...عشقم...کجایی؟ -
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دم کرصدای خود کثیفش بود، کثافتِ لجن، هنوز مرگ سپهر رو فراموش نکرده بودم، ثانیه شماری می

 .های خودم بکشمشای که با دستواسه لحظه

 .کردندها به زبان اسپانیایی چیزهایی رو بلغور میچند تا از محافظ

 .ور گرد کرده بودهای امیر رو بدجکه البته من چیزی متوجه نشدم؛ ولی هر چی که بود چشم

 .نگاهی نامحسوس بهشون انداخت

 .ها متوجه نشن سعی کرد به من نزدیك بشهی کمی داشت، طوری که محافظبا من فاصله

 :آروم لب زد

 .افتیممون اینجا گیر میخوان به اتاق ادوارد برن، اگه جلوشون رو نگیرید همهها میاین -

 .با احتیاط از پشت مبل نگاهشون کردم

شون هم باالی سر دنیل که روی مبل رفت و یکی دیگهها باال میها از پلهگفت یکی از اونیر راست میام

 .ولو بود، ایستاده بود

 .کن نصب کرده بود، دستم دادامیر کلتش رو که روش خفه

 .تونم تیراندازی کنمبگیرش، من با این حالم نمی -

 .اسلحه رو ازش گرفتم

 !تر از اون چیزی بود که بخواهد فرار کنهحال، چشمهاش بسته بود، بینگاهی به دنیل انداختم

 .از همون گوشه به سمت محافظش تیراندازی کردم که در یك چشم بهم زدن روی زمین افتاد

به سعید نگاه کردم و با نگاه ازش خواستم به سمت دنیل بره، حیف که باید بفهمیم نیروی نفوذیش تو 

 .خواست یه تیر هم تو مخ اون خالی کنمدلم می سازمان کیه وگرنه خیلی

 .سعید از جاش بلند شد و به سمت دنیل رفت

 :رو به امیر و بهار گفتم

 .شما بهتره زودتر از اینجا برید، ما هم کمتر از نیم ساعت دیگه اونجاییم -

 :کلتش رو دستش دادم و گفتم

 !ممکن الزمت بشه، فقط این رو نیاز دارم -

 .سرش جدا کردم و روی کلت خودم جا انداختم کن رو ازخفه
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 .ها رفتمبه سرعت سمت پله

 !اش اجازه ورودش رو بدهمحافظ ادوارد پشت درایستاده بود، منتظر مونده بود تا رییس مرده

 .بدون معطلی اسلحه رو به سمتش نشونه رفتم و شلیك کردم

ع تفنگش رو سمتم گرفت، سوزش بدی رو تو ام متوجه شد و سریولی از شانس بدم ،زودتر از تیر اندازی

 .کردمدستم حس می

 .بار تیرم رو درست تو مغزش خالی کردمولی کم نیاوردم و این

 .ها پایین اومدمسوخت، از پلهدستم بدجور می

 .بردکشون به سمت در ورودی میسعید دنیل رو کشون

 .ای تیر اون نره خر سربرسندها هم با صدی محافظبه کمکش رفتم، هر لحظه ممکن بود بقیه

 !حالت خوبه هوراد؟ از دستت داره بدجور خون میره -

 .با وجود درد شدیدی که داشتم، سرم رو به معنای چیزی نیست تکون دادم

*** 

 :وانیا

روی تخت نشستم و سعی کردم بهار رو آروم کنم، شاید هیچ کسی حتی خود من، نتونه درکش کنه! ندونه 

 .کنهجوری مثل ابر بهاری گریه میاین چند وقته تحمل کرده که حاال داره این هایی روچه سختی

مین تونست هاش هم میهاش از اتفاقات امشب و کاری که کرده بود گفت و قطعا دلیل آشفتگیبین گریه

 .باشه

 .قرار ببینمشطور بیخواست اینهاش متوجه نشدم؛ ولی اصال دلم نمیهر چند چیز زیادی از حرف

 :دادم، گفتمهاش رو ماساژ میجور که شونههمون

قدر گریه نکن، هرچی بوده تموم شده، امیدوارم امشب بتونن دنیل رو گیر بهار جان، بس کن گلم، این -

 .مون بعد از این همه سختی، یه نفس از سر راحتی بکشیمبندازن، تا همه

 :های خیسش بهم نگاه کردبا چشم

کشم، دیگه توان ادامه دادن ندارم. من تو این چند هفته بدترین و نفرت ه، دیگه نمیوانیا دلم خیلی گرفت -

 .انگیزترین روزهای عمرم رو گذروندم
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 .روز و شبم رو کنار کسی سر کردم که قاتل پدر و مادرم بود، قاتل خوشبختیم

 !گمفهمی چی میای، میوانیا تو داغدیده

 .خوام، به قرآن دیگه خسته شدمگی آروم میخوام، یه زندمن فقط یه ذره آرامش می

ای نمیتونستم بگم؛ چون درد من هم همین بود، من خودم تو آغوش گرفتمش، برای دلداریش هیچ کلمه

 !یکی رو الزم داشتم که دلداریم بده، بهم قوت قلب بده

کردن؛ ولی دلم کار داد، با وجود اینکه کنجکاو بودم برم ببینم چهصدای سعید خبر از اومدنشون می

 .خواست بهار رو با این حال اینجا رها کنمنمی

 .بعد از مدت کوتاهی که بهار تو آغوشم بود، کمی ازش فاصله گرفتم

 .اش نگاه کردمهای بستهبا تعجب به چشم

اش خبر از هایی که هر دونهداد خوابیده، صورتش خیس از اشك بود، اشكهای منظمش نشون مینفس

 .دادمی دردهای درونش

 .آهی کشیدم و اون رو روی تخت خوابوندم

 .از اتاق خارج شدم و در رو آروم پشت سرم بستم

 .هاش رو بسته بودپسر جوونی که همراه بهار به اینجا اومده بود، تکیه زده به دیوار، چشم

 .کردهمیهاش از این پسر هم گفته بود و اینکه این چند وقت که اینجا بود امیر کمکش بهار تو حرف

اش کامال شرقی بود. موهای سیاه خورد بیست سه چهار ساله باشه، چهرهاش میبهش زل زدم، به قیافه

های و ابروهای پر پشت و کشیده، لب و دهنش هم کامال مردونه بود. از نظر هیکل هم یه چیزی تو مایه

 !تر از هوراد بودهوراد و یا شاید کمی عضالنی

 .ها و دهنش بودصورتش به خصوص دور چشمهای خیلی بدی رو زخم

م زددونستم کیه و یا واسه چی به بهار کمك کرده؛ اما حسم بهش اصال بد نبود، در واقع حدس مینمی

 .پسر خوبی باشه

 :هاش رو باز کرد، من که اصال انتظارش رو نداشتم دستپاچه گفتناگهان چشم

 .سالم -

 :کرد و بدون اینکه جواب سالمم رو بده، پرسیدنگاهم می بارید، همونجور ماتاز نگاهش خستگی می
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 بهار حالش خوبه؟ -

 "بهاری که برخالف اسم با طراوت و قشنگش، دلش خزون بود"

 مگه میشد با اون اوضاع و احوالش بگی حالش خوبه و مشکلی نداره؟

 .داید و کمی استراحت کنیفعال خوابیده؛ اما حالش اصال تعریفی نداره. شما هم بهتره به طبقه باال بی -

 .فهمم تو اتاق مشترک سعید و احمدرضا هستندها باال رفتم، از صداها میمنتظرش نموندم و خودم از پله

 .چند ضربه به در زدم و بعد از مکث کوتاهی در رو باز کردم

 !وارد که شدم، با دیدن دنیل که روی تخت با دست و پای بسته خوابیده بود، جا خوردم

 ردید جلو رفتم، خدایا یعنی باور کنم خواب نیست؟ یعنی واقعا این حیوون دنیله؟با ت

کردم. حس تنفر و انتقامم بیدار شده بود، با مشت هام سرعت گرفتند، به هیچ چیز جز دنیل نگاه نمیقدم

 :به جونش افتادم و پشت سر هم بهش مشت کوبیدم، با داد گفتم

 کشمت کثافت،دم میآشغال پست فطرت، قاتل کثیف. خو -

 . نگاهشو به صورتم انداخت . بی حال بود و ذاللت از سر تا پاش می بارید

 .گفتمی آخ فقط حالیبی  زدم و دنیل با همونضربه ها رو با تمام وجودم بهش می

می دونی من کی ام . آشغال . من دختر رضا یوسف نژادم . همونی که با بی رحمی و نامردی خودش و  _

 . و سوزوندیزنش ر

تونست جلو خواست دیگه ادامه ندم هم، نمیهق هقم کل اتاق رو پُر کرده بود ، صدای سعید که ازم می

 دارم باشه.با حرص فقط می زدمش

 فکر نمی کردی یه روز گیر بیفتی . به خیالت تقاص پس نمی دادی . بمیر .. بمیر کثافت _

زدم به قدری بود که دنیل از درد، دست و پاش رو دادم، شدت ضربه هایی که میزدم و فحشش میمی

 .جمع کرده بود

 می آروم دلم تا  اش می کردمهام خفهخواست همین االن با دستهیچ چیز جلو دارم نبود، فقط دلم می

 .گرفت

 

 .دستی من رو به زور از دنیل جدا کرد و محکم در آغوش گرفت
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 :دادصدای آرامش بخش هوراد بود که گوشم رو نوازش 

جوری خودت اذیت میشی. مطمئن باش اگه بهش نیاز نداشتیم، تا حاال صد دفعه آروم باش عزیزم، این -

 .کشته بودمش

 .هام دوباره راه خودشون رو پیدا کردند و سرازیر شدنداشك

 :اش فشار دادمسرم رو به سینه

 تونه فرار کنه،این کثافت باز هم میخوره، هوراد برگردیم، بیا زودتر از اینجا بریم، حالم ازش بهم می -

باید زودتر ببریمش تا قصاصش کنند، باید تاوان خون پدر و مادرم و سپهر رو پس بده خون اونایی که 

 .ریخته .، هوراد زودتر ببریمش

 . هیس .. آروم باش . بهت قول میدم به زودی تاوان کارهایی که کرده پس بده . آروم باش عزیزم_

 .گونه رو سرم کشید و بعد از چند ثانیه گرمایی وجودم رو فرا گرفتدستش رو نوازشاز روی روسری 

 !اشك چشمم قطع شد و دهنم از تعجب باز موند

 .تعجبم اونقدر زیاد بود که حتی نمیتونستم نفس بکشم

و  دای که مثل رعد و برق وجودم رو در برگرفته بوی پیشونیم نشسته بود، بـ ــوسههای هوراد گوشهلب

 .بهم گرما بخشید

 !هاش رو جدا کرد و جریان نفس من رو هم آزادهای تقریبا طوالنی لببعد از ثانیه

 :آروم در گوشم گفت

جوری اشك نریز، یك درصد به این فکر کن، شاید یه نفر باشه که طاقت دیدن این هیچ وقت این -

 .ها رو نداشته باشهاشك

*** 

 :هوراد

 .دادمهای قلبم گوش میفته بود و فقط به صدای تپشسوزش دستم به کل یادم ر

 .صدا بوددار قلبم شده بود، آروم و بیوانیا، دختری که این روزها سکان

 .نگاهی به اتاق انداختم، سعید و احمدرضا رو ندیدم، حتما وقتی ما دو تا رو دیدن از اتاق خارج شدند

 :دوباره بهش گفتم
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 آروم شدی؟ -

 :در حالی که سرش رو پایین گرفته بود با خجالت گفتبرخالف دفعه قبل، 

 .آره خوبم -

 !بعد بلند شد تا از اتاق خارج بشه

 .اما من یه چیزی مثل کنه به جونم افتاده بود

 .وانیا اونقدر از دیدن دنیل شوکه شده بود که حتی نیم نگاهی به سمتم ننداخته بود

د های ریخته شده روی رکابی سفینشد؛ بلکه مطمئنم خونام به همین خاطر نه تنها متوجه دست تیرخورده

 .رنگم رو هم ندید

 .شانس آورده بودم که دستم فقط یه خراش سطحی برداشته بود، اما خون زیادی ازش رفته بود

جا مجبور شده بودم تیشرت خاکستری روشنم رو از تنم خارج کنم و با کمك سعید دور دستم همون

 .شده هنوز روی دستم بودببندم، ولی رد خون خشك 

 !دوست داشتم واکنش وانیا رو نسبت به دست زخمیم ببینم

 .دادترسیدم مثل دفعات قبل ضد حال بخورم؛ ولی خب اون حسه بدجور قلقلکم میهرچند که می

 .یه نگاه به دنیل انداختم که مثل یك جنازه روی تخت ولو بود

 !هاونقدر خورده بود که اگه نمیره از شانس سگیش

 .وانیا هنوز دستش به دستگیره در نرسیده بود که آخ بلندی گفتم، زیر چشمی حواسم بهش بود

 با تعجب به سمتم برگشت، همین که متوجه دستم شد، چند قدم رفته رو برگشت و جلوم ایستاد،

 :با صدای لرزونی پرسید

 هوراد دستت چی شده؟ این خون چیه رو دستت؟ -

 .هاش پر آب و دوباره اشکش جاری شدشمشاید کمتر از یك ثانیه چ

ها برای منه؟ آره دیگه پسر، خانم کوچولو دل سنگِ من، برای من اشك میریزه؟ یعنی باور کنم این اشك

 .تا من رو دید اینجوری شد

کرد رو پس بزنم؛ ولی هام میخواستم این لبخندی که داشت، خودش رو به زور مهمون لبهر چی می

 !مگه میشد؟
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 کرد گره تیشرتم رو باز کنه،ا دستش رو بلند کرد و روی دست زخمیم گذاشت، سعی میوانی

 :با صدای آروم و لرزونش گفت 

کار کردی با خودت؟ واسه چی مراقب خودت نبودی؟ چرا این رو بستی روش؟ نمیگی دستت عفونت چه -

 کنه؟می

 .زد، گره تیشرت رو باز کردجور که مواخذه کنان حرف میهمون

 .ام کوبیدتر از قبل، خودش رو به سینهقرارنگاه خیسش با نگاه عاشق من یکی شد و قلبم بی

 تاب منای تپشهای دل بی

 ای سرود بیگناهیها

 ای تمناهای سرکش

 ای غریو تشنگی ها

 در کجای این مالل آباد

 من سرودم را کنم فریاد؟

 آوازدر کجای این فضای تنگ بی

 پرواز؟ من کبوترهای شعرم را دهم

 "فریدون مشیری"

قدر قشنگ حالم رو دگرگون کرد که اگه مثل دخترا به هیچ وجه دوست نداشتم این لحظه تموم بشه، این

 !غش و ضعف میرفتم هم عجیب نبود

 .هایی که به در میزد، نگاهمون از هم جدا شدبا صدای احمد رضا و ضربه

 .دادمنفسم رو با صدا بیرون فرستادم و بهش اجازه ورود 

 :های بسته پشت سر هم گفتداخل شد و با چشم

 !یاهلل...یاهلل -

 .با اینکه مثل همیشه بدموقع سررسید؛ ولی این دفعه رو باید ممنونش باشم

 .یه نگاه به وانیا انداختم، دستش رو از روی بازوم برداشت

 .آوردیسرش رو پایین گرفته بود و محکم به تیشرت خونیِ من که تو دستش بود فشار م



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | نفوذی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 178 

 .با صدای احمدرضا نگاهم رو از وانیا گرفتم و به اون چشم دوختم

 !دفعه هم، اون سعید چلغوز من رو فرستادباور کنید این -

خی، بذار هر وقت خواهر وانیا اومد بیرون من میرم دست هوراد رو حاال هی من بهش میگم بابا، بیخی

 !فترکنم؛ اما مگه تو گوش کرش فرو میپانسمان می

کرد و تو همون حالت روش رو به یه سمت دیگه گرفته بود؛ اما گهگاهی دزدکی یه نگاه به سمت ما می

 .زدهاش رو میحرف

 .ام گرفته بوداز کارش خنده

 :وانیا با یه حالت آشفته به سمت در رفت ولی قبل از خارج شدن خطاب به احمدرضا گفت

تیشرت کثیفی که روش بسته بودن امکان عفونتش  لطفا زخمش رو خوب ضدعفونی کنید، با اون -

 .باالست

 .بست رو ندیدهام نقش میاز اتاق بیرون رفت و خدا رو شکر لبخند گل و گشاد که داشت رو لب

های کردم، با دردی که تو دستم پیچید، آخ بلندی گفتم و از فکر و خیالتو هوای عاشقی خودم سیر می

 .شیرینم خارج شدم

 !آورداحمد رضا نگاه کردم که با حرص به دستم فشار میبا اخم به 

 .کشیدپنبه آغشته به بتادین رو محکم رو زخمم می

 :با عصبانیت گفتم

 !تر میشهدی زخمش که عمیقتر، اینجور که تو رو دستم فشار میچته تو؟ یکم آروم -

 :با ظاهری خونسرد گفت

 

حاال یکم هم درد بکش، چی میشه مگه؟! در  بهت خوش گذشته، زیادی خوش خوشانت شده بوده، -

 !ضمن من پنج سال ازت بزرگترم و احترامم واجبه، هیچی نگو بذار زخمت رو پانسمان کنم

 :تر از قبل گفتآروم

 .اندازهدونه من هم دلتنگ اهل و عیالمم و از اهل منزل دورم، راه به راه دلم رو آب میمی -

 .مدرضا بیشترام صدادار شد و فشار دست احخنده
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 :های درهم وارد اتاق شد و نگاهی برزخی به احمدرضا انداختسعید با اخم

 !های اون پسره رو پانسمان کن؟تو چرا اومدی اینجا؟ مگه نگفتم اول زخم -

 :کرد گفتاحمدرضا در حالی که دستم رو بخیه می

وسط راه وانیا خانم صدام زد که هی  رو باند پیچی کنم که x خواستم برم تو اتاق کناری، آقایمن هم می -

 !هامیره، سر جوونی بیوه شدم، یکی به دادم برسه و از این حرفهوار شوهرم داره می

 .من هم گفتم برم داش هورادمون رو از چنگ عزراییل در بیارم، این شد که دیگه اومدم اینجا

 !کردم که با چشم ابرو تهدیدم کردمبا تعجب نگاهش می

 .کشونهام رو به نابودی میگـ ـناهاگه حرفی بزنم دست بیدونستم می

 .هام رو بستملبخندی زدم و چشم

 !های شهاب نبودشباهت با شوخیهای خرکیش بیزدم که فضولی آقا گل کرده! شوخیباید حدس می

 !با این اوضاع اصال دوست ندارم شب قشنگم رو الکی خراب کنم

 !صاحب ما؟دل بیوانیا،دختر، تو چه کردی با این 

 :هام رو باز کردم و بهش خیره شدمبا حرفی که سعید زد، چشم

 .گردیمها رو برای امشب هماهنگ کردم، تا یه ساعت دیگه همه به کشور برمیبرنامه -

 .سازمان با دولت ونزوئال هماهنگ کرده و قرار شده با هواپیمای محافظت شده به کشور پرواز کنیم

 .ی سیاه زتاس برای همیشه بسته شددهپس تموم شد...پرون

 .اما پرونده عشق من و وانیا تازه شروع شده

 .تاب هورادکنم و اسمش رو میذارم قلب بیای که من رنگش رو آبی انتخاب میپرونده

 !خدایا بابت همه چیز، هزاران بار شکر

*** 

 :وانیا

 .کلید رو تو قفل انداختم و با یك بار چرخش در رو باز کردم

 هاش ببینم یا نه؟دونم طاقتش رو دارم که بعد از دوسال این خونه رو بدون صاحبنمی

 .های روی زمین بودنترین آدمهاش خوشبختای که یك زمان زندگی در اون جریان داشت و آدمخونه
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ا ای که یکبار هم، غم به خودش ندیده بود؛ ولی در یك چشم به هم زدن همه چیزش دود شد و به هوخونه

 .رفت

 !هاش مردهدوساله که این خونه مثل صاحب

 !اش سیاه شدهدوساله که رنگ زیبای زندگی

 .مون، غم سنگینی رو دلم نشستآروم وارد شدم، با دیدن حیاط خونه

 .گذاشتمپاهام به زمین چسبیده بودن، این اولین بار بود که بعد از مرگ مامان بابام، پا رو اینجا می

 .یك تلنگر بودن، مثل قطرات بارون پایین ریختن های که منتظراشك

 چرا حیاط خیس نیست؟ چرا بوی غذایی نمیاد؟

 گل مونده؟ات خشك و بیهای باغت خشك نمیشد؟ پس چرا حاال باغچهچوقت گلبابا رضا تو که هی

