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خالصه: دکتر ادوارد در یکی از پروژه های ژنتیکی خود دستاورد 
کند که تا حاال را خلق می ای از انسانکند و گونهبزرگی کسب می

چشم ندیده است. پسری با نیروهای فرا انسانی  بشر رنگ آن را به
ی جدیدی از هایی عجیب که به هدف ایجاد گونهو رنگ چشم

رود های پیشرفته به وجود آمده است. همه چیز خوب پیش میانسان
تا زمانی که این پسر به دلیل استقالل و بلند پروایی خودش از 

را   کردن او پلیسیپیدا  کند و سازمان برایسازمان پدرش فرار می
 .گزیندبرمی

  

 مقدمه:

 «قسمتی از رمان»

 :رنگش خیره شد و گفتهای مشکیبه چشم

 !جا دیگه آخر خط  ببین، این -

 :سیاوش سر به زیر انداخت. زهرخندی به حرف آرمین زد و گفت

 .انقدر حرف نزن! ما هنوز حتی اول خط هم نیستیم -

 :انداخت و مردد گفتآرمین نگاهی پر ترحم به سیاوش 

 یه چیزی بگم؟ -

 :سیاوش کمی از آب دهانش رو قورت داد و به سختی گفت

 !ممکن  آخرین حرفت باشه، پس بگو -

تر کرد و آرمین نفس عمیقی کشید. خودش رو به سیاوش نزدیک
 :گفت

اند که کلی خاطرخواه داشته ی دخترها عاشق اینخب معموالً همه -
دست آوردنشون دست به هر کاری بزنن و  باشن و پسرها برای به
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ی نگاه هم بهشون نکنن. این اقلیت برای همهدخترها حتی یه نیم
دق می  !کنهدخترها طبیعی . برای پسرها هم س 

سیاوش دستش رو روی زخم بازش گذاشت. خون زیادی از دست 
کشید. سرش رو به دیوار تکیه داد و با داده بود و به سختی نفس می

 :فتتعسر گ

 خوای چی بگی؟حاال می -

جوری که تو فکر اما نه اون جوری بودم.خوام بگم منم اینخب می -
دار بودن و این چیزهای مسخره کنی. من رو بخاطر  جذابیت و مایه

خواستن. من یه اشتباه بودم. یه موجودی که هرگز نباید به وجود نمی
یشگاه به دست چندتا درم زاده نشدم. توی آزمااومد. از پدر و مامی

 !گیره اسمشون رو بذارم انسان زاده شدمموجود کثیف که عقم می

 :اش، لبخندی پر از درد زد و گفتهای بستهبا چشم

مگه تا االن برات بد بوده؟ تو که کلی مسیر پر راز و هیجان  -
 .داری

 :آرمین تلخندی زد و با آزردگی گفت

 .اش کنمار سادهخب تو میگی هیجان اما من... خب، بذ -

 :سرش رو به سمت سیاوش برگردوند و گفت

 !ذارم بدبختی محضمن اسمش رو می -
   فصل اول: ساعت اتاق بازجویی

نگاهی به محیط اطرافش انداخت. یه اتاق و یه میز با دو صندلی، 
شون خودش نشسته بود و روی صندلی مقابلش نشونی که روی یکی

ه راهی برای فرار یتوی یه چنین شرایطی کس نبود. معموالً از هیچ
کرد. ولی، دوست داشت ببینه آخر این ماجرا به کجا ختم پیدا می

 .میشه. نیاز به تنوع و تحول داشت. یک تنوع و تحول بزرگ

دقیقه و سی و چهار   در باز شد. بعد از یک ساعت و بیست و پنج
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خندید. تنها ثانیه متوالی باالخره باز شد. توی دلش به حال خودش 
کرد، زمان بود. اش میچیزی که توی زندگی بیشتر از همه آزرده

 .زمانی که از انتظار کشیدن براش سخت متنفر بود

شخصی که در رو باز کرده بود یه مرد قد بلند با موهای گندمی و 
چنان هم دلشاد ای سال سن که از دیدنش آنحدود چهل و خورده

 .نبود

هاش زل زده بود. البته از بکارها به چشممقابلش نشست و مثل طل
نظر خودش حق داشت. چون اون مرد یک بازجو بود و اون یک 

 .متهم

 خب اسمت چیه؟ -

 :گنگ نگاش کرد و گفت

 دونم اسم تو چیه؟نمی -

 :مرد اخم بزرگی کرد و گفت

سعی نکن از زیر جواب دادن در بری پسرجون. من مثل بقیه  -
 .باهات مهربون نیستم

داد. معموالً در همچین مواقعی با یک اختیار تکون میهاش رو بیپا
کوبید و حتی قبل از حرکت انتحاری سر بازجو رو محکم به میز می

کرد و از دید ی بیهوشی اون بازجو بشه فرار میکه کسی متوجهاین
ی طور که قبالً گفتم، اون بدجوری تشنهشد. ولی همونهمه غیب می

 .تنوع بود

 :رد و گفتکهای جلوش رو زیر و رو رگهمرد ب

های ات توی سیستم ثبت نشده. رنگ چشماثر انگشت نداری، چهره -
 ...عجیبی داری و برای ما مثل یک سایه هستی، حاال خودت بگو

 :خودش رو روی میز خم کرد و آروم گفت

 تو دقیقاً کی هستی؟ -
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ده بود ه سر کربکه یه ملتی رو دست ی خاصی زد. از اینخنده
ای خوشحال و مسرور بود. با همون لبخند سری تکون داد. شونه

 :باال انداخت و گفت

 !کنن آرمینرفقا صدام می -

 :مرد خودش رو به روی صندلی برگردوند و گفت

ستم پناهنده یا چیزی هستی؟! حتی اگه پناهنده بودی باید داخل سی -
 نیویورک؟قاچاق اومدی به  شد. نکنه به صورتاسمت ثبت می

 چی، یا  ًدونم دقیقاخب اگه بخوام باهات صادق باشم من خودمم نمی -
 !کی هستم

 :هاش رو ریز کرد و گفتین چشمتوجه به حرف آرمبی

 دوازده سپتامبر کجا بودی؟ -

 :ای متفکر گفتآرمین با چهره

 !خوردمرو تختم چیپس می -

 :مرد پوزخندی زد و گفت

 ؟خوردیکل روز رو چیپس می -

تفاوت به نگاهش رو به ساعت جلوش قفل کرد. کمی مکث کرد و بی
 :حرف قبلش گفت

 !من چیپس دوست دارم -

کرد که تر شد. جوری به متهمش نگاه میباز اخم مرد پر رنگ
هاش هر حرفی که به حقیقت شبیه خواست از توی چشمانگار می

تحکم  اش بای چند برگهباشه رو بیرون بکشه و توی اون پرونده
ها و نگاه ها، فقط داره خودش ثبت کنه. ولی حیف که با این سوال

 !کنهرو خسته می

هاش نگاهی انداخت و آرمین باز به نفس عمیقی کشید و به برگه
ساعت مقابلش خیره شد. صدای تیک تاکش به شدت داشت عصبیش 
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وقت موفق نبود. خشمش به کرد و اون در کنترل خشمش هیچمی
که دوست داشت همین االن بلند شه و با یه حرکت قدری بود 

هاش با دستبند، به کنه؟ خب شاید چون دستخوردش کنه. چرا نمی
پشت صندلی قفل شده و خودش توی یک اتاق عاری از هیچ چیز، 

 .مثل یک زندانی گیر افتاده

با یک نفس عمیق خشمش رو کنترل کرد و برای تضعیف 
 :گفتاش با یک لبخند ساختگی روحیه

ها اتاق بازجویی یه چراغ سفید داره که باالسر  آدم معموالً توی فیلم -
خوام حس کنم ها ندارین؟! میخوره! از این چراغهی تکون می
 .آنجلینا جولیم

 :به کف اتاق نگاه کرد و گفت

. ولی تونم آنجلینا جولی باشمالبته از لحاظ فیزیکی و تئوری نمی -
 !ی مناسبی باشهنهخب، گمونم برد پیت گزی

 :نگاهش رو به اون مرد بازجو سوق داد و با لبخند گفت

 کنی؟طوری فکر نمیتو این -

های شکاکش بهش چشم دوخت. آرمین باز به عامل به با همون چشم
هم ریختگی افکارش نگاه کرد. مرد رد نگاه آرمین رو دنبال کرد و 

کل بست و با هاش شبه همون ساعت رسید. یه پوزخند زشت رو لب
 :تمسخر گفت

کنیم تا جا از چراغ که نه، بلکه از ساعت استفاده میما این -
 !گ و با دقت بشمریهای محکومیتت رو قشنثانیه

خواست به خودش انرژی مثبت بده و با اخمی کرد. هی می
طور که هاش، حال خودش رو بهتر کنه اما اینخوشمزگی حرف

تره. مرد دخلقن مرد از خودش بکرد و پیدا بود ایاون فکر می
 :دوباره به آرمین نگاه کرد و گفت
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 ی آزمایشاتت اومده. مشکل کنترل خشم داری، درسته؟نتیجه -

 :و با ذوق گفت آرمین سری تکون داد

گه ولی خودم چنین فکری درمان شدم. البته، دکتر این رو می -
 !کنمنمی

 :مرد پرسشگرانه گفت

 با ذوق گفتی؟خب چرا االن این رو  -

آرمین سرش رو به سمت راست کج کرد و همراه با یک لبخند 
 :هاش گفتموذیانه روی لب

آخه دوست دارم همین االن انقدر لپت رو بکشم که از صورتت  -
 !کنده بشه و کل اتاق پر  خون بشه

جا اش رو با یه دست کمی جابهمرد کمی ترسیده نگاهش کرد و یقه
 :که چاشنی تعجب داشت با خنده گفتکرد. آرمین با صدایی 

 ا ه جناب بازجو، شما و ترس؟ -

 :بازجو بزاقش رو قورت داد و با لحنی عادی و معمولی گفت

 .نترسیدم، فقط یکم گرمم شده -

 :ناگهان لبخند از صورت آرمین پاک شد و با جدیت گفت

 دوست داری با سردی نگاهم از گرمات کم کنم؟ -

 خیره شد اما سریعاً بعد از کسری از ثانیهمرد کمی متعجب به اون 
نگاهش رو ازش گرفت و روی کاغذ تند یه چیزی نوشت. سرش رو 

 :تای ترسناک و برحق گفباال آورد و با چهره

ی مکانی پیدا شدید که جناب آرمین، شما توی دوربین مداربسته -
 .شب دوازده سپتامبر دوزاده تا کشته به جا گذاشت

 :تلبخندی زد و گف

 !ا ه، چه ُرند -

 :با چشمای گرد شده نگاهش کرد و گفت
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 چی؟ -

 :آرمین سرش رو پایین آورد و معمولی گفت

 !هاش یکیههیچی، گفتم چه ُرند. آخه تاریخ ماهش با تعداد مرگ -

خودکارش رو از روی میز برداشت و با یه ژست خاص اون رو 
آرمین  هاش روی صورتجا کرد. با چشمهاش جابهمیون انگشت

هاش تک بیشتر متمرکز شد. به طوری که انگار سعی داشت با چشم
تک اجزای صورتش رو اسکن کنه تا بتونه هویتش رو به این شکل 

 .ردیابی کنه

 :ای زد و آروم گفتلبخند مسخره

دونی این یعنی چی؟ یعنی تو متهم شدی به قتل دوازده تا اصالً می -
 ...دختر و پسر جوون

 :خود مرد رو بهش تحویل داد و گفتآرمین لبخند 

 ه من یه قاتلم؟کجوری انقدر مطمئنید چه -

مرد که انگار منتظر چنین حرفی از جانب آرمین بود سریع 
 :هاش رو روی میز قفل کرد و گفتهای دستانگشت

 گم و گور شدی و طی یه اتفاق  ًچون تو بعد از اون شب کامال -
پاک شده و از  ن مداربستههای دوربیعجیب فهمیدیم که فیلم

های خیابون استفاده کردیم و بعد از یه هفته تو رو داخل یه دوربین
ای تغییر قیافه داده ی دور افتاده پیدا کردیم که به طرز مسخرهمحله
 !بودی

 :به لحنش چاشنی تفاخر اضافه کرد و گفت

 بازم بگم کوچولو؟ -

یشخندی زد و برگه آرمین اخمی کردم و سر به زیر انداخت. مرد ن
ها رو روی میز برداشت اش رو جمع و جور کرد. اونها و پرونده

 :و گفت
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 نیازی به بازجویی نیست، تو همین االن هم تکلیفت توی دادگاه -
 !مشخصه

از اتاق خارج شد. بعد از رفتن اون  این رو گفت و به همراه پرونده
ش رو از پشت مرد، پسر سربازی وارد اتاق شد و با کلید دستبند

 .صندلی باز کرد تا به دست دست خودش وصل کنه

 :آرمین نگاهی به اطرافش انداخت و گفت

وقت ام سر رفت. برم یکم هوا بخورم و هیچخیلی خب حوصله -
 !برنگردم

اش رو بلند کرد و با مشت به صورت اون سرباز دست دستبند زده
هاش بود دست کوبید. سرباز از درد فریادی کشید. کلیدی که توی

رو رها کرد و دستش رو به روی بینی خونیش گذاشت. آرمین 
فرصت رو غنیمت شمرد و کلید رو از روی زمین برداشت و 

 .دستبند خودش رو باز کرد

ولی بقیه مامورها صدای فریادش رو شنیدن و به سمت در هجوم 
آوردن که بدون وقت تلفی همشون رو کنار زد. روی میز کنارش پا 

 .دویدت و روی میزها میگذاش

داد و خودش رو به طور به دویدن ادامه میروی زمین پرید و همین
کرد. در حال دویدن سرش رو برگردوند در بازداشتگاه نزدیک می

 .اندو دید افسرهای زیادی پشت سرش در حال تعقیب و گریزم

 :ناگهان بی حوصله ایستاد و گفت

 !اَههه، چه وضعیت داغونیه -

دست ماموری که در دو متری اون قرار داشت رو گرفت و ساعد 
ی بیهوشیش که روی اون رو به سمت خودش کشید. روی نقطه

گردنش قرار داست محکم ضربه زد و به راحتی اون مرد بیهوش به 
روی زمین افتاد. تفنگش رو از دستش گرفت و با احتیاط توی 
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ن پرتش کرد و جیبش گذاشت. تنش رو بلند کرد و از شیشه به بیرو
از همون شیشه شکسته شده به بیرون پرید. در حال دویدن به باالی 

 :سرش خیره شد. لبخندی زد و گفت

 !وای خیلی وقت بود خورشید رو ندیده بودم. خورشید جونم سالم -

 !کنمایست، وگرنه شلیک می -

 .اومدای گلوله از پشت سرش میکم دیگه داشت صدکم

که همین االن هم شلیک کردی! روی اون آخه مرد  حسابی تو  -
شلیک کردنت هم ب َرم. منی که توی چهارسالگی تفنگ داده بودن 

ها مامور قانون میشن. کردم. نگاه کیدستم باز از تو بهتر شلیک می
 !خدایا نگاه

روهای کاله هودیش رو روی سرش انداخت. از شلوغی پیاده
یت کرد. به پشت نیویورک استفاده کرد و خودش رو قاطی جمع

گشتن. سرش نگاه کرد. مامورها با اخم توی جمعیت دنبالش می
 !ها آرمین باشندکردن اونکشیدن و فکر میها رو میی بعضیشونه

 :گفتاون هم زیرلب با خودش می

 .جوری ادامه بدهخوبه آرمین، همین -

هی اون مرد به ناگهان به سینه مردی برخورد کرد و تمام برگه
 :زمین افتاد. کمی خم شدم و متعذر گفتروی 

 .من واقعاً متاسفم -

ها کرد و بعد یه نگاه به صورتش انداخت و مرد اول یه نگاه به برگه
 :ناگهان با تمام حرصش داد زد

کار کردی با ورقه های حواس؟ نگاه چیی بیمیگی ببخشید پسره -
 !نازنین شرکتم

 :آرمین اخمی کرد و با جدیت گفت

 .تند نرو، من عذرخواهی کردم ببین -
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ی آرمین رو گرفت. اون رو به سمت در کسری از ثانیه مرد، یقه
 :خودش کشید و توی گوشش فریاد زد

 خوره؟عذرخواهی تو به چه دردم می -

 :آرمین کالفه گفت

 !قدر زبون نفهمهای بابا، این چه -

م داد و فریادهاش باعث ازدحام جمعیت شد و دورشون رو کلی آد
 .ع به سمتشوک دویدنها شدن و سریی اونگرفت. مامورها متوجه

 :آرمین با نفرت به مرد خیره شد و با لبخند گفت

، گفتم متاسفم نه؟ -  هی آقا پسر 

متعجب نگاش کرد و سرش رو آروم به معنی آره تکون داد. آرمین 
کمی با لبخند نگاش کرد و بعد لگد محکمی به وسط پاش کوبید. مرد 

. وسط پاش رو گرفته لندی گفت و قرمز شده به روی زمین افتادآخ ب
کرد. آرمین کمرش رو خم کردم و مقابلش با تفکر بود و ناله می

 :گفت

 !اوممم، راستش رو بخوای االن دیگه متاسف نیستم -

این رو گفت و جمعیتی که دورشون بود رو پس زد. مامورها تنها 
توی خیابون شروع به دویدن  دو قدم باهاش فاصله داشتن که سریع

طور شد مامورها همینطور ازشون دورتر میکرد. آرمین همین
شدن. به پشت سرش باز نگاهی انداخت که ناگهان به نزدیکتر می

شیء بزرگی اصابت کرد و درد بدی توی پهلوی راست و پای چپش 
 .پیچید

 ی ماشین، هراسون بهش زل زده.سرش رو بلند کرد و دید راننده
 :ناگهان با فریاد گفت

 !احمق، زدی به من -

روی ماشینش تفی انداخت و از کنارش با دوو رد شد. با دست 
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راستش پهلوی راستش رو گرفته بود و پای چپش انگار داشت دو 
 :گفتنفس می-شد. با درد و نفسنصف می

 .فکر کنم چندتا از استخونام شکسته. اَه، لعنت بهت -

تاده بود برای رسید. کمی از مامورها جلو افبست ی بنبه یک کوچه
همین خوشبختانه پشت سرش نبودن. پای سالمش رو به همراه پای 

ی بزرگ گذاشت و از دیوار اش رو، روی یک سطل زبالهدیدهآسیب
ی یه خونه که باز بود به داخل اومد و پنجره رو باال رفت. از پنجره
 .ها رو کشیدمحکم بست و پرده

ان گردوند که دید یه پسر و یه دختر روی تخت نشستهسرش رو بر
کنن. سریع دو دستش رو باال گرفت و و دارن باتعجب نگاش می

 :گفت

 !ببخشید، فکر کنم بدموقع مزاحم شدم -

اش رو کشید و غیرمنتظره تفنگش رو از جیبش بیرون آورد و ماشه
 :سر دختر  رو هدف گرفت و آروم گفت

 !خوش عزیزکمشب -

های باز به اون قشنگ به وسط سر دختر برخورد کرد و با چشمتیر 
دنیا رفت. تفنگش رو روی سر پسر  هدف گرفت که پسر  فریادی 
کشید و خواست اون دختر رو از روی خودش بلند کنه که صدای 

 .گلوله از تفنگ آرمین بلند شد

های تفنگش نگاهی انداخت. تنها دو تیر دیگه داشت. تیرهای به گلوله
 :تفنگش رو مرتب کرد و خیره به تن خونی جفتشون گفت

 .شما شانس آوردین. حداقل کنار  هم مردید -

 :به سمت در اتاق قدم برداشت و گفت

 .امیدوارم توی بهشت، روزهای بیشتری در کنار  هم باشید -

 :برگشت و گفت
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 !شاید هم تو جهنم -

به خونه از اتاقشون بیرون اومد و وارد پذیرایی شد و نگاهی 
 :انداخت. سوت بلندی کشید و گفت

 !ی توپیچه خونه -

دیوارهاش فانتزی آجرکاری شده بود و دکوراسیونش حالت کالسیک 
ی اتاق و کنار پنجره قرار داشت داشت. یه پیانوی مشکی اون گوشه

ی بزرگ داشت که از داخل پذیرایی هم مشخص بود. و یه آشپزخونه
ه تلفن، همراه با یه کیف پول روی یه دست مبل راحتی مشکی و ی

 .میز  وسط بود

کیف پول و تلفن رو از روی میز براشت. در کیف رو باز کرد، یه 
دویست دالری و چند کارت اعتباری داخلش بود. به اسمی که روی 

ها سری تکون داد و پول« استیو استوری»ها بود خیره شد. کارت
 .رو از کیف پول جدا کرد

رو به سختی پیدا کرد. خودش رو که داخل حموم شون حموم خونه
هاش رو درآورد و دوش گرم حموم رو باز کرد. انداخت سریع لباس

کرد. از ویژگی های ماورایی خوبش بود. دیگه پهلو و پاش درد نمی
های ها و شکستگیشد. شاید زخمدید فوری ترمیم میاگه آسیب می

اش ی قلب شکستههاشدن ولی زخماعضای بدنش فوری خوب می
 خواستن خوب بشن؟جوری میها دیگه چهچی؟ اون

این جمله رو داخل یه پوستر، توی اتاق دکتر هری خونده بود. روی 
دیوار چسبیده شده بود و درست مقابل تخت سفیدش قرار داشت. 

گفت داخل اتاقش بی اجازه نره و این گوش دکتر هری ه ی بهش می
 .بود  آرمین بود که همیشه ناشنوا

از داخل کمد چندتا لباس خوب پیدا کرد. یه شلوار مشکلی اسلش با 
یه پیراهنی که ست همون شلوار بود. شلوارش رو پاش کرد و تا 
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پیراهن رو به تن کنه شخصی به روی در کوبید.    خواستمی
 :گفتشخصی که می

تونم. من و همسرم ی خونه جلوییاستیو، من مایکل، همسایه -
 راهی؟گلوله شنیدیم، ببینم تو روبهصدای 

  

 :یرلب با تکرار گفتتر تنش کرد و زپیراهن رو سریع

 !لعنتی، لعنتی، لعنتی -

کیف و تلفن رو از روی میز برداشت. در پنجره رو باز کرد. 
 ونگاهی به خونه انداخت و بعد سریعاً از پنجره بیرون پرید. تلفن 

ی تندتری به سمت جلو هاکیف پول رو درون جیبش کرد و قدم
 .برداشت

*** 

 «ایگاه اندونزیپ -مرکز فرماندهی »

ی ورود بود. سرش رو به سمت در چرخوند و همچنان منتظر اجازه
که برای انجام کاری بخواد خواهان اجازه بشه سخت متنفر از این

های جا کلی مسیر سخت گذرونده بود. تجربهبود. از ایران تا به این
ای انتظار رو سپری کرده بود که . به اندازهزده بودتلخی رو رغم 

 .دونستتموم شدنش رو، حق خودش می

ی ورود رو داد. پس از صدها ثانیه انتظار، باالخره منشی اجازه
پوزخند به لب و بدون در زدن وارد اتاق شد. به اندازه ی کافی 

زد. دیگه چی؟ طرز فکر خودش وقت در هم میصبر کرده بود! اون
 !شدگاه پیشمون نمیبود و از بیان طرز فکرش، هیچ

کرد و به هر چی که بود و هر چی که طرز فکرش بود افتخار می
جا رسونده بود. چشمش به این اعتماد به نفس باال، اون رو به این

جاناتان افتاد که درحال به هم زدن چایی پر رنگش بود و او هم 
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شکم بزرگش رو کمی به داخل پوزخند به لب به اون خیره شده بود. 
 :کشید و با اقتدار گفت

 !فت کردهبینم آقا راستین ما پیشرمی -

آیند نبود، نه لحن حرف زدنش و نه براش خوش  اخم پر رنگی کرد.
حرف پر از تمسخرش. به خودش قول داد بعد از بیرون رفتن از 
این اتاق، اون رو هم به لیست اشخاص تنفرانگیزش اضافه کنه. 

دونه؟ ید عکسش رو هم درون کلکسیونش اضافه کنه، کی میشا
 :آروم اما با لحنی پر از تحکم گفت

ت باهام چیه؟ -  کار 

 :با اخم گفت وهاش جمع کرد جاناتان پوزخند رو از لب

 !ست هشتصد و پنجاه و شیش فرار کردهنزدیک دو هفته -

 :اخم هاش رو بیشتر تو هم کشید پرسشگرانه گفت

 پنجاه و شیش؟هشتصد و  -

جاناتان آهی کشید. کمی از چای رو نوشید و به روی میز گذاشت. 
عکسی رو از کشوی پایین  میز چوبی سفیدش، به بیرون آورد و به 

 :روی میز گذاشت. با اشاره به عکس گفت

ی یکی از پروژه های ژنتیکی آره، هشتصد و پنجاه و شیش، نتیجه -
 .دکتر ادوارده

 :های توهمش گفتبه عکس خیره شد و با اخمراستین با تدقیق 

 !هایی با نیروهای ماورالطبیعی؟همون به وجود آوردن انسان -

 :جاناتان سری تکون داد و گفت

کرد و آره، اولش همه چی خوب بود. دستورات رو خوب اجرا می -
باهوشیش هوش از سر همه برده بود! دکتر ادوارد که بعد از مدت 
ها شکست باالخره به آرزوی خودش رسیده بود، اون رو مثل پسر 

دونست اما، انگار برای خوب انجام دادن کارش خیلی خودش می
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 !زیاده روی کرده بود

 زیاده روی؟ -

 :جاناتان خودش رو کمی به جلو کشید و گفت

ای آره، موجودی که ساخته بود زیادی خوب بود! در هر زمینه -
شدی داد و قشنگ متوجه میتوانایی های باالی خودش رو نشون می

که این پسر یک انسان طبیعی نیست! توی همه چیز حرف اول رو 
ی، ی ریاضی، ورزش های رزمچیدهزد. معادالت پیمی

شناسی، حتی انقدر ذهن بازی شناسی، فیزیک، شطرنج، زیستزمین
دونست تونست مغزت رو بخونه! اما دکتر ادوارد نمیداشت که می

 !که همچین گام بزرگی برای دنیای بشریت زیادی زوده

 :راستین بی حس گفت

 خب ماموریت من چیه؟ -

 :جاناتان با خونسردی گفت

د گرفتن این مانوریت کمی شای دونم تازه به سازمان اومدیمی -
ات رو ازت به دونم توی کشور خودت درجهبرات سخت باشه. می

 ...دالیل مشخصی گرفتن. اما

اش به روی عکس آروم چندین باز ضربه زد و با انگشت اشاره
 :گفت

این پسر برای ما خیلی مهمه و باید بدونی ول چرخیدنش وسط  -
ست. اون خیلی خطرناکه راستین. دنیای آدما اصالً و ابداً جایز نی

خیلی بیشتر از چیزی که فکرش رو کنی! البته این ماموریت توسط 
یکی از جاسوس های سازمان لو رفته و حاال سازمان ها و باندهای 

از  FBI قدرتمند دیگه حتی مافیا دنبال این پسرن. خوشبختانه هنوز
ودتر از همه وجود این پسر خبر نداره. ولی تو باید کاری کنی که ز

پیداش کنی. ماموریت تو اینه، تو باید اون پسر رو زودتر از همه به 
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 !چنگ بیاری

*** 

 :با لذت قاشق بستنی رو توی دهنش گذاشت و با ذوق گفت

 !شقشمی دنیاست، عاترین خوشمزهوای خدا، این لعنتی خوشمزه -

ون کردن، اما اشدن با تعجب نگاش میهایی که از کنارش رد میآدم
ی بستنی توی دستش بود. بستنی رو به سمت خانومی فقط غرق مزه

 :که کنارش نشسته بود گرفت و با لبخند گفت

 چیه؟ خانم، اسم این -

 :ای زد و گفتزن، لبخندی دلگرم کننده

 .فرنگیبستنی توت -

 :ای کرد و با تعجب گفتخندهو بعد تک

 مگه تا حاال نخوردی؟ -

 :درون بستنی کرد و با خنده گفتآرمین دوباره قاشق رو 

 .نه تا حاال نخوردم -

 :و همچنان زن ادامه داد

 مگه از چه جایی اومدی که توش بستنی نبوده؟ -

 :آرمین با دهنی پر و بالبخند گفت

 !جهنم -

 :زن متحیر به اون خیره شد که آرمین خیره به بستنیش گفت

 !میادالبته اسم اصلیش این نیست ولی این اسمه بهش  -

زن سری تکون داد و از جاش بلند شد. آرمین متعجب به مسیر 
 :رفتن اون چشم دوخت که ناگهان صدایی گفت

 هی آقای محترم؟ -

سرش رو بلند کرد و کسی رو دید که بستنی رو ازش خریده بود. 
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 :سرش رو تکون داد و سوالی گفت

 بله، مشکل؟ -

 .میشه دو دالر و نود و نه سنت -

 :نگاش کرد و گفتآرمین خیره 

 مگه بهت پولش رو ندادم؟ -

 .نه خیر -

 :شده گفتناگهان آرمین شاکی

 !مرد حسابی خودم کلی پول ُخرد کردم تو جیبت -

 !االن که جیبم خالیه -

 گیری؟چی میگی؟ متوجه هستی االن داری پول زور می -

 :ابروهای پرپشتش رو تو هم کشید و با صدای بلندی گفت

نفهمم؟! پولت رو به ثانیه نکشیده از روی میز  فکر کردی من -
 برداشتی فکر کردی نفهمیدم؟

دست    آرمین نفس عمیقی از روی حرص کشید و بلند شد. مرد
 :گفت وی چپ آرمین گذاشت راستش رو به روی شونه

 دزدی؟پول خودت رو می -

اش فشار به شدت زیادی رو وارد کرد که ناگهان مغز به شونه
کرد اما قبلش، العملی رو صادر میفرمان هر طوز عکسآرمین 

 :آروم و با درد گفت

 .نکن -

 :مرد عصبی گفت

 چی رو نکنم؟ -

 :ناگهان آرمین فریاد زد

 !عصبیم نکن -
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اختیار زانوی پاش رو بلند مرد با تعجب نگاش کرد که آرمین بی
ی بلندی کشید و شکمش کرد و محکم به شکم اون کوبید. مرد ناله

و با دو دستش گرفت. آدم هایی که داخل پیاده رو بودن با ترس و ر
وحشت به آرمین خیره شده بودن. آرمین موقعیتش رو بررسی کرد 

 .و با دوو از مکان خارج شد

*** 

رنگ شد و بی حس به اعضای تیم جدیدش نگاهی وارد ون مشکی
 :فتگبه فارسی   ناگهان آهی کشید. با لحنی پر از کالفگی انداخت.

