
 

خالصه: کتاب مافیای بندر در مورد سارینا دختری تنها و خود ساخته  

 نام آرتین است. دو انسان با دو دنیای متفاوت که به  به جو انتقام   پسری  و

شان افتاده ناخواسته سرنوشتشان با هم گره  اتفاقاتی که در گذشته  دلیل

 خورد. می 

 

 چند هر بروید، اشپی از کرد، اشارتی  شما به عشق که مقدمه: هنگامی

 بر در را شما هایشبال  با  که هنگامی. باشد ناهموار و سخت راهش

تسلیمش شوید، گرچه ممکن است تیغ نهفته در میان پرهایش  گیردمی 

 ممکن گرچه  کنید؛ باورش گویدمی  سخن  مجروحتان کند. وقتی با شما

 را باغ شمال  باد که گونه همان سازد، پراکنده  را رویاهایتان صدای  است

 به گذارد،می  سرتان  بر تاج که گونههمان عشق زیرا. کندمی  بربی 

پروراند، شاخ و برگتان را گونه که شما را می. همانکشد می  صلیبتان

ترین رود و نازکگونه که از قامتتان باال می کند. همانهرس می

کند، به زمین فرو لرزاند، نوازش می هایتان را که در آفتاب میشاخه

 لرزاند. عشق، شما رااند، میهایتان را که به خاک چسبیده رود و ریشهمی 



 تا  کوباندتان کند. میهای گندم برای خود دسته می همچون بافنده 

 تانآسیب . کند جداتان کاه  از تا کندمی  غربالتان سپس. کند تانبرهنه 

  به  را شما گاهآن. شوید نرم تا دهدمی ورزتان. شوید  سپید تا کندمی 

  مقدس  نانی خداوند، مقدس  ضیافت برای  تا سپاردمی خود مقدس آتش

 .شوید

*** 

 )آرتین( 

 سالم قربان، پیداش کردیم.  -

 کار کنید! دونید باید چیخوبه! خودتون می  -

 بله آقا.  -

گوشی رو قطع کردم و وارد اتاق جلسه شدم. سام، فرزین و کیارش، با  

 دیدنم از جا بلند شدن و سالم کردن. 

 !دارم مهمی  سالم، بشینید که کار -

 فرزین گفت: 



 شده؟  چی -

 ها رد اون جاسوس رو زدن! بچه -

 سام گفت: 

 خب، کار مهمت همین بود؟ -

 با تحکم گفتم: 

 سام، وسط حرف من نپر!  -

 : دادم ادامه عمیقی نفس  با

  که اصلی موضوع  اما زدن؛ رو جاسوس رد  هاطور که گفتم، بچه همون -

 دیگه ی هفته  تا هاجنس . نبود این بدیم، تشکیل جلسه براش خواستممی 

 ها رو تحویل بگیره. ه و جنسبر باید تونیکی رسن؛می 

 کیارش گفت: 

 قدر هست؟دفعه چهها میرم؛ ولی اینمن برای گرفتن جنس  -

دفعه مواد بیشتری فروخته؛ برای همین پنج تا جعبه شمش  عمو این -

 طال برامون فرستادن. البته فقط نصفش مال ماست. 



 کیارش گفت: 

 ی نیست! باشه، حرف -

 خوبه!  -

 ای کشید و گفت: پوف کالفه  فرزین

 تونیم از شرش خالص بشیم؟کی می  -

 به زودی! -

  موهام توی  ای، اتاق رو ترک کردم. کالفه دستیبدون حرف دیگه

 انجام رو کارها عمو جای  به  باید من بود؛ طوری این همیشه. کشیدم

  نصف  فقط همیشه اون وجود، این با. کردمی  نظارت فقط اون و دادممی 

.  بگیرم فاصله  هاداد. دوست داشتم از آدمی محموله رو به من می هاپول

 .زدم بیرون شرکت از و کردم روشنش رفتم، ماشینم  سمت به

*** 

 )سارینا(

ام زنگ خورد. به اومدم که گوشی داشتم از بیمارستان بیرون می 



 لبخندی  ناخودآگاه بود؛ افتاده   روش ماهک اسم  که کردم نگاه امگوشی 

  هم با هم اآلن و بود اآلن تا دانشگاه  از  امهک، دوست صمیمی ما. زدم

  من. هست سالمون سی دو هر.  کنیممی  کار بیمارستان یک توی 

 های چشم ماهک .دارم  سفید پوست و ای قهوه  موهای  سبز، های چشم

 و خونده پزشکیدندان اون. داره خرمایی موهای  و سبزه  پوست عسلی،

 ها بودم که دکمه اتصال رو زدم. فکر همین توی . جراحی هم من

 الو؟  -

 الو چیه؟ باید بگی سالم عشقم.  -

 خندیدم و گفتم: 

 گذره؟ کنی؟ مشهد خوش میکارها می سالم عشقم. چی -

  دارم  فقط اومدم، وقتی از !میده  کار بهم  اشهمه مامان چه خوشی؟! -

 اشهمه . بیرون برم نکردم  فرصت حتی میدم؛ انجام رو خونه کارهای 

خوای شوهر کنی، باید از اآلن این چیزها رو یگه تو دو روز دیگه می م

 بهت یاد بدم... 

 طوری ادامه میده؛ برای همین گفتم: دیدم اگه جلوش رو نگیرم، همین 



 وای دختر، کم غر بزن؛ سرم رفت!   -

 ماهک با لحن دلخوری گفت: 

 خبر بدم.   خواستم بهت یکچیزی نمیگم. من رو بگو که می اصالً دیگه  -

 برای ! مردممی   بگه،  بهم خواستمی  ماهک که چیزی   فضولی از داشتم

 : گفتم سریع همین،

 گیری؟ماهک عزیزم حاال من یک چیزی گفتم؛ تو چرا جدی می -

 ای گفت: ماهک هم با لحن پیروزمندانه 

 بگذارم توی خماری بمونی، بهت میگم. جایی که دلم نمیاد از اون -

 بعد با لحن هیجانی ادامه داد: 

 برای آخر هفته برنامه شمال ریختم و تو هم باید بیای!  -

 اما ماهک...  -

 اما نداره، باید بیای!  -

 اما بود؛ شلوغ خیلی بیمارستان توی  سرم هفته این پوفی عصبی کشیدم.

 : گفتم  همین برای  بکشنم، رو ماهک دل نیومد دلم



 باشه، میام.  -

  -جیغ لحن همون با بعد،  ماهک جیغ کوتاهی از سر خوشحالی کشید و

 :داد ادامه جیغو

دونی چقدر خوشحال شدم که میای. من با چندتا از وای سارینا، نمی -

 جا میایم. ها از همین بچه

 باشه، من هم خودم از تهران میام.  -

 تنهایی مشکلی نداری؟  -

 عزیزم، من به تنهایی عادت دارم. نه  -

 لحن ماهک کمی ناراحت شد: 

 باشه پس، هر جور خودت راحتی.  -

 بینمت. پس می  -

 بای.  -

سمت خونه حرکت کردم. وقتی به خونه   گوشی رو قطع و با سرعت به 

رسیدم، مثل همیشه ساکت و تاریک بود. تصمیم داشتم وقتی به شمال 



ها یادگار پدرم بودن. با یادآوری  بزنم؛ اونام هم سر میرم، به خانواده عمه

هام پر از اشک شد، یاد اون شب نحس افتادم. وقتی  گذشته، دوباره چشم

بیست و دو سالم بود، با مامان و بابام توی راه شمال بودیم که بابام 

بره؛  کرده، خوابش می طور که داشته رانندگی می خسته میشه و همون

صدای بوق ماشین جلویی به خودش میاد، اما  ولی بعد از چند دقیقه، با

کنه مسیر ماشین رو تغییر بده، اما  دیگه دیر شده بوده! بابا سعی می 

 موفق نمیشه و از اون تصادف، فقط من زنده موندم.

  ما کاش  ریختن. با خودم گفتماراده روی صورتم میهام بی اشک

  بابا کاش م،خوابیدینمی  ما کاش رفتیم،نمی  سفر این به وقتهیچ

قدر با خودم حرف کرد. اوناستراحت می  و داشتمی   نگه رو ماشینش

 زدم و گریه کردم که نفهمیدم کِی خوابم برد. 

*** 

 جمع رو سفرم  نیاز مورد  وسایل تمام  صبح  از. میرم مسافرت به  امروز

 دلم واقعاً. میرم  دیدنش برای   بدونه تا زدم، زنگ هم عمه به و کردم

میار کوچولو  سا و  شوهرعمه عمه،  شده؛ تنگ نفرشون سه هر برای 

ام هست که هفت سالش بود(. لبخندی زدم و مشغول )سامیار پسر عمه



 ی وسایلم شدم.جمع کردن بقیه 

 راه توی  رو ناهار گرفتم   تصمیم. شد تموم کارم که بود ساعت دوازده

  حرکت شمال سمت  به و گذاشتم ماشین توی  رو وسایلم تمام. بخورم

  داشتم نگه  جایدم که هموند شیک خیلی رستوران یک راه توی . کردم

 به  دیگه، ساعت یک  فقط و بود چهار های نزدیک ساعت. خوردم ناهار و

 اون ببینم  و بگیرم تماس ماهک با  گرفتم تصمیم. رسیدممی  مقصد 

  ترخلوت جاده. کردم پارک گوشه یک رو ماشینم همین، برای   کجاست؛

ی ماهک رو . شماره شدمی رد ماشین  یک دقیقه، ده هر و بود همیشه از

 بوق جواب داد:گرفتم که بعد از سه

 سالم.  -

 سالم ماهک خانم، باالخره ما صدای شما رو شنیدیم. -

 خوام قطع کنم. ام! سریع حرفت رو بزن، می سارینا خسته  -

 بدونم کجایین؟ رسیدیدن؟خواستم  اعصاب شدی. می اوه! چه بی  -

 ی؟کجای تو. رسیدیم پیش ساعت  نیم  آره، ما -

 عجب! یادت افتاد. چه -



 با داد گفت: 

 سارینا!  -

گوشی رو از گوشم فاصله دادم تا صداش گوشم رو کر نکنه. بعد از 

 که خودش رو خالی کرد، ادامه دادم: این

 رسم. ساعت دیگه می  حاال جوش نیار! من هم نزدیکم، تا یک -

 باشه، منتظرم.  -

 خداحافظ. -

ی عمه سمت خونهنشستم و به  ماشین توی   گوشی رو قطع کردم.

 ام سر بزنم. ها، به عمه خواستم قبل از رفتن پیش بچهحرکت کردم. می

  رو  شونخونه  زنگ. شدم پیاده  ماشین از و داشتم نگه   جلوی خونه عمه 

 لحظه چند. برداشتم  هم رو بودم خریده براشون که هایی هدیه و زدم

 ید: پیچ آیفون توی  سامیار ی بچگونه صدای  بعد،

 بله؟ -

 سامیار منم، سارینا. باز کن!  -



ی سامیار سریع در رو باز کرد و من وارد حیاط شدم. خونه

 قرمز رز های گل از  پشتش، و جلو قسمت که بود ویالیی ای خونه  عمه،

حوض وسط حیاط بود و  . یکبود قرمز  رز عاشق عمه چون بود؛  شده پر

 های پرتقال، دو طرف خونه رو گرفته بودن.درخت

چیزی محکم بهم   کردم، یکطوری که داشتم حیاط رو نگاه می همون

خورد! خم شدم و سامیار رو دیدم که پاهام گرفته بود و داشت با ذوق، 

 کرد.نگاهم می 

 سارینا جونم دلم برات تنگ شده بود!  -

 م دلم برات تنگ شده بود.من ه  -

 خم شدم و لپ سامیار رو بوسیدم. اون هم با ذوق گفت: 

 چی برام آوردی؟  -

 ای کردم و گفتم: خنده 

 یک ماشین خیلی خوشگل!   -

 ذوق،  با هم اون. دادم   دستش بعد ماشین رو از توی پاکت درآوردم و به



 . کرد تشکر و  بوسید رو امگونه 

 جا.این سارینا، بیا  -

 دعوت آغوشش به رو من و  هاش رو برام باز کردهعمه بود که دست

 از  رو من عمه. کردم   بغلش و رفتم سمتش به   معطلی،بی . کردمی 

 هم حسین عمو ام،شوهرعمه  با.  بوسید رو پیشونیم و   کرد جدا خوش

  من ی خانواده  تنها هااون. بود شده تنگ براشون دلم واقعاً . دادم دست

داخل خونه  دقیقه، از هم دل کندیم و به چند از بعد باالخره. بودن

 : گفت دلخوری   رفتیم. وقتی نشستیم، عمه با لحن

 . کردی  فراموشمون گفتم من  زنی،دیگه به ما سر نمی -

 اش رو بوسیدم و گفتم: گونه 

  فقط کنم؟ فراموش رو شما من  میشه  مگه  زنید؟ها چیه می این حرف -

 .بود زیاد خیلی بیمارستان کارهای 

 داد، گفت: هام تکون می عمه در حالی که سرش رو برای تایید حرف

 حق داری عزیزم. -



 بعد با لحن مهربونی پرسید: 

 شام چی دوست داری برات بگذارم؟  -

شما زحمت نمیدم؛ دوستم برام توی هتل اتاق خیلی ممنون، من به   -

 گرفته. 

 خوای بری؟ همه مدت اومدی، حاال میم بری؛ بعد از اینگذارمن نمی -

 اما...  -

 رو روز سه اون نیستی،  شمال تربیش روز سه  کالً. گفتم که همین -

 ! هتل بری  خوای می   هم

 عمو حسین گفت:

ی ما؛ فردا اگه دوست داشتی، برو سارینا یهک امشب رو بمون خونه -

 هتل. 

ای نداره؛ از طرفی خودم هم خیلی  فایدهدیدم بحث کردن سر این ماجرا 

دلم براشون تنگ شده بود، برای همین قبول کردم. سامیار که تا  

 و اومد بغلم به ذوق با بود، جدیدش   موقع مشغول بازی با ماشیناون



 : گفت 

 وای سارینا جون! ببین ماشینم عقبی هم میره!  -

  خاصی اتفاق شام، موقع تا. کردم گوش هاشحرف  به  من هم با شادی 

تونم امشب برم، اون هم ی نم گفتم و  زدم زنگ ماهک  به فقط نیافتاد؛

 جااون شد قرار و ببینن رو  خوان یکی از روستاهای اطرافگفت فردا می 

 . ببینیم رو دیگههم

*** 

 صبح با صدای سامیار از خواب بلند شدم: 

 سارینا پاشو دیگه، سارینا!  -

 کوچولو. صبح به خیر آقا  -

 سامیار: 

 من اصالً کوچولو نیستم!  -

 : گفتم  خنده  با هم من. برگردوند رو  حالت قهر صورتش بعد به 

 باشه عزیزم، ببخشید!  -



بعد از شستن دست و صورتم، از اتاق بیرون اومدم. عمو حسین با دیدنم  

 گفت: 

 صبحت به خیر عموجان. -

 عمو کجاست؟خیر. زن صبح شما هم به -

 . کنهمی  آماده صبحانه داره آشپزخونه توی   لیال -

آهانی گفتم و به سمت آشپزخونه حرکت کردم. عمه لیال با دیدنم  

 لبخندی زد و صبح به خیر گفت. من هم با لبخند جوابش رو دادم: 

 خواید؟ خیر. کمک نمیصبح شما هم به -

 کنم.نه عزیزم، تو برو بشین. من خودم درست می  -

 آخه...  -

ی حرفم رو بزنم و من رو از آشپزخونه بیرون کرد. اجازه نداد ادامهعمه 

اتاق رفتم تا حاضر بشم. مانتوی سبز با شلوار  بعد از خوردن صبحانه، به 

جایی که اهل آرایش نبودم، فقط  و شال سفید و سبز پوشیدم و از اون

 از بعد و کردم  پا های سفیدم رو هم به کمی برق لب زدم. کتونی 



 . رفتم ماشینم سمت به عمه، ی خانواده از خداحافظی

*** 

کردم. دیگه رفتم روستا رو پیدا نمیقدر می سه ساعت بود که هر چه

مطمئن شدم که گم شدم. موبایلم هم آنتن نداشت تا بتونم به ماهک 

رفتم که متوجه شدم زنگ بزنم و ازش بپرسم. همین طور داشتم می 

آمپر بنزین رو نگاه کردم که دیدم داره  سرعت ماشین داره کم میشه،

تموم میشه. ماشین رو یک گوشه پارک کردم و از ماشین پیاده شدم تا 

جا رد بشه. بنزین پیدا کنم. منتظر بودم تا شاید ماشینی از اون

کردم، چشمم به دودی افتاد که انگار از طور که اطراف رو نگاه می همین

 همون نزدیکی بود. با خودم گفتم: 

هر جا دود هست، پس حتماً آدم هم هست. ماشین رو قفل کردم و  -

 رفتم داخل جنگل تا محلی که دود ازش می اومد رو پیدا کنم. 

ای رسیدم که جلوش دوتا ماشین  بعد از پنج دقیقه پیاده روی به کلبه

رفتم صداها  شد. هر چقدر که بیشتر می ، از کلبه صداهایی شنیده می بود

کردن، اما اون لحظه . انگار چند نفر داشتن با هم دعوا میشدتر میواضح

ترین چیز فقط رسیدن به کلبه بود. نزدیک کلبه که شدم،  برای من مهم 



کنم. آخه من با چه جرأتی اومدم انگار تازه متوجه شدم که چیکار می

ها دزد باشن چی؟ تصمیم گرفتم به سمت ماشین برگردم پایین! اگه این 

شد. با تردید نزدیک پنجره کلبه م؛ اما نیرویی مانعم می و منتظر بمون

جا داخل کلبه رو ببینم. بخار شیشه رو با  شدم و سعی کردم از اون

ی دستم پاک کردم و با دقت به داخل کلبه نگاه کردم. از دیدن صحنه

روم خشکم زد. یک مرد روی صندلی نشسته بود و دو مرد هیکلی روبه

ای روی سر اون  ه بودند. یکی از اون دو نفر اسلحهدیگه باال سرش ایستاد

کردن. ام نمیشدم؛ اما پاهام یاری جا دور می مرد گذاشت و... باید از اون

ترس توی تمام وجودم ریشه کرده کرده بود. بعد از کلی تالش باألخره 

جا دور شم که تونستم کمی تکون بخورم، سعی کردم با سرعت از اون

رخت خورد و محکم زمین خوردم. درد شدیدی توی پام به یک کنده د

مچ پام احساس کردم. صدای اون دو نفر رو شنیدم که داشتن با هم 

 کردن:صحبت می 

 صدای چی بود؟ -

 دونم آقا؟!نمی  -

ی صحبتشون رو گوش بدم؛ باید هر چه دیگه منتظر نموندم تا ادامه



کرد، اما د میشدم. مچ پای راستم بدجور درجا دور میزودتر از اون

قدر شدید بود که درد مچ پام رو حس نکنم. با تمام سرعتم  ترسم اون

کردم که یکی از پشت کمرم رو گرفت و بعد یک دستمال  داشتم فرار می 

فایده بود. روی دهنم گذاشت. سعی کردم از دستش فرار کنم، اما بی 

 شد و بعد دیگه هیچی نفهمیدم. کم داشت سنگین می  -هام کمچشم

*** 

هام رو با احساس درد شدیدی باز کردم. مچ پای راستم کبود شده  چشم

هام رو تکون بدم، اما  کرد. سعی کردم دستبود و خیلی درد می 

نتونستم. تازه یادم اومد چه اتفاقی افتاده. اطرافم رو نگاه کردم، یک اتاق  

با دیوارای مشکی که فقط یک المپ و یک صندلی توی اتاق بود. دست  

 پام به صندلی بسته شده بود. با صدای بلندی داد زدم:و 

 کار دارید؟ جا کجاست؟ با من چی جا هست؟ اینکسی اون -

 با همون صدا ادامه دادم: 

 جا هست؟ جواب بدید! کسی اون -

با   یکهو در با صدای وحشتناکی باز شد و یک مرد هیکلی وارد اتاق شد. 



زد. جوری که با صندلی   سرعت به سمت من اومد و سیلی محکمی بهم 

 روی زمین افتادم. بعد با داد گفت: 

 چته کل اتاق رو گذاشتی روی سرت؟ چیه؟! الل شدی؛ هان؟  -

لرزید شدن. با صدایی که از گریه میهام روی صورتم سرازیر میاشک

 پرسیدم: 

 کار دارید؟ شما کی هستید؟ جا کجاست؟ با من چی این -

 اون مرد پوزخندی زد: 

 مافیای بندر!  -

کردم بعد از گفتن این حرف از اتاق خارج شد. داشتم با خودم فکر می

این اسم رو کجا شنیدم. بعد چند لحظه مثل کسانی که کشف بزرگی 

 کردن با صدای بلندی گفتم: 

دید، من اسم  آهان فهمیدم. یادم میاد یک بار که بابا داشت اخبار می  -

  سال بیست حدود با بندر افیای م"این گروه رو توی اخبار شنیدم. 

 گروه  این فعالیت بیشترین. است کشور  مافیایی گروه ترینبزرگ  فعالیت

 های بخش  طورهمین  و دیگر بنادر  در  گروه این اما است، بندرعباس در



ترین گروه کشور  نیز نفوذ دارند. این گروه خطرناک کشور شمال

 "هستند. 

ها چیزهایی هستن که اون زن اخبارگو گفت؛ اما تا جایی که من  این

کار گذارن، پس یعنی با من چی کس رو زنده نمیها هیچدونم اونمی 

دارن؟ ترس توی وجودم رخنه کرده بود، به طوری که نفس کشیدن هم  

ها ممکن بود باهام بود. فکر کردن به کارهایی که اونبرام سخت شده 

وقفه روی صورتم هام بیبکنن، باعث شده بود تمام بدنم بلرزه و اشک

ترسیدم که باز هم اون مرد بهم  هق کنم. می  -تونستم هقبریزه؛ اما نمی 

سیلی بزنه یا کارهای بدتری بکنه. سرم رو باال گرفتم و زیر لب تکرار 

 کردم:

 ا، خودت کمک کن! خدای -

*** 

 )آرتین( 

 من که میگم بهتره نگهش داریم!  -

این حرف رو سام زد. اآلن یک روز از وقتی اون دختر رو زندانی کردیم 



کار کنم. فرزین با گذره، ولی هنوز تصمیم نگرفتم که باهاش چیمی 

 تکون دادن دستش جلوی صورتم من رو از افکارم خارج کرد:

 نظرت چیه؟هی پسر، کجایی تو؟  -

 در مورد چی؟  _

 ای گفت: کیارش با لحن کالفه

تونه توی نقشه کمکمون کنه، اما به نظر من  سام میگه این دختره می  -

 نگه داشتنش مسخره هست! 

 کرد:سام با لحن معترضی حرف کیارش رو قطع 

تر به تونیم با استفاده از اون دختر راحتچرا مسخره باشه؟ ما می  -

 . اهدافمون برسیم

 ای گفتم: با صدای بلند و کالفه

 بسه دیگه؛ یک لحظه ساکت بشین تا فکر کنم!  -

ها به فکر فرو رفتم. شاید حق با سام  های منتظر اونتوجه به نگاه بی 

باشه و این دختر بتونه به ما کمک کنه، اما نظر کیارش هم درسته و این 



فکر  معنی هست که ما بخوایم جونش رو ببخشیم. من که کار بی 

کنم خیلی قابل اعتماد باشه: اما با این حال باید بهش یک فرصت  نمی

 بدم شاید ارزش داشته باشه. رو به اون سه تا گفتم: 

 گیرم. من اول باید خودم باهاش صحبت کنم، بعد تصمیم می  -

ام هر سه با تعجب بهم خیره شدن. بعد از چند  با تموم شدن جمله

صورت اون دوتا به اخم باز شد. کیارش   دقیقه صورت سام به لبخند، اما

 با لحن معترضی گفت: 

 تونیم اجازه بدیم که یک آدم غیرقابل اعتماد تو رو ببینه! ما نمی  -

 وسط حرفش پریدم: 

 خوام هیچ اعتراضی بشنوم! نمی  -

 فرزین گفت: 

 اما...  -

 با تحکم گفتم: 

 همین که گفتم!  -



*** 

 )سارینا(

جام. توی این یک روز فقط یک نفر رو دیدم این اآلن یک روز هست که 

اون هم همون مرد هیکلی که هر روز برام غذا میاره و بدون حرف  

جا چیه!  دونم قصدشون از نگه داشتن من این ای میره. هنوز نمیدیگه

هام بسته هست، کاری  چند بار به فرار فکر کردم؛ اما چون دست

جا اومد؛ اما ی دادن صبحونه به این تونم بکنم. امروز هم اون مرد برانمی

 بعد از گذاشتن صبحونه رو به من گفت: 

 خوام ببرمت! ات رو بخور، میصبحانه  -

 کجا؟ -

 اون مرد با پوزخند گفت: 

 دیدن رئیس!  -

همین یک جمله کافی بود که ترس دوباره توی وجودم ریشه کنه. آخه 

کار دارن؟ یها با من چخواد من رو ببینه؟ این عوضی اون چرا می

شد اذیت بشم؛ برای همین نفس  سؤاالتی که توی سرم بود، باعث می



عمیقی کشیدم و بعد از توکل بر خدا با خیال راحت به رفتن اون مرد 

ام اون مرد با دو مرد دیگه وارد اتاق نگاه کردم. بعد از خوردن صبحانه

ی وی مشکی بردن. دو مرد هیکلامشدن و من رو به سمت ماشین بی

 از یکی ماشین حرکت  با.  نشستن جلو مردها  از یکی و  عقب و من وسط 

 : داد  دستم  به  بندی چشم بود، نشسته ماشین  توی  من کنار  که مردهایی

 هات. این رو بگذار روی چشم -

قدر این جمله رو با تحکم گفت که جرأت مخالفت نداشتم. بعد از اون

دو مرد از ماشین پیاده  چند ساعت ماشین وایستاد و من با کمک اون 

بند جلوی صورتم بود. با ایستادن اون سه تا من هم  شدم. هنوز چشم

 ها گفت: ایستادم. یکی از اون

 بندت رو بردار. چشم -

هام خورد. برای چند  بند، نور خورشید به شدت به چشمبا برداشتن چشم

از هام رو ب هام رو بستم. وقتی خواستم دوباره چشملحظه دوباره چشم

هام کنم، دستم رو باالی سرم گرفتم تا از تابش نور خورشید به چشم

ی چند مرد هیکلی جلوگیری کنم. وقتی اطراف رو نگاه کردم متوجه 

دادن. اون  شدم که دورتادور ویالی چوبی وایستاده بودن و نگهبانی می 



قدر ترسیده بودم که کالً سه نفر من رو به داخل خونه هول دادن. اون

رفتم.  مچ پام رو از یاد برده بودم، اما هنوز هم به سختی راه می درد 

ها که لبخند  ی چهار مرد شدم. یکی از اونوقتی وارد اتاق شدم، متوجه 

به لب داشت، موهای بور و چشمای سبزی داشت. قد متوسط و هیکل 

ورزشکار. دومی با کمی اخم با فاصله زیادی از من وایستاده بود و داشت 

های عسلی و قد بلند  کرد. موهای قهوای و چشمام رو برانداز میسر تا پ

و هیکل درشتی داشت. نفر سوم به دیوار تکیه داده بود. پوست سفید و  

تر  چشمای آبی و موهای خرمایی داشت. قدش از اون سه نفر دیگه کوتاه 

تری داشت، اما صورتش به شدت بامزه بود. نفر آخر  بود و هیکل معمولی

تای دیگه من و رو به پنجره ایستاده بود. هیکلش از اون سهپشت به 

تر بود. موهای مشکی داشت، اما چون پشتش به من بود نتونستم  ورزیده

 صورتش رو ببینم. اونی که لبخند به لب داشت، به سمت من اومد:

 سالم من سام هستم، از آشنایی باهات خوشوقتم. -

م به تبعیت از اون لبخند  صورت مهربون و لبخند گرمی داشت. من ه 

 زدم:

 سالم من هم سارینام.  -



با این حرفم اون مرده که پشتش به من بود به سمت من برگشت، با 

های مشکی و پوست سبزه و بینی قلمی داشت.  دیدنش خشکم زد. چشم

ای رو به سام  صورتش به شدت اخمو و مردونه بود. با پوزخند مسخره

 گفت: 

 تونه کمکمون کنه؟به من اشاره کرد( می مطمئنی این )با دستش   -

 قدر این جمله رو با تمسخر گفت که بدون توجه به موقعیتم داد زدم: اون

چیه؟ فکر کردی خودت همه چی تمومی که این طوری با من حرف  -

 زنی؟!می 

 بعد مثل خودش با دست به هر چهارتاشون اشاره کردم و ادامه دادم:

دین های مردم مواد می. دست جوونشما فقط یک مشت قاتل هستید -

 آدم های کثیفی هستید!  تونهمه شما  کنید.ها رو بدبخت می و اون

ام دستم رو جلوی دهنم گرفتم؛ انگار تازه فهمیدم با تموم شدن جمله

ی متعجب اون سه تا و قیافه برزخی اون گودزیال نگاه  چی گفتم. به قیافه

برای دفاع از جونشون  هاکردم. شنیده بودم بعضی مواقع آدم

کنن و من هم همین کار رو کردم. ترین راه ممکن رو استفاده می مسخره



ی در رو که تا اون موقع به کمکش روی پام وایستاده بودم، دستگیره 

هدف فقط  گرفتم و در رو باز کردم. به سرعت از ویال بیرون رفتم. بی 

عتم زیاد بود، به چند دویدم. با وجود درد شدید پام باز هم سر داشتم می 

ها نتونن بهم ها تنه زدم و سرعتم رو بیشتر کردم تا اونتا از محافظ

که این قدرت رو از کجا گیر آورده   برسن. برای خودم هم عجیب بود 

خوام که نمیدونستم، اون هم اینبودم؟ اما یک چیزی رو واضح می 

ردم. دیگه دویدم حتی به پشت سرم هم نگاه نکبمیرم. با سرعت می 

چیزی نمونده بود که به جنگل برسم که بازوم محکم گرفته شد و من به  

هام  عقب برگشتم. با دیدن قیافه سرخ از خشمش، مرگ رو جلوی چشم

هام رو بستم تا  اش رو در آورد و روی سر من گذاشت. چشم دیدم. اسلحه

سام  هام رو باز کردم.  خودم رو آماده مرگ کنم. بعد از چند لحظه چشم

 اسلحه رو گرفته بود و با داد گفت: 

 کنی آرتین، دیوونه شدی؟ چیکار می  -

 اون پسره که فهمیدم اسمش آرتین هست، با نعره گفت: 

 تو دخالت نکن سام!  -

خیال به ما نگاه  به اون دو نفر دیگه نگاه کردم که هر دو خیلی بی 



ی کردن، انگار یک نمایش کامالً تکراری در حال پخش بود. بقیه می 

جا تنها  افرادشون هم پشت سرشون با اسلحه وایساده بودن. فهمیدم این 

های خواد من بمیرم سام هست، برای همین با چشمکسی که نمی 

 هام کالفه گفت: کردم. سام با دیدن چشم ملتمس بهش نگاه

 ببرینش توی ویال. -

ها اومدن و من رو توی ویال پرت کردن و در رو محکم  دوتا از اون هیکلی

به هم زدن. به مچ پام نگاه کردم، واقعاً خیلی بد کبود شده بود. حتی 

تونستم تکونش بدم. خواستم از جام بلند شم که  ای نمیدیگه برای ثانیه

 کردم درد پام صد برابر شد و بعد دیگه چیزی نفهمیدم.  حس

*** 

 )آرتین( 

 سام با عصبانیت گفت: 

 کنی؟ چته دیوکنه؟! چرا بدون فکر عمل می -

 با خشم فریاد زدم:



 طوری بهمون توهین کنه؟ خواستی وایستم همین می  -

 سام دستی توی صورتش کشید و گفت: 

 مدت منتظر این لحظه بودیم. آرتین لطفا خونسرد باش، ما همه این  -

 هامون پرید: فرزین وسط حرف

خوره، من هم میگم حق با سام هست؛ این دختر خیلی به دردمون می -

تا حاال دختری به شجاعت اون ندیده بودم. به نظر من م ارزش ریسک  

 تونیم آموزشش بدیم! کردن داره. ما می

ختری نبود که هاشون موافق بودم؛ چون تا حاال دخودم هم با حرف

دونه ما کی  طوری حرف بزنه. اولش فکر کردم نمیجرأت کنه با من این

دونه، ولی ترسی نداره. این هاش فهمیدم می هستیم؛ اما بعدش از حرف

 اش بود. رو به اون سه تا گفتم: بهترین ویژگی 

 کنم که باهامون کار کنه!قبول می  -

تفاوت ارش همچنان بیفرزین و سام لبخند رضایت بخشی زدن، اما کی

هامون رو زدیم به سمت ویال که کامل حرفوایستاده بود. بعد از این

ی سارینا شدم که وسط ویال از حال  رفتیم. با باز کردن در ویال متوجه



زد، اما رفته بود. سام با سرعت به سمتش رفت و اسمش رو صدا می 

 ها گفتم: هبان هوش بود. برگشتم و رو به نگ سارینا انگار کامالً بی 

 . کنید حاضر رو  ماشین -

 بعدش به سام گفتم: 

 باید ببریمش بیمارستان.  -

*** 

 )سارینا(

هام خورد که مجبور خام رو باز کردم، نور سفیدی به چشم وقتی چشم

هام رو ببندم. بعد از چند لحظه آروم شدم دوباره به سرعت چشم

کرد، تونستم اطرافم هام رو باز کردم و وقتی چشمم به نور عادت  چشم

رو ببینم. سام باالی سرم بود و اون دو تای دیگه پشتش بودن. با چشم 

دنبال آرتین گشتم که دیدم توی درگاه وایساده و داره خیره نگاهم  

 زده گفت: کنه. سام با صدای ذوقمی 

 سارینا باألخره به هوش اومدی؟! حالت خوبه؟  -

قدر مهربونه.  فیایی هست که این طور ماشدم که سام چهاصالً متوجه نمی 



کردم قصدی داره؛ اما وقتی به صورت مهربونش نگاه اولش فکر می 

کنم هر چی فکر بد توی سرم دارم، ناخودآگاه از بین میره. من هم  می 

 لبخند مهربونی تحویلش دادم: 

 بله، ممنون؛ خوبم!  -

دستم در با اومدن پرستار داخل اتاق ساکت شدیم. پرستار سرمم رو از 

 آورد و گفت: 

 مچ پات در رفته بود، دکتر جاش انداخت. -

اون موقع تازه متوجه مچ پام شدم باند سفیدی دورش بود. پرستار 

 لبخندی زد و ادامه داد:

 تونی باند رو باز کنی. یک هفته دیگه می  -

گفتم که جا میخواست از در بره بیرون که فکری به سرم زد. اگه این

 کردن. رو به پرستار گفتم: ، حتماً کمکم می من رو دزدیدن

 ببخشید...  -

ام رو ادامه بدم، نگاهم به صورت اخموی آرتین  که جملهاما قبل از این

هاش کار کنم؛ چون داشت با چشم خوام چیدونه می افتاد. فهمیدم می



هاش ی تهدیددونستم همهکه می کشید. با اینبرام خط و نشون می 

برای   ترسیدم تونه کاری بکنه، اما هنوز هم ازش مینمیجا الکیه و این

 همین رو به پرستار ادامه دادم: 

 من کی مرخص میشم؟  -

 پرستارم با لحن مهربونی گفت: 

    همین اآلن مرخص شدی، فقط زیاد به پات فشار نیار. -

 ای از اتاق خارج شد. بعدش هم بدون گفتن حرف دیگه

 فت: سام رو به من با لحن مهربونی گ 

 میرم کارهای ترخیصت رو انجام بدم!  -

بعد از رفتن سام از روی تختم بلند شدم و دستی به شالم کشیدم و 

کرد ها از اتاق خارج شدم. مچ پام هنوزم کمی درد میبدون توجه به اون

خواستم از اون سه تا  تونستم باهاش درست راه برم، اما باز هم نمیو نمی

تم رو به دیوار گرفتم و به سمت در  کمک بگیرم؛ برای همین دس

اومدن.  صدا پشت سر من می خروجی بیمارستان رفتم. اون سه تام بی 

خوردم یک لحظه نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و داشتم با مخ زمین می 



که یکی دستم رو گرفت و من رو به سمت خودش کشوند. چون انتظار  

در عطر تلخش دلنشین  این کارو نداشتم توی بغل آرتین افتادم. اون ق

 بود که کالً فراموش کردم کجا هستم؛ بعد از چند ثانیه با پوزخند گفت: 

 جات راحته؟  -

 هام و توی هم کشیدم و هولش دادم:ناخودآگاه اخم

 کنی بهم دست بزنی؟ طور جرأت میولم کن! چه -

 اش ادامه داد: اون هم با همون پوزخند مسخره

 ؟نه که تو هم خیلی بدت اومد -

قدر از این حرفش عصبانی شدم که هجوم آوردن! خون رو به صورتم اون

 خواستم جوابش رو بدم که صدای سام مانعم شد: احساس کردم. می

 تر بریم!خب دیگه بهتره سریع  -

 بعد دستش رو به سمت من گرفت:

 بگذار کمکت کنم!  -

 من هم دستش رو گرفتم و بهش تکیه دادم. برای خودمم عجیب بود که



مونه. بعد از قدر با سام راحت بودم، درست مثل برادر نداشتم می چرا این

خارج شدن از بیمارستان به سمت فراری مشکی رفتن و سوار شدن. بعد  

از یک ساعت به یک عمارت سفید خیلی زیبا رسیدیم. اطراف عمارت 

ها در حیاط رو باز کرد و کلی نگهبان و محافظ ایساده بودند. یکی از اون

  ماشین از شدن پیاده از بعد. کرد پارک حیاط داخل  آرتین ماشینش رو

 از دهنم  خونه به شدن وارد با.  رفتیم عمارت سمت  به سام کمک به

 همون به هاییپرده و آبی های مبل  با پذیرایی یک. بود مونده باز تعجب

های چوبی زیبایی قرار داشت، سمت راست  رنگ. دو طرف خونه پله

خونه آشپزخونه بزرگی بود که همه وسایلش سفید و مشکی بود و یک 

های بزرگی بود که  کرد. انتهای پذیرایی شیشهزن مسن در آن کار می 

  شش و استخر یک حیاط توی . شدمی  دیده اونجا از خونه پشتی   حیاط

های خورد. ماشینسفید با میز سفیدی به چشم می  و صورتی  صندلی تا

ی راهرویی بود که مدل باالیی توی حیاط پارک بودند. سمت چپ خونه

های رسه. با کمک سام روی یکی از مبلدونستم انتهاش به کجا می نمی

تک نفره نشستم و منتظر شدم تا حرف بزنن. اون چهار تا هم روی مبل  

ها ستن، اما حرفی نزدن. ده دقیقه گذشت، اما اونروی من نشهای روبه

هنوز ساکت بودند. آخرش کالفه شدم و با لحنی که کالفگی توش موج  



 زد گفتم: می 

 کار دارید؟ خواید بگید با من چی نمی  -

 ها هم انگار منتظر شنیدن همین جمله بودن. سام گفت: اون

 خوایم یک معامله باهات بکنیم! ما می  -

 کردم:تعجب 

 معامله؟ -

 اون هم بدون توجه به لحن متعجب من ادامه داد:

 خوایم به عنوان جاسوس برامون مدارک جمع کنی. ازت می -

 و اگه قبول نکنم؟ -

 بار آرتین جواب داد: این

 میرن! اون وقت خودت و کسانی که برات عزیزن، می -

ی با وحشت بهش زل زدم. مطمئناً برای اون کاری نداشت که همه 

هام نقش  ی سامیار جلوی چشمعزیزهام رو بکشه. یک لحظه چهره

بست. اون هنوز خیلی بچه بود که بخواد این اتفاق براش بیوفته. اگر 



فقط خودم رو تهدید کرده بود، مشکلی نداشتم؛ اما اآلن! نه، اصالً  

چین اتفاقی براشون بیوفته، اون هم به خاطر من! اما  تونم بگذارم همنمی

 باختم؛ برای همین گفتم: نباید خودم رو می

 کمی بیشتر توضیح بدید!  -

خیالی آرتین انگار متوجه شد که قبول کردم برای همین با لحن بی 

 رفت، گفت: ها میکه داشت به سمت پله حالیدر

 ی جزئیات رو سام برات توضیح میده. همه -

خواستم پاشم هر چی از قدر از این رفتارش حرص خوردم که می ونا

ها که من چیزی بهش بگم از پلهدهنم در میاد بهش بگم، اما قبل از این

 باال رفت. 

 با صدای سام به سمتش برگشتم: 

 بیا با بقیه آشنات کنم!  -

 بعد به سمت اون پسر چشم آبیه رفت و رو به من گفت: 

 کامپیوتری و هکر گروه.فرزین مسئول کارهای  -



 دستم رو به سمتش دراز کردم و گفتم: 

 خوشوقتم!  -

 اون هم از سر ناچاری باهام دست داد.

 همچنین!  -

 ای اشاره کرد:ها رفت. سام به اون چشم قهوهبعد هم به سمت پله

 ایشون هم کیارش؛ محافظ شخصی آرتین!  -

 با لبخند دستم رو به سمتش دراز کردم:

 سالم از...  -

توجه به من به سمت در خروجی که ادامه حرفم رو بزنم، بی قبل از این

 رفت. 

 طوری بود؟ وا، این چرا این -

 سام گفت: 

طوری خشکه، معمواًل با کسی خیلی  کیارش کالً اخالقش همین  -

 صمیمی نمیشه. 



 در جواب حرفش فقط سر تکون دادم.

 بعد با صدای بلندی گفت: 

 زهرا خانم، علی آقا!  -

بعد از چند لحظه همون زن مسن با یک مرد مسن جلوی من ایستاده  

 بودند. سام به من اشاره کرد: 

 ایشون از این به بعد خانم این خونه هستن.  -

 بعد به اون زن مسن اشاره کرد: 

ایشون زهرا خانم مستخدم خونه هستن و ایشون )به مرد کنار زهرا  -

 ن خونه هستن. خانم اشاره کرد( همسر زهرا خانم و باغبا

 رو به اون دو نفر ادامه داد:

 برین سر کارتون. -

 وقتی اون دو نفر رفتند، سام با لبخند دستش رو به سمت من دراز کرد:

 من هم سام مشاور و وکیل رئیسم. -

 ای کردم و بهش دست دادم.خنده 



 جا نگه داشتید. حاال دقیقاً چرا من رو این -

 سام گفت: 

 گفتم تو باید برای ما جاسوسی کنی... طوری که همون -

 حرفش رو قطع کردم:

 تونه این کار رو بکنه! آخه چرا من؟ هر کسی می  -

 سام با تکون سر حرفم رو تأیید کرد:

 تونه، ولی هر کسی ارزش ریسک نداره. آره هر کسی می -

 یعنی چی؟ -

تونه برای ما جاسوسی کنه؛ اما ما فقط باید  ببین هر دختری می -

 کردیم. ص قابل اعتمادی رو برای این کار پیدا می شخ

 جوری قابل اعتمادم؟ وقت من چهاون -

 سام لحنش کمی مردد شد: 

ها رو بهت بگم، اما فکر کنم بهتره  خواست که من اینببین آرتین نمی -

 بدونی. 



 های توی حیاط اشاره کرد:  بعد به صندلی 

 جا بشین تا من بیام!لطفاً برو اون -

از چند دقیقه سام با چند تا کاغذ به ستم اومد. کاغذها رو به سمتم  بعد 

 رو و کرد صدا رو خانم  زهرا بعد. نشست من  مقابل  صندلی روی   گرفت و

 : گفت من  به

 خوری؟چی می  -

 ! قهوه -

 : گفت   رو به زهرا خانم

 دو تا قهوه!  -

 زهرا خانم گفت: 

 چشم آقا! -

 من ادامه داد: بعد از رفتن زهرا خانم سام رو به  

 خوام بزنم، باید بین خودمون بمونه! هایی که اآلن میاین حرف -

 باشه، نگران نباش. -



 رفت،   زهرا خانم دوباره با دوتا فنجون قهوه برگشت. وقتی زهرا خانم

 : داد ادامه سام

ده سال پیش؛ مافیای بندر به شدت قدرتمند شده بود، برای همین   -

انتخاب کرد که به گروه ما نفوذ کنن و باند ما رو پلیس یک سری مأمور 

ی ما بود. شش تا  دستگیر کنن. پدر تو سگرد فرید زند، سرگرد پرونده 

ها نفوذی پسر به دستور اون وارد گروه ما شدن. ما فهمیدیم که اون

 هستن، برای همین تصمیم گرفتیم باهاشون همکاری کنیم. 

 نیومدن. ها برای دستگیری شما اما مگه اون -

 سام پوزخند زد و گفت: 

ها برای دستگیری عموی آرتین اومدن. اون مدارکی که  نه، اون -

 . میده  توضیح جزئیات با رو چیز همه  دستتِ

 با تعجب بهش نگاه کردم. سام وقتی تعجب منو دید: 

ببین اگه گروه ما رو مثل یک هرم در نظر بگیری، رأس هرم عموی  -

همون کسی که تو باید ازش اطالعات جمع  آرتین و رئیس اصلی ماست.

ترین افراد گروه کنی! بعد از اون آرتین و بعد از آرتین هم ما سه تا اصلی



جایی که عموی آرتین هیچ کاری رو خودش انجام هستیم؛ اما از اون

 نمیده، ما هیچ مدرکی ازش نداریم! 

 یک نفس عمیق کشید بعد ادامه داد: 

تصمیم گرفتیم باهاشون همکاری کنیم،   طوری که گفتم، وقتی همون -

ها هم به پدرت اطالع دادن. پدرتم موافقت کرد. خالصه ما به مدت اون

که یک روز خبر مرگ پدرت بهمون کردیم تا ایندو سال با هم کار می 

 رسید. وقتی بیشتر تحقیق کردیم... 

 زیر چشمی نگاهی به من کرد و ادامه داد: 

فهمیدیم کار خسرو، عموی آرتین بود.  وقتی بیشتر تحقیق کردیم؛ -

انگار متوجه شده بود که پدرت نفوذی، فرستاده توی گروه و داره در 

کنه، برای همین یک روز دستور میده ترمز ماشین  موردش تحقیق می

اندازه توی یک ساختمون و پدرت رو دستکاری کنن. اون شش تا هم می 

 زنه. آتیششون می

شد، اما من  ای سام همش باز و بسته می شنیدم، لبدیگه هیچی نمی 

شد:  فهمیدم چی داره میگه. فقط یک جمله مدام توی سرم تکرار مینمی



. یعنی پدر و مادر "کاری کنندستور میده ترمز ماشین پدرت رو دست"

ها رو به قتل رسونده  من به خاطر یک تصادف نمرده بودن. یعنی اون

زدم و کم به گلوم چنگ می کردم دارم خفه میشم. محبودن. حس می 

ریختن. سام با دیدن حالم سریع به وقفه روی گونم می هام بی اشک

سمتم اومد و من رو در آغوش گرفت. بعد از چند دقیقه حالم بهتر شد،  

از بغل سام بیرون اومدم که اون هم لیوان آب قندی به سمتم گرفت.  

ده. رو به سام،  کردم حالم خیلی بهتره شبعد از خوردن آب قند حس می 

 شد، گفتم: با صدایی که انگار از ته چاه شنیده می 

 کار کنم؟خوایو من براتون چیحاال دقیقاً می  -

 سام با شنیدن حرفم لبخند مهربونی زد: 

خوایم تو رو آموزش بدیم تا بتونی اعتماد خسرو و دست راستش  ما می  -

 برامون پیدا کنی. گیم رو رو جلب کنی، بعد اسنادی که ما می 

 شناسن؟ها من رو نمیمگه اون -

های الزم رو هم سازیم و آموزشنگران نباش، ما برات هویت جعلی می  -

 ای بشی!کنیم که یک جاسوس حرفهبهت میدیم. کاری می



 بعد به مچ پام اشاره کرد: 

 که کامالً خوب شدی! البته بعد از این -

 کنید؟همکاری میشما باز هم دارید با پلیس  -

ها تصمیم گرفتن به خاطر نبودن نه از ماجرای پدرت به بعد، پلیس -

خوایم رو به مدرک پرورنده رو ببندن؛ اما اگه ما بتونیم مدارکی که می 

 دست بیاریم، پرونده دوباره به جریان میوفته. 

هاش از جاش بلند شد و دستش رو به سمت من دراز بعد از پایان حرف

 کرد:

ی کارها رو خودم انجام میدم. فقط تو باید زود خوب بشی تا ما  قیه ب -

 بتونیم نقشمون رو شروع کنیم+ 

من هم با لبخند دستش رو گرفتم و با هم به سمت طبقه باال رفتیم. 

 انتهای . بود اتاق تا  ای و سههای قهوه طبقه باالی پذیرایی با مبل 

 از  وقتی. بود فلزی  های پله  با  مارپیچ پله راه یک راست سمت پذیرایی

 سمت  به سام. دیدم هم رو به رو خواب اتاق تا دو رفتیم، باال  هاپله اون

 سمت چپی رفت:  اتاق



رو اشاره کرد( مال  این اتاق مال تو. اون اتاق )با دست به اتاق روبه -

آرتین. اتاق من دقیقاً زیر اتاق تو و اتاق فرزین و کیارش مثل من طبقه  

 تونی بهم بگی!به چیزی نیاز داشتی، می پایین. اگه  

 ازش تشکر کردم. خواست پایین بره که صداش زدم:

 سام!  -

 بله؟ -

 مونی. ام میخیلی ازت ممنونم، تو مثل برادر نداشته  -

 سام لبخند گرمی تحویلم داد: 

 کنم. خواهش می  -

بعد از رفتن سام، توی اتاق رفتم. یک اتاق با ست سفید و طالیی. تخت 

گی وسط اتاق قرار داشت و میز آرایشی سمت چپ اتاق بود. کمد بزر

بزرگی سمت راست اتاق بود، یک در کنار کمد بود که وقتی بازش کروم 

های شیک خوش فهمیدم حمومه. وقتی در کمد رو باز کردم با لباس

.  رنگی مواجه شدم که در سایزهای مختلف توی کمد آویزون شده بود

اتاق، به سمت تخت رفتم و خودم رو روش پرت بعد از دید زدن کامل 



 کردم. به خودم گفتم: 

 گ بزنم. زن  امفردا حتماً باید به ماهک و عمه -

بعد دوبار یاد اتفاقات امروز افتادم و مدارکی که جلوم بود رو برداشتم و 

طوری بود که سام مشغول نگاه کردن بهشون شدم. همه چیز همون

ی چشمم چکید که جزئیات! قطره اشکی از گوشه گفته بود، با تمام 

 سریع با پشت دست پاکش کردم.

قوی باش دختر. تو باید قوی باشی تا بتونی انتقام پدر و مادرت رو  -

 بگیری! 

بعد کاغذها رو روی میز آرایش گذاشتم و از زور خستگی نفهمیدم کی  

 خوابم برد.

*** 

ک دوش بگیرم. بعد از که صبحونه بخورم، یتصمیم گرفتم قبل از این

که از حموم بیرون اومدم، یک لباس صورتی مخملی با شلوار سفید  این

پوشیدم. موهام رو هم بافتم و یک شال سفید سرم کردم. وقتی رسیدم 

پایین کسی توی پذیرایی نبود، برای همین رفتم سمت آشپزخونه. زهرا 



 خانم با دیدنم به سمتم اومد: 

 خانم؟ چیزی نیاز دارید  -

 بقیه کجان؟ -

رو ی روبههمه توی سالن غذاخوری هستند.)بعد با دست به راهرو -

 اشاره کرد(

 ممنونم!  -

های آبی و میز وقتی از راه رو عبور کردم یک سالن بزرگ با صندلی

سفید دیدم، هر چهارتاشون پشت میز نشسته بودن. با صدای من  

 شون به سمتم برگشتن: همه

 صبح به خیر!  -

م جوابم رو با لبخند داد، اما آرتین فقط سر تکون داد. فرزین و  سا

ها رو کشیدم و کیارش اصالً جوابم رو ندادن. با حرص یکی از صندلی

 پشت میز نشستم. سام گفت: 

 پات بهتره؟ -



 آره، خوبم.  -

شون از سر میز بلند شدن و بدون خداحافظی از بعد از پنج دقیقه همه

کردن که انگار  شدم؛ طوری رفتار می داشتم دیوونه میخونه زدن بیرون. 

اصالً من توی خونه نیستم. تصمیم داشتم شب پیش آرتین برم و باهاش 

 ام صحبت کنم. در مورد تماس با ماهک و عمه

*** 

 )آرتین( 

وقتی به شرکت رسیدم، یک جلسه مهم داشتم. بعد از تموم شدن جلسم 

 تلفن اتاق زنگ خورد: کرد کهداشتم توی اتاقم استراحت می 

 بله؟ -

 منشی گفت: 

 . ببخشید آقا، یک تماس فوری از آقای مهرگان بزرگ دارید -

 هام توی هم اومد. با شنیدن اسم عموم ناخودآگاه اخم

 وصلش کن.  -



وقتی منشی تماس رو وصل کرد، صدای شاد عمو خسرو توی گوشی 

 پیچید: 

 طوره؟! معرفت من، حالت چه ی بیسالم بر برادرزاده -

 خیلی جدی جوابش رو دادم: 

 سالم عمو جانم؛ ممنون، خوبم!  -

 مثل همیشه جدی جواب میدی. کارهای شرکت خوب پیش میره؟ -

 دونستم منظورش از کارهای شرکت در اصل جنساشه. می 

 بله عمو جان، خوبه!  -

 دونستم. یک خبر خوب برات دارم. می  -

 شده؟ چی -

 ایران.گردم من دارم برمی  -

با شنیدن این جمله خشکم زد. نکنه چیزی فهمیده که داره با سرعت  

 کردم کامالً عادی باشه، گفتم: میاد. با صدایی که سعی می 

 چه خوب، کی میاید؟ -



 مونم. دفعه یک سال می یک ماه دیگه میام، این -

 خوبه!  -

 راستی بهراد یک مهمونی برام گرفته، حتماً باید بیاید.  -

هام رو مشت کردم. یک ماه زمان کمی واسه این حرف دست  با شنیدن

 آموزش دادن سارینا بود. با این حال گفتم: 

 بله، حتماً میایم.  -

که تماس رو قطع کردم، سرم رو به پشت صندلی تیکه دادم.  بعد از این

یکهو در به شدت باز شد و فرزین شاد و شنگول داخل اومد. با اخم رو 

 بهش گفتم: 

 رو انداختی اومدی تو؟ مگه نگفتم قبل از اومدن در بزن. چته سرت -

 در و بست و اومد کنار من وایساد:

 کنم! رو وا کن، اآلن سنکوب می هاتاخم -

 .ندارم رو اتحوصله خیال شو،فرزین بی  -

 شده؟باز چی  -



 خسرو داره یک ماه دیگه میاد ایران. -

 فرزین سریع جدی شد: 

 فهمیده؟نکنه چیزی  -

ی جدید خواد یک معاملهنه، لحنش کامالً عادی بود. احتمااًل فقط می  -

 انجام بده. 

