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 :خالصه
دید. این چیزیه که من باید دنبالش این رو شما تشخیص نمی -

 !..بگردم، چیزیه که من باید پیداش کنم
  ..حرفیه که من باید اثباتش کنم، دنیاییه که من باید درستش کنم

 .نه شما
 !  قربان

  

 : مقدمه

 .بینیم اون دنیایی نیست که تصورش رو داریمدنیایی که ما می
  .یه نفر ُمرد  تو همین لحظه
 !یکی متولد شد
 ..یکی عاشق شد

 !...یکی از عشقش دل کند
 .میخنده  یک نفر داره

 یکی داره بغضش رو قورت میده.
 ..خب شاید بشه بهش گفت دنیا

  ..خواماما اون دنیایی که من می
 (_ حس خوبه  دنیایه پر ازیه  )_
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 *دانای کل*

 !دور شو. فرار کن زود باش- 
 !مادر او بود؟کرد. اینمتعجب داشت نگاهش می

 :بار صدایی دیگر داد زداین
  !کنی؟ برو دیگهِد واستادی چی رو نگاه می - 
 :نیز پدر او نبود. با ترس داد زدنه. این -نه
 تون شده؟مامان، بابا، شما چه -

 :اش پاک کرد و گفتهای خاکیهایش را با آستیناشک
 .خوام برمجاییم؟ من میچرا ما این -

جا کنار مادرش روی زمین سخت و سرد دیگر توان نداشت؛ همان
 .دراز کشید

ها بلند شود خواست از روی آن سنگ ریزهمادرش با گریه از او می
  .و فرار کند

 .ش را باز کنداما توان آن را نداشت که حتی چشمان
 .برد، یک خواب عمیقداشت خوابش می

 .کندسنی نداشت که بفهمد خطر مرگ، تهدیدش می
رسید فرار کند، کمکی بخواهد شاید بتواند پدر و مادرش عقلش نمی

 .را نیز نجات دهد
آخی! نازی. حیفه همچین پسری رو بخوام لِه کنم. اوم، شاید بشه  -

 .ازش استفاده کرد
هایش را باز کرد و به اما با هر سختی که بود چشم طاقت نداشت.

هایش گرفت تا به ُکلت درون دستش فرد مقابلش زل زد؛ از کفش
 .رسید

 :هایش پر از اشک شد و با گریه فریاد زدتا اسلحه را دید چشم
 !مامان بابام رو نکش عوضی -
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هایی که هایش لبخندی زد. حداقل فحشی گریهمادرش در بین همه

جا به کارش گرفت در اینشان یاد میهای کوچهبچهاز 
داد سخت هایی که میهمیشه فرزندش را به خاطر فحش   آمد؛می

  .کردسرزنش می
 .اما حال؛ نیازی به سرزنش نبود. تشنه بوسیدن پسرش بود

 :مرد نگاهش را از کودک گرفت و با خشم گفتآن
 .آروم باش کوچولو  -

 :برگرداند و با داد گفترویش را به سمت افرادش 
 .مون کار دارمزوج عاشقببریدش! من هنوز با این -

  .سپس پوزخند تلخی زد
 .فایده بودکودک نالید، فریاد زد، خواهش کرد؛ اما بی

 !ها مامان بابامنکنم. عمو اونخواهش می -
 .عمو؟ تا اآلن عوضی بودم، ببریدش -

قیافه ترسناکشان دو با آنمردها با گریه پاهایش را تکان داد. آن
 .اش را گرفتند و او را کشیدندطرف بازوهای کوچک

 .داد زد، کمک خواست. اما، نتوانست کاری از پیش ببرد
مرد وحشتناک را شنید و بعد، ی آنقههاز در که بیرون رفتند، قه

 .ای که خالی شدصدای گلوله
 :اشک چشمانش را پر کرد. باصدایی خفه ناله سر داد

 !مامان، بابا. دوستون دارم -
 .هایش بسته شدجا چشمو بعد، همان
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 *دانای کل*

 .تمام تنش، کرخت و سست بود
 .در اتاقی کوچک زندانی شده بود
 !ایاتاقی که نه َدری داشت نه پنجره

 .سر زانویش زخمی بود، درد داشت
هایش باز راه خودشان را پیدا کردند و از چشمانش سوخت. اشکمی
 .اشچانه  خوردند و رسیدند بهسر 

 .دستش را سوزانده بودند. حالت یک مار کوچک
 .هایی که خورده بود صورتش سرخ و متورم شده بودبه خاطر سیلی

ای کوتاه اما ای آمد؛ نالهناگهان ناله  برید کهدرد داشت امانش را می
 .سوزناک
 !پیچیدمی ای داشت از درد مانند مار به خودورتر دختر بچهکمی آن

دختر نیز مانند نیهاد نیهاد به سمتش رفت، آری. درست بود! آن
 .کودکی بیش نبود

و با استرس اش را با زبانش کمی َتر کرد های ترک خوردهنیهاد لب
 :زیاد لب گشود

 .سالم -
  :دختر بچه ترسیده نگاهش کرد و جیغی کشید. که نیهاد فریاد زد

 .نترس! چیزی نیست -
هایی که ها را از مادرش یاد گرفته بود، شبجملهاما این کودک بود.

آمد. جیغ که بریدند و مادرش به پیش او میها امانش را میکابوس
گرفت و باصدایی کشید مادرش با آرامی در آغوشش میمی

 .گفت چیزی نیستانداز میطنین
 !با یاد مادرش چشمانش پر از اشک شد

  اآلن کجا بود؟
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 توانستند خودشان را نجات دهند؟درش میآیا مادر و پ

خواستند بود می  طور که معلومامیدوار بود بتوانند. چون آن
 .کودکان را آزار دهندآن

  :دختر بچه با ترس گفت
 !کنی؟کار میجا چیتو کی هستی؟ این -

  :نیهاد آرام دستش را جلو برد و گفت
 اسمم نیهاده. تو چی؟ -

  :و آرام گفت دختر دست در دستش گذاشت
 جایی؟من هم آدرینام. تو چرا این -
 .جانمامان بابام این -

 .حرف نیهاد، اشک در چشمان آدرینا حلقه زدبا این
 شد؟آدرینا چی -

آدرینا با آن چشمان سیاهش نگاهی به جنگل چشمان نیهاد انداخت و 
  :اش مظطرب گفتبا ترس و لحن کودکانه

جا آویزون کرده بودن. من... من  از یهها، مامان بابام رو اون -
 !ترسممی

  !حرف آدرینا، گویی نیهاد هم به خود آمد. آریبا این
 .پدر و مادر او را نیز به جایی آویزان کرده بودند

 
 

***** 
 .جا حبس بودندروزی بود آن  تقریبا  سه

گذاشتند و مجبور بودند تا روز ها برایشان کمی غذا و آب میصبح
 .از همان آب و غذا تغذیه کنند بعدی

 فهمید؟قدر میکودکی هفت ساله چه
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 .قدری که دوام هم آوردند به خاطر وجود آدرینا بودآن

که کودک بود، اما خوب از مادرش یاد گرفته بود آدرینا با این
 .گونه به فکر خورد و خوراک خودشان باشندچه

زخمی   ی ابروهایشهایشان کثیف و پاره شده بود، آدرینا بااللباس
 .شده بود

 .نیهاد زانویش و دستش که سوخته بود
 .دیدندها کودکی بیش نبودند، فقط داشتند آزار میهردوی آن

ی در شان راه داشت باز شد و فردی با قیافهَدر کوچکی که به زندان
 :هم و سوخته با فریاد گفت

 !پاشین ببینم. باید بریم پیش آقا -
که نیهاد پای راستش تیر کشید و با درد جیغ  ترس بلند شدند  با

 :با عصبانیت داد زد  هایش از اشک پر شد که مردکشید. گونه
ها رو ندارم، ی گریه و این بچه بازیگمشو بچه! من حوصله -

 .بجنب بریم
 .با درد از جایش بلند شد و دنبال مرد راه افتاد

ی دیوار توجه گذشتند که َردی بر رویداشتند از دیوار سالن می
 .نیهاد را به خود جلب کرد

 .نگاهی به َمرد جلویش انداخت، نه
 .کردنباید ریسک می
  .َرد را بررسی کنیدتوانست آنروزی دیگر می

َرد اش باعث وجود حسی نسبت به آنشاید هم، کنجکاوی کودکانه
 .روی دیوار شده بود

 !گذشتهرحال! فعال  باید از آن میبه
 !قربان؟ -

 .دو کودک را فرا گرفتترس تمام وجود آن
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 :صدای سرد و ترسناکش گفتفرهمند با آن

 خوای؟چی می -
 .ها رو آوردمبچه -

حرف سرش رو باال آورد و یه نیشخند زد. رو بهش فرهمند با این
 :گفت

 .مرخصی -
 :نگاهی به نیهاد انداخت. چشمانش برق زد و با خنده گفت

 ن!خب، عمو جو -
 
 بعد ( سال 20) 
 
  
 *نیهاد*
 
 !وای نه، بدو دیر شد -
 .باشه اومدم -باشه -

 .خوشگل بود  نگاهی به سر تا پای آدرینا انداختم. خب مثل همیشه
 ..ببین آدرینا، به یه پسر نگاه کنی می -
 .کشی من رو اگه به یه پسر نگاهه کنمباشه نیهاد فهمیدم. می -
 .آها باریکال. بپاچ بریم -

 :باز کردم و باخنده رو به آدرینا گفتم َدر خونه رو
 !ترنها مقدماول شما. خانوم - 

 :قهه زدم که آدرینا گفتبعدش هم قه
 .کوفت. بیا بابا دیر شد -

 .از راه پله پایین اومدیم و سوار ماشین شدیم



 

 

 WWW.98IA3.IR 10 نودهشتیا کاربرasra_p  .ویژهدنیای 

 

 
 !خب آقایون

 .منتظر انتقام ما باشین
 

**** 
 :ر و صدا داد زدمهمه سفشار دادم و بین اون  ایرپاد توی گوشم رو

 !آدرینا؟ کجایی؟ -
داد که آدرینا صدام کرد نشون میخشی که گوشم رو اذیت می -خش

 .شنوهرو می
 :بازم داد زدم

 !آدرینا؟ -
 :صدای آرومش تو گوشم پیچید

 .تونم حرف بزنمنیهاد وایسا بابا. وضعیت اوکی نیست، نمی -
 :یه نفس عمیق کشیدم و گفتم

 ی چندمی؟جا. طبقهکیه، میام اونجا همه چی اواین -
 :آدرینا با تندی گفت

 !نیهاد بشین سرجات -
 ی چندمی؟طبقه -

 :کشم با حرص و صدای آرومی گفتوقتی دید کنار نمی
رو داره تاریکه فلش گوشیت رو روشن کن. ی چهارم. یه راهطبقه -

رو به یه سه راهی میرسه بپیچ سمت راست! یه در مشکیه با راه
بدبختی َهکش کردم و وارد شدم. اآلن باید باز باشه، بیا تو یه  هزار

رسی به سه تا َدر. هاش که باال اومدی میسالن بزرگه. از راه پله
 .جا نبودم، باهام تماس بگیرجا وایسادم. اومدی اونمن همون

 !بعد هم تق، قطع کرد. از دست این دخترها
 کردم تا برسم به ا رو پیدا میهپلهی دوم بودم. باید راهخب، من طبقه
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 .ی چهارمطبقه

 !رفت؟پله بود. ولی کجا مییه راه  ی سالنآره خودشه! گوشه
به   رسیدپله میراهدونست اونکردم. خدا میباید ریسک می

 .ای بودهای باال یا راه دیگهطبقه
 :رفتم که یه صدا از پشتم اومدداشتم سمت راه پله می

 اب؟رید جنجایی می -
برگشتم که یه خدمتکار با لباس فرم دیدم، یه سینی هم دستش بود که 

 .روش پر از نوشیدنی بود
 :مرتب کردم و جواب دادم  سرد ُکتم روخون

  .خیر، خانم -
 :با ابروهای باال پریده جواب داد

ی چهارم! میره رسه به طبقهخواید برید نمیاون راهی که می -
پله هست. رو یه راهکه رسیدید برید داخل راهجا هم ی سوم. اونطبقه

 !ی چهارم. شب خوبی داشته باشیدتونید برید طبقهجا میاز اون
 دونست؟کردم. اون از کجا میتعجب داشتم نگاش می  با

 لو نرفته باشیم؟
قدر زیاد بود هاش اینی سوم. المصب پلهپا تند کردم و رفتم طبقه

 .شدتمومم نمی
گشتم که صدایی فردی پله میداشتم دنبال راه  و بألخره رسیدم

 .توجهم رو جلب کرد
 .گردم، چشمفرد ناشناس: بله، چشم. اآلن دنبالش می

 :بعدش هم گوشیش رو قطع کرد و شروع کرد به فحش دادن
تونه هرکاری انجام ی حمال! فک کرده فقط خودشه که میمرتیکه -

طوری به خاک سیاه ین چهبده؟! صبر کن، صبر کن آقای فرهمند؛ بب
 .نشونمتمی
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دونم کسی به رئیسش ای نبود. تا جایی که من میخب خیلی چیز تازه

 .وفادار نیست
رفتم. آدرینا منتظرم پشت یه َدر وایساده بودم و باید هرچه زودتر می

 .بود
که    پله برسمبه راه  ورکردم از کجا بپرم برم اونداشتم فکر می

  .تراس اومد تو. سر تا پا سیاه پوشیده بودزنی از َدر   یه
 :روش رو سمت َمرده گرفت و گفت

 ُکشتیش؟ -
  (بله خانم. ) مرد ناشناس -
 جسدش؟ -
 .جاسهمین -

 :زنه به شدت روش رو برگردوند و باعصبانیت زیاد فریاد زد
فهمی گاوی جا زیر یه جایی بندازش؟ تو نمیمگه من نگفتم همون -

 !جا دفن کننسر خودت هم همیننه؟! اآلن میدم 
 :اش رو سمت زنه گرفت و گفتَمرده با عصبانیت اسلحه

تونی برای من تعین تکلیف ها. شما دیگه نمیخانوم -نه دیگه خانم -
کنی. خب؟ تو موش کوچولوی فرهمندی. موشش ازش گرفته بشه به 

 کنه؟نظرت چه حالی پیدا می

 .هاش پر از اشک شده بودچشم

وقته دنبال انتقامم. از تو، از فرهمند. مامان بابام رو ُکشتین من خیلی 
هیچی نگفتم. بیست ساله، ساله ساله من رو به بازی گرفتین هیچی 

دونم تو جای مامانم رو لو دادی. تو با نگفتم، کسی ندونه من می
مامانم دوست بودی کثافت؛سگ اندازه تو بیشتر وفا داره. اما، خوب 

شوهر کثیفت، انتقام پدر مادرم رو انتقام ز اونگوش کن. از تو، ا
 گیرم. حاال اون پدر مادرشون کردی رو میهایی که بیبچهتمام اون
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 !باالها بشین و تماشا کن

 .ی ُکلتش رو کشیدبعدش هم ماشه

 

 *آدرینا*
نیهاد دیر کرده بود. از وقتی که به من زنگ زده بود، تقریبا  نیم 

 .گذشتساعتی می
 !بود؟ یعنی کجا

  .رفتمبه نظرم بلد بود از خودش محافظت کنه، من باید می
 !ولی اگه گیر افتاده باشه چی؟

به   همه سؤال به دوران افتاده بود. یک دستم روسرم از شدت این
های جا روی سرامیکسرم و دست دیگم رو به دیوار گرفتم و همون

 .مشکی رنگ نشستم
 .دایی خیلی خوشگل بودنها خکنم، سرامیکحاال که نگاه می

های طوسی زیبایی درونش داشت که با رنگشون مشکی بود و رگه
های نرم و مخملی طوسی هارمونی جالبی َدرای مشکی و فرش

 !داشت
 .از جام بلند شدم و دامن لباس شِب نارنجیم رو جمع کردم

  دونستم باید منتظر نیهاد باشم یا برم یکم دیگه مدرک جمع کنم؟نمی
 .واچم رو تنظیم کردم و با ایرپادم زنگ زدم به گوشی نیهاداپل

 !اما، در دسترس نبود. لعنتی
  .گوشیش رو سایلنت بود

ی چهارم ها رفتم تا از طبقهپلهرفتم. به سمت راهوقتی نبود، باید می
 .گیر کرد و تق. افتادم زمین  هامخارج بشم که دامن لباسم زیر کفش

طوری واسه ها. داشتم همینسرامیک خوشگلدماغم خورد به همون 
 ریز -دادم که دیدم یک نفری باال سرم داره ریزخودم ف*ح*ش می
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 .خندهمی

پاشدم و باعصبانیت   سرم رو با تعجب باال آوردم که نیهاد رو دیدم.
 :داد زدم

شدی طوری پخش زمین میخندی؟ ها؟! خودت هم همینبه چی می -
 .ترکهد داره میخندیدی؟! دماغم از درمی

 :نیهاد با خنده گفت
 .خب حاال، حرص نخور -
 .رفتمقدر دیر کردی؟ دیگه داشتم میچرا این -

 :نیهاد جدی شد و گفت
 رفتی؟کجا می -
جا که خبره. اینجا چهی سوم ببینم اونخواستم برگردم طبقهمی -

 .شیمدونم این َدرم َهک کنیم با چی مواجه میچیزی نیست، نمی
سری چیزها هم هست باید کار کنیم آدرینا. یکدونم باید چینمی -

 .ها دیر رسیدم باالواست تعریف کنم. به خاطر اون
  .چی؟ بگو -

 :نیهاد کالفه گفت
اآلن نمیشه، صبر کن برگردیم. فقط، مشخصات یه خانمی رو  -

 .خوام. باید واسم گیرش بیاریمی
 :با یه لبخند رو به نیهاد جواب دادم

 !خانوم کیه؟حله چشاته. حاال این -
 :یه دست به کراواتش کشید و یکم ُشلش کرد

خوام نه اونی خواد اَدا در بیاری، واسه همین کار خودمون مینمی -
 .کنیکه تو فک می

 :لبخندم خوابید و با حرص جواب دادم
 !باشه بابا. نخواستیم -
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 :ام کردها راه افتادیم که نیهاد آروم صدپلهبه سمت راه

 !آدرینا؟ -
 :سرم رو چرخوندم و جواب دادم

 !هوم؟ -
 اون رو میشناسی؟ -

به سمتی که نیهاد اشاره کرده بود نگاه انداختم، قیافش برام آشنا بود. 
کت و شلوار مشکی تنش بود با پیراهن مشکی و یه پاپیون قرمز هم 

های کالج مشکیش خیلی تو چشم بودن و برق زده بود. کفش
  .زدنمی

چهره برام موهاش رو از ته تراشیده بود. اما تنها چیزی که از اون
  .آشنا بود، زخم و سوختگی روی صورتش بود

آره خودش بود، همونی که بیست سال پیش ما رو پیش فرهمند  -آره
  .مون دادبرد و شکنجه

کنه. وقتی ی بدنم درد میها رو یادم میاد همههنوزم وقتی شکنجه
زد، وقتی به دستور فرهمند زغال الق رو به کمرم میشداشت اون 

ذاشت. هنوزم جاشون رو بدنم خودنمایی داغ روی زخمامون می
 .کردمی

 :نیهاد تکونم داد و گفت
 !شد؟آدرینا، چی -
  !هیچی. بیا بریم -هیچی -
 !شناسیش؟نگفتی، می -

 :بازوم رو بغل کردم و گفتم  هامبا دست
 .آره به نظرم -

 :ای متفکر گفتبا قیافه  نیهاد
 کنم یه جایی شناسمش. احساس میکنم میمن هم احساس می -
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  !دیدمش

همون مردیه که ما رو پیش فرهمند برد.  نیهاد اون، اون -
رفیق باباهامون بوده. همین َمرد جاشون رو  مون کرد. اینمجازات
 .لو داده

نیهاد افتاد؛   های مشت شدهخواستم ادامه بدم که نگاهم به دستمی
جا َمرده عصبانی شده بود در حد اللیگا. یکم دیگه ادامه میدم همین

 .کردرو ِخفت می
 :واسه همین باصدایی آروم گفتم

 .نیهاد، داداش بیا بریم -
 :هاش رو تو دستم گرفتم و آروم مشتش رو باز کردمدست

م انتقام آروم باش دیگه. ببین ما واسه همون انتقام اومدیم. ما اومدی -
هایی که مثل ما شکنجه شدن. ی اونها رو بگیریم. همهبچهتموم اون
خودمون رو با   هاییم کههای فرهمند رو بدنشونه. ما همونجای زخم

هایی که با بچههر شرایطی وفق دادیم تا بتونیم، بتونیم انتقام تمام اون
 !خب؟زجر و درد بزرگ شدن رو بگیریم. نیهاد، ما باید بتونیم. 