 مامان چرا امشب بوی قرمه سبزیت نمیاد؟

 پختی!؟سبزی میها واسه خاطر من و بابا قرمهتو که همیشه جمعه شب

 با زانو روی زمین افتادم، نگاهم سمت تاب سفید رنگ کنج حیاط رفت

 .تر هل بده...آخ جونم...تندتر آفرین بابای گلمبابا محکم -

 .داددختری با موهای خرمایی روشن سوار بر تاب بود و پدری دخترک تپلش رو محکم هل می

 .ی دختر فضا رو پر کرده بودصدای خنده

 .نشستهای باباش میاش، لبخند شیرینی روی لبخندهبا هر 

 .قدر محکم هلم بده تا اون ستاره رو بچینمتر، اونآخ جونم، بابایی جونِ وانیا محکم -

 .اطاعت میشه پرنس کوچولو، پس تو هم دستت رو بیشتر دراز کن تا اون ستاره بزرگه رو بچینی -

 .افتهام میرضا...یواشتر...االن بچه -

 .های بالکن رفتاهم سمت صندلینگ

 .مامان فاطمه مشغول دونه کردن انار بود

هاش محو حرکت و آدمکه به تاب رسیدم همه چیز ثابت و بیبا خوشحالی سمتشون دویدم، ولی همین

 .شدن

 .کردننگاهم باز سمت بالکن رفت، بابا رضا و مامان فاطمه خیره نگاهم می
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 .انقعیها وانفسم بند اومده بود، اون

 .دیگه اثری از اون دختر تپل ده ساله نبود

 .ام رو تار کرده بودسمتشون رفتم، اشك دیده

 :بابا رضا دستش رو باال آورد

 .پرنس کوچولوی من، مراقب خودت باش، زندگی کن -

 .من حواسم بهت هست...همه جا...هر لحظه نگاهم پیشته...از هیچی نترس

 .تیر شجاعتت رو شلیك کن

 .های مامانم چکیدشکی از چشمقطره ا

 .آروم لب زد: وانیای قشنگم، مواظب خودت باش

 .هام رو تند کردم و به سمت بالکن دویدم؛ اما اثری از بابا و مامانم نبودقدم

 .کردم؛ ولی رفته بودننفس زنان اطراف رو نگاه می

 .درپیهای پیگرفتن، فریاد زدم، جیغهای اشك از هم پیشی میقطره

 .ای نیستامردها بعد از دوسال دلتنگ بودن، حقم دیدار یك دقیقهن -

 کار کنم؟تونم! بدون تو و مامان فاطمه چهبابا تو رو خدا برگرد، من تنهایی نمی

 .تو رو قرآن برگردید

 .تونم زندگی کنممامانی به خدا من هنوز کوچکم، هنوز ضعیفم، من بدون شما نمی

 :چنگ زدم، بلندتر ازقبل رو به آسمون فریاد زدمروی زمین افتادم و موهام رو 

 ...کوبم زمینکنم، اصال سرم رو میاگه همین االن برنگردید موهام رو از ته می -

 .دونید که شوخی ندارم، همین االن برگردیدخودتون می

 .کردمشون رو حس میدونهقدر به موهام فشار آورده بودم که جدا شدن دونهاون

 .فهمیدمچنان زیاد بود که درد موهام رو نمی ولی درد قلبم

 .هام رو از موهام جدا کنهدستی روی دستم نشست و سعی کرد دست

 .لرزید به گوشم رسیدصدای مرد آشنایی که از غم می

 .وانیا، آروم باش عزیزم -
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 .ام درد گرفته بودشد و حنجرههام از گریه زیاد باز نمیچشم

 :اومد، گفتمدایی که به زور از گلوم در میهاش زل زدم و با صتو چشم

 .خوام، بگو برگردهعمو، من بابام رو می -

 .خوام، دلم براشون تنگ شده، بگو برگردنام رو میعمو، مامان فاطمه

خوان این تولد هم پیشم دیگه تحمل دوریشون رو ندارم. سه روز دیگه تولد نوزده سالگیمه! یعنی می

 نباشن؟

تونست به کس نمیشناختنش، مردی که چنان تو دار بود که هیچسرسختی می مردی که همه به

 !احساساتش پی ببره

 .لرزیدهاش از شدت گریه میهاش بارونی شده بود و شونهامشب مثل من، چشم

 !مگه عموت مرده؟ خودم نوکرتم، تا آخرین نفسم خودم پناهت میشم -

 !لب مناش یه تیره تو قاشك نریز نفس عمو، هر قطره

 کنی؟جوری گریه میواسه چی تو شبی که باید جشن بگیریم این

 .خوابنقهرمان کوچولوی من، االن روح مامان و بابات به آرامش رسیده، دیگه راحت می

 کنی؟وقت تو اینجا نشستی گریه میدختر کوچولوشون تونسته قاتلشون رو گیر بندازه. اون

 :هام رو پاک کرد و ادامه داددستش اشك صورتم رو با دستاش قاب گرفت، با شصت

جوری روح رضا و فاطمه رو وانیا، درسته درد داشت، غم داشت، جدایی انداخت؛ ولی دیگه تموم شد این -

 .دیهم عذاب می

 ...عمو، دلم براشون تنگ شده، تنهایی چـ -

 :حرفم رو قطع کرد

از این به بعد دختر منی و من هم غالم حلقه به گم خودم نوکرتم دربست، کی گفته تو تنهایی؟ باز هم می -

 .گوش تو

 .من رو از آغوشش جدا کرد و بلند شد

 :دستش رو سمتم دراز کرد

 .بلند شو -
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از یه طرف دوست داشتم بیشتر تو این خونه باشم و خاطرات خوبم رو به یاد بیارم و از یه طرف دیگه 

 .تونستم اینجا رو بدون مامان بابام تحمل کنمنمی

 .های عمو گذاشتم و بلند شدمدستم رو تو دست

 .قبل از خارج شدنم یه نگاه دیگه به خونه انداختم

هاش رقم اندازه و سرنوشت قصه جدیدی رو برای آدمها میهاش رو روی خوبیحیف که روزگار سایه بدی

 !زنهمی

 !آهی کشیدم و از خونه خارج شدم

*** 

 .گذاشت آقا عبداهلل سینی غذا رو، روی میز

 .بفرمایید خانم جان، تا سرد نشده بخورید -

گذاشتم زری بره پیش خواهرش و من کردن نمیباید ببخشی دخترم، اگه سهراب خان زودتر خبرم می

 .شدمات نمیاینجوری شرمنده

 .ردکآقا عبداهلل، باغبون پدربزرگِ پدریم بود و همسرش زری هم تو کارهای خونه به مادربزرگم کمك می

 !بعد از مرگ بابا بزرگ و مامان بزرگم، بابا رضا بهشون اجازه نداد که از این خونه برن

ها بودن، خواست این پیرمرد، پیرزن سر پیری آواره بشن و هم اینکه حداقل اینیه دلیلش این بود که نمی

 .داد رسیدگی کننتا به برادر لجبازش که تن به ازدواج نمی

 .تا مرغ عشق بودممن که خودم عاشق این دو 

وقت بچه دار نشدن؛ ولی هنوز هم که هنوزه زندگیشون پا ها زندگی کردن هیچبا اینکه بعد از سال

 .برجاست

 :لبخندی بهش زدم

هم که معلومه شما سنگ ام اون هم با سیر زیاد، اینزنید؟ من عاشق میرزاقاسمیاین چه حرفیه می -

 .تموم گذاشتی

 :تبشقاب غذا رو جلوم گذاش

 .نوش جانت باشه. چیزی خواستی صدام کن -
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 .چشم، دستتون درد نکنه -

 .نون پر شده از میرزاقاسمی رو برداشتم. اول جلوی دماغم گرفتم و با جون دل بو کشیدم

 .چسبیدبعد از دوسال، خوردن این غذا می

 .طاقت لقمه بزرگی که درست کرده بودم رو توی دهنم گذاشتم، واقعا خوشمزه بودبی

 .ای که دور گردنشش انداخته بود وارد سالن شدعمو سهراب با حوله

 .رسیدتر به نظر میاش جوونبا وجود اینکه چهل و دو سال سن داشت؛ ولی چهره

اش که درست بعد از مرگ پدر و مادرم خودشون رو نمایان کردن البته اگه اون چند تار سفید روی شقیقه

 .رو فاکتور بگیریم

 .که مشغول غذا خوردن بودم، لبخندی زد و نزدیکم شد با دیدن من

 .کنهبه به، دست عبداهلل درد نکنه، ببین چه کرده. بوش آدم رو مست می -

 :روی صندلی کناری من نشست، به سمتم خم شد و صورتم رو بوسید

ناز تپلی خودم ات بره، باید از امشب بخور بخور راه بندازی تا دوباره های آب شدهعمو قربون این لپ -

 .بشی

 :لبخندی به مهربونیش زدم و پرسیدم

 !راستی عمو، از خاله رضوان چه خبر؟ دلم خیلی براش تنگ شده -

رضوان تنها خواهر مادرم بود و تنها عضو خانواده مادرم که با وجود امکاناتی که پدر بزرگم تو آمریکا 

 .براش فراهم کرده بود، همین جا مونده بود

 .و بستگانش دور موند و شد یك حامی و صدالبته یك دوست برای مادرماز برادرها 

 .اش با عمو سهراب خوب نبود و من هیچ وقت دلیلش رو نفهمیدمفقط میونه

 :هاش تو هم رفت و گفتعمو سهراب اخم

خواست! یادم باشه بهش خبر بدم برگشتی، اتفاقا چند روز پیش با توپ پر اینجا بود و از تو خبر می -

 .اش به من بردارهشاید معجزه بشه و دست از نیش و کنایه

 !ی مغرورت، شبیه زن داداش خدابیامرز نیستکنم، هیچ چیز این خالهاصال تعجب می
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گرفت، عمو وقتی خنده من رو دید با دست اشاره کرد ام میزد، خندههای عمو که با حرص میاز حرف

 .غذام رو بخورم

کردم؛ اما فکرم مشغول این بود که عمو چه جوری فهمید من به خونه خودمون لیوانم رو از دوغ پر می

 !رفتم

زمانی که ونزوئال بودیم به خاطر آماده نبودن هواپیمایی که قرار بود ما رو برگردونه مجبور شدیم یه روز 

 .دیگه تو اون خونه بمونیم

اصال  صدا موند ونتظارمون ساکت و بیوقتی مستی از سر دنیل پرید و فهمید دور برش چه خبره، برخالف ا

 .کاری نکردشلوغ

شد حسرت و غم نگاهش رو دید؛ اما کسی هاش میکرد، که تو عمق چشمفقط گهگاهی به بهار نگاه می

 .داد دنیل نفرت رو از نگاهش بخونهاز نگاه غمگینش، غمگین نشد، بهار که حتی اجازه می

ده به کشور برگشتیم، چند نفر از مامورین سازمان دنیل رو با زمانی که با هواپیمای، کامال محافظت ش

 .ای با خودشون بردنشرایط امنیتی ویژه

بعد از کارهای انتقال دنیل، زمانی که خیالم از بابت دستگیریش راحت شد، بدون اینکه به کسی چیزی 

 .ی خودمون رفتمبگم با تاکسی به خونه

 :کمی از دوغم خوردم و رو به عمو گفتم

 مون؟عمو از کجا فهمیدی من رفتم خونه -

 :ای که جلو دهنش گرفته بود رو پایین آوردلقمه

 .کس ازت خبری نداشتبه فرودگاه که اومدم بالفاصله سراغت رو گرفتم، ولی هیچ -

گردیم؛ ولی اثری ازش نیست حدس زدم رفته باشی وقتی سعید صنایی گفت نیم ساعته دنبالش می

 .تونخونه

 :هاش ادامه دادلبخند کجی گوشه لبو با 

موقع که من اونجا بودم ندیدمش وگرنه از گفت شوهرش خیلی نگرانش بود، البته اونسعید می -

 !گردهآوردم. فکر کنم هنوز داره دنبال آهوی گریز پا مینگرانی درش میدل

 .ی توی دهنم رو به زور قورت دادمهای عمو لقمهبا شنیدن حرف
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خورم اد، حتما خیلی نگرانم شده! یا خدا اگه بفهمه من سر کیف نشستم خونه و میرزاقاسمی میبیچاره هور

 !چقدر عصبانی میشه

 .ای به جونم افتاداز فکر عصبانیت هوراد رعشه

بعد از خوردن غذا کمی با عمو درباره این چند وقت و اتفاقاتش حرف زدیم؛ اما چون خسته بودم به عمو 

 .شب بخیر گفتم

 .وز از روی مبل بلند نشده بودم که تلفن عمو زنگ خورد و چون نزدیکش بود زود جواب دادهن

 الو بفرمایید؟ -

-...... 

 :عمو نگاهی به من انداخت و ادامه داد

 .خواستم باهاتون تماس بگیرمممنون متشکر، شما خوب هستید؟ اتفاقا خودم می -

رد ناشناس، راهم رو به سمت اتاق کج کردم؛ ولی وسط بیخیال از گوش دادن ادامه مکالمه عمو و اون ف

 .راه عمو صدام زد

 .باتعجب برگشتم سمتش

 :گوشی رو دستم داد و گفت

 .با تو کار دارن -

 .و بدون توجه به منی که متعجب بودم از کنارم رد شد

 .گوشی رو کنار گوشم گذاشتم

 الو؟ -

ذاشتی رفتی؟ با خودت فکر نکردی اگه اتفاقی ی نفهم یه دفعه کجا غیبت زد؟ سرخود کجا گدختره -

 دادم؟افتاد جواب عموت رو باید چی میات میواسه

 .ازصدای بلندش گوشی رو از گوشم فاصله دادم

 .گذاشتباز خدا رو شکر پیشش نبودم وگرنه با این احوالش من رو زنده نمی

 :آرومتر از قبل گفت
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آدم سنگدل و خودخواه که فقط به فکر خودشه و احساسات گی؟ اصال چی داری بگی؟ یه چرا چیزی نمی -

 ...دی

 .حرفش رو ادامه نداد و گوشی رو قطع کرد

 .دادم، به هرحال مسئولیت من به گردنش بودبهش حق می

 !فکری که من کرده بودم چقدر به هول و هوا افتاده و ناراحت شدهبا این بی

 .تونستم گول بزنمهر چند که خودم رو نمی

 .اششد نه احساس وظیفهت داشتم واسه خاطر خودم ناراحت میدوس

 .ام راه داده بودم و چقدر این مرد برام دوست داشتنی بودتنها مردی بود که تو رویاهای دخترونه

 .های عمرم بودترین شبنفسم رو بیرون دادم و به سمت اتاق رفتم. امشب یکی از خسته کننده

*** 

 :هوراد

 .و خودم رو روی تخت انداختم گوشی رو قطع کردم

 !کردی و چی شدهورادخان پیش خودت چه فکرهایی می

طور دلواپسش گذاشت اینداد و نمیهه! اگه به اندازه یه ارزن براش مهم بودم خبری از خودش بهم می

 بشم!؟

 .م رو بهش نشون بدمها همه جوره سعی کردم با حرکات و رفتارم، عالقهمنی که این آخری

 .دونه دوستش دارم؟ اون هم نه یه ذره، بلکه به قدری که نمیشد براش اندازه گذاشتی هنوز نمییعن

 کار کنم؟وقت چهروی تخت نشستم، اگه بهم عالقه نداشته باشه چی؟ اون

رد و بهم کطوری برام گریه نمینه بابا، مطمئنم دوستم داره، اگه اینطور نبود وقتی دست زخمیم رو دید اون

 .یخترنمی

 .دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و فشار دادم

 !شد! به هر حال اون هم آدمه و دل دارهای هم جای من بود براش ناراحت میشاید هر کس دیگه

 !وای هوراد نکنه دوستت نداشته باشه؟

 .آشفته از روی تخت بلند شدم
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 .ور گز میکردمور به اوناتاق را از این

 .شده بود فکرم بهم ریخته و منفی باف

 !م براش بگم، اگه طول بکشه ممکنه یکی دیگه وارد زندگیش بشهباید هر چه زودتر از عالقه

 !دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و سرجام ایستادم

 !وای پسر! اگه یکی دیگه بیاد و عاشقش بشه چی؟! اگه وانیا هم بهش عالقه پیدا کنه

 !خدای نکرده اون اتفاق هم بیوفته ام میکنه چه برسه به اینکهحتی فکرش هم دیوونه

ام بهش همین فردا میرم سراغش، وانیا هنوز زن منه، باید تا این محرمیت بیمون هست از حس قلبی

 .کنمبگم، آره...همین کار رو می

 کار کنم؟مون چی؟ دوازده سال چیز کمی نیست، اگه این رو بهونه کنه و بگه نه، چهتفاوت سنی

ه اومد چه برسمیشم، هر سال یه گوشه از این دنیا بودم؛ اما هیچ دختری به چشمم نمیخدایا دارم دیوونه 

 !به اینکه به دلم بشینه

تره و از اون بدتر معلوم نیست وقت از قضا باید عاشق دختری بشم که دوازده سال از خودم کوچیكاون

 ای داره یا نه؟اصال به من عالقه

 .مون پناه بردمتاق خارج شدم و به حیاط کوچك اما با صفای خونهام بدجور داغ کرده بود، از اکله

های خودش رو به رخ ای که عمرش پنجاه سال بود؛ ولی هنوز محکم ایستاده بود و زیباییخونه

 .کشیدهایی که روی هم بنا شده بودن میساختمون

 .سرم رو از بین برد کنار حوض آبِ وسط حیاط نشستم و سرم رو داخل آب فرو بردم. خنکی آب داغی

کردم تا احدی پاش رو توش دونستم عاشقی این همه مکافات داره، در قلبم رو قفل و زنجیر میاگه می

 .نذاره

 .رسوندریخت و خنکیش رو به بدنمم میهای آب روی پیراهنم میسرم رو بیرون آوردم، قطره

خبر باشیم برم و ممکنه مدتی از هم بیخوام از اینجا وقتی اومدی اینجا و گفتی مامان یه مدت می -

 .مونمدونستم با گفتن برو، دوسال چشم انتظارت مینمی

قدر دیر اومدی که هر دقیقه دوریت برام مثل پرسم کجا رفته بودی و چرا اینای ندارم، نمیازت هیچ گله

 .یه سال گذشت
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 .پرسم چون بهت ایمان دارمنمی

 جوریدی؛ اما هوراد، پسرم حداقل بهم بگو چته که ایننطق انجام نمیدلیل و مدونم هیچ کاری رو بیمی

 ای؟آشفته

ور میری! تو این هوای پاییزی سرت رو توی آب ور به اوناز وقتی که اومدی مثل مرغ سر کنده از این

 .فهمیکنی و سرماش رو نمیحوض می

 .به مامانم نگاه کردم، بیشتر از هر چیز و هر کسی دوستش داشتم

 .کسی که یك تنه بزرگم کرد و حتی بار مثال اون پدر رو هم تنهایی به دوش کشید

اش رو رها کرد و فارغ از مسئولیت همسر و پدر های کثیف خودش، زن حاملهپدری که واسه خواسته

 .بودنش، با یکی مثل خودش به آمریکا رفت

داد، م این خونه رو به تنها دخترش نمیمن موندم و مادری که جوونیش رو به پام گذاشت و اگه پدر بزرگ

 !شداش چی میمعلوم نبود سرنوشت دختر جوونش با فرزند تازه متولد شده

 .کنماش رو میام و نوکریتا عمر دارم مدیونش

 .هام رو بستمسرم رو روی پاهاش گذاشتم و چشم

 هات رو نرم نوازش کنه؟مگه آرامشی باالتر از این هست که سر روی پای مادرت بذاری و اون هم مو

اون هم مادری که از جوونیش گذشت و با وجود زیبایی و سن کمی که داشت هیچ وقت تن به ازدواج نداد 

 .و من رو به اینی که هستم رسوند

 ام بزنه شاید کمی سختمکنم اگه دست رد به سینهدرسته دلم با وانیاست؛ ولی االن که فکرش رو می

 .کنمفراموشش می باشه و ناراحت بشم؛ ولی

 .دادمی دنیا ترجیحش میمن مادری دارم که به همه

 .آروم زمزمه کردم

 اهل کاشانم

 .روزگارم بد نیست

 .، سر سوزن ذوقیتکه نانی دارم، خرده هوشی

 .مادری دارم، بهتر از برگ درخت
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 .دوستانی، بهتر از آب روان

 :و خدایی که در این نزدیکی است

 .، پای آن کاج بلندالی این شب بوها

 .، روی قانون گیاهروی آگاهی آب

 .من مسلمانم

های دلت رو باهاش درمیون خوای حرفگی؟ حتما مادرت رو قبول نداری که نمیهوراد چیزی نمی -

 بذاری؟

هام رو بسته بودم شروع کردم به گفتن، از اولین روزی که وارد سازمان شدم تا امشب جور که چشمهمون

 .ماموریت برگشتمکه از 

ام به وانیا هم گفتم، که البته با لبخند مامانم فهمیدم، مهین خانم هام غیر مستقیم از عالقهالی حرفالبه