 زده شدی؟خوب تو چرا غم -

 اش زدم. یک دونه پس کله

 آخه خنگ، مگه قرار نبود ما سارینا رو آموزشش بدیم؟ -

 فرزین با لودگی تمام گفت: 

 خوب! -

 اش کنیم! هخوب که خوب، تو این یک ماه چه جوری آماد -

تونه خیلی سریع همه چی رو یاد کنم مینگران نباش من فکر می  -

 طوره؟دیم، چهبگیره. اصالً خودمون بهش آموزش می 

دادیم کمی فکر کردم. حق با فرزین بود، اگه خودمون بهش آموزش می 



 حتماً یک شانسی بود. 

 کنه. تر همه چیز رو آماده باشه، فقط به سام بگو هر چه سریع -

بعد از گفتن حرفام از شرکت خارج شدم و مستقیم به سمت خونه 

 حرکت کردم.

رفتم که سارینا یکهو جلوم ظاهر شد. با لحن جدی  داشتم توی اتاقم می 

 ازش پرسیدم:

 خوای؟ چی می  -

 هاش رو روی هم فشار داد و گفت:با حرص دندون

 اول سالم. دوم ازت یک درخواستی دارم. -

 : داد ادامه  لومیبعد با لحن مظ

 ام رو ببینم. خوام خانوادهمی  -

 امکان نداره.  -

 چرا؟  -

 چون من میگم. -



 هات گوش کنم؟تو کی هستی که من باید به حرف -

هاش زل زدم روش وایسادم. توی چشمفاصله بینمون رو پر کردم و روبه

 و با تحکم گفتم: 

 من از این به بعد رئیستم.  -

 عصبانیت بهم توپید: با این حرفم با 

 تو رئیس من نیستی.  -

 ای باال انداختم: شونه 

 هر طور دوست داری فکر کن. -

که منتظر جوابش بشم، رفتم توی اتاق بعد از گفتن این حرفم بدون این

 و در رو بستم.

*** 

 )سارینا(

امروز باالخره باند پام رو باز کردم. از وقتی که با آرتینم دعوا کردم، کال 

ردم کمتر ببینمش. اون سه تام کالً خونه نیستن هر موقع هم سعی ک



 گفت: قیدی میپرسیدم آرتین با بی ازشون می

 ها کلی کار دارن که باید بهش رسیدگی کنن! اون -

امروز قرار بود سام به دیدنم بیاد. توی حیاط نشسته بود که سام هم از 

 راه رسید. با لبخند گفتم: 

 سالم.  -

 متقابالً لبخند زد:اون هم 

 سالم خانم خبری ازتون نبود!  -

 من که بودم، شما سرتون شلوغ بود، وقت برای ما نداشتین.  -

 هاش رو به حالت تسلیم باال آورد: سام دست 

 باشه بابا بخشید.  -

 بعد با دستش به مچ پام اشاره کرد:

 طوره؟حالت چه -

 های شما.پرسیاز احوال -

 ن نیستی. ای بابا تو هم ول ک -



کرد. بعد انگار چیزی ای کردم. سام هم با لبخند به من نگاه می خنده 

 اش زد و گفت: یادش اومده باشه، دستشو به پیشونی 

رفت. اآلن بود که آرتین من رو ای بابا، دختر؛ دیدی داشت یادم می  -

 بکشه. 

 با لحن جدی ادامه داد: 

فقط سه هفته وقت داریم  گرده و ما خسرو داره سه هفته دیگه بر می -

 که تو رو آماده کنیم. 

زمان به سمتم با شنیدن این جمله رسماً خشکم زد و چند حس هم

هجوم آوردن، ترس و اضطراب و نفرت. سام مدارکی به سمتم گرفت و 

 گفت: 

 ها شناسنامه و مدارک جدیدتن. این -

 با لحن متعجبی گفتم: 

 مدارک جدید؟! -

اون صورت پدرت رو ندیده، اما در هر صورت ببین سارینا درسته که  -

اطالعاتی در موردش داره. برای همین ما تصمیم گرفتیم برای تو یک 



هویت جدید بسازیم. تو اآلن سارینا همتی هستی. پدرت وقتی هفت  

کردی. به  اا زندگی می ساله بودی مرده و تو بعد از اون با مادرت و ناپدری 

کنی  هجده سالت بوده از خونه فرار می ات وقتیهای ناپدری خاطر اذیت

که باألخره من  کنی تا اینجا کار می و به باند ما میای. از اون به بعد این

 کنم. از کارت خوشم میاد و تو رو به آرتین معرفی می 

 هاش یک نفس عمیق کشید و ادامه داد:بعد از پایان حرف

 سؤالی داری؟  -

 فهمه هویت واقعی من چیه؟اگه اون در مورد من تحقیق کنه می  -

 نه؛ چون این هویت کامالً واقعیه. -

 چی؟! -

ببین ما یک نفر به این اسم رو با این گذشته توی باندمون داشتیم که   -

با کمی پول تونستیم باهاش راه بیایم، فقط مونده بود عکست که اون 

هم خودم درست کردم. درسته که هویت جعلی هست، اما برای یک 

 قعی با همین گذشته هست. انسان وا

 حاال من به چه عنوانی میام توی گروه؟  -



تو به عنوان مسئول خرید و فروش به گروه اومدی، هر چند که قبل از   -

 کردم، اما اآلن دیگه کار تو هست. کار رو می این من این

 کار کنم؟حاال دقیقاً باید چی -

مربوط به ما رو از بین  باید اسناد معامالت رو پیدا کنی و مدارک  -

ببری؛ از فردا آموزشت شروع میشه. فرزین بهت کار با دوربین و شنود 

 یاد میده. کیارش دفاع شخصی یاد میده و آرتین هم کار با اسلحه. 

 ی کامالً متعجب پرسیدم: با قیافه 

 خواد بهم کار با اسلحه یاد بده؟آرتین می  -

 ی یک دل سیر خندید، گفت: سام با دیدن قیافه من زیر خنده زد. وقت

 قدر تعجب داره! وای دختر، از دست تو؛ مگه یاد دادن تیراندازی این -

که سام کامالً دیدم حق با اونه برای همین من هم خندیدم. بعد از این

 همه چیز رو به من توضیح داد و چند تا تذکر بهم داد، گفت: 

 خب، پاشو برو که امروز ما رو حسابی خسته کردی. -

از جام پاشدم تا به اتاقم برم، اما ناگهان یاد عموم و ماهک افتادم.  



 ترین لحن ممکن گفتم: روی سام وایسادم و با مظلوم روبه

 میشه به عموم و دوستم زنگ بزنم، حتماً تا اآلن کلی نگرانم شدن. -

 سام با دیدن قیافه مظلوم من لبخند مهربونی زد. 

 برات بکنم.  کنم تا شب یک کاری باشه سعی می  -

ازش تشکر کردم و به سمت اتاقم حرکت کردم. با خودم فکر کردم که 

قدر مهربونه؛ البته برعکس آرتین. نباید ماهک دروغ بگم، اما حق سام چه

 با سام بود. برای همین موبایل رو از سام گرفتم. 

 باشه!  -

 ی ماهک رو گرفتم بعد از سه بوق جواب داد: اول شماره

 سالم.  -

 م ماهک! سال -

 سارینا تویی؟ کجایی دختر؟ حالت خوبه؟ -

آره خودمم. حالم خوبه. ببین سارینا من از بیمارستان انتقالی گرفتم،   -

 تصمیم گرفتم یک مدت تنها باشم. 



سارینا دیوونه شدی دختر؟! تو که اهل این کارا نبودی. تازه ما توی  -

ر دادیم. همه  این چند روزه کلی دنبالت گشتیم، حتی به پلیس هم خب

 کلی نگرانت بودن.

دونم. ماهک من خیلی متأسفم؛ اما قول میدم وقتی دوباره دیدمت می  -

 همه چی رو برات توضیح بدم. 

 ماهک با لحن ناامیدی گفت: 

 باشه. پس مراقب خودت باش! -

 به عمه هم چیزی گفتید؟  -

 نه، دلم نیومد اون رو نگران کنم. -

 خداحافظ!باشه ممنونم.   -

 خداحافظ. -

 ام رو گرفتم: بعد از پایان تماسم با ماهک شماره عمه

 سالم!  -

 سالم. سارینا تویی؟  -



 ای کردم: خنده 

 بله عمه لیال، من هستم.  -

 زد، ادامه داد: عمه هم با صدایی که شادی توش موج می 

 دادی؟ کلی نگرانت شدم. دخترم خوبی؟ چرا تلفنت رو جواب نمی -

 صدای پر بغض گفتم: با 

 عمه لیال خیلی دلم براتون تنگ شده!  -

 عمه لیال با صدای نگران حرفمو قطع کرد: 

 کنی؟ اتفاقی افتاده؟دخترم چرا گریه می  -

 سعی کردم بغضم رو مخفی کنم: 

 طورن؟ نه عمه جون، چیزی نیست؛ عمو حسین و سامیار چه -

 ها هم خوبن. مطمئنی چیزی نشده؟اون -

 م، فقط دلم براتون تنگ شده بود. بله خوب -

 کنه؛ من باید برم. باشه دخترم، حسین صدام می  -



 میلی گفتم: خواست باهاش خداحافظی کنم، اما با بی که دلم نمیبا این

 باشه. مراقب خودتون باشید!  -

 طور. خداحافظ!تو هم همین  -

وقتی صحبتم تموم شد، گوشی رو به سمت سام گرفتم. تمام مدت  

 زیرچشمی حواسش بهم بود. صحبتم 

 سام گفت: 

 تموم شد؟ -

 آره، ممنونم.  -

 . شد خیره  من به  خواست از در بره بیرون صداش زدم، منتظروقتی می 

 خواد عموی خودش رو لو بده؟آرتین چرا می -

 خیالی شونه باال انداخت:سام با بی 

 دونم.نمی  -

 زیر لب گفتم: 

 حتماً به خاطر ثروت.  -



 شنیدن حرفم با خشم به سمتم اومد. سام با  

 آرتین همچین آدمی نیست.  -

 بعد با تهدید انگشتشو جلوم تکون داد: 

 طوری حرف بزنی. فهمیدی؟ ی دیگه حق نداری در موردش ایندفعه -

ای از اتاق خارج با تعجب فقط سر تکون دادم. سام هم بدون حرف دیگه

 شد. با خودم گفتم: 

 شون دیوونه هستن. همه -

خیال به سمت تختم رفتم و خودم رو روش پرت کردم و بدون فکر به  بی 

 ای خوابم برد. چیز دیگه

*** 

 صبح با صدای سام از خواب بیدار شدم. 

 سارینا، بیدار شو دختر! آرتین نیم ساعته منتظرته. سارینا، سارینا!  -

گاه  هام رو باز کردم و به سام که باال سرم وایستاده بود نحالی چشمبا بی 

 کردم:



 ساعت چنده؟  -

 صبحت به خیر خانم!  -

 حوصلگی گفتم: با بی 

 ات رو ندارم؛ فقط بگو ساعت چنده؟ سام حوصله  -

 هاش رو باال گرفت و گفت: سام به حالت تسلیم دست 

 باشه بابا، ببخشید؛ ساعت هفت!  -

 هام گرد شد. چشم

 این وقت صبح برای چی من رو بیدار کردی؟ -

 د:ای کرسام تک خنده 

 که یادت رفته قرار بود از امروز تمرینتو شروع کنی.دختر مثل این  -

 با یاد آوری تمریناتم، سریع از روی تخت پریدم:

 پس چرا زودتر بیدارم نکردی؟ -

 سام با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: 

کشتی که چرا بیدارت کردم، حاال وا، تا اآلن که داشتی من رو می  -



 میگی چرا زودتر بیدارت نکردم؟

طوری که به وقت بحث کردن با سام رو نداشتم، برای همین همون

 دادم با خنده گفتم: بیرون از اتاق هلش می 

ی سر و کله زدن با اون رئیس اخموت رو ندارم. تو دونم؛ اما حوصلهمی  -

 تر حاضر بشم. م لطفاً برو تا من بتونم سریعه

وقتی سام رو از اتاق بیرون کردم، با سرعت به سمت دستشویی رفتم.  

روی کمدم وایستادم و یک مانتوی آبی آسمونی با  بعد از اتمام کارم روبه

های سفیدم  شلوار همرنگش و یک شال سفید برداشتم و پوشیدم. کتونی 

لب زدم و بدون خوردن صبحونه به   رو هم پوشیدم و فقط یک برق

 سرعت از خونه بیرون زدم. 

اش  ی همیشگی وقتی به حیاط رسیدم آرتین رو دیدم که با همون جذبه

به فراری مشکیش تکیه داده. یک تیشرت مشکی جذب پوشیده بود که  

 و بود پوشیده  هم مشکی شلوار یک  داد، عضالتش رو بیشتر نشون می 

تیپ شده بود.  اشته بود. واقعاً خوشگذ سرش روی  هم آفتابی عینک یک

 آمیزی گفت: با دیدن من با لحن کنایه 



 کردین!ای بود، استراحت می چه عجله -

 آمیزی گفتم: مثل خودش با لحن کنایه 

 آخه نگذاشتید بخوابم، مزاحمم شدید!  -

 نه، خوشم اومد. اول صبحی سه متر زبون داری! -

 تونی. زحمت نکش نمیخوای کوتاهش کنی؟  چیه؟ می  -

 هاش رو روی هم فشار داد. با حرص دندون

 حیف که فعال کارم بهت گیره وگرنه...  -

 خوای من رو بکشی؟وگرنه چی؟ می -

ای وارد ماشین شد و در رو  هاش رو مشت کرد و بدون حرف دیگهدست

که تونسته بودم حرصش بدم، سوار  محکم بهم زد. خوشحال از این

ز کامل در رو نبسته بودم که پاش رو محکم روی پدال ماشین شدم. هنو 

دادم و محکم در رو نگه  فشار داد. با ترس خودم رو به صندلی فشار می 

ریختن. با  ام می هام به سرعت روی گونهداشته بود که باز نشه. اشک

 لرزید، گفتم: صدایی که به خاطر ترس و گریه می 



 تر برو.کنم آرومخ... خواهش می -

انگار صدام رو نشنید. دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و برای اما 

 همین با جیغ گفتم: 

 آروم برو! -

یکهو ماشین به سرعت ترمز کرد. آرتین برگشت و با دیدن من، کالفه 

 دستی توی صورتش کشید. 

 باشه، آروم میرم! -

حتی به خاطر اشتباهش عذرخواهی نکرد. در رو باز و بسته کردم،  

هام رو با سرعت پاک کردم. بعد از تصادفی که  رو زدم و اشککمربندم 

ترسیدم.  هشت سال پیش برام اتفاق افتاده بود، خیلی از سرعت باال می 

 تا رسیدن به مقصد دیگه حرفی نزدیم.

*** 

 )آرتین( 

 در صندوق رو باز کردم که صدای سارینا رو از پشت سرم شنیدم: 



 ها چیه؟این -

 ها و بعدش به سارینا نگاه کردم:اسلحهبا پوزخند به 

 خواستم سورپرایزت کنم برات گل خریدم!گل رز. می  -

 ! ها پرسیدم جدی . خندیدیم بامزه،  هه -

 من هم جدی گفتم.  -

 با حرص پاش رو روی زمین کوبید و معترضانه بهم نگاه کرد. 

 هاشون دو بلد باشی. اسمقراره کار با اسلحه یاد بگیری، اما قبلش باید  -

 ها اشاره کردم:بعد به یکی از تفنگ

گالرک نوزده، برتا نود و دو، یوزپلنگ آمریکایی، اسپرینگ فیلد، سیگ  -

 ساور.

 بعد رو به سارینا ادامه دادم:

شون کلت بودن! حاال بریم سراغ هفت تیر. روگر، روسی،  ها همهاین -

 اسمیس اند وسن، کلت فایتون. 

 کنید؟ اش کار می ن همه اسلحه دارین؟ یعنی با همه چرا ای -



کنیم. تو قراره مسئول قراردادها باشی، باید در مورد نه. قاچاق می  -

اجناس بدونی. توی گروه هر خوبه اسلحه خواست خودش رو داره، تو هم  

 ها رو انتخاب کنی. تونی یکی از اینمی 

 خوام.من اون رو می  -

 دو اشاره کرد. بعد با دست به برتا نود و

 ی دقیق و سبکیه. اون نه اسمش برتا. اسلحه -

 خوشگله.  -

   با تأسف سرم رو تکون دادم که ادامه داد:

 خب راست میگم دیگه. هم خودش شیکه، هم اسمش. -

اسلحه رو برداشتم و در صندوق رو بستم. به سارینا اشاره کردم که  

 و رو به سارینا گفتم:  ها رسیدیم وایستادمدنبالم بیاد، وقتی به هدف 

 ها اهداف تمرین هستن... اون بطری  -

 وسط حرفم اومد: 

 خوای توی این بیابون تمرین کنیم؟یعنی می  -



 با اخم گفتم: 

دیگه وسط حرفم نپر، بعدش هم توقع داری سالن تمرین داشته  -

 باشیم؟! 

اسلحه رو خیال بود. بدون توجه به سارینا اش کامالً معلولی و بی چهره

 جا کردم و شروع به آموزش کردم:بهتوی دستم جا

هست که حالتت موقع   اولین چیزی که توی تیراندازی باید بدونی، این  -

خوای شلیک کنی،  گرفتن اسلحه خیلی مهمه. دوم سعی کن وقتی می

ای تردید کنی یا دستت بلرزه کارت که اگه لحظهنفس نکشی. سوم این

خوای شلیک کنی با  ت رو جمع کن! وقتی میتمومه، پس خوب حواس

هات دقیق و کامل مختصات هدف رو پیدا کن، بعدش اون رو چشم

هدف بگیر. اول ماشه رو خالص کن، بعدش ماشع رو بکش و در آخر 

 شلیک کن. 

تک حرکاتم رو زیر نظر داشت  -دادم تکوقتی داشتم براش توضیح می 

کنه. اسلحه رو به سمتش گرفتم و  می و معلوم بود که داره با دقت گوش 

 گفتم: 



 بگیر و شلیک کن.  -

*** 

 )سارینا(

وقتی آرتین اسلحه رو به سمتم گرفت، کمی مردد بودم؛ اما باألخره  

ی سبک و راحتی بود، اما هنوز هم کمی تردید داشتم.  گرفتمش. اسلحه 

های آرتین عمل جا کردم و طبق گفته به اسلحه رو کمی توی دستم جا

 دم؛ اما تیرم به هدف نخورد. رو به آرتین با ناامیدی گفتم: کر

 پس چرا نخورد؟ -

هاش رو از دو طرف بدنم جلو آورد.  توجه به من پشتم وایستاد و دست بی 

جا کرد و سعی کرد ژست وایستادنم رو تغییر بهاسلحه رو توی دستم جا 

الی بده. وقتی شلیک کردم تیرم به هدف خورد؛ برای همین با خوشح

برگشتم که آرتین رو توی یک سانتی خودم دیدم. تازه متوجه موقعیتم  

ی کشید و قفسه شدم، داغ کرده بودم. آرتین هم مدام نفس عمیق می 

شد. یکهو با سرعت برگشت، به طرف ماشین  اش باال و پایین می سینه 

 رفت و در همون حالت داد زد: 



 داره دیرم میشه، باید بریم.  -

 با خودم گفتم: 

 وا، این چش بود؟! وضعیتش خیلی بده.  -

 یکی توی سرم گفت: 

 نکه خودت اوضاعت عالیه!  -

 یک دونه محکم توی سرم زدم، به سمت ماشین رفتم و سوار شدم. 

*** 

دونستم  کردم. می پشت پنجره نشسته بودم و داشتم بیرون رو تماشا می 

شتم برم  امروز هیچ کدومشون تا شب خونه نمیان، برای همین تصمیم دا

کار کنم. به سقف نگاه  ها چیدونستم با محافظ ماهک رو ببینم؛ اما نمی 

دادن من از خونه بیرون برم. یکهو فکری ها اجازه نمیکردم. مطمئناً اون

ای زدم. هام رو به هم کوبیدم و لبخند موذیانه به سرم زد. با شوق دست 

با صدای بلندی  توی آشپزخونه رفتم و زهرا خانم رو مشغول کار دیدم.

 سالم کردم که سه متر از جاش پرید و با لرز گفت: 



 خوای من رو سکته بدی؟وای مادر، می -

 لبخند مهربونی به روش زدم و گفتم: 

 طوری. انشاءاهلل صد و بیست ساله بشین. نگین این  -

 چیزی نیاز دارید؟ -

 خواد رسمی حرف بزنید. اِ با من راحت باشید. نمی  -

 اما...  -

 ترم. طوری راحتاما نداره دیگه؛ من هم این  -

 باشه دخترم. چیزی نیاز داری؟  -

 های خونگی بهم بدی؟ میشه یکمی از اون شیرینی -

 با مهربونی لبخند زد و گفت: 

 آره مادر؛ بشین برات بیارم.  -

 با لبخند سرم رو تکون دادم. 

 ممنون.  -

زهرا خانم پشتش رو به من کرد تا چند تا شیرینی از توی یخچال برام  



بیاره. من هم از فرصت استفاده کردم و کبریتی رو که روی اُپن بود، 

ها رو ها به سمتم اومد و شیرینی برداشتم. زهرا خانم با بشقاب شیرینی

 به دستم داد.

 بیا مادر؛ بخور، نوش جونت.  -

 ممنون.  -

ها ها باال رفتم و خودم رو توی اتاقم انداختم. شیرینی با سرعت از پله

 کمدم سمت  به. برداشتم کشو  داخل از  ی  کاغذ  و گذاشتم  ایگوشه 

 مشکی شلوار و شال یک و زانو روی  تا سفید ماتنوی  یک و رفتم

  به کمرنگ صورتی رژ یک و کردم پام هم رو سفیدم های کتونی . پوشیدم

نشانی  با کبریت آتیش زدم و به سمت سنسور آتش  و کاغد . زدم هاملب

گرفتم، با این کارم سنسورها شروع کردن به آژیر کشیدن. با جیغ از 

ها رسیدم، جیغ  اتاقم خارج شدم و به سمت حیط رفتم، وقتی به نگهبان 

 زدم:

 کمک کنید. آتیش!  -

ی چرخید. همهزهرا خانم هم هول شده بود و مدام دور خودش می



گشتن. بدون زدن و سراسیمه دور خودشون می ها با هم حرف می نگهبان 

ام بشه به سمت در خروجی رفتم و برای اولین  که کسی متوجهاین

تاکسی دست تکون دادم و سوار شدم. به پشت سرم نگاه کردم، اما کسی  

 نبود. راننده تاکسی از توی آیینه نیم نگاهی به من انداخت:

 کجا برم خانم؟ -

خیال آدرس رو گفتم. تا رسیدن به جلوم نگاه کردم و بی  به پیرمرد

 مقصد سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم.

*** 

 از وقتی   های مختلف پر بود.پنج طبقه بود. پارکینگ خونه از ماشین 

  با و انداخت بغلم توی  محکم رو خودش ماهک اومدم، بیرون آسانسور

 : گفت هق -هق

میرم از دادی! کجا بودی؟ نمیگی من می دختر تو که من رو سکته  -

 ...اگه کردم؟می  کارچی  من افتادمی  برات اتفاقی اگه   نگرانی؟

 کنم. اَه، ماهک بسه دیگه. بریم داخل همه چیز رو برات تعریف می -

 ای گفت: از توی بغلم اومد بیرون و با لحن طلبکارانه



 اصالً تقصیر منه که نگران تو شدم!  -

دلخوری روش رو برگردوند و داخل رفت. دنبالش رفتم و با  بعدش هم با 

 لحن پشیمونی گفتم: 

 باشه، ببخشید؛ من اشتباه کردم، خوبه؟ -

 خوب حاال، بگو کجا بودی؟خیلی -

خواستم تمام ماجرا رو برای ماهک تعریف کنم؛ اما نگران بودم که می 

تم تا در باعث به خطر انداختن جونش بشم! ولی بازم به کسی نیاز داش

مورد مرگ پدر و مادرم و اتفاقات اخیر باهاش حرف بزنم. تا همین 

 اآلنش هم کلی ریسک کردم تا بتونم ماهک رو ببینم. با خودم گفتم: 

 هر چه بادا باد!  -

تمام ماجرا رو برای ماهک تعریف کردم. اون هگ در تمام مدت من رو 

خوام انتقام پدر و ی کرد. وقتی گفتم مبغل کرده بود و باهام همدردی می

 مادرم بگیرم، من رو از خودش جدا کرد و با نگرانی نگاهم کرد. 

 خیال شو! بردار نیست؛ لطفاً بی سارینا این چیزهایی که میگی شوخی -



 هام رو پاک کردم و گفتم: اشک

 تونم دست روی دست بگذارم! ماهک من نمی  -

 ی خسرو عموشه؟تونی به آرتین اعتماد کنی؟ مگه نمیگطوری میچه -

 آره، اما...  -

 ماهک با لحن ملتمسی گفت: 

 خیالش شو! اما نداره دیگه؛ لطفاً بی  -

دونست من برای نجات جون عزیزانم مجبورم که این کار رو اون که نمی

 بکنم. 

ماهک، من تصمیمم رو گرفتم؛ لطفاً سعی نکن من رو از تصمیمم  -

 برگردونی. 

 ماهک سر تکون داد و گفت:

باشه. فقط من هنوز هم راضی نیستم، اما انگار کاری از دستم بر نمیاد.  -

 تونی به من بگی! یادت نره که هر موقع احتیاج به کمک داشتی می 

با لبخند سرم رو تکون دادم. خوشحال بودم که ماهک به جای 



 خواد بهم کمک کنه تا به خواستم برسم. برگردوندن من از تصمیمم می 

*** 

 »آرتین« 

 کردم که تلفنم زنگ خورد: دفترم داشتم استراحت می  توی 

 بله؟ -

 صدای سام نگران توی گوشی پیچید: 

 سالم، آرتین یک اتفاقی افتاده.  -

 شده؟ چی -

 سام مردد ادامه داد: 

 سارینا، راستش...  -

 با عصبانیت گفتم:

 شده؟ چی -

 سارینا فرار کرده. -

ام لند شدم که صندلیقدر سریع از جام ببا شنیدن این حرف سام اون



 افتاد. با مشت روی میز کوبیدم. 

 منتظر باشید تا من بیام.  -

ای گوشی رو قطع کردم و به سرعت از شرکت بیرون  بدون حرف دیگه

زدم. وقتی به خونه رسیدم، سام و کیارش و فرزین جلوی در وایستاده 

 بودن. جلوشون وایستادم و با خشم غریدم:

 شده؟م چی درست توضیح بدید ببین  -

دونستم بخندم یا عصبانی وقتی سام تمام ماجرا رو تعریف کرد. نمی

ی  ها به این راحتی گول خوردن؛ اما ایده که محافظ باشم. عصبانی از این

شد. با این حال  ام میی سارینا برای فرار از خونه باعث خنده مسخره

 لبخندم رو خوردم و با تحکم گفتم: 

سارینا بگردید؛ تا زمانی که پیداش نکردید، هیچ خوبه تون دنبال همه -

 کنه. فهمیدید؟هیچ کاری نمی 

 تاشون با هم گفتن: هر سه

 بله.  -



*** 

 »سارینا«

 با صدای ماهک از خواب بیدار شدم: 

 سارینا، سارینا پاشو!  -

 حالی گفتم: هام رو باز کردم و با بی چشم

 شده؟ چی -

 ماهک نگران گفت: 

 پایین وایستادن. میگن با تو کار دارن.چند نفر  -

 به سمت پنجره رفتم و پرسیدم: 

 کجان؟ -

 ماهک با دست به جلوی در پارکینگ اشاره کرد و گفت: 

 جا هستن.اون -

دو مرد هیکلی با فرزین جلوی در پارکینگ وایستاده بودن. ماهک با 

 لحنی که ترس توش کامالً مشخص بود، ادامه داد:



 !شون؟شناسی می  -

 با لکنت جوابش رو دادم:

 آ... آره.  -

هام رفتم و از روی تخت برشون داشتم. وقتی  با سرعت به سمت لباس 

 خواستم از در بیرون برم، ماهک جلوم رو گرفت و گفت: 

 تونی فرار کنی. صبر کن. هنوزم می  -

 ماهک رو در آغوش گرفتم: 

ها تو رو ونجوری میشه. اگه نرم ادونستم که اینمن از اولش هم می  -

 کشن.می 

 ای گفت: لرزید با لحن معترضانه که صداش از گریه می ماهک درحالی

 خیال این نقشه بشو. تو نباید به خاطر من خودت رو فدا کنی. لطفاً بی -

 از خودم جداش کردم:

ماهک با دقت گوش کن. اصالً به پلیس چیزی نمیگی. اگه بتونم باز   -

 صالً دنبالم نگرد. مراقب خودت باش!زنم، اما تو اهم بهت زنگ می



که از که با ماهک خداحافظی کردم وارد آسانسور شدم. با اینبعد از این

ترسیدم. با استرس از کردم، اما باز هم می جا رو میاولش فکر این

 آسانسور خارج شدم و در پارکینگ رو باز کردم.

 ای زد: فرزین با دیدنم لبخند پیروزمندانه

 جا باشی. دونستم باید اینمی  -

ها هم سوار شدن و به خیال به سمت ماشین رفتم و سوار شدم. اونبی 

سمت خونه حرکت کردیم. به ساعت ماشین نگاه کردم، شش بود. کمی 

 به جلو خم شدم و گفتم: 

 کار کنید؟ خواید با من چیمی  -

 فرزین پوزخندی زد:

 حدس زدنش خیلی سخت نیست.  -

تمام افکار منفی به سمتم اومد، اما با تکون دادم سرم با این حرفش 

ها رو پس زدم و تا رسیدن به قصد با سکوت به بیرون نگاه کردم. اون

وقتی ماشین ایستاد. با تعجب اطرافم رو نگاه کردم یک انبار متروکه 

 وسط یک بیابون. 



 جا کجاست؟این -

. یکی از اون دوتا  که جوابم رو بده از ماشین پیاده شدفرزین بدون این

 مرد در سمت من رو باز کرد و گفت: 

 بیا پایین.  -

از ماشین پیاده شدم و پشت سر فرزین حرکت کردم. فرزین در 

ساختمون رو باز کرد و به من اشاره کرد تا داخل برم. وقتی داخل رفتم،  

 فرزین در رو پشت سرم بست؛ با دست به در کوبیدم و داد زدم: 

 کنی دیوونه؟!می کار چی -

 فرزین از پشت سر داد زد:

 مونی تا یادت بمونه خودسر کاری نکنی. جا میاون -

 با دست به در کوبیدم. 

 بگذار بیام بیرون! -

کنم برای وقتی دیدم صدایی نمیاد، متوجه شدم دارم الکی تالش می

 صندلی تا چند کردم،  نگاه اطرافم به! لعنتی کوبیدم، در   همین با پا به



 نشستم هاصندلی  از یکی روی . بود خاک از پر انبار کل.  بود انبار اطراف

خواستن من  کار کنن؟ اگه میخوان با من چی کردم که می  فکر این به و

خوان زجرم کار رو کرده بودن، شاید هم می رو بکشن، تا اآلن حتماً این

خواستن من رو زجر بدن،  بدن. با این فکر لرزی به بدنم افتاد، نه اگه می 

خوان من رو بترسونن. با این فکر  های بدتری بود. احتمااًل فقط می روش

 ندی زدم و با خودم گفتم: پوزخ

 دونید با کی طرفین. کور خوندید، شما هنوز نمی  -

هوا کامالً تاریک شده، اما هنوز کسی نیومده. کالفه نگاهی به اطرافم 

کردم و از جام بلند شدم. به سمت در رفتم و محکم با مشت بهش  

 کوبیدم: 

 جاست؟کسی اون -

 دفعه داد زدم: این

 ون.فرزین من دو بیار بیر -

ای  یکهو در با شدت باز شد و من به عقب پرت شدم. آرتین با قیافه 

 عصبی وارد اتاق شد: 



 چته؟ -

 از جام بلند شدم: 

 کار دارید؟ چرا...جا؟ باهام چی برای چی من رو آوردید این -

 آرتین کالفه دستش رو به معنی سکوت جلوی صورتم گرفت. 

 ساکت باش. چرا فرار کردی؟  -

 پوزخند ادامه داد:بعد با 

 تونم پیدات کنم؟ فکر کردی من نمی -

خواستم فرار من فرار نکردم، فقط رفتم به دوستم سر بزنم. من اگه می  -

 رفتم جایی که تو نتونی من رو پیدا کنی. کنم، باید می 

 تونم پیدات کنم. تو هر جایی که بری، من می  -

 زیر لب گفتم: 

 دونم!می  -

بدونم تو یا اون دوستت جاسوسی ما رو نکردید و پیش  حاال از کجا  -

 پلیس یا عموم نرفتید؟ 



 با جدیت گفتم: 

من چیزی به قاتل پدر و مادرم نمیگم و اگه پیش پلیس رفته بودم، تو  -

 تا اآلن حتماً فهمیده بودی!

توی این مدت متوجه شدم که آرتین همه جا جاسوس داره؛ پس حتماً 

خواد من رو پیش ماهک رفتم، فقط می  خبر داره که من برای چی

 امتحان کنه. آرتین سری تکون داد و گفت: 

 پس چرا بدون محافظ رفتی؟ -

 عصبی شدم: 

که تو من رو توی خونه حبس کردی. حتی یک گوشی هم برای این -

 بهم ندادی. اصالً مگه من زندانیتم؟ ها؟

 انگشتم رو تهدیدوار جلوش تکون دادم: 

ام مرگ پدر و مادرم و نجات جون عزیزهام نبود، اصالً اگه به خاطر انتق -

 ها رفتار نکن! کردم. پس با من مثل زندانی باهات همکاری نمی

 آرتین پوزخندی زد:



ها برای حفاظت از فکر کردی من تو رو حبس کردم؟ اون محافظ -

جونت هر جا میری دنبالت میان. البته این هم به پیشنهاد سام  

 تنهایی خواستی تو مگه اصالً. کردم اشتباه فهمیدم ناآل  که دادم  انجام

 بری؟ بیرون

با تعجب به آرتین زل زده فودم، یعنی اون فقط برای محافظت از من  

 برام محافظ گذاشته؟! 

 با لحن متعجبی پرسیدم: 

 دفعه که بهم موبایل ندادی چی؟ پس اون -

 خیالی گفت: با لحن بی 

موقع وقتش نبود، اگه کمی صبر  بهت موبایل ندادم، چون اون  -

 کردم.کردی برات یک خط مطمئن پیدا می می 

بعد از گفتن این جمله به سمت در حرکت و به من هم اشاره کرد که  

 همراهش برم. وقتی از انبار بیرون رفتم، با آرتین سوار ماشین شدم.

 ریم؟ کجا می  -

اش ادامه داد. با  توجه به رانندگی نگاهی به من انداخت و بی کیارش نیم 



حرص رو ازش برگردوندم و به بیرون خیره شدم. دیروز وقتی با آرتین به  

ی آخرم باشه از این  خونه برگشتم برام کلی خط و نشون کشید که دفعه

. بعدش ی اون نباید کاری بکنم کنم و از این به بعد بدون اجازهکارها می 

گذاشت از اون  مون نبود، عمراً میهم گفت اگه به خاطر تمرینات و نقشه 

انبار بیرون بیام. صبح هم که من رو بیدار کردن و گفتن تمرین دارم. از 

موقع با کیارش توی ماشین هستم، اما این هم بدتر از برج زهرمار.  اون

الی کیارش نگاه  اصالً جوابم رو نمیده. با بسته شدن در ماشین به جای خ

کردم. این کجا رفت؟! به اطرافم نگاه کردم، جلوی یک باشگاه مردونه  

بودیم. کیارش جلوی در باشگاه دست به سینه وایستاده بود و من رو 

ای کشیدم و از ماشین پیاده شدم. رو به  کرد. پوف کالفه تماشا می 

 : گفتم ای طلبکارانه  لحن  کیارش با

 چیه؟ آدم ندیدی؟  -

جه به من در ماشین رو قفل کرد و داخل باشگاه رفت. با حرص توبی 

 وارد باشگاه شدم. کیارش رو به یکی از اون مردها کگفت: 

 همه چی ردیفه؟ -



 مرد سری تکون داد: 

 بله آقا همه سالن رو تخلیه کردم. -

 کیارش رو به من گفت: 

 دنبالم بیا.  -

 ای ورزشی.هوارد یک سالن بزرگ شدیم. کف سالن پر بود از تشک

 جا؟!برای چی اومدیم این -

 باید دفاع شخصی یاد بگیری. -

 جانم؟؟!  -

 خیال جواب داد: کیارش بی 

 توقع نداری که ما همیشه ازت محافظت کنیم؟ -

خواستم توی گروهشون کار کنم، حتماً باید  حق با کیارش بود. اگه می 

 بتونم از خودم محافظت کنم. 

 کردی؟ قبالً ورزشی کار  -

 کردم.وقتی خیلی بچه بودم، تکواندو کار می  -



 هات رو عوض کن. جا لباسخوبه. حداقل یک کمی بلدی. برو اون -

به اتاق کوچیک انتهای سالن نگاه کردم. وسایلم رو برداشتم و وارد 

رختکن شدم. البته رختکن که چه عرض کنم، همه جا پر از بوی عرق و 

شرت هام رو عوض کردم. یک سوییکثیف بود. با کلی سختی لباس 

ای  ورزشی صورتی با شلوار صورتی پوشیدم و موهام رو هم با کش گوجه

هام رو یک  بستم. وسایلم رو برداشتم و از رختکن بیرون رفتم. لباس

هاش رو عوض گوشه گذاشتم و به سمت کیارش رفتم. اون هم لباس

 بود. شرت ورزشی طوسی پوشیده  کرده بود؛ یک شلوار و تی

 حاضری؟  -

سرم رو به معنی آره تکون دادم. کیارش شروع به توضیح دادن حرکات 

تونستم ها سخت بود، اما با چند بار تمرین میکرد. خیلی از حرکت 

 هاش تموم شد رو به من گفت: انجامشون بدم. وقتی حرف 

 فهمیدی؟ -

ن که چیز زیادی دستگیرم نشده بود؛ اما سری به معنی آره تکو با این

 دادم. 



 کنم؛ تو هم از خودت دفاع کن. خوبه، حاال من بهت حمله می -

خوان من عملی جلوی روشون انجام ها چرا میفهمیدم اینواقعاً نمی

 ای گفتم: بدم. اون از آرتین، این هم از این. با لحن کالفه 

حاال چه نیازی به این کارها هست؟ وقتی میگم فهمیدم، یعنی   -

 فهمیدم! 

 تمرین عملی فرق داره.نه،  -

 دستی توی صورتم کشیدم و گفتم: 

 باشه.  -

یکهو کیارش به سمت حمله کرد و من رو غافلگیر کرد. من هم نتونستم  

کاری بکنم. چند بار با هم تمرین کردیم؛ اما من هر دفعه شکست 

خوردم. فقط یک بار تونستم کیارش رو غافلگیر کنم که اون ام به خاطر 

ن رو شکست داد. کل مبارزه فقط من پشت سر هم  مهارت باالش، م 

شدم. دیگه واقعاً خسته شده بودم و بدنم کوفته شده  روی زمین پرت می 

که باالخره خودش به حرف تونستم اعتراضی بکنم. تا اینبود؛ اما نمی 

 اومد:



 برای امروز کافیه. -

 یک نگاه به ساعتش کرد. 

 ی مهم دارم.دو ساعت دیگه یک جلسه -

 رو به من ادامه داد: بعد

 باید بریم.  -

هام هاش خوشحال شده بودم که با سرعت لباسقدر از شنیدن حرفاون

 رو عوض کردم و از رختکن بیرون اومدم. با ذوق رو به کیارش گفت: 

 بریم دیگه.  -

های گرد شده و دهن قدر از حرکات من تعجب کرده بود که با چشماون

 از چند ثانیه دوباره به حالت عادی برگشت: باز بهم خیره شده بود. بعد 

 بریم.  -

وقتی به خونه برگشتم، دو ساعت استراحت کردم. به خاطر تمرینات 

روی آینه وایسادم و لباسم رو باال زدم  امروزم، تمام بدنم کبود شده. روبه

ها رو پماد بزنم که صدای دادی از پایین شنیدم. با ترس تا جای کبودی 



اومد. روی اقم رو باز کردم؛ صداها از طبقه پایین می و احتیاط در ات

تر قدر پایینرفتم تا صدای زیادی ایجاد نکنه. هر چهانگشت پام راه می

ای که اتاقای اون سه تا بود شد. به طبقه تر میرفتم صداها واضح می 

رسیدم. صدا انگار از اتاق فرزین بود. پشت در وایستادم و به صداها گوش 

 کردم:

 کشمت، لعنتی! ولم کن، می  -

 اومد. با خودم گفتم: فقط صدای داد فرزین می

 شاید یکی وارد خونه شده. خواستم برم به سام خبر بدم!  -

 که صدای داد وحشتناک فرزین مانعم شد: 

 نه!  -

به سرعت در اتاق رو باز کردم و خودم رو توی اتاق انداختم. فرزین با  

 و لرز گفتم:  کرد. با ترستعجب به من نگاه می 

 کجاست؟  -

 فرزین به حالت نامفهوم بهم نگاه کرد.



 چی کجاست؟  -

 کردی!همون که داشتی باهاش دعوا می -

 بعد به کل اتاق نگاه کردم؛ اما کسی نبود. 

هام گرد شده بود. این برای چی  یکهو فرزین زیر خنده زد. چشم 

 خنده؟! با خودم گفتم: می 

 ان. ها همه دیوونهاین -

 خیال دوباره به اتاق نگاه کردم. یک تخت سمت چپ اتاق قرار داشتبی 

روش یک کمد، یک تلویزیون سمت راست بود، کنار تلویزیون یک  و روبه

، بین تخت و تلویزیون هم یک در بود کامپیوتر خیلی شیک قرار داشت

 کردم ه به فرزین نگاهدادم سرویس بهداشتی باشه! دوبارکه احتمال می 

 : توپیدم  بهش   عصبانی دفعهاین. خندیدمی داشت هنوز که

 خندی؟چرا می -

 بین خنده گفت: 

 کردم.آخه دختر، کدوم دعوا؟ من داشتم بازی می  -



بعد به صفحه تلویزیون اشاره کرد. با دیدن ایکس بوکس تازه متوجه 

بهونه برای توجیح ماجرا شدم. بدجور سوتی داده بودم. داشتم دنبال یک 

 گشتم که فرزین با پوزخند گفت: هام می حرف

 خواد زیاد به مغزت فشار بیاری. حاال نمی -

 حرصی نگاهش کردم:

 تقصیر من هست که نگران تو شدم.  -

 دستاشو به حالت تسلیم باال آورد:

 باشه بابا، ببخشید.  -

 کرد گفت: که به دستگاه اشاره میبعد درحالی

 دست بازی کنیم؟ میای یک  -

ام بدجور سر رفته بود، موافقت کردم. وقتی  جایی که حوصلهاز اون

 ها رو به سمتم گرفت: نشستیم، فرزین یکی از دسته

 بیا.  -

دسته بازی رو ازش گرفتم و مشغول بازی شدم. کمی که از بازی 



 کرد گفت: که فقط به صفحه بازی نگاه می حالیگذشت، فرزین در

 ور پیش میره؟ ط تمرینات چه -

 های آرتین صورتم مچاله شد: های کیارش و تیکهبا یادآوری ضربه

 اصالً خوب نیست.  -

که نگاهی به من کرد و دوباره به جلوش خیره شد. درحالیفرزین نیم 

 سخت مشغول بازی بود گفت: 

 طور؟!چه -

اندازه، کیارش به  اش به من تیکه میاون رئیس بداخالقت که همه -

 رین، صد بار من رو له و لورده کرد!بهونه تم

 هام فرزین شروع به خندیدن کرد.با تموم شدن حرف

 عصبی گفتم: 

 دار بود؟کجاش خنده  -

 های خنده توی صداش بود، گفت: که هنوز رگهدرحالی

 خدایی خیلی خوب توصیفشون کردی ها! -



 با لحن ناراحتی گفتم: 

 همه چیز رو یاد بگیرم؟تونم تا دو هفته دیگه به نظرت من می -

 فرزین جدی شد:

ای بشی، چون تو فقط یک عضو  ما ازت نخواستیم در حد حرفه -

 معمولی مافیا هستی! 

 اما برای جاسوسی...  -

 فرزین حرفم رو قطع کرد: 

ترین چیز های مبتدی کافیه، ولی مهم برای جاسوسی فقط آموزش  -

در هیچ کاری تونه هوش و شجاعت هست. کسی که ترسو باشه، نمی 

 کنیم! موفق بشه. تازه، ما هم بهت کمک می

ترسیدم.  های فرزین باعث شد دلگرمی بگیرم، اما هنوز هم یکم می حرف

 فرزین برای عوض کردن جو گفت: 

خیال. فردا با من کالس داری، باید خوب حاال اون دو تا رو بی -

 حواستون جمع کنی! 



 شتم و گفتم: دستم رو به حالت اطاعت کنار سرم نگه دا

 بله استاد.  -

مون تموم شد. فرزین با  فرزین با خنده سرش رو تکون داد. باألخره بازی 

مهارت خاصی بازی کرد و در آخر برنده شد. به ساعت اتاق نگاه کردم، 

خواستم توی پختن غذا به زهرا . یادم افتاد که می شش و سی دقیقه بود

طبقه پایین رفتم تا به زهرا  خانم کمک کنم. از جا بلند شدم و به سمت

 خانم کمک کنم. 

*** 

 »آرتین« 

بعد از ظهر وقتی به خونه رسیدم، زهرا خانم رو مشغول تمیز کردن 

 دیدم. با دیدن من سالم کرد و مشغول کارش شد.

 سارینا کجاست؟ -

 با این حرفم دست از کار کشید: 

 سارینا خانم توی اتاقشون هستن.  -



ت طبقه باال رفتم. امروز باألخره تونستم برای  ای به سمبدون حرف دیگه

اش سارینا یک خط مطمئن پیدا کنم. از روزی که توی انبار زندانی 

کردم، دیگه ندیدمش. جلوی در اتاق سارینا ایستادم و در زدم؛ اما کسی 

جواب نداد. چند لحظه صبر کردم و بعد وارد اتاق شدم. کسی توی اتاق 

ار تخت گذاشتم و به داخل اتاق نگاه کردم. نبود. گوشی رو روی میز کن

کردم، صدای باز طور که اتاق رو نگاه می همه جای اتاق تمیز بود. همین 

شدن در حموم اومد. سارینا جلوی در وایستاده بود و با تعجب به من  

 کرد.نگاه می 

 کنی؟! کار می جا چیتو این -

 به میز کنار تخت اشاره کردم و گفتم: 

 برات خریدم.گوشی جدید  -

 ممنون.  -

نگاهم روی روبدوشامبر و موهای خیسش دور گردنش بود. با دیدن 

نگاهم سرخ شد و سرش رو پایین انداخت. یک قدم به عقب رفت و پاش 

لیز خورد، به سرعت به سمتش رفتم تا جلوی لیز خوردنشون بگیرم که  



خودم هم افتادم. صورتم به فاصله خیلی کمی مقابل صورت سارینا بود.  

نداشتم. درد شدیدی توی شکمم حس کردم.  قدرت تکون خوردن

 سارینا با زانو توی شکمم زده بود. حرصی و با خجالت نگاهم کرد:

 بلند شو دیگه.  -

یک لگد دیگه توی شکمم زد که باعث شد از درد نیم خیز بشم. سارینا 

از فرصت استفاده کرد و به سرعت ازم فاصله گرفت و پشت تخت 

 وایستاد. 

 با داد گفت: 

 برو بیرون دیوونه.  -

داد. از جام بلند شدم و مثل خودش داد  مدام پشت سر هم فحش می 

 زدم:

 چته؟! -

 های تخت رو به سمتم پرت کرد:یکی از بالشت

 بیرون.  -



 هام رو به حالت تسلیم باال آوردم. دست

 خوره.این اخالقت اصالً به ظاهرت نمی -

ع از اتاق خارج  خواست یک بالشت دیگه به سمتم پرت کنه که سری

شدم و در رو بستم. اول صدای برخورد بالشت به در و بعد صدای دادش 

 رو شنیدم: 

 روانی!  -

به سمت اتاق خودم رفتم. وقتی در اتاق رو بستم، یاد سارینا افتادم. به  

سمت سرویس رفتم و چند مشت آب به صورتم زدم. توی آیینه به 

 خودم گفتم: 

 کن.  چت شده پسر؟ خودت رو کنترل -

خواستم از سرویس بیرون اومدم و روی تخت دراز کشیدم. تا می 

اومد. کالفه سوئیچ  هام می هام رو ببندم صورت سارینا جلوی چشمچشم

 ماشینم رو برداشتم و از خونه بیرون زدم. 

*** 



 »سارینا«

ای، شلوار ام از خواب بیدار شدم. مانتو سورمه صبح با صدای آالرم گوشی 

 رو پوشیدم. با خودم گفتم:  ال سفید و کتونی سفیدم ای با شسورمه

 باید حتماً برم خرید. -

 هام کشیدم. رژ کالباسی زدم و خط چشمی دور چشم

ام به همراه فرزین از خونه بیرون رفتم. بعد از بعد از خوردن صبحانه 

ساعت فرزین ماشین رو جلوی یک آپارتمان نگه داشت. با تعجب به  نیم 

 سمتش برگشتم: 

 جا کجاست؟!این -

 جایی که قرار بود بیام. همون -

روم نگاه کردم، یک آپارتمان پنج طبقه  با تعجب به ساختمون روبه

 معمولی بود: 

 جا...آخه این -

 فرزین با پوزخند گفت: 



 که یادت رفته ما مافیاییم. مثل این  -

پارکینگ از ماشین پیاده شدم و همراه فرزین وارد ساختمون شدیم. 

ی کوچیکی  نسبتاً بزرگی در ساختمون بود و سمت چپ پارکینگ باغچه 

های مختلفی نوشته شده  بود. وارد آسانسور شدیم، کنار هر دکمه اسم

  آسانسور. داد فشار رو "مدیریت"ای کنارش نوشته بود: بود. فرزین دکمه

اتاقی رفتیم  اد و ما از آسانسور پیاده شدیم. به سمت ایست پنجم طبقه در

ای چرمی و یک میز  که روش مدیریت نوشته بود. یک اتاق با مبل قهوه 

در انتهای سالن با چهار مبل تک نفره چرمی که مقابل میز قرار داشتند  

و وسایل هوشمند. با اشاره فرزین روی یک مبل تک نفره نشستم. فرزین 

 رو به من گفت: 

 قدر بلدی با کامپیوتر کار کنی؟چه -

 . کمی -

 گیری و بعدش کار با شنود و ردیاب. اول هک کردن رو یاد می -

 باشه.  -

فرزین مشغول توضیح دادن شد. بعد از حدوداً سه ساعت کار پشت سر 



 اش زنگ خورد. تماس رو بر قرار کرد:هم و آموزش من گوشی 

 چرا؟  باز ! شده؟چی  آرتین؛ سالم  بله؟ -

اده باشن. دستی به  لحنش کمی عصبی بود، انگار خبر بدی بهش د

 صورتش کشید: 

 ی... باشه اآلن راه میوفتم. مرتیکه  -

 بعد از قطع کردن گوشی رو به من گفت: 

 ببخشید من یک جلسه فوری دارم؛ باید بریم. -

 باشه مشکلی نیست.  -

که که سوار ماشین شدیم، کمی در سکوت گذشت تا این بعد از این

 باألخره کالفه شدم: 

 کامپیوتر رو از کجا یاد گرفتی؟ تو کار با   -

 اش بود، گفت: طور که حواسش به رانندگی فرزین همون

 دانشگاه!  -

 با تعجب گفتم: 



 مگه درس خوندی؟! -

که چون عضو مافیام، باید فقط کارهای خالف چیه به من نمیاد؟ یا این -

 بکنم؟ 

 ببخشید، منظوری نداشتم.  -

 من کامپیوتر خوندم.  -

 ی؟ فقط تو درس خوند -

ی تربیت بدنی خونده؛ آرتین هم  نه. سام وکالت و کیارش رشته  -

 مدیریت خونده. 

تون تحصیل کردم که شما همهچه جالب. اصالً فکرش رو هم نمی -

 کرده باشید. 

 فرزین سرش رو تکون داد: 

ما به لطف آرتین تونستیم درس بخونیم؛ وگرنه اآلن یک عضو ساده  -

 مافیا بودیم. 

فرزین دیگه چیزی نگفت و من هم در سکوت از پنجره ماشین به بیرون 



 نگاه کردم. 

*** 

 »آرتین« 

زدم. بعد از تماس بهراد خیلی عصبی شدم.  مضطرب در حیاط قدم می 

زدم در خواست در حال حاضر اون رو ببینم. حدس میاصالً دلم نمی

ه. با وارد  خواد باهامون حرف بزنمورد مهمونی و دلیل برگشتن عمو می

شدن ماشین فرزین به سرعت به سمتش رفتم و در رو باز کردم. رو به  

 سارینا با لحن کامالً جدی گفتم: 

 پیاده شو.  -

بعد از پیاده شدن سارینا خودم سوار شدم و به همراه فرزین از خونه  

پرسید؛ اما من اصالً بیرون رفتیم. فرزین توی راه مدام ازم سؤال می 

ن به سؤاالت نداشتم. فکر دیدن بهراد بدجور اعصابم رو اعصاب جواب داد 

 کرد. خراب می

 وقتی وارد شرکت شدیم رو به منشی گفتم: 

 آقای برومند داخل هستن؟ -



 منشی با دیدن من دست از کار کشید و از جاش بلند شد: 

 بله.  -

با عجله در اتاق و باز کردم و داخل شدم. اتاق جلومون یک میز جلسه 

. هایی پشت میز گذاشته شده بودط اتاق داشت و صندلیبزرگ در وس

کیارش و سام کنار هم سمت چپ و بهراد سمت راست نشسته بود. 

 بهراد با دیدن ما از جاش بلند شد و با روی خوش به سمتم اومد: 

 به. سالم آقا آرتین گل. کم پیدا شدی.  -به -

تغییری ایجاد  اش زدم؛ اما در ظاهرمدر دلم پوزخندی به لحن دوستانه 

 نکردم و خیلی معمولی گفتم: 

 سالم. خوش اومدی. -

 مثل همیشه جدی هستی.  -

اش نشست. من و فرزین هم روی یکی از خیال روی صندلی قبلی بی 

ها نشستیم و منتظر به بهراد نگاه کردیم، اما بهراد انگار تمایلی صندلی 

 به حرف زدن نداشت. 



 شنوم. می  -

 چی رو؟  -

جا. حتماً دلیلی داشته که بین اون همه کار  لکی نمیای اینبهراد تو ا -

 جا.پاشدی اومدی این

مثل همیشه باهوشی. خسرو از من خواست بیام تا بهت بگم که جریان   -

 مهمونی چیه. 