های مشت شدش رو باز کرد و تنها به تکون دادن سرش اکتفا دست
 .کرد

 :ای کردم و آروم گفتمتک خنده
خب دیگه بیا بریم. بیشتر از این بمونیم فکر نکنم تا صبح زنده  -

 .باشیم
  .خندیدم و جلوتر از نیهاد راه افتادم

شد؛ اومد انگار دلم قرص میهای نیهاد که پشت سرم میصدای قدم
از همون بچگیش اخالقش مردونه   همیشه حامی من بود، پشتم بود.
هاش دلم خورد، وقتی همیشه با حرفبود. وقتی جای من شالق می

 .گرم بود
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 .تر بود برامدوستش داشتم، از داداش نزدیک

رومون بود و ی آخر که گذاشتم پایین پسر فرهمند روبهپام رو از پله
 .از اول مهمونی نگاهش روم بوده تا اآلنزد. داشت ما رو دید می

معذب بودم و برام سخت بود، از یک طرف هم اآلن حتما  براش 
 .کردیمکار میی باال چیسؤال پیش اومده بود که ما طبقه

 .نیهاد، پسر فرهمند داره نگامون میکنه -
 :نیهادم آروم گفت

 !که چیزی نیست آدرینا. داره سمتمون میاداین -
یهاد خندم گرفته بود. با هر بدبختی بود خندم رو کنترل از لحن ن

 :کردم و گفتم
 .شوخفه -

 :ای کرد که پسر فرهمند رسید بهموننیهادم تک خنده
 ... سالم عرض شد. بنده -

 :ی حرفش رو بگه که نیهاد پا پیش گذاشتخواست ادامهمی
  .فرهمند هستین میالدشما جناب آقای  -

 :خندید و گفت میالد
 !بله و شما؟ -
 
 *نیهاد*
  

 :آدرینا تا اومد جواب بده من گفتم
 .بنده آتیال پاشایی و ایشون آنیتا پاشایی هستن -

 :برق زد و گفت میالدهای چشم
 پس خواهر برادرین؟ -
 .خیر -
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پوکر نگاهم کرد. منتظر  میالدریز خندید و  -با جواب من آدرینا ریز

 :توضیح من بود که آدرینا دهن باز کرد
  .حال نامزدیمایشون پسر عموی بنده هستن. با این -

 :ای عصبی نگام کرد و گفتبا قیافه میالد
 .خوش اومدین -

  .کردیمکار میی باال چیدیگه به نظرم یادش رفت ما طبقه
میز   من و آدرینا زدیم زیر خنده و راه افتادیم سمت  میالد با رفتن
 .کنه و بعد هم بریم ها تا بلکه یکم طبیعی جلوهنوشیدنی

 :ها رو برداشتم و رو به آدرینا گفتمیکی از نوشیدنی
 !دونی چرا دیر کردم؟خواستم این رو بهت بگم! میمی -

 :آدرینا با تعجب گفت
 .راس میگی یادم نبود، خب توضیح بده -

ای ی سوم رو برای آدرینا تعریف کردم که با قیافهتمام اتفاقات طبقه
 :متفکر گفت

چیزهایی کنم یهزنیم. احساس میسیدیم خونه درموردش حرف میر -
 .دونمزن میدرمورد اون

 !واقعا ؟ -
 .آدرینا سرش رو تکون داد

 
**** 

 
 نیهاد مطمئنی دیگه؟ -

 :کالفه جواب دادم
پرسی. به بابا آدرینا از وقتی اومدیم خونه داری این سؤال رو می -

 گو، این عکس رو از کجا گیر خدا مطمئنم همین زنه بود. تو حاال ب
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 آوردی؟

 : روی منی روبهآدرینا سرش رو تکون داد و لم داد رو کاناپه
های فرهمند داشتی خداحافظی نوچهوقتی بیرون اومدیم تو با اون -

اومد پیش من  میالدکردی تا مثال  قضیه رو عادی جلوه بدی، می
م هم رو تونیشمارش رو بهم داد گفت هر وقت دوست داشتی می

بینی پروفایل عکسی هم که می ها. اینچرت و پرتببینیم و از این
 .تلگرامشه

 :عصبی از جام بلند شدم و داد زدم
 !ی عوضیمرتیکه -
ای. فکر کن. اگه واقعا  خود عصبیاین مهم نیست نیهاد. اآلن بی -

ها جنجال به پا ی اونزن بوده باشه و کشته شده اآلن خونهاین
 .پسره کمک کنیمباید به اون  شده!

 کدوم پسره؟ -
 .همونی که میگی به زنه شلیک کرده -
 

**** 
 
 
شو. باهاشون حرف زدم، قراره نیروی کمکی برامون آدرینا آماده -

 .بفرستن
 .حله، بریم -

هامون رو پوشیدیم و سوار ماشین شدیم. آدرینا گفته بود اون لباس
 .رو انجام بدمکنه تا من کارهای هک رانندگی می

که دوست داشتم برعکس باشه و آدرینا هک رو انجام بده، ولی با این
 .قبول کردم
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تاپم روی پای بود که یک دفعه صندلی شاگرد نشسته بودم و یه لب

 :آدرینا با تمام توانش گاز داد
 .آروم باش پشمک -

 :اما آدرینا سر مست خندید و داد زد
 .رسیمآروم باش ُدکی جون، زودتر می -

 .دختر خود دیوانه بودخندیدم و سرم رو تکون دادم، این
تاپم نزدیک کردم و کدها رو وارد کردم. سرم رو دوباره به لب

خواستم درهای خونه فرهمند رو هک کنم و واردش بشیم تا می
 .پسره رو بیرون بیاریماون

یکهو ماشین از حرکت وایساد. با شتابی که گرفته بودیم هردومون 
 .ه سمت جلو پرت شدیمب

 :حرصی داد زدم
 !آدرینا -
 .باشه، قول میدم بار آخر بوده باشه -

 .پوفی کشیدم
 !خب حاال. تونستی درها رو باز کنی؟ -

 :کالفه جواب دادم
 .جوره نمیشه وارد تنظیماتش شدمحافظ دارن، هیچ -
 .گفتی دیگهخب از همون اول می -

ماشین رو باز کردم و رو به  بعدشم عصبی از ماشین پیاده شد. َدر
 :آدرینا گفتم

 .بیا باال -
هام رو توی هم فرو بردم پشت بندش هم یک چشمک زدم و دست

 .که مثال  قالب بگیرم
 آدرینا خندید و اومد جلو. به ارتفاع دیوار نگاه کردم؛ خیلی بلند نبود
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 کردیم تا بهش برسیم.مون رو میولی بازم باید تمام تالش

ی چپش رو روی دستم گذاشت و بعد از یه نفس عمیق پای آدرینا پا
 راستش رو روی دست چپم انداخت.

شون شد که با هزار بدبختی دوباره قفلهام داشت از هم باز میدست
 کردم:

خوای زودتر کار رو انجام شکنه نمیهام داره میآدرینا دست -
 بدی؟!

 پرم.وایسا، اآلن می باشه بابا ُهلم نکن -
ی سه با جیغ شش رو شروع کرد و وقتی رسید به شمارهشمار
 ای پرید رو دیوار.خفه

 خندم گرفته بود از حرکاتش.
 هاش رو پیروزمندانه زد زیر کمرش.روی دیوار وایساد و دست

 گمشو بابا! َدر رو باز کن من هم بیام تو. -
 چپ نگاهم کرد: -چپ
 شعور.بی -

 رو واسم باز کنه. خندیدم که خودشم خندید و رفت تا َدر
 ای گذشت ولی خبری از باز شدن در نبود.ده دقیقه

 آروم صداش زدم:
 آدرینا؟ -
 هوم؟ -

 جاست گفتم:که فهمیدم همونعصبانی از این
 بابا یک ساعته من رو عالف کردی، زود باش بازش کن دیگه. -
قدر گیر کنم. میشه ایننگاه کن نیهاد. من دارم تمام تالشم رو می -
 دی؟!ن

 پوفی کشیدم و دیگه حرفی نزدم. با پاهام رو زمین خاکی ضرب 
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 گرفتم تا آدرینا بتونه َدرو باز کنه.

 
 *آدرینا*

 
َدر با کدوم عرق صورتم رو پاک کردم و دوباره مشغول شدم؛ این

 ُکد بسته شده بود خدا داند.
 کردم، دیگه بقیش دست خدا بود.داشتم تمام تالشم رو می

شدم. َعرق سرد تمام تنم رو گرفته بود که َدر با اامید میدیگه داشتم ن
 صدای تیک آرومی باز شد.

َدرو ُهل دادم که نیهاد رو دیدم با پاهاش روی زمین ضرب گرفته 
 کشید.بود و داشت رو خاکش نقاشی می

عمارت بزرگ یه خدمتکار نداشت که بیاد این، برام عجیب بود. این
 جلوی در رو تمیز کنه؟!

 صدای نیهاد به خودم اومدم:با 
 آدرینا؟! -

 و گفتم:  سرم رو بلند کردم
 هوم؟ -

نیهاد دستش رو سمتم آورد و گذاشت روی پیشونیم که درد سوزش 
 رو توی سرم احساس کردم.

 کنی؟کار مینیهاد چی -
دستش رو گرفتم و کشیدم تا از روی پیشونیم برداره که دستش رو 

 یم بیشتر شد.تر گذاشت و سوزش پیشونمحکم
 با صدای آرومی گفت:

 پیشونیت چرا زخمی شده؟! -
 دونم نیهاد، احتماال  وقتی پریدم به یه جایی خورده یه َخشنمی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 23 نودهشتیا کاربرasra_p  .ویژهدنیای 

 

 
 سوزه.انداخته. دستت رو بردار می

 دستش رو از روی پیشونیم برداشت و گفت:
 احتماال . چون سرت خاکیه! -
 اوهوم. خب بیا بریم دیگه، دیر میشه. -

 د اومد کنارم و دستم رو تند توی دستش گرفت:نیها
 بریم! -

 راه افتادیم سمت در ورودیه خونه.
موقع شب حیاط بزرگی داشتن و دور تا دورش درخت بود که اون

 رسید.خیلی ترسناک به نظر می
 به جلوی َدر ورودی رسیدیم که یک چیزی توجهم رو جلب کرد.

 زیر درختا رفتم.درخشش دست نیهاد رو ول کردم و سمت اون
 کنی؟!کار میآدرینا چی -
 وایسا اآلن میام. -

ای رسیدم زیر درخت ولی نور قطع شد. احتماال  اشتباهی چیز دیگه
 رو دیدم.

 نور درخشان شد.گشتم سمت نیهاد که دوباره اونداشتم برمی
 یه زنجیر بلند بود. میخواستم برش دارم که نیهاد گفت:

 مواظب باش. -
 یست نیهاد، صبر کن.چیزی ن -

 زنجیر رو باال آوردم که یه پالک هم باهاش باال اومد.
شد و داخلش یه گردنبند طالیی بود و پالکش یه قلب بود که باز می

 ساعت بود.
 خیلی خوشگل بود.

 نیهاد بیا این رو ببین! -
 پشت یک درخت قایم  و دست منو گرفت و  نیهاد به سمتم دوید 
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 شدیم.

 شده؟!چی -
 رش رو سمتم برگردوند:س
 هیس. -

ای نیهاد آروم ولم کرد و وقتی دید منتظر توضیحم بعد از چند دقیقه
 شروع کرد:

کردی دیدم که چند تا بادیگارد گردنبند نگاه میقتی داشتی به اونو -
ها خیلی نزدیک نشده بودن مون میان. تا وقتی که اوندارن سمت

 دویدم و با تو قایم شدیم دیگه.
 تعجب گفتم: با
ها طور دیدیشون ولی اونوقت شما وقتی جلوی َدر بودین چهونا -

 تو رو ندیدن؟
 پله روش قرار داشت دراز کرد:ای که راهدستش رو به سمت پنجره

 شون!جا دیدماز اون -

**** 
 
 *دانای کل*
 

زدن به دنبال فرد  وارد عمارت شدند و شروع کردند به گشت
 .توانست برایشان بسیار مفید باشدمیمجهولی، که 

های سلطنتی و نیهاد پشت ستونی مخفی شده بود و آدرینا پشت مبل
 .ی فرهمندای رنگ خانهبزرگ سرمه

با رفتن گروه دیگری از بادیگاردها به سمت حیاط عمارت نیهاد و 
 .ها باال رفتندآدرینا بیرون آمدند و از پله

 ی فرهمند زندانی شده باشد، پسن خانهمرد اآلن در زندااحتماال  آن
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 .دانستندنیهاد و آدرینا راه خود را می

 .ها در همین خانه زندانی بودندها پیش آنچون سال
وقتی به زیر زمین رسیدند، شروع کردند به گشتن به دنبال َدری 

 .چوبی
 :آدرینا با هیجان فریاد زد

 !جاسنیهاد پیداش کردم. این -
 .ها از هیجان باال رفته بوددوی آنآدرنالین خون هر

 .همان َدر قدیمی بود
 !طور چوبی و شکستههمان

 :نیهاد رویش را به سمت آدرینا برگرداند و گفت
 .اول من میرم، پشت سرم تو بیا -

 .آدرینا با تکان دادن سرش موافقتش را اعالم کرد
 .نیهاد َدر را که ُهل داد باز شد

زندان بزرگ فردی چون فرهمند  گونه آندر عجب بودند که چه
 ها بتوانند به راحتی داخل شوند؟شود که آنداری میگونه نگهاین

 آدرینا با صدای بسیار آرامی گفت:
 نیهاد به نظرت یه چیزی عجیب نیست؟! -

 به سمت جلو بودند جواب داد:  هایشطور که چشمنیهاد همان
 مثال  چی؟ -
همه آدم فرهمند بشیم؟! اصال  اون قدر راحت تونستیم واردچرا این -

 دوتاش نیستن از زندانش مواظبت کنن؟ واقعا  برام عجیبه.
 نیهاد در جایش ثابت ایستاد و به سمت آدرینا برگشت:

من هم برام عجیبه، ولی نگران نباش اآلن مجبوریم فقط به همدیگه  -
  اعتماد کنیم و دنبال او َمرد بگردیم.

 د و دوباره راه افتادند.آدرینا سرش را تکان دا 
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 دو قدم دیگر که جلو رفتند، باز آدرینا نیهاد را صدا زد:

 نیهاد؟! -
 بار نیهاد به سمت آدرینا چرخید و گفت:این
 بله؟ -
 نیروی کمکی ما چرا نرسید؟ -

حرف آدرینا، انگار نیهاد نیز یادش آمد که درخواست نیروی با این
 کمکی کرده بودند.

 نیهاد نیز ُکپ کرد.بار واقعا  این
 دونم. حاال بیا بریم.نمی -

 کرد گفت:آدرینا با عصبانیت و صدایی که به زور کنترلش می
 من هرچی میگم تو بگو بیا بریم. بابا من نگرانم! -

نیهاد با لبخندی آرام بخش، به شب چشمان آدرینا که برایش حکم 
 خواهر کوچکش را داشت نگاه کرد و با صدایی آرام گفت:

زارم چیزی بشه. باور کن نیروهای کمکی آدرینا من کنارتم، نمی -
 خودی ناراحت نکن. باشه؟هم میرسن، حاال خودت رو بی

 آدرینا بابغض سرش را تکان داد و راه افتادند.
 

**** 
 

 *نیهاد*
 
 چشم قربان. -

کنه. باید براش گوشیم رو قطع کردم که دیدم آدرینا داره نگاهم می
 خودی نگران نباشه.دم تا دیگه بیداتوضیح می

 یسرگرد دارایی بود. گفت که نیروهاشون دور تا دور خونه -
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کنیم خطری َمرد رو پیدا میفرهمند رو زیر نظر دارن تا ما اون

 تهدیدمون نکنه. بدو بریم.
 آدرینا نفس عمیقی کشید و دنبالم راه افتاد.

 بألخره رسیدیم.
رو بود شبیه تونل. هتر بگم یک راهبعد از َدر چوبی یک مسیر یا ب

که اون رو طی کردیم و رسیدیم به سالن اصلی که نزدیک ده تا َدر 
 داشت.

 گناه زندانی شده بودن!سری افراد بیَدرها یکتوی همه این
 واقعا  که فرهمند آدم َپستی بود.