 !تر از این حرفاست و زود منظورم رو گرفتهباهوش

 .های این مدت بودیم که گذر زمان رو حس نکردیمقدر غرق حرف زدن و ناگفتهاون

 :د شد، سرم رو از روی پاهاش برداشتم و گفتمصدای اذان صبح که بلن

 .ات کردمببخش مامان گلم، حسابی خسته -

 :لبخندی به روم زد و گفت

 هوراد یه چیز ازت بپرسم به حرمت همین وقت جوابمو میدی؟ -

 :گفتم تفاوتبی و خونسرد بپرسه، خوادمی چی  زدمبا اینکه رادارم به کار افتاده بود و حدس می

 !پرسآره ب -

 :ی حرکاتم رو زیر نظر گرفته بود پرسیدهای ریز شده و نگاهی که همهبا چشم

 !تو عاشق شدی؟ -

 .چقدر این روزها با این کلمه آشنا بودم

گفت عاشق که نه، مجنون شدی و لیلیِ این مجنونِ دیوانه، و چه حس خوبی بود که تو جودت یکی می

 !دختریه گیسو کمند به اسم وانیا

 .تاب و آتشینمداد به قلب بیخنکی می عشقی که
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 .های مامانم آهی کشیدمخیره به چشم

 .دونستم از عشق و عاشقی متنفره! چون خودش هم یك روز عاشق شده بودمی

 .مونهکرد با اون، تا آخر عمرش خوشبخت میعاشق مردی که خیال می

رانه، که هر یه آدم قمارباز وهوسسوار قلبش فهمه تكدونست درست یك سال بعد از ازدواجش مینمی

کنه و آخر سرهم تمام اموالش رو سر قمار میده و با رفتنش تیر خالص رو به قلب روزش رو با یکی سر می

 .زنهعاشقش می

 .شهدونست عاقبت عشق سفید و پاکش با سیاهی معشوقش نابود مینمی

 !دونم چی باید بگم؟نمی -

 :لبخندی زد و گفت

 !زی بگی، خودم فهمیدمخواد چینمی -

 :با همون لبخند قشنگش ادامه داد

با خودم عهد بسته بودم این سری که اومدی هر جور شده زنت بدم، از تو چه پنهون یکی رو هم برات  -

ات انتخابش کردی، به در نظر گرفته بودم؛ اما حاال که خودت یکی رو دوست داری و به عنوان همسر آینده

 .اندازمم و با جون و دل بساط عروسیتون رو راه میذارنظرت احترام می

 :لبخندی به عجول بودنش زدم

 !ای داری! از کجا معلوم اون جوابش مثبت باشه؟مامان چه دل خجسته -

زنه! ثانیا تو کاریت نباشه و همه چیز رو بسپار به من، اول اینکه هیچ کسی به هوراد من دست رد نمی - 

 .هم بده و سوم اینکه تو کار بزرگترت دخالت نکنفقط آدرس عروش گلم رو ب

 :از جاش بلند شد و ادامه داد

 !پاشو برو وضو بگیر و نماز صبحت رو بخون که قضا نشه، بعدش هم بگیر بخواب -

 :دستم رو روی چشمم گذاشتم

 .چشمم، هر امری داشته باشید اطاعت میشه -

 :نگاهم کرد و با ناراحتی گفت
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دونی جز تو کسی رو تو این دنیا ندارم، پس ال کارهای خطرناک نرو، خودت که میدیگه هیچ وقت دنب -

 .کنم دیگه تنهام نذارازت خواهش می

 .بدون گرفتن جواب داخل خونه شد

 :جا بلند داد زدماز روی سکوی حوض بلند شدم و از همون

 .شم بانوات میکنم و خودم خاک پات رو میمامان قسم به جون خودت تا آخر عمرم نوکری -

 :و با شوخی ادامه دادم

ات رو بیار، که هم تو مادر شوهربازی سرش دربیاری و هم فقط اگه میشه زودتر اون عروس ذلیل شده -

 .تابی خالص بشممن از این بی

بیا تو پدر سوخته، من نمیذارم خش به عروسم بیوفته، چه برسه به اینکه براش مادر شوهر بازی در  -

 .گم طرف عروسممبرو هوای خودت رو داشته باش که من از همین االن می بیارم، تو

 :اروم لب زدم

 !اگه غیر از این باشه عجیبه -

*** 

 !گذره، پاشو پسرمهوراد، مامان جان، بیدار شو دیگه، صبحونه که نخوردی، از وقت نهار هم داره می -

 :فتمتر از قبل شده بود گتو جام غلطی زدم و با صدایی که بم

 !شم چه برسه به غذادیم هم بلند نمیمامان من اگه االن بهم بگن دنیا رو بهت می -

خواب خودم داشتم، دلم ها یه خواب راحت تو تختسرم رو بیشتر تو بالش فرو کردم، بعد از مدت

 .ها ازش دست بکشمخواست به این زودینمی

 !خیلی خب، هر جور که راحتی -

 .ل بشمخیاجور که بوش میاد امروز رو باید بینهار، با هم بریم سراغ وانیا؛ ولی این خواستم بعد ازفقط می

 :با شنیدن اسم وانیا سیخ سرجام نشستم و گفتم

 !وای مامان، مگه من چند ساعت خوابیدم که اینطوری ضعف کردم؟ -

 :نیشخندی زد و گفت
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ه! بعدش هم، تو که گفتی اگه دنیا رو از چهار صبح تا سه بعدظهر رو حساب کن ببین چند ساعت میش -

 هم بهت بدن بلند نمیشی! معلومه خاطرش برات خیلی عزیزه!؟

 :با سیاست حرف رو عوض کردم

 مامان این بوی چیه؟ -

 :هاش درشت شد و گفتکمی به دماغش چین داد، چشم

 .هام سوختنخاک تو سرم، بادمجون -

 .و به سرعت از اتاق خارج شد

 .رسوند ول کنم نبودردم وگرنه تا من رو تا مرز آب شدن نمیوای پسر شانس آو

 .از روی تخت بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم

کرد با پارچه نخی که دستش گرفته دود غذای سوخته شده، تمام سالن رو پر کرده بود. مامان سعی می

 .بود دود رو زودتر از در و پنجره خارج کنه

 !دا یه سر به شرکت بزنم. هر چند از بابت شریك خیالم راحته بودبه سمت دسشویی رفتم! باید فر

 .میدونستم بابك بهتر از من تونسته اونجا رو اداره کنه

 .گیرهام میخبری ببینه واکنشش چیه، خندهها بیبا فکر اینکه وقتی من رو بعد از ماه

ام رو جا کامل بلند شده بود و چهرهدست و صورتم رو شستم و یه نگاه از تو آینه به خودم انداختم، ریشم 

 .دادتر نشون میافتاده

 :دستی بهش کشیدم و زیر لب گفتم

 .هورادخان امروز باید خودت رو خفن جیگر کنی. طوری که قلب وانیا خانم به تاالپ تلوپ بیوفته -

 .وسایل اصالح رو برداشتم و شروع کردم به زدن ریش و سبیلم

 !هام نشستنگاه از آینه به خودم انداختم، لبخند رضایتمندی روی لببعد از تموم شدن کارم، یه 

وانیا خانم، وقتشه اون روی هورادت رو هم ببینی خانم خانما! همچین عاشقت کنم که خودت بیای ازم 

 !خواستگاری کنی

 ار روهای صورتم اعتماد به نفسم تا این حد باال میره، از همون اول این کدونستم با زدن پشماگه می

 .کردممی
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 .بعد از یك دوش جانانه از سرویس خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم

 .مامان تا چشمش بهم افتاد، لبخندی زد. زیر لب چیزی خوند و به سمتم فوت کرد

 :با سرحالی گفتم

 سالم و ظهربخیر به بهترین مامان دنیا، حالت چطوره قلقلی من؟ -

 :ندونش بسته شدهای خام، لببا شنیدن آخر جمله

 صدبار گفتم این کلمه رو به من نگو، کی به مامانش میگه قلقلی؟ -

 :ام بود، هیکل تپلیش رو محکم بغل کردم و گفتمسمتش رفتم، قدش تا زیر شونه

 !الهی هوراد قربونت بره، خوب قلقلی هستی دیگه -

 :با دست کنارم زد و گفت

های بدت رو ترک کنی. بیا زودتر نهار بخوریم داره اخالقتو عوض بشو نیستی، بلکه زن بگیری و این  -

 !دیر میشه

*** 

 :وانیا

 کرده؟عمو معلوم نشد کی تو سازمان برای دنیل جاسوسی می -

 :عمو لیوان چاییش رو روی میز گذاشت

تازه نیم ساعته دنیل رو برای بازپرسی بردن، اگه خدا بخواهد به زودی مشخص میشه. البته خودم یه  -

 .هایی زدم؛ ولی بازم با این حال باید منتظر اعترافات دنیل راد باشیمدسح

 .شاید دیر بشه! اگه اون فرد یا افراد بفهمن دنیل دستگیر شده، ممکنه فرار کنن -

 :نفسش رو بیرون فرستاد و جواب داد

کس از ورود شما خب ما از قبل فکر همه جاش رو کردیم، به جز چند نفر که از افراد مطمئن هستن، هیچ -

 !و دانیل به کشور خبرنداره

 .همون موقع تلفن همراهش زنگ خورد، نگاهی به شماره انداخت و جواب داد

 .ها به آشپزخونه بردمهای چایی شدم و اونمن هم تو همین فاصله مشغول جمع کردن لیوان

 .های میوه کردمها و ظرفشروع به شستن لیوان
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 .ورمشها رو میشورید؟ بیایید کنار خودم بقیه رو میبکشه! شما چرا دارید این وای خانم جان، خدا من رو -

 .آخرین بشقاب رو هم آب کشیدم و شیر آب رو بستم

 :شویی تکیه دادم و رو به خاله زری گفتمبه ظرف

 !خدا نکنه خاله جون، دو تا لیوان و دو تا بشقاب که بیشتر نبود -

 !خواهی کارهای من رو هم انجام بدی؟تازه اومدی اینجا، مینه مادر، بعد از این همه مدت  -

صبح وقتی بیدار شدم و به آشپزخونه رفتم، با دیدن میز غذا خوری که بساط صبحانه به طرز زیبایی روش 

 .چیده شده بود، از شستن دست و صورتم منصرف شدم. سر میز نشستم و شروع به خوردن کردم

تازه و پنیر محلی نخورده بودم که خاله زری گریان وارد آشپزخونه شد.  هایهنوز چند لقمه از اون نون

کرد که دیشب نتونسته بود خودش رو به رفت و مدام معذرت خواهی میام میپشت سر هم قربون صدقه

 .خونه برسونه

 .من هم از دیدنش خیلی خوشحال شدم و یه دل سیر باهاش حرف زدم

 .ن برگشتمبا صدای عمو سهراب دوباره به سال

 جانم عمو؟ کاری داشتید؟ -

 .آره دخترم، قراره برامون مهمون بیاد -

 :کردم که ادامه دادسوالی نگاهش می

خواست من هم بهش دادم، تو هم بهتره آماده بشی، آقای آرین بود که زنگ زد، ازم آدرس اینجا رو می -

 !ها باشهفکر کنم همین نزدیکی

ترسیدم عمو ه حس جدید، ضربان قلبم چنان شدت گرفته بود که مییه چیزی تو دلم تکون خورد، ی

 .متوجه صدای بلندش بشه

 .تونم از این به بعد هوراد رو ببینمدیشب خیلی به این موضوع فکر کردم که چطور می

 .با شنیدن اینکه خودش داره به اینجا میاد حالم دگرگون شده بود و مثل مجسمه سر جام ایستاده بودم

 :طور که نگاهش به گوشیش بود گفتونعمو هم

 .چرا هنوز اینجایی؟ برو آماده شو دیگه -

 .پاچه سرم رو تکون دادم و خودم رو به اتاق رسوندمدست



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | نفوذی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 196 

 .بعد از مرگ پدر و مادرم، عمو تمام وسایلم رو اینجا آورده بود

 .زدنتو تنم زار می شونهام قدیمی بودن والبته یه جورایی همهنگاهی به کمد انداختم، تمام لباس

 !اوف خدا، من چرا هیچ لباس به درد بخوری ندارم؟

و  نا امید وسط اتاق نشستم، لباسی که تنم بود یه شلوارک گشاد برمودا و یه تیشرت آستین کوتاه گل

 .گشاد بود

 .های تو دستم رو با عصبانیت روی زمین پرت کردملباس

دن کت و دامن سبز فسفری رنگی که خاله رضوان برای تولد ناامید نگاهم رو به کمد دادم؛ اما با دی

 .هام روشن شدم بهم کادو داده بود، نور امیدی تو چشماشانزده سالگی

 .ام گرفته بودم،حرص خوردمخوب یادمه اون روز چقدر از دست این کادو که از تنها خاله

نم تا بتونم این کت و دامن خوشگل رو خواست بهم بفهمونه که زیادی چاقم و باید الغر کیه جورایی می

 .بپوشم

 .سریع بلند شدم و لباس رو تنم کردم

خیلی قشنگ رو تنم نشسته بود، روسری مشکی ساتنم رو هم سرم کردم و از آینه نگاهی به خودم 

 !انداختم

 .خودم،که راضی بودم، امیدوارم آقامون هم بپسنده

ولی با شنیدن صدای زنگ، نیشم بسته شد و دوباره استرس به ها بلند خندیدم؛ از لفظ آقامون مثل دیوونه

 !سراغم اومد

 .یه نگاه دیگه به خودم انداختم و از اتاق خارج شدم

 .با دیدن هوراد و زن میانسالی که همراهش بود استرسم بیشتر شد

 .سعی کردم به خودم مسلط باشم

 .آروم سمتشون رفتم و سالم کردم

 .اخت و به یك سالم و احوالپرسی ساده اکتفا کردهوراد نگاهی گذرا بهم اند

 !چقدر ریلکسه! من رو باش چقدر هول شده بودم
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دادم صورتش رو اصالح کن، یك شبه چه خوشکل هم کرده! اگه واقعا زنش بودم بهش این اجازه رو نمی

 !جوریش هم جذاب بودهر چند اون

ن آقای مغرور معرفی کرد به گرمی جواب برعکس هوراد، خانمی که باهاش بود و خودش رو مامان ای

 .سالمم رو داد

 .هاست که زود تو دل آدم میشینهتو همین برخورد اول ازش خوشم اومد، معلوم بود از اون دسته آدم

 .روی صندلی خالی کنارش نشستم

اده ی اتفاقات پیش افتخاله زری مشغول پذیرایی شد و از اون طرف هم، هوراد و عمو سهراب هم درباره

 .زدنحرف می

 .کردمهای دستم بازی میسرم رو پایین گرفته بودم و با انگشت

تونستم ببینمش، دلم رو بهش باخته بودم و انکار دوست داشتم نگاهش کنم، معلوم نبود دیگه کی می

 .ای نداشتدیگه فایده

پسر غد و مغرور رو از همون شبی که تو اسراییل دستم رو گرفت، به قلبم اعتراف کرده بودم که این 

 .دوست دارم

 .با صدای مامان هوراد سرم رو باال گرفتم و بهش نگاه کردم

 .نم بدهتون رو نشوتونم زیاد بشینم، اگه میشه با من بیا و حیاط خونهکنه و نمیدخترم من کمرم درد می -

 .باشه حتما، بفرمایید -

 .حیاط باغ رفتیماز جامون بلند شدیم و بعد از عذرخواهی از آقایون به 

 .کردهاش تعریف میهای میوه مداوم از زیباییمامان هوراد با دیدن درخت

 :زدیم گفتجور که تو باغ قدم میهمون

 .تونم یه سوال ازت بپرسممی -

 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 .کنمبله، خواهش می -

 چرا با این سن کم اون کار خطرناک رو کردی؟ -

 :دید ادامه دادوقتی نگاه متعجبم رو 
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 !جاسوسی تو اون باند خطرناک -

 وقتی آدم هدفی تو زندگیش داشته باشه، تو هر سن و سالی دنبال اون هدف میره -

هم قدر متونه خیلی چیزها رو تغییر بده؛ ولی واقعا اون هدف اوندرسته، هدف تو زندگی خیلی مهمه و می -

 بود که جونت رو به خطر بندازی؟

 .دم و نگاهش کردمسر جام ایستا

 .های میشی رنگش، هیچ وجه تشابهی با هوراد نداشتبه غیر از چشم

 .تونم باهاش حرف بزنم و برای اولین بار به یکی از هدفم بگمگفت مییه حسی بهم می

 :آهی کشیدم و گفتم

فکر کردم شاید یه روز وقتی از مدرسه به خونه اومدم هر چقدر مامانم رو صدا زدم جوابی نداد، با خودم  -

 .جایی بیرون کار داشته و نتونسته مثل هر دفعه برام یادداشت بذاره

 هام رو باز کردم هوا تاریكدونم چقدر طول کشید؛ ولی وقتی چشمخیال به اتاقم رفتم و خوابیدم، نمیبی

 .بود و تنها صدای عموم بود که سکوت خونه رو شکسته بود

تاقم رو باز کرد و من رو روی تخت دید، سریع خودش رو بهم زد، وقتی در اپشت سر هم صدام می

 .رسوند و من رو با خودش به اینجا آورد

 .فهمیدمگیج بودم و دلیل کارهاش رو نمی

 ش چی بود؟دونید دلیل گریهکرد. میفرداش با حال خراب، من رو تو آغوش گرفته بود و گریه می

 :جمع کنم ادامه دادمهای آویزونم رو طور که سعی داشتم لبهمون

 .خبر مرگ پدر و مادرم رو که زنده سوزونده شدن رو بهم داد -

 .ها هنوز هم زنده هستنهاش دروغه و اونجیغ زدم و گفتم حرف

کردم، نه با ی اتاق بیرون رو نگاه میچهل روز گذشت و من هرروز به امید دیدار پدر و مادرم از پنجره

 .ریختمزدم و نه اشك میکسی حرف می

تازه هفده ساله شده بود؛ ولی بیش از اندازه به پدر و مادرم وابسته بودم و قبول کردن مرگشون مساوی 

 .بود با مردن خودم

 .مون به اتاق کار عموم رفتمیه روز واسه پیدا کردن آلبوم خانوادگی
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 .سف نژاداونجا یك پوشه پیدا کردم که روش نوشته شده بود پرونده مرگ دلخراش حاج رضا یو

 ...با هر جون کندنی بود فیلم رو تو دستگاه گذاشتم و دیدم

 :آهی کشیدم و بعد از مکث کوتاهی ادامه دادم

 .ریختها روشون بنزین میپدر ومادرم رو تو یك قفس زندانی کرده بودن و یکی از همون حیوون -

 .ریزنیگفتم اون آبه که دارن روشون مدادم و میاش به خودم دلداری میهمه

اما وقتی اون آدم از رو قفس پرید پایین و فندکش رو روشن کرد، فهمیدم که چیزی فراتر از یك کابوس 

 !وحشتناک در انتظارمه

 !هنوز ترس و حس اون موقع رو یادمه

 .وقتی ازشون خواستن که به قرآن و مقدسات توهین کنن، پدرم فقط یه جمله گفت: لبیك یا حسین

 .گفتی زهرا میت و بلند بلند یا فاطمهریخمامانم اشك می

 ابوالفضل اما اون اهریمن آتیش رو روشن کرد و در یك چشم به هم زدن، صدای جیغ مامانم و فریاد یا

 ...العباس پدرم بلند شد، سوختن

 .کردنها سوختشون رو تماشا میو اون حیوون

 !نتقامبا دیدن اون فیلم بزرگ شدم و حسی درونم رشد کرد به اسم ا

قدر برام ارزش داشت که از جونم برای اینکار مایه بذارم و اگه تو این راه کشته هم اون انتقام این

 !شدم باز هم برام ارزش داشت و مقدس بودمی

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 ...فکر کنم زیادی حرف -

 :مخواستم بگم رو قطع کردم و با تاسف گفتای که میبا دیدن صورت اشکیش جمله

 .خواستم ناراحتتون کنمخوام، به خدا نمیمن واقعا معذرت می -

 :دستم رو تو دستش گرفت و گفت

خوام که باعث شدم دوباره مرگ تلخ پدر و مادرت رو به یاد بیاری. مطمئنم پدر و مادرت من معذرت می -

 .های خیلی خوبی بودن که دختری به شجاعت تو تربیت کردنآدم

 :رد و با لبخند زیبایی ادامه دادهاش رو پاک کاشك
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هایی رو که اینجا تونسته بودن گفت و اینکه بیشتر آدمدیشب وقتی هوراد مدام از هوش و درایت تو می - 

دستگیر کنن به خاطر کارهای تو در اسراییل بود؛ ازش خواستم من رو حتما پیشت بیاره تا از نزدیك 

 .همسرش رو ببینم

کردم، مطمئنم پوست سفیدم دوباره کار دستم داده و با قرمزیش من هش میبا چشمهای درشت شده نگا

 !رو رسوا کرده

 :سرم رو زیر انداختم که مامان هوراد ادامه داد

خوام بگم حرف من نیست بلکه حرف دل ست؛ ولی این چیزی رو که میام کمی عجوالنهدونم خواستهمی -