قراره یک معامله خیلی پر سود توی مهمونی صورت بگیره که خسرو 

 امه داد: گفته خودش هم حتماً حضور داره. نفس عمیقی کشید و اد

 ی قاچاق انسان.معامله  -

صدا با گفتم این حرف از جاش بلند شد و به سمت پنجره رفت و بی 

زدم معامله در مورد چیه،  که حدس می مشغول تماشای بیرون شد. با این

کرد، ام میاما الزم خیلی عصبانی بودم. این کارهاشون دیگه داشت روانی

تر  روی اسناد کار ما رو راحتاما از طرفی داشتن امضای عمو 

 طوری که به بیرون خیره بود، گفت: کنه.بهراد همونمی 

خسرو گفته باید حتماً کمکش کنی. خودش این معامله رو انجام  -



میده، اما چند معامله کوچیک دیگه هست که تو باید کارهاش رو انجام 

 بدی. 

 هام زل زد:روش رو از پنجره گرفت و مستقیم توی چشم

 های قبل کارت رو خوب انجام بدی.امیدوارم این بار هم مثل دفعه -

 : گفتم خودم با و زدم  توی دلم پوزخندی 

 قدر خوب کارم رو انجام میدم. فقط صبر کن بهراد خان. ببین چه -

بخشی رو به بهراد  رغم حرفی که در دلم زدم، با لحن اطمینانولی علی

 گفتم: 

 . نگران نباش -

ه معنی تأیید حرفم تکون داد و به سمت در حرکت  بهراد سرش رو ب

 کرد. در همون حال گفت: 

 من باید برم، خیلی کار دارم. خداحافظ. -

بعد از رفتن بهراد دستم رو روی میز کوبیدم که باعث شد صدای بدی 

داشت. فرزین از جاش ایجاد کنه. سام با عصبانیت توی اتاق قدم برمی 



 بلند شد و پوزخندی زد:

کار بردار نیست؛ هر روز بیشتر از قبل طمع ار عموت اصالً دستانگ -

 میشه. 

های فرزین فقط اخم کمرنگی کردم و در دل به این فکر در جواب حرف

 ام رو عملی کنم؟تونم با موفقیت نقشه دفعه می کردم که این

*** 

 »سارینا«

های الزم رو پشت سر ی آموزشیک هفته گذشته بود و من تقریباً همه

گذاشته بودم. فقط سه روز به مهمونی مونده بود. امروز قرار بود سام بیاد  

و موضوع مهمی رو بهم توضیح بده. بعد از ظهر توی اتاقم بودم که 

 صدای در اومد:

 بفرمائید.  -

 روم ایساد و گفت: سام، سالمی کرد و وارد اتاق شد. روبه

 سارینا، یک سری توضیحاتی باید بهت بدم.  -



 منتظر بهش نگاه کردم که ادامه داد:

ببین، توی مافیا جز ما چهار نفر نباید به کسی اعتماد کنی. همه اول  -

خوان اطالعات کسب کنن. دوم از در دوستی وارد میشن، اما بعدش می

ها ی اونهاش بدیم. همه ای دست خسرو و شریککه نباید هیچ بهونه این

فرادش هستن تا با اون بتونن آرتین از منتظر یک خطا از جانب آرتین و ا

ی پر سود داشته  بین ببرن. سوم، ما توی روز مهمونی قراره یک معامله

 باشیم، پس نباید اصالً کار اشتباهی بکنی... 

 وسط حرفش پریدم: 

 ای؟!جور معاملهچه -

این دقیقاً چیزی هست که اومدم تا راجع بهش باهات صحبت کنم.   -

 آرتین با سرعت از خونه زدن بیرون رو یادته؟  اون روز که فرزین و

 سرم رو به معنی آره تکون دادم که ادامه داد:

اون روز بهراد که دست راست خسرو اومد و بهمون گفت که قراره   -

معامله قاچاق داشته باشیم. ما اکثر معامالتمون مواد و اسلحه است. البته  

کنیم کمتر یم و سعی می کنها هم بیشتر به خارج از کشور صادر می اون



 معامله داخلی داشته باشیم، اما... 

 مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: 

کنیم. خسرو برای پول بیشتر این کار  ما هر چند سال قاچاق انسان می -

 کنه کمتر انجامش بده! کنه، اما چون پر خطره سعی می رو می

به هم زنی   قدر آدم حالهای سام برام سنگین بود، یعنی خسرو اینحرف

 کرد؟بود؟ یعنی اون برای سودش چنین کارهایی رو می

کردیم. خسرو اون ببین سارینا ما دقیقاً با پدرت روی همین کار می -

خواست جلوش رو بگیره!  کرد، اما پدرت می موقع هم داشت قاچاق می 

خسرو در لحطه آخر فهمید و نقش رو عوض کرد و اون کار رو سر پدرت 

دفاع خوایم تو هم مثل پدرت از اون دخترهای بیحاال ما از تو می آورد. 

ها رو از  که خسرو بتونه دوباره اونمحافظت کنی. ما باید قبل از این

مدارس خارج کنه، دستش رو برای پلیس رو کنیم؛ اما این کار خیلی از 

خوای قبول نکنی  تر هست، اگه می کار قبلی که ازت خواستیم خطرناک

 کنیم! ی درکت م

نشستم و نابود اون کردم؟ یعنی باید یک گوشه می کار می باید چی



تونستم همچین کار بکنم.  اصالً نمی کردم؟دخترهای بیچاره رو تماشا می

اش رو داد، پس من باید کاری کنم  ها زندگیپدرم برای نجات جون اون

 نتیجه نباشه. که مرگش بی 

 ؟کنناون دخترها رو از کجا پیدا می  -

کردن و  ی کار با خودشون همراه می ها رو به بهونه بعضی از اون -

کدوم با میل  کنن در کل هیچهای دیگه رو از گروه انتخاب میبعضی 

 خودشون اینجا نیستن. 

سوخت، اما از طرفی نگران بودم که لو دلم خیلی برای اون دخترها می

یا زدم و رو به سام  برم و جونم رو از دست بدم. با این حال دلم رو به در

 که منتظر و مشتاق به من خیره بود، گفتم: 

 کار کنم؟ کنم. باید چیقبول می  -

 سام با شنیدن حرفم ذوق زده مشغول توضیح جزئیات شد. 

*** 

کردم تا آرتین فردا قرار بود با ماهک به خرید برم، اما باید کاری می

دن به این نتیجه اجازه بده تنها برم. برای همین بعد از کمی فکر کر



رسیدم که بهتره براشون غذا درست کنم. آخه یک بار از زهرا خانم 

شنیدم که اعضای این خونه فقط موقع غذا دور هم جمع میشن. برای  

 تر کنم. تونم خودم رو بهشون نزدیکهمین به این روش می

 سارینا جان اون نمک رو بده.  -

 با صدای زهرا خانم از افکارم بیرون اومدم:

 بفرمائید.  -

در قابلمه رو برداشتم و به سوپ شیر نگاه کردم. ظاهرش عالی شده بود.  

تونستم به بهترین شکل درستش کنم. دوباره  این تنها غذایی بود که می 

کرد، در قابلمه گذاشتم و به کمک زهرا خانم که داشت مرغ درست می

 رفتم. 

 ها رو سرخ کنم. زهرا خانم، بگذارید من مرغ -

 عزیزم، خودم انجام میدم. تو برو دسرت رو درست کن.  نه -

به سمت یخچال رفتم و مواد مورد نیاز کیک شکالتی رو از توش بیرون 

آوردم. از زهرا خانم شنیدم که یکی از دسرهای مورد عالقه آرتین کیک 

ی این کارها  دادم. همهشکالتی هست. با حرص تمام کارهام رو انجام می 



که آقا اجازه بدن من به بیرون برم. من حتی از بابام  فقط به خاطر این

گرفتم که حاال مجبورم از این بگیرم. از حموم طوری اجازه نمی هم این

بیرون اومدم و جلوی کمدم وایسادم. یک تونیک صورتی با شلوار سفید  

ها رو دم اسبی بستم و یک پوشیدم. بعد از خشک کردن موهام اون

م بیرون انداختم. یک شال سفید هم سرم کردم و  اش رو از زیر شالتیکه

ی صورتی زدم و از اتاقم یک رژ صورتی کمرنگ با خط چشم و رژگونه

خارج شدم. ساعت نُه بود. توی سالن نشسته بودم و داشتم با ماهک 

فرما شدن. از ماهک  زدم که در باز شد و آقایون تشریفحرف می 

 الشون رفتم. خداحافظی کردم و با یک لبخند به استقب 

 سالم.  -

طوری شون تعجب کرده بودن. آخه این اولین بار بود که من این همه

طوری  زدم. اگه کارم بهشون گیر نبود، عمراً اینباهاشون حرف می

کردم؛ اما راستش اصالً حس بدی نسبت بهشون نداشتم. با  برخورد می

بردار شده  که مافیا بودن، اما طی این مدت خوب از اخالقیاتشون خاین

شون جا باشن. همه خواسته اینبودم. کامالً واضح بود که دلشون نمی

که حرصم گرفته بود، اما خیلی معمولی جواب سالمم رو دادن. با این



هاشون رو عوض کنن.  تسلیم نشدم. همه به سمت اتاقشون رفتن تا لباس

د های خسته وار من هم رفتم سر میز نشستم. بعد از یک ربع با چهره

شدن و دور میز نشستن. زهرا خانم همه میز رو چیده بود و داشت برای 

 کشید که من با صدای بلند و پر ذوقی گفتم: همه غذا می

 سوپ شیر و دسر دستپخت منه، بخورید ببینید خوب شده یا نه؟! -

 فرزین با خنده گفت: 

 توش سم ریختی؟ -

 ای گفت: آرتین هم با پوزخند مسخره

مون رو به قدر بد هست که همهیست. دستپختش اوننیاز به سم ن  -

 کشتن بده! 

 با حرص گفتم: 

 تونه تو رو بکشه.نترس، کسی نمی -

سام و فرزین با هم زیر خنده زدن، اما آرتین کمی اخم کرد. کیارش هم  

شون داشتند از سوپ تعریف تفاوت مشغول کشیدن سوپ شد. همهبی 

کرد، اما آرتین هنوز میکردن و حتی کیارش هم داشت تعریف می 



که داشت قاشق سوپ رو نزدیک چیزی ازش نخورده بود. سام درحالی

 برد، گفت: دهنش می 

 مزه هست! قدر خوشدونی چهآرتین حتماً باید از این بخوری، نمی -

آرتین با مرددی کمی از سوپ کشید و قاشق اول رو خورد. زیر چشمی 

خوره. با خودم  لذت همه سوپ رو مینگاهی بهش کردم که دیدم داره با 

 گفتم: 

 ی اول گرفت، حاال نوبت ضربه نهاییه.ایول! مرحله -

 خوردم رو به آرتین با لحن ملتمسی گفتم: که کمی از مرغ رو می حالیدر

 میشه من فردا برم برای مهمونی لباس بخرم.  -

 ای باال انداخت:خیالی شونه با بی 

 برو!  -

 اما بدون محافظ!  -

 هاش رو ریز کرد:گفتن این حرف چشمبا 

 امکان نداره.  -



 خوام فرار کنم.اما من که نمی  -

 من بهت اعتماد ندارم! -

 با ناامیدی سرم رو پایین انداختم که سام گفت: 

 ها باهات میایم، خوبه؟ما به جای محافظ  -

 با تعجب به سام نگاه کردم: 

 خوام با دوستم برم. اما من می  -

 یاد، اما ما هم میایم. خب اون هم ب -

 فرزین وارد بحث شد: 

 تونم فردا بیام. من نمی -

 کیارش هم ادامه داد: 

 طور.من هم همین  -

 سام رو به آرتین گفت: 

 تو چی؟ -



 من کاری ندارم. -

 پس من و آرتین باهات میایم.  -

 اما...  -

 ها بری. تونی با محافظخوای، می اگه نمی  -

تونستم برم. ها هم نمی ها به خرید برم؛ اما با اونمحافظخواستم با نمی

دونستم اگه قبول  ها ماهک رو ببینن، ولی می خواست اوناصالً دلم نمی

 نکنم عمراً اجازه بدن که برم پس به ناچار قبول کردم.

*** 

شب به ماهک زنگ زدم و گفتم که ماجرا چیه و بهتره که باهام نیاد؛ اما 

 ای نکرد و فقط گفت: هام توجهفاون اصالً به حر 

 گذارم.من تو رو تنها نمی -

خیال  ای نداره؛ برای همین بی دونستم بحث کردن با ماهک فایدهمی 

 گفتم: 

 باشه.  -



*** 

ام با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم. اسم ماهک روی گوشی

جیغوش توی گوشی    -افتاده بود. تماس رو برقرار کردم که صدای جیغ

 پیچید: 

 کجایی؟ -

 که حالم رو پرسیدی. سالم. من هم خوبم. ممنون از این -

 تر شد: ماهک کمی آروم

 سالم.  -

 ای کردم که ادامه داد:خنده 

 زهرمار. من یک ساعت منتظر توأم.  -

به ساعت روی دیوار نگاه کردم. با دیدن ساعت که دوازده ظهر رو نشون 

 شدم.داد، سراسیمه از جام بلند می 

 زنم. ماهک، من بعداً بهت زنگ می  -

ام رو برداشتم  های ماهک گوشی رو قطع کردم. حولهبدون توجه به حرف



که یک دوش گرفتم اومد بیرون و با سرعت وارد حموم شدم. بعد از این

و موهام رو با سشوار خشک کردم. جلوی کمدم وایسادم و یک مانتوی 

پوشیدم. یک رژ کالباسی با سفید کتی، شلوار مشکی و شال مشکی 

های سفیدم رو هم  ی صورتی و ریمل و خط چشم زدم. کتونیرژگونه

پوشیدم و از اتاقم خارج شدم. آرتین و سام روی مبل نشسته بودند و 

 کردن.کالفه به ساعت نگاه می 

ای با هاشون شدم. آرتین یک پیرهن سرمه خیال مشغول بررسی لباس بی 

های بود و عینکی به چشم زده بود. کفش رنگی پوشیده شلوار هم

ای پوشیده بود و ساعت مشکی هم انداخته بود. سام یک پیرهن  سرمه

های های قرمز کمرنگ و شلوار طوسی و کفشی طوسی با خط چارخونه

ی بهتری داشت، اما آرتین خوش  که سام قیافه مشکی پوشیده بود. با این

سمتم برگشتن. سام مثل   تر بود. با صدای سالم من هر دو بهتیپ 

 همیشه با لبخند سالم کرد، اما آرتین با اخم گفت: 

 خسته نباشی.  -

کرد و کامالً مشخص بود که اصالً از تیپم هام نگاه می داشت به لباس 

 راضی نیست. با خودم گفتم: 



 بهتر که راضی نیست. اصالً به اون چه ربطی داره؟ -

از من جلو زد و در فراری  خیال به سمت ماشین حرکت کردم. سام بی 

اش رو باز کرد. من عقب نشستم و سام و آرتین هم جلو  آلبالویی

 نشستن. به ماهک زنگ زدم که بعد از پنج بوق جواب داد: 

 بله؟ -

 رسیم. ساعت دیگه می ما راه افتادیم. احتمااًل تا نیم  -

 چه عجب!  -

 ای گفتم: با لحن کالفه 

 ماهک؟ -

 شدم. خیال  باشه، بی  -

بعد از اتمام تماسم با ماهک در سکوت به صدای پیانویی که از ضبط  

 شد، گوش کردم.پخش می 

 جلوی در خونه ماهک وایستادیم. من بهش پیامک زدم:

 ات هستیم. ماهک ما جلوی در خونه -



بعد از حدود ده دقیقه ماهک از در بیرون اومد و کنار من نشست. حاال  

ام نشسته بود. ماهک رو به اون دو تا من پشت آرتین و ماهک پشت س 

سالم کوتاهی کرد. آرتین خیلی معمولی، اما سام با مهربونی جوابش رو 

ها ربطی به  داد. توی این مدت فهمیده بودم که شخصیت آدم

موقعیتشون نداره. البته که سام توی کارش کامالً جدی و خشن هست،  

 افکارم خارج شدم: طوری نیست. با صدای ماهک از اما کنار ما این

 ها برای چی دنبالت اومدن؟سارینا این دیوونه -

زد؛ اما صداش به قدری بلند بود  در تمام مدت داشت در گوشم حرف می 

 هام بشنون.که اون

 در گوشش گفتم: 

 تر. آروم -

هامون رو شنیده بود، با صدای مثال آرومی به سام  آرتین که تمام حرف

 گفت: 

 ها اومدیم!کردیم و با این الکی وقتمون رو تلف -

 ماهک با شنیدن این حرفش عصبانی شد: 



 نامه براتون نفرستادیم.ما هم دعوت  -

های ماهک، عصبی بهش نگاهی انداخت.  آرتین با شنیدن حرف

های هردوشون وحشتناک شده بود و داشتن با چشم برای هم خط قیافه 

جوری ماجرا رو  کشیدن. با اشاره به سام فهموندم که یک و نشون می 

جمع کنه. آرتین خواست حرفی بزنه که سام ضبط رو روشن کرد و 

صداش رو تا آخر زیاد کرد. با روشن شدن ضبط، آهنگ دلبریت رو 

 کمترش کن از شهاب مظفری پخش شد: 

 جوری که دیوونه میشم کنی اینکار می چی

 بیا دلبریت رو یکم کمترش کن 

 دلم عاشق بیشتر از نذار عاشق شم

 ره میره قلبم بیا باورش کن دا

 ی تو مردن حدی داره دل بردن واسه

 همه عالم ای وای چه بد حالم

 دلم دیگه طاقت نداره



 قراره داره، کم میاره دلم بی 

 ام از حالت چشم تودیگه خسته

 حال یک باحال نصف کاره 

ای آرتین با خشونت ضبط رو خاموش کرد. نفسی از سر  یک دفعه

کشیدم، چون صداش بیش از حد زیاد بود. سام هم در سکوت آسودگی 

 به رانندگی ادمه داد. تا رسیدن به مقصد کسی حرفی نزد. 

*** 

پاساژهای تهران  ترینگرون از یکی  روم نگاه کردم،با بهت به پاساژ روبه

  چنین از وقتهیچ اما بود؛ خوب جراح عنوان به حقوقم کهاین  با بود.

  با داره هم اون دیدم که کردم  نگاه ماهک  به. کردمنمی خرید جاهایی

 ما از جلوتر سام و  آرتین کنه،می  نگاه پاساژ به چسبیده زمین  به فکِ

خیال دست  بی  دیدم، رو دوتا اون خیالیبی   وقتی هم من. شدن وارد

رفتیم و اون  ماهک رو گرفتم و وارد پاساژ شدیم. من و ماهک جلوتر می

هاشون دونستم مهمونی که نمی اومدن. با اینمون می دوتا هم پشت سر

طوریه؛ اما با این وجود دنبال یک لباس زیبا و پوشیده بودم.  چه



کردم چشمم به یک لباس زرشکی ها رو نگاه می طور که مغازههمین

ماکسی افتاد. جلوی مغازه رفتم و با دقت نگاهش کردم، لباس یقه 

های لباس بلند بود و داشت، دنباله های بلندی  ای بود و آستین بسته 

اومد، در کل لباس شیک و احتمااًل وقتی که بپوشمش تا پایین پام می 

کردم حس کردم طور که داشتم به لباس نگاه می ای بود. همینپوشیده 

آمیزی کسی کنارم ایستاده، برگشتم و آرتین رو دیدم که با نگاه تحسین 

نگینی نگاه من رو دید صورتش رو کرد. وقتی سداشت به لباسم نگاه می 

 به سمتم برگردوند. 

 خوای؟ می 《به لباس اشاره کرد》رو این -

سرم رو به معنی آره تکون دادم که دستش رو روی کمرم گذاشت و من  

رو به داخل مغازه هدایت کرد. وقتی وارد مغازه شدیم، فروشنده که پسر 

  سر پشت که آرتین به نگاهش  وقتی  جوونی بود با لبخند به سمتم اومد،

 . خورد رو لبخندش افتاد بود من

 تونم کمکتون کنم؟ می  -

 با دست به لباس اشاره کردم و گفتم: 



 از اون مدل لباس سایز من دارید؟ -

 پسر نیشش کمی شل شد و کمی به من دقیق شد و گفت: 

 هیکل هستید. البته! شما خیلی خوش -

 صدایی که کمی عصبی بود، به پسره گفت: آرتین جلوی من ایستاد و با 

 رو بیار.   به جای مزه پروندن برو لباس -

حرف رفت و بعد از چند لحظه با اون لباس برگشت. لباس رو از  پسره بی 

رو پوشیدم توی   که لباسدستش گرفتم و وارد اتاق پرو شدم، بعد از این

اومد.  ی بهم می آینه به خودم نگاه کردم. لباس خیلی زیبایی بود و خیل

کردم که صدای آرتین بلند شد و داشتم از دیدن خودم کلی ذوق می 

   گفت:

 نشد؟ تموم کارت -

 . میام دارم چرا -چرا -

های خودم رو پوشیدم بعدش رو از تنم در آوردم و لباس به سرعت لباس 

 از اتاق پرو خارج شدم. آرتین با دیدنم به سمتم اومد و گفت:  



 طور بود؟چه -

 خیلی خوب بود.  -

 پس بریم حساب کنیم.  -

خواد برام حساب کنه برای همین خوشحال به طرف فکر کردم اون می

 فروشنده رفتم و لباس رو روی میز گذاشتم. آرتین کنارم ایستاد و گفت: 

 کنی؟ نمی حساب چرا -

 با تعجب بهش نگاه کردم: 

 ! من؟ -

 ! کنم؟ حساب من داری  توقع نکنه! تو بله، -

 . کنم  توقعی همچین کسی  از که نیستم آدمی من  نه، -

 خونسرد کردم سعی اما شدم؛که از عصبانیت داشتم منفجر می با این

 از کدومهیچ که شدم متوجه و کردم کیفم توی  رو دستم . کنم برخورد

  ازم رو وسایلم تمام گرفتن گروگان رو من وقتی نیستن،  هامکارت

 : گفتم  آرتین به رو خونسردی  با. گرفتن



 هام همراهم نیستن. کارت -

 کجا هستن؟  -

 ! نداده پس هنوز و گرفت رو وسایلم یکی قبالً -

   کالفه دستی توی صورتش کشید:

 . بکش کارت این از باشه! -

که پول لباس رو حساب کرد فروشنده کارت رو ازش گرفت و بعد از این

 از مغازه بیرون رفتیم. 

 شدیم آرتین گفت: وقتی از مغازه خارج 

 کجاست؟ هاتکارت -

 اون موقع که من رو دزدیدی همه وسایلم رو ازم گرفتی.  -

 آوردی؟ می  کجا از پول اآلن تا پس -

مقداری پول همراهم بود که اون روز که از خونه رفتم پیش  یک  -

 . نرفتم جایی دیگه که هم بعدش  ماهک کرایه تاکسی دادم،

 اوهوم! -



ی ها شد. پسرهمشغول نگاه به ویترین بقیه مغازه تفاوت به من  بی 

حاضر نبود پول لباسم رو حساب کنه. توی افکارم غرق بودم  حتی پررو!

 که صدای ماهک من رو از افکارم بیرون کشید: 

 سارینا!  -

 بله؟ -

 به خریدهای توی دستش اشاره کرد و گفت: 

 .خریدم رو هااین ببین -

تمام مدت خریدم ماهک و سام غیب شده بودن. با  تازه یادم افتاد که در 

 ذوق به ساک توی دستم اشاره کرد و گفت: 

 خریدی؟  چی -

لباسم رو از توی ساک درآوردم و نشونش دادم. با ذوق مشغول برانداز 

کردن لباس بود. به اطرافم نگاه کردم که سام و آرتین رو کمی دورتر از 

ا ما رو هم زیر نظر داشتن. رو  کردن؛ امخودمون دیدم. با هم صحبت می 

 به ماهک گفتم: 



 بودی؟  رفته سام با -

 ماهک با دستپاچگی گفت: 

 ... ما یعنی... من -

 با خنده گفتم: 

 میشی؟ دستپاچه چرا حاال  -

 و برم خرید تنها که  نیست خوب گفتش فقط نشدم دستپاچه که من -

 .نکردم  مخالفتی هم من 

 هایی زدید؟ چه حرف -

 ای باال انداخت و گفت: شونه ماهک 

 اش گفت.  مقداری هم از خودش و زندگی وکیل هست! یک -

 چشمکی زدم و گفتم: 

 اومده؟ خوشت ازش پس -

 ماهک کمی سرخ شد و گفت: 

 کردید؟  کارچی  شما .نیست بدی  پسر نظرم به  فقط نه! -



براش  را رو ماج ی همه با این حرف ماهک دوباره یاد رفتار آرتین افتادم،

تعریف کردم وقتی به آخرش رسیدم به خنده افتاد. حرصی نگاهش 

 کردم و گفتم: 

 خندی؟ می چرا -

ماهک با دیدن حرص خوردن من بلندتر خندید و بعد از چند لحظه که  

اش تموم شد، های من خنده چپ نگاه کردن -وباالخره به خاطر چپ

 گفت: 

  نسبتی چه حساب کنه؟ت برا اون خوای می  تو !هست توقعی  چه آخه -

 داری؟  باهاش

ها رفتار آرتین خیلی بد بود. با  دیدم حق با ماهک بود؛ اما با همه این

 عصبانیت به ماهک گفتم: 

 . کنه تعارف یک تونستمی وجود این با -

زنی، اون یک سارینا تو داری در مورد رئیس مافیای آینده حرف می  -

 پسر معمولی نیست! 

بود؛ اما دوست داشتم آرتین با رضایت برام اون   که حق با ماهکبا این



  سمت  به و شدم  فکرها این خیالبی   حال این با خرید.لباس رو می 

 . رفتم داشت،  کفش و کیف که روروبه ی مغازه

ساعت چهار  بعد از خریدن وسایلی که نیاز داشتیم به ساعت نگاه کردم،

پیشنهاد سام تصمیم گرفتیم ناهار بود و ما هنوز ناهار نخورده بودیم. با 

های اطراف بخوریم. سام جلوی یک رستوران  رو توی یکی از رستوران

خیلی شیک نگه داشت و وقتی توی ماشین بودیم. سام و ماهک مدام با  

کردن که من و آرتین رو هم به حرف زدن و سعی می هم حرف می 

 خاطر به  من ولی بود؛ شده خیره بیرون به مدت تمام که  آرتین  بیارن،

 چهار میز  یک پشت. نزنم حرف باهاش کردم می  سعی آرتین از عصبانیتم

  و میز. بود شیکی رستوران کردم  نگاه اطرافم به  نشستیم،  نفره

 دیوارها روی  بودند،  شده چیده رستوران دورتادور چوبی های صندلی 

قرار داشت  ختلف چیده بودند و انتهای سالن صندوق م غذاهای  از عکس

که دو زن پشت اون ایستاده بودند و باالی سرشون یک مانیتور بود که 

 اعدادی روش نوشته شده بود. 

 خورید؟چی می  -

  رو ماهک به سام نگاه کردم که منو رو به سمت من و ماهک گرفته بود.



 : گفت   سام به

 جوجه! -

 من هم گفتم: 

 خورم.شیشلیک می  -

 آرتین گفت: 

 خورم. من هم شیشلیک می -

ها رو بده، از اون جایی که ماهک سام از جاش بلند شد تا سفارش

روی هم روی سام و کنار من نشسته بود، من و آرتین هم روبهروبه

ای  آگاه برای لحظهخواستم نگاهش کنم؛ اما ناخودکه نمیبودیم. با این 

قتی سنگینی نگاه من  کرد. ونگاهم بهش افتاد، داشت به اطراف نگاه می 

رو حس کرد، روش رو به سمتم برگردوند. با اخم بهش نگاه کردم که 

نگاهش رنگ تعجب گرفت! با اخم صورتم رو ازش برگردوندم؛ اما هنوز 

کردم. ناهار رو در سکوت  سنگینی نگاهش رو روی خودم حس می 

زدن. انگار با  می  حرف  هم با سام و ماهک هاوقت  بعضی فقط خوردیم،

اومدن. بعد از پیاده کردن ماهک در سکوت بقیه مسیر  هم خوب کنار می



های خودشون رو طی کردیم. وقتی به خونه رسیدیم، همه به سمت اتاق

 :کرد صدام  آرتین شدممی  اتاقم  وارد داشتم وقتی   راه افتادن.

 سارینا!  -

 بله؟ -

به سما میگم  ات استفاده کنی، من های قبلی تونی فعالً از کارتتو نمی -

ای که در بیمارستان  برات حساب باز کنه و هر ماه همون اندازه

 گرفتی رو به حسابت بریزه. می 

 ! خوامنمی  صدقه کسی از من -

 ی وظیفه و کنیمی  کار ما برای  داری   تو. نمیدهم  صدقه بهت  هم من -

هت  ب سرکار بری  تونینمی  که سال یک این توی  که  هست  هم من

 حقوق بدم. 

خواست از پول حروم استفاده کنم.  با آرتین بود؛ اما من دلم نمی حق 

 آرتین انگار متوجه حسم شد. 

جا کار نگران نباش! ما یک شرکت داریم تو هم از این به بعد اون -

 گیری. و برای همین از شرکت حقوق می  کنی می 



 لبخند مهربونی زدم و گفتم: 

 ممنونم!  -

ای وارد اتاقش شد. وقتی رف دیگهآرتین سرش رو تکون داد و بدون ح

در اتاقم رو بستم به این فکر کردم که آرتین شاید کمی بداخالق باشه؛  

 اما خیلی پسر با فکری هست.

*** 

 )آرتین( 

 خواستم برم پایین که صداهایی از اتاق سارینا شنیدم.  می 

 .رسهنمی بهش دستم چرا بسته نمیشه؟ -

  ثانیه چند  از بعد وحشت به سمتم برگشت،با وارد شدن من به اتاقش با 

 : گفت  و اومد سمتم به  عصبی

 هست؟ کاروانسرا جااین مگه زنی؟چرا در نمی -

 دستم رو به عالمت سکوت باال آوردم و گفتم:  

 ی من هست. جا خونهاین -



حرصی نگاهم کرد که بیخیال به سمت تختش رفتم و روش نشستم. به  

 که وسایلی بقیه و لباس از بود پر اتاق کل  کردم،اطراف اتاقش نگاه 

 . بود اتاق داخل

 با صدای سارینا به سمتش برگشتم:  

 میشه... خب... میشه...   -

 میشه؟ چی -

 پشتش رو به من کرد و زیپ لباسش رو نشون داد.

 ببندیش؟ برام میشه -

 زیپ  و ایستادم سرش  پشت  از روی تخت بلند شدم و به سمتش رفتم، 

    .افتاد  رومروبه ی آینه به چشمم که باال  آوردم رو سرم  . بستم  رو لباسش

 و هالباس متوجه تازه  سارینا از توی آیینه به من خیره شده بود،

  خریده هم با روز اون که بود تنش لباسی همون .شدم آرایشش

 باس خیلی زیبا شده بود. ل  اون توی  بودیم،

هارمونی زیبایی ایجاد کرده بود، سایه قرمز  رنگ لباس با پوستش 

  هم  رنگی استخونی ی رژگونه  کمرنگ با خط چشم و ریمل کشیده بود،



  به هم قرمزی  رژ. بشه تراستخونی  هاش  گونه بود  شده باعث  که بود زده

و شال   بود کرده جمع مشکی  شال  توی  رو موهاش بود،  زده هاشلب

های مشکی پاشنه بلندی هم پوشیده بود، باالی سرش بسته بود، کفش 

 گذروندم که لگد محکمی به پام زد.با بهت سر تا پاش رو از نظر می

 کنی؟ به چی نگاه می -

 از درد روی زمین نشسته بودم. 

 چته؟ -

 عصبی حرفش رو تکرار کرد: 

 کنی؟ می  نگاه چی به -

 به خودم!  -

 هان؟ -

 خودم اشاره کردم:به 

 هاملباس  که حال هر به  کردم.داشتم به خوشتیپی خودم نگاه می  -

 ! میاد بهم  خیلی



 با عصبانیت فریاد زد و گفت: 

 . بیرون برو -

 زنی؟می چرا !بابا  باشه -

 اتاق  هاش رو به سمتم پرت کنه که به سرعت ازخواست یکی از کفش 

یر خنده زدم. با خودم ز گرفتم فاصله سارینا اتاق از وقتی  شدم، خارج

 گفتم: 

 تر میشه.  خوره خیلی خوشگل وقتی حرص می -

ی حرفم شدم. دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و با بهت  دفعه متوجهیک

چند ضربه به دهنم زدم. خیلی جدی به سمت پایین رفتم و منتظر 

 جوابشون جدی  خیلی که کردن بلندی  سالم  دیدنم با همه  سارینا شدم.

 و  بهت با فرزین ها پایین اومد،د از چند دقیقه سارینا از پلهبع. دادم رو

 دیدم که  برگشتم کیارش سمت کردند،می   نگاه بهش تحسین  با سام

 شدت به دوتا اون های نگاه  از. کنهمی  نگاه  سارینا  به داره معمولی خیلی

 : گفتم همه به رو جدی  شدم،  عصبی

 بریم!  -



از خونه فرزین و سام به سمت ماشین سام رفتن و کیارش با خارج شدن 

هم رفت تا ماشین من رو روشن کنه. سارینا خواست سوار ماشین سام  

بشه که خیلی عصبی جلوش ایستادم. با حالت سؤالی نگاهم کرد که 

 گفتم: 

 با ماشین من میای.   -

 تر از قبل گفتم: خواست اعتراضی کنه که عصبی 

 اعتراضی نباشه.   -

قدر . برای خودم هم عجیب بود که از چی اینحرف دنبالم راه افتاد ی ب

خیال مشغول تماشای بیرون  . وقتی وارد ماشین شدم بی عصبانی شدم 

 شدم. 

*** 

 )سارینا(

بعد از خارج شدن آرتین از اتاق دوباره افکار منفی به سمتم هجوم 

 .بود مختلف های سؤال از پر ذهنم آوردن.



 کنم؟  جلب رو عموش نظر تونممی  اتفاقی میوفته؟یعنی چه  -

کردم که خسرو حتماً از اون مردهای هفت خط هست،  با خودم فکر می 

 با این فکرم پوزخندی زدم و به تصویر خودم توی آینه نگاه کردم. 

ها پایین  طوری که از پله. همونها رسیدیم بعد از چند دقیقه به پایین پله

ون چهار تا نگاه کردم. آرتین یک کت و شلوار های ارفتم به لباسمی 

های مشکی هم پاش بود، مشکی با پیراهن سفید پوشیده بود و کفش 

ای پوشیده  ای با پیرهن قرمزی و کفش سرمه سام یک کت و شلوار سرمه

 شلوار و کت یک فرزین. بودیم  شده ست  اتفاقی کامالً آرتین و من بود،

فیدی به تن داشت و س  پیراهن آرتین برعکس اما بود؛  پوشیده مشکی

های مشکی پوشیده بود، کیارش هم کت و شلوار طوسی و پیراهن کفش 

های مشکی پوشیده بود. کامالً واضح بود که  آبی کمرنگی و کفش 

ها رو تحمل کنن. با  کنن تا اون لباسشون به سختی تالش میهمه

 رسیدن من به پایین، آرتین خیلی جدی گفت: 

 بریم.  -

دونستم از چی عصبانی  از حرکاتش معلوم بود که عصبانی هست؛ اما نمی



 شده. با خودم گفتم: 

 . شده   عصبی کمی عموش دیدن از احتمااًل -

 خواستم با فرزین و سام برم که آرتین راهم رو سَد کرد: می 

 با ماشین من میای.   -

  من به که چه تو به اصالً که  بگم خواستممی  صداش کمی عصبی بود.

 که من چیزی بگم گفت: اون قبل از این اما  میدی؛ دستور

 اعتراضی نباشه. -

ای  ی دیگهخواستم باهاش موافقت کنم؛ اما چارهکه نمی با این

 بگیرم رو جلوش تونمنمی  اصالً بشه، عصبانی  وقتی  دونستممی  .نداشتم 

  به  شدیم بزرگ حیاط  یک وارد. رفتم  دنبالش  حرفبی  همین برای 

 که  بود گل و درخت فقط  اما ای ببینم؛خونه  شاید تا کردم  نگاه اطرافم

 طالیی  ویالی  یک به رفتیم که بیشتر کمی. بود کرده پر رو اطراف فضای 

  ماشین ی آینه از. کرد پارک حیاط توی  رو ماشین کیارش.  رسیدیم رنگ

  ماشین از .دیدم پارک حال در رو سام   ماشین که کردم  نگاه عقب به

ا دقت به اطرافم نگاه کردم، اکثر وسایل ب .شدیم ویال وارد و شدیم پیاده



 ها به سمتش برگشتم. خونه سفید بود باصدای یکی از مستخدم

 ! خانم -

  در رو مانتوم کهاین از  بعد  سؤالی نگاهش کردم که به مانتوم اشاره کرد!

  ساختمون کهاین با. شدیم پشتی حیاط وارد بقیه سر پشت آوردم

 خیلی جااین حیاط اما تر بود؛کشی جااین از خیلی آرتین ی خونه

 مافیای  گرفت، نتیجه یک شدمی اموالشون از فقط  کل در. بود تربزرگ

  مونده باز تعجب از دهنم حیاط به شدن وارد با.  هستن پولداری  خیلی

  با میزهایی از بود پر حیاط دورتادور و بود  شده چراغونی حیاط تمام .بود

ش گذاشته شده بودن. وسط  دور  شیک خیلی همه که  سفید رومیزی 

حیاط یک استخر خیلی بزرگ بود که اطرافش رو با نورهای زرد روشن 

کرده بودن. انتهای حیاط یک میز سفید بزرگ قرار داشت که تمام 

از  ها روی اون چیده شده بود. اطراف حیاط پر بود ها و خوراکینوشیدنی 

 اما داشتن؛  حضور نگهبان تا چند فقط شدیم خونه وارد وقتی محافظ،

. دارن رو هامهمون از  حفاظت ی وظیفه  فقط هااون که شدم متوجه اآلن

  باید مافیا  اعضای  از یکی عنوان به که بود داده تذکر بهم  قبالً سام

  با اما گذاشتم؛   لباسم زیر همین برای  باشم داشته همراهم اسلحه همیشه



قتی وارد  و کردممی   فکر. باشه نیازی  کنمنمی فکر محافظ همه این

بینم، دخترها و مردها پایین هستند  ای که میمهمونی بشم اولین صحنه 

کردم! کمی نزدیک سام هستن؛ اما انگار اشتباه می  که در حال پای کوبی 

رو بلند کرد و به حالت سوالی نگاهم   شدم و آروم صداش کردم. سرش

 د که ادامه دادم.کر

 هست؟  ساکت قدراین چرا جااین -

 سام متعجب بهم نگاه کرد وگفت: 

 جوری باشه؟مگه باید چه -

 رقصه. کس نمیجا بیشتر شبیه مجلس ختمه تا مهمونی! هیچاین -

 سام وسط حرفم پرید و گفت: 

 گیره، بعدش مهمونی هست. اول معامالت انجام می  -

برای همین فقط در سکوت به اطرافم نگاه  ی منظورش شدم؛ متوجه

ها رسیدیم با دیدن آرتین که جلوتر از همه بود هپل پایین به وقتی کردم.

صدا نشستیم.  همه از جاشون بلند شدن. به سمت دومین میز رفتیم و بی 

ساعت که ساکت نشسته بودیم دو تا مرد وارد بعد از حدود نیم 



.  داشت معمولی هیکلی و طمتوس  قدی  و مشکی موهای  اولی شدند.

د که سن زیادی داره، کت و بو معلوم و  بود شده  سفید  موهاش از کمی

شلوار مشکی رنگی با پاپیون مشکی و پیراهن سفید به تن داشت.  

تر از اون راه های مشکی هم پوشیده بود. دومی که کمی با فاصله کفش 

ای داشت. کت و مردونهای فر و قدی بلند و هیکل رفت موهای قهوه می 

های قرمزی هم شلوار سفیدی با پیراهن قرمزی به تن داشت و کفش

  به. بود جلف حد از بیش نیومد؛  خوشم تیپش از اصالً  پوشیده بود.

  من سام اشاره با . شدن بلند جا از همه  شدم  متوجه که کردم  نگاه اطرافم

  شدم  متوجه شد،  بلند جاش از هم آرتین وقتی و شدم  بلند جام از هم

ین  اول روی  و کردن  سالم همه با. هستن بهراد و خسرو نفر دو اون که

میز نشستن. بعد از چند لحظه مهمونی شروع شد. بعضی از افراد 

ها بودن و های دیگه سر میز خوراکی و نوشیدنی رقصیدن و بعضی می 

گروهی هم با هم مشغول صحبت بودن. مشغول تماشای بقیه بودم که 

 آرتین رو کنار گوشم شنیدم که گفت: صدای 

 دید زدنت تموم شد؟ -

 به سمتش برگشتم و گفتم: 



 . هستند  سرسنگین  هم با همه هست؟ مهمونی جورچه این -

 وسط حرفم پرید: 

جا هستن هر نکنه فکر کردی اومدی خوش گذرونی؟ کسانی که این -

 های با نفوذی هستن. مافیا گذاران شناخته شده و  کدوم سرمایه

 ... هم باز آخه -

 بسه! پاشو باید بریم.  -

 سوالی نگاهش کردم که ادامه داد:

 . بزنیم حرف خسرو با باید -

همه از جا بلند شدیم و به سمت میز کناری که خسرو و بهراد و یک 

کردن؛ می دختر و پسر روش نشسته بودن، رفتیم. همه با هم احوالپرسی 

اما من یک گوشه ایستاده بودم تا سام من رو معرفی کنه. با صدای سام  

 نگاهم بهش دوختم: 

 سارینا عضو جدید گروه هست.  -

 بهراد لبخند مرموزی زد و دستش رو به سمت من دراز کرد:



 . بود گفته من به موردت  در سام سالم! -

  نگاه خسرو به  وقتی. دادم دست من هم لبخند مهربونی زدم و باهاش

  نگاه   رو من داشت شده ریز های چشم با  گرفتم؛ استرس کمی کردم

که تمام حرکاتم رو زیر نظر داره و سعی  بود مشخص کامالً. کردمی 

کنه از من ایراد بگیره. سعی کردم خونسرد باشم و اول من شروع به  می 

 برقراری ارتباط کنم:  

 سالم!  -

اش نشست. قبالً سام  حرف روی صندلیدر جوابم سالم کوتاهی کرد و بی 

  اما برام توضیح داده بود که جلب اعتماد خسرو کار خیلی مشکلی هست؛

طوری گیر باشه. به هر حال خسرو اونکردم تا این حد سختفکر نمی

های مهمونی نگاه  کدوم از زنکردم نبود و اصالً به هیچکه فکر می 

  اون به نگاهم . زدمی  لبخند و کردمی  نگاه من  به مدام بهراد اما کرد؛نمی

و  دختره کنار آرتین. بودن  نشسته میز سر  هنوزم که افتاد  پسری  و دختر

فرزین کنار پسره نشسته بود و کیارش و بهراد هم کنار هم نشسته بودند 

و من هم بین خسرو و سام نشسته بودم. همه مشغول صحبت بودن؛ به  

جز من و سام! برای همین کمی بهش نزدیک شدم و آروم طوری که 



 فقط سام بشنوه گفتم: 

 هستن؟ اون دو تا دیگه کی  -

ی اون دختر و پسر شد، رو به من  و وقتی متوجهسام رد نگاهم رو گرفت 

 گفت: 

  بزرگترین از تا دو هااون. هستن برادرش پوریا و آرتین نامزد پریا  -

  باهاشون انسان قاچاق کار توی  قراره  ما ک هستن خسرو شرکای 

 ! کنیم همکاری 

با دقت بیشتری به هر دو نگاه کردم. دختری با موهای مشکی و 

های خیلی زیبایی داشت و پوستی سفید، چشمهای مشکی و چشم

ی مشکی تا روی زانو ها بود. یک لباس دکلتهاش کامالً شبیه عربچهره

پوشیده بود و آرایشی معمولی داشت. دختر ساده و زیبایی بود! پوریا هم  

  باال  پسرونه مدل رو هااون که مشکی موهای   خیلی شبیه خواهرش بود.

 و مشکی شلوار  و کت یدی داشت.سف  پوست و مشکی های چشم بود، داد

 و بود  پوشیده هم مشکی های کفش و داشت تن به سفیدی  پیراهن

.  اومدمی  آرتین به بیشتر هالباس اون اما بود؛ آرتین شبیه کامالً  تیپش

  ساده  دوست دوتا فقط  انگار نبود؛ هازوج شبیه زیاد پریا و آرتین ی رابطه



یرم و برای همین با صدای بگ رو ام کنجکاوی  جلوی  نتونستم.  بودند

 : گفتم سام به رو آرومی

 هستن؟  سنگین  سر هم با قدراین چرا تا دو این -

 آمیزی گفت: سام کمی به سمت من چرخید و با لحن کنایه 

 ! هستی کنجکاو خیلی کهاین مثل -

 داد: ای باال انداختم. سام بعد از مکث کوتاهی ادامه خیال شونه بی 

پدر پریا خیلی فرد با نفوذیه؛ برای همین خسرو به آرتین گفتش که  -

 باید برای منافع بیشتر گروه با پریا ازدواج کنه!

 تر بود، نگاه کرد و ادامه داد:به پسری که چند میز اون طرف 

 بینی؟جا هست رو می اون پسر مو مشکیه که اون -

 اد:سرم رو به معنی آره تکون دادم که ادامه د

هست و پریا و اون پسره قرار بود با هم   افشین اسمش پسره اون -

ازدواج کنن؛ اما پریا به خاطر پدرش مجبور شد با آرتین نامزد کنه؛ ولی 

 کدومشون همدیگر رو دوست ندارن! هیچ



کرد. پسر زیبایی به افشین نگاه کردم. مدام با حسرت به پریا نگاه می

داشت.    معمولی هیکلی  و متوسط  قد ه،سبز  پوستی  و مشکی موهای  بود!

چیزی دل بخواهی نبود! کمی از کامالً مشخص بود که توی مافیا هیچ

روم شد. به روبه ام رو خوردم، خنک بود و باعث سرحالی می نوشیدنی 

های جوون زیادی نگاه کردم. آهنگ زیبایی در حال پخش بود و زوج

 رگشتم: مشغول رقصیدن بودن. با صدای خسرو به سمتش ب

 دید؟ می  افتخار -

 کمی  تا بود فرصت بهترین این اما به دستش نگاه کردم کمی مردد بودم؛

 از و گذاشتم  دستش توی  رو دستم لبخند با. کنم نزدیک بهش رو خودم

  بودند وسط که افرادی   اکثر رسیدیم،  سالن وسط به  وقتی. شدیم بلند جا

 .ایستادن گوشه یک

He deals the cards as a meditation 

 کنهها رو پخش می کنه و کارتاون به عنوان مدیتیشن ورق بازی می 

And those he plays never suspect 

 کننکنن به عمق این موضوع فکر نمی و کسایی که باهاش بازی می



He doesn’t play for the money he wins 

 کنه بره بازی نمیاون برای پولی که می 

He doesn’t play for respect 

 کنه اون برای جلب احترام بازی نمی

He deals the cards to find the answer 

 کنه اون برای پی بردن به جواب سؤاالتش ورق بازی می

The sacred geometry of chance 

 برای پیدا کردن جواب هندسه مقدس شانس 

گوشم شروع به  جای آهنگ که رسید، خسرو با صدای آرومی کنار به این

 صحبت کرد: 

 .آورده گروهش به رو دختر یک آرتین که کنم می تعجب  -

The hidden law of a probable outcome 

 برای پیدا کردن قانون پنهان احتماالت 

  باعث  حتماً که  دارم زیادی  های استعداد  نیستم، دختری  هر من -



 . میشه گروه بهتر پیشرفت

The numbers lead a danc 

 پیش میره 《بازی 》ها نمای رقصیدن اعداد روی کارتبا 

I know that the spades are the swords of a soldier 

 هستن  سربازها شمشیر های پیک،دونم که کارتمی 

I know that the clubs are weapons of war 

 .  هستن مبارزه این های اسلحه  های گشنیز،دونم که کارتمی 

 از بعد های با اعتماد به نفس خوشش میاد.خسرو از آدمدونستم که می 

 رو هامحرف  حقیقت تا بود  شده خیره هامچشم در که لحظه چند

 : گفت و زد لبخندی  باألخره  بفهمه،

 اندازید.حتماً همین طور هست. شما من رو یاد یک شخصی می  -

خاطره  وقتی این حرف رو زد چشمانم به حالت خاصی برق زد انگار که 

 خوبی براش زنده شده باشه. 

I know that diamonds mean money for this art 



 های خشت به منزله دونم که تو دنیای بازی ورق، کارتمی 

  خوشحال قدراین افتیدمی  یادش وقتی که بوده عزیزی  شخص حتماً -

 ! شیدمی 

 هام فقط سرش رو تکون داد. در جواب حرف

But that’s not the shape of my heart 

 ها نیست! کدوم از اینولی قلب من به شکل هیچ

مون نشستیم. آرتین و پریا رو بعد از چند لحظه رفتیم و سر جای قبلی

دیدم که مشغول رقص بودن. تقریباً تمام افراد حاضر کنار ایستاده بودن 

 و حسادت با بعضی ها با تحسین،کردن. بعضی ها نگاه میو به اون

 از یکی شام وقت. کردنمی  نگاه هااون به تأسف با هم دیگر گروهی

  باغ انتهای  که میزی  سمت  به. کرد دعوت شام برای  رو  همه هامستخدم

 خودم کنار رو شخصی حضور بودم غذا کشیدن مشغول وقتی رفتم، بود

که آرتین رو کنارم دیدم با کمی اخم   آوردم باال  رو سرم .کردم احساس

 کشید، گفت: که داشت برنج می درحالی

 زدی؟ می حرف چی مورد در خسرو با  -



به اطرافم نگاه کردم؛ اما همه مشغول کار خودشون بودن و کسی به ما  

 کرد. توجهی نمی

 با صدای آرومی گفتم: 

 شده که تو من رو داخل گروهت آوردی. خواست بدونه چی می  -

 گفتی؟و تو چی -

 من هم گفتم به خاطر استعدادی که داشتم اومدم.  -

هاش زیر لب با خودش  با گفتن این حرفم آرتین زیر خنده زد. بین خنده 

 کرد:صحبت می 

 ! استعداد  !گرفته باال  دست رو خودش قدرچه  -

 با حرص به سمتش برگشتم: 

 ... مگه میگم؟ دروغ مگه خندی؟می  چی به  -

 جای حرفم که رسید با صدای آرومی ادامه دادم:اینبه 

 نیاوردی؟  گروهت داخل جاسوس عنوان به رو من استعدادم برای  مگه  -

 توجه به حرفم ادامه داد و گفت:بی 



 ای نگفت؟و چیز دیگه -

 اندازم.چرا گفت که من اون رو یاد شخصی می  -

آرتین احساس کردم؛ با گفتن این حرفم هجوم آوردن خون رو به صورت 

 خیالم نشد و گفتم: ولی کنجکاوی بی

 کیه؟  شخص اون دونیمی  تو  -

 آرتین تقریباً با صدای داد مانندی گفت: 

 ! نه  -

  که بود مشخص  کامالً  بعد از گفتن این حرف از کنار من دور شد.

 میز  سر برم  خواستم لحظه چند از بعد.  هست کی  منظورم دونهمی 

م رو باال آوردم و به بهراد که با  سر. گرفت رو جلوم شخصی که بشینم 

روم ایستاده بود نگاه کردم. خسرو و بهراد کامالً مهربون و با  لبخند روبه 

 رسیدن. دقیقاً مثل یک گرگ توی لباس بره بودن.شخصیت به نظر می 

 ندارید؟   نیاز چیزی  به -

 لبخند مصنوعی زدم:



 نه، ممنونم!  -

ای رو  ی برخورد با شخص دیگه جا دور شدم. اصالً حوصلهاونبا سرعت از 

نداشتم. سر میز نشستم که پریا رو دیدم که با یک بشقاب دستش به 

 متقابالً   هم من روی من نشست و لبخند گرمی زد.سمتم اومد. روبه 

  همسر کنار دختر یک کهاین از اصالً که بود جالب برام   !زدم لبخندی 

خاصی نداره. البته اگه من هم عاشق شخص   حس هست، اشآینده

ای بودم و فقط اجباراً کنار یکی باشم، شاید همین رفتار رو داشته  دیگه

  انگار. نداشتم  بهش نسبت بدی  حس اصالً دیدم؛می رو  پریا وقتی باشم.

 از کمی حالاین با ودالبته بود کرده گیر قفس توی   فقط هم اون که

دونم؛ اما دوست  شدم. دلیلش رو نمیاحت می نار آرتین کنار اون دیدن

نداشتم اون زیاد کنار آرتین باشه. به اطرافم نگاه کردم خسرو و بهراد و 

آرتین و سام مشغول صحبت با چند مرد دیگه بودن و کیارش و فرزین 

ای مشغول خوردن  مشغول صحبت با پوریا بودن. من هم بدون فکر دیگه

ای نیوفتاد. وقتی به خونه رسیدم  دیگهغذام شدم. بعد از شام اتفاق 

ساعت دوازده بود! خسته روی تختم دراز کشیدم و طولی نکشید که 

 خوابم برد.



*** 

گذره و اصالً خبری از خسرو نیست. کامالً مشخصه دو روز از مهمونی می 

که هنوز به من اعتماد نداره، یاد روز مهمونی افتادم که به آرتین در 

ای گفتم. اون موقع کامالً مشخص به شخص دیگه  مورد شبیه بودن من

بود که آرتین خیلی از عصبانی شده؛ پس حتماً اون شخص رو 

شناسه. امروز زهرا خانم و علی آقا برای خرید رفتن بیرون و اون می 

چهار تا هم که معمواًل دیر وقت به خونه میان؛ برای همین تصمیم 

میم گرفتم اول از اتاق آرتین  داشتم برم و کمی اطراف رو نگاه کنم. تص

شروع کنم. وارد اتاق شدم و در پشت سرم بستم؛ به اطرافم نگاه کردم. 

اتاقی با ست مشکی که یک تخت بزرگ کنار دیوار سمت چپ و ی میز 

در سمت راست قرار داشت، یک عکس هم باالی تخت بود. کمد بزرگی  

د، نگاهم به قاب هم جلوی تخت گذاشته بودن، وسایل زیادی در اتاق نبو

، افتاد. به سمت میز رفتم و عکس کوچیکی که روی میز قرار داشت

عکس رو برداشتم. یک زن بود که موهای قهوای و چشمان مشکی و 

ی صورتش کامالً هاش بقیه پوست سفیدی داشت. به جز رنگ چشم

شبیه من بود، از ظاهرش متوجه شدم که احتمااًل بیست و هفت یا  



الش باشه. یک مرد در کنارش ایستاده بود و دستش رو بیست و هشت س 

تیره و  ای های قهوه دور کمر زن حلقه کرده بود. موهای مشکی و چشم

تر بود؛ احتمااًل سی ساله  پوست سفیدی داشت. مرد هم انگار کمی بزرگ 

بوده. پشتم رو به میز کردم و به عکسی که باالی تخت بود نگاه کردم. 