 !باز تیمی شد کاره من -

 پسری با دیدن اون از جا بلند شد و بلند سالم کرد. با حرکت اون،
شید بقیه هم از جا بلند شدند و به احترامش سالم دادند. نفس عمیقی ک

و در ون رو بست. روی جایی که براش از قبل آماده شد بود نشست 
 :و گفت

 !خودتون رو معرفی کنید -

 :ای رسایی گفتهمون پسر با صد

های عمومی من هیرو ساشامی از ژاپن مسئول بخش دوربین -
 .هستم

گون بود. های ریز و پوستی به حالت گندمساشامی پسری با چشم
هاش بود و موهای پرپشت مشکی داشت. عینکی به روی چشم

ای کمی جدی داشت اما راستین بااخم و اندامی الغر داشت و چهره
 :با شک و شبه گفت

 یه؟های عمومی دیگه چه کوفتبخش دروبین -

 :ساشامی سرش رو به زیر انداخت و مردد گفت

 .رسی دارمهای نیویورک دستمن به تمام دوربین -

. اش رو به روی اون گذاشتگاه کرد و چونهراستین دستش رو تکیه
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 :حوصلگی نگاه کرد و گفتبه شخص دیگری با بی

 کنی؟کار میخب، تو چی -

 .من الکس از آلمان مسئول سالح های گرم و سرد هستم قربان -

هایی به رنگ سبز روشن داشت. الغر الکس موهایی زرد و چشم
ای ها رو از پشت به شکل گوجهبود و موهای بلندی داشت که اون

. دارای اندامی ورزیده بود و سالح بزرگی به دست داشت. بسته بود
 :شخص بعد گفتراستین سری تکون داد و با اشاره به 

 وقت تو چی؟خوبه، اون -

 :ای کرد و گفتاون پسر با تعجب به خودش اشاره

 با منید قربان؟ -

 :راستین حرفش رو به تمسخر گرفت و گفت

 !نه پس با دیوارم -

پسر بزاقش رو قورت داد. دستش رو پایین انداخت و سرش رو 
 :صاف کرد و گفت

 !هستممن کیم اویونگ از کره مسئول ردیابی  -

 :جب گفتاش رو رها کرد و با تعراستین چونه

 ردیابی؟ -

 !بله -

 :راستین سری تکون داد و با جدیت کالمش گفت

 !ترین وظیفه رو داریپس تو مهم -

 .میشه این رو گفت -

ای به راستین نگاهی به کامپیوترهای آخر ون انداخت و با اشاره
 :ها رو به اویونگ گفتاون

 تونی اون هشتصد و پنجاه و شیش رو ردیابی کنی؟میخب، االن  -

 !ی من در اینجاست قرباناین وظیفه -
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 کنی؟خب پس انجامش بده چرا داری منو نگاه می -

ین اویونگ نگاهی به کامپیوترها انداخت و بفد با لبخندی رو به راست
 :گفت

 .قبالً انجام شده قربان -

 اش چیه؟خب نتیجه -

 .شیش در پارک مرکزی نیویورک حضور داره هشتصد و پنجاه و -

 :راستین سری تکون داد و پرسشگرانه گفت

 وصله؟ GPS بهش -

 :اویونگ سری به معنای نه تکون داد و گفت

 .این خبر از یکی از اهالی اونجا بهمون رسیده -

 جاست؟یعنی هوز اون -

 :ای باال انداخت و گفتاویونگ شونه

 !به احتمال زیاد باشه -

*** 

  

ی نیمه شب بود. آسمون ابری بود و به مقدار ساعت یک و پنج دقیقه
بارید. شاید منظور از مقدار کم، فقط یه قطره در ثانیه کم بارون می

ای نشسته بود و سر به زیر بود. آرمین روی یه نیمکت چوبی قهوه
ی کافی از بستنیش لذت ببره که نتونست به اندازهانداخته بود. از این

 .وری ناراحت و خشمگین بودبدج

خواست اون دویست دالر رو به زودی زود، خرج کنه؛ حتی نمی
دونست که خواست از دو دالرش هم بگذره. خودش هم مینمی

 !احتمال زنده موندنش در این شرایط از صد درصد فقط دو درصده

دونست پلیس نیویورک گرده. میدونست سازمان داره دنبالش میمی
؛ برای همین توی پارک مرکزی مونده. یا پلیس دا کردنشهدر حال پی
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رسه یا سازمان، براش فرقی نداره، اون فقط دنبال زودتر از راه می
 !ی خودشهطعمه

ناگهان تیری درست از کنار گوشش رد شد. ماتش زده بود و با 
کشید و هایی گرد شده خیره به جلو بود. گوشش کمی سوت میچشم

 .اق در ثانیه براش غیرممکن بودهضم تمام این اتف

 !جاستپیداش کردیم! هشتصد و پنجاه و شیش این -

با تعجب به صاحب صدا نگاه کرد. سریع از جا برخاست اما 
ودن، زیرلب هایی که باید نبهاش اونطور که معلوم بود مهموناین
 :گفت

 اینا دیگه کین؟ -

پیدا  زش روجا راه گریبه سمت چپ قدم برداشت و خواست از اون
کنه که ناگهان چندین مرد با اسلحه سد راهش شدن. به سمت راستش 
نگاه کرد و باز هم در اون سمت راهی واسه فرار نبود. جلوش رو 

اش گرفته بودن، پشت سرش رو هم گرفته بودن، رسماً محاصره
 .کرده بودن

هر دو دستش رو به حالت تسلیم باال گرفت. افکارش رو روی هم 
هایی که شاید هایی در ذهنش شد. نقشهمشغول چیدن نقشه گذاشت و

 !بارموثر واقع شن و شاید زیان
 
 !ببین کی شده ماموریت امشب من -

 .با تعجب به صاحب صدا نگاه کرد

های بادومی و صورتی سفید. یک کت و یک مرد چهارشونه با چشم
دار. توی دستش یک شلوار یک دست مشکی و موهای صاف حالت

ای که کلت ام نوزده یازده رونینگ بود و یه لبخند مسخره تفنگ
روی لب هاش قرار داشت و حالت نگاهش، حس بدی به آرمین 
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هاش نشوند ای رو لبداد. آرمین مثل خودش لبخند مسخرهدست می
 :آمیز گفتو طعنه

 !چه سعادت بزرگی نصیبت شده -

 :های ریز شده گفتبا چشم

 منظور؟ -

 !پیدا کردن منو داره کمتر کسی جرعت -

خودش رو بیشتر به آرمین نزدیک کرد. اعضای صورت آرمین رو 
گرفت. سری وارسی کرد و لبخندش داشت نشونی از کمرنگی می

 :تکون داد و با لبخند پهنی گفت

 !خب پس، یه خبر مهم دارم برات -

 چه خبری؟ -

 :جا کرد و خیره به اون گفتتفنگ توی دستش رو کمی جابه

 !ستش، مافیای کره خیلی دوست دارهرا -

خورده تنها بهش خیره شد. منتظر سازمان بود، نه مافیا. آرمین یکه
منتظر پلیس بود، نه مافیا. منتظر هر چیزی بود. ا ال مافیا! 

دونست مافیا قطعاً قصدش کمک به اون نیست. با خودش می
از  خوانام کنن؟ نکنه، نکنه میخوان مصادرهگفت: نکنه میمی

 !ام کنن؟خوان یه نوع اسلحهاستفاده کنن؟ نکنه میقدرتم سوء

موند که براش این قضیه بدجور پیچیده بود، مثل یک معمایی می
داد و خب اون، از قرار معلوم عاشق پیدا کردن بوی تازگی می

 !بود جواب معماهای پیچیده

و ی مخوف ی اون مرد پاک شد و جاش رو به چهرهلبخند از چهره
 :گنگ داد. سرش رو به حالت سوالی تکون داد و گفت

 ترسی؟نمی -

 :اش رو متعجب کرد و گفتآرمین قیافه
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 از چی باید بترسم؟ -

مرد دست آزادش رو درون جیبش کرد. با دستی که درونش اسلحه 
 :ای کرد و با حالت ترسناکی گفتبود به ازدحام دورشون اشاره

 !از ما -

 :ای کرد و گفتآرمین ناگهان تک خنده

های پالستیکی های شیک و پیک  کت و شلواری با کلتمن از آدم -
 .ترسمنمی

 :هاش رو ریز کرد و محکم گفتچشم

 !در واقع من، خود  ترسم -

د. همزمان با گفتن این حرف، تمام اون افراد متحیر به اون خیره شدن
ش اء ای رو روی شقیقهآرمین خواست حرکتی کنه که سردی شی

 .احساس کرد

 !یه قدم جلو بیای این پسره رو کشتم -

گفت تا حاال سابقه نداشته صدا دقیقاً پشت سرش بود و با خودش می
که حضور کسی رو در پشت سرش احساس نکنه. از اسلحه نترسیده 

هاش ترسیده بود. لبخند مضحکی که بود، از ضعیف شدن قدرت
اومد و با لحنی ت کش های مرد بود ناگهان به شدروی لب
 :گفتسوالی

 شما کی باشید؟ -

 :صدای اون پسر از پشت گوش آرمین بلند شد

 !جنابمامور  صاحب این عالی -

 نه بابا! ایشون صاحب هم داره؟ -

 !نه تنها صاحب، بلکه یه خدای خصوصی هم داره -

 :رانه گفتهاش رو ریز کرد و پرسشگمرد چشم

 خدا و صاحبش تویی؟ -
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 !من نیستم ولی اگه من نباشم مطمئنن تو هم نیستیدر واقع  -

 :مرد نچی کرد و گفت

 !نمیشه آقا خوشگله، من زودتر پیداش کردم -

راستین به افراد گلوله به دست دورشون نگاه کوتاهی انداخت و رو 
 :به اون مرد گفت

 !خواستم بدون خونریزی این قضیه رو جمعش کنمحیف شد، می -

ی آرمین برداشت و محکم دستش رو کشید. با اسلحه رو از شقیقه
دردی که در مچ آرمین پیچید، آرمین فریاد بلندی از درد کشید و 

 :معترضانه گفت

 !روانی، دستم رو از جا کندی -

راستین بیشتر آرمین رو همراه خودش کشید و سرعت دویدنش رو 
 :بیشتر کرد و خطاب به آرمین با فریاد گفت

 .قط بدوتونی ففعالً تا می -

شد و آرمین غافل و ناخبر از صدای تیراندازی از پشت شنیده می
هویت این غریبه و مکانی که قراره به زودی بره! ولی یه اشکالی 

ها که خوشش وجود داشت، آرمین از مافیا بدش میاد ولی، از غریبه
 !میاد. آره از آدمای جدید، خوشش میاد

هان پاش به سنگی آرمین غرق در افکارش خودش بود که ناگ
برخورد کرد و به روی زمین و دردی بدی در ناحیه زانو بهش 

 :غلبه کرد. با درد و ناله گفت

 .وای، داغون شدم -

راستین راهی که دویده بود رو برگشت و با شتاب اومد به سمت 
 :آرمین اومد و باعجله گفت

 .وقت نداریم، بلند شو -

زیربغل اون رو گرفت و بلندش کرد. همزمان اون رو به سمت ونی 
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که از ناکجاآباد اومده بود برد و سوار کرد. آرمین خواست در 
اش تیر بدی کشید. به جای دردش نگاه کرد. ماشین رو ببنده که شونه

لباس سفید پشت هودی مشکیش به رنگ قرمز شده بود و بوی خون 
شده با ُتنی بلند ه زخمش کشید و عاصیدستی ب پیچید.تو بینیش می

 :گفت

 !لعنتی، تیر خوردم -

 :راستین کمربند خودش رو با شتاب بست و با فریاد گفت

 .الکس! زودتر برو، برو -

 :الکس دنده رو عوض کرد و با کمی لکنت گفت

 !با... باشه -

و ماشین با سرعت به راه افتاده و آرمینی که کمی خم شده بود به 
های چپ و راست اشین چسبید. باترسی پنهان، به پنجرهصندلی م
کرد و فهمید کلی ماشین مشکی همگام باهاشون در حال نگاه می

حرکت هستن و یقین داشت تا االن کلی جای تیر روی ون مشکی 
 .موندهاین پسر، باقی

 .الکس بپیچ تو این کوچه تا گممون کنن -

 :اویونگ با واهمه برگشت و گفت

 مون گم بشیم چی قربان؟اگه خود -

 :راستین با فریاد ادامه داد

 !ای اویونگکارهجا هیچتو این -

 :سرش رو باال گرفت و خطاب به الکس گفت

 !الکس، کاری که بهت میگم رو بکن -

الکس از داخل آینه برای راستین سری تکون داد و فرمون رو چپ 
های با چشم و تر کرد ورراستین لبش  کوچه پیچید.  کرد و توی یک

 :بسته گفت
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 .های ماشین رو خاموش کنچراغ -

های ماشین رو هم خاموش کرد و از سرعتش کاهید. اویونگ چراغ
کرد و به گروه در این میون فقط آرمین بود که درد رو تحمل می

دونست که این دردها زودگذرن و زخمش به راستین خیره بود. می
ی ه درون بدنش جا خوش کرده چای کزودی ترمیم میشه ولی گلوله

  مونه؟جا میمیشه؟ همون

 .جا نگه دارالکس، همین -

 :اویونگ با تعجب گفت

 مگه مرکز فرماندهی اینجاست؟ -

 :ای کشید و باغضب گفتراستین پوف کالفه

 !دونه مرکز کجاستبیا، خیر سرش ردیابمونه، حتی نمی -

 !آخه خب هر روز جاش عوض میشه -

 :تحویل اویونگ داد و رو به من گفتپوزخندی 

 !سینیور، منتظر کارت دعوتی؟ خب پیاده شو -

آرمین با شک و شبه بهشون خیره شد. مسئول ردیابی؟ سه آدم با 
ها و این طرز حرف نژاد و کشور مختلف؟ با خودش گفت این آدم

 .زدن بوی سازمان رو میده

 ه بود پیادهی زخمیش گذاشته روی شونهبطور که دستش رو همین
شد. به دور و برش نگاهی انداخت و خبری از هیچ صدای گلوله و 

رنگ نبود. به مسیر کوچه چشم دوخت، مسافتی های مشکیماشین
دوید و سرعتش رو در ذهنش محاسبه کرد. غیرمنتظره که باید می

ی دوو کرد ولی اون مردی که اون رو مزاحم خودش پاهام رو آماده
 .و خونددونست، ذهنش رمی

قبل از انجام هر حرکتی ناگهان آرمین رو بلند کرد و رو کولش 
انداخت و آه از نهاد آرمین بلند شد. از لو رفتن قصدش و تابلوبازی 
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 .فرستاددرآوردن خودش، به خودش لعنت می

کرد و های راستین آویزون بود. اون حرکت میسر آرمین از شونه
که انقدر زد. از اینزور میآرمین برای جدا کردن اون از خودش 

دلیل و غیرمنطقی ضعیف شده بود تنفر داشت. ناگهان کالفه داد بی
 :کشید

 !هی مخ پنج، ولم کن -

داشت، پوزخند صدا گاه قدم برمیراستین که خونسرد به سمت مخفی
 :داری زد و گفت

 !که فرار کنی؟ هه، انگار تازه از خواب نازت بلند شدی -

های راستین تالش کرد و ای پایین اومدن از شونهآرمین دوباره بر
تونست دونست راستین چه جوری میبست خورد. نمیآخر سر به ین

به راحتی با این وزن سنگینش اون رو بلند کنه اما وزن اون برای 
 :راستین چیزی نبود. آرمین هم تصمیم گرفت تیر آخرش رو بزنه

 
 !شمرمببین تا سه می -

 خب؟ -

 !تموم بشه و منو نذاری زمین خیلی برات بد تموم میشهشمارشم  -

 :راستین متفکر سری تکون داد و گفت

 خب؟ -

 چی؟ -

 :حرفش رو این دفعه با تاکید تکرار کرد

 خب؟ -

ی راستین رو نداشت ولی براش تصورش هم توانایی دیدن چهره
 :چندان کار سختی نداشت. به همین دلیل پوزخندی زد و گفت

 خوشت میاد؟از شمردن  -
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 :خندی زد و گفتای کجراستین با به یاد آوردن خاطره

 !آره، مخصوصاً اگه شمردن لحظات آخر زندگیم باشه -

 از مرگ خوشت میاد؟ -

 !رفیقمه! همیشه بهم سر میزنه -

ای رو باز کرد و دید بحث دیگهآرمین که این بحث رو نافرجام می
 :های سهمناکش کردشروع به تهدید

کنم که از ای رو به عضالتت وارد میکشم. ضربهو رو نمیمن ت -
 !درد زیاد، خودت، خودت رو بکشی

 :راستین نچی کرد و گفت

 !این روش ها رو من جواب نمیده -

 یعنی امتحانش مجانیه؟ -

 !جواب بمونههات بیتو بزن ولی بهت قول نمیدم ضربه -

یدهاش رو آرمین سری تکون داد و فهمید به جای حرف باید تهد
هاش فرد عملی کنه. زمان ثابت کرده همیشه توی عملی کردن گفته

 :ت. در آخر پوزخندی زد و گفماهری بوده

 !خبر خوب آقا پسره، امروز روز مرگته -

آرمین وزرنش رو کامل به روی راستین میندازه به طوری که 
ریزه و به روی زمین میفته. آرمین هم تعادل راستین به هم می

خواد بلند شه که شخصیگ پاش شمره و میرو غنیمت می فرصت
 .کشهرو می

 !عمراً اگه بذارم فرار کنی -

آرمین محکم با پاش به صورت راستین کوبید و خون از دماغش 
شروع به چکه کردن کرد. ناخودآگاه پای آرمین رو ول کرد و دست 

دن به بینی خونیش گرفت که آرمین با شتاب بلند شد شروع به دوی
 .کرد
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هنوز ده قدم هم ازشون دور نشده بود که ناگهان چیزه تیزی وارد 
 :گردنش شد. ایستاد و با نگاه تارش بهش خیره شد و زیرلب گفت

 هوشی؟آ...آمپول بی -

شد و کامالً منگ شده بود. همه چیز براش چندتا چندتا تکثیر می
ه ناگهان تکثیری به تاریکی رسید و برخوردش به زمین رو، ب

 .راحتی حس کرد

ی آرمین خیره شد. الکس دستمالی رو به حس به تن افتادهراستین بی
 :سمتش آورد و با نگرانی گفت

 حالتون خوبه قربان؟ -

 :راستین با شتاب دستمال رو از الکس گرفت و عصبی گفت

 هوشش کنی؟مردی زودتر بیمی -

 :الکس سر به زیر انداخت و گفت

 .کردمبیهوشی رو پیدا نمی متاسفم قربان، داروی -

راستین تند تند با دستمال بینی خونیش رو پاک کرد. با غضب 
خیال خونریزی بیشتر بینیش شد. دستمال رو به زمین انداخت و بی

 :به آرمین خوابیده بر زمین نگاهی انداخت و گفت

 .گاهزود بلندش کن و بیارش به مخفی -

تکون دادن سرش اکتفا کرد.  الکس چشم بلند گفت و راستین تنها به
گاه گاه شد. مخفیاویونگ رو صدا زد و به همراه اون وارد مخفی

دری به شکل گاراژ مانند داشت و پشت اون سالنی بزرگ بود. 
های بزرگ سفید که ی قرمز، چراغنفرههای هفتسالنی با مبل

شد. یکیشون در حال چشمک زدن بود و باید سریعاً تعویض می
ی سرتاسر سفید داشت و بیشتر شبیه سردخونه بود تا یک دیوارها
 .خونه

های چوبی که برای خوابهای فلزی و تختدو اتاق با صندلی
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هایی مختص ، اتاقشدها در نظر گرفته میها و فراریقربانی
 !آرمین

خودش به سمت روشویی دستشویی رفت و بینیش رو کمی شست. 
وی تخت رن بیهوش آرمین رو به ها شد و تالکس وارد یکی از اتاق

جا رهاش کرد. برای گرفتن دستورات بعدی از اتاق گذاشت و همون
 .بیرون رفت و در رو باز گذاشت

ن بود تند تایپ کرد-ایش در حال تنداویونگ با گوشی قدیمی و دکمه
ها شده بود از آشپزخونه و ساشامی که تازه متوجه بازگشت اون

 :بیرون اومد و گفت

 برگشتین؟ کی -

راستین با دستمال صورت و بینی خیسش رو پاک کرد و با اخم و 
 :تخم گفت

 !همین االن -

 :جدیت بیشتری به لحنش اضافه کرد و گفت

 کاری که بهت گفتم رو انجام دادی؟ -

 :ساشامی تند سری تکون داد و راستین گفت

 ها همه چک شدن؟دوربین -

 !یچوندمبله قربان، قشنگ پلیس نیویورک رو پ -

 :ها نشست و سوالی گفتآرمین روی یکی از مبل

 کار کردی؟خب حاال دقیقاً چی -

ناگهان صدایی به گوش راستین خورد. سرش رو سریع به سمت 
صدا رو   منشاء  صدا برگردوند اما هیچی نبود. توان پیدا کردن

نداشت به همین دلیل سرش رو برگردوند و خودش رو به نشنیدن زد 
 :میون صدای ساشامی هم بلند شد و در این

هایی که بهشون مکان آرمین رو لو داده بودن یه دستی به پلیس -
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زدم و براشون مکان رو تغییر دادم. گفتم کسی که بهتون گفته اون 
 .پسره توی پارکه دروغ گفته و اون در واقع سمت خارج از شهره

 حاال باور هم کردن؟ -

راستین نشست. با شوق خاصی به راستین ساشامی روی مبل، مقابل 
 :د و با ذوق گفتهاش رو به هم زکرد و ناگهان دستنگاه می

 !لیفرنیا اندکا-ه نیویورکها االن توی راپلیس -

 :ای کرد و گفتخندهراستین تک

 .خیلی خوبه -

و بعد دوباره صدایی نظر خودش رو جلب کرد. ناگهان از جا بلند 
ف رو از نظر گذروند. به سمت اتاقی که شد و شکاک دور و اطرا

آرمین در اون حضور داشته بود قدم برداشت. وارد اتاق شد اما 
 :جا نبود. ناگهان برگشت و با فریاد گفتکس اونهیچ

 !پسره فرار کرده -

 :بیشتر از قبل تن صداش رو باال برد

 !کی این در لعنتی رو باز گذاشته؟ -

 «فلش بک   »
  

جا رهاش کرد و رو به روی تخت گذاشت. همون تن بیهوش آرمین
اش های بستهاز اتاق بیرون رفت و در رو باز گذاشت. آرمین چشم

رو باز کرد. با احتیاط روی تخت نشست. اگه با داروی بیهوشی 
رفت که همون موقع فرارش از سازمان یه تیر واقعاً به خواب می

کرد مینرو کردند. هرگز فکرش بیهوشی به سمتش پرتاب می
 اندکارکنان سازمان در این حد احمق

هاش از روی تخت به آرومی بلند شد و به سمت در رفت. تمام قدم
رو یکی پس از دیگری با کمترین سر و صدا بر داشت. سرش رو 
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از در خارج کرد و شخصی رو توی راهرو ندید و فقط صدای 
 .خوردحرف به گوشش می

لند بود. راهرو کامالً سفید رنگ بهاش یک راهروی ی چشممنظره
های بود و میزهایی درونش قرار داشت که روی همشون گلدون
ای دید؛ بزرگی بود. به ته راهرو که چشم دوخت دری به رنگ قهوه

دری که راه فرارش به مکان جدیدش بود. به طور کامل از اتاق 
 .داشتهاش رو بر میی پا قدمخارج شد و با پنجه

 !ن، قشنگ پلیس نیویورک رو پیچوندمبله قربا -

 کار کردی؟خب حاال دقیقاً چی -

ناگهان انگشت پاش به یکی از میزها برخورد کرد و صدای کمی 
ایجاد شد اما ناگهان صدای صحبت قطع شد. از درد لبش رو گاز 

کرد که کسی به سمت راهرو هیچ قدمی خدا می-گرفته بود و خدا
 صحبت بلند شد و نفس عمیقی از آسودهبرنداره اما دوباره صدای 

 :شدن خاطرش کشید

هایی که بهشون مکان آرمین رو لو داده بودن یه دستی به پلیس -
زدم و براشون مکان رو تغییر دادم. گفتم کسی که بهتون گفته اون 
 .پسره توی پارکه دروغ گفته و اون در واقع سمت خارج از شهره

 حاال باور هم کردن؟ -

هاش رو های دیگر رو نادیده گرفت. قدمیقی کشید و حرفنفس عم
های زردرنگ  مایل به کمی تندتر کرد. آرمین خودش بود و چشم

دونستن. موهاش هاش رو عجیب میطالییش، برای همین رنگ چشم
ریخت پرپشت و مشکی بود، کمی بلند بود و جلوی صورتش می

 .اومدولی از این موضوع چندان بدش نمی

داشت اگه توی سازمان بود موهای بلندش در کسری از ثانیه، یقین 
اومد. بینی نبستاً رفت و دوباره به کوتاهی قبل در میاز بین می
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متناسب با صورتش داشت و صورتش گردمانند بود و اما در 
ای تیره و هایی به رنگ قهوهعوض، راستین چی؟ راستین چشم

جدی اما کامالً مردانه موهای خرمایی روشن داشت. صورتی بسیار 
ریش در صورتش دیده و مناسب داشت و هیچ اثری از ریش و ته

ی فک بود و لباسی همیشه آستین بلند و مناسب شد. دارای زاویهنمی
 .به تن داشت

ای رنگ رو ی نقرهآرمین باالخره به آخر راهرو رسید و دستگیره
هاش شکل به پایین کشید و از قفل نبودنش لبخند پهنی روی لب

گرفت و از خوشحالی کمی باال پرید. از راهرو بیرون رفت و 
 .رسیدمتوجه شد که این در، به حیاط می

حیاط هم یک حیاط کامالً معمولی با سه درخت بزرگ و تنومند بود. 
هاش رو کمی مالش داد رو وارسی کرد. دست آرمین کمی دیوارها

به روی دیوار رسید  و بعد از درخت اول باال رفت. به کمک درخت
و  و از بلندی دیوار به پایین پرید. لباسش رو کمی با دو دست تکوند

 .سریعاً از محیط اون خونه دور شد

 !فصل دوم: مافیای کره دوست داره
  

میز کنارش رو با تمام قدرت به روی زمین انداخت و تمام محتویات 
های اسلحه روی میز به روی زمین افتاد. اون محتویات شامل جعبه

های بزرک و کوچیک بود. با سرزنش و با نهایت خشم و گلوله
 :گفت

 ستمون در بره اونهو؟ی لعنتی از دطور گذاشتی اون پسرهچه -

اونهو که سر به زیر انداخته بود و در حال بازی کردن با 
های دستش بود. ترسیده بزاق دهنش رو قورت داد و برای انگشت

 :اطمینان خاطر گفت
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 !ربان، ما هنوز کیم اویونگ رو داریمق -

 اویونگ دیگه کدوم خریه؟ -

تونیم به وسیله اون از یه ، میSNA جاسوسمون توی سازمان -
 .طریقی اون پسر رو بدزدیم

هاش رو درون جیبش کرد مرد نفس عمیقی کشید. با خونسردی دست
و شکمش رو جلو کشید. موهای پرپشت و مشکیش تبدیل به رنگ 

پشت شده بود. با توجه به سن باالیی که داشت، اگر حجمی کم سفید و
رفت بدون شک اوضاع رو به هم همه چیز طبق مرادش پیش نمی

 .ریختمی

سری تکون داد و به اونهو آفرینی زیرلب گفت و اونهویی که شنیده 
بود سرش رو باال آورد و لبخند کوتاهی زد که ناگهان شخصی وارد 

 :شد و گفت اتاق پر از بادیگارد

 !رییس، از اویونگ یه پیغام به دستمون رسیده -

 :مرد، لبخندی زد و با تکون دادن سرش گفت

 حاال اون پیغام چیه؟ -

شده به رنگ اون شخص که پسری با لباس مشکی و موهای رنگ
هاش رو به آبی بود. کمی جلو اومد و نگاهی به اونهو انداخت. دست

 :جلو گره زد و مردد گفت

 !ن پسر از دست مامورهای سازمان هم فرار کرده قرباناو -

لبخند از صورت مرد به طور ناگهانی پاک شد. اونهو متحیر به پسر 
 :زل زد و زیرلب گفت

 ی...یعنی چ...چی که فرار کرده؟ -

اش آسایی سوخت. با دست گونهاش به شکل برقناگهان چپ گونه
 :رو گرفت و رو به مردی که رییسش بود گفت

 !ق... قربان -
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هاش به رنگ خون شده بود و تمام مرد که از عصبانیت چشم
 :های صورتش منقبض، با صدایی غضبناک، بلند گفتماهیچه

 !خوریقربان و مرض! تو به درد الی جرز دیوار هم نمی -

زانوهای اونهو خم شد و خودش رو به روی زمین انداخت. پای مرد 
 :گفترا گرفت و با لحنی زار مانند 

قربان فقط بهم چند روز فرصت بدین، قول میدم به زودی زود  -
 !پیداش کنم

های اونهو کشید اما اونهو پای مرد ناگهان پاش رو از زیر دست
 .ی گرفتی اون رو با قدرت بیشترگرفته شده

 !خورنیهات فقط به درد خودت ماین قول -

 :اونهو سرش رو باال آورد و با تردید گفت

تونین من رو اگه... اگه توی دو روز نتونستم پیداش کنم، میاصالً  -
 !با تفنگ شکاری پدرتون بزنین

هاش رو باز کرد. با شتاب بیشتری پای خودش رو مرد سگرمه
کشید و باالخره پاش رو از دست اونهو آزاد کرد. با دو دوست 

 :می خم شد و گفتکهای کتش رو صاف کرد. گوشه

 .دیگه اون پسر رو برام بیاری اونهوبهتره تا دو روز  -

ی دست راستش رو به شکل تفنگ در آورد و به روی شقیقه
 :ی اونهو گذاشت و گفتزدهیخ

 !وگرنه، بووم -

*** 

های خفیف های سرد نیویورک، بدون هیچ حسی و لرزشتوی کوچه
رفت. دیگه نیویورک براش جای امنی بدنش، به آرومی راه می

 !طوردونست، چهکرد. اما نمیری فرار مینبود؛ باید به طو

دختری رو توی کوچه دید که در حال کشمکش بین خودش و فندکش 
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هاش کشید. سرش رو بیشتر به سمت بود. کالهش رو بیشتر تو چشم
پایین آورد و از کنار اون دختر، چند قدمی رد شد که اون دختر 

 :گفت

 ه ی آقائه، فندک داری؟ -

تند سری به چپ و راست تکون داد و جواب  آرمین بدون برگشتن،
منفی سوالش رو با این حرکت تایید کرد. اما دختر که همچنان ول 

 :کن نبود ادامه داد

 !س حتماً داریپخوره سیگاری باشی، بهت می -

هاش رو بست. دستش رو بیشتر درون جیبش آرمین از کالفگی چشم
 :ر گفتفرو کرد و به راه خودش ادامه داد که اون دخت

 !ها هستیشبیه فراری -

ی خوبی به آرمین ناگهان از حرکت ایستاد. دختر که انگار بهونه
هاش خندی به روی لبدستش اومده بود سری تکون داد و با کج

 :گفت

 !پس هستی -

آرمین بدون برگشتن صداش رو کمی صاف کرد و با لحنی قاطع 
 :گفت

 !نه، نیستم -

دار، یه پسر تنها بدون فندک و بهببین، هودی مشکی و کاله ل -
خوام ها بوی یه آدم فراری رو میده! ببین، میی اینسیگار، ببین همه

 .کمک کنم

 :آرمین با تعجب برگشت و گفت

 کمک کنی؟ -

های کوتاهی به سمت آرمین برداشت و با خند قدمدختر با همون کج
 :تدقیق به صورتش خیره شد. سری تکون داد و گفت
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 !ی باحالی داریقیافه -

و اما این حرف باعث پیدایش اخمی به روی ابروهای آرمین شد که 
 :گفتناگهان دستی مقابلش گرفته شد و صدای نازکی که می

 .اممن آیلی -

های درشت سبز و موهای ی آیلی خیره شد. چشممتعجب به چهره
قرار ای که درون بینیش رسید. حلقهکوتاه بلوندی که تا گردنش می

داشت و لباس به شدت جلفی که به تن داشت به آرمین حس خوبی 
ی آیلی توجه به دست باال اومدهداد. آرمین سری تکون داد و بینمی

 :راهش رو کج کرد و گفت

 !ناخوشبختم -

دید سریعاً سد راه اون احترامی میآیلی که این رفتار آرمین رو بی
 :کردت آرمین، انتقاد میشد و با لحنی طلبکارانه از برخورد زش

 ها احترامشون واجبه؟دونستی خانممی -

هاش رو بیشتر کرد که صدای قدم آرمین از کنارش رد شد و سرعت
 :پشتش گفت

 !شناسمتتو آرمینی، من می -

زده برگشت و متحیر به ناگهان آرمین از حرکت ایستاد. بهت
 .های آیلی خیره شدچشم

هاش به اون خیره بود و آخر سر دست آیلی کمی با لبخند پررنگی
 :رو در جیبش فرو کرد و گفت

 .من عکست رو توی اخبار دیدم -

آه از نهاد آرمین بلند شد. دستی به صورتش کشید و نگاهی به دور 
اش رو با اون و اطراف انداخت. به آیلی چشم دوخت و کمی فاصله

 :کم کرد و گفت

 و دیدی! قبوله؟ببین، تو نباید به کسی بگی که من ر -
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آیلی پوزخند صدا داری زد. نگاهی به سرتاپای آرمین انداخت و 
 :گفت

 !دار میایبه نظر پول -

هاش رو باز و بسته کرد و با شده یه دور چشمآرمین کمی عاصی
 :لحنی صادق گفت

 !از دار دنیا فقط یه دویست دالری داشتم که اونو هم گم کردم -

 :نچی کرد و گفتآیلی سرش رو باال انداخت. 

