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

 98رمان  انجمن

 هیجان. خطر. مرگرمان: 

  Hannaneh نویسنده:

 پلیسی_عاشقانه، اجتماعی، جنایی ژانر:

  niloofar.H ناظر:

 82fariba.  ،Armîtå_M ویراستار:

  خالصه:

 !وقت خطرناک نیستهیجان چه کم و چه زیادش کنار کسی که بیشتر از جونت دوست داری، هیچ

 !جنگیدیدونی در حالی مردی که داشتی میحتی اگر منجر به مرگت بشه، برات خوشاینده. چون می

 .خاطر پدرشداستان، قصه مرگ و زندگیه. قصه انتقام یه پسر از پدرش و یه پسر بهاین 

 !و نکته مهم اینه که اونا توی این راه پر خطر تنها نیستن

 .یه گروه هم عازم همین راهن، راهی که تهش معلوم نیست ولی مسیرش قشنگه

 !فراری؛ در مقابل یک باند خالفکار دیده پلیسای آموزشیه گروه حرفه

 !شنکنن یا سد راه هم میحال باید ببینیم این آدما برای انتقام گرفتن، با هم کار می

 .شهو آخر این ماجرای خونین به کجا ختم می

 

 

 

 

 

http://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/members/1618/
https://forum.roman98.com/members/3175/
https://forum.roman98.com/members/5566/
https://forum.roman98.com/members/6635/


    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         4 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

 

 مقدمه:

 در زیر سکوت تو گنجیست؛

 .خاموش و مغرور

 .دوست دارم جرئتت را و دوست داشته باش حماقتم را

 :آخر گفته بودی

 !من بودن خطرناکمن خطرم و با -

 :گویمحال بشنو که صادقانه و عاشقانه برای اولین و آخرین بار می

 .جایی که عشق باشد، جان را خطر نباشد-

 

ها، به عشق پاک آدم و حوا، به عشق زیبای لیلی و مجنون و ی عاشقکنم به همهاین رمان رو با عشق تقدیم می

 .این رمان عشق واقعی رو حس کنین کنم با خوندنی اونایی که درد عاشقی کشیدن. آرزو میهمه

 سخن نویسنده:

ی تر دارم، برای همهکنم خدمت عوامل سایت رمان نودوهشت؛ و بعد سالمی گرماول از همه سالم عرض می

 .خوانندگان عزیزی که افتخار دادند و شروع به خواندن این رمان کردند

نی یدایش پنهان و خاطرات نوجواپین رمان سومین اثر من بعد از ای رو گوشزد کنم که اقبل از شروع یک نکته

 .هستش. این رمان در واقع جلد دوم خاطرات نوجوانی هست ولی داستانی کامال مستقل داره

عد بشم حتی اگر جلد اول رو نخوندید، نگاهی به این رمان بندازید که سرشار از هیجانه! همچنین خوشحال می

 !جلد سوم هم باشید که داستانی پر از راز و رمزه از این، همچنان منتظر

 

 

 

 



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         5 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

 هدی

تابم رو بستم وقت حوصله درس رو نداشت، لپخاطر سن زیادش هیچبه محض خسته نباشید استاد معینی که به

 :ها داد زدمی بچهو با نهایت خوشحالی، رو به همه

 .دوستان، بابای-

 :گفتاومد، با خنده ترنم که پشت سریم به حساب می

 .نگاه کن توروخدا. باز اکیپ اینا تکمیل نیست، این دختر پروازکنان فرار کرد-

 :خندیدم و گفتم

 .دونینخوبه که می-

روی شیشه پنجره کالس کناری، هولی پیچوندمشون و از کالس بیرون زدم. روبهصدای همشون در اومد که هول

شدم های بافتهیخته بود، رو مرتب کردم و با لبخند گیسی خدا بهم ررنگم رو که همیشهدار مشکیموهای حالت

رو انداختم پشتم و بعدش راه افتادم. طبق عادتم وقتی راهرو خلوت بود، از روی نرده سر خوردم و به دوربین 

 :درازی کردم؛ بدوبدو به سمت در خروج رفتم که صدای مدیر دانشگاه میخکوبم کردزبون

 .تشریف بیاریدشه یه لحظه خانم مفتخر، می-

آب گلوم رو قورت دادم و دنبال دلیل توبیخم گشتم. خب دوربین که خرابه، تا جایی که یادمه جلوی دید اساتید 

که کسی ما رو لو داده باشه. خونسردیم رو حفظ کردم، قیافه بچه ریزی هم نداشتیم ولی مگر اینمحترم کرم

 :مثبتی به خودم گرفتم و اومدم بالنسبت خرش کنم

 با من کاری داشتید؟-

 :سفیدی بود، خندید و گفتآقای پورنسب که مرد ریش

 .من نه دخترم، مهمون داری. با من بیا-

 :ای تفکر، با لبخند گفتمکه خطایی نداشتم کشیدم و با خیال راحت بدون ذرهنفس عمیقی از سر این

 .چشم، بفرمایید-

خاطر مورد انضباطی، درس به این سختی رو که با این جون وای خدا جونم شکرت. فکر کن تو ترم آخر به

کشتیم. اوه، چی گفتم! راستی آقای وای! خودم و مامانم، خودمون رو میکندن شاگرد اول شدم، پاس نشم. وای

اومد که فقط آخه حتما باید امروز میدونم. حاال پورنسب گفت که مهمون دارم. شاید بابام اومده. هوف، چه می

من کالس دارم و بقیه خونه موندن؟ هی خدا اوف. لبخندی ظاهرپسند زدم و وارد دفتر شدم. توی دفتر دو نفر 

ای تنش بود. اما نفر دوم کامال با اون شون حدود پنجاه ساله و یه دست کت و شلوار سرمهحضور داشتن. یکی
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باال و بهش نگاه کردم. کفشای ورنی مشکی، شلوار لی تیره، تیشرت مشکی یقه  فرق داشت. نگاهم آروم آوردم

سه سانت ساده به همراه کت چرم مشکی. در واقع یه تیپ کامال مشکی. وا، اینا دیگه کین؟ قیافم با اخم کمرنگی 

 رنگ تعجب به خودش گرفت که خود آقای پورنسب داخل اومد و با دستش من رو دعوت به نشستن کرد.

 :بعدش در رو بست و با لبخند گفت

 .کنم بفرماییدخواهش می-

 :با لحنی آروم اما محکم گفتم

 !بخشید، ولی انگار ما با هم آشنایی نداریممی-

 :تر با نیشخندی گفتای کردم که همون مرد جوونبا دستم به خودم و اون دو نفر اشاره

 .عهجا بودن ماشما با ما آشنایی ندارید که؛ دلیل این-

تر شد. یعنی چی شما آشنایی ندارید؟ مگه اونا دارن؟ با نشستن بقیه، من هم به تبعیت از اونا اخمم پررنگ

خیلی سال، دستاش رو ریلکس توی هم قفل کرد و سر بلند کرد. کنجکاویم خیلینشستم که همون آقای مسن

 !خبره جا چه زیاد شده بود و هر لحظه ممکن بود بگم لطفا زودتر بگید این

، آقایی ها زوم کردم؛ ولی بعد به جای آقای پورنسبجاش ساکت موندم و نگاهم رو روی سرامیکولی خب به

 :تر بود سر بلند کرد و با لحن آرومی رو به من ادامه دادکه مسن

ته خانم مفتخر باید ببخشین که وقتتون رو گرفتیم؛ ولی ما درگیر موضوع خیلی مهمی هستیم که حتی چندوق-

 .شما رو زیر نظر داریم. ضمن شروع خدمتتون بگم که تیمسار حسینی هستم از یگان ویژه

 .همزمان کارتش رو هم در آورد و داد دستم

 .ودو سالهسرتیپ امیرحسین حسینی، یگان ویژه. پنجاه

. به هر ابروهام تا جایی که جا داشت، باال رفت! با شک کارت رو برگردوندم و هولگرام کارت رو چک کردم

بودنش مطمئن شدم، کارت رو مجدد حال عادت کرده بودم روی همه چیز اطرافم حساس باشم. وقتی از واقعی

که من کی زیر نظر بودم و نفهمیدم؟! از یه به تیمسار دادم. از یه طرف به شدت عصبانی بودم. عصبانی از این

و دیدن اسم یگان ویژه هیجانم رو کنترل  طرف دیگه هم خیلی خوشحال بودم؛ چون داشتم به زور با شنیدن

 سفید و پوست گندمی. اینای، موهای نیمهکردم. به آرومی نگاهم رو به صورت تیمسار دوختم. چشمای قهوهمی

 :جای تیمسار حسینی، آقای پورنسب ادامه داد بار به

های التحصیلی هستید، نیرویخانم مفتخر، از اون جایی که شما جزوه هکرهای نخبه دانشگاه و در شرف فارغ-
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 .جا اومدنیگان ویژه برای همکاری گرفتن از شما به این

 :صاف نشستم و بعد نگاه مختصری به همشون، رو به تیمسار حسینی گفتم

 چه همکاری در این موضوع بسیار مهم از دست من بر میاد؟-

 :بود، صداش رو صاف کرد و گفتنفر دوم تو اتاق که از اول ریلکس و با سکوت به صندلی تکیه داده 

های قاچاق در ایران بودیم که متاسفانه از دست ما فرار کردن و ما در حال دستگیری یکی از بزرگترین گروه-

، شما و چندتا از ای نیاز داریم. قصد داریم برای ساخت این گروهما هم برای دستگیری اونا به گروه ویژه

 .یات بکنیمدوستاتون رو وارد این بازی و عمل

شناسن. بنابراین نه تنها من، بلکه هممون زیر نظر اوه، چه داستانی شد! اینا واقعا کین؟ اونا دوستای منم می

 بودیم. اما داستان این مافیابازی چیه؟

 :با سـ*ـیاست بیشتری جواب دادم

 و این دقیقا چه نوع عملیاتیه؟-

 :دونستم، گفتنست و من حتی اسمش رو هم نمیدوهمون پسره که خوب زیر و زبر من یعنی ما رو می

جنوبی. شما به عنوان یک هکر، خانم محسنی به عنوان یک جراح و خانم منتظری هم به  ما قراره بریم کره-

 .عنوان یک داروساز، به همراه من و چندتا از همکارام جزء این گروه خواهیم بود

شه ما ابازی. وای خدای من! البته باید با چندتا پلیس بریم؟ نمیواو، چه شود! وای؛ من و حوا با ملیسا بریم مافی

 !هایی دارم. راستی صبر کن ببینمتا بریم؟ خدایی من چه توقعسه

 :با تعلل گفتم

 حاال، چرا باید از ماها استفاده کنید؟-

 :تیمسار حسینی انگار که توقع همچین سوالی رو داشت و منتظرش بود، گفت

جا نیاز به کسایی داریم که  تونستیم از نیروهای خودمون استفاده کنیم اما اینلی حیاتیه. ما میببینید کار ما خی-

دونم عجیبه که ما داریم به جای پلیس واقعی از دانشجوها برای این کار توی کارشون بهترین باشن. می

ان دارم. این هم اضافه کنم که کنیم؛ ولی خب من به این کار پیشنهادم و همچنین شماها ایمخطرناک استفاده می

 .گذرونیدمدت رو میاگه شما این پیشنهاد رو قبول کنین، یک دوره فشرده آموزشی خیلی کوتاه

 !آدرنالین خونم خیلی باال رفته بود

 !صددرصد این کار خطرناک بود، ولی خب آدم تو زندگیش به یکم هیجان نیاز داره، مگه نه؟
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 :های زیادی رو حس کردم، گفتمنگاهبعد از کمی مکث که سنگینی 

 ...هادانشگاه من و بچه-

 :آقای پورنسب حرفم رو قطع کرد و گفت

کنم که با ای تا ترم آخر مونده، من با استادهای همتون صحبت مینگران دانشگاه نباشید، چون فقط چند جلسه-

 .نمره کامل پاس بشید

 :خوشحالی ضدونقیضم رو پنهان کردم و گفتم

 هامون؟ا خانوادهو ام-

 :تیمسار حسینی با لبخند ملیحی گفت

این ماموریت چون به شدت حیاتی و مهمه حداکثر تا دو ماه دیگه با کمک همه شما و البته لطف خدا خاتمه پیدا -

هاتون بگید برای پایان ترم به یک اردو علمی کنه. بنابراین با دانشگاهتون هم هماهنگ کردیم که به خانوادهمی

 .ریدمی

 کس نباید خبردار بشه؟یعنی هیچ-

 :تر توی دفتر، به سرعت جواب دادپسر جوون

 .کس نباید خبردار بشهوجه، هیچبه هیچ-

 :فرما بود، گفتمآب گلوم رو قورت دادم و بعد چند ثانیه که سکوت سنگینی حاکم

 قیقا چیه؟شما گفتید اگر ما قبول کنیم، باید یه دوره آموزشی ببینیم و این دوره د-

کرد، روی میز گذاشت و پسره اومد جلوتر و انگشتاش رو که توش یه انگشتر عقیق قرمز خود نمایی می

 :کشید، گفتوار روی میز میطور که انگشتاش رو دایرههمون

 .ای رو هم باید یاد بگیریدخب، شماها باید یک دوره آمادگی جسمانی رو بگذرونید، در حالی که زبان کره-

 .حن عامرانش اخمام رو تو هم کشیدم و نگاهم رو از چشمای سرد و تیرش گرفتماز ل

 .گیریمن و دوستام نیاز به وقت داریم برای تصمیم-

 :ی قرمزرنگی رو داد و گفتبا شنیدن جدیت توی صدام، تیمسار حسینی از جاش بلند شد؛ رو به من پرونده

که ما اصال وقت نداریم. بنابراین لطف کنید شما و دوستاتون  البته این حق قانونی شماست، اما فراموش نکنید-

این پرونده رو مطالعه کنید و اگر جوابتون مثبت بود، سر ساعت هشت غروب جلوی خونتون منتظر باشید، و 

 .اگر هم منفی بود که فردا این پرونده رو تحویل آقای پورنسب بدید. با اجازتون خانم مفتخر

 :یع به همراه همون پسره از درگاه در خارج شد، به طوری که فقط وقت کردم بگماین رو گفت و خیلی سر
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 .متوجه شدم-

وارتر از همیشه دونم دیوانهنفهمیدم با چه سرعتی از آقای پورنسب خداحافظی و سوار ماشینم شدم؛ فقط می

 .روندم تا به خونه تیمیمون برسممی

 .گرفتمبردم و میباید کلی خبر می

 حوا

خوردن نگاهم به فر، به سرعت نور مدادم رو گذاشتم الی موهام و پاشدم. نگاهی به کیک خوشگل شکالتیم با 

که کیکم نسوخته، نفس راحتی کشیدم و بعد دوباره هولی درش آوردم. خوشحال از دیدن اینکردم و هول

های ن بود و خب باید نمرهنامم شدم. این ترم، تقریبا ترم آخر همموبرگشتم و به شدت درگیر اتمام پایان

رفتم که همون جوری بود. داشتم با خودم کلنجار میخاطر این وضع من اینآوردیم؛ بهدرخشانی به دست می

 :ای کشیدم و تو دلم گفتملحظه زنگ در خونه به صدا در اومد. جیغ خفه

 !وقت کلید نداریکوفت بگیری هدی که هیچ-

داد ملیسا هنوز حمومه. بابا توام که سه ساعته حمومی! کن که صدای آب خبر میاومدم داد بزنم ملیسا در رو باز 

با خنده و حرص پاشدم و در جواب به هزارمین زنگ هدی، در رو براش باز کردم. اومدم چیزی بارش کنم که 

 زنه. وا این چشه؟نفس میدیدم به شدت داره نفس

 .گه کل راه رو دوییدههر کی ندونه می

 :سیده زبونش باز شد و گفتاز راه نر

 .یه خبری آوردم براتون ماه؛ یه خبر سرنوشت ساز-

 :از حالتش خندم گرفت و گفتم

 .جبرئیل جونم تو که همیشه یه خبری داری-

 :برگشت سمتم، دستم رو کشید و گفت

 اذیت نکن دیگه، ملیسا کجاست؟-

 :زده گفتشد. اما هدی ذوق با آهنگ خوندن ملیسا و ظاهرشدنش با حوله تنی حرف تو دهنم خشک

 .شهدیگه بهتر از این نمی-

 :ملیسا عصبانی گفت

 .شهیه سالمی هم بکنی بهتر از این می-
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رنگ هدی پاشد و دست ملیسا رو هم گرفت و نشوندش رو مبل کنارم؛ خودش هم روی مبل یه نفره کرم

 :جلومون نشست و با ذوق گفت

 ...ین نداریم. خوب گوش کنید خبر مهم رو بگمها به خدا دیگه موقعیت بهتر از ابچه-

 :اومد چیزی بگه که ملیسا با جیغ گفت

 ...جا نشستم من با حوله این-

هدی با عصبانیت صداش کرد که ملیسا هم پشت چشمی براش نازک کرد و گرفت نشست. منم بدون هرگونه 

موم شد. ساکت شدیم و هدی رفت های هدی نشسته بودم. باالخره بحث تالعملی، همچنان منتظر حرفعکس

جنوبی. بعد تموم شدن حرفاش چند  های آقای پورنسب گفت تا رسید به ماموریت کرهباالی منبر. از صحبت

العملی نشون بدم. خیلی یهویی یه دونستم باید چه عکسلحظه تو بهت بودیم؛ هم من و هم ملیسا! اصال نمی

تونیم توی ترسیدم؛ اما واقعا ما میاومد و از خطر هم نمیخوشم می پیشنهاد یهویی رسید. دروغ چرا، از هیجان

هامون چی بگیم؟ هزارتا سوال بی جواب توی سرم شه؟ به خانوادهاین کار شرکت کنیم؟ دانشگاهمون چی می

 :چرخید. بعد کمی سکوت بی سابقه تو خونه، باالخره گفتممی

 راضی کنیم؟هامون و دانشگاه رو خوایم خانوادهچطوری می-

 :با شوق و هیجان بیشتری چشمکی زد و گفت

آها، این قسمت رو جا انداختم! اوناش حله، یعنی حل کردن. دانشگاه ترم آخر هممون رو با نمره کامل پاس -

ریم یک اردوی علمی، چون حداکثر گن که ما میگیرن و میهامون تماس میکنه و خودشون امروز با خانوادهمی

 .شهکار تموم می تا ماه دیگه

تونست بفهمه اونا مشکی نیستن. توی رنگ هدی که کمتر کسی میایبا یه لحن جدی زل زدم توی چشمای قهوه

 .کردم که واقعا زیباترین چشم، چشمیه که با مهربونی نگاهت کنه؛ خوب حس میاین لحظات

 :وار گفتمزمزمه

 تونیم این کار رو بکنیم؟ما واقعا می-

 :بودنش توی هوا معلق بود، برداشت و با اکراه گفتخاطر فرفریرو از رو موهاش که به ملیسا حوله

 هدی تو واقعا دوست داری بری؟ حاضری این خطر رو به جون بخری؟-

 .ای بود اما راه سختی در پیش داشتدفعه هدی مکثی کرد و ساکت شد. تصمیم سادهاین

 :هدی به آرومی گفت
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خوایم بریم مافیابازی. بینیم. بعدشم میهای فشرده میسری آموزش یه هفته یکدخترا اگه قبول کنیم، -

 خوایم یکم هیجان به زندگیمون بدیم، بده؟می

 :لبخندی زدم و گفتم

 .باشه، بریم مافیابازی-

 .هدی از ته دل خندید و زد کف دست من. برگشت سمت ملیسا که هنوز سکوت کرده بود

 :ش و گفتای تیرهتو چشمای درشت قهوههدی سرش رو کج کرد، زل زد 

 ملیسا بریم، نه؟-

کرد، یه نگاه به من که مظلومانه بهش زل زده بودم و بعد نگاهی هم به هدی ملیسا در حالی که داشت بغض می

 :انداخت و گفت

 ها اگه مردیم چی؟بچه-

 :بالفاصله نگاهم کشیده شد سمت هدی که اونم لبخندی زد و گفت

 .میریمهمه با هم می خب چه بهتر،-

 :مکثی کرد و ادامه داد

 ...ما ز دوست غیر از دوست-

 :من و ملیسا هم با خنده همراه هم ادامه دادیم

 !خواهیممقصدی نمی-

 :ملیسا لبخند ملیحی زد و دوباره گفت

 ها خطرناکه. هدی اصال تو مطمئنی اونا واقعا پلیس بودن؟بچه-

 :من و ملیسا نشست و گفت هدی تند سری تکون داد، اومد جلوی

 به من اعتماد دارید یا نه؟-

 .من و ملیسا هردومون نگاهی به هم کردیم و فرو رفتیم تو حصار دستای گرم هدی که رو زمین بود

 :زیر گوشش زمزمه کردم

 .بهت اعتماد دارم، خواهر جان-

تر این حس، حس قشنگی بود. حسی که طعم خواهر بچشی در حالی که خواهر نداری. من دو تا برادر کوچیک

تر از خودش داشت؛ اما این حس بچه بود. ملیسا هم یه خواهر و برادر بزرگاز خودم داشتم و هدی تک
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 !خواهری بین ما ناب بود، خیلی ناب

 .لند بوررنگ من. ماها تو نگاه اول خیلی با هم فرق داشتیمهدی لبخندی زد و سرش رو گذاشت روی موهای ب

رنگ بود و موهای من، مخصوصا من و هدی. هردومون موهامون بلند بود، اما موهای هدی یه ذره بی عمق سیاه

رنگ طالیی مثل نور خورشید؛ ولی هر دومون بر خالف ملیسا که سبزه بود، سفیدپوست بودیم. چشمای هدی هم

ای تیره رو ببینی و چشمای من عسلی رنگ تونستی قهوهشد گفت مشکی خالصی که توش میمی موهاش بود.

تونستی زیر نور، اون رو سبز ببینی. یه تضاد واقعی بین ما بود؛ اما اینا بهونس، عشق چیزیه که بود، عسلی که می

اچی کرد که اونم لبخندی زد و ها رو بزرگ کنی. هدی، ملیسا رو مـ*ـشه تضادها رو فراموش و تشابهباعث می

 :گفت

 .اینخیلی دیوونه-

 :خندیدم و بهش گفتم

 .ایمدیوونه-

 .تکمیل شد H.M5 زدیم زیر خنده که همون موقع در خونه با ورود هلیا و مبینا باز شد. آخ خدا، و بازم اکیپ

ا هنوز این داستان وچهار ساله امگذشت و اون دخترای چهارده ساله، شدن بیست H.M5 ده سال از تاسیس

 .ادامه داره

داستان این رفاقت و این ماجراها ادامه داره. حدود هشت ماهه که هلیا و شیش ماهه که مبینا از ما سه تا جدا و 

دانشگاهیش بود، ازدواج کرد. مبینا هم با دانیال که تر و هممتاهل شدن. هلیا با رادمان که دو سال ازش بزرگ

تر بود. ولی ماها دو سال با هم زندگی خوند، ازدواج کرد که ازش دو سال کوچیکمیپسرخالش بود و معماری 

خاطر دانشگاهمون اومدیم تهران. خودمون کردیم. هر پنج تامون دو سال پیش، از اهواز زدیم بیرون و به

کردن و گی میکردیم. البته جز ما، مادر و پدر هدی هم تهران زندکردیم و با هم زندگی میوقت کار مینیمه

 .زداومد و به ما سر میالخصوص مادر هدی میهامون، علیگاهی خانواده

 :همون لحظه قفل توی دستگیره چرخید و هلیا از در تو نیومده با خنده گفت

 گیرین؟دین و قلوه میشده باز دل میبه به چشمم روشن. چی-

 :مبینا هم صداش در اومد و گفت

 .رو نخورید دیگهپیتزا گرفتیم که همدیگه -

 :هدی با حالت شیطونی برگشت سمت اون دو تا و گفت
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 شد شماها دل از شوهراتون کندین؟به! ببین کیا برامون پیتزا آوردن؟ چیبه-

 :مبینا با خنده گفت

 !هدی پیتزا بی پیتزا-

 :هدی هم خودش رو لوس و قیافش رو آویزون کرد و گفت

 چرا عشقم؟-

نشونه افسوس تکون داد. هدی هم چینی به بینیش انداخت، برگشت سمت من و  مبینا در رو بست و سری به

 :گفت

 حوا جونم... کیک پختی؟-

 :خندیدم سری به معنای آره تکون دادم که دوباره گفتدر حالی که می

 .خوامخب پس، اصال پیتزا نمی-

 :ایش رو کند و گفتهلیا شال مشکی و مانتوی سرمه

 .دمیخب باش، دلم سوخت بهت م-

 :نیش هممون باز شد که هدی رو به ملیسا ادامه داد

 ای؟خواستی بری حموم، االنم که اومدم هنوز با حولهگم من صبح رفتم تو میملیسا می-

 :ملیسا با حالت قهر پاشد و گفت

 وای! چرا گشت ارشاد شدی؟-

م رو بهش چشمکی زدم و با هدی پوفی کرد و دوباره چشمکی زد که ملیسا هم نیمچه لبخندی زد و رفت. من

رفتن ملیسا، عین قرقی در رفتم تو آشپزخونه تا خود هدی خانم، بالنسبت هلیا و مبینا رو خر کنه که ما داریم 

دروغ گفتن! اونم به کی؟ به کسایی که جزوی از ما بودن و ما جزوی از  ریم اردوی علمی. خدایی سخت بودمی

 .اد و بی داد اون سه تا رفت باالاونا. اما با رفتن من، بازم صدای د

*** 

 مبینا

ای ریزنقشم درست بکشم، های قهوهکردم خط چشمم رو باالی چشمدر حالی که داشتم با تمام وجودم سعی می

 :گفتم

 .ریمدخترا هر کی زودتر حاضر شد با ماشین اون می-

 :هدی بالفاصله غر زد
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 االن چی بپوشم؟-

مشغول جمع کردن موهای کوتاه شکالتیم باالی سرم شدم که دیدم هلیا در حالی پوفی کردم و زدم زیر خنده. 

 :داد کنار، جیغی زد و گفتکه ملیسا رو از جلوی آینه هل می

 .کنیم دختراست می-

 :هدی که موهای بور و روشن حوا رو بافت، با دو از جاش بلند شد و گفت

 .خط و اینم نشونریم این ایول، عاشقتم هلیا. پس با ماشین من می-

 :منم خندیدم و گفتم

 !هدی ما رو به کشتن نده صلوات-

 :ور گفتملیسا با حالت زاری از اون

 .ای خدا! رژ لـ*ـبم نیست-

پودر به پوست سبزم زدم و ریملم رو، سری به نشونه افسوس تکون دادم و نگاهم رو دادم به آینه. یکم کرم

گونم نمایان شد، بعدش یه راست رفتم تا تیپ ستمون رو از تو که چالهای بلندم کشیدم. لبخندی زدم روی مژه

تر بود مال هدی، جا و بزرگ ؛ یکیش که همینکمد چوبی اتاقمون بیرون بیارم. خونه ما دو اتاق خواب داشت

سفید بود، حوا و ملیسا بود و اون یکیم که قبال مال من و هلیا بود االن شده اتاق کار دخترا. تم خونمون چوبی و 

کرد. از شد و در خونه رو به این اتاق باز مییه تم کالسیک و شیک! آشپزخونمون با یه اپن از پذیرایی جدا می

یادآوری خاطراتمون توی این خونه، لبخندی زدم. مانتوی سفیدی که مدل یقش ایستاده بود و روی سر 

د رو در آوردم. اون رو تنم کردم و زنجیر مانند؛ همچنین که قدشم تا سر زانوهامون بوهاش جلیقهشونه

 .رنگش رو هم دور کمرم بستمطالیی

طور که بارم مثل همیشه، این مانتو رو با یه شلوار کتون لی مشکی و شال زمستونه مشکی پوشیدیم. همونما این

لوازم  های مانتوم کرده بودم، ملیسا و هلیام هنوز داشتن سر قاطی شدنمن تازه شروع به بستن دکمه

کردن. همون موقع هدی با جیغ از درگاه در رد شد و حوا هم دنبالش رفت. هرچند امشب آرایششون بحث می

جوری تا این زدن ولی خب حاضرم شرط ببندم هیچ جا آدمایی مثل ما پنجهدی، حوا و ملیسا یکم مشکوک می

که مستقل شدیم؛ ولی امروز با دخترا شه. البته من و هلیا چند ماهی هست وابسته و دیوونه هم پیدا نمی

ای نیستن. با انداختن شالم روی موهام، خوایم بریم باشگاه، چون اونا قراره برن اردو و سه یا چهار هفتهمی

 .صدای بوق مخصوص هدی کل خونه رو برداشت. دو تا ممتد، یه کوتاه و یه ممتد و دوباره تکراره همین ریتم
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 :داشتم و با داد گفتمکیف ست مشکی کوچولوم رو بر

 .طبق معمول هلیا و ملیسا موندن-

 :ملیسا شلوارش رو پوشید و گفت

 .نخیر! هلیا آخره-

 :تر از من بود، آروم گفتمایش که تیرهخندیدم و زل زدم تو چشمای قهوه

 .خواهیم دید-

رنگ موهای بلند و ود و همای سوخته بهلیا هم پوفی کرد و از جلوی آینه کنار رفت. آخ هلیا! هلیا چشماش قهوه

رنگ صورتش، زیبایی خاصی بهش بخشیده بود. با تبسم ملیحی لـ*ـختش. پوستش گندمی و انحنای صورتی

نگاهم رو ازشون گرفتم و پوتین مشکی پاشنه سه سانتیمون رو که از کنار یه زیپ طالیی داشت، پوشیدم و از در 

نم و خندم نگیره. کنار خونه ما یه زمین خالی بود که به عنوان رفتم بیرون. نشد من یه دفعه این صحنه رو ببی

شد پاتوق جا می شد؛ وقتی که سمند سفید اون همسایه پیرمون هم نبود اینپارکینگ ما و همسایمون استفاده می

م شدن، عین تقسیدار ما که قبال پنج تا بود. اونا دقیقا به ترتیپ خاصی چیده میوشیش صندوقسه تا دویست

شیش قرمز آلبالویی حوا، اون وشیش مشکی هدی جلو بود و کنارش دویستوبندی اتاقامون. اول دویست

وشیش وشیش آبی هلیا و دویستها پشت سر این سه تا، دویستوشیش سفید ملیسا. اون موقعسمتشم دویست

 !رفتیم، درست مثل االنشین میرفتیم با یه مانک مدادی منم پارک شده بود. هر چند وقتی همه با هم جایی می

 :داد زدم

 ...خدا بهمون رحم کرده که این آقای صادقی نیست و اگر نه-

 :ملیسا از اون ور داد زد

 .زد تو فرق سرمونبا اون عصاش می-

 :هدی زد زیر خنده و ادای اون پیرمرد بنده خدا رو درآورد که حوا با خنده گفت

 مون رو بزنه؟اِ؛ غلط کرده مگه ما مردیم که یار-

 :هلیا هم همراه با کوبیدن در، سوتی زد و گفت

 .نچ، من آمادم؛ بریم رفقا -

 .دستم رو به آسمون گرفتم و نشستم پشت حوا، هلیا وسط و ملیسام پشت هدی

 :ملیسا به محض نشستن، هممون رو عین این مادربزرگا وارسی کرد و موشکافانه خطاب به هدی گفت

 .شالت خرابه هدی باز که تو باالی-
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 :هدی با حالت باحالی زد تو صورتش و گفت

 .اِوا! خوب شد گفتی رضوان جونم-

 :این رو و گفت و برگشت سمت حوا، با خوشحالی گفت

 .میکائیلی آینه لطفا-

وقت حوا هم خندید و برگشت طرفش. هدی زل زد تو چشمای عسلی حوا و شالش رو درست کرد. واال ما هیچ

خودمون رو تو چشمای حوا ببینیم؛ البته به جز هدی که به قول خودش چشمای عسلی حوا رو نفهمیدیم چطوری 

 .دیدآینه می

در نظر »گفت: سازید؟ یکیشون با نیش باز میای برای خودتون میگفتیم چه آینههر وقت هم که بهشون می

 «.بازی ما بی خبران حیرانند

 :خندم گرفت و گفتم

 ه بیوفتی؟خوای راجبرئیل جان نمی-

 :هدی ماشینش رو روشن کرد و گفت

باشه باشه عزرائیلی! جون من رو نگیر راه افتادم. راستی اسرافیل کجاست؟ صداش در نمیاد نکنه جاش -

 گذاشتیم؟

 :هلیا سرش رو آورد باال و گفت

 .بستم، وای آخیش تموم شدداشتم زیپ کفشم رو می-

 :هدی ضبطش رو روشن کرد و گفت

 ...همه هستن. بریمخب دیگه پس -

 .ماشین ما هم با صدای بلند باند و دست فرمون هدی افتاد توی خیابونا

*** 

 هدی

قدر مشکوک شدم یا نه! واقعا این دنای مشکی دنبالمونه؟! هرچند دونم از وقتی فهمیدم پلیسا دنبالمونن ایننمی

رفت. بین ماشینا ویراژ دادم و خیلی  آخه من دیروز هم فکر کردم یه پژو دنبالمه که یا پیچوندمش یا خودش

ره یا نه! همون بدجور یه الیی کشیدم، بعد زدم رو ترمز و منتظر موندم تا ببینم اون ماشین از پشتم کنار می

 :موقع حوا زد به دستم و گفت

 کنی؟کار میهدی چی-
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 :ملیسا هم ادامه داد

 تو بُهتی هدایی؟-

شت سرم که خیلی آروم رفت توی باند فرعی. عینکم رو از روی موهام نگاهم رو از توی آینه دادم به ماشین پ

 :روی چشمام گذاشتم و آروم گفتم

 .ها، حواسم نبودببخشید بچه-

 :خیالی گفت هلیا با بی

 .اوهوم طبیعیه، آهنگ رو زیاد کن-

نگاهم رو دوختم به ای به ضبط کردم و دنده رو جا زدم. مجدد در جواب به نگاه خیره حوا که کنارم بود اشاره

جاده که انگار دیگه اون ماشین نبود. پس کجا رفت؟ یعنی دنبالمون نبود که رفت تو باند فرعی؟ سری تکون 

دادم و نگاهی به جلوم کردم که تقریبا نزدیک باشگاه شده بودیم اما یهو یه دنای مشکی دیگه رو پشت سرم 

س؟ ولی صبر کن! اون رینگ اسپرت بود. سرعتم رو ی دیگهدیدم؛ با یه پالک جدید. خب یعنی این همونه یا یک

هوا آوردم پایین که کنارش قرار گرفتم و با دیدن رینگای اسپرت ماشین فهمیدم این همونه. حیف که  بی

ش رو ببینم؛ ولی پس با این روشای عوض کردن ماشین و پالک دنبالمون شد رانندههاش دودی بود و نمیشیشه

 .ارزیدشد اما میرعتم رو بردم باال و یهو دور زدم. مسیرم دور میبودن. با حرص س

 :مبینا با بهت گفت

 !زنی؟اوهو، چرا دور می-

 :وار گفتمخیلی آروم رو به نگاه خیره ملیسا تو آینه زمزمه

 .دنبالمونن-

 :حوا هم که نگاه من رو دید، ناباورانه گفت

 !نه-

 :لبخندی زدم و گفتم

 ...دخترا مزاحم داریم-

 :هلیا پرسید

 چی؟-

بست بود. لحظه آخر قبل از پیدا شدن ها. رفتم تا آخر یه کوچه که تهش بنافتادم توی کوچه پس کوچه

خواستم پارک کنم. قصدم این طوری که انگار میسروکله مزاحم، دنده عقب گرفتم توی کوچه کناریش. یعنی به
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یا نه؟ چون اگر نیاد یعنی اولین بار نیست که دنبالمون بوده و شناسن بود که بفهمم اون یا اونا این مسیر رو می

 .بستهجا بن دونه اینمی

 :حوا آروم پرسید

 ان؟پلیس-

نگاهم رو بهش دادم و وقتی دیدم اون ماشین داخل کوچه نیومد، با حرص و عصبانیت دور زدم و از ته کوچه 

 .کناری افتادم توی خیابون اصلی

 :تاکیدوار گفتم

 !نکنشک -

خورد به باشگاه و وقتی دیگه سایه ی باغی که تهش میوقتی افتادم توی خیابون اصلی، بالفاصله رفتم توی جاده

 :اون ماشین رو ندیدم، تو دلم گفتم

 !وجهدیگه به سرتون نزنه، دنبالمون بیافتید. به هیچ-

 :مبینا موشکافه گفت

 چه خبره؟-

 :خیالی گفتمه با دیدن ما در رو باز کرد، با بیشیشم رو دادم پایین و وقتی دربان باشگا

 !خواین باشه عزیزم، بدویید که دخترا منتظرنچه خبر می-

 :خیال شد، مبینا رو هل داد بیرون و با ذوق گفت ماشین رو بردم تو پارک که از شانسم، هلیا بی

 .خیال معلوم نیست باز هدی خانم کی رو به بازی گرفته بود بابا بی-

 :شدنم تو گوشم زمزمه کردلحنش خندم گرفت و منم پیاده شدم. ملیسا که پشت سرم بود، به محض پیادهاز 

 رفتن؟-

 :ور سرش رو گذاشت کاپوت و متفکرانه گفتحوا هم، که ناظر کل کارهام بود؛ از اون

 .قصد رفتن نداشتن، فکر کنم ما رو گم کردن؛ چون این مسیر جدید بود-

 :تمخندم شدت گرفت و گف

 !که یاد بگیرن، دنبال ما نباشنهم برای ایناین-

ای به هلیا و مبینا که جلوتر از ما رفته بودن سراغ ای باال انداخت و بعد اشارهملیسا با استرسی مخفی، شونه

 :رختکن، آروم ادامه داد
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 .بریم لباس عوض کنیم-

 :گفتم با تنفس هوای خوب و خلوت باشگاه، با ذوق خطاب به ملیسا و حوا

 .دوییمتا رختکن می-

 :خندی کرد و گفتملیسا بالخره تک

 .ها در بیایمسر هلیا این پس بریم از پشت-

 :سری تکون دادم و نگاهم رو دادم به حوا که اونم با شوق گفت

 ...بریم-

 :آروم شمردم

 ...، دو، سهیک-

ها زدیم، اونمبینا. در حالی که نفس نفس می هامون رو رها کردیم و بدو بدو دوییدیم، تا رسیدیم به هلیا ودست

 :که رسیدیم جلوی رختکن. با خنده گفتمرو هم دنبال خودمون کشوندیم تا این

 .شهببینیم کی زودتر حاضر می-

هامون، رفتیم توی رختکن. با سرعت نور، مانتوم با نگاهی به هم دوییدیم سمت کمدهامون و بعد برداشتن لباس

مشکیم رو روی بولیزم پوشیدم، که حوا کالهش رو از کنارم برداشت و از رختکن زد بیرون و  رو دراوردم و کت

 :بلند گفت

 .دخترها بجنبین اه، دلم برای خزان تنگ شده-

های بلند مشکیم عوض کردم و بعد برداشتن کالهم، زدم بیرون و درحالی که های پاشنه بلندم رو با چکمهکفش

 :کردم، با خیالی راحت گفتمو موهایم رو با کالهم مرتب میجلوی آینه ایستاده بودم 

 .حوا وایستا خب-

ای به در همه زد؛ که زود باشین. باالخره وقتی های سفیدش رو، از تو جیب کتش درآورد و نوبتی تقهدستکش

تی، با خنده ها باز شد و همه زدن بیرون. نگاهی بهشون کردم و بعد سومن از جلوی آینه کنار رفتم، در رختکن

 :گفتم

 سوارکارهای کی بودیم ما؟-

ای، ملیسا طوسی، هلیا زدیم زیر خنده و راه افتادیم سمت اصطبل. تیپ من مشکی بود و حوا تیپش سرمه

مون، یکی بود؛ ای بود. در واقع مدل کت و شلوارهای سواری کاریرنگ اسبش، قهوهشکالتی و تیپ مبیناهم هم

وقتی به اصطبل رسیدیم، بعد سالم و علیک با آشناهامون؛ هر کدوم به ترتیب،  هاشون فرق داشت.اما رنگ



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         20 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

، کنارم حوا، بعد ملیسا و در آخرم مبینا و هلیا. در اصطبل رو باز کردم و با هامون ایستادیم. اول منجلوی اسب

زردش کشیدم و رو شدم. خیلی آروم شونه اسبم رو برداشتم و آروم روی پوست سفید و موهای هورزاد روبه

 :زمزمه کردم

 سالم هورزاد جونم، حالت خوبه؟-

ای که کشید، تبسم ریزی کردم و یاد اون مزاحم افتادم. این چه عملیاتی هست که انقدر مهمه؟! یعنی با شیهه

تونن باشن و چه کارهایی کردن؟ شونه رو با اکراه کنار گذاشتم و آروم پام رو اعضای اون باند چه کسایی می

رکاب قرار دادم. با یک حرکت نشستم روی زین هورزاد و از تو اصطبل اومدم بیرون. با بیرون اومدن من،  توی

های مشکی بود. هاشون اومدن بیرون. حوا روی خزان بود، که اسبی سفید با لکهدخترها هم یکی یکی، با اسب

ون دوتا، لبخندی زدم که هلیا با اسب ملیسا هم با هورداد اومد که اسبی تمام سفید بود. بعد از سوار شدن ا

 :ایش اومد. با تبسمی ملیح رو به همشون گفتمهم با اسب قهوهش، و مبیناامشکی

 بریم؟-

مون از اصطبل شروع کردیم چهار نعل زمان همشون، افسار هورزاد رو گرفتم و طبق عادتبا گفتن بریم هم

 .رفتن؛ تا خود زمین

*** 

 :حوا، با حالت زاری گفت

 .ها، بریم دیگه؛ خستیدمبچه خب-

 :خندیدم و گفتم

 .به حمد خدا-

 :صدای هلیا هم در اومد و با خمیازه گفت

 .دیگه بریم، هدی بسته-

 :ای رفت و وقتی از کنارم رد شد، بلند گفتقیافم رو مظلوم کردم، که ملیسا یورتمه

 .به قول خودت، کیش کیش-

گرفتم و آماده رفتن شدم، که سایه یک سوار مرد و اسبش رو درست  زدم زیر خنده و افسار هورزاد رو محکم

 !جا که کسی نبودزیر پام دیدم. صبر کن ببینم، این

فقط ما پنج تا بودیم! چهار تا دخترها از کنارم رد شدن؛ ولی من برگشتم. برگشتم و با دور شدن سایه دنبالش 

. اون من رو دید و تو حرکت اول، دستمال گردنش رو اش رو ندیدمدوییدم، اون سوار برگشت عقب؛ ولی چهره
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رفت. اما این کی بود که تا ور نمیکشید رو صورتش. پشت باشگاه یک زمین باغ مانند بود، که کسی اصوال اون

 اومد، اون دنبال ما بود؟ نکنه اون همون راننده دنا بود؟جا میاین

 !فهمیدم اون کیهرفتم و رفتم دنبالش. باید میتر گچی شدم و افسار هورزاد رو محکمخیال همهبی

گذشت. یه مرد قد بلند با یه اسب مشکی، که سوارکار ماهری بود و خیلی تند و فرز از میون اون باغ و جنگل می

هوا دیدم هوزان و حوا به تو یک لحظه، با مهارت خاصی پیچید و از رو تنه درخت شکسته پرید. همون موقع بی

هم از روش  یدند جلوم و با این حرکت یهویی افسار هورزاد رو کشیدم؛ اما اون به باال پرید و منطوری افقی پیچ

افتادم. آخی گفتم و نگاهم رو اوردم باال. اون سوار سیاه ایستاد. ایستاد و زیر خورشیدی که داشت غروب 

انداخت! حوا نفس زنان پرید پایین ها و اون نگاه من رو فقط یاد یک نفر میکرد، من رو نگاه کرد. اون چشممی

 :و نشست جلوم. با وحشت و عصبانیت گفت

 کردی هدی؟ هان؟! دنبال کی بودی؟ خوبی؟کار میداشتی چی-

 :اسبی و دور شدنش، آروم زمزمه کردم روی زمین نشستم و کالهم رو برداشتم. با صدای یورتمه

 ...دنبال یه سوار سیاه نیمه آشنا بودم-

*** 

 ملیسا

هامون صحبت کنیم، ولی خب به ماند که چقدر دردسر کشیدیم؛ تا به هلیا و مبینا دروغ بگیم و بازهم. با خانوادهب

حال یه طرف ولو شده بودن، ولی من بدبخت در حالی خاطر همین خرید همه بیارزید و بهیک خرید حسابی می

 .ل زده بودمکردم، با استرس به ساعت گوشیم زکه مثال داشتم گوشی بازی می

خیال افتاده بود رو حوا و داشت ساعت شد هشت شب و دقیقا همون لحظه؛ گوشی هدی زنگ خورد. اما هدی بی

اش رو از توی مبل کشیدم بیرون و خیز برداشتم سمتش. اما داد. با حرص پا شدم و گوشیاون رو قلقلک می

 :ترس؛ ولی بلند داد زدموقتی دیدم یه شماره خصوصی افتاده، به وضوح رنگم پرید. با 

 ...هدی-

همه که ساکت شدند، هدی هم برگشت سمتم و با دیدن قیافم چهار دست و پا اومد سراغم. لبخند اطمینان 

 .بخشی زد و تماسش رو پاسخ داد و خیلی نامحسوس در حال حرف زدن، رفت تو اتاق

 :همین حین مبینا مشکوکانه گفت

 زنه؟هدی چرا مشکوک می-

ای به حوا رفتم، که خودش رو جمع کرد و سرفه در حالی که حوا و هلیا از خنده منفجر شده بودن، چشم غره
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 :مصلحتی کرد و با خنده گفت

 بوده؟ ها، هدی کی تو این فازهاخیال بچهبی-

 :هلیا هم، خندید و گفت

 ...هم تو فازش نبودم، ولی دیدی که رفتمواال من -

 :وار گفت، که حوا یکی زد پشت هلیا و زمزمهاین وسط یهو خندم گرفت

آره آره، تو که اصال تو فازش نبودی عزیزم. خواهر من بپیچون؛ ولی نه کسی رو که خودش جاده چالوس -

 .هست

هلیا با خنده، پایش رو انداخت رو اون پاش و اومد چیزی بگه که هدی پرید وسط اتاق و در حالی که مانتویش 

 :ونش با هول گفتانداخت، روی شرو می

 !شمار سه آماده بشینحوا، ملیسا؛ به-

 :حوا داد زد

 چرا؟-

 :هدی هم داد زد

 .مراد اومده-

 :تو دلم خندیدم و گفتم

 .چه زود خودمونی شدی-

 :سرش رو از اتاق بیرون اورد و کالفه گفت

 چی بگم، آقای مختاری خوبه؟-

 :مبینا جیغ زد

 اصال هر کی هست، چرا اومده؟-

 :د دستم رو کشید و بعد با حرص گفتحوا پاش

 اومده مدارک رو ببره دانشگاه دیگه، آره هدی؟-

 :ها داد، با گیجی گفتزده از سوتی که جلو دخترپوشید، هولهدی با عصبانیت، در حالی که شالش رو می

 شید؟آره دیگه. شماها چرا حاضر نمی-

 :هلیا ابرویی باال انداخت و گفت
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 ...زنهوک میخدایی این خیلی مشک-

کنه. میره، هلیا هم داره برای خودش اون رو عاشق فرض میوای وای نگاه کن توروخدا. هدی داره از هیجان می

خیر کنه. من و حوا هم که دست کمی از هدی نداشتیم، خدایی چه شیر تو شیره. واقعا خدا بعد مأموریت رو به

خداحافظی کردیم و از در خارج شدیم. تا خارج شدیم هدی با  وهلل از مبینا و هلیاکه بدو حاضر شدیم و با هول

 :غرغر گفت

 .کنهدماغ باز، سوژمون می دید؛ االن این مراد گندشماها چقدر لفتش می-

 :اومدم چیزی بگم، که حوا با خنده گفت

 وتوش رو در اوردی؟دونستی؛ حاال کل تهگم، تو سر صبحی اسم این مراد گند دماغ رو نمیمی-

 :دی سر ذوق اومد و با شور گفته

 .ش که حل بود، یه هک حساب بود دیگهخب بقیه-

 :سری به نشونه افسوس تکون دادم و گفتم

 .شی کهآدم نمی-

 :پرو پرو خندید و گفت

 ها کی آدم شدند، من خبر ندارم؟فرشته-

 :ای به پرونده تو دستش، گفتمخندیدم و بعد اشاره

 پرونده بدبخت رو باز نکردیم، چی بود توش؟راستی ما اصال الی اون -

 :هدی دستی به سرش زد و گفت

 .آخ آره، اصال یادم رفت. توش یه اطالعات مختصری از افراد باند بود-

 :خیال بود، گفتحوا که مثل همیشه بی

 .شیم دیگهبابا ولش کن. آشنا می-

ه دیدم هدی از شدت خنده داره شکمش رو زده نگاهش کردم و اومدم چیزی بگم کهای از حدقه بیرونبا چشم

 .کنهسوراخ می

 :حوا، هدی رو هل داد و گفت

 چته تو؟-

 :هدی بین خنده هاش گفت

 .ره، همون اول ازش یه کپی توی فلش نازنینم ریختمدونستم یادمون میکه می خب عزیزم، من-
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خندیدیم گفتیم و میم چرت و پرت میمن و حوا اول بهم و بعد به هدی نگاهی کردیم و زدیم زیر خنده. داشتی

که چشمم یک ون سیاه رو گرفت. در حالی که زبونم گرفته بود دستم رو به طرف ماشین گرفتم و تیکه تیکه 

 :گفتم

 ...جاها... اون... اونب... بچه-

 :وقفه گفتخط دستم رو که دنبال کردند، هدی بی

 .بیاید بریم-

 :آروم گفتم

 .ندزدند مارو هدی-

 :صداش در اومد و گفت حوا

 .شه، بیاهیچی نمی-

طور خودکار باز شد. هدی اخمی به پسر طرف ماشین رفتیم. هدی اومد در بزنه، که در بهآروم آروم، به

 :داری گفتهای ون لم داده بود؛ کرد، که پسره با لحن نیشروش، که روی مبلبهرو

 .دیر کردین-

 !بینی خوبی کرده بودیواو، هدی پیش

 :دی، نفسش رو بیرون داد و گفته

 .مونهم مدارکبله، ولی حاال که اومدیم، این-

 :پسره خندید و گفت

 .شه، بیایین داخلجا نمیاین-

ازقدم بردارم که حوا دستم رو گرفت. تازه متوجه هدی شدم که به در زل زده بود. پسره انگار منگ اومدم قدم

 :امل باز کرد و کشیده و با حرص گفتنبود، که منظور هدی رو فهمید و در رو ک

 .بفرمایید-

خرامان، وارد ون شدیم. البته ون که چه عرض کنم؛ انگار ون  لبخند محوی، رو صورت هر سه نشست و خرامان

سری و محرمانه بود. وقتی سوار شدیم و در ماشین بسته شد، ما موندیم با چند تا بود ولی داخلش، یک اتاق فوق

شون که رکدوم مشغول یک کاری بودند. همشون سر بلند کردند و با هم یک صدا، به جز یکیپسر جوان، که ه

 :تاب بود، گفتندجلو نشسته بود و سرش تو لپ

 .سالم، خوش اومدین-
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حوا با یک سالم کوتاه، هدی با تکون دادن سر، و منم با دست تکون دادن جوابشون رو دادیم که همون پسر، 

 :حرف زد، که فکر کنم همون مراد بود، گفتکه هدی اول باهاش 

 تون مثبته؟خب، پس با وجود این مدارک و برگردوندن پرونده به ما، یعنی جواب-

 :دفعه حوا با مالیمت گفتاین

 .طورههمین-

ریش و هاش نافذ و مشکی بود، موهایش هم مواج و کوتاه، یک قیافه مردونه با ابروهای پهن و تهپسره چشم

 :آرومی گفتخونسردی و به سبیل، با

 ...خب پس معرفی کنم-

 :هدی پرید وسط حرفش و قاطعانه گفت

 .وهشت سال سنسرگرد دوم یگان ویژه، مراد مختاری، با بیست-

 :پسره خیلی قشنگ قالب تهی کرد و ابروهاش کامل رفت باال. بعد نفسی تازه کرد و گفت

 .خوبه، خوشم اومد-

ام رو نبینه. دوباره چرخید بدجور خورده تو ذوقش. سرم رو انداختم پایین تا خندهاین رو گفت، ولی معلوم بود 

 :سمت یه پسر چشم طوسی که کنارش بود و ادامه داد

جا حضور پیدا کنید. فرستم، که باید راس ساعت مقرر اونگیرم و یک آدرس براتون میفردا باهاتون تماس می-

 .بینیدش میجا آموزمدت یک هفته، اوناز فردا به

 :نگاهی بهم کردیم که حوا محکم گفت

 .متوجه شدیم-

 :سری برگه جلومون گذاشت و با اخم گفتیک

 .تون با پلیسهمعنی رضایت شما در همکاریها رو مطالعه و امضا کنید. فقط یادتون نره، این بهاین-

. پا رو پا انداخت و بعد یک دور نگاه مرددی به دخترها انداختم. هدی برگه رو برداشت و گذاشت رو پاهایش

 .خوندن، امضا کرد

کردن. نگاهی به من کرد و برگه رو سلول بدنم داشتن؛ آدرنالین تزریق میبهکرد، سلولوقتی داشت امضا می

داد دستم.آروم بسم ا...گفتم و امضا کردم. بعدش هم برگه رو دادم به حوا. حوا هم تبسم ریزی کرد و بعد 

 .گذاشت روی میزامضا، برگه رو 
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 :هدی نگاه نامحسوسی به من و حوا کرد و گفت

 اوم، تیمسار حسینی نیومدند؟-

 :پسره با زیرکی سری تکون داد و گفت

 ...تیمسار حسینی، متاسفانه کار مهمی براشون پیش اومد و نتونستند بیان ولی-

چهره مرد مسن سالی، با لباس فرم تاب، روش رو باز کرد و چرخوند طرف ما. با باز شدن در لپتاب روبهلپ

 :نظامی نمایان شد؛ که روبه هر سه ما با خوش رویی و لحنی پدرانه گفت

 .اومدین سالم دخترها، خوش-

 :هدی به آرومی، اما با ذوق گفت

 .سالم تیمسار حسینی-

درشت و تیره، های هدی یک بار تیمسار حسینی رو دیده بود، اما من و حوا نه. با اون موهای گندمی و چشم

 :چهره گرمی داشت. بعد هدی، من و حوا هم با هم گفتیم

 .سالم تیمسار-

 :تیمسار هم لبخندی زد و گفت

 ها آشنا شدین؟بینمتون. با بچهجا میحالم که اینخوش-

 :خندم رو خوردم و گفتم

 .بله تیمسار، آشنا شدیم-

 :تیمسار ادامه داد

تون، شماها به همراه مراد، تیرداد، خواهرش و یک گروه پشتیبان، آموزشخب، بسیار عالی. بعد از یک هفته -

رید. بقیه کارها و جنوبی میشید و به کرههمه باهم با هواپیما شخصی اداره پلیس، از خاک ایران بلند می

 شوید. سوالی نیست؟هاتون هم، از فردا متوجه میوظیفه

هامون، اکتفا کردیم. بود، ولی سکوت کردیم و به تکون دادن سر های آیندمونکه فکر همه درگیر وظیفهبا این

 :تیمسار هم تیر آخر رو زد و گفت

دونم که راحت به ها چیز ناخوشایندی دیدید، به خودم اطالع بدید. میخب دیگه، اگه مشکلی داشتید یا از بچه-

 .کنید. خدانگهدار همتونمن دسترسی پیدا می

 :هدی با تبسم ملیحی گفت

 .ممنون، حتما-
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 :بعد از سر بلند کردن هدی، حوا هم گفت

 .خداحافظ-

 :منم گفتم

 .خداحافظ تیمسار-

 :تاب رو بست و به سمت مراد هل داد و گفتبا قطع شدن تصویر تیمسار، هدی لپ

 .پس تا فردا-

 :پسر، با کنترلی که تو دستش بود؛ در ماشین رو باز کرد و گفت

 .تا فردا-

ر پشت هم ردیف شدیم و اومدیم از اون اتاق و از ون بیرون بزنیم، که صدای پسری که اول بار دیگه، مثل قطا

 :به ما سالم نکرد، دراومد و با استرس اما محکم گفت

 .داداش، این رو ببین-

 !با کشیده شدن دستم توسط اون دوتا، از اونجا زدیم بیرون. ولی خدا اون صدا آشنا بود، اون صدا، اون لحن

 !جا کجا؟تونه باشه؟ اصال دارا کجا، اینی دارا نبود!؟ یا اشتباه شنیدم؟ یعنی، یعنی میاون صدا

 :حوا مشتی حوالم کرد و گفت

 محو کدومشون شدی، رفتی تو هپروت دختر؟-

 !گفتم. ولی خدایا اگه دارا باشهشدم، بعد به دخترها میافکارم رو پس زدم. باید اول مطمئن می

 :خندی گفتمجمع کنم و بزارم برای بعد. بنابراین با تکسعی کردم فکرهام رو 

 .هام رو شوهر بدم، بعدا خودماه، ول کن حوا. من اول بچه-

 :هدی منفجر شد و تیکه تیکه گفت

 .شی کهاوهم مامانی... پیر می-

دهم مبینا شون بودم. بعد حوا، بعدش هدی و بعهامون چند ماه بود، اما بازهم؛ من بزرگخب درسته فاصله سنی

 .و هلیا

 :همه زدیم زیر خنده، که هدی یهو جدی شد و گفت

 .کردمون میکنم مراد همون کسی بود که، تعقیبها فکر میبچه-
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ها بوده سکوت، حاکم جو بین ما شد. پس، هدی فهمید اون سوار سیاه کی بود. البته بعید هم نبود، یکی از پلیس

ای دانیال، شوهر نود سرمهدن ساینا سفید رادمان، همسر هلیا خوشگل، و الدیگه. حوا اومد حرفی بزنه، که با دی

 :مبینا خانم، حرف تو دهنش خشک شد. آروم لبخندی زدم که در خونمون باز شد و هلیا پرید بیرون

 هاتون پذیرایی کنین؟خواین از مهمونشعورین! نمیگم شماها چقدر بیمی-

 :هدی سرش رو اورد باال و گفت

 .م یه پذیرایی بهت نشون بدم، تا دیگه نگفته برامون مهمون نیاریبری-

 :ور دانیال داد زدمنم خندم گرفت که از اون

 !حاال ما شدیم مهمون غریبه، هان؟-

همه زدیم زیر خنده و هجوم بردیم به سمت خونه. امشب شب آخری بود که تو خونمون بودیم. از فردا شب 

دونستیم ته اون چی رفتیم، که نمیم، ما داشتیم دنبال سرنوشت جدیدی میهای بزرگی بکنیقرار بود؛ کار

 !شد، اما تو این دنیا؛ نباید دنبال مقصد باشی، همین که توی مسیر بهت خوش بگذره، بردیمی

 این چه حرف است که در عالم، باالست بهشت؟

 ...جاست بهشتهر کجا وقت خوشی رو دهد، آن

 هدی

همراه پیراهن ن رفتن از خونه، وارد اتاقم شدم و نگاهی به خودم کردم. یک شلوار لی، بهلحظه آخر قبل از بیرو

ها تیپ اسپرت امروز من بافت مشکی که تا روی زانوم بود، رو با کاپشن سبز یشمی بلندم، پوشیده بودم و این

رنگم رو هم پوشیدم و ها کاله سفیدی داشتم که روی موهای مشکی فرم بود، بوت شکالتی بود. در کنار این

همراه ملیسا زدم ی ست کفشم رو هم برداشتم. چمدون بنفش تیرم رو دنبال خودم کشیدم و از اتاق بهکوله

ای و همراه کتونی سرمهپا آبی تیره پوشیده بود. بهبیرون. ملیسا هم یک مانتو جلو باز آبی زمستونه، با شلوار دم

رو شدیم، که هودی بلند رش بود. از اتاق که زدیم بیرون با حوا روبهکیف دستی سفیدش، و شال آبی که روی س

های هم نشسته بود و داشت بندسفیدی با شلوار بگ مشکی پوشیده، به همراه شال و شال گردن سفیدش. اون

اش رو هم یه وری روی دوشش بست. با بلند شدنش، کیف خاکستریاش رو میهای پاشنه بلند مشکیکفش

 :گفتانداخت و 

 .بریم-

 .ساعت شش صبح بود و ما عازم رفتن به جایی بودیم، که قرار بود روزی جدید رو برامون فراهم کنه

 :های ملیسا رو گرفته بودم، قدمی به جلو برداشتم و گفتمدر حالی که دست
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 .بریم-

*** 

ایستاده بودیم. جایی که دست؛ جلوی یک مجتمع شخصی با هزار نوع فکر و خیال، هر سه نفرمون چمدون به

 :قرار بود، یک هفته توش زندگی کنیم. قدمی به جلو برداشتم که حوا لـ*ـب زد

 .ها، قراره خیلی خوش بگذرهبچه-

گیره، در بزرگ مشکی طالیی و هلش دادم داخل. ملیسا در حالی که زدم زیر خنده و دستم رو گذاشتم رو دست

 :کرد، گفتتفکر می

 ...ای یادای کرهخوایم یه هفتهمن موندم چطور می-

در رو که هل دادم داخل صدای آژیر گوش خراشی بلند شد، و نور لیزری قرمز رنگی، افتاد رو ما سه تا که 

 :ای کشیدم و رفتم عقب. حوا دستم رو گرفت و مطمئن گفتباعث شد، حرف ملیسا نصفه بمونه. جیغ خفه

 .نترس، اصال نترس-

دفعه سه تا نینجا تمام مشکی، در حالی که و آروم سر تکون دادم. ولی همون موقع یکآب گلوم رو قورت دادم 

 .از سقف آویزون بودن، اومدن پایین

شون رو ببینم. هوا روشن تونستم چهرهملیسا، جیغ بنفشی؛ با بغض کشید و دست حوا رو چنگ زد. اصال نمی

نارم بود رو محکم گرفتم و رفتم عقب، تا بلکه کلید برق جا فقط سیاهی بود و سیاهی! دست حوا که کبود، اما این

رو پیدا کنم. اما یهو دو تا نینجا دیگه هم، به پشت روی زمین قل خوردن و درست جلومون، رو دو تا پاهاشون 

شدت هنگ کرده بود و حاال فقط تند تند دنبال سالحی، بودم که از خودمون دفاع کنم. البته ایستادن. مغزم به

 :ن ببینم، این به چه معناست؟ یهو صدایی با زبون انگلیسی توی بلندگو گفتصبر ک

 !، سریعزود روی زانو بشینید-

وجه وضع خوبی اش عوض شده بود و تو اون موقعیت، به هیچاین صدا آشنا بود. صدای آشنایی بود، اما لهجه

 !که فکر کنم اون کیه، نداشتمبرای این

ها تازه فهمیدم این صدا، صدای اون ما نشونه رفتن. با دیدن اسلحهمسلح شدند و روبهبا این حرف، هر پنج نینجا 

همه رو به حوا داد پسر بود، صدای مراد، مراد مختاری. ملیسا زانوهاش ناخودآگاه شل شد، که تو اون صدا و هم

 :زدم

 ...ها هستنداین صدای سرگرد مختاریه، اینا پلیس-

 .هی به هم کردن و حوا هم بهم زل زد و تند دست ملیسا رو گرفت و بلندش کردبا این حرفم، نینجاها نگا
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 .رومون بودکوبم کرد! وای نه، سگ! درست روبهاومدم برگردم، که صدای پارس سگی میخ

های سفیدش رو بهم نشون داد که صدا دوباره یک سگ مشکی رنگ بزرگ، با قد بلند و بدن ورزیده. دندون

 :تکرار شد

 اتالف وقت اجرا کنید، مگه نشنیدید؟رو بی فرمان-

 :راست شلیک شد. شلیک شد، ولی به باال. حوا داد زدها یهبا این فرمان، تمام اسلحه

 ...سرگرد مختاری، خودتون رو نشون بدین-

هم هر پنج نینجا دوییدن طرف ما. انقدر مون ثابت شد. بعدشتکصدا قطع شد و دوباره نور قرمز رو تک

اش رو انداخت و اومد سمتم. روم اسلحهشد، اما فقط دیدم، نینجا روبهلعمل سریعی بود، که نفهمیدم چیاعکس

 :نفس زنان گفتمیهو دست حوا از دستم رها شد و با بهت رفتم عقب. آروم، نفس

 ...حوا-

ونستم بفهمم یک تهام رو گرفت و گذاشت باال سرم. از هیکلش، میروم، توی یک حرکت دو تا دستنینجا روبه

تر بود و پاش رو ضربدری گذاشت رو پاهام. مرده. پایم رو اوردم باال که مثال بکوبم تو سـ*ـینش، اما اون زرنگ

با دیدن حوا که آخی گفت و افتاد رو زمین، کم مونده اشکم در بیاد. خیلی سخته که ببینی عزیزترین کس 

تونستم خودم رو آزاد کنم، چه برسه به حوا. زل من حتی نمیکاری براش بکنی! زندگیت تو عذابه و نتونی هیچ

کرد. با ای روشنی که با خوشحالی نگاهم میهای قهوههاش معلوم بود، چشمروم، که فقط چشمزدم به مرد روبه

حرص و ناامیدی نگاهم رو ازش گرفتم و به تقال کردنم ادامه دادم، حوا و ملیسا داشتند با دو نفر سروکله 

هام رو از حرص بهم ساییدم و از چیزی دند. این انصاف نبود! خدا، چرا ما دفاع شخصی بلد نبودیم؟! دندونزمی

وجور کردم و با تمام قوام، جفت پام رو اوردم باال و زدم زیر پای مرد ها دیده بودم، خودم رو جمعکه تو فیلم

. با کولم کوبیدم رو صورتش و با پاشنه روم. پسر هم رو شکمش خم شد و این باعث شد دستش شل بشهروبه

 :وار گفتکفشم پاش رو له کردم. یهو دیدم خندید و زمزمه

 .بله قربان-

هام رو بستم موقع فقط چشمو بعد دستش رو برداشت. ایستادم تا فکر کنم، دردش گرفت یا دستور گرفت! اون

 :و از جلوی سگ دوییدم طرف حوا و دستش رو گرفتم و تند گفتم

 وا، خوبی؟ح-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         31 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

سری تکون داد، که یهو جلو من ملیسا از حال رفت، ملیسا با گرفتن یک دستمال جلوی صورتش، جلوی جفت 

 :هام از حال رفت! دیگه جوش اورده بودم. داد زدمچشم

 ملیسا... چه خبرتون هست شماها!؟-

گذاشت رو سرم. اون همون لحظه، یکی دستم رو گرفت، من رو برگردوند پشت به خودش، و صاف یک اسلحه 

هاش روی اسلحه زد، همون سوار سیاه! از فشاری که انگشترو شناختم! مراد بود. بله همونی که حرف می

 :آوردند، معلوم بود، با حرص نشونه گرفته! گفتمی

کس خوای از این دنیا، جون سالم به در ببری، باید یاد بگیری خودت مراقب خودت باشی و نه هیچاگر می-

 !ایهدیگ

کس چیز و همهشد و توی چند ثانیه، همهبا حرص، آرنج دستم رو کوبیدم به پهلوش، که بعدش نفهمیدم چی

 .برام نابود شد

 حوا

 !روم بودند، دو تا آدم معمولی نهدرست دو نفر روبه

از ذهنم گذشت، کار کنم؟! تا این کار کنیم؟ چیپوش. االن باید چیدو تا پلیس عادی هم نه! دو تا نینجا سیاه

دستم توسط یک مرد، از دست هدی و ملیسا جدی شد. دستش رو پس زدم و رفتم عقب، که سگ کنارم پارس 

هم مقاومت هام رو از پشت گرفت. بازشون دستهام رو بستم و رفتم عقب، که یکیوحشتناکی کرد. چشم

ای از پشت توی زانوم زد و این ضربههم با کردم و با ناامیدی محض، با آرنجم کوبیدم توی شکمش، که اون

 :باعث شد بیفتم رو زمین. آخی گفتم که دستی بلندم و گفت

 حوا خوبی؟-

با شنیدن صدای هدی، لبخندی زدم و خواستم بلند بشم، که دیدم هدی توسط یک نفر جدید از جلوم ناپدید شد 

 .و ملیسا هم، ملیسا! ملیسا از حال رفت

 :یشش، اما دستی مزاحم بازوم شد و گفتاز جام بلند شدم که بروم پ

 ...خوش اومدین-

با عصبانیت از نیشخند اون، چرخیدم و اومدم با پام لگدی بهش بزنم، که اون یکی دستمالی در اورد و اومد 

ها دیده بودم، نفسم رو حبس کردم که دستمال اومد رو سمتم. ویندوزم راه افتاد و توسط هرچی تا حاال تو فیلم

 !ام رو بستمراه تنفس و بویاییصورتم. 

هوش کنند. وقتی دیگه واقعا راه نفسم بسته شده خواستن من رو، ما رو، با دستمال حاوی کلفروم بیها میاون
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کردن و این هوش میها داشتن مارو بیروم زدم و سرم رو کوبیدم عقب. اونای به مرد روبهبود، لگد ناشیانه

هوش نشم! دوباره هردو تا پسرها اومدند بیان هم بیکزشون از بین بره و منحرکت یهویی من، باعث شد تمر

 :سمتم که صدایی گفت

 .بسه، تموم کنید-

 :هر دوتاشون احترام نظامی گذاشتن و گفتند

 .بله فرمانده-

 .سختی رو پاهایم ایستادم، که نگاهم به سرگرد مختاری خوردزدم؛ بهدر حالی که نفس نفس می

 :هوش کرد. مبهوت شده، لـ*ـب زدمهدی رو بیاون اومد و 

 ...هدی-

 :های نافذش گفتمراد با چشم

 .بد نبود، آفرین-

 :خواست خفش کنم، گفتمردم و دلم میدر حالی که داشتم از حرص می

 .هامون رو راهنمایی کنید به اتاقشونمهمون-

همین سادگی مرادهم گذاشت و رفت. بهو بعدش، تند یکی از پسرها رفت سمت هدی، و از زمین بلندش کرد و 

 !گذاشت و رفت

 .ها کنار رفتها روشن شد و همه نقاببرق

 !های نامعلومها معلوم شدن، اما با هویتچهره

ها اومد پایین. برگشت سمت مراد و باهاش خداحافظی ولی نگاه من؛ یک فرد آشنا رو دید، یک نفر که از پله

 !پوش. اون استاد فاتحی بود؟های کوتاه و اون تیپ جلیقهای روشن، موهای قهوهکرد، چشم

 یعنی اون ملیسا رو برد باال؟

کار جا چیهم به ملیسا نزدیک بشه؟ اصال اون اینکنه هنوز اون آدم مگه ول نکرد و رفت؟ چطور جرئت می

رداشتم تا رفتنش رو از جواب، با هزار تا حس نامعلوم! گیج بودم، خیلی گیج! قدمی بکنه؟ هزار تا سوال بیمی

هاش برداشت. دفعه کاله مشکی و نقاب رو از چشمنزدیک تماشا کنم، اما یکی از نینجاها اومد سمتم و یک

های کوچیک صورتی، های طوسی، موهای کوتاه بور، لـ*ـبشد یک دختر بود. یک دختر با چشمباورم نمی

انداخت که دیده بودمش، اما کی رو یاد یک نفر میهای طوسیش، من ابروهای کشیده و یک بینی قلمی. چشم
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 .دونمبود رو، نمی

 :که از اضطراب و حال بدم، که سعی در پنهون کردنش داشتم، کم کنه؛ گفتبا مهربونی برای این

 .سالم عزیزم، من رویام. خوش اومدی-

 :های درشتش گفتا چشمدستش رو دراز کرد، که هنوز بهش زل زده بودم. خندید و با مهربونی بیشتری و ب

دونم ترسوندیمتون، ولی دستور سرگرد مختاری بود. نگران نباش؛ باور کن همش نمایش بود، بخشید، میمی-

 .خواست به این فضاها عادت کنیدسرگرد می

لبخند زورکی زدم و دستش رو فشردم. آخ که باید این سرگرد رو خفه کرد. االن حال هدی و ملیسا چطوره؟! 