که در عکس کت شلوار مشکی و پیرهن سفیدی عکس از آرتین بود 

پوشیده بود و روی مبل قرمزی نشسته بود، کمی که به عکس دقت  

کردم متوجه شباهت زیاد اون دو نفر به آرتین شدم. با شنیدن صدای در  

 با ترس به عقب برگشتم. 

*** 

 )آرتین( 

برداشتم توی دفترم نشسته بودم که تلفن زنگ خورد، وقتی تلفن رو 

 صدای منشی توی گوشی پیچید: 

 ببخشید قربان! خانم وثوقی پشت در هستن.  -

 بگید بیان داخل. -

ام رو ماساژ دادم. با شنیدن سرم رو پایین انداختم و با دستم پیشونی 



اومد، صدای بسته شدن در سرم رو باال آوردم و به پریا که به سمتم می 

ل و شلوار سفید پوشیده بود. به نگاه کردم. یک مانتوی آبی کوتاه، شا

بلندش که با صداش اعصابم رو خورد کرده بود، های سفید پاشنه کفش 

حوصله جوابش رو  نگاه کردم. با لبخند جلوی میز ایستاد و سالم کرد، بی 

هم روی  روم اشاره کردم که بشینه. خودمبههای رودادم و به صندلی 

 فتم: روش نشستم و رو به پریا گصندلی روبه 

 جا؟شده که امروز اومدی اینچی -

 اومدم نامزد عزیزم رو ببینم.  -

 ای گفت. پوزخندی زدم:نامزد عزیز رو با لحن مسخره

 نه بابا! تا حاال که من نامزدت نبودم. -

دونی که من مجبور بودم تو رو انتخاب اآلن هم نیستی. تو خوب می  -

 کنم وگرنه... 

 وسط حرفش پریدم: 

ات کردی؛ ببین! من هم عاشق دل خستهافشین ازدواج می وگرنه با  -

 دونی که عمو مجبورم کرد.نبودم که باهات نامزد کردم. تو خوب می



 هام تکون داد و گفت: سرش رو به معنی تأیید حرف

خوام یک سؤال ازت بپرسم؛ فقط بهم دروغ نگو. ببین،  برای همین می -

باز هم اتفاقیه که  مزد نکردیمکه ما با خواست خودمون با هم نا با این

 افتاده؛ پس... 

 کالفه حرفش رو قطع کردم: 

 برو سر اصل مطلب!  -

 کنید. شنیدم که با سارینا توی یک خونه زندگی می  -

 وقت این حرف رو افشین زده؟اون -

 به اونش کاری نداشته باش.  -

کنیم؛ ولی فقط من و اون نه. فرزین، آره، توی یک خونه زندگی می  -

 کنن! جا زندگی می کیارش و سام با زهرا خانم و علی آقا هم اون

دونم و فقط ازت یک سؤال ی این چیزهایی که میگی رو می من همه  -

خوام ارزش پدرم زیر دارم؛ ببین، من برای خودم مهم نیست، ولی نمی

 سؤال بره، من و تو خیلی وقته با هم دوستیم! پس اگه چیزی بین... 



 خواد نگران باشی! من و اون نیست؛ نمیچیزی بین   -

 نفسی از سر آسودگی کشید. بعد از جاش بلند شد و گفت: 

 من دیگه باید برم؛ پوریا منتظرمه! -

 که با هم خداحافظی کردیم، از اتاق خارج شد. بعد از این

*** 

کش و قوسی به بدنم دادم. به ساعت روی میز نگاه کردم، ساعت دو 

همه کارهام تموم شده بود. کمد از پشت صندلی  بود و تقریباً  شده 

برداشتم و وقتی تذکرات الزم رو به منشی دادم، از شرکت خارج شدم. با  

که دو روز از مهمونی گذشته بود؛ اصالً خبری از عمو خسرو نبود. این

دونم؛  دونه من در مورد گذشته می که اون نمیکمی نگران بودم. با این

کرده باشه. وارد حیاط شدم و ماشینم رو پارک اما باز هم ممکنه شک 

کار کردم که باید چی کردم. ذهنم مشغول بود و مدام با خودم فکر می

ی سارینا شدم، جلوی میز ایستاده  کنم؟ در اتاقم رو باز کردم که متوجه

ها بود. با شنیدن صدای در با ترس به بود و مشغول تماشای عکس 

داشتم. وقتی به سارینا رسیدم، بر می سمتم برگشت. با عصبانیت قدم  



هام رو دو طرف میز گذاشتم و روی صورتش خم شدم. با صدای دست

 بلندی فریاد زدم:

 کنی؟ جا چه غلطی می این -

 سارینا با ترس و لکنت جواب داد: 

 من... من راستش...  -

 عصبانی حرفش رو قطع کردم: 

 چته؟ چرا زبونت الل شده؟ -

سمتی کشوندمش و با صدای نعره مانندی  هاش رو گرفتم. بهدست

 گفتم: 

 کردی؟ زود باش! بگو تو اتاق من چه غلطی می  -

هاش رو بست و با ترس نفس کشید. کامالً با صدای داد من چشم

طوری وقت سارینا رو اینمشخص بود که خیلی ترسیده. تا حاال هیچ

خت رفتم و رو  تونستم کوتاه بیام. روی تندیده بودم؛ اما با این حال نمی

 به اون با خشم غریدم:



 کردی؟ کار می جا چیاین -

 لرزید، جواب داد: ریخت و می که مدام اشک می سارینا درحالی

 ام سر رفته بود و اومدم یه گشتی توی خونه بزنم. من فقط حوصله -

 تر آوردم و گفتم: صدام رو کمی پایین 

 خواستی گشت بزنی؟جا میاین -

 جواب داد: هق  -با هق

 خواستم اتاقت رو ببینم، باور کن من کار اشتباهی نکردم.من فقط می  -

کرد.  هاش نگاه کردم که اون هم مستقیم به من نگاه می به چشم

هاش جذاب و گیرا بود. بعد از چند لحظه سارینا سرخ شد و چشم

هاش رو ول کردم و از روی تخت بلند  نگاهش رو از من گرفت. دست 

طراف اتاق نگاه کردم؛ اما مشکلی نبود. سارینا روی تخت  شدم. به ا

هاش از شدت ترس کرد. دست نشسته بود و ترسیده به من نگاه می

ریختن. کمی از دست هاش مدام روی صورتش می لرزید و اشکمی 

ها و مشکالتم رو سر خواستم تموم نگرانیخودم عصبانی شدم. انگار می 

روی کرده بودم. کالفه دستی توی اده یکی خالی کنم؛ اما فکر کنم زی



 موهام کشیدم و سرم رو زیر انداختم. 

 خواستم بترسونمت! ببخشید، نمی  -

هام گرد شد. سرم رو باال بعد از گفتن این حرف از شدت تعجب چشم

کرد، نگاه کردم. اصالً  آوردم و به سارینا که مبهوت به من نگاه می 

طوری از ا این همه غرور چهگفتم. آخه من بحواسم نبود که چی می 

ی سارینا بهش نگاه یکی عذرخواهی کردم؟ با شنیدن صدای خنده 

خندید. با کرد مدام می هاش رو پاک میطوری که اشککردم. همون

تر شد که سارینا با صدای بیشتری ام متعجب دیدن این صحنه چهره

 خندید. بین خنده گفت: 

 وای آرتین، صورتت خیلی بامزه شده!  -

ی سارینا، من هم لبخندی زدم با دوباره زیر خنده زد. با دیدن خنده

 خودم گفتم: 

 خنده! قدر شیرین می چه -

 با گفتن این حرف دوباره جدی شدم و رو به سارینا با تحکم گفتم:

 حاال دیگه برو بیرون. -



اش رو خورد و با تعجب بهم نگاه کرد. سارینا با شنیدن این حرفم خنده

ای بزنه از اتاق خارج شد. روی که حرف دیگهچند دقیقه بدون اینبعد از 

قدر این اواخر عجیب رفتار  تخت نشستم و به این فکر کردم که چه

هام دست خودم نیست. سیلی کدوم از حرکات و حرفکنم. هیچمی 

 محکمی به صورتم زدم و گفتم: 

 محکم باش پسر! -

*** 

 )سارینا(

 زت عذرخواهی کرد؟ پس تو داری میگی آرتین ا -

 آره. -

 : داد ادامه و  خورد رو  اشماهک کمی از قهوه

شده کارش زشت بوده.   درسته که خیلی مغروره؛ ولی باألخره متوجه -

 برای همین هم ازت عذرخواهی کرده!

ولی باز هم خیلی عجیبه که اون با این همه غرورش از من  -

که بعدش دوباره رفت توی جلد تر اینخواهی کرده؛ تازه عجیب معذرت



 سنگ خودش، واقعاً رو اعصابه! 

خیال مشغول خوردن بقیه قهوش شد. به اطراف کافه نگاهی ماهک بی 

 باهام سرد انداختم، همه مشغول صحبت بودن. بعد از اون روز آرتین کالً

که یک هفته از جشن گذشته بود، هنوز هم خبری کرد و با اینرفتار می 

از خسرو نبود. من توی شرکت آرتین به عنوان منشی استخدام شدم،  

بعد از این همه درس خوندن باید به عنوان منشی کار کنم. واقعاً اعصابم  

ن بریم؛ خورد شده بود. برای همین به ماهک زنگ زدم که با هم بیرو

البته که آرتین دو تا محافظ همراهم فرستاد تا کامالً حواسشون به من  

 باشه. 

تونم  گیرم؛ اما باز هم نمی که هنوز هم دارم دفاع شخصی یاد می با این

بدون محافظ جایی برم. نگاهی به ماهک انداختم که مشغول کار با 

ای و مسخره اش افتاد، با لحن متعجباش بود. نگاهم که به قهوه گوشی 

 گفتم: 

 خوره؟ آخه کدوم آدم عاقلی توی ماه شهریور قهوه می  -

 به بطری آبم اشاره کرد:



 خوای فقط آب بخورم؟نکنه می  -

 خوری...آخه توی این هوای گرم با این چیزی که تو داری می -

 خیال شو! لطفاً بی  -

 شونه باال انداختم که ادامه داد: 

 دیگه یک عمل خیلی مهم دارم! من دیگه باید برم، دو ساعت -

ها رفتم. بعد از خداحافظی با ماهک از جام بلند شدم و به سمت محافظ

به سمت ماشین رفتم و روی صندلی عقب نشستم. کمی از راه رو طی 

ام زنگ خورد، به صفحه نگاه کردم و با تعجب کرده بودیم که گوشی 

 دکمه اتصال رو زدم:

 کجایی؟ -

 و طلبکارانه بود:  مثل همیشه لحنش جدی 

 سالم!  -

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

 سالم! کجایی؟  -



 آمیزی گفتم: با لحن طعنه 

 یعنی تو خبر نداری؟  -

 بار با صدای تقریباً عصبی گفت: این

 میگم کجایی؟  -

 گردم خونه. دارم بر می  -

 زودتر بیا. -

 چی؟ -

گوشی به گوشم ام روکامل کنم صدای بوق ممتد که جملهقبل از این

زدم. کردم زیر لب با خودم حرف میکه گوشی رو قطع می رسید. درحالی 

ی نفهم اصال ادب نداره. چی؟ زود برم نکنه فکر کرده سوار جت پسره

 شدم، چند ضربه کوچیک روی گوشی زدم و ادامه دادم: 

 دارم با ماشین میام، ماشین!  -

اون دوتا شدم. جوری به های متعجب سرم رو باال آوردم که متوجه نگاه 

کردن که انگار همین اآلن از تیمارستان فرار کردم. یکی از من نگاه می 



 ها که روی صندلی کمک راننده نشسته بود از من پرسید: اون محافظ

 خانم، حالتون خوبه؟! -

 ای زدم: لبخنده نصفه نیمه

 خوبم!  -

 بعد با لحن جدی رو به راننده گفتم: 

 باال؛ عجله دارم.سرعتت رو ببر   -

*** 

ها نشسته بودن و بهراد هم کنارشون وارد خونه که شدم همه روی مبل

ی دلیل عصبانیت و عجله آرتین شدم. به همه سالم بود. حاال متوجه

ها نشستم. بهراد با دیدنم لبخندی زد و شروع کردم و روی یکی از مبل 

 به صحبت کرد: 

تونیم شروع کنیم. خسرو  می  جا هستیم دیگهخب، حاال که همه این -

 گفت بیام دیدن سارینا تا اون رو برای فردا دعوتش کنم! 

 آرتین ابرویی باال انداخت و گفت: 



 برای چی؟  -

 که باید بیشتر با این عضو جدید آشنا بشیم، مخالفتی هست؟برای این -

 خیال شونه باال انداخت و گفت: آرتین بی 

 اصالً! -

 بشه که آرتین ادامه داد: بهراد خواست از جاش بلند

 اما... معامله چی میشه؟  -

 بهراد با لحن مرموزی گفت: 

تونیم وقتی هنوز مسئول معامالت )اشاره ای به من کرد( رو  ما که نمی  -

 شناسیم با کسی معامله کنیم! مگه نه؟خوب نمی

 یعنی به من اعتماد ندارید؟  -

 آمیزی گفت: بهراد با لحن مسخره و کنایه

 ها توی مافیا دنبال اعتماد هستن! فقط احمق -

 مالید، گفت:هاش رو به هم می که دست بعد درحالی

خوام اگه میشه شما غذا درست  جا هستم و می من امشب شام این -



 کنید. 

با تعجب به انگشت بهراد که به سمتم اشاره رفته بود، نگاه کردم و به 

 خودم اشاره کردم. با لحن متعجبی گفتم: 

 ن؟ م -

البته! شما که درس نخوندید تا بگیم وقت نداشتید غذا درست کردن   -

 کردید.یاد بگیرید. تازه، تنها هم زندگی می

کشه و بهم هشدار خاش داره برام خط و نشون میحس کردم با چشم

خواست تا ثابت کنه من دروغ میگم. نگاهی به  ای میمیده. انگار بهونه 

داد، کردم. با خودم فکر کردم اگه اآلن  ساعتم که عدد شش رو نشون می

 پزه.مرغ درست کنم حتماً می 

 با لبخند از جام بلند شدم: 

 حتماً! خیلی هم خوشحال میشم.  -

وقتی حرفم تموم شد، هر چهار نفرشون با تعجب به سمتم برگشتن.  

خیال به سمت آشپزخونه رفتم. زهرا خانم با دیدنم با ترس به سمتم  بی 

 اومد:



 دخترم؟ خوبی؟ شدچی -

 لبخند آرامش بخشی زدم و گفتم: 

 بله، فقط ازم خواستن براشون غذا درست کنم.  -

 زهرا خانم دستام رو گرفت و گفت: 

 کنم. باشه مادر، خودم کمکت می  -

این همه ترس زهرا خانم از بهراد برام کمی طبیعی بود؛ به هر حال  

با مرغ بودم  دست راست خسرو. با زهرا خانم مشغول پختن زرشک پلو

 که سام وارد آشپزخانه شد: 

 کنی؟کار می سارینا چی  -

 پزم.شام می  -

 سام با کمی شک پرسید: 

 تونی؟مطمئنی می  -

 با عصبانیت گفتم:

 یعنی چی؟ نکنه فکر کردی بلد نیستم؟  -



 نه، منظورم این نبود. فقط میگم مشکلی با این قضیه نداری؟  -

خواد من رو تونیم بکنیم، معلومه می نمی مشکلم داشته باشم کاری  -

 تست کنه! 

 سام لبخند مهربونی زد: 

 باشه، پس موفق باشی!  -

موفق شدم شک بهراد رو برطرف کنم؛ چون مدام از غذام تعریف 

های آرتین رو فاکتور  کرد. در کل شب خوبی بود؛ البته اگه عصبانیتمی 

فردا قراره چه اتفاقی  هام رو بستم و به این فکر کردم که  بگیریم. چشم

 بیوفته؟

*** 

صبح بعد از خوردن صبحونه به حموم رفتم تا یک دوش کوچیک بگیرم.  

های مناسبی  روی کمدم ایستادم تا لباسوقتی از حموم خارج شدم، روبه 

انتخاب کنم. بعد از کلی گشتن با وسواس یک لباس چهارخونه قرمز با  

مشکی هم پوشیدم و  های مشکی و شلوار لی پوشیدم. یک شالخط

رو هم پوشیدم. بعد   های قرمز و مشکیممانتوی لی هم تنم کردم. کتونی 



که کمی ریمل، خط چشم و رژ کمرنگ قرمزی زدم، به سمت از این

کشوهای کنار تختم رفتم و ساعت مچی رو که توش بلندگو و شنود بود، 

قع که نیاز بود برداشتم. فرزین قبالً این رو برام درست کرده بود تا هر مو

ازش استفاده کنم، خواستم از اتاق خارج بشم که یادم افتاد اسلحه رو 

ام از روی تخت گذاشتم. برای همین برگشتم و بعد از برداشتن اسلحه

اتاق خارج شدم که باالفاصله به جسم سختی برخورد کردم. کمی از اون  

شدم. به پشت  ی آرتینفرد فاصله گرفتم و سرم رو باال آوردم که متوجه

 سرش نگاه کردم که اون سه تا رو دیدم.

 خیالی گفتم:با بی 

 شده؟ چی -

 اومدم بهت یادآوری کنم که حواست رو جمع کنی!  -

 بعد انگشتش رو تهدیدوار جلوی من تکون داد.

 مبادا اشتباهی بکنی؛ وگرنه...  -

 حوصلگی گفتم: وسط حرفش پریدم و با بی 

هم عزیزانم رو! خسته شدم از بس  کشی و وگرنه هم من رو می -



 تهدیدهات تکراریه؛ یک حرف جدید بزن!

یکهو فرزین زیر خنده زد. سام مدام با آرنجش به پهلوی فرزین ضربه 

ی اوضاع کنه؛ اما فرزین همچنان به خنده ادامه زد تا اون رو متوجهمی 

 داد. آرتین با عصبانیت گفت: می 

 دار بود. نه؟ خیلی خنده  -

 م با لودگی تمام جواب داد:فرزین ه

 آرتین خیلی خوب ضایع کرد. -

 آرتین با این حرف عصبانی شد و تقریباً با صدای داد مانندی گفت:  

 خفه لطفاً!  -

خواهی اش رو خورد و زیر لبی معذرت فرزین با شنیدن این حرف خنده

 کرد. آرتین نفس عمیقی کشید و به سمت من برگشت: 

ی پایین اشاره کرد جا )بعد به طبقهه. ما از اینبه هر حال، حواست باش -

که فهمیدم منظورش اتاق فرزین هست( همه چیز رو تحت کنترل  

 داریم. 



 باشه، نگران نباش! من باید برم تا شک نکرده؛ خداحافظ. -

شون باشم، به سرعت از که منتظر شنیدن خداحافظیبعد بدون این

ی بهراد شدم که در م، متوجه ها پایین رفتم. وقتی به حیاط رسیدپله

. چند قدم  کردجنسیس سفیدش نشسته بود و با لبخند به من نگاه می 

 برداشتم که از ماشین پیاده شد و در جلو رو برام باز کرد.

 بفرمائید!  -

طوری  کردم که چهاش فکر میلبخندی زدم و سوار شدم. توی راه همه

کنه با یک نتش فکر می قدر ظاهرساز باشن. هر کسی ببیتونن اینمی 

ترین تفریحش کشتن فرد معمولی طرف هست؛ نه کسی که بزرگ 

 هاست. با این حرف لرز ریزی به تنم افتاد و با خودم گفتم: آدم

ی هویت واقعیم شده باشن چی؟ اصالً برای چی اگه واقعاً متوجه -

 قدر به من شک دارند؟ این

اصالً براش مهم نبود که من بهش  زد و انگار بهراد پشت سر هم حرف می 

 کنم یا نه. سعی کردم کمی به خودم روحیه بدم: گوش می 

آروم باش دختر؛ اگه تا اآلن لو رفته بودی حتماً باید تا اآلن  -



 کشتنت! می 

که کم بشه بیشتر هم شد. بهراد که ها استرسم به جای اینبا این حرف

 و با تعجب گفت:  نگاهی به من کردهاش تموم شده بود، نیم حرف

 خوبی؟ -

 با حالت گنگی گفتم: 

 ها؟!  -

 رنگت پریده. حالت خوب نیست؟ -

ماشین رو یک گوشه نگه داشت و نگران به من نگاه کرد. خودم رو توی 

ی بغل ماشین نگاه کردم. صورتم کامالً سفید شده بود و رنگم پریده آینه

 بهراد گفت: بود. سعی کردم کمی آروم بشم، نفس عمیقی کشیدم که 

 خوای بریم بیمارستان؟ می  -

 بخشی زدم:لبخند اطمینان 

 نه بابا. احتمال به خاطر گرماست!  -

 با لحن مرددی گفت: 



 مطمئنی؟ -

 سرم رو به معنی آره تکون دادم که ادامه داد:

 باشه، هر طور راحتی! -

کولر ماشین رو روی زیاد زد و راه افتاد. یاد چند لحظه پیش افتادم که  

 کرد. پوزخند محوی زدم و توی دلم گفتم: ران به من نگاه می نگ

 کنه! قدر هم خوب نقش بازی میچه -

ی خسرو  ی مسیر رو در سکوت طی کردیم. وقتی وارد حیاط خونه بقیه 

ها بیشتر از قبل شده بود. بهراد شدیم، متوجه شدم که تعداد محافظ 

ده شدیم. جلوی در  ماشین رو یک گوشه پارک کرد و با هم از ماشین پیا

خواستیم داخل خونه بریم،  دو مرد هیکلی وایستاده بودن که وقتی می 

جلومون رو گرفتن. مردی که در سمت راست ایستاده بود و قدش کمی 

 تر بود، رو به من گفت: از شخص کنارش کوتاه 

 ما رو ببخشید خانم؛ اما اگه اسلحه همراهتون هست باید تحویل بدید.  -

ام رو در آوردم و به مرد هیکلی دادم. مخالفتی بکنم اسلحهکه بدون این

ها رو بعد از گرفتن اسلحه وارد خونه شدیم که بهراد یکی از مستخدم 



 صدا کرد. بعد به من گفت: 

 تونی مانتوت رو بدی به ایشون!می  -

جا، وارد سالن بزرگی شدیم در سمت چپ قرار داشت، شدیم.  بعد از اون

د سالن بشیم به سمت راست خونه نگاهی انداختم که  که وار قبل از این

ی آشپزخونه بزرگ و شیکی شدم که چندین مستخدم در اون متوجه

 ها اشاره کرد: مشغول به کار بودند. بهراد با لبخند به یکی از مبل 

 جا بشین تا من برم خسرو رو صدا کنم. تو اون -

نگاهی به اطراف سرم رو به معنی باشه تکون دادم و روی مبل نشستم.  

 رنگ کرمی فرش زمین کف و بود سبز های مبل انداختم، پذیرایی پر از

 قرار سبز های صندلی  با سفیدی  ناهارخوری  میز پذیرایی انتهای . بود

دیوارها    از یکی روی  بود،  رنگی سفید ای شیشه   میز هامبل وسط. داشت

داد. ساعت مشکی رنگ زیبایی نصب شده بود که عدد دو رو نمایش می

از جا بلند شدم و به سمت در پذیرایی رفتم، نگاهی به آشپزخونه که 

ای که ها در اون مشغول کار بودن، کردم. بعد، نگاهی به راه پله مستخدم

بعد بین پذیرایی و آشپزخونه بود انداختم که صدای صحبت چند نفر و 

ام برگشتم و شنود رو روشن ها دیدم. به جای قبلی ای از راه پلهسایه



  با و  شدم بلند جا از. شدن وارد کردم، بعد از چند لحظه خسرو و بهراد

 :کردم دراز خسرو سمت به رو دستم لبخند

 سالم.  -

خسرو هم متقابالً دستش رو دراز کرد و با من دست داد. بعد با لحن  

 معمولی گفت: 

 سالم، خوش اومدی! -

ها  بعد به مبل اشاره کرد تا روی اون بشینم. وقتی همه روی مبل

 نشستیم، خسرو شروع به صحبت کرد:

 جا راحت باشی.امیدوارم که این -

 لبخندی زدم که ادامه داد:

مالقات امروز ما فقط به دلیل آشنایی بیشتر نیست؛ راستش، من چند   -

 بپرسم.  خواستم ازتتا سؤال دارم که می 

 توی دلم گفتم: 

 ای کشیده؟ باز چه نقشه -



 صدای خسرو من از افکارم بیرون کشید: 

 شطرنج بلدی؟ -

 زد، پرسیدم: با لحنی که تعجب توش موج می 

 شطرنج؟!  -

 ای کرد:خسرو تک خنده

 خوام ازت بازجویی کنم؟نکنه فکر کردی می -

 ت، ادامه داد:انداخ  که ابروهاش رو باال بعدش با لحن مرموزی درحالی

 طوری ترسیدی!کنی که این شاید هم چیزی از من پنهون می  -

 آب دهنم رو قورت دادم و خیلی عادی گفتم: 

این چه حرفیه؟ من فقط انتظار همچین سؤالی رو نداشتم. به هر حال  -

 شطرنج من خیلی خوبه! 

 خسرو لبخند رضایت بخشی زد و گفت: 

 کنیم. ج بازی می پس بعد از ناهار یک دور شطرن -

 حتماً! -



وقتی خدمتکارها مشغول چیدن میز بودن، بهترین فرصت برای ارتباط با  

بقیه بود. برای همین از یکی از خدمتکارها پرسیدم که سرویس  

بهداشتی کجاست و بعد از وارد شدن به سرویس، میکروفون رو فعال  

 کردم. به محض فعال کردن میکروفون صداهایی از اون طرف خط

 شنیدم: 

 بیاید میکروفون فعال شده.  -

 بعد صدای آرومی گفت: 

 سارینا.  -

 ی صدای آرتین شدم و با لحن آرومی گفتم: بالفاصله متوجه

 خودمم.  -

 شده؟ چی -

 همه چیز رو شنیدید؟ -

 آره. -

 ای توی سرشه؟به نظرت باز چه نقشه  -



بتونم دونم، فقط حواست رو جمع کن. باید زمان بخری تا من نمی  -

 کیارش رو وارد خونه کنم که دنبال مدارک بگرده!

 باشه، حواسم هست. من باید برم. -

 مراقب باش!  -

میکروفون قطع کردم و شیر آب رو باز کردم، از جمله آخر آرتین یک 

جورهایی خوشحال شدم. با خودم گفتم حتماً نگرانمه. صورتم کمی داغ 

ت آب به صورتم زدم و از شده بود و لبخند روی صورتم بود. چند مش

 سرویس بیرون رفتم. 

*** 

 آرتین:

 و متعجب چهره متوجه  که برگشتم عقب  به سارینا  با حرفم  بعد از اتمام

 ان فرزین و سام شدم. با تعجب پرسیدم: خند

 شده؟ چی -

 فرزین با لحن مشکوکی گفت: 



 حاال دیگه نگران سارینا میشی؟  -

خیالی  داده بودم شدم، با جرأت و بی با این حرفش تازه متوجه سوتی که 

 کردم، گفتم: که یقین پیراهنم رو درست می حالیدر

 ام!من که نگران اون نبودم فقط نگران نقشه -

 زد، گفت: که به فرزین چشمک میسام سری تکون داد و درحالی

 طوره! حتماً همین  -

های ای زد و سرش رو در جهت تأیید حرففرزین هم لبخند مسخره

 ام تکون داد. با عصبانیتی که سعی در کنترل کردنش داشتم، گفتم: س

 مسخره بازی رو تموم کنید؛ به جاش بیا حواست به دستگاه باشه!  -

 خودم هم از اتاق بیرون رفتم و وارد حیاط شدم تا کمی هوا بخورم. 

*** 

 )سارینا(

 کارش  اتاق سمت به بهراد و خسرو پیشنهاد بعد از تموم کردن ناهار، به

اطراف  به  رفتیممی  باال  هاپله از وقتی . کنیم بازی   شطرنج جااون تا رفتیم



نگاهی انداختم؛ اما چیز زیادی برای توضیح دادن نبود. فقط یک راه 

ی معمولی و شیک. اتاق کار خسرو دومین طبقه و تنها اتاق اون پله

یگه کیارش دونستم که به احتمال زیاد تا چند دقیقه دطبقه بود. می 

وارد خونه میشه؛ فقط منتظر هست تا ما وارد اتاق بشیم. وقتی داخل 

اتاق رفتم، به اطرافم نگاه گذرایی انداختم. یک میز چوبی انتهای سالن  

بود که صندلی مشکی پشتش قرار داشت و یک کامپیوتر هم روی میز  

د دا . سمت راست، ساعت بزرگی بود که عدد سه رو نشون می قرار داشت

ای در دو و در سمت چپ میز بزرگی همراه با دو مبل تک نفره قهوه 

طرف میز بود. روی میز صفحه شطرنجی چیده شده بود. احتمااًل از قبل  

ها نشستم و  برنامه داشته تا با من شطرنج بازی کنه. روی یکی از مبل 

خسرو هم مقابلم نشست. بهراد هم روی صندلی پشت میز نشست. 

 اهی به صفحه شطرنج کرد و بعد سرش رو باال آورد: خسرو نگاه کوت

 سفید یا سیاه؟  -

 تر هستید. هر کدوم که شما راحت -

 دارم؛ چون دوست دارم اول خودم حرکت کنم! پس من سفید رو بر می  -

روی  های سفید روبه صفحه شطرنج رو به طوری چرخوند که مهره 



 ولی  چیه؛ کارها این از  هدفش دونمنمی  هم هنوز  خودش قرار بگیرن.

بده. اول  انجام رو کارش  بتونه کیارش تا بکنم میگه کاری   هر باید خم باز

  به. کردم حرکت  به  شروع من بعد از همه سربازش رو حرکت داد و 

 های مهره  و بود گذشته بازی  از دقیقه  چند . شد شروع بازی  نحو همین

  -: کرد  صحبت به شروع زد، رو فیلَم آخرین وقتی. بودن بیرون زیادی 

 کنی؟ بازی  شطرنج باهام  خواستم ازت  چرا دونیمی 

اش زده که دستش رو زیر چونسرم رو به معنی نه تکون دادم. درحالی

 بود، ادامه داد: 

واقعیت مافیا رو نشون میده. شاه همیشه باید در امان چون این بازی  -

تونن برای محافظت ازش انجام بدن؛ اما باشه و سربازها هر کاری که می 

ها خیلی و اگه دونن که شاه فقط یک نفره، ولی تعداد اونها نمیاون

کنن.  تونن شاه رو به راحتی شکست بدن؛ ولی این کار رو نمیبخوان می

 دونی چرا؟ می 

 نه!  -

 به پشت صندلی تکیه داد و گفت: 



ها تونه به راحتی از اونترسن و برای همین شاه می چون از شاه می -

 استفاده کنه! 

 مهرهام به  ای بود و سخت میشد شکستش داد.حرکاتش خیلی حرفه

. با دیدن مهره سربازی فکری به سرم زد برای همین انداختم نگاهی 

کت دادم. بعدش با چند حرکت تونستم  ی سربازهام رو حرآخرین مهره

 کیش و ماتش کنم. 

هایی که زدید درست؛ اما ممکنه بعضی از اون سربازها ی حرفهمه -

 شاه باشن! 

هاش نگاه کردم. با خودم فکر کردم که سرم رو باال آوردم و به چشم

 ها و این شخص متنفرم. لبخند زورکی زدم و گفتم: قدر از این چشمچه

 مات! کیش و  -

 از جاش بلند شد.

طوری که قبالً خودت هم گفتی؛ به نظرم  دختر باهوشی هستی. همون  -

 تونی به درد گروه بخوری!می 

 به سمتم اومد و دستش رو دراز کرد.



 به گروه خوش اومدی! -

هاش برق خاصی داشتن؛ انگار که  زد، چشموقتی داشت این حرف رو می

. دستم رو با لبخند توی دستش  بینهداره یک شخص خیلی مهمی رو می 

قدر مشغول بازی بودم که کالً کیارش و بهراد رو یادم رفته  گذاشتم. اون

زد. بود. بهراد همون جای قبلی وایساده بود و داشت با تلفنش حرف می

دونستم کیارش تا اآلن موفق شده یا نه. توی همین فکرها بودم که نمی

 اومد. رو به خسرو گفت:  بهراد گوشی رو قطع کرد و به سمت ما

 کیارش برای بردن سارینا اومده.  -

خسرو سری تکون داد و بعد از جاش بلند شد. من هم از جام بلند شدم  

 و گفتم: 

 تون برم!پس من دیگه با اجازه -

 کنم. تا پایین همراهیت می  -

  پایین ی طبقه  به وقتی. افتاد راه من از جلوتر بعد از گفتن این حرف

 به خسرو. بود وایساده  آرتین  ماشین جلوی  که دیدم رو یارشک  رسیدیم،

  دست کیارش با خسرو.  رفتم  سرش پشت هم من و کرد  حرکت سمتش



خسرو با  به رو کیارش. کردن هم با  کوتاهی احوالپرسی  و سالم و داد

 لحن محترمانه گفت: 

باهاش آرتین من رو فرستاد تا بیام سارینا رو ببرم؛ امیدوارم کارتون  -

 تموم شده باشه! 

 تونید برید. حتماً، می  -

 هنوز اولین قدم رو بر نداشته بودم که صداش توی گوشم پیچید: 

 فقط قبلش... تاریخ معامله فرداست.  -

 ای کرد و ادامه داد: با حالت گنگی نگاهش کردم که تک خنده

مورد گفتم که به عنوان عضوی از گروه قبولت کردم؛ پس خواستم در   -

 تاریخ قرار داد و معامله هم بهت بگم. 

 بله. نگران نباشید؛ من حتماً کارم رو درست انجام میدم!  -

 خسرو با لحن مطمئنی گفت: 

 طور هست. دونم که همین می  -

 بعد به دستش به ماشین اشاره کرد و گفت: 



 دیرتون میشه. -

 که کردم فکر این به  بعد از خداحافظی کوتاهی سوار ماشین شدیم.

 به شدیم دور ویال  از که کمی.  کنهمی  بد رو حالم صورتم دیدن حتی

 . برگشتم کیارش سمت

 تونستی مدرکی پیدا کنی؟  -

 نه.  -

 با تعجب گفتم: 

 مطمئنی؟ همه جا رو خوب گشتی؟ -

 اش بود، گفت: طور که حواسش به رانندگی کیارش همون

 بله، همه جا رو گشتم.  -

 اش رو؟ مطالعهحتی اتاق  -

 اش رو! حتی اتاق مطالعه -

 میگم، ممکنه که اصالً سندی در کار نباشه؟ -

 آره. -



 با عصبانیت و داد گفتم: 

 چی؟ -

زنی؟ این فقط یک احتمال ساده هست. هیچکس نگفته  اَه. چرا داد می -

که حتماً مدرکی وجود داره و هیچکس هم نگفته که مدرکی وجود 

 نداره! 

 ه؟اآلن چی میش -

 باید آرتین در موردش تصمیم بگیره.  -

دونستم این رو میگه. کالً لین سه تا بدون اجازه آرتین آب هم  می 

 خورن. پوفی عصبی کشیدم و با خودم گفتم: نمی

 ها واقعاً روی اعصابن! این -

 سرم رو به شیشه تکیه دادم و مشغول تماشای بیرون شدم. 

*** 

 )آرتین( 

کردم که مدارک کجا ممکنه رفتم و به این فکر می مدام توی اتاق راه می 



ها باشه. کیارش گفته بود که هیچ مدرک یا سندی حتی توی گاوصندوق

تونم مدرکی پیدا دونستم به این راحتی نمیهم نبوده. درسته که می 

کردم که هیچ سرنخی هم پیدا نکنیم. یعنی کنم: اما باز هم فکر نمی

 رو کجا گذاشته؟ با صدای سام از افکارم خارج شدم:  مدارک

 اَه. آرتین میشه لطفاً بشینی؟ -

 ها نشستم. روی یکی از مبل

 ی مدارک و سندها رو از بین برده باشه؟ به نظرتون ممکنه همه -

 فرزین به پشتی مبل تکیه داد و گفت: 

 طوری هم به نفعمون هست و هم به ضررمون. اگه مدرکی نباشهاون -

تونه ما رو گیر بندازه و اگه مدرکی نباشه، پس ما هم  پس پلیس نمی 

 تونیم عموت رو گیر بندازیم!نمی

 هام سرمو گرفتم و گفتم: با دست 

دونم مدارک ممکنه کجا باشن. من حاضرم خودمم برم  دیگه نمی -

زندان؛ ولی نگذارم اون از زیر کارهایی که کرده قسر در بره. اگه هیچ 

  الکی اشهمه کردم جااین تا کاری  هر ته باشیم؛ پس یعنیمدرکی نداش



 ! بوده

ام احساس کردم. سرم رو باال آوردم و نگاهم به سام دستی روی شونه 

ام گذاشته بود. لبخند آرامش  افتاد که برادرانه دستش رو روی شونه 

 بخشی زد و گفت:

ا رو هکنیم. من بچهمطمئن باش هر طور شده اون مدارک رو پیدا می -

ها و هر جایی که ممکنه اون مدارکی توش گذاشته  فرستادم تا بقیه خونه

 باشه رو بگردن!

 نفس عمیقی کشیدم. 

باشه، من میرم استراحت کنم. وقتی سارینا و کیارش اومدن من رو  -

 صدا کنید. 

 هر دو سری به معنی تأیید حرفم تکون دادن. 

*** 

خواب بیدار شدم. اتاق کامال  خورد، ازهایی که به در اتاقم میبا ضربه 

های ساعت  تاریک بود. کلید برق رو زدم و به ساعت نگاه کردم. عقربه 

روی عدد شش بود. دو ساعت خوابیده بودم. کامالً مشخص بود که  



قدر خوابیده بودم. با صدای در خیلی خسته شده بودم؛ برای همین این

 دوباره به خودم اومدم: 

 بیا تو.  -

 دقیقه سام در درگاه در نمایان شد.بعد از چند 

 شده؟ چی -

 سارینا و کیارش اومدن! -

 باشه، برو؛ اآلن میام.  -

که سام از اتاق خارج شد، وارد سرویس بهداشتی شدم و  بعد از این

ها که رسیدم، همه صورتم رو شستم تا کمی سرحال بشم. به پایین پله

نفره های تکبل از جاشون بلند شدن و سالم کردن. روی یکی از م 

 نشستم و رو به کیارش گفتم: 

 شنوم. می  -

 ی جزئیات همون بود که پشت تلفن گفتم. همه -

 پس یعنی نتونستی هیچی پیدا کنی؟  -



 داد، گفت: که سرش رو تکون می کیارش درحالی

 آره. -

 های کیارش، سارینا به حرف اومد: چند لحظه بعد از حرف

 عجیبه! راستش، به نظرم یکمی  -

 با حالت گنگی نگاهش کردم و پرسیدم: 

 چی عجیبه؟  -

 اش زد و گفت: هاش رو زیر چونهسارینا یکی از دست 

کنم عموت به تو یا امکان نداره که هیچ سندی نباشه. من فکر نمی  -

بقیه اعتماد کامل داشته باشه؛ پس برای تهدید کردن تو هم که شده  

سند فقط دو احتمال به وجود میاره.  باید سندا رو نگه داره! ولی نبودِ  

 مون رو فهمیدن و سندها رو یه جای امن گذاشتن...که نقشهاول این

 کیارش وسط حرفش پرید: 

 در این صورت تا اآلن مرده بودیم!  -

 سارینا دستش رو باال آورد و گفت: 



که عموت دقیقاً! پس اولین احتمال رد میشه. دومین احتمال این -

 گذاشته که هیچکسی ازشون خبر نداشته باشه! سندها رو جایی  

های ام گذاشتم و کمی به جلو خم شدم. حرفهام رو زیر چونهدست

سارینا درست بود؛ اما کجا ممکنه باشه؟ سرم رو باال آوردم و رو به سام  

 گفتم: 

 ها چیزی پیدا نکردن؟بچه -

 نه، جز چند تا کاغذ بیخود هیچی نبوده!  -

شد  ای که توی مغزم تکرار میشد و تنها جملهسکوت سنگینی برقرار 

 "سندها کجاست؟"

 بود. فرزین سکوت رو شکست:

 شاید بهراد خبر داشته باشه. به هر حال همیشه با خسرو...  -

 دفعه سارینا حرفش رو قطع کرد:این

 واهلل اون آدمی که من دیدم، به هیچکس اعتماد نداره!  -

 و بعد زیر لب گفت: 



 اون بگن!  حیف آدم که به -

تونستم بهش چیزی بگم، چون کامالً که خسرو عموم بود؛ اما نمی با این

 ای کشیدم و رو به بقیه گفتم: حق داشت. پوف کالفه

 من میرم توی حیاط هوا بخورم.  -

از جا بلند شدم و بعد از چند قدم برگشتم و به سارینا اشاره کردم که 

جاش بلند شد. وقتی وارد  دنبالم بیاد. حرصی نگاهی بهم انداخت و از

ها نشستم و به صندلی مقابلم اشاره  حیاط شدیم، روی یکی از صندلی

 کردم. هنوز کامالَ روی صندلی ننشسته بود که شروع به صحبت کرد:

دونی بقیه ممکنه چه فکری کار داری؟ میجا؟ چیچرا گفتی بیام این -

 بکنن؟ 

وقتی دیگه ادامه نداد، سرم رو ی سکوت باال آوردم. دستم رو به نشونه

 مالش دادم و شروع کردم:

 جا که بگی امروز دقیقاً چه اتفاقاتی افتاد. گفتم بیای این -

 تونستی بگی! جا هم می خب این رو همون -



 احتیاج به هوای تازه داشتم.  -

 هاش رو روی هم سائید و به در اشاره کرد: حرصی دندون

 ها رو ببین! اون -

ی سه جفت چشم متعجب شدم که خونه نگاه کردم و متوجه به داخل 

های من شدن، روشون ی نگاه به ما زل زده بودن. وقتی متوجه

ای باال خیال شونه برگردوندن و خودشون رو به کاری مشغول کردن. بی 

 انداختم و گفت: 

 خب که چی؟ -

 سارینا حرصی و عصبی بهم نگاه کرد و گفت: 

من و تو )بعد با دست به من و خودش اشاره  خوام بقیه در موردنمی  -

 کرد( فکرهای اشتباه بکنن! 

 پوزخندی زدم.

 در مورد من و تو؟  -

 مثل خودش با دست به خودم و خودش اشاره کردم.



دونن من از دخترهایی مثل تو خوشم نمیاد! حاال فکر اشتباه؟ همه می -

 جواب سؤالم رو بده. 

صحبت کرد. تمام کلماتش رو با  حرصی نگاهی بهم انداخت و شروع به 

هاش تموم گرفت که حرفام میکم داشت خنده  -گفت. کمحرص می

 شد. 

 حاال راضی شدی؟  -

 سرم رو به معنی آره تکون دادم که ادامه داد:

 ها رو از شنود نشنیدی؟ی اینمگه همه  -

 چرا؛ ولی خودت هم باید یک بار دیگه توضیحات بدی! -

رای خودم هم عجیب بود؛ ولی اون لحظه فقط  متعجب بهم نگاه کرد. ب

احتیاج داشتم تا باهاش حرف بزنم و احساسات منفی رو از خودم دور 

 کنم. با خودم گفتم: 

 بخش هست؟مگه قرص آرام -

ی کوتاهی کردم که باعث شد تعجبش بیشتر  و از این فکر خودم خنده 



 بشه: 

 خوبی؟ -

 خیال گفتم: بی 

 خوای بری؟ آره، تو نمی  -

 جاش بلند شد و با حرص گفت:  از

 فقط منتظر دستور جنابعالی بودم! -

 سرم رو به سمت مخالف چرخوندم و گفتم: 

 خوبه. حاال که دستور دادم! -

چند قدم بیشتر نرفته بود که صداش زدم. سر جاش وایستاد و سؤالی 

 نگاهم کرد که گفتم: 

مخصوصاً بهراد. کدوم از اون دو تا زیادی صمیمی بشی؛ نباید با هیچ -

 فهمیدی؟

 آره. -

 بعد زیر لب گفت:



 خواستم بپرم بغلش! حاال نه که می  -

*** 

 )سارینا(

کردیم. زهرا ساعت ده شب بود و همه داشتیم توی اتاقمون استراحت می

های مورد  خانم و شوهرش به خونه رفته بودن. داشتم یکی از کتاب 

ی اتاقم نزدیک پنجره  خوندم که از پایین صداهایی شنیدم.عالقه می 

ی اتاقم رو به حیاط پشتی خونه بود، دقیقاً جایی که صداها  شدم. پنجره 

ای خشکم زد. شد. از باال به پایین نگاه کردم که لحظهازش شنیده می 

حاال صداها کامالً برام واضح شده بود؛ به طوری که انگار تمام اون 

ها تیر خورده بودن محافظ افتاد. اکثر هام اتفاق میها جلوی چشمصحنه 

و روی زمین افتاده بودن. بقیه هم مشغول تیراندازی بودن. تنها چیزی 

ام رو از توی کشو  که به ذهنم رسید، خبر دادن به بقیه بود. اسلحه

برداشتم و بعد از سر کردن شالم، از اتاق خارج شدم. در اتاق آرتین رو 

 گفت: دم که می زدم که کسی جواب نداد. صدایی از پایین شنی

 برو سارینا رو بیار. باید بریم!  -



ی دوم رسیدم. آرتین با دیدنم سراسیمه ها پایین رفتم و به طبقه از پله

 خوبی؟ چیزیت که نشده؟ -به سمتم اومد و گفت: 

 با صدای لرزونی گفتم: 

 خو... خوبم.  -

پایین  ها برد. سام و فرزین دستم رو گرفت و من رو به سمت پایین پله 

ها وایستاده بودن تا کسی وارد نشه. کیارش هم جلوی ما حرکت پله

 کرد. آرتین به سام گفت: می 

 ماشین حاضره؟ -

 سام سری تکون داد که آرتین رو به من گفت: 

 ات رو برداشتی؟اسلحه -

 سرم رو به معنی آره تکون دادم که گفت: 

جا نفر هم اونشیم؛ اما چند خوبه. ما اآلن از در جلویی خارج می  -

یک  وایستادن. برای همین باید حواست رو جمع کنی. جلوی خونه

ماشین پارک شده که برای بردن ما اومده. فقط باید حواسمون رو جمع 



 کنیم. فهمیدی؟

 آره!  -

کیارش اول از همه رفت. یک گوشه از دیوار پنهون شد و به بقیه شلیک 

زین حرکت کردیم. سام  کرد. آرتین دست و من رو گرفت و پشت سر فر

کرد. به جلوی در که رسیدیم، کیارش هم با  هم پشت سر ما حرکت می 

 ما همراه شد. آرتین رو به همه گفت: 

 کنم! ی سه در رو باز می با شماره  -

 و بعد به سمت من برگشت. 

ها رو تموم کنیم، بعدش بیا بیرون. جا باش تا ما کار اونتو همین  -

 فهمیدی؟

هام هاش تکون دادم. دستسرم رو به معنی تأیید حرف پشت سر هم  

لرزید و به زور اسلحه رو توی دستم نگه داشته بودم. آرتین شروع به  می 

 شمارش کرد:

 یک، دو و سه. -

تاشون بیرون پریدن.  به محض گفتم عدد سه، در رو باز کرد و هر سه



هام تونستم روی پاشد. از ترس حتی نمیها شدیدتر می صدای شلیک

هام رو به دو تا دستم گرفتم.  هم وایستم. روی زانوهام نشستم و گوش

ام  نفهمیدم چند دقیقه گذشته بود که دستم گرمی رو روی شونه

ی اشک جلوی دیدم رو گرفته بود، به که پردهاحساس کردم. درحالی

آرتین که نگران به من زل زده بود، نگاه کردم. خواستم از جام بلند شدم  

شنیدم که مدام پشت سر  گیج رفت و فقط صدای آرتین رو می  که سرم

 کرد.هم اسمم رو صدا می 

*** 

هام رو باز کردم. نور سفیدی به  با شنیدن صداهای گنگ اطرافم، چشم

هام خورد و به اطراف نگاه کردم. آرتین روی مبل ته اتاق نشسته  چشم

پچ   -حال پچ هاش رو بسته بود. سام و فرزین باالی سرم دربود و چشم

بودند. لباس سامو گرفتم و کمی کشیدم که باعث شد به سمت من  

 برگرده. بعد از دیدن من با خوشحالی گفت: 

 باألخره به هوش اومدی؟!  -

با این حرفش آرتین به سرعت از جاش بلند شد و خودش رو به من 



 رسوند. دوباره لباس سام رو کشیدم و گفتم: 

 من کجا هستم؟ -

 سام جواب داد:  آرتین به جای 

 بیمارستان.  -

شده که یادم اومد تیراندازی شده بود و خواستم بپرسم برای چیمی 

 کردیم، من بیهوش شدم. وقتی داشتیم فرار می 

 ها کی بودن؟اون آدم -

 سام روی صندلی کنار تختم نشست و گفت: 

ها از طرف کی اومده بودن، اما این چیزها برای ما دونیم اونهنوز نمی  -

 طبیعی هست! 

 با عصبانیت گفتم:

 مردیم!چی طبیعیه؟ ما تقریباً داشتیم می  -

با این حرفم لرزشی توی بدنم به وجود اومد و دستام یخ زد. با خودم 

ها زندگی کنم و گفتم من برای نجات جونم حتی حاضر شدم با این



همچین زندگی پر خطری رو به جون خریدم؛ در صورتی که توی یک 

 بار فرزین جواب داد:ودم. اینقدمی مرگ ب

دونم تو به این چیزها عادت نداری؛ ولی ما عادت ببین سارینا، می -

داریم. از وقتی وارد گروه شدیم، همین بوده. به هر حال هر چیزی یک  

 تاوانی داره!

ی آخر رو با صدای آروم و غمگینی گفت. به آرتین نگاه کردم که جمله

فهمید که یاد معامله افتادم. اگه خسرو می رسید.کمی نگران به نظر می 

رفت. با دست به سرم ضربه زدم طوری ترسیدم، همه چیز لو می من این

 و زیر لب گفتم: 

 آخه دختر، حواست کجاست!  -

هام رو گرفت و من رو وادار به خواستم از جام بلند بشم که آرتین شونه 

 نشستن کرد. بعد با کمی عصبانیت گفت: 

 کنی؟کار می چی -

 معامله!  -

 هنوز وقتش نشده؛ فردا باید بریم.  -



نفسی از سر آسودگی کشیدم و دوباره به اطرافم نگاه کردم. فضای 

کردم، طوری که به اطرافم نگاه می بیمارستان کمی آشنا بود. همون 

 پرسیدم: 

 کیارش کجاست؟ -

 بار صدای سام رو شنیدم: این

 شد! رسیدگی می یک جراحت جزئی داشت که باید بهش  -

 زد پرسیدم:به سمت سام برگشتم و با لحنی که نگرانی توش موج می 

 شد؟ حالش خوبه؟طوری؟ چیچه -

خواست تو رو بغل کنه، یکی از پشت آروم باش دختر. وقتی آرتین می -

سر بهش شلیک کرد و کیارش خودش رو سپر گلوله کرد؛ ولی االن 

 حالش خوبه. 

حداقل کسی آسیب جدی ندیده بود. یک   خیالم کمی راحت شده بود.

ای گریون وارد  ای در باز شد و ماهک با روپوش بیمارستان و چهرهدفعه

کرد جلوش رو شد. پشت سرش هم یکی از پرستارها بود که سعی می 

 بگیره. ماهک وارد شد و خودش رو توی بغلم انداخت. 



ز ترس ی دیوونه، این چه کاری بود کا کردی؟ نمیگی من ادختره -

 سکته کنم؟ ها؟ 

 بعد از بغلم بیرون اومد و به ظاهرم نگاه کرد. 

 چیزیت که نشده؟ خوبی؟ -

. با خودم فکر کردم تونه بره سام با اشاره به اون پرستار فهموند که می 

 جایی چون آشناست؛ برای چی برای  بیمارستان  محیط فهمممی حاال  که

گرفتم و سعی کردم آرومش  هاش رو . شونه کنممی  کار توش خودم که

 کنم: 

ماهک جان، آروم باش. ببین؛ )بعد با دست به بدنم اشاره کردم( من   -

 سالم هستم، هیچی نیست. 

هاش رو پاک کرد. از جاش  تر شد و اشککه کمی آرومماهک بعد از این

 بلند شد و گفت: 

 ها باهات کاری کردن؟ این -

 کنی؟کارِمون می شیم. چیخیال گفت: بر فرض که کرده با آرتین هم بی 

سام به سمت ماهک رفت و سعی کرد اون رو آروم کنه؛ اما ماهک که با  



 ی آرتین عصبی شده بود و با اعصاب خوردی گفت:شنیدن جمله

 کنم. ازتون شکایت می  -

گفت. بعد یکهو  برای چند دقیقه اتاق ساکت شد و هیچکس چیزی نمی

بار با عصبانیت بیشتری ک اینتاشون با هم زیر خنده زدن. ماههر سه

 گفت: 

 خندید؟ به چی می  -

 سام بین خنده گفت: 

 تونی بکنی؟ کار میدختر، تو فکر کردی که با شکایت از ما چی  -

 بعد رو به فرزین و آرتین گفت: 

 خواد از ما شکایت کنه! می  -

بار انگشتش رو تهدیدوار جلوی و بعد دوباره زیر خنده زد. ماهک این

 گرفت و گفت: صورت سام 

 تو...  -

که من هم  خورد. با ایناما دیگه چیزی نگفت. فقط داشت حرص می 



ام گرفته بود؛ اما خودم رو کنترل کردم. از جام بلند شدم و بازوی  خنده 

 ماهک رو گرفتم. 

ها کاری نکردن. من فقط یه ضعف خب، بسه دیگه. آروم باش، اون -

 کرده بودم، برای همین غش کردم!

 رو به اون سه تا با عصبانیت گفتم: بعد 

 بسه دیگه شما هم!  -

شون رو خوردن. ماهک انگار هنوز کامالً قانع نشده بود؛  آروم خنده -آروم

 ولی با این حال چیزی نگفت. آرتین به سمت ماهک اومد و گفت: 

 میشه کارهای ترخیص سارینا رو انجام بدید؟ ما خیلی عجله داریم!  -

 سینه زد و روش رو برگردوند. هاش رو بهماهک دست 

نه خیر، نمیشه. در ضمن، نیازی نیست جلوی من نقش بازی کنی؛   -

 طور آدمی هستی! دونم که تو چهچون من خوب می

 آرتین کمی جدی شد: 

 طوره با اسلحه تهدیدت کنم؟ پس چه  -



 ماهک رو پشت خودم قایم کردم و گفتم: 

 من بهت اجازه نمیدم!  -

هام نگاهی انداخت. پشتش رو به من  ی چشمآرتین سرد و خشک تو

اش رفت. سعی کردم ماهک رو متقاعد کنم. صدام کرد و سر جای قبلی 

 رو کمی لوس کردم و بازوش رو گرفتم: 

 ماهک، لطفاً! به خاطر من! باور کن کار واقعاً مهمی هست.  -

 ماهک نفس عمیقی کشید و گفت: 

 خوب! خیلی -

 به سمتم اومد و پرسید: بعد از اتاق خارج شد. سام 

 برای چی راستش رو بهش نگفتی؟ -

خواستم بیشتر از درسته که در مورد شماها باهاش حرف زدم؛ اما نمی  -

 این نگرانش کنم! 