 !پول نداشته باشی حرف تو کتم نمیره -

بیشتر به آرمین نزدیک شد. کاله هودیش رو پایین کشید و با لمس 
 :دارش آروم گفتکاله لبه

 .هو اگه حرفت تو کتم نره، مطمئن باش از زیر زبونمم بیرون میر -

 :هایی گرد شده گفتهاش رو باز کرد و با چشمناگهان دست

 .هها! ولی خودش بیرون میرخواممن نمی -

آرمین سری تکون داد و دوباره اطراف رو از نظر گذروند. از 
که گیر چنین آدمی افتاده بود هزاران بار به دنیا و زندگی لعنت این

 :فرستاده بود. بزاق دهنش رو قورت داد و گفت

 .دم انجامش میدمکار کنی؟ بگو خوخوای چیبا اون پول می -

ه نگاهی مملو از ناامیدی به اون خیره شد. دستش رو آروم بآیلی با 
 :و با صدایی آهسته گفت ی آرمین ُسر دادروی سینه

 شی؟تونی نیکوتین سیگارم بیعنی تو می -

های آرمین بود. تر بود و سرش تا شونهقدش از آرمین خیلی کوتاه
لباس تنش یک کاپشن بنفش بود و زیرش یک نیم تنه و شلوارک 

اثر سرما رو های بیطور با این لباسکه چهمشکی پوشیده بود. این
کرد، برای خود آرمین هم سوال بود. آرمین نفس عمیقی تحمل می

 :کشید و گفت
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 خوای؟سیگار می -

 :سری تکون داد و آرمین ادامه داد

 .تونم برات بدزدممی -

 :آیلی پوزخندی زد و گفت

 ؟تو سیگار میدهی معروفت کی به با این قیافه -

 طوره؟زنم، چهخب تو از مسئول فروشگاه بگیر من برات قاپ می -

هایی در هوا ی آرمین برداشت. شکلآیلی دستش رو از روی سینه
 :گفتکشید و پرسشگرانه میمی

 دزدی؟گیری و مییعنی، سیگار توی دستم رو، از دستم می -

 !آره -

ینه ایستاد و با ست به های آیلی کش اومد. دسلبخند به روی لب
ای کار صادر کرد و با ضربهتکون دادن سرش رضایتش رو از این

 :های آرمین گفتبه شونه

 .م داره ازت خوشم میادک-! کمی باهوشی هستیبچه -
هاش گرفت. و سرش رو بین دست راستین به روی مبل نشست 

دن ولی ها انتظار باالخره برگشته بوالکس و اویونگ بعد از دقیقه
 !خبری از آرمینی که همراهشون باشه، نبود

که اون پسر درست در چنگالشون بود و درست مقابل از این
هاشون فرار کرده بود تنفر عمیقی نسبت به تیمش، به خودش چشم

 .دست داده بود

دونست با اصالً برای همین بود که از کارهای تیمی متنفر بود. می
دی مطلق کشیده میشه. چیز به نابو انگاری یکی از اعضا همهسهل
ی خودش این ماموریت رو جدی دونست اعضای تیمش به اندازهمی

دونست که توی یه تیم، نمیشه به هر یک از نگرفتن و البته می
 .اعضا با اطمینان خاطر، اعتماد پیدا کرد
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سرش رو بلند کرد و به اویونگ چشم دوخت. شاید کمی زیادی با 
در حال تایپ کردن بود. لحنش رو متواضع کرد اون گوشی قدیمیش 

 :و گفت

جا اومدی برای کار یا تفریح؟ اگه چیزهای اویونگ، تو این -
لُپیته، خب بیا نشون ما هم بده تا کمی  مهمتری توی اون گوشیه لُپ
 .مند شیماز این چیزهای مهمش بهره

شده گوشی رو درون جیبش کرد و با صدایی که کمی اویونگ هول
 :کنت گرفته بود گفتل

یده. مم...متاسفم قربان، راستش نامزدمه، ه ی نگرانم میشه و پیام  -
 .و ندمرهای محبت آمیزش منم دلم نمیاد جواب پیام

های راستین شکل گرفت. به راستی یا دروغی پوزخندی به روی لب
جای کرد که تا اینهاش اطمینان نداشت اما نباید فراموش میحرف
اویونگ دست کمک خوبی بوده و امکان داره که از لیست کار، 

 .مظنونین حذف بشه

گفت، کجای کدوم کار؟ کاری که هنوز شروع نشده اما با خودش می
کرد زودتر از تمام با شکست روبرو شده؟ کاری که فکرش رو می

گفت شاید رسونه؟ با خودش میاش اون رو به پایان میکارهای دیگه
دونه که برای اشتباه کسی، دونه! واقعاً نمیقعاً نمیاین چیزها رو وا

 .طور مجازاتی رو حدش بدونهچه

الکس، یه دلیل بیار تا از این گروه به درد نخور پرتت نکنم  -
 !بیرون

دونست. الکس که این حرف راستین رو به شدت غیرمنتظره می
 :ذر گفتهاش رو به هم گره زد و متعدست

با دوز باال اون آمپول بیهوشی رو بهش  قربان، باور کنین من -
تزریق کردم. هر کسی بود تا االن با چنین دوز سنگینی نزدیک به 
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 !خوابیددو شبانه روز می

ای شد برای راستینی که خودش یه انبار باروت بود و الکس جرقه
 :در انتظار انفجار. ناگهان از جا برخاست و با خشم گفت

ردم که چی؟ که با کد دور خودم جمع جا سه تا آدم بیخومن این -
همکاری و همراهی بتونیم یه جهشی کنیم و اون هشتصد و پنجاه و 
شیش رو از توی سوراخ هم که شده یه جوری بیرون بکشیم ولی 
االن چی میشه؟ هشتصد و پنجاه و شیش از سوراخش به بیرون 
کشیده میشه، از دست مافیای کره به طوری آزاد میشه، تیر هم 

خوره و مصدوم میشه اما در آخر، بخاطر یه چلمنگ که بلد نبوده می
 !یه در رو ببنده اون لعنتی از دستمون در میره

 
های نیش دارش زهر بیشتری رو به خودش گرفت و با خشم حرف

 :بیشتری ادامه داد

ی افراد حاضر در این جمع مطمئناً خبر دارن که هشتصد و همه -
نیست. خب فردی که عادی نیست،  پنجاه و شیش یک فرد عادی

 !ی عادی باشهنباید دارویی که بهش تزریق میشه هم به اندازه

 :ناگهان بلندتر فریاد کشید

آور کوفتی به حدی باشه که یه انسان بشده اون داروی خوا -
معمولی رو تا آغوش مرگ فرو ببره اما این مسئله هیچ اهمیتی 

 دونین چیه؟ر باشه. ولی میاش موثنداره! مهم اینه که اندازه

 :اش رو پایین انداخت و با لحنی حق به جانب گفتهای بلند شدهدست

 !تقصیر خودمه -

 :ای که باال انداخت گفتنگاهی به اعضای تیمش کرد و با شونه

کنه رو باید واقعاً تقصیر خودمه، شماهایی که مغزتون کار نمی -
 .یکی مثل من مدیریت کنه
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مدت سر الکس و اویونگ و ساشامی به زیر افتاده بود در تمام این 
ای داشته باشه یا مخالفتی کنه. اما و کسی نبود که بخواد جبهه

دونست که به خاطر یه اشتباه آدمی، کس این رو حق خودش نمیهیچ
در این حد تحقیر بشه و سرزنش بشنوه. شاید بهتره این بحث بیش 

 .از این کش نره

 :کرد و پرسشگرانه رو به آیلی گفتنگاهی به فروشگاه 

 مگه تو همین االنش هم سیگار نداری؟ -

 :توجه به حرفش گفتآیلی بی

هودیت خونیه، حواست باشه طوری از جلوی فروشنده رد نشی  -
 !شک کنه

اول یه لباس سفید به تنش بود اما تونسته بود این هودی و کاله 
این کاله و هودی مشکی رو به راحتی پیدا کنه. شاید چون صاحب 

هاش توسط باد به روی هاش نبوده و لباس حواسش به لباس ًاصال
ها و کالهی که ناجی آرمین شده بودن تا به زمین افتاده بود. لباس

نحوه احسنت صورتش رو مخفی نگه داره. به حدی پیدا کردن این 
ئنات به قدری اش به دنیا و کادید که عالقهشانسی میدو رو خوش

 :گفت وی زخمیش کشید رفته بود. دستی به شونه باال

نزدیک دو ساعتی میشه که خونریزیش بند اومده، گمونم خوب  -
 .تونسته خودش رو ترمیم کنه

 :اما آیلی خالف انتظارش با لحنی تمسخر آمیز گفت

داره، تازه جعبه امداد هم داره   انگار توی یه گیمه و جون اضافه -
 !ترمیم میشهکه سریعاً همه چیش 

 :توجه به حرف آیلی گفتای کرد و بیخندهآرمین تک

 .گمونم االن به اندازه کافی فروشگاه خلوت شده باشه -

آیلی سری تکون داد و به سمت فروشگاه حرکت کرد و پشت سرش 
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داشت. محیط اطرافش رو چند ثانیه آرمین با احتیاط قدم برمی
شخصی بیش از حد معمول به که گذروند. از اینبار از نظر مییک

 .رفتارشون واکنش نشون بده به شدت واهمه داشت

آیلی وارد فروشگاه شد و سالم داد. فروشنده که پسری جوون با 
پرتی رویی سالم داد و آرمین حواسلباس و کاله مشکی بود با خوش

ها جا فروشنده رو فرصت دونست و خودش رو پشت یکی از قفسه
 .نده پنهان باشهکرد تا از دید فروش

 !خوامی سیگار میده تا بسته -

های مغازه که به روی مانیتور بود خیره فروشنده به تصویر دوربین
ی آیلی کرد که با گفتن خواستهشد و کمی شکاک به آرمین نگاه می

 :تعجب گفتمهایی گرد شده سرش رو برگردوند و با چشم

 ده تا زیاد نیست؟ -

 :ره شد و گفتآیلی با اخم به اون خی

 .سرت تو کار خودت باشه بچه، همشون هم بذار برام تو کیسه -

اما همچنان فروشنده با شک و شبهه به اون خیره بود که ناگهان 
 :آیلی عصبی و طعنه آمیز گفت

 نکنه انتظار داری ده تا بسته سیگار رو تو جیبم جا بدم؟ -

ی به جنس شت سر فروشنده قرار داشت. آیلپی سیگار درست قفسه
 :ای کرد و گفتمورد نظرش اشاره

 .ده تا سیگار از اون مارک  بهم بده -

ترین نوع سیگار بود و خوشحال بود که قراره اون مارک گرون
مدتی سیگار باکیفیت و گرون قیمت بکشه. پسر فروشنده، سیگارها 

ای مشکی رنگ گذاشت. کیسه رو از قفسه جدا کرد و درون کیسه
گذاشت و خواست برای حساب کتاب این اجناس،  رو به روی میز

ماشین حساب بیرون بیاره که در کسری از ثانیه کیسه از جلوی 
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 .هاش غیب شدچشم

ی خالی رو تنها ول کرد و به دنبال اون دو نفر دوید. سرعتش مغازه
رسید. ناگهان با ها نمیکرد به اونرو بیشتر کرد اما هرکاری می

ی دزدهای بیشتر از نبودن استفادهخالی و سوءی فکر کردن به مغازه
 .حضورش، راه دویده شده رو برگشت

که اون فروشنده ای پیچیدن و از اینآرمین و آیلی درون کوچه
دنبالشون نیست اطمینان پیدا کردن و از حرکت ایستادن. هر دوشون 

زدن و زانوهاشون رو گرفته بودن. ناگهان آیلی بلند نفس می-نفس
 :و گفتخندید 

 !عجب دویدن باحالی بود -

-آرمین سری تکون داد و کیسه رو به دست آیلی داد. در حال نفس
 :نفس زدن، صاف ایستاد و گفت

 !حسابیمحساب  بیاالن... دیگه، بی -

 !هاشیمتیم خوبی می -

هاش رو در . دستآرمین اخم بزرگی تحویل لبخند پهن آیلی داد
ت حضورش، به سمت جلو قدم برداش توجه بهجیبش فرو برد و بی

 .که ناگهان آیلی بازوش رو گرفت

 !اریخیال، مطمئنم جای  خواب ندبی -

ای کرد. به سمت آیلی برگشت و حرف اون رو به آرمین تک خنده
 :سخره گرفت

 ی  خواب رو داری؟وقت نکنه تو اون جااون -

 .ی شخصی دارمپس چی؟ من خودم یه خونه -

 :د و گفتآرمین پوزخندی ز

 تونم بهت اعتماد کنم؟آها، بعد به نظرت از کجا می -

 چه دلیلی داره که اعتماد نکنی؟ -
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رفت به اجبار های آرمین ماسید. اگه با آیلی نمیپوزخند از روی لب
گذروند؛ و خوابیدن های نیویورک میباید شب سردی رو در پارک

 .شدمی در پارک، خطر بزرگی برای مخفی موندن هویتش حساب

های سفت و سخت پارک، به از طرف دیگه، از سرما و نیمکت
کرد که تقاضای وقت فکرش رو نمیطرز شدیدی تنفر داشت. هیچ

 :ال ناباوری خودش گفتای باشه اما در کمخواسته

 !خیلی خب، قبوله -

 :تی راست آرمین زد و گفونهای آروم به شآیلی ضربه

فتن راجب هر چیز مهمی، کمی اون خوشم میاد قبل از تصمیم گر -
ها همه بهم ثابت کنی. آفرین، آفرین، اینرو در مغزت دوره می

 !کنن در آینده یه چیزی میشیمی

 :به سمت جلو قدم برداشت و گفت

 .حاال بیا دنبالم که تا خونه چندان راهی نیست -

ی خالی پشتشون آرمین سرش رو برگردوند و نگاهی به کوچه
 :آیلی به راه افتاد و گفت انداخت. پشت

 مطمئنی بعد از انجام این دزدی، مشکلی برات پیش نمیاد؟ -

 !سیگارهارو که تو دزدیدی، نه من -

 :آرمین پوکرفیس سری تکون داد و گفت

 .دویدییمها دنبال من آره ولی تو هم مثل احمق -

 !م رو پس بگیرمخواستم سیگارهاخب من مثالً می -

 !بازی در آوردیکه بدجور ضایعآیلی قبول کن  -

 :آیلی سری تکون داد و گفت

 بیا حاال قبول کردم. دلت خنک شد؟ -

ی بعد از دقایقی راه رفتن باالخره به مقصد خودشون رسیدن. خونه
شد آیلی، پناهگاهی در یک خرابه بود. البته از نظر آرمین، نمی
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زیادی ی به قولی شخصی، انتظار بیشتر از این، از یک خونه
 .داشت

پایی آیلی کلید رو درون قفل گذاشت و با شدت به در کوبید و با جفت
محکم در ناگهان باز شد. وارد خونه شد و با لبخندی خجوالنه 

 :خطاب به آرمین گفت

. باید کتک بخوره تا مثل آدمیزاد باز این در خونه - مون یکم بد ق ل ق 
 .شه

ی آیلی شد و محیط خونه آرمین سری تکون داد و وارد به اصطالح
اطرافش رو با چشم وارسی کرد. یک خونه با دیوارهای مشکی و 

گرفته که جلوش یه تلویزیون بزرگ قرار ی قدیمی  خاکیک کاناپه
ی حال قرار داشت و خبری از فرش، داشت. آشپرخونه گوشه

ها نبود. آیلی برگشت و موکت، زیرانداز، یا هر چیز شبیه به این
 :گفت

 .دونم زیاد جالب نیستیم -

 :دستی به روی اپن آشپزخونه کشید و گفت

 !ولی تنها چیزیه که دارم -
  

ناگهان سه موش سیاه از زیر پای آرمین رد شدن و آرمین فریاد 
 :کوتاهی کشید. آیلی ریز خندید و گفت

 !البته تنها نیستم و همخونه هم دارم -

ت. نفس عمیقی کشید ای بسهاش رو ثانیهآرمین از روی حرص چشم
هاش هاش خیره بود. آرمین چشمو آیلی با لبخند به حرکات و واکنش

 :رو باز کرد و گفت

 !فقط راه حموم رو به من نشون بده -

 :ند سری تکون داد و گفتت-آیلی تند
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 .دنبالم بیا -

ای رو باز کرد. پشت اون در یه شیر دوش ی دیگهزدهو در زنگ
و آرمین  نگ آبی، آیلی شیر آب رو باز کردهایی به ربود با کاشی

 :متعجب از رنگش گفت

 این آبه چرا رنگش زرده؟ -

 :آیلی با شتاب گفت

مونه ها! همیشه اول صبح که آب توی لوله میمشکل از آب نیست -
ها، رنگش به زدگی لولهکشی و زنگبه خاطر حاال مشکالت لوله

بگذره رنگ اصلیش بر این شکل در میاد، البته نترس یکم که 
 .گردهمی

این رو گفت و آب به رنگ اصلی خودش برگشت. آیلی لبخندی زد  
 :و با اشاره بهش گفت

 گرده؟دیدی به رنگ اصلیش برمی -

هاش گذاشته شد آرمین گنگ به آب خیره بود که دستی به روی شونه
 :و آیلی با خنده گفت

ن و خودم یه کپوشم. حمومت رو بلباس لش و گشاد زیاد می -
 .ذارم دم درهای جدیدت رو میکدومشون رو میدم تا تنت کنی، لباس

آرمین ممنونی زیرلب گفت و آیلی به بیرون رفت. بعد از بستن در 
ها رو از تنش جدا کرد. از بوی خون هودی و لباس با شتاب لباس

سفید رنگش، حالت تهوع گرفته بود. به جای زخمش دست کشید اما 
 .خم نبوداثری از ز

کرد. ترسیده جای زخم رو فشار داد اما هیچ چیزی رو احساس نمی
 .شدبه قدری گلوله عمیق بود که به راحتی و با لمس شناسایی نمی

اش ای در حموم نبود که بتونه بهتر به جای زخم خوب شدهحتی آینه
های خونیش رو نگاه کنه، لعنتی به وضعیتش انداخت و تمام لباس
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ای از حموم پرتاب کرد. دوش آب رو باز ید و به گوشهتوی هم پیچ
فکر به زیر اون رفت که از سردی بیش از حدش فریادی کرد و بی

 :کشید و بلند گفت

 !این لعنتی خیلی سرده -

رنگش به دنبال لباسی مناسب آیلی که درون کمد کوچیک مشکی
 :برای آرمین بود؛ با شنیدن فریاد آرمین ریز خندید و گفت

 !بنده خدا، انگار تا حاال با آب سرد دوش نگرفته -

کمی گذشت و بدن آرمین به سردی آب عادت کرد. تا حاال با چنین 
مصیبتی حموم نکرده بود. اعصابش ضعیف شده بود و برای 
 صدمین بار در روز افتضاحش، به زمین و زمان لعنت فرستاد

باعث ریزش شاید آب سرد، باعث انجماد مغزش شده بود؛ شاید 
افکارش شده بود. شاید باعث لغزش قلبش شده بود؛ شاید همین 

  .ای شده بودباعث ایجاد کشمکش بین خودش و آرمین دیگه

تر به این حموم جهنمی پایان بده. حضور تصمیم گرفت هر چه سریع
دونست. بنابراین می  کمترش در این خونه رو، آرامش قلبی بیشتر

که در حموم بود رو برداشت اما به جای   از قفسه تنها شامپویی
رنگی ازش خارج مایعی غلیظ و کرم مانند، آبی روان و صورتی
 :شد. متعجب به بطری خیره شد و ناگهان گفت

 !مسخره کردی ما رو؟ -

هایی که آیلی براش آماده کرده بود با احتیاط در رو باز کرد و لباس
یک حوله سفید هم رو از دم در برداشت. در کنار لباس، براش 

 .گذاشته بود

سفید رنگ آیلی رو به تن  با حوله تن خیسش رو خشک کرد و لباس
ی آیلی پیدا نمیشه، یک شلوار کرد. چیزی که یقین داشت توی خونه

سایز خودش بود که در کمال تعجب شلوار مشکی کامالً هم
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م شد کشی بودن شلوار رو هدر اومد، اما نمی  اش از آباندازههم
 .نادیده گرفت

ی کوچیک سفید رو به روی سرش گذاشت و به همراه حوله
ای که روی کاناپه در های خونیش از حمون بیرون اومد. آیلیلباس

حال تماشای تلویزیون بود با شنیدن صدای پای آرمین سرش رو به 
 :سمت اون برگردوند. با دیدنش سوتی کشید و گفت

 !چه بچه خفن شدی تو یهو -

ای کرد های توی دستش اشارهتوجه به حرفش به لباسرمین بیاما آ
 :و گفت

من تا حاال لباس نشستم، هیچ مواد شوینده خاصی هم توی حموم  -
 ...ها رو بشورم و توی بطری شامپو همنبود که به نوعی بتونم این

 :آیلی سری تکون داد و گفت

 .بله، پر از آب بود -

 :داد و گفت آرمین متعجب مثل خودش سری تکون

 .جا ندیدم شامپوی خالی رو پر از آب کننتا حاال هیچ -

 !خب دیگه چندین خصلت ایرانی داریم چه میشه کرد -

آرمین در حال خشک کردن موهاش با حوله، کمی دورتر از آیلی به 
 :روی کاناپه نشست و با تعجب گفت

 ایرانی؟ -

 ایرانیه؟دونستی اسم تو هم ام. راستی میآره من ایرانی -

با یادآوری حرفی که توماس به اون زده بود، سری تکون داد و 
 :گفت

 .آره، این اسم صدقه سری  همسر دکتر ادوارده -

های آرمین رو نفهمیده بود برای باز کردن آیلی که هیچی از حرف
جواب ذهنش، پیش قدم های بیاش و جواب سوالبحث موردعالقه
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 .شد

 بپرسم؟ تونم چندتا سوال ازتمی -

آرمین آهی کشید. به قدری خسته بود که اصالً حوصله توضیح و 
. اما به طرز عجیبی، خودش رو گونه سوالی رو نداشتجواب هیچ

دونست و براش احترام قائل بود. پس حوله رو مدیون این دختر می
 :به روی کاناپه رها کرد و گفت

 !خوای بپرسبپرس، هر چی می -

زده د درخواستش رو نداشت کمی از ته دل ذوقآیلی که انتظار تایی
اش نیاورد و سوال اولش رو شد اما این ذوق رو به روی چهره

 :پرسید

ها بهت تیراندازی خب، چرا وقتی دیدمت تیر خورده بودی؟ پلیس -
 کرده بودن؟

آرمین متفکر به زمین چشم دوخت. نباید تمام حقیقت زندگیش رو 
کرد. جای خوابش شده بود، آشکار میبرای  برای دختری که واسطه

از این رو نتیجه گرفت که شاید دروغ گفتن بهتر از گفتن حقیقت 
 !ترهباشه، شاید چون حقیقت از دروغ تلخ

شون به سمت ها دنبالم بودن و موقع تعقیب و گریز، یکیآره، پلیس -
 .وردمخام شلیک کرد و ناغافل تیر شونه

دونم حتی ازم باند یا شده و چه می اما تو گفتی که زخمت ترمیم -
 .چیزی نخواستی که زخمت رو ببندم

جا شد و ترجیح داد این حرف بیش از آرمین کمی به روی مبل جابه
های سرباالی آرمین رو شنیده این ادامه پیدا نکنه. آیلی هم که جواب

 .ای ندههاش، ادامهپرسیدن سوال داد که به  بود، ترجیح

خوابش رفته بود اما آرمین مثل همیشه با خواب  آیلی روی کاناپه
ناآشنا بود. دوباره یاد خاطراتش توی سازمان افتاده بود. ناگهان یاد 
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های رومن گاری به اون پوستری توی اتاقش افتاد که یکی از حزف
گفت: دنیا دچار دردسر شده و روش نوشته شده بود. حرفی که می
قدر بخندیم تا منفجر شیم، یا فقط فقط هم دو راه حل وجود داره: اون

 .منفجر شیم

د شد. با تعجب به اون خیره شد و ُخر آیلی بلن-ناگهان صدای ُخر
 :زیرلب کالفه گفت

 !کنهطوری خرُپف هم مینگاه چه -

هاش سری از روی تاسف تکون داد و با به یاد آوردن تمام خاطره
 .انگار چندین سال به گذشته پرید

  

 «سال قبل ۱۳فلش بک: »

  

ی موردنظرش شلیک کرد. باز تیرش به خطا رفته دوباره به صفحه
 :بود! هدفون و عینک رو از گوشش در آورد و کالفه گفت

 !پدر، این صفحه یه مشکلی داره -

دکتر ادوارد با تعجب به صفحه نگاه کرد و بعد لبخندی زد. تفنگ 
 :رو از دست آرمین گرفت و با مهربونی گفت

فحه مشکلی نداره، شاید مشکل از خود تفنگ باشه. شاید شاید ص -
دست اونی که باید نیست، شاید صاحبش اونی که همیشه هست 

 .نیست، شاید برای همین باهات لج کرده

کنه؟ دکتر هری چند روز دیگه از من یه پدر مگه تفنگ لج هم می -
گیری خواد ولی من حتی یه هدفگیری کامل و درست مینشونه
 !تونم انجام بدمهم نمی ساده

 ست؟مگه تو نگفتی مشکل از صفحه -

ی آرمین با تعجب به اون خیره شد. سرش رو پایین انداخت و گوشه
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 :تفنگش رو لمس کرد که دکتر ادوارد گفت

 هات کار کنیم؟تطوره بریم و روی قدرچه -

 آرمین ترسیده از اتفاق قبلی که براش رخ داد سرش رو باشتاب بلند
 :و با دلهره گفت کرد

 چی؟ هام خون بیاداما اگه دو... دوباره از چشم -

قد آرمین بشه خودش رو کمی خم کرد. که همدکتر برای این
 :فتهای کوچیک آرمین رو گرفت و گدست

 .من به تو اطمینان میدم که نمیشه -

آرمین با حساب از دکتر ادوارد مردد سری تکون داد و رضایتش 
تر شد. تفنگ رو از در کرد. لبخند دکتر عمیقرو با همون، صا

 :شون گفتی تمریندست آرمین گرفت و مثل روزهای دیگه

 .برو روی صندلی مخصوصت بشین -

حرف روی صندلی نشست. اتاق آرمین مثل روزهای همیشه بی
های ها و آزمایششون مکانی بزرگ بود پر از دستگاهتمرین

همیشه یه میز بلند وجود داشت مختلف، جلوی صندلی تمرین آرمین 
شد. گاهی هم یک جوجه، ای گذاشته میکه آخرش همیشه باید شیء
شد. چیزی که زنده یا مرده بودنش موش و خرگوش گذاشته می

 .رسیدفرقی نداشت و یه هرحال باید به نابودی می

های آرمین گذاشت. یک عروسک یک عروسک بزرگ مقابل چشم
ی یک دلقک رو داشت. شخص و ما چهرهکه درونش پر پنبه بود ا

 :چیزی که آرمین در عمرش نبود برای همین کنجکاوانه پرسید

 این عروسکه چرا این شکلیه؟ -

دکتر از عروسک دور شد و به آرمین رسید. دستش رو به روی 
 :اش گذاشت و گفتشونه

ی منه. این رو داییش برای این عروسک، عروسک برادرزاده -
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یش گرفته بود اما همیشه به خاطر ظاهرش اون رو تولد هفت سالگ
 .کردذاشت و همیشه ازش دوری میباالی کمدش می

 ترسید؟ازش می -

گرفت. حاال ازت اش میآره، به حدی که همیشه موقع دیدنش گریه -
خوام تمرکز کنی. تنها و تنها به نیستی اون در زمین فکر کنی می
 ...و

 :گفت خم شد و به آرومی در گوش اون

 !و نابودش کنی -

ها رو انجام آرمین به روی عروسک متمرکز شد. تمام دستورالعمل
داد و در کسری از ثانیه، عروسک منفجر شد. آرمین لبخندی زد و 

 :رو به دکتر گفت

تون مشکلی با این عروسک داشته گمون نکنم دیگه برادرزاده -
 .باشه

هان یه قطره خون از دکتر با لبخند و رضایت سری تکون داد و ناگ
 .چشم چپ آرمین چکید

 !فصل سوم: آیلی زن منه

  

 «زمان حال»

  

آرمین از کف پذیرایی بلند شد. با ندیدن چیز گرمی برای پوشیدن، 
ه کاپشن بنفش که رروی کانامه افتاد شده بود رو به تن کرد. دستی ب
سمت دستگیره برد با کشیدنش به سمت پایین، از خونه خارج شد. 