 .هورادمه

نید و بذارید یه مدت با هم نامزد باشید، قلق رفتار و اخالق همدیگه خوام این صیغه رو فسخ نکازت می 

 .بیشتر دستتون بیاد و همدیگه رو بیشتر بشناسید

 فهمم دلیلباور کن دیشب هوراد مثل مرغ سر کنده بود و اصال آروم و قرار نداشت، من مادرشم، کامل می

 !ادشدونم پسرم دل باخته اون هم از نوع حاین کارهاش چیه، می

 .االن که تو رو دیدم، فهمیدم به خوب جایی هم دلش رو سپرده

 .ترهبینی اول به تو این چیزها رو گفتم واسه اینه که نظر تو برام مهماینکه می

خورم تا آخرعمرم تو رو به عنوان دختر خودم ببینم، اگر هم مخالف باشی، بدون اگه موافق باشی، قسم می

 .هیچ رودروایسی بهم بگو

کرد و من رو تو همچین شدم، این اولین باری بود که کسی ازم خواستگاری میز خجالت داشتم آب میا

 .دادموقعیتی قرار می

 .کردنداز فکر اینکه هوراد دوستم داره، تو دلم کیلو کیلو که نه، تن تن قند آب می

 .مامان هوراد به دستام فشاری آورد

 .تونستم بگمبود؛ اما چیزی نمی هاش نگاه کردم، من که از خدامتو چشم

 .ذارممن این سکوت رو پای رضایتت می -

 :سرم رو دوباره پایین انداختم و آروم گفتم

 ...اما عمو -
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 .نگذاشت حرفم رو کامل کنم

 .پس بیا بریم داخل تا من این موضوع رو باهاش در میون بذارم -

 .دوباره وارد سالن پذیرایی شدیم

 .روبروی هوراد و مامانش نشستم این دفعه کنار عمو و

 .کردهای ریز شده به من و مامانش نگاه مییه لحظه نگاهم به هوراد افتادکه با چشم

کرد که انگار متهم آخه من چطور از نگاه این آدم بفهمم عاشقم شده؟! این که جوری من رو نگاه می

 !گرفته

 .بالفاصله نگاهش رو پایین انداخت هاش گرد شد وهمین که مادرش شروع کرد به حرف زدن، چشم

 .دونستم دست رو خوب آدمی گذاشتمعزیزم، این پسر چقدر با شرم و حیاست، می

 .گذاشتزد که جایی واسه اعتراض باقی نمیمادرش چنان با سیاست حرف می

 مت منها رو سی خودشه، دوباره نگاهدر آخر هم عمو با گفتن این زندگی وانیاست و تصمیم هم به عهده

 .کشوند

 .های همه نشوندو سکوت من لبخند روی لب

مامان هوراد با لبخند گل و گشادی گفت: پس اگه اجازه بدید ما یك شب دیگه مزاحم بشیم تا مراسم 

 .خواستگاری رو رسمیش کنیم

 :رسید پاسخ دادعمو که انگار از این وصلت راضی به نظر می

 !اختیار دارید. منزل خودتونه -

خوام االن برمیگردم از ن زمان تلفنش زنگ خورد، نگاهی به شماره انداخت و با گفتن معذرت میتو همو

 .اونجا دور شد

 :به محض دور شدن عمو سهراب، مامان هوراد هم بلند شد و گفت

 .هوراد جان سوئیچ ماشینت رو بده تا کادویی که واسه عروس گلم خریدی براش بیارم -

 :لند شد و گفتپاچه از جاش بهوراد دست

 ..شما همینجا باشید، خودم میارم -
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مامانش نزدیکش رفت و با یك چشم غره توپ که از چشم من دور نموند، سوئیچ رو از دستش گرفت و از 

 .سالن خارج شد

 .تونستم از دید هوراد مخفیش کنمام گرفته بود و بدتر این بود که نمیخنده

خواستم یکم حال این پسر مغرور دوسال بیدارشده بود و می سکوت حکم فرما بود. حس شیطنتم بعد از

 .رو بگیرم

 :کشیدم ولی خوب اون حسه قویتر از خجالت بودالبته یکم خجالت می

 میشه بپرسم این پیشنهاد خودت بود یا مادرت؟ -

 :های لبخند ژکوند زد و گفتهاش باال رفت، یه چیزی تو مایهگوشه لب

 .م هم از این ماجرا خبر نداشت، خودم هم کلی از پیشنهادش جا خوردممعلومه مامانم، من روح -

 !با ناباوری نگاهش کردم: واقعا؟

همین که لب باز کرد حرف بزنه عمو وارد سالن شد و هوراد هم دوباره رفت توالک پسر خجالتی. اعصابم 

 .قدر سریع وا دادمکردم که چرا اینبهم ریخته بود و کلی خودخوری می

 :ی کوچك کادو پیچی رو دستم داد و گفتز رفتنشون، مادرش بستهقبل ا

 !کنم که زن هورادم بشیعزیزم از همین االن تا روزی که بخواهی جواب قطعی به ما بدی دعا می -

 .کنیبینی خیلی متفاوته، با بله گفتنت دل من رو شاد میمطمئن باش هوراد با اون چیزی که در ظاهر می

 .دم، این زن بیش از اندازه دوست داشتنی بودلبخندی به روش ز

 .من رو محکم در آغوش گرفت و بعد از خداحافظی رفتند

خواستم قبل از اینکه ازجانب عمو سوال پیچ بشم به اتاقم پناه ببرم؛ ولی نیمه راه عمو سهراب صدام می

 .زد و مجبور شدم دوباره به سالن برگردم

 .از خجالت سرم رو پایین گرفته بودم

دونم به قدر کافی بزرگ هستی که خواهم بشینم چند ساعت خوب و بد کنم و پند و اندرزت بدم. مینمی -

خوام این رو بدونی من از بابت هوراد خیالم راحته، قبل بتونی برای زندگی خودت تصمیم بگیری، فقط می

انب هم تاییدش کردند. اگه از اینکه تو باهاش به کاراکاس بری کلی تحقیق درموردش کردم و از همه جو
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دادم، چه برسه به اینکه اجازه بدم پیشنهاد ازدواج تو رو اینطور نبود هیچ وقت آدرس خونه رو بهش نمی

 .هم بده

 .مونه تصمیم خودت، اگه دلت باهاشه زیاد معطلش نذار عمو جونفقط می

 .سرم رو به نشونه تایید کردن تکون دادم و شب بخیر آرومی گفتم

 .اتاقم شدم و در رو پشت سرم بستمداخل 

ی بیشعور مامانت کجا من رو از نظر من هم هوراد تایید شده بود، البته قبل از زدن حرف آخرش، پسره

 !دیده که اومده پیشنهاد من رو به تو داده

 :یکی زدم تو سر خودم و زمزمه کردم

ز بود یا مامانت، توقع چه جوابی اپرسی میشه بپرسم پیشنهاد خودت وقتی مثل یه دختر خنگ ازش می -

 سمت اون دراکوال داری؟

 !لطفا اینجور مواقع حرف نزن وانیا خانم، کسی نمیگه اللی

 .چشمم به کادو افتاد، از روی میز برداشتمش و کاغذ کادوش رو آروم باز کردم

 .کارت کنارش تعجب کردمبا دیدن گوشی مدل باال و سیم

 !بخره؟ هوراد چرا باید واسه من گوشی

 !سیم کارت رو تو دستگاه گذاشتم، عجب چیزی هم هست المذهب

 .گوشی رو روشن کردم و نگاهی بهش انداختم

 .دوتا مسیج باز نشده داشتم، اولیش که از اپراتور بود؛ اما دومیش از شماره ناشناس

 :بازش کردم

 اگه دست من بود به آسمون میگفتم

 که ستاره هاشو دور سرت بریزه

 میدادم پای چشات بفهمیدنیامو 

 یه نگاه سادت چقدر برام عزیزه

 .خانم خوشکله دلم رو خیلی وقته بردی

 .قدر شیرینی که حتی مامان هم با دیدنت عاشق شدهاون
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 !فهمه یك دونه پسرش این مدت چی کشیدهحاال می

 "هوراد"

 .هام رو بستمگوشی رو روی قلبم گذاشتم و چشم

 .این حس چقدر زیباست

است که زیبایی اش را چه آسان می توان در نگاه عاشق دید و نوای امید بخشش را در تپش قلب دردی 

 .او شنید

 .عاشقی زیباست

 ی دیدار،همچون لحظه

 !عاشقی بس زیباست

 :دوباره صدای پیامك گوشی بلند شد، باز هم همون شماره

 دوستت دارم"

 "شبت خوش عشق من

 .داشتم من هم براش پیام عاشقانه بفرستم؛ ولی خوب فعال زود بود لزوند، دوستاش قلبم رو میهر کلمه

 .با کلی رویاهای رنگارنگ خودم و شب زیبام رو به دست خواب سپردم

*** 

 :دانای کل

 .اندازدی سر در مینگاهی به نوشته

 "بیمارستان روانپزشکی صدرا"

 . گذاشتا میآهی میکشد، بعد از دوسال این اولین باری بود که به این مکان پ

هیچ گاه دوست نداشت مادرش را در همچین وضعیتی ببیند و حاال بعد از این همه مدت، برگشته بود تا 

 !اش را دوباره بهار کندخزان زندگی

آیسو جان بهتره زودتر کارهای ترخیصش رو انجام بدیم، اگه دکترش بره معلوم نیست دیگه کی  -

 .تونیم نوبت بگیریممی
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اندازد! پسری که شباهت بسیار عجیبی با آرمان، اش میرا به چشمان هادی پسرداییآیسو نگاهش 

 . برادرش داشت

گرفت و غم دلش از نبود تنها برادر و تکیه گاهش کرد چهره آرمان روبرویش شکل میهر گاه نگاهش می

 . شدتر میسوزنده

 . ددهنشوند و کارهای اداری را انجام میبا هم داخل آسایشگاه می

 .رودبعد از اتمام کار به سمت اتاق مادرش می

 .دانست او در دل چه میکشداشك دیدگانش را تر کرد، فقط خدایش می

 . توانست غم مادرش را تحمل کندبا مرگ دلخراش پدر و برادرش کنار آمده بود؛ ولی نمی

 . شناختزد و نه کسی را میمادری که نه حرف می

 .اش امکان پذیرتر استمحیط خانه باشد روند بهبودیدکترش معتقد بود اگر در 

 . اش درمان کندو حاال آیسو آمده بود تا مادر عزیزش را با روح شاد و سرزنده

*** 

 در آن سوی شهر

 .دادرفت و خانواده تنها دوست و برادرش را دلداری میشهاب هر روز به خانه پدری سپهر می

ود خبر مرگ سپهر را به پدر و مادرش داد و چقدر آن لحظه از هر سخت بود؛ ولی با هر جان کندنی که ب

 .تر بودزهری برایش تلخ

کشید و یا پدر پیرش که بر سر خود شاید هیچ وقت، زمانی که مادر سپهر برای پسر جوان مرگش کل می

 . کوبید را فراموش نکندمی

پهر گرفته شود و این تنها کاری بود قرار شده بود از طرف سازمان، مراسم یاد بودی برای شادی روح س

 .ی داغدارش انجام دادشد برای ابراز همدردی با خانوادهکه می

 .رودشود و به سمت آدرسی که از آیسو داشت میسوار ماشینش می

 !شد؟تاب آیسو میدانست چرا از زمانی که برگشته بود، دلش این چنین بیخودش هم نمی

 . اف کند که دل به آن دختر جیغ جیغوی حاضر جواب داده استحتی هراس داشت به خودش اعتر

 ."آیسو فرامان"داد که عاشق شده و معشوقش هم کسی نیست به جز ولی تمامی عالئم این را نشان می
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کند و به امید اینکه امروز شانس با او یار باشد و ای پارک میرسد ماشین را گوشهبه اول کوچه که می

 .را ببیندشاید بتواند آیسو 

 . کردبه در مشکی رنگ خانه نگاه می

 .ایستدکند و درست جلوی همان در میماشینی از کنارش گذر می

 .کردچشمان شهاب مثل عقاب همه چیز را نظاره می

همین که چشمش به آیسو افتاد که به سمت در رفت و مشغول باز کردنش شد، لبخندی روی لبانش 

انی که از ماشین خارج شد و به کمك آیسو رفت، لبخند روی لبانش خشك شیند؛ اما با دیدن مرد جومی

 .شودمی

 دانست برادر آیسو کشته شده بود، پس این پسر جوان که بود؟تا آنجا که می

 . کوبیدقرارتر از همیشه میاش ضربان گرفته بود و قلبش بیپیشانی

 .ن کس دیگری باشدای به این فکر کند که آیسو از آخواست لحظهحتی دلش نمی

 .بنددبرد و آیسو در را به روی چشمان ناباور شهاب میهادی ماشین را داخل می

 !تابی؟ای دل چرا این چنین بی

 اگر معشوقت عاشق دلی دیگر باشد

 !تابی دگر چه سودی دارد؟بی 

 اما بهار

ای ناروایی که به او زدند، هبهاری که زخمش از همه دردآورتر بود و با طرد شدن از دوست و آشنا و تهمت

 .زخمش دوباره سرباز کرده بود

 .و اینجا بود که عشق فرقش را با تمامی احساسات دیگر نشان داد

 . امیر بالفاصله بهارش را به عقد خود درآورد و او را به خانه کوچك خود در جنوب شهر برد

 . ه نام عشق گرما بخش آن شدها آغاز نشد؛ ولی چیزی بشان شاید مانند زندگی سایر آدمزندگی

 .بردکند و با احترام بهار را به داخل خانه میامیر در خانه را باز می

 . نشاندنشید و بهار را روی پای خود میکنار حوض آب وسط حیاط می

 .فنچ کوچولویش همسرش شده بود و امیر چقدر از این بابت خوشحال بود
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 :گویدزند و میدستش کنار می موهای ریخته شده روی صورت بهار را با 

دم به هر چند که لیاقت تو بیشتر از این چیزهاست؛ ولی مجبوریم مدتی رو اینجا باشیم، بهت قول می -

 .محض اینکه تونستم کار خوبی پیدا کنم و پولی تو دست و بالم اومد، تو رو از اینجا به یه جای بهتر ببرم

 :گویدزند و میبهار لبخندی به روی شوهرش می

 .امیر من از اینجا خیلی خوشم اومده -

 : نگاهش را به حیاط خانه

وقتی کوچك بودم، همیشه آرزوم این بود یه خونه با حیاط باصفا و یك حوضچه کوچیك آبی رنگ،  -

 !های قرمز کنمدرست مثل همین داشته باشم تا بتونم اون حوض رو پر از ماهی

زدم رو به دست ون آرامشی که چند سال تو حسرتش دست و پا میامیر من به آرزوم رسیدم، من االن ا

 .آوردم، تو همین خونه و کنار تو

 .االن تنها آرزوم اینه که این آرامش و حس خوشبختی تا آخرش ادامه داشته باشه

دانست آرامشی که به قلب امیر نشسته بود کرد، بهار چه میامیر به چشمان زیبای همسرش نگاه می

 . کردرابر بیشتر از حسی بود که بهار احساس میهزاران ب

 . بوسداش را پر مهر میگیرد و پیشانیصورت بهار را با دستانش قاب می

با بهار عهد بسته بود که نگذارد آب در دلش تکان بخورد و چنان زندگی شیرینی برایش فراهم کند که 

 . اش را به یاد نیاوردهای گذشتهگاه بدبختیهیچ

 : گویدکند و خیلی جدی میه چشمان رنگ شب امیر نگاه میبهار ب

 . رم پیش عموم تا تکلیف مال و امالک پدرم رو مشخص کنمتو همین هفته می -

هاشون به خاطر اینه که من سراغی از اموال پدریم نگیرم؛ ولی کور خوندن من پا دونم این پس زدنمی

 .کشمپس نمی

 : گویدبعد با تردید می

 کنی؟رسم .این کار رو میتر به حقم میتو هم حمایتم کنی راحتاگه  -

 :گویدزند و میامیر لبخندی می

 !تا آخرش خودم مثل کوه پشتتم تا حق و حقوقتو بگیری، فقط یه شرط داره -
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 :دهدکند که ادامه میبهار سوالی نگاهش می

من خودم دربست نوکرتم و تمام  مون خرج کنی!اینکه نخوای ریالی از اون پول تو زندگی مشترک -

 .کنممون میتالشم رو واسه زندگی

 :گویدگذارد و میکند تا اعتراض کند؛ اما امیر دستانش را روی لبانش میبهار لب باز می

 .اش برمیامکنم قبول کن، مطمئن باش من از عهدهبهار خواهش می -

 :دهدی زیبایی ادامه میو با خنده

 .تر از بیرونشهیم داخل، البته از االن بگم داخل خونه داغونحاال هم بهتره بر -

 :گویدگذارد و آرام میی امیر میبهار سرش را روی شانه

 .اگه تو بدترین مکان هم باشم اما تو پیشم باشی اونجا با بهشت برام فرقی نداره -

 :گویدزند و مثل بهار آرام میای روی سر بهار میبندد و بـ ــوسهامیر چشم می

دوستت "های دنیا، اصال رک بگم بی حد و اندازه های بارون و به لطافت تمام گلبرگی دونهبه اندازه -

 ."دارم

 .شوداز جایش بلند می 

 .بهارش را همانند کودکی در آغوش گرفته بود و به صورت زیبایش خیره بود

 .سیدن یار زیبایششود از بوبرد و برای اولین بار مست میسرش را آرام پایین می

 .هاو چه زیباست این عاشقانه

*** 

 :وانیا

 . هام رو باز کردماومد چشمبا سروصداهایی که بیرون از اتاق می

ن ام از اتاق بیروجور با وضع آشفتهانگار صدای خاله رضوان بود، با تعجب از روی تخت بلند شدم و همون

 . رفتم

 .هاش گرفته بودبین دست عمو سهراب روی مبل نشسته بود و سرش رو

 .کردرفت و با صدای بلند عمو رو سرزنش میور میور به اوناما خاله رضوان از این
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دونی، حتی یك درصد هم خوای بگی خیلی باهوشی و همه چیز رو میهمیشه حرف خودته؛ مثال می -

 !دی فکرت یا راهت اشتباه باشهاحتمال نمی

یشت و گفتم بذار وانیا پیش من باشه دختره وشاید حرفی داشته باشه اگه همون دوسال پیش که اومدم پ

 طور توی بیچاره من خودش رو اینگفتی نه، خواهرزادهکه روش نشه به تو بگه، تو از سر لجبازی نمی

 . انداختخطر نمی

 :عمو دستش رو از روی سرش برداشت و گفت

نیا حالش خوبه و اگه شما اجازه بدی االن تو اون ها دست برداری؟ واخوای از این حرفبس کن، کی می -

 ...اتاق داره استر

 .من رو که دید، حرفش رو قطع کرد و با اخم به خاله رضوان نگاه کرد

 .ی خوشگلم، دلم براش خیلی تنگ شده بود، وقتی متوجه من شد زیر لب اسمم رو صدا زدخاله

 وانیا، عزیز خاله، کجا رفته بودی؟ -

 . بهم رسوند و محکم بغلم کرد خودش رو سریع

 : اش گفتبا صدای لرزون از گریه

تو که میدونستی من به جز تو و فاطمه اینجا کسی رو نداشتم دوسال کجا گذاشتی و رفتی؟ نگفتی یه  -

 !خاله دارم که چشم انتظارمه؟

 : آهی کشیدم و گفتم

چی بود دیگه تموم شد و من اینجام،  شد. هررفتم دلم آروم نمیخوام؛ ولی اگه نمیخاله معذرت می -

 .کنم خودت رو ناراحت نکنخواهش می

 :کرد گفتهاش رو پاک میطور که اشكمن رو از خودش جدا کرد و همون

 .ذارم یه لحظه هم از من دور بشیآره همه چیز تموم شد، الهی من قربونت برم، دیگه نمی -

 .پر صدا بیرون فرستادی گفت و نفسش رو عمو زیر لب الاهلل اال اهلل

دوست نداشتم بعد از اتفاقات خوب دیشب دوباره غم به دلم راه بدم، واسه همین با شیطنت چشمکی به 

 : عمو زدم و گفتم
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شی، اینجور که شما داری پیش میری تعداد تلفات روز به تر میخاله جون بزنم به تخته هر سال جوون -

 . روز باال میره

 .تغاری پدر بزرگم بودچك مامان و فرزند چهارم یا همون تهخاله رضوان خواهر کو

شد که با وجود سن پزشکهای جوان کشور محسوب میام، یکی از بهترین دندانخاله سی و یك ساله

 .کمش تو کارش خبره بود

ه اون هم مثل عمو مجرد بود و با وجود خواستگارهای زیادی که داشت هنوز تن به ازدواج نداده بود. البت

من دیروز صبح آمارش رو از زری گرفتم و فهمیدم که به روند سینگل بودن ادامه داده و تو این دوسال 