سام سری تکون داد. وقتی کارهای ترخیص من انجام شد و از ماهک 

خداحافظی کردم، از بیمارستان خارج شدیم. ماهک گفته بود که کیارش 



مرخص میشه و نیازه که تا فردا توی بیمارستان بمونه. وقتی سوار  فردا

 ماشین شدیم، رو به آرتین که کنارم نشسته بود گفتم: 

 ساعت چنده؟  -

 به ساعت توی دستش نگاه انداخت و گفت: 

 چهار صبح.  -

ها هام گرد شد. یعنی چهار صبح بود و اینهاش چشمبا شنیدن حرف 

 قدر پرانرژی بودن؟ این

 عامله فردا ساعت چنده؟ م -

 آرتین به بیرون پنجره خیره شد و گفت: 

 معامله شب هست.  -

سری تکون دادم و به بیرون خیره شدم. بعد از یک ساعت، سام ماشین  

 رو جلوی هتلی نگه داشت. با تعجب گفتم: 

 جا کجاست؟این -

 سام از توی آینه نگاهی به من انداخت.



 هتل!  -

 رفتیم خونه؟نباید می ؛ ولی مگه دونممی  -

جا بمونیم تا فردا که برای خونه درب و داغون شده و فعالً باید همین  -

 مدتی بریم خونه خسرو! 

    سری تکون دادم و دوباره به بیرون نگاه کردم.

وقتی وارد البی شدیم، سام رفت تا کلیدها رو تحویل بگیره و بعد از چند 

 فت و گفت: دقیقه برگشت. کلیدها رو به سمتمون گر

 ها رو کنار هم گرفتم تا اگه اتفاقی افتاده متوجه بشیم و... اتاق -

 وسط حرفش پریدم: 

 تونن؟! تونن کاری بکنن. می جا که دیگه نمیاین -

تونن. به هر حال امشب رو خوب استراحت  آره، با احتیاط بیشتر می  -

 کنید تا فردا موقع معامله سر حال باشید! 

وار آسانسور شدیم و دکمه طبقه دوم رو زدیم. از بعد هر چهارتامون س

آسانسور که پیدا شدیم، هر کدوم به سمت اتاق خودش رفت. من هم 



ی هام رو روونهوارد اتاقم شدم. خودم رو روی تخت انداختم و چشم

خواب عمیقی کردم. وقتی بیدار شدم، ساعت دو بود. تصمیم داشتم اول 

اهار برم؛ اما هیچ لباسی نداشتم. با به حموم برم و بعد برای خوردن ن

صدای در از جا بلند شدم و به سمت در رفتم. فرزین با یک چمدون 

پشت در وایساده بود. با دیدن من لبخندی زد و صبح به خیر گفت. بعد  

 به چمدون کنارش اشاره کرد و ادامه داد:  

 ها خواستم برامون لباس بیاره. از یکی از بچه -

 داد.بعد چمدون دستم 

 های تو!ها هم لباساین -

و بعد از خداحافظی کوتاهی به سمت اتاقشون رفتن. من هم با آسودگی 

که دوش کوتاهی گرفتم، از حموم خیال وارد حموم شدم. بعد از این

بیرون اومدم و در چمدونم رو باز کردم. یک مانتوی بلند طوسی با شلوار 

ای هم سرم کردم رمهکتون مشکی و لباس مشکی پوشیدم. یک شال س

که موهام رو بستم و ام رو هم پوشیدم. بعد از اینهای مشکیو کفش 

آرایش کوتاهی کردم، از اتاق خارج شدم. داشتم از جلوی در اتاق آرتین  

شدم که در باز شد و آرتین توی درگاه نمایان شد. با دیدن من  رد می



با هم وارد آسانسور سالم کوتاهی کرد و جلوتر از من راه افتاد. هر دو 

 حروف با  سفیدی  شرتتی . کردم آرتین به  نگاهی چشمی زیر شدیم.

.  بود داده باال  سمت به رو موهاش و بود  پوشیده مشکی  شلوار و انگلیسی

کدوم قصد شکستن سکوت رو  ت سنگینی توی آسانسور بود و هیچسکو

 که آرتین باألخره سکوت رو شکست: نداشتیم! تا این 

 دیشب، حالت که بد نشد؟ -

کمی متعجب شدم؛ چون صداش کمی نگران بود. زیرچشمی نگاهی 

خیالی جواب کنه. با بی بهش انداختم که دیدم داره زمین رو نگاه می 

 دادم: 

 نه، خوبم.  -

سری تکون داد و دیگه حرفی نزد. چند دقیقه بعد آسانسور ایستاد و هر 

ها ر کردم که چرا بعضی وقت دو از آسانسور پیاده شدیم. با خودم فک

قدر کنارش معذب میشم؟ نگاهی به میزهای اطراف انداختم که سام  این

و فرزین رو در حال حرف زدن دیدم. کمی دورتر کیارش رو دیدم که 

رفت. با دیدن کشید و آرتین که به سمت کیارش می داشت غذا می 

بشقاب  کیارش کمی خوشحال شدم و به سرعت به سمتش رفتم. یکی از 



 کشیدم، لبخندی زدم.که غذا می رو برداشتم و درحالی

 سالم، بهتری؟ -

 کیارش به سمت من چرخید و نگاه کوتاهی بهم انداخت.

 آره!  -

 به سمت چرخیدم و گفتم: 

 ممنون که به خاطر نجات من... -

 خیال جواب داد: با لحنی کامالً بی 

خوای از  کردم و اگه میمی به خاطر تو نبود! داشتم از آرتین محافظت  -

 کسی تشکر کنی، اون آرتین هست، نه من! 

سمت میزی که همه داشتن روش  ای بهبعد هم بدون گفتن حرف دیگه 

 ای گفت: خوردن، رفت. آرتین با پوزخند مسخرهغذا می 

 طوری هست! به دل نگیر. اخالقش این -

به هر دو ای رفت. با تعجب و دهن باز بعد هم بدون گفتن حرف دیگه 

طوری ضایعم نکرده بود! نفسم رو  کردم. تو عمرم کسی ایننگاه می 



شون روییحرصی بیرون دادم و بعد از کشیدن غذا، به سمت میز روبه 

نگاهی بهشون انداختم که سام  ها نشستم. نیم رفتم و روی یکی از صندلی 

هم  ای متعجب و آرتین رو با پوزخند دیدم. کیارش  و فرزین رو با چهره

خیالی مشغول خوردن غذام بود. با حرص شروع به  که مثل همیشه با بی 

ی آرتین رو فراموش خوردن کردم و سعی داشتم اون پوزخند مسخره

 وارد در از جون پسر  کنم. کمی از غذا خوردنم نگذشته بود که پنج تا

. کردمی   پچ -پچ بقیه  با و دادمی نشون رو من  لبخند با  کدوم هر. شدن

. کردنمی  نگاه   من به کمشون سن اون با.  بود شده گرد کامالً هامچشم

  آرتین که کرد حرکت  من  سمت به. بود شده وارد اول که  هااون از یکی

ی قبل  دفعه بیشتر از دفعه. این نشست و  کشید رو من کنار صندلی. اومد

متعجب  تعجب کرده بودم. نه تنها من؛ بلکه فرزین، سام و کیارش هم 

که نگاهی به من بندازه، شروع به صحبت  شده بودن. آرتین بدون این

 کرد:

خواد دوباره گند  رسیم. اصالً دلم نمیبخور! وگرنه دیر به جلسه می  -

 بزنی! 

با عصبانیت خواستم از جا بلند بشدم که دستش رو روی دستم گذاشت  



 بخور، بعد برو!  -و کمی فشار داد. 

ی به سمت اون پسرها انداخت که باعث شد بعدش نگاهی تهدیدآمیز

شون از ترس چند قدم عقب برن و مشغول خوردن غذام شد. همه

ای نداشتم و از طرفی هنوز هم گرسنه بودم، برای همین مشغول  چاره

 خوردن غذام شدم.

که غذامون تموم کردیم، وارد آسانسور شدیم که سام شروع به  بعد از این

 حرف زدن کرد: 

ها گفته بودم دوربین و شنود با خودشون بیارن. باید از به بچه   سارینا، -

 قرارداد عکس بگیری. فهمیدی؟

 آره. -

 سام سری تکون داد و گفت:

تونیم  خوبه! نباید خطایی داشته باشی. ما هم باهات میایم؛ ولی نمی  -

هایی که قرار دادهای مدام حواسمون به تو باشه. در ضمن، خسرو وقت

 گیره! کنه، یک جشن کوچیک هم میء میپر سود امضا

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 



 فهمیدم.  -

هامون راه آسانسور وایستاد. همه از آسانسور پیاده شدیم و به سمت اتاق

 افتادیم.

*** 

ساعت شش بود که شروع به حاضر شدن کردم. یک لباس سفید با 

تنم کردم  ام رو همشلوار صورتی و شال صورتی پوشیدم. مانتوی مشکی

های سفیدم رو هم پوشیدم. جلوی آینه ایستادم و کمی رژ و کفش 

صورتی با خط و چشم و ریمل کشیدم. ساعتم رو که شنود و دوربین  

توش بود، برداشتم و دستم کردم. کیف سفیدم رو هم برداشتم. اسلحه و 

موبایلم رو توش گذاشتم و از اتاق خارج شدم. جلوی در اتاق آرتین 

م و در زدم. بعد از چند دقیقه آرتین توی درگاه نمایان شد.  وایستاد

نگاهی به ظاهرش انداختم. یک پیرهن طوسی با شلوار مشکی پوشیده  

های سفیدی هم پوشیده بود. مشغول نگاه کردن به تیپش  بود و کفش 

 بودم که صداش رو کنار گوشم شنیدم: 

 تموم شد؟ -



 ش برگردوندم. سرم رو باال آوردم و صورتم رو با اخم از

 ریم؟ کی می  -

 ها پایین منتظرن! اآلن؛ بچه -

 سری تکون دادم که در رو بست و کنار راه افتاد. 

 هامون چی میشه؟چمدون -

 یکی میاد و برامون میارتشون.  -

سری تکون دادم و به سمت آسانسور حرکت کردیم. وقتی به طبقه 

نشسته بودن.  پایین رسیدیم، کیارش و فرزین رو دیدم که توی البی

فرزین با دیدن ما دستی تکون داد. به اطراف نگاه کردم تا سام رو پیدا 

ها بود. آرتین به سمتش رفت  تر مشغول تحویل اتاقکنم. کمی اون طرف

های ما رو هم تحویل بده و من هم پیش فرزین و کیارش تا کلید اتاق

دقیقه آرتین و  رفتم. هر سه در سکوت منتظر بودیم که بعد از حدوداً ده 

سام به سمتمون اومدن. همه از جا بلند شدیم و به سمت ماشین به راه 

افتادیم. آرتین، من و فرزین عقب و کیارش و سام جلو نشستن. کمی که  

کرد، شروع به  که داشت رانندگی میاز مسیر گذشت، سام درحالی



 صحبت کرد: 

 سارینا، همه چیز رو برداشتی؟ -

 هست؛ نگران نباش!آره، حواسم  -

 صدای آرومی کنار گوشم گفت: 

مونیم، اشتباهی ازت سر جا میحواست رو جمع کن تا موقعی که اون -

 نزنه! 

به آرتین که کنارم نشسته بود، نگاه کردم و مثل خودش آروم صحبت  

 کردم:

 تو نگران نباش!  -

آرتین دیگه چیزی نگفت و فقط تموم حواسش رو به مسیر داد. من هم  

 ی کردم کمی نقشه رو مرور کنم. سع

*** 

ی خسرو نشسته بودیم که با کاغذهایی توی دستش  توی پذیرایی خونه

 ها نشست و شروع به صحبت کرد: وارد شد. روی یکی از مبل 



کنم چیزی برای همه از جزئیات قرارداد اطالع دارن؛ پس فکر نمی -

 توضیح باشه. 

 شک پرسید:  همه به جز پوریا موافقت کردن که خسرو با

 به نظرت مشکلی در قرارداد وجود داره؟  -

 پوریا دست به سینه نشست و نفس عمیقی کشید. 

 ها رو ندیدیم!بله، ما هنوز جنس  -

 ای گفت: خسرو با لحن دلخور و گرفته

 خوایم سرتون کاله بذاریم؟یعنی میگی ما می  -

 پوریا با کمی دستپاچگی گفت: 

ی پدرم باید  کنم؛ اما به عنوان نمایندهمیطوری فکر ننه. من اصالً این -

 کاری که ازم خواسته شده رو انجام بدم! 

 آرتین وارد بحث شد: 

هاست که با هم  ولی این اصالً حرف درستی نیست. به هر حال ما سال  -

 کنیم؛ پس... کار می 



 خسرو حرفش رو قطع کرد: 

 اشکالی نداره.  -

 رو به بهراد که سر پا وایستاده بود، گفت: 

 ها رو بیارن! بگو جنس  -

بهراد چشمی گفت و از پذیرایی خارج شد. بعد از چند دقیقه با یک 

های مواد رو از کیسه خارج کرد و  ی بستهی مشکی وارد شد. همهکیسه 

ها رو پاره روی میز گذاشت. بعد به پوریا اشاره کرد. پوریا با چاقو بسته 

 معنی رضایت تکون داد.  کرد و کمی از هر کدوم تست کرد. بعد سری به 

 بخشی زد و گفت: خسرو لبخند اطمینان

 امیدوارم که مشکلی نباشه!  -

پوریا در جواب فقط نه کوتاهی گفت. خسرو قرار داد رو به سمتم گرفت  

 و گفت: 

 با صدای بلند بخونش.  -

قرارداد رو از خسرو گرفتم و در دلم پوزخندی زدم. همه چیز داشت 



ی رفت. نگاه گذرایی به سام انداختم که متوجهطبق نقشه پیش می 

ی صحبت در مورد قرار داد بهراد، خسرو و پوریا منظورم شد ک به بهونه 

جایی که کل  رو از پذیرایی بیرون برد. آرتین هم دنبالشون رفت. از اون

  نگاه کیارش و فرزین کردیم.وربین داشت، پس باید احتیاط می خونه د

  صحبت مشغول هم  با طبیعی خیلی  و انداختن هادوربین به کوتاهی

 از کسی که طوری  و کردم پایین و باال  رو کاغذها  از تا چند. شدن

عکس گرفتم. بعد از پنج دقیقه   صفحات روی  از ساعتم  با  نبینه، دوربین

مون نشستن. فرزین و کیارش هم از همه وارد شدن و سر جایی قبلی 

که با  صحبت دست کشیدن و همه سر قرارداد برگشتیم. بعد از این

ی بندها رو خوندم و همه امضاء کردن، کار تموم شد.  صدای بلند همه 

نی بیاره. خواستم  ها رو صدا کرد تا براشون نوشیدخسرو یکی از مستخدم

 ها رو به دستش بدم که با لبخند گفت:  برگه 

 میشه بگذارید توی اتاق کار من؟ -

 بله.  -

ی قبل رفته بودیم، از جام بلند شدم و به سمت اتاق کار خسرو که دفعه

ای حرکت کردم. وارد اتاق شدم و کاغذها رو روی میز گذاشتم. نگاه دیگه



کردم که برای فروش مواد و قاچاق وقت فکر نمیبه کاغذها کردم. هیچ

کنه  که این موضوع ثابت می انسان هم باید قرار داد ببندی! با وجود این

ها اصالً به هم اعتماد ندارن؛ اما باز هم مسخره هست که اگز کسی از اون

قرار داد پیروی نکنه، کشته میشه! خواستم از میز فاصله بگیرم که 

عکسی توجهم رو جلب کرد. عکس همون زنی بود که توی اتاق آرتین  

مادر  بار تنها بود. با خودم فکر کردم حتی اگه این زندیده بودم؛ اما این

آرتین باشه، باز هم درست نیست که عکسش توی اتاق کار خسرو باشه.  

 پرسیدم ماجرا چیه! باید از آرتین می 

*** 

 )سارینا(

های سفرم بودم؛ اما ذهنم درگیر توی اتاقم مشغول جمع کردن لباس

های سام فکر های امروز سام بود. روی تخت نشستم و به حرفحرف

 از شرکت دور شدیم، شروع به صحبت کرد: کردم. امروز وقتی با سام

 ببین سارینا، در مورد اتفاقات دیشب.... راستش... -

دونست باید از کجا شروع به صحبت سام کمی مردد بود و انگار نمی 



 کنه. سعی کردم اول من شروع به صحبت کنم:  

خواستم در مورد دیشب باهات حرف بزنم. در مورد راستش من هم می  -

 یروز خسرو زد!حرفی که د

 سام ابرویی باال انداخت و گفت: 

 کدوم حرفش؟ -

 خب، خسرو گفت آرتین توی تیمارستان بستری بوده!  -

 تی کرد.سام دستی توی صورتش کشید و پوف کالفه 

خواستم همین موضوع رو برات توضیح بدم. ببین سارینا،  من هم می  -

 ر خسرو بوده! اتفاقات ناخوشایندی توی بچگی آرتین افتاده که مقص

خب، این چه ربطی به بستری شدن آرتین توی تیمارستان داره؟ اصالً  -

 چه اتفاقی افتاده؟

تونست حرف بزنه و آرتین بعد از اون اتفاقات به مدت یک سال نمی -

شوک عصبی بهش وارد شده بود؛ برای همین توی تیمارستان بستری 

 شد! 



تونستم حتی  اما از تعجب نمی خواستم سؤالی دومم رو دوباره تکرار کنم؛ 

دهنم رو باز کنم. پس آرتین از شوک عصبی توی تیمارستان بستری 

بوده و مقصر هم خسرو بوده! بعد از چند لحظه که باألخره تونستم  

اتفاقات رو تجزیه و تحلیل کنم و به سام که از پنجره ماشین به بیرون 

 کرد، رو کردم:نگاه می 

 ده؟اون اتفاق دقیقاً چی بو -

سام سرش رو به سمتم چرخوند و آه عمیقی کشید. انگار یاد اون اتفاق 

 افتاده بود! 

تونم بهت بگم. اگه آرتین جا بیشتر نمیسارینا، من رو ببخش. تا همین  -

بفهمه حتماً عصبانی میشه؛ ولی به نظرم نیاز بود که تو در این مورد 

 بدونی! 

تمام مدت مشغول فکر  بعد از اون سام من رو به خونه رسوند و من

کردن به آرتین و اتفاقی که براش افتاده بود، بودم. هیچ سرنخی نداشتم  

کردم وارد ماجرای  که چه اتفاقی توی بچگی آرتین افتاده؛ ولی حس می 

نادرستی شدم. این حس رو حتی وقتی تصمیم گرفتم توی مافیا کار 

سعی کردم  کنم هم نداشتم. وقتی شب برای خوردن شام پایین رفتم، 



طبیعی رفتار کنم؛ ولی به نظر خودم که موفق نبودم. وقتی خسرو گفت  

خواستم  فردا به سفر بریم؛ اصالً احساس خوبی نداشتم و برای همین می 

ام های توی سرم خستهباهاش مخالفت کنم، اما فکر به آرتین و سؤال 

 خیال شدم و باهاش موافقت کردم. کرده بود. برای همین بی 

*** 

ی داد. سرم رو از پنجرهبخشی می ی پاییزی حس لذتوی بارون تازهب

ماشین دور کردم و شیشه رو کمی پایین دادم. بعد دستم رو از شیشه 

های بارون رو روی دستم احساس کنم. روی بیرون بردم تا نرمی قطره 

ها قطرات بارون نشسته بود و باعث زیباتر شدنشون شده بود. به  درخت

که با سرعت از کنارمون عبور کرد، نگاه کردم. صبح   ماشین خسرو

متوجه شدیم که پریا، پوریا و بهراد هم قراره همراهمون بیان؛ ولی سام و 

ها بگردند. برای ای تهران بمونن تا دنبال سن فرزین سعی کردن به بهونه 

همین کیارش همراه ما اومد. کمی گرفتم بود و هوا هم سرد شده بود.  

ی آرتین که روی صندلی کمک ین رو باال دادم و به شونه ی ماشپنجره

 راننده نشسته بود، زدم.

 میشه بخاری رو روشن کنی؟  -



که داشت بخاری ماشین رو روشن  آمیزی درحالیآرتین با لحن کنایه

 کرد، گفت: می 

 وقتی شیشه رو میدی پایین، معلومه سردت میشه! -

 نگاه حرصی بهش انداختم و گفتم: 

 ببخشید. یادم نبود که برای این موضوع هم باید از شما اجازه بگیرم! -

 آرتین خواست جوابم رو بده که موبایلش زنگ خورد:

 بله، ناهار؟ نه، ما که زیاد گرسنه نیستیم.  -

با شنیدن این حرف نگاه تیزی به آرتین انداختم؛ اما اون متوجه نگاهم  

 نشد و به صحبتش ادامه داد: 

ن به کیارش میگم اولین رستورانی که دید نگه داره. باشه،  باشه، پس م -

 خداحافظ.

  -ساعت دیگه هم گذشت و ما موفق نشدیم رستورانی پیدا کنیم. کمنیم 

شدم. بارون هم بند اومده بود و چند دقیقه دیگه کم داشتم کالفه می 

کوبیدم که  شد. به حالت عصبی پام رو روی زمین می ساعت دو می 

ی ماشین  یک رستوران بین راهی نگه داشت. از توی آینهکیارش جلوی 



هامون خسرو رو دیدم که پشت سر ما پارک کرد. بعد همه از ماشین 

ها پیاده شدیم و به سمت رستوران حرکت کردیم. پشت یکی از میز 

کم بقیه هم اومدن و پشت میز نشستن. پوریا کنار من و  -نشستم. کم 

روی من و پریا هم کنارش و خسرو و کیارش هم کنارش. آرتین روبه

بهراد هم کنار پریا نشستند. یک پسر تقریباً بیست و دو ساله با منو، 

خودکار و کاغذ به سمتمون اومد. منو رو روی میز گذاشت و با  

 رویی گفت: خوش

 خوش اومدید. چی میل دارید؟ -

من ماهی و پریا و آرتین هم مرغ سفارش دادن. بقیه هم کباب سفارش 

دادن؛ اما پوریا به تبعیت از من ماهی سفارش داد. وقتی همه سفارشات 

ها شروع شد. کیارش و خسرو بهراد و پوریا که با هم رو دادیم، صحبت 

زدن و بقیه ساکت  زدن. البته در اصل، خسرو و بهراد حرف می حرف می 

زد. بودن. نگاهی به پریا کردم که داشت با ذوق تمام با آرتین حرف می 

 پر سوزی کشیدم.  آه

 زوج خوبی هستن. نه؟ -

با تعجب به سمت پوریا برگشتم و نگاه نامفهومی بهش انداختم که ادامه  



 داد: 

خواهرم و و آرتین رو میگم. عاشق هم نیستن، ولی از بچگی با هم  -

 بزرگ شدن! 

سری تکون دادم که آه پر سوزی کشید. با تعجب به سمتش برگشتم و 

 پرسیدم: 

 شده؟چیزی  -

 سری تکون داد و با لحنی ناراحت گفت: 

 من کمی به آرتین حسودیم میشه. -

 فکر گفتم: بی 

 من هم به پریا حسودیم میشه! -

با گفتن این حرف با بهت جلوی دهنم رو گرفتم. به سمت پوریا برگشتم  

خواستم بشنوه،  بخشی زد. انگار دقیقاً چیزی رو که می که لبخند رضایت

نگاهم رو از پوریا گرفتم و لب پایینم رو گاز گرفتم که  بهش گفته بودم. 

 صداش رو آروم کنار گوشم شنیدم:



بینن، با خودشون میگن  های خوبی می ها وقتی زوجکنم. آدمدرکت می  -

 ها باشیم! تونیم مثل اونکه ما چرا نمی 

 بعد کامل به سمت من برگشت. 

خوب رو پیدا  تونی مثل خواهرم یک شخصببین سارینا، تو هم می  -

 کنی، فقط باید دیدت رو کمی گسترش بدی!

ی با شنیدن این جمله، متعجب سرم رو باال آوردم. پوریا اصالً متوجه

خواست به روی منظور من نشده بود و شاید هم شده بود؛ ولی نمی 

گذاشتم این بحث ادامه پیدا کنه.  خودش بیاره. به هر حال نباید می

 سر از نفسی. آوردن رو غذاها که بودم بحث  مام ای برای اتدنبال بهونه 

. داشت با  افتاد آرتین به نگاهم لحظه یک که کشیدم  آسودگی

کرد. به حالت سؤالی نگاهش کردم که هایی عصبانی به من نگاه میچشم

ای رفت. کمی تعجب کردم؛ اما وقتی آرتین دیگه به من نگاه  چشم غره

ای باال انداختم و مشغول خوردن غذام شدم.  شونه خیال نکرد، من هم بی 

وقتی وارد ماشین شدم، فقط آرتین رو دیدم که روی صندلی کمک 

راننده نشسته بود. چند دقیقه که گذشت نگاهی از آینه به من انداخت.  

 خوش گذشت؟ -



 با ابهام نگاهش کردم.

 منظورت چیه؟  -

 آرتین کمی عصبی بود. 

زنم. انگار خیلی باهاش صمیمی بهراد حرف می در مورد صحبت با   -

 شدی!

 ای باال انداختم. خیال شونه بی 

 زدیم! نه خیلی؛ فقط در مورد موضوعات معمولی با هم حرف می  -

 آرتین ابرویی باال انداخت.

 مثالً؟ -

مثال گفت که خیلی به تو حسودیش میشه که دختر خوبی مثل پریا  -

 کنار خودت داری!

 فت: آرتین منتظر گ

 و؟ -

 هاش افتادم و پوزخندی زدم.یاد حرف



که من هم باید یکی رو برای خودم پیدا کنم. البته داشت در و این -

 زد!مورد خودش حرف می 

ای کردم و به بیرون نگاه کردم. حرفی که به پوریا زدم رو به  تک خنده

ی احساسات مبهمی که در خواستم کسی متوجه آرتین نگفتم؛ چون نمی

 شروع به شکل گرفتن بود، بشه. قلبم

یک دفعه صدای وحشتناکی شنیدم. سرم رو به سمت آرتین برگردوندم 

ی ماجرا شدم. آرتین مشتش رو با حالت عصبی روی داشبورد که متوجه 

زد. یک باره با سرعت  های نامفهومی می زد و زیر لب حرفماشین می 

 انداخت. سرش رو به طرف من برگردوند و نگاه خشمگین به من 

 کدومشون صمیمی نشی؟مگه بهت نگفته بودم که با هیچ -

 با ترس و لرز و صدایی که به زور از گلوم خارج می شد گفتم: 

 به خدا من کاری نکردم! -

 مشتش رو روی داشبورد کوبید. 

 ساکت شو!  -

قدر ترسیده بودم که خواستم حرفی بزنم و از خودم دفاع کنم؛ اما اون



رفت و با  رج نشد. آرتین از ماشین پیاده شد. راه می صدایی از گلوم خا

دار  کردم که باید برای آرتین هم خنده زد. من فکر میخودش حرف می

کنم. آرتین در ماشن رو باز اش میدونستم باز هم عصبانی باشه؛ اما نمی 

 کرد و دوباره نشست. نفس عمیقی کشید و شروع به حرف زدن کرد:

ها قاطی نشو؟ برای خودت میگم. من  میگم با این ببین سارینا، من اگه -

های درستی  کدومشون آدمشناسم؛ هیچها رو خیلی بهتر از تو می این

 نیستن. پس لطفاً به حرفم گوش کن! 

 سری تکون دادم و گفتم: 

 ببخشید.  -

بخشی زد و همین موقع کیارش و بهراد از رستوران آرتین لبخند رضایت

 خارج شدن. 

*** 

کیارش جلوی در ویال نگه داشت و برای شخصی بوق زد. به ویال نگاهی  

انداختم. یک ساختمون گرد دو طبقه به رنگ کرمی بود که دورتادورش  

شیشه گذاشته بودن. از دور چیز زیادی مشخص نبود. با تعجب به  



اطراف نگاهم کردم، اما محافظی ندیدم. کیارش و بهراد از ماشین پیاده 

هراد در حال تماس گرفتن بود و کیارش هم با دست به در شده بودن. ب

زد. چند ثانیه از قطع کردن تلفن توسط بهراد گذشت که یک  ضربه می 

مرد هیکلی اومد و خیلی مؤدبانه با بهراد و کیارش دست داد. بعد از اون  

ها رو به داخل بردن. با وارد  هم در رو باز کرد و بهراد و کیارش ماشین 

 دهنم از تعجب باز مونده بود. حدوداً ده تا محافظ دور تا شدن به ویال

ی ماجرا شدم. احتمااًل دور ویال با اسلحه ایستاده بودن. حاال متوجه

ی چیزی نشه. از ماشین  خواسته احتیاط کنه تا کسی متوجه خسرو می

پیاده شدم و کش و قوسی به بدنم دادم. بقیه هم از ماشین پیاده شدن و  

سمت ویال حرکت کردیم. وقتی به سه تا مرد هیکلی که  هر کدوم به

ها رو به ها ایستاده بودن رسیدیم، آرتین سوئیچ ماشین جلوی پله

 سمتشون گرفت و به حالت تحکم گفت: 

 برید وسایلم رو بیارید!  -

 یکی از اون مردا سری تکون داد:

 چشم آقا. -

پله همه جای راه بعد همه از جلوی ما کنار رفتن و ما وارد خونه شدیم.



ی دوم که رسیدیم، آرتین در رو با هاش کرمی بود. به طبقهبه جز نرده 

کلید باز کرد و وارد خونه شدیم. با تعجب به اطرافم نگاه کردم.  

ی بزرگی با ست چوبی درست مقابل در قرار داشت. دو  آشپزخونه

م. مستخدم توی آشپزخونه مشغول به کار بودن. به سمت چپم نگاه کرد

ای بود. با صدای آرتین از های آبی و فرش سرمهپذیرایی بزرگی با مبل 

 افکارم خارج شدم:

مونه  جا سه تا اتاق داره که یکیش برای عمو خسرو هست؛ پس می این -

دارن و اون یکی هم برای دو تا اتاق که یکیش هم پریا و سارینا بر می 

 من و پوریا و کیارش... 

 رید: کیارش وسط حرف آرتین پ

 خوابم.من توی پذیرایی می  -

 آرتین خواست چیزی بگه که کیارش گفت: 

 ترم!طوری راحتاین -

 آرتین هم سری تکون داد و رو به من و پریا گفت: 

 بیاید اتاقتون نشون بدم.  -



بعد به سمت راست راه افتاد. با دقت به راهرو نگاه کردم. دیوارهای راهرو  

ون داشتن هیچ عکسی. انتهای راهرو به  روح بود؛ بدکامالً سفید و بی 

ها باال رفت و من و پریا شد. آرتین از پلههای بزرگ چوبی ختم می پله

ها رسید، به طرف مخالفش  هم پشت سرش رفتیم. وقتی به باالی پله

 های ته راهرو نشون داد:  چرخید و یکی از اتاق

 اون اتاق شماست.  -

ما سمت چپ بود، اشاره کرد و  تر از اتاقبه اتاقی که کمی اون طرف

 گفت: 

 اون هم برای من و پوریا. -

 کرد.و بعد به اتاقی که سمت راست اتاق ما بود اشاره  

 این هم مال عمو خسرو.  -

متعجب به در چوبی اتاقم خیره شدم. یعنی اتاق ما دقیقاً بین اتاق 

 خسرو و آرتین بود. دوست نداشتم به خسرو نزدیک باشم؛ اما از طرفی

داد. در همین لحظه یکی از همون هم نزدیکی به آرتین بهم آرامش می 

ی باال اومد.  های من و پریا به طبقه مردهای هیکلی به همراه چمدون



 آرتین با خیالت راحت گفت: 

خواید، برید ای نمیهاتون. اگه چیز دیگهبفرمائید، این هم چمدون -

 ه. توی اتاقتون و استراحت کنید تا شام حاضر بش

ای گفتیم و به همراه وسایلمون وارد اتاق شدیم.  من و پریا هر دو باشه 

های تک اتاقی با دیوارهای آبی و ست خواب سفید. دو طرف اتاق تخت

ای گذاشته بودن و تلویزیون رو درست باالی سر ما از سقف آویزون  نفره 

کرده بودن. سمت راست یک کمد دیواری کوچیک بود و در سمت چپ  

قرار داشت. وقتی در رو باز کردم متوجه شدم که سرویس  یک در

. پریا بهداشتی و حموم هست که احتمااًل توی هر اتاق گذاشته شده 

ای به من کرد و خودش رو روی تخت سمت راست انداخت. نگاه خسته

 لبخندی زد.

 من هم متقابالً لبخندی زدم و گفتم: 

 ای، یکم بخواب.حتماً خسته -

 به من انداخت و گفت:   با تعجب نگاهی

 خوابی؟تو نمی -



 بره! نه، من میرم حموم. اگه اآلن بخوابم شب دیگه خوابم نمی  -

پریا سری تکون داد و روی تخت دراز کشید. نگاهی با دلسوزی بهش  

انداختم. حتماً خیلی براش سخته که مطابق درخواست بقیه زندگی کنه.  

دونستم؛ فقط بودنش  دلیلش هم نمیدوست نداشتم کنار آرتین باشه و 

خیال دلسوزی برای این  تونستم بی داد، اما نمیکنار آرتین آزارم می 

اش بر مبنای تصمیمات دختر بشم. خیلی سخته که آدم تموم زندگی 

هایی که هیچ بویی از انسانیت نبردن.  دیگران باشه! تازه، اون هم آدم

حموم شدم. وقتی از حموم   آهی کشیدم و بعد از برداشتن وسایلم وارد

بیرون اومدم، پریا داخل اتاق نبود. با تعجب شالم رو سر کردم و به 

ها جلو ب پایین رفتم. وارد آشپزخونه که شدم یکی از مستخدمطبقه 

 اومد.

 خانم، چیزی نیاز دارید؟  -

 چرخوندم، گفتم:  که نگاهم رو اطراف آشپزخونه می درحالی

 بقیه کجان؟ -

 دن. همه خوابی -



 نگاهم رو بهش دوختم و یکی از ابروهام رو باال دادم.

 همه؟ -

 با تردید و دستپاچگی سری تکون داد: 

 بله. اتفاقی افتاده؟ -

 نه، به کارتون برسید.  -

دونستم وقتی پریا داخل اتاق نیست و کسی جا دور شدم. می بعد از اون

افته. توی باغ، مدام میهم ندیده که جایی رفته باشه، یعنی داره اتفاقی 

کردم تا شاید ردی از پریا پیدا کنم؛ اما چیزی نبود. به اطراف نگاه می

شدم که نکنه براش اتفاقی افتاده باشه که کم داشتم نگران می -کم

دونستم این ام رو جلب کرد. می صدایی از سمت حیاط پشتی توجه

و کمی ساعت کسی پشت خونه نیست؛ پس صدای کی بود؟ با تعجب 

ام رو های راه خواستم برم اسلحهترس به سمت صدا حرکت کردم. وسط

 بیارم که صدای پریا رو شنیدم: 

 جا؟ برای چی اومدیم این -

 صدای ناشناسی در جواب گفت: 



 اومدم با تو حرف بزنم.  -

از صداش معلوم بود که مخاطب پریا مرد هست. با تعجب جلوتر رفتم و  

جا پنهون شدم. پریا و یک پسر زیر نور چراغ  های اونپشت یکی از بوته

در حال صحبت بودن. کمی که دیدم واضح شد، بالفاصله پسر رو 

ای ناراحت و نگران ایستاده  روی پریا با چهره شناختم. افشین بود که روبه

 هاشون بشم.ی حرفجا شدم تا متوجهبود. کمی جابه 

ترسم بالیی سرت می   جا بریم؛ منکنم بیا از اینپریا، خواهش می -

 بیارن! 

 پریا با ناامیدی ناله کرد:

 فهمی؟ من اآلن نامزد آرتینم! چرا نمی -

ولی شما حتی به هم محرم هم نیستید. تازه، تو من رو دوست داری.  -

 تونی با کسی که مثل برادرت هست، ازدواج کنی؟ طوری میچه

 پریا با بغض گفت:  

ای دونی که چاره ن. خودت هم میهای تکراری رو نزلطفاً این حرف  -

 جز این کار ندارم!



 ای گفت: افشین دستی پشت موهاش کشید و با لحن کالفه 

 کنم بیا فرار کنیم! پریا، ازت خواهش می  -

 پریا اشکی از گوشه چشمش چکید. 

 اما پدر و برادرم...  -

 هاش پرید: افشین عصبی بین حرف

 اصالً تو براشون ارزشی داشتی؟ ها؟ها مگه تو رو معامله نکردن؟ اون -

 اش گذاشت و گفت: پریا دستش رو به معنی سکوت روی بینی 

هات درسته؛ اما  خوام کسی بشنوه. حرف تر! نمیکنم. یواشخواهش می  -

خیال من شو  ها به جز من کسی دو ندارن. تو هم لطفاً درک کن. بی اون

 و برو دنبال زندگیت! 

 فت. های پریا رو گرافشین دست 

 اما زندگی من تویی! -

 اومد.های پریا میاشک از چشم

 لطفاً! این درست نیست. من اآلن نامزد آرتینم!  -



 افشین عصبی داد زد:

 شور آرتین رو ببرن! مرده -

از این حرفش عصبی شدم. اصالً معلوم نیست این پسره چش هست.  

ببرن. این شورش رو وقت این میگه مردهآرتین بدبخت به اون خوبی، اون

کنم؟  ها برای خودم هم عجیب بود؛ آخه چرا دارم از آرتین دفاع میحرف

شد، نداشتم؛  فرصتی برای فکر کردن به سؤالی که توی سرم تکرار می

چون هنوز چند دقیقه از گفته شدن اون جمله توسط افشین نگذشته  

 ها بلند شد: بود که صدای چند تا از محافظ 

 صدای کی بود؟ -

 جاست؛ بریم ببینم! ونم، صدا از اوندنمی  -

بعد دیدم که از اون سمت حیاط، نور شدیدی در حال جلو اومدن بود. 

 پریا با ترس و لرز به افشین گفت: 

 برو، لطفاً!  -

پریا دستش رو پشت کمر افشین گذاشته بود و به سمت دیوار هلش  

ایی گفت اگه بره، پریا تنه کرد و میداد؛ اما افشین مخالفت می می 



که  شد. با اینتر میتونه از خودش دفاع کنه. نورها هر لحظه نزدیکنمی

جا بشینم.  جوری اونتونستم همونخوردم؛ اما نمینباید از جام تکون می 

 برای همین از پشت بوته بیرون پریدم و گفتم: 

 جا برید!تر از اینلطفاً سریع  -

اما چیزی که بیشتر از پریا و افشین هر دو از دیدنم تعجب کرده بودن؛ 

شد. با تر میتعجب در صورتشون پیدا بود، ترس بود. صداها نزدیک

 التماس گفتم: 

 افتیم! مون توی دردسر می جا نرید، همهلطفاً. اگه اآلن از این -

 افشین با قاطعیت گفت: 

 گذارم!من پریا رو تنها نمی  -

 با لحن محکمی گفتم: 

 پریا نباشید. من حواسم بهش هست، نگران  -

افشین اول با کمی تردید نگاهم کرد؛ اما بعد نفس عمیقی کشید. یکی از 

از  "گردمدوباره بر می "ی های پریا رو بوسید و بعد از گفتن جملهدست

دیوار پرید و به سرعت از دید ما دور شد. چند ثانیه بعد پنج تا از 



ه ما رسیدن. هاشون توی دستشون بود، بکه اسلحهحالیها درمحافظ 

اش رو توی صورت من انداخت که باعث شد دستم رو  یکی نور چراغ قوه

جلوی صورتم بگیرم. اونی که از همه جلوتر بود، با دیدن صورت من و 

 پریا با داد گفت: 

 کنید؟کار می جا چیشما این -

اش رو توی صورت من انداخته بود، با داد رو به اونی که نور چراغ قوه 

 گفتم: 

 طرف. کورم کردی! رش اونبب -

اش رو پایین انداخت. اونی که جلوتر بود، دوباره  با ببخشید نور چراغ قوه

همون سؤال رو پرسید. زیر چشمی نگاهی به پریا کردم که دیدم داره با  

کنه. دستش رو توی دستم گرفتم و خواستم چیزی به  ترس نگاهم می 

 هل بگم که صدایی از پشت سر گفت: محافظ 

 جا؟چه خبره این -

با تعجب به آرتین و خسرو نگاه کردم. آرتین کنار من و خسرو هم 

 کنارش ایستاد:



 جا؟ گفتم چه خبره این -

 پوزخندی زدم.

شما "زنن و میگن از این آقایون بپرسید. اومدن باالی سر ما داد می -

 ! "کنیدکار میجا چیاین

 بگیریم.  ها اجازهانگار ما برای قدم زدن باید از این

 آرتین با حالت عصبی گفت: 

 خانم درست میگن؟ شما سرشون داد زدید؟  -

.  تونستن حرف بزنناون پنج تا که رنگ از صورتشون پریده بود و نمی 

 آرتین با داد گفت: 

 جواب من رو بدید. میگم به چه حقی سرشون داد زدید؟ ها؟  -

های فس ی من هم پرید. آرتین داشت ن با داد آخرش رنگ از چهره

 کرد آرومش کنه: کشید و خسرو هم سعی می عصبی می 

ها یه غلطی کردن، تو چرا خونت رو کثیف آروم باش پسرم. این -

 کنی؟ بذلر من خودم به این موضوع رسیدگی کنم. می 



 ها با لحن خونسردی گفت: بعد رو به اون

 ؟معرفت خالی کننها یه تیر تو مغز بیمیگید جریان چیه یا بدم بچه  -

 همونی که سر من داد زده بود، با شرمندگی گفت: 

آقا، به خدا ما کار اشتباهی نکردیم. از این سمت صدا داد شنیدیم و  -

 شده. همین! اومدیم ببینیم چی

 : گفتم   عصبی حالت  با

 زنی! تونستی با آرامش بپرسی که چرا داد میمی  -

 با صدایی لرزون گفت: 

 آخه صدای یه مرد بود!  -

 دادم، گفتم:که دستم رو توی هوا تکون می درحالی

 یعنی میگی من دروغ میگم؟  -

دونم که این همه جرأت از کجا اومده بود. شاید فقط  خودم هم نمی

خواستم عصبانیتم رو به جای خسرو سر جوگیر شده بودم یا شاید می 

 هاش خالی کنم. توی فکر بودم که صدای داد آرتین اومد:آدم



تون خوب گوشتون رو باز کنید، من دیگه هیچ توهینی رو همه از اآلن -

بخشم. حرف اون، حرف منه؛ پس احترامش  نسبت به سارینا خانم نمی 

واجبه! اگه فقط یک بار دیگه از این رفتارها بکنید، میدم بالیی به  

 سرتون بیارن که تا عمر دارید فراموش نکنید. فهمیدید؟

یک صدا چشمی گفتن. خسرو دستش   قدر صداش باال بود که همهاون

 های آرتین گذاشت:رو روی شونه

 کنم. برو استراحت کن! شون می جا به بعد حالی خودم از این -

 بعد به سمت من و پریا برگشت: 

 شما هم برید.  -

پشت سر آرتین راه افتادیم و وارد خونه شدیم. آرتین با صدایی خسته 

 گفت: 

 باهات کار مهمی دارم!سارینا، بیا اتاقم؛  -

که پریا رو به اتاق بردم، به سمت اتاق آرتین  ای گفتم و بعد از اینباشه 

 حرکت کردم.



*** 

 )آرتین( 

خام گرفته بودم که روی تخت نشسته بودم بودم و سرم رو بین دست 

ی ورود دادم. بعد از چند ای اجازهای به در خورد. با صدای گرفتهتقه

 در و بعد صدای نگران سارینا رو شنیدم:  لحظه صدای بسته شدن

 آرتین، حالت خوبه؟ -

 با سرعت خودش رو بهم رسوند. 

 شده؟آرتین، چی -

اش سرم رو باال گرفتم و خسته نگاهش کردم. با دیدن صورت من نگرانی

اش کردم. سارینا به  صد برابر شد و از کنارم بلند شد. با چشم بدرقه 

یوانی آب برگشت. کنارم نشست و لیوان سمت میز کنار تخت رفت و با ل 

 آب رو به سمتم گرفت. 

 این رو بخور، حالت بهتر میشه.  -

مردد نگاهش کردم که لبخند مهربونی زد. لیوان آب رو از دستش گرفتم  

های من خیره شده  هاش نگاه کردم. اون هم متقابالً به چشمو به چشم



ای خواستم  ی لحظهزد. براهاش آرامش و پاکی موج می بود. توی چشم

ها غرق بشم. با حس سردی  زمان متوقف بشه و من تا ابد توی این چشم

روی پاهام به سختی نگاهم رو از سارینا گرفتم و به پاهام خیره شدم.  

ی  لیوان تکون خورده بود و آب از دستم ریخته بود. با صدای خنده 

رو نشون سارینا متعجب سرم رو بلند کردم. با انگشت اشاره شلوارم 

 اش خیره شدم و با خودم گفتم: خندید. به خنده داد و میمی 

 تونستم مثل اون بخندم! کاش من هم می -

ها بود هام غریبه شده بود. مدت ها بود با لب ای از ته دل که مدت خنده 

ام مجبور بودم به ی حرکاتم تظاهر شده بود. فقط به خاطر نقشه که همه

اش گذاشتم که باعث  اده سرم رو روی شونهارهمه چیز تظاهر کنم. بی 

 شد تکونی بخوره. دستش رو توی دستم گرفتم و با آرامش نوازش کردم.

 آر...  -

 مانع از گفتن ادامه حرفش شدم: 

 هیس. لطفاً بذار چند لحظه استراحت کنم!  -

ترین تکونی هم چیزی بهم نگفت. توی سکوت نشسته بود و کوچیک



دونست که به این آرامش نیاز دارم. همون هم می خورد. انگار اون نمی

 اش بود، گفتم: طور که سرم رو شونه 

 جریان حیاط چی بود؟ -

 سارینا کمی دستپاچه شد: 

 هی... هیچی.  -

 ی مصنوعی کرد و ادامه داد: تک خنده

 زدیم! طوری که گفتم، فقط داشتیم قدم می همون -

خاش نگاه کردم.  چشم هش برداشتم و به سرم رو از روی شونه 

هایی که حاال بدون دلیل منبع آرامشم شده بود. البته شاید هم چشم

خواستم بدونم. بعد از چند ثانیه سارینا  دلیلی داشت و من نمی 

. مطمئن بودم که هاش رو ازم دزدید و سرش رو پایین انداختچشم

که   تونستم حاال خبر هستم؛ اما نمیحتماً چیزی هست که من ازش بی

خیال دوباره رسیدم از خودم دریغش کنم. بی تازه داشتم به آرامش می 

 ی سارینا گذاشتم. سر روی شونه

*** 



ام، به  کردم. به نقشه زدم و به اتفاقات اخیر فکر میتوی حیاط قدم می

  آمده وجود به قلبم توی  تازگی که حسی و سارینا  به ماهک، ازدواجم با

 تمرین. کنم پیدا راهی مزاحم افکار این از شدن خالص برای   باید. بود

 هاماشین  از یکی سوئیچ. بشه آروم ذهنم شدمی   باعث همیشه تیراندازی 

ونه خارج بشم. یکی در کمک خ از خواستم تا نشستم  پشتش و گرفتم رو

راننده رو باز کرد و نشست. به پریا که داخل ماشین نشسته بود، نگاهی  

 انداختم. 

 داری؟ کار چی -

 ای باال انداخت و گفت: شونه 

ام سر رفته بود، گفتم ببینم تو داری کجا میری من هم با  حوصله -

 خودت ببری.

 تونم تو... من میرم تیراندازی کنم. نمی  -

 پریا با ذوق جواب داد: 

 چه عالی، من هم میام!  -

 خیال گفت: با تعجب بهش نگاهی انداختم که بی 



 برو دیگه. -

 استارت زدم. پوفی کشیدم و

*** 

 )سارینا(

کردم. زدم، به اتفاقات دیشب هم فکر می که کره رو روی نون میدرحالی

دیشب وقتی به اتاقم برگشتم پریا منتظرم بود. با دیدن من به سمتم 

کارت داشت؟ آرتین چی  -هاش توی گوشم پیچید: اومد و سیلی از سؤال

برای چی من رو   کردی؟کار می جا چیچیزی که بهش نگفتی؟ اون

 نجات دادی؟ 

 داد، با عجز نالید: هام رو تکون میکه شونه درحالی

 سارینا، لطفاً حرف بزن. دارم دیوونه میشم!  -

هایی که ترس و ناراحتی به وضوح توش  بغض کرده بود و با چشم 

 لحن  با و کشیدم  عمیقی  نفس . بود مشخص بود، به من خیره شده

 :کردم صحبت به شروع بخشیآرامش



 آرتین چیزی در این مورد نفهمید.  -

نفسی از سر آسودگی کشید و روی تخت نشست. به سمتش رفتم و 

 مقابلش روی دو زانو نشستم. 

خواستم حرفی به کسی بزنم، همون موقع  ببین پریا، من اگه می  -

 گفتم؛ پس نگران نباش!می 

انگار  هایی قدردان نگاهم کرد و سرش رو پایین انداخت. بعدبا چشم

 چیزی یادش اومده باشه، سرش رو باال گرفت. 

 کردی؟کار می جا چیوقت شب اونراستی، تو این  -

اش کمی مردد بود. دستش رو گرفتم و فشار برای پرسیدن سؤال بعدی 

 کمی بهش دادم. آهی کشید و ادامه داد:

 هامون رو شنیدی؟ از کجای حرف -

 از اولش. -

گرفت. انگار از کاری که کرده بود پشیمون هاش رنگ پشیمانی چشم

 اش انداختم. بود. کنارش نشستم و دستم رو دور شونه



ببین پریا، من هم ممکنه برای محافظت از اطرافیانم دست به خیلی از  -

 کنن! ها هم همین کار رو برام میدونم که اونکارها بزنم؛ اما می

کرد، هق می  -که هقبا شنیدن این جمله بغضش شکست و درحالی

 گفت: 

کار کنم. من دوست ندارم با آرتین ازدواج کنم؛ اما  دونم باید چینمی  -

پدرم من رو تهدید کرد که اگه با افشین ازدواج کنم، هر دو نفرمون 

 کشه.می 

اش سر خورد و لرزی توی بدنم افتاد. پس اون هم دستم از روی شونه

عزیزهاش تهدید کرده بودن؛ جا بمونه، با مرگ مثل من برای این.که این 

کردم، ولی پریا اما من فقط باید یک مدت کوتاه این ماجرا رو تحمل می 

کرد. شاید دلسوزی حس  باید تا آخر عمرش این ماجرا رو تحمل می

پناه  درستی نبود؛ اما اآلن دلم بیشتر از گذشته به حال این دختر بی

جام بلند شدن و  . ازتونستم سکوت کنم سوخت، برای همین نمی می 

های اشکی روی پریا ایستادم. نگاهی به چهره متعجب و چشمروبه

 انداختم. 



 کردم.پریا، من اگه جای تو بودم با افشین فرار می  -

 هاش قطع شد. ام تعجبش بیشتر و اشکبا شنیدن این جمله

 چی؟ من دارم میگم اگه فرار کنم...  -

 مانع از ادامه گفتن ادامه حرفش شدم: 

ببین، به نظر من هم حق با افشین هست. فرار کردن خیلی بهتر از  -

 عذاب کشیدنه! 

 سرش رو پایین انداخت و با لحن ناامیدی گفت: 

دونم. تا حاال چندین بار به این موضوع فکر کردم؛ اما به کجا خودم می -

کنن. تازه، من تو کل زندگیم تنها از فرار کنیم؟ هر جا بریم پیدامون می

 م بیرون نرفتم! خونه ه

 با لحن مطمئنی گفتم: 

جایی و ای داشته باشه. بعدش هم، تو اآلن اینافشین باید یه نقشه  -

تونی فرار کنی. من هم هر تر میپیش پدرت نیستی. برای همین راحت

 کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم!



هاش رو پاک که اشکسرش رو آورد باال و لبخند گرمی زد. درحالی

 رد، گفت: کمی 

 هام گوش کردی! کنم. ممنونم که به حرفهات فکر می حتماً به حرف  -

 لبخندی زدم و فقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم.

*** 

با صدای صبح به خیر گفتن شخصی از افکارم خارج شدم. سرم رو بلند  

کردم که نگاهم به پوریا افتاد. صندلی مقابل من رو کشید و پشتش  

 نشست. 

 جوابم رو نمیدی؟  -

 لبخندی اجباری زدم.

 صبح تو هم به خیر. -

بعد از چند دقیقه خسرو و کیارش هم به ما پیوستن. خسرو از پوریا 

 پرسید: 

 آرتین و پریا کجان؟  -



 ای باال انداخت.پوریا شونه 

ها پرسیدم که  صبح که بلند شدم دیدم خونه نیستن. از یکی از محافظ  -

 گفت رفتن بیرون!

خیالی  ای کرد و اوهوم گفت. بعد دوباره همه با بی خسرو تک خنده

خندیدن؛ اما  مشغول خوردن صبحونه شدن. همه شاد بودند و با هم می 

دونستم از بیرون رفتن آرتین با  من کمی ناراحت بودم. خودم هم نمی

دونستم  پریا ناراحت بودم یا از اتفاقاتی که برای پریا افتاده بود؛ فقط می 

دیگه میلی برای خوردن صبحونه ندارم. با ببخشید کوتاهی از سر میز   که

های حیاط بلند شدم و به سمت حیاط رفتم. هوای تازه و بوی خوش گل

ها ای نشستم و به گلهام از بین بره. گوشه ی ناراحتیشد همهباعث می 

ها به های گلشد گلبرگوزید، باعث می نگاه کردم. باد پاییزی که می 

هام های پاییزی رو به ریهص در بیان. نفس عمیقی کشیدم تا عطر گل رق

های شخصی باعث شد به خودم بفرستم. بعد از چند دقیقه صدای قدم

بیام. به پشت سرم نگاه کردم که پوریا رو دیدم. وقتی به من رسید،  

 لبخندی زد.

 سارینا، اگه کاری نداری میشه امروز برای ناهار مهمونت کنم؟  -



ی بیرون رفتن با پوریا رو نداشتم؛ اما کاری هم برای انجام دادن  لهحوص

نداشتم. دوباره یاد آرتین افتادم. کمی حرصم گرفته بود؛ برای همین  

 پیشنهاد پوریا رو قبول کردم.