 کنن.َمردم برای قدرت چه کارها که نمی
 ها.َگشتن اتاق سرم رو تکون دادم و شروع کردیم به

جا هیچ نگهبانی نداره و ممکنه یه تله باشه که چرا اینقضیه این
 کرد.خیلی اذیتم می

 چیز غیر قابل باور بود.یکاین

 
 

**** 
 

 .نگاهم رو سمت آدرینا برگردوندم که دیدم خوابش برده
  !طفلک خیلی خسته شده بود

اعتی بود که تو امشب هرچی بال بود سرمون اومده بود. تقریبا  سه س
  .گشتیممرتیکه میخونه دنبال اوناون

 .های عقب ماشین سوق دادمنگاهم رو به سمت صندلی
خواب بود، بألخره پیداش کرده بودیم؛ اون هم با موافقت باهامون 

 .اومد
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هیچ ها، خیلی عجیب بود. ولی سرگرد دارایی گفته بود بیی اینهمه

 .حرفی با خودمون بیاریمش
 !طور شد که من از کالنتری سر در آوردم؟چهراستی 

 !من که آرزوم پلیس شدن نبود
 
 ( فلش بک به سال پیش )
 
دونم اآلن خیلی ناراحتی. ولی اگه بخوای انتقام پدر ببین پسر، می -

 .مادرت رو بگیری باید باهامون همکاری کنی
 :کالفه سرم رو تکون دادم که سرگرد باصدای خیلی بلندی داد زد

آقا نیهاد به خودت بیا. باید بتونی باهاشون مقابله کنی. اگه  -
 !نیروهای من پشتت باشن که خیلی کارت راحت میشه! پس چته؟

 :سرم رو باال گرفتم و رو به سرگرد دارایی گفتم
  .باید بهش فکر کنم -

 .زدمآره درستش همین بود، باید با آدرینا هم حرف می
ر اتاق که با حرف سرگرد سر جام از جام بلند شدم و رفتم سمت دَ 

 :میخ شدم
من هم مثل توام. من هم دنبال انتقام از فرهمندم! ولی باید باهام  -

دونی و دونم که تو نمیهمکاری داشته باشی، چیزهایی من ازش می
 دونم. هوم؟دونی که من نمیچیزهایی تو می

  .گفتنفس عمیقی کشیدم و از اتاق خارج شدم. بد هم نمی
 .ها برای نفع خودشون هر بالیی سرش نمیارنلی باز هم، اونو

هرحال، باید با آدرینا هک اش. بهکشتمرسید میمن دستم بهش می
  .زدمحرف می

 .قضیه سهیمه. باید اطالع داشته باشهاون هم تو این
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 ( زمان حال )
 

  .کردموقت باهاشون همکاری نمیهعی! به اصرار آدرینا نبود هیچ
 .ها باشمجورهایی مجبور بودم مطیع اونی خب، یکول

مرتیکه رسیدیم جلوی در خونه و تا پام رو، روی ترمز گذاشتم اون
  .از جاش بلند شد

 !رسیدیم؟ -
 :ِکسل نگاهش کردم

  راحتی دیگه؟ -
 :که حرصم رو در بیاره یک نیشخند زد و گفتبرای این

  .دونمشی خودم میآره، مثل خونه -
نما رفت در ماشین رو باز کنه تا پیاده با یک لبخند دندون بعدش هم

طور که نگاهم به جلوم بود بشه، که قفل مرکزی رو زدم؛ و همون
 :مثل خودش با آرامش جواب دادم

 .ی خودت بدونیشی خودت نیست که خونهببین داداش، خونه -
 :روم رو سمتش برگردوندم و با نیشخند گفتم

  .یتو فقط گروگان مای -
 .سرد بودها خونحرفولی اون، خیلی بیشتر از این

 .با لبخند نگام کرد و روش رو برگردوند
 :من هم آروم روم رو سمت آدرینا برگردوندم و صداش زدم

 .پاشو، رسیدیم -
ی دهنش رو اندازه  هام تکونش دادم کهدیدم بیدار نمیشه. با دست

 .بعد بازشون کردهاش رو مالید و باز کرد و یکم چشم  گوریل
 !شده نیهاد؟هوم. چی -
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 .پاشو -

آقا ورم اونقفل مرکزی رو باز کردم و از ماشین پیاده شدم از اون
 .از ماشین پیاده شد

 !راستی، اسمش چی بود؟
 :به محض اومدن این سؤال تو ذهنم ازش پرسیدم

 اسمت چیه؟ -
 :نگاهم کرد و با یک لبخند جواب داد

 .کامیارم -
 !زنه این پسره؟هی به من لبخند میوا! چرا  

 .عجبا
 :همون لحظه آدرینا از ماشین پیاده شد و گفت

کردین من که خواب بودم فهمیدم تا دو دقیقه پیش داشتین دعوا می -
 زنین؟هم لبخند میاآلن چیه هی به

 :کامیار خندید و روش رو به سمت من برگردوند
 راستی اسم شماها چیه؟ -

درست کرد و قبل از من شروع کرد به حرف آدرینا شالش رو 
 :زدن

  . ...من آدرینام، ایشون هم -
 :دستش رو به سمت من دراز کرد که حرفش رو قطع کردم و گفتم

  .من هم نیهادم -
بعد هم دستم رو جلو آوردم تا با کامیار دست بدم که دستم رو با 

 .گرمی فشرد
ت. یکم بهش فکر کنم اسماتون آشناسجورهایی احساس میخب یک -

 .کنم شاید یادم بیاد
 .بعدش هم به داخل خونه راه افتاد



 

 

 WWW.98IA3.IR 31 نودهشتیا کاربرasra_p  .ویژهدنیای 

 

 
 :هم انداختیم که آدرینا گفتمن و آدرینا یه نگاهی به

 .عجب پروئه -
 .خندیدم و باهم به سمت خونه راه افتادیم

 
 
 *آدرینا*
 

  .پشت سر کامیار با نیهاد راه افتادیم
بود. خاکی، ساده،  خدایی از اخالق کامیار خیلی خوشم اومده

 .مهربون و راحت
هاش معلوم بود اش رو خوب ندیده بودم ولی بد هم نبود. چشمچهره

 .تیره است با موهای بلند که بسته بود
طور توی فکرهام غرق بودم که نیهاد با داد صدام زد که دو همین

 :متر پریدم هوا
  !آدرینا -

رو شدم. وا! اون ههای متعجبش روببا ترس نگاهش کردم که با چشم
 چرا تعجب کرده؟

ورتری دو ساعته دارم کجایی تو دختر؟! یه کیلومتر از فضا اون -
 .زنم بیا بریم توصدات می

 :بعدش هم نزدیکم شد و با یک صدای خیلی آروم گفت
  .ها کامیار رفته توی خونه، مواظب خودت باشی -

عمیق کشید و هام رو با آرامش باز و بسته کردم که یک نفس چشم
 .رفتیم داخل

  !هام از تعجب چهل تا شدنگاهی به ساعتم انداختم که چشم
 .ساعت چهار و نیم صبح بود
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 .شدیم بریم آگاهیتازه یادم اومده بود باید صبح زود پا می

هایی ازش که ببریمش آگاهی باید خودمون یه سؤالولی قبل از این
 .ش ما بمونهذاشت فردا پیپرسیدم؛ سرگردم که نمیمی

 .پرسیدمپس باید امشب ازش می
 .هام رو تندتر کردم و رفتم داخل اتاقمقدم

رسید طبقه بود؛ چون پولمون واقعا  نمیی من و نیهاد یکخونه
 .های گرون بخریمخونه
 .خونه هم به خاطر عمو جواد بود که داشتیمشاین

 .های بابام بود؛ همکار بودنعمو جواد یکی از دوست
خانومشون خاله ریحانه   لبخندی زدم، یادش بخیر. عمو جواد و

مون. خاله ریحانه من رو خیلی دوست داشت اومدن خونهخیلی می
 .دار بشنتونستن بچهچون خودشون نمی

 .هام رو بستمخودم رو انداختم رو تختم و چشم
خواستم خوابم ببره و تا آخرین حد امکان به زور نمی
 .کردمرو کنترل میهوشیاریم   داشتم

 
 
 *نیهاد*
 
 

  .پرسیدمسری سؤال از کامیار میباید یک
دادم؛ و اگه تحویلش بدم سرگرد مطمئنا  فردا باید تحویلش می

 .اشزاره ببینمنمی
اومد. همیشه با منطق وقت از پلیس بودن خوشم نمیواسه همینه هیچ

 .خودشون پیش میرن و کسی واسشون مهم نیست
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به سمت اتاقی که توش کامیار رو زندانی کرده   شدم و از جام بلند
 .بودیم رفتم

 !شایدم بهتر بود اول برم سمت آدرینا تا اون هم باهام بیاد؟
 .آره همین خوب بود

 .به سمت اتاق آدرینا رفتم و َدر زدم
 .وقتی جوابی نگرفتم بازم چند باری در زدم

  .کرد؟ شاید خواب بوداین دیگه چرا باز نمی
  !، کامیارنه

با شتاب َدر رو باز کردم و رفتم داخل. در نهایت تعجبم در قفل نبود 
 .و آدرینا روی تخت خوابش برده بود

 .پتوش رو باز کردم و انداختم روی کمرش
 .با لبخند پیشونیش رو بوسیدم و بیرون اومدم

 .خواهر کوچولوی من
  
 *کامیار*
 

دایی ایناهم یه چیزیشون تق َدر به خودم اومدم و چرخیدم؛ خ -با تق
  .زننمیشه..خودشون َدر رو قفل کردن خودشون هم َدر می

 :صدام رو صاف کردم و گفتم
  .بفرمائید -

 .کلید توی قفل در چرخید و پشت بندش نیهاد وارد اتاق شد
 دختره همراهش نبود؟! اسمش چی بود؟پس چرا اون
 .آها، آدرینا

 .عجب اسم عجیبی
 هاییم نشست که نگاهش افتاد روی ورقهرونیهاد اومد روبه
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 .روی میز بود  که

 :که حرفی بزنه خودم شروع کردم به توضیحقبل از این
خب ببین من خیلی از نوشتن خوشم میاد خب؟! داشتم یه داستان  -

ی بازی هم توی کردم. گوشیم که پیشم نیست هیچ وسیلهسرهم می
  !کردم به نظرت؟کار میاتاق که نیست خوابمم که نمیاد چی

 !َدرم که روم قفل کردین
  .زنهای کرد که خیالم راحت شد حدأقل سرم داد نمینیهاد تک خنده

 .فقط اومدم حرف بزنیم -
 :سؤالی که از وقتی اومده بود ذهنم رو مشغول کرده بود پرسیدم

 !دختره چرا همراهت نیست؟پس اون -
چه ربطی داره. بعدش که زیرا، من باهات کار دارم به اون چون -

هم به نظرم اسمش رو بهت گفته دیگه دختره چیه؟! تو اآلن توی 
 .ی منی حد خودت رو بدونخونه

کار کنم گروگانم؟ حرفم ات. اه! چیبابا ُکشتی ما رو با این خونه -
 نزنم؟

 :هام نگاه کردنیهاد پوفی کشید و مستقیم تو چشم
میرم شما هم از فردا  دیگه تمومش کن. یه چند تا سؤال دارم -

  .ی من هم میریگروگان نیستی میری آگاهی از خونه
تر خب دیگه به نظرم زیاده روی کردم. واسه جبرانش یکم احساسی

 :جواب دادم
 جانم؟ -
تونی از زندگیت بهم قدری که میخوام یکم، اونخب ببین، می -

  .بگی، از خانوادت
 :فتمبا عصبانیت گ  حرفش ُکپ کردم.با این

  !زندگی هرکی به نظرم به خودش مربوطه -
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 :ای پوکر نگام کردنیهاد با قیافه

های تو، زندگی گذشتت به ما حرفآره درست میگی. ولی این -
دونی. لطفا  کامیار! خودت گفتی کمک میکنه. هرچی از فرهمند می

هایی که پدر مادراشون رو فرهمند ُکشته بچهانتقام تمام اون
طور! باید هام. آدرینا هم همینمن هم یکی از اون بچهگیری. می

 .کمک کنی
های نیهاد دهنم باز مونده بود. پس اون هم مثل من با حرف
 :های زیادی کشیده. نفس عمیقی کشیدم. تصمیمم رو گرفتمبدبختی

 دونستی؟باشه. فقط، فقط تو از کجا این حرف من رو می -
  !با ترس نگاهش کردم. نکنه؟

 .جا بودمزنه رو ُکشتی من اونی اونوقت -
  !اوه نه. اوضاع خیط شد
 :که نیهاد گفت  سرم رو پایین انداختم

 .دونی بگوکامیار اآلن اصال  اون مهم نیست. فقط هرچی می -
 :سرم رو تکون دادم و شروع کردم

هفت سالم بود که با مامان و بابام رفتیم شمال. خیلی هم خوشحال  -
ی موقع درگیر پروندهبابام دوتاشون پلیس بودن، اون بودیم. مامان و

پرونده رو حل داد. اونفرهمند بودن که قاچاق مواد مخدر انجام می
کرده بودن و تموم شده بود. منتظر دستگیری فرهمند بودن که ما 

خبره تعطیالت رفتیم شمال. تو راه به بابام زنگ زدن و نفهمیدم چه
بعدا  که رفتم برای   یلی نگران شدن.ولی مامان و بابام یکهو خ

تماس گفتن تمام کسایی که توی فرهمند کار کنم فهمیدم که توی اون
پرونده دستگیری فرهمند دست داشتن به دستور فرهمند کشته شدن و 

جا هم دیگه خبری ازش خود فرهمند هم فرار کرده به ترکیه از اون
 طریق از این نیست. هیچ ردی هم از خودش به جا نذاشته فقط
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ی یکی از ها رو کشته که لباس زندانش تو خونهفهمیدن فرهمند اون

جا بوده که توش نوشته ) بألخره ها پیدا شده و یه نامه هم اونمقتول
ها چیزی نیست، گیریم اینتون میتک -من انتقامم رو از تک

ای شمال یک هفته   ها.چرت و پرتمنتظرم باشین. ( و از این
م و تو راه برگشت بودیم که ماشینمون چپ کرد چون ترمزش موندی

های فرهمند بوده. بریده شده بود و این هم بگم که یکی دیگه از نقشه
خوشبختانه ما هممون تونستیم نجات پیدا کنیم و فقط مامانم یک ماه 
تر توی کما بود و بعدش حال هممون خوب شد. مامان و بابام نگران

زاشتن من هم تنهایی برم بیرون. حتی نمی از قبل بودن و دیگه
گذشت تا دوسال که من تولد ده سالگیم بود. مامانم یکهو غیبش زده 

ها عجیب بود چون تولد تنها ی اینبود و بابام تو راه زنجان بود. همه
پسرشون بود؛ پدرم توی راه چپ کرد و درجا فوت شد. بعدها 

انمم یه جا قایم شده بود تا از ی فرهمند بوده. مامفهمیدم اون هم نقشه
ام گفته بود که مراقب من دست فرهمند در امان باشه. قبلش به خاله

ام هم پلیس بود پس خیال مامانم از بابت امنیت باشه و شوهر خاله
 .من راحت بود

 :جای حرفم که رسیدم نیهاد یکهو پرسیدبه این
 تون چیه؟اسم خاله -

 !ید؟ عجبارو پرس چرا یکهویی این سؤال
 .توران، توران پیران -

نگاهم که پایین بود رو باال آوردم که با یه جفت چشم متعجب و 
 :هاش تکون دادمدستام رو جلوی چشم  رو شدم...شوکه نیهاد روبه

 !هویی نیهاد، کجایی پسر؟ -
 چشماش رو بازو بسته کرد و سرش رو تکون داد... این چش بود؟

 ( های خرکی_ از جمله شوخی پ.ن: نه پس ابرو بود:///)
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 :هاش گذاشت و آروم چشاش رو مالیددستاش رو روی چشم

 !نیهاد چیزی شده؟ -
 :با حال زاری گفت

 .نه تو ادامه بده -
 ..اوم  خب... کجا بودم؟ -
 !اتتو رفتی پیش خاله -
ماهی خبر رسید که مامانم... خب مامانم  3آها. خب... بعد از یه  -

کشته شده بود. اون زنی که دیدی کشتمش رفیق مامانم بود. یادش 
گفتم خاله تینا. ولی اون جای مامانم رو به فرهمند لو بخیر بهش می

داد تا فقط بتونه پیش فرهمند یه کاری برای خودش دست و پا کنه، 
رفت براش ! هه، موش فرهمند بود؛ هرجایی میکارش هم چی بود؟
کرد تا فقط کرد، به هرکس و ناکسی خیانت میاطالعات جمع می
 !موش فرهمند بمونه

 .هام پر از اشک شده بودچشم
 .خودی قربانی شدن، قربانی فرهمندمامانم.! بابام...دوتاشون بی -

ک کردم و پا  ام ُسر خورده بودن،هام رو که آروم از رو گونهاشک
 .روم رو سمت نیهاد کردم

 .ای هست بپرسسوال دیگه -
 :ای کرد و پرسیدبعد از چند دقیقه نیهاد تک سرفه

خب کامیار، من دیگه سوالی ندارم ولی هرچی تو آگاهی درمورد  -
 .افراد فرهمند ازت پرسیدن بهشون بگو

 !دباشه. راستی دیگه بهش نگو فرهمند. اسمش پیماِن. پیمان فرهمن -
 .نیهاد سرش رو تکون داد و خواست بلند بشه که دستش رو گرفتم
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 *نیهاد*
 
 !باشه. راستی دیگه بهش نگو فرهمند. اسمش پیماِن. پیمان فرهمند -

 .سرم رو تکون دادم و خواستم برم که کامیار دستم رو گرفت
 :نگاهش کردم و سرم رو به معنای چیه تکون دادم که آروم گفت

 ...ات چطورگی خونوادهمیشه توهم ب -
 :یکم مکث کرد و بعد ادامه داد

 چطور به قتل رسیدن؟ -
خب دوست داشتم بهش بگم ولی از یک طرف وقتی آوردیمش هیچ 

 .محافظی نداشت رو مخ بود
ها از یک طرفم چیزهای دیگه... مثال  اون زنی که بهم گفت این پله

ای ی دیگهراه پلهمیره طبقه سوم و برای رفتن به طبقه چهارم باید 
 .هم برم

رو گفت، به  اشکه االن خود کامیار خیلی راحت جریان زندگیاین
 !کردمنظرم نباید خیلی زور بهش اعتماد می

 :دستش رو ول کردم و آروم گفتم
 .یه روزی شاید بهت گفتم -

 !لبخند تلخی زد که از چشمم دور نموند. اون هم مثل من قربانی بوده
هاش زندگی ساله داره با کابوس شب 20ن و آدرینا مثل م  اون هم

 .های فرهمند بودنکنه که چطور پدر و مادرش قربانی بازیمی
 . اعتمادی من چیزهای خوبی هم داشتبه جز نقاط ضعفش و بی

کرد پسر آرومی بود و مطیع امرم بود و واقعا هیچ مقاومتی نمی
 .جا و گروگان گرفتنشواسه آوردنش به این

دونست من وقتی که اون زِن رو کشت اون نمییک طرف اوناز 
 هایی که اون شب به مقتول ) همون هاش، حرفجا بودم و حرفاون
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 .خانِم ( زد

پدر و مادر بزرگ شدن رو هایی که بیکه انتقام تمام بچهاین
 . گیرهمی

دونم تعجب کرد و شوکه شد که این یعنی هم که فهمید من می وقتی
 .ته که من خبر دارمخبر نداش

 ه ://// (پ.ن : عجب خر تو خری شد) 
هام طوری داره جلوی چشبه خودم که اومدم دیدم دست کامیار همین

 .عقب و جلو میشه
 :صداش تو ذهنم پلی شد

 !داداش کجایی؟ همش هپروتی که... هی نیهاد -
 :سرم رو تکون دادم که حرکت دستش قطع شد و شاکی پرسید

هایی که قربانی پیمان میخوای انتقام اون بچه فسقلیطوری این -
 بودن رو بگیری؟

 !آره یک چیزی رو فراموش کردم. خاله کامیار! توران پیران
 !خودشه... یک تیکه پازل دیگه

 :روم رو سمت کامیار برگردوندم  دوباره سرجام نشستم و
 ببینم تو اگه بچه بودی رفتی پیش فرهمند درسته؟ -

 :کردنگام می با تعجب داشت
 .آره خب -

 :با هیجان گفتم
 کارت کردن؟خب، چی -
 وا... خل شدی نیهاد جان؟ پسرم؟ -

 :سرمو تکون دادم و گفتم
 !کامیار بچه بازی درنیار. جواب بده -

 :با تعجب جواب داد
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کشیدم صدای چند نفر خب کلی زجرم دادن وقتی که داشتم جیغ می -

 .رو شنیدم
رسید با شوک دهنش رو چند بار باز و بسته جای حرفش که به این
 .کرد

 شد کامیار زود باش بگو؟چی -
یادمه وقتی   خب، یادته گفتم اسمت آشناست. تو همون پسری!-خب -

توی اون اتاق زندانی بودم صدای گریه یه بچه رو شنیدم. محافظی 
که کنار من بود گفت )باز این دوتا بچه شروع کردن به گریه کردن. 