که ما عادت کنیم؟! دستم رو گرفت و کنارم راه اومد. بالخره زبونم کارو بکنند؟ فقط برای اینید اینچرا با

 :چرخید و گفتم

 !روی نیست؟هوش کردن ما چی بود، این یکم زیادهقصدتون از بی-

رفتن، و می کردناومدن گیر کرده بود. همشون با خنده بهم سالم میرفتن و میهایی که مینگاهم روی همه اون

 .شناختمولی من اونارو نمی

 :های سرامیک شده مشکی رنگ، که رویا ادامه داددنبال رویا، پام رو گذاشتم رو پله

تونه اون رو از تصمیمش کس هم، نمیگذره! و هیچتونه بفهمه تو ذهن سرگرد چی میکس نمیباور کن، هیچ-

 !منصرف کنه

 :تا اتاق بودیم. با دستم شقیقم رو ماساژ دادم و گفتمروی چهار پله ها که تموم شد، روبه

 هام کجان؟بخشید، خواهرمی-

 :با بهت و مهربونی نگاهم کرد و گفت

 ...ها هست، کناریش هماین اتاق مال شما-

کرد. که اصال گوش ها رو معرفی میبا دستش، آخرین اتاق سمت راست رو نشون داد و داشت صاحب بقیه اتاق

تشکری بغضم رو پس زدم و با راه رفتنی که خیلی سعی کردم به دوییدن تبدیل نشه، رفتم توی اتاق.  ندادم و با

در ضد سرقت مشکی رنگ رو باز کردم، و خودم رو پرت کردم تو اتاق. رفتم و پشت به در ایستادم. در رو قفل 

 .کردم و به هدی و ملیسا زل زدم

 :وار گفتمجونی زدم و زمزمه*ـینشون رو تماشا کردم. لبخند بیدوییدم سمتشون و باال پایین رفتن قفسه سـ

 ...حکم کردن ماست چرخه. امروز اونا حکم کردن، ولی مطمئنم فردا دوره سلطنت، دورهدنیا گرده، بازم می-
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 !کنندجای خندیدن به ما، خنده ما رو تماشا میروزی که به

*** 

 هدی

کوبید! با هم مثل پتک روش میکرد و اینشدت درد میسرم به رفت.صدای زنگ تلفن، بد روی مخم رژه می

ای درهم، سرجام نشستم و نگاهی به اطرافم کردم. یه اتاق با تم سفید، مشکی. اتاقی که در ضد سرقت قیافه

ی حریر سفیدی آویزون بود. توی اتاق یک کمد مشکی همراه یک پنجره، که روش پردهمشکی رنگی داشت، به

 !جا کجا بود؟همراه یک سرویس کامل وجود داشت. اینوش یک آینه قدی بود هم بهرنگ، که ر

 .نگاهی به دورم کردم که با دیدن حوا سمت راستم و ملیسا سمت چپم، تازه تمام اتفاقات برام مرور شد

شه ها چطور همچین جرئتی کردن؟ اصال صبر کن ببینم، گوشی ما که همیهوش شده بودیم؟ اونما سه تا بی

سایلنته، این صدای چیه پس؟ سرم رو برگردوندم که با تلفن توی اتاق مواجه شدم. با حرص، تلفن رو برداشتم 

 :و گذاشتم رو گوشم، که صدای دختری توی گوشم پیچید

 .که سرگرد برگرده و بکوبه به در اتاقتون، من بیدارتون کنمسالم عزیزم، خواستم قبل از این-

داد. باورم وسی دقیقه صبح رو نشون میمانسون تو دستم کردم که ساعت هفتنگاهی به ساعت مچی رو

 !شهنمی

 ونیم از وقتی که از خونه اومدیم بیرون، گذشته؟یعنی فقط یک ساعت

 :زمزمه کردم

 جا چه خبره؟ببخشید، این-

 :دختره خندید و گفت

 .نید و بیاین پایین تا براتون بگمهاتون رو عوض کعزیزم، لطفا هر چه زودتر، تا سرگرد نیومده لباس-

کنی؟! ای مرده شور اون سرگردتون و این عملیات رو این رو گفت و تلفن رو قطع کرد. رو من تلفن قطع می

 خواد حوا رو بیدار کنه؟ببرن. من خوابم میاد! وای کی می

 :شکلمون و گفتهای سفید رنگ همملیسا با صدایی خوابالو، نشست روی تـ*ـخت

 شده؟چی هدی-

 :زدم کنار، گفتمدر حالی که پتو رو می

 .ملیسا، پاشو تا بریم پایین بفهمیم چه خبره-

 :روش کرد و گفتملیسا بالشتش رو کوبید رو صورتش و نگاهی به ساعت دیواری مشکی روبه
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 .کنهتونم پاشم، سرم درد میخدا نمیبه-

 :رفتم پیشش نشستم و گفتم

اید برم حوا رو هم بیدار کنم. تو دیگه لجبازی نکن. باور کن منم سرم داره منفجر ملیسا، لطفا پاشو دیگه. ب-

 هوشمون کردن بس نبود؟شه. ولی نباید روز اول جلو اینا کم بیاریم. دستی دستی بیمی

نگاهی بهم کرد و از جاش بلند شد و رفت توی سرویس. پوفی کردم و رفتم سراغ حوا. بیدار کردن حوا دل و 

 :خواست! دل و جرئت شیر! دستی رو موهای طالییش کشیدم و گفتمیجرئت م

 ...حوا... عشقم... پاشو همه کسم-

 :حوا اصال صدام رو نشنید و برگشت به اون سمت و خوابید. دستم رو کوبیدم به سرم و بلندتر گفتم

 !شه بخوابی. اه پاشو حواحوا، پاشو... االن نمی-

 :رو سرش. جوش اوردم و داد زدمهوم بلندی کرد و پتو رو کشید 

 حوا!؟-

 :یهو نشست و داد زد

 !هان؟ چه خبرته هدی-

 .همون موقع، ملیسا هم از تو سرویس اومد بیرون، و خیلی آروم آروم از همون گوشه رفت سمت چمدونش

 :ترین لحن ممکن بهش گفتمترین و مهربوننفسم رو حبس کردم و با آروم

ها هستیم. نزار به این باور تر از این حرفکنن ما خیلی بچهها فکر میرفتن... اینها مارو دست کم گحوا، این-

 .برسن

 .باید بیدار بشی تا بریم پایین

 :دستی تو موهاش کشید و سرش رو فرو کرد تو بالشت. دستش رو گرفتم و گفتم

 باشه؟-

 .وقتی دستم رو فشرد، لبخندی زدم و بلند شدم

 .هاع کردم به شونه زدن اونموهایم رو باز کردم و شرو

 .های مشکی و شلوار لی پوشیدرنگ با حاشیهملیسا یه هودی نارنجی

 :با ذوق گفت

 خوب شدم؟-
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 :شونه رو کنار گذاشتم و با لبخند گفتم

 .عالی شدی-

 .لبخندی زدم و خواستم موهام رو ببافم که حوا دستش رو گذاشت روی دستم و موهام رو از دستام کشید بیرون

 :لبخندی از ته دل زدم که آروم گفت

 ...، من اول صبحببخشید-

 :تند گفتم

 .دونم، فدای سرتمی-

هام رو بست و از کنارم بلند شد. منم یه شومیز رنگم پایین گیسلبخندی زد. بعد بافتن موهام با کش موی آبی

ل تعویض لباسم شدم. حوا که دار آبی آسمانی به همراه شلوار بگ از تو چمدونم کشیدم بیرون و مشغودکمه

دست و صورتش رو شست، اومد بیرون و من رفتم داخل. جلو آینه دستی توی موهام کشیدم و شال سفیدم رو 

 .مرتب کردم؛ ولی چشمام به شدت پف کرده بود و این قابل حل نبود! پوفی کردم و رفتم پیش دخترا

 :تا در رو باز کردم، ملیسا پرسید

 خوای؟هدی استامینوفن می-

 :به جای من، حوا قاطعانه گفت

 .نه، بهش نده-

 :خندم گرفت که ملیسا با بهت گفت

 خوری؟االن هم قرص نمی-

دونست! نگاهی به حوا خوردم و این رو حوا خیلی خوب میوقت قرص نمینچی گفتم و زدم زیر خنده. من هیچ

ای داشت به همراه یه شلوار جین پوشیده رههای نقکردم. یه دست شومیز سبز یشمی تا باالی زانوش که حاشیه

 .بود

 :گفتم

 بریم؟-

 .دوتاشون سری تکون دادن که صدای تلفن بازم بلند شد

 .پوفی کردم و تندتند اشاره دادم که بریم بیرون

. با توپ پر وایساده بود جلوی در. یه پیراهن ها که چشمم افتاد به سرگرد مختاریپلهسه تامون اومدیم روی راه

 !ی لباساش مشکیه؟های طالیی و شلوار مشکی. چرا این بشر همهدار مشکی با حاشیهآستین
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 :آروم پام رو، روی پله آخر گذاشتم که طلبکارانه گفت

 قدر دیر؟چرا این-

 ده؟ با من، با ما چه مشکلی داره؟قدر گیر میما دیر کردیم؟ چرا این مرد این

 :جرئت گفتمفعه با حوا دستم رو فشرد که ایند

 !آقای مختاری ما دیر نکردیم-

های عینک مشکیش با اون چشمای و بعد یهو یکی دیگه از پشتش وارد خونه شد. با تعجب از پشت شیشه

 :تر از موهاش نگاهم کرد و محکم گفتریش تیرهطوسی، موهای روشنش و ته

 .قدر سخت نگیرمراد بسه، روز اوله این-

باز سبز لجنی ون دیدمش. یه تیشرت سفید تنش بود که روشم یه پیراهن دکمه این همون پسری بود که توی

به همراه شلوار لی و کتونی پوشیده بود؛ ولی به وضوح تعجب کردم که دیدم یه نفر این سرگرد رو به اسم 

که توقع نداشتم. مراد خشمگین برگشت طرف تیرداد که اونم درِ ضدسرقت دو طرفه کوچیک صدا کرد. طوری

 .اصلی خونه رو بست و اومد داخل

 :بی توجه به مراد، رو به ما سه تا با لحنی خودمونی گفت

 ؟ها کجانبفرمایید توی پذیرایی تا صحبت کنیم. بچه-

 :دیواری دراز کرد و داد زدرنگ زیر ساعتدستش رو به سمت مبالی راحتی کرم

 آرتام، آرشام، رویا؛ کجایین؟-

ی باال، تم روی مبل سه نفره، وسط حوا و ملیسا. این خونه دو طبقه بود. در واقع طبقهنفسم رو دادم بیرون و نشس

جا بیشتر شبیه قتلگاه  جا آشپزخونه و پذیرایی؛ و البته یه زیرزمین هم داشت که اون ها بود و اینخواباتاق

 !بود

تاب بود، از زیرزمین پاز فکرم خندم گرفت که دیدم دو تا پسر پشت سر هم در حالی که سرشون توی ل

دار و تاب بود؛ پوستش گندمی، ابروهاش بلند، موهاش پر و حالتاومدن باال. اونی که جلو بود و سرش توی لپ

 ای روشن بود. صبر کن ببینم! این نینجا روبروی من بود. واقعا همین بود؟چشماش قهوه

 :همون داد زد

 ...وگم تیمسار اطالعات جدید باند رآقا مراد، می-

انگار ما رو ندیده بود؛ چون وقتی نگاهش به ما خورد ساکت شد و حرفش رو خورد. یهو یه دختر هم از 
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 :خورد، زد بیرون و با دهن پر گفتآشپزخونه در حالی که داشت چیزی می

 !گی تیرداد؟ اِ سالم سرگردچی می-

ت توی آشپزخونه. باالخره مراد هم از کاراشون خندم گرفت. دختره ما رو که دید، تند ببخشیدی گفت و رف

لبخندی زد و اومد درست روبروی من نشست، درست چشم تو چشم من! نگاهم رو ازش دزدیدم؛ همون پسری 

رنگ چشمای حوا بود و که نینجای من بود هم اومد و نشست. کنارش هم یه پسر دیگه بود که چشماش هم

فکرای جور واجورم، سرم رو تندتند تکون دادم که همون  موهاش هم کوتاه بود، کوتاه عین استاد فاتحی. از

دختره هم بدوبدو اومد و نشست جلوی حوا. پس این رویاعه، خواهر تیرداد! درسته، شبیه اونم بود. چشمای 

دارش درست شبیه تیرداد بود. یه تیپ لی تنش بود. شلوار لی و کت لی که زیرشم یه طوسی و موهای حالت

 .رنگش پوشیده بودهم شومیز قرمز با شال

 :ای کرد و رو به ما سه تا محکم گفتمراد سرفه

 .دم. کامل و با دقت گوش کنینکنم و بعد عملیات رو توضیح میخب یک بار کامل همه رو براتون معرفی می-

 !اومد، به شدتاز لحن آمرانش به شدت بدم می

 :ادامه داد

 .من، مراد مختاری، سرگرد دوم یگان ویژه-

 :گفت، کرد و اضافه کردای به تیرداد که داشت چیزی به نینجا میرهاشا

 .همکار من، تیراد رضایی، سروان تمام یگان ویژه-

 :تابش رو بست و با خنده گفتهمون موقع نینجا لپ

وپنج ساله از قسمت با اجازه سرگرد. خب خانما خدمتتون بگم که من سروان دوم آرشام امیدی هستم، بیست-

 .اهواناج

 :خندم رو خوردم که کنار دستیش زد تو سر آرشام و گفت

وپنج ساله از قسمت مبارزه با مواد مخدر منم برادر دو قلوی این دیوانه، سروان دوم، آرتام امیدی بازم بیست-

 .هستم

 نه! آرتام و آرشام دو قلو بودن؟

 :با چشمای گرد نگاهشون کردم که ملیسا پرسید

 !شما دو قلویین؟-

 :خندید و گفت آرشام
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 .تریمبله ولی خیلی ناهمسان. آها راستی اینم بگم ما یه سال از تیرداد بزرگ-

 .تیرداد هم خندش گرفت و کوسن روی مبل رو پرت کرد طرفش

 :مراد با اخم گفت

 .بسه! کم مزه بریزین-

 :آرتام کف دو دستاش رو بهم چسبوند و گفت

 .چشم سرگرد، شما امر بفرما-

 :گرفت و گفترویا هم خندش 

خب دیگه فقط من موندم. دخمال من ستوان دوم رویا رضایی از بخش امنیت و اطالعات، خواهر این آقاتیرداد -

 .هستم

 :به آرومی و مهربون گفتم

 .خوشبختم گلم-

 .لبخندی زدم که حوا و ملیسا هم حرف من رو تکرار کردن

گم هیچی نفهمیدم، از جاش بلند شد و ه صادقانه میهمون موقع مراد بشکنی رو به آرتام زد و با گفتن چیزی ک

 رفت. چی؟! اون چی گفت؟ به چه زبونی گفت؟

 :ملیسا زد زیر دستم و با بهت گفت

 ای حرف زد؟کره-

 .با بهت نگاهی بهش کردم که تیردادم نگاهی به ما کرد و با گفتن این جمله اونم با خنده گذاشت و رفت

-행운을 빕니다 

 (موفق باشید)

دن؟ رویا توی یه حرکت یهویی پاشد تا بیاد پیش ما؛ اما جوری زبان یاد میخدا! اینا دیگه کین؟! مگه این یا خود

 :یهو مراد داد زد

-어서 

 (بدو بیا)

تاب کنان رفت. آرشام سری به نشونه افسوس تکون داد و سرش رو کرد توی لپبایرویا هم پوفی کرد و بای

شون، بال استثنا! این حس من رو یاد زدن. همهای حرف میشون داشتن کرهآرتام که مراد بازم صداش کرد. هم
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فهمیدم! هر چهار تا خواهرای من زدن و من حتی یه واو هم نمیانداخت که بچه ها عربی حرف میموقعی می

ید کنن، حس فوق العاده سختیه و باعرب بودن، جز خود من. بلد نبودن زبونی که اطرافیانت ازش استفاده می

هرچه زودتر خودت رو از شرش خالص کنی! آرتام هم کوسن روی مبل رو برای بدرقه آرشام فرستاد و 

 !ای بود! وای پروردگارا، خودت رحم کنوچهار حرف، الفبای کرهتاب جلوش رو برگردوند سمتمون. بیستلپ

*** 

 ملیسا

های میز بشه، روی یکی از صندلیای منفجر کردم االنه که مغزم از حرفای کرهدر حالی که احساس می

اف بود و دیهای مشکی امناهارخوری هشت نفره توی آشپزخونه نشستم. این آشپزخونه دور تا دورش کابینت

که کل این خونه سفید و مشکی تونستی رنگ سفید مرمر اپن و یخچال سفید رو ببینی. با اینجز مشکی فقط می

 .بود، ولی بازم در کل شیک بود

 !ردن بوی الزانیا به مشامم، هوش از سرم پریدبا خو

 :رویا نشست کنارم و گفت

 جوریه؟ببینید دستپختم چه-

 :آرشام هم نشست بین آرتام و رویا و پرسشگرانه گفت

 ببخشیدا دستپخت من یا تو؟-

 :تیرداد زد زیر خنده و گفت

 .آقا اصال دستپخت مراد، بدین بخوریم-

 :گرانه گفتسر میز و توبیخ زدم زیر خنده که مراد هم اومد

 !تیرداد-

 :تیرداد هم بیخیال جواب داد

 هان؟-

دونم واقعا خوشمزه بود یا من خیلی گشنم یهو همشون زدن زیر خنده که باالخره مشغول خوردن شدیم. نمی

 !بود

 :بازی، مراد بدون شوخی و واقعا جدی گفتبعد چند دقیقه مسخره

 .بخورید تا بریم تمرین-

 :توی دستش پرید تو گلوش که هدی زد پشتش، بعد با بهت گفتحوا آب 
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 تمرین چی؟-

 :زده گرفت و گفتهدی با حالت زاری نگاهش رو از من بهت

 .البد تمرین رزمی-

 :مراد ریلکس لقمه آخرش رو خورد و از جاش بلند شد و گفت

 .دقیقا-

 :بعدم دستش رو شست و رو بقیه گفت

 !ین پایین و اگر نه خونتون پای خودتونهفقط ده دقیقه وقت دارین بیای-

با بهت چنگالم رو که تازه سه تا لقمه باهاش خورده بودم رو گذاشتم توی بشقابم که دیدم تیرداد سرش رو 

 .های چرمیچسبوند به صندلی

 :با بیزاری گفت

 !مراد ده دقیقه، نه-

 :مراد هم رفت و با نیمچه لبخندی گفت

 .شدباشه. پس هشت دقیقه، شروع -

 :آرشام چنگالش رو انداخت و یقه لباس آرتام رو هم گرفت و بلندش کرد و تند رو به رویا گفت

 .تونم حریف مراد باشم، میز دست خودتخدا دیگه نمیرویا به-

 .رویا هم تند لقمه آخرش رو خورد و دست حوا که کنارم بود رو گرفت

 :رو به ما سه تا با شور گفت

 !م بهتون لباس بدم. آرشام من رفتمدخترا زود پاشین، بری-

 :هدی ناباورانه زمزمه کرد

 !جا واقعا قتلگاهه خدایا این-

 .رویا زد زیر خنده و دست هدی رو گرفت و دنبال خودش کشوند. بدوبدو رفت سمت طبقه باال

 :بهش نگاه کردم و گفتم

 چه لباسی باید بپوشیم؟-

 :الی که رفت سراغ کمد سفید رنگش، گفترویا تند در اتاق کنار ما رو باز کرد و در ح

 !لباس نینجا-
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 .ها رو انداخت تو بـ*ـغل مانگاهی به ساعتش کرد و لباس

 :بعدش تند گفت

 !شهدخترا برید بپوشین که االن دیر می-

 :و همون موقع در اتاقش رو جلوی چشمای متعجب ما سه تا بست! هدی با حرص گفت

 ترسن؟میقدر از این پسره چرا همه این-

 :حوا هم خندید، رفت سمت اتاق خودمون و گفت

 !ترسیبه همون دلیلی که تو ازش می-

از خنده منفجر شدم و یه دست لباس نینجا رو برداشتم و بقیه رو هم انداختم روی تـ*ـخت که هدی با 

 :عصبانیت گفت

 !ترسممن ازش نمی-

 :با خنده گفتم

 .پس دیر بیا-

 :رو چنگ زد و گفتنگاهی بهم کرد و لباساش 

 !باشه-

خندم رو خوردم و مشغول تعویض لباسم شدم. یه شلوار راسته بلند که سر مچ پاش کش داشت؛ به همراه 

های نرم. همه و همشون یه دست سیاه بودن جز بند، دستمال مثلثی، کمربند و کفشبند، مچژاکت، کاله، ساق

این لباس رو تنم کردم. وقتی بند ژاکتم رو بستم و به عقب بار کمربندهای سفیدمون. با خوشحالی برای اولین

بندا، اون ژاکت مشکی به همراه کمربند سفید، برگشتم، برای یه لحظه کپ کردم! اون کفشای مشکی، اون ساق

و اون کاله مشکی که موهای طالییش رو پوشونده بود و اون دستمال گردنی که روی صورتش بود، از حوا یه 

 .خته بودحوای جدید سا

 :خندید و گفت

 ...ملیسا، زود باش-

 :اومد طرفم و دستمال گردنم رو از پشت بست که گفتم

 هدی؟-

 .جام من این-

رنگش باز بود؛ اما چشماش از همین االن اهل مبارزه هدی از جلوی آینه برگشت سمت ما. هنوز موهای مشکی
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 !بود. با اون تیپ و با اون قیافه آماده مبارزه بود

 :موهاش رو چنگ زد و گفتکش 

 .برید تا بیام-

 :گفتم

 !نه-

 :کالهش رو سرش کرد و گفت

 !خوام روی سردستشون رو کم کنممی-

 :حوا دستش رو گرفت و گفت

 !همه با هم، تنهایی کاری کردن رو از سرت بیرون کن-

 !ساکتِ ساکت هممون لبخندی زدم و با بستن دستمال گردن هدی از اتاق زدیم بیرون. خونه ساکت بود،

 :های پایین، درست جلوی در زیرزمین یا این باشگاه به قول هدی قتلگاه ایستادیم که حوا گفترفتیم روی پله

 .دقیقا دو دقیقه دیر کردیم-

 :هدی در رو هل داد و گفت

 .مهم نیست-

رنگ روی کیهای مشجا رو توی نور دیدیم. تازه متوجه تشک با بهت پشت سرش رفتیم داخل. باالخره این

خوردن. نگاهم رو دادم به باال که دیدم چندتا طناب محکم از سقف آویزونه. زمین شدم. پس روی اینا قل می

بوکس هم اون وسط بود و هر سه شدن. سه تا کیسهاینام صددرصد همون چیزایی بود که ازش آویزون می

نگ بود. مراد سر بلند کرد و در حالی که رتاشون هم مشکی بودن. دو تا باند بزرگ هم کنار اون کمد مشکی

 :بست، گفتدستمال گردنش رو می

 .خیلی دیر کردین-

 !دفعه مراد هم لباس نینجا پوشیده بوداین

 :هدی بالفاصله جوابش رو داد و گفت

 .دونیممی-

 !و این یه اعالم جنگ واقعی بود

 هدی
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ارزید. اصال اگه رزید. به کم کردن روی این بشر میاشه اما به قیمتش میدونستم این برامون گرون تموم میمی

گم کارای ما عواقبی نداشته باشن که دیگه زندگی معنی نداره! همون موقع دوباره همه جا تاریک شد. وقتی می

تر از قبل جا نبود و این باعث شد دست ملیسا و حوا رو محکم تاریک یعنی به معنای واقعی هیچ نوری اون

بار صدای بلند و تند آهنگ خارجی هم پخش شد. مطمئن بودم قرمزِ چرخان روشن شدن و این بگیرم. نورهای

دونستم اینا همش برای بهم زدن تمرکز ما بود! و بعدش در یک آن همشون دوباره روی زمین قل خوردن. نمی

 .دونستم یکی آماده مبارزسدونستم کی نزدیکمه و فقط میکی به کیه! نمی

 :دیدمشون، گفتمرو به حوا و ملیسا که درست نمیبرگشتم عقب و 

 !مواظب خودتون باشین-

تا این حرف رو زدم، یکی از کمر بلندم کرد و توی هوا چرخوندم و روی دو تا پاهام فرودم آورد. بازم مراد بود 

 !اومدن! این سوار سیاه، واقعا ترسناک بودو فکر کنم حاال فهمیدم چرا همه به موقع می

تر رفت و آخ زیر لبی گفتم. داشت صدوهشتاد رو بهم یاد گرفت و رو به پایین فشار داد. پاهام عقب شونم رو

 !داد. وای خدامی

 :زیر گوشم گفت

 ...گهقانون سوم نیوتون می-

 :با تمام قدرتم دستش رو گرفتم و سرم رو کوبیدم عقب و ادامه دادم

 ...هر عملی، عکس العملی داره-

اومدن تا حریف جا همه به موقع می باعث شد دستاش شل بشه و منم به موقع بلند شدم. ایناین حرکت یهوییم 

تمرینی این آقا نشن! توی اون تاریکی و صدای بلند، برق چشماش رو دیدم. النچیکوهاش رو درآورد و در حالی 

 .ترچرخوند اومد سمتم. رفتم عقب و عقبکه اونا رو دورانی می

 :مشکی رو انداخت سمتم و گفتیکی از النچیکوهای 

 .دستش رو بگیر و در جهت ساعت بچرخونش-

 .با بهت اون رو گرفتم و خواستم شروع کنم به چرخوندش؛ ولی سنگین بود، بد قلق بود

 :تر، ادامه دادیه دور چرخوندم که بازم اومد نزدیک

 .سرعتش رو ببر باال-

 .اریه دور دیگه چرخوندم و رفتم عقب که خوردم به دیو
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شونده از زیر کمربندش درآورد. یا علی! خدایا نفسم رو دادم بیرون که ازم فاصله گرفت و چندتا تیغ پرتاب

 !خودت رحم کن! ملیسا، حوا، یعنی شماها حالتون خوبه؟

 :دوباره با خونسردی گفت

 !فقط باید جاخالی بدی و اگر نه مُردی-

هاش رو ا اونا بود رو محکم کردم و آماده حرکت شدم. تیغکمربند سفیدرنگم که تنها تضاد لباس ما سه تا ب

 .انداخت. دستش رفت سمت چپ و از من رفت سمت راست. دستش رفت سمت راست و من سمت چپ

کردم. دستش رفت باال العاده بدی بود! شرشر عرق از پشت کمرم و پیشونیم رو به خوبی حس میوضعیت فوق

شد که یکی دستم رو دونم چیم رو سپر سر و صورتم کردم. دیگه نمیکه توی یک آن نشستم. نشستم و دستا

 :گرفت و بلندم کرد. داد زد

 .دمسرگرد، من یادش می-

صدای رویا بود. با مهربونی نگاهش کردم که دیدم مراد شمشیرهای توی دستش رو قالف کرد و گذاشت 

 .پشتش

 !خدایا، این دیگه کیه؟

 :رویا دستم رو گرفت و گفت

 .گیره، بچرخ و جای دست اون رو با خودت عوض کنکسی دستت رو می وقتی-

 !طوری چرخید که دستم از پشت رفت پشت کمرم. وای خدا، آخ

*** 

 حوا

 :با حالت زاری نشستم روی مبل و خواستم لـ*ـب باز کنم که هدی گفت

 ها، اون سگ توی باشگاه مال کیه؟گم بچهمی-

 :بل و گفتدقیقا همون لحظه مراد نشست روی م

سگ منه و در ضمن اسم هم داره! اسمش رابره و نژادشم مالینوای بلژیکیه. اون یه دوست خیلی باهوشه. یه -

 !تونه خیلی کارا بکنهعیار که میسگ پلیسی تمام

 :دستم رو آروم کوبیدم روی صورتم که هدی خودش بحثی که باز کرد رو بست

 !بله، متوجه شدم-

 :ی بدی بهش رفت و داد زدهغرمراد هم عصبانی چشم
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 ...آرتام-

 :تابش رسید و گفتآرتام هم بدوبدو با لپ

 بله سرگرد؟-

 !ای خدا، بازم درس. بابا من خوابم میاد

 .ای رفت و گذاشتش جلوی مرادای به آرتام کرد که اونم توی صفحهمراد اشاره

 :ملیسا زمزمه کرد

 بازم درس؟-

 :ای کرد و گفتخندهمراد تک

 شدین؟ خسته-

 :اومدم بگم خیلی زیاد؛ اما با این لحنش نظرم صدوهشتاد درجه برگشت که رویا گفت

 .معلومه که خستن سرگرد-

 :جای منم جواب دادهدی به

 .نه خسته نیستیم، بفرمایید-

 :تاب رو به سمت ما برگردوند و ادامه دادای زد، لپمرادم پوزخند مسخره

 .خوایم بریمجایی که ما می این نقشه کشور کره جنوبیه،-

 :نگاه بی جونی به نقشه کشور موردعالقم کردم که ادامه داد

 .ویک میلیون جمعیت که پایتختش هم سئولهکشوری با پنجاه-

یه کشور مدرن و قدرتمند در شرق آسیا و نکته مهم هم اینه که اون جا باید کامال گریم داشته باشید تا شبیه 

 .ای بشیدآدمای کره

 :لیسا گفتم

 ما قراره با چه آدمایی برخورد کنیم؟-

 !و خیلی خوبی بود سوال خوبی بود. سوال مهم

 :مراد سر بلند کرد و با نگاهی عمیق گفت

 .فهمید، برید استراحت کنیداونم به موقعش می-

 :خندم گرفت که هدی گفت
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 !گفتینحاال که شروع کردین، کامل می-

 :فتمراد هم دست به جیب برگشت و گ

 !الزم نکرده-

 :ای بار هدی کردم و گفتمسقلمه

 .خب دوستان پس با اجازه، ما بریم اتاقمون-

 :رویا که جلوی تلویزیون دیواری وایساده بود، گفت

 .خواستم فیلم بزارم دخترامی-

 :که صدای هدی در بیاد دست دوتاشون رو کشیدم و گفتمشد. قبل از ایندیگه داشت از سرم دود بلند می

 !مرسی، ایشاال یه شب دیگه. شبتون خوش-

 :آرتام گفت

 خواید شام بخورید؟نمی-

 :طور که پشتم بهشون بود، گفتمهمون

 !نه، ممنون. شب بخیر-

 :ها که پا گذاشتیم، هدی گفتروی پله

 حوا فیلم نبینیم؟-

 :ای بهش رفتم که ملیسا گفتغرهچشم

 شام چی؟-

 :کردن در اتاق، هلشون دادم تو و گفتم خندم رو با عصبانیت خوردم و با باز

 .اوال روز اول دخترخاله نشید، دوما بگیرید بخوابید دیگه، من خیلی خوابم میاد-

 :تا وارد اتاق شدیم، هدی با همون لباسا خودش رو انداخت روی تـ*ـخت و گفت

 .موافقم، شب بخیر عشقم-

 .من و ملیسا هم نگاهی بهم کردیم و زدیم زیر خنده

*** 

با خوردن نور خورشید توی صورتم، چشمام رو باز کردم. خمیازه ریزی کشیدم و با لبخند سر جام نشستم. 

داد. من بدخواب بودم؛ اما زود هم عادت نگاهی به ساعت روبروم کردم که دقیقا ساعت هفت رو نشون می

رای بیدار کردن ما تالش کنن. خونه بها کل اهل این دیوونهکردم. بعد یه هفته دیگه نیاز نیست اول صبحمی
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کردم؛ ولی خب گذشت! ما هم یاد گرفتیم که اگه تر از چیزی که فکر میخیلی سخت گذشت، خیلی سخت

دست آوردن قدرت همینه، خوای که تا حاال نداشتی باید کاری کنی که تا حاال نکردی! قانون بهچیزی رو می

 !کردن تا بهش برسن رسه که خودشون رو کوچیکچون فقط به اونایی می

 :نفسی کشیدم و گفتم

 !هدی، ملیسا... آهای پاشید ببینم... با شماهام-

 .بالشتام رو برداشتم و کوبیدم روی صورت دوتاشون

 :ملیسا غری زد و گفت

 حوا این چه طرز بیدار کردنه؟-

 :با خنده گفتم

 .خیلیم دلت بخواد-

رود اومد. به خودم که اومدم، دیدم هدی با بالشتش باالی اما همون موقع یهو دیدم بالشتم روی صورت خودم ف

 .سرم نشسته

 :جیغ زدم

 .کشمتهدی می-

 :درازی کرد و گفتزبون

 .تونینمی-

از زیر دستش در رفتم و رفتم پشت سرش و اون رو برگردوندم روی تـ*ـخت. اونم توی یه حرکت چرخید و 

 .از اون طرف تـ*ـخت رفت پایین و دویید توی سرویس

 :همون موقع ملیسا با صورت خوابالو گفت

 .خدا شفاتون بده-

 :کردم، گفتماز جام بلند شدم و در حالی که لباس روز آخرم رو انتخاب می

 .بگو ایشاال نده، خوش باشیم-

زد زیر خنده و سری به نشونه تاسف تکون داد. از جاش بلند شد. هدی هم اومد بیرون و در حالی که برای 

 .خوند، اولین لباس دم دستش رو پوشیدمیخودش آواز 

 :رنگ طوسی، تنم کردم و گفتممنم یه دست تونیک و شلوار هم
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 بریم؟-

 :هدی، ملیسا رو از جلوی آینه هل داد و گفت

 .برویم-

زدم زیر خنده و در اتاق خوابمون رو باز کردم. با باز کردن در اتاق ما، در اتاق کناریمون یعنی اتاق پسرا باز 

 .زدن، پیداشون شدآرتام و آرشام در حالی که مثل همیشه توی سر و کله هم می شد.

 :اِهمی کردم و گفتماِهم

 .صبح بخیر پت و مت-

 .هدی زد زیر خنده که اون دوتام با دیدن ما سه تا زدن

 :ساکت شدن که آرشام دستی پشت گردنش کشید و گفت

 !شینقدر زود بیدار میشماها چه-

 :بیرون و در اتاق رو بست. بعدش هم گفتملیسا اومد 

 .مدار باشینقانون-

 :آرتام هم خندید و گفت

 .بله، چشم-

 :ای کردم و گفتمسری تکون دادم و به اتاق کنار مراد که اتاق آخر از اون سمت بود اشاره

 تیرداد و رویا کجان؟-

 .ای به پایین کردندوتاشون نگاهی به هم کردن و اشاره

 :کشید و گفتهدی دستم رو 

 باز دعوا کردن؟-

 :ها و گفتپلههای راهآرتام هم سری تکون داد که هدی نشست روی نرده

 سوار سیاه که نیست؟-

 :منم پشت سرش رفتم و گفتم

 .نچ، مثل همیشه برو بریم-

 .بایی با پسرا کردم و رفتیم پایین؛ اما هدی که پاش رسید روی زمین درست جلوی آقامراد سبز شدبای

 .نگار تازه رسیده بودا

 :عیکنش رو برداشت و دست به جیب گفت
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 سوار سیاه لقب منه؟-

 :تند از نرده پریدم پایین که هدی گفت

 ...شاید-

 .زدم زیر خنده و با دخترا دوییدیم توی آشپزخونه

 :ملیسا گفت

 .رویا جونم، روده بزرگه کل بدنم رو خورد-

 :رویا برگشت سمتون و با مهربونی گفت

 .م دختراسال-

 :تیرداد هم گفت

 .صبح بخیر-

 :گفتم

 .همچنین-

ها رفتم تا ناخنکی به صبحونه بزنم که دخترا هم جوابش رو دادن. پت و متم پشت سر مراد، وارد شدن. اسنک

 .رو دادم دست تیرداد و نشستم پشت میز

 :آرشام گفت

 ریم مگه نه؟گم امروز میمی-

 :مراد ابرویی باال انداخت و گفت

 .مشتاق! آفرین چه-

 :زدم زیر خنده و گفتم

-물론이야 

 (البته)

 :هدی ادامه داد

-우리가 얼마나 잘 배웠습니까 

 (چه خوب یاد گرفتیم)

 :آرتام زد زیر خنده و گفت
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 ...واو-

 :یهو بی هوا آرشام گفت

 سالم، خوبی؟-

 :مراد زد زیر خنده و گفت

 الحمداهلل، مخت تاب برداشته؟-

 .به بلوتوث تو گوشش کردای آرتام نشست روی صندلی و اشاره

 :هممون زدیم زیر خنده که مرادم کم نیاورد و گفت

 .دار گفتم الحمداهللبا تو نبودم که، به یادگیری سه تفنگ-

 .زدم زیر خنده که پشت سرش هم زدم کف دست دخترا

 :ای گفتآرتام هم همون موقع گوشیش رو قطع کرد و با لحن جدی

 .که تیمسار خبر داده بریم مهمات رو تحویل بگیریمسرگرد، سروان فدایی بود. گفت -

 :تیرداد چاییش رو خورد و گفت

 .شما دو تا، با سرگردتون برید-

 :رویا همون موقع کوبید به بازوی تیرداد و گفت

 .ایش، توام برو دیگه. بزارید خونه از شما مردا خالی بشه-

 :کنان گفتآیتیرداد هم آی

 !چته، دخترِ لوس-

 :ا شوق سری تکون دادم که هدی گفتتندتند ب

 .کار به این مهمی! اصال همتون باید برید. صددرصد همتون-

 :مراد گفت

 .مون باید بمونهنخیر، یکی-

 :ملیسا پرید توی حرفش و گفت

 مگه به ما شک دارین؟-

 :داشت، گفتمرادم لقمه آخرش رو خورد و در حالی که کتش رو بر می

 !به یه شرط-

 :دخترا با هم گفتیمهر چهار تا 
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 چی؟-

 :گفت

 .وقتی اومدیم تمرین داریم-

 :ملیسا پنچر شد و منم سر جام آروم گرفتم که رویا گفت

 .شکنیم. حاال بفرمایید برید دیگهباشه بابا. روز آخره دلتون رو نمی-

 :مراد با چشمکی گفت

 .زیر قولتون زدین، نزدین-

 :تیرداد گفت

 .مبه من ربطی نداره، گفته باش-

 :مراد هر سه تاشون رو بلند کرد و گفت

 .مونم و اگر نه باید با این چهار تا سروکله بزنینفقط دو دقیقه منتظرتون می-

 :با دستام گارد گرفتم و گفتم

 !کیشکیش-

 .آرشام هم نگاهی به آسمون کرد و غرغرکنان عین پیرزنا رفت

 :ما چهار تا هم هورایی کشیدیم که رویا گفت

 رقصیم یا فیلم ببینیم؟دخترا، ب-

 :هدی پاشد و با خنده گفت

 .دو تاش-

*** 

ها رو دورانی روی دو دستام به پشت برگشتم و همزمان النچیکوم رو هم از زیر کمربندم کشیدم بیرون. اون

دونستم اگه االن بکشمش، نه تنها بلند آرتام. میچرخوندم و توی یه حرکت قفلشون کردم دور چوب دستی نیمه

پا زدم روی زانوهاش. بعد النچیکوها رو کشیدم افتم؛ بنابراین پریدم باال و جفتشه بلکه خودم میسالح نمی خلع

و انداختم پشت سرم. عرق سرد رو پیشونیم رو پاک کردم و برگشتم سمتش. از پشت، آرشام دستم رو گرفت 

سلحم رو کشیدم بیرون و دو تا که پیچوندمش و درست گذاشتم پشت کمرش. از پشت سرم تیرداد رسید که ا

پا کردنش شد. لبخندی زدم. رفتم سمت آرتام و از تیر زیر پاش زدم که ملیسا دستش رو گرفت و آماده کله

زیر دستش در رفتم و شونش رو نشونه گرفتم. این دقیقا معنیه همون تمرینا و همون روزای خوردن زمینمون 



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         53 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

 !بود

 ملیسا

تم رو گذاشتم روی رگ دستش. بعد بالفاصله یه دور چرخیدم و جاش رو با مچ دست رویا رو گرفتم و انگش

شونده رو انداختم سمتش. ضربدری، باال و پایین! دستم رو افقی بردم سمت های پرتابخودم عوض کردم. تیغه

گردنش و مجبورش کردم خم بشه. صدای قدم اومد. نه! دوییدن بود. دست رویا رو ول کردم و پریدم و با 

های روی سقف رو گرفتم و با دو تا پاهام پریدم جلوروی تیرداد و زیر پاش رو خالی کردم. آیی تام طنابدس

مندانه زدم و شونش رو نشونه گرفتم. دستش رو از شونش گفت و حرصی دوباره صاف وایساد. لبخندی رضایت

 !شدا میگرفتم و نگاهم رو دادم به هدی. گذشت اون روزا که تاریکی و صدا مانع ماه

 هدی

نگاهم رو آوردم باال. چوبم رو باز کردم و اون رو توی هوا چرخوندم. دوییدم سمت آرشام و صاف زدم توی 

طور که به ما امون ندادن! دوییدم رو دیوار و همزمان شمشیرش رو هم کشیدم بیرون. شکمش. دقیقا همون

ها واهمه داشتیم، اما ها و این تمرینما از این سالحنفسم رو دادم بیرون و روی دو پاهام وایسادم. هه! یه روزی 

 .گذشت! اومدم برگردم که یکی مچ دستم رو گرفت و من رو به پشت برگردوند. شمشیرا رو از دستم کشید

 .های آروم و پیوستش فهمیدم کیه! کی پشت سرم بود؟! بله، دقیقا خود سوار سیاه بوداز نفس

 :زمزمه کردم

 !جنگیسالح نمی گفته بودی دیگه با-

 !جنگه به شرطی که بتونم به زمین بزنمشدیروز مراد قسم خورد امروز باهام بی سالح می

 :با پوزخندی گفت

 تونی دست خالی من رو زمین بزنی؟می-

 .تونستمبدنم گر گرفت. قرار ما امروز همین بود! از روز اول منتظر این لحظه بودم و معلومه که می

 :ان گفتمعین خودش پوزخندزن

 !به بد کسایی شک کردی-

زدم زیر دستش و از زیر حصار دستش بیرون اومدم. نگاهم کرد و شمشیراش رو انداخت. لبخندی زدم و 

دوییدم سمتش. دستش افقی اومد سمت گردنم اما دستش رو گرفتم و با آرنجم زدم توی شکمش. خم شد و 

له کنه. اومدم صاف وایسم که زیر پام رو خالی کرد و خواد حمدونستم این یعنی میبی حرکت موند. خوب می

آن من رو انداخت روی زمین. با افتادنم، شونم به شدت تیر کشید. قیافم رو درهم کشیدم اما جا نزدم. توی یک
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از زیر سایش رفتم کنار. بلند شدم و توی یه تصمیم ناگهانی از زیر دستش در رفتم و دستش رو از شونش 

 .گرفتم

کار کنم، خدا؟! توی یک تصمیم شدت مشغول هستند. چیبه حوا و ملیسا کردم، که دیدم هر کدوم بهنگاهی 

 :یهویی لبخندی رو صورتم نقش بست و به عربی داد زدم

 .هسه وکته-

 (حاال وقتشه)

سر بلند زدین! وقتی دوتاشون ای حرف میای بلد نبودیم، کرههم به اون در، که روز اول با ما که هنوز کرهاین

توجه به چی گفتی مراد، پام رو محکم زدم زیر پاش و دستش رو کشیدم و انداختمش زمین. با افتادن کردن، بی

های بهت زده رویا و آرشام بود، که روی ما هم نقش زمین شدن و این نگاه ، پشت سرش تیرداد و آرتاممراد

وهاش نشست و بعد بلند شد. نفسش رو به تندی سه تا زوم شده بود! مراد دستش رو گذاشت رو زمین، رو زان

 :داد بیرون و لـ*ـب زد

 !تر از این توقع نداشتمکم-

 !خورم توقع این کار رو نداشتاین رو گفت و از کنارم رد شد، هه! مغرور، خود شیفته. قسم می

 مراد

 :تیرداد نشست جلوم و گفت

 .خدایی آقا مراد، خیلی خوب زمین رو مـ*ـاچ کردی-

 :ندکنان، کوسن مبل رو پرت کردم سمتش و گفتمغرول

 .کار رو بکنه، حداقل مثل تو نبودم که تا حاال ده بار زمین رو مـ*ـاچ کردیخفه، کوفت! خودم گذاشتم این-

 .زد زیر خنده و دستش رو به معنی برو بابا تکون داد

ن زمین خوردم اونم از دست یک جوری افتاد؟ چطور معجب! چطور؟ چقدر سریع! تو چه حرکتی؟ این اتفاق چه

 :مالید غر غر کنان نشست کنار تیرداد. بعدم با آه و ناله گفتدختر؟ آرتام در حالی که شونش رو می

 ...هارو دست کم گرفتکه گفتم نباید اینمن-

 :زمان زد تو سر آرتام و گفتآرشام هم خودش رو تلپ کرد رو مبل، و هم

 .آره جون عمم، گفته بودی-

 :به نشونه افسوس تکون دادم و گفتمسری 
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 .کنم مهد کودک راه انداختمحس می-

 :خورد، اومد نشسترویا هم درحالی که پفک می

 .دخترها االن میان، رفته بودن حموم-

 :تیرداد با حال زاری گفت

 !هی خدا-

نخواهد  کنم! من کسی نیستم که انقدر راحت زمین بخورم. کسی جرئت چنین کاری نداشته ومی درستش

هام مشت شده بود، هر سه نفرشون رسیدند. نگاه خشمگینی به کسی که با لبخندی داشت. درحالی که دست

 :کرد، انداختم و گفتمپیروزمندانه نگاهم می

کنیم و بالفاصله راه هاتون رو مشخص میکنیم و وظیفهبرای بار آخر، تمام جزئیات ماموریت رو مرور می-

 .افتیممی

 :و مطمئن گفتحوا آروم 

 .باشه، بفرمایید-

 :نفسم رو با حرص بیرون دادم و شناسنامه جعلیش رو دادم دستش، و محکم گفتم

 .تو قراره به همراه آرتام و آرشام، نفوذی این گروه باشی-

اومد. تو برای من آوای مرگ اوردی، فرشته مرگت اسم بهش می لبخند رو صورت آوای مرگ، خشکید. این

 .کوچولوشم خانم می

 !گیرم هدی خانمجا، بد حالت رو میخورم یه روز، یهقسم می

 :با استرس گفت

 !رفتن حوا توی اون خونه، خیلی خطرناکه-

 :اومد! ناخودآگاه نیم لبخندی زدم که حوا دستش رو گذاشت رو دستش و گفتاز حرص خوردنش خوشم می

 کار کنم؟جا باید چیدقیقا اون-

 :گفتمکامل برگشتم سمتش و 

نگران نباش، کار سختی نیست فقط باید چند تا جراحی ساده انجام بدی و در ضمن؛ آرتام و آرشام هم باهات -

 .میان

 :وال گفتملیسا با هول
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 تا کی باید نفوذی بمونه؟-

 :محکم جواب دادم

 .تمام سعی ما اینه که زودتر، تمومش کنیم-

 :فتبعد مکثی، حوا سری تکون داد و آروم اما محکم گ

 .متوجه شدم-

 :تر از حوا گفتولی دوباره، آوای مرگ صداش دراومد و محکم

 !باید باهاش در ارتباط باشم-

خواستم فکر کنه بخاطر حرف اون، این تصمیم تو دلم گفتم، چه بخوای و چه نخوای وظیفت همینه. اما نمی

 :محل گفتصورت گرفته. اما همون موقع تیرداد مثل خروس بی

 .. نقشه همینهبله، بله-

 :با نگاه فوق العاده خشمگینی نگاهش کردم که خفه خون گرفت. آروم ادامه دادم

شما وظیفت اینه که تو هر ساعت و هر دقیقه چشمت به اون خونه و تمام اطالعات رد و بدل شده باشه. در -

 .خوامشن رو میجا میهای کد داری که جابهضمن تمام فایل

 :متعجب شد، اما بروز نداد و با اخم گفتبرای چند لحظه نگاهش 

 .متوجه شدم-

 :اومدم حرفی بزنم که دوباره پرسید

 کار ملیسا چیه؟-

 :شدت! حرصی و عصبانی گفتمشدت نفرت داشتم، بهکه یکی تو حرفم بپره بهاز این

 .خواستم همین رو بگممی-

 :از لحنم جا خورد و ساکت شد. آروم شدم و گفتم

دونین، تیرداد چند وقته که به عنوان مشتری این محموله بزرگ، درخواست شراکت داده ولی طور که میهمون-

ماهر  جاست که این محموله چند تا پیشنهاد شراکت داره و اولویت با کسیِ که بتونه یه داروسازخب مشکل این

شید رو پیدا کنه و بیاره تا این رو برای این باند پیدا کنه. در واقع االن تیرداد رفته تا یه داروساز که شما با

ها نصف کارش توسط یکی از افراد همین باند ساخته شده اما خب؛ وسط کار ها رو بسازید. این قرصقرص

 .ها شک کردن و ریسکش رو قبول نکردن و اون فرد رو هم کشتنانگاری که اونا، به سازنده این قرص

 :ا با استرس گفتهای آوای مرگ مشت شد؛ که ملیسبا این حرف، دست
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 اینا دقیقا چه نوع قرصیه؟-

 :خیلی رک گفتم

 .ی خیلی قویهوش کنندهیه بی-

 :هم برای سومین بار سری تکون داد و گفتاون

 .متوجه شدم-

 :شقیقم رو ماساژ دادم و بعد نگاهی به ساعتم گفتم

 .بریم که شروع کنیم-

 حوا

کار کنیم دیگه؛ این هدی ما کرد. چیهواپیما رو ورانداز میوار برگشتم و چشمکی به هدی زدم؛ که داشت دیوانه

 .هم عاشق هواپیما بود. عاشقش بود و گواهینامه خلبانی هم داشت

 :من و ملیسا و هدی کنار هم نشستیم. ملیسا با خنده رو به هدی گفت

 طوره؟چه-

 :هدی هم چشمکی زد و گفت

 !وهفت! عالیه. نه، محشرهصدوسیاوم، ایرباس هفت-

 :همه که مثل لشکر ریختیم تو هواپیما، آرشام با خنده گفت

 .که رفتم پشت رولمن-

 :افتاده گفتبله دیگه، کار اصلی آقا آرشام همین بود. هدی هم با دهن آب

 .خوامهم میمن-

 :آرشام هم زد زیر خنده و دور از چشم مراد، اشاره زد

 .خوام دیگهبدو بیا، یه کمک خلبان هم می-

 .شد رو هلش دادم تویر خنده و هدی رو که داشت از هیجان، ذوق مرگ میزدیم ز

*** 

مون بود. هنوز باورم ناهار رو که خوردیم، یعنی زمانی که هوا هم دیگه نزدیک بود غروب کنه، وقت خداحافظی

چرا، ولی با  دونمکرد. نمیهامون داشت واقعیت پیدا میشد توی خاک کره بودیم، انگار واقعا رویای بچگینمی

داد؛ بر خالف اون همه ذوق، استرس و ترس بدی داشتم. همه که از هواپیما پیاده که ظاهرم نشون نمیاین

 :شدیم، ملیسا رو بـ*ـغل کردم و گفتم
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 .تا دیدار بعدیمون، من رو یادت نره-

 :اومد، گفتملیسا، در حالی که داشت اشکش درمی

 .افته آبجی جونمیدل اگر دلِ، آب از آسیاب؛ عالقش نم-

 .های لرزون رفتم بـ*ـغل هدی. هیچی نگفتیم، هیچی! دریغ از یه کلمهنگاه پرمهری بهش انداختم و با قدم

دونم ولی انگار ما بیشتر از یه دوست، از یه رفیق یا از یه کردم، نمیتو سکوت؛ بغض هردومون رو حس می

 :روم لـ*ـب زدمخواهر بودیم، به هر حال عشق اول؛ یه چیز دیگس. آ

 .یه چیزی بگو ترسم بریزه-

بین این همه نگاه آشنا و غیر آشنا، دوست نداشتم گریه کنیم. دوست نداشتم بقیه ترسم رو ببینن، اما دلم 

 .خواست یکی مثل هدی آرومم کنهمی

 :لبخندی زد و تو گوشم زمزمه کرد

خیلی آسون بود؛ اما حاضر بودم و جرئت کردم  جا منتظرته، حاضر نبودم برات بمیرم، چونیادت نره یکی این-

 .که برات زندگی کنم، پس جرئتش رو داشته باش که برام زنده بمونی و زندگی کنی

های هدی بودم، که نگاه سنگینی رو، روی خودمون حس کردم. مراد اومد جلو و دو جفت هنوز تو بهت حرف

هاشون برقی آبی بود رو لمس ممتدی کرد، که نگین دار، که یکیش قرمز و یکیشگوشواره میخی کپی هم نگین

 .زدن و بعد داد دست من و هدی، قرمزه دست من و آبیِ دست هدی

 :بعدهم رو به من، ادامه داد

 ...این گوشواره رو؛ هیچ وقت از توی گوشت در نیار، توی این گوشواره ردیاب و شنودی قرار داره که-

 :داد برگشت سمت هدی و با لحنی آروم ادامه

 .کنه، اون رو کنترل میاین خانم-

ها رو توی زمان با هم؛ گوشوارهناخودآگاه لبخندی رو به هدی زدم، که اونم چشمکی تحویلم داد و بعد هم

 :گوشمون گذاشتیم. مراد یه ساعت اپل واچ هم داد دستم و گفت

شه؛ که یه راست به هدی میبا نگه داشتن سه ثانیه این ساعت، جلوی هرمکان و هرکسی، عکسی گرفته -

 .رسه. زیاد ازش استفاده کن ولی مراقب باش، تابلو نشهمی

سری رو بهش تکون دادم و ساعتم رو دستم کردم. اومدم خداحافظی آخرم رو با هدی بکنم، که خودش دستش 

 :رو گذاشت رو بینیم و گفت

 .خداحافظی نداریم. بدو برو-
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ای به تشکر کردم و رو به مراد و رویا دستی تکون دادم؛ و بدون حرف دیگهبا تمام وجودم، با نگاهم از هدی 

اومدن تا عملیات رو شروع کنیم. توی مسیر کوتاه خونه لی شیئان، سمت آرتام و آرشام رفتم، که با من می

گاز  جا واقعا خطر واقعی شروع شده بود! گوشه لـ*ـبم روتیرداد نقشه مراد رو برام توضیح داد. دیگه این

 :گرفتم و بعد خیلی آروم لبخندی زدم، که همون لحظه برای بار نخست صدای هدی تو گوشم پیچید، که گفت

خواد جواب بدی، فقط گوش کن. ردیاب و شنود رو کار انداختم. هر اتفاقی اطرافت های من رو نمیحوا حرف-

 .دمبیوفته، من بهت خبر می

 :جواب دادم

 .باشه هدی، مرسی-

 :کث گفتبا کمی م

 .کاری نکردم، وظیفمه-

گیس موهای متری پشت شیشه ماشین نشست، پاشدم و کالهای و میلیدر حالی که آرتام؛ با یه اسلحه حرفه

جا های عسلی خودم، جابهبورم رو به جای موهای خودم گذاشتم رو سرم و بعد لنزهای آبی رنگ رو با چشم

 .کردم

 :نگاهی به آینه کردم و گفتم

 ایم؟، من االن یه کرهگممی-

 :آرشام متفکرانه جواب داد

جا به دنیا اومدی ولی اصالتت ای هستی. در واقع مثال این، تو یه تابعه کرهاها، راستی خوب شد پرسیدی-

 .اروپاییه

، کاور سفید پزشکیم رو پوشیدم، که یهو صدای در حالی که خندم گرفته بود؛ سری تکون دادم و به سرعت نور

 :رویی گفتگلوله من رو از افکارم کشید بیرون. آرتام نگاهی به من کرد و با خوش شلیک

 .موفق باشی-

های هدی و ملیسا حفظ کردم و از لبخندی زدم و بعد از خداحافظی با تیرداد، خونسردیم رو با یادآوری حرف

ده شدن ما سه تا، تیرداد هم از ماشینمون که با طرح ماشین آمبوالنس استتار شده بود، زدم بیرون. بعد از پیا

رفت خونه. توی یه کوچه خلوت، درست پشت ساختمون بانک بودیم. با بیرون اومدن شد و میماشین خارج می

من، آرتام و آرشام هم که مثال دستیارهام بودن، پشت سرم اومدن. با هول وال دوییدم طرف اون آدمی که انگار 

ش بالفاصله جلوم رو گرفتن، نفسم رو حبس کردم و اولین مکالمه واقعی هابرای شیئان مهم بود. اما محافظ
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کرد، سره داشت ناله میای به هونگ، که برادر شیئان بود و یهایم رو آغاز کردم. سر بلند کردم و بعد اشارهکره

 :رو به خودش گفتم

 .بیاد آقای محترم، لطفا اجازه بدین به زخمشون نگاهی بندازم، ممکنه بالیی سرشون-

 :هاش دستور داد کنار برن و گفتشیئان هم حرصی و عصبانی به محافظ

 !؟ها شماها چطور محافظی هستین؟ کی به هونگ شلیک کرد، هاناحمق-

های اولیم رو باز کردم و بعد ده دقیقه مهارت بازیگریم رو به کار گرفتم و کامال تو نقشم فرو رفتم. کیف کمک

وی هونگ رو که بر اثر خراش گلوله آرتام بود و خودم زیادش کرده بودم؛ رو ریزی روی بازمعطلی، خون

 .هام رو دراوردم و از جام بلند شدمپانسمان کردم. دستکش

 :ساعتم رو چرخوندم رو به شیئان که مردی با مو و پوست گندمی، الغر و قد بلند بود و بعدش گفتم

شدیم و اون مانع اون گلوله شدیم. ولی هر چی که جا رد میجناب شانس اوردید که من و همکارهام، از این-

 .بوده فقط یه خراش جزئی بوده اما اگر بخواین خوبه به بیمارستان ببریدشون

 :هونگ ناله زد

 .میرموای، دارم می-

هاش و دست هونگ رو گرفت و بلندش شیئان، با عصبانیت نگاهی به اطراف کرد و عینکش رو زد به چشم

 :شر بهش توپیدکرد. با ت

 .جا جای خوبی نیست؛ باید بریم. الزم به بیمارستان نیستمرد گنده جمع کن خودت رو. چیزیت نشده که، این-

 :درحالی که خندم گرفته بود، هدی تو گوشم گفت

 .عکس شیئان رو دیدم، عکس مرد زخمی رو بگیر-

داشت و  هونگ، که موهای مشکی گفت، این مورد رو فراموش کرده بودم. نگاهم رو دادم بهراست می

 .شیش تیغه ای با ابروهای نازک و صورتای. یه قیافه اصیل کرههای قهوهچشم

 :عکسش رو که گرفتم، دوباره گفتم

 .خوشحالم که تونستم کاری بکنم. با اجازتون-

ما سه نفر اسلحه هاش که حدود ده نفری بودن روی با گفتن این حرف، رو برگردوندم که بالفاصله؛ تمام محافظ

 .کشیدن

 :هدی با صدایی که یه نمه ترس توش بود گفت
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 .حوا خیلی مواظب باش، عکس رو گرفتم-

آب گلوم رو قورت دادم، اما با دیدن آرتام و آرشام که خیلی خونسرد بودن، ظاهرم رو حفظ کردم. شیئان با 

 :پوزخند صداداری، از پشت سرم گفت

 پذیرم،آخرین درخواستت رو می-

 :زنان، اومد جلوم ایستاد و ادامه دادقدم

 .دکتر خوب-

کردم بلرزه و طبق نقشمون نگاهی به اون دوتا، که مثال در خطر مرگ بودن انداختم و با صدایی که، سعی می

 :بغض توش حس بشه، گفتم

 .که دوستتون رو نجات دادمکه کاری نکردم جز اینآخه چرا، آقا؛ من، من-

 :با نیشخندی گفت

 .چی به این سادگی نیست! بچه جونمهه-

کردم. هدی خوردم؛ اما فعال باید سکوت میکالم شده بودم، خون خودم رو میکه با همچین آدمی هماز این

 :گفت

 .آروم باش و خرش کن-

 :با حرفش خندم رو به زور خوردم که آرشام گفت

 .کنیمری بگید میلطفا با من و خواهر و برادرم کاری نداشته باشین، ما هم هرکا-

های جدید بد هم و آرشام خواهر و برادر بودیم. هر چند با این هویت اینم نقشه جدید بود، مثال من و آرتام

نبود. آرتام و آرشام لنز سبز داشتن و کاله گیس موهای نیمه بلند بور. طوری که درست شبیه دوقلوهای اروپایی 

 .شده بودن

 !های من و سعی کرد بفهمه لنزه یا نهو بعد برگشت سمت چشمهای آرشام شیئان زل زد تو چشم

رفت. البته، صبر کن ببینم حاال شده کار ما؟! تو این هاگیر و واگیر خندم تونه بفهمه، مو ال درز کار ما نمیولی نمی

 .ولی سریع خوردمش و با نگاه مظلومی به شیئان زل زدم گرفت

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 هر کاری؟-

 :ما که منتظر این جمله بودیم، سه تامون با هم مطمئن گفتیم

 .هرکاری-
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 :از جلوم کنار رفت و رو به اراذل و اوباشش گفت

 .بسیار خب، کارش بد نبود ازش خوشم اومده. بیارینشون عمارت-

 :گفتم

 ماشین بیمارستان؟-

 :در حالی که پشتش بهم بود، بشکنی تو هوا زد و گفت

 .نکنبچه ها حلش می-

 :در آخر زیر لـ*ـب چیزی گفت که من با کمک شنودهام شنیدم

 .میره و خبر ندارههه! اول یا آخر که می-

 :هدی با حرص گفت

 .گه بابا، برو عشقم که گل کاشتیچرت و پرت می-

 .گرفتدفعه نتونستم جلوی پوزخندم رو بگیرم. واقعا که چقدر این بشر خودش رو دست باال میاین

 .شدخواست جواب هدی رو بدم؛ اما خب، نمیمیدلم 

هایی ترسیده به خودشون گرفته بودن. که حواسم پرت بشه، نگاهی به بقیه انداختم که همشون قیافهبرای این

بینی محض وارد شدنم، طبق پیش وجور کردم و از خدا خواسته وارد بوگاتی مشکی اونا شدم. بهخودم رو جمع

 :هام قرار گرفت. و بعدش یهو هدی با عصبانیت توی گوشم زمزمه کردی رو چشمبندی مشکتیرداد، چشم

 ری! چپ یا راست؟ باال یا پایین؟ روی پل یا زیر پل؟آقای مختاری میگه سعی کن بفهمی، کجا داری می-

 هدی

سوس ای رسیدیم؛ که توی خیابون خلوتی بود و نمای آجری داشت. از لکبعد از جدا شدن از حوا، به خونه

مشکی که توی فرودگاه تحویل گرفتیم، پیاده شدیم و راهی اون خونه شدیم. مراد درحالی که گوشیش دستش 

 :بود، کلیدی از جیبش دراورد و در خونه رو باز کرد و گفت

 .برید داخل که ماموریت شروع شد-

 .ونه شدمهاش، دست ملیسا که توی دستم بود رو کشیدم و پشت سرش وارد خاز حرص دستور دادن

شد، که کنارش هم اپنی قرار داشت که جداکننده خونه، با راهرویی به سالن پذیرایی نسبتا بزرگی وصل می

ی شد گفت، خونهآشپزخونه بود. توی خونه ابزار زیاد و خاصی نبود؛ اما ستش سفید و کرم بود که در کل می

 .بدی نبود
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 :تای کرد و رو به من گفها اشارهمراد به راه پله

 .وقت نداریم، زود ردیابت رو راه بنداز. سنسور فعال شده، ماشینشون حرکت کرده-

 :گرام به کار افتاد. روی کاناپه راحتی نشستم و گفتمپردازش

 .کنمباشه، االن شروع می-

دم تابم وصل کرتابم رو روی میز گذاشتم. دانگل وای فای جیبیم رو به لپکولم رو از روی دوشم برداشتم و لپ

 :و کارم رو شروع کردم. همین حین مراد رو به ملیسا گفت

 .هات رو عوض کنیتونی بری لباسمی-

حرصی نگاهم رو به ملیسا دوختم و بهش تایید دادم که برو و بعد به ادامه کارم رسیدم. این اولین بار بود که 

 .بینی رو گیر بندازمخواستم هدفی غیر قابل پیشمی

دونم چند دقیقه گذشت که موفق شدم از طریق ام وجود دنبال نویزی از ردیاب گشتم. نمیتمرکز کردم و با تم

ردیابی که به حوا وصل بود، طبق گفته مراد امواج بوگاتی رو شناسایی کنم، که از جایی حرکت کرده بود که حوا، 

مایز د نقشه حرکت رو مینیآرتام، آرشام و تیرداد به اونجا رفته بودن. با خوشحالی به نقشه نگاه کردم و بع

شد تمام صداهای اطراف تا شعاع یک متری شنیده بشه. کردم و شنود حوا رو هم کار انداختم، که باعث می

ها از جایی که از حوا جدا شدیم تکرار شد. ارتباط یه طرفم رو با حوا وصل کردم و شنود روشن شد و تمام حرف

، کردمطور که لبخند بر لـ*ـب داشتم کارم رو میکردم. هموناییش میشنیدم راهنمدیدم یا میبا هر چی که می

وپرت رو شدم. وای اصال حواسم نبود که کلی چرتکرد، روبهسر بلند کردم که با مرادی که با خنده نگاهم می

 :هام رو توهم کشیدم و گفتمگفتم و مرادم اینجا بود. خودم رو نباختم، اخم

 .کردمردیاب و شنود رو وصل -

 :سری تکون داد و گفت

 .شیکنی، کال از اطرافت غافل میوقتی کار می-

 .طور نیستاین-

 .حاال هست یا نیست، کارت رو بکن-

 .کال نباید به روی این بشر خندید، جنبه نداره. هر چند منم نخندیدم

 :از جاش بلند شد که زیر لـ*ـب گفتم

 .کردمگفتی هم مینمی-

 :رد و پرو پرو کنارم نشست و گفترفت پیرنتری برام او
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 .دم، پرینت خودکار صداهارو فعال کن و به کارت برسهاشون گوش میتا دارم به حرف-

 :با حرص گفتم

 !باشه-

تونست لحنش رو از دستوری به خواهشی تبدیل کنه؟ سرم رو تکون دادم، تا افکارم نزاکت هم بود، نمیکال بی

پسره نشه و بعد سراغ کارهام رفتم. ولی خداوکیلی امواجی که این ردیاب  ها و کارهای اینالکی درگیر حرف

 .شد بفهمی چندتا کامپیوتر اطرافتهکرد، محشر بود. باعث میایجاد می

تونه تاب بود، امواجش ثابته. پس این مییکم کنکاش کردم، تا متوجه شدم یه سیستم که احتماال لپ

 !باند باشه، که احتماال اطالعات خوبی هم توش هست تاب رئیسدهنده وجود همیشگی لپنشون

 :در حالی که دانلود خودکار پرینت رو فعال کردم، با غرور گفتم

تاب داره که همیشه همراهشه. چه حاال که رسیدن خونه و چه قبلش که تو ماشین بودن. اگه لی شیئان، یه لپ-

 .به اون برسیم، صددرصد اطالعات خوبی گیر میاریم

 .خوبیه سرنخ-

 .ها راه افتادهشه و فهمیدم بله، ماشین اونجا میهمون موقع؛ از طریق امواج دیدم، سوژمون داره جابه

 :مرادهم با دیدن این صحنه گفت

 .ره، یعنی جهت ماشین رو تشخیص بدههاش رو بستن سعی کن بفهمه کجا میبه حوا بگو، حتی اگر چشم-

 :یهو گفتم

 بالیی سرش نیارن؟-

 :رد و گفتاخم ک

 .شهنه، هیچی نمی-

 .با اکراه، دستم رو گذاشتم روی گوشوارم و حرف مراد رو با استرس و عصبانیت برای حوا تکرار کردم

تاب قفل شد و بعد گر قرار دادم که لپچهار انگشتم رو جلو بردم و خیلی نامحسوس انگشتم رو روی حس

 :گفتم

 .کنم و میاممی هام رو عوضرم لباستا حوا برسه، منم می-

توجه به اون، یا هیچ چیز هم بیخوند، سری تکون داد و منهای شنود شده رو میطور که داشت متنهمون

 .طرفش رفتم ای راهی باال شدم و با دیدن ملیسا که جلوی یکی از درها ایستاده بود، با دو بهدیگه

*** 
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 حوا

شد. احساس کردم چند نفر از ماشین پیاده شدن. از های یه ربعی گذشت، که ماشین متوقف فکر کنم حدود

 :گفتچند دقیقه بیشتر نشد، که صدای شیئان بلند شد که انگار از قسمت جلویی ماشین پیاده شده بود و می

 .شون کنیدپیاده-

هام کنار رفتن. واقعا ها از رو چشمبندطور که خودم رو به کوچه معروف علی چپ زده بودم، چشمهمون

ای ترسیده به خودم گرفتم و خیلی مطیع و آروم از ماشین پیاده س کردم تازه راه نفسم باز شده. قیافهاحسا

 :شدم و تا چشمم به شیئان خورد، گفتم

 کشید، درسته؟شما گفتید من رو نمی-

حکی ی مضدید، تا بتونم به دستگاهش نفوذ کنم. شیئان خندهشد و من رو یه آدم خیلی عادی میباید نرم می

 :کرد و گفت

 .طوره، برو داخل که باهات کار دارمآره همین-

جا در روم رو ازش گرفتم که لبخندم نمایان شد. خب برای شروع کار، بد نبود. ولی او الال، ببین کجا اومدیم! این

ا واقع خونه نبود؛ بلکه یه عمارت واقعی بود. نمای ویال با سنگ مرمر تمام سفید؛ تزئین شده بود که ب

خونی داشت. چند قدم که رفتیم، وارد سالن اصلی خونه شدیم. ست توی عمارت هم های حیاط همفرشسنگ

ام ای بود. اولین چیزهایی که تو اون وقت کم توجهها سفید و نقرهتقریبا مثل بیرون بود، چون ست مبل و کاناپه

های خونه رو گرفتم هام عکسام این دید زدنرو جلب کرد، میز ناهار خوری، بوفه و شومینه چوبی بودند. تو تم

 :که هدی تو گوشم گفت

 .خیال، سمت چپت یه پسره هست، تابلو نکنعکس رو بی-

هم ای داشت، اونبا گفتن این حرفش چرخیدم و چشمم پسری رو گرفت، موهای مشکی و پوست سبزه

ونگ بود. در واقع تنها بچه هاش درست عین هونگ بود. آره، این پسر هصورتش شیش تیغه بود و چشم

هونگ. طبق اطالعات ما، همسر هونگ بیست و پنج سال پیش کشته شده، ولی توسط کی یا چطوریش رو 

 .زنی داشتبهمالعاده حالها بماند، پسره تیپ فوقدونیم. ولی ایننمی

بروی هر چی مرده، بردن! به خوره که آشلوار پاره و قد نود، با یه تیشرت گشاد. اه، حالم از این پسرها بهم می

 :بهونه کنار زدن موهام عکسش رو گرفتم که هدی گفت

 .اه، اه. حالم بهم خورد، تن لش-
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 :خندم گرفت، که همون لحظه سانگ گفت

 .بابا؟! چه خبره مهمون ناخونده داریم-

 :کردم. شیئان گفتنگاهم رو به پسره دوختم، که به زور داشتم تحمل می

 !های محموله رو برام بیاری؟تو اتاقت نبینمت. تو مگه قرار نبود بری لیست مشتریهوی سانگ، گمشو -

 :سانگ زنجیر تو دستش رو چرخوند و رو به باباش گفت

 !خواستم برم، ولی دوشیزه رو معرفی نکردیاتفاقا می-

بپرم تو حلقش و پا خواست جفتتونستم حرفی بزنم. دلم میشدت حرصم گرفته بود؛ ولی نمیاز چاپلوسیش، به

 .هاخودم رو معرفی کنم. شیئان دستش رو مجددا به معنای گمشو تکون داد و منو راهنمایی کرد به سمت مبل

 :هدی تو گوشم گفت

 .زیاد حرص نخور. االن این پسرم میاد ور دل من زیاد نمیتونم چیزی بگم، بپا-

م با مراد به مشکل خورده بود، هر چند هم وضعیت خوبی نداشت. فکر کناز حرفش خندم گرفت، انگار اون

زاره تمرکز کنم. ولی از حق نگذریم، با دیدن زنه، نمیهم هست. هدی بس که حرف میطبیعیه. البته به نفع من

ای ترسون و لرزون روی مبل سفید رنگ تشر شیئان به اون پسره، دلم خنک شد و آهسته آهسته، البته با قیافه

هاش بدو بدو، فرمی از توی کیف وم نشست و دستش رو باال گرفت. یکی از محافظرنشستم. شیئان هم روبه

 :ای رنگ دراورد و تحویلش داد. با سکوت، شیئان برگه رو طرفم هل داد و گفتسامسونت قهوه

 .این برگه، ضمانت جونته؛ ولی با وجود تمام شرایط ذکر شده-

خوندمش ولی سرم پایین ه تو تمام مدت داشتم میای کسری تکون دادم و به محض عکس گرفتن، از برگه

بود،گذاشتمش رو پام و امضایی جعلی با اسم جعلیم زدم و دادم دستش. تو برگه نوشته بود که قرار بود اینجا به 

طوره. لبخندی روی صورت شیئان عنوان پزشک خصوصی که بیمار مسن سال کار کنم. هه، آره حتما همین

 :نمایان شد و گفت

ای؟ و حاال که امضا کردی، تمام و کمال دونی که این یعنی تو، با رضایت خودت پزشک یه بیمار توی خونهمی-

ترین خطایی ازت ببینم؛ یه راست، جونت رو در خدمت منی، هرکاری بهت بدم باید بکنی و اگر کوچک

 .گیرممی

 :خندم رو خوردم و سر بلند کردم. گفتم

 .کننده خیلی بهترهیمارستان قراضه و کسلراضیم. از کار کردن توی یه ب-

 :ای زد و گفتبا صدای بلند قهقهه
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 ات؟خانواده-

کردم، طبق قرارمون حرف بزنم. وای هدی کجایی، دلم تنگ شد. غلط کردم، یه حرفی بزن. داشتم مزه مزه می

 :که همون لحظه صدای یه دختر از پشت سرم اومد

ز دست داده، تک بچه بوده و اینجا به دنیا اومده ولی اصالتش خانوادش رو دو سال پیش توی تصادف ا-

 .اروپاییه

برگشتم و با تعجب به صاحب صدا نگاه کردم. دختری قد بلند و الغر پشت سرم بود که ساپورتی بنفش و بلیز 

ای مثل های عسلی رنگ ریزش، قیافهای کوتاهی داشت که با چشمزیر نافی صورتی تنش بود. موهای قهوه

زد. از حرصش چی موج می، تو نگاهش همهای ها پیدا کرده بود. ولی طرز نگاهش خیلی عجیب بودی کرهمهه

 !بگم یا از غرورش، از طمع یا خشمش؟

 :میلی، عکسش رو گرفتم که شیئان رو هوا بشکنی زد و گفتبا بی

 .بازهم مرحبا هال، نیومده با دوستمون آشنا شدی-

اریم. دقیقا همون کسی که قراره هدی تو کارهاش نفوذ کنه. ولی اگه واقعا بفهمه کی بله، هال خانم. آشنایی د

 .هستم چی؟ اینکه هنوز نیومده آمار تقلبی من رو دراورده، دیگه بقیش بماند

 :همون موقع هدی بالخره حرف زد و گفت

 .بالخره، هال پیداش شد-

 :تو دلم گفتم

 .مونم، که به موقع رسیدیپاتیعاشق تله-

های پاشنه بلندش اومد و با لبخندی موذیانه کنارم جای گرفت. موقع، هال همراه با طنین صدای کفش همون

 :دونم چرا، ولی اصال حس خوبی بهش نداشتم. شیئان رو به من گفتنمی

 .ریتا این خانم، دختر برادر من و همچنین عضوی از تیم من هستنسرکار یو-

 :وشون زدم و بعد کمی مکث، برای فرار از این موقعیت گفتمبرگشتم و لبخندی زوری به هرد

 .هام رو عوض کنمجناب شیئان، اگر اجازه بدین من برم لباس-

 :هال گفت

 .آره عزیز دلم، برو استراحت کن؛ که روزهای سخت و پر ماجرایی در پیش داری. هانجی-

 :هدی هم گفت
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 آه، هانجی دیگه کیه؟-

 :وون اومد و کشیده کشیده؛ رو به هال گفتبه ثانیه نکشید، که دختری ج

 جانم خانم؟-

 :ای به من کرد و گفتهال هم اشاره

 .ریتا خانوم رو به اتاقشون راهنمایی کنید-

از جام بلند شدم و پشت سر دختری که لباس فرم داشت به سوی طبقه باال رفتم، موهای فرفری بوری داشت و 

خدمت این خونس. عکسش رو که گرفتم، پام رو گذاشتم روی پیشهای یشمی رنگی. خب پس اینم چشم

ها، راهرویی نمایان شد که چندتا اتاق تهش بودن. ولی در دو اتاق درپیچ و طالیی رنگ. بعد راه پلههای پیچپله

 :رنگی هم توش نمایان بود. از شانس خوبم دختره گفتباز بود و سایه خیلی کمآخر نیم

 .راهرو هست خانم اتاق شما، ته-

 :هدی، هول زده گفت

 .زود باش حوا، بپیچونش-

 :تو دلم گفتم

 .چشم بسته، غیب گفتی دختر-

 :زود دست دختره رو گرفتم و گفتم

 .تونی بریباشه، متوجه شدم تو می-

 :چندان دوستانه گفت دختره که انگار از خداش بود، کیفم رو داد دستم و با لبخندی نه

 .بفرمایید، با اجازه-

 .لبخندی به روش پاشیدم و بعد آروم آروم، سمت اتاقم رفتم که بین همون دو تا اتاقی بود که درهاشون باز بود

آوردن، پس صددرصد؛ کلی توی خونه دوربین و شنود هست. بنابراین دونستم وقتی نیومده کل آمارم رو درمی

آرشام از اتاق بیرون اومد و انگاری که من رو  کنجکاویم رو فرو بردم و آروم دستگیره در اتاقم رو کشیدم، که

 .ندید خورد بهم که کیفم افتاد

 :به جای من، هدی با حرص گفت

 .وایی، مگه چالقی آرشام-

خندم رو خوردم که آرشام هم سرش رو اورد باال و تا من رو دید، خم شد و کیفم رو همراه با یه کاغذ کوچولو 

 :خیلی نامحسوس گذاشت تو دستم و گفت
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 خواستم بپرسم با جناب شیئان قرارداد بستی؟آخ، ببخشید آبجی. راستی! می-

خواست اعضای خونه، کامال صداش رو رفت و این یعنی میزد، هر لحظه تن صداش باالتر میوقتی حرف می

 :داشته باشن. با همون لحن گفتم

م داد. ما هم که هی باید از این بیمارستان خواستم بهتون خبر بدم. جناب شیئان پیشنهاد خوبی بهآره، اتفاقا می-

مون رو هم خودشون جا کار کنیم. ترتیب کار قبلیکردیم، بنابراین خیلی خوبه که اینبه اون بیمارستان می

 .دنمی

 :همون لحظه صدای آرتام از اون اتاق اومد

 .، بیا دیگه جناب شیئان منتظرههوی شین-

 .اهاشون حرف بزنهخب، پس نوبت این دوتاس که شیئان ب

 :آرشام هم جوابش رو داد و گفت

 .باشه سوک، اومدم-

 .آرشام هم، چشمک نامحسوسی زد و از کنارم رد شد

شد جای تعجب داشت. پس این برخورد الکیم، برای هام اسماشون عوض شده. خب طبیعیه، عوض نمیپس اون

رو شدم که تمش قرمز بود. دقیقا که با اتاقی روبه رسوندن این پیغام و اون برگه بود. در اتاق رو که باز کردم،

ها، یه دست رنگ مورد عالقم. یه تـ*ـخت قرمز وسط اتاق بود و کنارش هم یه کاناپه و یه آباژور. در کنار اون

هام رو عوض کنم، بعید نبود که ترسیدم نامه رو باز کنم یا لباسکمد و میز آینه سفید هم کنار اتاق بود. می

عالوه یه م دوربین باشه. آروم، سمت در کوچیکی کنار اتاق رفتم و درش رو باز کردم. دستشویی اتاق، بهجااین

هم، از اجزا این اتاق بود. کیفم رو پرت کردم رو تـ*ـخت و با خوشحالی  ای بوددر دیگه که توش حمومی شیشه

دم، که تازه متوجه شدم به خط بریل بود. وارد دستشویی شدم. نامه رو از تو آستینم کشیدم بیرون و نگاهش کر

دونستن که ما پنچ تا خط بریل رو هم بلدیم! یا خود خدا، قشنگ افتادیم وسط دو هم میها، ایننه! پس مراد این

 :تا گروه سفید و سیاه مافیایی. دستم رو کشیدم روی برگه و شروع کردم به خوندنش

طور به نقشت ادامه بده و وربین و شنود مداربسته هست. همینحوا، حواست باشه توی کل خونه؛ جز اتاقت د-