هاش ها یه تیکه سنگ برداشت و اون رو مقابل چشمتوی خرابه
 .یدروش نشست و نفس عمیقی کشگذاشت. روبه

ها سعی در نابودی همه چیز با به روش متمرکز شد، مثل گذشته
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تونست امنیتش رو طوری بهتر میهاش رو داشت. شاید اینچشم
ود، نه هیچ تامین کنه اما از اون همه قدرت، فقط یه ترمیم مونده ب

 !چیز  اضافی دیگه

خیال تمرکز به روی سنگ شد و سرش رو به زیر انداخت و اون بی
مصرف شده بود، یکم رو با دو دست گرفت. ضعیف شده بود، بی

هاش به شد. قدرتدیگه بگذره، تبدیل به یک آدم کامالً عادی می
 ها از اونکرد. اگه مدتهمین شکل بودن، اگه هر روز تمرین نمی

شدن و در آحر محو کرد. کمرنگ و کمرنگ میاستفاده نمی
 !شدنمی

 کنی؟کار میجا چیتو این -

آرمین سرش رو بلند کرد. پسری رو دید که یه پالستیک غذا به 
هاش به رنگ مشکی دست داشت و با تعجب به اون خیره بود. چشم

کاپشن مشکی که زیپش رو  بود و موهای مشکی و لخت داشت. یک
 :آخر بسته بود و یه پوست به شدت سفید داشت. اخمی کرد و گفت تا

 نکنه انگلیسیت ضعیفه؟ -

 :آرمین ناگهان بلند شد و گفت

 .جا بمونمعاممم، آیلی ازم خواست امشب این -

. ناگهان سری پسر پوزخندی زد. یکه خورده تنها چند ثانیه خیره بود
 :مانندی گفتتکون داد و زیرلب با صدای حرصی

 !کارش کنمدونم چیخودم می -

های تند به سمت آرمین تنها متحیر به اون زل زد و اون پسر با قدم
ی آیلی رفت و در رو با شتاب باز کرد. آرمین پشت سرش خونه

 :وارد خونه شد و اون پسر بلند به فارسی گفت

 این پسره دیگه کدوم خریه؟ -

زده به اون ید. اول بهتزده با این فریاد پسر از خواب پرآیلی سکته
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 :خیره شد و بعد با خشم به فارسی گفت

جا کپ دونی من اینچته صدات رو گذاشتی رو سرت! مگه نمی -
 مرگمو گذاشتم مثالً؟

های دو خیره بود و هیچ چیز از حرف آرمین اما با تعجب به اون
و به روی اپن آشپزخونه . پسر پالستیک رفهمیدها رو نمیاون

 :رو به آیلی گفت گذاشت و

من فقط دو روز رفتم خارج از نیویورک اونم تنها برای اون  -
بینم به این پسر وقت برگشتم و میآوری اطالعات لعنتی! اونجمع

 ی من بگذرونی؟تونی شب رو توی خونهبی همه چیز گفتی می

 :ای کرد و با فریاد گفتو به آرمین اشاره

 شناسی؟می ی لعنتی روتو اصالً این پسره -

ای به آیلی پتو رو دور خودش کشید. سرش رو بلند کرد و چند ثانیه
 :کرد و گفت  آرمین چشم دوخت و بعد رو به پسر

 .جبران نذارمبرام سیگار دزدید، منم گفتم لطفش رو بی -

 :آرمین ناگهان برگشت و رو به آرمین با صدای بلند گفت

 ه؟تو واسه زن من سیگار خریدی که چی بش -

 :آرمین بابهت زیرلب گفت

 زنت؟ -

 !آره، آیلی زن منه -

 :ناگهان آیلی با شنیدن این حرف با صدای بلندی گفت

ت برداشته نه؟ چه زنی؟ چه آیلی - ی ای؟ تو یه هفتهتو هم حتماً دور 
 !کامل نبودی لعنتی

 !دونی برای چیخودتم می -

 :به آرمین اشاره کرد و گفت

 اون کاپشن موردعالقته؟ دونی که تناصالً می -
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 :به خودش اشاره کرد و با فریاد گفت

 کاپشنی که من برات خریدمش؟ -

کشه و اون دو اصالً هر چی! تو گفتی بیشتر از دو روز طول نمی -
روز تبدیل به هفت روز شد، گوشیت توی اون دو روز روشن بود و 

قدر چه دونی منبعد از اون دو روز کامالً خاموش شد. تو اصالً می
 نگرانت شدم؟

و  اما تو هم یک ماموریت داشتی آیلی. قرار بود بری پیش استفان -
 !ازش اطالعات کامل رو بگیری SNA در مورد سازمان

 با گفتن اسم سازمان نگاه آرمین به روی اون پسر قفل شد. مگه چند
SNA قدر تشابه اسمی امکان داشت؟وجود داشت؟ مگه چه 

 رش در این چند روز، اون رو از آب، تبدیل بهآیلی که از نبود شوه
. این دفعه پتو رو رها کرد و از جا برخاست و با آتیش کرده بود

 :لحن حق به جانبی گفت

چرون و اونم تو فکر کردی من واقعاً تنها میرم پیش اون مرد چشم -
 راحت به من تمام اطالعات سازمانش رو لو میده؟

ها بود. پسر روی یکی یک اون و آرمین تنها خیره به هر دوی
ی . آیلی هم بستهنفره نشست و کالفه زمین چشم دوختی تککاناپه

های نامناسب توی این سیگارش رو از اپن برداشت. با همون لباس
سرمای نیویورک قصد خارج شدن از خونه رو داشت که صدای 

 .آرمین مانع از رفتن اون شد

 ، سازمانشه؟SNA منظورت از -

 :با تعجب سر بلند کرد. کمی به آرمین خیره شد و مردد گفتپسر 

 طور؟چه -

 :که آرمین گفت

 .شناسمجا رو میمن اون -
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ی در برداشت. متعجب چند قدم کوتاهی آیلی دستش رو از دستگیره
 :به سمت آرمین برداشت و آروم گفت

 جایی؟تو یکی از مامورهای اون -

 .جامنه، من از خود  اون -

با حیرت به اون پسر خیره شد و پسر تنها نگاهش روی آرمین آیلی 
 .قفل مونده بود

*** 

 :گفتهای پسر قرار گرفت و صدایی که مییک شربت جلو چشم

مون بهتره اتفاقات چند دقیقه پیش رو فراموش کنیم و روی ماموریت -
 .تمرکز کنیم

پسر سری تکون داد. شربت آبلیمو رو از روی سینی برداشت و 
ای از اون رو نوشید اما بعد از تعارف آیلی به آرمین؛ آرمین عهجر
 :گفت

 .چیزهای شیرین البته، به جز بستنی رو دوست ندارم -

 :با شوخی گفت ها اشاره کرد وآیلی با چشم به شربت

ها! سیاوش شربت دوست داره و منم من همیشه انقدر کدبانو نیستم -
 .رست کنمگفتم برای آرامش اعصابش یکی براش د

آرمین به پسر چشم دوخت. پس اسمش سیاوش بود. اخمی کرد و رو 
 :به آیلی گفت

 پس چرا وقتی باهاش قهری بازم سعی داری راضی نگهش داری؟ -

 :ای باال انداخت و گفتنهای مکث کرد. شوآیلی ذره

 .شاید چون دوسش دارم -

سیاوش هانش دور شد. آرمین سری تکون داد و سینی از مقابل چشم
شربت رو تمام کرد و لیوان رو به روی میز مقابلش گذاشت. برای 

ای داشت؟ بعد از دو ماه هاش مردد بود اما چه چارهگفتن حرف



 

 

 WWW.98IA3.IR 60 کاربر نودهشتیا منهدم_ نگین حالف
 

باالخره کورسوی امیدی در دلشون منجر به روشنی شد. شاید واقعاً 
 .شدشون در ماموریتی ناممکن میآرمین، باعث موفقیت

 .ما مامورهای مخفی هستیم -

آرمین باتعجب تنها به سیاوش زل زد. آیلی کنار سیاوش جا گرفت 
 :که سیاوش ادامه داد

جا کار این همه راه از ایران تا به اینبرای پیدا کردن یک خیانت -
اومدیم. اگه توسط نیروی انتظامی و آگاهی آمریکا ردیابی بشیم و 

هویت اصلیمون فاش بشه. نه برای کشور خودمون و نه برای 
  .دمون، اصالً و اصالً جالب نمیشهخو

تنه و شلوارکش رو قبل از اومدن ای خیره شد که نیمآرمین به آیلی
کرد سیاوش به ثانیه نکشیده بود و تعویض کرده بود. شاید باور می

سیاوش یک مامور مخفی باشه ولی باور آیلی براش به شدت سخت 
 :و گفت بود. آیلی از نگاه خیره آرمین سر به زیر انداخت

جا اومدیم. کس نباید بفهمه که واقعاً کی هستیم و چرا به اینهیچ -
اند هیچ خبری از ماموریت ما حتی پدر و مادرهامونم که توی ایران

 !ندارن

های مردش کشید و به نوعی با اون همدردی آیلی دستی به شونه
 های آیلی پیدا کردای، رد اشک رو توی چشمکرد. حتی آرمین ثانیه

 .اما چیزی به روی خودش نیاورد

 :آرمین شکاک به اون دو خیره شد و گفت

کار هستین، این چه ربطی به سازمان خب شما دنبال اون خیانت -
 داره؟

جا ی سیاوش برداشت. کمی توی جاش جابهآیلی دستش رو از شونه
 :شد و رو به آرمین گفت

قیقاً دو روز کاری که دنبالش هستیم، طبق آمارهایی که دخیانت -
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 .پیش پیدا کردیم. داخل سازمان شما، شروع به کار کرده

 :سیاوش سرش رو باال گرفت و خیره به آرمین گفت

 .اسمش راستین رادمنشه -

خیال و افکارش ناگهان به طور کامل به سمت راستین پر کشید. اون 
ترین تنها همکار و همراهش نبود، بلکه اون باوفاترین و بامعرفت

 !بود، البته برای مدت کوتاهی دوستش

هاش رو کور و خودخواهی، کرد که غرور چشمکی فکرش رو می
  بست بزرگ کنه؟راه پر از موفقیتش رو یک شب  تبدیل به یک بن

 ای به نامی به یادموندنی رو به یاد داشت. کلمهاون کلمه
«Aliferous».  آلیفروس به معنی بال داشتنه. آدمی که بودن

بهت حس پرواز میده و باعث میشه که از جات بلند شی. باهاش 
اش، ی سادهداد یا به گفتهراستین به سیاوش همین حس رو می

 .راستین آلیفروس سیاوش بود

راستین حمله کرد و سیاوش گاردش رو پایین نگه داشته بود. 
خواست، شاید چون مکانیسمش در هم شکسته بود. شاید چون نمی

دونست این ترحم و ای بزنه. میین ضربهخواست به آرمنمی
 .پایبندیش روزی کار دستش میده

همه چیز کامالً واضح بود چون راستین تمام چیزهای حیاتیش رو 
خواست، اما سیاوش برای رسیدنبه همون چیزهای حیاتی می
دید. دید و سیاوش هم باهاش صدمه میجنگید. راستین صدمه میمی

هاش رو از رو یاوش خورده شیشهشکست و سراستین قلبش می
 .ریختکرد و درون خودش میزمین جمعمی

برد اما ها اون قول رو از یاد میداد و بعد از مدتراستین قولی می
سپرد. از همون بچگی راستین رو می ها رو به یا سیاوش تمام اون

دونست و انگار این حس برادرانه و مثل برادر کوچیک خود می
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 .اش نوعی وظیفه شده بوددلسوزانه بر

کرد که درست فردای عقدش، راستین تمام درهای کی فکرش رو می
دنیاش رو به روی اون ببنده؟ تصورش سخته! تصور خیانت سخته، 

. تصور رفتن برای همیشه سخته، تصور روزهای بی اون سخته
ی قلبت، قبر ی گوشهانگار که قبل از رفتنش درست توی اون گوشه

 !ندهخودش رو ک

سیاوش به زمان حال برگشت. حتی ده ثانیه هم نگذشته بود و به 
ها سال در گذشته حیرون و سرگردون مونده بود. آرمین ی دهاندازه

 :هم باتوجه به اسمی که از جانب اون شنیده بود متعجب گفت

 .شناسمشخصی رو به اسم آرمین رادمنش نمی -

ت. دو دستش رو رو دریاف. تازه موقعیتش سیاوش به آرمین خیره شد
 :کالفه به روی صورتش کشید و با صدایی خسته و گرفته گفت

 این که نشناسیش طبیعیه. اون فقط دو روزه که وارد سازمانتون -
 .شده

ی آیلی که روی شونه اش قرار دست خشک شده  این رو گفت و
 داشت رو پس زد. اخمی به اون تحویل و از روی کاناپه بلند شد. به

 :در خروجی رفت و با باز کردنش گفت سمت

  .هامون فرق داشتی ما یکی بود اما تاریکیشب  همه -

 .و از خونه خارج شد و در رو از پشت، بست 

رفت. ناگهان شده راه میقدم برداشت و به روی دیوارهای منهدم
های ریخته . دیوار و خورده سنگپوزخندی به روی لبش نشست

ای زیبا و پرنور کرد. قلبش خونهصور میشده رو همون قلبش مت
گر تبدیل به یک مکان ویرانه شده بود که توسط یک ماشین تخریب

 .بود

خواست. ی طلوع رو مینزدیک به سحر بود و دلش تماشای منظره
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 به دور اون  ًخواست. اما برای تنبیه، فعالحتی دلش آیلی رو هم می
به آمریکا رفتارش زمین تا  خط کشیده بود. باور داشت بعد از اومدن

 .آسمون فرق کرده بود

های خودش رو داشت و گیریای که همیشه روی حجاب سختآیلی
حتی سیاوش قبل از عقد، یک تار موی اون رو هم ندیده بود، حاال 

کرد که گاهی خود سیاوش پوشید و چیزهایی یه تن میهایی میلباس
 .گرفتبه زیر میشد و سرش رو هم پس از دیدنش شرمنده می

تونست از سیگار جدا کنه! بارها سر این مسئله با اون آیلی رو نمی
سوز رو بحثش گرفته بود اما آیلی قصد به ترک این اعتیاد خانمان

نداشت. اون پرخاشگر شده بود، سرکش شده بود، خودخواه شده 
ای به خود اومده بود، با غرور یکی شده بود که ناگهان سیاوش ثانیه

 !های من نبودگفت: این اون زن رویاود و میب

حتی به مغزش این فکر رجوع کرده بود که امکان داشت آیلی توسط 
چیزی تسخیر شده باشه. ولی این موضوع واقعاً، دور از عقیده و 

پرسید که کجای کار رو اشتباه . ه ی از خودش میطرز فکر اون بود
 کرده؟ کجای مسیر رو نادرست رفته؟

گرفت با آیلی در این مورد کمی حرف بزنه. اگه بیشتر از تصمیم 
  .شدکرد اوضاع قطعاً بدتر میپوشی میاین موضوع چشم

ی قدیمی آرمین پتو رو کمی به روی خودش کشید. روی اون کاناپه
های پارک که خوابیدن کمی براش سخت بود اما بدتر از نیمکت

 .چوب در نمایان شدنبود. در ناگهان باز شد و تن سیاوش از چار

نگاهی پر اکراه به آرمین انداخت و به سمت اتاقی که آیلی درونش 
قرار داشت، قدم برداشت. وارد اتاق شد و در رو بست و آرمین به 

 .در بسته چشم دوخته بود. حس مبهم و گنگی داشت

ای شده بود. انگار از آرمین قبل دور شده بود. انگار شخص دیگه
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خواست گشت. میاش میه دنبال خود گمشدهاما درون خودش، ب
 پیداش کنه و بهش بگه: چرا پیدات نیست آرمین؟

گفت: مگه چه اشکالی داره؟ مگه اومد و میاما ناگهان به خودش می
طور گم و ناپیدا همین  کسی از اون آرمین دل خوشی هم داشته؟ بذار

 .بمونه. چون بیرون نیومدنش به نفع خودش و خودشونه

 «بک: شب دوازده سپتامبر فلش»

 
سیم رو برداشت. سریعاً خودش رو ترسیده و با دست لرزون تلفن بی

زیر تخت جا داد و سعی کرد جلوی اشک ریختنش رو بگیره. بزاق 
ی مورد نظرش رو گرفت. تلفن دهنش رو قورت داد و مردد شماره
 .اش بیشتر از قبل شدت گرفترو به روی گوشش گذاشت و گریه

 نم؟تونم کمکتون کتماس گرفتین، می ۹۱۱با  شما -

صدای فرد پشت خط، صدای یک خانم بود. دست لرزونش رو 
اش رو بگیره که دوباره جلوی دهنش گرفت تا جلوی صدای گریه

 .صدای اپراتور بلند شد

تونم ی پلیس نیویورک تماس گرفتین، میاداره ۹۱۱شما با  -
 کمکتون کنم؟ الو؟

ها دوباره رونه شدن. هقی رو پاک کرد اما اونهاش با دست اشک 
 :کرد و با صدایی پر از بغض گفت

جا کنم یه پلیس به اینیو، خواهش میمحله بروکلین، هتل ا ن -
 !بفرستین

 :مسئول اپراتور پرسشگرانه پرسید

 جا چه اتفاقی افتاده؟اون -

 :غ گفتای مکث کرد و بعد با جیدختر ثانیه

 !جا مردنهمه این -
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 مردن؟ -

 :مسئول اپراتور چندین ثانیه مکث کرد و گفت

 اسمت چیه؟ چند سالته؟ -

 :به در نگاهی انداخت و با گریه گفت

 .سالمه ۱۰اسم من امیلیه،  -

 امیلی کی همه رو کشته؟ -

های تمام اتفاقات چندین دقیقه پیش مثل فیلم سینمایی در جلوی چشم
هاش رو ی او چشمآوری چهرهشد. با یادامیلی به نمایش گذاشته می
 :به روی هم گذاشت و گفت

 .دونم! یه نقاب داشت و یه تفنگ بزرگ دستش بودنمی -

 اون االن کجاست؟ -

کنم یه گرده. من زیر تخت قایم شدم، خواهش میداره دنبال من می -
 !جا بفرستینپلیس به این

ساله داشت با  ۱۰مسئول اپراتور که سعی در آروم کردن امیلی 
 :اطمینان گفت

ها االن تو راهن. فقط تا زمان رسیدنشون نگران نباش امیلی پلیس -
جا کنارت هستم. تلفن رو قطع نکن و پشت خط بمون باشه؟ من این

 پدر و مادرت کجان؟

 .دونم، رفته بودن بیروننمی -

 تو تنها توی اتاق هتل مونده بودی؟ -

 .نه من پیش دوستم تینا بودم -

 شماره ی اتاقی که توش قایم شدی رو به یاد داری؟ -

 .آره، دویست و شصت و شیش -

  خیلی خب امیلی، االن دوستت کجاست؟ -

 :از پشت خط حرفی زده نشد که مسئول اپراتور دوباره گفت
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 امیلی، تینا االن کجاست؟ -

صدایی از پشت در به گوش امیلی خورد. انگار یکی درحال قدم 
اهرو بود و به اتاقی که امیلی درون اون قایم شده بود زدن توی ر

تر کرد و آروم سیم رو به خودش نزدیکرسیده بود. امیلی تلفن بی
 :گفت

 !فکر کنم یکی پشت دره -

 :اما مسئول اپراتور متاکد گفت

 !امیلی به هیچ عنوان ارتباطت رو با ما قطع نکن -

د. در رو قفل نکرده بو دستگیره در به پایین کشیده شده بود و امیلی
 :دیگه گریه امونش رو بریده بود و با لرزش صداش گفت

 .ترسمم...من می -

 .رسن امیلیها به زودی مینگران نباش پلیس -

در باز شد و ارتباط امیلی با اپراتور قطع شد. مسئول اپراتور 
 :نگران و مشوش گفت

 الو؟ الو امیلی صدای من رو داری؟ الو امیلی؟ -

 «شماره هفت: نیویورک پایگاه»

 «زمان حال»

های بلند به سمت میز مشکی رنگ و بزرگ دکتر ادوارد با قدم
جاناتان حرکت کرد. پس از رسیدن به میز با هر دو دست محکم به 

 :و با خشم غرید کوبید  اون  روی

 !گفتم که اون رو اذیت نکنین -

ای کشید و الفهراستین با تعجب به دکتر خیره شد. جاناتان پوف ک
 :خواست حرفی بزنه که دکتر با فریاد گفت

ای بخوره ی قدرت خاموشه. اگه بهش ضربهاون االن توی مرحله -
قدرتش ناگهان آزاد میشه و یک تهدید جدی برای  بشه یا شوکی وارد
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 !بشر میشه. جوری که دیگه با بمب اتم هم نمیشه جلوش رو گرفت

به سمت دکتر حرکت کرد. با دست جانان از پشت میزش بلند شد و 
 :آروم چند ضربه به پشتش زد و با لبخند گفت

خوایم جلوش رو زودتر از همه دونیم دکتر، برای همینه که میمی -
باری از جانب هشتصد و پنجاه و های زیانبگیریم تا شاهد خسارت

 .شیش نباشیم

 :دکتر ادوارد اخمش رو تشدید کرد و با تحکم گفت

 !راهش نیست آقای جاناتان اما این -

 :جاناتان با دست به راستین اشاره کرد و با لبخند گفت

 آقای راستین رادمنش یکی از مامورهای جدید ما هستن که دارای -
تونن توی پیدا کردن العاده عالی هستن و میی فوقیک کارنامه

هشتصد و پنجاه و شیش و برگشتنش به خونه به ما کمک بزرگی 
 .کنن

جا شد. با شنیدن تعاریف از جاناتان ین کمی توی جاش جابهراست
 :لبخند مرموزی زد و رو به دکتر ادوارد با تفاخر و اطمینان گفت

ر ما با پسرتون دیدار داشتیم دکتر، اون حالش خوبه اما به خاط -
خاطرات بدی که با مامورهای قبلی داره زیاد آبش با ما توی جوب 

کنیم و سالم اون رو به شما داش مینمیره. ما در هر صورت پی
 .گردونیمبرمی

دکتر ادوارد نگاهی به راستین انداخت و با صدایی که توش نگرانی 
 :زد گفتموج می

یک آدم غیرعادی شخصیت و رفتارش هم غیرعادیه. االن خوب  -
و آفتابیه اما به طرز غیرقابل باوری ناگهان ابری و طوفانی میشه. 

هاش رو داره اما هنوز یاد نگرفته که کردن قدرتآرمین توان کنترل 
طور احساساتش رو کنترل کنه. اون هنوز توانایی زندگی با چه
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  .ها رو ندارهانسان

 :د و لبخند به لب گفتی دکتر رو مالیجاناتان شونه

این تعقیب و گریز قرار نیست زیاد طول بکشه دوست صمیمی  -
 .کنیممییدا زود پ-من! ما اون رو زود  

دکتر به سمت در خروجی قدم برداشت و جاناتان هم اون رو تا دم 
 :در همراهی کرد و دم گوشش گفت

ی گردونیم. اون مثل پسر همهآرمین رو امن و امان بهت برمی -
 !ماست، این رو بهت قول میدم ادوارد

که این رو گفت و دکتر با تکون دادن سرش از اتاق خارج شد. با این
اش به اتمام نرسیده بود و هنوز در ته دلش از آخر این لشورههنوز د

 .ماجرا هراس داشت

اش شدهجاناتان در رو بست و نفس عمیقی کشید. راستین دست مشت
و پا رو پا به اون خیره بود. جاناتان    گذاشته بود  اشرو زیر چونه

ای تپل داشت و شکمش از قبل هم کت تنش رو صاف کرد. چهره
هاش ریز شده بود و شده بود. از چاقی صورتش چشم بزرگتر

ی مشکیش کمی بلند شده بود. به روی صندلی موهای کاشته شده
دارش پشت میز نشست و رو به راستین که خیره به اون و چرخ

 :حرکاتش بود، گفت

خب گفتی که هشتصد و پنجاه و شیش فرار کرد و همش تقصیر  -
 .اون پسر آلمانیه بود

حوصله به اش برداشت. نگاهی بیدستش رو از زیر چونهراستین 
 :اطراف اتاق انداخت و بعد رو به جاناتان کرد و پرسشگرانه گفت

 متکاره دیر نکرده؟شد؟ زیادی این خدی ما چیاین قهوه -

که هاش رو یک دور بست و باز کرد. از اینجاناتان با حرص چشم
کرد عاصی شده ی میگیرهاش کنارهراستین از گفتن کامل حرف
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بود. تلفن رو برداشت و با گرفتن شماره دلیل دیر شدن قهوه رو 
پرسید که در همین میان دختر ریزنقشی وارد اتاق شد. یک لیوان 

ی اسپرسو جلوی جاناتان و راستین گذاشت و بخاطر دیر کردن قهوه
قهوه خم شد و عذرخواهی کرد. راستین لیوان  سفید رنگ و زیبای 

ی توی دستش رو بو کرد. بوش رو برداشت و با اشتیاق قهوهقهوه 
کرد. دختر ریزنقش ناخواسته آرامش زیادی رو به اون تزریق می
اش خیره بود و از اتاق خارج شد، راستین لبخند به لب به قهوه

طور که کرده به راستین خیره بود. اما راستین همینجاناتان هم اخم
برد بدون ی اون لذت میو از رنگ  تیره اش خیره بودبه لیوان قهوه

 :نگاه کردن به جاناتان گفت

 ...کیم اویونگ مسئول ردیابی -

جاناتان متعجب به اون خیره شد که راستین سرش رو باال برد و رو 
 :به جاناتان با لحنی پر از جدیت گفت

  .دستهبا مافیای کره هم -

ن از جا بلند شد. کفش خورده به اون خیره شد که راستییکه  جاناتان
زد. دست چپش رو های مردونه مشکی رنگش برقی از تمیزی می

 :درون جیبش کرد و قهوه به دست گفت

 .کار کنمدونم باهاش چیالزم نیست نگرانش باشی، خودم می -

این رو گفت و با قدم هایی کشیده و محکم از اتاق بیرون رفت. در 
ید و به جمعیت در حال تکاپوی اش رو نوشای از قهوهبین راه جرعه

لبش نشست و در یک آن   راهرو نگاهی انداخت. پوزخندی به روی
ی داغ رو کامل باال کشید و بعد اون رو روی یکی از میزها قهوه

 .گذاشت

دکتر ادوارد وارد دفترش شد که کالرایی که به روی یکی از 
تنها  . کالرا تنها دخترش وها نشسته بود از جا برخاستصندلی
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 .داشتنیش بودیادگاری همسر عزیز و دوست

هایی به رنگ دختری با موهای بلند مشکی، پوستی سفید و چشم 
زد. یک لباس بنفش سبز، به راستی که با مادرش هیچ مویی نمی

آستین کوتاه به تن داشت با شلواری مام استایل به رنگ سفید، 
می باال کشیده لباسش رو داخل شلوارش کرده بود و شلوارش رو ک

  .بود و کیف سفیدش در هر دو دستش بود

ای نگران خیره به خط چشمی سفید اما زیبا کشیده بود و با چهره
دکتر ادوارد بود. دکتر ادوارد که از حضور ناگهانیش تعجب کرده 

 :بود خواست حرفی بزنه که کالرا زودتر گفت

فرار کرده. بهم خبر رسیده که آرمین از دست مامورهای سازمان  -
 .جا که بدونم دقیقاً چه اتفاقی افتادهفقط اومدم این

دکتر ادوارد سری تکون داد و در حالی که مستقیم به سمت میز  
 :داشت گفتطویل و طوسی رنگش با کمری خمیده قدم بر می

دار پشت به روی صندلی چرخ»آره از دست مامورها فرار کرده  -
دونن باید به چه رحم نمیی بیاین مامورها« میزش نشست و گفت:

روش و با چه ترفندی آرمین رو برگردونن. االنم که جاناتان بلند 
خواد دونم با این کاراش میکرده و یک مامور خارجی آورده، نمی

 !چه چیزی رو ثابت کنه

های کیف سفیدش رو توی دست های ظریفش فشار داد، کالرا دسته
 :اخمی کرد و پرسشگرانه گفت

 مامور خارجی؟ -

دکتر سری تکون داد و خواست حرفی بزنه که کالرا دستش رو از 
کیف جدا و به روی میز  دکتر ادوارد گذاشت و با لحنی پرتحکم 

 :گفت

 !من باید اون مامور رو حتماً ببینمش -
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آرمین دوست بچگی کالرا بود. آرمین همیشه نسبت بهش به طور 
هاش رو ک اون، تونست قدرتداد و به کمای اهمیت نشون میدیگه

  .به کنترل بگیره. اما پدرش از رفتارهای آرمین ترس داشت

از همون چهارده سالگی کالرا رو برای همیشه از آرمین جدا کرد و 
ای که به مد و فشن اون رو به لندن فرستاد. کالرا هم با عالقه

داشت، کارش رو به عنوان یک طراح لباس در لندن شروع کرد و 
سن کمش، صاحب برند اختصاصی خودش شد و پنج نمایندگی در با 

  .کشورهای مهم حوزه اروپا داشت

ای شهرت و موفقیت باعث شده بود که در این هشت سال حتی ذره
 به آرمین فکر نکنه اما بعد از شنیدن خبر فرار آرمین خودش رو به
 نیویورک رسونده بود و به عنوان معرفت، خواست کمکی برای پیدا

به مامور اصلی این   شدن آرمین بکنه و برای شروع هم الزم بود
 .ماموریت، یعنی راستین پیشنهاد کمکش رو بده

*** 

به صورت اویونگ برخورد کرد و یکی  ی محکم دیگهیک ضربه
های جلوش به زمین افتاد. صدای ناله درد آلودش توی از دندون

 دندون  آغشته به خونمحیط پیچید و راستین پوزخندی زد و خیره به 
 :ی اویونگ گفتو افتاده

سرش رو بلند کرد و »گرون شده.  این روزها کاشت دندون خیلی -
پس حرف بزن تا خرج « ی مخوفی گفت:رو به اویونگ با چهره
 .بیشتر رو دستت ننداختم

و چوبی بسته شده بود.  ای رنگاویونگ محکم به صندلی قهوه
دونست یک کاله اسکی روی یفردی که اون رو جالد خودش م

صورتش انداخته بود و با استقامت منتظر هر دستوری از جانب 
های زیاد منگ شده بود، به اویونگ که از تعداد مشت  راستین بود.