 .ای نیوفتادههیچ اتفاق تازه

 .لبخندی زد

 :خواست چیزی بگه که عمو قبل از اون خطاب به زری خانم گفتمی

ات ذاهای سفارشی و خوشمزهخاله زری، امروز رضوان خانم برای نهار پیش ما هستن، لطفا از اون غ -

 .تدارک ببین

 .زری با گفتن چشم به آشپزخونه برگشت

 :کرد به سمت کیفش رفت و از روی مبل برش داشتتر میاش رو جذابخاله رضوان با غروری که چهره

 .تر به مطب برمتونم قبول کنم، باید سریعممنون از دعوتت؛ ولی نمی -

 :عمو تو حرفش پرید

 !کنیها مطب رو تعطیل میدونم، یکشنبهی که من میجایتا اون -

 .کردیمهم من و هم خاله رضوان با تعجب نگاهش می

 :های ریز شده پرسیدخاله رضوان با چشم

 دونی؟شما از کجا می -

 :عمو هول زده لبخندی زد و گفت

 . شیمطوری حدس زدم، حاال یه امروز این افتخار رو به ما بدید در خدمت شما باهمین -

 ::قبل از اینکه خاله اعتراض کنه، دستش رو گرفتم و مجبورش کردم بشینه

 نم.خاله جون دیگه نه نیار، کلی حرف دارم برات بز -
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 .و تمام اتفاقاتش گفتم ن چندوقتبعد از خوردن نهار با خاله به سالن برگشتیم واز ای 

شی هوا جیغ بنفقدر خوشحال شد که بیخاله رضوان از شنیدن خبر دستگیری دنیل و نابودی باندش اون

 . کشید

 !هام گذاشتمقدر بلند بود که سریع دستم رو روی گوشصدای جیغش اون

 .کوبیدهاش رو به هم میعمو سراسیمه وارد پذیرایی شد و با ترس به خاله رضوان نگاه کرد که دست

 زنید؟چی شده؟ چرا جیغ می -

 :ییر حالت داد و دوباره تو الک غرورش فرو رفتخاله تا چشمش به عمو افتاد، سریع تغ

کنید من هم حق دارم از این چیزها با خبر باشم شما چرا به من نگفتید قاتل خواهرم پیدا شده؟ فکر نمی -

 ؟

 :ای به من رفت و گفتکرد خونسردیش رو حفظ کنه، چشم غرهعمو در حالی که سعی می

 م؟طور نیست وانیا خاننشده نباید کسی خبردار بشه! این بعضی از خبرها محرمانه هستن و تا وقتش -

قدر ذوق زده شده بودم تا این خبر رو به خاله رضوان لبم رو به دندون گرفتم و سرم رو پایین انداختم، اون

 . بدم که یادم رفته بود نباید خبر گیرافتادن دنیل فاش بشه

 :خاله حق به جانب رو به عمو گفت

 ...کنید! منظورتون چیه که نباید هر کرسما به من توهین می آقا سهراب دارید -

 : عمو حرفش رو قطع کرد

من به هیچ وجه قصد توهین به شما رو ندارم .شما که ماشاهلل تحصیل کرده هستید، باید بدونید تو شغل  -

 .ما هر چیزی رو نمیشه زود آشکار کرد

 .کردمدرمونده به جفتشون نگاه می

 . ها باال گرفته بودسهل انگاری من بود که دوباره بحث ایناش به خاطر همه

خواستم چیزی بگم و به این بحث خاتمه بدم که با لرزش گوشی تو دستم، یه جورایی دهنم بسته می

 .شد

 .اش کردم. شماره هوراد دوباره قلبم رو به تاالپ تلوپ انداختنگاهی به صفحه

 .به اتاق رسوندم، در رو پشت سرم بستم و بهش تکیه دادم بدون در نظر گرفتن عمو و خاله، خودم رو
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اومد حرف بزنم و خواستم با هوراد به عنوان فردی که نامزدم به حساب میاین اولین باری بود که می

 .همین موضوع استرسم رو باال برده بود

 .نفس عمیقی کشیدم و دکمه سبزرنگ رو لمس کردم

 :داداش گوشم رو نوازش صدای بم مردونه

 الو -

 : با صدای آرومی گفتم

 سالم -

 سالم از ماست خانم، حالت خوبه؟ -

 !از لحن حرف زدنش متعجب شدم، این چه زود خودمونی شده

 .مرسی خوبم -

 . خدا رو شکر، تو که خوب باشی من هم خوبم -

 . لرزید، لبم رو به دندون گرفتماز لحن قشنگش قلبم می

کشیدم و این طرز حرف زدن که اصال بهش واقعا ازش خجالت میکاش یکم مراعات من رو بکنه، 

 .کردخورد، خجالتم رو بیشتر مینمی

 : سکوتی که به وجود اومده بود رو شکست

ات رو از حاج خوام حضوری همدیگه رو ببینیم و درمورد خودمون حرف بزنیم .البته خودم اجازهوانیا می -

 گیرم، نظرت چیه؟سهراب می

دیگه  اشدونم؛ اما مهم قلبمه که تو رو پذیرفته بقیهه جوره مثبته، با این که هیچ چی ازت نمینظر من هم

 .مهم نیست

 : برخالف حرف دلم جواب دادم

 .از نظر من مشکلی نیست -

 .میام دنبالت 2پس من ساعت  -

 .باشه، خداحافظ -

 .مراقب خودت باش، خداحافظ -
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 .مونده بود تماس قطع شد ولی هنوز گوشی روی گوشم

 ها حرف زدی؟ی احمق چرا مثل احمقهام رو روی هم فشار دادم، آخه دخترهچشم

زدم حتما حضوریش دیگه الل جوری حرف میبا گوشی چند ضربه به سرم زدم، وقتی پای گوشی این

 . شدممی

 شد من هم مثل آیسو یکم پرو بودم؟اوف خدا، چی می

 . آماده شدن وقت داشتمبه ساعت نگاه کردم، سه ساعتی واسه 

 !کردم؟کار میبه کمد اتاقم نگاهی انداختم، با مصیبت نداشتن لباس چه

هایی که از زمان وزن شصت و هشت کیلو بودنم مونده بود برای االن که پنجاه کیلو شدم قطعا لباس 

 !مناسب نیست

 .هام آویزون شدنام لبآه از نهادم بلند شد و طبق عادت همیشگی

 کار کنم؟اید چهاالن ب

 .چند ضربه به در خورد و پشت سرش خاله وارد اتاقم شد

 عروس خانم اجازه هست؟ -

 .کردمقدر از نداشتن لباس حالم خراب بود که فقط با چهره آویزون نگاهش میاون

 :تر شد و با لبخند زیبایی گفتنزدیك

بهم گفت نزدیك بود از تعجب شاخ در  کنه! وقتی عموتشه وانیا کوچولومون داره شوهر میباورم نمی -

 !بیارم

 کلك چرا این رو بهم نگفتی؟ ترسیدی خاله بهت حسودی کنه؟

خواد عروس قدر بزرگ شده که میدید دخترش انآهی کشید و ادامه داد: کاش فاطمه اینجا بود و می

 .بشه

 . هکنی من زود شوهر میاش باشم، وانیاگفت باید از االن به فکر جهیزیهوقتی بچه بودی همیشه می

 . زنندونست دختر مثل گلش رو روی هوا میخدابیامرز خودش می

 : وقتی سکوت من رو دید، بغلم کرد و گفت

 هاش تو همه؟حاال چی شده عروسك خاله سگرمه -
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 هاش رو از ته بکشم؟جوریه بگو تمام دندوننکنه هوراد خان هیچی نشده اذیتت کرده؟ هان؟ اگه این

 .شیدم و چیزی نگفتمآهی ک

 !دونست با یادآوری نبود مامان و بابام داغ دلم رو تازه کردهخاله چه می

 جدی چرا من باید خوشحال باشم؟ وقتی مادری نیست حرف دلم رو بهش بزنم و ازش کمك بخوام

 !ها تکیه گاه بشه واسه تنها دخترشو یا پدری که اینجور وقت

 .دوزمم رو بهش میبا صدای پیامك گوشی نگاه ناامید

 . پیام از طرف هوراد بود

 " میام دنبالت 2اجازه صادر شد، آماده باش، ساعت  "

 وانیا، خاله چی شده؟ چرا ناراحتی؟ -

 : نفسم و بیرون فرستادم و گفتم

 . هیچی، قرار بود واسه آشنایی بیشتر با هوراد بیرون بریم؛ ولی اصال یادم نبود که من لباس ندارم -

 !شون برام آویزون هستنبه کمد اشاره کردم و ادامه دادم: همه با دست

 !کردم گفتم: االن بهش پیام میدم و میگم بذاره برای یه روز دیگهجور که داشتم تایپ میهمون

 :خاله گوشی رو از دستم گرفت و گفت

 !خوای واسه لباس قرارت رو کنسل کنی؟دختر خل و چل! می -

 : و شلوار ساده از توش بیرون آورد سمت کمدم رفت و یك تونیك

 !ها رو بپوشاین -

 :کردم که ادامه دادهای گرد شده نگاهش میبا چشم

 .ریم خرید و از اونجا هم باهاش هماهنگ کن که بری سر قرارزود باش دیگه! اول می -

 :هام نشست، خاله با دیدن لبخندم لپم رو محکم بوسیدلبخندی رو لب

 .ها تنگ شده بودگونههای قشنگ بشه، دلم واسه دیدن این چالاین خنده الهی خاله قربون -

 .تونیك شلوار رو پوشیدم و یك شال مشکی هم سرم کردم

 .بعد از خداحافظی از عمو، به همراه خاله به یکی از پاساژهای بزرگ شهر رفتیم

 . رارهای خاله تسلیم شدمکشیدم با اون وضعیت از ماشین پیاده بشم، ولی در برابر اصاول خجالت می
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ی ساده به رنگ طوسی و شلوار کتان و شال ی اول لباسم رو خریدم، که یك مانتوی پاییزهتو همون مغازه

 .مشکی بود

 . هام رو ساده ولی زیبا انتخاب کردمدوست نداشتم زیاد جلف باشم، به خاطر همین لباس

 . م رو برام بفرستهبه هوراد پیام دادم که آدرس جایی که قراره بود بری

 . هنوز یك دقیقه نشده بود که جواب پیامم رو داد و آدرس محل رو برام فرستاد 

 .بعد از خرید کیف و کفش درحالی که از ساعت قرارم با هوراد گذشته بود به محل مورد نظر رسیدم

 .لبی داشتجایی که بودیم یك کافه تریای دنج تو باالترین نقطه از شهر بود، که ویو بسیار جا

کرد حس آرامش و موج مثبت رو به ها عبور میفضای بیرونی پر از گل و درخت بود و آبی که از بین درخت

 .کردآدم القا می

 .نگاهی از آینه جلو به خودم انداختم

 . کشیدمآرایش، کمی خجالت میبا این ابروهای اصالح نشده و صورت بی

 : نگاهی به خاله کردم

 ده نیستم؟خاله زیادی سا -

 : خاله نگاهی بهم انداخت و با لحنی جدی گفت

دادم .همین سادگیت باعث شده قدر خوشگلی که اگه دست من بود همین االن درسته قورتت میاون -

 .دلش رو ببری، پس خودت رو دست کم نگیر

 .زودتر برو که تا االن فکر کنم زیر پای اون گل پسر جنگل آمازون شکل گرفته

 . .در ماشین رو باز کردمخندیدم و 

 :هنوز خارج نشده بودم که خاله گفت

ا خوام بگم که از اینجدونی، فقط این رو میدونم دختر عاقلی هستی و بهتر از من همه چیز رو میوانیا می -

به بعد خوب فکر کن. حرف یك روز و دو روز نیست، بحث یه عمر زندگیه، پس خوب سبك سنگین کن و 

 . از هم جدا کن درست و غلط رو

 .مونم تا بیایدارت باشه، من خونه عموت منتظرت میبرو عزیزم، خدانگه

 !سرم رو تکون دادم و از خاله خداحافظی کردم
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گفت، کسی که قراره یه عمر باهاش باشم، باید از روی عقل و منطق انتخاب بشه خاله رضوان راست می

 . نه از روی احساسات

دادم راهی که درسته رو در پیش این رو از عقلم اعتراض داشت؛ ولی من ترجیح میبا وجود اینکه قلبم به 

 .بگیرم

 .های محکم وارد کافه شدمنفس عمیقی کشیدم و با قدم

 .هوراد گفته بود طبقه دوم تریا، میز رزرو کرده

 . های زیبای چوبی که به صورت مارپیچ ساخته شده بود باال رفتماز پله

 . ار پنجره نشسته بود، با دیدنم دستش رو باال آورد و اشاره کرد پیشش برمهوراد پشت میز کن

ای و شلوار مشکی که تنش بود و حالت موهای سیاهش که چه خوشتیپ کرده! با اون کت اسپرت سورمه

 .تر به نظر میرسیدباال زده بود، از همیشه جذاب

 :ابی گفتوقتی نزدیکش رسیدم، از روی صندلی بلند شد و با لبخند جذ

 .شدمسالم، دیگه داشتم از اومدنت نا امید می -

 .با دست اشاره کرد بشینم

 !از حق نگذریم چهل دقیقه تاخیر واسه فردی مثل هوراد جای اعتراض هم داشت

 : جواب سالمش رو دادم و روی صندلی نشستم

 .خوام، جایی برام کاری پیش اومد و باعث این بدقولی شدعذر می -

 . نداره، نیازی به معذرت خواهی نیستاشکالی  -

 . دشقدر از این باال همه چیز زیبا بود که آدم محوش میلبخندی زدم و از پنجره بیرون رو نگاه کردم، اون

 .آمد گفت و من رو رو دستم دادپسر جوونی با لباس فرم اروپایی خوش

 .تشکر کردم و نگاهی به منو که جلدی از چرم داشت انداختم

 شناختم وخورده بودم،های عجیب غریبی که نوشته شده بود، فقط چندتاش رو مین اسماز بی

 !متونستم دوتا رو سفارش بدعاشق قهوه ترک بودم البته اسپرسو رو هم دوست داشتم؛ ولی حیف که نمی

 : رو به هوراد گفتم

 اسپرسو -
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 : هوراد سرش رو تکون داد و رو به اون پسر گفت

 .فادو تا اسپرسو لط -

 .خورد زیر بیست و پنج سال سن داشته باشه، چشمی گفت و رفتپسر جوون که بهش می

 .هام نگاه کردحرف تو چشمهوراد چند ثانیه بی

 . اش نشسته بود و نه لبخندی به لب داشتنه مثل همیشه اخم تو چهره

 !و بفهمماش رهای نگفتههاش حرفخواست من از چشمداد، انگار مینگاهش بوی تازگی می

 :تر از همیشه شده بود لب زداش که با احساسبا صدای زیبای مردونه

 خوبی؟ -

 .کردهاش مثل آهن ربا، آدم رو به خودش جذب میرنگ چشم

 :بدون اینکه نگاهم رو ازش بگیرم، مثل خودش آروم گفتم

 .ممنون -

 .!کنهدونست چطور سر صحبت رو باز سکوت حاکم فرما شد، انگار هوراد هم نمی

 . های داده شده روی میز چیده شدنسفارش

ام رو باال آوردم و کمی ازش نوشیدم، خیلی وقت بود که از این مزه داغ و تلخ دور بودم و حاال فنجون قهوه

 .چسبیدبعد از این مدت، دوباره چشیدنش بهم خیلی می

 .رنگش دوختمی میشیبا صدای هوراد دوباره نگاهم رو به دو تیله

ت خواستم اینجا باشی تا بیشتر ازم بدونی، راستش رو بخواهی تا به حال تو همچین موقعیتی نبودم و از -

 . دونم باید چی بگمبه همین خاطر نمی

 : با مکث ادامه داد

 .بذار از اول از خودم برات بگم -

 . و ببینمهاش رمن هیچ وقت پدرم رو ندیدم، از بدو تولد تا حاال هم هیچ وقت نخواستم حتی عکس

 . اش نشون ندادکشید و هیچ احساس مسئولیتی به زن و بچهپدری که فقط اسم پدر رو یدک می

ها برای یکبار هم سراغی از ما نگرفت؛ اما مادرم خیلی اش رو ترک کرد و هیچ وقت تو این سالخانواده

 .نکردم هاش کاری کرد که من هیچ وقت نبود پدرم رو احساستالش کرد و با تمام خوبی
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 .دم بعدا برات بگمالبته این قضیه مفصله و ترجیح می

 .خالصه گذشت و با هر سختی که بود بزرگ شدم

با رتبه تك رقمی وارد دانشگاه شدم و بعد از قبولی تو یك آزمون، بورسیه دانشگاه آکسفورد شدم، اول به 

ها فقیت من پولی رو که بعد از سالخواستم برم؛ اما مادرم به خاطر موخاطر شرایط مالی که داشتم نمی

 . کار در یك رستوران پس انداز کرده بود بهم داد

 . هام که اون هم بورسیه بود به انگلستان رفتیمتمام کارهای سفرم رو انجام دادم و با یکی از دوست

 .تی ادامه دادمی مهندسی فناوری اطالعات یا همون آیدرسم رو تو رشته

 .خواستم دوباره به کشورم برگردمسال درسم تموم شد، خوشحال بودم از اینکه می گذشت و بعد از چهار

یه روز یکی از دوستانم به اسم وحید که تو انگلستان باهاش آشنا شده بودم بهم پیشنهاد داد که من هم 

 .مثل اون، وارد سازمانی بشم که به صورت محرمانه نیرو واسه جاسوسی تعلیم میده

تر کارِ پیشنهادی از لحاظ های دیگه یه جورایی هیجان رو دوست داشتم و از اون مهممن هم مثل خیلی

 . مالی هم شرایط خوبی داشت

های خالفکاره، بعد از کلی تحقیق کردن و فهمیدن این موضوع که هدف اون سازمان، به دام انداختن آدم

 .عضو اون گروه شدم

 مند شدم و در برابرشدادن، به شغل جدیدم عالقهه انجام میرفته رفته با آشنایی از سازمان و کارهایی ک

 .کردماحساس مسئولیت می

حدودا تو ده دوازده تا باند خالف که هر کدوم تو یه کشور بودن نفوذ کردم و خدا رو شکر با موفقیت هم به 

 .پایان رسوندمشون

 . انوسها تنگ شده بوددوباره برگشتم به کشور خودم و پیش مادری که دلم براش به وسعت اقی

 .کنم بردارمگفت باید هر چه زودتر ازدواج کنم و دست از کاری که میمامان هر دفعه بهم می

 .رفتم چون هیچ وقت هیچ حسی به دخترهای اطرافم نداشتماما من زیر بار نمی

ودمم، ه نکرده بها، یه دختر باعث شد چیزی رو تجربه کنم که هیچ وقت تجربتا اینکه تو یکی از ماموریت

 .گرفتلرزید و قلبم تپش میدختری که با دیدنش دلم می
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هام خیره شد؛ ولی من از خجالت نگاهم رو پایین انداختم و به فنجون قهوه به اینجاش که رسید به چشم

 . چشم دوختم

ه رو بدونی کخوام این هام ناراحتت کردم؛ ولی میهایی دلت رو شکستم یا با حرفدونم یه وقتوانیا می -

 . حس من به تو، یه چیز فراتر از دوست داشتنه، چیزی که جز از عشق نمیشه اسمش رو گذاشت

دونم کی دلم رو بهت باختم و یا چطوری این حس و نفسش رو بیرون فرستاد و ادامه داد: خودم هم نمی

 !حال خوب عاشقی رو پذیرفتم

بذارم و حرفی که خیلی وقته روی دلم مونده رو بهت بگم، خوام واسه یکبار هم شده، غرورم رو کنار اما می

 ."دوستت دارم"خواهم این رو بدونی که م بزنی میحتی اگه بهم نه بگی و دست رد به سینه

 .گیرهی دیدنت رو میباور کن از وقتی که برگشتیم هر دقیقه و ثانیه قلبم بهونه

 :دستی به پیشونیش کشید

ت تاثیر قرارت بدم که بهم جواب مثبت بدی، نه، فقط دوست دارم بدونی تا هام تحخواهم با حرفنمی -

 . ام عذاب شده، نفوذی که داره تا عمق جونم پیش میرهچه حد تو قلبم نفوذ کردی که ندیدنت واسه

تونی یه عمر کنار خوام همین االن جوابم رو بدی، فکرهات رو بکن، ببین با مردی مثل من میازت نمی

 نه!؟بیای یا 

حتی به دوازده سال اختالف سنمون هم فکر کن، هر چند که من تمام تالشم رو واسه درک بیشتر تو 

 !تونم کاری کنم که این اختالف سنی به چشم نیادکنم و میمی

 ... کنیم و اگه هم نهمونم اگه مثبت بود که نامزدیمون رو رسمی میمن تا اخر هفته منتظر جوابت می

 .بیرون فرستاد و حرفش رو ناتمام گذاشت نفسش رو باصدا

 .هاش رو زد که زبونم بند اومده بوددونستم باید چی بگم، هوراد چنان مسلط و جدی حرفنمی