 .ها مدرک گیر بیاری، نگران چیزی هم نباش، ما هوات رو داریمسعی کن از اون

 :همون موقع هدی هم با عصبانیت گفت

 کنی االن که تنهایی؟کار میحوا، چی-

 .شدمخواست جواب بدم، اما اول باید مطمئن میدلم می
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های این هفته؛ و کاغذ رو با آب شستم و بعد از اینکه مطمئن شدم ازش اثری نیست، طبق آموزشپوفی کردم 

ای میفته یا نه. چون اگر انگشتم رو روی شیشه دستشویی گذاشتم. منتظر بودم ببینم بین انگشتم و آینه فاصله

داروشکر که این اتفاق نیفتاد و تونن من رو ببینن. ولی خای هست که میبیفته یعنی پشت این آینه، آینه دیگه

 .جا امنهاین یعنی، یه آینه عادی جلوم قرار داره. خب دیگه انگار این

 :دستم رو گذاشتم روی گوشوارم و با صدایی آروم گفتم

 !جا چه خبره وای هدی، اگه بدونی این-

 :هدی سریع توی گوشم گفت

 .ابت حرف بزنپیچه. برو زیر رخت خواحمق جون، صدات توی دستشویی می-

 .با خنده بیشعوری گفتم و بعد از شستن صورتم زدم بیرون. تند هودیم رو درآوردم و پریدم روی تـ*ـخت

 .آروم رفتم زیر پتوکردم پرده گوشم پاره شده، آرومدر حالی که حس می

 :زمزمه کردم

 .هدی، پرده گوشم پاره شد-

 :هدی خندید و گفت

 .کنیخب خیلی معطل می-

 :گفتم

 .رمکنم هرلحظه دارم لو میجا چه خبره! احساس می دی اگه بدونی اینه-

 :هدی گفت

 .شد تو ریتایی. بیخیال دیگهکه واقعا داشت باورم میشه. الکی استرس نگیر. بابا منهیچی نمی-

 :یهو با حرص گفت

 !دونم. هوف، بله میباشه-

 :گفتم

 شد؟چی-

 :گفت

 .شینقدر با هم حرف نزنین، مشکوک میگه اینره و میاد میمیهیچی بابا. اه این سوار سیاه هی -

 :خندیدم و گفتم
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 .کنی؟ نکن دخترکل میقدر با مراد کلگم تو چرا اینگی سوار سیاه. هی خدا! ولی میهنوزم بهش می-

 :در حین عصبانیت و حرصش خندید و گفت

گیره. خب دیگه چه خبر؟ دلم برات تنگ م ایراد میده. به کارای نکرددونی که خیلی بهم گیر میبابا آخه نمی-

 .شده

 :خندم رو خوردم و گفتم

 .منم هدی. منم به این زودی دلم برات تنگ شده-

 :دوباره ادامه داد

 .ملیسا اذیت نکن توروخدا-

ده. هی چه کنیم که این با شنیدن این حرفش فهمیدم ملیسا رسیده باالی سرش و داره به حرفای ما گوش می

گرفت؛ هرچند من و هدی هم حسود بودیم، اونم خیلی زیاد؛ اما نه توی لیسا کال حسوده! از کارامون خندم میم

 .ای به در اتاقم خوردگروه خودمون، بلکه به بقیه. دقیقا وسط مرور خاطراتم، همون لحظه یهو تقه

 :سریع سیخ نشستم و گفتم

 .بفرمایید-

 :هدی با شنیدن حرفم گفت

 !احتماال اومده جایی ببرتت. اعتمادش رو جلب کنحوا -

 .ناخودآگاه سری تکون دادم که در اتاقم باز شد و دوباره هال نمایان شد

 :با دیدن من روی تـ*ـخت گفت

 اِ، عزیز دلم خواب بودی؟-

 .سیاه من رو چوب بزنیدونم اومدی زاغکه میرم اتاقم. منای بیشعور، خوبه گفتم می

 :زدم و گفتم به زور لبخندی

 کردم. جانم کاری داشتی؟نه بابا عزیزم! چه خوابی؟ یکم استراحت می-

 :اومد روی تختم نشست و گفت

 .آره؛ بیا پایین که بابا منتظره، کاره مهمی باهات داره-

 :هدی گفت

 .برو، برو-
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 :قیافم رو مصمم کردم و رو به هال گفتم

 .باشه! شما برو منم االن میام-

 :و گفت سری تکون داد

 .پس منتظرتم-

 :از جاش بلند شد و تا جلوی در رفت؛ ولی لحظه آخر برگشت و گفت

 !راستی توی کمد کلی لباس هست، راحت باش-

 :تر راهیش کردم که همون موقع هدی گفتزورکی سری تکون دادم و با لبخندی زورکی

 .اگه داد یعنی توش یه چیزی جاسازهده یا نه. حوا، هر لباسی برداشتی به ساعتت دقت کن ببین آالرم می-

 :سرم رو فرو کردم توی اون موهای تقلبی بی ریختم و گفتم

 .باشه-

کردی بیچارت . وای هدی اگه االن داشتی باهام چت میشد که جواب نداددونم درگیر چیهدی هم نمی

 .کردم. راه افتادم سمت کمد و درش رو باز کردممی

 !واو

ای بود. نگاهی های توی خونهفت. توش انواع و اقسام لباسا، از لباس شب تا لباسگاین مورد رو راست می

اجمالی به لباسا انداختم و یه شومیز آبی کاربنی که قدش تا باالی زانو بود و آستیناش هم تا آرنج بود رو با یه 

بودم، انگار چند ثانیه طور که به ساعتم خیره شده رنگش برداشتم و به خودم چسبوندمش. همونشلوار جین هم

 :گذشت که هدی توی گوشم گفت

 .! انگار چیزی نداره بپوششبسه بابا-

 :گشتم، گفتمطور که توی کمد میهمون

 باشه بابا فهمیدم دیگه. تو کجا رفتی؟-

 :لباس رو گرفتم دستم که هدی با حرص گفت

 .شهجا میتاب شیئان داره جابهر لپکردم. انگاها رو چک میجام. داشتم امواجخوای برم؟ همینکجا می-

 :آروم گفتم

 واقعا؟-

 :با جواب ندادنش سریع دست به کار شدم و لباسام رو عوض کردم که یهو هدی داد زد

 .تاب تغییر کردره یه جایی، بدو مختصات لپحوا بدو! شیئان داره می-
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 :زمزمه کردم

 !کردینباید به خودش ردیاب وصل میکنه، جا میحاال شاید یکی دیگه داره اون رو جابه-

 :هدی گفت

شما لطفا فقط بجنب. این فعال تنها سرنخه؛ آخه دختر مگه با بچه طرفیم؟ بهش ردیاب وصل کنیم و اونم -

 نفهمه؟

ها ظاهر شدم. شیئان رو با پلهزده پوفی کردم و از اتاق خارج شدم. سرعت قدمام رو بردم باال و تا جلوی راههول

 .هال دیدم

 :شیئان گفت

دونم تازه رسیدی؛ اما کار ما هم یهویی رسید. گفتم بد آها باالخره اومدی ریتا؟ بیا بریم که کار داریم. می-

 .نیست تو انجام بدی

 !که جزو برنامه نبوداین

 :با بهت بهش زل زده بودم که دوباره هال داد زد

 .هانجی، زود باش-

 :گفت یهو دیدم هانجی از پشت بهم نزدیک شد و

 .خانم باید بگردمتون-

 .خاطر گوشواره و ساعتم لو برمافتادم. االنه که بهدلم هری ریخت پایین یا بهتره بگم داشتم از ترس پس می

ی خفیفی رفتن و بعد هانجی با یه زمان هردو تاشون ویبرهکردم که همون لحظه همتو دلم فقط خدا خدا می

مانند بود، از باالی سر تا روی کفشم رو چک کرد. وقتی ایرش دایرهدستگاه که دسته بلند آهنی داشت و س

 :هیچ آالرمی ایجاد نشد، یه دستی از باال تا پایین بهم کشید و رو به شیئان گفت

 .آقا پاکه-

کردم از خطر مرگ گذشتم، دوباره تونستم نفس بکشم. پاک فراموش کرده بودم که در حالی که احساس می

 !شنوه. اون شنید و دو تاشون رو از کار انداخت. وای دختر تو محشرین رو میهدی داره حرفامو

 :ای کردم و گفتمی مسخرهخنده

 .مگه قرار بود ناپاک باشم؟ من کامال آمادم جناب شیئان-

با گفتن این حرفم، دیدم هانجی رفته سراغ آرتام و آرشام. خب فکر نکنم اونا چیزی داشته باشن؛ ولی مگه 
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 !داشتن؟ خدایا واقعا وسط کیا گیر افتادیم؟اسلحه ن

 :ی مضحکی کرد که شیئان گفتدرگیر افکارم بودم که هال تک خنده

 .نه خوشم اومد-

جوری اون دستگاه رو گول زدی؟ ولی هوف؛ آخه االن با بهت پشت سرشون راه افتادم. وای خدا! ولی هدی چه

فکارم رو هم بخونه، سرم رو تکون دادم تا این فکرا از سرم که یکی اکجا رفتی؟! نکنه دیگه نیای؟ از ترس این

ای که بیرون منتظر ایستاده بود، روبرو بپره. از در امارت خارج شدم که با یه ماشین تمام مشکی با پالک کره

 .شدم

وشلوارپوش در رو باز کرد و اول شیئان، بعد هال و بعدشم من رفتم که پشت سرم هم دو قلوها یه مرد کت

ای به یکی از محافظاش کرد که اونم بار دیگه ومدن. به محض نشستن، قبل از راه افتادن ماشین شیئان اشارها

 .بندی مشکی درآوردچشم

 :هال گفت

 مشکلی که نداری عزیزم؟-

 :خورد. قیافه خونسرد و نترسی به خودم گرفتم و خیلی بیخیال گفتمحالم از این لفظای مسخرش بهم می

 .کنیمدونید کار میالح مینه، هرجور ص-

بند روی چشمام، لحظه آخر نگاهی به آرتام و آرشام انداختم که اونام بیخیال نشسته قبل از قرار گرفتن چشم

داد. بعد از سیاه شدن آروم تکونش میبودن؛ ولی چیز جالب شیئان بود که سرش پایین بود؛ اما داشت آروم

 ا موندی دختر؟جلوم، فکرم برگشت پیش هدی. پس آخه کج

 :دقیقا همون لحظه هدی با صدایی هیجان زده گفت

 .حوا آروم باش، حواسم بهت هست-

با شنیدن صداش، نفسی از سر آسودگی کشیدم و تمام حواسم رو دادم به راه. تا جایی که دقت کرده بودم، یه 

راست و بعدشم راه صاف  میدون کوچیک جلوی خونه بود. پس اول ماشین میدون رو دور زد و بعد پیچید سمت

 !ای گذشت که احساس کردم ماشین رفت پایین. یه زیرگذر بودبود. حدود چند دقیقه

جا شد که حواسم پرت شد؛ قدر یه تیکه ماشین پشت سر هم جابهتر؛ ولی اینماشین وایساد و بعد رفت پایین

بند از روی ساعتی چشمحدود نیم قدر گذشت؛ اما حداقل بعددونم چهولی بعدش مسیر صاف شد. دقیقا نمی

 .چشمام کنار رفت و در توسط یه محافظ باز شد
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 :ای به در کرد و گفتهال همچنان لم داده بود؛ اما شیئان اشاره

 !پیاده شین-

سرم رو انداختم پایین و از ماشین پیاده شدم. بقیه هم پشت سرم اومدن. وای خدا! جلوی یه انبار بودیم. یه انبار 

 .سیاه که توی نگاه اول یه انبار قراضه بیشتر نبود؛ اما جلوش ده، بیست تا محافظ وایساده بودنبا در 

ای به در کرد و در انبار باز شد. در که باز شد، اولین چیزی که آرتام و آرشام که کنارم وایسادن، شیئان اشاره

م از قبل هم بدتر شد. هدی یه حرفی دیدم چندتا تـ*ـخت که روشون انگار جسد بود. با دیدن این صحنه، حال

زده به اطراف زل زدم. این به پخش شد. گوشم رو گرفتم و بهت بزن. تا یه قدم برداشتم، صدای یه بوق نکره

خاطر ردیاب و شنودای ما بوده؟ یعنی چی؟! نکنه لو رفتیم؟ هرلحظه احساس چه معنا بود؟! نکنه دوباره به

 .کردم االنه که بدبخت بشیممی

 هدی

خاطر اون شنودای لعنتی رفت. همش هم بهلرزید. اگه یکم فقط یکم دیر کرده بودم حوا لو میهنوزم دستام می

های سه نفرشون رو از کار بندازم. باز خوبه که رویا بود و اون اومد بود. باید شنود و تمام این بند و بساط

 .های آرتام و آرشام رو از کار انداختردیاب

 :وار گفترویا زمزمه

 .پامهدی فقط حواست به حوا باشه! من اون دو تا رو می-

سری تکون دادم که دیدم رادار روی صفحم دو تا نقطه قرمز رو نشون داد. وای نه! توی انبار هم رادار هست. 

 .دنها آالرم مییعنی دوباره اونا دارن به تجهیزات بچه

 :بلند رو به رویا گفتم

 .پسرا رو از کار بنداز رویا زود باش تجهیزات-

شد مراد، صدای بوق ممتد با این حرفم مراد و تیرداد که تازه رسیده بودن خونه، از جا پریدن. با حرف چی

دستگاه در اومد. تندتند با یه سرعت مافوق طبیعی اتصال تمام تجهیزات رو لغو کردم. یعنی خاموش نکردم، 

 .رو از دم قطع کردم اتصال همه

 :رویا گفت

 ...ها رو قطع کن. خاموش کردن طولاتصال-

 :نفس زنان گفتمنفس

 .کار رو کردمهمین-
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 :ملیسا هم بدوبدو اومد پیش من و گفت

 شده؟چی-

 :سرم رو به چپ و راست تکون دادم که رویا آروم گفت

 ...آرشام... وای آرشام و آرتام... پسرا، حوا-

 :مراد دوباره عصبانی گفت

 شده؟چی-

 :وار رو به بقیه گفترویا زمزمه

 .توی انبار رادار بوده-

 :تیرداد هم داد زد

 !چی؟-

 :مراد عصبانی لگدی به میز زد و گفت

 شد؟حاال چی-

سرم رو توی دستام گرفتم و توی دلم گفتم خدایا خودت بخیرش کن. تجهیزات رو از کار انداختم ولی مطمئن 

کشیدن چی؟! خدایا توروخدا! خدایا به جدم وی حوا اسلحه مینبودم که به موقع بوده یا نه! اگه فقط یه درصد ر

 !کم در نمیاد تونستم تضمین کنم همین االنشقدر حالم بود که نمیقسم خودت نجاتشون بده. این

 حوا

 .شیئان اومد و روبروم وایساد

 :شکاکانه گفت

 .کیفت رو خالی کن-

 .مطیعانه و خیلی آروم کاری که خواست رو انجام دادم

 .تونم تحمل کنم، حرف بزنخدایا خودت به دادم برس. هدی... هدی؛ نمی

 :آرتام فرشته نجاتم شد و گفت

 .خاطر گوشی خواهرمهجناب شیئان آالرم به-

 :آرشام هم زد زیر خنده و گفت

 .دهآبجی، گوشیت رو جا گذاشتی؟ هی خدا! خب معلومه دیگه این گوشیای اروپایی اینجا نویز می-
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 :ی تصنعی گفتمابا خنده

 .وای! آره اشتباهی از روی عادت این رو برداشتم. آخه من زیاد سروکاری با گوشیا ندارم-

 !هاآره جون عمم. وای! مرسی بچه

کارت و رم گوشیم رو درآورد. هه! هر آن سیمگرفته اومد و گوشیم رو برداشت. توی یکهال با چشمایی خون

 .کارتش هم اروپاییها رو شکر که گوشی خودم نیست و سیمخوای سرشون بیار. بازم خدبالیی می

 :هال نگاهی به ما سه تا کرد و رو به شیئان گفت

 .کارتهخاطر سیمبه-

کارت و رمم رو انداخت توی سطل آشغال. لبخند چندشی هم زد و ازم ای باال انداختم که هال گوشی، سیمشونه

 .دور شد

 :ادکه رفت شیئان رو به من ادامه داون

 .خوام عضوهای داخلیشون رو خارج کنی. این اولین کارتهجا هست، می چندتا جسد اون-

 :آب گلوم رو قورت دادم و سری براش تکون دادم که اون به جای من، همچنان ادامه داد

 پرسی چرا؟نمی-

 :زمزمه کردم

 .اره نباشم، برام کافیهکه یه کاری داشته باشم و از این بیمارستان به اون بیمارستان آونه، این-

 :شیئان پشتش رو بهم کرد و گفت

 .گیریخب، انتخاب خوبیه! مطمئن باش دستمزد خوبی هم می-

قدر به مرگ نزدیک نبودم. قدمی به سمت ای زمزمه کردم و نفسم رو فرستادم بیرون. تا حاال اینعوضی

تونستیم حرف بزنیم، چون به شدت تحت جا هم نمی ها برداشتم که پسرا هم پشت سرم اومدن. اینتـ*ـخت

 :نظر بودیم. آرتام با لحنی دلسوزانه گفت

 .شروع کنیم-

 !شه؟سری تکون دادم ولی تمام فکرم پیش هدی بود. حاال چی می

 !ها تونسته باشن آدرس این انبار رو پیدا کنن و این یه مشکل اساسیهفکر نکنم با این وضع بچه

 :کردم و توی دلم گفتم با حرف آرتام نگاهی به جسدا

 !حیف... حیف اسم آدم برای شماها-

 ملیسا
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کده شده بود. هدی به شدت استرس داشت و مراد هم یه چنان حال همه گرفته و خسته بود که خونه شبیه ماتم

 :رفت. تیرداد برای دوم رو به مراد گفتریز داشت وسط اتاق رژه می

 !مراد بشین-

 :گفت ولی یهو مراد آمپر چسبوند و

 !توی این موقعیت به من نگو بشین-

سر مراد بزارن، چون یه دردسر واقعی دونستن نباید سربهجور مواقع همه خوب میگفت! تو اینراست می

 .شدمی

 :سرم رو با بی حوصلگی گذاشتم روی شونه هدی که یهو رویا پرید وسط پذیرایی و گفت

 .ها رفتن خونهرفتن خونه... بچه-

 :د کرد و گفتهدی سر بلن

 چی؟ از کجا فهمیدی؟-

 :مرادم پشت سرش تکرار کرد

 شده؟رویا چی-

 :رویام با ذوق ادامه داد

 .اس داد، گفت رسیدن خونهامآرشام اس-

 :تیرداد برگشت طرفش و گفت

 !اس داد؟امبه تو اس-

 :رویا هم دستپاچه گفت

 .خب... نه... یعنی آره-

 :هدی بی حوصله تند گفت

 .شمحوا وصل میاالن به -

 :مرادم پرید وسط و گفت

 .از این به بعد باید خیلی مراعات کنیم-

 :دوباره رو به هدی ادامه داد

 !صبر کن-
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 :هدی هم گفت

 !شد؟هر چی رو عوض کنیم، من باید با حوا در ارتباط باشم. مگه ندیدی چی-

 :یهو با فکر جدیدی گفتم

 .ها رو یکی کنیدردیاب-

 :ر شد که تیراد با این حرفم بشکنی زد و گفتسکوت کوتاهی برقرا

 .اندازیمآره، ردیاب آرتام و حوا رو از کار می-

 :رویا گفت

 !حاال چرا آرشام ردیاب داشته باشه؟-

 :مراد کالفه جواب داد

 .مهم نیست کی؛ فقط باید تا حد ممکن تجهیزات رو کم کنیم-

 :هدی تند سری تکون داد. گوشوارش رو روشن کرد و گفت

 .باشه، فهمیدم-

 :همون موقع رویا گفت

 !گم وقتی اتصال رو قطع کردی تمام گزارشای قبلی هم پاک شدن، مگه نه؟می-

 :زمان با مراد با هم گفتنهدی لبخند شیطونی زد و هم

 !نه-

 :تیرداد گفت

 طور؟چه-

 :آن حال همه عوض شد و مرادم لبخند محوی زد که هدی ادامه دادتوی یک

 .همشون دارم یه کپی از-

 :تیرداد گفت

 تاب؟توی لپ-

 :های روی میز رو پرت کرد سمت تیرداد و گفتمراد با خنده برگه

 .تاب و هم توی برگههم توی لپ-

 :ها زد زیر خنده و گفتتیردادم با دیدن برگه

 !تو از کجا خبر داری جناب سرگرد؟-
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 :هدی زمزمه کرد

 .بس که فضول بوده-

 :واب دادخندم گرفت که مراد ج

 !بماند-

 :تیرداد هم دویید دنبالش و گفت

 .نه نماند، وایسا ببینم-

 :خندم شدت گرفت که رویا هم با خنده نشست کنارم. همون لحظه هدی با لبخندی گفت

 .سالم حوا جونم-

 حوا

 .گوشی جدیدی که امروز صبح شیئان داد رو انداختم کنار و به ساعت قرمز و سفید روی دیوار خیره شدم

 .ساعت درست شیش بود، شیش بعد از ظهر

با یادآوری همین موقع دیروز، تنم دوباره یخ بست. وای که چه روزی بود! اوف، حالم از این خونه و آدماش بهم 

زدیم که یهو غیب شد. هی خدایا. مشغول ادامه شونه زدن موهام خوره. هدی تو کوشی؟ داشتیم حرف میمی

 :گیسم رو گذاشتم و گفتمبه صدا در اومد. با سرعت نور، کالهشدم که یهو در اتاق دوباره 

 .بفرمایید-

 .در باز شد و دوباره هال نمایان شد. حاضرم قسم بخورم این دختر منتظره تا به یه دلیلی من رو به رگبار ببنده

 :با لبخند گفت

 عزیزم در چه حالی؟-

 :ای باال انداختم و گفتمرو بهش شونه

 .کردم. خوش اومدیاصی نمیهیچی گلم، کار خ-

 :دقیقا سر بزنگاه هدی هم سر رسید و گفت

 .شه دو دقیقه من نباشم چیزی نشه؟ ایش، بهش رو ندهچشمم روشن. نمی-

 :خنده درونیم رو با یه لبخند زوری پوشوندم که هال گفت

 .خوایم بریم بیرون. اگه دوست داری بیا با هم بریماومدم بگم می-

ای کردم و منتظر حرف هدی پتهای من رو جلوی چشماش نگه داره. تتهخواد به یه بهونهکامال معلومه که می
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 :موندم که گفت

 .حوا برو باهاش؛ بلکه یکم بتونی خرش کنی-

 :لبخندم کش اومد و گفتم

 .شم گلی. تو برو منم میام پایینچرا که نه؟ خوشحال می-

 :سری تکون داد و گفت

 .منتظرتم-

 :عین جت پاشدم و رفتم سراغ کمد. سرم رو کردم توی کمد تا مبادا صدام رو بشنون، بعد گفتم

 .باز معلوم نیست چی توی سرشه-

 :هدی با خنده گفت

 .تنها نیستی که، پسرا و اون تن لش هم هستن-

 :نمه گفتمبرای یه لحظه از خنده کبود شدم و بعد نمه

 تنه لش کیه دیگه؟-

 :ن خندش گرفت و گفتخودشم از لحن م

 سانگ دیگه! پس کی؟-

 :ریزیم فعال شد و گفتمگفت. اون یه تن لش واقعی بود؛ اما به قول هدی کرمآخ آخ! این رو راست می

 اِ بچه، کجاش تن لشه؟-

 :عصبانی صدام زد که خندیدم و گفتم

 هان؟-

 :رنگ کشیدم بیرون که گفتیه شلوار جین لی به همراه یه تونیک خاکستری

 .حوا عاشق ماشقش نشی که کشتمت-

 :نتونستم جلوی خندم رو بگیرم و توی همون کمد گفتم

 !نه بابا. عاشق این؟ عمرا-

 :دوباره خندم گرفت و ادامه دادم

 .زارمسرت میعمرا دختر! دارم سربه-

 :مشغول تعویض لباسام شدم که گفت

 .کشتمتگفتی من میواقعی هم می-
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 :سری تکون دادم و گفتم

 .دونم خواهرجاندونم... میمی-

 :مندی گفتگیسم کشیدم و به یه طرفش کجشون کردم. هدی هم با لحن رضایتدستی توی کاله

 .کنین. وای، باز اومدقدر شما دو تا دعوا میدونی. اِ... چهخوبه که می-

 :زده نگاهم رو از قیافه تقلبیم توی آینه گرفتم و گفتمبهت

 !هدی؟-

 :جواب داد

 .قم بدو برو... حواسم بهت هست. من برم ببینم ملیسا چی رو شکوندهعش-

 :خندم گرفت و گفتم

 .باشه بدو برو-

زد آشپزی کنه، گفت! ملیسا همیشه وقتی بعد عمری به سرش میدیگه جواب نداد. خندم گرفته بود. راست می

 !شکوند و این طبیعی بود؛ خیلی طبیعیصددرصد یه چیزی می

*** 

 :ای کردم و گفتمفته به کافه روبروی این پاساژ کوفتی که سه ساعته توشیم اشارهخسته و کو

 گم هال بریم یه نوشیدنی بخوریم؟می-

 :جاش سانگ جواب دادبه

 خوای؟حتما عزیزم، دیگه چی می-

 :جای منم جواب داددستام رو مشت کردم و خواستم چیزی بگم که آرتام به

 !فهمیدی یا نه؟دیگه نبینم بهش بگی عزیزم، -

 :با لبخند نگاهش کردم که سانگ وحشی شد و گفت

 کارشی؟به تو چه؟ تو چی-

 :دستی کرد و گفتآرشام هم پیش

 !ما برادراشیم، افتاد؟-

 :های هزاررنگ شد و گفتمیش رو دید، بیخیال مغازههال هم وقتی این اوضاع قاراش

 .ها بسه، بریمبچه-
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 .ندم که به شدت اعصابم رو خورد کرده بود، به طرف کافه راه افتادمبا خوشحالی با کفشای پاشنه بل

جا درست کنار  وقتی در کافه رو باز کردم، با خوردن باد خنکی به صورتم عصبانیتم فروکش کرد و رفتم یه

 .پنجره نشستم

 :که بشینه، گفتهال قبل از این

 .اهات کار دارمرم دستام رو بشورم. زود میام. سانگ توام بیا... بمن می-

 :سانگ غرید

 .من نمیام، خودت گمشو برو-

 :سری به نشونه افسوس تکون دادم که هال لباسش رو کشید و گفت

 فهمیدی یا خرفهمت کنم؟-

رم پیششون و میام. نفهم دنبالش راه افتاد و رفت. آرشام هم با ایما و اشاره گفت میو بعد باالخره این زبون

 :خیره شدم که آرتام هم با شرمندگی گفتسری تکون دادم و به در 

 .جا کنم، االن میامببخشید! بزار ماشین رو جابه-

 :ای گفتم و سر جام نشستم. دو دقیقه نشد که پیشخدمتی جلوم وایساد و گفتبا لبخند باشه

 شه ازتون خواهش کنم جاتون رو عوض کنید؟بخشید خانوم؛ ولی میمی-

 :کالفه گفتم

 !بخشید چرا؟می-

 :منی کرد که یه پسر از پشتش در اومد و گفتپیشخدمت من

 !جا جای منه چون این-

قدر این قیافه برای من رنگ موهاش بود. چهای و همسر بلند کردم و به پسری خیره شدم که چشماش قهوه

برای یه  کشیدشآشنا بود! من این بشر رو کجا دیده بودم؟! با اون ابروهای پرپشت و تیپ کت و شلوار اتو

 !کسکس حق نداره به من زور بگه. بالاستثا هیچلحظه نفسم گرفت؛ اما فقط یه لحظه، چون هیچ

 :گفتم

 .ای بشینیتونی جای دیگهببخشید؛ ولی شما می-

 :پوزخندی زد و گفت

 .خوش ندارم از یه دخترخانم چیزی جز چشم بشنوم-

 :با حرص بلند شدم و گفتم
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 ی رو ببینم؟من نخوام بگم چشم، باید ک-

که به خونسردی معروف بودم. قبل از حرف خونسردی توی چشماش خیلی اعصاب خوردکن بود، حتی برای من

 :زدنش، آرتام وارد شد و گفت

 شده آبجی؟چی-

 :کیفم رو چنگ زدم و گفتم

 .هیچی-

 :دقیقا همون لحظه هال هم اومد بیرون و گفت

 ...کجا-

 !رو خورداما با دیدن همین پسره اونم حرفش 

 :از قضا همون موقع هدی گفت

 !جا چه خبره؟ حوا اون-

 :شد آرتام هم بی هوا دستم رو گرفت و گفتدونم چیدیگه صبر نکردم و از جلوش رفتم کنار که نمی

 !بریم-

قدر حرکتش یهویی بود که فرصت اعتراض پیدا نکردم؛ فقط دیدم پشت سرم همه اومدن بیرون و هال این

 :گفت

 .گردیم خونهنگ زد، برمیبابا ز-

خاطر حضور اون مزاحم بود که چشماش از جلوم کنار گه؛ ولی یعنی همش بهخوب فهمیدم داره دروغ می

 رفت؟نمی

 :بار دیگه هدی تاکیدوار تکرار کرد

 !حوا برگردین-

 ملیسا

بود و داشت تاب تاب بودن. البته هدی پشت لپنگاهی به مراد و هدی کردم که با چشمای قرمز پشت لپ

 .زدکرد و با هدی حرف میها رو موشکافی میها و عکسزد. مرادم کنارش داشت برگهسره با حوا حرف مییه

خوردن. انگار نگاهم روی رویا خندیدن و پیتزاشون رو مینگاهی به رویا و تیرداد انداختم که بیخیال داشتن می

 :سنگینی کرد که برگشت سمتم و گفت
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 .گهعزیزم بخور دی-

 .مرگم کردکردم لبخندی زدم و اومدم جوابی بهش بدم که حرف هدی ذوقدرحالی که با غذام بازی می

 .باشه حوا، شبت بخیر گلم-

 :هدفون رو از رو گوشش برداشت که گفتم

 شد باالخره برگشت خونه؟چی-

 :هدی هم نفسی تازه کرد و گفت

 .آره انگار-

 :مالید و با طعنه گفترو می مراد نگاهی به هدی کرد که داشت چشماش

 به این زودی خسته شدی؟-

 :هدی هم با عصبانیت دستش رو از روی چشماش برداشت و گفت

 .کردمنخیر! کی گفته خسته شدم؟ داشتم خواهرم رو راهنمایی می-

 :و بعد گفتن این حرف اومد کنارم نشست و رو به تیرداد و رویا گفت

 خبر؟ها چهخب بچه-

 :و گفت تیرداد خندید

 !هدی، مراد در حال انفجاره-

 :رویا هم ریز خندید که هدی بدتر سر کیف اومد و گفت

 .واقعا؟ چه خوب-

دونم مراد شنید یا خودش پاشد که همون لحظه صندلی کنار تیرداد و هدی رو کشید و نشست روش. حاال نمی

 :در حالی که منم خندم گرفته بود، زیر گوش هدی گفتم

 .و در نیارانقدر حرصش ر-

 :هدی دستش رو به معنی برو بابا تکون داد و رو بهم کرد و گفت

 .ولی توروخدا تو دیگه زیر گوشم حرف نزن-

 :با اخم ظاهری خودم رو لوس کردم و گفتم

 اِ... فقط حواجونت باید زیر گوشت حرف بزنه؟-

 :خندید و بعد مکثی گفت

 .ناروا ولش کنم کهتونم بین اون همه آدم کارش کنم خب؟ نمیچی-
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ترسید چیزی از دستش در بره و حوا چیزیش بشه. خب منم همین کردم. میگفت خب! درکش میراست می

 :حس رو داشتم. باالخره ماها چندوقت با هم زندگی کردیم. حسودیه همیشگیم رو کنار گذاشتم و بهش گفتم

 .نگرانش نباش، از پس خودش بر میاد-

 :سکوت بسنده کرد. مراد چندتا تیکه از پیتزاش رو خورد و رو به تیرداد و من گفت با لبخند نگام کرد و به

 .بچه ها امشب رو استراحت کنید که فردا باید برید سراغ هال و شیئان-

 :نگاه پرنفوذش رو زوم کرد روم و بعد گفت

 .هاورده، برای ساخت قرصری. به عنوان کسی که تیرداد برای ادای قولش آملیسا توام از فردا با تیرداد می-

 .اوه اوه! پس قراره منم وارد بازی بشم. خدا خودش بخیر کنه

 :بعد گفتن این حرف، هدی سریع سرش رو آورد باال و گفت

 !شهپس من باید با ملیسا هم در ارتباط باشم. دیدی که اگه حواسم بهشون نباشه چی می-

ی دلم گفتم عمرا قبول کنه؛ اما دوباره هدی خودش به مرادم نگاهی خشمگین و تندی به هدی انداخت که تو

 :حرف اومد و با لحنی آروم گفت

 !لطفا-

 برای یه لحظه رنگ نگاه مراد عوض شد. یعنی امکان داشت قبول کنه؟

 :تیرداد صداش رو صاف کرد و گفت

 .گه مراد! با یکیمون باید در ارتباط باشهراست می-

 :اباوریم سری تکون داد و گفتبعد مکثی مراد باالخره توی اوج ن

 !خبخیلی-

 :صبر کرد و نگاه نامحسوس و کوتاهی به هدی انداخت و بعد رو به من ادامه داد

 .جا خارج بشه کار باید هرچه زودتر تموم بشه. این محموله نباید از اینتمام سعیت رو بکن! این-

 :مصمم گفتمتفکرانه سری تکون دادم که هدی هم نگاهش رو حس کرد و بعد 

 !چیزی تا تموم شدنش نمونده-

*** 

 هدی

هولی با احساس ویبره چیزی چشمام رو باز کردم. دستم که زیر سرم خشک شده بود رو تکون دادم و هول

تاب. تابم رو چک کردم. یه سنسور جدید فعال شده بود. خواب نکردم از سرم پرید و خم شدم روی لپلپ
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جاست. وا یعنی چی؟ یهو ویندوزم اومد باال و فهمیدم این  تش مال همینروش که کنکاش کردم دیدم مختصا

تاب سنسور مال ملیساعه. نفسی از سر آسودگی و خوشحالی کشیدم و سرم رو از روی میز کارم که روش لپ

. وقوسی دادم که چیزی از روم افتادوصل به شارژ، پرینتر، هدفون و کلی چیز دیگه بود برداشتم و به بدنم کش

م کردم که دیدم یه پتو از روم افتاد. من تا جایی که یادم میاد آخر شب من و با تعجب نگاهی به زیر صندلی

 !جا توی حال خوابیدیم ولی چیزی روم نداده بودم مراد، این

زم تند یعنی ملیسا اول صبحی انداخته روم یا یکی دیگه یا شایدم... شاید، مراد؟ نه! این یکی امکان نداره؛ اما با

ها و حرفای چند برگشتم و نگاهی به پشت سرم کردم که آخرین بار جای مراد بود و همون لحظه صدای قدم

ها اومد. تعجبم رو پنهون کردم و از سرجام بلند شدم. مراد رو که حاضر و آماده دیدم، هول نفر از باالی پله

 :فتمشدم و با نگاهم دنبال ملیسا گشتم که جلوتر از مراد بود. گ

 .شماها چرا من رو بیدار نکردید؟ بی خبر دست به کار شدین که سنسورت راه افتاده دیگه-

 :ی غمگینی کرد و گفتخندهملیسا تک

 .تو اصال نخوابیدی که بیدارت کنیم عزیزم-

 :با احساس نگاه خیره مراد، سرم رو تکون دادم که بحث رو عوض کنم و گفتم

 رید؟خب... دارید می-

 :ن تیرداد و رویا، مراد اومد جلوتر و من رو خطاب قرار داد و گفتبا اومد

 ای؟اهم... خب آماده-

 :ای به ملیسا کردم و گفتمتند اشاره

 .آره. بهش وصل شدم-

 :سری تکون داد که ملیسا از کنارش رد شد و اومد کنارم. منم چسبیدم بهش و گفتم

 .اصال استرس نگیر و فقط به حرفای من گوش کن-

 :سرش رو تکون داد و گفت

 ...باشه؛ ولی... ولی آخه-

بخش حوا رو راهی کردم. آخه من بیشتر از اونا حالم دقیقا مثل زمانی شده بود که با همین لبخند اطمینان

 .ترسیدم برن، نه! چنین چیزی جای احتمال هم نداشتترسیدم. میمی
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 :پشت سرش رفت. همون لحظه حوا توی گوشم گفت بایی باهام کرد و تیردادم با یه خداحافظی،ملیسا بای

 .دونم خوابی یا بیدار؛ اما االن اومدن من رو بیدار کردن که برم پایینهدایی، نمی-

قدر هول گفت. منم ایننگاهم روی مراد مونده بود که جلوی در وایساده بود و و داشت چیزایی رو به رویا می

 .گهشده بودم که نتونستم بفهمم چی می

 :بیخیالشون شدم و با ذوق گفتم

 صبح بخیر خوشگلم. معلومه که بیدارم، پس چی فکر کردی؟-

 :این رو که گفتم، صداش بشاش شد و گفت

 .قدر زود بیدار باشی هدی جونماز تو بعیده این-

اومدم جوابی بدم که همون لحظه کفشای مشکی مراد جلوی چشمم ظاهر شد. آروم سرم رو بلند کردم و خندم 

 :رو خوردم که مراد گفت

 ...گمرویا پیشت هست ولی کلی می-

 :مکثی کرد و گفت

 !مواظب باش-

 :بی توجه بهش، خیلی عادی گفتم

 .تونم مواظب خودم باشممن می-

 .کار کنم؟ رفت که رفت. بره به جهنمبدجور بهش برخورد و توی یه حرکت روی پاشنه چرخید و رفت. چی

 :همون موقع حوا گفت

 کنه مردی؟هدی ن-

 :طور که نگاهم خیلی بی مورد روی در خشک شده بود، گفتمهمون

 .ای جون هدی-

 !رفت؟صبر کن ببینم، مراد داشت کجا می

 :کنان گفتجیغحوا جیغ

 !کنی؟ زود باشکار داری میچی-

ال کردم و تابم و شنود حوا و ملیسا رو جدا جدا فعسرم رو تکون دادم تا افکارم جمع بشه. نشستم جلوی لپ

 .گذاشتم توی هر دو تا گوشام

 :دستم رو گذاشتم روی شنود حوا و تندتند گفتم
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کردم. گوش کن! ملیسا با تیرداد دارن میان امارت شیئان. اگه خب ببخشید، داشتم ملیسا اینا رو همراهی می-

 .جامتمام وقت این العملی نشون نده و عادی باش. به نقش بازی کردنت ادامه بده، منمدیدیشون، هیچ عکس

 :تو همین موقعیت رویا اومد کنارم و گفت

 .ای چیزی درست کنم بخوریمرم صبحونهتو راحت باش، من می-

 :لبخندی به روش پاشیدم و راهیش کردم که حوا سوتی زد و گفت

 آروم دختر! وایسا تجزیه و تحلیل کنم حرفات رو، چه خبرته؟-

ای ای رو یعنی گوشیه دیگهطریق وصل شدن به گوشی حوا، امواج دیگهاومدم چیزی بگم که سنسورای من از 

 .رو نشون دادن که این یعنی یکی داره میاد

 :داد زدم

 .حوا شیر آب رو باز کن و ساکت شو-

 :ای که گذشت، حوا گفتحوا ساکت شد و حدود یک دقیقه

 .هدی کسی نیست که-

 :مانند بیرون دادم و گفتمنفس عمیقم رو آه

جوری آرتام و آرشام رو خبر کنم تا چندتا سنسور کنم. باید یهخدا سکته میجوری به... بسه دیگه! اینوای-

 .درست و حسابی برام کار بزارن

 :حوا هم گفت

 .باشه. آره خوبه-

 :آروم و با خنده گفتم

 .خونسردتر از تو وجود نداره-

 :حوا دوباره کالفه گفت

 گی با خودت؟چی می-

 :دادم و گفتم خندم رو قورت

 .رسنهیچی، زود برو پایین دیگه! ملیسا اینا االن می-

 :زمان با صدای باز شدن دستگیره در، گفتهم

 باشه باشه گرفتم. تو هستی دیگه؟-
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 :با گفتن آره هستم، با ملیسا ارتباط گرفتم و گفتم

 ...ملیسا جواب من رو نده؛ ولی بهم گوش کن-

 حوا

بهونه صبحونه خوردن رفتم پایین که ملیسا و تیرداد رو جلوی در و هال، هانجی و یکی، آروم از پله به خیلی آروم

خواست همه دو تا محافظ رو هم جلوشون به عنوان میزبان دیدم. با دیدن ملیسا دلم هری ریخت پایین. دلم می

 .چیز رو بزارم کنار و بپرم روی سروکولش

 «.ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد چه ذوقی دارد؟ دیدار یار غایب، دانی» :توی دلم زمزمه کردم

نگاهم رو ازش گرفتم و بغضم رو پس زدم. خودم رو زدم به بیخیالی تا ملیسا هم هوایی نشه؛ ولی تا این از 

 .شدم تا هدی و ملیسا هم ساکت بموننذهنم گذشت یاد قدیما افتادم. روزایی که توی مدرسه، من ساکت می

 :ن خاطرات، لبخندی زدم و با استرسی ساختگی رو به هال گفتمبا یادآوری ای

 .شم برای صبح بخیر گفتن اومده بودمببخشید هال، انگار مهمون داری. مزاحمت نمی-

 :آمد گوییش نگاهی به من کرد و تند گفتهال در بین خوش

 .نه عزیزم، خوش اومدی. بیا که مهمونای خاصی داریم-

 :تکون دادم. با دیدن ملیسا با قدمایی آروم رفتم سمتش و گفتم لبخند الکی زدم و سرم رو

 .سالم، خوشبختم-

 :من کنان گفتملیسا هم من

 .سالم... ممنون-

به تیرداد هم سالمی کردم و کنار هانجی روی مبل نشستم. با قرار گرفتن همه، هال که روبروی من بود خطاب به 

 :تیرداد گفت

 کت توی این محموله قبول کردی، درسته؟خب انگار شرطمون رو برای شرا-

 :تیرداد محکم جواب داد

 .دیده آوردمبله البته! چون براتون یه داروساز آب-

طور نامحسوس نگاهی به من کرد. قیافم رو سوالی کردم ای به ملیسا که سرش پایین بود، کرد و بعدشم بهاشاره

 :و به هال زل زدم که ادامه داد

 ردی؟ مطمئنه؟دختره رو از کجا آو-
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 :تیردادم مطمئن سر تکون داد و گفت

 .پس فکر کردی چرا دو هفته شماها رو ول کردم و رفتم؟ رفتم دنبال یه داروساز ماهر دیگه-

 :ای به ملیسا ادامه دادای کرد و بعد از اشارهیکم مکث کرد و با حالت التی، خنده

 .رهره. پولش رو بگیره، میامتحاناش رو پس داده، خیالت تـ*ـخت. کس و کارم ندا-

شد که فکر کنم هدی بالنسبت خرش کرد که ساکت آمیزتر میملیسا همون لحظه داشت رنگ چهرش تعجب

 .سرش رو انداخت پایین و بیخیال به اطرافش زل زد

 :زاده هم همون موقع گفتهدی حالل

 .گم پس مراد کجاست؟ اونم رفت بیرون آخهمی-

زده داد؛ ولی وایسا، نکنه دوربین ساعتم دست توعه؟ یه اهمیتی به این بدبخت فلکاوهوع، چه عجب هدی خانم 

 :پاتیمون قویه هدی خودش گفتماشاال بس که تله

 .آها، راستی کنترل دوربین ساعتت دست منه، گفتم بدونی-

و  خندم رو قورت دادم که همون لحظه تیرداد در ادامه حرفش خط فرضی به معنی مرگ زیر گلوش کشید

کنه؟ انگار خوب هال رو راضی کرد که چشمکی هم تحویل هال داد. نه بابا، این تیرداد خدایی داره نقش بازی می

 :ای سر داد و گفتی با عشوهاون خنده

 .وای اگه بابا بشنوه-

 :تیرداد نهایت سوء استفاده رو کرد و گفت

 عرفی کنی؟قصد نداری پدر محترم جناب گانگستر رو به ما م پس هال جون-

 :رفتم توی بهت که هدی گفتگرفت و منم داشتم میاول داشت خندم می

گانگستر لقب شیئانه که به تیرداد گفتن. این رو بدون؛ ولی تعجب کن و با چاپلوسی سعی کن اون هال رو طرف -

 .خودت نگه داری

 :توی ذهنم تشکری ازش کردم و رو به هال گفتم

 جا چه خبره؟ اینببخشید من اصال متوجه نشدم، -

 :هال که به وجد اومده بود و سرحال بود، گفت

جا، قراره که یه داروی جدیدی رو بسازه تا باهاش  عزیزم ببین این خانمی که با این جناب، تشریف آوردن این-

در  ها روسری مزاحم رو کم کنیم و توام قراره بابت پوالی هنگفتی که گیرت میاد اعضای بدن این مزاحمسر یه
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 ...بیاری. بقیشم که به جناب گانگستر یا

 :نگاهش رو به من دوخت و گفت

 .همون شیئان و من مربوطه-

 :تیرداد هم با پررویی گفت

 من نفهمیدم چی گفتیا؟-

 :هال الکی دستش رو روی شقیقش گذاشت و گفت

 .کیوگفتم آقای آیاگر قرار بود بفهمی بلندتر می-

وشلوار مشکی وارد شدن. اول دست کت لحظه در امارت باز شد و سه تا پسر یهتیرداد زد زیر خنده که همون 

تق کفشاشون اومد و بعدم خودشون پشت سر هم وارد شدن. نفر آخر هم از بینشون رد شد و وایساد. صدای تق

 :عینکش رو برداشت و با اخم اول نگاهی به همه کرد و بعد رو به هال که روبروش بود، گفت

 ...گفتم وای به حالتون اگه بفهمم بازمهال، -

ای و اون موهای صاف که توی صورتش زده سر بلند کردم. با دیدن اون چشمای قهوهبا شنیدن صداش، بهت

که! این لی آنه. تازه فهمیدم چرا قیافش برام آشنا بود. ما ریخته بود، بی اختیار فکم به زمین چسبید. وای این

بودیم و من فراموش کرده بودم. اون روز توی اون کافه دیدمش؛ ولی چهرش رو خب عکس همه اینارو دیده 

کنه، یادم بمونه. تف یادم نبود! هرچند نباید هم چهره یه آدم بدذات که از کارش برای نفوذ پدرش استفاده می

 !به اون ذاتت

 :هدی گفت

 .وای حوا، لی آن چه بدموقع رسید-

 :توی دلم گفتم

 .خبر مرگش برسه-

کیوش هم زیر ون موقع نگاه آن هم خورد به نگاه من؛ ولی طرز نگاهش سوالی شد. خب پس به حمد خدا آیهم

 .صفره

 :یهو هدی گفت

 .خواد تابلو کنه تو رو دیده، توام فعال تا هال فضولی نکرده لو ندهحوا آن نمی-

 :وپاش رو گم کرد و رو به تیرداد و ملیسا گفتهمون لحظه یهو هال دست

 .کنمی خب؛ خوشحال شدم دوستان، بعدا خبرتون میخیل-
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 :تیرداد هم بلند شد و رو به آن گفت

 .اِ سالم-

 :این رو گفت و بعد رو به هال آروم زمزمه کرد

 واقعا؟ بریم-

 :هال هم که انگار واقعا عصبی و در حال حرص خوردن بود، گفت

 .کنمآره... آره برید دیگه، زود خبرتون می-

 .اکراه قبول کرد و رو به ملیسا فرمان رفتن داد تیرداد هم با

 :آن دوباره گفت

 ، بابا کجاست؟هال-

 :همون موقع هدی هم توی گوشم گفت

دختر به چی ماتت برده؟ عکس آن رو بگیر دیگه! اه... یادم رفته بود به مراد بگم که تو آن رو دیدی. حاال که -

 .فتهدونم اصال کجا رکنه؛ ولی نمیبیاد بیچارم می

 :ناخودآگاه خندم گرفت و بعدش دستم رو به بهونه کنار زدن موهام باال آوردم و منتظر موندم تا هدی گفت

 .خوبه، گرفتم-

دستم رو که انداختم، هال، تیرداد و ملیسا رو همراهی کرد و اومد بره سمت آن که خود شیئان که احتماال با 

 .دوربینا متوجه پسر یاغیش شده بود، پیداش شد

 :تیرداد سوتی زد و گفت

 واو! هال ایشون جناب گانگسترن؟-

دادم، هال برعکس من با استرس بیرونشون در حالی که خندم رو از نقش بازی کردن محشر تیرداد قورت می

جا ها، دوباره حس غریبی گرفتم؛ ولی با دیدن صحنه روبروم، مغزم آژیر شد. واو! اینکرد. با بیرون رفتن بچه

دونم چرا؛ ولی حس کنجاویم یا ده؟ نمیگنده داره به پسر کوچیکش جواب پس میاون شیئان کله چه خبره؟

کارس؛ ولی همون موقع هال اومد فهمیدم این کیه و چیبهتره بگم فضولیم زیادی زده بود باال و باید زودتر می

 :سراغم و خیلی آمرانه گفت

 !با هانجی برو زیر زمین-

ود دنبال اون دو تا رفت طبقه باال. بیشعوری حوالش کردم و زورزورکی راه افتادم که این رو گفت و خودشم ز
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دفعم دستش چیزی مثل همون سنسور دفعه قبل بود. چون دوباره پشت سرم هم هانجی اومد. فکر کنم این

نفس  کنن! هدی جونم زود باش!ی کوتاهی رفت و احتماال خاموش شد. خب دارن امتحانم میگوشوارم ویبره

عمیقی کشیدم و از در رفتم بیرون که یکی از محافظا من رو راهنمایی کرد سمت پشت باغ. خب حداقل خوبیش 

جا باشه که دیگه محشره! چند قدم دیگه که رفتیم، درست  شیم و اگر چیزی هم ایناینه که از خونه خارج نمی

شد که سریع خودم رو مشغول داشت بلند میکنار استخر محافظه نشست و کاشیه زیر کنتور آب رو فشار داد. 

کم کاشی ها هم کنار رفتن و پله ور رفتن با موهام نشون دادم تا هدی این صحنه رو ببینه. با کنار رفتن اون، کم

 :طور که تو بهت فرو رفته بودم، گفتمها تونلی رو دنبال خودشون ساختن. همون

 من... من برم پایین؟-

 .کردمتر بازی میایما برای نقشم باید حرفههرچند توی بهت بودم؛ ا

 :هانجی سری تکون داد و گفت

 .، بیا پایین که جناب هونگ منتظرتهنترس-

ها، هوم! هونگ، برادر و شریک شیئان و پدر سانگ. از روز اول دیگه ندیده بودمش. با قدم گذاشتن توی پله

ان ضبط فیلم یا عکس بود. در حالی که خون خودم رو ی ممتدی رفت که به معنی پایساعت توی دستم هم ویبره

 :خوردم، هدی بالخره زبون باز کرد و با شادی گفتمی

آروم با حالت ترسیده برو پایین. جا مثل اتاق فراره؛ ولی خب پایین امنه. آروم واو! حوا ببین چه مافیا بازیه! این-

تونن بکنن چون از پایین هم در این تونل مخفی باز یخوان یه جراحی انجام بدی. کار خطرناکی نماحتماال می

 .شهمی

گه وقت به من میده؛ اونزده داره نقشه رو توضیح میکنم، این دختر ذوقیعنی وقتی من دارم سکته می

 !الخالقخونسرد. جلل

جا شبیه  اینگه. طراحی سری تکون دادم و آروم پام رو روی پله سوم گذاشتم و بعد پله چهارم؛ ولی راست می

ی هشتم و آخر که رسیدم، نگاهم رو کشوندم به آدمی که تونل اتاق فرار توی یه فیلم طراحی شده. روی پله

 .روی تختی پر از تجهیزات پزشکی دراز کشیده بود و باالی سرش هم آرتام و آرشام حضور داشتن

 .زمان چشم تو چشم با هونگ شدمسر بلند کردم که هم

 :من کنان گفتمنشون دادم و منخودم رو متعجب 

 ش... شما... شما؟-
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 :ی مضحکی کرد و گفتهونگ خنده

 .که داش شیئان خوب بلده دورش رو با کیا پر کنهنه، خوشم اومد. مثل این-

 :تر و گفتمخودم رو متعجب

 ...داش شیئان؟ جناب شیئان، داداش-

 :حرفم رو قطع کرد و گفت

 .ت ندارم. زود باش بیا زخمم رو یه چکی بکن هنوز درد دارهآره؛ ولی دیگه فضولی موقوف! وق-

جا  که بخوره؛ ولی البته احتماال اون به بهونه این اومده اینجوریه، وای به حال اینیعنی واقعا که. تیر نخورده این

 :که من رو امتحان بکنه. خندم رو به زور محو کردم که هدی همچنان گوشم رو مورد هدف گرفت و گفت

 .طولش بده دختر، خرش کن-

 :ی مصلحتی کردم و رو به پسرا گفتمسرفه

 ...داداش لطفا به جناب-

 :بازم حرفم رو قطع کرد و گفت

 .هونگ صدام کن-

 :ها گفتماوم خوبه، اسم واقعیش رو گفت. سری تکون دادم و رو به بچه

 .بدید به من به جناب هونگ سرم وصل کنید، انگار رنگشون پریده. اون فشارسنج رو هم-

ها درباره شدت هونگ هم با خیال راحت گرفت خوابید. منم خودم رو زدم کوچه علی چپ معروف و با بچه

کردن. دوباره منم الکی یه بار پانسمان کنار روی بازوی هونگ رو زخم هونگ حرف زدم و اونام فقط تایید می

ومد پایین. با دیدن من باالی سر عموش، یه ابروش رو آروم از پله ها اکه یهو آن آرومباز کردم و بستم تا این

 :داد باال و گفت

 کنی؟کار میجا چی عمو جون، این-

 :هونگ هل شد و گفت

دیدم چیزه... امم... بابات کارت داره، گفتم تنهاتون بزارم و بگم این خانم محترم فشارم رو بگیره یه وقت باال -

 .نباشه بی عمو بشی

 :هدی به جای من گفت

 .قدر خندیدیمهرهر بامزه، چه-

 .برای بار هزارم خندم رو از دست این دختر خوردم و نگاهم رو دادم به هونگ
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 :اومدم چیزی بگم که آن با پوزخند گفت

 .بابام کاری نداشت. من باهاش حرف زدم. دیگه وقتش بود صلح کنیم-

ا هزار تا چشمک و زخمک به من اشاره ها، نشست روی تـ*ـخت و چشماش رو مالید. بگرفتههونگ عین برق

 :کرد. منم خودم رو زدم به اون راه که هدی گفت

 .شیمآره... آره... نقش بازی کنید، ما هم که حتما خر می-

 :خندم گرفت که آن برعکس من، با اعصاب خورد گفت

وقت االن جلوش کنه، اونای که گفتم نباید دست بهش بزنید رو آماده میهان چیه؟ این دختر داره اون محموله-

 .کنی؟ بعدشم حاال که دیگه کاری باهاتون ندارم، اومدم صلح کنیم. بابام هم قبول کردهیس هیس می

 :منم همین حین استفاده کامل از موقعیت رو بردم و نگاهی متعجب در عین حال مظلوم به جمع انداختم و گفتم

 محموله؟-

 :زیر گوشم گفتهانجی من رو برگردوند سمت میز کارم و 

 .خیالش، تو کارت رو بکنهمون جسدا که جراحیشون کردی، مال این محمولن. بی-

در حالی که واقعا حرصم گرفته بود، چیزی شبیه اوهوم از دهنم در اومد و مشغول جمع کردن وسایلم البته با 

اهش رو از من گرفت و معطلی شدم که نگاه سنگینی رو حس کردم. برگشتم که چشمم خورد به آرتام. تند نگ

ای که توش قیچی و باند بوده رو کنار زده و داره مشغول کاری شد. یکم روش زوم کردم که دیدم انگار سینی

 .ندازهشده رو توی کمد میچیزی شبیه یه کاغذ مچاله

 :همون موقع هدی هم گفت

 .کنهلفتش بده حوا! آرتام داره یه شنود نصب می-

خوای سر همه این امواج ها باشی تا به موقع از کار طور میکن ببینم هدی چهآها پس همون؛ ولی صبر 

بنداریشون؟! اگه هانجی و هال یه ردی ببینن واویالعه! بعدشم صبر کن ببینم تو مگه با آرتام و آرشام هم حرف 

 زنی؟می

 :با بلند شدن هونگ از روی تـ*ـخت فکرام رو جمع کردم که گفت

 گی؟می آن واقعا داری جدی-

 :آن بعد پوزخند کوتاهی، گفت

دونم؛ ولی منم اعتماد کردم پس شماهام بکنید. به هر حال یه پیشنهاد بود. من اعتماد سختیه، مگه نه؟! می-
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 .رفتم، خداحافظ

 :همون موقع هدی داد زد

 .بسه دیگه برو-

 :با هشدارش دیگه وقت رو تلف نکردم و رو به پسرا گفتم

 .خب بیاین بریم-

 :ا جلوتر از من راه افتادن و من پشت سرشون. اومدم پام رو روی پله اول بزارم که آن گفتپسر

 خوب اعتماد اون آدم رو به این زودی جلب کردی. از دختر گستاخی مثل تو بعید بود. تو کی هستی؟-

 :با حرص گفتم

 .درمورد شخصیتم ازت نظر نخواستم-

 :پوزخندی زد و گفت

 .بدم ولی من دلم خواست نظر-

طور خبر نداری برن، چهنقدر هم بقیه ازت حساب میجا و ای زود میای اینقدر زودبهیکی نیست بگه تو که این

 .ایفهمم تو یکی این وسط چیکارهکنم؟ دادستان موذی! باالخره میکه من دارم روی این محموله بزرگ کار می

 :زده گفتهدی هیجان

 .سرش نزارحوا، سربه-

 :کشیدم و گفتم نفس عمیقی

 .لطفا برید کنار چون من وقت اضافی ندارم-

 :جلوم رو گرفت

 .منتظرم خودت رو معرفی کنی-

 :دستام رو مشت کردم که هدی گفت

 !حوا بپیچونش-

 :حرصی زمزمه کردم

 .طور تصادفی با جناب شیئان آشنا شدم و ایشون به من پیشنهاد کار دادنمن دکتر یو ریتا هستم. به-

 :تکون داد که موهای مشکی روغنیش از توی صورتش کنار رفت و بعد گفتسرش رو 

 .زدمحدس می-

ها گرفت. اخمی کردم و از کنارش رد بعد از این حرف، بالفاصله دستش رو به نشونه بفرمایید به سمت پله
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 .شدم

 :وسط پله ها دوباره گفت

 ...خب خانم یو ریتا-

ها، من رو از جلوی در مخفی کشید کنار و با دیدن چهره کنجکاو پله نگاهی به پشتش کرد و وقتی رسیدیم باالی

 :من، تو یه حرکت سرش رو آورد جلو و مثل موشک زمزمه کرد

جا ببینمت. پدر من نباید از این دیدار خبردار بشه. خیلی مهمه! حتما هرطور  خوام فردا عصر بیرون از اینمی-

 !کیانگ بیا بیرون. اون تو رو پیش من میاره ای باشده به بهونه خرید یا هرچیز دیگه

 .قدر حرکتش یهویی بود که نفسم بند اومده بود. صورتش توی یه قدمی صورتم بوداین

 :همون موقع به محض باال اومدن هانجی، خودش رو کشید کنار و گفت

 .خیلی خب، خوشحال شدم-

 .خودش و هم دو نفری که دنبالش بودنجا دور شد. هم  کم از اونو بعد پشتش رو به ما کرد و کم

ده؟ اصال این آدم کیه؟! طرف آدمای سفید پس کیانگ آدم اینه؟ همون غول بیابونی که جلوی در کشیک می

 !ماجراعه یا آدمای سیاه؟

 :درپیچ خودم، هدی گفتیهو بین افکارای پیچ

 .میام سراغت فعال برو استراحت کن حوا وایسا، االن مراد و ملیسا اینا رسیدن. بزار با اونا حرف بزنم.-

 !این رو گفت و یهو غیب شد. هدی توام خیلی عجیب شدی. خیلی عوض شدی

 هدی

های به محض شنیدن صدای تیکاف الستیک توی حیاط، با حوا خداحافظی کردم و به محض روشن کردن اعالن

 بودم. دلتنگ ملیسا بودم یا نگران مراد؟قدر هول دونستم چرا اینتابم مثل قرقی از جا پریدم. خودم هم نمیلپ

 !شدم؟اصال من چرا باید نگران سوار سیاه می

 چون ناراحتش کردم و گفتم برو به جهنم؟

با اومدن رویا از آشپزخونه، سرم رو تکون دادم تا افکارای پوچم بپره. مراد جلوتر از همه وارد شد و بقیه هم 

ش جلب شد. چرا امروز بهش دقت نکرده بودم؟! اون کت پشت سرش. با دیدنش تمام هوش و حواسم به

مدادی و پیراهن مشکی. شلوار لی مشکی و شال گردن مشکی. تیپش محشر بود! به معنای واقعی محشر نک

 !بودغ ولی از کی تا حاال من عاشق رنگ مشکی شدم؟
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از زیر نگاه برندش کشیدم نه انگار واقعا به دیوونگی محض رسیدم. تندتند سرم رو تکون دادم و نگاهم رو 

 :بیرون. با اومدن ملیسا، دوییدم سمتش و گفتم

 چه خبر میسی؟ خوبی؟-

پچ سرش رو تندتند تکون داد که این یعنی اتفاقای مهمی افتاده. رو به تیرداد و مراد که داشتن با رویا پچ

 :کردن، گفتممی

 طور پیش رفت؟خسته نباشید. کارا چه-

 :جاش گفتکه مراد به تیرداد اومد چیزی بگه

 .بیاین بشینید تا براتون بگم، اتفاقای مهمی قراره بیافته-

 طور بگه؟همین رو گفت و گرفت نشست. اه! اصال مگه قرار بود چه

 :اما بازم نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم و ناخودآگاه رو به مراد گفتم دنبالشون راه افتادم و کنار ملیسا نشستم؛

 رون امارت شیئان بودی؟امم... شما بی-

 :سرش خودکار و هیستریک به طرفم چرخید و گفت

 طور؟ از کجا متوجه شدی؟چه-

 :من کنان گفتممن

 .دیدم؛ اما شما نبودیخب.... من... خب از دوربین حوا امارت رو می-

 :لبخند کوتاهی زد و گفت

 .شناسن و قرار نیست بشناسنونا من رو نمیوآمد ها رو زیر نظر بگیرم. اآره، بیرون توی ماشین بودم تا رفت-

 :سری تکون دادم و یهو از روی کنجکاوی باهاش خودمونی شدم و گفتم

 چیزی هم دستگیرتون شد؟-

لبخندش پررنگ شد و طبق عادت همیشگیش دفتر یادداشت روی میز کارم رو برداشت. خودکار که دستش 

گفت این انگشتر خاصه. ابت شد. یه حسی بهم میگرفت، دوباره نگاهم روی انگشتر عقیق قرمزرنگش ث

 :کشید، گفتطور که نقشه میهمون

 .آره، چیزی که فهمیدم این بود که آن، پسر کوچیکه شیئان، یه نفوذی توی خونه داره به اسم کیانگ-

 :گَرام به کار افتاد و گفتمبا گفتن این اسم، پردازش

 .فردا بیاد پیشش آره درسته، آن به حوا گفته بود که با اون-

 :ملیسا گفت
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 چی؟-

 :نگاهم رو بین همه ردوبدل کردم که تیرداد گفت

 گفته؟دقیقا آن به حوا چی-

ای به برگه توی دست مراد که پرینت گفتگوهای امروز من با حوا و همچنین حوا با بقیه بود، کردم و اشاره

 :گفتم

زمزمه کرده که فردا هرجور شده با کیانگ بیاد بیرون، جورایی دور از چشم بقیه زیر گوش حوا پنهونی... یه-

 .خواسته پدرش نفهمهانگار کاری باهاش داشته که می

 :رو به مراد که بد تو فکر بود، گفتم

 .شه الکی ریسک کنیمشاید همش نقشس که حوا رو گیر بندازن، نمی-

 :ها رو پرت کرد روی میز و گفتمراد برگه

دادستانه که مخالف پدرشه. اون تا حاال چندبار مانع کاراش شده و فکر کنم مدارکی هم نقشه نیست. آن یه -

دونم چرا به علیه پدرش داره، چون پدرش، مادرش رو به قتل رسونده. شایدم بخواد به ما کمک کنه؛ ولی نمی

 .حوا پیشنهاد داده

 :یهو گفتم

درم صلح کنم. در ضمن حتی اگه حرفاتون درست باشه، آقا مراد، امروز آن جلوی حوا گفته بوده که اومدم با پ-

جور دادستانیه! دونیم اون چهکه ما نمیاین به معنی اینه که اون یه چیزی از حوا دیده که این حرف رو زده و این

 .تونه همه کارهای پدرش رو نادیده بگیرهاون می

 :گفتگرانه چیزی بگه که تیرداد زودتر مانع شد و مراد اومد مداخله

 !خواد به حوا پیشنهاد بده که با اونا کار نکنهشاید فقط می-

 :رویا هم سری تکون داد و گفت

 .قدر زود عقب نکشین. باالخره باید یه ریسک بکنیمآره؛ این-

در حالی که بدجور کالفه شده بودم، نگاهم رو که روی ملیسا ثابت شده بود، برگردوندم سمت مراد که خودش 

 :گفت

خواد به حوا صدمه ای دیدم که میترین نشونهرم. اگه کوچکتیمش بره سر قرار؛ اما منم باهاش میفرسمی-

 کشمش بیرون. خوبه؟بزنه، می
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 :رویا گفت

 زنی؟چی رو می واقعا؟ قید همه-

 :زمان سری تکون دادن که مراد ادامه دادتیرداد و مراد هم

 .های گروه اولین اولیتهآره، جون بچه-

ساس خوبی بهم دست داد. احساس کردم مراد دلواپسیم رو درک کرد. دروغ چرا؟ تحسینش کردم؛ اما یهو اح

 :تیر آخر خودم رو هم زدم و گفتم

 .منم باهات میام-

 :مراد بدون وقفه عین ربات تکرار کرد

 .شهوجه! نمیبه هیچ-

 :از شانس خوب من، ملیسا هم صندلیش رو چنگ زد و گفت

 !نه، هدی-

 :رو داشتم! بریم برای مرحله پافشاری، راضی کردن آدما و بالنسبت خر کردنشون کار من بود. گفتم توقعش

 .خوام تو اون صحنه باشمشه، منم میام. میچرا می-

 :این وسط تیرداد فرشته نجاتم شد و رو به مراد گفت

مور کردی تو خونه مواظب هدی بابا، مراد! ببرش گنـ*ـاه داره. دلواپس رفیقشه خب. تو این جا رویا رو ما-

 .شمچی می باشه، حاال خودت مواظبش باش. در ضمن خودت گفتی اگه دیدی چیزی شد بیخیال همه

 :مراد دستی توی موهاش کشید و گفت

 داداش تو طرف منی یا هدی؟-

 :با بهت گفتم

 رویا مواظب من بوده؟-

 :ای بار تیرداد کرد و زیر لـ*ـب گفترویا سلقمه

 .لقدهن-

 :خنده ای کرد که گفتمملیسا تک

 .من از پس خودم بر میام-

 :مراد خندید و گفت

 !البته-
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 :بازم همچنان از حرص در حال انفجار بودم که رویا بلند شد و گفت

 .تیرداد، پاشو برو غذا بگیر و بیار. زود باش بابا! صبحونه نخوردیم-

 :و گفتتیردادم برای عوض کردن بحث، دستش رو به سرش کوبید 

 تونیم بگیم با پیک برامون بیارن، فقط من باید برم غذا بگیرم؟ای خدا، حاال که نمی-

 :طور که لم داده بود، گفتمراد همون

 خوای من برم بگیرم؟پس نه داداش، می-

 :تیرداد کالفه گفت

 این االن تالفیه؟-

 :مراد خندید و گفت

 .دقیقا-

 :تیرداد مایوسانه بلند شد و گفت

 .کنمبابا، رفتم که اگه نرم خودم غش می باشه-

 :رویا زد زیر خنده و گفت

 .بای داداش-

 :تیردادم از پشت سرش دست تکون داد و گفت

 .بای همگیبای-

 :رویا هم رفت سر وقت آشپزخونه و گفت

 .منم برم میز رو بچینم که گشنمه-

 :ملیسا با خنده زمزمه کرد

 .قربونت برم، تو که همیشه گشنته-

 .این حرفش هممون زدیم زیر خندهبا 

 :هام یهو مراد از جاش بلند شد و گفتبین خنده

 .رم لباسام رو عوض کنم و بیاممن می-

 :تند ویندوزم به کار افتاد و دوییدم دنبالش. جلوش رو گرفتم و بهش گفتم

 ریم درسته مراد؟پس با هم می-
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شدم و یهو بدون هیچی اسمش رو به زبون آوردم؛ ولی با  جا همه با هم صمیمی شده بودن، منم هول قدر ایناین

دونم چه حسی بود؛ ولی هرچی بود یه ثانیه گفتن اسمش بدون هیچ پسوند و پیشوندی یهو دلم لرزید. نمی

 :شم. تندتند اضافه کردمکردم از خجالت دارم آب میخوشی بود. در حالی که حس می

 .آقا... آقا مراد-

 :پایین بود، لبخند پررنگ مراد رو حس کردم که بعدش گفتدر حالی که سرم 

 .ریمبا هم می-

 .شدبا ذوق برگشتم و به طرف ملیسایی دوییدم که داشت از خنده منفجر می

 ملیسا

رسید. هدی یهو خودمونی شد و بعدشم شد عین وای خدا! یعنی هرچی توی عمرم دیدم، به پای این صحنه نمی

 .گوجه

 :نشست کنارم و گفت

 .اِ ملیسا نخند دیگه-

 :ی ملیحش کردم و یهو توی دلم گفتمنگاهی به خنده

 !نکنه عاشق بشی هدی-

 :وقتی نگاه خیرم رو حس کرد، گفت

 .قدر که عزیزمدختر گفتم نگاهت سبکه؛ ولی نه این-

 :توی دلم جواب خودم رو دادم

 من چی؟ منم عاشق شدم؟-

 :ید ور دلم و گفتهدی دستش رو جلوم تکون داد و بعد یهو پر

 !ها خیلی خالیه. آخه از ما بعید بود این دوریجوری تنها نبودیم. جای حوا و بچهآخ خیلی وقت بود این-

 :منم نزدیکش شدم و گفتم

 .خواست با هم تنها بشیمآره، خیلی وقت بود دلم می-

 :زود نشست و گفت

 شده؟چی-

 :سرم رو انداختم پایین و گفتم

 .خواستم اول مطمئن بشم بعدا بهتون بگمدونم بگم یا نه! در واقع میبگم؟ اصال نمی جوریاومم... چه-
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 :هدی بازوم رو کشید و گفت

 دونم بگم یا نه؟گی نمیکنی، بعد تازه میشی. تا حد مرگ آدم رو کنجکاو میخدا تو آدم نمیوای ملیسا! به-

 :خندیدم و گفتم

 .البته تو زیادی فضولی-

 :و لوس کرد و گفتبا اخم خودش ر

 اِ میسی من فضولم؟-

 :زمان با زدن روی بازوی هدی، پقی زدم زیر خنده و گفتمطبق عادتم، هم

 نه عزیزم، کی گفته تو فضولی؟-

 :با حالت قهر پشتش رو به من کرد و گفت

 .خودت گفتی-

 :خندم گرفت که به ثانیه نکشید و دوباره برگشت. گفت

 خواستی بهم بگی؟نیومده، چی میاِ ملیسا، بگو دیگه تا کسی -

 :منی کردم و باالخره بعد یکم مکث گفتممن

 .جا، دارا رو توی ون دیدم اون شب... توی اون ون... قبل از اومدنمون به این-

 :دستش رو جلوی دهنش گرفت و گفت

 واقعا؟ کی؟ تو... تو خودت اون رو دیدی؟-

 :تبسم کوتاهی کردم و گفتم

 .اون روز موقع پیاده شدن، صدای حرف زدنش رو با مراد شنیدمنه ندیدمش؛ ولی -

تونستم اسمی برای این حس ناشناخته هدی دو دستاش رو گرفت جلوی صورتش و روی میزش خم شد. نمی

ترین عضو بدنه و خدا نکنه که به کار کنم خب؟ آخه دل نفهمشناختمش، چون ناشناخته بود. چیبزارم، چون نمی

زنه. وقتی پیششی، بهترین کال همیشه بهترین و بدترین لحظه زندگیت رو یکی برات رقم مییکی گیر کنه. 

لحظه رو داری و وقتی پیشش نیستی، بدترین لحظه رو. شاید دارا بی خبر گذاشت و رفت و این حق من نبود؛ 

خطرناکه. چرا گفتی پرسم چرا گفتی با من بودن پرسم. میجنگم تا پیداش کنم و بعد ازش میولی من براش می

 !تونم پیشت بمونم؟چون دوست دارم نمی

 :با یادآوری خاطراتمون، بغضم رو پس زدم و توی دلم زمزمه کردم
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 .که تو رفتی و دلم ثانیه بند نشد !به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد-

ده هم ستش میجنگم، چون اگه آدم برای چیزی که دوسش داره نجنگه، وقتی از دمن برای پیدا کردنش می

 .نباید گریه کنه. هرچی که بود، فقط این دخترا از ماجرای یک سال پیش من و دل نفهم من خبر داشتن

 :با این فکرا و خاطرات همچنان رو به هدی ادامه دادم

 ...مطمئنم دارا بود-

 :زدم رو گرفت و گفتهدی دستای یخ

 کنه؟کار میون چیملیسا، حتی اگه واقعا اون دارا بوده باشه، توی اون -

 :هام گذاشتم و گفتمدست آزادم رو روی شقیقه

 .گه به این حس ناشناخته اعتماد کنم و باورش داشته باشمدونم؛ ولی یه حسی بهم میدونم به خدا... نمینمی-

 :ایم خیره شد و گفتهدی که نگاش ثابت مونده بود، به چشمای قهوه

جا بودن؟ خب ببین تیرداد، آرشام  آموزشمون پنج تا نینجا بدون مراد، اون دونی چیه؟ یادته روز اولملیسا، می-

هوش شدیم، حوا گفت که یه نفر رو دید که تو رو  که ما بیروز بعد از این شن چهار نفر! اونو آرتام با رویا می

 .برد باال و از خونه زد بیرون. اون روز حوا گفت که انگار... انگار دارا رو دیده

 :م برای یه لحظه گرفت. زمزمه کردمنفس

 چرا... چرا به من نگفتین؟-

 :دستاش رو فرو کرد توی موهاش و گفت

جا ظاهر شده؟ ما باید حدسمون  گفتیم بعد اون همه ماجرا، دارا بدون دلیل اینگفتیم؟ میآخه... آخه چی می-

 .رو به یقین تبدیل کنیم خواهری

 :ها بهش زل زدم و گفتمزدهعین منگ

 تونیم بکنیم؟کار مییعنی چی؟ چی-

 :تبسمی کرد و گفت

 که باید بفهمیم االن دارا کجاست؟ تو عکسی از دارا داری؟قدم اول این-

در حالی که سرم رو عین بز انداخته بودم پایین، به چپ و راست تکونش دادم که نگاه سنگین هدی رو حس 

 .کردم

ای نبود که من ازش عکس نداشته داشتم. هیچ آدم و لحظه خب حق داشت. من توی گروهمون نقش عکاس رو

 !باشم؛ ولی خب این مورد استثنا بود
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 :هدی خندید و گفت

باشه... باشه فهمیدم خودم گیر میارمش؛ ولی به اون داراخان بگو اول مال منی تا اون. بچه پرو اومده خواهر من -

 .رو عاشق کرده و رفته

 :دستام رو انداختم دور گردن هدی و گفتم، طور که سرم پایین بودهمون

 .ایدونهبه خدا یه-

 :تابش بود گفتطور که بازم سرش تو لپهمون

 شم؟اوم، پس چی؟ فکر کردی من دو تا می-

 :اومدم چیزی بگم که با باال اومدن صفحه هک سایت، زمزمه کردم

 خوای سایت دانشگاه رو هک کنی؟هدی می-

 .یه روز جزو استادای دانشگاه ما بود که من و حوا باهاش کالس داشتیم دارا یا همون استاد فاتحی

 :خندید و گفت

 نابغه کی بودی تو؟-

 :هینی کشیدم و گفتم

 !ندازتت بیرونهدی اگه آقای پورنسب بفهمه، یه راست می-

 :اخم و تمرکزی که هنگام کارش داشت رو رها کرد و گفت

 !کنهرو اخراج کرده بود، آقای پورنسب هم می اگه خانم غفوری دوران راهنماییمون من-

بزرگ روی صورتم اومد. واقعا چه روزهایی داشتیم، چقدر ما پنج نفر  با یادآوری خاطرات اون روزها لبخندی

هامون همش هامون، قهر کردنموش آب کشیده شدن هامون،هامون، دعوا کردنی شیطنتشر بودیم! ولی همه

 .کردیم، حتی تو بدترین شرایطلم این بود که هم رو رها نمیبماند. فرق ما با همه عا

 :همراه با نگاهی که روی هدی مونده بود، خوندم

 بهر امتحان ای دوست، گر طلب کنی جان را،-

 .چنان برافشانم، کز طلب خجل مانیآن

ها وم، داشت از پلهوصدا و آرسرغرق فکرهام و زل زده به هدی بودم، که متوجه مراد شدم. مرادی که چقدر بی

 .اومدپایین می

*** 

 مراد
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در خونه رو باز کردم و اومدم رو به هدی بگم، زود باش که بریم. اما با دیدن اعضای خونه سرجام ایستادم. 