 :مرده نالیدش -سختی رو به راستین شمرده
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 !دست، نیستممن، با، مافیا، هم -

یده اون کوبای به صورت به محض اتمام حرف، مشت محکم دیگه
-خون از دهنش به بیرون جهید. راستین نچ ایو بالفاصله لخته شد

نچی کرد و از روی صندلیش بلند شد، به سمت اویونگ قدم 
 :روی صندلیش خم شد و گفتبهبرداشت. رو

دستی به »کنی، وقتی هم که همکاری نکنی ببین همکاری نمی -
اینی که هست  تر ازمجبوریم خشن« لباس خونیش کشید و گفت:

 .باهات برخورد کنیم

. راستین که روی صندلی خم شده بود، با در به یک باره باز شد
حرکتی نسبتاً سریع برگشت و متعجب به دختر تازه وارد شده خیره 
شد. کالرا ابتدا با تعجب به اویونگ خیره شد و بعد نگاهش رو به 

 :گفت سمت راستین سوق داد و با خونسردی و اعتماد به نفس

حبت من کالرا دختر دکتر ادوارد هستم، با آقای جاناتان و پدرم ص -
 .تونم عضو گروه شما باشمکردم، ایشون تایید کردن که من هم می

راستین دستاش رو به روی دو طرف کمرش گذاشت. سرش رو بلند 
 :های ریز شده گفتکرد و با چشم

دونی من به یهای مثل تو چی میگن؟ مزاحم! مدونی به آدممی -
دونی کار سرخر ها چیه؟ اضافی ها چی میگم؟ سرخر! میمزاحم

 کنم؟کار میا چیهدونی من با اضافی بودن! می

 :ای کرد و گفتبه اویونگ اشاره

بندم به صندلی تا قشنگ معنای سرخر رو درک ها رو میاون -
 ...کنن. حاال

 :قدمی به سمت کالرا برداشت و گفت

ته شی به صندلی یا همین االن این محیط خشن رو دوست داری بس -
 کنی؟ترک کنی و بری. کدوم رو انتخاب می
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طاقتی بدنش در کالرا نگاهی به اویونگ انداخت. از شدت درد و بی
هوش شده بود و صورتش کبود و دور لبش خونی مقابل ضربه، بی

 :تری گفتبود اما کالرا با لحن پر تحکم

 !یه گروه دونفری -

توجه به اخم راستین و حال  اویونگ، راستین اخمی کرد که کالرا بی
 :جسورانه ادامه داد

ی تونی همهای، حتی خودت میی دیگهبدون هیچ شخص اضافه -
به خودش اشاره »کنم. کارها رو انجام بدی و منم هیچ دخالتی نمی

 .خوام آرمین رو ببینممن فقط می« کرد و گفت:

ام کارهای تیمی متنفر بود و تا االن به خاطر راستین که از انج
هاش عقب افتاده بود با تفکر به کالرا همون کار تیمی از تمام برنامه

 :خیره شد. سری تکون داد و گفت

 !کنیپس صندلی رو انتخاب می -

 «نیویورک: محل آرمین»

، پلیس نیویورک و سیاوشی که من SNA مافیای کره، سازمان -
سیاوش دستش رو به روی میز گذاشت »بودن!   تو باشم؛ همه دنبال

دوازده نفر رو کشتی بعد انتظار داری با دستبند اون دو « و گفت:
 دستت کوفتیت رو نبندم؟

آیلی خواست چیزی بگه که سیاوش با نگاه ترسناکی به اون خیره 
شد. خود سیاوش تازه به هویت اصلی آرمین پی برده بود اما آیلی 

خته بود. دستش رو به روی پاش مشت کرد. کاش که آرمین رو شنا
 !ی خبر رو نگرفته بودهرگز شبکه

اش خیره شد. دوباره برگشته بود سر آرمین به دست دستبند زده
ی قبلی، دوباره اسیری، دوباره بازخواستن، دوباره بازجویی، خونه

ها داشت تبدیل به آرمینی دوباره انکار و اصرار! با تکرار این
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 .ه پشت این نقاب در حال مکتوم شدن بودشد کمی

خواست؟ جز یک ای میمگه جز آزادی و راحتی، چه چیز دیگه
خواست؟ مگه جز خونه و یک خانواده واقعی، چه چیز بیشتری می

عادی بودن، از خدا چیزی بیشتر خواسته بود؟ پوزخندی زد و با 
 :همون سر به زیریش با صدای آرومی گفت

 دنبالم بودی؟ جدی سیا، تو هم -

سیاوش اخمی کرد. این راحتی کالم آرمین رو دوست نداشت. از 
که یک شب توی خونشون در کنار این فرد خطرناک بود واهمه این

داشت. قصدش محافظت از آیلی بود اما این خود آیلی بود که خودش 
 کرد چی؟رو به دردسر انداخت. اگه مافیا اون رو پیدا می

شد. یک تر میهاشون از اینی که هست بیشکاریوقت اضافهاون
ین راستین رادمنش چیزی نبود که به مافیا ربط پیدا کنه اما اگه آرم

داد مطمئناً اتفاقات بدتری هم به حضورش توی این خونه ادامه می
 .دادرخ می

قبل از اومدن به خونه توی مترو چند پیرمرد بودن که حرف  -
های جالبی دن و اتفاقاً حرفززدن و حرف میزدن. حرف میمی

زدن. طرف حرفشون هم تو بودی! یه قاتل  در حال گریز و هم می
 !چرخههای نیویورک داره آزادانه، ول میخطرناک که توی خیابون

آرمین نفس عمیقی کشید. سرش رو بلند کرد و به آیلی چشم دوخت. 
. وت بودآیلی لباسی پوشیده به تن داشت و با آیلی دیشب کامالً متفا

کس بود اما آیلی از نظر خودش آیلی دیشب یک دختر معتاد و بی
 .نقص بوداالن یک زن زیبا و همسری بی

با خودش فکر کرد که فقط یک شب توی اتاق بودن این همه آیلی 
؟ مگه دیشب بین سیاوش و آیلی چه اتفاقی افتاده؟ چه رو تغییر داده

یک فرد شده؟ آرمین  هایی زده شده که انقدر باعث تغییرحرف
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هاش رو کش داد و کمی ریز خندید، شاید حتی میشه گفت با لب
 .بغض خندید

تونست تشخیص بده. اما این بغض صدا رو کسی جز خودش نمی
تونه جز خودش غم قشنگ این موضوع ثابت شدست که کسی نمی

هاش رو تشخیص بده. آرمین متفکر و خیره شده به زمین، توی چشم
 :داد و گفتسری تکون 

کنی، ی مردم دعوت میتو یک پلیس هستی، آرامش رو به خونه -
امنیت رو به کشورت هدیه میدی، به اجرای قوانین نظم میدی و 

خوای مردم رو از انجام هر گناهی دور کنی اما به من بگو... می
اگه راستین رادمنش « سرش رو بلند کرد و رو به سیاوش گفت:»

 کنی؟کارش میچیرو پیدا کنی، 

سیاوش اخم کرده بود و ابروهاش بدجور گره خورده بود اما با 
 :سوال آرمین متواضع جواب داد

 !تحویلش میدم دست دادگاه تا مراحل قانونی خودش رو طی کنه -

خب گیرم که مراحل قانونیش رو طی کنه و حکمش هم صادر  -
خائن و  اب سرگرد، حکم یک فردجاش جالبه! جنبشه. حاال این

 جاسوس امنیتی توی کشور عزیزت، چیه؟

 :سیاوش نگاهی به آیلی انداخت و بعد رو به آرمین گفت

 !بندی دارهدرجه -

 :د و گفتی مسخره سیاوش زآرمین پوزخندی به بهونه

حاال تو اون فرد خائن رو راستین رادمنش تصور کن. به نظرت  -
 کم  کمش حکم راستین رادمنش چیه؟

حرفی از ندونستن بزنه که آیلی مردد و با صدای  سیاوش خواست
 :آرومی گفت

 !اعدام -
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سیاوش سرش رو برگردوند و عصبی به آیلی خیره شد که آیلی 
 :سرش رو به زیر انداخت. آرمین آهی کشید و گفت

 پس اعدام، خب توی کشورت اعدام به چه صورت انجام میشه؟ -

که باز صدای آیلی ای نثار آرمین کنه «به تو چه»سیاوش خواست 
 :کار شدمانع از این

 .طناب دار -

خندی روی لب آرمین نشست. سیاوش خواست از خشم طغیان کج
 :کنه که حرف آرمین به جای طغیان باعث انقیاد اون شد

طناب دار، خفگی و درد شدید، چه مرگ دردناکی! جناب سرگرد،  -
محسوب  با دستگیری راستین، تو هم عامل مرگش و هم قاتل اون

 !میشی

 .من قاتل کسی نیستم -

کارت رو گناه نذاری ولی از نظر من کار هر شاید اسم این -
وقت به قدری بد و غیرقابل بخشش نیست که باعث شخصی هیچ

 !مرگ اون فرد بشه

سیاوش که حسابی عصبی شده بود، با غضب از جا برخاست و 
 :گفت

کنی، ببین و اگر می تو نه خدایی و نه قاضی که برای کار من اما -
کنی یا به کل دو راه داری! یا به ما توی پیدا کردن راستین کمک می

به پلیس نیویورک تحویل داده میشی و باقی عمرت رو توی هلفدونی 
 !کنیسر می

ود و آرمین در خونسردی بنفس افتاده  -سیاوش از خشم به نفس
 .کامل به اون خیره بود

 !اندونزی -

ی ان به تعجب تبدیل شد اما آرمین در ادامهسیاوش خشمش ناگه
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 :حرفش گفت

 .جاستپایگاه اصلی سازمان، اون -

 :سیاوش رنگ نگاهش شکاک شد و گفت

 ور دنیاست؟طور اونمگه سازمان دنبالت نیست؟ پس چه -

 :آرمین سری به سمت چپ و راست تکون داد و گفت

یک پایگاه  من توی پایگاه نیویورک بزرگ شدم ولی پایگاه اصلی -
تر! اگه دنبال ی پنجاه و یک هم محرمانهست. حتی از منطقهمحرمانه

 .یگاه اصلی رو پیدا کنینگردین، باید پاراستین می

 :اما سیاوش باز با شک و شبهه گفت

 یعنی راستین توی پایگاه اندونزیه؟ -

 :د گفتای باال انداخت و خونسرآرمین شونه

 دونه؟کی می شاید باشه، شاید هم نباشه، -

ن سیاوش با تردید به آیلی نگاه کرد و آیلی هم سری تکون داد. آرمی
یا  اصالً براش مهم نبود که راستین واقعاً توی پایگاه اندونزی باشه

نباشه، اون فقط دنبال رییس اصلی اون سازمان و عامل این 
 .بدبختیشه

 «نیویورک: مقر مافیا»

نداخت. سیگارش ز نگاهی اهای ردیف شده روی میاونهو به تفنگ
رو از لبش جدا کرد و سرش رو به روی میز گذاشت. از فردا، به 

  .شدت بیم و ترس داشت

داد ولی کدوم پسر رو؟ هیچ باید فردا اون پسر رو تحویل رییس می
خبری از اون پسر نبود و هیچ اطالعاتی از هیچ کجا به دستشون 

 .رسیدنمی

نیم. گمونم به کویونگ ارتباط برقرار تونیم با اقربان، هنوز نمی -
  !ا ی لو رفته باشها ندست افراد سازمان ا س
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اش رو به روی میز سرش رو از روی میز بلند کرد و سیگار نصفه
دردی له کرد. پوزخندی زد، از اعماق قلب برای فرداش مرگ بی

 .کردرو آرزو می

یره. سرش برخورد کنه که درجا بم کرد که تیر بهآرزو می 
خواست چندین تیر به چندین جای بدنش برخورد کنه و مرگ پر نمی

خواست به راحتی بمیره، نه با می از دردی داشته باشه. دلش
های مکرر و تشریفات ویژه. درگیر تمام این افکار ناگهان با شکنجه

ای در ذهنش، سرش رو بلند کرد و با صدای روشن شدن جرقه
 :دارش گفتخش

 ا ی، دقیقاً کدوم گوریه؟ا نلی ا سپایگاه اص -

 فرد با تعجب به اون نگاه کرد. سری از روی ندونستن تکون داد اما
 :فرد کنارش گفت

 .شون درون اندونزیهاندونزی قربان، پایگاه اصلی فرماندهی -

های اونهو بیشتر کش اومد. سری تکون داد و پوزخند به روی لب
 :گفت

کس نرسه که ب کردن که به ذهن هیچطبیعیه! یه جایی رو انتخا -
 !دارن چه گندهایی رو گسترش میدن

 تون چیه قربان؟تصمیم -

ی روی میز قفل شد. باید چه کاری رو شدهنگاه اونهو به سیگار له
رفت یا آرمین؟ هر چندکه از نظر کرد؟ به دنبال اویونگ میمی

ه خودش اویونگ هیچ اهمیتی نداشت اما آرمین! دوباره سرش ب
 :روی میز گذاشت و زیرلب گفت

 تونه کجا باشه؟یعنی اون لعنتی می -

ای در ذهن  فعال دو بادیگارد تنها به هم خیره شدن که باز هم جرقه
 :لند کرد و دستوری گفتزده شد، سرش رو ب  ی اونهوشده
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 .ریم سئولمی -

فرد کنارش با چشم هایی گرد شده به اون خیره شد. به سمتش خم 
 :پرسشگرانه گفتشد و 

 چی میشه؟ سئول برای چی قربان؟ پس اون پسره -

نما شد. لبخندی که شرارت و پوزخند اونهو تبدیل به لبخندی دندون
صندلیش ناگهان بلند شد و  زد. از رویخباثت درونش موج می

 :سرش رو با تفاخر باال برد و گفت

به سرش رو »مقصد اولمون سئول و مقصد بعدیمون اندونزی!  -
به رییس بگو که « سمت اون فردی که سوال کرد گرفت و گفت:

 .کمی بیشتر بهم وقت بده

 اما سئول چرا قربان؟ -

در برگشت و با  اونهو به سمت در  کرمی رنگ رفت و با باز کردن
 :همون لبخند روی لبش گفت

 !جا قرار دارمبا یکی اون -

 !فصل چهارم: استیو استوری که اون دنیاست

ی استیو خیره شد. از از خونه بیرون اومد و به در خونهمایکل 
هاش دید و صدای خندهکه دوباره اون پسر شاد و مسرور رو نمیاین

شنید به شدت ناراحت بود. به یادش رو توی راهروی ساختمون نمی
 !افتاد، اون روز تلخ، باز به یادش افتاد

 «فلش بک: روز فرار آرمین از بازداشتگاه»

کارش مطمئن نبود اما باز با همون استرس نهان در  زیاد از
و کمی با شدت به روی در  سرد کوبید  حرکاتش، دستش رو بلند کرد

 :و گفت

تونم. من و همسرم ی خونه جلوییاستیو، من مایکل، همسایه -
 راهی؟صدای گلوله شنیدیم، ببینم تو روبه
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خورد. نمیچند ثانیه گذشت اما صدایی از داخل خونه به گوش 
 :دوباره به روی در کوبید و گفت

 استیو، لطفاً در رو باز کن! استیو؟ -

گونه صدایی! همسرش از داخل خونه بیرون اومد. و باز هیچ
 :ی مایکل رو لمس کرد و گفتشونه

 !ای بودهمایکل شاید صدای گلوله از جای دیگه -

 طور که دستش به روی در قفل شده بود سرش رومایکل همون
 :برگردوند و رو به همسرش گفت

 !برو و به پلیس زنگ بزن، من مطمئنم یه اتفاقی افتاده -

 !اما از صدای گلوله خیلی گذشته مایکل -

 :شده با فریاد گفتمایکل باخشم به همسرش خیره شد و عاصی

 !برو و به پلیس زنگ بزن مریدا! االن -

 «نیم ساعت بعد»

دها عکس داخت. عکاس از جسی جرم نگاهی انکارآگاه به صحنه
گرفت و گروه پلیس در حال گشتن به دنبال سرنخی به روی می

یکی از مامورها به کارآگاه نزدیک شد و   گوشه کنارهای خونه بود.
 :گفت

  .حموم خیس بود و چند تا لباس کنار کمد ریخته شده بود -

ه کارآگاه سری تکون داد. یه نخ سیگار از داخل پاکتش برداشت و ب
ی لبش گذاشت. فندک  طالیی و فلزی رو به زیر اون گرفت و گوشه

ی لبش بعد از روشن شدن پکی عمیق از آن کشید. اون رو از گوشه
 :هاش بیرون کرد و متفکر گفتبرداشت و دودش رو از ریه

 اش نشده؟هیچ دوربینی موفق به ثبت چهره -

 :مأمور خیره به دود  رقصان  توی هوا گفت

بان، مظنون از داخل پنجره وارد خونه شده اما با توجه به خیر قر -
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های پلیس متهم در همین منطقه در حال تعقیب و گریز یک گفته
دیم که اون فراری بودن که متاسفانه گمشون کردن و ما احتمال می

اش در شب فراری همون قاتل باشه. قاتلی که باتوجه به پرونده
 .متهم به مرگ دوازده نفر شدهیو دوازده سپتامبر در هتل ا ن

 :کارآگاه دوباره پک محکمی از سیگار کشید و پرسشگرانه گفت

 حاال اسم این قاتل چیه؟ -

اش اسمش در سیستم هیچ کشوری ثبت نشده و در هیچ کجا چهره -
قابل تشخیص نبوده. عجیب تر از همه، اون حتی دارای اثر انگشت 

 !هم نیست

 سفید رنگ گرفت و با تعجب به کارآگاه نگاهش رو از سیگار  
 :مامور خیره شد، اخمی کرد و بهت زده گفت

 اثر انگشت هم نداره؟ -

مامور سری تکون داد، کارآگاه که با همون دو پک محکم سیگارش 
اش مشت به اتمام رسیده بود اون رو توی دست  ُپر مو و مردونه

حال باال در  ی مشکی کرده بودن وها رو درون کیسهکرد. جنازه
 :کشیدن زیپ بودن. کارآگاه خیره به اون دو جسد متالم گفت

ی اون ی این دو رو پیدا کنین و بهشون خبر بدین. پروندهخانواده -
شه قاتل هم از پلیس منتهن بگیرین و به دفتر من بیارین. حواستون با

 .که هیچ سرنخی رو جا نذارین

 :مأمور با احترام سری تکون داد و زمزمه کرد

 .کنیمچشم قربان، تمام خونه رو با دقت بررسی می -

 «زمان حال»

های دستش های آرمین باز شده بود و با کف دستش مچدست
مالوند. آیلی هم متفکر به زمین چشم دوخته بود و سیاوش با می رو

رفت و چرخید. راه میها دور خودش میدلهره مقابل هر دوی اون
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داد، آیلی با ز به راه رفتن ادامه میگشت و باراه رفته رو برمی
 :صبری به سر اومده به اون توپید

 !بابا سیاوش سرم گیج رفت مثل آدم یه جا بشین خب -

های سیاوش دور نموند. پوزخندی زد که این پوزخند از چشم آرمین
هاش و مشت کرد و قدمی به سمت آرمین برداشت و عصبی دست
 :گفت

عوضی! هیچ فکر کردی با این به ریش خودت پوزخند بزن  -
 طوری ببریمت اندونزی؟هی درخشانت باید چسابقه

آرمین سرش رو بلند کرد و با همون پوزخند، با خونسردی تمام به 
 :ی سیاوش خیره شد و گفتچهره

دونم، شما سرگرد و مسئول این ماموریت حساس هستین، من نمی -
 کاره باشم؟چی

. با تفکر سرش رو به زیر انداخت و آیلی متعجب به آرمین خیره شد
ای کارساز توی ذهنش گشت؛ اما همچنان سیاوش از دنبال نقشه

 .مهمون جدیدشون دل خوشی نداشت

امنیت باالیی داره؟  دونی فرودگاه نیویورک چهتو هیچ می -
های زردت بخار و چشمی بیکار کنیم؟ اون چهرهپاسپورتت رو چی

گه گیرت بندازن ما این فکر کردی که ا کار کنیم؟ اصالً بهرو چی
اُفته؟ باید اُفتیم چه اتفاقی میدونستی اگه گیر بیاُفتیم؟ میهم گیر می

 ...با

آیلی که تا حاال مشغول فکر کردن بود، ناگهان سرش رو بلند کرد. 
وسط حرف سیاوش پرید و انگار کشف جدیدی کرده باشه با هیجان 

 :رو به آرمین گفت

 !کنیمگریمت می -

 :سیاوش متحیر به آیلی چشم دوخت و گفت
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 !زنم آیلیمن مثالً دارم حرف می -

توجه به سیاوش از روی کاناپه بلند شد و کنار آرمین اما باز آیلی بی
ی صورتش رو گرفت و با تدقیق و جا گرفت. با یه دست گوشه

 :تمرکز به اجزای صورتش خیره شد و گفت

ات رو رو کمی تیره کنیم و کمی چونهاگه با یه کرم رنگ پوستت  -
تر بکشیم و یه سبیل و ریش مصنوعی برات پیدا با لوازم گریم پایین

 !وقت همه چی تمومهکنیم اون

کرد که سیاوش عصبی های گرد شده به آیلی نگاه میآرمین با چشم
به سمت آیلی رفت و دستش رو از روی صورت آرمین برداشت و 

 :با تمسخر گفت

وقت پاسپورت و ویزاش رو فکر خفنیه خانم آدین! بعد اونعجب  -
 کار کنیم؟چی

ی تعجبش بود هایی گرد شده، که نشونهاش رو با چشمآرمین چونه
 :لمس کرد و خیره به دستش گفت

 !یکی رو می شناسم که شاید کمک کنه -

*** 

ی ی بزرگ و سراسر شیشهسیاوش متحیر و با دهنی باز به پنجره
 خیره شد، هیچ نوری از پنجره به بیرون نمیومد و این به اون خونه

داد، خب اون مدتی بود که ای خبر از نبودن صاحب خونه میگونه
ی دیگه هم به توسط آرمین به قتل رسیده بود. سیاوش چند ثانیه

 :فریاد رو به آرمین گفت و در آخر با  پنجره خیره شد

 تو دیوونه شدی!؟ -

گذاشت و هیشی  اش رو به روی بینیشرهآیلی عصبی انگشت اشا
های گرد شده به این حرکت آیلی خیره شد. کرد و سیاوش با چشم

صدای داد سیاوش شکسته بود.   خیابون رو شب بود و سکوت
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آرمین هم فرصت رو برای توضیح غنیمت شمرد و به سیاوش 
 :نزدیک شد و آروم در گوشش گفت

ودم همین چند وقت پیش این یارو اسمش استیو استوریه و خ -
کشتمش. یه چند مدت کیف پول و گوشیش هم دستم بود که متاسفانه 

و توی فرار و اینا هر دوشون رو رو گم کردم  توی پارک مرکزی
ای بهم خیال! کالً من از این تن مرده هیچ بدیها رو بیحاال این

ریم پاسپورتش رو برداریم تا خیر نرسیده، االن هم که داریم می
بیشتری هم حتی از جانبش بهمون برسه. خیر هم که رسید، در آخر 

آرمین سرش رو به سمت »کنیم. هم برای شادی روحش دعا می
ها وقتی یکی شما مسلمون« آیلی برگردوند و پرسشگرانه گفت:

 کنین؟کار میمیره براش چیمی

  :آیلی هم سری تکون داد و با لبخند پچ زد

 .خونیمبراش فاتحه می -

آرمین هم با لبخند سری تکون داد و سرش رو برگردوند و رو به 
 :سیاوش گفت

 رت چیه؟خونیم. حاال نظآره براش فاتحه هم می -

سیاوش که از این تغییر شخصیت و حاالت آرمین از تعجب دهنش 
شده ای کرد، عصبیخندهباز شده بود. برای جاهلیتش ناباورانه تک

 :نشون متاکد گفتبا تکون داد هاش رو از هم باز کرد ودست

خوای طور میبابا استیو استوری که اون دنیاست! تو چه -
 !پاسپورتش رو برداری و باهاش بری اندونزی؟

 :ی استیو اشاره کرد و گفتی خونهآرمین چندتا پلک زد. به پنجره

ریم به سمت داریم و میاش و پاسپورتش رو برمیریم خونهمی -
 !اندونزی

زیرلب اسم خدا رو به زبون آورد و سرش رو بین سیاوش 
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های قرآن کرد. هاش گرفت و زیرلب شروع به خوندن سورهدست
ی ای آروم به شونهباتعجب به اون خیره شد که آیلی ضربه  آرمین

 :که سیاوش نشنوه گفت آرمین زد و آروم طوری

دختری چیزی  زنی، نامزدی، دوست میگم این استیو استوری، -
 اش؟شت که لوازم آرایشی داشته باشه گذاشته باشه توی خونهندا

 :آرمین برگشت و رو به آیلی مثل خودش آروم گفت

 خوای لوازم آرایشی هم برات بدزدم؟چرا؟ نکنه می -

 :قبل گفت تر از دفعاتآیلی سری تکون داد و و آروم

خره، تو برام آرایشی نمیاین سیاوش یکم خسیسه برام لوازم -
 دزدی؟آرایشی میزملوا

های آیلی و آرمین رو های تیزش تمام حرفسیاوش که با گوش 
 :فتگشنیده بود سرش رو بلند کرد و با صدایی تقریباً بلند با کالفگی 

ای کرد و رو به آرمین اشاره» فهمین؟بابا چرا شما دو تا نفهم نمی -
رگشتنت به بی استیو یعنی آرمین برگشتن تو به خونه« بهش گفت:

گرده؟ به ی جرم، از قدیم گفتن قاتل همیشه به کجا برمیصحنه
ها حتماً یه دوربینی یه به پایی یه کوفتی ی قتل! بابا پلیسصحنه
خب اون دو نفر عادی که نمردن، اون دو نفر به  جا گذاشتن د  اون

 !به قتل« و تاکیدوارانه گفت:»قتل رسیدن! 

 :و گفتدست آرمین و آیلی رو کشید 

خوان برن برای من مثل سیگار دزدینشون وقت این دو نفر میاون -
و رو به آیلی »لوازم آرایشی بدزدن بابا این آرمین قاتل و خله! 

فکر نیستی همسر عزیز من. بیاین بریم یه تو که ندار و بی« گفت:
 !ک نشسته، بیاینپاسپورت به خا کنیم برای اینفکر دیگه می

ی سیاوش بیرون کشید شدهدستش رو از دست مشتآرمین با شتاب 
 :و عصبی گفت
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بری طوری ما رو با خودت میبابا تو که خودت هم داری همین -
ای چیه؟ من میگم جز استیو شخص دیگه بیاینت برای -دیگه بیاین

طوری شناسم! پس میشه بگی باید دقیقاً چهنمی رو برای پاسپورت
 برم اندونزی؟

 :تش رو گرفت و با خودش کشید و گفتسیاوش دوباره دس

 !برمت، نترسطوری قاچاقی مییه -

ی آبی رو جدا کرد. نوک اون رو به روی تخته  سیاوش سر ماژیک 
برد کشید، جوهر آبی رنگ ماژیک تخته سفید و رنگی کرد و وایت

ی اندونزی در باالی تخته در ماژیک رو سیاوش با نوشتن کلمه
 :رمین گفتبست و رو به آیلی و آ

 !یمون برای رفتن به اندونزخب، نقشه -

ی صورتی رنگ و الکی برداشت و آیلی یک تخمه از داخل کاسه
ی تخمه رو به سمت های سفیدش شکوند. کاسهاون رو با دندون

 :آرمین گرفت و به فارسی گفت

 تخمه میقولی؟ -

 آرمین باتعجب اول به کاسه و بعد به آیلی خیره شد که سیاوش با
 :کالفگی گفت

 تو تخمه از کجا آوردی؟ -

 :ت و گفتی دیگه از کاسه برداشآیلی یک تخمه

 از ایران، گفتم نمیشه از وطنم جدا شم و تخمه همراهم نباشه. -
 !سند ایرانی بودن منه اصالً این تخمه

آرمین یک تخمه از کاسه برداشت و متعجب به حالت تخمه خوردن 
الی دندونش گذاشت و سعی کرد با روش آیلی نگاه کرد و تخمه رو 

ی دیگه الی دندونش گذاشت و رو آیلی یک تخمه آیلی بازش کنه که
 :به آرمین گفت
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آرمین »های جلوت ببین این نوک تخمه باید قشنگ بیاد زیر دندون -
آره، آره، « تخمه رو مثل آیلی الی دندونش گذاشت که آیلی گفت:

 !وارد کن حاال آروم بهش فشار

 :اوش با ته ماژیک چند ضربه به تخته زد و گفتسی

 !هامیدم وضیحجا نقشه رو تمثالً من دارم این -

 :ی دیگه شکست و گفتآیلی با خونسردی یه تخمه

 !تو توضیح بده، توضیح بده -

سیاوش هم با حرص نفس عمیقی کشید. در ماژیک آبی رو باز کرد 
اتمام کارش در ماژیک و تصاویری به روی تخته کشید و بعد از 

 :ر اول تخته گرفت و گفتسمت تصوی رو بست و سر ماژیک رو به

 !بینید آرمینهجا میخب، این آدمکی کی این -

ود آرمین که تا حاال با دقت خیره به تخته مستطیلی و نسبتاً بزرگ ب
 :به تصویر نگاه کرد و پنچر شده، چینی به ابروهاش داد و گفت

 ته؟این چرا انقدر زش -

 :سیاوش دوباره با حرص نفس عمیقی کشید و گفت

و سر ماژیک رو پایین آورد و با اشاره به »همینه که هست!  -
بین آرمین و چمدون فلشی »این هم یه چمدونه! « تصویر پایین گفت:

 !آرمین هم تو چمدونه« کشید و گفت:

زد با یبشکن م هاشآیلی ریز خندید و در عین حال که با انگشت
 :م گفتریت

 !خونهدرش بیاریم هندی می -

 :سیاوش با اخم به آیلی خیره شده و گفت

 !ای واقعاً ه ر، ه ر، خیلی بامزه -

فهمید هیچی نمی های فارسی آیلی و سیاوشکه از حرف  آرمین
ی خودش شد. سیاوش به دو تا مشغول تالش برای شکستن تخمه
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 :ای کرد و گفتتصویرش با همون سر ماژیک اشاره

قراره آرمین رو توی چمدون بذاریم و با خودمون ببریمش به  -
 !اندونزی

شوک ناگهان  های آرمین پیچید و از شدتصدای سیاوش توی گوش
سرفه افتاد. آیلی  چی تخمه بود از دهنش بیرون پرید و به هر

 :لبخندی زد و رو به سیاوش گفت

 اب سرگرد؟اه رد شن جنطور از اون همه دستگوقت قراره چهاون -

 !زنیممامورها رو دور می -

آیلی که قضیه تا حدودی براش جالب شده بود، اخمی کرد و 
 :پرسشگرانه گفت

 طوری؟خب چه -

 :سیاوش با تفاخر سری تکون داد و گفت

 !طورییه -

 «پایگاه شماره هفت: نیویورک»

کالرا به روی صندلی، مقابل راستین نشست. راستین سرش رو به 
های متداومش، بیشتر از همیشه ذاشته بود و از شکستروی میز گ
ی حضور کالرا هم نشده بود و توی بود. حتی متوجه خسته شده

افکار پر پیچ و خمش غرق شده بود. اما کالرا با یه سرفه مصلحتی 
حضور خودش رو به راستین اعالم کرد و راستین سرش رو بلند 

اش ناگهان ن چهرها دیدهای کالرا چشم دوخت. بکرد و به چشم
  :پوزخندی زد و گفت

  درس عبرت نشده؟ نکنه هنوز اون صندلی برات -

کالرا لبخند کمرنگی زد. اون روز بعد از تهدید راستین، پدر کالرا 
وارد اتاق شده بود و شروع به توهین و اعتراض کرد. اما کالرا به 

تونسته گیری نداشته و خودش میگفت که نیازی به پشتیبانپدرش می
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همه چیز رو با حرف زدن درست کنه. اما خب، گوش دکتر شنوا 
ی چندان خوبی نبوده. خاطره  هم برای کالرا نبوده و اون صندلی

 :لبخند کمرنگ کالرا تبدیل به ریشخند شد. سری تکون داد و گفت

دونم که االن قراره به دونم االن آرمین کجاست و حتی میمن می -
 !کجا بره

نگاه راستین پر از حیرت و تعجب شد و نگاه کالرا پر از تفاخر و 
 .تحسن

*** 

 «للی نیویورکالمفرودگاه بین»

آرمین و سیاوش وارد سرویس بهداشتی مردانه شدن. سرویس 
ی هفت در و داشت و به اندازه بهداشتی فضای خاکستری و سفید

سیاوش، آرمین رو به داخل یکی از اون  دستشویی مجزا داشت که
ها هل داد و خودش هم وارد اون شد و در رو پشت سر دستشویی

 :د و مشوش گفتخودش بست. به آرمین خیره ش

 !همین االن برو توی چمدون! عجله کن -

به سیاوش خیره شد. سیاوش پوف  های گرد شدهآرمین با چشم
های خودش رو با دست راستش مالوند. به ای کشید و چشمکالفه

 :شده نگاه کرد و گفتآرمین عاصی

خیال آرمین، ما این همه باهم در مورد این چمدونه حرف زدیم. بی -
« آرمین سری از روی تاسف تکون داد و گفت:»داخلش دیگه! برو 

ی به دردنخورت جواب نمیده و دونم که آخرش هم این نقشهمن می
 !دودمان هممون رو به باد میدی

 :سیاوش سری تکون داد و با عجله گفت

دونم جواب میده و دودمان تو هم که فعالً سرجاشه! حاال من می -
  .برو توی چمدونت
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توی اون چمدون بزرگ نشست. دست و   با نارضایتی  آرمین
زور درون اون جا داد. به پاهاش رو جمع کرد و خودش رو

صورتش از شدت فشار سرخ شده بود و دوست داشت هرچه زودتر 
اش رو به سختی سعی کرد خنده  چمدون بیرون بیاد. سیاوش  از

بست  کنترل کنه، در چمدون رو به روی آرمین گذاشت و زیپش رو
ای از اون رو باز گذاشت تا حداقل آرمین درون چمدون اما ذره