 !ی من موجب دلتنگیش بشهشد هوراد تا این حد دوستم داشته باشه که دوری دو روزهباورم نمی

ام خیلی دلنشین بود و حس من بگه، واسه که کسی که دوستش دارم از دوست داشتن متقابلش بهاین

 .دادخوبی بهم می

 . نگاهم رو ازش گرفتم و از پنجره بیرون رو نگاه کردم

 : تو همون حالت گفتم
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ها تونم زندگی خوبی داشته باشم، با رفتن اونکردم دیگه هیچ وقت نمیبعد از مرگ پدر و مادرم فکر می -

 .خوارشون بودتقام از قاتلِ خونتنها حسی که تو وجودم شکل گرفت ان

 !زمانی که دنیل به دام افتاد تازه آرامشی که خیلی وقت بود ازش دور بودم به قلبم سرازیر شد

 ...کنهکه هنوز هم جای مامان بابام خالیه و نبودشون اذیتم میبا وجود این

 :تو چشماش زل زدم و ادامه دادم

 . یگه شانسم رو واسه یه زندگی خوب محك بزنمخواهم به خودم اجازه بدم یه بار دمی -

خواهم همون وانیایی بشم که دوسال پیش بودم، برای این کار نیاز به یه تکیه گاه دارم که کمکم کنه، می

 .حامی زندگیم باشه و بتونه شادی رو به زندگیم برگردونه

 :هوراد نفسش رو آه مانند بیرون داد و گفت

کردم، بیشتر مواقع به ی مثل تو، جای خالی پدرم رو تو زندگیم حس میهایوانیا، من هم یه وقت -

هام حسودیم میشد که پدرهاشون رو تو هر لحظه کنارشون دارن و من حتی یك بار هم نتونستم دوست

 .پدرم رو ببینم

و پا  مرها به جای خوابیدن، از درد ککرد و شباز اینکه مادرم تنها و بدون هیچ پناهی صبح تا شب کار می

 !شدمنالید از این دنیا متنفر میدرد می

های مادرم از تونستم بفهمم دور و برم چه خبره! یه شب با نالهیادم میاد پانزده ساله بودم و تازه می

 . خواب بیدار شدم و به اتاقش رفتم

اده سر پا ایستدونست چقدر داد، خدا میام توی رختخوابش نشسته بود و پاش رو ماساژ میمامان بیچاره

 . کردجور از درد گریه میبود که اون

 .هاش رو نداشتم، واسه همین نصفه شب از خونه زدم بیرونطاقت دیدن اشك

گفتم، به پدر بی لیاقتم، به برادر و خواهر مادرم که کردم و به همه بد میدویدم، گریه میجور که میهمون

بل ش رو قکه پدر بزرگم خونهگرفتن، فقط به خاطر اینیخیال خواهرشون شده بودن و سراغی ازش نمبی

 .از مردنش، به اسم مادرم کرده بود تا بیشتر از این آواره نشه

 .ام رقم زده بودکردم که این تقدیر رو واسهاز خدا گله می

 . کشیدمزدم، فریاد میکنار جاده نشستم و به حال خودم و روزگارم زار می
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ام نشست، وقتی پشت سرم رو نگاه کردم یه پیرمرد رفتگر ودم که دستی رو شونهتو حال و هوای خودم ب

 .کرددیدم که با لبخند بهم نگاه می

 .هام بهم نیرو میدهای بهم گفت که هنوز هم موقع سختیجمله

ده و خیلی جوون سرنوشت واسه هر کدوم از ما یه بازی میذاره، تو این بازی خیلی چیزها رو می"گفت 

 .ایمگیره، گاهی سخت میشه و گاهی هم آسون ،اگه تو بازی با سرنوشت جا بزنیم، بازندها رو هم میچیزه

 ."پس سعی کن با هر سختی که هست تا آخرش محکم قدم برداری تا برگ برنده رو دستت بگیری

 :لبخندی به روم زد و گفت

کنم تا روزهای سختت رو فراموش گاهت باشم و خودم بهت کمك دم تا آخرش تکیهوانیا بهت قول می -

 .کنی

 ای کاش احساسم صدایی داشت

 از حال و روزش با تو دم میزد

 مثل هزاران دانه برفی

 سرما به جان دشت غم میزد

 ای کاش احساسم هویدا بود

 در بستر قلبم نمی آسود

 ای کاش احساسم قلم میگشت

 ای میشدتا در نهایت، جمله

 ی میگشت"دوستت دارم "یعنی که 

 .تا معنی احساس من میشد

هام گرفت، با تعجب اش رو جلوی چشمهوراد دستش رو توی جیب کتش برد و بعد دست مشت شده

 .کردمنگاهش می

 .لبخندی بهم زد و دستش رو آروم باز کرد

 .یه هدیه کوچولو ازطرف من برای شما، اگه جوابت مثبت بود این رو دستت کن -

 . هاش چشم دوختمی مخمل قرمز رنگ تو دستبه جعبه هاش گرفتم ونگاهم رو از چشم
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 . انگلیسی به صورت در هم نگین کاری شده بود hوv ای به شکل قلب بود که روش حرفجعبه

 : وقتی تعلل من رو دید، آروم گفت

لطفا جعبه رو بردار، اگه جوابت هم منفی بود، به عنوان یادگاری از یکی که دلش رو تا آخر عمر بهت  -

 .دارخته نگهشبا

 . های لرزونم رو باال آوردم و جعبه رو برداشتمدست

های درش رو باز کردم، با دیدن رینگ زیبایی با سنگ یاقوت قرمز به شکل قلب که اطرافش هم نگین

 .سفید کار شده بود، لبخندی رو لبم نشست

ت نداشتم، به خصوص که هایی که زد و همچنین تایید شدنش از جانب عمو، دلیلی واسه مخالفبا حرف

 . قلبم بیشتر از قبل خواهان هوراد شده بود

 .ی هوراد نزدیك دستم بردمحلقه رو برداشتم و جلوی چشمان گرد شده

خواهم حلقه رو زودتر از وقتی که گذاشته بود کرد؛ ولی وقتی متوجه شد میهوراد اول با تعجب نگاهم می

 .رو از دستم گرفت دستم کنم، خودش رو کمی جلو کشید و حلقه

 : لبخندی بهم زد و گفت

 .دوست دارم خودم دستت کنم -

 .کردماز روی صندلی بلند شد، با تعجب بهش نگاه می

 .نزدیکم که شد، جلوی صندلیم زانو زد، نگاهی بهم انداخت و دست چپم رو تو دستش گرفت

 :انداخت گفتبا زیباترین حس صدا، که لرزه به دلم می

ه خورم تا آخرین نفسم تالشم رو واسین نگاه معصومت که خیلی وقته برام معبود شده قسم میوانیا به ا -

 دی تا آخر عمر شریك زندگیت بشم؟خوشبختیت بکنم. تا ابد عشقت تو قلبم می مونه! اجازه می

تونستم چیزی بگم، تو اون لحظات فقط دوست داشتم هوراد حرف بزنه و من زبونم قفل شده بود و نمی

 . شنونده باشم

تم هام جواب مثبهام رو آروم باز و بسته کردم، با نگاه و لبخند روی لبهام نشست، چشملبخندی روی لب

 . رو بهش دادم
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هوراد آروم حلقه رو تو انگشتم کرد، درست اندازه انگشتم بود، نگاهی به حلقه که جای خودش رو تو دستم 

 ..پیدا کرده بود انداخت

 .رو رها کنه، بلند شد و من رو هم مجبور کرد از روی صندلی پاشم بدون اینکه دستم

 !دونستم از خجالت باید چیکار کنمخدا رو شکر طبقه باالی تریا کسی نبود وگرنه نمی

 .هام نگاه کردهوراد روبروم ایستاد و با لبخند جذابی تو چشم

 .دستم رو تو دست گرفت و نزدیك لبش برد

ش رو هاای طوالنی به پشت دستم زد، لبهای شرمگینم بگیره بـ ــوسهچشم بدون اینکه نگاهش رو از

 :اندخت، گفتبه فاصله یك میلیمتر جدا کرد و آرومتر از همیشه و با صدایی که قلبم رو به تپش می

 .کنممطمئن باش خوشبختت می -

*** 

 :هوراد

عمرم بود و چقدر از این بابت خدا رو  با وانیا از کافه تریا خارج شدیم، امروز یکی از بهترین روزهای

 .شاکرم

اش تو هوا تقریبا تاریك شده بود، از وانیا خواستم تا شام رو بیرون باشیم؛ ولی قبول نکرد و گفت خاله

 .ی سردار منتظرش مونده و به همین خاطر باید زودتر به خونه برگردهخونه

 . فضای بیرونی کافه دوبرابر از داخلش زیباتر بود

 .کردتر میرهای رنگارنگ و آهنگ مالیمی که گذاشته بودند فضای سرسبز بیرون رو دلنشیننو

 .فضاهای خالی محوطه رو هم به شکل زیبایی با چند تا تخت پر کرده بودند

 . خندیدنسه تا پسر روی تختی که نزدیك آبشار مصنوعی محوطه بود، نشسته بودن و با صدای بلند می

های درستی نیستن، به خصوص یکیشون اس جلفی که به تن داشتن معلوم بود که آدماز ظاهر و تیپ و لب

 . اش روی وانیا بودکه نگاه هـ ـر*زه

 .ابروهام رو تو هم کشیدم، جلوی وانیا ایستادم و مسیر نگاه هرز اون پسر رو سد کردم

 : خطاب به وانیا گفتم

 .پارکینگ خارج کننباید به مسئول پارکینگ خبر بدم تا ماشینم رو از  -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر نیایش یوسفی | نفوذی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 224 

 :وانیا نگاهی به اطراف انداخت و گفت

 .اندازماشکال نداره برو، من هم تا برگردی، نگاهی به این اطراف می-

 . به پشت سرم نگاه کردم که با همون پسر چشم تو چشم شدم

 !زدمش تا صدای سگ بدهقدر میحیف که دوست نداشتم امشبم خراب بشه وگرنه اون

 .خفنی رفتم هاش نگاه کردم و چشم غرهتو چشمبا اخم غلیظی 

 .خیلی سریع نگاهش رو از من گرفت و به دوستش خیره شد

 : با همون صورت برزخی به سمت وانیا برگشتم

 .ریمالزم نکرده، با هم می -

 .هاش گرد شد و با تعجب نگاهم کردوانیا کمتر از یك ثانیه چشم

 !اوف، باز هم خراب کردم

 : تر از قبل گفتمحکم باز و بسته کردم و آرومهام رو مچشم

م دخوام، منظورم این بود که دیگه وقت نمیشه اینجا رو سر حوصله دید؛ ولی بهت قول میمعذرت می -

 دفعه بعد که اومدیم اینجا، همه جاش رو سرک بکشیم، نظرت چیه؟

 . ن اصال این رو دوست نداشتمداد از تغییر رفتار چند لحظه پیشم ناراحت شده و ماش نشون میچهره

 : دستش رو گرفتم، به سمت مخالف اون پسرها بردمش و گفتم

 !خواد ناراحت بشی، همینجا باش تا من برگردمخیلی خب خانم کوچولو، نمی -

 .و بدون اینکه بهش اجازه حرف زدن بدم، خالف میلم از اونجا دور شدم

ل زده بود سالم کردم و کارت تحویل ماشین رو دستش ای که به مانیتور روبروش زبه مرد چهل ساله 

 . دادم

 !شدخورد تماسی برقرار نمیبعد از تحویل گرفتن ماشین به وانیا زنگ زدم؛ اما هر چی بوق می

 !داد؟اش رو گرفتم! چرا جواب نمیدوباره شماره

 .ماشین رو یه گوشه پارک کردم و دوباره وارد شدم

 .تر بودشلوغی جاها خیلی نسبت به بقیه

 !ات نیومدهبابا خانم خشکله این همه ناز نکن، این شماره رو بگیر تا همراه -
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 .کشم تا بیان مثل یه آشغال جمعت کنناگه همین االن از سر راهم کنار نری جیغ می -

 .هاش رو نشنیدمی حرفدیگه ادامه

 !تنم گر گرفت 

 داده مزاحمش بشه؟ شرفی به خودش اجازهاین صدای وانیا بود! کدوم بی

 .هام رو از شدت عصبانیت مشت کردمدست

 !تر رفتم، همون پسر روبروی وانیا ایستاده بود و راهش رو سد کرده بودکمی نزدیك

 .فهمیدم، سریع خودم رو بهشون رسوندمدیگه حال خودم رو نمی

 !یه لحظه چشمم به وانیا افتاد که با رنگ و روی پریده، خیره به من بود

که این عوضی به وانیا نزدیك شده های بلند خودم رو به اون نکبت رسوندم، با فکر کردن به اینقدمبا 

 .هام رو گرفتخون جلوی چشم

مشت محکمی به دهنش کوبیدم که نتونست خودش رو کنترل کنه و پخش زمین شد، بالفاصله لگد 

 .ای کرد و تو خودش جمع شدمحکمی به شکمش زدم، از درد ناله

 :شدم و از یقه بلندش کردم، فریاد زدم خم

 !ذارمات نمیناموس،زندهآشغال بی -

 .ی صورتش کردمای حوالهاین رو گفتم و مشت دیگه

 .کرد من رو از اون جدا کنه! دستش رو پس زدمدستم از پشت کشیده شد، کسی سعی می

خونیش از درد جمع شد! پرتش اون عوضی رو بلند کردم و بازانو چند بار توی شکمش کوبیدم که صورت 

 :ام زمزمه کردمهای کلید شدهکردم روی زمین و ازبین دندون

 !ذارمات نمیشرف، زندهکشمت بیمی -

 .هام رو مشت کرد تا پای چشمش رو کبود کنم که به عقب کشیده شدمبه سمتش رفتم، دست

 !بسه کشتیش -

 .به عقب هولش دادم و فریاد زدم

 !ذارم این عوضی رواش نمی! زندهرسمحسابش رو می -

 .برگشتم طرف پسری که به زحمت سرپاایستاده بود و سعی داشت حرفی بزنه
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 .ام گفتمهای کلید شدهزدم از بین دندوناش رو گرفتم ودرحالی که نفس نفس مییقه

 خوای شماره بهش بدی، آره؟که می -

 .یکدفعه فریاد زدم

 !کنمات میکه سد راهش میشی؟ بیچاره -

 .با سر به صورتش کوبیدم که روی زمین افتاد

خواستم به طرفش حمله ور بشم که چند مرد جلوم رو گرفتن و نگذاشتن نزدیکش شدم. میآروم نمی

 !بشم

 .کرد خیره شدمهای برزخیم به اون کثافت که خونین و مالین روی زمین افتاده بود و ناله میبا چشم

 !ام شدنو گرفته بودن رو کنار بزنم، اما باز مانعهایی که من رخواستم اونمی

 .تر از خودش اومدن و زیر بغلش رو گرفتن و سریع از اونجا دور شدنهای جلفدوست

 . هایی که محکم گرفته بودنم رها کردمام رو از حصار دستخودم رو تکون دادم و شونه

 . کردمهام رو حس میقدر عصبانی بودم که خودم داغی گوشاون

 .کردهاش جمع شده بود و با ترس آشکاری بهم نگاه مینگاهم به وانیا افتاد که اشك تو چشم

 .فهمیدم، با عصبانیت به سمتش رفتم و دستش رو محکم تو دستم گرفتمحال خودم رو نمی

 . دیدن رد شدم و به سمت در خروجی رفتمهایی که انگار فیلم اکشن زنده میاز بین آدم

 :کشوندم، با عصبانیت و صدای تقریبا بلندی گفتوانیا رو دنبال خودم می طور کههمون

 !صاحب رو برای این ساختن که ازش استفاده بشهاون گوشی بی -

ه قدر برات سخت بود ککه باهام تماس بگیری و بگی اون عوضیِ الشی مزاحمت شده! یعنی اینبرای این

 های من رو بدی؟حتی نتونستی جواب تماس

 .وت ماشین رو زدم و سوار شدمریم

بیش از  تونستم درک کنم کهبا عصبانیت در ماشین رو محکم بستم، وانیا سرش رو پایین گرفته بود، می

دونستم سرزنش کردنش کار اشتباهی بود؛ ولی اندازه از اتفاقات پیش اومده ناراحت شده، خودم هم می

 .شدمیشدم، دیگه درک اطرافم برام سخت وقتی عصبانی می

 .دوباره از ماشین خارج شدم و در رو برای وانیا باز کردم، تکونی نخورد، نفسم رو پرصدا بیرون فرستادم
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 .لطفا سوار شو -

های عسلیش دلم لرزید و از دست خودم هام نگاه کرد، با دیدن چشمنگاهش رو باال آورد و صاف تو چشم

 .عصبانی شدم

 :کرد، گفتمبا صدایی که پشیمونی توش بیداد می

 .کنمخواهش می -

 .آروم سوار شد

کردم. وانیا سرش رو به شیشه تکیه داده بود و بیرون رو نگاه تو مسیر با کمترین سرعت حرکت می

 .کردمی

زد تا بفهمم تا چه حد کار رو خراب گفت و یا حرفی میداد، کاش حداقل چیزی میسکوتش من رو آزار می

 !کردم

ه مون بشه، به خاطر یتونست خاطره انگیزترین شب زندگیده بود! شبی که میتو ذهنم آشوب به پا ش

 !عوضی خراب شده بود

 :دستش رو که روی کیفش گذاشته بود رو تو دستم گرفتم و بدون اینکه نگاهش کنم، آروم گفتم

 !خواستم ناراحتت کنم؛ ولی تو هم بهم حق بدهخوام، باور کن نمیمعذرت می -

شرف رو دیدم که به کسی که با تموم وجودم دوستش دارم نزدیك شده و وقیحانه بی وقتی اون کثافت

 .میخواست بهش شماره بده، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم

 :با دلخوری گفت

 میشه بگی تقصیر من این وسط چی بود؟ -

 . های تخس رو به خودش گرفته بود، لبخندی زدمبه لحن صداش که حالت بچه

 :تر تو دستم گرفتممحکم دست کوچکش رو 

 .وانیا جان، من که معذرت خواهی کردم، دوست ندارم شبمون بیشتر از این خراب بشه -

 .در جواب چیزی نگفت و دوباره سرش رو به شیشه ماشین تکیه داد

 :سرم رو کمی به سمتش متمایل کردم و گفتم

 بخشی؟خانمی نگفتی! بنده حقیر رو می -
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ت و همون لبخند آشوب دلم رو ساکت و آرامش رو دوباره سکاندار قلب هاش نشسلبخندی روی لب

 !کنهقرارم میبی

شون پارک شده بود که حتی راه واسه از ازدحامِ نزدیك خونه سردار متعجب شدم، اونقدر ماشین در خونه

 .کسی نبود چه برسه جا واسه پارک ماشینعبور هیچ

میشد  گفتنمشکی به تن داشتن و بلند الاهلل اال اهلل می از آمبوالنش حمل جسد و چند نفری که لباس

 !فهمید مراسم ترحیم کسیه

 .ی سردار نگه دارممجبور شدم ماشین رو روبروی خونه

 :وانیا آروم زمزمه کرد

 . خدا رحمتش کنه، راحت شد -

 :نگاهش کردم و پرسیدم

 شناختیش؟می -

 :سرش رو تکون داد و گفت

عموم بود، تقریبا شصت سالی سن داشت، خیلی مرد خوبی بود، بیچاره چهارسال ی ی خونهآره همسایه -

 . ی چالوس تصادف کرد، زنش در جا فوت کرد و خودش هم قطع نخاع شدپیش تو جاده

خیالش شده بودن و پی زندگی خودشون رفته ها یادمه همیشه بابا و عمو از اینکه پسرهاش بیوقتاون

 .بودن، ناراحت بودن

سال روی تخت خوابیدن و هیچ فعالیتی نداشتن خیلی سخته، چه برسه به اینکه با اون وضعیت  چهار

 . کردنهاش هم بهش کم محلی میبچه

 :نفسم رو بیرون فرستادم و گفتم

 .آره واقعا خیلی سخته -

 :بعد از کمی سکوت، برای تغییر حال و هوامون رو به وانیا گفتم

خواهی من رو قبول کردی، نظرت چیه فردا شب با مامان بیایم تا برای  وانیا خانم، حاال که معذرت  -

 جشن نامزدی و عروسی با عموت صحبت کنیم؟

 :های گرد شده نگاهم کرد و گفتبا چشم
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 کنی واسه جشن یکم زود باشه؟ما تازه سه چهار روزه از ماموریت برگشتیم، فکر نمی -

 شما رو بخشیدم؟و آرومتر از قبل گفت: بعدش هم کی گفته من 

 .هاش نگاه کردمبا جدیت تو چشم

اوال مجبوری ببخشی، ثانیا واسه بر پایی جشن ازدواجمون زود که نیست هیچ، تازه دیر هم شده! باور  -

 . ام نره خیالم راحت نمیشهکن تا رسما اسمت تو شناسنامه

ی گفتکردی و نمیبرم، درکم میها رنج میدونستنی تا چه حد دوستت دارم و چقدر از این فاصلهاگه می

 .زوده

 .لبش رو گاز گرفت و سرش رو پایین انداخت

 .اش که از خجالت قرمز شده بود خیره شدمبه چهره زیبا و خواستنی

یه قدر دوست داشتندوست داشتم محکم بغلش کنم و تا جون دارم بـ ــوسه بارونش کنم، این دختر این

 !و فقط بهش نگاهش کنمها بشینم خواهد ساعتکه دلم می

 .وانیا سنگینی نگاهم رو که احساس کرد، شب بخیر کوتاهی گفت و در ماشین رو باز کرد

 .قبل از اینکه خارج بشه دستش رو گرفتم

 . وانیا نگاه شرمگینش رو پایین گرفته بود

 :آروم و با صدایی که از قلبم خارج میشد گفتم

 . خیلی دوستت دارم. مراقب خودت باش -

 .رش رو سمتم گرفت ولی نگاهش به یقه پیراهنم بودس

هام دوخت و حرفی رو زد که تپش قلبم رو بیشتر و حرارت بدنم بعد از مکث طوالنی نگاهش رو به چشم

 :رو دو چندان کرد

 .من، من هم دوستت دارم -

 . ا کردای از احساسات ناب رهبالفاصله بعد از گفتن حرفش از ماشین خارج شد و من رو تو خلسه

 .های ماشین به خیابون نگاه کردمبا صدای وحشتناک ترمز و کشیده شدن الستیك

 شد ازماشین خارج شدم وام حبس شد. با ترس و قلبی که داشت از جا کنده مینفس تو سینه

 .آروم به سمت دختری که غرق در خون روی آسفالت افتاده بود رفتم
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 .با پاهای لرزون نزدیکش شدم

 !این وانیای من نیست خدایا نه!