زد و احتماال چنان با هال هم حرف میکرد همتیرداد درحالی که دستش روی سرش بود و داشت خونه رو متر می

 .ذاشتمیقرار مداری باهاش 

گفت این رو بگو و اون رو نگو. خداوکیلی، رویای شکمو هم، پفک به دست جلوی تیرداد نشسته بود و هی می

اومد؛ ولی خب از حق نگذریم خوب نشد من این بچه رو ببینم و خندم نگیره. تیرداد تا سر مرگ از هال بدش می

هزار بار خداروشکر کردم که جاش نیستم و مجبور کرد. سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم و تو دلم رامش می

ای گشت که بالخره نگاهم ثابت شد، هام دنبال کس دیگهنیستم اون هال نچسب رو تحمل کنم. ناخودآگاه چشم

 :نگاه من، روی هدی ثابت موند. یه چیزی ته دلم نوا داد

 .شاید یه بار دست سرنوشت، برای من؛ یا ما هم خوب افتاده باشه-

که از دخترها فراری بودم. ین فکر یهویی، سرم رو تکون دادم و به خودم تشر زدم که پسر تو چت شده؟ منبا ا

شدم؟ دختری که هیچ صنمی با من نداره! وارد خونه شدم و سرفه نبودم مگه؟ اگه بودم چرا نگران یه دختر می

ی قت کارش شده بود پیچوندن همهاین چند و مصلحتی کردم که حواس همه به من جمع شد. ملیسا بدبخت، که

ای حواله هدی کرد و خودشم رفت یه طرف دیگه، تا تماسش رو قطع کنه. هدی های سه نفرشون، سلقمهتماس

خواستم حرفی بزنم؛ خطاب به حوا که زمان با من، که میکه هدفون تو گوشش بود، سرش رو اورد باال و هم

 :پشت خطش بود، گفت

 .افتیم. نترس توهم برو، از پسش بر میای خواهریه میحوا فهمیدم، االن را-

گفتم رفاقت من همیشه ادعای رفاقت خودمون رو داشتم. ادعای رفاقت و معرفت سه تفنگدار رو داشتم و می

ای وجود نداره. رفاقت من، تیرداد و دارا. ولی با دیدن این دخترها، انگار واقعا کم کم داره نظرم واقعی دیگه

 :ها، با هول وال بلند شد و گفتبچه ! هدی مثلشهعوض می

 .حوا، گفت کیانگ خبر داده که االن برن سرقرار-

 :خندم گرفت و گفتم

 .اومده بودم همین رو بگم، آن رو زیر نظر داشتم، االن از خونش خارج شد-

 :یه ابروش رفت باال و گفت

 واقعا؟-

 :دستم رو کردم توی جیب شلوار کتونم و گفتم

 .قعابله وا-
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 :تحسین آمیز و خاص شد، ولی یک ثانیه بعد به خودش اومد و گفت برای یه لحظه نگاهش

 .پس، من برم حاضر شم-

 :رفت، که یهو برگشت و گفتداشت مثال آروم آروم می

 .ری. ممنون که اومدیپیچونی و میکردم من رو میفکر می-

ای که طبقه باال. این دختر خیلی بچه بود، ولی بچه این رو گفت و دست ملیسا رو کشید و باهم، بدو بدو رفتن

کرد. انقدر تو بهت حرفش بودم، که یهو دیدم تیرداد دستش رو گذاشت رو شونم تر از سنش میکارهای بزرگ

 :هوا زمزمه کردو بی

 !ری تو بهت، خبریه؟داداش کجایی؟ این چند وقت زیاد می-

 :زدم و با جدیت بهش گفتم با صدای خندش، به خودم اومدم. دستش رو پس

 .کنی؟! پاشو برو سرکارت ببینمتیرداد، ساکت شو پسر. به چی هرهر می-

 :تا قیافم رو دید، ادام رو دراورد و گفت

 .رم پیش خواهر عزیزم. تو زودتر برو، که هدی خانم منتظرتوننمن که کاری ندارم دادا، می-

که با زیرکی جاخالی داد و رفت پیش رویا. با صدای تق تق  یهو داغ شدم و کوسن مبل رو به طرفش پرت کردم،

 :پاشنه کفشی، صاف وایسادم و آروم رو به تیرداد که به دیوار روبه روم لم داده بود زمزمه کردم

 !مگه دستم بهت نرسه، تیرداد-

 :ای به پشت سرم کرد و و بعد گفتن این حرف مثل قرقی در رفتوقتی منظورم رو گرفت، اشاره

 .وفق باشیدم-

 آن

هایی نرم و مطمئن از ماشین پیاده شدم و مهم آروم؛ با قدوار در باز شد و منطور اتوماتیکبا اشارم به در، به

مثل همیشه، تسه و یانگ هم پشت سرم پیاده شدن. با خوردن باد خنک به صورتم، لبخند کوتاهی که بیشتر 

رون فرستادم. سیگارم رو، با یک حرکت خاموش کردم و با چند شبیه پوزخند بود، زدم و دود سیگار برگم رو بی

دونم ایراد قدم بلند، خودم رو رسوندم به کافه معروف سئول، پایتخت کره جنوبی؛ این کشور نفرین شده. نمی

ولی  دونم،این رو نمی .از کشور بود، یا من. ایراد از من بود، یا والد من؟ یا شاید هم، تقصیر و تقدیر خود من بود

 !شهدونم؛ این بار دیگه چه من بمونم چه نمونم، این داستان و این بازی تموم میهر چی هست می

نگاهم رو به ساعتم دوختم، که دقیقا پنج دقیقه به هشت شب بود. خب خوبه، مثل همیشه هنوز وقت داریم. 

بدون وقفه، یا  .م و واردش شدمدستم رو به نشونه ایست رو به پسرها گرفتم و خودم در کافه خالی رو هل داد
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ای راهی پاتوقم شدم. یه میز دو نفره، کنار پنجره و گوشه کافه. جایی که اون دفعه برای اولین بار، هر کار دیگه

ای کس، چه زن و چه مرد جرئت نکرده بود روی حرف من، حرف دیگهاون دختر گستاخ رو دیدم. تا حاال هیچ

ترسیدن؛ اما اون دختر، نه! طبق عادتم، کافه برای ای رنگ من میم های قهوهبیاره. همه و همه، از جذبه چش

قرارهای من همیشه خالی بود. تو قرارهای من، فقط من بودم و طرف مقابل. کلت کمری مشکیم رو از کمرم 

 دراوردم و گذاشتم رو میز. صندلی رو عقب کشیدم و روش نشستم. درحالی که با پارچه مخمل مخصوص، کلتم

هام رو بستم و سرم رو به صندلی تکیه دادم و گوش سپردم، به صدای چک چک و آروم کردم، چشمرو تمیز می

 :خدمت گفتای بعد که بوی تلخ قهوه ترک به مشامم خورد، پیشهای بارون. لحظهآروم قطره

 ای نیاز ندارید؟قربان، قهوه تون. چیز دیگه-

م خمیده خمیده و آروم عقب رفت. هنوز لـ*ـب به قهوه نزده بودم، که به تکون دادن سرم، که اکتفا کردم اون

 :داد توی گوشم پیچیدصدای یانگ که کنار در جلویی نگهبانی می

 .آقا، دختره داره با کیانگ میاد-

 :نیشخندی زدم و گفتم

 .کاری که باید انجام بدید رو انجام بدین-

 هدی

 :آخر طاقت نیاوردم و بالخره پرسیدم

 !م، احیانا پلیس کره کاری به کار ما نداره؟گمی-

 :برگشت سمتم و بعد لبخندی پیروزمندانه گفت

ما قرار نیست کاری غیر قانونی انجام بدیم. ما فقط اومدیم دوباره مدرک هایی رو جمع کنیم، که به علت -

 .سری مشکالت از بین رفتنیه

 :و بنابراین دیگه سکوت کردم که ادامه داد فهمیدم عصبانیکرد، میاز فشاری که به فرمون وارد می

ده. در اگه دوباره این مدارک رو داشته باشیم، پلیس کره خودش شیئان و کل دار و دسته اون رو تحویل ما می-

 .ضمن؛ همین االن هم پلیس کره از کاراهی ما خبر داره

 :هام و گفتجدی زل زد تو چشمو بعد وقتی ماشین توی کوچه پشت کافه ترمز کرد، برگشت سمتم و خیلی 

 .کنی و با حوا در ارتباطیشی. فقط نظاره میبه هیچ وجه، به هیچ وجه توی هیچ شرایطی، از ماشین پیاده نمی-

دو مشکی از تو کمرش کشید در حالی که از لحنش جا خورده بودم، فقط سری تکون دادم که اونم یه برتا نود و
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 .گاه این چیزها رو خیلی خوب یاد گرفتیملطف اون یه هفته، تو اون قتل بیرون و از ماشین پیاده شد. به

بابا چه جالب، کنترل از راه دور ماشین بعد پیاده شدنش، سنسور ماشینش قفل شدن در ها رو نشون داد. اهه نه

ردم؛ درصد خوشش نمیاد، که سیستم ماشینش رو همون روز اول هک کدونم وقتی بفهمه، صدداره، آفرین. می

ولی خب من تحمل ندارم حبس باشم دیگه، چه کنم؟ وارد سیستم قفل ماشین شدم و منتظر لود شدنش، برای 

 .کنهدرد و خونریزی در ماشین شدم. به هرحال کار از محکم کاری عیب نمیباز شدن بی

 :ای بعد، رو به حوا گفتملحظه

 .ونخب خواهر جان معطلی بسه، مراد اومد. با کیانگ بیا بیر-

ای افتادم. خب تابم رو باز کنم تا با دوربین ساعت حوا موقعیتش رو ببینم، که قبلش به فکر کار دیگهاومدم لپ

هام دودی بود. شد و چیز خوب دیگه هم این بود، که شیشهخداروشکر جایی که ما بودیم، یه متروکه حساب می

تابم رو جلوم روی صندلی باز ی گفتم و لپپس با یه حرکت از روی صندلی جلو، به پشت جهش زدم. آخیش

 .کردم

های آن بودن دارن میان سمتش. عادی تا به دوربین حوا وصل شدم، دیدم چهار تا محافظ که احتماال از آدم

 :که حوا رو هول نکنم، گفتمتلقیش کردم و برای این

 .تر بروحوا، آروم-

ال تر رفت و بعد یهو به سمتش هجوم اوردن. با دیدن این حوا فرمانم رو انجام داد، ولی سرعت اون چهار تا با

 :صحنه؛ ناخودآگاه از جام پریدم و جیغ زدم

 !حوا-

 .و بعدش، دوباره ناخودآگاه تو ذهنم یه اسم دیگه رژه رفت

 !مراد

 ترسیدم تو این گیر و دار بالیی سرده، ولی از یه طرف دیگه میاز یه طرف امید داشتم اون حوا رو نجات می

شدت خودش بیاد. ولی صبر کن ببینم اصال من چرا باید نگران اون باشم؟ این سوالی بود که جوابش برام به

 .اومدنامفهوم بود، ولی فعال مهم نبود، مهم این بود که قلبم داشت از دهنم در می

درست معلوم خورد و فیلمش دیدمش؛ ولی چون دوربینش مدام تکون میدیگه به حوا دید نداشتم، دیگه نمی

تونستم بگم اون در امان نیست! خودم رو شنیدم، بدون شک؛ میهای حوا خوب و واضح مینبود و صدای تقال

 :جمع کردم و داد زدم

 .حوا اسلحه داری-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         111 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

شه بهش یه بازم خوبه امروز لحظه آخر آرشام رو راضی کردم تا هر طور شده، وقتی حوا داره از خونه خارج می

رفت، عین فشنگ وارد صفحه لود پوفی کردم و در حالی که هر لحظه داشت تپش قلبم باال تر میاسلحه برسونه. 

ساور طالیی رنگ ای، اسلحه سیگقفل ماشین شدم و با خشونت روی دکمه اینتر کوبیدم و بعد بدون فکر دیگه

مونه، باال ترن هوایی می رو، که از ساک رویا کش رفته بودم رو دراوردم و دوییدم بیرون. زندگی درست مثل یه

 !و پایین داره؛ اما دست خودته که جیغ و داد کنی، یا ازش لـ*ـذت ببری و حاال وقت جیغ زدن نبود! به هیچ وجه

رو  نگاهی به کوچه انداختم و دنبال راهی بودم که به بهترین نحو وارد بشم. طبق آخرین باری که نقشه این کافه

 .جا دو در داشتدیدم، این

جا چه خبره و یکی هم که حدود چند متر با کوچه پشتی کافه که ما توش دونم، اوناصلی که االن واقعا نمی در

بودیم، فاصله داشت. پس شروع کردم به دوییدن که یهو تمام صداهای توی گوشم قطع شد. صدای تقالهای 

نه! درحالی که بغضم چنگ بدی هاشون، صدای مراد! همه و همشون یهو قطع شدن. وای خدایا حوا، صدای حرف

 :، پسش زدم و تو دلم گفتمزدبه گلوم می

 .خدایا، خودت کمک کن حوا چیزیش نشده باشه-

 :و بعدشم تو ذهنم تکرار شد

 .و همچنین مراد-

خورم بعد ها همیشه تو تمام عمرمون، منتظر و تشنه هیجان و خطر بودیم؛ ولی حاال حداقل من یکی قسم میماه

هاایی که از جونم عزیزترن رو از سرم وریت کوفتی، دیگه فکر خطر کردن و به خطر انداختن جون کساین مام

 !خورمبیرون کنم. قسم می

رو شدم. سریع خودم رو چسبوندم به دیوار و کنار کشیدم. دو سه اومدم از در کافه برم تو که با یه محافظ، روبه

کلنگدن اسلحه رو کشیدم و رو به محافظه نشونه رفتم. لحظه ثانیه که گذشت، نهیب محکمی به خودم زدم و 

خام رو بستم و ماشه رو کشیدم. انقدر هول کرده بودم که دیگه نایستادم آخر برگشت سمتم و من رو دید، چشم

پا شده ای شدم، که توش قیامت بهو در عقبی کافه رو باز کردم و رفتم داخل و تا وارد شدم، محو کافه بهم ریخته

کردم، که دو تا صدای مختلف از دو جهت مختلف اسمم رو صدا بود. هنوز داشتم با نگاهم اطراف رو کنکاش می

زدن. نگاهم رو از چهار، پنج تا مرد غول پیکری، که غیر عادی که روی زمین ول شده بودند، گرفتم و به مراد 

حه به دست ایستاده بود و من رو خیره شدم که باال سر آن که روی صندلی خیلی راحت نشسته بود، اسل

کرد. نگاهم رو تند ازش گرفتم. ولی فکرم پیشش موند. بهت زده و بدون تعلل دنبال صاحب خشمگین نظاره می
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شه توی این صدای دیگه، یعنی حوا گشتم که دیدم اونم اسلحه به دست ایستاده. وای خدایا شکرت، باورم نمی

 جا یه چیزی مشکوکه. چرا آن انقدر ریلکسه؟ولی وایسا ببینم اینبینم. ول بشو هر دوشون رو سالم می

قراره یه اتفاقی بیوفته! تا این از ذهنم گذشت، یکی ناغافل، با مشت زد زیر اسلحم و بعد من رو کشید سمت 

شدم، واقعا که داشتم از حرص و عصبانیت منفجر میهام کرد. عالوه بر اینهاش رو حصار دستخودش و دست

لحظه ناامیدی تموم وجودم رو گرفت. من گروگان شده بودم! بعد از این چند ثانیه، یهو مراد خطاب به آن  چند

 :داد زد

 !خوای نامردنه، هدی نه! مثل آدم بگو چی می-

این گفت و اسلحش رو روی سر آن فشار داد. ولی این وضعیتم پایدار نبود. چون آن توی یه حرکت، از جاش 

دونم چرا، ولی من بیشتر از اون من دردم گرفت! بغض ندلیش که خورد توی شکم مراد. نمیبلند و زد زیر ص

مزاحمم رو پس زدم و کوبیدم به دست محافظ پشت سرم؛ اما اون فشار اسلحه رو روی سرم بیشتر کرد و با 

 :خشم غرید

 فهمی باید آروم بگیری، یا شیر فهمت کنم؟می-

محو صحنه جلوم شد. مراد بلند شد و چون قدش از آن بلندتر بود، یقش  اشک مزاحمم چکید و نگاهم دوباره

ای به سر مراد زد. یه محافظ دیگه هم از پشت سر رسید و دست رو چسبید؛ ولی آن هم بالفاصله با سرش ضربه

ست مراد مراد رو از پشت پیچوند. مراد با پاش لگدی به زانو اون مرده زد، که یه محافظ دیگه اومد و کوبید به د

ها چند نفری ریخته بودن و اسلحش رو قاپید. اسلحه مراد رو گرفتن و دادن به آن. این نامردی محض بود! اون

سر مراد؟ آن هم درحالی که اسلحه مراد دستش بود، مراد رو با زانو انداخت روی زمین. یه چیزی ته دلم نوا 

تونستم تحمل کنم، تا بفهمم نقشه داره یا نه. با دیدن یگه نمیافته ولی نه! دداد مراد به این راحتی رو زانو نمیمی

 :این صحنه با تموم وجودم تکون محکمی به اون غول تشن پشت سرم دادم و آروم زمزمه کردم

 .نه! نه-

چنان فشار دستش رو بیشتر کرد؛ که منم همون موقع قطره مایع مانندی رو، روی دستم که تو اون عوضی، هم

د رو حس کردم. آن اسلحه رو توی دستش چرخوند و رو به حوا که بهت زده، عصبانی و ناراحت دستش اسیر بو

 :ایستاده بود گفت

 .که وفادارید و فداکار ولیاستثنا قابل تقدیره، به عالوه این شجاعت همتون بال-

ر این فکر و راه صبر کن ببینم این همونیه که من زدمش، تیر به دستش خورده و اینم قطره خونش هست. درگی
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 .ی ریزی به زیر پام کردفرار بودم، که یهو دیدم مراد اشاره

 :دفعه آن، اسلحه خود مراد رو گذاشت روی سرش و گفتان

 .کنید واز عقلتون استفاده نمی-

 :حواسم رو به مراد دادم، که دیدم روی زمین نوشت

 :همون موقع، آن هم کلنگدن رو کشید و اضافه کرد

 .شه. از من به شما نصحیتستید، همیشه با زور نمیفرز هم نی-

 :دقت که کردم، دیدم مراد گفت

 .اسلحه رو بهم برسون-

یه محافظ نزدیک حوا شد و خواست اسلحش رو بگیره، که حوا با اشاره من به خودش اومد و با پاهاش زد توی 

 :زانو مرده و بعد داد زد

 .کن کشم لی آن! ولشونبه خدا قسم، ماشه رو می-

 :ی مزخرفی کرد و گفتآن، خنده

زنی دختر خانم. تو فعال باید خاله بازیت رو بکنی، این بازی تر از دهنت میهای بزرگبابا، حرفنه-

 .ترهاستبزرگ

هم اسلحش رو مسلح کرد و اومد چیزی بگه، که با تمام قوام رو حوا، حرصش گرفت و یه قدم اومد جلو. اون

 :بهش داد زدم

 .ن. خون این آدم، نباید دست تو رو کثیف کنهحوا نز-

با گفتن این حرفم؛ حوا بهم خیره شد و دست زخمی همون مرده هم روی دهنم قرار گرفت. دیگه وقت شلوغ 

ای که نگاه سنگین دیگهبازی بود، من اول این گند رو زدم، پس باید خودم هم درستش کنم. با حس کردن این

ا اضافه شده. با تمام وجودم دست اون مرد رو گاز گرفتم و سرم رو از پشت کوییدم مثل نگاه مراد، به نگاه حو

کردیم، طور که تمرین میبه اون، صبر نکردم و دست زخمیش رو توی دستم گرفتم و پیچوندمش. دقیقا همون

یکی دستش رو خالف جهت گذاشتم پشت کمرش و با پاهام هلش دادم سمت دیوار. نعره وحشتناکی کشید، که 

زمان، با پاهام اسلحه روی زمین رو هل دادم طرف مراد. هام به پشت پریدم و همدیگه بهم حمله کرد. رو دست

گرفت، عکس العملم تو اون موقعیت فقط این بود، که رو تو همین لحظه، نگاهم افتاد به آن که داشت نشونه می

 :به حوا داد زدم

 .حوا حاال-
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الفاصله شلیک کرد و تیراندازی بی نقصش هم باعث شد اسلحه دست آن از حوا هم که منظورم رو گرفت، ب

هم دستش رو به طرفم شیشه، به بیرون پرت بشه. خسته و کوفته با لبخند دستم رو به طرف حوا گرفتم، که اون

گه نا میرن؟ دیاورد. اومدم دستش رو بگیرم و بلند بشم، که دستی پام رو چنگ زد. نه خدا! این آدما چرا نمی

تونستم گند بیشتری باال بیارم. برگشتم و با پام لگدی به زانو مرده زدم، که یهو صدای رها نداشتم. ولی نمی

ای اومد. نگاهم رو چرخوندم که دیدم تیر مراد، اون مرد رو کشت. با دیدن تیر توی سر اون ی دیگهشدن گلوله

 .یدم سمت حواای کشیدم و دویمرده که درست کنار پام بود؛ جیغ خفه

 حوا

خیلی سریع، هدی رو کشیدم سمت خودم و سعی کردم طوری آرومش کنم؛ که بیشتر از این اذیت نشه و 

هام روی آن و مراد که مثل دو شدت چشمهم دست کمی از اون نداشتم، ولی االن بهاشکش در نیاد. هر چند من

رو نشوند روی صندلی و اسلحش رو پرت کرد تا دشمن خونی بهم خیره شدن بودن، قفل شده بود. مراد، آن 

 :هاش رو گذاشت رو میز و رو به آن گفتروش. دستپشت سرش و خودشم نشست روبه

 خواستی ریتا رو بدزدی؟چرا می-

 :آن، بعد کمی مکث؛ به فارسی گفت

 .ای حرف نزن که بهت نمیاداوال ریتا نه، حوا. دوما کره-

تردید دستش رو گرفتم و کشوندمش به سمت هم بیم ایستاد. منهدی، سر از رو شونم برداشت و کنار

تری به هدی مون، مراد توی لحظه اول نگاهی به من و بعد نگاهی طوالنیهای کنار مراد. به محض نشستنصندلی

خورم یک ثانیه دلسوزانه شد؛ ولی بعدش جاش رو به خشم و عصبانیت داد. انقدر عصبانی انداخت، که قسم می

ها، که باعث شد هدی دستم رو خیر کنه. بعد این نگاهزد! خدا خودش بهشدت داشت میکه رگ شقیقش بهبود، 

 :تر بگیره، نگاهش رو گرفت و داد به آن. مراد شروع کرد فارسی حرف زدن و گفتمحکم

 تو طرف کی هستی؟-

 .یه چیزهایی یاد گرفته همآن هم مکثی کرد و شروع کرد فارسی زدن. بالخره شیئان ایرانی بوده و این

 :گفت

 .روی پدرممدفعه دیگه روبهطرف شما. این-

 :اراده گفتمبا عصبانیت، بی

 .آره دیدم، خیلی طرف ما بودی-
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 :چند لحظه، نگاهش شرمنده شد و بعد گفت

و جوری پدرم ردونم چهاز همون موقع که توی خونه پدرم دیدمت، فهمیدم فقط یه دکتر ماهر نیستی؛ که نمی-

جا بکشمت بیرون و بهت بگم به هر دلیلی اومدی، برگرد. دروغ چرا دلم خواستم از اونفریب دادی. می

 .اومد پدرم تباهت کنه. حاال هم که وضعیت االن رو دیدمنمی

 :هدی سر بلند کرد و گفت

 خواستی حوا رو بدزدی؟سوال ما هنوز بی جوابه، چرا می-

 :آن آهی کشید و گفت

جا شدم یا از اینکه باید مطمئن میگفتم مرده، تا دست از سرش برداره و اینباید به پدرم میجواب سادس. -

 .میرهمیره، یا می

 خواست من رو بکشه؟! من رو بکشه تا زیر دست پدرش نمونم؟جدی، جدی می

 :مراد جدی گفت

 چرا؟-

 :آن ادامه داد

م. اون مادرم رو سکته داد. اون این همه بال سر این خوام پدرم رو نابود کندفعه به هر قیمتی، میچون این-

گنـ*ـاه اورد و همچنین زندگی من رو هم تباه کرد. اون نذاشت مثل یه آدم عادی زندگی کنم و اون های بیآدم

 .حسرت خیلی چیزها رو به دل من گذاشت

 :مراد گفت

 جوری بهت اعتماد کنم؟چه-

 :آن گفت

 ...کنم، همون روز اولخواستم بر ضد شما عمل اگه می-

 :ی نامحسوسی به من کرد و گفتاشاره

 .گفتم که خالصش کنهکه حوا رو دیدم، به پدرم می-

 :خشمگین زمزمه کردم

 .پس حتما باید ازت تشکر هم بکنم-

شده بود یا چی دونم باز چیهدی با حرف من خندش گرفت، که مراد و آن طرف ما برگشتن. مراد نمی

 .ه عجیبی با اخم به هدی انداختخواست که نگامی
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 :آن هم آروم به من گفت

 .نه! نگفتم تشکر الزم دارم-

شه توی خداوکیلی این بشر از خود راضی، به سنگ پا قزوین گفته بود زکی! بس که پرو بود. واقعا باورم نمی

سری جاهایی نیاز داره که تو یه، آدم یه ای که نیفتاد. البته بماند ولی به قولیپنج دقیقه چه اتفاقات غیر منتظره

هارو بشناسه. مثل پایبندی مراد به قولش، یا اعتراف آن. بعد چند ثانیه مراد دستش رو اتفاقات غیر منتظره آدم

 :گذاشت روی میز و گفت

 !بینی. خیلی بدها، مبادا فکر دور زدن ما به سرت خطور کنه که بد میجناب لی آن با تمام این حرف-

 :دن مراد، آن هم با بلند کردن سرش از جاش بلند شد و دستش رو به طرف مراد دراز کرد و گفتبا بلند ش

 .کنه، جناب مراد مختارینمی-

 :هم دستش رو فشرد و گفتبعد مکثی، مراد نفسش رو به تندی بیرون داد و اون

 .امیدوارم! امیدوار-

 :آن بعدش برگشت سمت من و گفت

 .بهتره زود برگردی که شک نکننکیانگ تو ماشین منتظرته، -

 :سری تکون دادم که اضافه کرد

 .به امید دیدار-

دونم چه حسی بود که فکر که اون قصد جونم رو کرده بود، نمیلباسم رو تکوندم و نگاهی بهش کردم، با این

 !دونم چراکردم آدم سالمیه. واقعا نمیمی

 :نفسی کشیدم و گفتم

 .به امید دیدار-

خورد و هدی از این خیدم و هدی رو بـ*ـغل کردم. با دیدن قیافه مراد، که واقعا داشت حرص میرو پاشنه چر

شدت راضی بود و در ندرت مواقعی بود، که حتی بعد از اون تزریق آدرنالین خونسرد بود، زیر گوشش وضع به

 :گفتم

 .انقدر حرص این بدبخت رو در نیار. برو به سالمت خواهری-

د کرد و یه لبخند همراه با چشمکی تحویلم داد و دوباره سرش رو روی شونه مخالفم هدی سرش رو بلن

 :دفعه اون زمزمه کردگذاشت و این

 .تازه یکی از بهترین تفریحات قرن رو پیدا کردم، خواهری. مواظب خودت هم باش-
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هیش کردم که از جلوی ای به گوشوارش کرد که منم سری تکون دادم و با لبخند همرابا برداشتن سرش، اشاره

 :مراد رد شد و گفت

 .خداحافظ-

ها، من هم پشت سرشون رفتم. اومدم درو باز کنم، که قبلش برای دلیل پیدا کردن نگاه با بیرون رفتن اون

ای که روم بود، برگشتم و نگاهی به آن کردم که به دیوار کافه پر از جنازه تکیه داده بود و در سکوت خیره

 .کشیدسیگار می

*** 

 حوا

 :شیئان بهم زل زد و گفت

ها مسدوم شدن و گفتن چند تا از محافظها میخوام با آن برید یه سری به انبار بزنید. امروز بچهریتا می-

 !محموله یه مشکلی داره

 !داد، نه من! یعنی شیئان انقدر به من اعتماد کرده؟اصوال این کارها رو هال انجام می

 .ها اعتماد کنه، بزار بیشتر از اینتابش. خب پس بهتره با اخم شدیدی زل زده بود به لپنگاهی به هال کردم، ک

 :بهت زده سری تکون دادم و گفتم

 باشه، هر جور راحتید. کی باید برم؟-

شیئان سرش رو برگردوند سمت من، که زخم کنار گردنش توی نور کامل نمایان شد! اون یه خالفکار عوضی 

کار کرده؛ که یکی اون جای یه زخم چاقو درست کنار شاهرگ گردنش داشت. معلوم نیست چیتمام عیار بود. 

 .خواسته از زمین محوش کنه و نتونستهانقدر وحشیانه می

 :آرتام نگاهی به آرشام انداخت و گفت

 فقط ریتا قراره بره؟-

 :شیئان قولنچ دستش رو شکوند و گفت

 .رنره! فردا با آن باهم مینه تنها نمی-

عین جت سر بلند کردم! با آن؟ با اون برم؟! عمرا ما دو تا بتونیم هم رو تحمل کنیم. بعدشم راضی بودن اون 

 :های مشت شدم رو باز کردم و گفتمتونم اون دادستان موذی رو تحمل کنم. دستمهم نیست، من اصال نمی

 .متوجه شدم-
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 :یهو هال عصبانی از جاش بلند شد و غرید

 .کنهتو کارهام دخالت مییکی داره -

 :هونگ که تا حاال ساکت بود، گفت

 !شده؟چی-

 :ها راه افتاد و گفتهال به سمت راه پله

 .کنمهیچی، االن حلش می-

هم کنی؟! معلوم نیست چقدر درگیره که با منکار میبا این حرفش، تا مغز استخونم یخ زد. هدی! داری چی

 .زنهحرف نمی

 :پله اومد پایین و گفتهمون موقع، سانگ از 

 چته هال؟-

 :های خمار فندقی رنگ سانگ و گفتهال هم تکونی به موهای کوتاهش داد و زل زد تو چشم

 .هام گمشوتو یکی که فقط از جلوی چشم-

سانگ هم با مسخره بازی دود سیگارش رو فوت کرد تو صورت هال و اون رو کنار زد. اوه، اوه! باید هر چه 

 .خبر بدم زودتر به هدی

 هدی

 :مراد بالشت رو پرت کرد سمت تیرداد و گفت

 .تیراد پاشو برو یه شام جور کن دیگه-

 :تیرداد هم بالشتی که گرفته بود رو پرت کرد سمت رویا و گفت

 !دی؟کنی؟ تو که انقدر شکمویی، چرا یه تکون به خودت نمیرویا تو چرا آشپزی نمی-

نداخت بـ*ـغل من. زدم زیر خنده و بالشت رو دادم به ملیسا و بعد از جام رویا هم بالشت تیرداد رو گرفت و ا

 :بلند شدم. رو به رویا گفتم

 .تاب من باشهای لپرویا پاشو برو مواظب آالرم-

ایش مشغول شد. سری به نشونه اونم سری تکون داد و تند اومد نشست سر جای من و به دیدن ادامه فیلم کره

 :و دلم گفتمافسوس تکون دادم و ت

 .های وظیفه شناسیچه پلیس-

 :های متحیر رفتم سمت آشپزخونه و گفتمخندم رو محو کردم و بین اون چشم
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 .یه خیری بیاد ور دست من تا شام درست کنم-

 :رویا اولین نفر گفت

 .که موقوفم. خودت گفتی بشینمعزیزم من-

لحظه پاش رفت روی گوشیش. بعدشم آخ واخ  خندم گرفت و سری تکون دادم که تیرداد هم پا شد، و همون

 :کنان گفت

 .پوکنم تا کمک کنمزنم آشپزخونه رو میها ولی من بیشتر میخوای میام، تنبل نیستمواال اگه می-

 :با دیدن همین اتقاق به طور عینی، گفتم

 .جا بشین بپا شستت نره تو چشمتنه، تو یکی هم که اصال نیا. همون-

 :از نشست، که مراد در یک آن سریع صاف نشست و گفتخندید و با نیش ب

 !خوای شام درست کنی؟تو می-

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 .یک، تو نه! شما. دوما قصد داشتم ولی منصرف شدم-

 :یهو تیرداد و رویا با هم داد زدن

 !نه-

 :ملیسا هم نگاهی بهم کرد و گفت

 !هدی-

 :خندم گرفت که گفتم

 .بول ندارنها قنچ، بعضی-

 :مراد نگاهی بهم کرد و گفت

 !با من بودی؟-

 .پس نه البد با خودم بودم-

 :هاش چهار تا شد و گفتچشم

 .آقا اصال من میام، پاشو بریم درست کن-

 :گفتم

 بابا؟نه-
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 :از جاش بلند شد و گفت

 .آره بابا-

 :تیرداد زد زیر خنده، که ادامه دادم

 .زن بابا-

 :ماهرانه بحث رو عوض کرددیگه کم اورد و خیلی 

 خوای به خوردمون بدی؟خب حاال، چی می-

 :وارد آشپزخونه شدم و گفتم

 .کنم، ولی غذایی که عاشقشم رو بلدممن اصوال آشپزی نمی-

 :شیطنتش گل کرد و گفت

 عاشق غذایی؟-

 :یه قابلمه بیرون اوردم و گفتم

 !صد درصد-

 اون وقت چی؟-

 .قرمه سبزی-

 :فتآروم زمزمه وار گ

 !به... به-

 :زبونم رو گاز گرفتم و گفتم

 .ور تا قابلمه رو، روی گاز بزارمبرو اون-

 :برعکس کنار نرفت و چسبید به گاز. گفت

 خوای؟مگه تو نگفتی ور دست می-

 :بردم. گفتمهم داشتم از سر به سر گذاشتنش لـ*ـذت میعجب رویی داشت این بشر! ولی از حق نگذریم من

 .باید بگی تو، باید بگی شمامگه نگفتم ن-

 :تر گفتپررو

 .من دوست دارم بگم تو-

 :دستم رو زدم به کمرم و گفتم

 نه جدا فکر کردی کی هستی؟-
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 :ادام رو دراورد و گفت

 .کردم من مراد مختاریمببخشید، فکر می-

 :خندم گرفته بود. عجبا، جلل خالق! اومدم چیزی بگم، که یهو صدای حوا پیچید تو گوشم

 .گم یه خبرهایی شدههدی کجایی تو؟ می-

خواست به حوا بگه. وای، وای! ها کددار هال، دیگه یادم رفت برم ببینم شیئان چی میوای بعد از دراوردن پیام

 :دستم رو به نشونه سکوت رو به مراد گرفتم و گفتم

 .شده عزیزم؟ ببخشید نبودمچی-

 :لـ*ـب زد

 .دفعه رفتیم، ولی آدرسش رو نتونستیم گیر بیاریمبرم اون انباری که اونگم فردا صبح قراره با آن هدی می-

 :با بهت گفتم

 .وای، یعنی باز باید شنود و ردیابت رو خاموش کنیم-

 .کنموای نه! من دق می

 .افتادمرفت و منم داشتم پس میمراد با بهت جلوم رژه می

 :زمزمه وار گفتم

 !آرتام و آرشام؟-

 :حوا با بغض گفت

 !ها قرار نیست، بیاناون-

 :دستم رو گذاشتم رو پیشونیم و ناخودآگاه زل زدم به مراد، که با لحنی آمرانه و محکم گفت

 .اه، حرف بزن دختر-

 :اراده به حرف اومدم و گفتمبی

 .فردا قراره حوا با آن بره به اون انبار قدیمی-

 :اونم داد زد

 !چی؟-

 :نه. دستم رو فرو کردم تو موهام که حوا گفتو با این حرفش، همه ریختن تو آشپزخو

 شد؟هدی چی-

 :امیدوارانه خودم رو جمع و جور کردم و گفتم
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زارم هیچ ری و میای. نمیهیچی عزیزدلم. امشب خوب استراحت کن! به هیچ چیزیم فکر نکن. فردا با آن می-

 .بالیی سرت بیاد، به من اعتماد کن

کردن، که ملیسا هم که قطره مزاحم اشکم رو پس زدم. همه داشتن نگاهم میها برگشتن و زل زدن به منی، بچه

 !اومد کنارم. ولی مراد کجا رفت؟

 :یهو دیدم صدایی گفت

 .ذاریم! بگو به ما اعتماد کنهنمی-

گرفت. تبسمی های من و حوا رو پرینت میهایی، که به طور خودکار مکالمهبرگشتم و دیدم رفته سراغ برگه

 :حوا گفتکردم که 

 .مرسی که هستی آجی-

 :وار گفتمزمزمه

 .دوستت دارم خواهری-

*** 

 حوا

که کت و ای تنم بود. با اینهای نقرهنگاهم رو آروم آروم دادم به آینه! یه دست کت و شلوار مشکی، با رگه

ای بورم رو گیس موهها از این تیپ خوشم اومده بود. لبخندی زدم و کالهشلوار دوست نداشتم؛ ولی تازگی

اومد! من زیبایی الکی های آبیم! چقدر از این لنز بدم میهام. بعدش نگاهم رو دادم به چشمریختم دور شونه

دم، به همشون. دلم تنگ شده برا روزهایی، که هدی دوست ندارم. زیبایی باطنی رو به همه اینا ترجیح می

بعد، صدای آرام بخشی تو  رو برداشتم. چند ثانیه هات آینه قلب منه. لبخند تلخی زدم و عطرمگفت چشممی

 :گوشم گفت

 آجی جونم؟-

 .هاجا بودم و دلم پیش اونخواست بزنم زیر گریه. من اینبا این حرفش، فقط دلم می

 :براش خوندم

 !ای؟هرگز وجود یار غایب شنیده-

 :به جای من ادامه داد

 .ستمن در میان جمع و دلم جای دیگری-

 .س و این حال و هوا رو دوست داشتمچقدر این ح
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 :گفت

 !حوا خوبی؟-

 :گفتم

 !شه صدات رو بشنوم و بد باشم؟مگه می-

 :سکوت کرد و یهو گفت

 جوری باهات حرف نزنم؟شم حوا! چهمن تا شب دیوونه می-

 :بغض مسخرم رو پس زدم و کیف دستی مشکیم رو برداشتم و گفتم

 !بازی بالخره یکی باید تموم کنه یا نه؟هدی جونم یکم دیگه تحمل کن. این -

 :هایی که من براشون کردم تا اعضای بدنشون رو در بیارم. گفتمها، و تمام عملبا یادآوری کارهای این عوضی

کنن! بخاطر آدماییه که کار بد رو هایی نیست که کار بد میدونی دنیا چرا انقدر بده؟! این بدی بخاطر آدممی-

 .کنن. هدی تو آدم خوبی هستی. من باورت دارم پس این رو به همه ثابت کننمیبینن و کاری می

 :آروم گفت

 .من خود توم حوا-

 :گفتم

 دورت بگردم خواهری. دیگه... بریم؟-

 :تند گفت

ندازم، ولی تا برگشتی بهم خبر بده. فقط آره، آره. ببخشید برو بریم. حوا من االن تمام تجهیزاتت رو از کار می-

 !ت نرهیاد

 :گفتم

 .رو چشمم بانو-

 .بال پسچشمت بی-

 .تا کمی بعد، بابای گلم-

 .بابای عزیزکم-

ها. در رو که باز کردم، رفتن گوشواره و ساعتم، در اتاق رو باز کردم و با بسم ا... پا گذاشتم رو پله با ویبره

ه بود، انگاری دو تا بچه دنبالم پسرها رو دیدم. دوتاشون ایستاده بودن جلوی در. از کارهاشون خندم گرفت

 .بودن
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 :آرشام گفت

 ری آبجی؟داری می-

 :خندم رو خوردم و گفتم

 .آره داداش-

های خودم بودن. آرتام هم طوری از حق نگذریم، این نقش رو دوست داشتم. این دوتا دیوونه، مثل دو تا داداش

 :هاش غرق شده، اومد جلو و گفتکه انگار کشتی

 .شمواظب خودت با-

 :لبخندی زدم و گفتم

 .همچنین-

 .ها رفتم پایینبایی کردم و از پلهباهاشون بای

 .توی سالن همشون بودن. همه این گارد فراری؛ جز اون دادستان موذی

 :شیئان گفت

 .به سالمت برگردید-

 :هونگ هم سری تکون داد که منم رسیدم پایین و گفتم

 .ممنون-

 :سانگ هم گفت

 .زود برگرد-

 :جواب، پشتم رو بهش کردم و زوری رو به هال گفتم جایبه

 .عزیزم خداحافظ-

 :اونم که امروز قاطی بود، گفت

 !خداحافظ-

کارش کنم؟! اومدم برم بیرون امارت که دیدم آن از ماشینش پیاده شد و بازم با همون تیپ اه به درک، چی

اومد. یه دست کت و شلوار شدت خوشم میدونم؛ ولی از تیپ این بشر به رسمی و خاص اومده بود. چرا نمی

 .خاکستری با پیراهن سفید و کروات مشکی

 :پیاده شد و بعد نگاهش روی من ثابت شد. بعد چند ثانیه گفت
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 !بریم-

 :از لحنش بدم اومد. با اخم گفتم

 .بریم-

 :آن رو به همه گفت

 .خداحافظ-

تم. تا نشستم، ترمز دستی رو خوابوند و تا ادبی بهش گفتم و کنارش نشسو بعد رفت و نشست. توی دلم بی

 .تونست پاش رو روی گاز فشار دادمی

 :بی مقدمه با خنده به فارسی گفت

 .ساکت نباش-

 :عین خودش یهو گفتم

 شه؟شیم اخالقت سیصدوشصت درجه عوض میچرا از خونه که دور می-

 :آروم زمزمه کردبا سکوت بهم زل زد و خیلی آروم

دم. قرار نیست اون بفهمه من و تو قراره با هم ضعفی جلوی پدرم بروز نمیه! منم هیچ نقطهپدر من دشمن من-

 .کار کنیم

 :متفکرانه و با بهت سری تکون دادم؛ ولی بازم طاقت نیاوردم و گفتم

 .به پدرت نگو دشمن-

 :یهو رگباری به حرف اومد و با خشم زمزمه کرد

 !کنه، لیاقت یدک کشیدن اسم پدر رو ندارهحم نمیهاش رکسی که نه به همسرش و نه به بچه-

 !دونم چی بگمدونم، نمیگفت. واقعا حق با اون بود؛ ولی بازم نمیراست می

 :وقتی نگاهم رو دید، ادامه داد

که از ما متنفر باشن، از جوری نگاهم نکن. اونا دشمنای توام هستن و مطمئنم دشمنای ما بیشتر از ایناین-

 !رن. شک نکنخودشون متنف

شه اومد. حقیقت همیشه تلخه؛ ولی بالخره باید باهاش کنار بیای. اوف، هدی! چرا نمیاز رک بودنش خوشم می

ذاشتیم وقتی رسیدیم به انبار خاموش باهات حرف بزنم؟ هوف. فکر نکنم تو ماشین آن چیزی باشه. کاش می

 :کردیم، هوف. گفتممی

 .نگ فارسیتو ماشینت آهنگ نداری؟ البته آه-
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گرش شدم که دیدم یه فلش از توی داشبورد برداشت و زد زیر خنده و یهو خم شد سمت من. با بهت نظاره

وصل کرد به ضبط. از کارای یهوییش خندم گرفت. یهو دیدم آهنگی پلی شد که باهاش هزاران هزار خاطره 

 :داشتم. ناخودآگاه گفتم

 .من عاشق این آهنگم-

 :خیره شده بود، برگشت سمتم و گفتدر حالی که به جاده 

 .طورمنم همین-

 .دیگه سکوت کردم و با تمام وجود خودم، رو سپردم به خاطرات آهنگ

 (چون و چرا از حجت اشرف زاده آهنگ زیبای بی)

 زیبای بی چون و چرا هرگز نفهمیدی تنها دلیل خوب این دنیای بد بودی

 قدرها زیبا نبودن را بلد بودیاما تو تقصیری نداری! کاش امکان داشت این

 ها جدا کردهات تا شهرهای ساحلی رفته، دریا حسابت را از آدمآوازه

 جا کردهپیش از تو زیبایی همیشه حدومرزی داشت، زیبایی تو مرزها را جابه

 شود به غیر غم تقدیرمعاشق توام نرو که بی تو هر قدم نمی

 میرمتو بگذرم مینیم دیگرم تمام عشق و باورم، اگر من از 

 تواند از وجودم دست برداردروزی که چشمان تو سهم چشم من باشد، غم می

 قدر زیبایی برایت دردسر داردی زیباییت کردی اینیک شهر را دیوانه

 شود به غیر غم تقدیرمعاشق توام نرو که بی تو هر قدم نمی

 میرمنیم دیگرم تمام عشق و باورم اگر من از تو بگذرم می

 شود به غیر غم تقدیرمعاشق توام نرو که بی تو هر قدم نمی

**** 

 آن

جوری نقش بازی کنه. وایساده بود اومد. زرنگ بود و بلد بود چهاز حق نگذریم از کارای این دختر خوشم می

د شمرد. لبخندی زدم و اول از همه آدرس این انبار رو برای مراباالی سر محموله و مثال داشت اونا رو می

 :فرستادم و زیرش نوشتم

تونم وارد سرگرد این آدرس انباره. زود خبر بده جلوی این کامیون رو بگیرن و بفرستن اداره پلیس. من نمی-

 .شه. پس کار خودتهعمل بشم، چون شیئان بهم مشکوک می
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 :پوزخندی زدم و رفتم پشت کامیونا. رو به همشون داد زدم

 !ر باید تا شب برسه بـ*ـو*سان. فهمیدین؟بابسه دیگه، راه بیوفتین. این-

 :همشون با هم جواب دادن

 .بله آقا-

 :گوشیم لرزید و پیام مراد رسید. بی هیچ تفاوتی در ظاهرم، پیام رو باز کردم و خوندمش

 .دیم که انگار بهش حمله شدهجا کنن و صحنه رو طوری ترتیب میفرستم وسط راه کامیون رو جابهخوبه، می-

رور باهوش. خوبه آدرس انبار رو من بهش دادم؛ ولی به روی خودش نیاورد؛ ولی خب نقشه خوبیه. هه! مغ

 .خواد محموله رو در حال حاضر ضبط کنهمی

 :روی پاشنه چرخیدم و نگاهی به حوا انداختم. بعد گفتم

 پس زود باشین، منتظرین یکیتون رو نفله کنم؟-

د و این کامیون هم راه افتاد. همین کامیون نحس! اون که رفت، دو تا قدر لحنم جدی بود که راننده سوار شاین

 .ماشین دیگه هم برای اسکورت پشت سرش راه افتادن

 :سفرم بود. بهش گفتمهه! جهنم خوش بگذره. برگشتم و راه افتادم سمت دختری که هم

 .راه بیوفت، بریم پیش مسدوما-

 بستپدر من واقعا دست شیطان رو از پشت می

که اومدن حوا عادی جلوه کنه. اونم به خیال خودش ه چندتا آدم پول داده تا مسدومشون کنه، فقط برای اینب

 !دونیم قصدش از فرستادن حوا این بوده که مثال من رو زیر نظر بگیرهفکر کرده که ما نمی

*** 

شدم. باالخره دیدم حوا خسته ساعت چهار از خونه زدیم بیرون و االن ساعت هشته. واقعا دیگه داشتم کالفه می

 :های سفیدش رو درآورد و گفتو کوفته دستکش

 .تموم شد-

 :لبخندی زدم و گفتم

 .تو ماشین منتظرتم-

 .بار دیدم اونم لبخندی زد و سری تکون دادبرای اولین

ن و آدماش رو از جام بلند شدم که دیدم چندتا پیام اومد. با بهت پیام رو باز کردم که عکسای غارت اون کامیو

 .دیدم
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 .واو! کارت درسته سرگرد

که دوباره قراره اون دختر رنگم. در ماشین رو باز کردم و نشستم. از فکر اینبا خوشی رفتم سراغ چری مشکی

پیشم بشینه، ناخودآگاه لبخندی زدم؛ ولی با دیدن صحنه های جلوم لبخندم جاش رو به اخم داد. من حق 

تونستم خودم رو وابسته کنم؛ ولی حاال اگه دگی من توی این بازی معلوم نبود. نمینداشتم عاشق بشم! آخر زن

نفهم بشه چی؟! سرم رو کوبیدم به فرمون و چشمام رو بستم. دو ثانیه نگذشت که ناخودآگاه دستم به قلبم زبون

تداعی شدن؛ ولی  پلی کردن آهنگای فارسی رفت که خیلی وقت بود فراموششون کرده بودم و حاال دوباره برام

 :تا آهنگ رو پلی کردم، یانگ داد زد

 !آقا، آقا... دکتر ریتا دزدیده شده-

 :داد زدم

 !چی-

 .جا شنیده شد و بعدش صدای تیر از همه

 !ها به سراغم اومده بودن، مثل آتشفشان مذاب ریخت روی سرمهای خوبم که بعد سالهو تمام حسیک

نفهم نیست؛ ولی از قضا جوری از ماشین پریدم بیرون که فهمیدم قلبم خیلی زبونگفته بودم ته بازی ما معلوم 

شکنم دستی رو که به طرف تو دراز شده. کنم. میخورم پیدات میشده؛ ولی دیر بود! خیلی دیر! حوا قسم می

 !فقط صبر کن

*** 

 هدی

 :نشدنی و شدید از سر میز شام بلند شدم. رویا گفتبا یه استرس تموم

 ...دی عزیزم، خیلی خوشمزهه-

 :جاش تیرداد ادامه دادکه بلند شدم، حرفش رو خورد و به ولی با دیدن من

 شد؟چی-

 :وار گفتمپتهتته

 .شمتونم تحمل کنم... نزدیک پنج ساعته که حوا رفته و برنگشته! دارم دیوونه میدیگه نمی-

 :گفتخورد رو یهو ول کرد و مرادم غذایی که با ولع داشت می

 !آروم باش. چیزی نیست-

 :قاطی کردم و بلند گفتم
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 !تونمتونم آروم باشم. نمینمی-

 :ملیسا هم پاشد و رو به مراد گفت

 .هاهیس، هیچی بهش نگین بچه-

تابم. باید یه خبری دست خودم نبود. اصال کنترل کارام دست خودم نبود! کالفه رفتم و نشستم پشت لپ

 .شدهم چیفهمیدگرفتم، باید میمی

قدر به گوشی این عوضی رفتم و اومدم دیگه سختیش به سرعت نور وارد گوشی هال شدم. این چندوقت این

برام آب خوردن شده بود. با استرس پام رو کوبیدم به زمین و دو، سه دقیقه جهنمی دیگه رو تحمل کردم و بعد 

نی چی؟! یعنی اون خبر نداره؟ سرم رو ناباورانه وقتی لود شد، عین جت وارد پیاماش شد؛. ولی ایمیلی نبود! یع

هاش سرک کشیدم. با هر اسم و هر شکلی. تک پوشهاساش شدم. توی تکامبه دو طرف تکون دادم و وارد اس

بیشتر از هزار بار باال و پایین کردم؛ اما هیچی نبود! المصب هیچی نبود. آخه عوضی مگه آن برادرت نیست؟! 

وچهار ساعت که بیست طور؟ مناکشون کرده. دیر رسیدم خدا! دیر رسیدم؛ ولی آخه چهدونست ولی پاون می

 .دهجا بودم. دستام رو فرو کردم توی موهام که دیدم مراد دستش رو داره جلوم تکون می این

 :یهو بهش گفتم

 .زنگ بزن به آن-

 :حرفش رو یادش رفت و گفت

 !چی؟-

 :دوباره تکرار کردم

 .ه آن، اون با حوا بودهگفتم زنگ بزن ب-

 :اخم کرد و گفت

 !شهنمی-

 :داغ کردم و گفتم

 .رم و میارمشزنم. حوا هر جا باشه میترسی غرورت بکشنه، بده خودم زنگ میشه. اگه میشه، خوبم میمی-

 یهو بلند شد و جلوم وایساد. با اخم وحشتناکی جلوم وایساده بوده. چشماش شده بود کاسه خون و رگ گردنش

شدم؛ ولی االن ای بود بی شک جلوی جذبش آب میدونم اگر هر وقت دیگهزد. خوب میمثل نبض داشت می

 .ای حالیم نبودچیز مهم دیگهقدر پیدا کردن حوا برام مهم بود که هیچنه! االن این
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 :اومد جلوتر و گفت

 !ری... این موقع شب، هیچ جا نمیتو... تنها-

اومد که اونم با تر میصدای شنودای آرتام توجهم رو جلب کرد. مراد داشت نزدیکاومدم جوابی بدم که یهو 

 :این حرف وایساد

 !وای، بابا! جونگ هیون، حوا رو گروگان گرفته-

خاطر سری بارهای شیئان بود. حتما بهدیگه پاهام تحمل وزنم رو نداشت. خدایا، نه! نه! جونگ هیون خریدار یه

یمش حوا رو گروگان گرفته. مراد رفت کنار و منم عین قرقی خیز برداشتم سمت اون محموله که ما گرفت

تاب. پس پیام تازه اومده. وارد گوشی هال شدم و پیام رو کامل خوندم. پیام جونگ هیون که برای شیئان لپ

گرفتم. تا ای که بهم ندادین منم دکترتون رو گروگان خاطر محمولهاومده بود. حدسم درست بود، گفته بود به

 .وقتی که محموله رو پس بدین

جوری نتونسته مواظب حوا باشه؟ دستام رو مشت کردم و با کرده؟! چهجا داشته چه غلطی می ولی پس آن اون

 :دیدن خط آخر پیام، لبخند بی جونی زدم. آخرش نوشته بود

 .به امید دیدار (...)دکی جونتون روآوردم گالری ماشین خیابون -

 :ار نشست پیشم و گفتمراد طلبک

 گفت؟چی-

 :تابم رو قفل کردم و هلش دادم عقب. با یه تصمیم یهویی از جام بلند شدم و گفتمبا عصبانیت لپ

 !هرچی گفته، مگه برات مهمه؟-

 :زد. یهو گفتنفس میاز عصبانیت داشت نفس

 !سر، بگو چی گفتهدختره خیره-

 :باالخره تیرداد به حرف اومد و گفت

 !آروم باشمراد! -

مرادم عصبانی خیز برداشت سمت تیرداد. از موقعیت سوء استفاده کردم و دست ملیسا رو گرفتم و پرواز کردم 

 :طبقه باال. تا رسیدم به اتاقمون، هلش دادم تو و در رو بستم. ملیسا دوباره پرسید

 کنی؟کار میشد؟ چیهدی چی-

 :رگباری گفتم

 .خونه برم بیرونملیسا سر مراد رو گرم کن تا از -
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 :زده گفتبهت

 چی؟-

 :زده گفتمهل

زاره برم. االن وقت بحث نداریم که جا مراد نمی ملیسا توروخدا! جون حوا در خطره. باید برم بیارمش. این-

 !دمخدا قول میدم بیارمش. بهکل کنیم کی بره و کی نره. تو فقط کمکم کن برم بیرون، قول میکل

 :و گفت سرش رو انداخت پایین

 کار کنم؟خوای چیمی-

 :تند گفتم

 .زنم بیرونفقط دو دقیقه حواس همه رو از من پرت کن، منم می-

 :با بغض زل زد توی چشمام و گفت

 .منم میام-

 :خیز برداشتم سمت کمد و گفتم

 .کارت ارزشش اندازه نجات جون حواعه باور کن این-

 :رفت سمت در و گفت

 !سالم برگردینهدی یادت نره، قول دادی -

 :نگاهش کردم و گفتم

 .مرسی خواهری-

زد. سریع یه شلوار غواصی مشکی با یه کت لبخندی زد و رفت. با نیروی کور سوی امیدم قلبم داشت تند تند می

های مشکیم رو هم پوشیدم. یه کاله مشکی هم برداشتم و موهام رو باهاش چرم بلند مشکی تنم کردم و پوتین

ساور طالیی ل گردن مشکی و نقابم رو هم فشنگی بستم و رفتم سراغ کولم. همون اسلحه سیگپوشوندم. دستما

کارت و گوشی و این رنگ رو که از دفعه قبل رویا بهم داد رو برداشتم و انداختم توی کوله. چندتا فشنگ و سیم

اومد. از پایین می ام. صدای حرفای زیادیها رو هم برداشتم و یه راست ریختمشون توی کولهوپرتخرت

نگاهی به ساعتم کردم و دوییدم سمت پنجره. نقابم رو زدم روی صورتم و نشستم لبه پنجره. دست کم چهار، 

دونستم که پنج متر با زمین فاصله داشتم؛ ولی خب دیگه وقت تجزیه تحلیل نداشتم. حداقل این رو می

و با پاهام روی زمین فرو اومدم. لـ*ـبم رو از درد پام گاز  میرم. یه بسم ا... زیر لـ*ـب گفتم و پریدم. پریدمنمی
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رنگ خونه و در رو تندتند باز کردم و بعدش با صدای گرفتم و به سختی بلند شدم. دوییدم طرف دروازه مشکی

ز داد مراد درد پام رو فراموش کردم. با برنامه توی گوشیم قفل در ماشینی که اون روز اداره تحویلمون داد رو با

رنگ. خدایا خودت کمکم کن! حوا طاقت بیار آبجی. تو باید طاقت بیاری. کردم و پریدم توی اون لکسوز مشکی

میری! دست از فکر و خیال برداشتم و پام رو گذاشتم توام به من قول دادی حوا. حوا قول دادی بدون من نمی

 .ازم مرسیروی گاز و دنده عقب از پارکینگ زدم بیرون. مرسی ملیسا جونم، ب

فرمون رو چرخوندم و مسیرم رو تغیر دادم؛ ولی پشت سرم مراد رو دیدم که پرید توی کوچه. لعنتی! دوستت 

تونستم نرم. حوا عشق اولمه و جونش در دارم. سخته گفتنش؛ ولی باید بگم دوست دارم؛ اما درک کن نمی

 خطره؛

 !گذاشتم و رفتم؛ ولی بدون دوست دارم هوا بیدونم تو سالمی و در امان. من رو ببخش که اما حداقل می

*** 

 حوا

جا رو  با نوری که توی چشمم و صدایی که توی گوشم بود، چشمام رو باز کردم. سردرد بدی داشتم. نه هیچ

کشام رو درآوردم اومد، لحظه آخری بود که دستدونستم کجام. تنها چیزی که یادم میدیدم و نه میدرست می

وتار شد. سعی کردم صاف بشینم که رم پیش آن؛ ولی چیزی خورد توی سرم و همه چیز جلوم تیرهو اومدم ب

جا شدم که تازه متوجه شدم دستام از پشت با حصار طنابی محاصره شده. هم دستام چیزی مانعم شد. یکم جابه

؟! یه سوله بود. نه انگار و هم پاهام. با حالت زاری سرم رو چسبوندم به دیوار پشت سرم. من واقعا کجا بودم

که چیز خاصی نبود. اینکس و هیچجا؟ اطرافم هیچ سوله نبود، یه زیرزمین بود؛ ولی کی من رو آورده این

دیدم. خدایا، آن کجاست؟ هدی چی؟ تونستم تکون بخورم به کنار، مشکل بعدی این بود که چیزی هم نمینمی

ها اومد آروم از پلهکنه؟ وای، وای! یهو بین افکارم، دیدم یکی آروم خدایا هدی! خدایا به سر هدی نزنه دیوونگی

 :زدپایین. انگار داشت با تلفن حرف می

گم. محموله من رو بدید تا دکتر جونتون رو بهتون بدم. در ضمن صبر هم بار میجناب لی آن، حرفم رو یک-

 !ندارم، فقط تا دو ساعت دیگه، فقط دو ساعت

خاطر نجاتم که خودش قصد جونم رو داشت. یعنی ممکنه بهزد. ولی چرا اون؟ اون، اونیداشت با آن حرف م

رنگ بود؛ اما کنار ها اومد پایین و روبروم وایساد. روی صورتش یه ماسک سیاهکاری بکنه؟ همون مرده از پله

 !ابروش یه خط سوختگی بود. قدش بلند بود و هیکل خیلی قناسی داشت، خیلی قناس
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گیسم رو از سرم کشید. جیغی زدم و تفی توی صورتش ده چندشی نشست جلوم و توی یه حرکت کالهبا خن

 :انداختم. یهو قرمز شد و دستش رفت باال؛ ولی آن داد زد

 دم. افتاد یا نه؟خدا قسم هیچی تحویلت نمیعوضی فقط اگه سر انگشتت بهش بخوره، به-

 !الم بودبا شنیدن صداش، آرامش خاصی گرفتم، اون دنب

قدر چندشه، دستش رو توی هوا دونستم از نزدیک اینجونگ هیون که قبال فقط عکسش رو دیده بودم و نمی

 :تر. با غیض غریدمشت کرد و منم رفتم عقب

 !دادستان منتظرتم. تک و تنها-

 :یهو داد زدم

 ...آن، نه! آن، توروخدا-

وجه راضی نبود کنم! دلم به هیچسالم بمونه. من خودم فرار میخواستم اون بیاد. اگه بیاد ضمانتی نیست که نمی

 !خواستمدونم چرا؛ ولی مطمئن بودم که این رو نمیکه آن حتی یه خراش هم برداره. نمی

 :جونگ هیون تلفن رو قطع کرد و گفت

 .هه! عشقت سلیقه خوبی داره-

ورد سمت صورتم که رفتم عقب و اون عشق من بود؟ با شنیدن این کلمه، بدنم گر گرفت. دستش رو آ

 :ناخودآگاه تکرار کردم

 !به من دست نزن-

اومد چیزی بگه که یکی صداش کرد. دستاش رو مشت کرد؛ اما آروم از جاش بلند شد. دوباره با چاپلوسی 

 :گفت

 !گردم عزیزم. منتظر باشبرمی-

 :وار گفتمتا بلند شد زمزمه

 .بری که برنگردی-

از توی جیبش افتاد؛ ولی دقت که کردم دیدم فقط یه فندکه. هوف خدا! بله دیگه، پس و وقتی رفت، یه چیزی 

کشون خواستم از جیب یه خالفکار چی بیوفته؟ نگاهی به اطراف کردم و یهو فکری تنم رو لرزوند. کشونمی

از پشت به رفتم عقب و دستم رو از پشت به فندک نزدیک کردم؛ ولی نرسید! پوفی کردم و به سختی دستم رو 

تر بشه. خیلی سعی کردم؛ ولی نشد! بازم به زور پام رو دراز گره طناب پام رسوندم. یکم زور زدم بلکه شل

کردم که خورد به فندک. لبخندی زدم و با تموم زورم، فندک رو هل دادم. نزدیک شد؛ ولی هنوز نرسیده بود. 
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جوری به دار، چشمم رو گرفت. وای خدا! چهی دستهخواستم. نگاهی به دورم کردم که یه جاروچیز بلندتری می

 :اون برسم؟ تا خواستم کاری بکنم که یکی از جلوم رد شد. مغزم به کار افتاد و گفتم

 ...آقا...آهای-

 :شد، پس به جاش یهو جیغ زدم. پسره باالخره برگشت و گفتجوری نمیاین

رین اون دنیا. شدی، هم تو و هم دادستان میخوای؟ از جونت سیر شدی؟ البته چه سیر شدی چه نچی می-

 .شیئان دستور مرگتون رو داده

با شنیدن این حرف یه لحظه کپ کردم. واقعا شیئان دیگه کی بود؟ به من که هیچ، به پسر خودشم رحم 

 :فهمم آن واقعا حق داره. به خودم اومدم و گفتمکرد. حاال مینمی

 .جا کنار دیوار یه آدم بود اون-

 :اش رو کشید تو هم و گفتاخم

 کو؟ کجا؟-

 :گفتم

 .پشت ستون-

 :جا و گفتآروم رفت همون

 .جا که چیزی نیست این-

 :پاش درست پشت جارو بود. جیغ زدم

 .بیا عقب-

 :اونم یهو پرید عقب که جارو با صدای مهیبی افتاد کنارم. پسره هم قاطی کرد و گفت

 .دختره پرو، آروم بگیر-

. با ذوق توی اولین کارم، پام رو رسوندم به جارو و سرش رو رسوندم به فندکه که همون این رو گفت و رفت

 !موقع توی یه لحظه، سروصداها شدت گرفت. نه! یعنی آن رسید؟ خدایا نه

 :توی دلم گفتم

 .خدایا کمکمون کن-

ر دستم. لبخندی سر جارو رو کج کردم و باهاش فندک رو هل دادم سمت خودم. فندک هم سر خورد و اومد کنا

شدم رو دادم بیرون و آروم آتیش زدم زیر طنابای دستم! همون زدم و آروم گرفتمش توی دستم. نفس حبس
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کردم موقع از روبرو دیدم ماشین آن اومد داخل؛ ولی بین من و اون یه در با شیشه مات بود. داشتم سعی می

. دندونام رو روی هم فشردم و دوباره آتیش زدم. چیز بیشتری ببینم که همون موقع شعله آتیش رسید به دستم

شد! آن از ماشین پیاده شد؛ ولی تا پیاده شد یکی از پشت زد به زانوش و اسلحش رو طناب داشت شل می

خوان محموله خوان مارو بکشن. آن که محموله رو نداره، اون دست مراده. یعنی اونا میگرفت. خدایا، نه! اونا می

چی؟ تا دیدم دستم شل شد، عین قرقی طناب رو کشیدم و دستم رو آزاد کردم. تا دستم باز  رو بدن؟ اگه ندن

 :شد، طنابای پاهام رو هم باز کردم؛ اما تا آزاد شدم، باز یکی اومد داخل و داد زد

 ...تو، تو-

ولی پشت واینستادم و یه راست رفتم سراغش. از پشت چرخیدم و با پام زدم به گردنش. مرده بی حرکت شد؛ 

زدن. خدایا! نشستم و ور نگاهم خورد به آن. داشتن آن رو در حد مرگ میسرش چند نفر ریختن تو. از اون

اسلحه اون مرده رو درآوردم. تا اسلحه رو، رو به نفر جلوییم گرفتم یکی یه تیر زد به بازو مرده! مرده آخی 

م که تازه به خودم اومدم و منم یه تیر زدم به پاش گر بودگفت که دو نفر دیگه برگشتن به عقب. با بهت نظاره

تونستم توی اون پوش رو دید. کسی که فقط من میکه روی زانو افتاد. با افتادن اون، چشمم یه نینجا سیاه

موقعیت تشخیص بدم کیه. اون هدی بود! هدی که رگ دیوونگیش عود کرده بود! همون موقع دو تا از لندهورا 

هم نقابش رو محکم کرد و به پشت روی دستاش برگشت. پاهاش رو قفل کرد دور گردن رفتن سمتش و هدی 

مرده و اون رو پرت کرد روی زمین. اونیم که نزدیک من بود، با چاقو خیز برداشت سمتم. جاخالی دادم و با 

 :زخمی بود، جونگ هیون. پاشد و چاقوش رو آورد باال، گفتزانوم زدم به شکمش. همون صورت

 .کنمتک به درک واصل میهمتون رو خودم تک-

چاقوش درست کنار گردنم بود. مچ دستش رو گرفتم؛ اما زورش خیلی بیشتر از من بود! خیلی بیشتر از منی که 

با دیدن آن و هدی توی اون وضع نایی برام نمونده بود. فقط توی یه لحظه دیدم هیون از روم افتاد و سوزشی رو 

زخمی؛ اما چاقوش رو زده بود به پهلوی چپ من! تیر هدی خورد به گردن مرد صورت توی پهلوم حس کردم.