خوره. آقا نیهاد و آدرینا خانم، یه روزی نابود حالم بهم می ازشون
  (شینمی

کردم. اون هم یه تیکه دیگه پازل شوکه داشتم کامیار رو نگاه می
 .بود. آره خودش بود

 کامیار، تو چطوری به دست فرهمند رسیدی؟ -
شد مامانم غیبش زده بود و من خیلی الغر روز چندماهی میاون -

ام ودم و تنها کارم گریه کردن بود. به زور خالهمردنی شده ب
ور خیابون که روز من رو فرستاد بیرون که برم سوپری اوناون

که غذا اون چیزی نبود که نوشابه الزم داشته نوشابه بگیرم با این
  .باشه

ات ات سپرد چون شوهر خالهخودشه. ببین مامانت تورو به خاله -
 کرد امنیتت تضمین شده است. نه؟پلیس بود و مامانت فکر می

 .طوری بودآره همین -
  .سرم رو گرفتم و به پشت صندلی تکیه دادم

هام رو توی موهام انداختم و چنگشون زدم. وای خدای من. دست
 !همه چیزها برنامه ریزی شده بود

 .بار بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شدمدوباره بلند شدم و این
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 .قفل کردم رفتم سمت اتاق خودمبعد از اینکه َدر رو 

ای و مشکی اتاقم رو َدر رو باز کردم و داخل رفتم. هارمونی سرمه
که ربطی بهم نداشت دوست داشتم. سقف اتاقمم کهکشانی بود. با این

 .لبخندی رو لبم اومد
 !همیشه دوست داشتم یا یک فضانورد بشم یا یک ستاره شناس

م دراز کشیدم. ساعت نزدیک هام روی تختبعد از عوض کردن لباس
 .بردم آگاهیصبح کامیار رو می 8بود و من باید  6

 !ساعت خواب 2هعی 
 :ایرپادم رو توی گوشم انداختم و اولین آهنگ رو پلی کردم

oh... Oohh 

Hollywood’s bleeding, vampires feedin’ 
 هاخونریزی هالیوود، خوراک خون آشام

 
Darkness turns to dust 

 تاریکی به غبار تبدیل میشه
 

Everyone’s gone, but noo  one’s leavin’ 
 همه رفتن، ولی هیشکی باقی نمونده

 
Nobody left but us 

 هیچکی جز ما نمونده

Tryna chase a feelin’, but we’ll never feel it 
کنیم یک حس رو دنبال کنیم اما هیچ وقت حسش ما تالش می

 کنیمنمی
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Ridin’ on the last train home 

 سوار آخرین قطارم که میره خونه
 

Dyin’ in our sleep, we’re livin’ out a dream 
  کنیممیریم، داریم توی رویا زندگی میتوی خواب می

 
We only make it out alone 

 مونیمفقط تنهایی زنده می

I just keep on hopin’ that you call me 
 تماس بگیریفقط امیدوارم باهام 

 
You say you wanna see me, but you can’t right 

now 
  تونیخوای منو ببینی، ولی االن نمیمیگی می

 
You never took the time to get to know me 

 هیچوقت واسه شناختن من وقت نذاشتی

Was scared of losin’ somethin’ that we never 
found 

 چوقت پیدا نکردیم میترسیماز ازدست دادن چیزی که هی
 

We’re running out of reasons, but we can’t let go 
 دلیل هامون داره تموم میشه، اما نمیتونیم باهاش کنار بیایم
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Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home 

 آره، هالیوود در حال خونریزیه، ولی ما اونو خونه میدونیم

Outside, the winter sky turnin’ grey 
 بیرون، آسمون زمستونی داره خاکستری میشه

 
City up in smoke, it’s only ash when it rains 

 شهر غرق دوده،فقط غباره وقتی بارون میباره
 

Howl at the moon and go to sleep in the day 
 چطوری میتونم روز بخوابم وقتی ماه توی آسمونه

 
Love for everybody ’til the drugs fade away 

 عشق برای همه، تا وقتی که مواد بپره
 

In the mornin’, blocking out the sun with the 
shades 

 توی صبح، خورشیدو با سایه ها می پوشونیم
 

She gotta check her pulse and tell herself that 
she okay 

 باید نبضشو چک کنه و به خودش بگه حالش خوبه
 

It seem like dying young is an honour 
 به نظر میرسه مردن تو جوونی یه افتخاره
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But who’d be at my funeral? I wonder 

 ولی کی میتونه تو مراسم خاکسپاریم باشه؟؟ برام عجیبه

I go out, and all they eyes on me 
 بیرون میرم، و نگاه همشون به منه

 
I shout out, “Do you like what you see?” 

 فریاد زدم )گفتم(: این چیزی رو که میبینی، دوست داری؟
 

And now they closin’ in on me 
 و اونا به من نزدیک میشن

 
Let ’em sharpen all they teeth 

 بزار دندوناشونو تیز کنن

This is more than I can handle 
 این بیشتر از اون چیزیه که میتونم تحمل کنم

 
Blood in my Lambo’ 

 خون تو المبو )المبورگینی( من
 

Wish I could go, oh, I’m losin’ ho-ope 
 کاش میتونستم برم، اوه، امیدمو از دست دادم

 
I light a candle, some Palo Santo 

 یه شمع روشن میکنم، مقداری پالو سانتو
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For all these demons, wish I could just go on 

 شیاطین، کاش میتونستم ادامه بدم برای همه این

I just keep on hopin’ that you call me 
 فقط امیدوارم باهام تماس بگیری

 
You say you wanna see me, but you can’t right 

now 
 میگی میخوای منو ببینی، ولی االن نمیتونی

 
You never took the time to get to know me 

 وقت نذاشتی هیچوقت واسه شناختن من

Was scared of losin’ somethin’ that we never 
found 

 از ازدست دادن چیزی که هیچوقت پیدا نکردیم میترسیم
 

We’re running out of reasons, but we can’t let go 
 دلیل هامون داره تموم میشه، اما نمیتونیم باهاش کنار بیایم

 
Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home 

 آره، هالیوود در حال خونریزیه، ولی ما اونو خونه میدونیم

 
  Hollywood’s Bleeding *از Post Malone* 

 
 

**** 
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ولی سرگرد نگاه کنین. اگه کامیار همون پسره باشه چی؟ یکم  -

بهش فک کنین . اگه این نظریه من درست باشه سه هیچ از فرهمند 
 !حاضر نیستین به حرف من گوش بدینجلو میوفتیم. شما حتی 

 :سرگرد دارایی خسته نگام کرد و گفت
 نیهاد چند ساعت خوابیدی؟ -

 :از سوالش واقعا عصبی شدم. من چی میگم اون چی واسش مهمه
 .سرگرد االن این مهم نیست -

 :سرگرد عصبی بازم پرسید
 چند ساعت خوابیدی؟ -

 :پوفی کشیدم و گفتم
 .یه سه ساعت -

 :ید و گفتنفسی کش
 .ات رو بگونیهاد بیشتر بخواب، حاال هم بفرمایید نظریه -
اش کنم. اگه خالصه  دیشب یکم با کامیار حرف زدم. ببینید -

توی سانحه رانندگی با بریده شدن ترمز کشته شده، مادرش   پدرش
که چند ماه مفقود بوده به دست فرهمند به قتل رسیده و هم بعد از این

ده قتل مادرش ها رو توی پرونتوی اتوبان پیدا شده. ایناش هم جنازه
یه تینا صابری هم این وسط وجود داشته که اسمش رو   خوندم. خب

االن تغییر داده و اسمش فرزانه شاهدیه. ایشون دوسِت خانم ژاله 
پیران ) مادر کامیار ( بودن و جای مقتول رو این خانم به فرهمند 

 .گزارش کردن
د انداختم که دیدم آروم سرشو تکون میده و به نگاهی به سرگر

 :کنه. پس ادامه دادمهاش نگاه میکفش
اش سپرده طرف هم مقتول ) مادر کامیار ( کامیارو به خالهاز اون -

 کرد چون شوهر خاله کامیار پلیسه تا ازش نگهداری بشه و فکر می
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ند امنتیش تضمین شده است در حالی که روزی که کامیار پیش فرهم

اش خانم توران پیران به سوپرمارکت گروگان بوده به خواسته خاله
ها رفته تا نوشیدنی بگیره در حالی که اصال  غذای اون روز اون

 !نوشیدنی الزم نداشته
سرگرد سرش رو باال گرفت و تا خواست چیزی بگه پیش دستی 

 :کردم
یگه هم ها واقعیت داشته باشن چند پرونده دسرگرد اگه این تئوری -

که نتونستین تموم کنید باز میشن و تموم میشن. قتل پدر و مادر 
درمورد  1285کامیار؛ قتل خونواده من! قتل بچه خودتون، پرونده 
 !.مواد مخدر مال فرهمند، یکم بهتر به قضیه نگاه کنید

 :سرگرد سرشو تکون داد و گفت
 .میتونی بری. هروقت فکرام رو کردم بهت اطالع میدم -
روم از اتاق که اومدم بیرون روبه  د شدم و احترام نظامی گذاشتم.بلن

یه شیشه بود که داخلش معلوم بود، داشتن از کامیار بازجویی 
هاش رو روی کردن. سروان که از اتاق خارج شد کامیار دستمی

 .سرش گذاشت و آروم از جاش بلند شد
با دستش هاش سر خورد و اومد پایین؛ زود یه قطره اشک از چشم

پاکش کرد ولی از چشم من دور نموند. جلو رفتم تا وقتی از اتاق 
 .میاد بیرون اولین نفر خودم رو ببینه

هاش رو دستبند زدن و اومد بیرون. سرش رو که باال آورد تو دست
 :کردهاش تعجب بیداد میچشم

 !هی نیهاد. تو نرفتی؟ -
 .لبخندی بهش زدم و سرم رو تکون دادم

 ه نکردین سروان حکیمی؟اذیتش ک -
 :سروان احترام نظامی گذاشت و گفت
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 .نه آقا سفارش شما باشه نمیشه بهشون چیزی گفت که -

 :خندیدم و نگاهم رو سمت کامیار برگردوندم
 !همه چیزو بهشون گفتی؟ -

 :کامیار سرشو تکون داد و گفت
نیهاد من که این تو هیچ کاری نمیتونم بکنم ولی از فرهمند  -

خواد از کشور خارج ین! ساده نگیریدش؛ به همکاراتم گفتم مینگذر
 خواین دستگیرش کنین؟شه، با این همه جرم بازم نمی

دونستم داره درست میگه ولی دست من نبود باید حتما حکم از می
 !ها صادر میشد. راستی اون چی گفت؟طرف اون باالیی

 خواد از کشور خارج شه؟ مطمئنی؟می -
 :تکون داد و گفت کامیار سرشو

آره. همون شب که مهمونی داشتن و تو من رو دیده بودی داشتن  -
کردن. اینکه پیمان و فرزانه از درمورد همین موضوع صحبت می

 ....های اوناهاش بمونن با همه گندکاریایران خارج شن و نوچه
 !وای نه. این خیلی بد بود

 خوان برن؟کامیار نمیدونی ِکی می -
هاشه که ازش ی آرمان میدونه.. اون هم یکی دیگه از نوچهنه ول -

 .متنفره
 :سرم رو تکون دادم و با شوک پرسیدم

 تونیم پیداش کنیم؟کجا می -
 :کامیار یکم مکث کرد و جواب داد

 ..دقیقا نمیدونم کجاست -
 :بعدشم شروع کرد یکم آدرس نوشت و گفت

 .تونین پیداش کنیناین جاها می -
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*** 

 
 *ناآدری*
 

خواستم خوابم برده بود و نیهاد با کامیار دیشب با اینکه اصال نمی
 .حرف زده بود

چیز زیادی بهم نگفت فقط گفت که مواظب خودم باشم و همه چی 
هایی بینشون رد و بدل رو به بازی نگیرم. نمیدونم دیشب چه حرف

 .شده بود که نیهاد اعصابش خورد بود
و به خودش مسلط امروز گرفته و نیهادی که همیشه خونسرد بود 

 .ناراحت بود
اومد و این ساعت ده از خواب بیدار شده بودم و هیچ صدایی نمی

منم بیخبر از همه جا   داد نیهاد کامیار رو تحویل داده بود؛نشون می
 !فقط خواب بودم

تو همین فکرهام غرق بودم که َدر با صدای تیکی باز شد و پشت 
های دیروزو تنش کرده بود و موهاش داخل.. لباس  بندش نیهاد اومد

رو معلوم بود شونه نزده. از نیهادی که یه روز لباس تکراری 
اومد این چیز پوشید و بوی ادکلنش از ده متر اونورتر مینمی

 :عجیبی بود. رفتم جلو و کتشو که دراورد ازش گرفتم
 سالم.. چیزی شده نیهاد؟ -

ف رفت روی مبل نشست. عصبی نگاهی بهم انداخت و بدون حر
 :نگاهش کردم

 !با تواماا -
 :سرش رو سمتم چرخوند و گفت

  واقعا چرا انقد فضولی؟ -
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 :چینی به دماغم دادم که لبخند کوتاهی زد و گفت

 !...شدهبیا بشین بهت بگم چی -
 ...هاشنشستم و گوش سپردم به حرف

 
*** 

 
یار همون پسره است؟ کردم. کامچیزایی که شنیده بودم رو باور نمی

نه این امکان نداشت. همونی که خاله خودش بهش خیانت کرد و 
 اش بسته شد؟بعدش پرونده

کردن به دست فرهمند به قتل اون هم بخاطر اینکه همه فکر می
 !رسیده؟

 .پیمان فرهمند
هضم این چیزا برام سنگین بود. نیهادم این رو درک کرده بود و 

 .ثال من تنها باشمرفته بود آشپزخونه تا م
ترسیدم. آخه مارو چه به انتقام از فرهمند؟! ولی دیگه داشتم می

اشکال نداره. هرچی باشه سرگرد دارایی به خاطر دختر خودش هم 
 !که باشه پشتمونه

دختر خودش هم خیلی خوشگل بود. یه بار عکسش رو رو صفحه 
 اش، پوست سفید وهای مشکیگوشی سرگرد دیدم. موها و چشم

ای هم دستش بود! لبخند نازی که رو لبش داشت. یه خرس قهوه
واقعا حیف بود اون بچه پنج ساله کشته بشه. فرهمند رحم نداشت. 

 !انسان نبود که، شیطان بود؛ شیطان
با صدای پای نیهاد برگشتم سمتش. یه سینی دستش بود که روش سه 

 تا لیوان و چند تیکه از کیک خونگی که خودم درست کردم
 .نشست روی کاناپه و سینی رو روی میز گذاشت  بود.
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 ما که دو نفریم. چرا سه تا لیوان آوردی؟ -

 :ابروهاش رو داد باال و گفت
 .خورممن دوتا می -

ام گرفته بود. ولی فکرم پیش کامیار بود. فکر از حرکتش خنده
تر باشه! اون هم دردای زیادی کردم زندگی اون از ماهم سختنمی
 .هم قربانی بودهم گناه داشت. اونتحمل کرده بود. اونرو 

سرم رو تکون دادم و از فکر کامیار بیرون اومدم که دیدم نیهاد 
 .کنهخیره نگام می

 !چیزی شده آدرینا؟ تو خودتی -
 :سرمو تکون دادم و واسه قانع کردنش لبخندی زدم

 !.چیزی نیست -
 .یشه سرش رو چرخوندبا شک بهم نگاه کرد و بعد که دید موفق نم

 
**** 

 
روزا پشت سرهم میگذشت و من و نیهاد منتظر خبر سرگرد بودیم.. 
نمیدونستیم چه کاری باید انجام بدیم، فرهمند فکر پرواز به خارج از 

 !.کشور داشت ماهم فکر دستگیریشو
 .نیهاد از صبح خونه نبود و من تنها رو تختم نشسته بودم

همین به پشت بوم رفتم.. نشستم روی  حوصلم سر رفته بود و واسه
 ..لبه پشت بوم و پاهامو آویزون کردم پایین

واسه همین هواش گرم نبود و به راحتی میشد اونجا   عصر بود و
 .نشست

گوشیمو درآوردم که چند تا تماس از شیوا داشتم.. یه ماهی میشد 
 !.ازش خبری نداشتم
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فر کرد برای ادامه شیوا دوستم بود که چند ماه پیش به فرانسه س

کارش.. کارش نقاشی بود و اونجا جای خوبی برای ادامه کارش 
 .بود

 .تا خواستم بهش زنگ بزنم گوشیم لرزید
 :با خنده جواب دادم  شیوا بود.!