 .با زانو روی زمین افتادم و آروم اسم وانیا رو زمزمه کردم

 بلند شو نفسم، پاشو دختر خوب، االن چه وقت خوابیدنه؟ -

 . ای طوالنی به روش زدمجونش رو تو دستم گرفتم و بـ ــوسههای بیدست

میرم، پس دونی بدون تو میکه میمن که بهت گفته بودم دوستت دارم و طاقت دوریت رو ندارم، تو  -

 .شهپاشو عشقم، وانیا تو رو به خاک پدر و مادرت قسم بلند شو، قلبم داره پاره می

 .بلند داد زدم: یکی کمك کنه

 .ریختنهام پایین میهام با سرعت از چشمبعد از سالها چشمانم خیس شده بودن و اشك

 رو فرا گرفت، باعث شد تا روی زمین و کنار وانیا بیوفتم امصدای تیر و بعد از اون سوزشی که تمام سینه

. 

 .دردی که وجودم رو فرا گرفته بود خیلی کمتر از دردِ غرق در خون دیدن وانیا بود

کرد، دست عشقم هنوز توی دستم بود. ام رو بیشتر میداد به شدت درد سینههایی که مزه خون میسرفه 

شد تا جایی که دیگه هیاهوی جمعیتی که باالی سر من و حس میفته بیدید، بدنم رفته رهام تار میچشم

 وانیا ایستاده بودن به گوشم نرسید.

*** 

 سالها بعد

 .سپردهای اشکش را به دست زمین میکرد و ابر،گریان قطرهآسمان غرش می

رفته بودن، آرام در ها بود که در قبرهایی که از قطرات باران رنگ تازگی به خود گدو نفر، دو عاشق، سال

 .خواب ابدی به آرامش رسیده بودن

 .گرفتهای باران جان دوباره میگویی قبرستان با قطره

ها، از ترس غرش آن بلندتر از قبل کرد و جیرجیرکصدای برخورد ابرها خوف قبرستان را بیشتر می

 .کردندجیرجیر می

 .کردرعد برق گاهی تاریکی گورستان را روشن می
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 !ن در کنار شوهرش بر سر آن دو قبر نشسته بودزن جوا

خواست از کنار قبرها سر تا پای هر دو خیس از آب شده بود؛ اما آن زن با وجود آن باران شدید دلش نمی

 .تکان بخورد

 . ریختشد و بر روی سنگ سیاه قبر میهایش با قطرهای باران آمیخته میاشك

 . کرددل سنگ را هم از شدت غم آب می گذشت. مرگی تلخ کهسالها از مرگشان می

وار همدیگر را دوست داشتند و بی ریا به هم دیگر عشق چرا خدایش برای ان دو عاشق که دیوانه

 ورزیدند، آن تقدیری تلخ ودردآور را رقم زده بود؟می

نها به پهنای شد و از دوری و نبود آها، هنوز در سالرروز مرگ آن دو نفر، زخم غمش تازه میبا گذشت سال

 .ریختصورت اشك می

*** 

 :هوراد

ی، بابا کنعزیزم هوا تاریك شده، دیگه بهتره بریم! تو این بارون نشستی اینجا و یه ریز داری گریه می -

 ! کنیبه قرآن مامان و بابات هم راضی نیستن که تو اینجور داری خودت رو اذیت می

 :وانیا با صدای گرفته و لرزونی جواب داد

 .دم زیاد طول نکشه، هنوز حرف دارم براشون بزنمیکم دیگه بمونیم، قول می -

 .ی میگم. دستش رو گرفتم و مجبورش کردم بلند بشهنفسم رو پر صدا بیرون دادم و زیر لب ال اهلل اال اهلل

 :با التماس گفت

 .هوراد فقط یه دقیقه -

 !دت رو عذاب بدیدم اینجور خوبس کن دیگه، اشتباه از منه که اجازه می -

 .شدکرد معلوم نبود چی میهات رو خوردم که اگه خدا رحم نمیپارسال هم گول همین یه دقیقه گفتن

 . به ماشین که رسیدیم، درش رو باز کردم و به وانیا کمك کردم تا سوار بشه

د با غم امروز هفتمین سالگرد شهادت پدر و مادرش بود. هنوز هم بعد از این همه سال نتونسته بو

 . دوریشون کنار بیاد

 .به محض سوار شدن، تلفن همراهم زنگ خورد
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 .نگاهی به شماره انداختم

 !بیچاره حاج سهراب چقدر باید از دست این زن ما حرص بخوره

 . نگاهی گذرا به وانیا انداختم و تلفن رو جواب دادم

 .الو، سالم -

 علیك سالم، معلوم هست تو این بارون کجا موندین؟ -

 ...این بچه خودش رو کشت از بس گریه کرد به

 :حرفش رو قطع کردم

 . ام حاج سهراب، تو راهیم داریم میایمشرمنده -

 . خیلی خب، هوا خرابه، آروم رانندگی کن -

 .چشم -

 .تماس رو قطع کردم و با حرص ماشین رو روشن میکنم

با دلش راه نیام؛ ولی حیف، این دل وامونده قدر تونستم مثل قبل از ازدواج دعواش کنم یا که اینکاش می

 .طاقت دلخوری عشقش رو نداره

 .های نه چندان دوربه فکر فرو رفتم، به شبی در سال

بعد از اون که هم وانیا رو با ماشین زیر گرفتنو و هم به من تیر شلیك کردند، بالفاصله به بیمارستان "

ن به هوش اومدم و اولین اسمی که به زبون اوردم اسم انتقالمون دادند، فردای اون شب پر از اتفاق م

 .وانیا بود

 .تونستم تا یه مدت حرکت کنمبه خاطر تیری که به کمرم خورده بود نمی

های سازمان مثل سعید، احمدرضا، شهاب و بیشتر از همه امیری که هیچ آشنایی تو اون مدت بیشتر بچه

 . ن و یه جورایی تو اون شرایط سخت همراهم بودنزداز قبل با هم نداشتیم، مداوم بهم سر می

 !اما من تمام فکر و ذهنم شده بود وانیا

های سر باال دست به سرم گفت و با جواببدتر از همه این بود که کسی از حال وانیا بهم چیزی نمی

 !کردنمی
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ر م یا از وانیا بهم خبیه روز که شهاب به مالقاتم اومده بود، دیگه طاقتم تموم شد، تهدیدش کردم و گفت

 .بده یا دیگه به اینجا نیاد

 !شهاب با لکنت و دو دلی بهم گفت: وانیا به کما رفته و شرایط فعلیش خوب نیست

 !شدتر میهاش مچالهگفت و قلب من از بار سنگین حرفاون از حال وانیا می

حالش خوب میشه؛ اما قلب دادند که گذشت، همه بهم دلداری میی یك سال میهر روز برام اندازه

 .ها حالیش نبودی من این حرفشکسته

 .تونستم خودم با کمك واکر راه برمبعد از دو هفته وضعیتم کمی بهتر شده بود و می

یك شب با هزار دردسر از پرستارهای بخش خواهش کردم برای چند دقیقه اجازه بدن تا همسرم رو 

 .ردندقدر مکافات کشیدم تا قبول کببینم و چه

 .های ویژه رسوندندشهاب و امیر کمکم کردند و من رو به بخش مراقبت 

روحم طروات و عشق رو بخشیده بود، زیر دختری که همه وجودم خواهانش شده بود و به زندگی بی

 . کرددستگاهای مختلف برای موندن در این دنیا با مرگ مبارزه می

 . شده بود رو تو دست گرفتمهایی که از قبل الغرتر نزدیکش رفتم و دست

 .همین که گرمای نه چندان زیاد دستش رو احساس کردم انگار قلبم رو مچاله کردن

 .هایی که با یك تلنگر آماده باریدن بودنقرار شده بود و چشمقلبی که بی

ك ی برای منی که احساسم یخی بود و همیشه در هر شرایطی تو دار بودم، تعجب آور بود که اینطور برای

 .دختر اشك بریزم

 .ریختماما حاال این اتفاق افتاده بود و برای دختری که جونم به جونش وصل بود اشك می

خم شدم و پیشونیش رو بوسیدم و تو همون حال با صدای لرزونی گفتم:وانیا برگرد، اینجا یه نفر هست 

 !هات دیوونه شده و از دوریت داره جون میدهکه از ندیدن رنگ چشم

 .ه اشکی از چشمم روی پلك وانیا فرود اومدقطر

 .های وانیا تکون ضعیفی خوردن و من متوجه لرزشش شدمکمتر از یك ثانیه چشم

 .ی غرق در خواب وانیا نگاه کردمهیجان زده سرم رو عقب کشیدم و به چهره

 :گفتمتو همون حالم مدام می
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تالشت رو بکن . آفرین دختر خوب، زود باش  تونی عشقم،خدایا کمکش کن به هوش بیاد، وانیا تو می -

 .بیدار شو

 . های صاف ضربان قلبش ثابت موندصدای بوق دستگاه بلند شد. نگاهم روی خط

 :کردمنفسم بند اومده بود، با صدای آروم زیر لب زمزمه می

شت رو بکن، من ذارم عشقم رو از من جدا کنی، وانیا تو رو به خاک مامان بابات قسم تالخدایا نه، نمی -

 میرمبدون تو می

 .زدم: پرستار، پرستاربلند داد می

های ثابت ضربان قلب وانیا رو دیدن یکیشون با صدای چندتا پرستار سراسیمه وارد اتاق شدن، وقتی خط

 :بلند گفت

 . دکتر رو خبر کنید و خطاب به من گفت: آقا شما هم بیرون باشید -

اده کردن؛ اما نگاهشون که دوباره به من افتاد با لحن تندی گفتن تا از با اومدن دکتر دستگاه شك رو آم

 . اتاق بیرون برم

اما من فقط تمام حواسم به وانیا بود و رو به اون چند تا پرستار با صدایی که از خشم ترسناک شده بود 

 . رمفریاد زدم که جایی نمی

 .ادناونا هم ناامید از بیرون رفتن من شروع کردن به شوک د

 .زدمکردن، من با صدای بلند اسمش رو فریاد میبا هر شوک که بهش وارد می

 .کردم بلند بشهبهش التماس می

ترین صدا مال مردی بود که با لحن شادی گفت: خدا رو شکر بیمار آهنگو شاید تو اون لحظه خوش

 . برگشت

 .نها از ندیدنش تا پای مرگ رفته بودم، باز شدو چشمانی که هفته

 .از خبر به هوش اومدن وانیا همه خوشحال بودن و از همه بیشتر من، که به آرامش رسیده بودم

 . روزهای سختی بود؛ اما هر چه بود تمام شد

با مشخص و دستگیر شدن جاسوس و خائن سازمان و کسی که دستور داده بود تا من و وانیا رو بکشن، 

 .همه چیز به روال عادی برگشت
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 .بهتر شده بود و شادی دوباره تو قلبم لونه کردوانیا حالش 

 .اش مراسم عقد من و وانیا برگذار شدیك هفته بعد از اعدام دنیل و تمام افراد زیر مجموعه

 ".و چه زیبا بود اون لحظه که وانیا با بله گفتنش خیالم رو برای همیشه آسوده کرد

 !مراقب باش -

 .تم ودستم رو جلوی وانیا گرفتم تا اتفاقی براش نیفتهبا فریاد وانیا، پام رو روی ترمز گذاش

 .قدر غرقِ خاطرات گذشته شده بودم که نزدیك بود به ماشین جلویی برخورد کنماون

 :کردوانیا با ترسی آشکار نگاهم می

 !زنم جواب نمیدی؟معلوم هست حواست کجاست؟! چرا هر چی صدات می -

 :نگاهی بهش انداختم و گفتم

 .فتم کمربند ایمنی رو ببندصدبار گ -

 :با مکث کوتاهی ادامه دادم

 حالت خوبه؟ -

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

 !مامان کنیپرسی خوبی؟ نزدیك بود کیان رو بیسکته رو رد کردم، تازه می -

 :اخمی کردم و گفتم

 !زنیها میخدا نکنه، بار آخرت باشه که از این حرف -

ی حاج سهراب رو با احتیاط چند خیابون باقی مونده به سمت خونه با حرص ماشین رو روشن کردم و

 .روندم

 .دونه از این حرف بدم میاد؛ ولی انگار دوست داره همیشه یه جورهایی حرصم رو در بیارهمی

 :ای پارک کردم و رو به وانیا گفتمبه خونه حاج سهراب که رسیدیم، ماشین رو گوشه

 !ها زحمت دادیمبریم خونه، تا االنش هم خیلی به عموت اینبرو آقا کیان رو تحویل بگیر  -

 :وانیا در حالی که نگاهش به در خونه حاج سهراب بود گفت

 .محاله عمو و یا خاله رضوان اجازه بدن امشب جایی بریم -

 :آهی کشید و ادامه داد
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شهادت بابا و مامانم سوزه، اگه من مراقب بودم، روز تولدش مصادف با سالگرد دلم برای پسرمون می -

 .شدجوری نمینبود و اولین سال تولدش این

بس کن وانیا، قبال هم بهت گفتم تو به هیچ وجه مقصر نبودی و نیستی! خدا خواسته کیان تو سالگرد  -

 !شهادت پدر و مادرت به دنیا بیاد و تو نباید خودت رو مواخذه کنی

 :دستش رو تو دستم گرفتم و نوازش کردم

دارم خواست خدا بوده تا با دادن کیان در همچین شبی، از درد دوری پدر و مادرت کم کنه و شك ن -

 !ها بزنی، باشه خانمی؟شادی رو مهمون قلب مهربونت کنه! دیگه نشنوم از این حرف

لبخند زیبایی که روی صورتش نقش بست خیالم رو از بابت حالش راحت کرد. سال پیش وانیا به خاطر 

 !قراریش بر سر مزار پدر و مادرش، زودتر از موعد زایمان کرد و من رو تا مرز سکته برداد و بیناراحتی زی

به خاطر زایمان زودرس وانیا، پسر کوچولومون رو تا دو هفته تو دستگاهای مخصوص نگهداری کردند تا 

 !اش کامل بشه و از کالی در بیادبه قول شهاب ریه

ا دل جا تنها بذارم، ت؛ ولی مجبور شدم اون رو تو اولین سال تولدش اینسالگی کیانم بودامشب تولد یك 

 .وانیا نشکنه و بتونه امشب هم مثل هر سال با پدر و مادرش خلوت کنه

 .وانیا در رو باز کرد و از ماشین خارج شد

 !به سمت در خونه رفت و زنگ اف اف رو زد

 .ایستاده بود وارد خونه شدمماشین رو خاموش کردم و به همراه وانیا که منتظرم 

هرچند که از شدت بارون کم شده  .تر نشیمکنیم تا از اینی که بودیم خیسخیلی سریع از حیاط عبور می

 .نشین کنهتونست آدم رو یك هفته خونهبود؛ ولی همون نم نم هم می

ی هون انداخت، تنهنوز دستم به دستگیره در نرسیده بود که در باز شد و شهاب سراسیمه خودش رو بیر

 .محکمی به من زد و پا به فرار گذاشت

دوید. این اینجا نگاه پر تعجب من و وانیا به شهاب بود که با سرعت به سمت انتهای حیاط می

 !کرد؟می کارچه

فکرکنم که با این سنش هــ ـو*س میمون بازی نکنه؛ دهنم رو باز کردم تا چند تا لیچار بار این پسره بی

 .هام هم از شدت صدا بسته شدصدای جیغ آیسو دهنم که هیچ، چشماما با 
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 .شهاب دستم بهت برسه کشتمت -

 :و بلندتر از قبل داد زد

 .شعور، تمام هیکلم نوچ شدوحشیِ بی -

 :خیالی گفتشهاب از همونجا با بی

لت خرابکاری ها رو نداره، اگه مثل من، پسر نفهمت رو هیکخانمم چندتا شربت آلبالو که این حرف -

 کردی؟کار میکرد چهمی

اش رو در آورد و بی توجه به من و وانیا محکم به سمت شهاب پرتاب کرد؛ اما به ی دمپاییآیسو لنگه

 .خاطر مسیر طوالنی، وسط حیاط فرود اومد

 شعوره! به من بیچاره چه ربطی داره؟پسرت هم مثل خودت بی -

 :شهاب با خنده گفت

 .ص نخور شکولی من! اون پدر سوخته هنوز به شیر نیاز دارهحاال این همه حر -

 :بعد نگاهی به من کرد و وگفت

جوری تو دردسر انداختمون! کار کنه که اینای خدا بگم باعث و بانی به هــ ـو*س انداختن تو رو چی -

 کار؟یم چهخواستشاخ و دم رو میکردیم، اون دراکوالی بیمون رو میما که داشتیم مثل آدم زندگی

 .آیسو زیر لب چیزی گفت و نفسش رو با صدا بیرون داد

 :خواست به خودش مسلط بشه گفترو به ما کرد و در حالی که می

 سالم، حالتون خوبه؟ -

خوام، بیاین تو، چرا به سمت وانیا اومد و باهاش روبوسی کرد و تو همون حال گفت: من واقعا معذرت می

 اینجا ایستادید؟

 !شهاب انداخت و با چشم و ابرو براش خط و نشان کشید نگاهی به

 .وانیا با گفتن اشکالی نداره جلوتر از ما وارد شد، پشت سرش هم آیسو داخل رفت

ها چطور چهارسال با هم زیر یك تو کار خدا موندم که چرا این دو تا رو واسه هم جفت کرده؟! اصال این

 سقف بودن و تا حاال زنده موندن؟

 :دو خودش رو بهم رسوند شهاب با
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شد، انگار اصال دلش برام گفتن دیکتاتور هستن؛ ولی من باورم نمیها، همه میامان از دست این زن -

 !کنهجوری دنبالم مینمیسوزه که تو این هوا این

زنی که دیگه خیال، خودت در چه حالی هوراد خان، چه خبرها؟ خوبی؟ کجاها پر میها رو بیاوف این

 گیری؟لی از ما نمیاحوا

خوری بگو من هم بیام، باور کن همه جوره های خشگل مشگل دمراستش رو بگو، اگه با اون حوری بوری

 . پای کارم

 .هاش رو نداشتم، دستش رو گرفتم و داخل خونه کشیدمشحوصله چرت و پرت

 .بیا برو تو، کمتر چرت و پرت بگو -

 :پرسی رو به شهاب گفتسالم و احوالخاله رضوان به استقبالم اومد و بعد از 

 !کنی؟قدر اذیتش میزنت گـ ـناه داره، چرا ان -

 :شهاب خودش رو مظلوم کرد و گفت

طوری سینی شربت رو اون خالی شد! شما بگید تقصیر ی قالی گیر کرد که اونخودتون دیدید پام به لبه -

 !من چیه؟

الفی خرابکاری هیربد رو که روی کت و شلوار مارک خواستم تکنه من میآیسو فکرش خرابه و فکر می

 . دارم کرد رو سر اون دربیارم

خاله رضوان با لبخند سری تکون داد و با دست اشاره میکنه تا به سالن بریم، هنوز روی مبل ننشسته 