از دردش به دیوار چنگ زدم که چشمم هدی رو دید که به سرعت نور یه خنجر درآورد و پرت کرد سمت مرد 

و رفت و اون خنجر صاف خورد توی یقه کتش و چسبید به دیوار. هدی اومد سمتم ای. داشت سمتش میدیگه

 :دستم رو گرفت. با ترس گفت

 حوا، حوا خوبی؟-

 :با حالت زاری زمزمه کردم

 .خوان آن رو بکشنهدی، توروخدا... نریم! می-
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دستم رو کشید و با تیر دیگه به پای همون مرده که چسبیده بود به دیوار نعرش رو خفه کرد. اشکم در اومد و 

 :گفتم

 !هدی... من خوبم؛ ولی آن نه-

 :داد زد

 .ریمبریمش. همه با هم میا میحو-

آورد. هدی دستم رو خاطر من اومده بود و حاال داشت خون باال میتونستم نگاهم رو ازش بگیرم. آن بنمی

شنیدم که گرفت و یه در کوچیک پشت ستون رو باز کرد و رفت داخل. حاال دیگه صدای آن رو به وضوح می

 :گفتزنان مینفسنفس

 محموله... داره... میاد. زنم کجاست؟عوضی... گفتم... -

این رو که گفت یهو حس عجیبی گرفتم. آن اعتراف کرد... اونم حس من رو داشت؟ ولی تا بخوام تجزیه و 

تحلیل کنم، یه نفر یکی زد توی صورت آن. جیغم رو خفه کردم که یهو هدی نشوندم توی یه ماشین شاسی 

 :بلند. گفتم

 ری؟هدی، کجا می-

 :ی پهلوم، تمام لباسم خونی شده بود. بازم لـ*ـب گزیدم که هدی هیسی نشونم داد و با استرس گفتاز خونریز

 .مواظب زخمت باش-

شد توی این لحظه به خودم فکر کنم؟ در ماشین رو باز کردم که دیدم هدی در رو قفل کرده. با گریه مگه می

 :گفتم

 ...هدی-

ر و بعد بالفاصله دو تا تیر هم زد به دستای اون دو نفری که آن یهو دیدم یه دودزا پرت کرد وسط اون سه نف

 :دستشون اسیر شده بود. داد زد

 .آن، بدو طبقه باال. یه بنز هست. برش دار و بزن بیرون-

آن از جاش بلند شد و اسلحه یکیشون رو قاپید و دو تا تیر هم حروم اون دو تا کرد. بعد با اون لباس و تن 

 :والش داد زدآش

 !جا برید از این-

ای به عقب اومد سمت ماشین و پرید روی صندلی کنارم. اسلحه رو داد دستم و اشارههدی بعدش تند عقب
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 :بیرون، کنار در شیشه گالری کرد و گفت

تونی فقط حواست بینی؟ شاسی اون رو با تیر بزن تا حفاظ آهنی در بره باال. حوا میحوا اون دکمه قرمز رو می-

 !کنرو جمع 

های انبار که تا گفتم چی؟ دنده رو جا زد و راه افتاد. وقتی راه افتاد، اون دکمه رو دیدم. همون موقع برق

 .شده هم خبر شدنمونده این خرابروشن بودن هم روشن شدند و کل اهالی باقینیمه

 :هدی داد زد

 !حاال حوا، حاال-

اون دکمه زدم که حفاظ رفت باال. تازه فهمیدم هدی  پهلوی زخمیم رو بیخیال شدم و یه دستی دو تا تیر به

 :کار کنه. تند گفتمخواد چیمی

 .نه! هدی بیخیال شو-

ای! شیشه خورد شد و سرم خورد به در ماشین. نه تنها من، ولی دیر بود و هدی با ماشین رفت توی در شیشه

راه افتاد. با اون ماشین درب و بلکه سر هدی هم محکم خورد به فرمون و یه باریکه خون از گوشه سرش 

 :داغون زدیم توی خیابون که آن هم با بنز مراد از اون طرف بیرون اومد. داد زدم

 .هدی، آن اومد-

 :وقتی دیدم جواب نداد، برگشتم سمتش و با استرس گفتم

 هدی خوبی؟-

وی ماشین آن. وقتی هم درست پیچید جل آروم سری تکون داد و نقابش رو برداشت که دیدم یه ماشین دیگه

 :رانندش پیاده شد، مراد رو دیدم که داد زد

 .جا رو منفجر کنم خوام اینبرید! می-

 :چندبار که داد زد، آن راه افتاد و شروع کرد بوق زدن به ما. رو به هدی داد زدم

 !جا بریم هدی برو، باید از این-

اهی به من کرد و صندلیش رو داد عقب و پاهاش رو اما شیشه جلومون شکسته بود و اصال دید نداشتیم! هدی نگ

 :آورد باال. دستم رو روی پهلوم فشار دادم و گفتم

 کار کنی؟خوای چیمی-

 :گفت

 .باید شیشه رو بشکنم-
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 :گفتم

 .شکنمصبر کن من می-

 :داد زد

 .نه! حوا تو تکون نخور-

کس خوب نبود. تا بخوام ولی حال هیچترسیدم. درسته هممون بیرون زده بودیم؛ ترسیدم، خیلیم میمی

اعتراضی سر بدم، هدی یهو دستش رو گذاشت پشت سر من و خودش، خم شد که بزنه با پاهاش شیشه رو 

 !بشکنه؛ اما یهو یه چیزی با قدرت کوبید به ماشین ما

که و قبل از ایناین انفجار مراد نبود، این یه ضربه بود که فقط تونستم نور پررنگ ماشین رو ازش تشخیص بدم 

 :زنانگفتمنفسکامل همه چیز برام محو بشه، دست هدی رو گرفتم و نفس

 !بخشموقت... خودم رو نمیخاطر من اومدی. طاقت بیار... اگه... بالیی سرت بیاد... هیچهدی، تو به-

**** 

 راوی

از سمت راست کوبید به چرخ قرمزرنگ که هدی با پاهاش شیشه جلو رو بشکنه، یه تریلی هجدهقبل از این

ماشینی که هدی و حوا توش بودن! با این تصادف که دستورش رو جونگ هیون صادر کرده بود، ماشین دخترا 

پرت شد. پرت شد و بعد دو دور چرخیدن، روی زمین وایساد. این دستور جونگ هیون بود که تصمیم گرفت 

از قبل، دستور مرگ حوا و آن رو داده بود. گفته بود حاال که به محموله نرسیده همه رو بکشه؛ اما شیئان هم 

تونی هر دوشون رو بکشی! شاید برای آدمی مثل شیئان شده و به من ربطی ندار، حاال هم میمحموله تو سرقت

دونست محموله سالم طبیعی بود که از دکترش بگذره؛ اما واقعا از پسرش هم گذشت؟! از این طرف آن هم می

جنگید. پس ه؛ ولی نخواست محموله رو تحویل بده. اونم یه دادستان بود و برای عدالت میو کامل دست مراد

تونست محموله رو تحویل بده. آن خیلی اذیت شد؛ ولی دم نزد. در واقع براش سخت نبود، براش سخت نمی

خواستش. میبود که حواس جونگ هیون رو به خودش جلب کنه و نه به حوا! نه به دختری که بیشتر از جونش 

جا دور شد؛  وقتی ماشین پرت شد، راننده اون کامیون هم بالفاصله پیاده شد و با سوار شدن به یه موتور از اون

خواست کل اون انبار و سوله رو با آدماش نابود کنه. درست اما این تصادف درست موقعی رخ داد که مراد می

 !م صحنه تصادف از جلوی چشمش گذشتوقتی بمب رو انداخت و خودش سوار ماشینش شد، تما

 مراد

 :بمب رو انداختم و زدم روی کاپوت ماشین خودم که دست آن بود. رو بهش داد زدم



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         139 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

 !زود باش، زود باش. گاز بده-

 :وقتی اونم پاش رو گذاشت روی گاز و دور شد، رو به ماشین هدی و حوا داد زدم

 .جا رو منفجر کنم خوام اینبرید! می-

صدام رو شنیدن یا نه؛ ولی بازم بلندتر داد زدم. حس بدی داشتم! یعنی حالشون خوب بود؟ حال هدی دونم نمی

جوری زد بیرون. خدایا خودت دم ایندونست من اجازه نمیکه میخاطر این! اون بهخوب بود؟! خدایا غلط کردم

رن؟! چرا؟ چرا! نگاهی به ساعتم مواظبش باش. آن با شنیدن صدای من شروع کرد بوق زدن. وای خدا چرا نمی

کردم که فقط ده ثانیه مونده بود. چندتا آدم اسلحه به دست از انبار اومدن بیرون که جهیدم توی ماشین و 

چرخ، زد به ماشین هدی اینا و همون موقع تمام زندگیم روی سرم آوار همون موقع دیدم که یه تریلی هجده

اده شدم که همون موقع انبار هم منفجر شد و یکی من رو کشید کنار. نشده از ماشین پیزده، سوارشد. بهت

 :دستش رو پس زدم که آن داد زد

 !دیوونه شدی؟-

 :زده چسبوندمش به ماشین و گفتمبهت

 !شد یا نه؟فهمی چییه کامیون زد به ماشین حوا و هدی. می-

خون کنار صورتش رو پاک کرد و با  کش هیچی معلوم نبود، هیچی! آن یهو ساکت شد وتوی اون آتیش زبونه

 :بهت گفت

 !چی؟-

برش گردوندم سمت ماشینی که کج شده بود. کتم رو پرت کردم روی صندلی و دوییدم طرف اون ماشین. اونا 

 !شه! امکان نداره. نبایدمیرن، نمینمی

تاده بود و حاال گردن مشکیش افدر اون ماشین قراضه رو باز کردم که هدی رو دیدم. اون نقاب و دستمال

دونستم مشکی نیستن، بسته بودن. موهای رنگی که خوب میایصورت زخمیش معلوم بود. اون چشمای قهوه

 .رنگش ریخته بود روی صورتش زخمیشمشکی

زد، نامنظم؛ ولی شد. توی اولین کارم نبض گردنش رو گرفتم. خدا! میشد. چشمام داشت خیس میباورم نمی

 :زد. داد زدممی

 !کنمکنم. به شرفم قسم جبران میخدایا! برات جبران می-

ور هم آن در ماشین رو باز کرد و حوا رو توی حصار دستاش دستم رو انداختم زیر پاهاش که دیدم از اون
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پنهون کرد. با پام لگدی به در ماشین زدم و رفتم سمت ماشینی که برای مواقع حساس جاساز نگه داشته بودم تا 

روز که هدی خانم ماشینم رو برداشت و برد، کارم رو راه بندازه. هدی خانم، تو آوای مرگ من  به درد این

بازی نبود، شقبازی و کلهنیستی. تو آوای منی، آوای زندگیم. نگاهی به صورتش کردم که حاال دیگه اثری از لج

 :تونستم بهش بگماالن فقط می

 ...دوست دارم و بس-

*** 

 ملیسا

چرخوندم. ساعت نزدیک یک شده بود و از موهام رو گرفته بودم دستم و هی اون رو سر انگشتم مییه تار مو 

شدم. البته تیرداد و رویا هم همچین حالی داشتن. هدی ساعت ده زده بود بیرون. دیگه واقعا داشتم دیوونه می

ه بود. دیگه طاقتم طاق شد رفت و رویام برعکس همیشه دست از خوردن کشیدسره داشت رژه میتیرداد که یه

 :و گوشیم رو چنگ زدم. رو به تیرداد گفتم

 .شماره مراد رو بگیر-

زدم. سر جاش وایساد، نگاهی بهم کرد و بی هیچ مخالفتی هدی که گوشی نداشت، پس باید به مراد زنگ می

بود قطع بشه که باالخره  شماره مراد رو وارد کرد. یه بوق، دو بوق، سه بوق، خدا! جواب بده دیگه. دیگه نزدیک

 :وصل شد. رگباری گفتم

 شد؟ هدی رو پیدا کردی؟ حوا و آن چی؟کجایین؟ چی-

 :که به سواالم جواب بده، با هول و وال تندتند گفتبدون این

به تیرداد بگو بره درمونگاه طبقه باال رو آماده کنه، به رویا هم بگو به لی وان زنگ بزنه و بگه هر جا هست -

 .رو برسونهخودش 

شده؟ دوباره شمارش رو گرفتم؛ اما دیگه جواب نداد. من رو توی بهت ول کرد و گوشی رو قطع کرد. خدایا چی

 :لعنتی! لعنتی! تیرداد تندتند پرسید

 چی گفت؟-

 :رویا هم پاشد و گفت

 ده ملیسا. بگو چی گفت؟جواب نمی-

 :ناامیدانه گوشی رو قطع کردم و گفتم

د بگو درمونگاه طبقه باال آماده کنه و به رویا هم بگو زنگ بزنه به لی وان، بگه هر جا هست فقط گفت به تیردا-
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 .پاشه بیاد

 :تیرداد دویید طبقه باال که رویا هم با بهت گوشیش رو برداشت و مشغول پیدا کردن شماره شد. با بغض گفتم

 رویا، لی وان کیه؟-

 :رویا بدون سر بلند کردن گفت

 .ه خبرنگار اعزامی از ایرانهدکتره، همسر ی-

جا، ها کمک کرده. تنها فرد مورد اعتمادمون ایننزدیک پونزده سال سابقه کار داره، تا حاال خیلی به پلیس-

 !اونه

 :وار گفتمزمزمه

 اگه نتونه بیاد چی؟-

 :هام و گفتهای طوسیش زل زد تو چشمبا حالت زاری، با چشم

 .نتونه بیاد، مراد میارتش جوری نگو، باید بتونه بیاد.این-

ای، خودش رو معرفی کردن. انقدر اعصابم خورد بود، که هیچی از که وصل شد؛ شروع کرد به کره تماسش

 هاش نفهمیدم. خدایا، چه بالیی سر خواهرهام اومده؟حرف

نگاه کجا بود؟ صدای هامون بود، پس درمانتونستم بشینم و بدو بدو رفتم طبقه باال پیش تیرداد. طبقه باال که اتاق

تق و توقی که از باال شنیدم، تازه فهمیدم منظورشون اتاق زیر شیروانی هست. دویدم باال و آروم، در چوبی رو 

 :باز کردم و پام رو گذاشتم توی اتاق کوچیک اما مجهز زیر شیروانی! تیرداد با دیدن من داد زد

 .و خاکی شدهجا خیلی گرد تهویه هوای کنار در رو روشن کن. این-

به حرفش گوش کردم و زود تهویه هوا رو روشن کردم و بعد نگاهم رو دادم به تیرداد، که درهای کمد دیواری 

هارو باز کرد و چهار تا تـ*ـخت درست کرد. بعد از زیر هر تـ*ـخت یه میز هم کشید بیرون و چند تا دستگاه 

جا بود! ولی خدایا، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ تجهیزات اینشد، این همه بیمارستانی رو هم روشن کرد. باورم نمی

رفتم کمکش و تمام تجهیزات اون اتاق رو راه انداختیم. با صدای باز شدن در و صدای مراد از جام بلند شدم و 

شون هدی بود و دست یکی دیگشون، های یکیرفتم طبقه پایین. اما تو راه برخوردم به مراد و آن که توی دست

ای پاره پورش، غرق خون قرمز بود! بود. با دیدن این صحنه، اشکم دراومد. پهلوی حوا و کت و شلوار نقرهحوا 

ریختن که دیدم از کنار سر هدی هم؛ یه هام، تند تند میجوری اومدی دیدنم؟ اشکحوا بعد این همه مدت، این

جا چه خبر ز مرادهم بدتر بود. خدایا اینباریکه خون جاری بود. آن از کنارم رد شد، که دیدم وضع اون حتی ا
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 :بود؟ مراد از طبقه باال داد زد

 !پس این دکترِ کجا موند؟-

 :بعد بلندتر داد زد

 !رویا-

چرخید با صدای زنگ در، دویید و رفت. رفتم سمت رویا هم که داشت عین مرغ پر کنده؛ گوشی به دست می

 :در و رو به رویا گفتم

 .کنممن باز می-

جونی سری تکون داد و رفت طبقه باال. در رو که باز کردم چشمم خانم مسنی رو گرفت، که هم، با لبخند بیاون

 :های ریزش گرفتم که تند گفتای بود؛ اما چهره مهربونی داشت. نگاهم رو از چشمهای کرهقیافش شبیه آدم

 دخترم، بیمارها کجان؟-

م و از جلوی در رفتم کنار. با دیدن خانومِ که از جلوم رد شد و رفت باال، ای به باال کردهای الل، اشارهمثل آدم

 .کردنهم آروم آروم راه افتادم؛ ولی پاهام یاری نمیمن

ها همیشه سرحال و شر و شور باشن. دلم خواست اونخواست هدی و حوا رو تو اون وضع ببینم، دلم میدلم نمی

 :ها بودم، که همون خانومِ گفتخوابیدن! رو پله جوری با تن زخمیخواست ببینم ایننمی

 .جا رو خلوت کنید. وضع این دو نفر حیاتیه، ممکن هرلحظه زخمشون عفونت کنهلطفا یکم این-

 :هام رو پس زدم و بهش گفتمبا این حرف، اشک

 .شه من کمکتون کنم؟ من داروسازی خوندم و این دو نفر خواهرهای مننمی-

 :گفت خانومِ مکثی کرد و

 .همراه کاور تنت کنهات رو ضد عفونی کن. دستکش و ماسک هم بهدست-

 :سرم رو تکون دادم، که دوباره رو به بقیه گفت

 .لطفا بقیه برید بیرون-

 :هارو، که دستم کردم تیرداد اومد کنار و رویا رو هم اورد بیرون. بعدش رو به مراد گفتدستکش

 !مراد-

 :ود، گفتولی مراد که به شدت عصبی ب

 .مونم. آن پاشو برو پایینمن می-
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 :آن هم غرید

 .من زیر دست تو نیستم-

 :توجه به بحث دو تا آدم غد و سرتق، رفتم پیش دکتر. دکترِ به جای من، گفتکاور رو هم پوشیدم و بی

 شه بس کنید!؟می-

جیب به دیوار تکیه داده بود. آن  تیرداد و رویا کنار در بودن؛ اما مراد حتی تو این وضع هم مثل همیشه دست به

 :کرد. دکتر رو بهم گفتهاش رو توهم قفل کرده بود و زمین رو متر میهم کنارش دست

 .های اون دو نفر رو ضد عفونی کنبرو زخم-

و خودش، دستگاه اکسیژن رو گذاشت روی بینی و دهن هدی. از جا بلند شدم و تا به سمت اون دو تا رفتم، آن 

 :گفت

 .وبیم، فقط مواظب اون دو تا باشینما خ-

 :مراد هم تند تند، سری تکون داد که از خدا خواسته برگشتم و رفتم پیش دکتره که آمپولی دستم داد و گفت

 .این آنتی بیوتیک رو بزن تو سرم این خانم-

میاری، بهت  با اشارش، بلند شدم و آروم آروم اون رو تزریق کردم تو سرم هدی. هدی قول دادی حوا رو سالم

دم طاقت بیار! دکتر پاشد و رفت باال سر حوا. یه گفتم سالم برگردین. خوش قول باش خواهری، قسمت می

 :چیزی مثل سرم رو وصل کرد به مچ و انگشت دست حوا و بعد رو به من گفت

 .هاش رو بزار روی قفسه سـ*ـینشاون دستگاه الکترود کاریو گراف رو هم روشن کن و الکترود-

 :تازه وقتی فهمیدم، اون دستگاه نوار قلبِ، آروم به حوا وصلش کردم. تو دلم گفتم

 .ها کارهای تو نه من! پاشو دختر پاشو. دلم برات تنگ شدهحوا این-

 :رو به خانومه گفتم

 حالشون خوبه دیگه؟-

 :نگاهی بهم کرد و موهای شرابی رنگ کوتاهش رو، زد کنار و گفت

خانوم زیاد عمیق نیست، ولی دو تا بخیه نیاز داره. اون خانوم هم اگه... اگه خون ریزی زخم چاقو پهلو این -

 .مغزی نکرده باشه

 :مراد داد زد

 خونریزی مغزی؟-

 :خانومِ آروم گفت
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 !گفتم شاید-

 :خدایا، توروخدا! دکتر، اشاره به هدی کرد و بهم گفت

 .برو یه حوله بردار و خیلی آروم، دور زخمش رو تمیز کن-

خواد شروع کنه زخم حوا رو بخیه زدن، تند برگشتم و سعی کردم بدون فکر کردن به چیزهای وقتی دیدم می

 !بد، کارم رو تمیز انجام بدم. خدایا خودت بهمون رحم کن

*** 

 حوا

هام رو باز کردم. آروم چرخیدم، که پهلوم بدجور تیر کشید. آخ آرومی با نوازش دست کسی روی موهام، چشم

 :هایی پف کرده، گفتم و با دیدن آن باال سرم تند نشستم. آن سر از رو تختم برداشت و با چشمگفت

شد تمام دنیا رو سر اون شیئان و جونگ عوضی خراب شه، بیدار شدی حوا؟ اگه چیزیت میوای باورم نمی-

 !کردممی

 :تماومد. دستم رو فشار دادم رو زخم پهلوم و گفتازه داشت اتفاقات یادم می

 کنی؟کار میجا چیتو، تو... این-

جوری ببینمش؛ اما یه چسب زخم کنار دهنش، یکی کنار گوشش و یکی هم کنار ابروش بود. طاقت نداشتم این

 .دیدم سالمه و پیش منِ خوشحال بودمبازهم همین که می

 :نگاهی به موهای باز عسلی رنگ خودم، که دورم ریخته بود کردم؛ که ادامه داد

 .یچی، هیچی فقط نگرانت بودمه-

یه تیشرت آستین بلند قرمز و یه شلوار راحتی بلند مشکی تنم بود. نگاهی به سرم تو دستم و تجهیزات پزشکی 

 :این اتاق انداختم و با یاد هدی، گفتم

 ما کجاییم؟ هدی کجاست؟-

 :آروم گفت

 !خونه مرادیم. تو از دیشب تا حاال، االن به هوش اومدی-

 :فتمبا بهت گ

 جان؟ هدی کجاست؟واقعا؟ ساعت چنده؟ دخترها این-

 :وار گفتزمزمه

 .دمای صبح به هوش اومدجان. هدی هم دمساعت ده صبحه. آره همه این-
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هم موهای مشکی رنگش باز ای بپرسم، که یهو دیدم همون موقع هدی از درگاه اومد داخل. اوناومدم چیز دیگه

 :ی و شلوار سفید تنش بود. با دیدن آن، یهو تعجب کرد و بعد با خجالت گفتبود و یه پیرهن دکمه دار صورت

 جایی؟شما، شما این-

 .با دیدنش تمام استرسم خوابید، هدی حالش خوب بود

 .آن هم، خودش رو جمع و جور کرد و از کنارم بلند شد

 :زیر لـ*ـب گفت

 .ببخشید، فکر کردم رفتین پایین اومدم سری به حوا بزنم-

 :خواست بره، که ناخودآگاه دستش رو گرفتم و گفتمآن 

 تو خوبی؟-

 :لبخند شیرینی زد و گفت

 .آره، من خوبم-

که رفت پایین، هدی در رو بست و اومد چیزی بگه که دوباره و بعدش از کنار هدی رد شد و رفت پایین. اون

 :کوبش کرد و بعد صدای مراد اومدصدای در، میخ

 هدی، هدی؟ بیدارید؟-

 :ی کوبید به پیشونیش و گفتهد

 .آره، حوا تازه به هوش اومد. برو پایین تا بیایم-

 :مراد بشاش شد و گفت

 ؟واقعا؟ خوبین-

 :از قیافه هدی، خندم گرفت و آروم به تـ*ـخت تکیه دادم که گفت

 .آره، آره خوبیم-

 :این رو که گفت مراد بالخره ساکت شد و گفت

 .پس منتظرتونیم-

 :ای گفت و دویید سمتم. نشست رو تختم و گفتباشههدی هم 

 وای حوا، خوبی؟-

هوا نگاهی به صورت خستش کردم، که کنار سرش درست جایی که زخم داشت، پانسمان شده بود. یهو بی

 :محکم بـ*ـغلش کردم. بی توجه به درد پهلوم گفتم
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 معلومه که خوبم عزیزم. تو چرا انقدر زود بلند شدی، هان دختر؟-

 :خندید و گفت

 .مگه قرار نبود خرس نباشیم؟ منتظر بودم تو بیدار بشی دیگه-

 :خندم گرفت و گفتم

 جا دقیقا کجاست؟این-

 :خودش هم، خندش گرفت و گفت

 .واال منم تازه از وجودش با خبر شدم، اتاق مخفی پزشکی بوده-

 بابا؟نه-

 :خندید و گفت

 .آره دیگه-

 :بعدش چشمکی زد و گفت

 .رم لباس بیارم و بیاموایسا ب-

 :تند گفتم

 .اندازهنه... بیا از این اتاه بریم. من رو یاد بیمارستان می-

 :تند عالمت هیسی گرفت و گفت

 !گم اون دکتر غرغرو بیاد باال سرتجا بتمرگ دیگه. سرمت هنوز تموم نشده. شلوغ کنی میاهه همین-

 :زدم بهش و گفتم

 .گیدیبندم توهم مثل آدم نتمرشرط می-

 :ای باال انداخت و گفتبا خنده شونه

 ها کی آدم شدن ما خبر نداریم؟مگه ما آدمیم؟ فرشته-

 :ای نثارش کردم و دستم رفت سمت سرم که قطعش کنم، اما هدی داد زددیوونه

 .کشمت. خو آروم بگیر دیگهحوا خودم می-

 :ایشی گفتم و ادامه دادم

 .جا لباس ندارممن که این-

 :باز کرد و گفتدر رو 
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 !میری کههی خدا، خب لباس من رو بپوش نمی-

 :از لحنش خندم گرفت، که همون موقع ملیسا تو درگاه در ظاهر شد. با دیدن من لبخندی زد و رو به هدی گفت

 کجا باز؟-

 :هدی هم با نیش باز گفت

 .لباس بیارم برا خودمون-

 :تملیسا هم، با خنده یه دست لباس داد دست هدی و گف

 .پس فکر کردی چرا دیر اومدم. بگیر بپوش-

 :هارو گرفت و گفتهدی هم ذوق زده، لباس

 .، مرسیوای آخیش-

 :ملیسا هم زد زیر خنده و دویید طرفم. گفت

 خوبی حوا؟-

 :پوفی کردم و گفتم

 .خدا خوبمآره بابا، به-

 :هارو انداخت بـ*ـغل من و ادامه دادملیسا، با خنده ایشی گفت و لباس

 .جا من بودی، تا حاال نصفه جون شده بودی-

 :تند شومیز خاکستری رنگی که احتماال مال هدی بود، رو با تیشرتم عوض کردم و گفتم

 .شده بود مگه؟ نترس بابا، نترس گلیاوه، چی-

 :بستم، گفتهام رو میدر حالی که دکمه

 .آره، هیچی نبود-

 :وار گفتزدم زیر خنده، که ملیسا زمزمه

 .ه، هیچی نبود؛ فقط از دیشب تا حاال منتظریم شما بیدار بشیآر-

 :هدی هم، تونیک آبی نفتیش رو تنش کرد و آروم زد زیر خنده. ملیسا ادامه داد

 !آره هیچی نبود، که کم مونده بود تو یکی هم خونریزی مغزی کنی-

 :با بهت نگاهی به سرم تموم شده کردم و کندمش که هدی داد زد

 !حوا-
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 :وجه به دادش، تند رو به ملیسا گفتمبی ت

 !کی؟-

 :ای به هدی کرد، که خودش صداش دراومد و گفتاشاره

 بابا واقعا؟کی من؟! نه-

خم دوباره زد زیر خنده. ولی ملیسا، با بغض سری تکون داد که بعد عوض کردن شلوارم با یه شلوار لی، بعدش

 :نشستم پیشش و با مهربونی گفتم

 خیلی ترسوندیمت؟عزیزم ببخشید. -

 :با گریه گفت

ها دیدمت، اونم با این وضع آش و الش. هدی وقتی خواست بره؛ قول حوا خیلی ترسیدم، خیلی زیاد! بعد مدت-

 .گردونه، ولی خودش با اون وضع برگشتداد تو رو سالم برمی

 :هدی هم با شنیدن این حرف، اومد کنارمون نشست. دست ملیسا رو گرفت و گفت

 .دیگه غصه نخور. آروم باش عزیزم ملیسا-

ای وارد اتاق شد و جیغ جیغ کنان پرید نگاهم رو بهش دوختم، که یهو در باز شد و یه خانم مسن با چهره کره

 :وسط بحث احساسی ما

 دی؟زحمت کیف ابزار من رو از پشت سرت میها بیدارین؟ دستیار عزیزم، بیخانوم-

 .ای گرفتم و دادم به ملیساانم مسن سال توی یه کت و دامن سرمهبهت زده، نگاهم رو از دیدن اون خ

 :ای، فارسی گفتمرو بهش به جای کره

 دستیار شمایی خانم خانوما؟-

 :هاش گفتبین پاک کردن اشک

 .آره، تمام شب جلو روی خودم بودین-

 :خندم گرفت و گفتم

 .عزیزم، خسته نباشی-

 :و گفتاز جاش بلند شد، که هدی عین قرقی پرید 

 .خانم لی، بخدا من خوب خوبم. بفرمایید برید باال سر اون خانم، ایشون تازه به هوش اومدن-

 :وار بهش گفتمبا رفتن هدی، من هم بلند شدم و صداش زدم. ملیسا زد زیر خنده، که بازهم به فارسی زمزمه
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 هدی چرا از این خانومِ فراریه؟-

 :ملیسا هم بدتر، خندش شدت گرفت و گفت

 .سره دنبالش بودهآخه از وقتی بیدار شده یه-

 :خندم گرفت و گفتم

 .که خوب بلد بود، بپیچونتشاون-

 :ای گفتکیف ابزار خانمِ رو از تو کمد بیرون اورد و با تک خنده

 .داد، یکی این خانم دکترهذاشت. یکی اون گیر میمراد نمی-

و شروع کرد فشارم رو گرفتن. ملیسا هم بای بای کنان، از آهانی گفتم و زدم زیر خنده که خانومِ نشست کنارم 

 :ای گفتکنارم رد شد و به کره

 .زودی بیایین-

و وقتی رفت، این خانوم شروع کرد به بازجویی و تازه فهمیدم؛ هدی بدبخت چرا انقدر فراری شده و آه از نهادم 

 .بلند شد

 آن

 :ن رو گرفتم، که بعد دو تا بوق محافظش جواب دادخط جدیدم رو انداختم توی گوشی جدید و شماره شیئا

 فرمایش؟-

شناخت! یه بار خیلی شناختم و هم اون من رو خوب میهم من صدای این سونگ جه، نره غول رو خوب می

 :خوب از خجالت هم در اومدیم. غریدم

 .منم، بده به پدرم-

 :اما بازهم گفت

 رمز؟-

 :وار با حرص گفتمخوام بالیی سرشون بیارم. زمزمهتلفن می چیز! انگار از پشتهمههای بیهه! مفسد

-4f7d2k6 

روی مراد قرار گرفتم. نگاهم رو از دست چپش، که با باند پیچیده شد و تو رو پاشنه پا چرخیدم، که درست روبه

لی های مشکی نفوذ ناپذیری داشت! مرموز بود؛ وهاش زل زدم. چشمجیبش مخفی شده بود، گرفتم و به چشم

 :ام رو از دیوار برداشتم و گفتمذات خوبی داشت. صدای شیئان که تو گوشم پیچید، تکیه

 .گردیمما بیمارستانیم، شب برمی-
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 :تند تند گفت

 تو ریتا رو نجات دادی، مگه نه؟-

 :تفاوت گفتمذاشتم از حسم سوء استفاده کنه. بینباید می

 .ن زنگ زد، نگفت دکترتون پیشش هستنه به من چه، خودت گفتی بکشنش! جونگ که به م-

ها اومد پایین. چقدر به موقع، چقدر دقیق. من کی انقدر بی هوا عاشق همون موقع، جلوی چشمم حوا از پله

کرد من تو این موقعیت، عاشق بشم؟ اون، نگاه عسلی رنگش رو بهم دوخت که شیئان داد شدم؟ کی فکر می

 :زد

 .ساده شدی و محموله هم دست خودته دروغ نگو احمق! تو عاشق یه دختر-

هام رو مشت کردم و با اخم ناخودآگاهم نگاهم رو از زد. دستهاش رو حفظ بودم. داشت یه دستی میهه! کلک

 :حوا گرفتم و گفتم

گم نه ولی شما، هر جور دوست داری فکر کن، پدر جان! در ضمن؛ من گفته بودم طرف شمام. اگر من دارم می-

شین که اداره نمیرم، چون اخراج شدم. دوما، به نظرتون اگر ون که دنبالم هستن، بپرسین متوجه میهاتاز محافظ

دادم؟ به هر حال اینم بگم که جونگ به من اومد؟ یا تحویلش نمیمحموله دست من بود، تا حاال صداش در نمی

من رو داشته، چون ما رو مسئول گفت، بیا چون محمولتون یه مشکلی داره. ولی وقتی رفتم، فهمیدم قصد کشتن 

کرده حساس باشم؛ ویس تماسش رو هم دارم که دونسته و چون شرایط کارم ایجاد میسرقت محموله می

 هم بکشن، درسته؟فرستم. ولی انگار شما گفته بودین منبراتون می

 :آروم رفتم گوشه خونه، که شیئان نفسش رو با حرص داد بیرون و گفت

هم چون دیدم دوتاتون سالمین جان و منبکشن. اون فقط به من گفت که دکتر و پسرت اینمن نگفتم تو رو -

 .فکر کردم تو نجاتش دادی

گه چون به من نیاز داره. چون من از تمام اطالعات این کامیون خبر دارم و هارو میهه! دروغگوی کثیف، این

 :ه و آروم گفتمتونم با راننده کامیون، معامله کنم. خیلی آسودفقط من می

نه، اشتباه فکر کردید. وقتی من تونستم فرار کنم، دیدم اون دختره هم بیرون کنار در افتاده. اون موقع -

دونستم شما دستور مرگش رو دادین، برای همین گفتم شاید برای شما مهم باشه و بخاطر همین با خودم، نمی

 .تا برگردم خونم هم منتظرم زودتر مرخصم کنن؛بردمش بیمارستان. االن
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 :خواستم قطع کنم، که تند گفت

آن، زود قضاوتت کردم، ناراحت نشو! همین االن برگرد، چون باید شب بری سر قرار و در ضمن؛ با ریتا هم -

 .برگرد

 :ای زدم و گفتملبخند شرورانه

 چه قراری؟-

 :پوفی کرد و غرید

جوری بارمون رو تا مرز ایران کنه که چه زمانی و چه چه قرارمون با مین هون. یادت که نرفته! اون قراره تعیین-

 .رسونهمی

 :خیلی سرد گفتم

 .شه، فعالباشه ببینم چی می-

دفعه، باید هرطور شده پرونده این محموله رو که دست مین هونِ رو این رو گفتم و تلفن رو قطع کردم. این

د کنه. تا تماس رو قطع کردم، سیم کارت رو هم دونم شیئان دیگه به من اعتمادست بیارم؛ چون بعید میبه

دراوردم و همین شماره رو گذاشتم توی گوشی دیگم، تا اگر خواهر عجوزم خواست شنودش کنه، به چیزی 

نرسه. با هزار نوع فکر و خیال، رو پاشنه چرخیدم و رفتم تا یکم فکرهام رو با این گروه عجیب غریب رو هم 

 .بزارم

 شیئان

 :ختم رو میز و رو به هال گفتمگوشی رو اندا

 !خوامهاش رو میزود باش شنودش کن. هال، ریز به ریز حرف-

 :هال هم، گوشیش رو چنگ زد و گفت

 هنوز بهش اعتماد داری؟-

 :سری تکون دادم و گفت

 !نه-

 :هال پرسید

 کار کنی؟خوای چیپس می-

 :سرم رو چسبوندم به مبل، که هونگ گفت

 .از ریتا استفاده کنین-
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 :غریدم

 منظورت چیه؟-

 :ای کرد و گفتی مسخرههونگ، تک خنده

گیم نقش دوست دختر آن رو بازی کنه؛ تا عکس جا. بهش میهال، زنگ بزن به دختر مین هون بگه بیاد این-

 .فهمیمالعمل ریتا رو ببینیم. حتی اگر از آن چیزی نفهمیم، از اون دختر صد درصد یه چیزی می

 :و گفتم بلند بلند خندیدم

 !همینه-

 :اما خوشیمون پایدار نبود، چون همون موقع هونگ باز غر زد

تکلیف تهدیدهای جونگ مانگ چیه؟ حاال که فهمید جونگ هیون تو آتیش سوزی انبار مرده، حرف زیاد -

 .زنهمی

 :هام رو مشت کردم و گفتمدست

 !ه رو دزدیدهباید بفهمیم کی انبار رو منفجر کرده. هر کی هست، همونم محمول-

 هدی

 :آن گفت

 کنی؟کار میچی-

های ضبط شدم، انتخاب کردم. متنی های محبوبم شدم و صدای جونگ هیون رو از توی ویسوارد یکی از برنامه

 :زمان گفتمخواست رو نوشتم و همکه آن می

 .دمخوای رو تحویلت میمینگران نباش من کارم رو بلدم. االن ویسی که -

 :انداخت و اومد چیزی بگه، که گوشی مراد زنگ خورد. مراد با خنده گفت ابرویی باال

 .شماره ناشناس-

 :آن زد زیر خنده و گفت

 .البد جونگ هیونه-

 .مراد تماس رو که وصل کرد، از رو کنجکاوی زیاد وارد گوشیش شدم و پرینت خودکار تماسش رو فعال کردم

 :فتچند ثانیه که گذشت، مراد با بهت ولی محکم گ

 .چی؟ اشتباه گرفتی آقا-
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 :هابا بهت، تند تند شروع کردم به خوندن متن

فرستی رو هوا، هان؟ هه! البته سرگرد ایرانی مرتیکه تو کی هستی که انبار من، پسر من و محموله من رو می-

 .هستی، جناب مراد مختاری

 :همون موقع، مراد گوشی رو قطع کرد و گفت

 .سرم رو توی انبار کشتینگفت پاین مرده، کیه؟ می-

 :آن، با بهت گفت

 !نه-

 :هاشون شدم و ادامه متن رو خوندمخیال حرفبی

 .چی؟ اشتباه گرفتی آقا-

 .به هر حال خواستم بگم با بد کسی در افتادی-

 :یهو گفتم

 .ها فهمیدن ما پلیسیمها، اوناون-

 .همشون بهت زده، برگشتن سمت من. از حواس پرتی گفتم ما پلیسیم

 :آن گفت

 !چیزی پروندم، ولی واقعا پدر اون دراومد؟من الکی یه-

 :دستی تو موهام کشیدم و تند برگه رو گذاشتم رو میز و گفتم

 !این کیه؟-

 :ای بهم رفت و گفتآن برگه رو چنگ زد و مشغول خوندن شد. مراد چشم غره

 تو تماسم رو پرینت گرفتی؟-

 :هاش گرفت که آن زمزمه کرددادم. حوا آروم دستم رو توی دستسرم انداختم پایین و آروم تکون 

های قاچاق اعضای بدن شیئان بوده؛ ولی انگار توی اون آتیش سوزی جونگ هیون، خریدار همیشگی محموله-

کشته شده. این آدمی هم که زنگ زد، پدرش یعنی جونگ مانگ بود. اون تو قدیم سر مشکالت کاری، خیلی با 

بحث داشته. در واقع جونگ مانگ، مسئول مرگ زن هونگ شده؛ چون هونگ یه بار سر قولش  هونگ و شیئان

 .واینستاد و جونگ مانگ رو به مدت ده سال انداخت زندان

 :ملیسا هم آروم به حرف اومد و گفت

 !طوری کشته شدهپس زن هونگ و مادر سانگ، این-
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 :آن سری تکون داد و پرسید

 دونستین؟شماها می-

 :فتحوا گ

 .دونستیم که زن هونگ کشته شدهفقط این رو می-

 :تند و هول زده برگشتم سمت مراد و گفتم

 .حاال که چی، اون االن هویتت رو فهمیده-

 .که یه وقت از این مسئله سوء استفاده بشه و بالیی سرش بیاد، مثل خوره افتاده بود به جونمفکر این

 :مراد گفت

 .باید دستگیرش کنیم-

 :سریع مخالفت کرد و گفتولی آن 

 .کنه من اخراج شدمشه! شیئان فکر میچطوری؟ نمی-

 :تیرداد گفت

تنها راهش اینه که با یه تله جونگ مانگ رو دستگیر کنیم. اگه طولش بدیم ممکنه تصویر دوربینی که باهاش -

 .مراد رو دیدن برسه به دست شیئان و اون هم از هویتش با خبر بشه

 :ه حرف اومد و گفتدفعه رویا باین

 ها راحته؟کارو بکنیم؟ مگه مدرک جمع کردن و گیر انداختن این آدمخوایم اینچطوری می-

 :آن، متفکرانه سری تکون داد و گفت

دونم از قدیم جونگ مانگ به قاچاق آدم معروف بود. وقتی هم که پیش جونگ هیون نه راحت نیست، ولی می-

 .امروز یا فردا دوباره هم همچین ماموریتی داشته هاش فهمیدم انگاربودم، از حرف

 :مراد، تند گفت

 .این فکر خوبیه، در واقع بهترین راه همینه-

 :برگشت سمت من و ادامه داد

 تونی بفهمی تاریخ دقیق این قرار کیه؟هدی ببین می-

 !های خودم بفرستمش تو آتیش؟خواست با دستمراد از من می

 :با بهت من، ادامه داد
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هارو تحویل پلیس کره بدیم. همین که رم تا اونکه تاریخش رو فهمیدیم، من به عنوان طعمشون میبعد از این-

 .فعال دستگیر بشن برای ما کافیه

 .ذاشتم چنین کاری بکنهدونم چرا ولی عمرا میتونستم بزارم خودشو طعمه کنه؟ عمرا! نمیچطور می

 :هوا و ناخودآگاه گفتمبی

 !جوری بریشه ایننمی-

همه برگشتن سمت من. مراد هم، برای اولین بار سر بلند کرد و با مهربونی نگاهم کرد. بعدش هم آروم نجوا 

 :کرد

 جوری برم؟پس چه-

 :به سختی سکوت کردم. تو دلم گفتم

 .طوری بریدونم، ولی عمرا بزارم ایننمی-

 :تیرداد گفت

 .باشیم خیلی بهترهریم. به هر حال دو نفر مراد پس باهم می-

 :مراد تند مخالفت کرد و گفت

 .کنمنه! تو باید خونه بمونی. بعدا در این باره باهات صبحت می-

 :ای بگه که آن گفتاومد چیز دیگه

 .من و حوا باید زودتر بریم-

 .خدایا نه! حوا نرو. تو دیگه نرو

 :حوا دستم رو فشرد و گفت

 چرا؟! چرا االن؟-

 :ش انداخت و گفتآن پاش رو از رو پا

 .ها رو تا مرز ایران ببرهامشب باید سر قرار با مین هیون برم. کسی که شیئان بهش سپرده این محموله قرص-

 :حوا با این حرف تند صاف نشست و گفت

 کار کنی؟خوای چیمی-

 :آن لبخندی زد و با مهربونی گفت

 .یه کار خوب-

 :حوا دوباره با شک پرسید
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 مطمئنی؟-

 :نی آروم گفتآن با لح

 .آره... مطمئنم-

 حوا، تو، تو چت شده؟ نکنه توهم، نکنه، توهم عاشق شدی حوا؟

 :تو همین لحظه، مراد تند پرید توی حرف ناگفته تیرداد و گفت

 پس معلوم شد کی و با چی قراره فرستاده بشن؟-

 :آن سرش رو تکون داد و گفت

های ساخته شده قبلی رو هم میارم. چون شیئان اون شه. امشب پرونده اطالعات قرصنه، امشب مشخص می-

 .پرونده رو داده بوده دست مین هیون تا بهش بفهمونه ارزششون چقدر باالست

 :مراد، با لبخند گفت

 .تونی، تاریخ رو جلو بنداز. اگه زود نجنبیم، ممکنه جونگ مانگ هم برامون دردسر بشهپس تا می-

 :آن در جوابش گفت

 .ن نباش. پس ما دیگه بریمدونم، نگرامی-

 .با این حرفش لرزه و رعشه بدی به تنم افتاد

 :گفتم

 .حال حوا خوب نیست-

 :طور که ایستاده بود، گفتآن همون

 .فرستم مخصوص حوا خانمنگرانش نباش. خودم هواش رو دارم، یه نفر رو می-

 :از جام بلند شدم و گفتم

 .همیشه مواظب و االن منتظرش باش-

 .باال قت نیاوردم و برای وداُءمون دست حوا و ملیسا رو چنگ زدم و تو یه حرکت، راه افتادم سمت طبقهدیگه طا

 حوا

داد. که دوری برام عادی شده باشه، نه اصال! ولی بودن آن بهم آرامش میتر بود. نه اینبار انگار وداع راحتاین

اون جون خودش رو برای نجات من، به خطر انداخت! امروز هوای خوبی بود. هوا، هوای نفس کشیدن بود، چون 

بر هم نمونده بود و ی تا رسیدن به جای نفسبارید. ولی دیگه چیزیه بار دیگه بارون داشت قطره قطره می
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 :های فارسیش رو خاموش کنه. آروم و با مالیمت گفتهمین باعث شد، آن ضبط آهنگ

جا کامال عوض کن. اصال نزار حتی یه درصد گم رفتارهات رو اونمیدونی؛ ولی بازهم دونم خودت میحوا، می-

 .هم فکر کنن که ما باهمیم

خواست خودم هم داد خواست جلوی همه جار بزنه. نه تنها اون بلکه دلم میشد. دلم می ته دلم چیزی خاموش

خواست داد بزنم و بگم من عاشق این دادستان می بزنم و هویت خودم، عشق خودم و هدفم رو آشکار کنم. دلم

 !شدم که روز اول قصد جونم رو کرده بود

 :آن حسم رو فهمید و گفت

 .، بار آخریه که با پای خودمون میایم تو جهنمولی یکم دیگه تحمل کن. ایندونم برات سخته، می-

 :ناخودآگاه، لبخند گرمی مهمون صورتم شد و گفتم

 .کنیمجارو تبدیل به جهنم خودشون میدونم. بعدش ما اینمی-

رفتن لبخندی زد و جلوی عمارت ترمز گرفت. عینک دودی مشکی رنگش رو از جلوی کاپوت چنگ زد و با گ

 .هام در ماشین رو باز کرد. بار دیگه کاله گیسم رو انداختم پشتم و در ماشین رو باز کردمنگاهش از چشم

ها از جلوی در کنار رفتن و وارد عمارت شدیم. انگار کسی نبود، جز شیئان و یه دختر! با پیاده شدن ما، نگهبان

های یئان با یه حالت هیستریک و عصبی روی مبلیه دختر با یه تیپ و آرایش فوق العاده جلف و زننده. ش

 :سلطنتی نشسته بود؛ ولی تا آن رو دید، از جا پرید و گفت

 .خوش اومدی پسرم-

 :آن خیلی سرد و با اخم عینکش رو برداشت و گفت

 .سالم-

نه ها که کم کم پونزده سانت ارتفاع داشت سالبعد این حرف، همون دختره از جاش بلند شد و با اون کفش

سالنه اومد سمت آن. یه لباس تنگ و کوتاه نارنجی تا زانو پوشیده بود و یه لنز سبز خیلی ضایع هم داشت، که با 

اون موهای بلوند و بلند زرد رنگش تیپش کامل شده بود. همچنین با اون سایه و رژ گونه قرمز؛ قیافش واقعا 

 :ه کرد و گفتخیلی زننده شده بود. با پرویی دستش رو دور بازو آن حلق

 .خوش اومدی عشقم. دلم برات تنگ شده بود-

جاش با دیدن نگاه سرد آن، اون جا پس بیافتم و بعدش این دختره رو خفه کنم؛ اما به کم مونده بود همون

 :لبخندهای گرمش رو به یاد آوردم و خودم رو آروم نگه داشتم. شیئان رو به من با لحنی موذیانه گفت

 تون خوبه؟دکتر ریتا، حال-
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 :گفتم

 .سالم جناب شیئان، بله خوبم-

 :ای به اون دختره کرد و گفتشیئان هم با لبخند اشاره

 .ی پسرم من هستنطور همسر آیندهایشون جو هانگ، دختر یکی از همکاران من و همین-

ئان از قصد زورکی لبخندی زدم و فقط با تجسم لبخندهای گرم آن، به زور سعی کردم خودمون رو لو ندم. شی

 :جای من آن با پوزخندی دست هانگ رو پس زد و گفتکرد. اون شک کرده بود! بهکار رو میاین

 .هانگ من خستم-

 :و بعدش رو به شیئان گفت

 .پدر، فکر کنم باید با هم صحبت کنیم. من باید زودتر راهی بشم-

 :رنگش درآورد و گفتشیئان دستاش رو از توی جیب شلوار خاکستری

 .اوه، درسته-

 :برگشت سمت من و گفت

 .ریتا برو باال، هال منتظرت بود-

 «!دونم وقت بازجوییهمی»توی دلم گفتم: 

 :لبخند ژکوندی تحویلش دادم و گفتم

 .بله، با اجازتون-

نگاهی به آن و اون دختره، دستام رو کردم توی جیب تونیکم و تا تونستم اونا رو و بعد بر خالف میلم بدون نیم

ها رفتم باال و با دیدن اتاق من و پسرا تازه فهمیدم برای این دو تا هم دلم تنگ شده؛ ولی شت کردم. از پلهم

انگار نبودن، چون در اتاقشون بسته بود. خب احتماال با هونگ و سانگ رفتن. بی حوصله در اتاقم رو باز کردم و 

و از آن دور نگه دار، دستام بستس! کالفه رفتم کیفم رو انداختم روی تـ*ـخت قرمزرنگ. خدایا اون دختره ر

 :بخشی توی گوشم گفتسمت پنجره و نگاهم رو دادم به بارون که صدای آرام

 حوا آبجی، حالت خوبه؟-

 :با لبخند دستم رو گذاشتم روی گوشوارم و گفتم

 .آره گلم، نگران نباش-

 :و گرفتم سمت در و گفتماما جواب هدی مصادف شدن با در اومدن صدای در اتاقم. ساعتم ر
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 .بفرمایید-

ای سن وارد اتاق شد. یه پیراهن صورتی تا زانو تنش بود. موهاش به رنگ وخردهدر باز شد و یه دختر با بیست

 .ای گفت و در اتاق رو بست و اومد داخلای. با اجازهشرابی بود و چشماش هم قهوه

 :گرش شدم که آروم گفتبا بهت نظاره

 رو آقای لی آن فرستادن. من آرایشگر هال هستم؛ اما کامل در اختیار شما هستم. حالتون خوبه؟ حوا خانم من-

 :هدی خندید و گفت

 .آن به قولش عمل کرد-

 :منم ناخودآگاه خندیدم و گفتم

 .ممنون، خوبم-

 :دختره سری تکون داد و با مهربونی گفت

 .اشیداالن هال میاد که با شما صحبت کنه، گفتم خبر داشته ب-

 :سری تکون دادم و گفتم

 .دونممی-

 !االن وقت پیچوندن هال بود

*** 

 آن

روی شیئان. تا نگاهم نفره سلطنتی، روبهبا خشونت دست هانگ آویزون رو کنار زدم و نشستم روی مبل تک

تنگ ریاش و عشق پاکش  شد. دلم برای غرورش، جرئتش، نگاه بیافتاد به هانگ، دلم برای حوا تنگ میمی

 !شد. فقط امیدوارم حتی یه درصد هم فکر نکنه هانگ برام مهم بودهمی

 :، پریدم توی حرفش و گفتمتا هانگ خواست حرفی بزنه

 .شمپدر، متوجه شدم. پس من زودتر راهی می-

 :اما بازم هانگ با هزار عشوه و لحن کشیده گفت

 .آره عزیزم، بریم-

 :با خشونت برگشتم سمتش و گفتم

 تونم تحملت کنم؟فهمی نمیجایی؟ نمی تو بودم؟ هان؟ اصال تو چرا این مگه با-

 :شیئان با حرص گفت
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 .ری، هانگ هم ببر خونشونآن آروم باش. تو که داری می-

 :زمان بهم نزدیک شد و گفتاز جام بلند شدم که هانگ هم هم

 تیپم؟طوری نگو. چرا از من خوشت نمیاد خوشعزیزم، این-

 :کنار رفتم و با سردترین حالت ممکن، گفتماز جلوش 

 !که خودت رو برای من خسته کنی، برو پیش همون هزار نفر قبلیت. افتاد؟به جای این-

 :زمان یه سیگار هم آتیش زدم و گفتمعینکم رو زدم، هم

 !من رفتم-

بار به خودم و خودت اینگردم و گردم حوا. برمیدیگه صبر نکردم و از امارت زدم بیرون. توی دلم گفتم برمی

رم، جا می کنم که عشق من فقط تویی! سوار ماشینم شدم و پام رو گذاشتم روی گاز. هردفعه که از اینثابت می

شه! سری رو به اطراف تکون خواد با سرعت بیشتری دور بشم. حس نفرتم هر لحظه داره بیشتر میدلم می

بیرون و انداختم داخل گوشیم. بعدش شماره یانگ رو گرفتم که کارت از توی داشبور کشیدم دادم و یه سیم

 :بعد دو تا بوق جواب داد

 .بله آقا-

 :رگباری پک عمیقی به سیگارم زدم و گفتم

 !خوام، یادت نرهنقص می رم. یانگ کار رو بیهمه رو بفرست سر قرار، من دارم می-

 :طور جدی جواب دادهمون

 .افتیممتوجه شدم آقا. االن راه می-

 .کارت رو به دست باد سپردمخنده محوی روی صورتم نقش بست و تماس رو قطع کردم. بعدش هم سیم

*** 

 راوی

قدر عقب که چسبید به دیوار. مراد بار دیگه بر خالف میلش با عصبانیتی که دست خودش هدی رفت عقب. این

 :نبود، تکرار کرد

 !هدی باید بفهمی اونا کی قرار دارن-

 :ش رو پس زد و بلندتر از قبل گفتهدی بغض

 !کنم، این صد دفعه. از من نخواهکار رو نمیمن این-

 :ریشش کشید و گفتمراد کالفه دستی به ته



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         161 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

 !چرا، چرا؟ چرا هان؟-

 :هدی با این حرف سرش رو انداخت پایین و گفت

 !شنتکشناسن، ببیننت میخوای تنهایی بری؟ هان؟ اونا تو رو میطور میلعنتی چه-

 .زدها رو میشد هدی داشت این حرفمراد سکوت کرد. در واقع سکوت نکرد، ساکت شد! باورش نمی

 :زمزمه کرد

 ...کنهاین کار رو نکنم، یه نفر دیگه میمن -

 :هدی هم بی مکث با بغض گفت

 ...بزار یکی دیگه بکنه-

*** 

 :هال گفت

 .قدر سخت بوده پساوه عزیزم چه-

 .خواست قضیه رو بدونه و بسدلسوزی نبود، اون فقط می وجهحس هال به هیچ

 :حوا در حالی که کالفه شده بود، گفت

 .آره دیگه. خیلی بد بود-

هال که گوشیش روی ویبره رفت، متوجه شد خبری شده و بر خالف میلش مجبور شد بحث رو خاتمه بده، پس 

 :گفت

 .کنم گلم، یکم استراحت کندرکت می-

 :نست همه حرفای این دختر دروغه، لبخندی زورکی زد و گفتدوحوا که خوب می

 .بینمتپس سر شام می-

 :هولی گفتهال هم بلند شد و هول

 .طوره. فعال پسآره... همین-

ها پیدا شده که تونسته به اطالعاتش دسترسی پیدا کنه و حاال بدجور به دونست یه نفر بعد سالهال خوب می

 !زدکرد پایانشون رو رقم میدونست هر کی که بود اگه پیداش نمیچون می خون اون نفر تشنه شده بود.

*** 

آدمای آن به سرعت نور به لباس سرتاسر مشکی و کاله کاسکت مشکی فرم سازمان مین هیون مجهز شدن. 

آدمایی که بیهوش کرده بودن تا لباسشون رو بگیرن رو وارد ون پلیس کردن و چندتا جنازه آدمایی که از قبل 
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سمت طبقه چهارم و باالی برج  آروم از طبقه سوم زیرزمین بهاعدام شده بودن رو جایگزین اونا کردن. آروم

ها رو از توی گاو صندوق بردارن. یانگ توی راهی شدن. به دستور آن، اونا قرار بود پرونده اطالعات اون قرص

 :بیسیمش گفت

 .شده تقلبی رو جایگزین کنما توی طبقه اولیم. فیلمای ضبط-

 .اصلی دوربینای امنیتی کردیکی از پشت بیسیم اطاعت کرد و فیلمای تقلبی رو جایگزین فیلمای 

قدر آروم نموند. چون گاهی حتی اگر دوباره راه افتادن؛ اما وقتی پاشون به طبقه دوم رسید، همه چیز این

 !شیکشی میخواستار عدالت هم باشی، مجبور به آدم

*** 

منتظر عالمت  آن قرص زیرزبونیش رو از زیر انگشترش درآورد و آروم در حالی که نگاهش به پنجره بیرون و

بود، اون رو خورد که از سرخوش شدنش جلوگیری کنه و بعدش خیلی آروم برگشت سمت دارودسته مین 

 :هیون. مین هیون در حالی که سرخوش بود، توی حرفاش به شریکش گفت

 !کنهکار میامشب محموله قاچاق آدم جونگ مانگه. ببینیم بدون پسرش چی-

ر عادی که به قهقهه تبدیل شد. آن توی دلش گفت، پس مراد باید امشب وارد و بعد زد زیر خنده. یه خنده غی

خواست به مراد پیام بده؛ اما بیخیال عمل بشه. مسلما تا االن هدی هم این رو فهمیده. چه شبی شده امشب! می

یه پیام شد. ولی وقتی جام دوم رو دستش گرفت، چیزی ته دلش نوا داد که خبر بده. پوفی کرد و خیلی سریع 

 .کارت جدیدی فرستادشنوشت و با سیم

 :بعدش برگشت سمت مین هیون و گیالس نوشیدنی قرمز رو سر کشید و ادامه داد

 ...، جناب مین هیونخب-

 :وار، گفتبا همون لحن کشیده سرخوش

 ره؟وپنج اسفند میپس بار ما هم زمینی، بیست-

 :مین هیون زد زیر خنده و گفت

 آره... بده مگه؟-

 :آن با دیدن جرقه فشفشه قرمزرنگ توی آسمون، زیر لـ*ـب گفت

 !نه، محشره-

نقصش گوشیش  با دیدن این عالمت، فهمید آدماش پرونده رو به دست آوردن. پس همون موقع طبق نقشه بی

 :رو درآورد و پیام کپی شده رو برای شیئان فرستاد
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 !پدر... به سازمان مین... حمله... شده... بیا-

بار در نقش دزدای هولی نوشته بود. بعدش هم با ورود آدمای خودش که اینقصد خیلی بی مفهموم و هولاز 

دار بودن، گوشیش رو انداخت روی زمین و همراه با خنده مسخره و غیر عادی مین هیون و آدماش خیلی نقاب

 !این بازی نقشه آن بود جا افتاد! از اول تا آخرسریع یه سرم بیهوشی رو توی دستش فرو کرد و همون

در آخر خودش رو هم بیهوش کرد تا وقتی که پدرش رسید اون رو این شکلی ببینه و فکر کنه کار آن نبوده؛ 

ریختن و مین ولی شیئان هم خبر نداشت که پلیسا هم بیرون منتظرن و بعد از مثال فرار شیئان با پسرش اونا می

 !یکی باید تقاص پس بدنه یکیکردن! باالخره همهیون رو هم دستگیر می

*** 

 هدی

طور افتضاحی همه چیز توی هم گره راه نبود. خبری هم از آن نبود. یعنی بهوضع خونه خوب نبود. حال حوا روبه

شه چه حرفایی جلوی مراد زده بودم؛ ولی بعد از اون حرفا، رفت! رفت خورده بود! اینا به کنار، هنوزم باورم نمی

 شد؟روع کرد به گوشیش زل زدن. خدایا یعنی منصرف میو آروم نشست و ش

 :ملیسا که کنارم نشسته بود، دستم رو گرفت و گفت

 هدی خوبی؟-

 :برگشتم سمتش و با لبخند گفتم

 .آره خوبم-

خواست با حوا حرف بزنم؛ اما خودم به زور خوابونده بودمش. سرم رو به اطراف تکون دادم تا بلکه یکم دلم می

 :آروم بگیره؛ ولی همون موقع مراد داد زدمغز آشفتم 

 !آن پرونده رو پیدا کرد-

 :سرم رو از تکیه مبل برداشتم که تیرداد گفت

 شد؟چی؟ چی-

 :مراد ادامه داد

 ...پرونده رو داده دست شیئان؛ ولی کپیش رو برام فرستاده؛ اما یه مشکلی داره-

 :رویا صاف نشست گفت

 چه مشکلی؟-

 :ساعت دوباره زل زد به چشمام و گفتمراد بعد یکی، دو 
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طوری کدگذاری شدن که فقط شیئان، مین هیون و ها بهبه یه زبون رمزی خاصی نوشته شده. در واقع نوشته-

 .شناسنجونگ مانگ رمزها رو می

کردم. نگاهم رو ازش گرفتم و رفتم سمتش. گوشیش رو ازش منظورش رو گرفتم. باید رمز گشاییشون می

گاهی به متن کردم. متن نسبتا کوتاهی بود؛ اما اصال زبان رمزیش شبیه کدهای رمزی توی دانشگاه گرفتم و ن

 :نبود! اصال معلوم نبود از کدوم جهت نوشته شده! مراد گفت

 تونی رمزگشاییش کنی دیگه؟می-

 :ناخودآگاه گفتم

 .تونممی-

 وای خودت رو ضایع کنی؟خشناسی. میولی چرا این رو گفتم؟ آخه احمق تو که این رو نمی

اف رو برام بفرسته؛ ولی با دیدن اون نگاه مهربون و پرقدرتش چیزی بهم نهیب دیسر بلند کردم که بگم پی

 :تونم. بر خالف میلم خیلی آروم گفتمزد. معلومه که می

 .اون رو برام بفرست-

اف که دیتابم نشستم. پیوی لپتابم. صندلیم رو کشیدم عقب و جلفقط همین رو گفتم و بعد رفتم سمت لپ

برام رسید واردش شدم و توی اولین کارم در حالی که بهش خیره شده بودم، برنامه مخصوص مترجمم رو روی 

 .شه دیگهای، یه ردی پیدا میقدرم بخواد مقاومت کنه باالخره یه جایی، یه نشونهاف اجرا کردم. هر چهدیپی

نم؛ اما با دیدن زنگ خوردن گوشی مراد و رفتنش به سمت حیاط، بازم دلم خواستم تمرکز کبا تمام وجود می

رفت چی؟ بعد چند دقیقه خیره شدن به نقطه نامعلومی، تازه فهمیدم هیچ نشونه و یا ردی از لرزید. خدایا اگه می

یدن لبخند عمیق تاب نیست، باید خودم دست به کار بشم. با ددفعه کار لپبرنامه مترجم عایدم نشده. انگار این

 .مراد از پنجره، ناخودآگاه تبسمی کردم و تمرکزم رو دادم به متن

تک حروف غیر مشابه رو پرینت گرفتم و روی دیوار جلو روم نصب ای رو اجرا کردم و تکی دیگهبرنامه

هایی خب یه موقعکه کامپیوتر نسبت به برگه برتری داره؛ ولی که اعتقاد داشتم، با اینخاطر اینکردم. اونم به

ای هم گرفتم. بار نتیجهنیازه یه چیزایی رو مثل این مداوم، شفاف و بزرگ روی یه برگه ببینی و باالخره این

وغریب، ترکیبی از یک نماد و نوعی حروف الفبایی هستند.، بنابراین حتما چون متوجه شدم این الفبای عجیب

روشن شده بود رو مثل جت پیاده کردم. وارد برنامه  مشابهی هم دارند. فکری که مثل چراغ توی ذهنم

رمزگشام شدم و از الفباهای قدیمی و نمادی مثل زبان آکم، سیریلیک و هیروگلیف هم یه کپی گرفتم و جلوم 
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که رفت، تیرداد هم دنبالش رفت. ملیسا و گذاشتم! همون موقع مراد وارد خونه شد و با دو رفت طبقه باال. اون

هر کدوم مشغول بودن و در این حال خونه خالی شده بود. نگاهم رو از خونه گرفتم و دست به قلم رویا هم که 

دونستم صدردصد معناشون درسته؛ ولی دادم. میها تطبیق میتک هر حروف رو با یکی از این الفباداشتم تک

 :رو روی کاغذ رها کرد ترین سوال ذهنم بود. همین حین صدایی قلم منشن، ناشناختهکه کی تموم میاین

 ایه؟جور آدمایی هستن؟ این دیگه چه نامهاینا واقعا چه-

برگشتم و به مراد نگاه کردم که رفت روی کاناپه کنارم نشست و شقیقش رو فشار داد. لباسش رو عوض کرده 

یش. خدایا گرد مشکبود. یه شلوار مشکی پوشیده بود با یه جلیقه ضد گلوله زیر کت چرمش روی پیراهن یقه

 خواست بره؛ ولی آخه کجا؟نه! می

 :ناخودآگاه چشمام رو مالیدم و خودم رو زدم به کوچه علی چپ و گفتم

 تو مگه بازم از اینا ندیدی؟-

 :با اخم گفت

چرا دیدم. خیلی هم ازشون خسته شدم. خسته شدم؛ ولی طمعم برای بیشتر چزوندونش هم بیشتر شده. اونا -

طور. برای ونن یه سریا رو ساکت کنن پس همه هم مثل همونان یا همون آدما هم همونتکنن چون میفکر می

ترین اشتباهشونه که باعث شده من از این قانون پیروی شن. این بزرگمونن و عوض نمیهمیشه ساکت می

 .نکنم

 :خستگیم رو فراموش کردم و با کنجکاوی پرسیدم

 یعنی چی؟ چی از اونا دیدی؟-

 :کرد و به چشمام زل زد. گفتسرش رو بلند 

 .جوری باالخره راحت شدمشاید این .خواد حداقل حرف دلم رو به یکی بگمخیلی دلم می-

 :ناخودآگاه گفتم

 .تونی به من بگی، شاید تونستم آرومت کنممی-

 :بهم خیره شد، بعد سرش رو چسبوند به دیوار و گفت

 !ودم که برای انتقام مسیرم عوض شدخواستم پلیس بشم. من ترم آخر معماری بمن نمی-

وقت فکر شد. دروغ چرا؟ هیچشد، چشماش داشت خیس میخودکارم از روی میز سر خورد و افتاد. باورم نمی

 .کارش کردن که این آدم هم به ستوه اومدهکردم مراد هم گریه کنه؛ ولی ببین چینمی

 :با بغض عمیقی ادامه داد
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ه که مادرم به پام افتاد و گفت نرو! گفت پدرت توی این راه رفت، تو نرو! مادرم روقت روزی رو یادم نمیهیچ-

خواست تنها پسرش و تنها بچش بره و برنگرده؛ اما لعنت به من، لعنت به منی که با لجبازی رفتم و مادرم نمی

 .از این غم سکته کرد

 !هضم درک این همه اتفاق واقعا سخت بود، خیلی سخت

 :نجواکنان گفتم

 .ایحتما خیلی خسته-

 :ادامه داد

من از روزی پلیس شدم و درس مورد عالقم رو ول کردم که پدرم سر جنگیدن برای عدالت کشته شد، پدر -

 !منم مثل پدر دارا پلیس بود

 :دارا! دارا! نکنه همون استاد فاتحی؟ مراد آروم انگشتر عقیق قرمزرنگش رو درآورد و گفت

پدرمه. من قسم خوردم این باند رو خودم با دستای خودم نابود کنم. باندی که پدر من و پدر این تنها یادگاریه -

رفیقم رو با بی رحمی کشتن. این آدما، هشت سال پیش پدر من و دو سال پیش، پدر بهترین دوست من رو به 

 .قتل رسوندن

دونم یهو از کجا آوردم، ه نمیتر شده بود. با حس دلسوزی کتعجبم چند برابر و حسم هم هزار برابر قوی

 :پرسیدم

 پدرت و پدر دوستت رو؟ آخه، آخه چرا؟-

 :مانندی از گلوش خارج شد و بعد گفتصدای آه

ای رو آره، پدر من و پدر دارا. اونا پلیس مرز ایران بودن. پدر دارا همکار و رفیق پدر من بود. اون دنبال پرونده-

ای که پدر من جمع کرده بود. پدر دارا این مسیر رو زمانی . پروندهگرفت که خیلی خیلی تازه و ناقص بود

فهمه؛ ولی مدرکی داد که شیئان یک پاش ایران بود و یک پاش کره. پدر دارا، قضیه رو میداشت ادامه می

کشه و همین مقاومتش نداشته، کسی باورش نکرد و نتونست چیزی رو ثابت کنه؛ اما بازم همچنان پاپس نمی

شه شیئان بخواد مثل پدر من، از سر راه کنارش بزنه. اونم به بدترین نحو ممکن! تازه اون آشغال دارا می باعث

 .گیرهرو هم تهدید کرده، اگه مزاحمتی ازش ببینه بقیه عزیزاش رو هم ازش می

 :در حالی که توی بهت بودم، گفتم

 !و نینجاها بوددارا... نکنه دارا فاتحی دوستت بوده؟ همونی که روز اول جز-
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 :سرش رو بلند کرد و گفت

 شناسیش؟تو... تو از کجا می-

 :لرزیدم، گفتمدر حالی که از هیجان می

ملیسا، شاگرد استاد فاتحی بوده. اونا، اونا بد عاشق هم بودن. عشقشون هم صادقانه بود؛ ولی خب دارا، بعد -

و غیبش زد. جوریم ولش کرد و رفت که هیچ  خواستگاریش یهو غیبش زد. بدون هیچ ردی! ملیسا رو ول کرد

 .ای ازش نبودنشونه

 :زده شده بود، گفتمرادم که عین من بهت

 ...پس لیلی دارا، ملیسا بوده-

 :یهو بی اراده گفتم

 .رفتکرد و نمینه نبوده. اگه بود، دارا یهو ملیسا رو ول نمی-

 :اونم سر بلند کرد و قاطع گفت

کس ندیدش جز ما. ما آب شدن و غصه خوردنش رو . تو نبودی، ندیدیش. هیچقدر زود قضاوتش نکناین-

 .دیدیم

ترسید برگرده سمت ملیسا و شیئان بازم یکی دیگه از عزیزاش رو ازش اون خیلی بد ضربه خورده بود. می

 .بگیره. اون قسم خورد اول انتقام پدرش رو بگیره و بعدم هرطور شده عشقش رو برگردونه

 :قانع نشده بودم گفتم در حالی که

جوری غصه خورد و فکرای شد چی؟ شما ها هم ملیسا رو ندیدید. شماها ندیدید اون چهاگه دیر می-

 .جورواجورش رو ریخت دور و منتظر موند تا یه روز شاید عشقش برگرده

ا چیزایی که حس کرده کردیم. اون با چیزایی که دیده بود و منم بجا هردومون داشتیم از رفیقامون دفاع می این

 :ای که سکوت سنگینی بینمون برقرار شده بود، لـ*ـب تر کرد و گفتبودم. بعد چند دقیقه

 .خوام بهم برسونمشونمی-

 :سرم که پایین بود رو باال آوردم و سوالی نگاش کردم که ادامه داد

گردم. حاال که گیرم و برمیمی رم و انتقام خودم، اون و خیلیای دیگه رومن بهش قول دادم. قول دادم می-

 .قولیم، دارا رو هم به عشقش برسونمخوام همراه با خبر خوششه، شب آخر میکارمون داره تموم می
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العملی قدر واضح حرفش رو بیان کرده بود، شوکه شده بودم. هنگ کرده بودم! باید چه عکسکه ایناز این

 ومد، چرا برای خواهرم نکنم؟انشون بدم؟! ولی خب اگه کاری از دستم برمی

 :کنان گفتمزمزمه

 خوای بیاریش کره؟جوری میچه-

 :گفت

پای من و تیرداد توی جریانات این ماموریت بود و پلیس افتخاریمون بود. بنابراین اون توی این چند وقت پابه-

 .ها بیارمشتونم بین نیرومی

 :ه بود، گفتمسرم رو تکون دادم و با لبخندی که روی لـ*ـبام اومد

 شناسین؟تو و تیرداد و دارا خیلی وقته هم رو می-

 :خندید و گفت

 .، از دبیرستان. ولی ما سه تا بودیم اسم گروهمون هم سه تفنگدار بودH.M5 مثل-

 :این بین خندم گرفت و گفتم

 دونی؟لقب ما رو از کجا می-

 :های اشکش رو پس زد. خندید و گفتاونم قطره

 .تو آمار رفیق من رو از توی سایت دانشگاه درآوردیطوری که همون-

 :وقتی چشمای چهار تا شدم رو دید، خندش شدیدتر شد و گفت

 .برو دعا کن که به آقای پورنسب نگم-

 :منم که اهل کم آوردن نبودم، گفتم

 .جوریه؟ پس فکر کنم منم باید یه تماس با تیمسار بگیرماِ، این-

 :خندید و یهو گفت

ب منم باید برم. آن بهم گفت ماموریت جونگ مانگ امشبه. تو رو به خدا قسم بزار با رضایتت برم و هدی، امش-

 !عذاب وجدان نگیرم

شد، تحمل این یکی رو نداشتم. به با این حرفش بازم دستم شروع کرد به لرزیدن. چشمام داشت خیس می

 :دوجه! توی یه حرکت روی زمین با زانو جلوم نشست. زمزمه کرهیچ

گردم. فقط خواستم بهت بگم تا با خیال راحت میگردم. زودتر از چیزی که فکر کنی برمیبه شرفم قسم بر-

 !برم. توام فقط برامون دعا کن، همین و بس
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 :با چشمای خیس گفتم

 ...اگه... اگه... نیای-

 :ام بند اومد که گفتتوی یه لحظه انگشتش رو گذاشت روی لـ*ـبام و مجبور به سکوتم کرد. شوکه شده اشک

 فقط منتظرم باش. برم؟-

ای رو ببینی زل زدم تونستی عین خودم، رنگ خالص قهوهسر بلند کردم و بعد یه نگاه عمیق به چشماش که می

 :و گفتم

 .سپارمت، منتظرتمبه خدا می-

 :ای به سمت در رفت. لـ*ـب زدمبا لبخند عمیقی از جاش بلند شد و بی هیچ حرف دیگه

 .بینیدکه بمیرین همدیگه رو می گن وقتی یکی رو به خدا بسپاری قبل از اینمی-

وقتی خواست در رو باز کنه، برگشت و یه بار دیگه نگاهم کرد. نگاهم کرد و بعد رفت! وقتی رفت عین جت از 

زد که میجام جهیدم و رفتم پشت پنجره. جایی که تیرداد بیرون منتظرش بود. تیرداد داشت با عصبانیت حرف 

مراد یهو نزدیکش شد و با دستش دوستانه زد پشت کمرش. بعدم چیزی بهش گفت و نشست توی ماشینی که 

باهاش دنبالم اومده بود. سوار یه بنز مشکی شد و توی یه حرکت به عقب تیکاف کرد و دود بلند شده از 

م اشکم رو پس زد. برگشتم داد. آخرین قطره اشکم هم چکید که دستی آروالستیکاش خبر از رفتنش می

 :های ظریفش گذاشتم که گفتسمت اون دست که ملیسا رو دیدم. ناخودآگاه سر روی شونه

 !گردهمیگرده، شک نکن سالم برمیاون بر-

 :هاش برداشت و گفتسکوت کردم که سرم رو از روی شونه

 .جون بازم اون بدبخت ازت خداحافظی کرد؛ ولی تو چی؟ تو که یهو رفتی دختر-

هاش آروم شونهلبخند ملیحی زدم که یهو دیدم رویا در حالی که سرش رو گذاشته بود روی میز، داشت آروم

 :لرزید. ملیسا که نگاه من رو دید خودش هم برگشت سمت رویا و گفتمی

 .اونم عاشقه، اونم دلش تنگه-

 :ی نگاهش کردم گفتبا بهت قدمی به سمت رویا برداشتم که دستم رو گرفت و مانعم شد. وقت

 .بزار آروم بشه-

 :با بهت همراه بغض توی گلوم گفتم

 عاشق کیه؟-
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 :ملیسا دستم رو گرفت و گفت

 .آرشام... قبول کن این همه دوری براش سخته-

تونستم یه روز با حوا حرف نزنم؛ ولی اون، اون داشت تونستم رفتن مراد رو ببینم، نمیگفت. من نمیراست می

سوخت. پس عشق همیشه بی رحمه! همیشه هم دست باالی دست کرد! دروغ چرا دلم براش میمیتحمل 

بسیاره. اشکام رو پس زدم که تیرداد وارد خونه شد. آروم سر بلند کرد و بهم نگاه کرد. عینک مشکی طبیش 

 :رو برداشت و گفت

 .باور کن خیلی دوست داره-

وردم که ملیسا دستم رو کشید و برد سمت مبال. وقتی نگاه ملیسا رو این رو گفت و رفت پیش رویا. لبخندم رو خ

 :هوا و یهویی گفتم دیدم تازه یاد دارا افتادم. بی

 قدر پای عشقت وایسی؟دونم خیلی منتظری و منم منتظرت گذاشتم؛ ولی... حاضری چهملیسا می-

تر شد. سرش رو با دآگاه پررنگزده نگاهم کرد و توی سکوت سرش رو انداخت پایین. لبخندم ناخوبهت

 :زیر گوشش گفتمدستام بلند کردم و یهو کشیدمش میان حصار دستام و 

 .گر عاشقی، باید بکشی درد عشق-

 :شه، گفتدر حالی که حس کردم چشمای اونم داره بارونی می

 .م باشهجا، پیش قلب خوام اون اینخوام اون توی قلبم باشه. من میقدر آخه؟ من نمیدیگه چه-

 :از خودم جداش کردم و گفتم

 .عشق دو طرفه ارزشش رو داره-

 :نجوا کرد

 دونم، درسته؟دونی که من نمیهدی تو یه چیزایی می-

 :چشمام رو محکم رو هم فشردم و گفتم

 .آره-

 :با بغض گفت

 ...پس چرا-

 :تند گفتم

 .ملیسا بزار نگم-

خواست راضیش پرسه؛ ولی دلم میجور وقتا چیزی نمییندونستم دیگه اوقتی حرفم رو شنید، سکوت کرد. می
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 .کنم

 :یهو گفت

 دی من رو زودتر از بالتکلیفی در بیاری؟قول می-

 :لپاش رو کشیدم و با خنده گفتم

 .دم خواهریقول می-

 :تاب روشنم گفتها و لپلبخندی زد و با دیدن برگه

 کردی؟کار میچی-

دوست داشتم تمومش کنم. تمومش کنم تا دوباره چشمای همرنگ  منم با این حرفش برگشتم سمت میزم.

 :ها گفتمخودم برام بخنده. با خنده عین دیوونه

 .پنج دقیقه بشین و تماشا کن-

اومد، سری تکون داد و با ذوق بهم خیره شد. لبخندی زدم و دفعه برخالف همیشه که از کارم بدش میاین

زیر دستگاه اسکن گذاشتم که توی مانیتورم ظاهر شد. درحالی که شده روی برگم رو حروفای الفبای کشف

کشیدم فشار لرزید، کل نامه رو با این حروف تطبیق دادم و حاال، تنها زحمتی که باید میدستم از هیجان می

 .دادن دکمه رمزگشایی بود و البته معطل هم نکردم و این دکمه رو فشار دادم

ست، چیزی نبود جز یک جفت اراجیف بی معنی! اخمام رو توی هم کشیدم و چه روی مانیتورم نقش باما اون

کشید و یا اگه یه جا بود، دست از کار می کار اینسرسختانه همچنان به صفحه کامپیوتر خیره موندم. اگه یه تازه

من، من به جای  رفت؛ اماشد و میشکوند و بلند میکوبید یا یه چیزی میجا یا روی چیزی می ای اینآدم حرفه

هر یک از این کارها، پرینتی از متن گرفتم و مجدد نگاهش کردم. مطمئن بودم که درست ترجمه شدند پس 

اند. با دقت بیشتری نگاه کردم که متوجه ها اشتباهفقط یک احتمال وجود داره که اونم این بود که ترتیب حروف

ه. خب این حتما نشانه شروع یک پاراگراف یا یک ها بزرگتربار فونت یکی از حرفشدم هرچند حروف یک

ها رو مرتب دفعه نوبت این بود که اونها رو جدا کردم. اینسطر بود. دوباره دست به کار شدم و این پارگراف

ها رو از چپ به راست چیندم و باالخره معانی قابل درکی روی صفحه نمایان شد. کنم. مثل زبون انگلیسی حروف

کار کنم، همین عمل رو برای پاراگراف بعدی تکرار کردم؛ اما نه، انگار دونستم باید چیز شوق نمیدر حالی که ا

این به یه زبون دیگه بود. حاال که یه پاراگراف از سه پاراگراف رو معنی کرده بودم امکان نداشت ازش دست 

بار جواب مثبت بود. لبخند و اینبکشم. برگشتم و مثل عربی و فارسی چینش رو دوباره از راست به چپ چیندم 
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که همین ترتیب تکرار شده باشه مجددا حروف رو از  نمایی زدم و رفتم سراغ پاراگراف آخر. به امید ایندندون

 .ی مورد نیازم روی صفحه نقش بستچپ به راست مرتب کردم که باالخره تنها سه کلمه

 .فایل تبدیل شد-

 :ملیسا زیر گوشم جیغ زد

 .تبدیل شدشد، شد، -

 :باالخره کل این نامه اسرارآمیز معنی شد. نتونستم پوزخندم رو پنهون کنم. نگاهش کردم و گفتم

 .تونید همه رو ساکت کنید و ساکت نگهشون داریدنمی-

 :ملیسا با بهت گفت

 چی؟-

 :لبخندی در جوابش زدم که خندید و گفت

 .دیوونه! تو محشری دختر-

 :رویا اومد. ملیسا زمزمه کردپچ تیرداد و وقتی صدای پچ

 .بیا بریم بخوابیم-

تونستم بخوابم؟ ولی در جوابش سری تکون دادم و بندوبساطم رو جمع کردم و دنبالش راه افتادم. مگه من می

خواست. ملیسا که از پله ها رفتیم باال و آروم در اتاق رو باز کردیم. وقتی اومدیم توی اتاق، فقط دلم یک چیز می

 :کرد دوییدم سمت کاناپه کنار پنجره و هندزفریم رو چنگ زدم. ملیسا با بهت گفتباس عوض میداشت ل

 قصد خواب نداری؟-

سری به معنای نه تکون دادم که لبخندی زد و خودش رو انداخت روی تـ*ـخت. سرم رو گذاشتم روی پاهام و 

 .آهنگ مورد عالقم رو پلی کردم

 پرسی این حالمهاگه حال می)

 م مثل سایه دنبالمهگذشت

دونی حال خوب من به بودن تو جوری هواییم کردی، تو که حال من برات مهمه، مگه نمیمراد تو که این

 !بستس؟

 نشستم هوات از سرم بپره

 نشستم که این سالها بگذره

 !و مراداندازه، اونم ترسم. هر جا و هر چیز من رو یاد یه اسم میخودم رو به هر چی مشغول کنم به تو می
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 شناختمبرو به کسایی که می

 بگو من شرط بندی تو رو باختم

 .خوای برو بگودیگه اشکال نداره. بگو به هر کی می

 به هر سمتی رفتی موافق شدم

 خواستم بجنگم که عاشق شدممی

 رفتی و دادی بر بادم، اسمم رو بردم از یادم

 .یادم دادی؛ اما نگفتی باید برای خودت بجنگممن اهل جنگم؛ اما تو خودت هم یه جنگجویی! تو جنگ رو 

 دیوونم دیوونم دیوونم دیوونه

 دونهحال امشبم رو جز تو کی می

کرد بشینم و دونم چی بود؛ ولی یه حسی من دیوونه رو وادار میچشمام هنوز منتظر به خیابون مونده بود. نمی

موندم تا حوا رو ببینم. دوباره من سه خیره میمنتظر بمونم. درست حس و حالم مثل روزایی بود که به در مدر

 !وابسته شده بودم

 بی قرار بی قرار بی قرار بی قرار

 کشه من رو این انتظارآخرش می

 .مونم فقط برگرداگر بتونم زنده بمونم، تا آخر عمر منتظرت می

 دیوونم دیوونم دیوونم دیوونه

 حال امشبم رو جز تو کی میدونه

 .کند هر عاقلی رادیوانه می هی که این دیوانگی،

 بی قرار بی قرار بی قرار بی قرار

 کشه من رو این انتظارآخرش می

 خواستم بمیرم که تو خنده شیمی

 یه جوری بمونم که شرمنده شی

دادم؛ ولی حاال هر جا برسه همین یه جون توی این دنیا فقط و فقط برای خواهرام جنگیدم و برای اونا جون می

 .های قلبمیدم، شک نکن! شک نکن که توام دلیل هر طنین تپشهم میرو برای تو

 گفتی این زندگی ساده نیستتو می
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 گفتی دلت هست و آماده نیستمی

 !ها خطرن، منم خطرناک. اما عشقم، جایی که عشق باشد جان را خطر نباشدبرام گفتی این

 ی حال مغرورتممن آینده

 هنوز عاشقم عاشق دورتم

 !گم دیوونم یعنی همینکرد. وقتی میغرورتم، غرور توی چشمات که سر خم نمیآره، عاشق 

 واپسیهای دلنشستم تو سال

 رسیشده قبل مردن ولی می

 رفتی و دادی بر بادم، اسمم رو بردم از یادم

 دیوونم دیوونم دیوونم دیوونه

 دونهحال امشبم رو جز تو کی می

 بی قرار بی قرار بی قرار بی قرار

 کشه من رو این انتظارمی آخرش

 دیوونم دیوونم دیوونم دیوونه

 دونهحال امشبم رو جز تو کی می

 بی قرار بی قرار بی قرار بی قرار

 (کشه من رو این انتظارآخرش می

 حوا

 :وار پیچید توی گوشمای نوازشزمزمه

 چرا چشمات خیس شدن؟ حوا خانم... نکنه برای من گریه کردی؟-

 دم یا خوابام واقعی شده بودن؟دیداشتم خواب می

 .چشمام رو باز کردم که یهو جلو روم آن رو دیدم. درد پهلوم که امشب امونم رو بریده بود فراموش کردم

 جا کجا؟ زبونم قفل کرده بود. اون کجا و این

 :وار گفتناخودآگاه با دیدنش یه اشک دیگه هم از گوشه چشمم چکید. یهو خندید و زمزمه

 خیلی دیوونم که اومدم یه بار دیگه چشمات رو ببینم و بعد بتونم بخوابم؟یعنی من -

 .کردلبخندی روی صورتم نقش بست. حس شیرینی بود، حس شیرینی که درکم می
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 :دوباره برام خوند

 دلتنگم و دیدار تو درمان من است،-

 .رنگ رخت زمانه، زندان من استبی

هات برام درمونه. من رو از خودش جدا کرد جوری حرفدی که اینکار کرکار کردی دیوونه؟ چیتو با من چی

 :و گفت

شاید هنوز نتونستم جلوی همه عالم داد بزنم و اعتراف کنم اما... حوا، من... من، خیلی بیشتر از خودم دوست -

 !دارم

ضربان قلبم هام هم قفل شد. قفل شد روی چهره محکم و مطمئنش. کسی که دلیل دوم زبونم که قفل بود، چشم

 .تونستم براش زندگی کنم، جلوم روم اعتراف کرده بودشده بود. بعد خواهرهام، کسی که می

 :هام رو پاک کرد و گفتاشک

 .حرف بزن حوا خانم. حرف بزن که دلم برای صدات تنگ شده-

 :با لبخند بالخره زبونم چرخید و زمزمه کردم

 .هم دوست دارممن-

 :ف پنجره. از تـ*ـخت اومدم پایین و رفتم پیشش. زود هیسی نشون داد و گفتلبخندی زد و بعد دویید طر

 راستی حالت خوبه؟ کسی که فرستادم خوب هوات رو داشت یا نه؟-

 :هام رو گذاشتم رو دهنم و تند گفتمخواد از پنجره بره بیرون، دستوقتی فهمیدم می

 ری؟آره، من خوبم. ولی آن، تو کجا می-

 .خوردند، طنین خیلی قشنگی بودبارونی که به شیشه میهای صدای قطره

 :خندید و گفت

ره رو چی میکنن من همون چند دقیقه قبل رفتم و اگه شک کنن همهمتاسفانه االن باید برم، چون بقیه فکر می-

 .هوا. راستی پرونده رو گیر اوردم و دادم به مراد، هدی هم رمز گشاییش کرده

 :و گفتملبخند رضایت بخشی زدم 

 حالت که خوبه؟-

 .پاش رو گذاشت لبه پنجره، که صدای بارون شدیدتر شد

 :زمزمه کردم

 .تو خوب باش، منم خوبم-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         176 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

افتادند های بارون میای زدم و سرم رو بردم بیرون پنجره. قطرهو بعدش تو یه حرکت پرید پایین. جیغ خفه

 !روی موهام. آخ بارون! آخ قرار عاشقی

 :ده رو پاهاش وایساد نجوا کردموقتی دیدم با خن

 .مواظب خودت باش-

 .چشمکی زد و تو اون بارون دویید و رفت

 .اون رفت ولی من هنوز چشمم به بارون بود و رد پاهاش

 مراد

 :ای رو به فرمانده تیم عملیات گفتمکره

 .پس حداقل تا پونزده دقیقه آینده داخل نشید تا خبرتون کنم-

 :بی قاطعی داشت سری تکون داد و گفتهای آفرماندشون که چشم

 .موفق باشی سرگرد-

 :کاله کپ مشکی رنگم رو کشیدم جلو و زیر لـ*ـب گفتم

 !همچنین-

شد و و بعد برگشتم و دور از چشم هیچ موجودی روی سقف انبار ایستادم. بارون هر لحظه شدیدتر می

 !رو دادم به آسمون. یعنی هدی خواب بود؟ کردند. ناخودآگاه نگاهمهاش تماس بیشتری باهام پیدا میقطره

سه نفر جلوی در بودن! خیلی آروم آروم قدم برداشتم و ماسک مشکیم رو هم کشیدم رو دهنم و بعد یهو 

پریدم پایین. درست پریدم روی کمر یکیشون و تند دهنش رو با دستمال کلرفوم گرفتم و صداش رو بریدم. 