 به به شیوا خانوم.. چطوری شما؟ -
 :با صداهایی که میومد لبخند رو لبم ماسید

 !ی..هاد خب.ر بده..! لط..فاآدرنی..ااا.... کمک..کم.ک..نید... به ن -
 :همش داشت جیغ میکشید

 هی شیوا آروم باش تو کجایی؟ -
 :هقی زد و گفت

 !نمی..تونم..ز..یا.د حررر...ف.. ب...زن..م....ف..رهم..ند -
میخواست ادامه بده که گوشی ازش گرفته شد و پشت بندش صدای 

 .جیغ شیوا اومد
ر خونه رو باز کرد ... با ترسیده میخواستم به نیهاد زنگ بزنم که د
رفتم جلوی در ورودی   سرعت زیاد از پشت بوم اومدم پایین و

خونه وایسادم تا نیهاد بیاد داخل.، کفشاشو که درآورد اومد و منو 
  ..دید

 :با تعجب گفت
 ..سالم -

تا سالم رو کرد زدم زیر گریه. نیهاد با ترس کیسه های دستشو 
 :نه هامو گرفتانداخت زمین و اومد سمتم و شو

 !کنی؟آدرینا چی شده؟ چرا گریه می -
 :هق به زور توضیح دادمبا هق

 ..شی..وااا -
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 !خب.. رفیقت -

 :سرمو تکون دادم و گفتم
 !گرر...وگان... فر..هم..نده -

هاش شل افتاد پایین. هام و ول کرد و دستنیهاد با شوک شونه
ای زدم که هق خفه دونستم از احساس نیهاد به شیوا خبر داشتم!می

 :آروم گفت
 .کنمبه خودت مسلط باش آدرینا من حلش می -

 !هام بلندتر شدبعدم دوباره از خونه بیرون زد. همونجا نشستم و زجه
 
 *نیهاد*
 

وقتی از خونه زدم بیرون توی حیاط صدای گریه های آدرینا بلندتر 
بدترم  شد و سردرد من شدیدتر.خودم حالم خیلی خوب نبود این خبرم

کرد!صبح که پیش سرگرد بودم گفت که فرهمند فرار کرده بود.. 
خوند، پس شیوا توی فرانسه درس می  ولی یه نکته این وسط بود.

  ...پس فرهمند رفته بود فرانسه! آره خودشه
 ..سوار ماشینم شدم و تو راه به سرگرد زنگ زدم

 .سالم سرگرد.. نیهادم -
 !سالم پسرم . چیزی شده؟ -
 !بله باید همین االن ببینمتون -

ای که سرگرد گفته بعد از تایید سرگرد و آدرس روندم به سمت کافه
 .بود

 :ام رو روشن کردم ضبط
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 ..بدون تو نصف سال گذشت
 :بیا یه چیزیو اعتراف کنم

 انقد همه چیو میریزم تو خودم
 یهو میترکم مث بادکنک

 سر میز شام، خیس چشام ، دل واسه تو تنگ
 ه اشتهام کالکور

 دلم لک زده از تو موهات گره باز کنم
 تنت کنم یه لباس خودم

 ....آخه دختر
 یهو کجا گم شدی؟

 !.. لعنتی بده تکست به آیفونم
 .رد دستات روی تنم مث بارکندن
 ...بیا دستامو بگیر تا دیرتر نشده

 ...فاصلمون بیشتر نشده
 بیا تا اون کاریو نکردی

  تکه نگذری هیچوقت از خود
 من که هنوز هرشبو به یادت بیدارم

 با یه فیک برات کامنت میزارم
 اگه یادت نیست بزار یادت بیارم

 .....من به هرکسی غیر تو آلرژی دارم
 

 ( Fedi ) آلرژی _
 

به اینجای آهنگ که رسید نگهش داشتم. بغض بدی گلوم رو سد 
 .کرده بود
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 !سش دارمدونست خودم میدونستم شیوا رو چقدر دوهرکسی نمی

ذاشتم شیوا چیزیش بشه.. رسیدم پیش سرگرد و هر چیزی میشد نمی
 .بعد از سالم و احوالپرسی سر میزی نشستیم

 !خوری نیهاد؟چی می -
 :با کالفگی گفتم

 !آب -
 :برای خودشم یه قهوه ترک سفارش داد و لب زد

 !خب.. چی شده؟ -
 !میدونم فرهمند کدوم کشوره -

رو باال آوردم که سرگرد متحیر داشت نگام با زدن این حرفم سرم 
 :کردمی

 !کجاست؟ -
 :آب دهنم رو به سختی قورت دادم و گفتم

 .فرانسه -
 :سرگرد دارایی با شک پرسید

 اون وقت از کجا میدونی؟ -
 :کالفه جواب دادم

 ..کنهدوست خواهرم توی فرانسه زندگی می -
 :حرفمو قطع کرد

 !خواهرت؟ -
  ..منظورم آدریناس -

 :بازم حرفم رو قطع کرد و سرخود توی حرفم پرید
 خب. این چه ربطی به پرونده داره؟ -

 :با عصبانیت داد زدم
 .اگه اجازه بدین توضیح میدم -
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 :سرگرد سرش رو پایین انداخت که بعد از گذشت چند ثانیه گفتم

 !خوام. حالم خوب نیستمعذرت می -
 :لبخندی زد و گفت

  .ودی خیلی سوال پرسیدم. خب تعریف کنکنم. منم بیخدرک می -
ها رو آوردن. آروم تشکر کردم و شروع تو همین لحظه سفارش
 :کردم به توضیح دادن

 !خونه. گروگان فرهمندهدوست آدرینا توی فرانسه درس می -
 :های سرگرد متعجب موند و گفتچشم

 از کجا میدونی؟ -
 .آدرینا گفت -

 :سرگرد متعجب تر گفت
 !کجا میدونه؟اون از  -

کمی فکر کردم. واقعا از کجا میدونست؟ من حتی ازش نپرسیده 
 .بودم از کجا فهمیده

 ..حالش خیلی خراب بود ازش نپرسیدم -
حالش خراب بود و تو تنهاش گذاشتی؟ اسم خودت رو برادر  -

 !میذاری؟
های سرگرد فکرم سمت آدرینا رفت. بخاطر شیوا کسی که با حرف

خواهرو داشت فراموش کرده بودم. شرمنده به  یه عمر برام حکم
 :سرگرد نگاه کردم که گفت

 .اتونپاشو باهم بریم خونه -
یکم از آبی که برام آورده بودن رو خوردم و بعد از برداشتن ُکتم از 

 .روی صندلی پشت سر سرگرد بیرون رفتم
هر کدوممون سوار ماشین خودمون شدیم و به سمت خونه من راه 

 .افتادیم
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*** 

 
بالخره بعد از چند دقیقه آدرینا از اتاقش بیرون اومد و روبه روی 

 .سرگرد کنار من نشست
 :زیر لبی بهش گفتم

 !بهتری؟ -
  .که آروم سرشو تکون داد

ای ازش درمورد حالش بپرسم که سرگرد شروع اومدم سوال دیگه
 :کرد

ولی خب دخترم. میدونم شرایط خوبی ندارین. نه تو و نه نیهاد!  -
 .بیاید همکاری کنیم و فرهمند دستگیر بشه

 
 *آدرینا*
 

 :با حرف سرگرد دارایی عصبی شدم و دادم زدم
کردین.. اون موقع که مثل موم توی دستتون بود باید دستگیرش می -

هاش ثابت شده نه االن که التماس کنید ما همکاری کنیم! تموم جرم
! حتما باید جون نوشتین؟ ها؟بود چرا حکم دستگیریش رو نمی

افرادی رو به خطر بندازین؟! شماها چتونه؟ چرا چون کسی براتون 
 ...مهم نیست؟! تو مثال پلیس این مملکتی

هام انگار که باهم مسابقه داشته باشه هرکدوم تندتر از دومی اشک
 .ریختپایین می

 :خواستم ادامه بدم که با صدای بلند نیهاد به خودم اومدمدوباره می
  ....دریناآ -

 هایی که توی دلم موندهدرسته زیاده روی کرده بودم ولی خب حرف
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 !بود داشت جیگرم رو آتیش میزد. شیوا 

معرفت بود بازم رفیقم بود، عشق داداشم بود. رفیقم هرچقدرم بی
 :سرگرد با صدای آرامش بخشی آروم گفت

کنم میدونم بخاطر دوستت توی چه حالی دخترم االن درکت می -
ستی، ولی خب منم مثل شمام. حکم دستگیری باید از مقامات باالتر ه

ها مدارک بیشتری از من به دستم برسه تا من انجامش بدم. اون
تونیم زیاد نگهش داریم و خوان. اگه مدارک درستی نباشه نمیمی

دوباره آزاد میشه. االنم حق با کامیار بود. باید بیشتر مواظبش 
ه، ولی دیگه کار از کار گذشته، با ناراحتی و بودیم که فرار نکنمی

 ..عصبانیت فقط کار خرابتر میشه
با حرفاش یکم آروم شده بودم. نیهاد بلند شد و به سمت آشپزخونه 

هام رو روی هام رو بستم و انگشترفت. چند دقیقه ای چشم
ها ضرب هاش روی سرامیکسرگرد با کفش  هام فشار دادم.شقیقه

  !رفتوی مغزم رژه میگرفته بود و ر
هام رو باز کردم و نگاهش کردم. با صدای پاهای نیهاد که اومد چشم

اومد. رسید به ما و نشست یه سینی توی دستش داشت به سمت ما می
جای قبلیش کنار من. روی سینی یه چایی بود با یه لیوان آب؛ لیوان 

آب رو برداشت و سمت من گرفت. چایی رو هم برای سرگرد 
 .وتر بردجل

چند دقیقه سکوت بینمون گذشت که نفس عمیقی کشیدم و شروع 
فهمیدن تا بتونن فرهمندو دوباره کردم. بالخره باید همه چی رو می

 :گیر بندازن
 ..عصر  -

و نیهاد به سمتم چرخید. ادامه   های سرگردبا گفتن اولین کلمه نگاه
 :دادم
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دم که گوشیم همین چند ساعت پیش. روی پشت بوم نشسته بو -

زنگ خورد. شیوا بود! یه ماهی میشد خبری ازش نداشتم. جواب که 
دادم با ترس و لکنت گفت که نمیتونه زیاد حرف بزنه. فقط گفت 

 ...فرهمند که
هام رو هام دوباره داشتن راه خودشون رو پیدا میکردن که چشماشک

 :آب دهنم رو قورت دادم  روی هم گذاشتم و
تش گرفته شد و پشت بندش صدای جیغ شیوا که گوشیش از دس -

 .اومد
ی های بسته و اشک روی گونههام رو باز کردم که با چشمچشم

نیهاد مواجه شدم.لبخند تلخی زدم که اون قطره اشک رو پاک کرد و 
نذاشت سرگرد متوجه بشه. با صدای سرگرد دارایی سرم رو به 

 :سمتش برگردوندم
 !خونه؟ر درس میاین شیوا خانم توی کدوم شه -

چیزایی که قبال شیوا درمورد شهرشون بهم گفت بود رو سعی کردم 
 :یادم بیارم

خواست به بنظرم... بنظرم گفت شهر مارسی، ولی جدیدا می -
 .پاریس بره تا نمایشگاهش رو اونجا برگزار کنه

 :های ریز شده گفتسرگرد با چشم
 نمایشگاه چی؟ -
 .نقاشی. شیوا عاشق نقاشیه -

 :بعد از این حرفم سرگرد یهویی بلند شد و رو به نیهاد گفت
 .اطالعات و آدرس خونه این خانوم رو برام بفرست -

 :بخش گفتبعدم روش رو سمت من برگردوند و با یه لبخند آرامش
 .کنمنگران هیچی نباش دخترم.. همه چی رو رو به راه می -
 نه رفتم. همراه لبخندی به روش پاشیدم و همراش تا جلوی در خو 
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 :نیهاد که برگشتیم قبل از اینکه بره توی اتاقش خیلی یهویی پرسیدم

 !چقدر دوسش داری؟ -
 :به سمتم برگشت و سوالی نگاهم کرد. پوفی کردم و گفتم

 شیوا رو میگم. چقدر دوسش داری؟ -
 :سرشو پایین انداخت و گفت

 !شاید. خیل -
روی لبم نشست.  پشت بندش هم سریع رفت توی اتاقش، لبخندی

بالخره داداشمم عاشق شده بود. اگه پرونده فرهمند به خوبی بسته 
غش خندیدم. زدم. با این فکر غشمیشد باید براش آستین باال می

ام.. از ترس ای چیزیکرد دیوونهدید فکر میهرکسی من رو می
خندم. هعی روزگار فرهمند و بالیی که قراره سر شیوا بیاد دارم می

خواستم شروع کنم یکم خودم رو با تمیز و هم دیوونه کردی. میمار
کردن خونه سرگرم کنم که نیهاد با لپ تابش اومد نشست رو کاناپه 

 :منم صدا کرد که بشینم. رو به روش نشستم که گفت
 .خوام برای سرگرد بفرستمهرچی از شیوا میدونی بگو می -

 :خندیدم و گفتم
 م داشته؟یعنی بگم چندتا دوست پسر -

با این حرفم دست نیهاد از حرکت افتاد که دوباره شروع کردم 
ام اشکمم دراومد. االن شیوا چه حالی داشت؟ خندیدن. همراه خنده

سرم رو پایین انداختم و بعد از یه نفس عمیق و شمارش اعداد تا پنج 
 :روم رو سمت نیهاد برگردوندم و گفتم

 !بنویس -
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 *نیهاد*
 

آدرینا هم  .هام رو آماده کردم واسه تایپآدرینا دست با بنویس گفتن
 :شروع کرد

کنه ساله ساکن فرانسه. شهر مارسی زندگی می 25شیوا خردمند.  -
جدیدا یه نمایشگاه گذاشته توی پاریس. دارای دو برادر که دوقلو 

هستند. آقایون احسان و محمد خردمند. پدر و مادرش وقتی که شیوا 
ت میشن به دلیل تصادف. برادراش خب طبیعتا پنج سالش بوده فو

تشکیل خونواده دادن. یکیشون مهندس عمرانه و اون یکی دبیر 
 عربی. شیوا سه ساله توی فرانسه است. چی دیگه الزمه؟

یه بار دیگه  .کمی فکر کردم. یه جای حرف آدرینا برام جالب بود
ش وقتی پدر و مادر  ).متنی که نوشته بودمو خوندم. آره همینجاس

 ( که شیوا پنج سالش بوده فوت میشن به دلیل تصادف
 :سوالی که توی ذهنم بود رو پرسیدم

 آدرینا دلیل تصادف چی بوده؟ -
اووم خب اونطوری که شیوا برای من تعریف کرده اون شب پدر  -

 .و مادرش مهمون بودن و دلیل هم خواب آلودگی راننده بوده
 !تن؟گشو پدر و مادرش از کجا برمی -
 .بنظرم جاده بین تهران _کرج -

 :سوال بعدی رو پرسیدم
 شغل پدر و مادرش چی بوده؟ -
دوتا شغل داشتن. پدرش قناد بوده و مادرش خونه دار.. ولی شیوا  -

 .وقت نفهمیدیم شغل دومشون چیهمیگه هیچ
 :این مسئله زیادی مشکوک بود

 !اسم پدر و مادرش؟ -
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 :گفتآدرینا یکم فکر کردم و بعد 

 .بنظرم پدرش سیامند خردمند بوده و مادرش، مادرش مینا جهانی -
 
 

**** 
 

کردم.. همش یه جمله توی سرم چیزیی که شنیده بودم رو باور نمی
تکرار میشد: ) فرهمند فامیلیش رو تغییر داده. اول فامیلیش جهانی 

نه.. همچین  !یعنی میشد ربطی به مادر شیوا داشته باشه؟ ( بوده
 .امکان نداشت چیزی

هنوز درمورد شغل دوم پدر و مادر شیوا تحقیق نکرده بودم و وقت 
اگه شیوا گروگان بوده  .رفتم دنبالشزیادی هم نداشتم. باید زود می
 .تر انجام بدمسریع  تر وتر و دقیقباشه مجبورم کارهام رو فشرده
گفتم؟! یهو خیلی شوکه میشد باید این چیزا رو به آدرینا می

گفتم. گوشیم رو درآوردم و زنگ زدم دونستم؛ ولی باید بهش مییم
 :بهش. سریع جواب داد

 الو نیهاد؟ -
 .سالم -
 سالم چیزی شده؟ -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم
 .آدرینا. فکر کنم مادر شیوا با فرهمند یه ارتباطی داره -

 :آدرینا ُبهت زده گفت
 چی؟! چی میگی تو؟ زده به سرت؟ -
 ی؟اخونه -

 با آره آدرینا گوشی رو قطع کردم و روندم به سمت خونه. توی راه
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ها از طرف آدرینا بود. ولی خورد و همه تماسگوشیم زنگ می

دادم. انقدر پام رو روی گاز فشار داده بودم اعتنا جوابش رو نمیبی
که زود رسیدم و رفتم داخل که آدرینا به سمتم چرخید و با عصبانیت 

 :سمتم اومد
چته تو نیهاد؟ کارت به جایی رسیده گوشی رو رو من قطع  -

 کشی؟کنی؟! تو خجالت نمیمی
 :داشت از عصبانیت منفجر میشد که با صدای آرومی گفتم

 .خیلی چیزا هست که باید بهت بگم آدرینا. بشین -
بطری آب معدنی که روی   آروم گرفت و منم روبه روش نشستم.