 . بودیم که صدای زنگ در بلند شد

شد؛ ولی بدون کمك راه بره و جایی بند نمیخبری از کیانِ بابا نبود! وروجك تازه یاد گرفته بود تنهایی و 

ای سرک کشیده که جیکش در نمیاد؟ معلوم نیست باز چه آتیشی االن معلوم نبود تو کدوم سوراخ سمبه

 سوزونه؟داره می

 :نشستم رو به شهاب گفتمطور که روی صندلی میهمون

هات رو بهم ریخته و وقت سر نامهکنی؟ تو که گفته بودی کارهای انتقال شرکتت، برکار میاینجا چه -

 . خواروندن هم نداری

 .از روی میز خیاری برداشت و مشغول پوست گرفتنش شد
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الخصوص که حاج سهراب دعوتم کرده بود االن هم همون رو میگم؛ ولی یك شب هزار شب نمیشه، علی -

 .و دیگه حق هیچ نوع مخالفتی نداشتم

 جا ادامه بدی؟وای تغییر عقیده بدی و همینخکارها تا کجا پیش رفته؟ هنوز نمی -

هوراد راستش رو بخوای خودم هم دوست ندارم شرکت رو ببرم باکو؛ ولی از تو چه پنهون، شریکم  -

 .پاش رو کرده تو یه کفش که باید بریم، به هر حال اون سهامش از من بیشتره و برشش زیادتره

 :کیان رو ببینم، تو همون حالت گفتمچرخوندم تا شاید چشمم رو دور تا دور خونه می

 بری؟آیسو رو هم با خودت می -

شم، اصال جون هوراد مثل مسکن مگه میشه نبرم، اگه یه روز صدای جیغش به گوشم نرسه دیوونه می -

 .کنهمونه، کل خستگیم رو از تنم بیرون میمی

 .هم با خودم ببرمتونم ول کنم به امون خدا، مجبورم اون رو اون جغله رو هم که نمی

 :ی لبش ادامه دادبا لبخندِ گوشه

افته چه کنه که آب از دهن من راه میتره! چنان خودش رو برای آیسو لوس میقند عسل از من زرنگ -

 .برسه به اون

من هم لبخندی روی لبم میشینه، هیربند چهارماهه بیش از اندازه شیرین و خواستنی بود و هر کسی رو تو 

 .کردشیفته خودش مینگاه اول 

 .از لحاظ شباهت هم نه به آیسو شبیه بود و نه به شهاب

گفت کپی برابر اصل برادر آیسو بود و همین شباهت باعث شده بود تا آیسو بیش اینطور که مادر آیسو می

 .جوری خون به دل کنهاز اندازه به اون توجه داشته باشه و شهاب رو این

ام پخته تر و موهام جوگندمی شده بود، شهاب هیچ ر خالف من که چهرهبه صورت شهاب نگاه کردم، ب

 .تر از قبل هم شده بودتغییری نکرده بود، تازه به نظرم جذاب

 .شون بلند شدیماومد، وارد سالن که شدن به احترامصدای احوالپرسی حاج سهراب با مهمون جدید می

زن احمدرضا که به همراه دو قلوهای خوشگل دو  شهاب کم بود احمدرضا هم بهش اضافه شد. به ستاره

 .آمد گفتیماش یاسین و یاسمین زودتر وارد سالن شده بودن سالم کردیم و خوشساله

 .و پشت بندش هم با احمدرضا و حاج سهراب احوالپرسی کردیم
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ود و با هاش رو برام باز کرده بجا دستوانیا به همراه کیان به جمع ما اضافه شدن، کیان از همون

 .خواست تا زودتر بغلش کنمآورد ازم میصداهایی که از خودش در می

 ای جان بیا بغلم ببینم، گل پسرم، جان بابایی؛ کجا بودی تو؟ -

خند های بقیه هم لببـ ـوسـ آبداری از لپ گوشتی و سفیدش گرفتم که باعث شد بلند بخنده و روی لب

 . نقش ببنده

 :طاب به کیان گفتحاج سهراب با اخم مصنوعی خ

 !های خوشگلت رو به بابات میدی؟گیری، اونوقت خندهآدم فروش، سواری و کولی رو از من می -

 زد و الههاش رو بهم میهاش چال بیوفته دستشد لپی ناز که مثل وانیا، باعث میکیان با همون خنده

 .گفتاله )آره آره( می

 :حاج سهراب بوسی از لپش گرفت

 .بشه تپلی من عمو فدات -

مامان مهین به همراه خاله رضوان و آیسو به جمع ما اضافه شدن، دیگه مطمئن شدم حاج سهراب همه 

 . رو دور هم جمع کرده تا تولد یك سالگی کیان رو جشن بگیره

 . های امروزی باشهتونه الگوی خیلی از جووننگاهم به سمت مردی میره که می

ها بود، کسی که در این چند سال تو لحظه به ها و از خودگذشتگیالوریحاج سهرابی نمونه بارزی از د

 .ی زندگیم نقش پر رنگی داشتلحظه

مردی از جنس مردان خدایی، که در همه حال به فکر آسایش مردم کشورش بود و تا پای جون برای 

 . کردامنیت ملتش مبارزه می

ها درآمدش رو برای نیازمندها بده و هم برای خیلیشه امثال حاج سهراب، که هم نصف بیشتر کم پیدا می

 .پدری کنه

 .صدای زنگ در دوباره بلند شد، بلند شدم تا برم در رو باز کنم

ی وانیا که درست دو ماه قبل از عقد ما انجام شد، آقا یکسال بعد از ازدواج حاج سهراب با رضوان، خاله

تالششون این بود تا زری خانم کمتر از فراغ همسرش  عبداهلل فوت کرد، حاج سهراب و خاله رضوان تمام

اش کرده بودن و مثل مادر خودشون از اون غصه بخوره، تا جایی که حتی از کار کردن در خانه منع
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کردن اما اون مثل مرغ عشق که جفتش رو از دست داده باشد بیمار شد و بعد از شش ماه، نگهداری می

 .و به دیدار یارش رهسپار شد بارش رو برای سفر ابدی بستکوله

اوضاع بدی شده بود، خونه حاج سهراب زیادی غرق سکوت و غم بود؛ اما باز خدا بزرگیش رو نشان داد و 

اش، شادی رو دوباره به خونه برگردوند،حاج سهراب چند اسم الی قران خاله رضوان با دادن خبر بارداری

های زه متولد شده انتخاب شد. کودکی زیبا با چشمگذاشت و در کمال تعجب اسم شادی برای کودک تا

 .شباهت به وانیا نبودعسلی و موهای خرمایی که بی

 .کرداومد و با شادی بازی میوانیا بیشتر مواقع بعد از دانشگاه به اینجا می

یم دار بشخواست تا ما هم زودتر بچهاون زمان تازه به دانشگاه پزشکی راه پیدا کرده بود و مدام از من می

اش مخالفت کردم، دوست نداشتم زیاد بهش فشار بیاد و ؛اما من به خاطر شرایط درسی و سختی رشته

 :گفتمبرای اینکه ناراحت نشه بهش می

ی بارداری تشکیل بده و برای خودش نسخه هر وقت خانمم دکتر شد و تونست تو مطب خودش پرونده -

 ...جین بچه براش بسازمدم یه نی نی که سهله یه بپیچه، قول می

 . خوردو بماند که چقدر از پافشاری من حرص می

 . های جدید ایستادمدکمه در رو زدم و خودم دم در ورودی منتظر مهمون

 .داشتامیر به همراه بهار آروم و آهسته قدم برمی

بهار مسخره  اش بهرو بهش داده بود و همیشه اون رو به خاطر توجه بیش از اندازه "ز ذ"شهاب لقب 

 . کردمی

 .کردماما من کامال رفتارهای امیر رو درک می

گیره، عشق منطق نداره، عشق غرور نداره، عشق حرف حالیش نیست و فقط راه خودش رو در پیش می

ای برای جدا شدن از های خالص رو در خودش حل کرده و روزنهها و دوست داشتنراهی که پاکی

 . معشوقش را به احدی نمیده

 . هاش بخونهتونست از چشمامیر عاشق بهار بود و این رو هر کسی می

 :ها خودش رو به من میرسونه و تند میگهشون که به امیر شبیه بود، جلوتر از اونبهادر پسر شش ساله

 . سالم عمو و بدون اینکه به من اجازه حرف زدن بده از همونجا داد میزنه: شادی، شادی -
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 :دادم و خطاب به امیر که نزدیکم شده بود گفتم ابروهام رو باال

 ای رو هم میبینه؟امیر، این پسرت به جز شادی کس دیگه -

 :امیر دستش رو سمتم دراز کرد، باهاش دست دادم و بعد از سالم و احوالپرسی گفت

 !دونه از االن باید دست رو چه کسی بذارهپسر منه دیگه، می -

دن باال پایین کردم و رو به بهار که روزهای اخر بارداری مجددش رو سپری ی تایید کرسرم رو به نشونه

 :کرد، گفتممی

 حالت خوبه خواهری؟  -

 :بهار با خجالت لبخندی زد و گفت

 . مرسی خوبم -

 :امیر تو حرفش پرید

ه دقدر اذیتش نکنه خوبتر هم میشه، پدر سوخته جا خوش کرالبته اگه این دخمل بال، مامانش رو این -

 . قصد بیرون اومدن هم نداره

 :صدای حاج سهراب از پشت سرم بلند شد

 ها رو چرا سر پا نگه داشتی؟هوراد جان، مهمون -

ها رو به سمت از جلوی در کنار رفتم، حاج سهراب به همراه خاله رضوان به استقبالشون اومدن و مهمون

 .سالن پذیرایی هدایت کردن

ای بلندش رو خرگوشی بسته بود و به همراه بهادر و دوقلوهای احمدرضا شادی کوچولوی چهارساله، موه 

های با نمکش دنبالشون مشغول بازی شده بودن و سر و صدای زیادی به پا کرده بودن. کیان هم با خنده

شد و به خورد ولی بدون اینکه گریه سر بده دوباره بلند میرفت. گاهی هم زمین میور میور و اوناین

 .دادش ادامه میشیطنت

 . های شربت آماده تو سینی چیده شده بودبه سمت آشپزخونه رفتم، لیوان

 . ها رو که شربت آناناس بود برداشتم و یك نفس سر کشیدمیکی از اون

تر بخور که خدای نکرده برات اتفاقی اش مال خودته، فقط آرومهوراد جان به پا خفه نشی داداش، همه -

 .نیوفته
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 :لی رو روی میز گذاشتم و رو به شهاب گفتملیوان خا

 !های تو هم که ماشاهلل چشم نیستن دریای نمکنشم! چشمنه برادر، اگه شما چشمم نزنی من خفه نمی -

 !شکن شهاب چیههای رنگارنگ بود؛ اما گوشم تیز شده بود تا ببینم جواب دندوننگاهم به شربت

 !ابی شهاب خان نیستدفعه خبری از حاضر جوچه عجب، انگار این

های به سمتش برگشتم، اخم پررنگی روی صورتش نقش بسته بود، در حالی که نگاهش به سرامیك

 .آشپزخونه بود عمیقا در فکر فرو رفته بود

 :اش گذاشتمنزدیکش رفتم و دستم رو روی شونه

 چیزی شده شهاب؟ -

 :آهی کشید و گفت

 !ابیامرز افتادم؟دونم چرا یك دفعه یاد سپهر خدهیچی، نمی -

 .ها باز قلبم از مظلومیتش به درد اومدهای من هم بهم گره خورد و بعد از سالبا شنیدن اسم سپهر، اخم

 . سوزهافتم یه گوشه از قلبم میها و یا خاطرات نه چندان زیادمون میها، خندههنوز هم وقتی یاد حرف

 :رو به شهاب پرسیدم

 زنی؟ز بهشون سر میاز پدر و مادرش چه خبر؟ هنو -

 .شهاب لیوان شربتی برداشت و کمی ازش خورد

گفت طور که پرستارش میکنه، مادرش هم اینپدرش هنوز تو مغازه مسگری زیر بازارچه کار می -

 !وضعیتش بهتر از قبل شده

 :نفسش رو با صدا بیرون داد

 !تش رو تو اتاق سپهر سر میکنهبیچاره پیرزن، تو این چند سال یك کالم حرف هم نزده و بیشتر وق -

 :لبم رو خیس کردم و با ناراحتی گفتم

ی یك دونه پسرش رو هم ها جنازهشرفحق داره، تا اینجا هم که تحمل کرده خیلی بوده، اون بی -

 .دستش ندادن

مادرش حق داره تو تنهایی با پسرش خلوت کنه؛ چون اون حتی یه نشون یا یه پالک هم از تنها پسرش 

 .یادگار ندارهبه 
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 . شون کمهاگه هزار بار از پدر و مادرش تقدیر بشه باز هم در برابر این همه صبر و شکیبایی

 :ی تایید کردن تکون دادشهاب سرش رو به نشونه

ر های دیگه که کسی از ایثار و فداکاریشون خبخیلی مظلوم رفت، نه تنها اون بلکه علیرضا، سعید و خیلی -

شون هم به دست نام رفتن و حتی جنازههایی بودن که بینه یه روزی یه جایی آدمدونداره، کی می

 . هاشون نرسیدخوانواده

نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم، خوش به حالشون که سعادت این رو داشتن تا با اسم شهادت پیش 

 .معبود عالم برن و در دو جهان رو سفید باشن

 :شد و در حالی که کیان رو تو آغوش گرفته بود گفت احمدرضا با بشکن وارد آشپزخونه

 .تولد تولد تولدش مبارک تولد تولد تولدش مبارک -

کنین؟! یه قر بیایید ببینم! ناسالمتی آهای، شماها چرا مثل چوب خشك وایسادین اینجا من رو نگاه می

 .امشب اولین تولد آقا کیانِ گل عموشه

 . باره شروع به خوندن کردای از لپ کیان گرفت و دوبـ ــوسه

 .خندیدنزدن و سر خوش میها همه با خنده پشت سر احمدرضا دست میبچه

ا هشون اضافه میشه و طبق روال همیشه با احمدرضا جفت شدن تا خنده رو مهمون لبشهاب هم به جمع

 .کنن

 . ر دادنخاله رضوان به همراه آیسو کیك تولد رو به سالن پذیرایی آوردن و روی میز قرا

وم زد. آرنگاهم رو سمت وانیا سوق دادم، نگاهش به کیان بودکه با خوشحالی برای تولد خودش دست می

 :نزدیکش رفتم و زیر گوشش گفتم

 !مون نگرفتی خانم طال. یکی طلب منخانمی ما در چه حاله؟ امشب اصال تحویل -

قدر امشب با احساسش درگیر بود تا هام انداخت، شاید فقط من بدونم چنگاه خواستنیش رو تو چشم

 .ی عشقمون رو خراب نکنهمبادا شب تولد ثمره

ریخت و از دوری پدر و و چقدر این خودخوری برای کسی که هر سال این موقع تا خود صبح اشك می

 . داد میتونه سخت باشهمادرش آه و ناله سر می

 . های من رو هم از پشت بستهدستگین زن ذلیل! حاال خوبه این هوراد وقت به من میاون -
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 .با صدای امیر نگاهم رو از وانیا گرفتم و به امیر که در حال گرفتن پوست پرتقال بود نگاه کردم

 :شهاب چشمکی به من زد و رو به امیر گفت

اوال در این شکی نیست که هوارد هم یکیه مثل خودت، ثانیا شما پرتقالت رو پوست بگیر بده بهار خانم  -

خوای که رو به ضعیفه ام تو اون یه وجب جا جون بگیره. ثالثا اینجا مرد واقعی میورن تا عروس آیندهبخ

 .نداده باشه فقط من رو نگاه کن

 :بعد انگار که چیزی یادش افتاده باشه، نگاهی از ترس به حاج سهراب انداخت و ادامه داد

ها هم اسم تشریف دارن و در صدر اون "ز ذ"بقیه ی من تشریف داره؛ اما البته حاج سهراب هم تو جبهه -

 .زنهامیرخانه که به ما چشمك می

ای به شهاب رفت که گمان نکنم از چشم کسی دوره مونده باشه. با تحکم رو به شهاب آیسو چشم غره

 :گفت

 .شهاب جان لطفا برو شیشه شیر هیربد رو از تو اتاق بیار -

 :ولی وقتی قیافه برزخیش رو دید لبخندی زد و گفتخیال نگاهی به آیسو کرد؛ شهاب بی

 . اوه اوه، فکر کنم چوب خط امشبم حسابی پرشده، من رفتم شیشه شیرش رو بیارم -

 . کرد که همه رو به خنده واداشتقدر طبیعی رفتار میشهاب اون

 . دست وانیا رو گرفتم و با هم به سمت جمعیتی که دور کیان حلقه زده بودن رفتیم

نیا کیان رو در آغوش گرفت و چه دلنشین بود دیدن فرزندی که از عشقم بود و معشوقی که عاشقانه به وا

 . ورزیدماون عشق می

با گفتن یك دو سه از جانب حاضرین همراه وانیا، به کیان کمك کردیم تا تنها شمع روی کیك رو خاموش 

 . کنه

 . امشب بهترین شب زندگی کیان و البته من بود

ای هاشیطنت کرد که بدون هیچ بهانهقدر خوشحال بود و کنار بچهکوچولوی دوست داشتنیم اونپسر 

 .خوابش برد

ها خاله رضوان نه به مامان مهین و نه به ما اجازه نداد به خونه برگردیم، یکی از بعد از رفتن مهمون

 . ق سابق وانیا پهن کردهای پایین رو برای مامان آماده کرد و رخت خواب ما رو هم تو اتااتاق
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 .های پیراهنم رو باز و اون رو از تنم خارج کردم. امشب خیلی خوب تموم شده بوددکمه

 . ای از اتاق گذاشت، به سمت تشك پهن شده رفت و روش دراز کشیدوانیا کادوهای کیان رو گوشه

 .ساعتم رو از دور مچم باز کردم و نگاهی بهش انداختم

داد، با اینکه فعالیت زیادی داشتم اما اصال احساس خستگی بامداد رو نشون میهاش ساعت دو عقربه

 .اومدکردم و خوابم نمینمی

 .وانیا گوشه تشك دراز کشید و کیان رو وسط من و خودش قرار داد

 .آروم گفتم: نه دیگه نداشتیم، این آقا جاشون اینجا نیست

 .کیان رو آروم بلند کردم و گوشه تشك گذاشتم

 :کرد پرسیدطور که تعجب نگاهم مینیا همونوا

 کنی؟جوری میچرا این -

 .دستش رو گرفتم و اون رو به سمت خودم کشیدم

 .ای طوالنی به پیشونیش زدم و محکم در آغوشم گرفتمشبـ ــوسه

 :آروم در گوشش زمزمه کردم

 !انگاری یادت رفته که شما تا ابد جاتون همینجاست؟ -

 .هام خیره شدبا لبخند زیباش به چشم سرش رو بلند کرد و

 . آروم لب زد: دوستت دارم

هاش به لبخند روی لبش دوختم و بدون اینکه مسیر نگاهم رو تغییر بدم گفتم: خودت نگاهم رو از چشم

 . دونی من بیشترمی

 شودکنی ولی خوب میگاهی گمان نمی

 شودشود که نمیشود که نمیگاهی نمی

 شودش جور میگاهی بساط عیش خود

 شوددستور میگاهی دگر تهیه به

 مقدمهشود خود آن بیگه جور می

 شودگه با دو صد مقدمه ناجور می
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 اجابت استگاهی هزار دوره دعا بی

 شودگاهی نگفته قرعه به نام تو می

 گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست

 شودگاهی تمام شهر گدای تو می

 شودگ میگاهی برای خنده دلم تن

 شودگاهی دلم تراشه ای از سنگ می

 گاهی تمام آبی این آسمان ما

 شودیکباره تیره گشته و بی رنگ می

 شودگاهی نفس به تیزی شمشیر می

 شوداز هرچه زندگیست دلت سیر می

 گویی به خواب بود جوانیمان گذشت

 شودگاهی چه زود فرصتمان دیر می

 کنیکاری ندارم کجایی چه می

 شودق سر مکن که دلت پیر میبی عش

 "قیصر امین پور"

 

 :سخنی با خواننده عزیز

های تمام سعی من این بود که در شروع اولین رمانم، داستان از نظر ساختار، محتوا و... از دیگر رمان

 از قابلم در هارحمیبی از چارچوبی کشیدن  نوشته شده متفاوت باشد. هدف از نوشتن این رمان به تصویر

 .ها بودودگذشتگیخ

 .امیدوارم رمان نفوذی با تمام کمبودهایی که داشت، مورد قبول و پسند شما دوستان عزیز شده باشد

 (رمان )نفوذی

 (در حسـرت شـهیدانلود ررمان متفاوت و زیبای )

www.yon.ir/JPMqm 

http://www.yon.ir/JPMqm
http://www.yon.ir/JPMqm
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 پایان

95/9/6 

 نیایش یوسفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

http://www.negahdl.com/
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برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 

 

 

http://www.forum.negahdl.com/
https://t.me/negahdl