ی چمدون رو باال برد و در دستشویی رو احساس خفگی نکنه. دسته
آرمین « آخ»باز کرد و چمدون رو همراه خودش کشید که صدای 

 :بلند شد

 تر برو چه خبرته؟بابا آروم -

کس تی هیچهداشدرون اون سرویس ب سیاوش خدا رو شکر کرد که
ی آرومی به نبود که صدای آرمین رو بشنوه اما با این حال ضربه

 :چمدون زد و گفت

 زنه؟بابا حرف نزن، مگه چمدون حرف می -

سیاوش از سرویس بهداشتی بیرون رفت و آیلی هم باهاش همراه شد 
 :و آروم گفت

 خوک توی چمدونه؟ -

 !آره، موقعیت قابل کنترله -

 :مانند گفتا لحنی بغضآرمین آهی کشید و ب

 بابا خوک دیگه چیه! مگه نگفتین اسم رمزیم سوپرمنه؟ -

 :سیاوش وارد صف شد و سرش رو پایین آورد و آروم گفت

 !تریسوپرمن منم، تو خوک باشی خوشگل -

 :ست آیلی سپرد و آروم گفتی چمدون رو به دو دسته

 !کار کنیدونی چیخودت می -

موفق »آیلی با لبخند سری تکون داد و سیاوش هم آروم زیرلب یک 
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گفت و خواست صورتش رو به آیلی نزدیک کنه که آیلی « باشی
جاخالی داد و با خنده چمدون رو کشید و ازش دور شد. سیاوش 

 .ایش، فرو کردهای کاپشن سورمهلبخندی زد و دستش رو توی جیب

شد. گه پروازشون بلند میساعت هشت صبح بود و تا یک ساعت دی
های پاشنه بلند آیلی درون فرودگاه شلوغ، صدای بلندی صدای کفش
کرد اما این صدا در مقابل شلوغی خود فرودگاه هیچی رو ایجاد می

 .نبود

یک لباس بلند آبی آسمونی به تن داشت و یک روسری کوتاه قرمز  
 ین تیپش الزمبسته بود و یک دستکش بلند قرمز به تن داشت. البته ا

داد. عینکش رو به بود چون باید خودش رو متفاوت جلوه می
 :چشمش زد که ناگهان فردی اون رو صدا زد

 نه؟ خانم، شما قبل از ورودتون به فرودگاه، بازرسی بدنی شدین یا -

آیلی سرش رو برگردوند. ریز خندید و به سمت اون نگهبان مسن با 
 :لباس آبی رفت و با خنده گفت

 !گردمبله شدم، اما دنبال گیت پروازهای خارجی می -

 :صدای مردی از پشت سرش گفت

 .پس بذارین کمکتون کنم -

کرد که این صدا متعلق به درون جاش خشکش زده بود. باور نمی
همون شخص باشه. سرش رو با تردید برگردوند که راستین رو با 

کنارش بودن.  دو فرد هیکلی دید که کت و شلوار به تن داشتن و در
راستین یک کت اسپرت آبی به تن داشت و پوزخند به لب خیره به 

 .آیلی بود

کرد صدای آشنای شده سرش رو بلند کرد. حس میمتعجب آرمین
آور، هیچ مردی به گوشش خورده اما درون اون چمدون خفقان

  .تونست ببینهرو نمی چیزی
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م شد و عرقی به ی چمدون محکی آیلی به روی دستهدست قفل شده
کرد که روی پیشونیش نشست. نگهبان با تعجب به اون دو نگاه می

راستین کارتی رو از درون جیبش درآورد. اون کارت رو به سمت 
 :نگهبان گرفت و گفت

و بعد رو به »آی. بیا ی، سازمان همکار ا فا نمأمور سازمان ا س -
ن خانوم و تونین بازرسی ایمی «نگهبان لبخندی زد و گفت:

 !هاش رو به ما بسپرینوسایل

 :رویی گفتو با خنده و خوش سرش رو خم کرد  نگهبان

 !بله، بله، حتماً  -

ی دید آیلی دور شد. اون دو و راهش رو کشید و رفت و از نقطه
فردی که همراه راستین بودن جلو اومدن که آیلی ترسیده خودش و 

 :بلند گفتچمدون رو عقب کشید و با صدایی تقریباً 

 !به من نزدیک نشین -

های راستین کمی کمرنگ شد اما هنوز به روی لبخند از روی لب
هاش بود. به اون دو فرد با سر اشاره کرد که کمی از اون فاصله لب

 .ردکهاش رو درون جیب شلوارش بگیرن. دست

تر ی چمدون رو محکمدو قدم به سمت جلو برداشت و آیلی دسته 
ثابت ایستاد. راستین به روسریش خیره شد.  جاش،گرفت و درون 

 :سری تکون داد و گفت

فهمیدم که دیدم. عمراً میدار رو نمیاگه اون دستمال قرمز طرح -
 !کی هستی

 :س کرد و گفتی روسری رو لمدستش رو باال برد، گوشه

وقت یادم نمیره، شب تولدت برای همین فقط سی تومن بود. هیچ -
 !تومنی از طرف سیاوش چه ذوقی کرده بودیدستمال سی 

آیلی سرش رو به زیر انداخت. راستین از هیچی خبر نداشت. از 
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رسید ازدواجش با سیاوش خبر نداشت و اگه سیاوش از راه نمی
راحتی راستین رو گول بزنه. عینک آفتابی رو  تونست بهمطمئناً می
ه شد که آیلی هاش برداشت و راستین با اخم به صورتش خیراز چشم

 :لبخندی زد و گفت

سرباز بود اما تو زودتر به مقام سرگرد  منم یادم نمیره، سیاوش -
رسیده بودی. با اولین حقوقت برای شب تولدم یک گردنبند طال 

گفتی با دیدن . همون گردنبدی که نقش آهو داشت و میگرفتی
 .اُفتیهای آهویی من مینقشش، یاد چشم

 :زد و گفتراستین پوزخندی 

 !رفتی چه فایده؟ آخرش هم که تو -

آیلی سرش رو به پایین انداخت. دستش رو باال برد و موهای ریخته 
 :شده از روسریش رو به داخل برد و با صدای آرومی گفت

 .اما منو سیاوش خیلی وقته به هم زدیم -

های راستین محو شد و دلش لب با گفتن این حرف، پوزخند از
یره شد و . کالرا از راه رسید و به راستین و آیلی خای لرزیدذره
 :گفت

گردین و ماموریت رو آقای راستین، چرا پس دنبال آرمین نمی -
 کنین؟کنترل نمی

 :راستین برگشت و گفت

 !دواردخانم کالرا ا ماموریت فعالً در حال کنترله -

ی باز زده و با عجله به همون گوشهآرمین با شنیدن این اسم بهت
 .چمدون، چشم دوخت

و توی   سیاوش از گیت گذر کرده بود. پاسپورتش چک شده بود
ای ای فلزی نقرهسالن انتظار، به انتظار آیلی، به روی صندلی

دونست آیلی نشسته بود. خبری از کارهای آیلی نداشت، نمی  رنگ
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ها ها و بارزسموفق شده به همون روشی که سیاوش گفته نگهبان
های فرودگاه افتاده؟ یا یه جایی گیر کرد و گیر پلیسرو دور بزنه 

های این غوغا، یکی نگرانی گیرندهدر دلش غوغایی به پا بود، شکل
بود و یکی بیم و ترس؛ اما با این وجود، باز هم از جاش تکونی 

 .نخورد و صبوری کرد

جا باشه، زد که امکان نداره کالرا اینآرمین تنها به خودش نهیب می
ل کان نداره به نیویورک برگشته باشه و حتی امکان نداره به دنباام

 .آرمین باشه؛ از شنیدن اسمش از طرف کالرا خوشحال بود

خواست از ای هم اهمیت داره خوشحال بود. میکه براش ذرهاز این 
جام! درست چمدون بیرون بپره و با صدای بلند بگه: کالرا من این

 !جاهمین

و  قلب آیلی تندتر از همیشه در حال تپیدن بود طرف،اما از اون
های های خفیفی در بدنش شده بود. لرزهاسترس باعث ایجاد لرزه
ها رو حس کنه یا تونست اونکس نمیپنهانی که جز خودش هیچ

 .شون بشهمتوجه

ای امید در اما راستین با شنیدن خبر جدا شدن آیلی از سیاوش، ذره 
ها حس خوشحالی مهمونش شده د از مدتدلش جا گرفته بود و بع

بود و یقین داشت که باید از این مهمون سرزده، به خوبی پذیرایی 
 :ز روی خوشحالی زد و پرسشگرانه گفتاکرد. لبخندی می

 حاال مقصدت کجاست؟ -

آیلی هم متقابالً لبخندی زد و تردید رو درون صداش مخفی کرد و 
 :گفت

میرم اندونزی، به عنوان توریست و صرفاً جهت تفریح، باالخره  -
بابا اجازه داده یه سفر تنهایی داشته باشم و از همین موضوع دارم 

خواد کل کنم و توی این سه ماه دلم میبه نحوه احسنت استفاده می
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 !جهان رو بگردم

خندید درون لپ چپش یه چال راستین هم آروم خندید و وقتی می
 :و گفت رویی سری تکون دادفتاد. با خوشاُ می

بینیم. اما قبل از منم به زودی میام اندونزی و همدیگه رو می -
 ...اون

کتش رو باز کرد و درون کتش چند جیب بود و توی یکی از اون 
ها یه خودکار و یه دفترچه یادداشت بود. آیلی هرگز از یاد جیب
مکن بود اگه یه دفترچه ود، محال مبرد که راستین هرجا که بنمی

 .یادداشت کوچیک و یه خودکار قلمی همراهش نباشه

راستین روی برگه چیزی نوشت و کاغذ رو از دفترچه جدا کرد و 
 :به سمت آیلی گرفت و گفت

ی ثابت منه، هر وقت رسیدی اندونزی باهام تماس این شماره -
 .بگیر

راستین گرفت. آیلی هم با لبخند سری تکون داد و کاغذ رو از دست 
هاش، هراس و هاش خندون بود اما درون دلش برای گفتن دروغلب

باک عمیقی شکل گرفته بود. با رسیدن چیزی به ذهنش به گیت 
 :المللی نگاه کرد و گفتبین

خب راستش رو بخوای چمدونم برام مهمه و میگن به خاطر  -
 .تونم باالی صندلیم بذارمشبزرگیش نمی

 :ی چمدون رو گرفت و گفتداد و با تحکم دستهراستین سری تکون 

 .کنماالن خودم برات ردیفش می -

 :که با گفتن این حرف کالرا جلو اومد و گفت

 !اما جناب به اصطالح رییس، ما کارهای مهمتری داریم -

 :راستین اخمی کرد و گفت

خوره! درضمن خودمم میرم داخل سالن یه دقیقه به جایی برنمی -
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 .تونم پیداش کنمجا که میازهای خارجی، اونانتظار پرو

اش ی سینهو با گفتن این حرف قلب آیلی بیشتر از همیشه درون قفسه
 دید چی؟جا میکوبید، اگه سیاوش رو اون

راستین چمدون رو کشید و جلوتر از آیلی حرکت کرد. آیلی با 
اسم  ای بهداشت و با بهونهشده به دنبالش راه قدم برمیپاهایی سست

 .تعارفط سعی در منصرف کردن راستین داشت

 .کنمعیبی نداره راستین، خودم یه کاریش می -

رفت سرش های بلند به سمت گیت میاما راستین در حالی که با قدم
 :رو برگردوند و گفت

 .جا کار دارممگه چه عیبی داره؟ خودمم یه ذره اون -

ین وجود آیلی اندتر، اما با های راستین بلقدم های آیلی بلند بود وقدم
 :نفس گفت-با نفس  تر شد وبه اون نزدیک

 .ه زحمت بندازمبخواستم... تو رو... نمی -

 نه بابا، زحمت دیگه چیه!؟ -

صف گیت، به دلیل زمان نزدیک به پرواز، عاری از هرگونه آدمی 
ک به شیشه نزدی   رنگراستین به محض رسیدن به گیت آبی  بود.

  .به فرد مسئول سالمی کرد و به آیلی نگاهی انداختشد و رو 

نگاهش فهمید و پاسپورت و بلیطش رو، از آیلی منظور رو با نیم 
سوراخ درون شیشه، به دست مرد داد. مرد شروع به چک کردن 

 .کردنمی ای آیلی رو رهاهر دو کرد و استرس، لحظه

یلی نبود و راستین هم در حال دیدن کار مسئول بود و حواسش پی آ
آیلی فرصت رو غنیمت شمرد. گوشیش رو از جیبش در آورد و به 

 .سیاوش مسیجی ارسال کرد

رنگ سیاوش ویبره رفت. سیاوش گوشی توی جیب شلوار مشکی
اش رو باشتاب گوشی رو از درون جیبش به بیرون آورد و صفحه
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 :روشن کرد. پیام آیلی رو باز کرد و با تعجب اون رو نظاره کرد

 ه اتفاقی افتاده، بهتره بری به دستشویی سالن انتظار و تا بهتی»
 «جا خارج نشینگفتم از اون

و پیام فرستاده شد و بعد از گذشت « چرا»سیاوش مردد تایپ کرد 
ای کشید و با حالتی عصبی ها سینی نخورد. سیاوش پوف کالفهثانیه

ای از روی صندلی بلند شد و به سمت سرویسی رفت، که در انته
  .سالن قرار داشت

 :مسئول، مهر رو به روی پاسپورت کوبید و رو به راستین گفت

 پاسپورت شما چی؟ -

راستین به جای پاسپورت کارتش رو از درون جیبش بیرون کشید. 
 :کارت رو باز کرد و رو به مرد گرفت و گفت

 ما دنبال یک فراری هستیم و من باید تمام سالن انتظار رو چک -
 .کنم

به کارت خیره شد. نشان طالیی به روی اون کارت اون رو از  مرد
ای راستین خیره شد و های قهوهگوی  کرد. بههر اعتراضی منع می

 :گفت

ها خب اگه دنبال فردی هستین اسمش رو بگین تا توی لیست بلیط -
 .چک کنم

 :ای باال انداخت و گفتراستین سرش رو ثانیه

 !توی لیست بلیط پیدا کردفردی نیست که بشه اسمش رو  -

راستین به سمت در رفت که با یادآوری چیزی دوباره برگشت و رو 
 :به اون مرد گفت

ه راستی، این خانم هم با منه و چمدونش هم چک شده؛ پس نیازی ب -
 .بازرسی دوباره نیست

مرد اول به چمدون نگاه کرد و بعد به آیلی چشم دوخت. سری تکون 
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 :گفتداد و رو به راستین 

 !های امنیتی حتماً میگم قربانچشم، این رو به بازرس -

راستین سری تکون داد و آیلی هم به همراه راستین از در وارد شد 
کرد که و به سالن انتظار رسید. بزاقش رو قورت داد رو دعا می
 .سیاوش پیامش رو دیده باشه و درون سالن انتظار نباشه

وش گرفته بود. توی دوراهی آرمین درون چمدون خودش رو به آغ
موند؟ از یک طرف دلش برای دیدن رفت یا میگیر کرده بود، می

خای جنگلی کالرا آروم و قرار نداشت و از یه طرف فکر چشم
ای در مغزش شده بود. بین این دو فکر، کشمکش انتقام، مثل خوره

گیری بزرگی بین قلب و مغزش ایجاد شده بود و قدرت تصمیم
گفت، چرا برنگرده اما، با خودش می   از دست داده بود.درست رو 
 های کالرا، گوش نسپره؟و به افسانه

 
 «فلش بک: سیزده سال پیش»

 
فس ن-آرمین ناگهان از خواب پرید و ترسیده از جاش بلند شد. نفس

شد. کالرا با زد و اون صدای جیغ مدام توی سرش تکرار میمی
 :گفتهایی گرد شده نگاش کرد و چشم

 خواب بد دیدی؟ -

آرمین سرش رو برگردوند و به کالرا خیره شد. دلیل حضور کالرا 
دونست اما، از حضورش هم محزون نبود. آیلی رو درون اتاقش نمی

یه لباس عروسکی صورتی تنش بود و موهاش رو دو گوشی با 
 .های صورتی بسته بودکش

کالرا موهای  هایی بود که خدمتکار شخصیآرمین عاشق تمام وقت 
بست. از نظر آرمین بیش از اندازه خوشکل اون رو دو گوشی می
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ی شد و دوست داشت همیشه بهش چشم بدوزه. آرمین گوشهمی
چشمش رو با مشت دستش پاک کرد. لبخند کمرنگی زد و با تکون 

 :دادن سرش گفت

 ...آره، یه خواب بد دیدم. خواب دیدم -

 :د و گفتآیلی ناگهان وسط حرف آرمین پری

 !نه نه -

خورده نگاه کرد و آرمین متعجب از این لحن کالرا، اون رو یکه
 :پرسشگرانه گفت

 چرا نه؟ -

کالرا مینو رو از روی کف زمین سفیدرنگ بلند کرد و اون رو در  
ای رنگی بود که کالرا آغوش گرفت. مینو، خرس عروسکی قهوه

این طرز فکر  حتی اون رو بیشتر از آرمین دوست داشت؛ البته
ه آرمین بود. شاید همین نسبت زیاد عالقه باعث شده بود که آرمین ب

  .مینو حس تنفر پیدا کنه

بار، حس حسادت رو شاید همین باعث شده بود که آرمین برای اولین
اما این خرس هر چی که باشه و کالرا هر حسی که  تجربه کنه.

هر بار دیدنش اخم بهش داشته باشه باز باعث میشه که آرمین با 
ریزی کنه. کالرا با مینویی که توی بغلش بود به تخت کوچیک 

 :نزدیک شد و گفت سفدرنگ آرمین 

ای توی کتاب مادربزگم خونده بودم که می گفت هر یه افسانه -
 !خوابی که دیدی، اول باید برای آب تعریف کنی

پیدا آرمین سرش رو به زیر انداخت و توی دلش گفت که باید راهی 
و کنه تا این کتاب سوزونده بشه، حتی این کتابم توجه زیاد کالرا ر

عه. مگه آرمین داره و آرمین هم خواهان همون یک ذره توجه
 خردسال و بچه نیست؟
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پس چرا انقدر به هر چیزی که به کالرا بیشتر از خودش نزدیکه  
کنه؟ آرمین سرش رو بلند کرد، اخم ریزی کرد و احساس  حسد می

 :های تخس گفتثل پسربچهم

 واسه آب تعریف کنم که چی بشه؟ -

که همیشه کنار تخت آرمین، به روی  کالرا به سمت پارچ آبی رفت
میز کوچیک سفیدرنگی بود. لیوان کنار پارچ رو برداشت و پارچ 

ای رو مقابل رو کج کرد و لیوان رو پر از آب کرد. لیوان شیشه
 :های آرمین گرفت و گفتچشم

هایی که بقیه در مورد کابوست بگن سریعاً اتفاق چون تعبیر -
 .اُفتهمی

 :رویی گفتآرمین با ترش

 اُفته؟خواب من کابوسه، چرا باید تعبیر بشه و اتفاق بی -

کم -معنی آرمین کمهای بیکالرا که از این همه مقاومت و سوال
ن ای بیشتر به آرمیهلیوان رو ذر   رسید؛داشت به کالفگی می

 :نزدیک کرد و عاصی شده گفت

 !خب به آب بگو تا اتفاق نیفته -

 آرمین کمی با اخم به لیوان نگاه کرد و بعد به کالرا چشم دوخت و
 :گفت

خوام اون کابوس وحشتناک همیشه . من نمیاما آب حافظه داره -
 .توی ذهن آب بمونه

 :کالرا لیوان آب رو کمی پایین گرفت و گفت
  

  چرا؟ -

خند به لیوان آب های کالرا گرفت و با کجنگاهش رو از چشم آرمین
 :خیره شد و آروم گفت
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 .کنهزده میچون آب رو هم وحشت -

کالرا کمی مکث کرد و با نگاهی پر از ترحم به آرمین نگاه کرد و 
 :گفت

 دونی که آب حافظه داره؟از کجا می -

 :تآرمین سرش رو بلند کرد و خیره به کالرا با تحکم گف

 !کنمچون، حسش می -

 «زمان حال»

  

های سالن انتظار نشست. آیلی به همراه چمدون روی یکی از صندلی
راستین هم به همراه چندین فرد کت و شلواری دیگه، بین جمعیت 
در حال پیدا کردن آرمین بود. خوشبختانه خبری از سیاوش نبود و 

رمین صورتش آ ای آروم بگیره.همین باعث شده بود دل آیلی ذره
 :رو به همون زیپی که کمی باز شده بود نزدیک کرد و آروم گفت

 گیریدش؟مگه راستین همین نیست؟ خبر چرا نمی -

آیلی تلفن همراهش رو به روی گوشش گرفت و طوری رفتار کرد 
 :که انگار در حال حرف زدن با تلفنه و در جواب آرمین گفت

به عالوه گرفتنش به یک  داره. ما تعدادمون کمه و اون کلی آدم  -
ی مجزا احتیاج داره و خوبیش به اینه که یک شماره تلفن نقشه

تونیم کلی کار انجام بدیم بهمون داده و با همون یک شماره تلفن می
ای نیست و تو هم خوک خوبی باش و پس االن نیازی به هیچ عجله

 !زیاد سروصدا نکن، چون اصالً به نفعت نیست

شده جب از این لحن حرف زدن آیلی با لحنی متعرضآرمین متع
 :گفت

 زنی؟حاال چرا تو هم مثل اون سیاوش مخ پنج باهام حرف می -

اوالً به شوهرم نگو مخ پنج! اون مخ پنج نیست، بلکه مخ هیچه!  -
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 .ام خوکی، پس به پر و پام نپیچ پلیزدوماً االن یه ذره عصبی

سته نشسته بود و دعا سیاوش عصبی به روی سنگ توالت در ب
گانه نباشه و واقعاً آیلی برای انجام کرد این کار یک شوخی بچهمی
کارش دلیل داشته باشه که گوشی توی دستش ویبره خورد و  این

 :سیاوش سریعاً گوشی رد باز کرد و پیام آیلی به چشمش خورد

 «.جا بمونوقتی که دیدمت بهت توضیح میدم تو فعالً همون»

صبرش لبریز شده خواست متنی رو ارسال کنه که  سیاوش که
خورد که ناگهان صدایی از بیرون به گوشش خورد. صدا بهش می

 :. صدای کلفتی که می گفتدرست از دم در سرویش بهداشتی باشه

قربان، همه جا رو زیر و رو کردیم و پاسپورت همه رو هم چک  -
 .جا نیستکردیم اما اون این

 :گفتبش میو صدایی که در جوا

 .جا رو هم بگردم و بیامباشه شما برید بیرون تا من این -

صدای اون فرد پاسخگو براش به شدت آشنا بود، اما هرکاری 
آورد. راستین وارد کرد و به خاطر نمیکرد ذهنش یاری نمیمی

 .سرویس بهداشتی شد و محیط رو از نظر گذروند

مز داشت و در تمامی پنج دستشویی مجزا، با درهایی به رنگ قر 
ها باز بود، اما در دستشویی آخر بسته. پوزخندی به روی اون
زنان رنگ راستین شکل گرفت و سوتهای گوشتی و صورتیلب

باز اولی رو باز کرد. کسی نبود و در دومی رو باز کرد، در نیمه
ای در سومی و چهارمی هم به طور کامل باز کرد و مقابل دستشویی

رون اون قرار داشت ایستاد و صدای سوتش رو قطع که سیاوش د
 .کرد

سیاوش به کفش چرم مشکیش از همون قسمت باز دستشویی خیره 
ای تشویش بهش رجوع کرده بود. راستین دستش رو به بود و ذره
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شده برخورد و پوزخند  روی ی در فشرد که به در قفلروی دستگیره
زد و با صدایی  ایتر شد. آروم به روی در تقهلبش عمیق

 :مسرورمانند گفت

ی دیگه بلند میشه، ببخشید جناب، اما هواپیماتون تا چند دقیقه -
 خواین بیاین بیرون؟نمی

 !فصل پنجم: خوکچه

 
گفت مگه چه کار خالفی کرده که االن به سیاوش با خودش می

ی استرس افتاده؟ قتل انجام داده؟ ردیابی شده و هویت اصلیش شناسای
خواد چیزی بگه که کنه و میاوش گلوش رو صاف میشده؟ سی

 .کنهصدای شخصی اون رو از گفتن حرفی وادار می

 .قربان، درون سالن انتظار یه دعوا پیش اومده -

 :راستین سرش رو برگردوند و با اخم گفت

 .جا کارم رو تموم نکردمخب به من چه؟ تو برو من هنوز این -

کنه اشخاصی که داره دعوا می خب قربان امکان داره یکی از -
 !خود  هشتصد و پنجاه و شیش باشه

ی مقابلش کمی نگاه کرد شدهای کشید. به در قفلراستین پوف کالفه
و آخرسر از روی اجبار به سمت اون مامور همراهش رفت و از 

 :دستشویی خارج شد و با تهدید گفت

ندازمت میامیدوارم همون باشه چون اگه نباشه تو دردسر بدی  -
 !جانی

فردی که اسمش جانی بود سرش رو به زیر انداخت و پشت سر 
راستین حرکت کرد. نوبت به آیلی رسید و آیلی بلیطش رو به دست 
مسئول بلیط که دختری جوون و زیبایی بود داد و خودش چمدون 

رو بیشتر به خودش چسبوند. مسئول قسمتی از اون رو پاره کرد و 
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 :لی داد و با لبخند گفتبلیط رو به دست آی

 .سفر خوشی رو براتون آرزومندم -

آیلی با لبخند سری تکون داد و خواست از در رد بشه و سوار 
هواپیما بشه که ناگهان همون دختر شکاک به چمدون چشم دوخت و 

 :گفت

 تون باید ا تک ت داشته باشه، پس چرا نداره؟چمدون -

دوخت.  ن دختر چشمحرف به اوآیلی سرش رو برگردوند و بی
 :سری تکون داد و گفت

 .های فرودگاه تموم شده بودنمن آخرین نفر بودم و انگار ا تک ت -

ای کرد خندهنگاه شکاک دختر، رنگ بیشتری به خودش گرفت. تک
 :و گفت

ها باید متاسفم خانم ولی امکان نداره چنین چیزی باشه، چمدون -
زودتر از خود مسافرها قرار  حتماً ا تک ت بگیرن و درون هواپیما

 .بگیرن

جای گرفت. تا اینآیلی داشت حسی چون تنفر به اون دختر کنه می
 کار رو با دعا و صلوات اومده بود و حاال این دختر داشت باعث به

شد. ملتی پشت سر آیلی توی صف ایستاده ریختگی همه چی میهم
زن میانسالی که یلی شدند. ها باعث نجات آبودن و خوشبختانه همون

 :دجوشانه گفتخورد آمریکایی باشه زوبهش می

جا ایستادن و منتظرن سوار هواپیما بشن، خانم کلی آدم این -
ای، پس بذارین این ی شما کندن اون بارکد بلیطه نه چیزه دیگهوظیفه

خانوم سوار هواپیماشون بشن و ماهم بریم به کار و زندگیمون 
 .برسیم

راه سری تکون داد و با گفتن یک بفرمایید آیلی دختر با اخم و اک
لبخند محوی زد و از در خارج شد. وارد اتوبوسی شد که قرار بود 
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اون رو به هواپیما ببره. روی تنها صندلی خالی نشست و چمدونش 
 .رو مقابلش گذاشت و نفس راحتی کشید

ی شدهراستین به زد و خورد مقابلش نگاهی انداخت. از اون در قفل
جا اومده بود تا شاهد یک دعوای خانوادگی ساده مشکوک به این

باشه؟ با اخم به جانی چشم دوخت و جانی هم سرش رو به زیر 
انداخت. کالرا به راستین نزدیک شد. سرش رو به سمت چپ و 
راست تکون داد و راستین از این نگاه فهمید که هیچ آرمینی توی 

  !فرودگاه در کار نبوده

  

ی سفیدرنگ هواپیما پلهاتوبوس پیاده شد و به سمت راه سیاوش از
حرکت کرد. بعد از رفتن اون شخص از نظر خودش مشکوک، از 
  .دستشویی خارج شده بود و توی صف اتوبوس فرودگاه ایستاده بود

ها باال رفت و وارد هواپیما شد. نگاه مشکیش رو درون پلهاز راه
رمز رنگ آیلی، از دیدنش هواپیما چرخوند و با دیدن روسری ق

هاش رو تندتر کرد و کنار آیلی روی صندلیش اطمینان پیدا کرد. قدم
 :نشست و با حرص گفت

چه مشکلی پیش اومده بود که مجبور بودم تا زمان پرواز توی  -
 آور بمونم؟اون مکان چندش

آیلی در حال پوست کندن سیب قرمزرنگی بود که از خونه تا االن، 
ود. به پوست سیبی که توی دستش بود با اخم ریزی به همراهش ب
 :و زیرلب گفت  نگاهی انداخت

 کجا بندازمش؟ -

 :که دوباره صدای سیاوش بلند شد

 !آیلی، با توئم -

ای باال انداخت و پوست سیب رو وارد دهنش کرد و به آیلی هم شونه
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ای رنگ توی دستش قسمتی از سیب آرومی جویید. با چاقوی نقره
 :برید، سیب رو درون دهن سیاوش گذاشت و گفترو 

 !سیب بخور غصه نخور -

کرد. دختری   سیاوش با حرص شروع به جویدن همون تیکه سیب
با لباس مشکی و قرمز که یکی از مهمانداران هواپیما به حساب 

 :و گفت  یاوش و آیلی نزدیک شداومد به صندلی سمی

خواهشاً  ی محترم،کنه خانم و آقااالن هواپیما حرکت می -
 .کمربندهاتون رو ببندین

آیلی سری تکون داد و شروع به بستن کمربندش کرد. سیاوش هم با 
رنگش رو بست و هنوز غیظ خاصی در حرکاتش، کمربند مشکی
گذشتن و آیلی ها میمنتظر جوابی از سمت آیلی بود. اما ثانیه

ی همچنان مشغول تکه کردن و خوردن سیبش بود. سیاوش عصب
 :شده دوباره صورتش رو به سمت آیلی برگدوند و گفت

  !آیلی چه اتفاقی افتاد؟ د  بهم بگو -

اش اش رو با کالفگی بیرون داد. سیب تموم شدهآیلی نفس حبس شده
رو درون دستمال سفیدی پیچوند. سرش رو برگردوند و رو به 

 :سیاوش گفت

توی سالن چیزی نبود، فقط مامورهای امنیتی بودن و داشتن  -
گشتن؛ به من و چمدونم شک کرده بودن انتظار دنبال یک فراری می

 .و گفتم تو نیای تا نفهمن همراه منی و به تو هم شکاک نشن

 خب دیگه چی شد؟ االن خوک پیشمونه یا نه؟ -

آیلی دستمالش رو توی دستش مشت کرد. سری تکون داد و در 
 :جواب سوال سیاوش گفت

 .نیازی به نگرانی نیستآره خوک پیشمونه،  -

سیاوش به دور و اطراف نگاه گذرایی انداخت، نفس عمیقی کشید و 
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 :تر کرد و گفتصورتش رو آروم به صورت آیلی نزدیک

 خب االن کجاست؟ -

ی کوچیک کنارش، پاهاش رو روی هم گذاشت آیلی خیره به پنجره
اش گذاشت و بدون نگاه هاش رو قفل کرد و به روی سینهو دست

 :کردن به سیاوش گفت

 .درست باالی سرمونه -

های سیاوش نفس راحتی کشید و نگاهش رو از آیلی گرفت. دست
قفل شده آیلی رو باز کرد و دست آیلی رو از روی دستکش گرفت و 

 :با لبخند گفت

 .کردببخشید یکم تند حرف زدم خانومی، بخدا استرس منو ولم نمی -

ی سیاوش گذاشت و روی شونه آیلی سری تکون داد و سرش رو به
ی کوچیکش چشم دوخت و صدای مهماندار بلند شد؛ دوباره به پنجره

 .مهمانداری که در حال توضیح دادن راهنماهای هواپیما بود

ها پرواز باالخره به مقصد اندونزی رسیدند. سیاوش بعد از ساعت
چمدون رو از باال برداشت و از سنگین بودنش اعتراضی کرد. 