ب و پشت دیوار. هنوز من رو ندیده بودن، وقتی دویید طرفم با قنداق دوتای دیگه برگشتن سمتم که رفتم عق

 .روم بود و آماده کشیدن ماشه بوداسلحم، کوبیدم تو گردنش ولی دومی درست روبه

اون یکی رو ول کردم و تند نشستم و با یه زیر پایی نفر جلوییم رو انداختم زمین و قبل از دراومدن صداش با 

ا خفه کن بود، یه تیر حرومش کردم. نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم. رو به اسلحم که مجهز به صد

های داخل رو از کار بندازن. خم شدم و مجدد دوربین که کنترلشون دست پلیس بود، عالمت دادم که دوربین

ار کردم. سر و کالهم رو گذاشتم و بعد شاه کلید رو از تو جیبم دراوردم و اون رو وارد قفل محکم در پشتی انب

هام مشغول باز کردن قفل بود. هدی نخواب، ای بود اما دستصدایی نبود و این خیلی بد بود! فکرم جای دیگه

های روهم تلنبار شده پنهان شدم سری گونیمنتظرم بمون. میام! در باز شد و بعد مثل روح وارد شدم. پشت یک
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ها رو از تو خیابون ه بزرگترینشون شاید ده ساله بود. این بچهو چندتا بچه رو دیدم. حدود چهل، پنجاه تا بچه ک

جمع کرده بودن. لعنت بهتون! لعنت! اسلحم رو کشیدم بیرون و رفتم سمتشون. همشون خواب بودن، البته 

 :هوش نباشن! رفتم باال سرش یه پسر بچه نه، ده ساله و صداش زدمخداکنه خواب باشن و بی

 ... بیدار شوآهای بچه جون. آقا پسر.-

هاش رو باز کرد و آماده جیغ زدن شد. تند دستم رو گذاشتم رو چند بار که صداش کردم وحشت زده چشم

 :دهنش و آروم گفتم

 من پلیسم، خب؟-

 :خواد ساکت بشه. دو سه تای دیگه رو هم بیدار کردم و گفتمداد که مینگاه بهت زدش، نشون می

 ت بمونی، باشه؟دارم؛ ولی باید ساکدستم رو برمی-

شون که یه دختر مو بور بود رفت سمت در و اون یکی رو به اون دو سه تا عالمت دادم، که برن سمت در. یکی

هاش شد. همون موقع دستم رو از دهن پسره برداشتم و تند تند بقیشون رو هم مشغول بیدار کردن دوست

بـ*ـغلم و دوییدم سمت در. اما یهو همون پسره جیغ بیدار کردم و دوتا دختر بچه چهار، پنج ساله رو زدم زیر 

 :زد

 .دزد.. دزد-

ها چه گناهی داشتن وقتی این همه ای لعنت بهت! تف به این شانس! مگه نگفتم من پلیسم بچه؟ البته این بچه

 !دروغ شنیدن و یاد گرفتن به همه اعتماد نکنن

ون یکی رو هم گرفتم و بردمش بیرون. همون موقع هارو خارج کردم و دهن اسری تکون دادم و تا تونستم بچه

 :سیم هم رو هم روشن کردم و گفتمبی

 .فرمانده، بیایین-

هم از فرصت استفاده های جونگ مانگ هم ریختن داخل. منها اومدن داخل، از آدمتا از پلیسوقتی دو سه

کردم و پریدم اون سمت اتاق، که تازه  هارو پارهکردم و با چاقو پنهون شده کنار زانوم پرده طوسی کنار گونی

جا هم ده بیست تا دختر بودن. دخترهای جوونی، که وحشت زده با دست و دهن بسته من رو متوجه شدم اون

 !کردن. هی خدا، دروغ چرا توقعش رو داشتمنگاه می

 :شدت اوج گرفته بود و همه خبر شده بودن داد زدمحاال که سر و صداها به

 .زودترباید بریم، -

با چاقو تو دستم، طناب دست اولین دختر رو باز کردم و بدون نیم نگاهی به موهاش، که دورش ریخته بود 
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 :گفتم

 .زود باش، بلند شو-

ای رو گذاشت پشت سرم. از اون طرف جونگ مانگ هم درست جلوم ظاهر ولی همون موقع؛ یک نفر اسلحه

طاس و ریش بلند مشکی. عوضی! دخترها جیغ زدن، که مرد ای روشن، سر نیمه های کشیده قهوهشد. چشم

 :پشت سرم با صدای زخمتی گفت

 !سالحت رو بنداز. زود باش-

 :غریدم

 .جا رو محاصره کردن، راهی برای فرار نیستها اینپلیس-

 :پوزخندی زد و گفت

 .راهی هست، چون من گروگان دارم-

هم با پاهاش من رو هل داد دستش رو گرفتم. ولی اون وقتی منظورش رو فهمیدم، تند برگشتم و اسلحه تو

سمت دیوار. درد بدی پیچید توی کمرم، ولی مهم نبود! با یه مشت زدم زیر اسلحش و اون رو پرت کردم که 

 :روم. نفس تندی کشیدم، که کالهم افتاد و جونگ مانگ داد زدیکی دیگشون با یه اسلحه دیگه ایستاد روبه

 .اتالف وقت، بکشینش که مرگ براش کمهود که پسرم رو کشت، بکشینش بیاین عوضی همونی ب-

 :شون داد زدها وارد شدن و یکیهم آماده شلیک شد، که یهو پلیسطرف

 !هاتون رو بندازین! شما محاصره شدیناسلحه-

 .ردمهم خم شدم و همون مردی که تازه انداختمش رو سپر خودم کاما اون ماشه رو کشید! کشید ولی من

، دین. با این حرکت مندر نهایت، تیر مرگ من هم خورد به این بشر. هه! خودتون، خودتون رو به کشتن می

ها هم حمله کردن و همشون رو به زانو دراوردن. منم از جام بلند های جونگ مانگ؛ متوقف شدن و پلیسآدم

 :گ مانگ غریدشدم و کاله مشکیم رو انداختم روی اون بدبخت تیر خورده، که جون

 !کشمتو... تو رو می-

 :خیالی گفتمزدم زیر خنده و اسلحم روگذاشتم پشتم و با بی

 .باشه، منتظرم-

گشتم. هه! من بادی نبودم که به این بیدها بلرزم. من اومدم انتقام بگیرم، انتقام خون. ولی قبلش باید برمی

 .ارمزگردم و بیشتر از این آوای زندگیم رو منتظر نمیبرمی

*** 
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 ملیسا

جا اوضاع شدت خورد شده بود؛ چون اینهام استراحتی دادم. اعصابم بهجا شدم و به دستروی صندلیم، جابه

کردن. ولی ورتر از من داشتن کار میخیلی بهم ریخته بود. ریز و تند نگاهی به حوا و پسرها کردم، که کمی اون

دونم ای بمیره. حاال این وسط نمیشه در واقع قرار نبود، کس دیگهای داشته باچرا؟ حوا که قرار نبود عمل دیگه

هدی کجا رفت! فقط گفت کار مهم پیش اومده، اتفاقی افتاد سنسور خطرت رو لمس کن و رفت. آخه بابا من از 

تر جا کار کردن، کارهاشون یکم برام عادیخبر رو، کجا ول کردی رفتی؟ البته، بعد از این همه اینجا بیهمه

کردم و با حرف هدی؛ بدون تفکر کلید ریز زیر انگشترم رو لمس شده چون اگه روز اول بود، تردید نمی

ترسیدم هر ، میخبره. اوفکردم تا به قول هدی با دراومدن صدای اعالن خطر، بیاد و بهم توضیح بده چهمی

سمت راستم یه دوربین بود، که یعنی جا سرک بکشن. هر چند که درست ها بیان و اینلحظه، یکی از این آدم

رفتم. در ها ور میکامل زیر نظر بودم. از یه طرف دیگه هم اعصابم از این خورد بود، که باید الکی با کپسول

جا مشغولیم. چون قرار نبود دیگه بیش از همون پنجاه تایی که از شه، که الکی اینواقع االن تقریبا یه ساعتی می

 .رناک درست کردم، درست کنیمهایی خطاون کپسول

کاربرد و دست اومده. از مواد گیاهی تا شیمیایی، قدیم تا جدید، کمشه این فرمول از کجا بههنوز، باورم نمی

شد یک نفر با خوردن حتی نصف ها، باعث میی اینپرکاربرد؛ همه چی توی این فرمول وحشتناک بود که همه

توهم بزنه و باالفاصله دچار مرگ ناگهانی یا همون سکته مغزی بشه.  این کپسول، بدنش حالت تشنج بگیره،

هایی نعنایی تقلبی دوختم. اما یهو با شنیدن صدای هدی، ذوق سرم رو بلند کردم و نگاهم رو مجدد به کپسول

 :زده بهش گوش دادم

هایی که حوا اون جنازهخوای گله کنی ولی بزار برای بعد. دونم میگم. میملیسا، خوب گوش کن ببین چی می-

های که قرصجای ایندفعه باید موقع خروجت و پایان کارت، بههان. اینهای همین قرصباال سرشونه، قربانی

های واقعی رو بیاری. فقط هیچی نپرس، چون وقت ندارم ی قرصتقلبی رو جمع کنی و با خودت بیاری، باید همه

 .شون رو هم باقی نزارما همشون رو بیار. حتی یکیبهت توضیح بدم. ولی یادت نره، حتما، حت

دونستم عصبانی باشم، ناراحت باشم، ذوق زده باشم یا حتی بدتر از قبل، توی بهت رهام کرد و رفت. نمی

 :شایدهم باید خوشحال باشم؟ سرم رو از رو صندلی بلند کردم، که صدای هدی دوباره تو گوشم پیچید

 .تونی عزیزم، منتظرتمم. تو میملیسا... من بهت ایمان دار-

بین اون همه احساس سردرگم، لبخندی کوتاه روی صورتم جای گرفت. خدا نکشتت هدی، که آخر کار خودت 
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که حوا هم تکونی خورد، مثل دو روز پیش، مشغول جمع کردن کنی. صاف نشستم و با دیدن اینرو می

بردم. ها رو برعکس میدفعه باید کپسولاید اینهام به طور سری شدم. ولی با این تفاوت، که بوسایل

های مخصوص ها خطرناکن توی بسته بندیکه، اینهایی نعنایی رو دونه دونه و با دقت مثال برای اینکپسول

ها هارو که پرس کردم، صدای شیر آب، از کنارم اومد و بعد پردهتایی ریختم. دونه به دونه و با دقت! بستهده

ها رو توی کیف سامسونت مخصوص ریختم. استرس روم دادم و بستهنار رفت. نگاهم رو به روبهتوسط آرشام ک

هارو هم یه کار خیلی مهم انجام بدم. االن باید بستهشدیدی تمام وجودم رو گرفته بود، اما حاال وقتش بود، که من

بر نداشتن که این تعداد، دقیقا دونستن و خها رو، همین قدر میجا همه تعداد قرصکردم. اینجا میجابه

کنن توی اون مواد مورد های اصلی توی جعبه چوبی رو میز بود. درحالی که همه فکر میدوبرابرن. در واقع بسته

خواستم کارم رو نیازمه. کیف سامسونت مخصوص رو که توش یه هوش مصنوعی بود، رو هل دادم عقب و می

، به بهونه جمع و جور کردن ایستادم. ولی طوری که پشتم به دوربین هاییتموم کنم؛ که با شنیدن صدای قدم

بود، کیف سامسونت رو زیر جعبه چوبی گذاشتم و سنسور زیر انگشترم رو لمس ممتدی کردم. هدی بالفاصله 

 :جواب داد

راه  وپنج تا بسته، پنج دقیقه معطل کن و بعد کیف رو بردار. االن هوش مصنوعی رواوکی، برای این بیست-

 .شنها دارن جا به جا میانداختم، بسته

ای نمایان شد. آب گلوم رو قورت دادم و مشغول جمع کردن سنج پنج دقیقهای رفت و روش، زمانساعتم ویبره

های خالی رو توی های سفیدم، انبر رو تو دستم گرفتم و کپسولوسایل اولیه و ابزارهام شدم. با دستکش

خندیدن وارد انبار گفتن و میمون موقع، تیرداد با هال و همچنین هانجی درحالی که میجایگاهشون قرار دادم. ه

 :شدن. هال گفت

 جا تلپ کردی. راحتی؟هوی شانگ چی، خوب خودت رو این-

تیرداد، با دیدن پسرها به سمتشون رفت و به میز پشتش تکیه داد. بعد از دیدن مهارت فوق العاده بازیگریش، 

های غیر عادیش، صد دید با این خندهمطمئن بودم که واقعا سرخوش نیست. ولی هر کی می دفعه دیگهاین

 :گفت مسته. همون موقع گفتدرصد می

 .نه که تو بدت میاد، هال-

سنج انداختم که یک دقیقه هال هم، خندید و درحالی که واقعا سرخوش بود، اومد طرف من. نگاهی به زمان

 گلوم رو قورت دادم و بهدیگش باقی مونده بود. آب 
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 .تونست درست راه بره، بهم نزدیک شدهال خیره شدم. درحالی که حتی نمی

 :هدی گفت

 .ملیسا، توروخدا آروم باش. فقط پنجاه ثانیه معطل کن-

ور مردم، خودم رو زدم به کوچه علی چپ و بدو بدو دوییدم سمت هال. از اوندرحالی که داشتم از استرس می

 :هم، از اون سمت، دست هال رو گرفت و گفتاومد. اونهم، حوا 

 هال، هال خوبی؟-

 :منم به تبعیت از حوا، شیر شدم و رو به تیرداد گفتم

 .شانگ چی، بیا کمک هال-

تیردادهم با دیدن ما، تکونی به خودش داد و آروم مثال در حالی که اونم سرخوش بود، اومد طرف ما و بعد رفت 

کنار رفتنش، با حوا چشم تو چشم شدم. چند ثانیه که گذشت، ساعتم با ویبره کوتاهی رفت  که کمک هال کنه. با

 :استقبال حرف هدی

 .ملیسا عزیزم، تموم شد-

لبخندی رو به حوا زدم، که اونم سری برام تکون داد. بعدش برگشتم و خطاب به تیرداد که هال رو خوابوند روی 

 :کاناپه، گفتم

 ه. بریم؟شانگ چی، کار من تموم-

 :هال، کشیده کشیده گفت

 نه، کجا برین؟-

 :ای گفتتیرداد نگاهی به من کرد و سرش رو تکون داد. اومد حرفی بزنه که به جاش صدای دیگه

 .هال، بسه دیگه تا خرخره خوردی-

 .دها به همراه هونگ پایین اومده بوهمه برگشتیم و به صاحب صدا، یعنی شیئان خیره شدیم که تازه از پله

 :تیردادهم، از خدا خواسته بلند شد و گفت

 .خیلی خب آقایون، پس ما بریم دیگه؛ کار لیلیتا تمومه-

 :خواست بزنه و گفتهونگ، پرید بین حرفی که شیئان می

 .پس کارتون تموم شد، آره؟ بالخره این محموله تموم شد-

 :بلند شدم و کیف سامسونت رو تو دستم گرفتم. نفسی کشیدم و گفتم

 !بله، بالخره تموم شد-
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هونگ اومد جلوتر و در جعبه چوبی رو باز کرد. نفسم رو حبس کردم و به بازرسیش خیره شدم. چون هونگ، 

هارو درآورد و با دقت نگاهشون کرد. اومدم ترسیدم که بویی ببره. بستهخیلی تیزتر از شیئان بود و از همین می

اما همون موقع هدی مداخله گرانه انگار که فکرم رو خونده باشه، چیزی مبنی بر این بگم؛ که بزارش سرجاش، 

 :گفت

 .فهمههیس! هیچی نگو ملیسا. تابلو نکن، اون هیچی نمی-

نفس حبس شدم رو بیرون دادم، که همون موقع شیئان روی صندلی مخصوصش که توی انبار بود، نشست و رو 

 :به من و تیرداد گفت

و همچنین یه رونمایی بزرگ،  zب به مناسبت تموم شدن کار محموله کرههای عزیز، فردا شدر ضمن شرک-

 .شم برای بار آخر ببینمتونجشن کوچیکی رو ترتیب دادم. خوشحال می

 :تیرداد که باال سر هال ایستاده بود، گفت

 چطور آقای شیئان، چه رونمایی؟-

قت گذاشت توی جعبه و بعد زد پشت هارو مجدد با دمند شده بود، بستههونگ هم که بالخره چهرش رضایت

 :تیرداد و گفت

 .دیگه بماند، تا فردا شب-

 گن برای خودشون، مگه جدی جدی باید بریم مهمونی؟ها چی میصبر کن ببینم؛ این

 :شد، مکث کرده بود گفتای میتیرداد که چند ثانیه

 .رونمایی و پایان کارمون. فقط یه چیزی هم برای یهحتما میایم. چی بهتر از رفتن به مهمونی برداران لی! اون-

 :سانگ که تا حاال باال بود، با نیش باز جلوی انبار پیداش شد و گفت

 شده شانگ چی؟چی-

 :تیرداد گفت

 تونم با خودم مهمون بیارم؟می-

 :هال، همچنان با همون لحن گفت

 .خوای بیارآره، ای جان... بیار. هر کی رو می-

 :بود، بدون توجه به هونگ که ساکت بود، گفتشیئان هم که کیفش کوک 

 !خوایم خوش باشیم دیگه. راستیبیار، می-
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 :رو کرد به من و گفت

 کنید دیگه؟شما هم تیرداد رو همراهی می-

 :یهو با گفتن حرفش بهت زده، سکوت کردم که هدی گفت

 .گه قبول کندونم چه خبره ملیسا، ولی مراد مینمی-

 :خاطر حرف هدی و مراد گفتمده بودم ولی بههم بدجور سردرگم شمن

 .چرا که نه؟ حتما میام-

هاش رو برام یه بار باز و بسته کرد. لبخندی زدم، بعد از حرفم، نگاهم به حوا خورد که به دیوار تکیه داد و چشم

 :که تیردادهم اومد پشتم و من رو به جلو راهنمایی کرد و گفت

 .پس تا بعد همگی-

 حوا

تونم دوباره دخترها رو شه؟ کی میتر شد. خدایا کی این ماموریت تموم میلیسا و تیرداد، انبار خلوتبا رفتن م

 :بدون تظاهر ببینم؟ آرتام رشته افکارم رو پاره کرد و آروم گفت

 ؟بریم باال-

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .آره، بریم-

خارج شدم. صدام رو صاف کردم و بعد یادآوری  وسایلم رو جمع کردم و به همراه دوقلوها، از اتاق جراحی

 :هدی، رو به بقیه گفتم

 جناب شیئان، جدی جدی مهمونی دارین؟-

 :هونگ، نگاهی به من کرد و گفت

 .آره، ما مهمونی زیاد داریم-

 :ها که شیئان رو به من گفتپلهسانگ، هال رو بلند کرد و بردش سمت راه

 .اید براش حاضر بشیفردا مهمونی بزرگی داریم، تو هم ب-

 .ها؟ وای هدی، کجایی بیا ببینمریم مهمونی اینچی؟ نه! واقعا هممون می

 :به آرومی گفتم

 .آخه مهمونی خانوادگیه، من نیام بهتره-

 :شیئان خندید و گفت
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 .های مهمونیم توییبابا، چه خانوادگی؟ اتفاقا تو که حتما باید باشی. یکی از ستارهنه-

 :داش شد و گفتهدی، بالخره پی

 .آفرین حوایی، زود باش. انگار قراره تو این مهمونی غوغا بشه. فعال خرش کن تا بعد بهت گزارش بدم-

 .چیز گفت و رفت. آخ از دست تو دختروات؟ باز یه

 :ذاشتم، گفتمخندیدم و در حالی که پام رو روی پله اول می

 .نفرمایید. من کاری نکردم-

دستش رو به سمت خونه، دراز کرد. با دیدن چهره نفرت انگیز همشون؛ دلم برای آن  شیئان هم زد زیر خنده و

 .شدتنگ می

 هدی

خنده کنان؛ پشت سر رویا که رفته بود، در رو باز کنه از جام بلند شدم و به استقبال ملیسا و تیرداد رفتم. با وارد 

 :شدنشون اول از سالمت مطمئن شدم و بعد رو به تیرداد گفتم

 .زود بیایین داخل. زود، زود-

 :تیرداد، دستی تو موهاش کشید و عینکش رو صاف کرد و گفت

 شده؟چی-

 :دفعه اون گفتدست ملیسا رو کشیدم، که این

 .وای هدی-

 :خم سرجام نشستم و رو به تیرداد گفتمنشوندمشون رو مبل، خودم

 .شما ناخواسته، عملیات رو جلو انداختین-

 :با دیدن رویا، گفتم

 .رویا، توهم بیا دیگه-

 :رویا هم در رو بست و بدو بدو اومد کنار ملیسا نشست و خطاب به ما گفت

 .هم خیلی مشتاقم بفهمم چه خبرهخب بگید دیگه، من-

 :تیرداد ادامه داد

 خب وقتی شیئان پیشنهاد مهمونی رو داد، گفتم بزار ریسک نکنم و اگه نیاز شد جا برا خودمون رزور کنم. آخه-

هام کار داشتن و نتونستن گم دوستارتباطی هم که باهاتون نداشتم، گفتن فوقش به کارمون هم نیومد، هم می
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 بیان. بده؟

 :هاش رو حالت عالمت سوالی به باال گرفت که گفتمدست

 .همنه، خوب کردی بعدش-

 :ای به مراد کردم که پشت سرم بود و گفتماشاره

و به مرادهم خبر داده. بنابراین با این وجود و قربانی یهویی شیئان، نقشه کال  آن، از این مهمونی خبر داشته-

 .جا خارج کنهها رو از اونهم به ملیسا خبر دادم که قرصعوض شد؛ که من

 :تر به ملیسا نگاه کرد و گفتتیرداد، با تعجب اول به من و بعد طوالنی

 ؟یجورهارو خارج کردین؟ چهی قرصواقعا؟ االن همه-

ای به کیف سامسونتش کرد، که رویا هم با دیدن قیافه متعحب داداشش سوت بلندی زد ملیسا خندید و اشاره

 :که در مقابلش لبخند من رو هم نصیب کرد. همون موقع، مراد هم بلند خندید و گفت

 .بینمتباشه آن، پس می-

 :و بعد گفتن این حرف، اومد و کنارم نشست. تیرداد گفت

 ای رفیق شدی. بد نگذره؟مراد خوب با این بچه کرهگم، می-

 :مراد خندید و گفت

 .ی باهوشیه، ازش خوشم میادآن بچه-

 :تیرداد، متفکرانه سرش رو خاروند و گفت

 .کار کرده، آقا مراد قبولش دارهاوه، ببین چی-

 :مراد اضافه کرد

 .ن بدمخیال، بیایید که خبر داغ رو بهتواذیت نکن تیرداد. حاال بی-

 :نگاهی به من کرد و بعد خودش رو کشید جلو و گفت

ی نیروهامون شب بیان. فردا قراره شیئان کنم همهریم مهمونی شیئان. امروزهم، هماهنگ میفردا هممون می-

خواد چندتا سهام گنده هم بخره. پس بهترین به مناسبت تکمیل شدن محمولش مهمونی بده و همچنین، می

 .ی این خالفکارها رو گیر بندازیمدست این باند راحت بشیم و هم بقیه فرصته که هم از

 :تیرداد سر تکون داد و گفت

 .پس فردا شب، شب آخرمونه-

 :زمزمه کردم
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 !شب آخرمونه-

های ناگهانیمون هامون، تا استرسهای شادی برای موفقیتد،و سه هفته هست؛ که ما شدیم یه خانواده. از لحظه

 .ها افتادم، خالصه که خیلی اتفاقهمه با هم بودی

شه، یه جورایی که، خوشحال باشم که این ماموریت خطرناک داره تموم میدونم چرا؛ ولی به جای ایننمی

 !ناراحت بودم. آخه دروغ چرا، من این جمع رو دوست داشتم. بیشتر از همه هم وابسته مراد شده بودم

 حوا

 :آروم آروم با آهنگ زمزمه کردمکردم، درحالی که موهام رو شونه می

 !ای وای من

 .کاش ای …زیبای من؛ به جای من باشی تو

 !جانم به لـ*ـب آمد

 !عجب میلی به این دوری دلت داشت

 !پیراهنم را پاره کن؛ هم جان رسد دستِ تو، هم دل

 !من پای تو جان دادم و از تو فقط دل خواستم، دل

 !واستم، دلمن پای تو جان دادم و از تو فقط دل خ

 تو ماه پیشانی؛ چرا در آسمانم نیستی؟

 !ای وای

 ای ماه پیشانی! بگو در آسمان کیستی؟

 …وای

 !ایتو هم؛ ز خویشم رانده

 !وای …ایهم در گلویم، مانده

 هر روز مُردم پای تو؛ یک روز خاطرخواهِ من باش

 !ای وای من

 !کاش ای …زیبای من؛ به جای من باشی تو

 !مدجانم به لـ*ـب آ

 !عجب میلی به این دوری، دلت داشت
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دادم. آهنگ که دوباره داد. حس روزهایی که با آن، این آهنگ رو گوش میاین آهنگ حس خوبی بهم می

شروع شد، گوشیم زنگ خورد و بعد با دیدن اسم آن، زانوهام ناخودآگاه شل شدن. امروز آن نتونست بیاد و 

 :کردم و آروم تماس رو وصل کردمچه قدر امروز سخت گذشت. خودم رو جمع 

 .سالم حوا خانم-

 :با لبخند گفتم

 .آن بیا-

 :یهو لحنش عوض شد و گفت

 چیزی شده؟-

 :سری تکون دادم و گفتم

 .نه، فقط-

 :تند پرسید

 !فقط چی؟ نکنه سانگ کاری کرده؟ هان؟-

 :ناخودآگاه زمزمه کردم

 !فقط دلم برات تنگ شده-

 :و گفت سکوت کرد. چند ثانیه سکوت کرد

 .بینمتخاطر همین هم، زنگ زدم تا بگم فردا با کیانگ بیا خرید. میام و میهک دلم برات تنگ شده. بهمن-

 .همون موقع، شنودم به کار افتاد و فهمیدم هدی اومده

 :زمزمه کردم

 .حتما میام-

 :بعدش خندید و گفت

 .حاال بریم، ممکنه صدامون رو بشنون-

 :لبخندی زدم و گفتم

 .، هدی اومدآره-

 :با لحن آرومی گفت

 .پس شبت بخیر، تا فردا-

 :شد، گفتمهام داشت خیس میدرحالی که چشم
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 .شبت بخیر-

و بعد گوشی رو قطع کردم. ناباور به گوشی نگاه کردم و بعد تو یه حرکت چسبوندمش به قلبم. آخ خدا، چقدر 

 :که رفتم زیر پتو. هدی گفتبه محض اینعاشقی قشنگه. تند آبی به صورتم زدم و دوییدم سمت تـ*ـخت. 

 .حوا جونم-

 :با تمام وجود، مهربونیم رو که نصفش از دلتنگی شدید بود، ریختم تو صدام و گفتم

 جونم، هدی جونم؟-

 :لحنم رو که دید، گفت

 .همیشه انقدر شاد باشی، خواهری-

 .عاشق شدیفهمه، کردم رفیق همونیه که اولین نفر میخندیدم و تو دلم مرور می

 :گفت

 زنگ زده بود، مگه نه؟-

 :تند طبق عادت، سر تکون دادم و گفتم

 .آره، خیلی یهویی-

 :وار گفتبه آرومی زمزمه

 .گهرسین، خواهری. یه حسی بهم این رو میبه هم می-

 :سکوت کردم. چند ثانیه که گذشت، آروم گفتم

 !دونمنمی-

 :تر، گفتبا لحنی آروم

 .مونیدور دنیام برید، بازم پیش هم میتو حاضره هرکی رو کنار بزنه. حتی اگر قرار باشه اونخاطر حوا، آن به-

 :حاال که ته دلم گرم شده بود، نفسی کشیدی و گفتم

 .فردا قراره با کیانگ برم ببینمش-

 :خندید و گفت

 .برو و مواظب باش قشنگم-

 :تبسمی کردم و نفس عمیقی کشیدم و گفت

 کردین؟کارها شماها چی-
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 :یهو تند گفت

 .حوا، چند روزه یادم رفته بود؛ یه چیز مهم رو بهت بگم. بیا زود بهت بگم تا ملیسا نیامده-

 :گفتم

 چی؟ چرا تا نیامده؟-

 :تند جواب داد

خواسته ول کنه و جا تا ملیسا رو ببینه. انگار دارا واقعا نمیخواد دارا رو بیاره اینگوش کن، فردا شب مراد می-

 .ها کشته شدهولی باباش، توسط همین عوضی بره

 :مکثی کرد و با لحنی غم زده، گفت

 !هم بابای دارا و هم بابای مراد-

 :بهت زده گفتم

 !دارا؟ دارا همون-

 :گفت

خواسته تا ملیسا درامانه، اول انتقامش رو بگیره و بعد بیاد پیشش. یادته روز اول جزو نینجا آره دیگه، دارا می-

 بود؟

 :م تو حرفش و گفتمپرید

 جوری؟ بابای مراد و آن؟آخه چه-

 :با حرص گفت

هارو، از سر راهش برداره. بابای دارا و مراد، پلیس بودن و رد شیئان رو گرفتن. همین باعث شده تا شیئان اون-

نامه  ولی یه چیز دیگم که فهمیدم این بود، که یه پلیس نفوذی از طرف شیئان که از قضا دریافت کننده همین

 .سری بوده، پدر دارا رو به قتل رسونده

 :زیر لبی گفتم نه! که ادامه داد

 .متاسفانه بله-

 :بعد چند ثانیه گفتم

 حاال مراد کجا، دارا کجا؟-

 :خندید و گفت

 .مراد، تیرداد و دارا رفقای دبیرستانین-
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 :در حالی که تو بهت بودم، ادامه داد

 .س افتخاری این پرونده بوده؛ با نیروهاش بیارهخواد دارا رو که پلیحاال مراد، می-

 :بالخره زبون باز کردم

 !چطور این هارو یادت رفت بگی؟-

 :خندید و گفت

خوایم ندونه دارا قراره کردم که ملیسا نباشه. میخدا خیلی داستان داریم، بعد باید یه وقتی پیدا میببخشید به-

 .بیاد

 :کرد، گفتمآنالیز میتازه که مغزم داشت اطالعات رو 

 ؟هارو مراد به تو گفتهی ایناالن همه-

 :ها ذوق کرد و گفتمثل بچه

 !یس-

 !صبر کن ببینم، نکنه، وای هدی

 :اومدم سوالی که توش شک داشتم رو بپرسم که هدی گفت

گوش درازم و هم کنه منکنه و فکر میخب حوا جونم، االن یه خانمی داره من رو چپ چپ از الی در نگاه می-

 .فهممنمی

 :که خندم نره رو هوا، زود قورتش دادم و گفتمبرای این

 !شودملیسا وارد می-

 :همون موقع گفت

کردیم، خدایی نکرده پشت سرت که حرف چه ورودیم، آخ باز شروع کرد. ای خدا. ملیسا به خدا از تو یاد می-

 .زدیمنمی

 :زد، گفتمبا صدایی که توش خنده موج می

 خب از طرف من مـ*ـاچش کن و برید بخوابید. در ضمن؛ شماها مگه فردا قرار نیست برید خرید؟یلیخ-

 :هدی، خیلی باحال گفت

 ریم خرید؟گم مگه فردا می. ملیسا؟ میها؟ چمدونم-

 :متفکرانه منتظر جوابش بودم، که گفت
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 .اوهو.. باشه. باشه فهمیدم-

 :گفتم

 چیه؟-

 :خندید و گفت

 .ها هزار بار گفتن بهت بگم صبح زود بیدار بشی؛ بریم خریدهای شب رو انجام بدیمکنه، که بچهد میداره تاکی-

 :خندیدم و گفتم

 .چشم بسته، غیب گفتم-

 :خندش گرفت و گفت

 .آفرین عشقم-

که مثل همیشه مثل پرزنا خداحافظی کردیم، تو تـ*ـخت بخیر گفتن. بعد از اینخندم گرفت و رفتیم سراغ شب

ذاشتن. آخرم نفهمیدم کی چرخ زدن افکارهام رخیدم و سعی کردم بخوابم. اما فکرهای جور و واجورم نمیچ

 .تموم شد و خوابم برد

 ملیسا

شنیدم. درحالی که خندم به محض شب بخیر همگانی، بدو بدو راهی طبقه باال شدم. از پشت در؛ صدای هدی می

 :گرفته بود با حرص زمزمه کردم

 .دی خانم تو با حوا جونت، بگو و بخند کنآره دیگه ه-

داد. ها سرش رو تکون میدر رو خیلی آروم باز کردم و هدی رو دیدم، که پشتش به من بود و داشت مثل بچه

 :سرم رو بردم تو و از الی در تماشاش کردم که همون موقع برگشت سمتم و گفت

هم، گوش درازم و کنه منکنه و فکر میدر نگاه می خب حوا جونم، االن یه خانمی داره من رو چپ چپ از الی-

 .فهممنمی

تر شدم و رفتم داخل. در رو پشت سرم کوبیدم و اومدم ور دلش نشستم. همچنان، با شنیدن حرفش، حرصی

مثل هر شب منتظر بودم گزارشات هدی تموم بشه؛ تا بهش خبر بدم که باید بریم خرید. ولی خب ماشاال بس 

 :همون موقع هدی خودش این سوال رو که از حوا پرسیده بود، ازم پرسید. خندیدم و گفتم که حالل زادیم

 .ها خیلی تاکید کردن، یادشون رفته بود زودتر بگنبله بله. اتفاقا منتظر بودم بهت بگم، بچه-

 :هام رو بهم کوبیدم و ادامه دادمبا شوق، دست

 .ریم خریدفردا صبح می-
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ی، خبرهارو منتقل کرد. بعد بازهم، یه ربعی که هممون خدافظی کردیم، هدی برگشت هدی پوفی کرد و با شاد

 :سمتم و گفت

 خب، چه خبر خانم خوشگله؟-

 :مشتی به بازوش کوبیدم و گفتم

 .پاشو، پاشو خودت رو لوس نکن دختر-

 :کرد، گفتهاش رو عوض میاز جاش بلند شد و در حالی لباس

 .وای، خیلی خوابم میاد-

 :و همراه با کشیدن دستش فرستادمش توی تـ*ـخت. خودمم رفتم کنارش و گفتم پاشدم

 .ها و همچنین منآره منم، بگیر بخواب. شب بخیر. از طرف مراد، بچه-

 :اول خندید؛ ولی بعدش اضافه کرد

 مراد؟-

 :مثل خنگا سر تکون دادم و گفتم

 .آره چون زود اومدی، بهت شب بخیر رسوند تا برات بیارم-

 :ی قشنگی کرد و خودش رو الی پتو فرو کرد و گفتدهخن

 .عشقم شبت بخیر-

 قدر برات مهم شده؟قدر عجیب شدی؟ چرا؟ شب بخیر گفتن یه آدم اینهدی؟ تو چرا این

*** 

صبح با تابیده شدن نور توی چشمام، بیدار شدم. توی تختم غلتی زدم و نگاهی به ساعت گوشیم کردم که 

قدر برای امروز شوق داشتم که بیخیال خواب شدم و مثل قرقی پتوم رو کنار زدم و از جام نزدیکای نه بود. این

بلند شدم. اومدم هدی رو بیدار کنم؛ اما وقتی دیدم واقعا هنوز خوابه، دلم نیومد. نگاهم رو از سرش به کنارش 

با خودم گفتم حاال که  تاب داخل شارژ، هندزفری متصل بهش و شنود و اتصاالت غیرشکه عبارت بود از لپ

آروم رفتم جلوی آینه. نگاهی به تاب بیدارش کنه، بزار بخوابه. منم آروماول صبح خبری نیست که اون لپ

ای درشتم کردم که به خاطر خواب پف کرده و موهامم که همیشه فر بود و حاال کال رو هوا بود، چشمای قهوه

بنابراین ترجیح دادم همین اول صبح راهی حموم بشم. وسایلم انداختم که بعدش از دیدن قیافم خندم گرفت. 

رو برداشتم و رفتم داخل حموم. لباسام رو درآوردم و آب گرم رو باز کردم. با خوردن قطرات ریز آب گرم 

کردم شب طوالنی در دونم چرا؛ ولی احساس میتوی سرمای زمستون حس خیلی خوبی بهم دست داد. نمی
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دونم چه اتفاقاتی قراره بیافته، شوق داشتم. باالخره دل از آب گرم کندم و با شامپو که نمی پیش داریم. در حالی

کننده شونه زدم. کارام که تموم ی حموم وایسادم و موهام رو با نرمو صابون سر خودم رو گرم کردم. جلوی آینه

رش. یه دور چرخیدم و بعدش هم به شد، باز دلم نیومد بیام بیرون. لحظه آخر آب سرد رو باز کردم و رفتم زی

 .ثانیه نکشید که با جیغ اومدم بیرون

خندیدم، هدی رو دیدم که با حالت خوابالویی روی تـ*ـخت سیخ نشسته در حالی که با حوله جلوی در حموم می

 :هام گفتمکرد. وسط خندهبود و من رو بروبر نگاه می

 .ر با آدرنالین، روز پر ماجرات رو شروع کنمگفتم بزا شیدیدم ماشاال خودت که بیدار نمی-

 :بعد چند ثانیه نگاه کردنم، زد زیر خنده. خودش رو هوار تـ*ـخت کرد و گفت

 پرونن دختر؟جوری آدم رو از خوابش مییعنی خدایی این-

 :دست به کمر رفتم باال سرش. پارچ آب کنارش رو برداشتم و گفتم

 طوره بیدارت کنم؟جوری چهاین-

دیدن پارچ آب یهو ویندوزش اومد باال. با یه حرکت از بـ*ـغلم رد شد و اونم رفت توی حموم؛ اما قبل از با 

 :رفتنش گفت

 .روز بخوابهخواد شبانهانگیزه، آدم دلش میاز بس پیشنهادات وسوسه-

 .بالشت رو به سمت در حموم پرت کردم که اونم سوتی زد و رفت توی حموم

*** 

 هدی

 :غر زدم رو به ملیسا

 .ریملیسا وای! خب یکم وایسا لباسا رو ببینیم. تو فقط بدوبدو راه می-

 :رویا خندید و گفت

 .قدر غرغرویی هدی! وایسا بابا، تازه یه ساعته اومدیمچه-

 :پوفی کردم، دستم رو کوبیدم به صورتم و گفتم

 شه خرید کردن؟ها دوییدن میآخه یک ساعت از جلوی مغازه-

 :رو کشید و گفت ملیسا دستم

 کاری کنیم. اول تو بیا انتخاب کن ببینم آسونه یا نه؟ عزیز دلم، بیا یه-

 .اوه! آب گلوم رو قورت دادم و اومدم چیزی بگم که فکری زد به سرم
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 :لبخند شیطونی زدم و گفتم

 .باشه... قبول. یکم دیگه راه برین تا انتخاب کنم-

 :ملیسا گفت

 .فرستمت با هودی بیای جشنتخاب نکنی، میتو تا پنج دقیقه دیگه ان-

اشاره به لباس تنم کرد و قدماش رو تند کرد. در حالی که بدجور خندم گرفته بود، دوییدم، از پشت دستش رو 

 :گرفتم و با ناز گفتم

 .باشه دیگه میس، قهر نکن-

از خنده منفجر  ای بهم رفت و سکوت کرد. در حالی که توی این وضعیت داشتمغرهبرگشت سمتم، چشم

 :خونی کردمشدم، رو به رویا لـ*ـبمی

 .سرش رو گرم کن-

 .ها رو شدپای ملیسا مشغول وارسی مغازهخندید، سری تکون داد و پابهرویا هم که عین من داشت می

اس ساعت اپل واچ تو دستم رو روشن کردم. با یه پیچند قدم ازشون فاصله گرفتم و به سرعت نور جی

ساده آدرس چندتا بوتیک و گالری لباس مجلسی نزدیکمون رو پیدا کردم. خب دیگه تو جاهای  وجویجست

ها استفاده کرد. با خنده آدرس ها رو که چک کردم، دریافتم از شانسی که غریب و ناآشنا باید از این تکنیک

های ود؛ ولی خب لباسداریم جایی که آقا مراد زحمت داده و پیدا کرده یه پاساژ مجهز به تجهیزات جشن ب

 :مجلسی توی طبقه سوم بودن و نه همکف که ما بودیم. خندم رو خوردم، از بین دخترا وارد شدم و گفتم

 .دخترا بریم طبقه سوم-

اومدن چون و چرایی کنن که دستشون رو کشیدم و به سمت آسانسور رفتم. بعد از زدن دکمه طبقه سوم توسط 

 :بنده، ملیسا گفت

 کجا درآوردی؟این رو از -

 :ای به ساعتم کردم و گفتماشاره

 .از یکی که کره رو بشناسه-

 .ای به بیرون کردم و خودم هم پشت سر اون دو تا رفتمبا باز شدن در آسانسور، اشاره

 :ها جیغی کشید و گفتملیسا با دیدن مغازه

 .دیدماینارو تو خوابم هم نمی-

 .ووارنگ مخصوص لباس شب بودهای بزرگ و رنگزهگفت، چون این طبقه پر از مغاراست می



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         195 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

 :خندم گرفت و گفتم

 !گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی-

ای به یه لباس ملیسا هم خندش گرفت و اومد چیزی بگه که همین حین رویا ما رو هل داد سمت ته سالن. اشاره

 :ید، کرد و گفترسمشکی یقه قایقی که روی شونش بند نازکی داشت و دامنش تا سر زانو می

 .خواممن این رو می-

 .کردم تا وارد مغازه شدیم وقتی ذوقش رو دیدم، به ملیسا چشمکی زدم و همراهیش

وبرق هولوگرامی با چکمه بلند پوشیده بود و آرایشاش داشت از بعد ورودمون یه دختره که یه لباس پر زرق

 :ریخت، اومد سمتمون و گفتحجم زیادی می

 .خانما، بفرمایید انتخاب کنیدخوش اومدین -

رویا بی وقفه لباسی که توی ویترین بود رو نشونش داد و پشت سرش رفت تا لباس رو از دختره بگیره. بعد از 

رفتن دختره دو تا پسر دیگه اومدن و با چاپلوسی کاتالوگاش رو نشون دادن و دعوت به نشستنمون کردن. 

 :ملیسا نگاهی به من کرد و گفت

 .کنیمشیم انتخاب میم درد گرفته، بیا یه دور کاتالوگ رو ببینیم بعد پا میهدی پا-

 :وار گفتمزمزمه

 !نه بابا-

 :خندید و گفت

 .خب آره-

 :نگاهم رو با اخم از پسرا گرفتم و آروم گفتم

 .برو من همین جام فعال-

آروم مشغول شد. منم آرومدستی برام تکون داد و رفت روی مبالی گوشه گالری نشست و مشغول دیدن آلبوم 

خواستم. از بین یه عالمه لباس جور واجور هیچی چشمم رو دونستم چی میچرخ زدن بین لباسا شدم. دقیقا نمی

گرفت. ناامیدانه سری تکون دادم و وارد یه بخش دیگه شدم که لباسای ست بود. ست لباس، کیف و کفش. نمی

دونم به ؛ اما همین حین چشمم یه ست رو گرفت. یه ست سفید! نمیبیخیال یه چرخی هم بین اونا زدم و رد شدم

ها یکی از ندیدهخاطر رنگش بود یا لباسش؛ ولی هر چی بود خیلی چشمم رو گرفت. در حدی که عین لباس

 :ها رو صدا زدمفروشنده
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 شه این ست رو برام بیارین پرو کنم؟خانومی می-

 :باس دکلته سبزش نگاهم رو ازش گرفتم که گفتدختره برگشت و نگاهی بهم کرد. با اون ل

 .ای عزیزم. یه چند لحظه صبر کن تا بدم خدمتتچه سلیقه-

های باال بود آروم اومد سمتش. جاش با چندتا چندتا دکمه رو توی کنترل دستش فشار داد که لباس توی رگال

ودم که دورتادور آستینش با لباس جلو و عقبش عوض شد تا روی یکی ثابت موند. محو لباس سفیدرنگی ب

 .ای تزیین شده بودنوارهای براق نقره

کاور لباس رو باز کرد و بعد داد دستم. وقتی دیدمش لبخند پررنگی زدم. مرسی گفتنم و دوییدم سمت اتاق 

 :پرو؛ اما قبل از ورودم، تیرداد رو جلوی یه اتاق دیدم. با بهت رفتم جلوتر و گفتم

 ...تیرداد-

 :شت سمتم و گفتتیرداد برگ

 طوره؟اِ سالم. بیا ببین لباس رویا چه-

 :چرخید، لبخندی زدم و گفتمرفتم جلوی اتاق پرو رویا و رو به لباسش که دامنش داشت توی هوا می

 .خیلی بهت میاد عزیزم-

 :ی اتاق پرو و گفتتیرداد دستش رو گذاشت روی لبه

 ...فقط مشکلش اینه که مشکیه-

 :دم چیزی بگم که رویا گفتتاییدش کردم و اوم

 .خوام عوضش کنمنه، دوستش دارم. نمی-

 :همون موقع ملیسا هم لباس به دست نزدیکمون شد و گفت

 .ولش کنید خب، بزارید هر چی دوست داره بپوشه-

 :گفتم

 .گه. هر جور راحتی گلمباشه، میس راست می-

 :رو به تیرداد گفتممنتطر موندم سالم و علیک تیرداد و ملیسا تموم بشه و بعد 

 ی نیروها اومدن؟گم همهمی-

 :دونم، گیج سری تکون داد و گفتدونست من قضیه دارا رو میتیرداد که نمی

 .آره همه رسیدن-
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 :با تبسم ریزی سر تکون دادم و آروم گفتم

 مراد چی؟ اون با تو نیومد؟-

 :خندید و گفت

 .بیادکرد. نتونست ها رو مستقر مینه، اون داشت بچه-

 :رفتم توی اتاق پرو بـ*ـغل رویا که ملیسا از اون طرف رویا گفتچیزی شبیه آهان گفتم و داشتم می

 چی برداشتی هدی؟-

العاده بود. یه لباس ملیسا یه لحظه اومد بیرون در که چشمم به لباسش خورد. لباس اونم به معنی واقعی فوق

گرفت. از شونه تا روی شکمش امنش از پایین حالت ماهی میرسید؛ ولی درنگ که قدش تا پایین میسبز یشمی

 :هم یه الیه دیگه حریری بود. با خنده چرخید و گفت

 .من رفتم یه رنگ دیگه ازش برداشتم-

 :آروم اما با شوق گفتم

 .ماه شدی ملیسا-

 :ور رویا با پا فشاری گفتاز اون

 هدی برای تو چیه؟-

 :گفتم

 .بینیشب! شب می-

توجه به غرغرای  اومد؛ اما نیومد! بیکرد و میخواست مراد هم کارش رو تموم میاصی، دلم میبا یه حس خ

ها هم اومد. ی بچهدخترا، در اتاق پرو رو باز کردم و بی حوصله لباسم رو عوض کردم. همین حین صدای خنده

 :ای به در زد و گفتپکر شده بودم! بیخیالشون شدم که بعد ملیسا تقه

 .د باش دیگه من یه لباس دیگه آوردمهدی زو-

ی روبروم زیپ کنار لباس رو بستم و موهام رو که بافته بودم روی لباس سفید انداختم. در حالی که نگام به آینه

 :بود، گفتم

 .باشه-

قدر خوب و فیت تنم باشه. لباس من یه لباس تمام سفید بود که قدش درست کردم لباسه اینولی واقعا فکر نمی

ی گردی داشت و آستیناش از وسط باز بودن. انگار فقط سرشونه داشت و سر آستین. رسید. یقهپایین پام می تا

 .رنگ نوار اکلیلی روی آستیناش بودشونش هم، همالبته نکته دیگش هم این بود که قسمت سرشونه و زیر سر
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 :ملیسا باز گفت

 هدی؟-

 :زمزمه کردم

 .صبر کن-

ک و ظریف کفش پاشنه سه سانتی ساده سفیدرنگ رو دور پام بستم. تا هر دو تا کفش آروم نشستم و بند کوچی

ای گذشت. لبخند ملیحی روی صورتم جون گرفت و بعد بلند رو با دقت و حوصله پوشیدم فکر کنم چند دقیقه

نگاهم شدنم، کیف کوچولوی دستی هم که ادامه ستش بود، دستم گرفتم و به لباس خیره شدم؛ اما با خوردن 

توی آینه، یهو آماده جیغ زدن شدم که فرد پشت سرم یه قدم اومد داخل و دستش رو آروم گذاشت روی 

 :دهنم. در حالی که پشتم ایستاده بود، با خنده گفت

 خوام؟کنی دختر؟ مگه من لباس نمیدونستی میام، دیگه چرا تعجب میتو که می-

توی چشمای پر ذوقش. پس اونم خریدش رو کرده بود. حاال دستم رو گذاشتم روی دست مراد و بعد زل زدم 

 :که حصار دستش آزاد شده بود، به خودم اومدم و برگشتم سمتش و گفتم

 جوری بدون اجازه من یهویی میای داخل؟چه-

 :خندید، طوری که چشماش برق زدن. بعدش گفت

 !قصدم سورپرایز بود-

 !لخصوص ایشون لباس من رو نبینناکس عللخواستم هیچنگاه کن توروخدا! من می

پشت چشمی براش نازک کردم که در اتاق پرو رو با همون شاه کلیدی که باهاش اومده بود تو، باز کرد. 

 :خواست بره که لحظه آخر برگشت سمتم و گفتمی

 .خیلی خوشگل شدی-

 :بعد گفتن این حرفش اجازه تجزیه و تحلیلی بهم نداد و بعدش بالفاصله گفت

 .مونممنتظرت می-

ها، برگشتم سمت آینه و توی آینه برای خودم بـ*ـو*سی تر شد. با خنده عین دیوونهکم پررنگلبخندم کم

 !فرستادم

 حوا

طور رها کردم. در حالی که ها جا دادم و اونارم همونگیسموهای خیسم خودم رو بعد بافتن، همچنان زیر کاله
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یره رو با یه شومیز سرخ و آبی برداشتم و مشغول پوشیدنش شدم. در حالی نگاهم به ساعت بود، یه شلوار لی ت

شد توجهم رو جلب کرد. روزی که با های بارون که داشت به پنجره کوبیده میکه مشغول بودم، صدای قطره

بود، بلکه شده شه. این اعتقاد گروه ما بود. البته بارون برای ما نه تنها اعتقاد بارون شروع بشه با بارونم تموم می

کنه. اگر بود یه اعتیاد! ما معتاد بارون بودیم؛ اما خب نباید دلبسته بارون بشی، چون هر چهار فصلش دیوونت می

 بزنه از شوق اگر نزنه از دلتنگی؛ اما من االن دلتنگ کی بودم و اشتیاق کی رو داشتم؟

 :شد که هدی گفتکم داشت ظاهر میجوابم کم

 .زنهیحوا، داره بارون م-

 :لبخندی زدم و توی دلم گفتم

 .قرارمون-

جا بودیم زیاد بارون ندیدیم؛ ولی حاال اول این شب دراز بارون شروع شده بود.  ای که اینتوی این دو، سه هفته

هام رو با دیدن یکی برطرف خواستم یکی از دلتنگیدونم؛ ولی االن شوق یه چیز دیگه رو هم داشتم. مینمی

 :رو که پوشیدم، برای بار آخر سرم رو کج کردم توی موهام و گفتم کنم. لباسام

 .هدی جونم من رفتم-

 :جواب داد

 .برو عزیزم، اتفاقا تیرداد هم االن رسید جلوی امارت-

 :مکثی کرد و گفت

 .به امید شب-

ره یه راست شد بتونم با هدی حرف بزنم یا نه؟ چون االن که بریم خرید، بعدش قرادونستم دیگه وقت مینمی

 :جا هم به سمت کشتی شیئان برای مهمونی شب. بنابراین منم گفتم بریم آرایشگاه و از اون

 .به امید دیدارت هدایی-

 :گفت

 .به امید دیدار قشنگم-

ای رو که توی کمد . یک بار دیگه کولهبخشم، رفتم سراغ وسایالمنگاهی به خودم انداختم و بعد لبخند رضایت

دست لباس، اسلحه و تجهیزات بود رو چک کردم. قرار بود پسرا وقتی از امارت خارج شدن، اون  بود و توش یه

 .رو بیارن و شب به دستم برسونن

کیف دستیم رو برداشتم و نگاهی به اتاق انداختم و بعد درش رو بستم. برای بار آخر یه بار دیگه عالمت 
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جا دور شدم. با دیدن خونه خالی کیفم کوک  کشیدم و از اون خودمون رو که یه دایره بود، با پام جلوی در اتاق

کردم تبدیل به شد. جلوی پنجره وایسادم تا تیرداد، هال رو سوار کنه و بعد که دور شد با قدمایی که سعی می

 .دوییدن نشه، به سمت کیانگ رفتم

جوری قراره آن رو دونستم چهی آدمای شیئان یه جا بود، یه گالری معروف خانوادگی. نمیهر چند مقصد همه

 !بینمش. بهش اعتماد داشتم، حتی بیشتر از خودمجوری می دونستم باالخره یهببینم؛ ولی می

*** 

ها قدر گذشت. با آهنگای گوشیم خودم رو سرگرم کرده بودم که ماشین وایساد. عین این دیوونهدونم چهنمی

باز کردم و جلوی یه گالری خیلی بزرگ و شیک وایسادم. وسایلم رو پرت کردم توی کیفم و در ماشین رو 

 :رفت! اومدم قدمی بردارم که کیانگ مورد خطابم قرار دادتعجبیم نداشت، شیئان کمتر از این جاها نمی

 !ریتا خانم از این طرف لطفا-

بودنم خجالت  ای به سمت پشت گالری کرد و دستش رو به معنی بفرمایید تکون داد. در حالی که از هولاشاره

برقی بود. کشیدم با سکوت سری تکون دادم و راه افتادم. یه در کوچیک رو برام باز کرد که روبروش پله

شد. با کنجکاوی نگاهم رو به اطراف چرخوندم و حین جا که به طبقه پایین ختم می راهنماییم کرد به طرف اون

جا یعنی همکف کافه بود. طبقه  یدم، چهار طبقه بود. اینگشتم. گالری تا جایی که من فهمبازدیدم دنبال آن می

بعد برای لباس مجلسی، طبقه سوم آرایشگاه و به طبقه آخر هم دید نداشتم. به پایین که رسیدم برگشتم تا از 

دونستم هدی سرش شلوغه کیانگ سراغ آن رو بگیرم؛ اما نبود! با وحشت و تعجب نگاهی به اطرافم کردم. می

 :جا رو دید بزنه. بنابراین دستم به سمت شنودم رفت که یهو صدایی از پشت سرم گفت همه و نیست که

 .سالم خانومی-

 :ی شیطون آن که پشت سرم بود، خیره شدم. با وحشت تند گفتمای کشیدم و با بهت به قیافهجیغ خفه

 !زهره ترکم کردی-

 :گفتخندید و منویی که دستش بود رو سرجاش روی میز گذاشت و 

 !که دیده نشم و تو رو ببینم به چه روزی افتادمچرا زهره ترک عزیزم؟ ببین به خاطر این-

بهتم رو فراموش کردم و با دیدن وضعش که خودش رو به جای مسئول کافه جا زده بود، خندم گرفت و آروم 

 :گفتم

 ...وای آن-

 :سرش رو با خنده تکون داد و گفت



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         201 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

 ...بله دیگه، وای-

 :یین بود رو با دستش گرفت و بلند کرد. زل زد توی چشمام گفتسرم که پا

 .شهامشب دیگه نقش بازی کردن تموم می-

 :ایش که حاال موهای مشکی روغنیش جلوش رو گرفته بودن و یهو گفتمزل زدم به چشمای قهوه

 .خوام تموم بشهولی من نمی-

 :با تعجب نگام کرد و گفت

 آخه چرا؟-

 :ن و گفتمسرم رو انداختم پایی

 شه؟بعدش چی می-

 :منی کرد. اومد چیزی بگه که کیانگ صداش کردبا گفتن این حرفم لبخندی زد و من

 .آقا... انگار یکی داره میاد-

 :با اخم نگاهش رو دورش چرخوند و توی یه حرکت سرش رو چسبوند به پیشونیم و گفت

 .خودت باش، پدرم من رو نبینه بهتره. تا شب مواظب االن باید برم-

 .من رو توی بهت ول کرد و دویید طرف آشپزخونه که احتماال از اون جا بره بیرون

 :به مسیرش نگاه کردم و نجوا کردم

 .توام مواظب خودت باش-

 :همون موقع کیانگ بازم خرمگس معرکه شد و گفت

 .ها برید باالگردن، لطفا از این پلهخانم دارن دنبالتون می-

ی ها ظاهر شده بود. با بهت رفتم جلو و لحظهکرد که با فشار دادن یه دکمه توی یکی از کاشیای اشاره به پله

شه، بدوبدو مسیر رو طی کردم که ها بسته و تاریک میآخر زیر لـ*ـب ممنونی گفتم. وقتی دیدم داره تونل پله

فس راحتی کشیدم و نگاهم رو شه! ندرست پشت یه رگال بزرگ که رو به دیوار بود، دراومدم. وای باورم نمی

 :بین اون همه لباس چرخوندم. خندم گرفت و توی دلم گفتم

 االن من لباس انتخاب کنم؟-

 :کنان پیداش شد و گفتجیغبا خنده همون دور و اطراف چرخی زدم که یهو هال جیغ

 اِ عزیزم کی رسیدی؟-
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 :خودم رو زدم به کوچه علی چپ معروف و گفتم

 .جاها بزنم ال من خیلی وقته رسیدم. پیداتون نکردم، گفتم یه چرخی اینسالم هال جون. وا-

 :اول مشکوک نگاهم کرد؛ ولی با دیدن قیافه خنثام که توش آشوبی به پا بود، لبخندی زد و گفت

 طوره؟ خوشت میاد یا نه؟جا برامون لباس آماده کردن. بیا بپوشش ببین چه این-

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 !چه جالب-

کردی االن عروسیه جلومون چند قدم که رفتیم، هال یه دختر دیگه رو صدا کرد که با سر و وضعی که فکر می

 :ظاهر شد. هال بهش گفت

 .هوشین جون، اینم ریتا خانم ما. لباسشون رو بهشون نشون بدید-

 :دختره لبخند ژکوندی تحویلم داد و گفت

 .عزیزم با من بیا-

هال، دستی براش تکون دادم که هوشین دیگه صبر نکرد و دستم رو کشوند. من رو برد یه  بایدر جواب بای

تک آویزون شده بودند. محو تماشای لباسا شده بودم که بهوبرق قشنگی تکسمت دیگه که لباسای پر زرق

 :گفت

 .برو بپوشش عزیزم-

ای باس توی دیوار لباسی آبی، فیروزهکرد، خیره شدم. توی جایگاه لبرگشتم و به جایی که دستش اشاره می

داری نمایان بود. اون لباس به معنای واقعی کلمه خیلی محشر بود! لباسه از جلوی سـ*ـینش آستیناش اکلیل

جا به بعد دامنش حالت  گرفتن. کمرش جذب بود و دور زانوهاش حالت ماهی داشت و از اونحالت قایقی می

شد. در حالی که نگاهم روش قفل شده بود، لباس رو برام آورد و داد میرقصانی داشت که روی زمین کشیده 

 .قدر هول بودم که تشکری سرسری کردم و وارد اتاق پرو شدمدستم. دیگه نفهمیدم چه

*** 

 ملیسا

 :زده رو به آرایشگری که باالی سرم بود، گفتمبا قرار گرفتن ماسک روی صورتم ذوق

 تموم شد؟-

 :رو بست و گفتآرایشگره بند ماسکم 

 .بله عزیزم-
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اومد روبروم و پارچه قرمزی که روی آینه بود رو برداشت! از جام بلند شدم و به آینه قدی روبروم خیره شدم. 

ایم با پوست سبزم هارمونی زده از دیدن قیافم بعد دو ساعت دستام رو جلوی دهنم گرفتم. لباس نقرهبهت

آرایش مالیمی که روی صورتم بود خیلی هماهنگ شده بود. بهترین خیلی خوبی داشت. مخصوصا حاال که با 

رنگم نمایان بود. دور چشمام رو خط ایایم بود که از زیر نقاب نقرهحسن این بالماسکه افسون چشمای قهوه

تر از خودم کشیده بود، پوشونده بود و سایه کمرنگ و اکلیلی هم روی صورتم جا چشم مشکی که خیلی ماهرانه

آروم دستام رو پایین آوردم که با دیدن رژی کالباسی که به صورتی شبیه بود، لبخندی کرده بود. آروم خوش

 .زدم

دار کار شده بود، باالی سرم بسته شده بود. واقعا توقع موهام هم که حاال صاف شده و روش یه شنیون ساده گل

 :آرایشگری که باالی سرم ایستاده بود، گفت این رو نداشتم. یه دور چرخیدم و کامل خودم رو برانداز کردم.

 !خیلی زیبا شدید بانو-

ی کلفتی داشت و یه قسمتش تشکری ازش کردم و آروم روی صندلی نشستم. کفشای مشکیم رو که پاشنه

رسید رو از روی عسلی برداشتم و پام کردم. بعد از اون جلوی آینه تورمانند بود که نهایت به یه پاپیون می

رنگم رو هم پوشیدم. منم برای بار آخر نگاهی به اتاق و وسایالم انداختم. زمزمه و پالتوی خاکستری وایسادم

 :کردم

 .این بار آخره-

جا بود؟ چرا فکرای من  با این حرفم یهو دلم هوای دارا رو کرد. خدا چرا دوباره جلوم ظاهر شد؟ چرا اون این

 شد؟کرد سیر نمیهم فکر نمیشن؟ چرا فکرای من از آدمی که بازش سیر نمی

کیف مجلسیم رو از زنجیر طالییش گرفتم و انداختمش روی شونم. کوله عملیاتم رو هم آماده گذاشتم روی میز 

که توی این خونه شلوغ که حاال همه نیروهای پلیس و پشت سر آرایشگره از اتاق زدم بیرون. تندوتند بدون این

شد. از جا داشت آماده می تاق کناری یا اتاق خودمون رفتم که هدی اونوآمد داشتن دیده بشم به سمت ارفت

 :پشت در همچنان صدای غرغراش رو شنیدم

 .خانومی بسه دیگه، بزار ببینم چطوری شدم-

اوه اوه! پس هدی هم خودش رو ندیده. لبخندزنان در اتاق رو باز کردم و واردش شدم. هدی با شنیدن صدای 

کردم که آرایشگر باالی سرش، صورتش رو ند برگردوند سمتم. تازه داشتم نگاهش میزده سرش رو تدر ذوق

 :برگردوند. هدی اومد چیزی بگه که آرایشگره دستش رو به معنی سکوت روی بینیش گذاشت و گفت
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 .خانم خوشگله طاقت بیار، خط دور رژ لـ*ـبت رو بکشم-

شگره خندش گرفت. چند قدم جلو رفتم که باالخره هدی با غرغر آروم چیزی گفت که من نشنیدم؛ ولی آرای

آرایشگره دست از سر هدی برداشت و رفت پشت آینه. هدی هم بعد یه تشکر حرصی برگشت سمت من و 

 :گفت

 ...وای دیگه کالفه شده بودم-

یهو حرف تو دهنش موند و نگاهش روی لباسم ثابت موند. اون روی من و من روی اون! واو! لباس سفید هدی 

با آرایش ساده مشکیش ترکیب خیلی خوبی شده بود. از زیر نقاب سفیدش که کنارش یه پر داشت چشمای 

شد هدی با کشیدن خط داد. باورم نمیتر نشون میمشکیش معلوم بود که با کشیدن خط چشم، اون رو درشت

ه در کل قیافش خیلی تغییر قدر تغییر کنه. اونم یه رژ لـ*ـب کمرنگ صورتی مایل به قرمز زده بود کچشم این

کرده بود. موهای هدی هم فر بود؛ اما فرش سیم تلفنی بود. برای همین آرایشگره جلوی موهاش رو بافت 

رسید رو ای درشت زده بود و پشت سرش جمع کرده بود. بقیه موهاش رو هم که تا کمرش میزنجیره

 .طوری رها کرده بودهمون

 :هدی گفت

 .لی بهت میاد، این رنگ خیلی بهترهملیسا! وای لباسه خی-

 :با بهت و شوق زمزمه کردم

 .هدی خیلی تغییر کردی-

 :هل شد و گفت

 !وای من خودم رو ندیدم-

تر هدی، براش پارچه روی آینه رو برداشت. سالیهو برگشت سمت آینه و اومد حرفی بزنه که آرایشگر مسن

هاش. هدی درحالی که ساکت اون رو انداختم روی شونهشنل سفید و بلندش رو برداشتم و رفتم باالی سرش. 

 :شده بود، بند نازک شنلشن رو بست و گفت

 اوا، واقعا این منم؟ اینم تویی؟-

 :خندیدم و گفتم

 .آره دیگه ماییم-

ای به زبون بیاره که یهو در اتاق بهم کوبیده شد و چهره برافروخته رویا نمایان شد. در هدی اومد حرف دیگه
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 :زد، گفتنفس میکه نفسحالی 

 !ها، مراد رسیدبچه-

 :وار گفتهدی خندید و زمزمه

 .زادهماشاال چه حالل-

 :خندم رو خوردم و توی دلم گفتم

 .پس توی فکرش بودی-

ی ریز من رو دید، متوجه سوتیش شد و در حالی که سرخ شده بود ناشیانه بحث رو پیچوند و هدی که خنده

 :اضافه کرد

 !دی رویاچه خوشگل ش-

 :های پالتوش رو که برخالف من بلند بود، بست و گفتای کرد و دکمهرویا هم خنده

 ...مرسی. شماها هم خیلی... خیلی-

 :خندم گرفت و رو به دختر ماسک مشکی روبروم گفتم

 .خیلی خب، دیگه لوسمون نکن. بریم که دیر شده-

 :هدی هم خندید و ادامه داد

 .ا یه ذره شدهآره بریم که دلم برای حو-

 :رویا از جلوی در کشید کنار کشید و گفت

 .بفرمایید-

ی عملیات مشکیش رو هم از توی کمد برداشت. اونم نگاه آخرش رو هدی کیف دستیش رو برداشت و کوله

 :دور اتاق چرخوند و با نیش باز رو به من گفت

 .بریم-

به محض بیرون گذاشتن پامون از در، صداهای  در حالی که خندم گرفته بود باهاش از در اتاق رفتم بیرون.

 .زیادی که داخل هم قاطی شده بودن رو شنیدیم

 هدی

ها؛ ولی صدای قالب توی ها قدم گذاشتیم روی پلهوآمدسه نفرمون خیلی آروم و متین بی توجه به صداها و رفت

 :تر شدی دوم هم صداش بلندخونه صدای آشنایی بود. روی پله

 !شهوجه ارتباطمون قطع نمیکنم به هیچن به هم باشه، بازم تاکید میدر کل حواستو-
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 !طور محکم، باصالبت و مطمئنکرد. همونی پنجم؛ ولی صدا همچنان داشت ادامه پیدا میرسیدم به پله

 .نمکه خبرتون ککنید تا اینتونید متفرق بشید و نفوذ داشته باشید. هیچ کاری رو هم شروع نمیتا جایی که می-

ها که فکر کنم حدود بیست، سی ی نیروها بودیم که با سکوت مراد و برگشتنش طرف ما، همهروی وسط پله

 :نفر بودن با هم گفتن

 .بله فرمانده-

کردم. روی کفشاش زوم کردم که ی مراد و خیلیای دیگه رو خیلی خوب حس میسرم پایین بود؛ ولی نگاه خیره

 :دیدم گفت

 .برید سریع مستقر بشید خیلی خب، آزاد...-

 .کم متفرق شدن جمعیت، سرم رو آوردم باالبا گفتن این حرفش و کم

 :تر و رو به مراد گفترویا رفت پایین

 ، آره؟گم تیرداد رفتمی-

مراد نگاهش رو گرفت و حرفش رو تایید کرد. منم حین حرف زدنش محو برانداز کردنش شدم. تیپش کامال 

هایی دقیقا بر عکس من. پیراهن مشکی مات با کرواتی همچنان مشکی که توش ذره مشکی بود. مشکی خالص!

کرد. کت و شلوار زدن و توجه رو توی اون همه رنگ مشکی به برق سگک کمربندش منتقل میبرق می

 .ذاشتای پوشیده بود که جذب بودن کتش هیکل ورزیدش رو به نمایش میدوخت و مشکیخوش

 :بـ*ـغلم رد شد و رو به مراد گفت ملیسا با نیشگونی از

 .ریم توی ماشین تا شما بیاینآقا مراد، حوا خبر داده بود. خیلی وقته رفتن. انگار دیر شده. ما می-

 .ملتسمانه نگاهم رو به دخترا دوختم و تا اومدم قدم بردارم اونا سالن رو که حاال خالی شده بود، ترک کردن

زده رفتم جلوتر. کنارش که رسیدم بدون زده و خجالتانداز شده بود، بهتنهام طنیدر حالی که صدای پاشنه

 :که بتونم توی چشماش نگاه کنم، گفتماین

 اوم... بریم؟-

 !ها رو متوقف کنم، بابا آخه امشب آخر بود به خداخواستم این ثانیهخواستم بریم. میاگه به من بود، نمی

 :کوبم کردمیخزورکی پام رو بلند کردم که صداش 

 کنی؟قدر خوشگل شدی که داری فرار میکی این-

آروم کم و آرومایستاد! چند ثانیه که گذشت، رسید بـ*ـغلم و کمنه تنها پاهام وایساد، بلکه قلبم هم داشت می
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 خواست امشب تموم بشه؟قدم برداشت. یعنی اونم دلش نمی

 :زمزمه کرد

 .امشب ازم دور نشو-

 :گفت هزار سوال و هزار نوع احساس بود، بهش دوختم که نگاهم رو که توش

 ...خوام اتفاقیامشب شب خطرناکیه. نمی-

 .مکث که کرد، منم سکوت کردم و باهاش قدمای آرومی برداشتم

 :ادامه داد

 !خوام اتفاقی برات بیافتهنمی-

هم قاطی شده بودن. یعنی چرخوندن. احساساتم توی فقط تونستم سر تکون بدم. دیگه زبونم کلمات رو نمی

چی؟ این رو به پای چی بذارم لعنتی؟! با دیدن ماشین جلوی در، دستش رو به معنی بفرمایید برام دراز کرد. 