باز کردم.. یکم که خوردم حالم از  میز بود رو برداشتم و درش رو
قبل بدتر شد! معلوم بود یه چند روزیه اونجاس. گرم و تهوع آور 

بود. میخواستم بلند شم برم آشپزخونه یکم آب بخورم که آدرینا کالفه 
 :گفت

 !خوای شروع کنی؟ بنظرم خیلی نیاز به توضیح دارمنیهاد نمی -
ای از دهنم که صدای خفه هام رو باز کردمسرم رو تکون دادم و لب

 :خارج شد
 .مربوط به شیواس -

 :آدرینا سرش رو تکون داد و گفت
 .میدونم.. بگو منتظرم -

 :نگاهم رو توی نگاهش دوختم و شروع کردم به توضیح دادن
 
 ( فلش بک به چند ساعت پیش) 
 

مسئله فوت پدر و مادر شیوا برام خیلی عجیب بود. واسه همین هم 
 اشون رو پیدا کنم البتهم بایگانی مدارک و اونجا پروندهخواستم برمی
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اگه وجود داشت؛ ولی اگه براش پرونده تشکیل نداده باشن و چیز 
مشکوکی وجود نداشته باشه چی؟! اون موقع باید بایگانی پرونده 

گشتم که واقعا کار سختی بود چون های بیمارستان رو می
شون. جاده تهران_کرج. باید دونستم کدوم بیمارستان برده بودننمی

 .گشتمهای اونجا رو میبیمارستان
پسرمون حس جنتلمن بودنش گل کرده و واسه دردسر تنش  )

 ( خاره انگاریمی
 :کردم گوشیم زنگ خوردطور که داشتم به این مسئله فکر میهمین

 بله؟ -
 .سالم.. کامیارم -

 :جوابش رو دادم  لبخندی زدم و
 خوبی؟سالم کامیار ..  -

خواد من رو ببینه.. بدون بعد از یه احوالپرسی کوتاه گفت که می
 .هیچ حرفی قبول کردم و روندم به سمت زندانشون

 
*** 

 
 !واقعا میگی نیهاد؟ تمام این اتفاقا افتاده؟ وای کاش منم بیرون بودم -

 :با ناراحتی سرم و پایین انداختم و گفتم
شکر کن بیرون نیستی نمیدونی خب آره این اتفاقا افتاده. خدارو -

 !آدرینا بخاطر دوستش چه حالیه. یا حتی من
 :کامیار سرش و تکون داد و یهو با تعجب پرسید

 !گفتی اسم پدر و مادرش چی بوده؟ -
 !پدرش سیامند خردمند مادرشم مینا جهانی -

 های کامیار از تعجب گرد شد. از تعجبش منم بعد از گفتن حرفم چشم
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 :گفتم و  تعجب کردم

 چی شد؟ -
 :بعد از یه مکث جواب داد

کنه یا نه نیهاد ولی فرهمند همش درمورد نمیدونم کمکی بهت می -
هاش حرف میزد. در رفتن به فرانسه برای انتقام از یکی از فامیل

 !.ضمن فرهمند فامیلیش رو تغییر داده اول فامیلیش جهانی بوده
 
 ( زمان حال)
 

 :هاش افتاد پایینو یه قطره اشک از چشمآدرینا پاهاش رو جمع کرد 
 نیهاد من میترسم.! سر شیوا چی میاد؟ -
 !.نگران نباش کوچولو. نمیذارم چیزیش شه -

 :آدرینا با یه پوزخند نگاهم کرد و گفت
 چطوری ؟ -

نیم ساعتی بینمون   از پوزخند آدرینا ناراحت شدم و حرفی نزدم.
ورد. خواستم به سمت سکوت برقرار شد که گوشی آدرینا زنگ خ
 :اتاقم برم تا راحت بتونه حرف بزنه که گفت

 .شیواس -
 :با این حرفش کنارش قرار گرفتم و گفتم

 .زود باش جواب بده. بزار رو اسپیکر -
گوشی خودمم از روی میز برداشتم و روی حالت ضبط صدا 

 .گذاشتم
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 *آدرینا*
 

ادم. با صدایی دکمه اتصال رو زدم و آب دهنم رو با ترس قورت د
 :که لرزشش کامال مشخص بود گفتم

 ال..الو؟ -
 :پشت بندش صدای شیوا بلند شد

 آدرینا؟ -
 :هام پایین اومدن و با داد گفتماشک

 شیوا خوبی؟ کجایی تو؟ -
گوشی از دستش کشیده شد و بعدش   شیوا خواست حرفی بزنه که

 :صدای فرهمند توی گوشی پیچید
 حال شما خوبین؟به آدرینا خانم. به -

 :با گریه داد زدم
 !لعنتی. اون گناهی نکرده  ولش کن -

 :صدای پوزخندش رو شنیدم
این هم دختر پدرشه. خون پدرش توی رگاشه.   هیچ گناهی نکرده؟ -

سال پیش زندگی من رو به گند کشید. شماهم هیچ  20همونی که 
عقل و نه تونید بکنید؛ نه تو نه اون نیهاد بیکاری نمی
کاش... !کنینرو خسته میاتون دارین بیخودی خودتونهمهسرگرد.

 کاش سال های پیش نمیذاشتم از دستم در برین..!
 کاش نمیزاشتم برین سمت سرگرد و از خودتون محافظت کنین!

نیهاد با تکون دادن سرش گفت که حرفش رو تایید کنم ولی به جاش 
 :گفتم
 !هه. از کجا میدونی؟ -
 که نیهاد خان االن پیش سرگرده و توهم هیچ غلطی از همونجایی -
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تر از تونی بکنی. شیوا هم گروگان من. سرگردم که بی عقلنمی

 !خواین چیکار کنین؟ هووم؟همه. می
 !دادم. نیهاد که پیش من بودبا تعجب داشتم گوش می

 :از فرصت استفاده کردم و گفتم
 .انجام بدم خب. اونطوری فکر نکن. منم میتونم یه کارایی -

 :یه قهقهه بلند زد و بعدش گفت خندید.
 .هیچ غلطی نمیتونی بکنی -

 .بعدش هم گوشی رو روم قطع کرد
دستش رو روی دکمه قطع   نگاهم رو به سمت نیهاد برگردوندم که
 :ضبط صدا گذاشت و بعدش بلند داد زد

 .لعنت بهش -
 

**** 
 

توی راه به سرگردم  سوار ماشین شدیم و نیهاد به سمت پایگاه روند.
خوایم بریم اونجا. خدارو شکر سرگرد هم زنگ زد و گفت که می

 .اونجا بود
خواست هر طوری شده بره فرانسه بلکه نیهاد زده بود به سرش. می
 .بتونه فرهمند رو گیر بیاره

دستم رو به سمت ضبط ماشین بردم بلکه این سکوت بین من و نیهاد 
 ..با یه آهنگ بشکنه

 .لی خفه بودفضا خی
 

 !.بیا امشبو بکنیم ما خاطرش.. خوبه
 بیا بریم.. دوتایی یه جایی باال ابرا باهم
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 !.مود من اوکیه با تو هرجا باشم

 ...بیا جلو یواش یواش... سریع ** ** برام
 پاشو پاشو.. بپوشیم ما یه پایو،

  .رو شن و ماسه ها باهم
 !موجا رو پاتو

 ..تصویر زحل تو آسمون شب
 ...م زیر سایبون شببرقصی

 
 (نبریم باهم _ خلسه و هوما)
 

آخرای آهنگ بود. معلوم بود خیلی وقته شروع شده ولی ما صداش 
 .رو زیاد نکردیم

  .خاموشش کرد  به اینجای آهنگ که رسید نیهاد عصبی
 !.رسیدن به مقصد دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد تا
 

**** 
 
 *نیهاد*
 

 ....میروندم که آدرینا ظبطو روشن کردعصبی به سمت پایگاه 
آهنگی که پخش شد منو به سمت گذشته های خیلی دور برد، آخرین 

شبی که شیوا ایران بود.. باهم بیرون رفتیم؛ وقتی گفت عاشق 
 ...پسرعموشه

 ..همین آهنگ داشت پخش میشد
 ..دیگه داشت گریه ام میومد که تند ظبطو خاموش کردم
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 . هیچ حرفی با آدرینا سمت اتاق سرگرد رفتیمرسیدم پایگاه و بدون 

تقی به در زدم که با صدای بفرمایید سرگرد نگاهم رو به سمت 
 .آدرینا چرخوندم

 .با اطمینان چشماشو روی هم گذاشت و نفس عمیقی کشید
باهم داخل اتاق رفتیم که سرگرد تا مارو دید لبخندی آسوده کشید و 

 :گفت
 .سالم.. نگرانتون شدم -

 :می کردیم و آدرینا با لبخند تلخی گفتسال
چرا نگران شدین؟! اصال مگه الزمه نگران ما بشین؟ نگران اون  -

 !شیوای بدبخت باشین خیلی بهتره
 :سرمو انداختم پایین که سرگرد گفت

گفتم نکنه بخاطر عصبانیت نیایین. بعدشم نگران نباش  -
 !دخترم..مطمئن باش پیداش میکنیم. همه باهم

 :ا با پوزخند گفتآدرین
 !.هووم.. آره -

 :برای اینکه فضا از اون جو در بیاد خودم شروع به صحبت کردم
  ..خب سرگرد -

 :سرگرد دارایی نگاهشو به سمتم چرخوند و گفت
 !اوه ببخشید, یادم رفت تعارف کنم.. بشینید لطفا -

 :نشستیم، که سرگرد گفت  های چرم شکالتی رنگ اتاقروی مبل
 خورین؟چی می -

 :من و آدرینا همزمان گفتیم
 !آب -

واال خب، شرکت که نبود االن بگیم قهوه ترک اصل! یک آب کافی 
 .بود
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 :ها سرگرد نشست رو به رومون و گفتبعد از سفارش

 !شنومخب، می -
نفس عمیقی کشیدم و بعد از یک نگاه کوتاه و گذرا که به آدرینا 

 :هام رو بستم و گفتمانداختم چشم
 .خوام برم فرانسهیم -

 :برخالف تصورم سرگرد با صدای آرومی گفت
 !جا ازت برمیاد؟چه کاری اون -

 :و نگاهم رو تیز توی نگاه سرگرد دوختم  هام رو باز کردمچشم
طوری که نمیشه بشینیم باالخره باید یه کاری انجام بدیم. همین - 

 .جا دست رو دست بذاریماین
 :آدرینا لب باز کرد

 .کشهنیهاد درست میگه سرگرد. شیوا داره عذاب می -
هام رو بستم و چهره شیوا رو تجسم کردم. با این حرف چشم

های نازک و ای. لباش با اون موهای قهوههای مشکیچشم
اومد، مدل موی اش. بینیش که عملی بود ولی خیلی بهش میصورتی
 .ش داشتماش. یک دختر خیلی معمولی بود! ولی من دوستعروسکی

هام رو باز کنم و از آدرینا حرفش رو ادامه داد که باعث شد چشم
   :تصوراتم بیرون بیام

 !امروز بازم یه تماس داشتم. یه مکالمه با فرهمند -
سرگرد متعجب نگاهمون کرد که تمام اون تماس رو براش تعریف 

 :کردم و بعدش هم اون صدای ظبط شده گوشیم رو پلی کردم
 !تونی بکنینمی هیچ غلطی -

 :گوشیم رو برداشتم و نگاهم رو به سرگرد دوختم
 !گین؟خب حاال چی می -

 :سرگرد کالفه دستی روی موهاش کشید و گفت
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 !تونم بزارم بری. خیلی خطرناکهنمی -

 :با صدای کمی عصبی جواب دادم
گیرم. فردا اگه منتظر شما بشینم که جسد شیوا رو هم تحویل نمی -

 !میرم
 :د با صدایی محکم گفتسرگر

 !نیهاد -
کالفه دستی توی موهام کشیدم که صدای گریه آدرینا بلند شد. 

 :تر جواب دادمکالفه
کنن؟ شما که خواید بشینم تماشا کنم چطور اذیتش میبله؟! می -

میرم از هایی، نمیشه بابا! من دارم میهمش دنبال حکم اون باالیی
 !تر گروگاِن فرهمندعذاب وجدان. به خاطر ما اون دخ

 :سرگرد عصبی جواب داد
خاطر من و تو نیست که اون خانم گروگاِن. فهمی؟ فقط بهچرا نمی -

فرهمند با خواهرش مشکل داره، االن دختر خواهرش رو اذیت 
 !تر هستمکنه. بابا بفهمید من از شما ناراحتمی

م چرخید. پس حدسبا حرفی که سرگرد زد انگار دنیا دور سرم می
 !درست بود

 
*** 

 
 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 !آره خب. فردا قراره بریم -
 :گوشی زندان رو پایین آورد و بعد از یک نفس آروم گفت

 !مواظب خودتون باشید. نیهاد، خیلی مواظب آدرینا باش -
 :خندیدم و رو به کامیار گفتم
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 .بریم برم. قراره جنابعالی بیاید بیرون با همآدرینا رو که نمی -

 :هاش برق زدچشم
 !جان من؟ -
 .پس چی -

 :با خوشحالی گفت
  .ایول! خیلی دوست دارم قیافه پوکر فرهمند رو ببینم -

 :خندیدم و گفتم
شناستت. بزار ایستی چون فرهمند مینه دیگه، نشد. شما عقب می -

اش واست توضیح بدم. قراره به عنوان راننده فرهمند وارد خونه
قراره به نیرویی که قراره رو به روی خونه فرهمند بشم. تو هم 

 .برای امنیت من زندگی کنن ملحق بشی
 :بندش هم یک لبخند ژکوند زدم، که کامیار پوکر گفتپشت

 .خواستم باهات بیام بزنیم پیمان رو لت و پار کنیمگمشو بابا! می -
 : خندیدم و گفتم

فردا بریم. امشب رسیم. خودت رو آماده کن هم می جاشبه اون -
 .بای -میام دنبالت قراره آزادت کنن. بای

بعدش هم گوشی رو گذاشتم سرجاش و با لبخند رفتم بیرون. نفس 
 :عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم

 !آروم باش شیوا که دارم میام -
 
 *آدرینا*
 

هام رو پاک کردم. جلوی میز زیپ چمدونم رو بستم و اشک
ناخونده داشتم برداشتم، تا توی  ام رفتم و هرچی رمانمطالعه

 .بیکاریم بخونم
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رفت، قرار شد من هم برم خونه سرگرد و فردا که نیهاد می

 .خانومش
معذب بودم و سختم بود، ولی از یک جهت بهتر از تنها بودنم توی 

 .خونه بود
 .شد منم باهاشون برمدونم چرا نیهاد راضی نمینمی

ام رو شون برم، من هم تصمیمذاشت باهاولی خب؛ هرکار کردم نمی
 .گرفته بودم

خواستم سربار باشم، ولی امیدوار بودم مواظب رفتم! نمینمی
 .خودشون باشن

 .تر بودقرار بود کامیار هم با نیهاد بره پس یکم خیالم راحت
 .تونست ازش مراقبت بکنهشاید اون می

 .مهام همشون آماده بودن، فقط مونده بود خودم آماده بشوسایل
جلوی میز آرایشم رفتم و یک ضد آفتاب با یک رژ خیلی کمرنگ 

  ن!هم از ایزدم. خب این
ام با شلوار مشکی پوشیدم و شال لیمویی هم سرم مانتوی مشکی

کردم و منتظر تلفن نیهاد شدم. قرار بود به دیدن کامیار بره و بعد 
 .بیاد دنبال من تا به خونه سرگرد برم

ای که باز بود رو بستم. پرده رو م و پنجرهجلوی پنجره اتاق رفت
رسید؛ نظر میاتاقم دلگیرتر از همیشه به  کشیدم و جلوی در رفتم.

 ! شدانگار اون هم بعد از رفتن نیهاد خیلی تنها می
پوفی کشیدم و بعد از بستن َدر از اتاقم خارج شدم و لم دادم روی 

    هکاناپ
یکم سرگرم بشم گوشیم زنگ تا اومدم تلویزیون رو روشن کنم تا 

 .خورد
 !دل تو دلم نبود که شاید شیوا باشه
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 .کردگوشی رو که برداشتم، اسم نیهاد بود که داشت خودنمایی می

 :هام رو روی هم فشار دادم و دکمه اتصال رو زدمپلک
 الو؟ -
 .سالم -

 :جواب سالم نیهاد رو دادم که گفت
 .بیا بیرون جلوی درم -

 .زنم گوشی رو قطع کردتا اومدم حرفی ب
بعد از    بود. پوفی کشیدم و  آروم و عصبی  از همیشه بیشتر

 .برداشتن چمدونم از خونه خارج شدم
 

*** 
 

 :نیهاد لبخند زد و گفت
 .ای آدرینا مهمون شماستدیگه یه چند هفته -

 :بعدش هم روش رو سمت من برگردوند و با لحن جدی گفت
  !هاخودت باشیخب، آدرینا خیلی مواظب  -

هام پر از اشک شده بود. وقتی نگاهش رو دیدم سرم رو پایین چشم
هیچ حرفی توی اش رو برام باز کرد و من بیانداختم که آغوش

 .اش گم شدمآغوش
 :ای زدم که نیهاد گفتهق خفه

 !هیس -
 :بعدش هم خندید و گفت

 .خوام برم بمیرم که، یک ماه دیگه پیشتمنمی -
 :، بین گریه لبخندی زدم و از بغلش بیرون اومدمبا این حرف

 ! ها! لطفا  نزار چیزیت بشه، لطفا  نیهاد، مواظب باشی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 75 نودهشتیا کاربرasra_p  .ویژهدنیای 

 

 
 (( پ.ن: برای لو نرفتن نیهاد تغییر اسم داده شده و اسمش عرفانه))
 
 

 ) یک ماه بعد (
 
 
 *نیهاد*
 

 :شنود توی گوشم رو فشار دادم و گفتم
میشم؛ مواظب باشید همه چیز رو  دارم به اتاق کار سوژه نزدیک -

 .ثبت کنین
 :صدای "باشه" کامیار که اومد وارد اتاق شدم و رو به فرهمند گفتم

 قربان با من امری داشتید؟ -
 :فرهمند به سمتم چرخید و گفت

 !آره. بشین -
ساعتم رو که دوربین توش جاساز شده بود نامحسوس چرخوندم و 

 .شستمهای مشکی اسپرت فرهمند نروی مبل
 .در خدمتم. بفرمایید -

 :پیمان دورم چرخید
کنی و توی این ببین عرفان، یک ماهی هست برای من کار می -

یک ماه خودت رو خوب نشون دادی. تقریبا  پنج تا معامله قاچاق 
نقص بودن. تا االن قاچاق مواد مخدر برام انجام دادی که همشون بی

ماموریت  خوام یکرو برام انجام دادی. االن میو کارای سختی 
جدید بهت بدم. چون از همه افرادم که حتی چهار سال هست واسم 

 های دیگه کنن بیشتر بهت اعتماد دارم! ماموریتت یکم با اونکار می
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خوام یک کار مهم واسم انجام به جای قاچاق ساده میفرق داره؛ 

 !بدی. قاچاق اعضای بدن
دم، که کرحرکت داشتم بهش نگاه میآخرش بی  با شنیدن حرف
 :خندید و گفت

بعد از اینکه ماموریت رو درست انجام بدی میشی دست راست  -
ور ور و اونخودم و دیگه الزم نیست همش بهت دستور بدم این

ببری من رو. پول خوبی هم توشه. چی از این بهتر؟ فقط مثل 
های پیش الزمه یکم دل و جرات و صد البته دقت به خرج بدی، دفعه
 !هوم؟
 :سرم رو تکون دادم و تا اومدم مخالفت کنم، کامیار گفتخسته 

 !نیهاد قبول کن! معطل نکن، زود باش -
 :کالفه دستی توی موهام کشیدم که فرهمند گفت

 !تونی انجامش بدیدونم که مینگران نباش عرفان. من می -
 :بعد از گفتن حرفش گفتم  بالفاصله

 .قبوله -
میز کارش رفت، بعد از آوردن لبخندی از سر رضایت زد و سمت 

 .برگه آورد و گذاشت روی میز جلوم  چند تا
 !اینا رو بخون. همه اطالعات توش هست. مرخصی -

 .هام رو مشت کردم و با عصبانیت از جام بلند شدمدست
 .ها رو برداشتم و به سمت بیرون اتاق راه افتادمهیچ حرفی برگهبی

 :صدای کامیار توی گوشم پیچید
 !تونیم رفیقرین نیهاد. ما میآف -

از درون در حال انفجار بودم، اما هیچ حرفی نزدم و راه اتاقم رو 
 .در پیش گرفتم

 .راستی، امروز اصال به شیوا سر نزده بودم
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 .رفتماش میبعد از یک چرت کوتاه پیش

روی تختم دراز کشیدم و شنود رو از توی گوشم بیرون آوردم و به 
 .اشتمجاش ایرپادم رو گذ

هام اولین آهنگی که گوشیم رو برداشتم و توی پلی لیست موزیک
  .انگشتم لمسش کرد پلی شد