*** 

اش برام تعریف کرد و من  در کل ساعت ناهار پوریا از خودش و زندگی 

فقط در مواقعی سر تکون  حوصله مشغول خوردن غذام بودم وهم بی 

های کوتاه دادم.  دادم. چند تا سؤال هم در مورد من پرسید که جوابمی 

شد که به این گروه ملحق شدم و من هم  یک بار هم از من پرسید چی 

ام رو براش تعریف کردم. با چنان آب و تابی کمی از داستان زندگی 

 ود.ب ام رو گفتم که خودم هم باورم شده داستان زندگی 

*** 

 )آرتین( 

وارد خونه شدم و ماشین رو پارک کردم. تمرین تیراندازی امروز باعث  

شده بود تا ذهنم سر و سامون بگیره، کمی از اون افکار مزاحم فاصله 

ام تمرکز کنم. پریا از ماشین پیاده شد و بدون حرف بگیرم و روی نقشه



ارش رو در ها رفت. من هم خواستم پشت سرش برم که کیبه سمت پله 

ها دیدم. وقتی به من رسید سالم کوتاهی کرد. حال پایین اومدن از پله

های مرددش نگاه کردم. کالفگی از سر و جوابش رو دادم و به چشم

های دستش رو در هم قفل کرد و با تردید شروع بارید. انگشت روش می

 به صحبت کرد: 

 بهت بگم.   آرتین، راستش یه اتفاقی افتاده که فکر کنم باید -

 جا که رسید ساکت شد و زیر چشمی نگاهم کرد.به این

 سارینا...  -

 با شنیدن اسم سارینا هراسون قدمی به سمتش برداشتم و گفتم: 

 شده؟ چی -

 کیارش نفسی کشید. 

 سارینا از دستورات سرپیچی کرده و با پوریا رفته بیرون.  -

س کردم. با  یارش هجوم خون به صورتم رو احسا های با شنیدن حرف 

 صدایی که خشم و عصبانیت دورگه شده بود، گفتم: 



 کی رفتن؟ کجا رفتن؟  -

 کیارش سرش رو پایین انداخت و با لحن پشیمونی گفت:  

 دونم.نمی  -

ام متورم شده.  سوزه و رگ روی پیشونیهام می احساس کردم چشم

ای به سمت در ورودی به راه افتادم. این همه تالش بدون حرف دیگه

.  ریخت هم به رو ذهنم همه سارینا رای آروم کردن ذهنم کردم؛ اما بازب

  وقتاون بگیره، گرم مردها  این از کدومهیچ با نباید که  بودم گفته  بهش

 رفتارش این از تونستمنمی . رفته بیرون ترینشون اعصاب رو با دقیقاً اون

 باال  رو سرم.  رسیدنمی اآلن تا باید پس بود سه  ساعت. بگذرم راحتی به

ی ماشین پوریا شدم که وارد کوچه شد. کمی که جلوتر متوجه و  آوردم

رسیدن، سارینا رو دیدم که مشغول بگو و بخند با پوریاست. با خودم 

 گفتم: 

 کنم که خنده یادت بده! بخند سارینا خانم. اآلن کاری می -

و سارینا  پوریا با دیدن من به سرعت ترمز کرد که باعث شد خودش

کمی به جلو خم بشن. سارینا رد نگاه پوریا رو گرفت و وقتی نگاهش به  



ی پر از خشم من افتاد، رنگش سفید شد. کیارش به سرعت  چهره

خودش رو به ما رسوند و سعی کرد من رو آروم کنه؛ اما من توجهی به  

هاش نکردم. با عصبانیت در سمت سارینا رو باز کردم و بازوش رو حرف

 فتم. سریع از ماشین پیاده شد و با عصبانیت بهم توپید:  گر

 چته؟ -

پوریا هم از ماشین پیاده شد. نگاهی به من و بعد به سارینا انداخت و 

 گفت: 

 آرتین، مشکلی پیش اومده؟  -

 لبخند زورکی زدم.

 راستش باید سارینا رو با خودم ببرم. یه کار خیلی مهمی پیش اومده!  -

نگاه کردن به پوریا بازوی سارینا رو کشیدم و به سمت  و بعد بدون 

ماشین خودم بردم. وقتی به ماشین رسیدیم سارینا رو سوار ماشین 

کردم و خودم هم به سرعت سوار شدم. سارینا خواست پیاده بشه که با  

فشاری که من به پاش آوردم، مجبور شد سر جاش بشینه. درها رو قفل  

 ارج شدم. کردم و به سرعت از خونه خ



*** 

 )سارینا(

تونستم از جام از ترس دستم رو به دست گیره ماشین گرفته بودم و نمی

رفت که قدر تند می که کمربند بسته بودم؛ اما اونتکون بخورم. با این

دونست که از سرعت باال  انتظار داشتم هر لحظه تصادف کنه. آرتین می 

داد. پاش رو ابم می جوری عذترسیدم و برای همین هم داشت اینمی 

ای نفسم حبس بشه؛ بیشتر روی گاز فشار داد که باعث شد برای لحظه

ی ام رو آزاد کردم و به چهرهاما بعد از چند لحظه نفس حبس شده 

قدر . تنهایی من و آرتین، اون هم وقتی این اخموش نگاهی انداختم

کری که به  ی خوبی نداشت. برای همین اولین فعصبانی بود، اصالً نتیجه 

سرم زد رو عملی کردم. در یک لحظه فرمون ماشین رو گرفتم و  

چرخوندم. آرتین هم فرمون رو گرفته بود و سعی داشت من رو مهار 

کنه؛ برای همین حواسش کامالً از جلوش پرت شده بود. در یک لحظه 

ها برخورد کرد. من  ماشین به سمت راست چرخید و به یکی از درخت

تفاده کردم. سریع کمربندم رو باز کردم و از ماشین هم از فرصت اس

جا دور شم و حتی برام خواستم از اونبیرون پریدم. اون لحظه فقط می 



افته. وارد جنگل شدم و مهم نبود که کجا میرم یا چه اتفاقی برام می 

بدون توجه به اطرافم در حال دویدن بودم که خودم رو در نقطه 

کردم؛ اما چرخیدم و به اطرافم نگاه می می نامعلومی دیدم. دور خودم

قدر از آرتین  دونستم کی تونستم ایندونستم کجام. حتی نمیاصالً نمی

ی وسایلم رو توی  فاصله بگیرم. چون خیلی سریع اومده بودم همه

ماشین پوریا جا گذاشته بودم. سردی جسمی رو روی سرم احساس 

 کردم و بعد هم صدای مردی رو شنیدم: 

 کنم. فهمیدی؟دات در نیاد؛ وگرنه شلیک میص -

 سرم رو به معنی آره تکون دادم که دوباره صداش رو شنیدم: 

 سر و صدا برگرد. خوبه. حاال بی  -

ای رو روی سرم گذاشته بود، آروم برگشتم و با دیدن هیکلی که اسلحه

هام مدام رنگ از صورتم رفت. لرزی بدی توی بدنم افتاده بود و اشک

 شد. میجاری 

 همراهت اسلحه داری؟  -

 سرم رو به معنی نه تکون دادم که گفت: 



 خوبه. حاال بشین روی زانوهات! -

 روی زانوهام نشستم که دوباره صدای رو اعصابش بلند شد: 

 بهتره خودت رو آماده کنی!  -

اول منظورشون نفهمیدم؛ اما با صدای اسلحه که آماده شلیک بود،  

هام صورتم رو بالیی به سرم بیاره. اشک خواد چهمتوجه شدم که می 

 خیس کرده بود. با خودم گفتم: 

 موندم. کاش کنار آرتین می  -

هام رو بسته بودم که صدایی مرده خواست شلیک کنه. از ترس چشم

 گفت: 

 ات رو بنداز!اسلحه -

خوشحال از شنیدن صدای آرتین، سرم رو بلند کردم. در چند قدمی ما  

اش رو به سمت مرده گرفته بود. آرتین کمی عصبی  اسلحهایستاده بود و 

 هاش رو تکرار کرد:رسید. دوباره حرفو مضطرب به نظر می 

 ات رو بنداز. مجبورم نکن بهت شلیک کنم! گفتم اسلحه -



اش رو پایین آورد و پشتش رو به مرده که به وضوح ترسیده بود، اسلحه

خواست  نشونه گرفته بود و می ما کرد تا فرار کنه. آرتین به سمت مرده 

شلیک کنه که با سرعت و پاهایی لرزون، خودم رو بهش رسوندم و به  

هاش رو پایین آورد و  آغوشش پناه بردم. اون هم بعد از چند لحظه دست

صدا گریه کردم. بعد  اش گذاشتم و بیدورم حلقه کرد. سرم لو روی سینه

هام بیرون اومدم و اشک که کمی احساس امنیت کردم، از آغوششاز این

 رو با پشت دست پاک کردم. آرتین نفسی از سر آسودگی کشید و گفت: 

 خوبی؟ -

 آره. ببخشید به خاطر ماشین...  -

 ی حرفم رو بزنم: اجازه نداد ادامه

 . تونیم برگردیماشکالی نداره. فقط فعالً نمی  -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 

 ؛برای چی؟ -

 کرد.چپ نگاهم  -چپ



 !زده خسارت ماشین  که یکی بدجور بهبرای این -

 خب، با گوشیت زنگ بزن بیان دنبالمون! موبایلش رو به سمتم گرفت.  -

 شارژ نداره.  -

 ای کشیدم و گفتم: پوف کالفه 

 کار کنیم؟حاال چی -

 کالفه دستی توی صورتش کشید. 

 باید یه جایی پیدا کنیم شب بمونیم!  -

 پوزخندی زدم.

ی موندن پیدا تونیم جایی هم واسهواقعاً؟ به نظرت توی جنگل می  -

 کنیم؟ تازه، یک عده هم دنبالمون هستن. 

 ای زد و گفت: لبخند مسخره 

 شنوم.اگه پیشنهاد بهتری داری می -

حرفی برای گفتن نداشتم؛ برای همین جلوتر از آرتین راه افتادم که 

 صداش رو از پشت سرم شنیدم: 



 خواستی یک راه حل دیگه پیدا کنی؟نمی  شد؟ مگهچی -

تفاوت به راهم ادامه دادم که بعد از که حرصم در اومده بود؛ اما بی با این

دونم چند ساعت راه رفتیم،  چند دقیقه آرتین هم کنارم قرار گرفت. نمی 

دیدیم. اما هوا تقریباً تاریک شده بود و به سختی جلومون رو می

ای بودم تا همدیگه رو گم نکنیم. یک دفعههای آرتین رو گرفته دست

آرتین روی زمین نشست و دست من هم کشید؛ برای همین روی زمین  

پرت شدم و کمرم به درختی خورد. نگاهی به آرتین که نشسته بود و 

کرد، کردم. با دیدنش اون هم این همه خونسرد داشت نفسی تازه می 

 عصبی شدم: 

 برای چی نشستی؟ -

 به من انداخت. ای نگاه خسته

 تونم ادامه بدم. من دیگه نمی  -

 دستم رو از توی دستش بیرون کشیدم و تقریباً داد زدم:

 نه بابا! فکر کردی من خسته نیستم؟ -

 اما اون هنوز هم خونسرد بود.



 فهمی ما گم شدیم؟سارینا، چرا نمی -

 از جام بلند شدم و گفتم: 

ا بشینم تا یه حیوونی پیدا  ججوری اینتونم همین به هر حال من نمی -

 بشه و بهم حمله کنه! 

 آرتین هم از بلند شد و مچ دستم رو گرفت. 

 خوای بری تنهایی؟ مگه ندیدی دنبالمون هستن؟کجا می  -

فایده بود.  سعی کردم دستم رو از توی دستش بیرون بکشم؛ اما بی 

منفجر که مچ دستم از درد فشاری به دستم داد و ولش کرد. درحالی

 هاش زل زدم و گفتم: شدم، توی چشممی 

ی این اتفاقات تقصیر تو بود. اصالً تنهایی برم بهتر از این هست  همه -

 که با تو بمونم! 

 زد:بار اون هم مثل من داد می این

تقصیر من؟ مگه تو نبودی که از دستور من سرپیچی کردی و با اون  -

 عوضی رفتی بیرون؟ ها؟ 



 پوزخندی زدم.

الً هم بهت گفتم، تو رئیس من نیستی؛ پس دلیلی نداره از  قب -

 کش... دستوراتت پیروی کنم! تو فقط یک آدم

ای که به دهنم خورد، ساکت شدم. با بهت دستم رو جلوی دهنم  با ضربه 

کشید نگاه کردم. انگشتش رو گذاشتم و به آرتین که حرصی نفس می 

 تهدیدوار جلوم تکون داد: 

 ه همچین حرفی زدی. فهمیدی؟ ی آخرت باشدفعه -

اش نشست.  سری تکون دادم که آرتین کمی ساکت شد و سر جای قبلی

کرد. بغض کردم و ای که خورده بود، درد میدهنم هنوز هم از ضربه 

هام جسبوندم تا اجازه ندم آرتین صدام رو تر به لب دستم رو محکم 

احساس  ی شخصی رو کنارمریختم که سایهصدا اشک میبشنوه. بی 

کردم. آرتین خواست حرفی بزنه که با دیدن صورت سرخ از اشک من  

ساکت شد و با تعجب نگاهم کرد. دستش جلو آورد و دستی که به دهنم  

 چسبونده بود رو گرفت. با تعجب گفت: 

 خواستم بزنمت! سارینا، من... من نمی  -



 دستش رو روی لبم گذاشت. 

 کنه؟خیلی درد می -

 ون دادم که ادامه داد: سری به معنی نه تک

 کنی؟ پس برای چی گریه می -

های اشکی نگاهش کردم. داد حرفی بزنم. فقط با چشمبغضم اجازه نمی 

تر بود.  اش از همیشه خستهموهاش زیر نور ماه روشن شده بود و چهره

ای هم بود! زد؛ اما احساس دیگههاش پشیمونی موج میتوی چشم

ات نزدیک میشی، پیدا فراد مهم زندگی احساسی که وقتی به یکی از ا

کنی! با این حرف خودم کمی تعجب کردم؛ یعنی من برای آرتین فرد می 

ام از بین رفت و به جاش یک لبخند روی لبم  کم گریه  -مهمی بودم؟ کم 

طور ایستاده  ظاهر شد. تعجب آرتین بیشتر شد؛ اما چیزی نگفت. همون

ام کرده بود.  کرد. این نزدیکی کالفه هام نگاه میبود و مستقیماً به چشم

نگاهم رو ازش گرفتم و قدمی به عقب برداشتم؛ اما هنوز هم سنگینی 

 کردم. به دنبال راه فراری بودم که صدایی گفت:نگاهش رو حس می 

 کنید؟کار می جا چیشما این -



به سمت صدا برگشتم. پیرمردی با چراغ نفتی قدیمی جلومون ایستاده 

 وب هم پشتش بود. صدای آرتین رو شنیدم که گفت: بود و کمی چ

جا راه بریم که سالم پدر جان. راستش، ما اومده بودیم کمی این -

 متأسفانه گم شدیم!

 پیرمرد نگاهی به من کرد و سری از روی تأسف تکون داد. 

 های امروزی! از دست این جوون -

 سرم رو پایین انداختم.

 رفتن نداریم...ببخشید، ما جایی برای  -

 ام رو فهمید؛ چون به سرعت گفت: ی جملهانگار خودش ادامه

 جا!تونید بیاید اونخواید میتر هست؛ اگه می ی من کمی پایین خونه -

 سرم رو باال آوردم و به آرتین نگاه کردم. لبخندی زد و گفت: 

 شیم! کنید؛ ما مزاحمتون نمیخیلی لطف می -

 مهربونی زد. پیرمرد هم لبخند 

 ها چیه پسرم؟ مهمون رحمت خداست!این حرف -



ای از ما باشه، خودش جلوتر راه که منتظر گفتن حرف دیگهو بدون این

افتاد. باد سردی وزید که باعث شد کمی توی خودم مچاله بشم. آرتین  

نگاهی بهم انداخت. پالتویی از تنش در آورد و بدون هیچ حرفی به  نیم 

طور ر زیر لبی کردم که فقط سرش رو تکون داد. هموندستم داد. تشک

که پیرمرد گفته بود، کلبه زیاد هم دور نبود. پیرمرد در زد که زن پیری 

با لباس محلی از در بیرون اومد و با دیدن همسرش سالم گرمی بهش  

کرد. بعد نگاهی به ما انداخت و به گرمی سالم کرد که ما هم  

کمی از ما فاصله گرفتن که باعث شد به   طوری جوابش رو دادیم.همون

ی ویالیی قدیمی از چوب جلومون بود اطرافم دقت بیشتری بکنم. خونه 

هایی که با طناب به هم وصل شده بودن، پر و دورتادور خونه با چوب

قدر فضولی نکن، آبرومون رو این  -شده بود. صدایی از پشت سرم گفت: 

 بردی!

زد، نگاه کردم. هاش شیطنت موج می شمبرگشتم و به آرتین که توی چ

 لحنم رو کمی دلخور کردم:

 من اصالً هم فضولی نیستم!  -

بعد هم صورتم رو به حالت قهر برگردوندم. آرتین دیگه چیزی نگفت.  



ی پیرزن مشخص بود که  اون دو نفر به سمتمون اومدن. از چهره

 همسرش ماجرا رو براش گفته. لبخندی زد و گفت: 

 عزیزم؟  اسمت چیه -

 لبخندی زدم.

 من سارینام و...  -

 قدم شد: طور معرفی کنم که خودش پیشمونده بودم آرتین رو چه

 همسرش، آرتین.  -

هایی که از فرط تعجب گشاد شده بود نگاهش کردم که  با چشم

 چشمکی زد. دوباره صدای اون خانم رو شنیدم: 

رجب برام  خاتون و این هم همسرم مش رجب. راستش مش بی منم بی  -

 تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده! 

 کرد، گفت:که به داخل هدایت می بعد دست من رو گرفت و درحالی

ها دونید جنگل شب قدر خوب شد که زود پیداتون کرد. نمی چه -

 قدر ناامن میشه!چه



بی خاتون خداروشکر کردم که مجبور نشدیم توی با فکر به حرف بی

نگاهی انداختم. دور خونه پر از پشتی بود.  جنگل بمونیم. به اطرافم 

انتهای خونه آشپزخانه بود و در کوچکی هم سمت چپ خونه قرار 

خاتون خواستم که سرویس بهداشتی رو بی داشت. با کمی تعلل از بی

نشونم بده که اون هم دستم رو کشید و به طرف آشپزخونه برد. سرویس 

م و کمی هم چندشم شد؛  بهداشتی توی آشپزخونه بود. کمی تعجب کرد

که از آشپزخونه خارج شدم.  اما چیزی به روی خودم نیاوردم. بعد از این

ای نشسته بودند.  خاتون رو دیدم که دور سفره بی آرتین، مش رجب و بی 

کرد. من هم تعجب کردم؛ روش نگاه می آرتین با تعجب به غذای روبه

ذاشته شده بود و چون غذا بیش از حد ساده بود. املتی روی سفره گ 

خاتون هم مشغول کشیدن غذا بود. کنار آرتین نشستم. بعد از بی بی 

خاتون سفره رو جمع کردیم. هر دو  بی که شام خوردیم و به همراه بی این

خاتون دست آرتین و من رو گرفت و  بیاز آشپزخونه خارج شدیم که بی 

ل اتاق هدایت به سمت همون در چپی برد. در رو باز کرد. ما رو به داخ

از اتاق خارج  "اگه چیزی نیاز داشتید، صدام کنید"کرد و بعد با گفتن 

هایی چیده  ای از اون رخت خوابشد. یک اتاق دوازده متری که گوشه

ی دیگه بخاری برقی کوچیکی قرار داشت. متعجب به  شده بود و گوشه 



کردم.  ای از اتاق گذاشت نگاهآرتین که ساعت و موبایلش رو روی گوشه

ها رفت، یک تشک و پتو برداشت و روی زمین  به سمت رخت خواب

انداخت. بعد از برداشتن بالش روی تشک دراز کشید و آرنج دست  

 راستش رو روی صورتش قرار داد. 

 راحتی؟ -

 که تغییری توی حالتش ایجاد کنه، گفت:بدون این

 آره. -

که به در خورد،  ای هام گرد شد. با ضربه اش چشماز این همه پررویی

نگاهم رو از آرتین گرفتم و به سمت در رفتم. وقتی بازش کردم 

های توی دستش دیدم. ای مهربون و لباسخاتون رو با چهرهبی بی 

 ها رو به سمتم گرفت. لبخندی زد و لباس

 گفتم شاید به لباس راحتی احتیاج داشته باشید.  -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 خیلی ممنون.  -

اگه به چیزی نیاز داشتید صدام "تقابالً لبخندی زد و با گفتن اون هم م



های توی دستم از در فاصله گرفت. در اتاق رو بستم و به لباس "کنید 

ی نزدیک  ای کشیدم که صدای آرتین رو از فاصلهنگاه کردم. پوف کالفه

 شنیدم: 

 ها بخوابم. دستش درد نکنه. اصالً راحت نبودم با این لباس -

ی اتاق رفت و پشت  ترین نقطهای لباس ها رو از دستم گرفت و به گوشه 

هاش عوض کنه. من هم بدون توجه بهش خیره به من ایستاد تا لباس

ایش کامالً  شرت رو درآورد که باعث شد بدن عضلهشده بودم. تی 

مشخص بشه. لب پایینم رو به دندون گرفتم و سرم رو پایین انداختم.  

 رفته بود و ضربان قلبم شدت گرفته بود. به خودم نهیب  دمای بدنم باال 

 زدم:

 جنبه نبودی!قدر بی چته دختر؟ تو که این -

هاش رو عوض کرد یا نه؛ اما در کمال سرم رو باال گرفتم تا ببینم لباس 

شرت روم وایساده و به صورتم زل زده. یک تیبهتعجب متوجه شدم رو

 مشکی و شلوار طوسی پوشیده بود.

 ام کشید و با صدای متعجب و نگران گفت: دستی به گونه 



 قدر هم داغه!نکنه تب داری؟ نگاه کن، چه  -

با این حرفش بیشتر خجالت کشیدم و سرم رو زیر انداختم. با صدایی که 

 اومد، گفتم: از ته چاه در می

 من خوبم.  -

ها رفتم. یکی دیگه از خواببعدش ازش فاصله گرفتم و به سمت رخت

ها رو برداشتم و با فاصله از آرتین انداختم. با وجود آرتین  رخت خواب

توی اتاق کمی برای عوض کردن لباس مردد بودم. انگار آرتین هم  

متوجه شد؛ چون بدون حرفی از اتاق بیرون رفت. به لباس توی دستم  

هاش هم تا ک لباس سفید و بلند که تا مچ پام بود و آستین نگاه کردم. ی

هام آرنجم بود. توی دلم خداروشکر کردم که لباس خیلی باز نبود. لباس

رو عوض کردم و روی تشکم دراز کشیدم. چند دقیقه بعد صدای باز و 

دیدم؛ اما حدس بسته شدن در اومد. چون پشتم به در بود چیزی نمی

ای نکنم و بخوابم؛ اما هر ود. سعی کردم بهش توجه زدم که آرتین بمی 

ای نداشت. از روی تشکم بلند شدم و به آرتین که  چی تالش کردم فایده

هاش رو بسته بود و پتو تا گردنش باال کشیده بود، نگاه کردم. چشم

دوست داشتم باهاش حرف بزنم. سعی کردم بفهمم بیداره یا نه؛ برای  



 م: همین با صدای آرومی گفت 

 آرتین؟ -

 تکونی خورد و در همون حال گفت: 

 چیه؟ -

 با کمی خجالت حرفم رو زدم: 

 بره؛ میشه کمی با هم حرف بزنیم؟من خوابم نمی  -

 هاش رو باز کرد:های من الی یکی از چشمآرتین با شنیدن حرف

 برای چی؟  -

تونم  طوری خسته میشم و بعد راحت می که اینخب... خب برای این -

 . بخوابم

هاش رو باز آرتین دیگه چیزی نگفت. چند ثانیه نگذشته بود که چشم

 شنوم.هاش رو هم زیر سرش گذاشت. این یعنی می کرد و یکی از دست

 مقدمه پرسیدم: نفس عمیقی کشیدم و بی 

 چند ساله تو این گروه هستی؟  -



 مشکوک نگاهم کرد.

 خوای بدونی؟برای چی می  -

 ام رو مظلوم کردم.چهره

 یت نکن دیگه!اذ -

نگاهش رو از صورت من گرفت به سقف اتاق داد: از وقتی ده سالم بوده.  

 از اون موقع میشه بیست سال! 

 متوجه شدم که آرتین هم مثل خودم سی سالشه. 

 قدر با عموت مشکل داری؟ چرا این -

 نگاهی به من انداخت و دوباره نگاهش رو به سقف داد. نیم 

 داستانش مفصله. -

 خواد تعریف کنه. متوجه شدم که نمی

 سؤال آخر، تا حاال خیلی آدم کشتی؟ -

*** 

 )آرتین( 



هایی با سؤال آخرش انگار یک پارچ آب یخ روی سرم ریختن. تموم کار 

که توی این چند سال کرده بودم و حتی اتفاقات گذشته به یادم اومد.  

کردم حاال بعد از این همه تالش که برای فراموش کردن اون خاطرات 

خواست کاری کنه این دختر تموم باید دوباره یادم بیاد. انگار خدا می

ام رو به من یادآوری کنه. دستم رو کنارم مشت کردم و های گذشته گناه 

 سعی کردم خونسردانه جوابش رو بدم: 

 نه خودم تا حاال آدم نکشتم.  -

 قدر دروغ میگم. دونست که چهفقط خدا می 

 داد.کارها رو خودش انجام می خسرو همیشه این -

خواستم در نظر این گفتم؟ چرا نمیبرای چی داشتم بهش دروغ می 

 دختر آدم بدی باشم؟

 ها انجام ندادم! من هیچ کار خالفی جز امضای اون برگه -

لعنتی! باز هم دروغ گفتم؛ اما... به سارینا نگاه کردم. من کنار این دختر 

خوام اون از من متنفر بشه.  و بودم؛ اما نمی پاکی، مثل یک دی با این همه

 سارینا لبخندی زد.



 خوره!کردم، اصالً بهت نمیفکرش رو می -

هاش ضربان قلبم باال رفت. من  با دیدن لبخندش و حتی شنیدن حرف

کردم. بهش دروغ میگم و سعی  داشتم از اعتمادش سوءاستفاده می

 کنم کنار خودم نگه دارمش؛ اما برای چی؟ می 

ای روم نگاه کردم. سارینا خمیازهپشتم رو به سارینا کردم و به دیوار روبه

که سارینا تا کشید و بعد صدای تشک اومد. احتمااًل خوابیده بود. با این

صبح در آرامش خواب بود؛ اما من با افکار مختلفی که توی مغزم بود، 

م و در شد که به حیاط رفتکم داشت روشن می  -درگیر بودم. هوا کم 

 اتاق رو بستم. 

*** 

 )سارینا(

هام رو باز کردم. نگاهی به اطرافم با سر و صدایی که از بیرون اومد، چشم

انداختم که با جای خالی آرتین موجه شدم. کش و قوسی به بدنم دادم  

های ها شدم. بعد از پوشیدن لباسخوابو مشغول جمع کردن رخت

خاتون که  بی دیروز، از اتاق خارج شدم. به آشپزخونه رفتم و به بی 



آماده کردن صبحونه بود، صبح به خیر گفتم. به سرویس رفتم و  مشغول 

خاتون شدم.  بی بعد از شستن دست و صورتم مشغول کمک کردن به بی 

 ریخت، از من پرسید: که چای می خاتون درحالیبی بی 

 خوب خوابیدی؟ -

 ظرف پنیر رو سر سفره گذاشتم و لبخندی زدم:  

 بله.  -

 شست.خاتون با سینی سر سفره ن بی بی 

 ها اندازه بودن؟ لباس -

 بله.  -

ی  ها برای دختر و پسرمه. از وقتی رفتن تهران، همهراستش، اون لباس -

وسایلشون رو هم با خودشون بردن؛ فقط همین چند تا تیکه لباس رو 

 پیش من گذاشتن. 

 لبخند شرمگین زدم.

 ببخشید؛ به خاطر ما حسابی توی دردسر افتادید.  -



 روی پام زد:ضربه آرومی 

 این چه حرفیه؟ تو هم مثل دختر خودم! -

 کمی ناراحت شد.

دار شدیم  دونی، ما وضع مالی خیلی خوبی نداریم. وقتی بچه می  -

. البته اوایل تونستیم خیلی راحت خرج و مخارج رو تأمین کنیم نمی

طوری نبود. مش رجب برو و بیایی برای خودش داشت؛ اما از وقتی  این

 گذاشتن... سرش کاله 

 آه غمگینی کشید و گفت: 

هامون هر دو خیلی که زندگی سختی داشتیم؛ اما بچهخالصه این -

خوندن. بورسیه شدن و رفتن تهران. ما رو تنها گذاشتن؛ اما هر  درس می

زنن، ولی برای افراد پیری مثل ما تنها  چند وقت بهمون سر می 

همین دلخوشی هم ازمون ها بود که با رفتنشون دلخوشیم نگاه بودن اون

 گرفته شد! 

 نفس عمیقی کشید. 

 ببخشید، سر تو رو هم درد آوردم. -



 نه بابا، این چه حرفیه! -

با اومدن آرتین و مش رجب صحبتمون رو خاتمه دادیم. به آرتین که با  

گذشت، نگاه کردم.  های پف کرده از کنارم می ای خسته و چشمچهره

از چند دقیقه کنار من نشست و مشغول یعنی دیشب نخوابیده بود؟ بعد 

خوردن صبحونه شد؛ اما ذهن من هنوز هم مشغول بود. سفره رو جمع 

کردم و از کنار مش رجب که به پشتی تکیه داده بود، گذشتم. وارد 

ها افتاده بود، نگاه کردم. حیاط شدم و به آرتین که با تبر به جون چوب

ز هم خسته بودن. برای هاش هنواش عرق کرده بود و چشمپیشونی 

ای دست از کار کشید و سرش رو باال آورد. نگاهش که به من لحظه

 افتاد، اول کمی تعجب کرد؛ اما بعد با جدیت گفت:

 برو وسایلم رو بردار.  -

 با تعجب پرسیدم:

 کجا؟ -

ریم. به کیارش زنگ زدم و شرایط رو براش توضیح دادم؛ اون هم می  -

 فرسته. قرار شد برامون ماشین ب



 جوری بهش زنگ زدی؟ موبایلت که... چه -

 با تلفن خونه مش رجب زنگ زدم. -

جا انگار هر دو فقط دو تا جا بریم. اینراستش دوست نداشتم که از این 

آدم معمولی با دنیاهای شبیه به هم بودیم؛ با این حال سری تکون دادم  

عد از برداشتن و وارد خونه شدم. بد از دقایقی آرتین هم وارد شد و ب

خاتون خداحافظی کردم و بی وسایلش هر دو از اتاق خارج شدیم. با بی 

ها برای دیدنشون بریم. مش رجب هم قرار بود تا قول دادم بعضی وقت

که به جاده رسیدیم،  جاده ببریم که مثل دفعه قبل گم نشیم. بعد از این

ر شدیم.  از مش رجب هم خداحافظی کردیم و کنار ماشین آرتین منتظ

کیارش به همراه یک ماشین دیگه که پر از مردهای هیکلی بودن، اومد و 

بعد از سوار کردن ما به سمت خونه خسرو رفت. ماجرا رو که برای 

جا اصالً امنیت نداره و باید هر چه خسرو تعریف کردیم، گفت که این

تر به تهران برگردیم و ببینیم اون شخص کی بوده! از ظاهرش سریع

ی دلیل خص بود که خیلی عصبانی شده. هر چند من متوجهمش

که همه وسایلمون رو برداشتیم به سمت شدم. بعد از اینعصبانیتش نمی

 تهران حرکت کردیم.



*** 

زنگ خونه ماهک رو زدم که بعد از چند دقیقه در باز شد. به سمت  

 محافظم برگشتم. 

 تو ماشین منتظر بمون. -

 چشم. -

بعد از بیرون اومدن از آسانسور، ماهک رو دیدم که با  وارد خونه شدم و 

ای خوشحال منتظر ایستاده. با دیدن من به سمتم اومد. دستش رو چهره

کرد، که من رو به داخل خونه هدایت می پشت کمرم گذاشت و درحالی

 گفت: 

 چه عجب، یادی از ما کردی! -

 م.لحنش کامالً شوخ و پر انرژی بود. وسط پذیرایی وایستاد

 گیره من نیستم. اواًل سالم. دوماً، اونی که سراغی نمی -

من هم مثل خودش تمام کلماتم رو با لحن شوخ گفتم که باعث شد 

 ای به گردنم زد.ای بکنه. ضربه تک خنده



 برو بشین تا من بیام.  -

ها نشستم که بعد از چند دقیقه ماهک با دو لیوان روی یکی از مبل

ها رو روی مبل کناری من نشست. یکی از شربت شربت وارد شد و 

 برداشت. 

 خوش گذشت؟ -

 دیدم، راحت بودم. آره دیگه، تو رو نمی -

 ادب شدی!نه بابا؟! چند روز با اون پسره گشتی بی  -

 متوجه شدم منظورش از اون پسره آرتین هسو. 

 حق به جانب گفتم: 

 ادب نیست! آرتین اصالً بی  -

 و گفت: ماهک کمی از شربتش خورد 

 کنه! جوری ازش دفاع میاوه. ببین چه  -

 بعد ابروهاش رو به حالت بامزه باال انداخت.

 ببینم، نکنه خبریه؟  -



 کمی دستپاچه شدم. 

 نه بابا، چه خبری؟  -

ماهک نگاه مشکوکی بهم انداخت که باعث شد نگاهم رو ازش بدزدم.  

 بعد از چند لحظه با لحن جدی و نگران ادامه داد: 

اش نگران بودم که نکنه بالیی ا؟ اتقاق بدی که نیوفتاد؟ من همهسارین -

ها اعتماد تونی به این آدمجوری میبه سرت بیارن. آخه دختر تو چه

 کنی؟ 

سؤال ماهک دقیقاً سؤالی بود که چند وقته ذهنم خودم رو هم درگیر 

کرده. اوایل که وارد گروه شدم، به هیچکس اعتماد نداشتم؛ اما اآلن 

دونم و برای همین اعتماد کردن شون می ای بیشتری در مورد همهچیزه

تر شده؛ اما بیشتر از همه به آرتین اعتماد دارم، با  بهشون برام راحت

کم متوجه شدم که آرتین   -ترسیدم؛ اما کمکه اوایل خیلی ازش میاین

دونم آدم خیلی بدی نیست؛ ولی هنوز هم دلیل دشمنی رو با خسرو نمی

می آزارم میده. آهی کشیدم که دستی جلوی صورتم تکون و این ک

کرد، نگاه  خورد. سرم رو باال آوردم و به ماهک که نگران به من نگاه می 



 کردم. لبخند مهربونی زدم و گفتم:

ماهک، باور کن مشکلی نیست. تا وقتی که آرتین و بقیه مراقبت  -

دونن هویت واقعی من  اتفاقی برام نیوفته. تازه، خسرو و افرادش اصالً نمی

 چیه! 

 هاش رو توی دستم گرفتم و فشار کوچیکی دادم. دست

 قدر نگران نباش. باشه؟پس خواهش میکنم این  -

که تمام ماجرای شمال رو البته به جز ماهک سری تکون داد. بعد از این

 بخش جنگل، براش تعریف کردم، گفت: 

 قدر بدبخته! این دختره پریا هم چه -

 سوزه! خیلی براش می آره، دلم -

ی ماهک موندم و ماهک هم نفس عمیقی کشید. تا ساعت شش خونه

ای  بعد از کلی چرت و پرت گفتن با هم خداحافظی کردیم. خمیازه

کشیدم. دیشب ساعت دو رسیده بودیم؛ چون ترافیک خیلی زیاد بود. 

امروز هم ساعت ده بیدار شدم و بعد از مرخصی گرفتن از آرتین موفق 

رفتم و نقش  م به دیدن ماهک بیام. فردا باز هم باید به شرکت می شد



خورد. کردم. دیگه حالم از این بازی مسخره به هم می منشی رو بازی می

وارد خونه که شدم، با بوی غذا تعجب کردم به سمت آشپزخونه رفتم و  

زهرا خانم رو دیدم که مشغول آشپزی بود. با شادی خودم رو بهش  

پشت بغلش کردم. زهرا خانم با ترس به سمتم برگشت.   رسوندم و از

 ی من شد، نفس عمیقی کشید. وقتی متوجه 

 دختر، تو که من رو از ترس سکته دادی!  -

 لب پایینم رو به دندون گرفتم. 

 ببخشید، ولی خیلی دلم براتون تنگ شده بود!  -

کردم. زهرا خانم آغوشش رو برام باز کرد و من هم با خوشحالی بغلش  

 بعد از چند دقیقه که از آغوش هم بیرون اومدیم، پرسیدم: 

 این چند وقت کجا بودید؟ -

 لبخندی زد.

راستش، این چند وقت رفته بودیم شهرمون؛ چون آقا گفته بود که  -

 خونه در حال بازسازی هست! 

سری تکون دادم. پس از ماجرای تیراندازی خبر نداره؟ یعنی زهرا خانم  



 کاره هستن؟ سؤال رو بلند پرسیدم: ا چیهدونه انمی 

 کاره هستن؟دونید آرتین و بقیه چی زهرا خانم، شما می  -

 کنن. هاشون تو یک شرکت کار می دونم که آقا و دوستمن فقط می  -

دونه؛ هیچکس دونست. توی دلم پوزخندی زدم. معلومه که نمی پس نمی 

من هم خیلی شانس   مونه.ها زنده نمیبعد از فهمیدن هویت اصلی این

 آوردم! نفس از سر آسودگی کشیدم که ناگهان فکری به سرم زد.

 جا هستم؟دونید من به چه دلیلی اینشما می  -

وا! این چه سؤالی هست دخترم؟ خب معلومه دیگه. اومدی درس  -

 بخونی؟ 

 درس بخونم؟ -

جا تا اینی آقا نیستی که از خارج اومدی آره دیگه. تو مگه دختر خاله -

 درست رو ادامه بدی؟ 

 آره. -آره -

که بیشتر از این سوتی بدن، با  سریع از جام بلند شدم و قبل از این



 ها رفتم. ای به سمت پلهآوردن بهونه 

*** 

ای کشیدم و پتو رو با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم. خمیازه 

نم. وارد هام رو مالش دادم تا بتونم بهتر ببیکنار زدم. کمی چشم

سرویس شدم و پس از انجام کارهای الزم، جلوی کمدم ایستادم. با 

خیالی مانتو و شلواری انتخاب کردم و بعد از سر کردن شالم به سمت بی 

ها از اتاق خارج شدم. بدون موبایل و کیفم رفتم.بعد از برداشتن اون

یدن  ای سوار ماشین شدم و راننده هم استادت زد. تا رسخوردن صبحونه

به شرکت مشغول تماشای بیرون شدم. ماشین جلوی در شرکت متوقف 

کرد و من از ماشین پیاده شدم و وارد آسانسور شدم. دیروز  

کدومشون خونه نیومدن. حتی برای شام هم برنگشتن؛ ولی  هیچ

های شب صدای در اتاق آرتین رو شنیدم. با شنیدن صدایی که نزدیک

داد، از آسانسور خارج شدم. نظر می ی موردخبر از رسیدن به طبقه 

ای پشت میز نشستم و کیفم رو به کناری پرت تر از هر روز دیگهخسته

هام رو برداشتم و مشغول چک کردن شدم. کردم. چند تا از پرونده

ساعت سه بود و من تقریباً یک ساعتی بود که بیکار نشسته بودم. دیگه 



صدایی سرم رو بلند کردم.  گرفت که با شنیدنکم داشت خوابم می  -کم

های تک حالت -شد از تکروم ایستاده بود و تعجب رو می آرتین روبه

 صورتش دید.

 حالت خوبه؟ -

 خسته و کالفه سری تکون دادم. 

 دیشب نخوابیدی؟  -

 کیفم رو برداشتم.

 من کارهام تموم شده. میشه برم؟ -

از اون  با همون تعجب سر تکون داد و خواست حرفی بزنه که زودتر

شروع به حرکت کردم. آرتین هم پشت سرم اومد. جلوی در آسانسور 

ایستادم و آرتین هم کنارم ایستاد. زیر چشمی نگاهش کردم، عصبانیت  

خیالی من های صورتش مشخص بود. با دیدن بی تک سلول -از تک

 آدمی کرد:

 زنه نباید درست جوابش رو بدی؟وقتی یکی داره باهات حرف می  -



 بازوهاش رو گرفت. 

 زنم! دارم با تو حرف می  -

 بازوم رو از دستش بیرون کشیدم و با لحن دلخوری گفتم: 

تون من رو توی خونه  خواستی بهت بگم؟ اون ام وقتی همهچی می  -

 تنها ول کردید! 

 متعجب به من نگاه کرد و گفت: 

 ما کی تنها ولت کردیم؟ -

 دیشب. -

 تبدیل به صورت مهربونی شد. بعد از چند ثانیه صورت متعجبش 

ها  سارینا، ببین درسته ما دیشب نتونستیم برای شام بیایم؛ اما محافظ -

حواسشون بهت بود. بعدش هم ما این روزها داریم در مورد اون شخصی  

ی این، من شب  کنیم. البته با همهکه سعی کرد بیستمین تحقیق می

 اومدم خونه!

سور شدم. اون هم دنبالم اومد و ادامه  صورتم رو برگردوندم و وارد آسان



 داد: 

 شیم! باور کن ما یک لحظه هم ازت غافل نمی  -

هاش رو قبول داشتم؛ اما به  که خودم حرفای نکردم. با اینبهش توجه 

تری ادامه دالیلی دوست داشتم ازم دلجویی کنه. آرتین با لحن مهربون

 داد: 

ی هم حال و هوات عوض بشه،  که از دلت در بیارم و کماصالً برای این -

 طوره امشب یه مهمونی بریم! چه

 با شنیدن این حرفش با شادی به سمتش برگشتم.

 واقعاً؟  -

با لبخند سری تکون داد. هر دو از آسانسور خارج شدیم و سوار ماشین  

کردم آرتین شدیم. جلوی کمدم ایستاده بودم و داشتم به این فکر می 

ام رو به بپوشم که یه لباس سفید توجهکه باید کدوم از لباسم رو 

ای با کمی دنباله بود. خودش جلب کرد. لباس سفید ساده و پوشیده 

برش داشتم و روی تخت انداختمش. موهام رو جمع کردم و شال  

هام سفیدی هم سر کردم. خط چشم و سایه سیاهی هم دور چشم



ند  های پاشنه بل کشیدم و رژ لب قرمزی زدم. از داخل کمد کفش 

ام رو برداشتم و بعد از پوشیدن لباس و جاسازی اسلحه، بارونی مشکی

زرشکی رنگم رو پوشیدم و از اتاق خارج شدم. به سمت پایین رفتم و 

های پذیرایی دیدم. پاهاش رو روی هم آرتین رو روی یکی از مبل 

اش توی  هاش هم روی دسته مبل بود. گوشی انداخته بود و یک از دست

چرخوندش. حواسش کامالً پرت بود. به  ود و مدام می دست دیگش ب

ها روی تیپش نگاه کردم. موهاش رو باالیی داده بود؛ اما کمی از اون

صورتش ریخته بودن. کت و شلواری مشکی با پیرهنی سفید و پاپیون 

اش بهم جلب بشه.  مشکی به تن داشت. جلوی روش وایستادم که توجه

 اه، اما پر از تحسینی بهم انداخت. سرش رو باال آورد و نگاه کوت

 بریم؟ -

سری تکون دادم که از جاش بلند شد و موبایلش رو توی جیبش 

سمت ماشینم رفتیم. وقتی  گذاشت. با هم از خونه خارج شدیم و به 

حرکت کرد، به خودم جرأت دادم تا کمی بیشتر در مورد مهمونی بدونم؛  

 برای همین به سمتش برگشتم. 

 ه هم قرار بیان؟خسرو و بقی -



کرد، خیلی که دنده رو عوض می نگاهی به من انداخت و درحالینیم 

 کوتاه گفت: 

 نه.  -

 مشکلی نیست که من به عنوان همرات بیام؟  -

 چه مشکلی؟ -

 کمی مردد بودم:

 خب... اگه پریا...  -

 ی منظورم شد: خودش متوجه

راستی سارینا، این ها اصالً حواسشون به من نیست. نگران نباش؛ اون -

مهمونی با مهمونی قبلی کامالً فرق داره؛ پس حواست رو جمع کن.  

 برمت! که دارم با خودم می کاری نکن که پشیمون بشم از این

ی همه چیز شده بودم؛ پس دیگه  مطیعانه سرم رو تکون دادم. متوجه

مسیر رو در سکوت  نیازی به سؤال پرسیدن نبود. برای همین ادامه

های زیادی توی اون کردیم. وارد باغ بزرگی شدیم که ماشین  سپری 

پارک بودن. صدای آهنگ خیلی زیاد بود و از افرادی که داخل خونه  



شدن، فهمیدم که این مهمونی کامالً با قبلی فرق داره. از ماشین  می 

پیاده شدیم و آرتین بعد از قفل کردن درها کنارم قرار گرفت و بازوش 

ی منظورش شدم و بازوش رو گرفتم. با هم وارد  متوجهرو سمتم گرفت.  

خونه شدیم. همه جا تاریک بود و فقط نورهای کمی توی وسط سالن  

رقص مشخص بود. به همراه آرتین به سمت میزی رفتیم و روی اون 

رقصیدن، نگاه کردم. کمی به  هایی که در کنار هم می نشستیم. به جوون

 زمه کردم: آرتین نزدیک شدم و توی گوشش زم

 پس میزبان کجاست؟ -

 آرتین شونه باال انداخت و مثل من در گوشم گفت:  

 احتمااًل مشغول...  -

ی منظورش شدم و هایی که توی جشن بودن، نگاه کرد. متوجهبه جوون

ام بلند شدم و بارونی زرشکی رنگم رو از سکوت کردم. از روی صندلی

. من توی مهمونی خسرو هم داشتمتن خارج کردم؛ اما شالم رو بر نمی

ام شالم رو برنداشته بودم، چه برسه به همچین مهمونی! روی صندلی 

نشستم که پسری جوون با چند لیوان پر از نوشیدنی به سمتمون آمد.  

اول به من تعارف کرد که رد کردم و بعد به آرتین تعارف کرد، آرتین  



  پیانو  صدای  نگفتم.ها رو برداشت. تعجب کردم؛ اما چیزی یکی از لیوان

.  آمدند سالن وسط به رقص برای  بیشتری  افراد و شد پخش فضا در

  که گرفت  سمتم  به رو دستش. خورد دستش در نوشیدنی از کمی آرتین

ب نگاهش کردم. با ابرو به وسط سالن اشاره کرد. دستم رو توی تعج با

همچین  بار نبود که توی  دستش گذاشتم و به وسط سالن رفتم. اولین 

رقصیدم، اون هم بار بود که با پسری میهایی بودم؛ ولی اولینمهمونی 

پسری مثل آرتین! دست راستم رو که از استرس یخ کرده بود، توی 

دستش گرفت. دست اون برعکس دست من گرم بود. دست چپم رو 

اش گذاشت و بعد دست چپ خودش رو هم پشت  گرفت و روی شونه

تر کرد که باعث شد  به خودش نزدیک کمرم گذاشت و کمی من رو

که حتی  های قرمزش نگاه کردم و بدون اینتر ببینمش. به چشمواضح

خودم هم متوجه باشم، باهاش همراه شدم. با صدای پیانو به آرومی 

شد و دوباره همون هایی قطع میخوردیم. نور سالن برای ثانیه تکون می

ن دستش رو باال آورد که کرد. آرتینور کم فضای سالن رو روشن می 

باعث شد چرخی بزنم و از پشت من رو به خودش چسبوند.  بعد دوباره  

  آرتین های چشم و به حالت قبل برگشتیم؛ اما هنوز هم صورت من داغ

کم صدای آهنگ کم شد و نورهای سالن کمی بیشتر   -ملتهب بود. کم



ونستم تکون تشد؛ اما من هنوز هم نمی کم و کمتر می  -شدند. صداها کم 

ی شیرینی فرو رفته بودم. بعد از چند دقیقه هر دو به بخورم. توی خلسه

هایی که روش نشسته بودیم، رفتیم.  خودمون اومدیم و به سمت صندلی

سوخت و ضربان قلبم باال رفته بود. انگار تازه یادم هام کمی میگونه 

دن به صورت اومده بود که چه کارهایی انجام داده بودم. توان نگاه کر

زد. زیر چشمی نگاهی به و اون هم باهام حرف نمی آرتین رو نداشتم 

اش نشسته بود، کردم. همین کار باعث شد  آرتین که کالفه روی صندلی

قلبم تندتر بزنه. سریع نگاه از صورت آرتین گرفتم و با صدایی که سعی  

 کردم معمولی به نظر برسه، گفتم:  می 

 خسته شدم. میشه بریم؟ من خیلی  -

اش بلند شد. من هم از روی  ی آرومی گفت و از روی صندلی آرتین باشه 

جا خارج شدیم.  ام از اونام بلند شدم و بعد از پوشیدن بارونی صندلی 

دفعه نتونستم بازوی آرتین رو بگیرم و حتی با فاصله از هم راه  این

وار شد و حرف سوار شدم. آرتین هم سرفتیم. به ماشین رسیدیم و بی می 

در سکوت مشغول رانندگی شد. حرفی برای گفتم نداشتم و خسته هم  

بودم؛ برای همین سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم و بعد از چند 



 هام شد.دقیقه خواب مهمون چشم

*** 

 )آرتین( 

ماشین رو داخل حیاط پارک کردم و به سمت سارینا برگشتم. دست  

نزدیک شدم و با   ادم. کمی بهشاش تکیه دراستم رو به پشت صندلی 

که مثل چند ساعت دست چپم صورتش رو نوازش کردم. قبل از این

پیش کنترل خودم رو از دست بدم، دستم رو عقب کشیدم. خواستم  

بیدارش کنم؛ اما دلم نیومد. از ماشین پیاده شدم و به آرومی در سمت  

شه؛ اما  سارینا رو باز کردم که باعث شد کمی به سمت بیرون خم ب

سریع گرفتمش و در یک حرکت بلندش کردم. درهای ماشین رو قفل  

کردم و به سمت خونه حرکت کردم. وارد خونه که شدم، فقط نور کمی 

ها باال رفتم و جلوی در اتاق اومد. از پلهروشن بود و صدایی هم نمی 

سارینا وایستادم. به سختی در اتاقش رو باز کردم و وارد شدم. نگاه 

یی به اتاقش که مثل همیشه تمیز بود، کردم و سارینا رو به سمت گذرا

اش رو از تنش در تختش بردم. سارینا رو روی تخت گذاشتم و بارونی

آوردم. برای در آوردن شالش کمی مردد بودم؛ اما باألخره اون رو هم از 



سرش درآوردم. پتو رو روش کشیدم و بعد از خاموش کردن برق از  

 م.اتاقش خارج شد 

*** 

قدر سرم شلوغ بود که یک هفته گذشته بود و من در این یک هفته اون

تونستم درست بخوابم. کارهای معامله، پیدا کردن سندها و حتی نمی 

شد به  حتی پیدا کسی که دو بار قصد جونمون رو کرده بود، باعث می 

سختی فرصت استراحت پیدا کنم. با خستگی از شرکت خارج شدم و 

ماشینم شدم. پشت چراغ قرمز ایستادم و به پاساژ کنارم نگاه  سوار 

تونستم به درستی  ها نمیکردم. پاساژ شیکی بود؛ اما به جز یکی از مغازه

هام سری به مغازه انداختم و خواستم چشم  -بیرون رو ببینم. نگاهی سر

ام رو جلب کرد. ماشین رو رو رو از مغازه بگیرم که گردنبندی توجه

ی پارک کردم و وارد مغازه شدم. فروشنده که پسر جوونی بود، با  اگوشه 

 دیدنم از جاش بلند شد. 

 خوش اومدید.  -

 سری تکون دادم و به همون گردنبند اشاره کردم. 



 میشه اون رو بدید؟ -

که از ویترین مغازه در  پسری به سمت گردنبند رفت و بعد از این

گاه کردم. گردنبندی با طرح آوردش، جلوم گذاشت. با دقت به گردنبند ن 

خورشید و به رنگ طالیی. دستی به گردنبد کشیدم که با صدای پسر 

 هاش نگاه کردم. نگاه از گردنبند گرفتم و به چشم 

 ی خوبی دارید؛ خانومتون حتماً خوششون میاد! سلیقه  -

دار های پسر، پول گردنبند رو حساب کردم. مغازهتوجه به تعریفبی 

ل جعبه گذاشت و به دستم داد. از مغازه خارج شدم و به گردنبد رو داخ

دونستم برای چی همچین چیزی رو  ی توی دستم نگاه کردم. نمیجعبه

دونستم با دیدن گردنبند تنها شخصی که توی خریده بودم؛ فقط می 

رو  ذهنم نقش بست، فقط یک نفر بود. به سمت ماشین رفتم. جعبه 

 و به سمت خونه حرکت کردم. روی صندلی کمک راننده گذاشتم 

*** 

 )سارینا(

دیدم.  یک هفته گذشته و من در این یک هفته آرتین رو به ندرت می 



تونستیم همدیگه رو ببینم. اوایل آبان بود حتی توی شرکت عم زیاد نمی 

رفتم. حتی  می  شد و من هم کمتر از خونه بیرونو هوا هر روز سردتر می

ی سفید تخت نگاه کردم و توی دلم لحفه به دیدن هم نرفته بودم. به م

قدر دل تنگ آرتین و غرورش بودم. دلتنگ  به خودم اعتراف کردم که چه

ام گذاشته بود.  ب تنهایی سرش رو روی شونه آرتینی که مثل پسر بچه

های کنم، قلبم مثل دختر بچهدلتنگ پسری که وقتی بهش نگاه می 

ظر همه سرسخت و  گیره. پسری که از نهجده ساله ضربان می 

پذیر و دونم که اون هم در اعماق قلبش آسیب نفوذناپذیره؛ ولی من می 

احساساتی هست. من دلتنگ پسری شدم که برای اولین بار تونست من  

ی تهدیدها و ها، همهی تفاوترو عاشق خودش کنه. با وجود همه

هاش، باز هم تونست کاری کنه که عاشقش بشم. نفس عمیقی  بداخالقی

اومد، با دست پس زدم. کشیدم و قطره اشکی رو که از چشمم پایین می 

 براشون رو ماجراها این ی همه  و بابام و  مامان خاک سر  خواستم برممی 

برای تنها رفتن نداشتم. از روی تخت بلند شدم و  توانی اما کنم؛ تعریف

روی زمین نشستم. پاهام رو توی شکمم جمع کردم و سرم رو روی 

اومد و کمی پاهام گذاشتم. توی دلم دعا کردم که ای کاش آرتین می 

کرد! با صدای در سرم رو بلند کردم و با تعجب به  این تنهایی کم می



گاه کردم. انگار خدا صدام رو شنیده  آرتین که جلوی در ایستاده بود ن

کرد، هام نگاه می بود. روی زانو نشستم و به آرتین که با بهت به چشم

نگاه کردم. آرتین به سرعت به سمتم اومد و جلوی پاهام زانو زد. با  

ای شکست. به بازوهای آرتین هام افتادم و بغض دیگهدیدنش یاد دلتنگی

 دم: چنگ زدم که صدای نگرانش رو شنی

 شده سارینا؟چی -

کردم و به بازوی آرتین چنگ تونستم حرفی بزنم. فقط گریه می نمی

زدم. آرتین من رو بغل کرد و کمی روی موهام رو نوازش کرد. هیچ  می 

شد تا کمی بهتر خودم رو خالی کنم. گریه زد و این باعث می حرفی نمی

که کمی از این کشیدم. بعدکردم و بوی عطر آرتین رو به مشامم می می 

آروم شدم، از بغل آرتین بیرون اومدم و با خجالت سرم رو پایین 

هام رو پاک کردم. چند ثانیه در سکوت گذشت تا باألخره  انداختم. اشک

 آرتین سکوت رو شکست: 

 کردی؟ خوای بگی برای چی گریه می نمی  -

 بهش نگاه نکردم؛ فقط خیلی آروم گفتم: 



 بابام تنگ شده بود! دلم برای مامان و  -

 آرتین چند لحظه چیزی نگفت و بعد صدای نفس عمیقش رو شنیدم. 