جلوتر ازش راه افتادم و تا به ماشین رسیدم. دیدم ملیسا و رویا خیلی راحت و ریلکس نشستن عقب. آب گلوم 

 !رو قورت دادم و بهشون خیره شدم. وای

کارت کنه! با کار کنم؟ دستم رفت به سمت در عقب که ملیسا درش رو قفل کرد. وای بگم خدا چین چیاال

قدر نگاهش ونشونی کشیدم که مراد از اون طرف در ماشین رو باز کرد و به من نگاه کرد. اینچشمام براش خط

دآگاه به سمتش رفت، در جلو رو به دلم نشست که نفس راحت رو کشیدم و بعد نگاهی همراه با لبخند که ناخو

 .باز کردم و نشستم

 حوا

 :باالخره بعد واقعا مدت زیادی که با لباس خوشگلم روی صندلی نشسته بودم، همون هوشین پر اداواطوار گفت

 .باالخره تکمیل شدی ریتا خانم-

ن. در حالی که از رفتواقعا کالفه و خسته شده بودم. گردنم، موهام و سرم همشون دیگه داشتن از حال می

توصیفای خودم خندم گرفته بود، لبخندی ژکوند تحویلش دادم و باالخره سر بلند کردم. وای، چه خوب شده 

دار های برهنم رها شده بودن رو کنار زدم و به تل کوچیک و نگینبودم من! موهام که صاف و آزادانه روی شونه

 .روی موهام خیره شدم

رفتم مطمئنا لو گیس باشم، چون اگه با اون تیپ زیر دست آرایشگر میلنز و کالهامروز دیگه قرار نبود با 

قدر دلم برای قیافه خودم تنگ رفتم. بنابراین همون صبح مثال موهام رو رنگ کردم و لنز گذاشتم. خدایی چهمی

خیلی خوبی بودن زد، در تضاد دار با چشمای عسلیم که به سبزی میشده بود. ریمل و خط چشم مشکی و اکلیل
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و ترکیب قشنگی با لباسم ایجاد کرده بودن. در کل آرایش الیت اروپایی خیلی قیافم رو تغییر داده بود. لـ*ـبام 

 رو روی هم فشار دادم. با رژ قرمزرنگم لبخند ریزی زدم

سری ط یهبا بلند شدن من، سیل تعاریف الکی و لپی از همه جمعیت بهم سرازیر شد. البته بماند که این وس

ای رنگم رو از رو صندلی رفتن. درحالی که خندم گرفته بود، پانچ سرمهغره میدخترها بدجور بهم چشم

های خیلی بلندی، رو مخم ویبره رفت. با پوشیدن پانچم، کم اون رو تنم کردم؛ که صدای پاشنهبرداشتم و کم

هم براندازش اومد، منکرد و میالکی می وبشرو شدم. درحالی که با بقیه، خوشبرگشتم که با هال روبه

کردم. یه لباس قرمز بلند پوشیده بود، که یقش گرد بود و آستین نداشت. تا باالی کمرش، لباسش کار شده می

هم یه تیکه کمرش، حالت ماهی داشت و دورش هم یه کمربند گیپور سفید بود و از اونجا و جذب بود. برای اون

ها نکرده بود و شد. موهای هال کوتاه، صاف و روغنی بود. بنابراین؛ کاری با اونسته میبه پایین، لباسش هم را

 :کم که به من رسید، لبخندی الکی تحویلم داد و گفتجوری رهاشون کرده بود. کمهمون

 .ای، بریم که دیر شدهخب پس اگه آماده-

 :کیف دستی آبیم رو برداشتم و گفتم

 .آره، بریم-

شد، بیرون اومدیم که به محض ای چرت و پرت از اون سالن که آرایشگاه خصوصی حساب میهبعد کلی حرف

رو شدیم. سر بلند کردم و یکی یکی براندازشون کردم. شیئان، سانگ، خروج، با پنج جفت کفش مردونه روبه

 :من گفت هاش با هال، رو بههونگ و همچنین آرتام و آرشام. صبر کن ببینم پس آن چی؟ شیئان بعد حرف

 .ریتا خانم، امشب خیلی باشکوه شدید-

 :شدم، لبخندی زدم و گفتمهاش رو دوست نداشتم و بیشتر معذب میدرحالی که تعریف

 .ممنونم، همچنین شما آقایون و هال جون-

کارت کنم؟! هال مثال برای تشکر، نگاهی به من انداخت؛ که نگاهش بیشتر شبیه خط و نشون بود. خب چی

شم. با این فکر لبخندی واقعی روی صورتم اومد، که سانگ مثل همیشه با دستت خالص می امشب از

 :هاش پرید وسط و رو به هال گفتپارازیت

 خب، کی با کی میره؟-

 :هال گوشیش رو دراورد و گفت

 دونم االن کجاست؟من که با شانگ چی میام، فقط نمی-
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 :صبی بسته شد؛ صدای تیرداد از پشت سرمون اومدغره هونگ همیشه عدرحالی که نیش سانگ، با چشم

 .نیاز به اطالع نیست بانو. من در خدمت شمام-

 :شیئان، که شب آخری زیادی خودمونی شده بود رو به تیرداد گفت

 .به شانگ چی، چه به موقع رسیدی-

 :تیردادهم خندید و گفت

 .به لطف شما-

رنگش پوشیده بود. هال با نیش باز زود چسبید به لیقه همای رنگ، با جتیرداد هم یه دست کت و شلوار سرمه

 :تیرداد و گفت

 .بینمتونجا میپس بابا، عمو، سانگی ما رفتیم سراغ کشتی. شما هم زود بیاین، اون-

 .ای آویزون راه افتادنهمه باهاشون خداحافظی کردیم، که هال با قیافه شاد و خندون ولی تیرداد با قیافه

خندیدم، اوضاع از دستم در رفت و نزدیک بود خدایی نکرده؛ با حرف داشتم به حال تیرداد میدرحالی که 

 .هونگ منم به حال اون دچار بشم

 .خب ریتا خانم، شما با سانگ برید. من و داداشم هم باهم میایم-

 :آب گلوم رو قورت دادم و گفتم

 .نه، شما بفرمایید من با پسرها میام-

ودن، با صدای من به خودشون اومدن و تازه متوجه وضعیت شدن. آرشام هم با اون کت و پسرها که تو بهت ب

 :ای و پاپیون مشکیش، زبون باز کرد و گفتشلوار قهوه

 .شیم. بفرمایید ما ریتا رو میاریمآره دیگه، مزاحم شما نمی-

 :آرتام هم که یه کت و شلوار آبی نفتی پوشیده بود، تند اضافه کرد

 .آره، آره-

 :چنان آویزون، گفتاما سانگ هم

 !شماها راه رو بلد نیستید که-

 :آرتام، دست آرشام رو کشید و گفت

 .شما برید، ما پشت سرتون میایم-

 :شیئان خندید و سانگ و هونگ رو هل داد و یه چیزی وز وز کرد و بعد رو به ما گفت
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 .بینیمخب بیایید. تو کشتی هم رو میخیلی-

رفتیم، فارسی لی برگشتم طرف پسرها تا تشکری ازشون بکنم. درحالی که به سمت ماشین میهم، با خوشحامن

 :رو بهشون گفتم

 .وای، واقعا خدا خیرتون بده-

 :آرشام خندید و گفت

 .بدبخت تیرداد-

 .آرتام هم بین اون اخم وحشتناکش، زد زیر خنده و نشست پشت فرمون

 :کنان گفتممنمن هم عقب. وقتی نشستنآرشام هم کنارش و من

 گم، اوم از آن خبر ندارید؟می-

 :آرشام گفت

شدن. قرار شد وقتی رسیدیم، آرتام بهشون خبر بده نه واال، از اون خبری نداریم. ولی دخترها داشتن آماده می-

 .تا راه بیافتن

 .اهانی گفتم و با هزار فکر مغشوش، چشمم رو به جاده دادم

*** 

 :روی بندر بودیم. آرشام رو به من کرد و گفتبود و فکر کنم یه ربع بعد ما روبهراهمون خداروشکر نزدیک 

 .هم ماشین رو پارک کنم و بیامجا تا کشتی رو باید پیاده بریم. شماها برید، تا منخب، از این-

 .ای گفتم و آروم از ماشین پیاده شدمباشه

روش؛ کشتی خیلی بزرگی قرار داشت. حتی دقیقا از جلوی پامون، فرش قرمزی انداخته بودن که روبه

 .تونستم از این فاصله هم بزرگی و عظمتش رو حس کنم، برای خودش تایتانیکی بودمی

 :آرتام اومد پایین و رو به من گفت

 .گم تو آروم آروم بیا، من برم یه کارت دعوت جور کنممی-

 :لبخندی زدم و گفتم

 .به دخترها خبری بدی باش برو. منم دارم میام. فقط یادت نره-

 :تند تند، سری تکون داد و گوشیش رو دراورد و ادامه داد

 .دماالن خبر می-

 :، با خجالت گفتبعدش چند قدم برداشت و یهو ایستاد
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 ترسی تنهایی بیای؟گم، نمیمی-

 :خندم گرفت و گفتم

 .بابا، این چه حرفیه؛ برو بیانه-

 .و با کت و شلوار بدو بدو تو مسیر سرباالیی فرش قرمزها دویید ، دیگه واینستادوقتی لبخندم رو دید

ایم رو بستم و آروم راه افتادم. بوهای مختلف تو هم قاطی شده بودن، بوی آب، خندم گرفت. ماسک آبی نقره

 .غذا و نوشیدنی

وشون هم شدن؛ که تنگاهم رو به اطراف چرخوندم، که دیدم یه عالم آدم داشتن به سمت کشتی سرازیر می

رفتن. سری به نشونه افسوس تکون دادم و خیلی جوون بود و هم خیلی پیر. البته همشون هم جفت جفت می

 !دنبال آن گشتم. بابا بیا دیگه

 .پیچید، مورمورم شد. کمربند پانچم رو بستم و دوباره قدم برداشتمبا باد سردی که می

گردن، نگاهشون به من ف که معلوم نبود چرا دارن ول میهنوز دو سه قدم نرفته بودم؛ که دو، سه تا پسر جل

 :هام رو تند کردم که صداشون دراومدجلب شد. قدم

 .، چرا تنهایی امشب؟ امشب که شب عشقهآهای خوشگله-

خوندم. ولی خب، جا فاتحش رو میخواست همیناومد! از اول شب مستن. دلم میزدی، خونم در نمیکارد می

هام رو بیشتر کردم. یهو دیدم دستم توسط یکیشون کشیده نترسیدم ولی بازهم، سرعت قدم االن وقتش نبود!

بود. یهو جیغی زدم، که یه مشت توی صورت اون پسره فرود اومد. با این حرکت، اون دوتای دیگه هم عقب 

 :رفتن. صاحب همون مشت، یقه پسره رو گرفت و بلندش کرد، بعدش توی صورتش داد زد

 !به حالت، دیگه این اطراف ببینمت... وای به حالت یعنی وای-

 :اون یکی داد زد

 .ها، این لی آنهاحمق-

 :آن؛ با خشم پسره رو ول کرد رو زمین درست کنار همونی که حرف زد، گفت

 گفتم نبینمتون، شیرفهم شد یا نه؟-

 .تنپسره تند تند سر تکون داد و هر سه تاشون، خودشون رو جمع کردن و فلنگ رو بس

 کار کنم؟دونستم باید چیاالن تو این وضعیت، نمی

ای که با من ست بود، پیرهن خاطرم دعوا کرد؟ امشب با اون کت نقرهانقدر دیر اومد و منتظرم گذاشت؛ ولی به
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 :سفید زیرش و شلوار مشکیش خیلی عوض شده بود. تیپش عالی بود! اومد طرفم و وقتی رسید بهم، گفتم

 کجا بودی؟-

نزدیکم شد، با غیض سرم رو انداختم پایین و پشتم رو بهش کردم. درحالی که از خوشحالی تو پوست  وقتی

خواستم امتحانش کنم. یکم که کنه، میکار میخواستم ببینم چیگنجیدم، بهش پشت کردم. میخودم نمی

 :گذشت، دستم رو گرفت تو دستش و آروم زمزمه کنان گفت

 .بودم هان. دنبال رد کامیونباشه، ببخشید دیگه قهر نک-

 حاال آشتی؟

 :از کارهاش خندم گرفت، برگشتم سمتش و گفتم

 افتن؟ها راه میخب دیگه پرو نشو، بخشیدمت. امشب کامیونخیلی-

 :خندید و سرش رو به اطراف چرخوند و آروم تکون داد. یکم که گذشت، گفت

 .تره، حوا خانمقیافه خودت خیلی قشنگ-

تعارف دستم رو گرفت و دنبال خودش کشوند. اومدم حرفی بزنم، که دیدم بله! بهت. یهو بی واقعا رفتم تو

 .شه. بنابراین سکوت کردم و تو دلم فقط از خدا خواستم تا زودتر دخترها برسنشیئان داره بهمون نزدیک می

 هدی

 :گفتوقتی ماشین توی مکان مورد نظر پارک شد. مراد برگشت سمت من و دخترها و بعدش 

 .جا باید پیاده بریم و وارد کشتی بشیمخب دیگه، از این-

تابم رو جمع کردم و توی جای مخفی داشبورد که کامل دید زدم، بستمش و لپنقشه کشتی رو بعد از این

 :گذاشتم. مراد با اون نگاه خیرش، اومد چیزی بگه، که با هول تند تند رو به حوا گفتم

 .شنتونیم حرف بزنیم، مشکوک میحوا، ما رسیدیم. دیگه نمی-

بعد از این حرف، شنود رو گذاشتم روی اعالن خطر و آب گلوم رو که خشک شده بود، قورت دادم و آروم 

 :ها. درحالی که دخترها از خنده خفه شدنشون قرمز شده بودن، رو به مراد گفتمبرگشتم طرف مراد و بچه

 .خوای تاکید کنی حرف نزنیددونستم میمی-

 :یهو بین اخمش، خندید و گفت

 !دیهم گوش میکه خیلینه این-

 :این رو گفت و با خنده از ماشین پیاده شد. با پیاده شدنش، ملیسا زد زیر خنده و گفت
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 !هدی، وای هدی-

 .هم خندم گرفت و پشت سر بقیه پیاده شدممن

ریلکس از جلوش رد شدم و به ملیسا  چنان دست به جیب منتظر ما بود. وقتی قیافش رو دیدم، خیلیمراد، هم

 :چسبیدم. رویا که این طرف بود، گفت

 .شهاالن مراد منفجر می-

 :ای به ملیسا گفتمخندیدم و بعد اشاره

 .از بزرگان رسیده، آدرنالین برای شروع کار خوبه-

روی، جلوی اسکله ادهخندیدیم. بعد از چند دقیقه پیرفتیم، میهای قرمز راه میهمین بین که داشتیم روی فرش

ها رو بالنسبت خر کرد، تونستیم بدون دردسر وارد کشتی بشیم. ولی واو، رسیدیم. با لطف مراد، که یکم محافظ

هایی که از کشتی به اسکله وصل شده بودن کشتی نبود که، برای خودش یه ویالیی بود. پام رو گذاشتم روی پله

انداز کردم. کشتی طبق اطالعات نقشم، سه طبقه بود. از اجزای طبقه و سرم رو باال گرفتم و کامل کشتی رو بر

شد به صدوچهارده کوپه کوچیک، که برای استراحت هر نفر درنظر گرفته شده بود؛ اشاره کرد و پایین می

های کشتی. طبقه میانی هم که ما بودیم، یه سالن خیلی بزرگ بود که در واقع سالن همچنین رستوران و کافه

داد؛ هم ارکستر و بود و یه مرد مو فرفری که هدفون رو گوشش بود و داشت تند تند سرش رو تکون میدیسک

جا در واقع همون نوک کشتی بود. توی شد، اونبود. ته کشتی هم که یه سرباالیی بود و به طبقه آخر ختم می

برقرار شده بود. از چیزهای  این سالن، تهش یه استخر نسبتا بزرگ هم بود که همین االن؛ به لطف دخترها

دیگه توی کشتی هم که نظرم رو جلب کرد، زمین گلف و سینما بود. اما قبل از هرکاری، سعی کردم بین 

جمعیت حوا رو پیدا کنم. بعد یکم گشتن، کنار بار تجمع چند نفر نظرم رو جلب کرد؛ که با کنار رفتن یه پسره 

دونم شیئان و هونگ که زد. نمید که داشت با آن و شیئان حرف میکه فکر کنم سانگ بود، چهره حوا نمایان ش

ایش گفتن که کیفشون کوک بود. همون موقع، آن هم با اون تیپ و ماسک نقرهکنارش بودن، چی داشتن می

یهو سرش رو برد دم گوش حوا و یه چیزی زمزمه کرد؛ که حوا یهو خندش گرفت. آخ که چقدر دلم براش 

معرفت، من رو بچسب خب. را؛ از رفتارش به آن حسودی کردم، خب حسود بودم دیگه. بیتنگ شده. دروغ چ

ای. خوشحالی خواهرم آرزوی من بوده و هست. اون البته بماند همش از سر دوست داشتنم بود، نه چیز دیگه

ود اومد و طور که ایستاده بودیم، پیشخدمت که یه دختره بخوشحال باشه، هر جا که باشه من راضیم. همون

هام رو بهش بدیم. رو به رویا و ملیسا، چشمکی برای تایید زدم که مراد از پشت مودبانه درخواست کرد، که کت

 :سر بند شنلم رو باز کرد و گفت
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 .با شما هم بودن-

 :درحالی که خندم گرفته بود، برگشتم و شنلم رو تحویل دختره دادم و بعد طوری که فقط خودش بشنوه، گفتم

 .شما هم بودن با-

ای به کتش کرد و هایی سفید رنگ داشت، ابروهاش رو داد باال و اشارهبا اون ماسک مشکیش؛ که دورش حاشیه

 :گفت

 .نه، این باید باشه. یهو دیدی یه بنده خدایی سردش شد-

 .ع بشمترسیدم این وسط ضایبا این حرفش، یکه خوردم و ته دلم لرزید. ولی خیلی سعی کردم نشون ندم. می

کرد که با خودم ای نگاهم مینگاهم رو از لبخند شیطونش گرفتم، که دیدم حوا نگاهش رسیده به من. با قیافه

 :گفتم

 .اگه االن پیشم بود، مرگم حالل بود-

ای هم به آن از کی من رو دیده؟ شونم رو باال انداختم و دستم رو به نشونه حرف زدن تکون دادم و اشاره

هم، قیافم رو مظلوم کردم و بهش خیره زد. بعدشبا یه یکی که فکر کنم کیانگ بود، حرف می کردم؛ که داشت

 :شدم. با این کارم، خندش گرفت و زمزمه کرد

 خوبی؟ چه خبر؟-

 :تنها کاری که تونستم بکنم، این بود که گفتم

 .شوییدست-

هم افتاد و تند سری تکون داد. من اول نفهمید، ولی وقتی دوباره بخش بخش براش تکرار کردم، دو هزاریش

برگشتم که ملیسا رو خبر کنم؛ ولی دیدم که آرتام با یه ماسک طوسی داره با مراد حرف میزنه و آرشام هم با 

 ها کی اومدن، من نفهمیدم؟زد. وا اینچنین رویا حرف مییه ماسک فکر کنم مشکی، با ملیسا و هم

 :جلب کردم، که بیا بریم. پرسید با هزارتا چشمک و زخمک توجه ملیسا رو

 چرا؟-

دستم رو کوبیدم به سرم و فقط با دستم اشاره دادم بیا. انقدر با حرص این عمل رو انجام دادم، که همه برگشتن 

 :سمت من. برای ماست و مالی کردن کارم، سالم و علیکی با پسرها کردم و وقتی ملیسا رسید بـ*ـغلم، گفتم

 .ریم سرویس بهداشتیخب با اجازتون، ما می-

 :هم زمزمه کردمراد، موشکافانه نگاهم کرد و اون
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 سرویس؟-

که قشنگ حرصش رو در بیارم، با یه دستم ملیسا رو کشیدم و دست دیگم رو رو به هوا با شیطنت؛ برای این

 :گرفتم و گفتم

 .بله سرویس-

خرده که تو م و بین جمعیت گم شدم. یههای متعجب رد شدبعدهم، تند بای بایی با همه کردم و از بین چهره

 :کشتی پیچ و تاب خوردیم، ملیسا گفت

 دونی دستشویی کجاست، که من رو دنبال خودت کشوندی؟آخه االن تو می-

، دست ملیسا ها کجا بود. بعد چراغ سبز مغزمایستادم و به مغزم فشار آوردم، که یادم بیاد تو نقشه دستشویی

 :ن آی آی گفتنش، گفتمچنان کشیدم و بیرو هم

 .حوا رو دیدم ملیسا-

 :ای پیچید که ملیسا یهو با جیغ گفتهمون موقع، صدای بوق شدید و کرکننده

 .وای کشتی راه افتاد-

 :رفتم طبقه پایین و پیچیدم سمت راست، که تازه گفت

 وای، واقعا حوا رو دیدی؟-

 :شویی که خلوت بود حوا رو دیدم، گفتموقتی جلوی در دست

 .آره... واقعا-

ای به حوا کردم، که با تیپش که خیلی ماه شده بود. به ستون تکیه داده بود. ملیسا دیگه واینستاد و و بعد اشاره

بدو بدو دویید سمت حوا. منهم آروم آروم پشت سرش راه افتادم سمت اون دوتا، که االن تو بـ*ـغل هم بودن. 

 :و بهش گفت وقتی رسیدم بهشون، ملیسا از حوا جدا شد

 .وای حوا، خیلی خوشگل شدی-

 :حوا گفت

 .توهم عزیزم-

 :برگشت سمت من و بعد مکثی گفت

 .توهم خیلی قشنگ شدی هدی جونم-

 :هاش و گفتمبین اون صدای کرکننده آهنگ، یهو پریدم بین حصار دست

 .دلم برات خیلی تنگ شده بود حوا-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         216 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

 :تر فشردم و گفتمحکم

 .هم هدی، منممن-

 :ند ثانیه، ملیسا اهم اهمی کرد و بعد جدا کردنمون، گفتبعد چ

 .خب بستونه دیگه، اهه-

 :بغضم رو قورت دادم و گفتم

 !یه هفته-

 :حوا اضافه کرد

 .دور بودیم-

 :ملیسا پرید وسط و گفت

 !و بعید بود این دوری از ما-

 :از ته دل خندیدم و گفتم

 .هاخب حوایی چه خبر؟ ماشاال سرت گرمه-

 :زد زیر خنده و گفت ملیسا

 .آره ماشاال-

 :حوا تو دهنی خندید، که رو به ملیسا گفتم

 .ه، بچم رو اذیت نکناه-

 :چنان اضافه کردملیسا هم

 !کنیکه توهم سرت گرم بود، ماست مالی میآها، آخه نه این-

هم ن خندش گرفت. منیهو ساکت شدم و سرم رو انداختم پایین. وای من انقدر تابلو هستم؟ حوا هم با دیدن م

 :شویی پیداش شدگرفت، که یهو آرتام جلوی دستکم داشت خندم میکم

 های محترم، تشریف نمیارید؟خانم-

 :با عوض شدن بحث، سرم رو بلند کردم و گفتم

 .شنها بیایید بریم، االن مشکوک میبچه-

 :حوا هم هلمون داد و گفت

 .آره بریم-
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 :ایستادم و گفتم

 .تو جدا از ما برواهه، باهوش -

 :یهو دستش رو گذاشت رو دهنش و گفت

 .اوا، آره خوب شد گفتی-

 :دستش رو از رو دهنش برداشتم و گفتم

 .برو عزیزم. امشب دیگه شب آخر دوریه-

 :هم با مهربونی نگاهش کرد و براش دستی تکون داد و گفتملیسا

 .تا شب-

 :حوا هم ازمون جدا شد و گفت

 .تا شب-

 :فت، آرتام هم مجدد نقابش رو زد و گفتوقتی حوا ر

 .دخترها بای-

 :آروم گفتم

 .بابای-

 :وقتی از دیدمون محو شدن، رو به ملیسا گفتم

 .بیا بریم-

ها رفتیم باال و با دیدن مراد که تنها ایستاده ملیسا هم سری تکون داد و با سکوت دنبالم راه افتاد. مجدد از پله

 :گفت، به سمتش رفتیم. ملیسا بود

 ها کوشن؟وا مراد چرا تنهاس، بچه-

 .میدونم واالچه-

 :وقتی بهش نزدیک شدیم، مراد تند صاف شد و گفت

 !، خیلی طول کشیدکجا بودین-

 :اومدم چیزی بگم و همچنان حرصش بدم، اما، دلم نیومد. بعد چند ثانیه گفتم

 .حوا رو دیدیم-

 :آروم شد و با لبخند یهو زمزمه کرد، مراد ملیسا که اومد کنار میزمون ایستاد

 !آخ از این رفاقت-
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 :مکثی کرد و گفت

 .رفیق من هنوز نیومده-

ای به ملیسا کردم که به دریا خیره شده بود. منظورش رو که گرفتم، با بهت بهش خیره شدم و نامحسوس اشاره

 :هاش و گفتمدستمرادهم سری تکون داد و دستی به ته ریشش کشید و رفت عقب. رفتم بین حصار 

 شه ازش خبر نداشته باشی؟مگه می-

 :سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت

 .یهو ارتباطمون قطع شد-

 :شد! نجوا کردماومد، واقعا ملیسا نابود میاومد. اگه اون نمیدیگه واقعا داشت اشکم درمی

 اگه نیاد چی؟-

 :مطمئن و تند گفت

 .کهیاد، مگر اینمیاد، دارا میاد. در هر شرایطی م-

 :مکث کرد و محکم دستش رو مشت کرد. ناخودآگاه دستم رو گذاشتم رو دست مشت شدش و گفتم

 !اصال، اصال فکرهای بد نکن-

 :نگاهی بهم کرد که تند دستم رو برداشتم و تکیه دادم به میله. خندش رو محو کرد و گفت

 .ی انجام بدم و برگردموجو کنم و یه هماهنگها پرسجا بمون، تا از بچههمین-

 :سری تکون دادم، که تاکید کنان گفت

 !جا بمونهمین-

 :توی اون وضعیت خندم گرفت و گفتم

 .مونمباشه، گفتم که می-

 :زمزمه کرد

 .سابقت خرابه-

هم با دیدن ملیسا خندم رو خوردم و نگاهم رو از جمعیتی که با آهنگ الیت تانگو و بعد با خنده رفت. من

 :ن، گرفتم و رفتم سمتش. با دیدن من تند گفترقصیدمی

 .نیا، نیا برو سمت میله، هال داره میاد سمتم. ما رو نباید باهم ببینه-

هام و خیلی آروم از جلوش رد تشری به خودم زدم، که حواسم پرت بود و تشکرم رو از ملیسا ریختم تو چشم
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 .رقصیدفت که داشت آروم با آرشام میها. همین حین، نگاهم رویا رو گرشدم و رفتم جلوی نرده

سوخت. خوشحالم که بهم رسیدن. لبخندی زدم و درحالی که نگاهم به عزیزم. دلم برای این دو تا هم خیلی می

طوری گذشت، ولی من کردم تشخیص بدم هال و ملیسا چقدر دور شدن. چند دقیقه همون، سعی میآب بود

هتم برده بود، به دریا که همون موقع قطره بارونی روی گونم افتاد. با ذوق دونم چقدر بهنوز برنگشته بودم. نمی

برگشتم و به حوا نگاه کردم. اون درست همون موقع وقتی که جلوی آن ایستاده بود، به سمتم سرک کشید و 

های ن، زوجهای بارولبخندی برام زد و زود سرش رو انداخت پایین. آره، آخه بارون قرار ما بود! با نم نم قطره

کنه؟ یهو کار میوسط جیغی کشیدن و با شوق بیشتری به رقصشون ادامه دادن. ولی صبر کن ببینم، حوا داره چی

دیدم آن دست حوا رو گرفت و خیلی آروم راهیش کرد سمت پیست رقص. لبخندی به قیافه خجالت زدش 

 :العاده لوس، اون وسط توجهم رو جلب کردزدم، که صدایی فوق

 پذیرن؟یزه زیبا، درخواست من رو برای یه دور رقص عاشقانه تو بارون میدوش-

ای دادم، که با حقارت کامل جلوم زانو زده بود. من عمرا با چی؟ بله؟ چی شنیدم؟ نگاهم رو ناباور سمت پسربچه

 !تو یالقبا برقصم. عمرا

 :خیلی سعی کردم تا حالش رو جا نیارم، بنابراین گفتم

 .محترم، لطفا هر چه زودتر از من فاصله بگیریدآقای به ظاهر -

 :هام و گفتبا حقارت، زل زد تو چشم

 بابا و اگه نگیرم؟نه-

با عصبانیت، نگاهم رو ازش گرفتم و راهم رو تغییر دادم یه سمت دیگه. یهو بلند شد و به زور دستم رو گرفت 

 :و گفت

 .رقصی، خبزوری می-

هام رو با ترس های کشتی. چشمسمتم. طوری که کامال چسبیدم به میله محکم هلش دادم عقب، که بدتر اومد

 :بستم و به زور گفتم

 !گمشو عقب عوضی-

 :و اما یهو دیدم سنگینی هیکلش، از روم برداشته شد و صدای مراد توی گوشم پیچید

 تو چه غلطی کردی آشغال! هان؟ بگو چه غلطی کردی تا ننداختمت پایین؟-

 :اب دادپسره، پرو پرو جو



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         220 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

 .کارشی؟ توهم مثل خود منیبه تو چه هان، چی-

هام هام رو محکم رو هم فشار دادم؛ که یهو چیزی گفت که چشمبا صدای مشت و سیلی فرود اومده مراد، چشم

 :چهارتا شد

 من شوهرشم، همه کارشم! فهمیدی یا نه؟ گفتم فهمیدی یا نه؟-

ای بعد نگاهش تو پسره رو پرت کرد همون گوشه کشتی. لحظه ای؛با بهت، بهش نگاه کردم که بعد سیلی دیگه

شدن. تند اومد سمتم و دستش رو گرفت دور صورتم و های من گره خورد که داشتن مثل هوا، بارونی میچشم

 :گفت

 خوبی؟-

 :نگاهم رو بهش دوختم و گفتم

 .معرفتیهو کجا ول کردی رفتی، بی-

 :سرش رو انداخت و ادامه داد

 .ره دخترمعرفت. من سرم بره، مرام و معرفتم نمیوقت بهم نگو بیرمیارم هدی. ولی، ولی هیچاز دلت د-

 :دستم رو مشت کردم و سرم رو اوردم باال و گفتم

 .وقت طوالنی جایی نرودیگه هیچ-

 نگاهی به اطراف انداخت و دستم رو یهو کشید و بعد بین جمعیت توی نور کم ایستاد. بهش خیره شدم و بعد

 :گفتم

 کنی؟کار میچی-

 :خیلی آروم گفت

 .سره پیش خودم باشیتونم یه گوشه ولت کنم. باید یهجا نمیاین-

جا که نخوام ولی، اینکرد؛ اما نه اینجای خوبی برای پنهان شدن بود. شاید داشت به پیشنهاد رقص فکر می

 خواستم! با دیدن اخمش به جمعیت،تونستم. نمینمی

 :هوا پرسیدمل شدم و بیته دلم خوشحا

 چرا؟-

نگاهم کرد و سکوت کرد. اما نگاهش، پر از حرف بود. خواست چیزی بگه که یهو نگاهم خورد به سانگ، که 

 :گرفت. ناخودآگاه شونه مراد رو چنگ زدم و گفتمداشت دست ملیسا رو می

 !ملیسا-
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 :آروم دست مشت شدم رو باز کرد و گفت

 ..دارا رسیده-

روی ملیسای بهت ه؛ ولی همون موقع دیدم تو یه حرکت دارا، جاش رو با سانگ عوض کرد و روبهاومدم بگم ن

 .زده، قرار گرفت

 :هم با بهت، زمزمه کردممن

 !بالخره اومد-

 :مراد هم پیروزانه گفت

 .آره اومد-

ت. بعدش نگاهم رو به ملیسا دوختم؛ که با خوشحالی، ذوق، بغض و هزار حس دیگه درست کنارم قرار گرف

هم با دیدن ای به ملیسا کردم؛ که اونهام اشارهنگاهم رو به حوا دادم، که سمت دیگم ایستاده بود و با چشم

هاش رو برام باز و بسته کرد و به لبخندی مهمونم کرد. توی همون بارش قطره قطره بارون، ملیسا و دارا چشم

 :یهو صدای دیجی اومد که دست و پا شکسته فارسی گفت

 .هم یه آهنگ عاشقانه فارسی درخواستی از صاحب مجلس، جناب شیئاناین-

 .آهنگ مو به مو از رضا بهرام)

 (.همراه با آهنگ، ادامه رمان رو بخونید عزیزان

 ...مو به مو قدم قدم

بعد هاش حلقه شده بود رو برد باال و تار مویی که تو صورتم افتاده بود رو کنار زد و هام رو که تو دستدست

ای بعد با ریتم هم دستم رو قرار دادم روی شونش و لحظهدستش رو گذاشت پشت کمرم. با این حرکتش، من

 .آهنگ قدم برداشتیم

 ...به زلفه تو قسم، قسم

 :هم رفتم عقب و دوباره صاف جلوش ایستادم، که با آهنگ تکرار کرددستم رو باز کرد و من

 ...قسم، قسم

 :حفظه، با ذوق بیت بعد رو آروم زمزمه کردمکه دیدم آهنگ رو از این

 رسیده عشق تو

 :زمان تکرار کردیمو بعدهم باهم و هم
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 .به جانِ من

 .لبخندی زدم، که با لبخندش جوابم رو داد

 .ای به یک سو متمایل شد و بعد رو به هم ایستادیمهامون لحظههامون، نگاهزمان با چرخش دستهم

 ...به یاد تو نفس، نفس

هاش قرار گرفتم، م رو از رو شونش برداشت و دورم چرخوند، که با چرخش من از پشت بین دستدست

 :طور زمزمه کردهمون

 ...ام از این قفسبریده

 .زندان است، جهانِ من

 شدم؟شد، من باید عاشق میجا؟ تو این موقعیت و زمانی که کسی عاشق نمیچرا االن و این

 ؟اصال این عشق بود، یا امتحان

 ...عشقت چرا؟ تاوان من شد

 افته؟بعد از امشب، چه اتفاقی می

 تونه؟گرده؟ مگه این دل میمگه زندگی من به روال عادی برمی

 .رفتی غمت پایان من شد

من تو زندگیم، به هیچ کس اعتماد نکردم جز خواهرهام. توبه کردم اعتماد نکنم، چون هیچ کس یه آدم سالم 

 .هامبرای هیچی نجنگیدم جز هدفنیست! و من تو زندگیم، 

 ولی حاال، باید برای عشق هم بجنگم؟

 .آخه من که قبل از تو عاشق نبودم

 ...از هر گناهی، توبه کردم. چشمان تو ایمانِ من شد

 :یهو بی هوا اومد سمتم و زیر گوشم گفت

 ...خیلی دوست دارم-

 حوا

 دانمت،تو را چون جانِ خود می

 .رمتپنداتو را چون سایه می

به ریتم آهنگ که رسید، توی یه لحظه آن از رو زمین بلندم کرد و بعد یه دور چرخش رو به خودش جلوش 

 .فرودم اورد



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         223 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

 هر چه تو دوری،

هام رو گرفت و قدم قدم، با خودش من رو وادار به رقص کرد. درحالی که نگاهم تو نگاهش گره خورده دست

 .ختمهام ریهای توی دلم رو توی چشمبود؛ حرف

 .من صبورم

 دونی چقدر صبر کردم تا بیای؟ آخه این عشق، ارزشش این همه صبوری رو داره؟می

 .کنیکنی، مرا یک دم صدا نمیمرا از غم جدا نمی

بیا و اعتراف کن آن. بیا و بالخره اعتراف کن، اعتراف کن که توهم حس من رو داری. مبادا بری و منو توی یه 

 .گله آدم حریص، رها کنی

 .من که گذشتم از غرورم

هم با یه دستم که روشونش بود، یه دور، دورش چرخیدم و پشت بهش قرار یه دستم رو رها کرد؛ که من

هام گذاشت و من رو بلند کرد. من که قبل از تو عاشقی رو حس هاش رو روی دستگرفتم. که مجدد دست

 .نکردم آن

 .قبلِ از تو من، عاشق نبودم

 :اومد کنارم و گفتبعد این بیت، 

 ...حوا، من دوست دارم-

 ملیسا

 .تو آمدی با هر نگاه، مرا گرفتارم کنی

ای روشنش، که های قهوهماهرانه؛ به عقب خم شدم، که دستش رو گذاشت پشتم و بلندم کرد. زل زدم تو چشم

 .درست مثل من درشت بود

 ...زارم کنیاین قرارمان نبود، از عشق بی

 ها کشیدم؟دونی من چیرو ول کردی و یهو غیبت زد دارا؟ میجوری من چرا این

 ...قرارمبه یاد تو، من بی

پای تو ایستادم تا برگردی. دارا هنوزهم تیپت، با جلیقه کامل این آهنگ، حرف دل من بود. منی که دو سال، پابه

 .شه. جلیقه مشکی روی پیرهن سفید، با کت و شلوار خاکستریمی

 ...م انتظارمای وای هنوز، چش
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 :چرخیدیم، زمزمه کردمروی هم میدرحالی که یه دست من و دارا پشتمون بود و روبه

 ...خیلی دیر کردی دارا-

 دانمت،تو را چون جانِ خود می

 تو یه حرکت، فاصله بینمون رو محو کرد

 .پندارمتتو را چون سایه می

 :ش رو اورد کنار گوشم و گفتهام رو گرفت و باال بعد یه دور چرخش دوتامون، سرو دست

 .کنمدونم، به خدا قسم، برات جبران میهیس... می-

 .هر چه تو دوری، من صبورم

بعد این بیت، نگاهی به ابروهای پهنش، سبیل مشکیش و صورت مردونش انداختم، که سرش رو انداخت پایین 

 .و سکوت کرد

 .کنیکنی، مرا یک دم صدا نمیمرا از غم جدا نمی

هام رو برد باال سرمون، که یه پل درست هامون توهم گره خورد، دستو کج کردم و بعد از اینکه نگاهسرم ر

 عاشق تو قبل کهمن معرفتبی آخه. چرخیدم دور یه که کرد رها رو دستم ذشتیم،ڱکرد و بعد وقتی باهم ازش 

 .نبودم

 .من که گذشتم از غرورم، قبلِ از تو من عاشق نبودم

 :روش قرار داد و بعد بالفاصله زمزمه کردگرفت و خودش من رو چرخوند و روبه از پشت من رو

 ...هر چی که شده رو بزار کنار، فقط بدون من عاشقانه دوستت دارم-

 دارا

ای نداشتم؛ بعد از دو سال که به عشقم رسیدم، بعد از این رقص یهویی، بین این همه آدم نارو دیگه هیچ بهونه

ز من دور بمونه. همین دوری ناخواسته هم، من رو و هم اون رو خیلی دیوونه کرده بود. که بزارم ملیسا ا

دونستم باید خیلی چیزها رو براش توضیح بدم و جبران کنم و حاال هم باید دونستم خیلی بهش بدهکارم، میمی

 :زدم. وقتی آهنگمون تموم شد، ناخودآگاه زمزمه کردمحرف می

 ...ر، فقط بدون من عاشقانه دوستت دارمهر چی شده رو بزار کنا-

 .هام دوختبهت زده، سرش رو اورد باال و نگاهش رو به چشم

 :سرم رو انداختم پایین که اونم زمزمه کرد

 ...هم... داراهم... منمن-
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 :لرزید هل شدم و چونش رو اوردم باال و گفتماز لحنش که داشت، می

 شد؟ملیسا... ملیسا، چی-

 :گرفت و سرجاش ایستاد، یهو گفتسرش رو باال 

 !سرم، سرم دارا-

 !هام از حال رفتاین رو گفت و یهو بین دست

ای اسمش رو صدا زدم و بین دستام گرفتمش. توی اون جمعیت خودمون رو کنار کشیدم و مانند و نالهخیلی آه

 :زدم، مراد توی گوشم گفتدر حالی که ناخودآگاه اسمش رو صدا می

 !جا واینستا. برو توی یکی از اتاقادِ برو پایین، این  شد دارا؟چی-

شدش رو دید،م تشکری با نگاهم ازش کردم و سعی کردم بدون ها نگاه هلبرگشتم و وقتی تنهایی کنار نرده

چی  خاطر ملیسا هل شدم که همهقدر به ترین توجهی برم طبقه پایین. صبر کن ببینم، چرا مراد تنها بود؟ اینکم

فراموش کردم. وقتی رسیدم طبقه پایین، در اولین اتاقی رو که دیدم باز کردم و واردش شدم. ملیسا رو روی رو 

 :تـ*ـخت خوابوندم و زمزمه کردم

 !خدایا، توروخدا من رو با عشقم امتحان نکن... اونم االن-

 :کردش رو توی دستام گرفتم که مراد گفتدست یخ

 شده؟دارا چی-

 :ب دادمبا هول و تند جوا

 .دونم. یهو از حال رفتدونم مراد، نمینمی-

 :مراد مکثی کرد و با حرص گفت

شکم دیگه تبدیل به یقین شد. اون عوضیا یه چیزایی فهمیدن، احتماال هال شربتی چیزی به خورد ملیسا داده که -

 .آور بودهتوش قرص خواب

 :نگاهی به صورت معصوم ملیسا کردم و گفتم

 .گناهه جا این دختر بی منه. اینهمش تقصیر -

 :با حرف من، مراد یهو با نگرانی گفت

 !وای نه! هدی اون پایینه. وای نه خدایا-

 !ها از مراد بعید بوددروغ چرا؟ این کارا و این استرس
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 :همچنان ادامه داد

 !دارا مواظب ملیسا باش و از کنارش جم نخور-

 :تندتند سر تکون دادم و گفتم

 .باشهباشه... -

 :در حالی که نگاهم روی ملیسا قفل شده بود، یهو گفتم

 !مراد، مواظب خودت باش پسر-

اومد، همچنان قدر هول بود که صدای قدمایی که داشت با شتاب به طبقه پایین میدونم شنید یا نه، چون ایننمی

 .شد و شدتر مینزدیک

 مراد

ی پایین. باش دادم و با دو رفتم طبقهش فرمان آمادهتوی اون وضعیت، روی هر کی که اطرافم بود و دیدم

های تقبلی به سمت مرز ایران راه افتادن و احتماال اونام حاال از تقبلی بودن جنسا خبردار شدن. من باید محموله

کردم. لعنت به من! بازم لعنت به خودم! آخه چرا من این دختر رو فرستادم طبقه پایین؟ بینی این رو میپیش

 .ن گفت و منم قبول کردماو

خوام صد سال سیاه چک خدایا خودت به من و عشقم رحم کن! آخه چرا رفت؟ رفت مسیر رو چک کنه؟ می

ها ی جاسازم رو از توی کمرم کشیدم بیرون و رو به روی اتاقها رو دو تا دو تا رفتم پایین. اسلحهنکنه. پله

 .وایسادم

یهو صدای تیربارون کل کشتی رو پر کرد. نه! انگار واقعا وضعیت هدی کجایی آخه؟ توی سالن دوییدم که 

ای رو ته سالن دیدم. برگشتم سمتش و همزمان دستم رو بدجور قروقاطی شده. برای یه لحظه انگار سایه

 :ی نیروها داد زدمگذاشتم روی شنودم. خطاب به همه

 !تی رو شروع کنیدشروع عملیات... شروع عملیات... نیروهای پشتیبان حمله به کش-

 :بعد از این حرفم، بالفاصله صدای هدی از اتاقای ته سالن اومد

 !کوپتر هست... همه برید. برید تا بیام و بلندش کنمی باال، تیراندازی شده. اون جا یه هلیحوا، حوا برید طبقه-

 .یهو بعد این حرفش، صدای جیغشم اومد. دیگه واینستادم و دوییدم ته سالن

تاب دستش بود، روی زمین افتاده و هدی هم با شتاب خیلی زیادی باز کردم که دیدم هال در حالی که لپدر رو 

 .گلدون به دست وایساده
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 :دوییدم سمتش و گفتم

 هدی... هدی خوبی؟-

 :هدی با ترس زمزمه کرد

 ، من هال رو کشتم؟من-

ی توی دستش رو، رو به هدی ت و اسلحهیهو نگاهم افتاد به هال. اون در حالی که دستش به سرش بود، نشس

 :نشونه رفت و گفت

 ...یدی دخترهتاب من نفوذ کردی! تقاصش رو پس میتوی لعنتی تو... توی لپ-

ای بزنه که با اسلحم یه راست مغزش رو نشونه رفتم. هدی نگاهش رو دزدید و توی یه حرکت اومد حرف دیگه

 :موهاش و زمزمه کردمچسبید به پهلوی من. دستم رو گذاشتم روی 

 !نه! من کشتمش... کشتمش چون حقش بود-

زده و ترسیده اول نگاهی به من و بعد نگاهی به هال انداخت. منم همزمان با باال رفتن صدای تیرهای هدی بهت

 :مختلف، دست هدی رو گرفتم و گفتم

 !ها بازیچه شدینگنـ*ـاهبیا بریم. بسه دیگه هر چی شما بی -

رفتم باال؛ ولی وضع باال کشیدم و میکردم، دستش رو دنبال خودم مینگاه پر تعجبش رو حس می در حالی که

 .بسته نشسته بودنخیلی خراب بود! یه عالمه زخمی روی زمین بود و یه سریا هم کت

 :بین اون همه آدم پوزخند شیئان رو دیدم که داد زد

 .شید آشغاالتوی خون خودتون خفه می-

 :داد زدم

 .ساکت شو شارالتان-

 :دست هدی رو کشیدم که گفت

 ...مراد، باال-

 .بسته آوردی باال که دیدم یکی از نیروهای ما، سانگ رو کتاومدم برم طبقه

 :سانگ یهو با دیدن شیئان تقالهاش زیاد شد و گفت

 .بابا... بابا هال مرد-

د. توی اون بارون که داشت شدیدتر سانگ با دیدن من یهو وحشی شد. تقالهاش شدت گرفت و دهنش باز ش

جا زیادی مسموم بود؛ ولی برخالف تصورم شد، دیگه وایستادنمون رو صالح ندونستم و رفتم باال. محیط این می
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 جا چه خبر بود؟ی باال خالی بود. این طبقه

کوپتر بود. پس هلی جا فقطجا کسی نبود. این  قدر که تا نوک کشتی رفتیم؛ ولی اینچند قدم رفتیم جلو، این

 رو گرفتن؟ تموم شد؟بقیه کجان؟ یعنی همه 

 :یهو یکی توی گوشم داد زد

 .فرمانده... بیایین پایین. هونگ مفقوده-

های مارپیچی کنار کشتی سر با شنیدن این خبر برگشتم تا به هدی بگم که بیا بریم؛ اما یهو، یهو سانگ از پله

توجه به موقعیتم، فقط دوییدم سمتش و  ها هل داد. با جیغ هدی بیی نردهدرآورد و با یه حرکت هدی رو از رو

 .دستش رو چسبیدم. نه! نه هدی من از روی کشتی آویزون مونده بود

 :دستش رو محکم چسبیدم و نگاهی به قیافه ترسیدش کردم که سانگ گفت

 .کشمتو هالی من رو کشتی عوضی. منم عشق تو رو می-

 .تر از قبل گرفتم و به سختی با اسلحمم پای سانگ رو نشونه گرفتمهدی رو محکم اومد نزدیکم که دست

 :جا با فاصله از ما افتاد. نگاهم رو بالفاصله دادم به هدی و گفتم سانگ با فریادی که خفه شد همون

 !کشمت باالهدی... دستم رو ول نکن. تو فقط ولش نکن من می-

ستی هدی رو تا نصفه کشیدم باال که یهو تیری از ناکجاآباد به شونم اثابت توی اون وضعیت با تمام قدرتم یه د

شد؛ کرد. لـ*ـبم رو از شدت درد بدی که توی شونم پیچید گزیدم. بار دیگه داشت دست هدی از دستم رها می

وی ولی گرفتمش. صدام رو خفه کردم و سرم رو بردم توی خودم. نه خدا، نه! آروم رودی از خون قرمز من ر

پوست هدی و لباس سفیدش جریان پیدا کرد و یه قطرم درست افتاد روی گونش. توی اون بارون که حاال 

زد، دست هدی رو محکم نگه داشتم و نگاهم رو دوختم به صورت هدی که داشت که داشت شدید و تند می

! به اسلحم خورد. نه خدایا ریخت. دستم رو آروم آوردم باال تا تیری شلیک کنم که تیر بعدآروم اشک میآروم

این بدترین بدشانسی عمرم بودم. این بدترین امتحان من با عشقم بود. هدی به سختی اون دستش رو گذاشت 

 .روی دستم که سرسختانه اون رو نگه داشته بودم و بعد شروع کرد اون رو پس زدن

 :با بهت در حالی که چشمای منم خیس شده بودن، گفتم

 .روخدا... نه! نکننه هدی، نه تو-

 :بین اشکاش رو به من گفت

مراد... ما موفق شدیم، تو موفق شدی. فقط یادت نره... یادت نره حواست به خواهرام باشه. هم حواست به اونا -
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 !باشه هم خودت. هم خودت، مراد

 .کرد، ریختبعد چند سال اشک منم ریخت. اشکام توی اون بارون که داشت برامون گریه می

 :هت با تمام وجودم داد زدبا ب

 .هدی، نه! نکن. دستم رو ول نکن هدی-

 :اشکاش رو پس زد و دستش محکم فشار داد روی دستم و لحظه آخر گفت

 .، منم خیلی دوست دارممراد-

 .این و گفت از باالی کشتی توی آب پرت شد

 !که من نخوام ولش کنم! خدایا، نه کا رو کرد با افتادنش و رها شدن دستم، اشکای من باهاش ریختن. اون این

 :توی اون بارون داد زدم

 !هدی... نه-

 حوا

 :شد و هل بود، گفتمجا میسره جابه با عالمت دستم رو به مراد که یه

 هدی کوش؟-

 :با کالفگی دستش رو کشید توی موهاش و گفت

 .رفت پایین-

جایی خیره شد. رد نگاهش رو دنبال کردم  اومدم بپرسم چرا که یهو دیدم مراد دستش رفت روی شنودش و به

 .رفت پایینکه رسیدم به دارا. دارا در حالی که ملیسا کنارش بود، داشت می

 :دست آن رو که توی دستم بود چنگ زدم و گفتم

 !ملیسا-

 :آن یهو توجهش بهم جلب شد و گفت

 شد؟شد حوا؟ چیچی-

برگشتم سمت مراد که دیدم یهو بد بدو اونم رفت. با  خط دستم رو دنبال کرد که اونم دارا رو دید. دوباره

صدای تیرها که توی یه لحظه با سرعت بارون هماهنگ شدن، ناخودآگاه از جام بلند شدم که یهو آن من رو 

 :کنان با غیض گفتکشید کنار و چسبوندم به دیوار بار، خودشم روبروم وایساد. زمزمه

 .دادیحوا، داشتی خودت رو به کشتن می-

 :با حالت زاری گفتم
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 !آن، دخترا-

 :وقتی نگاه پریشونم رو دید، خیلی آروم دستم رو گرفت و با هم رفتیم داخل بار. گفتم

 ری؟کجا می آن-

 :با یه کلید یدک که از توی جیبش در آورد، وارد انبار بار شدیم که گفت

 .جا بریمکه صدمه ببینی از این خوام بدون اینحوا، وایسا! می-

کم کورسوی نوری از باال نمایان شد. آن که جلوم بود، دستم رو فشرد و من رو به آخرای انبار رسیدیم که کم

های زیرزمین دراومد و بعد ها بریم باال، یهو صدای هونگ از پلهدنبال خودش کشوند. وقتی اومدیم از پله

رو که راه خروجمون بود، قفل کرد.  قدر سوراخ سنبه؟! هونگ در پشت سرشجلومون ظاهر شد. وای! آخه چه

 :با نیشخندی اومد جلو و گفت

 !ریزنی و در میخانم دکتر، خوب میای می-

 .نگاهی به ما کرد که دست تو دست هم وایساده بودیم

 :گفت

 شه، مگه نه آن؟بله دیگه وقتی دست جناب لی آن با خانم دکتر و خانم داروساز توی یه کار باشه همین می-

رو انداخت پایین. دستم رو ول کرد و رفت جلو. دستش رو چنگ زدم که برگشت و با مهربونی  آن سرش

خالصی نگام کرد، بهم فهموند که سکوت کنم. ازم فاصله گرفت و به هونگ نزدیک شد. هونگ اسلحش رو 

 :آورد باال و درست اون رو گذاشت روی پیشونی آن، بعدش گفت

 .کردم اول از دست کدومتون خالص بشمر. اتفاقا داشتم فکر میخوبه... خوبه! آفرین پسر فداکا-

 :دیگه حالم دست خودم نبودم، داد زدم

 کنی؟کار داری میآن نه! چی-

 .با مکث آن، هونگم کلنگدنش رو کشید

هجوم بردم سمت آن که آن هم با یه حرکت از اون حالت آروم در اومد و با مشت زد زیر اسلحه و اون رو پرت 

صبر نکرد و رفت سمت هونگ که هنوز توی شوک بود و با آرنج کوبید توی شکمش. هونگ تازه به کرد. 

ور شد سمت آن. اونم جاخالی داد و بعد با دستش کوبید به رگ گردن هونگ. هونگ خم خودش اومد و حمله

 :زد. دیوییدم طرف آن و گفتمنفس میشد روی آن که به شدت داشت نفس

 .بیا بریم... آن خوبی؟ آن-
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توی یه لحظه دیدم آن هونگ رو هل داد و با این هل باعث شد من بیافتم روی زمین و آن هم بیوفته روی من. 

 :بعد افتادن ما، صدای خنده هونگ اومد که گفت

تونی اون حس طرفت رو درک ها خیلی سریعن. با تفنگ نمیدونی چرا از چاقو استفاده می کنم؟ چون تفنگمی-

دن که واقعا کی هستن. پس آن تو واقعا... تو عاشق خانم دکتر ه آدما توی لحظه آخر نشون میکنی... آخ

 !بودی

 .این رو گفت و بعدم یهو خفه شد

نگاهم خورد به دارا که با اسلحه وایساده بود پشت هونگ. اون با اسلحه زد توی سرش. بعد نگاهم به دارا که 

هم رو دادم به آن که روم افتاده بود. با دستاش که باالی سرم بود زد، با ترس و بهت نگاتوش تشکر موج می

 .خودش رو روم نگه داشته بود

خواست من رو بزنه؛ ولی، نگاهم رو کشوندم سمت پهلوش که دیدم هونگ به آن چاقو زده. وای نه! هونگ می

دم روی زمین و ولی آن مانعش شد. با چکیدن یه قطره خونش روی لباسم، با ترس و وحشت برش گردون

 :گفتم

 .آن توروخدا ولم نکن! آن نه... طاقت بیار-

دن که واقعا کی هستن( با یادآوری حرف اون نامرد، دستای لرزونم رو آخه آدما توی لحظه آخر نشون می)

بردم سمت چاقو؛ ولی نتونستم برای بیرون کشیدن چاقو دردی رو براش تداعی کنم. آن نگاهی بهم انداخت و 

روی شکمش. توی یه حرکت دستش رو گذاشت روی دستم و چاقو رو کشید بیرون. با وحشت بهش خم شد 

زل زدم که آی آرومی گفت و دوباره به پشت افتاد. اولین قطره اشکم چکید و بعد دومیش. دیگه اشکام با 

 ه؟کنجوری برامون گریه میبارون هماهنگ شد. نه آخه خدا! امشب چه خبره که آسمونم داره این

 .شدنگاهی به چشمای آن کردم که داشت بسته می

 :اشکام رو پس زدم و بعد نگاهی به اطراف همچنان گفتم

 .کنم چشمات رو نبندآن ازت خواهش می-

 .هاش امونش رو بریدندستام رو فشرد و اومد چیزی بگه که سرفه

 .دستم رو روی دهنش گذاشتم و سرم رو روی زخمش

 :دارا گفت

 .ید بقیه هم برسناالن دیگه با-
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 :آروم گفتم

 .فقط خداکنه زودتر بیان-

 :بین اشکام یهو یاد ملیسا افتادم و گفتم

 ملیسا کجاست؟-

 :دارا سرش رو انداخت پایین و گفت

 .هال قرص خواب آورد، به خورد ملیسا داده بود-

 :با ترس نگاهش کردم که ادامه داد

 .حالش خوبه، فقط خوابه-

جوری جلوی خونریزی آن رو  پس زدم و با پارچه پایین پیراهنم سعی کردم یکم یه پیم رودرهزار حس پی

جا تنها آشنایی که دیدم  بگیرم که یهو دیدم در مخفی با سروصدا باز شد و نیروهای پلیس ریختن تو. اون

 :ن گفتی باال. تیرداد با دیدن متیرداد بود. سریع چند نفر اومدن و به آن کمک کردن تا ببرنش طبقه

 !رهجوری نمیره، اون اینجوری اشک نریز. آن نمیاین -

 .نگاهم رو بهش دوختم و به سختی پاشدم

ی باال اومد. با بهت رو پشت سر آن رفتم باال. حاال که صدای تیراندازی قطع شده بود یهو صدای یه تیر از طبقه

 :به تیرداد گفتم

 تیرداد، کی باالست؟-

 :تیرداد گفت

 ...م چون هونگ مفقود بود، کسی باال نره؛ ولی، ولیخبر دادی-

 :یهو با وحشت گفت

 .مراد و هدی باال بودن-

ی باال؛ ولی چیزی که دیدم قابل در حالی که دیگه نا نداشتم بعد نگاهی به آن که روی برانکارد بود، دوییدم طبقه

 !اشته بود. دیگه حالیم نبود چه خبرهتوصیف نبود. شونه مراد تیر خورده بود و با دست زخمیش هدی رو نگه د

 :فقط داد زدم

 !نه، هدی تو، نه... تو دیگه نه-

 .ها که دیدم هدی دست مراد رو ول کرد و به سوی دریا رفتدوییدم طرف نرده

 :داد زدم
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 !معرفت. نه! تو حق نداری لعنتی جوری بری بی تو حق نداری این-

 .م گیج رفتاشکام با صدای مراد توی هم قاطی شد و سر

زد. لحظه آخر اومد بپره که تازه نیروها رسیدن و به ریخت، هدی رو صدا میمرادم در حالی که پیوسته اشک می

 .ها فاصله بگیرمسختی مانعش شدن. بعد از اون اومدن سراغ من که از نرده

 :فقط با گریه جیغ زدم

 !کنیدگشت ساحلی رو بفرستین... باید هدی پیدا بشه، باید پیداش -

 راوی

 (.آهنگ عادالنه نیست از رضا بهرام. خالی از لطف نیست اگر همراه با شنیدن آهنگ، متن رو ادامه بدین)

 هوای توعادالنه نیست بی تو سر کنم بی 

 .درد عشق یعنی همین! یعنی این تقدیر واقعا برای کسایی که برای عدالت جنگیدن عادالنه نبود

 ت های توعادالنه نیست دوری من از دس

 عادالنه نیست من بمانم و حسرت مدام

 عادالنه نیست قسمتم از این عشق ناتمام

 !جوری از هدی جدا بشهواقعا حق مراد نبود این

 !جوری از آن جدا بشهو واقعا حق حوا نبود این

 مسیر من حال زندگیم رو به راه نیستهم

 مسیر من حق ما دو تا درد و آه نیستهم

 .جوری درد بکشننبود که این کدومشونحق هیچ

 راه نیستهم.مسیر من حال زندگیم روبه

 مسیر من حق ما دو تا درد و آه نیستهم

 سهم ما از این زندگی چرا عادالنه نیست

 چرا حق کسایی که دنبال عدالتن، عادالنه نیست؟

 بی تو این شب ناتمام ما عاشقانه نیست

 رود جانم از سرم ای پناه منبی تو می

 گاه منام تکیهی من بمان بی تو خستهوا
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 آوردن؟اونا بدون هم طاقت می

 راه نیستمسیر من حال زندگیم روبههم

 مسیر من حق ما دو تا درد و آه نیستهم

 !شه به هم برسن؟رسه؟ یعنی میتهش چی؟ ته این سختیا به کجا می

 راه نیستمسیر من حال زندگیم روبههم

 .درد و آه نیستمسیر من حق ما دو تا هم

 ملیسا

 :تا تماس رو وصل کردم صدای گرم و پر از شیطنت دارا پیچید توی گوشم)

 .ملیسا جان، بپر دم در-

 :کتابم رو بستم و گفتم

 آقا دارا؟ االن من کجا بیام؟-

 :خندش گرفت و گفت

 یعنی شما برای من ده دقیقه وقت نداری؟-

 :منم خندم گرفت و گفتم

 یعنی فقط ده دقیقه؟-

 :تند گفت

 .فقط ده دقیقه-

 :از جام بلند شدم و گفتم

 .پس وایسا که اومدم-

 :زد زیر خنده و داد زد

 .ایول-

با خنده گوشی رو قطع کردم و دوییدم توی اتاقم. برخالف همیشه، تند اولین چیزی که دستم اومد رو پوشیدم و 

 :رو به دخترا گفتم

 .ها ده دقیقه دیگه میامبچه-

 :خنده و گفتهلیا زد زیر 

 دارا؟-
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 .با نیش باز سری تکون دادم و رفتم دم در

تا در رو باز کردم دیدم دارا جلوی در زانو زده. روی زانو نشسته بود و یه دستش پشت کمرش بود، دست 

زد دیگش هم جلوی من دراز شده بود. با خنده دست راستم رو که توی انگشت وسطش حلقه نامزدیم برق می

 :دم و یهو با باز کردن دستش، توش روبان قرمزی نمایان شد. جیغی زدم و گفتمرو به دستش دا

 ...دارا-

ای روی پیراهن سفید پوشیده بود به همراه شلوار مشکی. درست وایساد و مهربون نگاهم کرد. یه جلیقه سرمه

 !مثل همیشه؛ اما خوشتیپ

م و دستش رو گذاشت روی چشمام. دستی توی موهای کوتاه نداشته مشکیش کشید و یهو اومد پشت سر

 :وار گفتزمزمه

 .روبان رو بکش و برو-

 :خندم گرفت و گفتم

 .دیوونه-

 :روبان رو کشیدم و حس کردم آروم رفتم پشت خونه. گفت

 .آره دیگه یه دیوونه عاشق-

دم دستش خندم گرفت و توی دلم کیلوکیلو قند آب کردم. وقتی به یه جسم نیمه چوبی و نیمه آهنی برخورد کر

 .رو از روی چشمام برداشت

 :شد! روبروی یه کالسکه قرمزرنگ دو نفره بودیم که دو تا اسب بهش وصل بود. با بهت گفتموای باورم نمی

 ...وای دارا...تو-

 :تند نشستم، دستم رو از روی دهنم برداشتم و گفتم

 !تو محشری-

 :خندید و بدوبدو اومد کنارم نشست. گفت

 .اریمنه دقیقه وقت د-

 :ها دستش بود، گفتزدم زیر خنده که رو به آقاعه که افسار اسب

 .آقا بزن بریم-

دونم آقاعه اطاعت کرد و شروع کرد به تاختن. توی کل راه نگاه همه به ما بود. اومدم چیزی بگم که یهو نمی
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 !فرنگیتدارا از دست کی دو تا بستنی گرفت و داد دست من. به به! بستی مورد عالقم، بستی تو

 :با ذوق گفتم

 !وای بستنی-

 :ای به کنار خیابون کرد و گفتخندید و یهو اشاره

 .بزنید آقایون-

 :برگشتم به سمت اشاره دستش و با دیدن یه گروه ارسکتر گفتم

 !وای-

 :وار باهاشون تکرار کردشروع کردن به آهنگ خوندن که دارا زمزمه

 !جانم …مهربانم-

 …نیستنبضم؛ ضربانم! دست من 

 …روعشقت افتاده به جانم؛ ای پری

 اسمت شد وردِ زبانم

 قفلِ قلبم وا شد، عشقِ تو دوا شد

 !به یه لبخند در دل طوفانی به پا شد

 !دلم انگار یک آن، از سـ*ـینه جدا شد

 باید دلِ من از دلِ تو، دل برباید

 !باید ز تبِ عشقِ تو، جانم به لـ*ـب آید

 :و گفتم نگاهم رو از بستنیم گرفتم

 !وای دارا-

دیگه شعر رو ادامه نداد و با لبخند با وایسادن یهویی کالسکه پرید پایین. با بهت نگاهی بهش کردم که اومد 

 :سمت من و گفت

 .بفرمایید-

 :ی خیابون و توی گوشم زمزمه کردبا خنده دنبالش رفتم که رفت گوشه

 .خوب نگاه کن-

کرد. با بهت های پاسور بازی میه کنار خیابون نشسته بود و با کارتی کردم کبا ذوق نگاهی به دستای پسر

هوا توی ها کردم که یهو با سوزوندن دو تا کارت عکس من و دارا نمایان شد. عکسی که بی نگاهی به کارت
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 :دانشگاه از ما گرفته شد و نگاهمون به دوربین نبود؛ اما لبخند روی صورتامون بود. با بهت گفتم

 !وای-

مندی زد. عکس رو از پسره گرفت و داد دست من. بعدش دستم رو دارا با تشکری از پسره لبخند رضایت

 :کشید و گفت

 .بدو پنج دقیقه مونده-

 :با خنده گفتم

 کنی؟کار میدارا چی-

با خنده دستم رو کشید و من رو وارد یه رستوران شیک و کوچیک نزدیک خونه کرد؛ ولی رستوران تاریک و 

ها ریختن روی سرمون. بود. تا گفتم دارا، یهو چراغا روشن شدن و از باال نوارهای قرمز همراه با بادکنک خالی

در حالی که اشک شوق چشمام رو پر کرده بود دارا دستش رو انداخت زیر پاهام و من رو بلند کرد. اشک 

 :چشمام رو پس زدم و گفتم

 .کنی دارا؟ من رو بزار زمینکار میچی-

نده نگام کرد. با پاهاش صندلی چوبی رو کشید عقب و من رو نشوند روش. نگاهی به میزی که خیلی با خ

عاشقانه با گل و شمع چیده شده بود، کردم که خودش هم نشست جلوم و در ظرف غذا رو برداشت. با خوردن 

 :پلو با گردن جیغی زدم و گفتمبوی باقالی

 !وای، ایول-

آورد سمت من. منم لبخندی زدم و دهنم رو باز کردم و لقمه اول رو خوردم. بعدش خندید و تند قاشق اول رو 

 :که مشغول خوردن شدیم، گفتم

 دارا، ایده این ده دقیقه از کجا اومد؟-

 :در حالی که تمام مدت بهم زل زده بود یهو یه چیزی رو با دستش پرت کرد سمتم و گفت

 .جایی که االن باید بریماز اون-

 !روی پام کردم که یه سوسک پالستیکی دیدم نگاهی به

 :جیغی زدم و قاشقم رو انداختم و تند رفتم عقب. پشتم رو کردم به دارا و گفتم

 .قهرم باهات-

 :با خنده اومد پیشم و سرم رو آورد باال. گفت
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 .قهر نکن دیگه خانم خانما-

هم بالفاصله با شوک دستش رو فرو  با شیطنت، دم اون سوسک چندش رو گرفتم و انداختم روی موهاش. دارا

 :کرد توی موهاش و منم با خنده دوییدم سمت در. اونم پشت سرم رسید و گفت

 کجا؟ کجا؟-

 :با خنده گفتم

 .ده دقیقه تموم شد-

دیدم! خواب یکی از بهترین آروم چشمای خستم رو باز کردم. خدایا من داشتم خواب میهای دارا آرومبا زمزمه

دارا. نگاهی به دورم کردم که دیدم دارا کنار من سرش رو گذاشته روی تختی که من خوابیده  هام باخاطره

 :کردبودم. دستم رو توی دستش گرفته بود و آروم پیش خودش زمزمه می

ترسیدم اون شیئان عوضی، عشقم رو بشناسه و بهش صدمه ترسیدم برگردم پیشت. میملیسا به خدا قسم می-

 !بزنه

 :شد. سر دردم با حرفای نامفهومش بیشتر و بیشتر شدمغزم اکو میحرفاش توی 

تونم ملیسا، همین دوری دفعه دیگه نمیذارم تو رو ازم بگیرن ملیسا. اینی اون آشغال شد؛ ولی نمیپدرم طئمه-

 !اجباریم برای هر دومون بس بود

 :دستش رو فشردم و گفتم

 .آره، بس بود دارا-

 :د کرد و اشکای مزاحمش رو که چشماش رو بارونی کرده بودن، پس زد و گفتتوی یه لحظه سرش رو بلن

 .ملیسا، باالخره بیدار شدی عزیزم-

 :گفتم

 کنی؟گفتی، چرا گریه میدارام چی داشتی می-

 :سرش رو انداخت پایین و گفت

 شنیدی؟-

 :تندتند سر تکون دادم که ادامه داد

 .ون بوداین اعترافام بود ملیسا، این دلیل دوریم-

 :با بهت زمزمه کردم

 ...عمو رضا رو اینا... این... این-
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قدر سختی کشیده توی این دو سال و من خبر با تکون دادن سرش حرفم رو قطع کرد. وای خدا! دارا چه

 !نداشتم

 :گفتم

 .دونستمدارا، من نمی-

 :زل زد توی چشمام و گفت

 .جوری ازم دور بشیرو از چشمات بندازم. خواستم این جوری خودمآره، خودم نخواستم بدونی. خواستم این-

 :تند گفتم

 تونم ازت دست بکشم؟آخه مگه من می-

 :خیز شدم که دارا گفتروی تختی که خواب بودم یکم نیم

 .ملیسا بخواب، ممکنه سرت گیج بره-

 :های کشتی گفتمبا دیدن کوپه

 خبره؟جا چه دارا، این -

 :گفت

 .خوردت داده بود آور بههال قرص خواب-

 !هاای که هال دستم داد، تا رقص و صدای گلولهیهو تمام خاطراتم اومد جلوی چشمم. از خوردن آبمیوه

 :یهو گفتم

 ؟دارا، دخترا... دخترا کجان-

 :سرش رو انداخت پایین و زمزمه کرد

 ...اونا... چیزه... اونا یکم-

 :صدام با بغض ناخوداگاه رفت باال و گفتم

 شده؟توروخدا بگو چیدارا -

 :دارا هم یهو رگباری گفت

که تو بیهوش شدی، تیراندازی شد. چی رو فهمیدن. بعد از این شیئان و دارودستش موقع ارسال محموله همه-

 .بشو چند تا از اون عوضیا با مراد، آرتام و آن هم زخمی شدنتو اون ول

 :آروم گفتم
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 پس حوا و هدی؟-

 :با ترس گفت

 ...زور راضی کردن که بره پیش زخمیا و هدی هم حوا رو به-

 :داد زدم

 هدی چی دارا؟-

 :زل زد توی چشمای ترسیدم، دستام رو گرفت و گفت

 !هدی افتاد توی آب-

 :بلندتر از قبل گفتم

 چی؟-

 .زود از روی تـ*ـخت بلند شدم و به سمت در رفتم

 .کردحتی تصور نبودن هدی داغونم می

ی باال پرواز شنیدم. اشکام راه خودشون رو باز کرده بودن. داشتم به سمت طبقهدیگه صدای دارا رو نمی

 :کردم. وقتی رسیدم روی اسکله، توجه آرشام و رویا بهم جلب شد. دارا هم از پشت دستم رو کشید و گفتمی

 .گردیمجا داریم دنبال هدی می کنم آروم باش. ما همه اینملیسا خواهش می-

 :ید بهم گفترویا هم وقتی رس

 ملیسا عزیزم، خوبی؟-

ها و بعد تیرداد با شتاب ی خونی کوبید به نردهها با شونهاومدم جوابی بدم بهش که یهو دیدم مراد عین دیوونه

 :زدی اسکله. بی توجه به بقیه رفتم سمت تیرداد که داشت بلندبلند با تلفن حرف میوارد اسکله شد و رفت لبه

 .مه پیدا کنه. دستور از باالستگم گشت باید ادامی-

 :مراد با شنیدن صداش رفت، طرفش و گوشی رو گرفت و داد زد

 هر چی که پیدا کردین رو باید بیارین توی کشتی! فهمیدین؟! فهمیدی یا نه؟-

 :بین عصبانیتش من رو دید و سکوت کرد. بعد چند ثانیه تیرداد گوشی رو از مراد گرفت و آروم گفت

 !؟ فکر نکنمچی؟ جسم خونی-

 :اشکام شدت گرفت که دارا من رو بین حصار دستاش گرفت و رو به تیرداد گفت

 .تیرداد بگو هر چی پیدا کردن معطل نکنن، بازرسیش کنن-

 :تیرداد حرف دارا رو تکرار و گفت
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 !منتظرم، زود باشید-

 :مراد داد زد

 !نه! نه-

تیرداد، مراد رو نگه داشت و سعی کرد آرومش کنه؛ خونریزی خیلی زیادی داشت! وضعش واقعا خیلی بد بود. 

 !شدشد، بلکه لحظه به لحظه بدتر میاما مراد آروم نمی

زده گوشیش رو داد کرده روی زمین افتاد! رویا هم ترسیده و بهتتوی همون موقعیت یهو دیدم آرشام کپ

 :توی گوشمدستم و دویید طرف آرشام. با جواب دادن گوشی، صدای نگران حوا پیچید 

 الو... جواب بدید توروخدا، هدی رو هنوز پیدا نکردید؟-

 :زده جواب دادمبهت

 .حوا منم-

 :تر شد و گفتحوا یکم آروم

 آخ ملیسا، توی این وضعیت خیلی به شنیدن صدات نیاز داشتم. باالخره بیدار شدی؟-

 :ریختم، گفتمدر حالی که اشک می

 ...نداشتم. هدیحوا، من از هیچی خبر نداشتم. خبر -

 :تند گفت

 .خوام فکرای بد بکنمهیس... نگو ملیسا، توروخدا نگو. اصال نمی-

 :های رنگ خون گرفته آرشام، گفتمیهو با دیدن زجه

 حوا، چی به آرشام گفتی؟-

 :سکوت کرد و جواب نداد. گفتم

 .د یه چیزی بگو حوا-

 :ریزه، گفتکردم اشکاش میآروم در حالی که حس می

 .م مرد. اون طاقت نیاوردآرتا-

 !شک شدم! بدجورم شک شدم! وای که االن تازه فهمیدم آرشام چه حسی داره. برادر دو قلوش از دست رفت

 :حوا هم بغضش ترکید و با گریه گفت

 ...که آن هم زیر دستای من ترسم از اینترسم ملیسا. خیلی میمی-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         242 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

 :اشکام رو پس زدم و گفتم

 !جوری نگو. نگو خواهری، نگودیگه این کنم توحوا، خواهش می-

شد. گوشی از دستم یهو با دیدن داد مراد و یه جسم خونی که با احتیاط وارد کشتی کردن، دیگه نفهمیدم چی

افتاد و دوییدم سمت اون جسم. هدی من، شنا بلد بود! ناباورانه نگاهم رو به جسمی دادم که تیرداد روش رو 

نمایان شد. روی لباسش یه رد خون بود؛ اما نه! سرش، سرش به جایی خورده بود. کنار زد و چهره خونی هدی 

 .بیهوش شده بود و نتونسته بود خودش رو نجات بده

آروم با ترس دستای سردش رو گرفتم و سعی کردم با دستای لرزونم نبضش رو بگیرم. انگشتم رو روی مچش 

 .ترسیدمفشار دادم! هم استرس داشتم هم می

های کوچیکی رو روی دستم حس کردم. با تمام وجودم از ته قلبم لبخند زدم. رو به مراد گذشت، ضربه یکم که

کرد، با لبخند سری تکون دادم. مراد هم باالخره آروم شد و خوشحال، تند که روبروم بود و با استرس نگاهم می

که قبل از صدای بالگرد باالی سرم  به دارا و تیرداد که باالی سرم بودن سری تکون داد و منم آخرین چیزی

 :شنیدم، صدای دارا بود که به حوا گفت

 .حوا نترس دیگه. هدی زندس، پیداش کردیم-

 .بعدشم مراد با همون وضعش هدی رو بلند کرد و همه رفتیم سمت همون بالگرد

*** 

 حوا

 :گفتمنفس راحتی کشیدم و با کنار رفتن ماسک روی صورتم، لبخندم نمایان شد. مطمئن 

 .به بخش منقلشش کنین-

وقتی تایید بقیه رو دیدم، وایستادم تا بند کاور پزشکیم از پشت باز بشه و بعد با سرعت دوییدم سمت روشویی. 