 
 هامی توکجای لحظه

 که هرجارو بگی گشتم،
 جای زندگی کردنبه

 !پی دیوونگی گشتم
 نگو دل کندن آسونه
 تونمکه من، اصال نمی

 یپرسی؛اگه حالم رو م
 دونمجوابش رو نمی
 !مدونجوابش رو نمی

 کجای زندگیمی تو
 گردم و نیستیکه من می

 یه روزی مطمئن بودم
 پای حرفات وایمیستی،
 !پای حرفات وایمیستی
 تو هرجا رو بگی گشتم
 که شاید باز پیدا شی
  به عشقت زنده موندم

 کاش؛
 هنوزم عاشقم باشی
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 ( گمت کردم _ شادمهر )

 .رفتمهام گرم شد و به خواب به اینجای موزیک که رسید چشم
 

*** 
 

بعد   حوصله باز کردم وهام رو بیشد چشمبا تقی که به در زده می
 :از یکم مرتب کردن سر و وضعم گفتم

 .بفرمایید -
 .آلودم رو به در دوختم که شیوا وارد اتاق شدهای خوابچشم

با دیدنش ُشکه از جام بلند شدم و تا خواستم یکم خودم و تختم رو 
 :ا قهقهه بلندی زدنامحسوس مرتب کنم شیو

 . ...هی، آقا نیهاد -
 .با گفتن این حرفش هیس بلندی گفتم که به خودش اومد

 .خواد مرتب کنیاهم... آقا عرفان. نمی -
 :لبخند دندون نمایی زد و گفت

 .دیگه دیدمت -
من هم آروم خندیدم و تعارف کردم بشینه. روی صندلیم نشست و 

 .من هم روی تخت نشستم
 !جا؟خانوما، چی باعث شده بیای این خب خانوم -

 :ژست گرفت و گفت
 .خوامخوام بخرمش ازت نظر میلباسم چطوره؟ می -

 .لبخند کوچیکی زدم و با دقت مشغول تماشای لباسش شدم

 های طالییاش رو پولکود که کلطالیی رنگ ب  یک لباس
 ا های شیوپوشونده بودند. بندهای نازک و ظریفی داشت که از شونه

 .به پشت لباسش گره خورده بود
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کرم رنگ   بلندیش تا زانو بود و شیوا همراهش یه جوراب شلوار

 .که با رنگ پا فرق چندانی نداشت پوشیده بود

اش اومده بودند. آرایشی نداشت و موهای کوتاهش هم تا روی شونه
تر کرده فقط یک رژ لب صورتی زده بود که قیافش رو خیلی شیرین

 .بود

 ..لند شد و چرخی زدبام گذاشتم که رو زیر چونهدستم 

 :با حالت متفکر گفتم
- Perfect! ) !عالیه ( 

 :ای تحویلم داد و گفتلبخند گنده

 دونم. بخرمش، نه؟می -

 .با تکون دادن سرم موافقت کردم که با خوشحالی از اتاقم خارج شد

 .اشتمهاش خندیدم و دوباره سرم رو روی بالشت گذبه دیوونه بازی

جا اومدم ازم خواستن که شیوا رو ببرم و زنده به گورش وقتی به این
های من و خودش قانع شدن که تا ابد توی خونه کنم، ولی با تالش
 .فرهمند حبس بشه

خودش هم قبول کرده بود. به هرحال با دیدن من امیدی داشت که 
 .نجات پیدا کنه

یستیم، ولی برای پلیس کار ندونست که من و آدرینا پلیس شیوا می
 .جورهایی جاسوسیمکنیم. یکمی

تونست بیرون از خونه بره هر هفته یک خانم که نمیخاطر اینبه
 .کردخواست رو براش تهیه میهایی که شیوا میاومد و لباسمی

 .تم که صدای گوشیم بلند شدهامو روی هم گذاشچشم

 :صدام رو صاف کردم و دکمه اتصال رو زدم

 بله؟ -
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 :شماره اتاق فرهمند بود

 .عرفان. پاشو بیا، باید تا جایی برم -

 :هام رو با حرص روی هم فشار دادم و با صدایی خفه گفتمچشم

 !چشم -

اتاق  wc متهای مشت شده به سگوشی رو قطع کردم و با دست
 .رفتم

 .صورتم رو شستم و کلید ماشین رو از روی میزم برداشتم

هم توی گوشم انداختم و تک زنگی زدم به توی راه شنود رو 
 .کامیار

رفتم که گوشیم زنگ خورد. کامیار داشتم به سمت اتاق فرهمند می
 بود. اومدم قطع تماس بزنم که فرهمند بیرون اومد. اون هم که آدم

  ...گیریه همش میگه چرا قطع کردی و

 :به زور جواب دادم

 الو؟ -

 :طرف گفتکامیار از اون

زنی؟ حواصمون بهت هست چی می؟خوای همش زنگ میها چیه  -
 !دیگه

 برای اینکه ضایع نشه گفتم

زنم، االن دارم رئیسم رو تا جایی رزی بعدا بهت زنگ می -
 .رسونم. فعالمی

گوشی رو قطع کردم و وقتی چرخیدم مواجه شدم با قیافه متعجب 
 !شیوا

 .یعنی فقط همین رو کم داشتم

 مند خندید و گفت:سرم رو تکون دادم که فره
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 ها پسر!ات هم خوبهاز دست شماها. رزی، عجب اسمی! سلیقه -

طور داشتم بعدش هم خندید و جلوتر از من راه افتاد. ولی من همون
 ها راه افتاد.کردم، که پوزخندی زد و به سمت پلهشیوا رو نگاه می

 همون لباس تنش بود.
 گند زدم!

 داد زد:بودم که فرهمند    تو همین فکرها
 کجا جا موندی عرفان؟ رزی رو ول کن بیا فعال کار داریم. -

 با گفتن این حرفش دوباره شیوا نگاهی بهم انداخت و رفت پایین.
پشت سرش راه افتادم و تا خواستم باهاش حرف بزنم گیر فرهمند 

 افتادم.
به سمت پارکینگ رفتیم و بعد از برداشتن ماشین دل رو زدیم به 

 جاده.
 

*** 
 
 جا دیگه کجاست قربان؟این -

 توی یک جنگل بودیم توی قلب پاریس.
اش جا اقامتکه شیوا رو توی پاریس دزدید همونفرهمند بعد از این

 جا مونده.رو فراهم کرد و تا االن هم همون
 فرهمند به سمتم چرخید و گفت:

عرفان، االن یه خانومی میاد که اون قاچاق رو با تو انجام میده.  -
که و برای من، و اون برای رئیس خودش. فهمیدی؟ ولی برای اینت

تر باشه دوتایی با هم انجامش هزینه کارها زیاد نشه و ریسک کم
 دین.می

 هایی بودن؛ آخه قاچاق اعضای ها عجب عوضیُکپ کرده بودم. این
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 بدن؟!

طور خشک شده به زور با تکون دادن سرم موافقت کردم و همون
 .خانِم نشستیممنتظر همون 

نیم ساعتی گذشت که از دور یک خانمی رو دیدم. برعکس 
دیدم این یکی فرق داشت، هایی که دور و بر فرهمند میخانوم

 !روسری سرش بود
برام عجیب بود فردی که قاچاق اعضای بدن انجام بده و از دور 

 .های فرهمند باشه اسالم و حجاب هم سرش بشهوبری
جایی از بدنش نمونده بود که بود مطمئنا هیچچون هرکی با فرهمند 
 .به نمایش نذاشته باشه

 !زنهکردم آشنا میتر که شد، احساس مینزدیک
دونم چرا یکهو دلم برای آدرینا تنگ شد. دو روزی بود باهاش نمی

 .حرف نزده بودم
ذهنم رو از این فکرها آزاد کردم، هروقت برگشتم خونه بهش زنگ 

 .زنممی
 !طوری بهترهآره، این

 !اومدهام از تعجب داشت از حدقه در میبه جلو چشم دوختم که چشم
 دیدم؟چی می

 !کرد؟کار میجا چیآدرینا این
هاش برداشت و با یک تا اومدم دهنم رو باز کنم عینکش رو از چشم

 :لبخند حرصی به سمت من گفت
 بهمنی  شمس هستم، از طرف آقای  سالم آقای فرهمند. لیلی -

 .اومدم
 :لبخندی زد که فرهمند هم جواب داد

 حالم! ایشون آقای عرفان طهماسب هستنسالم. از دیدنتون خوش -
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 .که قراره باهم قاچاق رو انجام بدین

 :آدرینا با یک لبخند مصنوعی به سمت من برگشت و گفت
 !حالم آقای طهماسباز دیدنتون خوش -

 :فتمسرم رو با حرص پایین انداختم و زیر لب گ
 !طورمن هم همین -

 :هامون پرید و گفتفرهمند بین حرف
 .ای لیلی. بشین تو ماشین با عرفان برین سمت خونهدونم خستهمی -

 :چشمکی به من زد و ادامه داد
 !من این اطراف کار دارم. خوش بگذره بهتون. فعال -

 .بعد از گفتن این حرف از ما دور شد و به سمت داخل جنگل رفت
د کردم و خودم رو زودتر از آدرینا به ماشین رسوندم که صدام پا تن
 :زد
 آقا عرفان؟ -

 :با عصبانیت چرخیدم و گفتم
 !کنی، ها؟زهرمار! تو یکی دیگه خیلی خری. اینجا چه غلطی می -

 :آدرینا عصبی گفت
 .زنیمجا آروم حرف میساکت شو! بیا این -

 :تر کرد و گفتصداش رو آروم
  .طمئنا شنود هستتوی ماشین م -
 

 .های جنگل رفتیمبا آدرینا به سمت درخت
رو به روم   ها ایستاده تکیه دادم و آدرینا همبه یکی از درخت

 .نشست
اینه   هی داداش، خیلی وقته ندیدمت! دلم واست یه ذره شده بود. -

  !پری بهم؟رسم دلداری و دلتنگی؟ چته تو چرا هی می
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 :گفت صداش رو پایین آورد و آروم

خواست یکی دیگه رو بفرسته ام. سرگرد میمنم مثل تو یک نفوذی -
دیدم هم کامیار و هم من هم گفتم کی بهتر از من؟! هوم؟ هم تورو می

ام رو بگیرم. حاال ضدحال نزن دیگه، تونستم کمک کنم و انتقاممی
 .به زور سرگرد رو راضی کردم

 :هاش رو غنچه کرد که خندم گرفت و گفتملب
 !خب حاال، خودت رو لوس نکن -

 :هام رو از هم باز کردم و گفتمدست
 .بیا بغلم ببینم -

 :خودش رو توی بغلم انداخت و آروم دم گوشم گفت  خندید و تندی
 !دلم برات تنگ شده بود داداش -

 :اش گفتممن هم مثل خودش آروم دم گوش
 !منم دلم برات تنگ شده بود آبجی -

زی و بغل و خنده سوار ماشین شدیم، که صدای بابعد از یکمی لوس
 :کامیار اومد

 !هعی، یه خواهر هم نداشتیم -
بعدش هم زد زیر خنده. محکم دستم رو چسبوندم به پیشونیم که 

 :آدرینا گفت
 !وا، خل شدی؟ -

 .کامیار بلندتر خندید که به گریه افتاده بودم
 !لعنتی من چرا یادم نبود این شنود رو خاموش کنم؟

 .های من و آدرینا رو شنیده بودتمام صحبت
 !خب به جهنم! چیکارش کنم؟! یک خواهر که بیشتر ندارم

حرف ماشین رو روشن کردم و راه افتادم به سمت عمارت بی
 .فرهمند
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توی راه با آدرینا کلی حرف زدیم و خندیدیم. البته با رعایت نکات 

 !ایمنی که اگه توی ماشین شنود باشه لو نریم
تی به عمارت رسیدیم اولین نفر که از دیدن آدرینا خیلی تعجب وق

 .کرده بود، شیوا بود
 .که کلی واسش توضیح دادیم تازه مسئله رو گرفتبعد از این

جوری چشم غره گرفت؛ یکولی هنوز هم ازم نگاهش رو می
شد خندیدم که باعث میرفت که من یک دل سیر بهش میمی

 !تر بشهدلخور
 .رفتدست خودم نبود، خیلی باحال چشم غره می ولی خدایی

 
 
 *آدرینا*

 .وارد اتاقم شدم و چمدونم رو جلوی در رها کردم

 !داریبه اطرافم که نگاه کردم مات موندم؛ امان از مایه

ک تخت نارنجی دو نفره طوسی بود. ی -یک اتاق با ست نارنجی
قدیم تور های های پادشاهوسط اتاق بود و دورش مثل این تخت
 .دنظرم طوسی بوداشت، یک تور که معلوم نبود، ولی به

ای شکل طوسی کوچیک هم کف اتاق بود و سمت یک قالی دایره
دستشویی و حمام بود، که توی گوشه دیوارش یک بوفه   اشچپ

 .طوسی داشت که پر از کتاب بود

سمت راست هم یک میز مطالعه سفید بود که با اتاق هارمونی 
 !یجاد کرده بود و یک پنجره رو به حیاطجالبی ا

 .رو به روی در ورودی هم یک میز توالت طوسی بود

 یک کمد سفید هم گوشه اتاق تقریبا کنار میز مطالعه جا خوش کرده 
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 .بود

طراحی شیک و مدرن و به روزی داشت و در کل میشه گفت از 
 .اتاِق خوشم اومد

شد کی پیانو دیده میتابلوهای شیکی هم به دیوار وصل بود. روی ی
 .و یکی هم گیتار بود

 .کنار بوفه یک پایه گیتار بود که روش یک گیتار نارنجی بود

جا قبال اتاق یک موزیسین بوده. کردم ایندونم چرا احساس مینمی
 .خیلی هنری و زیبا طراحی شده بود

اصال انگار خونه مال یک موزیسین بوده. توی هال یک پیانو 
یک گیتار مشکی با یک هنگ   ویالوِن مشکی ومشکی و کنارش 

 .ه میشدای و کالریدنت مشکی دیددرام نقره

 !ی خیلی خاصی بود. حداقل برای منی که عاشق موزیکمخونه

 .در اتاق رو بستم و گیتار رو برداشتم و روی تخت نشستم

اسم آهنگ توی ذهنم شروع   خواستم بخونم؛ ولی فقط با اومدننمی
 :کردم

 هامون جدا بشهو باعثش، دستبودی ت

 بشم من با اون مقایسه

 شد رابطهدعوا می

 هامون بد داغون فحش الی چرتحرف

 اون شب بارون رو یادته؟

 !داغون دنبال عشق **

 گرفتیم هم رو ما در آغوش دوباره سفت

 همشو فراموش کن؛

 آره حیف، حیف، حیف
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 همیشه همینه وضع

 همینه وضع

 همینه وضع

 حیفحیف، حیف، 

 ما نیستیم شبیه هم؛ شبیه هم، شبیه هم

 حیف، حیف، حیف

 اون دیگه از پیشت رفت

 از پیشت رفت

 گفتاونی که هی بهت می

 !کنارت همیشه هست

 *یه بارم من_ وانتونز*

 
های گیتار که برداشتم در باز شد و شیوا اومد دستم رو از روی سیم

 :داخل
 !ها هنرمندیهنوز هم   به، خانوم خانوما! -به -

 .خندیدم و تعارف کردم بشینه
نیم ساعتی حرف زدیم و از خدمتکار خواستیم برامون یکم خوراکی 

 .بیاره
ها و کلی درد و دل کردن احساس کردم شیوا یه بعد از خوردن اون

داره و براش سخته درموردش حرف چیزی رو توی خودش نگه می
 :ی همین پرسیدمبزنه. واسه

 ده؟ از چیزی ناراحتی؟شیوا چیزی ش -
های قرمزش رو روی هم با گفتن این حرفم بغضش شکست و چشم

 اش هاش سر خورد رو روی گونهفشار داد. قطره اشکی که از چشم
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 :گرفت و گفت

 .چیزی نیست -
 :اش گذاشتم و فشار دادمدستم رو روی شونه

 !ها، شاید بتونم کمکت کنمتونی به من بگیمی -
 .گفتن ممنونم اکتفا کرد لبخندی زد و به

منم سوال پیچش نکردم و گذاشتم هر وقت که خودش دوست داشت 
 .بهم بگه چه خبره

تماس بگیریم و محل قاچاق رو   نیهاد گفته بود که باید با سرگرد
 .بهشون بگیم

 :حرف سرگرد توی سرم پخش شد
جا با نیهاد درمورد دستگیری یادت نره آدرینا، رسیدی اون -) 

ند صحبت بکنی. وقتی بهتون پیشنهاد قاچاق داد به ما بگید. فرهم
دید فرهمند رو دستگیر طور که شما قاچاق رو دارین انجام میهمون
نظرم االن دیگه مدرک کافی اش، بهخاطر همه جرایمکنیم. بهمی

 ( !داریم
و بدون هیچ   جاش بلند شد که من هم باهاش بلند شدم  شیوا از

 .رفتیم حرفی باهم بیرون
 .شیوا به سمت اتاق خودش رفت و من هم سمت اتاق نیهاد رفتم

ای به در زدم که جوابی نشنیدم. برای همین دستگیره در رو چند تقه
 !کشیدم پایین که، ای دل غافل

 !اتاقش قفلِ 
گوشیم رو از توی جیب شلوار راحتی طوسیم درآوردم و تا خواستم 

 .کی باز شدبه نیهاد زنگ بزنم، َدر با صدای تی
 .وارد شدم. بعد از یک سالم کوچیک به نیهاد به اطرافم زل زدم
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 !های این خونه واقعا خوشکل بودنمات موندم؛ اتاق

 .اتاق سبز جنگلی و سفید بود  تم
 .وسط اتاق یک تخت دو نفره سفید با پتو و بالشت سبز بود

 اش دستشویی و حمامسمت چپ یک راهرو بود با دو تا در که یکی
بود و اون یکی یک اتاق کوچیک بود که وقتی در رو باز کردم 

 .کنهجورهایی مثل کمد عمل میفهمیدم برای پرو لباس و یک
اش سبز بود و سمت راست یک میز مطالعه سفید بود که صندلی

 .تر قرار داشتطرفیک آینه قدی هم اون
 .سبز هایو رگه  های سفیدقسمت عقبی تخت هم پنجره بود با پرده

 .اومدهای نیهاد میجورهایی خیلی به چشمتم اتاق یک
کردم که با تک خنده طور داشتم نگاه میواقعا خوشگل بود! همون

 .نیهاد به خودم اومدم
 !وای نیهاد، اتاقت خیلی خوشگله -

های جا نباید از اسمای رفت که فهمیدم باز سوتی دادم. اینچشم غره
 !کردمواقعی خودمون استفاده می

 :خندیدم که نیهاد گفت
 !جایی؟واسه چی این -

 :انگار تازه یادم اومده باشه، گفتم
 .ها. بیا بگم واستوای راست میگی -

اش رو برداشت میز مطالعه من روی تخت نشستم و نیهاد هم صندلی
 .و رو به روی من نشست

تازه نگاهم به تیپش افتاد. یک شلوار بگ آبی پوشیده بود با یک 
 :تیشرت قرمز. با تعجب پرسیدم