 آخه دختر، همچین چیزی گریه کردن داره؟  -

ای کرد شرمنده نگاهش کردم و دوباره سرم رو زیر انداختم. آرتین خنده 

 و گفت: 

خواد برای همچین چیزی خجالت بکشی. پاشو  خوب حاال، نمیخیلی -

 برمت! دم می حاضر شو، خو

با خنده و قدردانی نگاهش کردم و از جام بلند شدم. به سمت سرویس  

ی رفتم تا آبی به صورتم بزنم. وقتی از سرویس که خارج شدم، متوجه 

ای روی تخت شدم. به سمت جعبه رفتم و از روی تخت برش جعبه

داشتم و داخلش رو باز کردم. گردنبند خورشید طالیی رنگی داخل 

دونستم که این . ناخودآگاه لبخندی روی لبم نقش بست. می جعبه بود

گردنبند از طرف چه کسی برام فرستاده شده! گردنبند رو از جعبه خارج 

کردم و به هر سختی بود، گردنم انداختم. دستی به گردنبند کشیدم و 

هام رفتم تا هر چه دوباره لبخندی روی لبم نشست. به سمت کمد لباس



شم. لباس سفید و شلوار مشکی تنگی پوشیدم و بارونی  تر آماده بسریع

های مشکی هم پوشیدم و بعد از کرمی رنگی هم تنم کردم. کفش 

پوشیدن شال طوسی رنگ به سمت میز آرایشم رفتم. کمی آرایش کردم 

ای رنگم، از اتاق خارج شدم. آرتین به  و بعد از برداشتن کیف سکه 

کرد. به سمتش رفتم و جلوش می  ماشینش تکیه داده بود و به من نگاه

ایستادم. با دیدن من چند لحظه فقط نگاهم کرد و بعد نگاهش روی 

گردنم ثابت موند. از قصد شالم رو جوری انداخته بودم که گردنبد کامالً  

هام نگاه  توی چشم باشه. آرتین نگاهش رو از گردنبند گرفت و به چشم 

که من فرصت تجزیه و  از این کرد. نگاهش خاص و معنادار بود؛ اما قبل 

تحلیلش رو پیدا کنم، به سمت در راننده رفت و سوار شد. من هم سوار 

 شدم و به بیرون نگاه کردم. 

فروشی وایستاد و بعد از خریدن ی گلبین راه آرتین جلوی یک مغازه

دسته گلی که باعث تعجب و شادی من شد، به سمت بهشت زهرا  

 حرکت کرد.  

*** 

ر و مادرم نشستم و دستی به قبر کشیدم. آرتین آبی روی  کنار قبر پد



قبرها ریخت و بعد از گذاشت گل و خوندن فاتحه، از قبرها فاصله گرفت.  

ازش ممنون بودم که اجازه داده بود کمی خلوت کنم. دستی روی 

 ام چکید. های خیس و سرد قبرها کشیدم و قطره اشکی از گونه سنگ

بابای مهربونم! ببینید، تک دخترتون  سالم مامان خوشگلم، سالم -

 اومده. 

نگاهی به آرتین که به دست به سینه به درخت تکیه داه بود، کردم. 

 روح نگاه کردم.های بیدوباره به سنگ

دفعه تنها نیومدم. اگه بدونید این چند وقت چی بهم  ببینید این -

 دونید من یاد گرفتم با اسلحه کار کنم؟ گذشت. می 

 گ قبر پدرم کشیدم. دستی به سن

بابا، نیستی ببینی دخترت جاسوس شده و داره کاری که تو نصفه ول  -

 کردی رو ادامه میده! 

 دفعه دستی به سنگ قبر مادرم کشیدم.  این

کدوم از پسرهای دنیا نشون گفتی تو رو به هیچمامان، یادته بهم می  -

 نیستی  خوای مثل گل از من محافظت کنی. حاال گفتی می نمیدم؟ نمی 



کنم. نیستی که  که ببینی من دارم با چهار تا مرد توی خونه زندگی می 

گذاشتی یه خار توی دستش بره، حاال ببینی دخترت دختری که نمی

جوری دلش شکسته. آره مامان، من عاشق شدم؛ اون هم عاشق چه

 مردی که از زمین تا آسمون با هم فرق داریم!

ودم. فقط وقتی به خودم اومدم که قدر توی اون حال بدونم چهنمی

های نگران بهم نگاه  ام نشسته بود و با چشمدست آرتین روی شونه 

کرد. آرتین بازوم رو گرفت و سعی کرد بلندم کنه. از جام بلند شدم،  می 

هام رو پاک کردم. آرتین بطری آبی هام رو تکون دادم و اشککمی لباس

م. کمی آب خوردم و وقتی به دستم داد که زیر لبی ازش تشکر کرد

 صدام از حالت گرفته در اومد، گفتم:  

کنم که ای کاش این قبرها خالی ها دعا میدونی، بعضی وقت می  -

 باشن! 

لبخند تلخی زدم و نگاهی به قبرها کردم. صدای پر از شوق آرتین رو 

 شنیدم: 

 اآلن چی گفتی؟ -



 تاق داشت. با تعجب بهش نگاه کردم. صورتش حاال پیشگیرانه و مش

 کنم کاش این قبرها خالی باشن! گفتم دعا می  -

 : گفت و کوبید هم به هاش روآرتین با شادی دست 

 آره، همینه! قبر خالی! -

 با تعجب گفتم: 

 آرتین، خوبی؟  -

 ی مثبت تکون داد. آرتین با خوشحالی سری به نشونه

 برگردی؟ببخشید سارینا، من یه کار مهم دارم. میشه خودت تنها  -

هاش کمی دلخور شدم؛ اما به روی خودم نیاوردم و در عوض سر از حرف

شد، خداحافظی  که با شادی از من دور می تکون دادم. آرتین درحالی

کرد. از حرکاتش متعجب شده بودم. برای بار آخر به سنگ قبرها نگاه  

 کردم و بعد به راه افتادم. کمی که از قبرها دور شدم. فهمیدم اصالً

جا خارج بشم. خواستم برگردم به جایی که  طور باید از اوندونم چهنمی

قبل از اون بودم؛ اما هنوز یک قدم بیشتر بر نداشته بودم که درد بدی 

. بعد جلوی صورتم گرفتم  توی سرم پیچید. دستم رو روی سرم گذاشتم 



 و گفتم: 

 خون! -

 هام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدم. و بعد چشم

*** 

 )آرتین( 

به سام زنگ زده بودم و گفته بودم با آخرین سرعت ممکن خودش رو  

سنگ قبر نگاه کردم اسم خسرو  به برسونه. به قبر مورد نظرم رسیدم.

شد. پوزخندی زدم و سعی کردم کمی مهرگان به خوبی روش دیده می

سنگ قبر رو جابه جا کنم در کمال تعجب تکون خورد. سنگ خیلی 

تونستم به تنهایی تکونش بدم؛ برای همین تصمیم نمیسنگین بود و 

گرفتم منتظر سام بمونم. کنار قبر پدر و مادرم نشستم و به سنگ قبرها  

نگاه کردم. خشایار مهرگان و پروانه امیری. لبخند تلخی زدم و دستی به  

جا نیام، ها کشیدم. قسم خورده بودم تا پایان این ماجرا اینسنگ قبر 

ام قرار گرفت. نفس عمیقی کشیدم که دستی روی شونهولی حاال... 

برگشتم و سه جفت چشم نگران رو دیدم. از جا بلند شدم و با صدایی 



 که کمی گرفته بود، گفتم: 

 تون اومدید؟ برای چی همه -

 سام خواست حرفی بزنه که فرزین زودتر جواب داد:

 وقتی زنگ زدی، ما پیش سام بودیم. -

م رو از فرزین گرفتم و به سنگ قبر ها دادم. به  سری تکون دادم. نگاه 

 سمت قبر خالی خسرو حرکت کردم که سام با کنجکاوی گفت: 

 جریان چیه؟  -

 نگاهش که به سنگ قبر و اسم روش افتاد، با تعجب به سمتم برگشت: 

 این چیه؟ -

 پوزخندی زدم و به سام نگاه کردم.

 رد گم کنی!  -

ی منظورم شد و حرفی نزد. با اشاره سر بهشون فهموندم که  متوجه

کمکم کنن تا سنگ قبر رو تکون بدم. بعد از کمی تالش باألخره موفق 

شدیم و تونستیم سنگ قبر رو از جاش بلند کنیم. پریدم توی قبر که 



 صدای سام اومد: 

 کنی؟کار می چی -

 توجه به سام، رو به کیارش گفتم:  بی 

 باشه کسی نبینتمون! حواست -

ها رو کیارش سری تکون داد و مشغول تماشای اطراف شد. کمی از خاک

جا کردم که متوجه شئ سبز رنگی شدم. صدای سارینا با دست جابه 

کنم که ای کاش این  ها دعا میدونی، بعضی وقت می "توی سرم پیچید: 

ا  ها رو کنار زدم و ببا سرعت بیشتری خاک  "قبرها خالی باشن!

ای رو که روی زمین بود، توی دست گرفتم. نگاهی به  خوشحالی پوشه 

کردن، فرزین و سام که باالی قبر ایستاده بودن و با کنجکاوی نگاهم می 

کردم. دستم رو دراز کردم که سام دستم رو گرفت و کمک کرد از قبر  

بیرون بیام. کمی از شلوارم خاکی شده بود که با دست مشغول تمیز 

 دم. صدای متعجب سام رو شنیدم که گفت: کردنش ش

 ها چیه؟این -

 .لبخند پیروزمندانه و پرغروری زدم



 گشتیم! مدارکی که دنبالش می  -

ای هر سه با تعجب به من نگاه کردن و بعد با خوشحالی به هم لحظه

 نگاه کردن. فرزین نفسی از سر آسودگی کشید و گفت:  

 جاست؟اینطوری فهمیدی چه -

ای که سارینا گفت؛ برای همین با  خواستم بگم از روی جملهنمی

 خیالی گفتم: بی 

 حدس زدم. -

 مدارک رو به سمت سام گرفتم. 

 کار کنی! دونی باید چی خودت که می -

سام سری تکون داد و مدارک رو از دستم گرفت. بعد دوباره چهار نفری 

جا خارج مراه هم از اونسنگ قبر رو سر جای اولش گذاشتیم و به ه

دونستم اگه سارینا خبر رو بشنوه خوشحال میشه برای همین  شدیم. می 

 العملش رو ببینم. تر به خونه برسم و عکسدوست داشتم هر چه سریع

*** 



 )سارینا(

هام رو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. اتاق تاریکی بود و فقط یک  چشم

کرد. هام بدجور درد میبود. دست المپ کم نور باالی سر من روشن 

هام با طناب به  هام رو تکون دادم و به پشت سرم نگاه کردم. دست دست

ستون بسته شده بود. استرس و ترس همزمان به سمتم هجوم آوردن. 

نفس عمیقی کشیدم. سعی آروم باشم و کمی فکر کنم؛ اما از ترس زیاد  

از چند نفس عمیق کمی به  تونستم افکارم رو کنار هم بگذارم. بعد نمی

ام رو به یاد آوردم. من و آرتین،  خودم مسلط شدم و موقعیت قبلی

خواستم برگردم که دردی توی قبرستون، رفتار عجیب آرتین! یادمه می 

سرم پیچید. با یادآوری اتفاقات سرم دوباره درد گرفت. کمی سرم رو به 

د من رو دزدیده  که کی ممکن بوستون تکیه دادم و فکر کردم به این

باشه؟ اما هر چی فکر کردم کمتر به نتیجه رسیدم. درد سرم بیش از حد 

بود؛ اما ترسم حتی از اون هم بیشتر بود. از درد اشکی از چشمم افتاد. 

تونستم به خوبی آب دهنم رو هام از ترس یخ کرده بود و نمیدست

و تنها هام رو بگیرم تونستم جلوی ریزش اشکقورت بدم. حتی نمی

 اومد، داد زدن بود:کاری که از دستم بر می 



 جا هست؟ شما کی هستید؟ آهای! با شمام. آهای! کسی اون -

صدایی نیومد که ناامید شدم و سرم رو کمی بیشتر به ستون چسبوندم.  

دونه من رو دزدیدن؟ اصالً ساعت چنده؟ به یاد آرتین افتادم. یعنی می 

دونستم آرتین اگه بفهمه نم یا نه! نمی حتی نمی دونستم هنوز توی تهرا

کنه. نباید بهش فکر کنم. اون خوش من رو دزدین چه احساسی پیدا می 

هامه؛ اما ازش متنفر نبودم. هنوز هم دوستش  مسبب همه بدبختی 

ام سر خورد؛  داشتم و امیدوار هم بودم دنبالم بگرده. قطره اشکی از گونه 

خاطر درد تنهایی! آهی کشیدم که در اما نه به خاطر درد سرم، بلکه به  

 همون لحظه در باز شد و به دنبالش صدای مردی اومد.

 باألخره به هوش اومدی!  -

 روم بود نگاه کردم. با تردید سرم رو باال آوردم و به مردی که روبه

*** 

 )آرتین( 

یک روز گذشته بود؛ اما هنوز هم خبری از سارینا نشده بود. به دوستش  

، اما اون هم خبری نداشت. هیچ جا نبود و تلفنش هم سر زده بودم



دونستم کجا رو باید بگردم. شدم. نمیداد. داشتم دیوونه می جواب نمی

دونستم زنده هست یا... فکری که از سرم گذشت باعث شد  حتی نمی 

هام رو مشت کنم به میز جلوم بکوبم. با این کارم سام با ترس دست

نگاه کرد. میزی چوبی بود و برای همین   سرش رو باال آورد و به من

اتفاقی نیوفتاده بود؛ اما دست من کبود شده بود. سام با دیدن دستم 

 سراسیمه به سمتم اومد و دست راستم رو گرفت. 

 کنی پسر؟ کار می آرتین، داری چی -

دستی توی موهام کشیدم و جوابش رو ندادم. از جام بلند شدم. به 

رون خیره شدم. نفس عمیقی کشیدم و به سام  سمت پنجره رفتم و به بی

 نگاه کردم. 

 دونم اگه اگه اتفاقی براش بیوفته... سام، من نمی  -

ی حرفم رو ادامه ندادم. همین اآلن هم بیش از حد ضایع بازی بقیه 

 درآورده بودم؛ اما حالم دست خودم نبود. سام لبخند مهربونی زد:  

 نگران نباش، من مطمئنم حالش خوبه!  -

 با درموندگی نگاهش کردم. 



 قدر مطمئنی؟ از کجا این -

 سام خنده آرومی کرد.

 آخه کسی حریف زبون اون نمیشه! -

 ام نشستم. منم خنده آروم و کوتاهی کردم و سر جای قبلی

 شد؟مدارک چی -

 همون کاری رو که خواستی کردم! -

اآلن حالش  سری تکون دادم و دوباره ذهنم به سمت سارینا رفت. یعنی 

خبری همچین  دونستم کدوم از خدا بی طور بود؟ کجا بود؟ اگه می چه

دونستم که سارینا برای من با  گذاشتم. می اش میکاری کرده، عمراً زنده 

ی همه فرق داره! صدای در باعث شد از افکارم خارج بشم. سام اجازه

در درگاه   ورود داد. بعد از چند لحظه در باز شد و قامت فرزین و کیارش

 در نمایان شد. به سرعت از جا بلند شدم. 

 چیزی فهمیدید؟ -

 کیارش سرش رو زیر انداخت و با صدای ناامیدی گفت: 



 نه، هیچ خبری نیست!  -

ناامید شدم و سرم رو زیر انداختم؛ اما با شنیدن صدای فرزین امیدوارانه  

 سرم رو باال آوردم.

 تم براتون جالب باشه! اما یه چیزهایی فهمیدیم که شاید دونس -

 چی فهمیدید؟ -

ها فرزین و کیارش وارد شدن و در رو پشت سرشون بستن. روی مبل 

 نشستن. مشتاقانه گفتم: 

 خب، چی فمیدید؟ بگو دیگه!  -

شد، برام باارزش بود. فرزین نفس  هر خبری که به سارینا مربوط می

 عمیقی کشید و شروع کرد:

 حمله شده بود؟  اون موقع رو یادته که به خونه -

 ی آره تکون دادم که ادامه داد:سری به نشونه 

ی بزرگ داشتیم؛ ولی فقط چند نفر از ما فردای اون روز یک معامله -

 اون معامله خبر داشتن! 



 کالفه گفتم: 

 فرزین، لطفاً برو سر اصل مطلب. -

 فرزین اخمی کرد.

 هام با دقت گوش بده و فکر کن! ی حرفآرتین، به همه  -

اومد که فرزین رو جدی ببینم؛ برای همین با دقت به  پیش می  کم

 هاش گوش دادم. حرف

طور که گفتم، اون روز فقط چند نفر از معامله خبر داشتن. همون -

موقعی که توی جنگل بهتون حمله شد هم فقط افراد کمی خبر داشتن  

 که شما رفتید. درسته؟

شدم. فرزین  میی منظورش نبا حالت گنگی نگاهش کردم. متوجه

 خواست حرفی بزنه که سام زودتر گفت: 

دونی که این اطالعت ممکنه به بیرون هم درز  خودت هم می فرزین،  -

 کنه! 

 فرزین با جدیت کامل گفت: 



نکنه یادت رفته که خسرو همیشه حواسش به این چیزها هست.  -

 وقت حاال... وقت خبری به بیرون درز نکرده؛ اونهیچ

 ادامه داد: پوزخندی زد و 

 دونی که واقعیت چیه. نه؟ سام، خودت هم می  -

سام نگاهش رو زیر انداخت و حرفی نزد. با حالت گنگی به سام نگاه 

 کردم که گفت: 

طوری بگم از آرتین، انگار هنوز متوجه نشدی که ماجرا چیه! بذار این -

نفر خبر ی این جریانات، فقط خسرو، بهراد، پوریا، پریا و ما چهار همه

 داشتیم! 

ها کار ط اینهای سام مخم سوت کشید. یعنی همهبا شنیدن حرف 

 نه، امکان نداره! با صدای بلندی فریاد زدم:  -خسرو هست؟ نه

 امکان نداره.  -

هام گرفتم و نفس عمیقی کشیدم. کمی که به خودم  سرم رو بین دست

 گفتم:   ای مسلط شدم، دوباره سرم رو باال گرفتم و با صدای کالفه



 این جریان باشه برای بعد. بهتره اول سارینا رو پیدا کنیم!  -

 کیارش پوزخندی زد: 

 خوای بدونی اون چهار تا اآلن کجا هستن؟یعنی میگی نمی -

کدوم از اون  کمرم از فکرهایی که توی سرم بود، خم شد. دعا کردم هیچ

همه   فکرهایی که توی سرم هست، واقعی نباشه؛ اما با صدای فرزین

 کامالً نامید شدم. 

من و کیارش متوجه شدیم از روزی که سارینا گم شده، خسرو و  -

 ! اطرافیانش هم پیداشون نیست 

 کیارش ادامه داد: 

کدوم از افراد خسرو رو نتونستیم پیدا  های خودمون هیچبه جز محافظ  -

 ی بهراد هم کسی نبود! کنیم؛ حتی خونه 

یک بار دیگه خسرو موفق شده بود یکی از دیگه جونی برام نمونده بود. 

عزیزهام رو از من بگیره و من نتونستم جلوش رو بگیرم. نتونستم از 

سارینا محافظت کنم. مطمئن بودم که سارینا پیش خسرو هست؛ اما دعا  

 کردم حداقل سالم باشه. 



*** 

 )سارینا(

کرد، با دیدن خسرو که لبخند زشتی به لب داشت و به من نگاه می 

رزی در بدنم افتاد؛ اما سعی کردم خودم رو کنترل کنم. خسرو وارد شد ل

خواستم عصبانی  و در هم پشت سرش بسته شد. با صدایی که مثالً می 

 نشون بده، گفتم: 

 کنم؟ آرتین اگه... کار می جا چیاین چه رفتاری هست؟ من این  -

 تر شد و گفت: پوزخندش پررنگ

 بکنه؟!  تونهکار می فکر کردی اون چی -

هاش نور امیدی در دلم روشن شد. پس آرتین توی این با شنیدن حرف 

 ماجرا نقشی نداشت. 

 با فاصله از من ایستاد.

 شجاعتت به بابات رفته!  -

با شنیدن حرفش کل بدنم یخ کرد و با دیدن تغییر رنگ صورت من،  



 ولی صورتت شبیه مادرته! -تر شد: پوزخندش پررنگ

چشمم به زمین افتاد. سرم رو زیر انداختم که  ی قطره اشکی از گوشه

 صداش رو شنیدم:  

همون موقع که فهمیدم زنده موندی، باید کار تو رو هم تموم  -

 کردم!می 

ای به پهلوم زد که از درد زانوهام رو توی شکمم جمع با پاش ضربه 

 کردم. با داد گفت: 

 ها؟  من رو چی فرض کردی؟ -

 ای بهم زد که گوشم سوت کشید. سیلی وقتی حرفی نزدم، چنان 

 زنی به موش مُردگی؟حاال دیگه خودت رو می -

 به خودش اشاره کرد و قهقهه زد. 

خواستی از من انتقام بگیری؟ فکر کردی خیلی بازیگر خوبی  می  -

 هستی؟

 ای به شکمم زد.ضربه 



 جواب بده!  -

 با صدایی که از گریه گرفته بود، گفتم: 

 از کجا فمیدی؟ -

 باره قهقهه زد.دو

تونی من رو بازی بدی؟ دختر جون! من  قدر راحت می کنی اینفکر می  -

خوای سر من کاله  وقت تو میگذارم، اونیه عمر دارم سر همه کاله می 

.  لنگه می کار جای  یه که فهمیدم دیدمت، که اولی روز همون از بگذاری؟

جای کار ایراد داشت. بهراد رو   یه حتماً پس بودی؛ خوب زیادی  تو

فرستادم تحقیق کنه و بعدش فهمیدم این دختر شجاع دختر همون 

 ها پیش دستور قتلش رو دادم!افسری هست که سال 

دونست. ما فکر  همه چی تموم شده بود. از اول همه چیز رو می

 داد.دیم؛ اما اون داشت ما رو بازی میکردیم داریم اون رو بازی میمی 

 ی برام زد. دست

 ولی واقعاً خوب بازی کردی! -



 بارید، گفت:  بعد با لحنی که شرارت ازش می

البته دو بار سعی کردم بکشمت که موفق نشدم؛ ولی بعد متوجه شدم   -

باید بلهات کاری کنم تا دیگه کسی جرأت نکنه سر خسرو مهرگان کاله  

 بگذاره. برای همین... 

 لبخندی شیطانی زد.

 هام کنم! صمیم گرفتم تو رو هم تبدیل به یکی از جنس برای همین ت -

با شنیدن حرفش جهش خون به صورتم رو احساس کردم. تمام تنفرم 

 رو توی صورتم ریختم و با صدای کامالً عصبانی گفتم: 

 آشغال عوضی!  -

ای به در زد که در باز شد. خسرو  پوزخندی زد و به سمت در رفت. ضربه 

 ی که جلوی در بودن، گفت: رو به یکی از اون مردهای

 روی نکنید! سپرمش دست شما، فقط زیادهمی  -

بعد بدون نگاه کردن به من از اتاق خارج شد. بعد از خروج خسرو از 

اتاق، سه مرد هیکلی وارد اتاق شدن. هر سه به سمتم اومدن و با مشت 

جون روی زمین افتادم، به  و لگد ازم پذیرایی کردن. وقتی کامالً بی 



در رفتن و از اتاق خارج شدن. از دردی که توی وجودم بود،  سمت

 کم هیچی نفهمیدم.    -هام سیاهی رفت و کمچشم

*** 

. نگران نگاهم کرد و هام رو که باز کردم، پوریا رو باالی سرم دیدمچشم

 با مهربونی گفت: 

 حالت خوبه؟ -

بدنم درد  قدر کتکم زده بودن که تموم تونستم حرف بزنم. اونحتی نمی 

دونستم که پوریا هم تو این ماجراها نقش داره یا نه! اما کرد. نمیمی 

 صدای توی سرم بهم تشر زد: 

 کرد؟ کار می جا چیاگه خبر نداشت، این -

دردی توی پهلوی پیچید که باعث شد دست از فکر کردن بکشم. صورتم 

 رو از درد جمع کردم که صدای نگران پوریا رو شنیدم: 

 خوای دکتر خبر کنم؟ ، حالت خوبه؟ می سارینا -

 شد، گفتم:  با صدای که به سختی شنیده می 



 خیلی درد دارم! -

قدر گذشت که با  دونم چهپوریا سری تکون داد و از اتاق خارج شد. نمی 

مردی وارد اتاق شد. مرد به سمتم اومد و از توی کیفش چند تا وسایلی 

به سمتم اومد و مشغول معاینه در آورد که متوجه شدم دکتره. اون مرد 

 گفت: شنیدم که می شد. صدای پوریا رو می

 روی نکنه!بهش گفته بودم زیاده -

 نگاهی به من کرد و بعد با عصبانیت زیر لب گفت: 

 لعنتی!  -

  بلند جاش از دکتر. داره خبر ماجرا کل از که هاش مشخص بوداز حرف

ج شد. پوریا به سمتم اومد خار اتاق از پوریا  به سفارش کمی از بعد و شد

و خواست صورتم رو نوازش کنه که سرم رو برگردوندم. خواست حرفی 

 خیال بهراد نمایان شد. ی بی بزنه که در باز شد و چهره

 خیالی تمام گفت: بهراد با بی 

 به هوش اومد؟ -



 پوریا عصبی به سمتش رفت. 

یی سر این دختره دید؟ مگه من نگفته بودم نباید بالطوری قول می این -

 بیاد؟

 خیال از کنارش گذشت و به سمت من اومد. بهراد بی 

 قرار نیست هر چی تو میگی رو انجام بدیم!  -

 پوریا با این شنیدن حرفش از شدت عصبانیت قرمز شد. 

 من برای این دختر کلی پول دادم. -

با شنیدن این حرفش با بهت نگاهش کردم که صدای آرتین توی سرم 

 پیچید. 

 های درستی نیستن! ها آدماین -

های آرتین شدم. پشیمون بودم که به حرفش گوش ی حرفحاال متوجه

نکردم. حاضر بودم بمیرم تا با همچین عوضی برم. خسرو گفته که کاری 

کنه؛ حق هم داشت، واقعاً بدتر از مرگ بود! به  بدتر از مرگ باهام می 

اه کردم. بهراد به طرف من  پوریا و بهراد که مشغول بحث با هم بودن نگ

برگشت. پوزخندی زد و بعد به پوریا اشاره کرد. پوریا به طرفم اومد و 



طناب رو باز کرد. به محض باز شدن طناب از جا بلند شدم و با پام توی  

هام رو از پشت  شکم بهراد زدم. پوریا به سرعت به سمتم اومد و دست 

هام  بکشم؛ اما اون دست هام رو از دستش بیرونگرفت. سعی کردم دست 

داد. زیر گوشم  ی همچین کاری رو بهم نمی رو محکم گرفته بود و اجازه

 گفت: 

 کنم! خودم هم درستت می  -

جونم افتاد اما نمی تونستم االن عقب   با این حرفش ترس بدی به

. بهراد از جاش بلند  دادم نشون خونسرد رو  خودمم همین برای   بکشم

بهم انداخت. بعد رو به پوریا که پشت سر من شد و نگاهی حرصی 

 ایستاده بود، گفت: 

 بریم.  -

که من رو دنبال  هام بست و بعد درحالیپوریا طناب رو دوباره دور دست

 کشوند، از اتاق بیرون رفت. تقال کردم. خودش می

 بگذار برم. ولم... -

 ای که بهراد به صورتم زد، ساکت شدم. با سیلی 



 عصبانیت داد زد: بهزاد با 

 خفه شو!  -

چیزی نگفتم و فقط سرم رو زیر انداختم. از در بزرگ خارج شدیم که 

تازه تونستم منظره مقابلم رو ببینم. تعداد زیادی ماشین و محافظ  

ها قرار داشت که افراد زیادی  مقابلمون بودند و یک ون هم وسط ماشین 

به سمتم اومد و خواست ها دورتادورش رو احاطه کرده بودن. یکی از مرد

 : شد متوقف پوریا صدای   من رو به سمت اون ون ببره که با 

 این یکی با خودمون میاد!  -

حرف سر جاش برگشت و من متوجه شدم که احتمااًل دخترها مرد بی 

باید توی اون ون باشن. به همراه پوریا به سمت ماشین دوم رفتیم. پوریا 

هم سوار شد. دو مرد هیکلی من رو داخل ماشین هل داد و خودش 

های ماشین دودی بود. متوجه شدم صندلی جلو نشسته بودن و شیشه 

که بهراد به سمت ماشین جلویی رفت و سوار شد. احتمال دادم که 

ای به دهنم بست. سرم خسرو باید داخل اون ماشین باشه. پوریا پارچه

ردم که رو به شیشه تکیه دادم و آروم اشک ریختم. توی دلم دعا ک



 آرتین موفق بشه من رو پیدا کنه. 

*** 

 )آرتین( 

گذره و من توی این مدت حتی  سه روز از وقتی سارینا دزدیده شده، می 

ترین سرنخی پیدا کنم. از شدت استرس و ترس داشتم  نتونستم کوچیک

شدم. مغزم از افکار مختلفی که این مدت در سرم بود، داغ دیوونه می

تونستم درست بخوابم و مدام به حال و روز سارینا نمیها کرده بود. شب 

خبر موندن از کسی که برات اهمیت داره واقعاً سخته.  کردم. بی فکر می 

دیروز سام کلی سرم غر زد که با این کارها چیزی درست نمیشه. باید به  

فکر خودم باشم و کمی به خودم استراحت بدم؛ اما وضعیت اون هم بهتر  

کنن سرنخی  رزین و کیارش هم با تمام توانشون سعی می از من نیست. ف

افتم سردردم کدوم موفق نمیشن. وقتی یاد پوریا میپیدا کنن؛ اما هیچ

های پذیرایی نشسته بودم و مثل این چند روز به بیشتر میشه. روی مبل 

های شخصی رو شنیدم، اما نقطه نامعلومی خیره شده بودم. صدای قدم

 از چند دقیقه با صدای سام به سمتش برگشتم: اهمیت ندادم. بعد 



 طوره داداش؟ حالت چه -

کرد خودش رو سرحال نشون بده. کنارم  صداش خسته بود؛ اما سعی می 

های در همش نگاه کردم خیال به اخم نشست و به صورتم نگاه کرد. بی 

 اش رو شنیدم: که صدای عصبی 

 باز که نخوابیدی! -

 د. جوابش رو ندادم که ادامه دا

 خیلی دوستش داری؟  -

کرد، نگاه کردم. روش نگاه می های گشاد شده به سام که به روبه با چشم

با حس سنگینی نگاهم به سمتم برگشت و وقتی صورت متعجب من رو 

 ی کوتاهی کرد. دید، خنده

 ات کامالً معلومه! طوری نگاهم نکن؛ از قیافه اون -

هام خودم رو بد جوری لو داده قراری حق با سام بود این چند وقت با بی

رو بهبودم؛ اما ترجیح دادم جواب سام رو ندم و دوباره مثل قبل به رو 

 خیره شدم. سام با صدای شیطونی گفت: 



 سکوت عالمت رضاست!  -

 ام گذاشت. نفس عمیقی کشید و دستش رو روی شونه

 کنیم! نگران نباش، من بهت قول میدم پیداش می  -

ه؛ اما باز هم چیزی نگفتم. بعد از چند دقیقه توی دلم گفتم خدا کن

 حرف از جام بلند شدم که صدای نگران سام رو شنیدم: بی 

 کجا؟ -

 خیال و خسته گفتم: بی 

 میرم یکم بخوابم.  -

 سام با لحن شادی گفت: 

 باشه داداش، برو؛ خوب بخوابی! -

که وارد اتاقم بشم، نگاهم به در بسته  به سمت اتاقم رفتم، اما قبل از این

اتاق سارینا افتاد. آهی کشیدم و به اون سمت رفتم. در رو باز کردم و 

وارد اتاق شدم. نفس عمیقی کشیدم و روی تخت سارینا نشستم. به 

ه  ای که کنارم قرار گرفتکردم که نگاهم روی جعبهاطراف اتاق نگاه می 



بود، ثابت موند. جعبه برای گردنبندی که برای سارینا خریده بودم، بود.  

در جعبه رو باز کردم و نگاهی به داخل جعبه که خالی بود، انداختم.  

مغزم جرقه زد. به سرعت از جا بلند شدم و به طبقه پایین رفتم. سام  

ام  روی مبل نشسته بود و مشغول کار با موبایلش بود. با شنیدن صدای پ

سرش رو بلند کرد و نگاهی بهم انداخت. به سرعت خودم رو بهش  

 رسوندم و نفش عمیقی کشیدم. 

 زنگ بزن به فرزین، بگو بیاد!  -

 سام با حالت گنگی نگاهم کرد. 

 برای چی؟  -

 با تحکم گفتم: 

 زنگ بزن.  -

سام به فرزین زنگ زد و گفت با آخرین سرعت خودش رو به ما برسونه.  

ساعت  ن نشست و منتظر اومدن فرزین شد. بعد از نیم بعد خودش کنار م

صدای ماشین از توی حیاط اومد و بعد از چند دقیقه فرزین رو دیدم که  

 زنان به سمتم اومد. حالش که کمی بهتر شد، گفت: نفس 



آرتین، جریان چیه؟ وقتی گفتی خودت رو برسون، سریع اومدم.  -

 خبری از سارینا شده؟ 

 رنخ پیدا کردم!هنوز نه، اما یک س -

کردن. هایی که شبیه عالمت سؤال شده بود، بهم نگاه می هر دو با چشم

ها هم پشت سرم  ها به سمت اتاق فرزین رفتم. اونتوجه به اونبی 

اومدن. پشت میز کامپیوترش نشستم و به فرزین اشاره کردم که کنارم  

 وایسته. 

رین بار همراهش  به گردنبند سارینا یک ردیاب وصل کرده بودم و آخ -

 اش نشده باشن... بود؛ پس اگه متوجه

 فرزین با شادی بین حرفم اومد: 

 تونیم با استفاده از اون پیداش کنیم! می  -

بعد هم مشغول انجام کارها شد. وقتی مکان ردیاب رو دیدم نور امیدی 

تونم ببینمش شکر که دوباره می در دلم روشن شد و خدا رو برای این

 کردم.

*** 



 ارینا()س

وقفه باألخره ماشین رو نگه داشتن. سرم از ها رانندگی بی بعد از ساعت 

کرد و تمام بدنم احساس کوفتگی داشت. پوریا خوابی درد میگریه و بی

بازوم رو گرفت و من رو از ماشین پیاده کرد. البته در اصل من رو دنبال  

حرف ی کشوند و من هم چون زوری برای مقابله نداشتم، ب خودش می

رفتم. به عقب نگاه کردم و متوجه خسرو و بهراد شدم که از همراهش می

ماشین جلویی ما پیاده شدن. پس حدسم درست بوده. در خونه ویالیی 

ی روم نگاه کردم. خونهحوصله به روبه باز شد و ون رو به داخل بردند. بی

شخص بود.  اش از همون بیرون هم مویالیی کامالً معمولی بود؛ اما بزرگی

جا آوردن. پوریا اجازه فکر کردن رو دونستم برای چی ما رو به این نمی

بهم نداد و من رو به قسمت پایینی خونه هدایت کرد. از راهروی  

نوری گذشتیم که پوریا جلوی اتاقی توقف کرد. من رو به داخل اتاق کم 

 پرت کرد و در رو هم پشت سرم بست. درد پهلوم به خاطر برخورد با

هام به تاریکی اتاق عادت  زمین زیاد شده بود. کمی طول کشید تا چشم

تر از من روی کنه. در تاریکی سایه شخصی رو دیدم که کمی با فاصله

 زمین نشسته بود. با صدای لرزون گفتم: 



 جاست؟کسی این -

 صدای دخترونه جواب داد:  

 سارینا، تویی؟ -

 حرفی نزدم که ادامه داد: 

 سارینا، منم پریا!  -

صداش گرفته و ترسیده بود. هر چند وضعیت صدای من از اون هم بدتر 

 بود؛ اما باز ام از دیدن دوباره خوشحال بودم. 

 کنی؟ کار می جا چیپریا، حالت خوبه؟ تو این -

 هق گفت.  -پریا با صدای لرزون و هق

خواستم فرار کنم، می داداشم افشین رو پیدا کرد و متوجه شد که  -

جا زندونی کرد تا نتونم همچین کاری بکنم. برای همین من رو این

دونم زنده هست یا نه؛ خیلی بعدش هم افشین رو با خودش برد. نمی

 نگرانم! 

کرد. توی اون تاریکی هم متوجه لرزش بدنم موقع گریه هق می  -هق



نبود. وقتی  شدم. دلم به حالش سوخت؛ اما وضعیت خودم هم بهتر می 

 حالش کمی بهتر شد، گفت: 

 جا هستی؟ تو برای چی این -

 ابروهام رو باال انداختم.

 دونی؟یعنی نمی  -

 ای گفت: دیدم که سرش رو زیر انداخت و با لحن شرمنده 

 دونم؛ اما باور کن من هم تازه فهمیدم! یه چیزهایی می -

ایط بهم دونستم دروغ نمیگه. هیچ دلیلی نداشت که توی اون شرمی 

 دروغ بگه. پس با صدای آرومی گفتم: 

 دونم.می  -

کرد. بدنم درد  چیزی نگفت. سکوت اتاق و تاریکی اعصابم رو خورد می

ها  کدوم از اینکرد و سرم حتی از اون هم بیشتر درد داشت؛ اما هیچمی 

کرد. ترس اتفاقی که قراره بود برام بیوفته.  ترس توی وجودم رو کم نمی 

 اتاق رو شکست و با لحن ناامیدی گفت:  پریا سکوت 



 به نظرت حاال میشه؟ -

 دونستم، پس تصمیم گرفتم حقیقت رو بگم: خودم هم نمی

 دونم.نمی  -

 پریا آهی کشید. 

 امیدوارم حداقل حال افشین خوب باشه. از آرتین خبری داری؟  -

فقط سری به معنی نه تکون دادم. چیزی نگفت و احتمال دادم که 

دیده باشه. همون موقع صدای در اومد که باعث شد من و  حرکاتم رو

پریا همزمان به سمت در برگردیم. قامت پوریا رو که دیدم، از ترس توی  

 خودم جمع شدم. پوریا به فردی که پشت سرش بود گفت: 

 قدر تاریکه؛ چراغ رو روشن کن! جا چهاین -

ها روشن غصدای چشم گفتن اون مرد رو شنیدم. بعد از چند لحظه چرا

هام رو هام اذیت بشه؛ برای همین چشمشد چشم شد. نور اتاق باعث می 

بستم و وقتی کمی به نور عادت کرد، دوباره بازشون کردم. پوریا از کنارم  

که به بیرون از گذشت. به سمت پریا رفت و از جا بلندش کرد. درحالی

 بردش، گفت:  اتاق می



خوام با خانمم خصوصی صحبت  ببخشید خواهر عزیزم؛ اما من می  -

 کنم! 

هام  پریا با وحشت نگاهی بهم انداخت. تمام التماسم رو توی چشم

ریختم تا شاید پریا بتونه کاری برام بکنه؛ اما اون ناامید و شرمنده  

هاش رو از من گرفت. پوریا بعد از بستن در به سمتم اومد. لبخند  چشم

 چندشی زد. 

 احوال خانم نترس خودم!  -

 فرت نگاهش کردم که با لحن ناراحتی گفت:  با ن 

 قدر دوستت دارم!کنی؟ من که این برای چی با نفرت نگاهم می  -

ای زد که باعث شد اخم کنم. جلوم روی دو زانو بعد خودش قهقهه

 نشست. 

 درد نداری؟  -

 با پوزخند گفتم: 

 برات مهمه؟ -



 دادم. ای باال انداخت. نگاهم دو ازش گرفتم و به در شونه 

 خوبم.  -

خواستم مقابلش خودم رو ضعیف نشون بدم. پوریا از  خوب نبود؛ اما نمی

ای ایستاده و جاش بلند و طول و عرض اتاق رو طی کرد. بعد یک دفعه

 به من نگاه کرد. 

دونی، اولش که خسرو در مورد تو حرف زد تعجب کردم. اصالً به  می  -

عدش از این همه زرنگی و خورد که جاسوس باشی؛ اما بات نمیقیافه 

کنی،  ات خودشم اومد. تو خیلی با دخترهای اطراف ما فرق می نترسی 

خواد بکشتت بهش پیشنهاد دادم برای همین وقتی فهمیدم خسرو می

که یک جور دیگه ازت انتقام بگیره. اون هم چون از پیشنهاد من  

 خوشش اومد بود، قبول کرد! 

 زدم: ی چندشی کرد که داد خنده 

 خوره! تون یک مشت آشغال هستید؛ حالم ازتون به هم می همه -

 پوریا با پوزخند نگاهم کرد. 

 هنوز مونده تا معنی آشغال رو بهت نشون بدم!  -



ها دونستم از این آدمکار کنه؛ اما میخواست چیدونستم می ترسیدم. می 

جا که اونهر کاری بر میاد. پوریا به سمت در رفت و به یکی از مردهایی 

 بود، گفت: 

 بیارینش!  -

یک مرد به همراه پریا وارد اتاق شد. پریا رو پرت کرد  بعد از چند دقیقه

 و از اتاق خارج شد. 

ای کشیدم و خودم رو کمی ب پر از کبودی پریا جیغ خفه با دیدن چهره

بهش نزدیک کردم. اون هم با دیدن چهره من تعجب کرده بود.  

ام تا چه حد وحشتناک شده بود. برای ه قیافهتونستم تصور کنم کمی 

 ای ذهنم جرقه زد:لحظه

 پریا، ما اآلن کجا هستیم؟  -

 پریا با تعجب گفت: 

 دونی؟ نمی  -

 سرم دو به معنی نه تکون دادم که با تأسف گفت: 



 بندر عباس!  -

کار کنن. وای  خواست چی زنم می با این حرفش ساکت شدم. حدس می 

که من بتونم بیشتر فکر کنم،  این بود. قبل از اینخدا، پس منظور پوریا 

در باز شد و دو دختر جون وارد اتاق شدند. به ظاهرشون نگاه کردم.  

ای داشتن. توی دست هر ظاهرش شیک و تمیز و صورت آرایش کرده

ها که از دیگری کمی قد هایی قرار داشت. یکی از اونکدامشون کیف

نفر بعدی به سمت من اومد. جلوی پام بلندتر بود، به سمت پریا رفت و 

 زانو زد و دستش رو به سمت صورتم دراز کرد که با خشم گفتم: 

 به من دست نزن! -

کیفش درآورد. به وسایل توی  های من، وسایلی از توی توجه به حرفبی 

دستش نگاه کردم و بعد با تعجب به صورتش نگاه کردم. لوازم آرایش  

ی اشک کوتاهی به پریا انداختم که متوجه  زیادی توی دستش بود. نگاه

  ما خواستنمی  هاش شدم. پس حدسم درست بود.جمع شده در چشم

 به مدت این تمام در من و کرد کارش به شروع دختر. کنن آرایش رو

  توی   که افکاری  از کدوم هر. کردممی  فکر  بیوفته  برام بود قرار که اتفاقی

یشتری توی وجودم رخنه کنه. بعد از ب ترس شدمی باعث بود سرم



ای جلوی صورتمون گرفتن. من  حرف آینهکه کارشون تموم شد، بی این

خواستم ببینم که چه شکلی  نگاهم رو دزدیم و به زمین نگاه کردم. نمی

حرف از اتاق خارج شدن؛  شدم؛ اصالً برام مهم نبود! بعد از چند دقیقه بی 

دو مرد هیکلی به سمت من و پریا  اما در کمال تعجب در بسته نشد و

اومدن و ما رو از اتاق خارج کردن. از در اصلی ویال وارد شدیم. صدای 

داد. وارد سالن که  آهنگ و نور گم سالن خبر از اوضاع داخل سالن می

شدیم، از ترس تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. سالن پر از مردها و 

هایی که قرار نی بودن. دخترگذرودخترهای جوونی بود که مشغول خوش

ای از سالن با دست بسته نشسته بودن. مرد بود معامله بشن هم گوشه 

هیکلی من رو به سمت پوریا هل داد. تقریباً توی بغلش پرت شدم.  

چندشم شد. به سرعت از بغلش بیرون اومد و کنارش نشستم. با چشم 

خواست ی می دنبال پریا گشتم که دیدم کنار بقیه دخترها بود. یعن

خواهر خودش رو هم معامله کنه؟ بوی سیگار و نوشیدنی باعث شد 

احساس حالت تهوع بهم دست بده؛ اما سعی کردم خودم رو کنترل کنم.  

ام دادم. های گره کردهچند نفس عمیق کشیدم و نگاهم رو به انگشت 

هام جمع شد که سریع با پشت دست پاکش کردم.  اشک توی چشم

و بهراد که مشغول بگو و بخند بودن، افتاد. با نفرت  نگاهم به خسرو



 نگاهشون کردم که صدای پوریا رو کنار گوشم شنیدم: 

 گذره؟خوش می -

ای زد و مشغول  با ترس به لیوان توی دستش نگاه کردم که قهقهه 

نوشیدن از لیوان شد. کمی خودم رو جمع کردم که با صدای مردی سرم 

 رو باال آوردم. 

 خبرها؟چه  -

روی صحبتش با پوریا بود؛ پس تصمیم گرفتم سکوت کنم و به  

 مکالمشون گوش کنم. پوریا پوزخندی زد:

 پرسی؟اومدی احوال -

 ای کرد.مرد خنده 

 ! نه، راستش اومدم باهات معامله کنم  -

 پوریا ابرویی باال انداخت. 

 ای؟ چه معامله -

ی منظورش شدم و دست هامو روی پام مرد به من اشاره کرد. متوجه 



 مشت کردم. صدای محکم پوریا رو شنیدم: 

 کنم... این یکی رو فعالً با کسی معامله نمی -

ی بدجنسی نفسی از سر آسودگی کشیدم. به پوریا نگاه کردم که با چهره 

 مال تو! که کارم تموم شد، اما بعد از این -کرد. به من نگاه می 

هام خشک شد و نفس کم  با این حرفش احساس کردم خون توی رگ

آوردم. با خودم فکر کردم اون حتی حاضر هست خواهر خودش رو هم  

زدن؛ ها هنوز هم حرف می معامله کنه؛ من که براش اهمیتی ندارم. اون

شنیدم و فقط به سرنوشتم فکر هاشون رو نمیکدوم از حرفاما من هیچ

فرستادم که اصالً چرا از اولش این بازی رو به خودم لعنت می کردم. می 

شروع کردم. از خودم، از خدا و حتی از آرتین؛ از همه چیز دلگیر بودم! 

ریختم و توی تنهایی خودم صدا اشک میآرتین که دنبالم نیومد. بی 

غرق بودم که صدای آژیر پلیس باعث شد سرم رو باال بگیرم و به اطرافم 

م. همه ترسیده بودن و دنبال راه فرار بودن. بین گریه نگاه کن 

کردم. نگاهم به دخترها افتاد خندیدم و مدام توی دلم خداروشکر می می 

کردن. بهراد رو ندیدم؛ اما های اشکی به اطراف نگاه می که با چشم 

خسرو هراسون بود. پوریا از جاش بلند شد و به همراه اون مرد به سرعت  



هام دو تکون دادم و سعی کردم خونه رفتن. دست  به سمت در پشت

بازشون کنم. سردی چیزی رو که روی سرم احساس کردم، از جا پریدم. 

 صدای عصبی خسرو رو کنار گوشم شنیدم: 

 راه بیافت!  -

شد. خسرو  ای که روی سرم بود مانع می خواستم تقال کنم؛ اما اسلحهمی 

رفتیم. نگاهم به   کشوند. از در بیرونمن رو دنبال خودش می

هایی که تیر خورده بودن، افتاد و بعد به مأمورهایز که دورتادور محافظ 

خونه رو گرفته بودن. به همراه خسرو از در بیرون رفتیم که چشمم به  

کرد. سام، آرتین افتاد. کنار ون ایستاده بود و با نگرانی به من نگاه می 

هام سرازیر شد.  ن اشکفرزین و کیارش هم پشت سرش بودن. با دیدنشو

 خسرو با صدای بلندی داد زد: 

 .کشمشهاتون دو بندازید و راه رو باز کنید؛ وگرنه می اسلحه -

شد؛ اما من فقط اشک تر می تر و ترسیده نگاه آرتین هر لحظه نگران

هایی که  خواستم آخرین لحظهکردم. نمی ریختم و خیره نگاهش می می 

 از دست بدم.  تونستم صورتش رو ببینم،می 



 یکی از مأمورها داد زد: 

 ات رو بندازی، راه فراری نداری!بهتره اسلحه -

صدای پوزخند خسرو رو شنیدم. نگاهم هنوز هم به آرتین بود. برای 

ای با خودم فکر کردم. من باید بتونم از دستش فرار کنم؛ فقط  لحظه

بود؛ اما شده  دونم چیکافیه کاری کنم اسلحه از دستش بیوفته. نمی 

ای به پای جا بمیرم. در یک ناگهانی ضربه خوام اینفقط متوجه شدم نمی

خسرو زدم که از درد روی زمین نشست. بعد با سرعت به سمت مأمورها 

رفتم. آرتین هم به سمتم اومد. خواستم خودم رو تو آغوشش بندازم که  

در یک حرکت جاش رو با من عوض کرد و بعد هم صدای شلیک گلوله 

اومد. آرتین روی زمین افتاد. پاهام تحمل وزنم رو نداشتن. روی زمین  

نشستم و به بدن غرق خون آرتین نگاه کردم. صداهای اطرافم گنگ 

شده بود. دستم رو روی شکم آرتین که گلوله خورده بود گذاشتم. 

هام رو از دست دادم. سر آرتین رو تو آغوشم گرفتم و داد  اختیار اشک

های اطرافم فقط با صدای بلند اسم آرتین رو وجه به آدمتزدم. بیمی 

خواستم جوابم رو بده. چند نفر با لباس اورژانس زدم و ازش میصدا می 

به سمتون اومدن و آرتین رو روی برانکارد گذاشتن. دستم توی دست  



رفتم. آرتین رو داخل آمبوالنس حرف دنبالشون میآرتین بود و بی 

خواستم  تر گرفتم. نمی شستم و دستش رو محکم گذاشتن. منم کنارش ن

ترسیدم که دیگه نتونم هرگز ببینمش.  ای ولش کنم. می برای لحظه

ام رو به دستش چسبوندم. توی دلم دعا ای روی دستش زدم و گونه بوسه 

خواستم تا آرتین رو برام حفظ کنه. با خوندم و از خدا کمک میمی 

  رو آرتین و اومدن سمتمون به  نفر چند ایستادن آمبوالنس پیدا شدیم.

.  نبود  ای چاره لما بشم؛ جدا ازش خواستمنمی . بردن عمل اتاق سمت به

 بیشتر نه،  که نشستن البته. نشستم عمل اتاق در پشت همین برای 

بود! حضور کسی رو کنارم احساس کردم. سرم رو  کردن سقوط   شبیه

 رو شدم. ی نگران و خیس از اشک سام روبهبرگردوندم و با چهره 

 ها بشین! جا نشین. برو روی صندلی سارینا، این  -

هاش از سرخی قرمز شده و صداش گرفته بود. وقتی دید جوابش  چشم

ها  رو نمیدم، به سختی از روی زمین بلندم کرد و روی یکی از صندلی

هاش گذاشتم. فرزین کنارم روی صندلی نشست و سرش رو بین دست 

گرفت. به کیارش که کنار سام ایستاده بود، نگاه کردم. کیارش هم با اون  

کرد. سرم وتی نگران بود و مدام به در اتاق عمل نگاه می تفاحجم از بی



کدومشون نگاه  ی غرق در غم هیچرو زیر انداختم و سعی کردم به چهره 

حرکت کرد به شبی که با آرتین به مهمونی رفته بودیم. اون  نکنم. ذهنم 

که از کجا میایم و به کجا قراره بریم.  قدر آزاد و رها بدون اینروز چه

رقصیدیم.  همیت دادن به موضوع خاصی فقط در کنار هم می بدون ا

شد  های اطرافمون کنار هم خوشحال بودیم. کاش میبدون توجه به آدم

کردم. قطره  گشتم به اون روز و دوباره همه اون اتفاقاً رو تجربه میبر می 

ام سر خورد، با کشیدن آهی عمیق همزمان شد.  اشکی که از گونه 

زمان گذشته بود؛ اما وقتی به خودم اومدم با در باز اتاق قدر دونم چهنمی

عمل و دکتر که تازه بیروت اومده بود، مواجه شدم. سریع از روی  

. قدرت پرسیدن نداشتم و فقط  ام بلند شدم و به سمتش رفتم صندلی 

چشمم به دهن دکتر بود. سام زودتر از همه تونست به خودش مسلط 

 بشه: 

 مشکلی ندا... شد؟ حالش خوبه؟ چی -

 دکتر دستش رو به نشونه سکوت باال آورد و وقتی نفسی تازه کرد، گفت: 

 حال بیمارتون خوبه. گلوله به جای حساسی نخورده! -



 نفسی از سر آسودگی کشیدم که ادامه داد: 

 فقط... فقط باید خیلی حواسش به سالمتیش باشه!  -

دم که حالش خوب شکر کربعد از گفتن این حرف از ما دور شد. خدارو

ای زانوهام شروع به لرزیدن کرد. سام به سرعت به  شد؛ اما برای لحظهمی 

سمتم اومد؛ اما فرزین که کنار من بود زودتر تونست من رو بگیره و 

 کمکم کنه بشینم. زیر لب تشکری کردم که سام با عصبانیت گفت:

های حاال که خیالت از آرتین راحت شد، پاشو بریم یکی به زخم  -

 خودت رسیدگی کنه! 