شه، دستام شه و بازم سرپا میکه حال آن خوب میشد! آن رو خدا بهم برگردوند. با فکر این هنوزم باورم نمی

دم بیرون. تا از اتاق عمل اومدم بیرون، درست همون موقع یه دختر که سرش رو شستم و بعد از اتاق عمل ز

خونی بود روی برانکارد از جلوم رد شد. فقط برای یه لحظه چهرهش رو دیدم. فقط یه لحظه؛ اما اون دختر شبیه 

 هدی بود. بود؟

پشت سرشون دویید و کردن و طولی نکشید که مراد با ترس، نگاهم رو کشوندم به مسیری که داشتن طی می

 .دویید، جلوم ظاهر شدای گریون درحالی که میملیسا هم با چهره

 :آروم گفتم
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 این... این... هدی بود؟-

 :ها هم همون لحظه، به ما رسیدن و دارا در جوابم گفتدارا و بچه

 .آره. اون هدی بود؛ ولی سرش به یه جایی خورده-

 :و پرستارها رفتم؛ که یهو مانعم شدن. ملتسمانه گفتمبا گفتن نه ناخودآگاهم، پشت سر دکترها 

 .کنم. من باید حضور داشته باشم، من تو دو عمل قبلی هم بودمخواهش می-

 .ولی با یادآوری مرگ آرتام، بازهم حالم بد شد! خدا خودش به آرشام صبر بده

 :روم گفتدکتر روبه

 .مغز احتیاج داریم شه خانم محسنی، این تخصص شما نیست؛ ما به جراحنمی-

 :چنان ادامه دادمهم

 ...آخه-

های مشکی گرفتم، تا رسیدم به مراد. بستن، که پایی مانعش شد. نگاهم رو از اون کفشداشتن در رو می

 :جوری هنوز سرپا هست، بهش خیره، شدم که دیدم قاطعانه گفتکه مراد چهزده از اینبهت

 !ون باید توی عمل حضور داشته باشن؛ حتی اگر کاری نکننخانم محسنی از نیروهای ما هستن، ایش-

 :دکتره که از لحن مراد جا خورده بود، کشید کنار و گفت

 .بله سرگرد-

 :با نگاهم ازش تشکر کردم، که با لکنت گفت

 .حوا، نذار هدی... بالیی سرش بیاد-

 :هام بشم؛ گفتمکردم، مانع ریزش اشکدرحالی که سعی می

 .کنمبرای خواهرم می تمام تالشم رو-

 :همون موقع، که مراد دستش رو گذاشت روی دیوار که تیرداد محکم دستش رو کشید و گفت

 .مراد؛ بسه دیگه لجبازی نکن، تو تیر خوردی پسر! آروم بگیر-

نگاهم رو از تیرداد و مراد گرفتم و پشت سر دکترها رفتم تو اتاق عمل. دکتر هدی، درحالی که دستکشش رو 

 :وشید، گفتپمی

 .خانم محسنی، لطفا آماده بشید. وضعیت خیلی حیاتیه-

بغضم رو پس زدم و رفتم توی اتاق استریلزه. یه بار دیگه دستم رو شستم و دستکش پوشیدم. ماسکم رو که 

تونستم من قول تونستم دست خالی بیرون بیام، نمیهای خیسم کردم و راه افتادم. من نمیزدم، نگاهی به چشم
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ه بودم. تو اتاق عمل، همه آماده عمل هدی بودن. عملی سختی، که باید لـ*ـخته خون ایجاده شده رو از تو داد

چاقو جراحی( توسط دکتر )آوردیم. ضربان قلب و فشارش رو چک کردیم و با گرفتن مس، سر هدی بیرون می

متر ایجاد کردم و ند سانتیبین رو برداشتم و خیلی آروم، برش کوچکی درحد چهدی کارمون شروع شد. ذره

ها فاصله گذاشتیم. عرق سرد رو پیشونیم رو با دستم پاک کردم. هدی، چرا بین دیواره بعد با کلمپ کوخر،

تونی تنهایی بری! خون اضافی رو خارج طوری شد؟ ما قول دادیم، حتی مرگمون هم باهم باشه. تو نمیاین

اره شده بود و لـ*ـخته خون ایجاد کرده. با یه سوزن رباتیک کردیم، که بالخره به مویرگی رسیدیم؛ که پ

 .ی خون رو خارج کردیملـ*ـخته

 .حوا بیا مسابقه، هورزاد خسته شده از بس که خوابیده-

 :ای رفت و گفتهمون موقع، هلیا هم با اسبش یورتمه

 .من که میام-

 .نشستم رو خزان و با سکوت، نوازشش کردم

 : گفتن هلیا شروع کردن به تاختن؛ ولی هدی ایستاده بود. کالهم رو دادم باال و گفتمملیسا و مبینا، با حاال

 خواستی؟مگه مسابقه نمی-

 :گفت

 .نه دیگه، توهم بیا مسابقه-

 .خندیدم و افسار خزان رو محکم گرفتم و بعد باهم شروع کردیم به تاختن

رو بخیه بزنم؛ ولی یهو پارگی بیشتر شد و در هام رو پس زدم و سوزن ریز رو برداشتم، تا اون مویرگ اشک

 :یک آن، فشار هدی افت شدیدی کرد و خاطراتمون رو سرم آوار شد. دکتر هدی تند تند گفت

 .تونیم ادامه بدیم؛ باید خون تزریق کنیمبیمار خون زیادی از دست داده، نمی-

 :تند گفتم

 .هست +AB گروه خونی هدی-

 :پرستار گفت

 !نه AB اوه-

 :دوباره با حالت زاری گفتم

 .تونم بهش خون بدمهستم، اگر خیلی حیاتی باشه؛ می O من-
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 :دکتر مسن سال، نگاهی بهم کرد و گفت

 .از آشناهاش بپرسین-

 :ناخودآگاه گفتم

 .پرسممن می-

نیاز داشتم یکم هوا بخورم. این عمل هم برام خیلی سخت بود. درست، مثل عمل آن. ولی آخه عمل آن، 

موقع، دکتر هم سری تکون داده که از اتاق زدم بیرون. در رو هل دادم و اومدم تر از این بود. همونونآس

 :هاش سرازیر شدن و گفتبیرون. انقدر حالم خراب بود؛ که ملیسا تا من رو دید، اشک

 شده؟چی-

 :مراد هم برگشت سمتم و آروم گفت

 شد؟چی-

 :به آرومی گفتم

 .خون نیاز داریم برید آزمایش بدید، به-

هم راه وقفه رفت. مندارا سری تکون داد و سعی کرد ملیسا رو آروم نگه داره. مراد هم با شنیدن حرفم، بی

هام رو بستم و افتادم، دنبال پرستاری که باهام بود. باهاش رفتم تو اتاق کناری، تا ازم آزمایش بگیره. چشم

شه این داستان به خوبی یم شباهت الزم رو داشته باشه؟ چی میشد، گروه خوننشستم رو صندلی. خدایا چی می

 !خوایمخوام بازی کنیم، دیگه نمیتموم بشه؟ خدایا به خودت قسم؛ دیگه نمی

شدت داشت گیج پرستار اومد چیزی به من بگه، که یه پرستار دیگه وارد شد و یه برگه رو داد دستش. سرم به

 :رفت؛ ولی بلند شدم و گفتممی

 شد؟ه، چیچی-

 :مراد هم کالفه اومد تو اتاق و گفت

 شد؟باز چی-

 :پرستار، لبخندی زد و گفت

 .گروه خونی ملیسا خانم، هماهنگه-

لبخندی بی جونی زدم، که مرادهم نفسی از سر آسودگی کشید. راه افتادم و دوباره وارد اتاق عمل شدم. بعد 

رسید. لبخندی زدم و راه افتادم سمت دستگاه پمپی، که  استریلزه، مجدد وارد اتاق شدم که دیدم؛ بسته خون

کرد. تنظیمش کردم که دکتر با گذاشتن سوزن بخیه روی قیچی، زود مویرگ رو بخیه ها میخون رو وارد رگ
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ای بست. فقط بخیه سر مونده بود، تا ی نازک مغز رو با دستگاه منگنهزد و بعد باندهای گازی رو گذاشت و رویه

 .های لرزونم گرفتم، که یهو دستگاه شروع کرد به بوق بوق زدنحت بکشیم. سوزن رو تو دستیه نفس را

 !تونی زیر دست من بمیریمعرفت تو نمینه، نه! هدی، لعنتی، خودخواه، بی

 :دکتر داد زد

 .دستگاه دفیبریالتور رو روشن کنید. زود، زود-

 !وپنجاهصدوپنجاه! دویست! دویست

هام سرازیر شدن. اما بعد چند تا شوک، دکتر دستگاه شوک رو گذاشت کنار و آروم ه اشکسوزن رو انداختم، ک

 :گفت

 .دستگاه رو خاموش کنید-

 :داد زدم

 .نه، نه... شوک سیصد-

 :دکتر گفت

 .اون ریسکه، ممکنه به قلبش فشار بیاد-

 :دستگاه رو گذاشتم رو سیصد و گفتم

 .مرگه؛ یه طرفش زندگیکار ما سر و تهش مرگه، اما این یه طرفش -

 :داد زدم

 !حاال-

 :با گریه، دستگاه شوک رو گذاشتم و گفتم

 !دم برگردهدی؛ به روزهای خوبمون، قسمت می-

 !خیر گذشت. هدی برگشتو بعد دیدم، که یه باره صدای قلبش شروع به تپیدن شد. وای خدا! به

 .جونی زدم و با خودم گفتم، مرسی بامعرفتلبخند بی

*** 

 ملیسا

 :در الک قرمز رو بستم و گذاشتم روی میز کنار تـ*ـخت هدی و بعد زمزمه کردم

 .مونه دیگه این همه دوری. بسه دو هفته تو رو خواب دیدیم، عزیزمهدی خواهری، بس-

 :وار ادامه دادمهام رو بستم و زمزمههاش، چشمسرم رو گذاشتم روی دست



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         247 

 

98کاربر انجمن رمان  Hannaneh | مرگ . خطر.رمان هیجان  

مون شده. از وقتی اومدیم ایران. همه ناراحت، کما، بدترین روزهای زندگی این دو هفته، از وقتی که تو رفتی تو-

خنده. من که کارم شده نشستن باال سرت و بهت زل زدن، داراهم شده پرستار کس نمیهمه عصبین، دیگه هیچ

بدتر،  هاسره، دنبال این دکتره و اون دکتره. از اونهم پریشونِ. حوا هم که یهمن. از پریشونیِ من، اون

ها؛ مراده! ها که از چیزی خبر نداشتن یهو باخبر شدن. ولی بازهم، بدتر از اینخانوادت هم چشم انتظارتن؛ اون

فهمیم به معنی واقعی داغون شده؛ داغونه اون خیلی عوض شده، خیلی زیاد! شاید ما خیلی نشناسیمش، ولی می

شه، حتی تیرداد کنه و یا یهو عصبی میه. یا سکوت میکنزنه به پنجره و سکوت میسره زل میداغون! فقط یه

گه مراد عوض شده. مثل االن، که منتظره بعد ما بیاد تو. بازهم بدتر، حال آرشام هست. آرشام، برادر هم می

 .دوقلوش رو از دست داده. برادرش، جلوی چشمش ولش کرد و رفت. االن فقط اون مونده و رویا

موضوع رو فهمیدن. طاقت نیاوردیم هدی، بهشون گفتیم. مبینا و هلیا؛ با رادمان و  یهم دخترها هم، همهبعدش

ها هستیم؛ که ما رو به ها، ما منتظر دادگاه اون عوضیی اینجا. و در کنار همهدانیال یکم دیگه، دوباره میان این

ها کمه. کمه، برای ا، برای اونهاین روز انداختن. هرچند، هال هم مرد. اون مرد و سانگ هم زخمی شد. ولی این

 !هایی؛ که هزار تا خانواده رو مثل ما بدبخت کردناون

شد، رو کردم بهش؛ که آن رو فرستاد پیش هاش داشت از خستگی بسته میبا باز شدن در توسط حوا؛ که چشم

ونی چه داستانی دونستی آرتام عاشق حوا شده بود؟ آخ اگه بدها و خودش اومد تو. آخ هدی، میمراد و بچه

 !شد

 :رو به حوا، زمزمه کردم

 شد چه خبر؟حوا، چی-

 :حوا اومد نزدیکم و گفت

 امشب یه دکتر از اروپا،-

 :با دیدن قیافه بهت زده حوا، گفتم

 .حوا؟ حوا حرف بزن-

 :و گفت ای کرد به هدیاشاره

 .شنوههام رو میهدی، یه عکس العملی نشون داد. اون، اون حرف-

 .هاش چکیدهدی کردم، که دیدم یک قطره اشک، از گوشه چشمش رو گونهنگاهی به 

 :آروم گفتم
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 !دیروزهم این اتفاق افتاد-

حوا با بهت نگاهم کرد و دویید طرف هدی و عالئمش رو چک کرد. همون موقع، درحالی که دست هدی، توی 

 .هاش رو تکون دادهام حس کردم یکی از انگشتدست

 :با ذوق گفتم

 .وا دستش رو تکون دادحوا، ح-

 :هاحوا نگاهم کرد، با شوق دویید طرف بچه

 .هوش میادها، مراد، دکتر، بیایید لطفا! هدی، هدی داره بهبچه-

 :هاش رو باز کرد. از خوشحالی، یهو جیغ زدمنگاهم رو دوختم به هدی که دیدم، آروم آروم الی پلک

 !بیدار شد... بیدار شد-

ور هم، حوا رفت اون سمت هدی. نشست کنار تختش و اون و محکم فشرد. از اون هام رو گرفتدارا، دست

 :دستش رو گرفت و با بغض گفت

 !هدی، بالخره آجی. بالخره بیدار شدی-

هم تکونی خورد و سر جاش نشست. دستش رو کرد الی موهاش و به همه مشتاق به هدی نگاه کردیم، که اون

های خیره و زانو زده بود. مراد، جلوی تـ*ـخت هدی زانو زده بود. همه نگاهروش خیره شد. جایی که مراد روبه

 :بارونیمون رو به هدی دوختیم؛ که با حرفی که به زبون اورد، انگار دنیا رو روی سرمون آوار کرد

 شماها کی هستید؟-

اشکش دراومد و به  زده من و حوا درآورد. حوا،های یخهاش رو، از توی دستنگاهش رو از مراد گرفت و دست

جوری ما رو جوری؟ هدی، چهمن نگاه کرد. آن، حوا رو بلند کرد و سعی کرد آرومش کنه. ولی، ولی آخه چه

 شناسی؟نمی

 :مراد، چند قدم اومد جلو و نشست روی تـ*ـخت هدی و بعد گفت

 شناسی؟هدی، تو من رو نمی-

 :کرد. حوا زمزمه کردهدی، هم تند تند سرش رو به اطراف تکون داد و سکوت 

 .خاطر برخورد سرش با صخره، فراموشی موقت گرفته. اون ما رو، با خاطراتش فراموش کردههدی به-

 :بعد از اون، دکتری که تازه توی اتاق اومده بود، ادامه داد

 .تونید به یادش بیاریددرسته، ولی موقته. می-

کنه! هامون رو فراموش نمی، اون خاطرهکنهموش نمیهاش، توی سرم اکو شد. ولی، ولی هدی ما رو فراحرف
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 :های تندش رو بیرون داد و زمزمه کردمراد، یهو نفس

 .شم، شیئانکنم، هونگ عوضی. خودم قاتلت میخودم خفت می-

 :از رو تـ*ـخت هدی بلند شد و اسلحش رو از تو کمرش کشید بیرون، که تیرداد ایستاد جلوش و گفت

 .یا، آروم باش. هدی از تو کما بیرون اومد، اون به یادتون میارهمراد به خودت ب-

 :همین بین، هدی آروم گفت

 من چم شده؟-

 :اشکم شدت گرفت، که مراد داد زد

ها داشتن دستی دستی، جلوی چشمم فهمی؛ که اونفهمی یا نه؟ میها، این بال رو سر عشق من اوردن. میاون-

 کشتن؟عشقم رو می

 :جدا شد و دست مراد رو کشید و گفت دارا آروم ازم

مراد... آروم بگیر پسر. عشق واقعی آسون نیست، مرد! اگه عاشقی باید درد عاشقی بکشی. با هارت و پورت، -

شه با عصبانیت تصمیم بگیری. باید صبور باشی و خاطرات هدی رو به یادش بیاری. مگه من شه. نمیالکی نمی

 !م؟ مگه آسون بود پسر، مگه آسون بود؟ هان؟برای رسیدن به ملیسا صبر نکرد

مراد، دستی به صورتش کشید و نفس پر حرصش رو بیرون داد. هدی؛ با دیدن این جریانات، دستم رو چنگ 

 :زد و گفت

 شده؟به من بگو چی-

 جوریوقتی حالش رو دیدم، ناخودآگاه نشستم کنارش و سرش رو روی پام گذاشتم و به دارا خیره شدم؛ که چه

 .زد. تیرداد اسلحه مراد رو ازش گرفت و با دارا، مراد رو از اتاق بردن بیرونداشت سر مراد داد می

 :حوا، خواست بیاد سمت ما که در باز شد و چند تا دکتر و پرستار ریختن تو. پرستار رو به من گفت

 .لطفا اتاق رو ترک کنید، بزارید بیمار رو چکاب کنیم-

 :وا گفتاومدم حرفی بزنم، که ح

 .ملیسا بیا. دکتره هدی، صدامون کرده-

 :با شنیدن این حرف، لبخند کم جونی زدم و رو به هدی گفتم

 .گردیم آجیزود برمی-

هام رو بند بیارم. ما هرطور شده، هام رو پس زدم و سعی کردم گریهاین رو گفتم و زود رفتم پیش حوا. اشک
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 .گردوندیمخاطرات هدی رو برمی

 هدی

خیز شدم؛ که متوجه تابید. آروم و با تعجب، سرجام نیمهام میرو گرفتم جلوی نوری، که توی چشمدستم )

های سبز، با یه لباس حریر بلند سفیدی نشسته بودم. بوی خاک موقعیتم شد. من کجا بودم خدا؟ روی چمن

تر از همیشه، یدهم سوزانچرخیدن و خورشهای رنگی، همه جا میخیس خورده، همه جا رو پر کرده بود. پروانه

هایی رفتم، که کل اون باغ زیبا رو پر های بلند و کشیده ایستاده بود. از جام بلند شدم و به دنبال خندهپشت کوه

خندیدن. کردن و میهای کالسی نشسته بودن. به هم نگاه میتا دختر نوجوون، توی نیمکتکرده بود. پنج

شناسم؟ قدمی به سمتشون برداشتم، که دود سیاهی اومد و اون ن این هارو میهایی، صادقانه و از ته دل. مخنده

رفت باال نگاه کردم و دوییدم سمتش، ولی رفتن. زده؛ به دود سیاهی که داشت میصحنه رو ناپدید کرد. بهت

خیدم و نگاهم های چند نفر اومد. یه دور چراون یه خاطره آشنا بود، که رفت. اما ادامه داشت، دوباره صدای قدم

 به جایی خورد، که همون چند تا دختر که توی پارک نشسته بودن. دو تاشون روی یه کالسکه نشته بودن و یکی

 :ای هم اومدشون هم پشتشون ایستاده بود. یهو صدای دیگه

 (.آهنگ رفیق از علی زندوکیلی، همراه با آهنگ ادامه بدین)

 . شناسیم از بس زخم خورده تنممی-

 .شناسیم، اما منم سالم رفیقنمی

های سر به شناختمش؟ رفتم پشت درختچقدر این آهنگ آشنا بود. این قرار من با کدوم رفیق بود، که نمی

 .فلک کشیده، ایستادم و اون صحنه رو تماشا کردم

ال و با التحصیلشون رو انداختن باهای فارغزمان باهم؛ کالهاون صحنه عوض شد و دوباره، همون دخترها هم

 جا؟هم بودم. اون من بودم، اونخوشحالی جیغ کشیدن. بین دخترها، من

 . شناسیم، از بس زخم خورده تنممی

 .شناسیم، اما منم سالم رفیقنمی

 زند آن کس که،سالمتی تورا فریاد می

 .زهر ریخته چشمش درون جام رفیق

 بینم؟ها رو میمن چم شده، که دارم این

 شناسم، که یادم نمیاد؟ا میهارو از کجمن این

های پاییزی افتادم زمین. اما تموم نشد، یهو پشت سرم همون یهو سرم به شدت تیر کشید، رو زانو روی برگ
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های دو تا عروسی تو هم قاطی شد. اما دخترها نمایان شدن؛ درحالی که دوتاشون عروس شده بودن. صحنه

 .بودم هم وسط همشونو من ها بودنهم همونهنوز 

 :هام، دستم رو به سمتشون گرفتم و گفتمزمان با اشک زدن چشمهم

 شناسمتون؟من رو نجات بدید، شماها کی هستید آخه؟ من چرا نمی-

هارو چنگ زدم و با حرص بلند دفعه هم، همون دود سیاه مزاحم اومد و دخترها رو با خودش برد. چمناین

 .شدم

 . شناسیم، از بس زخم خورده تنممی

 .شناسیم، اما منم سالم رفیقنمی

 زند آن کس که،سالمتی تورا فریاد می

 .زهر ریخته چشمش درون جام رفیق

 .سوزدمیان شعله عشقی که نیست می

 .دوام رفیقشناسنامه یک عهد بی

ها عزیزهای من بودن و کسی حق نداره؛ من رو از ها خوش بودم، یعنی اونها با من و من با اوناگه اون

های زشتی داشتن یزهام جدا کنه! بلند شدم و به دنبال صداها رفتم، که یهو چند تا روح سیاه؛ که قیافهعز

که بفهمم کشید، برای اینوحشیانه از کنارم رد شدن و من رو انداختن روی زمین. درحالی که مجدد سرم تیر می

ر رو بـ*ـغل کردن و بعد اومدن سمتم. ها کین، نگاهم رو سوق دادم سمت جایی؛ که دیدم دوتاشون همدیگاین

 :شون ایستاد جلوم و گفتیکی

 .یه چیزی بگو ترسم بریزه-

 :روش زبون باز کنه، دیالوگش رو زمزمه کردمکه شخص روبهقبل از این

 !جا منتظرتهیادت نره، یکی این-

 :چنان ادامه دادمناخودآگاه دوییدم طرفش و هم

 .لی آسون بود؛ اما حاضر بودم و جرئت کردم که برات زندگی کنمحاضر نبودم برات بمیرم، چون خی-

روی همون دختر، ایستادم و بین راهم، دودهای سیاهی پیچیده بود اما واینستادم. وایسنتادم و دوییدم و روبه

 :گفتم

 .پس جرئتش رو داشته باش، که برام زنده بمونی و زندگی کنی-
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محکم بـ*ـغلش کردم، حوا رو محکم بـ*ـغل کردم. که اون یکی ها، تاکیدوار تو سرم اکو شد. اون حرف

ها. کنم، خواهریدختره، یعنی ملیسا هم هم بهمون ملحق شد. من قرار نیست بمیرم! من شماهارو ول نمی

هاشون رو محکم چسبیدم، که بین اون همهمه طوفان، مردی رو که دیدم که چهرش شدیدا برام آشنا بود. دست

تعلل رفت روی نرده و آماده بود ، دیدم اون مراده. اون مرادی، که بعد از رها شدن دستش بیوقتی دقت کردم

 :که بپره پایین. دخترها کنارم ایستادن و گفتن

 .برو-

 .هم دیگه صبر نکردم و از پشت دست مراد رو کشیدممن

 :کشیدم و گفتم

 مردن که آسونه. جرئت داری برام زندگی کنی یا نه عشقم؟-

 راوی

هایی که باهم دارید رو یادش بیارید، براش تعریف کنید یا بهش نشون بدید. ایشون که سعی کنید خاطره-

 .شه که تمام حافظش رو بدست بیارهتونه و میتونسته از کما بیاد بیرون، بنابراین صددرصد می

دهن دکتر، دیگه معطل نکردن و حوا و ملیسا در کنار مراد، دارا و آن که توی اتاق بودن، با شنیدن این حرف از 

های هدی هم بسته بعد تشکر از اتاق خارج شدن. توی اتاق هدی پر شده بود، از دکتر و پرستار و انگار چشم

 :بود. حوا رو به بقیه گفت

 .ها بیدار بشههامون رو بندازم روی مانیتور اتاقش، تا با اونها و فیلمرم عکسمن می-

 :، گفتتر شدهمراد که یکم آروم

 .بارهداره بارون می-

 :ملیسا هم تند اضافه کرد

 .رم آهنگمون رو بزارم توی باند اتاقهم میبارون، بارون قرار ما هست. پس من، من-

ها خبر نداشتن، که بتونن حافظه هدی رو برگردونن. اوندخترها؛ به سرعت هرکدوم طرفی رفتن، به امید این

جنگه تا بمونه. مراد طبق عادتش رفت و جلوی شیشه اتاق جنگه. میمیهدی هم داره برای مرگ و زندگی 

ایستاد. ساعدش رو گذاشت روی پیشونیش و سکوت کرد. این کارش شده بود. توقع این بار و این غم سنگین 

 .رو نداشت. تحمل نداشت بعد از فوت پدر و مادرش، بازهم وابسته یکی بشه و بخوان اون رو ازش بگیرن

 :م گفتمراد آرو
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 !چه کرده عشق تو با من، هدی. فقط بیا و ببین

 :دارا اومد نزدیک مراد و گفت

 .مراد، انقدر خودخوری نکن پسر، قوی باش، قوی بمون-

شناخت، کس دیگه ساعت و زمان نمیها پر بود. هیچهرچند حرف دارا حق بود؛ اما گوش مراد هم از این حرف

 :زمان با هم از دو جهت رسیدن و گفتنیسا و حوا همفقط همه عجله داشتن و هول بودن. مل

 .درست شد-

 .و بعد نگاهی به هم، با مراد وارد اتاق شدن

 .ها بیدار شده بودهدی هم، با شنیدن صدای آهنگ و نور فیلم

 .شناسیم از بس زخم خورده تنممی

 .ها قاطی شده بودفیلماتاق، هوای عجیبی داشت. صدای بارون با صدای آهنگ، بوی خاک با بوی عود و 

 .شناسیم، اما منم سالم رفیقنمی

 .این آهنگ قرار دخترها بود

دفعه با بهت حوا که دستگیر در رو پیچوند و رفت داخل. وقتی رفت، نگاه هدی روش ثابت موند. ولی انگار این

 .کردنگاه نمی

 زند آن کس که،سالمتی تورا فریاد می

 .مرادی که انگار از آتیش عشقش، صد سال پیرتر شده بودپشت سر دخترها، مراد اومد تو. 

 .زهر ریخته چشمش درون جام رفیق

 .سوزدمیان شعله عشقی، که نیست می

 .حوا و ملیسا رفتن کنار هدی و بعد دارا و آن هم، به اون دوتا ملحق شدن

 .دوام رفیقشناسنامه یک عهد بی

ها مدتی برای هم حکم رویا هم وارد شدن. به هرحال، این بچهدر اتاق بسته نشده بود، که تیرداد با آرشام و 

 .خانواده رو داشتن

 .چون ابر غرش ما حکم بغض و باران است

 :جا که رسید، هدی به آرومی گفتبه این

 .هامون. گریه نکن ملیسابارون، قرار ما بود، نه قرار چشم-

 :گویندجاست، که میو این
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 .ده بماندو جهان گریست، تا مهربانی زن-

 .های ناتمام رفیقرسیده فصل گریه

هاش رو بارونی کرده هاش رو اشک زد. اما اشک شوق، این اشک شوق بود که حاال چشمملیسا، بار دیگه چشم

 .بود

 .مرام رفیقدلم گرفته از این شهر، شهر بی

 :هدی، دست حوا رو گرفت و گفت

 .حوام، بسه. گریه نکن-

 .ام رفیقاز این جماعت در فکر انتق

 .نگاه بین همه به گردش دراومد

 .جا انتقام بگیرهولی دیگه قرار نبود، کسی این

 .ریزی خسته شده بودنها؛ واقعا از خون و خونی این آدمجا همهبسه دیگه، این

 .اعتبار گریه کنمکجای این شب، شب بی

 .ه نگاهش توی نگاه هدی گره خوردروی هدی تکیه داده بود، سرش رو اورد باال کمراد که به دیوار روبه

 .ی کدام رفیقبه روی امنیت شانه

 .زده و آروم آروم؛ به سمتش قدم برداشتبا دراز شدن دست هدی به سمت مراد، مراد بهت

 .فهمدنگو غریبه غمت را چرا نمی

 .فهمدکه حال و روز تورا آشنا نمی

 .چهار نفر نمایان شد. هلیا با رادمان و مبینا با دانیالبار در باز شد و قامت شد، که اینمراد داشت نزدیک می

 دهی احوال نابسامان را،چه شرح می

 .هاش چرخوندزده نگاهش رو بین دوستهدی که اشکش دراومده بود، بهت

 .فهمدکه هر که بغض ندارد تورا نمی

 .جونی، به دخترها اشاره کردمراد کشید کنار و با لبخند بی

 .ام به شماگالیهبه یادگار بماند 

تا هم همون پنجای نگذشت، که بازهاش رو برای دخترها باز کرد. ثانیههاش خندید و دستهدی بین اشک

 .دختر؛ بعد این همه ماجرا، بالخره کنار هم قرار گرفتن
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 .ام به شماکه اعتماد ندارم به سایه

 .به هرچه درد که دارم قسم قسم به شما

 :هدی به آرومی گفت

 .عشق، به این خوف و رجاهاست رفیق مزه-

 :ملیسا، خندید و گفت

 نشدم راهی این چشمه که سیراب شوم،-

 :حوا هم گفت

 .ترین لـ*ـذت دنیاست رفیقتشنگی، خاص-

 .رسم به شماکه هر چقدر بنویسم نمی

 .مرام رفیقدلم گرفته از این شهر، شهر بی

 :ای ناتموم. هدی به آرومی زمزمه کردهچقدر حرف داشتن، چقدر گله و شکایت و چقدر خنده

 .مرسی که هستید-

 .از این جماعت در فکر انتقام رفیق

 :بار دیگه نگاه بین همشون گره خورد، که هلیا گفت

 .وقت نباید بدون خبر جایی بریدوقت، هیچدیگه هیچ-

 :مبینا اضافه کرد

 !جا دخترهاهیچ-

 .اعتبار گریه کنمکجای این شب، شب بی

 :به سختی رضایت به جدا شدن دادن، هدی گفت حاال که

 .این آخرین بار بود-

 .ی کدام رفیقبه روی امنیت شانه

 :ای به مراد کرد و گفتبا تموم شدن آهنگ، ملیسا دست دخترها رو کشید و اشاره

کشیدن، بهم دخترها؛ بیاین وقت زیاده برای مرور خاطرات، ولی االن باید بزاریم دو تا عاشق که بد درد عاشقی -

 .برسن

 .که اتاق خالی شد، مراد اومد و کنار هدی نشستهدی لبخندی زد و سرش رو انداخت پایین. بعد از این

 :هدی زمزمه کرد
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 !مراد-

 :های هدی و ادامه دادمراد هم بالخره خندید و دستش رو گذاشت روی لـ*ـب

 نه مرادم نه مریدم،-

 نه سپیدم نه سیاهم،

 گوییو نه چنانم، که تو 

 .بلکه من همان عاشق می پرستم

 :هدی هم گفت

 .هم آن لیالی معشوقمچون تو مجنون عاشقی، من-

*** 

 «حوا»

که قاضی دادگاه بیاد، نگاهم رو بین همه حضار چرخوندم. نفس عمیقی کشیدم و وارد جایگاهم شدم. قبل از این

 .شدناین ماجراها تموم میی شد بعد یک ماه، همهاگه امروز هم با خوبی و خوشی تموم می

جا، منتظر این جلسه بودن. البته بماند که مراد، هدی رو دست به سر کرده و قالش گذاشته. امروز همه این

شه. ولی خب دونم، اگه بفهمه ما اومدیم و اون رو جا گذاشتیم، مطمئنا از دستمون عصبانی میهرچند خوب می

اون هنوز حالش خوب نشده. هدی اول صبح خواب بود، که من و ملیسا  شد بزاریم هدی بیاد.حق با مراده، نمی

از پیشش اومدیم. البته دخترها و مامانش هم پیششن ولی، اگه بود من هم حس بهتری داشتم. اما سعی کردم 

ها رو کف دستشون بزارم. بعد از دیدن لبخند خاطر انتقام هدی هم که شده، سر پا بمونم و حق این عوضیبه

ئن ملیسا، لباسم رو مرتب کردم و صاف ایستادم. من پروانه وکالت داشتم، اما این اولین بار بود؛که یه مطم

خواستم خودم خواستم برای عشقم بجنگم. میپرونده رو قبول کرده بودم. من این پرونده رو گرفتم، چون می

اما بازهم باید این حکم رسمی بشه و  گناهه. آن توی تمام این مدت پیش ما بود،هم ثابت کنم، که آن علنا بی

مون؛ یکی یکی به ترتیب درجه وارد های پلیسکنم. توی همون لحظات، در باز شد و نفوذیمن رسمیش می

جام، جای خالی مون بود. این، بعد تیرداد، بعد آرشام، بعد رویا و بعد هم دارا، که پلیس افتخاریشدن. اول مراد

شد! از اون روزی که فهمیدم، آرتام عاشق من شده بوده، خیلی دلم قعا خیلی حس میشد. واآرتام خیلی حس می

براش سوخت. اما من اصال متوجه نبودم، چون خودم هم عاشق بودم. همون لحظه، با وارد شدن آن و بعدش کل 

رسیدم، هام یخ کردن. برای یه لحظه تهم کت بسته، رشته افکارم پاره شد و دستدار و دسته شیئان اون

کنه، آن هم که آن رو از دست بدم. چون شیئان ادعا کرده بود؛ مدارکی داره که ثابت میترسیدم از این
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باهاشون همکاری کرده. یعنی واقعا که، شیئان هیچ بویی از انسانیت نبرده! حتی به پسر خودش هم رحم 

جا هال هم نبود، ولی جای لبته اینکنه! اول شیئان، کنارش هونگ و پشت سرشون هم سانگ قرار گرفت. انمی

 :اون، اصال خالی نبود! شیئان نگاهش رو بین هممون چرخوند و گفت

 !هاخرم بدبختتونین کاری بکنید. هر حکمی بدن، با پول مینمی-

 :هام رو مشت کردم، که مراد گفتدست

 .زارم زنده بری بیرون عوضینمی-

رفت، سکوت کردم که قاضی وارد شد. همه به احترام ژه میدرحالی که صدای پوزخندش بدجور توی سرم ر

دادگاه، بلند شدن و با به صدا در اومدن صدای چکش؛ سکوت فضارو احاطه کرد. قاضی نفسی کشید و شروع 

 :کرد

 ...خب پرونده مربوط، به امیر اسکندری یا لی شیئان-

 :رو کرد به من و گفت

 .ت شده و نشده ایشون رو بشنومخوام کل اتهامات ثابخب خانم محسنی، می-

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

های بسیاری داشتند، که چنین پسرشون جرمجناب قاضی؛ آقای شیئان به همراه برادر، برادر زادشون و هم-

هایی که با فرمولی کامال غیراصولی و مضر، توی کره که با کمک یک پلیس خیانتکار اون عبارتند از؛ تولید قرص

تونیم به قاچاق اعضای بدن، جعل هویت، خروج های بعدی این باند، میرو وارد ایران کرده بودن. از اتهامها رو 

 .غیرقانونی، باج گیری، کشتار جمعی و فردی رو نام ببریم

 :تر گفتمهمون موقع، صدای اعتراض وکیل شیئان بلند شد؛ که صدام رو بردم باال و محکم

ز کارمون هم صادر شده؛ مدارک محکمه پسندی خدمتتون دادیم، که حتی من به همراه گروهم، که مجو-

 .ها و محموله رو از خانم منتظری و سرگرد مختاری بشنویدتونید مجدد جزییات قرصمی

 :قاضی ابرویی باال انداخت و گفت

 ی بودن؟هایی رو دیدید که غیر اصولکنید که شما قرصهاتون رو تایید میخانم منتظری، آیا صحت حرف-

 :نگاهم رو به ملیسا دادم، که درحالی که استرس داشت؛ به جایگاهش رفت و بعد نگاهی به من، آروم گفت

جناب قاضی، من طبق مدارکی که گزارش صحتش، توسط یک مامور اطالعاتی یعنی همکارمون خانم مفتخر -

بودم، که زیر  zایی توسط باند کرههکنم که من شاهد تولید و عرضه قرصتایید شده، بازم هم مجدد اعالم می
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 .تونست یک فرد کامال سالم رو از پا بندازهیک دقیقه؛ می

 :های روی میز قاضی کردم و گفتمای به گزارشهاش، اشارهبعد از تموم شدن حرف

 .تونید چک کنیدکنن، االن جلوتون قرار داره و میتمام مدارکی که گروه ما ازشون صبحت می-

 :کار ننشست و گفتیئان، طبق حدسیاتم؛ بیوکیل تقلبی ش

 !من اعتراض دارم جناب قاضی-

 :اجازه پریدم وسط و گفتماز حرصم، بی

 .طبق ماده صد و هشت قانون اساسی؛ شما برای مدارکی که گزارش اثبات دارن، حق اعتراض ندارید-

 .دهاش رو گرفته بواین رو گفتم و زل زدم به وکیل شیئان، که خون جلوی چشم

 :همون موقع، قاضی هم رو به من گفت

 .شم از دادگاه بیرونتون کنملطفا، نظم دادگاه رو رعایت کنید و اگر نه مجبور می-

 .هم خندیدم و سری تکون دادمخندید، مننگاهم وقتی به آن خورد که داشت می

 :بعد گفتم

 .خوامبله، عذر می-

 :قاضی گذشت، رو کرد به مراد و گفت هایای که از بررسیحدود پونزده یا بیست ثانیه

 کنید؟هارو تایید میسرگرد مختاری، شما به عنوان رهبر این تیم اعظامی؛ شاهد تمام این قضایا بودید و این-

 :مراد به سرعت نور، محکم گفت

 .کنمبله جناب قاضی، تایید می-

 :قاضی ادامه داد

 گه چیه؟اتهام مورد قبوله، بنویس دخترم. خب و اتهامات دی-

 :نگاهم رو بین مراد، دارا و ملیسا چرخوندم و گفتم

ی کشته شدن مرموز دو افسر پلیس به طور غیر چنین پنج سال پیش، پروندهجناب قاضی، دو سال پیش و هم-

تونیم ثابت کنیم که فوت پدر سرگرد مختاری و پلیس عادی بسته شده؛ که با مدارکی که پیدا کردیم می

 .شها مربوط به این باند میافتخاری گروه م

 :وکیل شیئان، بالفاصله گفت

 .شه دوباره بازرسیش کردجناب قاضی، این پرونده بسته شده و نمی-

 :قاضی سری تکون داد و گفت
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 ، چه دفاعی دارید از اتهامتون بکنید خانم محسنی؟اعتراض وارده-

 :که قصد حرف زدن کرده بود، زودتر خودم گفتمتو یه لحظه زبونم بند اومد، اما وقتی نگاهم به مراد خورد؛ 

 جناب قاضی، ما همون پلیس خیانتکاری رو پیدا کردیم؛ که به دستور آقای لی یا آقای اسکندری پدر آقای-

 .دارا فاتحی رو به قتل رسونده

 :قاضی با تعجب رو به نگهبان در گفت

 .شاهد رو بیارید-

می که به زور از دست مراد و دارا کشیدیم بیرون وارد دادگاه شد. آور، بالخره چهره زخبعد چند ثانیه دلهره

 :هونگ زمزمه کرد

 !امکان نداره... تو... تو باید مرده باشی-

کرد که کرد و با استرس؛ به شیئان نگاه میهاش رو زیر و رو مینگاهم رو به وکیل شیئان دادم، که تند تند برگه

 :دی زدم که اون افسر پلیس سر جاش قرار گرفت. قاضی گفتداد. پوزخننفسش رو با حرص بیرون می

 ...خب، خب آقای-

 :نگاهی به مدارک زیر دستش کرد و ادامه داد

 .دونی رو تعریف کنآقای حاتمی، هر چی می-

ی خشمگینشون، دونم پسرا چه بالیی سرش آوردن که حاتمی اول نگاهی به اونا انداخت و بعد دیدن قیافهنمی

 :عین بلبل شروع کرد به حرف زدنبدون تعلل 

انگیز پولی که قرار بود گیرم بیاد، محمولشون رو رد کردم؛ جناب قاضی من اول فقط یک بار با پیشنهاد وسوسه-

های بعد قبول نکردم. وقتی فهمیدم سرهنگ فاتحی رد آقای اسکندری رو گرفته دیگه قبول نکردم اما از دفعه

کشه. ن بچم تهدیدم کرد. گفت اگه سرهنگ فاتحی رو نکشم، اون بچم رو میکه آقای اسکندری با جوتا این

خاطر همین هم قبول کردم و این کار رو هم انجام تونستم بکنم توی اون موقعیت؟ به کار میمنم ترسیدم. چی

 ...دادم؛ اما

 :اومد ادامه بده که وکیل شیئان گفت

 .جناب قاضی من اعتراض دارم، این حرفا دروغن-

 .ی من به این آدم پول دادن تا الکی حرف بزنهاکی پروندهش

 :اومدم حرفی بزنم که قاضی گفت
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 زنی؟ها رو میپس چرا االن به جای دو سال پیش این حرف-

 :حاتمی سرش رو انداخت پایین و گفت

نی از سرگرد مختاری بچم رو نجات داد. از موقعی که دیگه آقای اسکندری عاملی برای تهدیدم نداشت یع-

خدا جناب سرگرد مطلعن، حتی برای دستگیری هم من  همین ماه پیش من کامال با پلیس همکاری کردم. به

 .نقش بازی کردم

 :توی بهترین موقعیت گفتم

ای که آقای حاتمی برای کشتن سرهنگ جناب قاضی گزارش پزشک قانونی مرتبط با جراحت گلوله با اسلحه-

 .استفاده کرده تطابق داره

 :تی حاتمی از جایگاهش خارج شد، قاضی گفتوق

 .اتهام وارده، بنویس دختر-

 :یهو وکیل شیئان گفت

 .جناب قاضی موکل من اتهامی داره که مورد قبول نیست-

 :قاضی که عصبانی شده بود گفت

 و اون چیه؟-

 :وکیل شیئان با رضایت گفت

جناب اسکندری حمله کردن و ایشون رو  خاطر خصومت شخصی به دختر سرگرد مختاری توی این عملیات به-

 .به قتل رسوندن

 شن. واقعا عجب بی رحمایی هستن! مراد بی دلیل هال رو کشت؟شد؟ عجب آدمایی پیدا میچی؟ چی

که مدرکی از زمان کشته شدن هال نداریم، اونا خاطر اینکار کرده؟ فقط به دونید که هال چییعنی شماها نمی

خوردم ، قاضی مراد رو احضار کرد و ضد ما بکنن. در حالی که داشتن خون خودم رو می خوان این جریان رومی

 :گفت

 چه دفاعی دارید؟ کارتون رو قبول دارید؟-

 :مراد با عصبانیت گفت

جناب قاضی، لی هال قصد سوء قصد به خانم مفتخر رو داشتن که من رسیدم. کار ما دفاع از خود بود و نه چیز -

 .ایدیگه

 :دادم ادامه
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جا حضور پیدا کنه، و اگرنه شهادت جناب قاضی سر همین عملیات خانم مفتخر آسیب دیده و نتونسته این -

 .ایشون هم هست

 :قاضی چونش رو خاروند که وکیل شیئان بازم پرید وسط و گفت

ه ده کجناب قاضی، موکل من خانم مفتخر رو بعد از کشتن شدن دخترشون سالم دیدن و این نشون می-

ادعاشون بی اساسه. در ضمن آقای لی آن از این ماجرا و سوء قصد به خواهرشون خبر داشتن؛ ولی کاری 

 !نکردن

 :کردن. اومدم حرفی بزنم که قاضی گفتواقعا که! باز داشتن بحث آن رو باز می

 .کنیمدر مورد این اتهام بعد از پنج دقیقه استراحت بحث می-

بور به سکوتمون کرد. با دیدن پوزخند رو اعصاب وکیل شیئان، بدون نگاه به با این حرف دهنم رو بست و مج

شدن. اومدم برم که ها که داشتن از اتاق خارج میهای کریه بقیشون، راهم رو گرفتم و رفتم پیش بچهقیافه

 :گه و آن هم عصبانی جوابش رو داددیدم هونگ داره با پوزخند چیزی رو به آن می

 .خودت بسوزه عمو جونتو دلت به حال -

 :دست آن رو کشیدم و گفتم

 .آن، بیا بریم-

 :وقتی من رو دید سکوت کرد. پشتش رو کرد به اونا و خودشم دستم رو گرفت و گفت

 .جا واقعا اصال جای ما نیستبریم، این -

 :از در که خارج شدیم، رو بهش گفتم

 گفت که عصبانی شدی؟آن، هونگ بهت چی-

 :و موهام رو کنار زد، من رو نشوند روی صندلی و گفت سرش رو آورد باال

 خواستی بگه؟سری اراجیف، چی می یه-

 :وقتی دیدم ناراحته، گفتم

 ...االن به خاطر اونا ناراحتی که ممکنه حکم-

 :حرفم رو قطع کرد و گفت

تونن بهت آسیب میآره یه زمانی بابام رو دوست داشتم؛ ولی کسایی که دوسشون داری تنها کسایی هستند که -

بزنن. البته بابای من، کسی بود که توی بچگیم دوسش داشتم. اون فقط به من آسیب نزد، فقط از من سوء 
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 .استفاده نکرد بلکه اون مادرم رو هم کشت و یه عالمه آدم دیگه رو هم بیچاره کرد

 :زده گفتمبهت

 .بزننجام که نذارم بهت آسیب زنم، من این ولی من بهت آسیب نمی-

وقتی نگاهش رنگ تعجب گرفت، سرم رو انداختم پایین و سکوت کردم. بعد چند ثانیه یهو سرم رو آورد باال و 

 :گفت

ی دخترایی که من فقط دوستت ندارم، من عاشقتم حوا. من بیشتر از خودم بهت اطمینان دارم، چون تو با همه-

 .شناسم فرق داریمی

 :خندیدم و گفتم

 شناسی؟می پس تو دختر زیاد-

 :اونم خندش گرفت و گفت

 .شناسمبعد تو دیگه نمی-

 :ها اومد، آن گفتوقتی صدای حرفای بچه

 .بیا ببینیم چه خبره-

 :منم با دیدنشون تند سر تکون دادم که وقتی نزدیکشون شدیم دیدم تیرداد رو به مراد گفت

 .کننتعلیق می مراد، اگه نتونیم قاضی رو راضی کنیم اونا با این بهونه تو رو-

 :مراد دستی توی موهاش کشید و گفت

 .تونه برای اونا حکم اعدام بگیرهبه جهنم! مهم نیست، مهم اینه که حوا می-

 :نگاهش رو داد به من و گفت

 گیریم دیگه مگه نه؟می-

 :آب گلوم رو قورت دادم و گفتم

 .دونم؛ ولی امیدوارمب بازم... نمیبا توجه به این اتهامایی که قاضی قبول کرد باید بگیریم؛ اما خ-

 :ملیسا گفت

 .ها از هدی یه عالمه تماس و پیام دارمهی وای، بچه-

 :گفتم

 .چرا گوشیت رو روشن کردی؟ حتما بیدار شده و فهمیده جاش گذاشتیم-

 :مراد گفت
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 ...کهم مگر ایندونه کدوم دادگاهیحتی اگرم بفهمه نمی-

 :یهو دارا گفت

 .گوشی ملیسا رو ردیابی کنهکه مگر این-

 :مراد گفت

 .ملیسا زود خاموشش کن تا دیر نشده-

ی سالن تا گوشیش رو خاموش ملیسا هم سری تکون داد؛ ولی انگار چیزی دید که رفت کنار دارا توی گوشه

 :کنه. همین حین تیرداد هم گفت

 .شیالبته اگه بیاد. اگه بیاد؛ مراد بی شک تو تبرئه می-

 :ن برگشت سمت تیرداد و گفتمراد خشمگی

 !شم. اگرم نشدم هم مهم نیستکار بمونم تبرعه می الزم به اومدن هدی نیست. من اگه قرار باشه توی این-

 .ی دوم رو اعالم کردسکوت بدی حاکم شده بود که سرباز جوون جلوی در دادگاه، اون رو شکست و آغاز نیمه

 :رو به همه گفتم

 .ها بیایید بریمبچه-

 :آن از پشتم گفت

 .بریم، دیگه چیزی نمونده تا آخر این بازی-

پسرا همزمان به آن نگاه کردن که با کشیده شدن دستم توسط ملیسا، منم راه افتادم و دوباره همگی سر جاهای 

 :خودمون وایسادیم. دقایقی بعد قاضی هم وارد شد و بعد از کوبیده شدن چکشش گفت

 .واردهرسیم به کل اتهامات خب می-

 :شدش رو توی دست گرفت و شروع کرد به خوندنکاتب قاضی، متنای نوشته

هایی مرگبار نظیر قرص اگز هستند. عالوه بر این، این باند متهم به تولید و توضیع قرص :Zاتهامات باند کره-

 .گیری، کشتار جمعی و فردی، جعل هویت و خروج غیر قانونی نیز هستندایشان متهم به جرم باج

 .جوشید، چون هنوز حکم آن و مراد مونده بوددونستم خوشحال باشم یا ناراحت. دلم مثل سیروسرکه مینمی

ها نگاه کنم. قاضی از جا بلند شد و این یعنی حکم دادگاه، ما هم به تبعیت از اون بلند حتی جرئت نکردم به بچه

 :شدیم که گفت

 ...اولین حکم دادگاه برای سرگرد مختاری-
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ادامه بده که یهو سر و صدایی توی سالن پیچید. چون چشمام رو بسته بودم شخص رو ندیدم؛ ولی بالفاصله  اومد

بین اون همه سر و صدا، صدای هدی رو تشخیص دادم. هدی! چشمام رو باز کردم که دیدم در یهو باز شد و با 

مراد کل سالن رو در بر گرفت.  زده به همراه هدی گفتن متعجبی نگاهای بهتنمایان شدن قامت هدی، همه

 :زد، نگهبان رو کنار زد و رو به قاضی گفتنفس میهدی در حالی که نفس

 .اجازه وارد شدم؛ ولی لطفا صبر کنید من باید شهادت بدمجناب قاضی واقعا متاسفم که بین دادگاه و بی -

 :قاضی که عصبانی شده بود، گفت

شم دارید یهو وارد بشید. اگه مانع نظم دادگاه بشید مجبور میشه خانم، شما کی هستید؟ اجازه ننمی-

 .بازداشتتون کنم

 :هدی سرسختانه پافشاری کرد و گفت

جناب قاضی پای زندگی یک فرد بی گنـ*ـاه در میونه، فکر نکنم شما دوست داشته باشید شکی توی عدالتتون -

 .به وجود بیاد و یا دینی گردنتون بمونه

 :دم گرفت و توی دلم گفتمتوی این وضعیت خن

 .کنیهدی داری بالنسبت خرش می-

 :هدی کنار رفت و بعد از ورود تیمسار و آقای پورنسب گفت

 .در ضمن، من هدی مفتخر عضو این تیم اعزامی و دانشجوی دانشگاه شریف هستم-

 :ی تیمسار و آشنایی که انگار از قبل با آقای پورنسب داشت، گفتقاضی با دیدن درجه

 .خب! فقط زودتر بفرماییدخیلی-

 :تیمسار گفت

 .خب انگار اتهاماتی به سرگرد مختاری وارد شده-

هدی با اون حالش چشمکی بهم زد و بعد رد کردن نگاهش بین همه، توی جایگاه شهادت قرار گرفت که قاضی 

 :گفت

قصد قرار داده. شما چه  وکیل شما ادعا داره که سرگرد مختاری برای دفاع از شما، لی هال رو مورد سوء-

 شهادتی در این مورد دارید؟

 :هدی سرش رو آورد باال و گفت

هال اون شب وقتی من توی یکی از اتاقای کشتی بودم بهم حمله کرد و قصد جون من رو کرد. اونم به دلیل -
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لی همون موقع که تازه خبردار شده بود کسی که تمام مدت به دستگاهشون نفوذ سایبری کرده، من بودم؛ واین

 .سرگرد مختاری هم رسید

 :مکثی کرد و بعد تبسم ملیحی گفت

ها رو طی یک فیلم ایشون من رو نجات دادن. در ضمن من توی ساعتم دوربین داشتم و تمام اون صحنه-

 کردیم بر اثر سقوط منهم که از قبل این فیلم دست شما نبوده اینه که ما فکر می مدت دارم. دلیل اینکوتاه

تونید اون ها رو بازیابی کنم و حاال شما میتوی آب توسط آقایون این باند، فیلم پاک شده؛ اما بعد تونستم اون

 .تابتون مشاهده کنیدرو توی لپ

 .تاب بودخاطر این هدی دیشب سرش توی لپشد. پس به واو! باورم نمی

 :گفتتابش خیره شد. مکثی کرد و قاضی ابرویی باال انداخت و به لپ

 .مایلم ببینم-

 :هدی هم با رضایت دست به ساعتش برد و گفت

 !حتما-

 :، قاضی گفتبعد از چند دقیقه که هدی مطمئن چشماش رو بسته بود

هایی وضوح داره. آیا شما قابلیت این رو داشتید که خودتون این وضوح رو ویرایش کنید یا انگار یه قسمت-

 که فیلم تقلبیه؟این

 :خشنودی اومد چیزی بگه که آقای پورنسب بلند شد و گفت وکیل شیئان با

جناب قاضی، من تمام سوابق دانشجوم رو که سطحش هکر نخبه هست رو توی این پرونده دارم. مایلید اینم -

 بررسی کنید؟

قاضی سکوت کرد که تیمسار پرونده رو گرفت و داد دست نگهبان قاضی. قاضی وسوسه شد و بعد نگاهی به 

 :گفتپرونده 

 !تاییده-

 :لبخندی روی صورتامون نقش بست که برای بار آخر چکش قاضی به صدا در اومد

 !حکم دادگاه-

 :بعد از ایستادن مجددمون، قاضی گفت

های الزم ونودوپنج قانون آیین مدنی: برای دستگیری و تعیین مجازات، تمامی مدرکبر اساس ماده دویست-
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وچهار قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای افراد ساس ماده صدوپنجاهبرای اثبات موجوده و دادگاه بر ا

 :ی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز صادر کرده که به شرح ذیل استاین باند حکمی با نظارت نماینده

د. شونبا این شرایط آقای اسکندری یا همون لی شیئان، برادرشون و پسر برادرشون به اعدام محکوم می

همچنین آقای لی آن که وکیل آقای شیئان ادعایی بی اساس کرده بود که ایشون باهاشون همکاری کرده، رد 

 .شوندشه و همچنین سرگرد مختاری هم تبرعه اعالم میمی

خواست اومد. واقعا دلم میبا خشنودی نگاهامون ردوبدل شد که بار دیگه صدای وکیل شیئان داشت در می

که دیشب مدارک جعل اسم این وکیل رو هم درآوردم؛ ولی تحویل دادم؟  صبر کن ببینم، من خفش کنم! البته

نه، وای! من اون رو جا گذاشتم. وای خدا، نه! با نفرت بهش نگاه کردم که هدی پرید وسط اعتراض دارمش و 

 :گفت

دن وکیل که نشون میراستی جناب قاضی نزدیک بود یادم بره، من و خانم محسنی مدارکی رو تهیه کردیم -

 .جناب شیئان جعل اسم کردن و یک وکیل واقعی نیستن

شدم، هدی با خنده پرونده رو دستم داد و منم اون رو تحویل مرگ میدر حالی که داشتم از خوشحالی ذوق

 .قاضی دادم

 :قاضی بدبخت که خسته شده بود، گفت

و این آقا باید در صورت مجرم بودنشون مجازات  این مربوط به من نیست؛ ولی این مدارک باید حتما بررسی-

 ...الحساببشن پس فعال علل

 :داد، گفترو به وکیل شیئان که با دستپاچگی داشت یه چیزیایی رو توضیح می

 !ایشون بازداشتن-

 :کنان گفتمنزده ساکت شد و بعد منوکیل شیئان بهت

 ...من... من-

 :به هدی گفتپوزخندی زدم که همون موقع یهو سانگ رو 

 .مردیتو باید االن مرده بودی. تو باید می-

 :ملیسا دست هدی رو کشید و گفت

مردی. هر چند حاال هم به زودی بهش انگار مخت ایراد پیدا کرده، چون این تویی که باید همراه با هال می-

 .شیملحق می
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 :آن اومد سراغ من و گفت

 .جا تمومه، بریم خیلی خب دیگه کار ما این-

رفتیم بهتر بود. تا پامون به بیرون جا می سری تکون دادم و به ملیسا و هدی ملحق شدم. هر چی زودتر از این

 :در رسید، هدی رو بـ*ـغل کردم و با مهربونی گفتم

 .واقعا مرسی که پرونده رو آوردی-

 :نگاهی به صورتش کردم که هنوز زخم کوچیکی کنار سرش یادگار بود. خندید و گفت

 .کاری نکردم که. تمومش زحمتای خودت بود-

 :خندید، گفتمراد هم که باالخره داشت می

 !شیم نه؟دختر تو حالت خوب نبودما حریف هر کی بشیم، حریف تو یکی نمی-

 :درازی کرد و گفتهدی زبون

 .من با همتون قهر بودمکنم. اِ... راستی یادم رفت قدر من رو لوس کنید با همتون قهر میخدا یه بار دیگه اینبه -

 :ملیسا با لبخند گفت

 .البته جز من-

 :هدی دستش رو گرفت سمت ملیسا و گفت

 !یس، دقیقا-

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 دقیقا چرا؟-

 :ملیسا سرش رو انداخت پایین و خودش رو زد به کوچه علی چپ که خود هدی به آرومی گفت

رفتم سراغ گوشیاتون که دیدم خاموشه. پس بدوبدو رفتم سراغ تیمسار  واال وقتی بیدار شدم و دیدم نیستید،-

که اونم گفت برو دنبال آقای پورنسب تا منم بیام. توی همین موقعیت که دنبال آدرس دادگاه بودم، گوشی 

ملیسا جونم روشن شد. منم که از قبل، یعنی از وقتی تیمسار بهم گفت کجایین از طریق دوربین مداربسته 

طوری دیدم و بعدش ملیسا رو قسم دادم که گوشیت رو خاموش کردی، نکردی و این چی رو می اه، همهدادگ

 .شد که از حرفاتون و خبرای دادگاه هم مطلع شدم

 :مراد دستی به صورتش کشید و با خنده رو به ملیسا گفت

 !ای خدا، شما قرار بود گوشیتون رو خاموش کنید ملیسا خانم-

 :کرد و گفت اِهمِهمهدی ا
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 شدی، حواست بود؟الکی تعلیق میبه آجی من حرف زدی، نزدی! درضمن، تو داشتی الکی-

 :دفعه مراد ابرویی باال انداخت و گفتاین

 .نچ، نبود-

 :همه همزمان خندمون گرفت که دارا یهو گفت

 .جایی دعوتیم خب، خب! بیایید بریم که شب همگی یه-

 :بین خنده با لکنت گفتم

 خبره؟چه -

 :ای به تیرداد کرد و گفتدارا اشاره

 .شب خواستگاری داریم-

 :ملیسا هم خندید و گفت

 .وای! واقعا؟ مبارکه-

 :تیرداد هم با خنده گفت

 .ها برام دعا کنیدبچه-

 :هامون، هدی دستم رو کشید و گفتبین خنده

 .بریم خواهری-

 :و بعد ادامه داد

 !پس شب جشن خواستگاری داریم، چه شود-

*** 

 هدی

ای زدم و مثل قرقی از زیر دست آرایشگر در اومدم. با به صدا در اومدن زنگ در سالن آرایشگاه، جیغ خفه

قدر زود دو ماه گذشت. این دو ماه بعد این همه ماجرا، دوییدم سمت اتاق کناری که حوا توش بود. واقعا چه

. در جواب به غرغرای آرایشگرم از فکرام دست برخالف اون استرسا و خطراش، خیلی با آرامش و زیبا گذشت

 :کشیدم و االن میامی گفتم. در اتاق حوا رو باز کردم که درست روبروم در اومد. ناخودآگاه گفتم

 !واو-

و نگاهی از پایین به باال بهش انداختم. لباسامون به عنوان ساقدوشای عروس تقریبا یک شکل بود؛ اما خب برای 

جا ی نازکی داشت و روی سـ*ـینش با حریر صورتی کار شده بود تا باالی کمرش و از اون مثال لباس حوا بندا
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رسید. وقتی کت صورتیش رو تنش کرد، برگشت سمتم دار داشت که تا روی مچ پاهاش میبه بعد یه دامن پف

ی که کنار بافت مانند ریزو اومد بگه بیا بریم که یهو سکوت کرد و بهم خیره شد. نگاهم رو از گیره سر گل

 :نازک آبشاری که از کنار سرش تا پایین موهای مواجش بود، گرفتم و گفتم

 .گم آقا داماد اومدخانم خوشگله، می-

 :قدی و زمزمه کردحوا دویید سمتم و من رو برگردوند سمت آینه

 .خدا به داد آقا مراد برسه-

 .خندم گرفت و به خودم نگاهی انداختم

صورتی کمرنگ بود؛ اما برای من مدلش دکلته بود و دور کمرش یه نوار کمربند  س دخترالباس منم همرنگ لبا

تر از حوا بود؛ اما اونم پفای قشنگی داشت که لباس رو خیلی توی چشم مانند داشت. دامن من یکم افتاده

ر سرم زد و آورد. همون موقع آرایشگر من، با هول جلوم وایساد و یه تل نازک سفیدرنگ روی بافت دومی

 :گفت

 .خب خانم خوشگال دیگه تکمیل شدید-

 :خندیدم و پالتوی خزدارم رو از آرایشگر گرفتم و به حوا گفتم

 .بدو بریم سراغ ملیسا-

 :کیف دستی سفیدش رو گرفت دستش و گفت

 .وای آره بدو بریم-

 :که منم عزم رفتن کنم، دخترا رو صدا زدمقبل از این

 یایید؟دخترا، هلیا، مبینا، نم-

پفیش پرید وسط آرایشگاه. موهاش که عین هممون مدل باز بود، پرید باال و یهو دیدم هلیا هم با اون لباس پف

 :همزمان گفت

 .من نمیام تا اینکه رادی جونم بیاد دنبالم-

 :دار و بندای حریری با موهای باز کوتاهش اومد بیرون و گفتمبینا هم با اون لباس پف

 .مده، االن زنگ زدولی دانیالم او-

 :خندم گرفت و گفتم

 .هلیا لوس نشو، بیا بریم عروس خانم منتظره. تو نازات رو سر عروسی خودت کردی-

 :حوا خندید و گفت
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 !وای دخترا، ملیسا-

آروم با صدای کفشاش که شده بود، هام پالتوم رو پوشیدم و برگشتم سمت ملیسا که داشت آرومبین خنده

اومد. لباس عروس ملیسا واقعا محشرش کرده بود. لباسش از ه از اتاق خودش بیرون میطنین سالن آرایشگا

های گیپوری پوشیده بودن. با اون تور بلند جلوی سـ*ـینه تا کمر گیپورکاری بود و کل آستیناش رو هم گل

خاطر دامن رسید دیگه حرفی برای تحسین نمونده بود. لباسش به گیپوریش که از باالی تاجش تا زمین می

 .های ما بود؛ اما مدل موهاش برعکس هممون جمع بوددارش مثل لباسپف

دار روی موهاش قرار گرفته بود. یهو یکی از دستیارای آرایشگرا سوتی در واقع یه شنیون بود که یه تاج نگین

 :زد و گفت

 .واو! چه ساقدوشایی! چه عروسی! وای وای-

 :ملیسا خندید و آروم گفت

 .قدر شماها ماه شدیندخترا؟ وای چهخوب شدم -

 :هلیا بیخیال حرفی که زد، شد و بدوبدو رفت سراغ ملیسا. کاله شنلش رو گذاشت روی سرش و گفت

 .جا بمون عروس خانم تا ما دخترا یکم آقا داماد رو دق بدیم همین-

 :سه تا گفت با این حرفش، آرایشگرا بلند دست زدن که هلیا هم پالتوش رو برداشت و رو به ما

 .بریم دخترا-

 :حوا خندید و گفت

 .گفتی که خانم خانمااالن یه چیز دیگه می-

 :هلیا ایشی گفت که مبینا هم حاضر شد و گفت

 .یه چیزی پروند دیگه-

 :با خنده جلوتر از همشون راه افتادم و دنبال خودم کشوندمشون. رو به ملیسا گفتم

 !جا بمونعزیزم همین -

 :خجالت خندید و گفتملیسا هم با 

 .باشه-

 :حوا هلم داد و گفت

 .وای بریم دیگه-
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 :خودم رو مرتب کردم و گفتم

 .اِ هولم نکن-

ها باال رفتیم. اومدم در رو باز کنم که یهو برگشتم و خندیدیم، مثال خیلی موقر از پلهگفتیم و میدر حالی که می

 :رو به مبینا گفتم

 .و بروگفتی دانیال اومده دیگه، اول ت-

 :مبینا هم با خنده گفت

 اِ من برم؟-

 :حوا اومد پشت من و گفت

 .آره دیگه، عزیزم بجنب-

 .با نگاهای خندون ما، مبینا پالتوی سفیدش رو پوشید. پشت چشمی برامون نازک کرد و در رو باز کرد

به ترتیب جلوی در با باز شدن در، همزمان هفت تا سر چرخید سمتون. از این ترتیب هممون خندمون گرفت و 

ای و یه وایسادیم. دانیال که نفر چهارم توی صف بود، با دیدن مبینا جلوی در با یه دست کت و شلوار قهوه

 :کروات جلوش ظاهر شد و دارای بدبخت رو که منتظر ایستاده بود، کنار زد و گفت

 .خانم منه، بکش کنار آقا دارا-

تونستم این حرکتش بدجور خندم گرفته بود، طوری که اصال نمیدارا هم بیچاره سری تکون داد و رفت. از 

کنه، نخندم. زیرچشمی نگاهی به مراد انداختم که خدایی خیلی خوشتیپ شده بود؛ اما وقتی دیدم داره نگام می

 :نگام رو با خنده دزدیدم. دانیال دستی توی موهای خرماییش کشید و دستش رو آورد جلو. گفت

 بانو، بریم؟-

 :ا خندید و گفتمبین

 .آره عزیزم بریم-

 :ای بارم کرد و گفتهای ناتموم من و حوا، هلیا سقلمهوسط خنده

 .رفت! جدی جدی مبینا رفت-

 :خندم رو خوردم و گفتم

 زنی؟اون رفت، چرا من رو می-

 :هلیا هم خندش گرفت و گفت
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 مبینا خانم، عروس رو راهی نکرده رفتی؟-

 :ر رو برای مبینا باز کرد. خودشم وایساد جلوی ماشین که مبینا گفتدانیال چشمکی برامون زد و د

 .خب بیایین دیگه-

ی افسوس تکون داد که بالفاصله رادمانم که نفر پنجم بود، با یه دست کت و شلوار هلیا با حرص سری به نشونه

 :بند ستش، جلوی هلیا وایساد و گفتسبز لجنی تیره و ساس

 .بیا ما هم بریم خب بانو منم هستم دیگه،-

 :هلیا که متوجه رادمان نشده بود، یهو خندید و گفت

 .وای عزیزم خوش اومدی، بریم-

 :یهو گفتم

 جانم؟-

 .کار دانیال برای مبینا، برای هلیا هم تکرار شد دقیقا همون

 صبر کن ببینم، شماها هماهنگ کردید؟-

 :آرشام و تیرداد از ته صف گفتن

 .بله-

 :ای روشن تیرداد رو دیدم، با چشمکی گفتمآرشام و کت و شلوار قهوهای وقتی تیپ سرمه

 !آها پس شماها هم منتظرید-

 :حوا خندید و اومد رویا رو صدا کنه که یهو رویا خودش پیداش شد و درحالی که گوشی دستش بود گفت

 کجایی آرشی؟-

های ما راهش رو گرفت و خنده اما یهو با دیدن آرشام جلوی در حرف توی دهنش خشک شد و بدون توجه به

 :قدم شد. رو به حوا گفتمبا آرشام هم

 .بدو زینب رو صدا کن-

کردم که زینب هم ها رو بررسی میحوا شنیده و نشنیده بدوبدو رفت تا نامزد تیرداد رو صدا کنه. داشتم بچه

 :رسید. خندید و رو به من گفت

 خوب شدم هدی؟-

اومد. چشمای درشت سبزی داشت و بانمک بود. در واقع ازش خوشم می دروغ نگم زینب، هم دختر خوبی هم

ای ماکسی بود. اومدم حرفی بزنم که حوا راهیش موهای کوتاه مشکی. لباس امروزش هم که یه پیراهن نقره
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 :کرد و گفت

 .بدو برو از تیرداد بپرس-

تادم که منتظر آدا بود. اونم که فامیل آدا که ماشاال این جا همه آمادن، یهو یاد یوسف افهامون از اینبین خنده

 :بود، با خجالت وایساد جلوی در و گفت

 دید؟آدا رو به من نمی-

 :نگاهی به تیپ آبی کمرنگش با کروات سفیدش انداختم و زیر لـ*ـب به حوا گفتم

 .حاال آدا رو صدا کن-

 :حوا هم خندید و گفت

 .شهاالن خودش پیداش می-

 :دم و گفتمای به یوسف کراشاره

 .قدر این بدبخت رو منتظر نذارشه، برو ایننمی-

 :ولوچش رو آویزون کرد و گفتلـ*ـب

 !سوزه خب خودت برورم، دلت میدیگه نمی-

از حالتش خندم گرفت. ایشی بهش گفتم و رفتم داخل سالن. با دیدن آدا که مثبت یک گروه ما بود و لباسشم با 

 :ما ست بود، گفتم

 .قا یوسف منتظرتوننآدا جون، آ-

 :آدا با خجالت، پالتوی صورتیش رو پوشید و گفت

 .االن میام عزیزم-

با این حرف همه همزمان سوت و جیغی کشیدن که نگاهم به ملیسا افتاد. با استرس جلوی آینه ایستاده بود. با 

 :اومدن آدا، ملیسا که تازه من رو دید، گفت

 من نیام؟-

 :با خنده گفتم

 .ر من بیاچرا، پشت س-

 :دست آدا رو که گرفتم، گفت

 واقعا بیام دیگه؟-
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 :گفتم

 !تابلو نکنی ها-

 :تندتند سری تکون داد. منم با آدا دوباره به سوی باال همراه شدم که صدای حوا رو شنیدم

 !نخیر نمیام-

 :مراد هم صداش در اومد و گفت

 .خانما ما رو یادشون رفته دادا-

 :ره گفتآن هم سری تکون داد و دوبا

 .چرا عزیزم، بیا بریم-

 :حوا خندید و گفت

 .که شوهر ندارم، نمیاممن -

 :با این حرفش، رسیدم باال و حوا رو کنار زدم. آدا رو آوردم جلو و به یوسف گفتم

 .اینم آدا خانم-

 :دخترا دستی زدن که یوسف هم آدا رو همراهی کرد. مراد گفت

 !اِهماِهم-

 .مونده خیره شدمباال انداختم و به اون سه تا پسر باقیبا اخمی ظاهری ابرویی 

آقا دارا که همون اول دکش کردیم. یه داماد سیاه و سفید خوشتیپ شده بود و در کنارش آن هم یه دست کت 

و شلوار خاکستری و یه پاپیون قرمز زده بود و همچنان امیدوار به حوا خیره شده بود. در آخر هم نگاهم رو به 

 :بند مشکی پوشیده بود. گفتمدم که یه دست کت و شلوار آبی کاربنی با پاپیون سفید و ساسمراد دا

 جانم عزیزم، کاری داشتی؟-

مراد با خنده مشتی به آن زد و اومد جلوم. یک دونه شاخه گل قرمزی که همشون توی جیب کتشون داشتن رو 

 :جلوم گرفت و گفت

 بریم؟-

از دستش گل رو گرفتم و آروم بوش کردم. بعد توی یه حرکت گل رو خندم گرفت و یه قدم اومدم جلو. 

 :گذاشتم سرجاش. با چشمکی به حوا ادامه دادم

 .منم شوهر ندارم-

دفعه اون مشتی بار مراد کرد که یهو ویندوزاشون راه ی مراد، ذوق کرده بود اینآن که از دیدن قیافه پنچرشده
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 :افتاد و با هم گفتن

 .پس ما هم مجردیم-

 :این رو که گفتن، من و حوا همزمان گفتیم

 .شماها نامزد دارین-

 :ها باال گرفت که آن گفتی بچهی همهیهو صدای خنده

 پس ما هم بریم؟-

 :حوا نگاهی به من کرد که با خنده سری تکون دادم. دستام رو از دو طرف به باال و پایین باز کردم و گفتم

 .اول عروس، آقایون-

کار من توسط حوا، باالخره ملیسا هم از در آرایشگاه بیرون اومد. دارای بدبخت با دیدن ملیسا اول  بعد از تکرار

وجور کرد و جلوی ملیسا ایستاد. همزمان با صدای کار نزدیک بود پس بیافته که باالخره خودش رو جمع

با فیلمبردار راهی ماشین  ها، دارا تور ملیسا رو از توی صورتش کنار زد و دستش رو گرفت. بعد همراهدست

 .عروس شدن

 :مراد دست من و آن هم دست حوا رو گرفت و با هم گفتن

 بریم؟-

 :حوا نگاهی بهم کرد که لبخندی زدم و گفتم

 .ساقدوشا به پیش-

ی باالخره همه راهی ماشینامون شدیم که به ترتیب پشت سر ماشین عروس قرار گرفته بود. در واقع توی جاده

دو کنار هم، هر جلوی آرایشگاه بود، ماشین عروسی وسط پارک شده بود و بقیه ماشینامون دوبهباریکی که 

کدوم کنار آسفالت پارک شده بودن. ماشین آن و مراد روبروی هم، ماشین دانیال و رادمان و آرشام و تیرداد 

 .م خالی بودهم رو به روی هم بود که در آخر ماشین یوسف قرار داشت. حیف که جای آرتام هنوز

 :وقتی مراد کنارم نشست، گفت

 کال باید من رو دق بدی، مگه نه؟-

 :سری براش تکون دادم و با خنده بـ*ـو*سی توی هوا براش فرستادم که اونم دستاش رو به باال گرفت و گفت

 !ای خدا، خودت به دادم برس-

 :ها، گفتمیهو با بلند شدن صدای بوق
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 .مراد برو-

 :ه رو جا زد و گفتاونم با خنده دند

 .بریم-

*** 

قدر گذشته از اون روزی که اولین بار هم دونم چهدار شدم، نمیقدر گذشته از اون روزی که رفیقدونم چهنمی

بینه؛ اما یه چیز رو خیلی قدر گذشت که حاال دوباره زندگیمون داره رنگ آرامش میدونم چهرو دیدیم و نمی

 .دونمخوب می

ی به دست آوردن چیزای ارزشمندن، سخت به دست میان، اونم خیلی سخت؛ اما قبول کنیم که مزهچیزایی که 

سخت خیلی بیشتر از چیزای آسونه، مثل داشتن یه کسی که همه جوره بهش تکیه کنی. یه کسی که حاضر باشی 

دوست داشته باشی،  گن عشق! عشق چیزیه که بتونی طرفت رو عاشقانهباهاش باشی، حتی توی جهنم. به این می

 .شناسه. چون من دو بار عاشق شدم. یه بار عاشق خواهرام و بار دیگه عاشق نامزدمعشق جنس هم نمی

 :دار توی دستم انداختم و توی دلم گفتمی ساده و نگیننگاهی به حلقه

 .هستش H.M5*1 هایالبته این وضع کل بچه-

 :مراد وقتی خندم رو دید گفت

 .واد عشقم؟ انگار تو بهتیخاالن چی دلت می-

 :لـ*ـب زدم

 !تو رو با خواهرام-

مراد توام بدون، من تورو مثل خواهرام با هیجان دوست دارم. مثل رد شدن از رودخونه، مثل وارد شدن به 

 !ی شکار ممنوع و یا مثل بریدن ترمز در سراشیبی جاده. دوست داشتنت زیباست؛ اما خطرناکمنطقه

کنم تا از کارت استعفا بدی مراد. وقتشه ما هم یه زندگی آروم رو شروع باالخره راضیت میخاطر همین هم  به

 !کنیم

ی ما هم جوریم با رسیدن به عروسی ملیسا، با نامزدی من و حوا و با متاهل بودن هلیا و مبینا، قصهجا این و تا این

 (:ایت باقیستبه سر رسید البته به پایان اومد این دفتر؛ ولی همچنان این حک

 .والسالم، نامه تمام

 چهارشنبه، دوم مهرماه سال هزاروسیصدونودونه

 ین جلد هم تموم شد. دوستان عزیزم ممنون که تا این جا همراهیم کردین. حاال این رمان و ا
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 98رمان  انجمنمنبع: 

 مرجع تایپ و دانلود رمان 98رمان 

ایپ و ت ،ایرانیان است. در صورت تمایل به هر نوع همکاری با مجموعهمحفلی دوستانه برای  98انجمن رمان 

 بر روی لینک زیر کلیک کنید: ،دل نوشته و آثار خود و یا خواندن آثار دیگران ،نشر رمان

 98در انجمن رمان عضویت                                                     
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