 !جایی میری؟ مزاحم نباشم؟ -
 :سرش رو به معنی نه تکون داد که آروم شروع کردم
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جا یک نیهاد، ام، عرفان! چیزه، ببین من قبل از اومدن به این -

چیزهایی از شاه مشکی ) اسم مستعار سرگرد ( شنیدم که باید بهت 
 .بگم

 :نیهاد سرش رو تکون داد و گفت
  .خب بگو -

 :شروع کردم به توضیح دادن
ببین، آخرین روزی که توی خونه سرگرد بودم داشتیم درمورد  -

 .زدیمپرونده حرف می
 :صدام رو پایین آوردم و گفتم

 .خوان فرهمند رو دستگیر کننمی -
 :گفت  نیهاد با چشمای گرد شده

 !ِکی؟ -
رایی ) آوردن دیم. آقای داوقتی که داریم قاچاقمون رو انجام می -

بهمون اطالع بدین   اسم سرگرد ممکن بود دردسرساز بشه  گفت
 (!مدارک کافی رو برای دستگیریش داریم

نیهاد سرش رو به معنای تایید تکون داد و گفت که خودش به 
 .زنهسرگرد زنگ می

از اتاقش اومدم بیرون و سر به زیر رفتم توی اتاق خودم. این چند 
خواستم خوب توی پاریس بگردم و وسایل میروزی که اینجا بودم 

 .بخرم
یک پیراهن مردونه بنفش برداشتم با یک شلوار مشکی و کاله 

و بعد از شستن صورتم نشستم جلوی آینه  مشکی. روی تخت انداختم
 .میز توالتم

کانسیلر، یک رژ کالباسی مات زدم و   بعد از زدن کرم ضدآفتاب و
 .یرونهام زدم ببعد از پوشیدن لباس
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 *نیهاد*

 .بعد از رفتن آدرینا زنگ زدم به سرگرد

چه که گفت باید زودتر از اون  جریانات رو که بهش گفتم با تعجب
 .کردیم دست به کار بشیمفکر می

و  قرار بود دو روز دیگه ما قاچاق رو انجام بدیم و این یعنی سرگرد
 .همکارهاش وقت خیلی کمی داشتن

فته بود. از خونه زدم بیرون و سوار استرس تمام وجودم رو گر
 .ماشین شدم

 .زدمکشید دور میدادم و هر جا که عشقم میروی گاز فشار می  پا
 .مقصدم معلوم نبود

 .دستم رو سمت ضبط بردم

 .ستانگار خفه   جوریه،تو که نیستی هوا یه

 ستبذار ببینمت، قول میدم آخرین دفعه
 خودمتو که نیستی درا رو بستم حبسم با 

 یه چند تا میله کم داره اتاق عیِن قفس

 تو که نیستی شب و جاده تا هر جا که بره

 به هر جا میرسم هی، هی خاطره
 هات رو عشقت روتو که رفتی خودت خاطره

 به هر در زدم این دل نشد از یاد ببره

 ق کردمه -تو که رفتی من دق کردم، دو سه شب هم هق

 ردمکهمه رو عاشق قدِر از عشق خوندم، که این
 ل کردید -چرا من رو ول کردی، چرا دل

 چرا دل و احساس رو، یکهویی باطل کردی
 ( نرو_ مهدی احمدوند) 
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 !ام بیشتر از قبل شده بودبا آهنگی که پخش شد دلتنگی

 .دادندام رو فشار میانگار داشتن خرخره

 .تر بودبا خبری هم که صبح خونده بودم حالم گرفته
 !بودن حال مهسا امینی. ایران، حالش خیلی گرفته بودوخیم 

 !سرزمین من، خسته از جفا بود
مون های مملکتمون هم امنیت نداشتن. پلیسدیگه دخترهای مملکت

 شون جلوگیری از فساد و جلوگیری از سختی مردِم،وظیفه
 .کننولی خودشون دارن سختی مردم رو بیشتر می

ندارن؛ تنها گناهشون متولد شدن در دخترهای سرزمینم هیچ گناهی 
 !دونه مردم رو زجر میدن -حجاب دارن دونه  سرزمینیه که به بهانه

  :کسی نیست بهشون بگه
 !مگه شما )استغفرهللا( خدایین؟

 کنید؟چرا مردم رو قضاوت می
گید هرکی بمیره میره توی قبر خودش، تو که توی مگه خودتون نمی
 !قبر اون نمیری

 !شیحجابی اون شکنجه نمیای بیتو که به ج
 کنید؟ارزش میخودی خودتون رو پیش مردم بیچرا دارید بی

 !ترکیدسرم از شدت این همه افکار داشت می
 مگه خودشون دختر ندارن؟ مگه خودشون خونواده ندارن؟

 !کشن؟فردا دختر خودشون به این روز بیوفته چی می
 !؟کننهای این دخترها فکر میبه خانواده

 .رفتم که گوشیم زنگ خوردمقصد داشتم توی جاده راه میبی
بغضی که گلوم رو به سختی بسته بود قورت دادم و تلفنم رو جواب 

 :دادم
 بله؟ -
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 !شده داداش؟ چی -

زدم جاده خاکی و بعد از خاموش کردن   با حرفی که کامیار زد
 :ماشین گفتم

 !منظورت چیه؟ -
 :با لحن ناراحتی گفت

 مونه شنود تو گوِشت هست؟ادت نمیتو ی -
 :لعنتی به خودم فرستادم و گفتم

 خب که چی؟ -
هایی گوش میدی که تیپت روشون نیست. وقتی خب وقتی آهنگ -

 .زنی توی دل جادهپس فردا یه ماموریت مهم داریم تو می -فردا
 !معلومه ناراحتی دیگه

 :زدم و گفتم  پوزخندی
 .نه بابا، چیزی نیست -

 :با لحن قاطعی گفت کامیار
 !شینم خودت بهم بگی دردت چیهمنتظر می -

تا اومدم حرفی بزنم گوشی رو روم قطع کرد و من هم بی هیچ 
 .حرفی به مسیرم ادامه دادم

 
 *دو روز بعد*
 

نفس عمیقی کشیدم و بعد از سوار شدن آدرینا به سمت محل قاچاق 
 !شدروندم. امروز روزی بود که فرهمند دستگیر می

 .روزی که اون همه سال منتظرش بودم
شون کرد، سرپرستهایی که بیی اون بچهروزی که انتقام همه

 .شدآرزوهاشون رو باد هوا کرد گرفته می
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های سرد آدرینا کردم دستطور که داشتم دنده رو عوض میهمون

 :رو هم توی دستم گرفتم، و آروم گفتم
 !تونیم خوشگلهما می -

 :روونه کردم و ادامه دادمچشمکی به سمتش 
 مگه نه؟ -

 :ای باز شد و گفتهاش به خندهلب
 .تونیم داداشآره که می -

 !لبخندی زدم. کمی از استرسم کمتر شده بود
 :کامیار دم گوشم گفت

طور که از جی پی اسی که به ماشینتون وصل کردیم، همون -
  .شیددارید به جای قرار نزدیک می  معلومه

 .تپیدداشت توی دهنم می قلبم انگار
آدرنالین خونم از هیجان باال رفته بود و دیگه از ترس داشتم باال 

  !آوردممی
ترسیدم؛ ریزی نمیاز فرهمند، از افرادش، از خون و خون

 !ترسیدم بالیی سر عزیزهام بیادمی
 !های پایگاهآدرینا، سرگرد، کامیار، بچه

 :و یک لحن تند گفت سرم رو تکون دادم که آدرینا با استرس
 .هاکنینیهاد یکم دیگه جلو بری محل قرار رو رد می -

هام رو بستم و پام رو روی ترمز فشار دادم. سرم رو به سمت چشم
هاش رو با آرامش روی هم فشار داد و از آدرینا برگردوندم که چشم

 .ماشین پیاده شد
زدم و به  َدر رو باز کردم و بعد از پیاده شدن ریموت ماشین رو

 .سمت افرادی که قرار بود باهاشون کارو انجام بدیم رفتم
 بعد از کمی حرف زدن با یک اشاره که از قبل تعیین شده بود، چند
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ی نفر از افراد سرگرد اومدن و با چند تا ضربه فنی که باعث خنده

 .من و آدرینا شده بود، اون دو نفر رو غالف کردن
 :زدم روی شونه پسرا و گفتم

 !عالی بودید سامیار و شادمهر. مرسی -
 .احترامی گذاشتن و منتظر موندیم چند ساعتی بگذره

 
*** 

 
بعد از دو ساعت گوشیم رو در آوردم و با استرس به سرگرد زل 

 :زدم، که گفت
آروم باش پسر. زنگ بزن بهش و با استرس بگو که لو رفتیم.  -

 !همین
زدم، که بعد از چند ثانیه سرم رو تکون دادم و دکمه اتصال رو 

 :فرهمند جواب داد
  الو، عرفان؟ -

 :خندید و گفت
 !قدر زود بتونی کار رو درست کنیکردم اینفکر نمی -

 :با ترس لب زدم
 .آقا -

 :ترس توی صدام رو حس کرد و با استرس گفت
 شده؟چی -
  !بدبخت شدیم قربان! لو رفتیم -

 :فرهمند با استرس داد زد
 تو؟! هان؟ چه غلطی کردین؟ االن خودت کجایی؟چی میگی  -

 :هام رو روی هم فشار دادمچشم
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 !قربان توی ماشین نشستم. یک جای دور افتاده نگه داشتم -

 :داد زد
اگه دستم بهت نرسه! گمشو برگرد جای قرار، االن خودم میام  -

 .جااون
 .از موفقیتم لبخندی زدم و بدون گفتن حرفی گوشی رو قطع کردم

 .رگرد با لبخندی آفرین بهم گفت و دور شدس
گروه گریم اومدن و آدرینا رو غرق در خون روی زمین میکاپ 

 .کردند
وقت متوجه مصنوعی بودنش دونستم گریِم هیچیعنی من اگه نمی

 .شدمنمی
اش از موهاش جدا شده مانتوی سفیدش غرق خون بود و شال مشکی

 .قرار داشت ای از موهاش داخل شالبود و تنها طره
حرکت دراز کشیده هاش دو طرف بدنش رو گرفته بود و بیدست
 .بود

 .کنار قلبش مثل اینکه گلوله خورده باشه، غرق خون بود
  !خدایی گریمشون خیلی خفن بود

ماشین من هم خاکی و ِگلی کرده بودن، که یعنی تا یک جای دوری 
 .با سرعت زیاد رفته و برگشته بودم

یک گود کوچیک دادن و با مداد قرمز ) خط لب  هام همزیر چشم
هام رو قرمز کردن که مثال واسه دونم! ( زیر چشمبود یا چی، نمی

خورده ناراحتم و این گریه کردم. از ماموریت شکست  آدرینا
 .چیزها

 .نیم ساعتی گذشت که ماشینی از دور دیدم
اش بود هام خاکی شده بود و جلوی جسم آدرینا که مثال جنازهلباس

  .زانو زدم
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 .اش رو پارک کرد و با عصبانیت پیاده شدفرهمند پورشه مشکی

بعد از یک نفس عمیق از کنار آدرینا بلند شدم و به سمت فرهمند 
 .رفتم

رو به روی هم که قرار گرفتیم دستش رو با لرزش باال برد و 
 .خوابوند زیر گوشم

ای الشخور کجا ی احمق؟ پس اون نیروهچه غلطی کردی تو پسره -
 !هستن؟ ها؟

 :هام رو روی هم فشار دادمچشم
جا ندیدم، ولی وقتی بهمون حمله شد وقتی برگشتم کسی رو این -

که گرفتن. من... ها هم مثل اینجا پر از مامور بود. کامیوناین
 . ...من

 :تا خواستم ادامه حرفم رو بگم داد زد
دونی چقدر شده؟ میدونی چی دونی چه غلطی کردی؟! میمی -

 !گذاری کرده بودم؟روش سرمایه
 :اش رو در آورد و رو به روی من گرفتاسلحه

 . ...جا یه گلوله خالی کنم تو مغزت تا بفمی چهاالن حقِت همین -
تا اومد ادامه حرفش رو بگه نیروهای ما دور تا دورش رو 

محاصره کردن. هرکدوم از زیر یک بوته بیرون اومدن و کلی 
 .اشین یگان ویژه هم بیرون اومدنم

موقع قیافه فرهمند دیدنی سرگرد با کامیار به سمتمون اومد که اون
 .بود

 .دستش رو به سمت کامیار دراز کرد
 !تو... تو... توی عوضی -

ای که میخواست تا موقعیت رو درک کرد با عصبانیت و چهره
 ش رو منفجر بشه به سمت کامیار رفت، که نصف راه سرگرد جلو
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 :گرفت و گفت

 !تونی بکنینچ آقای فرهمند. دیگه هیچ غلطی نمی -نچ -
فرهمند به سمت من برگشت که پوزخندی زدم، و همون موقع آدرینا 

 :غر گفت -از روی زمین بلند شد و با غر
 !هام مارک بودهای لباسهمه  جا.ِاهه! چقدر کثیف بود این -

 :چشمش به فرهمند که افتاد نیشخندی زد
 .ولی به جاش این موشه رو توی تله انداختیم -

اش رو باال بیاره، ای زدیم که فرهمند تا به خودش بیاد و اسلحهقهقهه
 :از دستش قاپیدم و گفتم

 !نه دیگه، نمیشه -
 

*** 
 

 :با داد و حرص گفتم
 !رسیمزود باش دیگه آدرینا. آقا دیر میشه. نمی -

 :نمایی گفتبخند دندونآدرینا از اتاقش اومد بیرون و با ل
 !خب حاال نیهاد. اومدم دیگه، چته تو؟ -

 .لبخندی زدم و سوار ماشین شدیم. روندم به سمت دادگاه
 .امروز دادگاه فرهمند بود

چند ماهی از اون روز دستگیریش گذشته بود و این آخرین دادگاهش 
 !شداش اعالم میبود، و حکم

اش ی اعضای کمپانیمهکل دستگاه فرهمند منهدم شده بود و ه
 دستگیر شده بودن. فقط،

تنها مسئله نگران کننده این بود که پسر فرهمند که همه فکر 
 آنالینتلگرام ها کشته شده، دیشب توی کردن توی درگیریمی
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از با حالت آشفته و نگرانی  این رو طوری فهمیدیم که آدرینا  بود. 

) همون موقع که بهش شماره برای دوستی  توی تلگرامش دیده بود.
 .(داده بود

سری کارها داره طور توی پاریس موند. گفت که یکشیوا هم همون
 .گرده ایرانو تا سال آینده برمی
خالی کردم و ماشین رو توی پارکینگ دادگاه  ذهنم رو از این افکار

 .پارک کردم و پیاده شدیم
سر و صدا تایم دادگاه فرهمند شروع شده بود. وارد شدیم و بی

 !نشستم
 :کامیار در حال شهادت دادن بود

بعد   قتل رسوندم!  موقع بود که من، اون خانم فرزانه رو بهاون -
براتون، و دستگیر شدم و بعد  سری اتفاقات افتاد که گفتماز اون یک

 .هم که به این ماموریت فرستاده شدم

هاش به من خورد. آروم و ساکت از جایگاه بیرون اومد که چشم
 .هام رو با آرامش بستملبخندی به روش زدم و چشم

 .بخشی زد و نشست روی صندلیلبخند آرامش
بعد  باالخره قاضی  چند دقیقه با سکوت غیرقابل تحملی گذشت، که

 :از تکون دادن عینکش به حرف اومد
باتوجه به اظهارات از قبیل: مدارک به دست آمده توسط سرگرد  -

العادشون، شواهد و اسناد موجود در پرونده، دارایی و تیم فوق
 .باشداعتراف متهم و شهادت آقای کیهانی حکم به شرع زیر می

باتوجه شوند. یک، آقای کیهانی به چهار سال حبس محکوم می
زیادی برایشان در نظر گرفته   های شایسته ایشان تخفیففعالیت  به
 .یابدشود که حبس ایشان به دو ماه کاهش میمی

 دو، آقای فرهمند به پرداخت مبلغ **** محکوم و به حبس ابد و یک 



 

 

 WWW.98IA3.IR 100 نودهشتیا کاربرasra_p  .ویژهدنیای 

 

 
های زیاد اطرافیان از قبیل شود. با توجه به خواهشروز محکوم می

شوند. به دلیل اینکه حبس ون اعدام نمیسرگرد دارایی و...، ایش
 .زجر بیشتری برایشان دارد

گیرند و سه، آقای نیهاد شایگان و خانم آدرینا شایگان ترفیع مقام می
شوند. با طور که خودشون دوست داشتند یک پلیس مخفی میهمون

 .هاهای شایان آنتشکر از کمک
که خواهر ای اینهامون رو عوض کردیم و برمن و آدرینا فامیلی )

 (کنیمو برادر شناخته بشیم از یک فامیلی استفاده می
طور که گیرند و همونترفیع مقام می  چهار، سرگرد دارایی

 .شوندخواهند زودتر بازنشسته میمی
 :قاضی با نگاهی به کل دادگاه اعالم کرد

 !دادگاه تمومه. خسته نباشید -
ت من و سرگرد، کامیار به کامیار و فرهمند رو بردن و با سفارشا

رفت که با کسی دمخور نشه. خودش یک زندان تک سلولی می
 !طوری دوست داشتهمین

تونستیم دوباره از نو باهم اومد بیرون میما هم چیزی نبود. زود می
 .زندگی رو بسازیم

 :دنبال آدرینا راه افتادم و با ترس گفتم
 !افتی! ای خداآدرینا ندو، از پله ها می -

های دادگاه پایین اومدم و دنبال آدرینا تا خود ماشین تند از پله -تند
 .دویدم

بازی در آوردن نشستم توی ماشین و بعد از کلی خندیدن و مسخره
ماشین رو روشن کردم که اول از هرچیزی طبق عادت همیشگی، 

 :آدرینا دستش رو به سمت ظبط برد
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 از دلم دور کردن ودلت

 نبودنم جون کندن همونایی که واسه
 !بستم رو همههام رو، میمن با تو، چشم

 تو شب رفتنت گیر کردم
 تا زخمت رو بستم، بالم رو چیدی و پرواز کردی

 به روت نیاوردم هرکار کردی؛
 !کار، کردیخودت ببین باهام چی

  بیا بمون پیشم
 تو بپرسی حالم رو خوب میشم

 !رفتی دلت، موند پیشم  تو
 !یی؟بگو االن کجا

 
(  Parvaz_Parham ) 

 
 *پایان جلد اول*
 

 پ.ن: خب، مرسی از همراهیتون
 

دونم چه دردیه که دوس داشتم آخر رمان با یه موزیک متن نمی
که تقریبا آخر رمانم خوب بود. ولی خب اینم تموم بشه، با این  دپ

 .َمرِضیه که من دارم
 ..رو خوب نگه دارین  حال دلتون

 :((((  همین
 

 .!ب خودتون و خنده هاتون باشینمواظ
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