عجیب بود که دردهای خودمم از یادم رفته بود و فقط به آرتین فکر 

 های سام گفتم:  توجه به سردرد و حرفکردم. سردردم برگشت؛ اما بی می 

 شدن؟بهراد و بقیه چی -

سام نگاه عصبی بهم انداخت؛ اما نفس عمیقی کشید و وقتی کمی آروم 

 شد، گفت: 

کنه  خورد و کشته شد. پوریا هم توی راه بیمارستان تموم میبهراد تیر  -

 و بقیه هم که یا همه مُردن یا توسط پلیس دستگیر شدن! 



دونستم اآلن خواستم بپرسم ربط شما به پلیس چیه؛ اما خودم میمی 

اصالً زمان مناسبی برای پرسیدن همچین سؤالی نیست. پس به جاش 

 ای پرسیدم: سؤال دیگه

 جا بود.ی دخترها چیشدن؟ راستی، افشین هم اونقیه پریا و ب -

 سام سری تکون داد: 

 همه خوبن، نگران نباش! -

 نفسی از سر آسودگی کشیدم که صدای نگران سام رو شنیدم: 

سارینا، حاال که دیگه خیالت از این بابت راحت شده پاشو بریم تا به   -

 هات رسیدگی کنن. زخم

ر از من راه افتاد. با یکی از پرستارها بی حرف از جام بلند شدم. جلوت

ای به من کرد. پرستار سری تکون داد و به سمتم صحبت کرد و اشاره

هام شد. وقتی کار  اومد. من رو به اتاقی برد و مشغول رسیدگی به زخم

پرستار تموم شد، با هم از اتاق خارج شدیم. سام رو دیدم که کنار در 

 م.اتاق منتظر ایستاده. نزدیکش شد 

 طور هست؟آرتین چه -



 سام لبخند مهربونی زد. 

 حالش خوبه به بخش منتقل شده.  -

ها حرکت کردم. جلوی سری تکون دادم و پشت سر سام به یکی از اتاق

خوابی از من جدا شد. دستم لرزید و ضربا ی بی در اتاق سام به بهونه

یره  قلبم باال رفت. نفس عمیقی کشیدم و به شدت آزادش کردم. دستگ

نفره و مبل کوچیکی که  در رو گرفتم و وارد اتاق شدم. اتاقی با تخت یک

  و منظم های نفس به  و شدم نزدیکش. داشت قرار  در سمت راست

 از هاوقت  بعض که آرومش صورت به. کردم نگاه   خوابش غرق ی چهره

 کردن حفظ برای  رو خدا دوباره.  کردم  نگاه رفت،می  هم توی  درد

ی کردم و روی باز موهاش  با کمی. کردم شکر مهمی دارایی همچین

مبل نشستم. نگاهم کامالً روی حرکات آرتین زوم شده بود. مثل پسر 

جا کرد. ها صورتش رو جمع کرد و کمی خودش رو جابهبچه

کردم، روی میل دراز کشیدم و دستم رو طوری که بهش نگاه می همون

هام اجازه بسته شدن  این همه وقت به چشمهام گذاشتم. بعد از زیر گونه

 دادم و به خوابی سراسر آرامش فرو رفتم. 

*** 



 )آرتین( 

هام خورد، باعث شد از خواب بیدار شم. به  نور شدیدی که به چشم

اطرافم نگاه کردم و نگاهم روی جسم ظریفی که روی مبل بود، ثابت  

کمی کبود شده   اش کهموند. نگاهم رو ازش نگرفتم و با دقت به چهره 

اش رو ببینم. به  نگاه کردم. چرخی زد که باعث شو نتونم درست چهره 

سختی و با کلی درد از جا بلند شدم. جای زخمم تیر کشید و باعث شو  

ام رو از درد جمع کنم؛ اما اهمیتی  دستم رو روی شکمم بگذارم و چهره 

اش  چهره  ندادم و به سمتش رفتم. جلوش زانو زدم و با دقت بیشتری به

نگاه کردم. موهایی رو که روی صورتش ریخته شده بود، با دستم کنار  

اش رو نوازش زدم و به نرمی موهاش رو بوسیدم. با پشت دست گونه 

هاش رو باز  کم چشم  -کردم که باعث شد تکون کوچیکی بخوره و کم 

ی متعجبش خیره شدم. بعد از چند کنه. سریع بلند شدم و به چهره 

 اخم از جاش بلند شد. ثانیه با 

 تو چرا بلند شدی؟  -

 با لحن شوخی گفتم. 



 ساعت خواب!  -

 توجه به لحن شوخم بازوم رو گرفت. بی 

 بیا ببینم.  -

 غر کرد: -بعد زیر لب با خودش غر

از جاش بلند شده و به من میگه ساعت خواب. انگار نه انگار که مریضه  -

 و باید استراحت کنه! 

  به حرفبی و زدم لبخندی  داد،می  سالمتی اهمیتکه این همه به از این

 سمت تخت رفتم. پتو روی تنم کشیدم و حرصی گفتم: 

تونم خواهشاً این چند وقت حواست به خودت باشه؛ من دیگه نمی  -

 اش ازت پرستاری کنم! همه

جا شد و ای کرد. چیزی توی قلبم جابه با شادی اطاعت کردم که خنده 

شادی شد. با لبخند نگاهش کردم که متوجه قلب من هم سرشار از 

هاش کمی رنگ گرفتن که متوجه میشه و سرش رو زیر انداخت. گونه

 شدم و سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم. 



 بقیه کجان؟ -

 ای باال انداخت و گفت: شونه 

 رفتن استراحت کنن!  -

بعد که من چیزی بگم در باز شد و چهره خندون فرزین و قبل از این

های کرد، نگاه کیارش و سام وارد شدن. تنها چیزی که اذیتم می

 مشکوک سام بود که بین من و سارینا در گردش بود.

 فرزین ضربه محکمی به پشتم زد. 

 به! داداش، چه عجب باألخره از خواب ناز بیدار شدی! -به -

 جای ضربه رو مالیدم و با خشم گفتم: 

 خوای بکشیم؟وحشی. می  -

 ا لحن شوخی گفت: فرزین ب

 مردی!دادش تو اگه بمیر بودی، همون دیشب می -

 با سارینا نگاه کرد.

خواستم بهش  خواستی دختر مردم رو دق مرگ کنی. هی می فقط می  -



بگم: خواهر من، نگران نباش، بادمجون بم آفت نداره! اما چه کنم که دلم 

و رو باور های تنیومد همین یک نفر رو هم که این فیلم بازی کردن

 کنه، ناامید کنم! می 

ی آرومی پشت گردنش  ی همه شد. ضربه بعد آهی کشید که باعث خنده 

 زدم.

 دیوونه! -

در دلم از این همه نگرانی سارینا نسبت به خودم خوشحال شدم. سام 

 مشکوک گفت: 

 خوبی؟ -

تونستم کاری بکنم؛ اما سعی کردم دستم برای سام رو شده بود و نمی

شم. سری تکون دادم که چیزی نگفت. سام به سمت سارینا خیال بابی 

 برگشت. 

 جا و کمی استراحت کنی! براتون هتل گرفتیم. بهتره بری اون -

هاش رو تأیید کردن. سارینا نگاه مردد و فرزین و کیارش هم حرف

هام رو روی هم گذاشتم و سرم رو تکون نگرانی به من انداخت که چشم



ای گفت که شد و لبخندی زد. سارینا باشه  دادم. سام متوجه حرکتم

 کیارش جلو اومد.

 رسونمت! من می  -

 خداحافظی کردن و از در خارج شدن. 

*** 

 )سارینا(

زدم. آرتین چند روز بیمارستان بستری بود و من هر روز بهش سر می 

امروز مرخص شده بود و فردا هم قرار بود به تهران برگردیم. اتاق من با  

صحبت پیدا  طور خواستم. دوست داشتم یک هم. خودم اینپریا یکی بود

کنم. هنوز وقت نشده بود در مورد اتفاقات پیش اومده با آرتین صحبت  

کنم. کالفه توی تختم نشستم و پاهام رو از تخت آویزون کردم. به  

ساعت موبایلم که نگاه کردم. ساعت از دوازده گذشته بود؛ اما خوابم 

ه اتاق رفتم و نگاهی به پایین انداختم. نور کمی برد. به طرف پنجرنمی

ی مردی شدم که پشت به من  حیاط هتل رو روشن کرده بود. متوجه

نشسته بود. با دقت بیشتری به پایین نگاه کردم و متوجه قامت آرتین  



شدم. با اون همه زخم تنها توی تاریکی نشسته بود و سیگار میکشید. به  

عت مانتو و شالی تنم کردم. بدون ایجاد هام رفتم و به سرسمت لباس 

ترین صدایی در خونه رو باز کردم و قبل از خارج شدن از اتاق، کوچیک

ی غرق در خواب پریا نگاهی انداختم. خواستم از آسانسور برم؛ به چهره 

ها رفتم. نزدیک اما تحمل منتظر موندن نداشتم، برای همین از پله

پام به سمتم برگشت و با تعجب  آرتین که رسیدم با شنیدن صدای 

هام باز بشه و . نفس عمیقی کشیدم تا کمی راه ریهنگاهی بهم انداخت

 بعد کنارش نشستم و عصبی بهش توپیدم. 

 کنی؟کار می جا چیوقت شب تو این سرما ایناین -

 لبخند محوی زد.

 سالم.  -

هاش رو به توجه به حرفش حق به جانب نگاهش کردم که دست بی 

 حالت تسلیم باال آورد.  

 زنی؟ فقط اومده بودم هوا بخورم.ببخشید. خب چرا می -

روم نگاه کردم. آرتین  بهای کشیدم و در سکوت به روپوف کالفه 



روش خیره شد. به صورت  سیگارش رو زیر پاش له کرد و به روبه

شدم. دوست داشتم تا ابد این صحنه رو توی ذهنم حک اش خیره جدی 

 ای کرد. کنم. آرتین تک خنده 

 شینه از خجالت آب میشه! آدم وقتی کنار تو می  -

هام کمی رنگ گرفت؛ اما به روی خودم نیاوردم و مشغول تماشای گونه 

 روم شدم. های روبهدرخت

*** 

 )آرتین( 

ین فرصت بود؛ اما از فکر خواستم با سارینا حرف بزنم و اآلن بهترمی 

شدم؛ ولی می العملی داشته باشه، دیوونهکه ممکنه بعدش چه عکساین

 گفتم. نفس عمیقی کشیدم: باید بهش می 

سارینا باید یه چیزهایی رو برات توضیح بدم. بابابزرگم احمد، شاگرد  -

حاج رضا کرمانی بود که برای خودش توی بازار اسم و رسمی داشت.  

ی حاج رضا یک دختر خیلی جوون به اسم ثریا بود که عاشق تنها بچه 

گذاشتن و  ها با هم یواشکی قرار می یکی از پسرهای محلشون میشه. این



کنه.  اش جمع میکه پسره یک روز با خانوادهدیدن تا اینهمدیگه رو می

گرده. ثریا بعد از چند هفته وقت برنمی از اون محله میره و دیگه هیچ

کم حاج رضا و زنش هم متوجه این  -که داره مادر میشه و کم فهمه می 

گیره دخترش رو  موضوع میشن. حاج رضا هم از ترس آبروش تصمیم می 

به مردی شوهر بده و تنها مرد اطرافش احمد بوده؛ اما احمد میگه فقط  

ی کنه و اون هم این هست که رضا مغازه در یک صورت قبول می 

کنه  ای نداشته، قبول می ه. حاج رضا که چاره فروشی رو به نامش بزنفرش

کنه  و بعد ثریا و احمد به عقد هم در میان. دو ماه بعد حاج رضا فوت می

ی ثریا به دنیا میاد. ثریا اسم سرش رو خسرو و چند ماه بعد هم بچه 

کنه. علتش هم  گذره و ثریا خودکشی می گذاره. یک سال می می 

ای که یادآور خاطرات بدی پسر بچهعالقگی همسرش بوده و البته بی 

برای ثریا بوده. احمد یک سال بعد با دختری به اسم مرضیه ازدواج  

بار هم صاحب پسری به اسم خشایار میشه. همسر دوم کنه و اینمی 

احمد هم شش سال بعد به خاطر سرطان فوت کرد. خسرو و خشایار 

شد؛ اما خیلی بچه بودن و برای همین آسیب زیادی بهشون وارد 

بیشترین آسیب رو احمد دید، چون برعکس ثریا مرضیه رو خیلی  

کنه خودش دو با کار سرگرم کنه و دوست داشت. برای همین سعی می



گیره. خسرو و خشایار هم بیشتر وقتشون رو توی  هاش فاصله می از بچه

که با دختری به اسم پروانه آشنا میشن. از اون  گذروندن تا اینکوچه می 

رفتن  عد خسرو و خشایار هر روز برای دیدن پروانه به خونه بغلی می به ب

ها همیشه اکثر شدن تا پروانه از خونه بیاد بیرون. اونو منتظر می 

تر میشن و عالقشون هم  کم بزرگ  -گذروندن. کمتایمشون رو با هم می 

که خشایار یک روز با پدرش در مورد پروانه به هم بیشتر میشه. تا این

زنه و پدرش هم موافقت میکنه. خسرو که این ماجرا رو می حرف 

 زنه! گیره. میره و از عالقش نسبت به پروانه حرف میمیفهمه تصمیم می

به خاطر سیگارهای زیادی که کشیدم، گلوم درد گرفت و باعث شد 

سرفه کنم. سارینا نگران به سمتم اومو و کمی پشت کمرم رو مالش داد. 

 گفت: بعد با لحن نگرانی 

 اش رو بگذار برای بعد!بسه آرتین، لطفاً بقیه  -

من عمراً بتونم بعداً در این مورد باهاش حرف بزنم؛ پس به هر جون 

کندنی بود گلوم رو صاف کردم. دستی سارینا رو گرفتم و کنارم خودم 

 نشوندمش. 



 من خوبم. میشه بشینی؟ -

 هام گوش کرد.حرفمردد بود؛ اما مخالفتی باهام نکرد و در سکوت به 

دونسته کدوم حاال احمد مونده بود و دو تا پسرهاش. احمد که نمی -

گیره نظر خود پروانه رو بپرسه. پروانه پسرش رو انتخاب کنه تصمیم می

که از خیلی وقت پیش عاشق خشایار بوده، در مورد انتخابش با احمد 

هم در بیاره.    ها رو به عقدگیره اونزنه و احمد هم تصمیم میحرف می 

فهمه عصبانی میشه و میگه احمد همیشه بیشتر خسرو که ماجرا رو می

کنه.  ها؛ بعد هم خونه رو ترک می خشایار رو دوست داشته و از این حرف

کم از دوری خسرو مریض میشه و آخرش از غم و غصه دق  -احمد کم

 کنه؛ اما قبل مرگش همه اموالش رو به نام پسر کوچیکش خشایارمی 

دار میشن. یک پسر به اسم  کنه. خشایار و پروانه بعد از سه سال بچهمی 

کنه و پروانه از بار هم دست سرنوشت بهشون رحم نمیآرتین؛ اما این

ها پرت میشه و به خاطر زایمان زودرس از دنیا میره. خشایار برعکس  پله

پدرش تمام حواسش به آرتین بود و هر کاری برای خوشحالی پسرش 

 داد. به قول خودش پسرش دنیاش بود. ام می انج

به چهره اشکی سارینا نگاه کردم و دستی توی موهام کشیدم. این  



نظر کنم؛ اما هام صرفی حرفشد از گفتن ادامهرفتارهاش باعث می 

 ای نبود. نفسی کشیدم و نگاهم رو به پاهام دوختم.واقعاً چاره

مون ها به خونه ازی توی کوچهبعد از بوقتی ده سالم بود، یه روز که  -

ی صداهایی از داخل خونه شدم. با خودم گفتم ما که برگشتم، متوجه 

زنه؟ خیلی طول  فامیل و آشنایی نداریم؛ پس یعنی پدرم با کی حرف می 

های باز ی جواب سؤالم بشم. زیر یکی از پنجره نکشید که متوجه

گوش کردم. صدای   اومدمون نشستم و به صداهایی که از داخل میخونه

 دعوا بود.

 صدای پدرم رو شنیدم که گفت: 

 خوای؟ جا چی می خسرو، این -

ها قبل ما رو ول کرده بود و من به خوبی  خسرو اسم عموم بود که سال 

 دونستم. این رو می

دونی که اون اموال اومدم سهمم رو از ارث بگیرم. خودت هم خوب می  -

 مال من بوده! 

 شنیدم:  صدای ناراحت پدرم رو



پس بعد از این همه سال به خاطر این اومدی؛ ولی برات متأسفم،  -

 ی اموالم رو به نام پسرم کردم!چون من همه

 صدای عصبی خسرو رو شنیدم: 

 کنی؟ ها؟تو فکر کردی اون اموال برای تو هسو که بزل و ببخش می  -

 ها رو... نداری!تو... لیاقت... اون پول -

قدر کم و بریده شده بود که باعث شد از پنجره به داخل  اونصدای پدرم 

روم بود باعث شد خشک بشم و کل تنم  ای که روبهنگاه کنم؛ اما صحنه

کرد و بابام  اش مییخ بزنه. عموم دستش رو گلوی بابام بود. داشت خفه

زد. عموم لبخند حرصی و هاش چنگ میبا دست به دست 

 ود.هاش بای رو لب پیروزمندانه 

بگذار قبل مرگت یه رازی رو بهت بگم. اون روز که پروانه حالش بد   -

ات سقط بشه؛ اما  ها هلش دادم تا بچهجا بودم. خودم از پلهشد، من این

 ی من مُرد! به خاطر اون پسر عوضیت پروانه

داد.  هق سارینا روی اعصابم بود و بدجوری آزارم می -صدای هق

م روی پاهام زدم تا کمی خودم رو هام رو مشت کردم و محکدست



 کنترل کنم. 

ای و شنیدن همین  من فقط ده سالم بود و دیدن همچین صحنه  -

ها برای یه پسر ده ساله وحشتناک بود. من دیدم که پدرم دیگه حرف

هاش رو تکون نمیده. دیدم که خسرو کمی از موهاش رو کند و دست

که با بنزین کل خونه رو  هاش هم اونجا گذاشت. دیدمچند تا از لباس

کردم و با سرعت از آتیش زد؛ اما نتونستم کاری بکنم. فقط گریه می 

ها تموم میشه، کردم اگه فرار کنم همه اینشدم. فکر می جا دور میاون

اما تموم نشد. یه سال توی تیمارستان بستری بودم و قدرت تکلّم رو از  

رفت.  هام کنار نمی چشمدست داده بودم. یه سال اون صحنه از جلوی  

که یک نفر به  یک سالی که با درد و حسرت و حس انتقام گذشت. تا این 

جوری؛ اما دونم چهجا خارج کرد. نمی اسم بهراد اومد و من رو از اون

خارج کرد. بعداً متوجه شدم که خسرو و بهراد با هم توی باند خالف کار  

گیره گروه هم تصمیم می  جا با هم آشنا میشن. خسروکردند و اونمی 

خودش رو تأسیس کنه؛ برای همین میاد دنبال ارث و میراث. وقتی هم  

کنه و میاد دنبال من. خسرو به یکی کشه، من رو پیدا می پدرم رو می

نیاز داشت که هم باهوش باشه و هم پولدار. یکی که به عنوان بدل ازش  



 استفاده کنه... 

د مهربونی بهش زدم و کمی از  سارینا سؤالی نگاهم کرد که لبخن 

 هاش رو پاک کردم.اشک

خسرو طوری وانمود کرده بود که انگار توی تصادف چند سال پیش   -

مُرده؛ برای همین از من به عنوان بدل استفاده کرد. بعد سام، کیارش و  

ها در این کار فرزین رو به گروه آورد تا جاسوسی من رو بکنن؛ اما اون

کم با هم رفیق شدیم و من هم داستان زندگیم   -مموفق نبودن، چون ک

 ها هم تصمیم گرفتن به من کمک کنن! رو براشون گفتم. اون

 هام نشست و سرم رو رو به آسمون گرفتم. لبخند محوی روی لب

که های ما گروه خیلی گسترده شد تا اینبعد از ده سال به تالش -

بود و کم پیش   پدرت و افرادش پیداشون شد. پدرت آدم سرسختی و

اومد به کسی اعتماد کنه؛ اما ما تونستیم قانعش کنیم و اعتمادش رو  می 

 جلب کنیم! 

 آهی کشیدم. 

 بابت اتفاقی که برای پدرت افتاد، متأسفم.  -



 لبخند مهربونی زد و چیزی نگفت. ادامه دادم:

بعد از اون متوجه شدیم یکی از همکارهای پدرت مسئولیت پرونده رو  -

خواست جریان پدرت دوباره  جایی که نمیگرفته؛ اما از اونبر عهده 

تکرار بشه، فقط به افراد بااعتماد گفته بودن. ما هم تصمیم گرفتیم  

 باهاشون معامله کنیم! 

 سارینا با حالت گنگی گفت: 

 معامله؟ -

 ام گرفت و آروم مشغول نوازش موهاش شدم.از دیدن صورتش خنده 

  برای  سودی  پر ی معامله. مدارک  مقابل در رو مون ی آزادی آره، معامله  -

ف بود؛ پس قبول کردن، اما در ازای زیر نظر گرفتن ما. یعنی یه  طر دو

نظر باشیم. به هر حال سام تأکید  مون باید تحتجورهایی تا آخر زندگی 

کرد که بهتره از احساست عموم سوءاستفاده کنیم. یه دختر وارد گروه 

تو! سام کل زندگیت رو از دور زیر نظر گرفت. تصمیم  کنیم و کی بهتر از 

 داشتیم تو رو بدزدیم که خودت اومدی پیشمون.

 ی کوتاهی کرد که منم همراهی کردم.خنده 



 سارینا با لبخند گفت: 

 اش؟ انگار کار سرنوشت بوده. بقیه  -

 ای زدم. قهقهه 

از  اش همین بود. خودت بهترمگه دارم برات خاطره میگم دختر؟ همه -

 ! دونیاش رو میمن بقیه 

 سری تکون داد.

 ها رو به من میگی؟ منظورم اینه برای چی این -

 سعی کردم کمی طفره برم. 

 که باید بدونی! برای این -

 رو باال داد و موشکافانه نگاهم کرد.  یکی از ابروهاش

تونستی فقط بخش آخرش رو برام تعریف کنی. دلیلی نداشت  خب، می  -

 اش رو بگی! بقیه که 

 دستی پشت سرم کشیدم. 

 دونی دیگه!خودت جوابش رو می -



 جوری من رو پیدا کردین؟ چه -

 به گردنش اشاره کردم.

 به گردنبند ردیاب وصل کردم! -

 سری تکون و مردد پرسید: 

کنی؟ یعنی تو هیچ کار اشتباهی  آرتین، تو داری چی از من پنهون می  -

 نکردی؟ 

ترسیدم. نفسی  جا هم می رسه و دقیقاً از همین جا می ایندونستم به می 

کشیدم تا کمی به خودم مسلط بشم و خودم رو برای گفتن حقیقت  

 آماده کردم:

 یادته قبالً از من پرسیدی که تا حاال آدم کشتم یا نه؟ -

 اخمی کرد و سری به معنی آره تکون داد.  

زیاد هم کشتم؛ اما  ، موقع دروغ گفتم. من آدم کشتم راستش، اون -

 خواستن بهم آسیب بزنن! هایی بودن که می شون اونهمه

تر شد و پوزخندی زد. بدون هیچ حرفی از جاش بلند شد  اخمش غلیظ



که به سرعت از جام بلند شدم. خواست از کنارم رد بشه که جلوش رو 

 گرفتم. 

ی اهام خوب فکر کن؛ باور کن من چاره سارینا، لطفاً در مورد حرف -

 نداشتم. 

سارینا چند ثانیه در سکوت بهم خیره شد و بعد بدون هیچ حرفی از 

هام گرفتم و توی کنارم گذشت. روی زمین نشستم. سرم رو بین دست

 دلم گفتم: 

 تموم شد!  -

*** 

 )سارینا(

دونستم باید  عصبی وارد آسانسور شدم و سرم رو به دیوار تکیه دادم. نمی

خواستم دیگه آرتین رو ببینم. به  ط نمیالعملی نشون بدم؛ فقچه عکس

سمت اتاقم رفتم و بدون فکر به اتفاقات امروز به خواب رفتم. توی 

هواپیما سعی کردم دورترین صندلی به آرتین رو انتخاب کنم. باهاش به 

شدت خشک برخورد کردم، طوری که همه از رفتارم تعجب کردن؛ اما  



 آرتین برعکس بقیه فقط ناراحت بود.

*** 

دو هفته گذشته بود و من در این مدت اصالً با آرتین حرف نزده بودم.  

ی پلیس رفتم و در مورد پرونده ازم سؤال کرده بودن دو بار رفته به اداره

ی چیزهایی که سام بهم گفته بود رو گفتم. دوباره توی و منم همه 

به  کردم، مشغول به کار شدم و پریا رو با خودم بیمارستانی که کار می 

رفت.  مون آورده بودم. اون هم بعضی مواقع با افشین بیرون می خونه

ماهک بهم گفته بود که سام ازش خواستگاری کرده و اون هم جواب 

منفی داده. البته من چیزی نسبت به احساسم به آرتین بهش نگفته 

کرد بودم؛ اما انگار اون یه چیزهایی فهمیده بود، چون مدام تکرار می

ای نداره.  قدر سیاهه، هیچ فایده هایی که گذشتشون اینمبخشیدن آد

آهی کشیدم که موبایلم زنگ خورد. نگاهی به صفحه موبایلم کردم و با  

 خوشحالی تماس رو وصل کردم: 

 سالم.  -

 سام با صدای شادی گفت: 



 معرفت! به! خانم بی -به -

 معترضانه گفتم: 

 معرفتم یا شما؟ من بی  -

 ای کرد:سام خنده 

 هنوز هم مثل فعلی، هیچ تغییری نکردی! -

 با تعجب گفتم: 

 خوام بکنم. وا! من توی این دو هفته چه تغییری می  -

اش رو  ی سام رو شنیدم. بعد از چند ثانیه صدای جدی فقط صدای خنده

 شنیدم: 

 سارینا، امیدوارم تاریخ دادگاه فردا رو یادت نرفته باشه!  -

 با یادآوری دادگاه آهی کشیدم. 

 نه، مگه میشه یادم بره؟ -

 خوبه. راستش، باید باهات حرف بزنم!  -

 اتفاقی افتاده؟  -



 سام سریع گفت: 

 خوام باهات حرف بزنم. نه! باور کن فقط می  -نه -

 باشه، کجا باید بیام؟  -

 فرستم. آدرس رو برات می  -

ی که خداحافظی کردیم، گوشی رو قطع کردم و به صفحه بعد از این

خواست در مورد دادگاه حرف بزنه. ذهنم  . احتمااًل میگوشی خیره شدم

مشغول بود و دوست داشتم کمی از احوال آرتین خبردار بشم. توی 

 هاشحرف درک هم هنوز اما بودم؛ شده  دلتنگش  بدجور هفته دو این

 موبایلم ی صفحه  به شد باعث گوشی ی ویبره صدای .  بود سخت برام

بود و گفته بود تا یک ساعت دیگه  فرستاده رو آدرس سام. بشم خیره

جا باشم. بعد از برداشتن کیف و وسایلم از بیمارستان خارج شدم و اون

شاپ به سمت ماشینم رفتم و سوار شدم. بعد از چهل دقیقه، جلوی کافی

شاپ شدم و با موردنظر نگه داشتم و از ماشین پیاده شدم. وارد کافی

هاش رو ی از میزها نشسته بود. دست چشم دنبال سام گشتم. پشت یک

هاش گذاشته بود. به اش رو روی دستدر هم قفل کرده بود و چونه

روش نشستم. سالم کوتاهی کردم که جواب کوتاهی سمتش رفتم و روبه



هم دریافت کردم. گارسون به سمتمون اومد و بعد از گرفتن سفارشات 

اش کامالً متفکر و ه ی سام نگاه کردم. چهر تنهامون گذاشت. به چهره 

 جدی بود. بعد از چند لحطه سکوت گفت: 

 سارینا، تو آرتین رو دوست داری؟  -

 با تعجب به سام نگاه کردم که با همون جدیت ادامه داد: 

کنم جوابم رو بده. آرتین اصالً حالش خوب ببین سارینا، خواهش می  -

رو مجازات  زنه و میگه خدا داره من اش با خودش حرف مینیست؛ همه

های بدی هستیم. میگه لیاقت زنده موندن نداریم، کنه. میگه ما آدممی 

لیاقت بخشیده شدن نداریم. دیروز رفتم توی اتاقش و دیدم کل اتاق پر 

کنی؛ اما وقتی  طوری میاز بوی سیگار شده. گفتم داداش، چرا این

دودا  صورتش رو دیدم مطمئن شدم که یه اتفاقی افتاده. سارینا، من ح

وقت  هجده سال هست که با آرتین دوستم؛ اما توی این هجده سال هیچ

اش رو ندیدم! اما اون روز دیدم. دیدم که رنگ صورتش سفید شده،  گریه

ی هاش تنگ شده، دیدم که از خودش فراری شده. همهدیدم که نفس 

 ها رو دیدم! این

ه کردم. آرتین  های اشکی به سام نگاسرم رو باال آوردم و با بهت و چشم



هش به خاطر من بود؟ کرد؟ یعنی همهبا اون همه غرور داشت گریه می 

های من این همه از خودش متنفر شده بود؟ سام با دیدن  به خاطر حرف

 حالت صورتم لبخند غمگینی زد. 

 پس حدسم درست بود. تو هم دوستش داری! -

 ت. ی سکوت باال گرفخواستم حرفی بزنم که دستش رو به نشونه 

دونم  شناسم. خول می سارینا، من خیلی سال هست که آرتین رو می  -

 چه قلب پاکی داره. باور کن اگه بهش یه فرصت بدی، پشیمون نمیشی! 

 با صدای آرومی گفتم: 

 اما اون قت...  -

 سام وسط حرفم پرید:

کنن. شاید این اشتباه با  آره، حرفت رو قبول دارم؛ اما همه اشتباه می  -

طوری فکر کن. یادته اون موقع که به خونه فرق داره؛ اما تو اینبقیه 

 حمله کرده بودن؟

 سرم رو به معنی آره تکون دادم که ادامه داد:



ها شدی برای نجات جون خودت یا بقیه به اونموقع اگه مجبور می اون -

 کردی؟ شلیک نمی 

ن  افتاد شاید برای نجات جوکمی فکر کردم. اگه همچین اتفاقی می 

شدم همچین کاری بکنم. سام که خودم و عزیزهام حتی حاضر می 

 ی درگیری فکرم شد، گفت: متوجه

زنم که جوابت مثبت باشه؛ پس با این اوضاع تو هم باید به  حدس می -

شد. این  کشت یا کشته می آرتین حق بدی! چون اون خم یا باید می 

 کرد!کار رو میفقط بحث خودش نبود؛ باید برای نجات جون ما هم این 

 بعد با لحن غمگینی گفت: 

دونم که این احساس دوطرفه هست؛ پس ازت خواهش سارینا می  -

کنم خوب در مورد این موضوع فکر کن. نگذار ماجرای شما هم مثل  می 

 من و ماهک بشه! 

 غمگین نگاهش کردم.

 سام، من متأسفم.  -

 سام آهی کشید. 



امیدوارم تو هم خوب فکر  مهم نیست، به هر حال من تسلیم نمیشم؛ -

 کنی و جا نزنی! 

سری تکون دادم و از جام بلند شدم. سام هم بلند شد. جلوی در از هم  

خداحافظی کردیم و هر کس به سمت ماشین خودش رفت. به خونه که  

اومد. تو این دو هفته با  رسیدم، هوا تاریک بود و صدای پریا و ماهک می

دو به سمتم برگشتن و با لبخند  هم جور شده بودن. با سالم من هر

جوابم رو دادن. به سمت اتاقم رفتم و بعد از عوض کردن لباس و شستن  

 دست و صورتم کنارشون نشستم. پریا رو به من گفت:  

سارینا، من هی به این دوستت میگم چرا جواب منفی به سام داد. فردا  -

 !مونه روی دستمونوقت می پس فردا شوهر گیرش نمیاد، اون

 ماهک پس گردنی بهش زد و با خنده گفت: 

 خفه شو!  -

 همه شروع به خندیدن کردیم که من وسط خنده گفتم: 

 موقع باید باهات ترشی بندازیم!راست میگه دیگه. اون -

بار خواست پشت گردن من بزنه که جا خالی دادم. دوباره  ماهک این



شه. بعد از شام  ام کم بخندیدیم. این کارها باعث نشد از درگیری فکری 

ماهک به سمت اتاق خودش و من و پریا به سمت اتاق من را افتادیم. 

 وارد اتاق که شدم، پریا گفت: 

 جریان چیه؟ امروز خیلی تو فکری! -

 آهی کشیدم. 

 امروز با سام حرف زدم. -

 در مورد خودت و آرتین؟  -

 های گشاد شده بهش نگاه کردم که خندید:با چشم

 یع بود! واقعاً خیلی ضا -

 با تعجب گفتم: 

 تو از اولش... -

 سری تکون داد.

موقع که آرتین تیر خورد فهمیدم. آخه تا حاال ندیده  نه، من از اون -

بودم آرتین برای نجات کسی جونش رو به خطر بندازه؛ شاید خیلی 



وقت جونش رو به خاطر کسی به خطر کارهای دیگه بکنه، اما هیچ

 ها بود. العمل تو هم مثل عاشقننداخته بود و البته که عکس 

 مردد گفتم: 

 شکلی ندا... تو خب م -

 پریا دستم رو گرفت. 

تی.  بینم؛ نه چیز دیگهمن آرتین رو فقط به چشم یه دوست خوب می -

 ! هست  هم من خوشحال باعث خوشبختی اون

 چند لحظه سکوت کردم که پریا خودش شروع به صحبت کرد: 

 شده؟ به من بگو شاید بتونم بهت کمک کنم. چی -

 لبخند مهربونی زدم.

 کنم بتونم کنار کسی مثل آرتین باشم! نمی راستش، من فکر -

 بار پریا سکوت کرد.دوباره آه کشیدم که این

 من قبول دارم که همه ارزش دادن فرصت دوباره رو دارن؛ اما... -

 ای نداشته باشه؟ کنی ممکنه این فرصت دوباره فایده اما فکر می  -



 آره. -

 پریا نفس عمیقی کشید. 

شناسم و اون واقعاً پسر ته که آرتین رو می ببین سارینا، من خیلی وق -

بدی نیست. برای افرادی مثل ما داشتن یه زندگی عادی آرزوی بزرگی  

هست. مطمئنم آرتین هم دوست داره که یک زندگی عادی داشته باشه.  

به نظرم یه فرصت به خودت و آرتین بده؛ شاید واقعا ارزشش رو داشته  

 باشه! 

 نالیدم: 

طوری بهش اعتماد کنم. اون قبالً هم به من  همین  تونماما من نمی  -

 دروغ گفته! 

پریا سرش رو تکون داد و سکوت کرد. انگار هر دو مشغول فکر بودیم.  

دونم.  ای که اصالً معلوم نیست و پریا، نمی من به آرتین، خودم و آینده

کنه. بعد از چند شاید اون هم مثل من داره به این موضوعات فکر می 

 یا با ذوق گفت:  دقیقه پر

تونی ازش درخواست کنی که همه چیزهایی که اون رو به فهمیدم. می  -



 خیال شه! گذشتش ربط میده، بی 

اش فرار کنه، اما این تونستم ازش بخوام از گذشتهفکر بدی نبود؛ اما نمی 

فکر پریا باعث شد فکر خوبی به ذهن خودم برسه. با شادی در آغوش 

 گرفتمش. 

 ای!یک نابغهدختر، تو  -

پریا هم من رو در آغوش گرفت. بعد از چند لحظه از آغوشش بیرون 

 ی آرومی به کمرم زد. اومدم. ضربه 

 پاشو، فردا باید بریم دادگاه. بهتره زود بخوابیم.  -

با شادی سر تکون دادم. به تختم پناه بردم و بعد از دو هفته فکر و 

 خیال، با آرامش به خواب رفتم.

*** 

با شادی از دادگاه خارج شدم. امروز حکم خسرو صادر شده بود. تمام 

کرد؛ حتی تا آخرین لحظه هم دست از مدت با غرور به آرتین نگاه می 

غرورش برنداشته بود. وقتی دادگاه حکم اعدام رو اعالم کرد با دادهاش 

 دونستن که ایناز جا بلند شد و آرتین و بقیه رو تهدید کرد؛ اما همه می



که اون همه کار وحشتناک انجام داده  تالش آخر خسرو بود. حتی با این 

بود، باز هم حاضر نشد که جرمش رو قبول کنه. متوجه شدم که چند بار  

هم خواسته همه ماجرا رو گردن آرتین بندازه که پلیس هم به خاطر 

  عمیقی نفس! شده  تحقیق  خیالنداشتن مدرک و جرم بزرگ خسرو بی

 کردم احساس خودم روی  رو نگاهی سنگینی . کشیدم گیآسود سر از

  به غم با. شدم مواجه آرتین ناراحت ی چهره  با برگردوندم، رو سرم وقتی

 شنیدم:  گوشم کنار رو پریا شیطون صدای . کردمی   نگاه من

جا یکی خیلی دلش می خواد باهات حرف بزنه. از وقتی از انگار این -

 کنه! نگاه می دادگاه خارج شدیم فقط به تو  

 ضربه آرومی به پهلوی پریا زدم و اخم کردم: 

 ساکت!  -

 ای کرد.پریا خنده

 من باید برم، افشین منتظره؛ تو هم بهتره بری و باهاش حرف بزنی.  -

سری تکون دادم و با هم خداحافظی کردیم. به مسیر رفتن پریا خیره  

رو که شده بودم که حضور شخصی رو کنار خودم احساس کردم. سرم 



 بلند کردم متوجه آرتین شدم. با صدای آرومی سالم کردم.

 خواستم باهات حرف بزنم. سالم. راستش... راستش می  -

 خواستم باهات حرف بزنم. باشه. اتفاقاً من هم می  -

صدا خیال حرکت کردم. اون هم بی آرتین با شادی نگاهم کرد که بی 

 پشت سرم اومد. سوار ماشین آرتین شدیم. 

 کجا بریم؟ -

 خیال به بیرون نگاه کردم. بی 

 یه جایی که خیلی شلوغ نباشه!  -

چیزی نگفت و فقط کمی سرعت ماشین رو زیاد کرد. بعد از رسیدن به  

ای پارک کرد و از ماشین پیاده شد.  پارک خلوتی ماشین رو گوشه 

خواست در سمت من رو باز کنه که من زودتر وارد عمل شدم. در رو باز 

شنیدم و هاش رو میجلوتر از آرتین حرکت کردم. صدای قدمکردم و 

های کمی بعد حضورش رو کنارم احساس کردم. روی یکی از صندلی 

هایی ای نکردم. به بچه پارک نشستم. آرتین هم کنارم نشست؛ اما توجه

دویدن نگاه کردم. لبخندی زدم و زیر چشمی که با شادی دنبال هم می 



کشید، نگاه کردم. نفسم رو با موهاش دست می  به آرتین که کالفه توی 

 صدا بیرون دادم.

ات به من گفتی و تو اون روز همه چیز رو در مورد خودت و خانواده -

 کردم!من تا اآلن داشتم به این موضوع فکر می 

ای زدم و کرد. لبخند موذیانههام گوش میآرتین با دقت به همه حرف

 گفتم: 

ای نداریم. تا وقتی که تو که ما کنار هم آینده و به این نتیجه رسیدم  -

ای قدر راحت به من دروغ میگی و تا وقتی که سایه همچنین گذشتهاین

 ای نداریم!توی زندگیت هست، ما با هم آینده

 با غم به من نگاه کرد و گفت: 

کار کنم که تو باور کنی من از کارهایی دونم باید چی سارینا، من نمی -

یمونم! تو هر کاری که بخوای، من برای اثبات خودم انجام که کردم، پش

 میدم! 

 ی سکوت باال آوردم. دستم رو به نشونه

 هر کاری انجام میدی؟ -



 آرتین با شک سر تکون داد. 

خوبه. من ازت سه تا درخواست دارم. اول باید قسم بخوری که   -

ایرانی و وقت به من دروغ نمیگی. دوم باید دور همه رئسای باندهای هیچ

 خارجی و کالً خالف رو خط بکشی! 

 معطلی سر تکون داد. آرتین بی 

 قبوله.  -

 لبخندی زدم و ادامه دادم. 

های عموت رو به خیریه ببخشی؛ حتی  سوم، باید تموم اموال و دارایی -

ای که با کار خالف به دست  اون خونه، شرکت، ویال و هر چیز دیگه

 کرده! اومده یا پدرت به نامت 

 با بهت نگاهم کرد.

 ها حق...اما اون -

 کالفه دستم رو توی هوا تکون دادم.

اش حق عموت بوده. درسته که لیاقت اون ها حق تو نیست، همه اون -



 اموال رو نداشته؛ اما باز هم اون اموال مال عموت بوده!

 آرتین عصبی و کالفه بود.

دونی پدر و تی؟ می هات هسی حرفببین سارینا، تو اصالً متوجه -

 قدر برای اون اموال زحمت کشیدم؟پدربزرگ من و حتی خودم چه

 پوزخندی زدم.

 ها رو به خاطر خودتون کشیدید. شما همه اون زحمت -

کرد خودش رو کنترل کنه؛ اما من هم  آرتین عصبی شده بود و سعی می 

ن با  ی یک ز خواستم پولی رو که به خاطر معاملهاومدم. نمیکوتاه نمی 

 پدرش بود، قبول کنم. وقتی سکوت آرتین رو دیدم، زخمی زدم:

به هر حال این تنها راه اثبات هست. باید اشتباهات پدر، پدربزرگ و  -

 عموت رو جبران کنی! 

ام انداختم و ازش فاصله گرفتم؛ اما هنوز بعد هم کیفم رو روی شونه

شد. با  چند قدم بیشتر نرفته بودم که مچ دستم به شدت کشیده  

وار کنار گوشم های بلند از آرتین جدا شدم که صداش رو زمزمهنفس 

 شنیدم: 



 من به خاطر هیچ چیزی تو رو از دست نمیدم!  -

*** 

 

 )آرتین( 

گذره. روزی که من به سارینا قول دادم یک ماه و نیم از روز دادگاه می 

کنم، سه روز بعد از اون ماجرا  هاش عمل میکه به هر سه تا درخواست

اش زنگ زد و در مورد ازدواجمون باهاش صحبت کرد. سارینا به عمه 

یک هفته بعد من و سارینا موقتاً با هم محرم شدیم. با هر سختی بود، 

ال پدرم رو فروختم؛ حتی شرکتی که براش زحمت کشیده بودم هم  امو

های بزرگ تهران فروختم و خودم هم مشغول کار در یکی از شرکت

شدم. سام و فرزین فرزین کیارش هم هر کدوم مشغول کاری شدن. سام  

یک دفتر اجاره کرد و فرزین هم توی شرکت خدمات کامپیوتری مشغول 

کنه. زیر  عنوان مربی توی باشگاه کار می به کار شد، کیارش هم به 

چشمی به سارینا که مشغول رنگ کردن دیوار بود، نگاه کردم. با  

اندازم تونستیم برای خودمون خونه مناسبی بگیریم؛ اما سارینا اصرار پس

خواد داخل خونه رو درست کنه. لبخند خبیثی زدم و کرد خودش می



اش رو رنگی ی روی گونه قلموی رنگم رو به سمت صورتش بردم. کم

ای کردم که با بهت به سمتم برگشت. وقتی صورتش رو دیدم، قهقهه 

 زدم؛ اما سارینا معترض شد: 

خوایم بریم دونی امروز میآرتین، این چه کاری بود کردی؟ مگه نمی  -

 خرید لباس عروس؟ 

 با خنده گفتم: 

 تری!طوری خیلی خوشگل اتفاقاً از قصد کردم. این -

حرصی شد اما بعد از چند دقیقه اون هم لبخند خبیثی زد، با  سارینا 

 . گرفت صورتم نزدیک رو قلمو و اومد سمتم به  دستش تو  قلم

واکنش نشون دادم. مچ دستش    ام کنه که من زودتر از اونخواست رنگی 

رو گرفتم و به سمت خودم کشیدم. بعد دستم رو دور کمرش حلقه 

 کردم و زیر گوشش گفتم: 

رسه، برای چی الکی دونی زورت به من نمی نشد دیگه. تو که می  -

 کنی! خودت رو خسته می 

 سارینا با لحن حرصی گفت: 



 خوام برم به غذا سر بزنم. ولم کن. می  -

 ی شیطونی روی لبم نشست. اش، خندهاز شنیدن صدای حرصی

 حرص نخور، برای دستت ضرر داره! -

 آرتین؟ -

ام رو بگیرم و صدا زد که نتونستم جلوی خندهچنان با حرص اسمم رو 

شروع به خندیدن کردم. سارینا کمی تقال کرد و وقتی موفق شد از 

 آغوش من بیرون بیاد، به سمت در اتاق رفت.

من هم بعد از چند دقیقه که کمی خندیدم از اتاق خارج شدم. به سارینا  

. تاپ و  که توق آشپزخانه مشغول درست کردن غذا بود، نگاه کردم

زد، شلوارک آبی پوشیده بود و موهاش رو که از همیشه بیشتر برق می

قدر مشغول کاراش بود اطرافش رها کرده بود. به سمتش رفتم؛ اما اون 

 ی من نشد. از پشت بغلش کردم. صدای آرومش رو شنیدم: که متوجه 

 آرتی...  -

 هیس.  -



 اما آرتین، من کار دارم! -

 کار به تو دارم؟ ی تو به کارت برس. من چ -

ی اش بود و متوجهگفتم که سرم روی شونهاین جمله رو وقتی می 

ساعت توی آشپزخونه بودم و شدم. تقریباً نیم ی خاص موهاش می رایحه

که هنوزم از پشت در آغوش رفت، من هم درحالیسارینا هر جایی می 

 رفتم. آخرش با کالفگی گفت: گرفته بودمش، همراهش می

 رتین! بسه دیگه.اَه، آ -

هام رو از دور کمرش باز کرد و سعی کرد من رو به بیرون  بعد دست 

هدایت کنه؛ اما من به جاش به سمتش برگشتم و یک دفعه روی اپن  

 هام گرفتم که تقال کرد. هاش رو توی دستگذاشتمش. دست

 قدر کار داریم؟ بینی چهولم کن آرتین. مگه نمی -

 و گفتم:  هاش دادمفشار کمی به دست

 خوام باهات حرف بزنم. بشین می  -

با این حرفم و لحن جدی کمی تعجب کرد؛ اما ساکت بود و منتظر 

که من حرف بزنم. نگاهم روی گردنش بود. همون گردنبندی رو  این



 انداخته بود که من براش خریده بودم.

موقع که این گردنبند رو توی مغازه دیدم، فقط تصویر تو دونی اونمی  -

دونستم برای هام؟ اما هر چی با خودم فکر کردم نمیاومد جلوی چشم

 دونی چرا؟ چی فقط تصویر تو جلوی صورتم بود؛ اما حاال فهمیدم. می 

با کنجکاوی سری به معنی نه تکون داد که لبخندی زدم و با انگشت 

 هاش رو نوازش کردم.دست

اتی که توی ی اتفاقچون تو برای من مثل خورشیدی. با وجود همه -

ی کارهایی که کرده بودم، تو باز هم من رو زندگیم افتاد و با وجود همه

ها هر قبول کردی و این برای من خیلی ارزشمنده. تو بهم یاد دادی آدم

قدر هم خطاکار باشن، باز هم لیاقت فرصت دوباره رو دارن. اگه تو چه

ای اون رو ادامه هشدم و همون راهنبودی احتماالً من هم مثل عموم می 

 تو   ی دوباره دادی.دادم؛ اما تو با اومدنت توی زندگیم بهم انگیزه می 

فرو رفته بودم، نجاتم  توش من که چاهی ته از چون بودی؛  من خورشید

دادی. تو با نورهای زیبات دنیای من رو روشن کردی و راه درست رو به 

من نشون دادی. تو با اون همه پاکی در درونت، قرار گرفتن دیوی مثل  

که که لیاقتت رو نداشتم، با این من رو کنار خودت قبول کردی. با این



باز هم من رو قبول  لیاقت عشق و معصومیت تو و وجودت رو نداشتم،  

 کردی. واقعاً ازت ممنونم! 

کرد. دستش رو روی گردنبند  های اشکی نگاهم می سارینا با چشم 

 دار گفت: گذاشت و با صدای بغض

 دهم تا روزی که بمیر... وقت این گردنبند رو در نمیارم. قول می هیچ -

قطره اشکی از گوشه چشمش چکید. کمی عقب رفت و قطره اشک رو از  

اش چسبوندم و زمزمه  ام رو به پیشونی گونش پاک کردم. پیشونی  روی 

 کردم:

 عاشقتم خورشید خانم من!  -

 اون هم با لحن پراحساس زمزمه کرد:

 آقا دیوه!  من هم عاشقتم -

*** 

 

کالفه بودم و عصبی بطری آب رو به لبم نزدیک کردم. دو ساعت گذشته  

بود؛ ولی هنوز نتونسته بودیم لباسی برای سارینا پیدا کنیم. هر چی 



پوشید یا بیش از حد باز بود یا مدل زیبایی نداشت. کالفه از اتاق پرو می 

 خارج شد و جلوی من ایستاد. با تعجب بهش نگاه کردم:

 ی خودت رو پوشیدی؟ هاچرا لباس -

 کشید: تی پوف کالفه 

کنم تو یک ایراد ازش  خسته شدم بابا، من هر چی انتخاب می -

 گیری.می 

 بعد به حالت قهر روش رو برگردوند و گفت: 

 خوام.اصالً من لباس عروس نمی -

اش رو  دلم برای این حرکاتش قنج رفت. به سمتش رفتم و به نرمی چونه 

 گرفتم. 

نکن دیگه. اصالً وایستا من خودم یک دونه انتخاب  دختر خوب لج  -

 کنم میدم تو بپوشی. خوبه؟ می 

ها رفتم و با دقت بهشون سارینا با لبخند سر تکون داد. به سمت لباس 

ام رو جلب کرد. لباس ماکسی  ها توجهنگاه کردم. یکی از لباس

 اش با سنگ های سفید کار شده بود وداری بود که روی سینه دنباله 



پشتش کمی باز بود اما در کل لباس شیکی بود. با خنده لباس رو 

برداشتم و به سمت سارینا رفتم. سارینا از دور با دقت به لباس نگاه کرد 

هاش برق زد که متوجه شدم اون هم از لباس خوشش اومده.  و بعد چشم

لباس رو به دستش دادم و منتظر شدم تا پرو کنه. پنج دقیقه گذشت  

ا با خجالت از اتاق پرو خارج شد. با دیدنش مات سر جام که سارین

رسید. ناخودآگاه جلو ها به نظر می ایستادم. در اون لباس مثل عروسک

ای از سر عشق و لذت هام رو پشت کمرش گذاشتم و بوسه رفتم و دست 

اش نشوندم. سارینا با خنده خجالت من رو هل داد و تقال روی پیشونی

 بیرون بیاد. کرد تا از بغل من 

 بینه! جوری میآرتین، برو کنار اآلن یکی میاد ما رو این -

 خب ببینه!  -

 اعتراض کرد:

 آرتین؟ -

هام رو شل کردم که باعث شد  ی دستای کردم و کمی حلقهخنده 

ام سارینا به سرعت به سمت اتاق پرو بره. با این حرکت سارینا خنده 



شدت بیشتری گرفت. برای خرید کت و شلوار کلی با سارینا بحث کردم؛ 

داد؛ اما اصالً دوست نداشتم کت و شلوار بپوشم، احساس خفگی بهم می 

نا پیروز شد و ما بعد از خریدن کت و شلوار و چند تا آخرش هم ساری

 ی دیگه از فروشگاه خارج شدیم.وسیله

*** 

 

 )سارینا(

دست در دست آرتین وارد تاالر شدیم. نگاهی به افراد حاضر در سالن  

انداختم. عمه لیال، شوهر و پسرش، ماه، پریا، افشین و حتی سام، فرزین 

ها قطع  های آرتین فقط با اونام دوستو کیارش هم اومده بودن. بین تم

دونه و اش میها رو مثل خانوادهدونستم آرتین اونرابطه نکردیم. می

دونستم اونها هم قرار نیست دیگه به اون روزهای گذشته  طور می همین

برگردن. آرتین اصرار داشت افراد بیشتری رو برای عروسی دعوت کنه؛  

و جمع و جور داشته باشیم. روی   خواستم یک عروسی سادهاما من می 

صندلی نشستیم و به صدای عاقد گوش دادیم. باورش برام سخت بود 

خواست  پسری که کنارم نشسته بود، همون پسری بود که یک روز می



شد. دست آرتین رو توی دستم  من رو بکشه و حاال داشت همسرم می 

ر چشم به  گرفتم و به تصویر مرددش توی آیینه نگاه کردم. همه منتظ

 دهن من دوخته بودن تا جوابم رو بشنون. با سر به زیر گفتم: 

 ام، بله! ی پدر و مادر مرحومم و عمه و شوهر عمهبا اجازه  -

صدای دست و سوت بلند شد. سرم رو بلند کردم و به عمه لیال که با 

کرد، نگاه کردم. لبخند مهربونی زد شادی وصف ناپذیری به من نگاه می 

ی چشمش چکید؛ ولی به سرعت با دست  که قطره اشکی از گوشه 

پاکش کرد و متقابالً لبخند مهربونی بهم زد. همه بهمون تبریک گفتند  

با لبخند ازشون تشکر کردیم. آهنگ مالیمی پخش شد،  که من و آرتین  

آرتین از جا بلند شد و دستش رو به سمتم دراز کرد. با لبخند دستش  

رو گرفتم و وسط سالن رفتیم. یاد شبی افتادم که با آرتین توی مهمونی  

ای در کردم که همچین آینده وقت فکر نمیموقع هیچرقصیدیم. اونمی 

ی اموالش گذشت، از  به خاطر خوشبختی من از همه انتظارم باشه. آرتین

ها فرصت  همه چیزهایی که حقش بود؛ بهم ثابت کرد که باید به آدم

بدی! بدی تا خودشون رو ثابت کنن. من از آرتین یاد گرفتم عشق به  

معنی از خود گذشتگی هست؛ کاری که آرتین برای من کرد. من از خدا 



ام ممنونم و تا ابد،  در زندگی به خاطر داشتن شخصی مثل آرتین 

 کنم. وقت کاری که برام کرد رو فراموش نمیهیچ

 )پایان( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