 .کشیدن رو به دست آیلی داد و آیلی چمدون رو میچمدو

المللی اندونزی شدن و بعد از چک کردن چمدون وارد فرودگاه بین 
ویزاهاشون، چمدون خودشون رو برداشتن و از محیط فرودگاه دور 

ها رفتن و بعد از پیدا کردن تاکسی موردنظر، شدن. به سمت تاکسی
شتن و خودشون روی دو تا چمدون رو درون صندوق عقب گذا

 .صندلی پشت نشستند

کرد. حتی اسم پایتخت اندونزی آیلی از پنجره به اندونزی نگاه می
ای سبزه که دارای عقاید و دنیایی برد. مردمی ذرههم ه ی از یاد می

  .جدا بودن

پرداختن و به هیچ کشور و یا هیچ چیز به زندگی خودشون می
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واقعاً دارای زندگی جدا بودن. ای کاری نداشتن. غیرمرتبط دیگه
 :سیاوش به انگلیسی به راننده گفت

 .گردیمما مسافریم و دنبال یک هتل می -

هاش رو شنوا بود بلند چی گفت و سیاوش چشمراننده که مردی کم
 :ای بست و بعد از باز کردنشون با صدای بلندتری گفتلحظه

 .گردیمما مسافریم و دنبال یک هتل می -

های آیلی کمی به خنده باز شه. مرد از ط باعث شده بود لباین محی
داخل آینه به سیاوش نگاهی انداخت و با صدایی که بلندتر از 

 :سیاوش بود گفت

های هتل توی اندونزی براتون خیلی گرون در میاد. مسافرخونه -
خواین من ترن و فضای بهتری دارن، اگه میجا از هتل قشنگاین

 .جاتونم ببرمتون اونشناسم، مییک مسافرخونه می

سیاوش سری تکون داد و موافقت خودش رو با تکون دادن سر 
زور ی غلیظ این مرد، بهاعالم کرد. ناگفته نمونه که با لهجه

  .هاش رو فهمیده بودحرف

بعد از رسیدن به مسافرخونه، سیاوش پول تاکسی رد حساب کرد. 
د و خواست خداحافظی شیها رو از صندوق عقب بیرون کچمدون

 :کنه که صدای الستیک تاکسی بلند شد. آیلی بلند خندید و گفت

 !خوب قال ت گذاشت و رفت -

ای گفت و وارد مسافرخونه سیاوش اخمی کرد و زیرلب به درک 
شد. مسافرخونه فضایی نارنجی مانند داشت و یک قالی قرمز رنگ 

 .به روی زمین گذاشته شده بود

ده داشت و تنها جلوش یک میز بزرگ بود که محیطی بسیار سا 
دار پوشونده شده های مهرهپشت همون میز دری بود که توسط نخ

بود. اما کسی پشت میز نبود. سیاوش زنگ روی میز رو فشرد که 
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دار عبورد های مهرهپس از گذشت چند ثانیه خانوم مسنی از اون نخ
 :رویی گفتکرد و با خوش

 ون کنم؟تونم کمکتسالم، می -

 :سیاوش سری تکون داد و گفت

 .خواستیمسالم، یه اتاق با تخت دونفره می -

ای اون خانوم مسن پوستی تیره داشت و موهاش رو باال و گوجه
اش نارنجی و بلند بود. سه بسته بود. لباس تنش مثل مسافرخونه

رنگ به روی گردنش بود و کمی تپل بود. گردنبند عجیب و مشکی
 :لبخندی زد و گفتاون خانوم 

 نفره متاسفانه فقط یه اتاق خالی برامون مونده گه اونم یه تخت دو -
 .نفرهداره با دو تخت تک

 !مشکلی نداره -

 
سیاوش کلید رو به روی در چرخوند و در رو باز کرد و پشت 
سرش قفل کرد. اتاق یک حالت مدرن اما در عین حال کالسیک 

رون و دو تخت سفید در ابتدا دای داشت داشت. کف پارکت قهوه
خورد. در سمت راستشون یک اتاق با یک تخت دو اتاق چشم می

تونست در نفره بود که دری به صورت کشو مانند داشت و می
کرد و سری کسری از ثانیه باز و بسته شه. سیاوش به اتاق نگاه می

ز داد اما آیلی با عجله چمدونی که درونش آرمین بود رو باتگون می
 :کرد و با خنده گفت

 !بابا صدات در نمیاد، نکنه مردی -

روح آرمین به چشمش خورد. آیلی در چمدون رو کنار زد که تن بی
های آیلی ترسیده زیرلب آرمین رو صدا زد که سیاوش با دیدن چشم

ی آرمین، سریع به سمت اون چمدون بزرگ شتاب برداشت و بسته
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 :اش زد و گفتای به گونهضربه

 .آرمین؟ آرمین؟ بلند شو پروازمون تموم شد -

آرمین کمی چشمش رو باز کرد که نور زیاد اتاق چشمش رو زد. 
سیاوش سری از روی تاسف به روش تکون داد و آیلی با تمسخر 

 :گفت

وقت تو با خیال راحت ما داشتیم استرس تو رو می کشیدیم اون -
 خوابیده بودی؟

شست و بعد از داخل چمدون بلند شد آرمین چند ثانیه درون چمدون ن
نفره های تکو با اخم و بدون گفتن هیچ حرفی به روی یکی از تخت

 .دراز کشید

 
*** 

 
ی مقابلش ی پنجره نشسته بود و نگاش به منظرهآرمین روی طاقچه
هایی به روشنایی ای به سیاهی شب و با چراغقفل شده بود. منظره

کشید هاش میرو به روی دندونروز. سیاوش در حالی که مسواک 
 :ن پر از کف گفترفت و با همون ده به سمت آیلی

 زنه؟این چشه از صبح تا حاال هیچ حرفی نمی -

 آیلی با نگرانی به آرمین نگاه کرد و آروم طوری که آرمین نشنوه،
 :گفت

 .دونم، اما برو یه جوری از زیر زبونش حرف بکشنمی -

 کار ر کمم؟اَن چ آ ای -

 :آیلی متعجب به سیاوش نگاه کرد و گفت

 چی؟ -

لیوان آب رو سر کشید و بعد از شستن کامل که سیاوش با کالفگی 
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 :دهنش تمام آب رو درون پالستیکی ریخت و گفت

 کار رو کنم؟من چرا باید این -

 :صورت آیلی جمع شد و گفت

تونی بری توی دستشویی مسافرخونه قدر چندشی! نمیتو چه -
بزنی؟ حاال نکنه انتظار هم داری من برم و کنارش روی  مسواک

هات رو ی حرفطاقچه بشینم و بگم عزیزم چرا پکری بگو من همه
 !کنمدرک می

سیاوش اخمی کرد و پوکر به آیلی خیره شد که آیلی به سمت تخت 
دونفره رفت و در کشویی رو بست. سیاوش به آرمین نگاهی کرد. 

متنفر بود اما  ی اجبار انجام بده سختکه کلری رو از رواز این
 دیگه چه کاری از دستش برمی اومد؟

ی به سمت آرمین رفت و روی زمین مقابلش نشست. آروم شونه
 :راست آرمین رو با دست هل داد و گفت

 چته خوکچه؟ -

میلی سرش رو برگردوند و به سیاوش خیره شد. آهی آرمین با بی
 :کشید و سری تکون داد و گفت

 .ن حالم خوبهم -

سیاوش هم لبخندی پر تمسخر زد. از جاش بلند شد و در حالی که 
 :مالوند گفتهاش رو به هم میدست

 !خیلی عم عالی -

 :به سمت در کشویی رفت و با اشاره بهش گفت

ها جدا، پس نصف خوابن و خوک بچهزن و شوهرها پیش هم می -
زنم خیط و می ی بدی میشمشبی نیای سمت در اما که بابا خوکه

 ی بابا؟کنم. باشه خوکچهخیطیت می

آرمین اما خونسردی نگاهش رو حفظ کرد که سیاوش سری تکون 
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 :داد و گفت

 !ی افسردگیت بپردازآفرین بابا حاال برو به ادامه -

و با گفتن این حرف در کشویی رو باز کرد و پشت سر خودش 
جاش بلند شد و  بست. آیلی که روی تخت خوابیده بود با تعجب از

 :گفت

 به این زودی اومدی؟ چش بود؟ -

سیاوش به روی تخت خوابید. پتو رو روی خودش کشید و با 
 :خیالی گفتبی

 !هیچی، حالش خوب بود ما رو مسخره کرده بود -

 
هاش گذشت. تا چشمشب برای آرمین به سختی گذشت، اصالً نمی

هاش رو باز چشمخورد. تا چشمش می بست لبخند کالرا بهرو می
  .شدیان میکرد خود کالرا مقابلش نمامی

گذاشت صدای کالرا به گوشش هاش میتا بالشت رو روی گوش
رسید تا باالخره بعد از خورد. رسماً داشت به دیوونگی کامل میمی

  .ت و آروم خوابیدای به خواب رفهاش ذرهساعت چهار شب، چشم

ای از تخت آرمین رفت. ذره ساعت ده صبح بود که سیاوش به سمت
 :موهای آرمین رو کشید و در گوشش بلند گفت

 !پاشو خوکچه -

ای تا صد رفت ی آرمین حبس شد و ضربانش لحظهنفس درون سینه
 :و برگشت. عصبی شده سیاوش رو هل داد و با فریاد گفت

 مگه مریضی روانی؟ -

 :سیاوش اخمی کرد و گفت

بین میدم و تو هم ه ی پررو میشی! به ی من به خاطر آیلی بهت رو  -
 ...ما نیومدیم اندونزی برای عشق و حال پس
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ی پایین مسافرخونه گرفته ای که از مغازهی گردشگریسیاوش نقشه
بود رو روی تخت پهن کرد. ماژیک مشکی رو به دست آرمین داد 

 :و گفت

تونه پایگاه مخفی سازمان باشه رو خط کنی میهر جا که فکر می -
 !کشب

آلودگی به نقشه نگاه کرد. ماژیک رو از آرمین با گیجی و خواب
دست سیاوش گرفت. سیاوش لبخندی زد و آرمین هم متقابالً لبخندی 

زد. هر دو با لبخند به هم خیره بودن که ناگهان لبخند از روی 
  .صورت آرمین محو شد و ماژیک توی صورت سیاوش پرت شد

دوباره لبخندی زد و به روی تخت  بعد از انجام این حرکت آرمین
 خوابید. سیاوش که تازه به کار آرمین پی برده بود فریادی کشید و

 :گفت

 کار کردی خوک به درد نخور؟تو چی -

 :سیاوش خواست درسی به آرمین بده که آیلی وارد اتاق شد و گفت

  کنی؟کار میتر! داری چیه ی سیا آروم -

شدن به آرمین همبازیشون شاکی می هایی که ازسیاوش مثل پسربچه
 :ای کرد و با عصبانیت گفتاشاره

این خوک بی محل واسه من شیر شده فکر کرده هر کاری کنه من  -
 .ترسم و هیچی بهش نمیگمازش می

 :های بسته پوزخندی زد و با تمسخر گفتآرمین با همون چشم

 !وای مامانیش بیا منو دعوا کن -

چنان بااخم به آرمین خیره بود. آیلی آیلی خندید و سیاوش هم
ی خالی گذاشت. به سیاوش نفرهپالستیک دستش رو روی تخت تک

 :خیره شد و سوالی گفت

 وی زمین بندازم یا روی تخت؟ری صبحونه رو سفره -
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 :سیاوش آهی کشید و گفت

ای کرد و خوره به زمین اشارهعزیزم کسی که روی تخت غذا نمی -
 .ینگفت: بذارش روی زم

آیلی سری تکون داد و سفره رو روی زمین پهن کرد. سیاوش هم 
 :سرش رو برگردوند، دوباره موی آرمین رو کشید و گفت

 !ی گشنهبیا صبحونه بخور خوکچه -

 «پایگاه شماره هفت: نیویورک» 

ی داغش بود و کالرا دست به سینه راستین در حال نوشیدن قهوه
اون خیره بود. راستین فنجون سفید مقابل نشسته بود و بااخم به 

اش رو به روی میز گذاشت. دستی به موهای پرپشتش کشید و قهوه
ای رنگش رو باال آورد های کالرا دوخت. گوشی نقرهچشم به چشم

ی تایمر رو باز کرد. گوشی رو به روی میز گذاشت و و صفحه
 :فتای به سمت کالرا هلش داد و گذره

هر چرت و پرتی که خواستی بگی و یک یک دقیقه وقت داری  -
 ...اتدقیقه

 :لمس کرد و ادامه داد start انگشتش رو به روی

 !از االن شروعه -

تر شد و آتیش نفرت توی دلش بیشتر از گر اخم کالرا پررنگ
گرفت. از راستین نفرت داشت، از همه چیز  راستین نفرت داشت. 

که ساعتی بارونی بود دید احساس میاون رو یه مردک مغرور و بی
 و ساعتی طوفانی، اما این ساعت، نه طوفانی بود و نه بارونی، این

ها رو کنار هم حال کلمهساعت، آرامش قبل از طوفان بود. با این
 .چید و اعتراضش از دیروز رو به رخ راستین کشید

دونستم آرمین از من به سختی تونستم جای آرمین رو پیدا کنم. می -
ی سازمان به شدت کینه به دل داره و هر طور که شده رییس اصل
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خواد انتقامش رو بگیره، حاال چه اون انتقام به راحتی گرفته بشه می
یا به سختی گرفته بشه. فرودگاه نیویورک فقط یه بار در هفته پرواز 

اندونزی داره و مطمئن بودم آرمین توی فرودگاه پیداش میشه. با 
تونه خودش تونه هر کاری کنه، میشه میهایی که در اختیارقدرت

تونه تونه کنترل ذهن انجام بده، میرو به یه آدم دیگه تبدیل کنه، می
های زردش تونه با اون چشمتونه نامرئی بشه، میهیپنوتیزم کنه، می

ها هر کاری بکنه؛ و من باور دارم توی فرودگاه یکی از این قدرت
تونست در این مورد حدکتی ان میسازم رو انجام داده اما باز هم 

اش، دنبال انجام بده البته اگه رییس ماموریتش وسط انجام وظیفه
 .ای نبوددختر دیگه

نفس -های آخرش رو با فریاد زده بود. از خشم به نفسکالرا حرف
. افتاده بود و باور داشت آرمین درست مقابل چشمش ازش گذر کرده

ایی حس کردن حضور اون رو داشته شاید کالرا هم مثل آرمین، توان
اش رو ای از فنجون قهوهباشه. راستین با ریلکسی تمام جرعه

نوشید. فنجون سفیدرنگ رو کمی از لبش فاصله داد و رو به کالرا 
 :با خونسردی گفت

ی دکتر ادوارد توی مدت زمان  قدرت خاموشه. آرمین به گفته -
تونه انجام بده و ی رو نمییعنی هیچ کدوم از این کارهایی رو که گفت

هامون غیب شده باشه یا خودش رو تونه جلوی چشمدر نتیجه، نمی
ای کرده باشه. به عالوه من دیروز توی تبدیل به شخص دیگه

ی تونم بگم مکالمهفرودگاه یک دوست قدیمی رو مالقات کردم و می
 ...ما حتی به پنج دقیقه هم نکشید و

های راستین شکل شد. پوزخندی به روی لبصدای آالرم تایمر بلند 
اش رو ای از قهوهی دیگهگرفت. آالرم رو خاموش کرد و جرعه

ای به یادش اومده باشه، نوشید و طوری که ناگهان موضوع دیگه
 :پرسشگرانه گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 116 کاربر نودهشتیا منهدم_ نگین حالف
 

 دونستی آرمین برای فرار از سازمان یک همدست داشته؟می -

 :کالرا متعجب زیرلب گفت

 همدست داشته؟ -

راستین با همون پوزخند به روی لبش سری تکون داد و فنجون تموم 
اش رو به میز نزدیک کرد. به درون فنجون چشم دوخت ی قهوهشده

کرد. بدون نگاه اش رو زیر و رو میو توسط لیوانش کف قهوه
 :کردن به کالرا و خیره به فنجونش گفت

ده شته شدن دوازآرمین بعد از فرارش به یه هتل رفته و منجر به ک -
زنم به خاطر خشم و قدرت غیرقابل نفر شده، که من حدس می

 .کنترلش بوده و قدرت درک محیط اطرافش رو نداشته

ه کالرا ناباورانه خندید. سری تکون داد و با صدایی که توش ته مای
 :های خنده بود گفت

آرمین قدرتش رو نتونه کنترل کنه؟ امکان نداره! اون از ولد  -
ها بوده. بهم دش تا چند ماهه پیش در حال آموزش کنترل اونتول

هاش رو از دست داده و من باور کردم. چرا؟ چون گفتین قدرت
آورد و کرد بدنش کم میوقتی که ازشون بیش از اندازه استفاده می

رفتن. حتی وقتی که بچه بود هم به همین هاش تحلیل میقدرت
 ...صورت بود اما دوباره

یو و یک قاتل با صورتی ه سپتامبر، دوازده کشته، هتل ا ندوازد -
ای که از قرار معلوم فقط پوشیده از ماسک و یک اسلحه. اسلحه

ها تو رو یاد آرمین دوازده تیر داشته و روی جسدها رها شده. این
 ندازن؟کوچولوت نمی

های خیس و با تکون دادن سرش حرف راستین رو کالرا با چشم
 :گفت تکذیب کرد و

کشه، هاش میها رو با چشمآرمین حتی اگرم بخواد آدم بکشه اون -
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 !نه با اسلحه

 .هاش استفاده کردهآرمین موقع فرارش تا تونسته از قدرت -

 :و بعد با لحنی پر از تمسخر گفت

 مگه نگفتی وقتی ازشون زیاد استفاده کنه خودشون خودکار میرن -
 تو حالت ریکاوری؟

 :محو شد و جاش رو به غضب دادتمسخر از لحنش 

 پدرت و سازمانش ربات ساختن یا یک انسان ماورایی؟ -

های ی چپ کالرا فرو ریخت. با همون چشمقطره اشکی از گونه
 :نمناک پوزخندی زد و گفت

تونی آرمین رو متهم به کشتن دوازده نفر کنی، اما تو باز هم نمی -
 !جا نبودیتو که دوازده سپتامبر اون

 ش بک: روز دوازده سپتامبرفل
 (شهریور هجری شمسی ۲۱معادل )

  

توماس نفس عمیقی کشید و در اتاق آرمین رو باز کرد. آرمین طبق  
های چوبیش بود و هیچ اعتنایی معمول سرگرم بازی کردن با کارت

توماس مقابل آرمین،   کرد.به حضور افراد سازمان در اتاقش نمی
سفید رنگ که در کنار میز آرمین قرار به روی صندلی گردمانند و 

داشت نشست و به فضای اتاقش چشم دوخت. اتاقش تنها دارای یک 
تخت و یک مز بود با دو صندلی همرنگ میز، تمام اتاقش سفید بود 

  .شدو سرجمع پونزده متر می

های آرمین، با رنگ اتاقش تضاد داشت. چون اما همیشه رنگ لباس
ی آستین باس تن آرمین سیاه، یک لباس سادهکل اتاق سفید بود و ل

بلند که لباس ثابتش بود. سازمان نزدیک بیست لباس و بیست شلوار 
سیاه براش در نظر گرفته بود و همیشه یک لباس یک شکل به تن 
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وقت اش هیچهای طالیی و خستهداشت. اما لباس مشکیش، با چشم
کشید و بدون  کارت رو به سمت توماس  همخوانی نداشت. جعبه 
 :نگاه کردن به مرد گفت

 .کارت برداریک  -

های چوبی نگاه کوتاهی انداخت. برای به جعبه پر از کارت  توماس
تری اومده بود اما باید به شکلی تا ساعت هشت امشب کارهای مهم

با تردید با دو دست تکون  شد. پس لیوان رو تر میبه آرمین نزدیک
لو برد جن لیوان پخش شدن. دستش رو های چوبی دروداد و کارت

 .و یک کارت برداشت و به اون چشم دوخت

داد که لباس سفید و بلندی به کارت تصویر یک مرد رو نشون می
تن داشت و در حال پرواز بود. در کنارش یک سنبل آبی رنگ بود 

های عجیبی قرار داشت. آرمین و روی اون سنبل نماد و خط
 :و گفت خونسرد به کارتش زل زد

 !ی بادهاین الهه -

توماس کارت رو به روی میز گذاشت. کارت رو به سمت آرمین 
 :کشید و گفت

 کنه؟کار میی باد چیخب، الهه -

 :آرمین خیره به کارت گفت

 !کنهباد رو کنترل می -

هاش رو به روی میز گره زد. سری تکون داد و توماس دست
 :پرسشگرانه گفت

 کنه؟می کارخب برای من چی -

 :آرمین سرش رو بلند کرد و رو به توماس، آروم گفت

 کنهاون واسه تو کاری نمی -

 :و دوباره نگاهش رو به کارت دوخت و گفت
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 !کنهاون فقط باد رو کنترل می -

توماس نفس عمیقی کشید. هر روز آرمین رو با یک شخصیت جدید 
اهی گآروم و شد. آروم  و دید. گاهی اوقات مثل آب رو آتیش میمی

شد، پر از خشم و سخط! گاهی هم مثل آتیش می  درست هم شکل
 .نشستی اتاقش میال یک گوشهحشد و افسرده بارون می

شد و تنها پی شیطنت بود و گاهی هم پر از سرور و خوشحالی می
بخشید. هاش به این سازمان ساکت، روحیه و دلگرنی میصدای خنده

هاش باتوجه به داشت و شخصیتانگار آرمین چند شخصیت 
هاش کرد. اما وقتی که قدرتهاش روز به روز تغییر میقدرت

کرد و روی احساسات شد؛ حالش روز به روز تغییر نمیخاموش می
تونست یک کار و حرکاتش کنترل کامل رو داشت. انگار فقط می

 .رو انجام بده

کنترل کنه  هاش روتونست قدرتقط میهاش فعالن، فوقتی که قدرت
شد و حالش بدون دخالت و اختیار خودش و احساساتش مهار می

تونست هاش خاموش بودن، میکرد. اما وقتی قدرتمدام تغییر می
خواست تغییر بده و هر طور که احساساتش رو به هر شکل که می

 .کرددوست داشت رفتار می

هر  هاش، آرمین فقط فردی بود کهاما با وجود روشن بودن قدرت
روز حس و حالش برای اطرافیانش تازگی داشت. با خودش 

گفت، اگر آرمین امروز آرومه، پس تا آخر روز هم آرومه. می
توماس برای تحسین خودش و شناخت سریعش به آرمین زیرلب به 

 .خودش آفرینی گفت و آرمین هنوز به کارت توماس خیره بود

رش سنداخت. فکری به ای اتوماس به جعبه پر از کارت نگاه دوباره
 :شید و گفتکرو به سمت آرمین  رجوع کرد و جعبه

 !خب، حاال تو یه کارت انتخاب کن -
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ی بزرگ نزدیک بیست آرمین به جعبه چشم دوخت. توی اون جعبه
. آرمین کارتی رو از داخل لیوان برداشت کارت چوبی کوچیک بود

ای کرد و رهو پشت و رو به روی میز گذاشت. توماس به کارت اشا
 :گفت

 یه؟چخوای ببینی که کارتت خب چرا نمی -

 :آرمین به کارتش خیره شد و آروم گفت

 .هام رو دوست نداشتموقت کارتمن هیچ -

مرد کارت برداشت و اون رو برگردوند که از دیدن تصویرش جا 
. یک هیوالی خاکستری که سه چشم داشت و زبونش رو به خورد

. روی یک صندلی بزرگ نشسته بود و بیرون در آورده بود
 :دامه دادهای بلندی داشت و آرمین اشاخ

کنم، طالع منفی هایی که شانسی انتخاب میچون همیشه کارت -
 !دارن

 :توماس کارت رو توی هوا مقابل آرمین گرفت و گفت

 این چیه؟ -

 :آرمین به کارتش نگاه کرد و گفت

 .اون دیوئه -

 کنه؟میکار خب حاال این چی -

 :آرمین به توماس چشم دوخت و با لحن عجیبی گفت

 !زنهاون توازن طبیعت رو به هم می -

 
 «زمان حال»

 
ی گردشگری آرمین نزدیک یک ساعت کامل بود که به نقشه

سیاوش خیره بود. ماژیک مشکی سیاوش توی مشتش بود و مشتش 
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بود  های خودش گذاشته بود. سیاوش و آیلی هم مدترو زیر چونه
که منتظر به آرمین خیره بودن. ناگهان آرمین ماژیک رو از مشتش 

. سیاوش و آیلی خیز برداشتن برداشت و خواست سرش رو باز کنه
و با تعجب به ماژیک نگاه کردن که آرمین ماژیک رو دوباره به 

همون حالت به دستش گرفت و به نقشه چشم دوخت. سیاوش ناگهان 
 :شده بلند شد و گفتعاصی

 دونی سازمان کجاست؟ نه؟نمی -

 :آرمین با خونسردی به سیاوش خیره شد و گفت

دونستم، گفتم که باید به نقشه نگاه کنم و از همون اول هم نمی -
 !حدس بزنم که کجاست

 :سیاوش به سمت در رفت و غرغرکنان زیرلب گفت

هاشم که تموم خواد حدس بزنه، حدساالن نزدیک یک ساعته می -
کنه، زنه فقط مثل بز داره به نقشه نگاه مینمیشه، حدس هم که نمی

 !خواد حدس بزنهمی خواد حدس بزنه! مثالً می

و از اتاق خارج شد و در رو محکم بست. آیلی ریز خندید و سری 
هاش آرمینی شد که هنوز بااخم از روی تاسف تکون داد. مسیر چشم

وی زمین بلند شد و مقابل ز رای مقابلش خیره بود. آیلی به نقشه
 :آرمین به روی تخت نشست و گفت

 خوای استراحت کنی و بعداً روی نقشه تمرکز کنی؟می -

 :آرمین بدون نگاه کردن به آیلی گفت

 !رسه و درجا قورتم میدهاگه استراحت کنم که شوهرت از راه می -

رد آیلی خندید و مثل آرمین به نقشه خیره شد. آرمین سرش رو بلند ک
و از نبود سیاوش استفاده کرد و به تجزیه و تحلیل لباس آیلی 

پرداخت. آیلی یه سرهمی راحتی به تن داشت که روی اون سرهمی 
سفید، خطوطی به رنگ مشکی کشیده شده بود و یه طرح زیبا 
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ساخته بود. ناگهان خاطرات کم آیلی، در ذهنش مثل یک فیلم 
غازه، شب پر از بحث و سینمایی رد شد. دزدین سیگار از یک م

ارتباط به ی بیماجراش، اما از تمام ذهن مشغولش، تنها یک جمله
 :افکارش از دهنش خارج شد

 تو سیاوش رو دوست داری؟ -

های طالیی نگاهش رو آیلی متعجب سرش رو بلند کرد و به چشم
 :رسشگرانه گفتپی پر تردیدی کرد و خندهثابت کرو. تک

 پرسی؟چرا می -

. این موضوع حتی برای خودش هم سرش رو به زیر انداخت آرمین
سوال شده بود؛ واقعاً چرا این سوال رو پرسیده بود؟ ناگهان درد 

رو به روی   بدی رو در چشمش احساس کرد. باشتاب هر دو دستش
 :هر دو چشمش گذاشت و آیلی نگران به اون نزدیک شد و گفت

 حالت خوبه؟ -

هاش برداشت. آیلی با دهنی روی چشمآرمین با درد دستش رو از 
های آرمین چشم دوخت. آه آرمین ای ترسیده به چشمباز و چهره

سوخت. از بار میهاش به جای درد، اینتبدیل به فریاد شد و چشم
هاش از سرخ هم زد و چشمهای خون بیرون میهاش قطرهچشم
ناله  تر شده بود. آیلی هول شده بیرون رفت و آرمین از دردسرخ
کرد. به اطراف دید خوبی نداشت، انگار به روی همه چیز یک می
ریزی چشم رو ی قرمز کشیده بودن. این درد و این خونپرده
ی هاش در حال بازگشت بودن، حتی نحوهشناخت. قدرتمی

 :شناخت. زیرلب با درد و به سختی گفتبازگشت.شون هم می

 !دی...دیو... داره... میاد -

 
 «روز دوازده سپتامبر فلش بک:»
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توماس یه نگاه به کارت و یه نگاه به آرمین انداخت. دستش رو به 

اش کشید. آرمین سمت سرش برد و دستی به موهای ماشین شده
ای هنوز هم در حال نگاه کردن به کارتش بود و از اون حتی لحظه

به روی کارت آرمین گذاشت  دستش رو داشت. توماس چشم برنمی
 :و گفت

مونه ی باد و تو هم یه دیو. مثل فال تاروت میپس من شدم الهه -
 نه؟ فال رو نشون میده؟

آرمین سری تکون داد و جواب منفیش رو با این حرکت به توماس 
اعالم کرد. به کارت توماس که درست در کنارش بود نگاهی 

 :انداخت و گفت

دت و ها فالت رو نشون نمیدن، چیزی که واقعاً خواین کارت -
ها توسط قدرت من کارت اطرافیانت هستن رو نشون میدن. این

کنترل میشن، بنابراین بهشون اعتماد دارم که هرگز بهم دروغ 
 .نمیگن

توماس کارت آرمین رو برداشت، کارت رو به سمت صورتش برد 
 :و پرسشگرانه گفت

 هات میگن تو یه دیوی؟یعنی قدرت -

آرمین ذره حرف سرش رو به زیر و بعد بی ای به کارت نگاه کردِ 
انداخت. توماس لبخند محوی زد و کارت رو به روی میز 

قصد بیان درخواستش رو داشت اما صدای آرمین مانع از   .گذاشت
 :کار شداین

ها رو های چوبی. تمام کارتمن هر روز میام سراغ این کارت -
تا  شناسم اما هر روزشناسم، تمام کارها و شکلشون رو میمی
خورم و همیشه شانسی خوام یه کارت جدید بردارم به سنگ میمی
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 !فقط یه کارت در میاد، که اون هم کارت دیوئه

ها رو ی کارتای در ذهنش، جعبهتوماس با روشن شدن جرقه
برداشت و جلوی آرمین گذاشت. به کارت دیو نگاهی انداخت و رو 

 :به آرمین گفت

تونه دوباره برات در بیاد! پس نمی جاست.خب کارت دیو االن این -
 .خوام یه کارت دیگه برداریازت می

 :آرمین متعجب به توماس نگاه کرد و گفت

 !نمیشه، این جزو قوانین بازی نیست -

هلی توماس جا گرفت، جعبه رو لبخندی شبیه به پوزخند روی لب
 :ای تکون داد و گفتذره

 کنی؟مینبار شانست رو امتحان چرا برای آخرین -

که حس خوبی فهمید. با اینبار رو نمیی آخرینآرمین منظور کلمه
به این موضوع نداشت اما باز دستش رو جلو برد و یه کارت بیرون 

  .کشید و توماس با لبخند به کارتش خیره شد

داد که کمی نورانی کارت تصویر دختر بسیار زیبایی رو نشون می
. یک لباس ابریشمی بلند به تن بود و موهای مشکی و بلندی داشت

داشت و در حال خندیدن بود. مرد با همون لبخند سری تکون داد و 
 :گفت

 خب، این چیه؟ -

 :آرمین که مجذوب کارتش شده بود، آروم گفت

 .پری -

 :های مرد بیشتر عمق گرفت، سری تکون داد و گفتلبخند روی لب

 عه کارش چیه؟حاال این پری -

شده ه به سوال توماس، تنها به کارتش میخکوبتوجاما آرمین بی
ها رو به روی میز گذاشته هایی که اونچشم دوخته بود. با دست
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کرد و از پرسیدن سوالش تردید داشت اما با این بود، بازی می
 :ای به کارت، گفتسرش رو بلند کرد و با اشاره  وجود

 شبیه کالرا نیست؟ -

 «زمان حال»

 
هاش سقف اتاق بود. ی چشمو منظره هاش رو باز کردچشم
هاش رو زور پلکسوخت اما از انرژی کم بههاش دیگه نمیچشم

 :خوردباز نگه داشته بود. صدای دو نفر، به آرومی به گوشش می

 «نکنه سم به خوردش دادن؟»

جا بوده که سم به خوردش بدن؟ سیاوش یه مگه کی جز ما این»
 «!هازنیهایی میحرف

های یکی جوری از چشمکنم چههر طور حساب میخب آخه »
هاش طوری باید خون بزنه بیرون؟ البته آیلی این رنگ چشماین

 «!یزی دارهها، غلط نکنم یه مشکلی چعجیبه

 «هاش چشه؟مگه چشم»

هاش چشم نیست خورشیده! تو اصالً توی هاش چشه؟ چشمچشم»
 «زندگیت رنگ چشم  زرد دیدی؟

هاش متفاوته، طالییه، در ضمن رنگ چشمزرد هم نیست بلکه »
 «!مشکلی هم توش دیده نمیشه

فهمید! آه فهمید. به یک زبون دیگه بود، اما میهاشون رو میحرف
فهمید به این معنا های دیگه رو میکه زبوناز نهادش بلند شد. این

های دنیا تونست به تمام زبانکه میهاش برگشتن. اینبود که قدرت
اش بودن. اما از های چندگانه، یکی از همون قدرتصحبت کنه

  .بازگشتشون چندان خوشحال و مسرور نبود

قدر قدرتمندتر شدن و دونست از قبل چهحتی ترسیده هم بود، نمی
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باری رو برای اطرافیانش ایجاد کنن. اما قدر ممکنه عوامل زیانچه
دیده هاش هویتش بودن، اگه نبودن که یک انسان معمولی قدرت
شد. از جاش به سختی بلند شد و آیلی دست از حرف زدن با می

 :سیاوش برداشت و سیاوش رو به آرمین گفت

 ببینم خوکچه، سالمی؟ -

 :آیلی حرصی با آرنج به روی دست سیاوش ضربه زد و گفت

اون اسم مستعار خوک مال زمانی بود که جلوی جمعیت  -
کس جا هیچالن که اینا بزنیم. اخواستیم اسم اصلیش رو صدنمی

نیست پس بهش احترام بذار و به اسم خودش صداش بزن. تو خودت 
 دوست داری یکی بهت بگه گوریل؟

سیاوش عصبی جایی که آیلی به روی اون ضربه زده بود رو مالش 
 :داد و گفت

 .گوریل حیوون شریفیه -

 !کنم گوریلباشه پس از این به بعد به جای سیاوش صدات می -

 .نه همون سیاوش خوبه، اصالً ولش کننه  -

هاش بسته شد. گیج و های آرمین به روی هم افتاد و چشمدوباره پلک
منگ شده بود و درکی از محیط اطرافش نداشت. دوباره به خواب 

ی تلخ دوازده سپتامبر، توی خوابش، اون رو به فرو رفت و خاطره
 .داشتی تلخ وامیمرور اون خاطره

 
 نیست؟ شبیه کالرا -

توماس با اخم به کارت آرمین چشم دوخت. نگاهش رو به آرمین 
 :سوق داد و گفت

 منظورت از کالرا، دختره دکتر ادوارده؟ -

و آرمین با شنیدن این حرف سرش رو به زیر انداخت و به فکر فرو 
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رفت. کارتش رو از روی میز برداشت و با ماللت به اون خیره شد. 
 :تلخندی زد و گفت

یر غحاال فقط کارت دیو برام در اومده بود. اولین باره چیزی تا  -
 !دونم کارش چیهاز دیوئه و پری، تضاد دیوئه اما، نمی

توماس سری تکون داد و با دست به کارت آرمین اشاره کرد و 
 :گفت

 از نظرت پری توی کارتت، کالرا ادوارده؟ -

 :آرمین در حالی که به کارتش خیره بود اخم کرد و گفت

 .شهشبیه -

 :مرد به روی میز کمی خم شد و با صدای آرومی گفت

 !جا فراریت بدمخوام از اینآرمین، من می -

 
با شنیدن این حرف آرمین نگاه از کارتش برداشت و به دوربین 

ی دیوارش چشم دوخت. خیره به ی سفیدرنگ گوشهمداربسته
 :دوربین آروم گفت

کار رو انجام خوای اینطور میکنن، چهها من رو کنترل میاون -
 بدی؟

تر شده توماس سرش رو به زیر انداخت و با صدایی که از قبل آروم
 :بود گفت

های زیادی دارم، اما من به عنوان دستیار رییس سازمان قدرت -
 !قبلش باید برام یه کاری انجام بدی

آرمین آروم نگاهش رو از دوربین برداشت و به توماس با اخم 
های بزاق دهنش رو قورت داد که چشم  . توماسریزی نگاه کرد

تر از حالت عادیش شد. این اتفاق زمانی رخ زرد آرمین پررنگ
داد. داد که آرامش ناگهانی، جاش رو به خشمی غیرمنتظره میمی
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ن، توماس ترسیده از این های آرمین به روی میز مشت شددست
 :حالت آرمین برای اطمینان خاطر گفت

کنم. اما اولش سازمان نترس، من آزادی کاملت رو تضمین می -
یشن میاد میفته دنبالت اما اگه یک ذره بگذره و پیدات نشه بیخیالت م

 .چون تو تنها شخص در نظر گرفته شده نیستی

 :آرمین با همون اخم به مرد خیره شد و گفت

 منظورت چیه؟ -

کرد به خاطر آروم بودن آرمین، قرار نیست حداقل توماس فکر می
امروز خشمش رو ببینه اما همیشه آرمین دور انتظارات خودش 

کرد و حتی میشه گفت این چیز براش عادی شده بود. از رفتار می
گفتن این حرف تردید داشت اما باید هر طور شده آرمین رو فراری 

شد. با صدایی که ه ی در حال کم تموم می-انش داشت کمداد و زممی
 :تر شدن بود گفتآروم

 !ها یکی شبیه تو ساختن آرمیناون -

 :خورده به مرد خیره شد. ناباورانه خندید و گفتآرمین یکه

 !نه نه امکان نداره. من تنها موفقیت دکتر ادوارد بودم -

 !اما ه ی در حال شکستی -

ی توماس رو نفهمیده بود، توماس برای تفهیم هآرمین که منظور جمل
 :بیشتر آرمین ادامه داد

هات خود به خود هی خاموش میشن و خودشون هی روشن قدرت -
هات هات براشون سخته، ضعفمیشن. کنترل کردن رفتار و قدرت

ای که ی بهتری رو از تو بسازن. نسخهخوان نسخهرو فهمیدن و می
 !شهبدون هیچ عیب و نقصی با

 ای که بهتر از منه؟نسخه -

 .اسمش آریاناست، در واقع اون خواهرت محسوب میشه -
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 :آرمین سرش رو به زیر انداخت، پوزخندی زد و گفت

 .یعنی اگه فرار کنم یه جایگزین از قبل برام دارن -

 :و توماس حرف آرمین رو ادامه داد

دنبالت دیگه  اهمیت میشی وو وقتی که بگذره براشون بی -
 !گردننمی

آرمین آهی کشید و به جعبه پر از کارتش نگاه کرد. با کالفگی 
کردن ، فردا موقع کوتاهاش رو با دست کنار کشیدموهای بلند پسرونه

به فضای اتاقش چشم  اومد. کار بدش میموهاش بود و از این
اومد، از خالی بودن اتاقش بدش دوخت، از تختش هم بدش می

های سقفی سفید و اومد، از چراغز رنگش بدش میاومد، امی
. اومداومد، از روزهای شبیه به همش بدش میروشنش بدش می

 :پرسشگرانه گفت  ناگهان

 آریانا، کی به دنیا میاد؟ -

 :توماس لبخندی زد. سری تکون داد و رو به آرمین گفت

 !اون تقریباً همسن توئه -

 
هاش رو ریز کرد و چشمنگاه آرمین پر از حیرت و بهت شد. 

 :سوالی گفت

ای باشه که بهتر از منه؟ من که اوایل مگه نگفتین اون قراره نسخه -
ها درون من شکل تولد دارای ضعفی نبودم و به مرور این ضعف

طوری دختری که درست مثل منه و گرفته و پدیدار شده. چه
 اشه؟ی بهتری از من بتونه نسخههمزمان با من متولد شده، می

 :توماس از این زیرکی آرمین لبخندی زد و گفت

آریانا یک قابلیت خاص داره. شاید تو غیرقابل تغییر باشی اما  -
تونم بگم تو خیلی خوشانسی، آریانا بحثش با تو کامالً فرق داره. می
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چرا؟ چون اختیار خیلی از کارهات با خودته اما آریانا دارای یه 
ی سازمان کنترل ور کامل به وسیلهای نیست و به طچنین ویژگی

های مامورایی باشی، اون میشه. اگه تو یک انسان کامل با قدرت
 !های ماورایی دارهیک نیمه انسان  که به اسم فقط قدرت

 :آرمین سرش رو به زیر انداخت و متفکر گفت

 نیمه انسان؟ -

هایی که درون مغزش از همون ولد تولدش به دلیل ریز ربات -
ی انجام هر کاری رو نداره! سالیقش توسط اری شده، اجازهجایگذ

خودش انتخاب نمیشن، عالیقش درواقع عالیق خودش نیستن و به 
دست کسی که درستش کرده شکل یافتن، شاید بدنش فلزی نباشه، 

هاش دوربین نباشه، اما همون ریزربات های مغزش شاید توی چشم
ه واقع، آریانا رباتی  که بباعث شدن مثل یک ربات به نظر برسه! در

 !دست دکتر هری ساخته شده

 :آرمین متعجب سرش رو باال برد و که توماسادامه داد

شناسی. الکساندر هری و چارلی تو دکتر هری رو به خوبی می -
ها پیش در حال ادوارد دانشمندهایی هستن که به کمک هم مدت

ساختن تو بودن. ادوارد برای ساخت تو یک پشتکار جدی داشت اما 
خورد، ناخودآگاه خودش رو به الکساندر همیشه وقتی که شکست می

کرد؛ تا چارلی رو تماشا میکشید و از دور عرق ریختن عقب می
های پشت سرهم مثل همیشه جا زد و فقط ادوارد بود بعد از شکست

ها ی تالشش تو شدی! بعد از مدتداد و ثمرهکه به تالشش ادامه می
ای تو کامل شد و وارد این زندگی انسختی و خستگی باالخره دی

مختلف های کردن، در همایششدی. همه دکتر ادوارد رو تحسین می
که قرار بود وجود تو از دنیا برد با اینهای علمی زیادی میجایزه

تونست سرپوشی به روی تمام زحماتش مخفی بشه ولی باز، این نمی
باشه. موفقیت چارلی و احساس تفاخر اون باعث روشن شدن آتیشی 
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در دل الکساندر شد، آتیشی به اسم حسادت! تو به دنیا اومدی و 
 .خواستکسی شدی که چارلی ادوارد میتبدیل به همون 

 طور به وجود اومد؟خب، آریانا چه -

الکساندر، دور از چشم چارلی از موی تو، از خون تو، حتی از  -
برداری کرد. طولی نکشید که آرمین خودش بزاق دهن تو نمونه

 ساخته شد. منظورم از آرمین خودش، آریانا بود. اما روند یادگیری
های تو زودتر از آریانا شکل گرفتن و همین قدرتتو بیشتر بود، 

باعث سرتر شدن تو شده بود. آریانا شش سالش بود که دکتر ادوارد 
ای به وجودش پی برد. کمی خشمگین بود چون انگار الکساندر ذره

از وجود آرمین رو دزدیده بود و باهاش یه آدم دیگه رو به وجود 
هات بیشتر شد، ضعفمیطور که سنت بیشتر بود. همین آورده
های تو زودتر از همه پیش شدن. الکساندر هم با دیدن ضعفمی
کرد آریانا رو بدون هیچ ضعفی تبدیل به شخص رفت و سعی میمی

دید که تا ی آزمایشی میقدرتمندتری کنه. تو رو به چشم یک نمونه
 کرد الکساندر آریانا رو از هر ایرادییه جای کارت ایراد پیدا می

که یه شب به چیز بزرگی دست پیدا کرد، ریز کرد. تا اینپاک می
 !هاربات

 
داد. خیره به جعبه ی کارت رو با یه دست حرکت میتوماس جعبه

بود و انگار دوست داشت در کنار حرف زدن سرگرم هم بشه. با 
ها بین دکتر هری و دکتر ادوارد لبخندی زد و یادآوری اون کشمکش

 :گفت

درست یادمه، سازمان از فکر ناب دکتر هری به مقدار قابل  -
توجهی استقبال کرده بود. به دکتر ادوارد هم این پیشنهاد ریز 

ها داده شد اما دکتر ادوارد به راحتی اون رو رد کرد. باور ربات
گیری داری، حق داشت تو به عنوان یک موجود زنده حق تصمیم
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اطفی رو داری. دکتر هری ابراز عشق و حق داشتن احساسات ع
زد و خودش تنهایی ی اون میهای متاثرکنندهپوزخندی به حرف

 .کردها میشروع به گستردگی ریز ربات

توماس نگاهش رو از لیوان برداشت و به آرمین سوق داد، لبخندی 
 :زد و گفت

. هشتصد و پنجاه و شیش اسم اول تو هشتصد و پنجاه و شیش بود -
دوارد در ساختن تو به دست آورده بود. بعد از شکست که دکتر ا

گذشت چند سال، از اسم تو زده شد. وقتی که به اون روزهای سخت 
کرد اما باز به عنوان یک که به خودش افتخار میکرد با اینفکر می
خواست تو هم یک اسم واقعی داشته باشی. همسر دکتر انسان می

 را اما به پسر عشقدونست چادوارد یک زن ایرانی بود، نمی
خاصی داشت، دوست داشت وقتی که پسردار شد اسم پسرش رو 
بذاره آرمین اما کار خدا سهمش از دنیا یک دختر شد. کالرا، اسم 
مادربزرگ دکتر ادوارد بود که به روی دخترشون گذاشته شد. بعد 
از فوت همسر دکتر ادوارد، دیگه فرصتی برای داشتن یک پسر 

ن تبدیل به تنها پسر دکتر ادوارد شدی و اسمت، همونمونده بود. تو 
اسمی شد که همسر دکتر ادوارد بیشتر از هر چیزی اون رو دوست 

 .داشت

اش لبخند از روی لبش پاک شد. آرمین سری و با گفتن آخرین جمله
تکون داد و نگاهش رو به زمین دوخت، توماس آهی کشید و با 

 :تردید و آروم گفت

که، بعد از فرارت به جا بیرون میارم به شرط اینینمن تو رو از ا -
 !یو بریهتل ا ن

 :های ریز شده گفتآرمین اخم کرده و با چشم

 به چه دلیل؟ -
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 :توماس لبخندی زد و گفت

 !فهمیجا میبه وقت رسیدن به اون -

 
هاش رو باز کرد. از روی تخت به صورت درازکش آرمین چشم

تخت نشست. دستی به روی موهای  بلند شد و به همون حالت روی
بازیگوشش کشید و به محیط اتاق نگاهی انداخت. دوباره دوازده 
سپتامبر توی مغزش در حال تکرار بود. انگار فلش بکی بود که 

هاش شده داد چه چیزی باعث خاموش شدن قدرتبهش نشون می
 !کس نبود، نه آیلی و نه سیاوشبود. اما توی اتاق، هیچ

هایی به سمت پنجره برداشت. هوا آروم بلند شد و قدم از روی تخت
تاریک بود و رنگ آسمون، رنگ شب بود. به ساعت باالی در 

داد. نگاهش رو از خیره شد. ساعت هشت و نیم شب رو نشون می
 .ساعت گرفت و به کنار تختش چشم دوخت

ی گردشگری سیاوش پشت و رو افتاده بود. کنار تختش همون نقشه
نقشه رفت و اون رو از روی زمین بلند کرد. به روی تخت به سمت 

نشست و نقشه رو مقابلش گذاشت. فکرش باز تر شده بود و شاید 
ی قبل از این جمله دونست که سازمان کجاست. البته، کلمهاالن می

 !شاید بود و شاید یعنی حدس و گمان

 سیاوش به روی نیمکت چوبی پارک نشست و آیلی هم کنار اون جا
گرفت. سیاوش از طریق واتساپ با سرهنگ تماس گرفت و بعد از 

 :سه بوق سرهنگ جوابگو شد

 .سالم سیاوش جان -
 سالم سرهنگ مرشدی، حالتون خوبه؟ -
 دادین؟آره ممنونم اما چرا این آخرها گزارش کار نمی -
گیری دارای متاسفم قربان، راستش رو بخواین در مورد تصمیم -

 .مشکل شده بودیم
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 صدای سرهنگ پر از تعجب و پرسش شد
 مشکل برای چی؟ -
سیاوش با تردید به آیلی خیره شد و آیلی هم با تعجب و کمی »

 «.نگران به سیاوش خیره بود
راستش قربان، ما شخصی رو پیدا کردیم که مدتی توی سازمان  -
که به خاطر دالیل شخصی از کرده. مثل اینای کار میاناس

کنه که پایگاه اصلی ده و االن داره به ما کمک میسازمان فرار کر
 .سازمان رو پیدا کنیم

 فرار کرده؟ مگه چه شخصی بوده؟ -
که هر کسی که قبالً بوده ما هنوز مطمئن نیستیم قربان ولی مثل این -

و هر کسی که االن هست به طور کلی دل پری از سازمان داشته و 
 .خوبی باشه رسونتونه کمکداره، به همین دلیل می

 تونه باشه؟از کجا اطمینان دارین که این یه تله نمی -
 «:نگاه سیاوش به روی زمین قفل شد؛ مکث کرد و گفت»
 !مطمئنیم تله نیست قربان. اون ما رو به اندونزی رسونده -
 «:صدای سرهنگ پر از خشم شد و با فریاد گفت»
مقر اصلی یه  تونهطوری میآخه اندونزی، کشور به این پرتی چه -

 سازمان مخفی باشه؟
هاشون باشه در پرتی برای دشمنتونه یه حواسقربان، خب این می -

ضمن، این سازمان متعلق به خود  دولت آمریکاست. حتی همکار 
آی هم محسوب میشه. ما این اطالعات رو از اون بیسازمان اف

 آوری کردیم، به نظرتون این پیشرفت خوبیسازمان مخفی جمع
 نیست؟

برای من هیچ اهمیتی نداره سرگرد! از اون فراری، حاال هر کسی  -
 .که هست موظفید بازجویی کنین

 بازجویی؟ -
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کنین. همین و کنین و برای من ارسال میبازجویی رو ضبط می -
بار آخرت باشه آقای سرگرد امیری که توی یه ماموریت خارج از 

گه این ماموریت شکست دین. اکشور هیچ گزارش کاری به من نمی
بخوره، به خاطر عدم اجرای دستورات از سرگردی برکنار 

 .شینمی
 .تلفن قطع شد و سیاوش با نگاهی پر از بهت به آیلی چشم دوخت

 :آیلی سری تکون داد و با نگرانی گفت

 سرهنگ چی گفت؟ -

سیاوش تلفن رو از گوشش جدا کرد و به زمین چشم دوخت. تهدید 
مدام در حال تکرار بود. آه سوزناکی کشید و سرهنگ توی سرش 

 :گفت

 .عصبانی بود که چرا بهش گزارش هیچ چیزی رو ندادیم -

 خب؟ -

 .خب هیچی دیگه، میگه باید بریم از آرمین بازجویی کنیم -

 :آیلی باتعجب گفت

 بازجویی؟ بازجویی برای چی؟ -

سیاوش با دست راستش کمی موهاش رو خاروند. نفس عمیقی 
 :رفت گفتبلند شد و با صدایی که هر لحظه تنش باالتر می کشید،

خب به هر حال اشتباه از ما هم بود که در مورد سازمانش و  -
فرارش هیچ سوالی ازش نپرسیدیم و به راحتی توی خلوتمون جاش 

 !خندیمگیم و میدادیم. طرف قاتله و ما باهاش می

دست به سینه آیلی بلند شد و با صدایی که حرص عیانی داشت. 
 :جلوی سیاوش ایستاد و گفت

هایی که انجام داده عمدی بوده یا دونی که قتلتو از کجا می -
 غیرعمدی؟
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سیاوش به جلو حرکت کرد. پوزخندی زد و بدون نگاه کردن به آیلی 
 :گفت

مثالً  آره توی یه شب دوازده تا آدم رو کشته اونم کامالً غیرعمدی! -
ورد کرده طرف سرش خورده به جایی و حواسش نبوده به یکی برخ

کرده یهو یکی افتاده  داشته با تفنگ تمرین می ًاون هم مرده یا مثال
ی جلوش و با تیر کامالً غیر عمدی زدتش! یا مثالً داشته زمین رو ط

کشیده یهو یکی پاش لیز خورده و سرش محکم به زمین خورده و می
ه قتل کامالً غیرعمدی خیلی غیرعمدی مرده! آره توی یه شب دوزاد

 !داشته، آفرین هر روز داره میزان هوش و ذکاوتت باالتر میره

شده نگاه از سیاوش گرفت. از نظرش آرمین آدم بدی آیلی عصبی
نبود. بیشتر از نظرش، آرمین فردی آشفته و بالتکلیف بود. حس 

هایی که انجام داده یه حس پشیمونی داشته. از کرد به خاطر قتلمی
گفت مطمئناً آرمین هم ته آرمین خبر نداره ولی با خودش میگذش

 .ی تلخی رو پشت سر گذاشتهگذشته

های شخصی داشته. شاید برای شاید با اون دوازده نفر خصومت
م کشتن هر دوازده نفرشون دالیل خوبی داشته. شاید اون دالیل انتقا

وازده مرگ کسی بوده، شاید اصالً حس مسئولیت بوده. شاید اون د
 .دادننفر افراد بدی بودن شاید کارهای خالفی انجام می

یده اما باز، از صبح امروزش تا به االن کمی ترسیده بود. تا حاال ند
ی پر از . حاال معنی گریههاش خون گریه کنهبود کسی مقابل چشم

خون رو فهمیده بود. تا االن فقط اسمش رو شنیده بود و درکی از 
 .اش هم کرده بودنداشت، حاال که دیگه تجربهاین موضوع 

سریع به پایین  کار کنهدونست باید چیبعد از حال درهم آرمین نمی
های رفت و سیاوش رو صدا زد اما تا رسیدن به باال آرمین با چشم

ی سفید های خونی روی مالفهبسته به روی تخت افتاده بود. قطره
 .کردتخت خودنمایی می
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اومد خیس کردن یه ه از نظر خودش از دستش بر میتنها کاری ک
های آرمین بود. کمی از حالش نگران حوله و پاک کردن خون چشم

 .هوش زل زده بودشده بود و سیاوش با فکری درهم به آرمین بی

 «ی گنگامسئول: محله»

ی جلوش اونهو از ماشین مدل باالی مشکیش پیاده شد. با دیدن خونه
 :ه رنگ سفید بود پوزخندی زد و گفتکه مانند کاخی ب

 !ی شاه رو دارهمون خونهپس برده -

و با گفتن این حرف در لیموزین مشکی رو محکم به هم کوبید. یه 
هاش پالتوی مشکی بلند به تن داشت و یه عینک آفتابی روی چشم

های بلندی به سمت در خونه برداشت و دو بادیگارد قرار داشت. قدم
طرف اون پا به پاش حرکت کردن. نگاهی به  تنومندش در دو

ای قرمزرنگ زنگ آیفون مشکی جلوش رو اطراف کرد و دکمه
ی یک . صدای موزیک آیفون بلند شد و بعد صدای خستهفشرد

 :گفتپیرمرد که می

 بله، بفرمایین؟ -

درون آیفون یه دوربین بود؛ اونهو هم رو به دوربین لبخند 
 :نمایی زد و گفتدندون

 !بهش سر بزنم سو هستم، اومدممن دوست پارک هه -

 :صدای پیرمرد از پشت آیفون رنگ شک و شبهه گرفت

طور شما رو تا شناسم؛ پس چهمن تمام دوستان خانم پارک رو می -
 به حال ندیدم؟

سو هم اسمم رو تونی حتی به ههام، میخیال آجوشی، من اونهوبی -
 .ایمبگی، یه مهمون سرزده

 :به آخر کوچه زل زد و با لحن آروم و مرموزی ادامه داداونهو 

کنیم و که زودتر از هر چیزی که فکر کنین گورمون رو گم می -
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 !ریممی

*** 

بزرگی به اون  سو دست به سینه مقابل اونهو نشسته بود و بااخمهه
توجه کرد اما بیسو رو حس میخیره بود. اونهو هم نگاه سنگین هه

عطرش زیر انداخته بود و در حال خوردن چای خوش به اون سر به
بود. از بوی چای تازه دم شده، خیلی خوشش اومده بود. دوباره 

ی لیوان نزدیک کرد و با تمام وجود اون رو بویید. بینیش رو به لبه
 :با لبخند گفت  سوسرش رو باال برد و رو به هه

 !ستالعادهعطر و رنگ این چای خیلی فوق -

هاش رو روی پاش گره زد و به روی میز گذاشت. دست چای رو
 :گفت

 !درست مثل تو قشنگم -

هاش رو یه دور توی کاسه چرخوند و زیرلب به این سو چشمهه
های قفل شده به روی چرب زبونی اونهو فحشی فرستاد. دست

 : جدی گفت ًا لحنی کامالباش رو باز کرد و سینه

یاز دارن به سراغم میان؛ نبهم  های عوضی دورم، هر وقت کهآدم -
 ...و یادت باشه اونهو که تو هم از این قاعده مستثنی نیستی! پس

 :ن گفتتر شد و با صدایی خشمگیاخمش پررنگ

 خوای؟چی از جونم می -

اونهو رو عوضی خطاب کرده بود و این کلمه باعث جمع شدن 
ای خندهاختیار تکبیسو با دیدن اخم اونهو های اونهو شد. ههسگرمه

 :کرد و گفت

 از حرفی که زدم ناراحت شدی؟ -

 :قرچه گفتسو پاک شد و با دندونهای ههناگهان لبخند از روی لب

 !منم از کاری که کردی ناراحت شدم -
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سو به حرف به اون چشم دوخت. شک نداشت که ههاونهو تنها بی
. کنهیخاطر این اعصاب ضعیفش روزانه چندین قرص مصرف م

قشنگ مشخص بود که بعد از رفتن اونهو از زندگیش در حال تحمل 
 !چه دردهاییه

وقت به روی خودش نمیاره، اما چه بیاره و چه نیاره این سو هیچهه
وضعیت یه چیز عیانه. به اونهو یادآوری شد که واسه چه کاری 

 :جاست. پا رو پا انداخت و بعد از کشیدن یک نفس عمیق گفتاین

مون بیشتر شدن و های دو جانبهمافیای کره در خطره! جاسوس -
روز به روز تعداد بیشتری از افرادمون دارن دستگیر میشن. اگه 

مون رو هم از طوری بگذره، امکان داره خط قاچاق اسلحههمین
 !دست بدیم

 خب به من چه ربطی داره؟ -

اش هسو حرفدونست که ههاونهو سرش رو به زیر انداخت. نمی
کنه یا نه؛ اما به دلیل موقعیت حساسش، مجبور بود هر رو باور می

 .ریسکی رو یپذیره و به راحتی اون رو انجام بده

های ماورایی داره. توانایی انجام هر یه پسری هست که قدرت -
تونه توی قاچاق اسلحه و حتی توی پخش کاری رو داره و می

 !ها هم به ما کمک کنهاسلحه

که چنین پسری هم وجود داشته باشه! باز من ربطش رو بر فرض  -
 .کنمبه خودم پیدا نمی

سو سوق داد. دست اونهو سرش رو باال آورد و نگاهش رو به هه
 :راستش رو پشت مبل گذاشت و گفت

این پسر چند وقت پیش درست توی چنگمون بود که از دستمون  -
و با زور و  فراریش دادن. رییس من رو مامور پیدا کردنش کرده

التماس وقتم رو تمدید کردم. االن تنها یه هفته وقت دارم تا اون پسر 
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رو پیدا کنم و به رییس تحویلش بدم اما، متاسفانه تنهایی از پسش 
دستش رو از پشت مبل برداشت و پاهاش رو باز کرد. »برنمیام. 

من و تو کارهای بزرگی در « کمرش رو به جلو خم کرد و گفت:
. نظرت شدیمجام دادیم که باعث تفاخر و تحسن رییس میگذشته ان

 چیه که دوباره به اون روزهای سابق برگردیم؟

سو از تعجب باز شد اما لحن جدیش رو همچنان حفظ های ههاخم
 :کرد و گفت

؛ من خیلی وقته از مافیا شدم اما با این حال اگه بهت کمک کنم -
 رسه؟وقت، چی به من میاون

 :ای زد و گفتند پیروزمندانهاونهو لبخ

 !خواستیشای که همیشه میگذشته -

 :سو متحیر گفتهه

 گذشته؟ -

هاش، با نگاهی مرموزانه به و اونهو با همون لبخند پهن به روی لب
های تونست حرفسو اخم کرده بود؛ قبالً میسو خیره بود. هههه

ت رو از دست هاش بخونه اما حاال، انگار این قدراونهو رو از چشم
 .داده بود

 «پایتخت اندونزی: جاکارتا»

سیاوش کلید رو روی قفل در چرخوند و در باز شد. اولین چیزی که 
به چشمش خورد، تخت خالی آرمین بود. با شتاب به سمت در 

کشویی رفت و اون رو باز کرد، اتاق به هم ریخته بود و خبری از 
های آیلی مسیر چشمآرمین نبود. به آیلی متحیر چشم دوخت که 

حال دستی به موهاش کشید ی باز مقابلش شد. سیاوش پریشانپنجره
 :و زیرلب گفت

 !فرار کرده -
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 :آیلی به سمت در کشویی رفت و گفت

 !جا باشهیه بالکن توی اتاقمون هست، شاید اون -

 .سیاوش سری تکون داد و به همراه آیلی به اتاق رفت
کرد اون به بهت افتاده بود اما سعی میآیلی از به هم ریختگی اتاق 

اش مخفی نگه داره تا بیشتر از این حال بهت رو درون چهره
سیاوش به هم نریزه. سیاوش در چمدون مشترکشون رو باز کرد، 

های توی چمدون رو زیر و رو کرد و با لحنی اندوهگین کمی لباس
 :گفت

 !اون کاپشن مشکی قشنگمم برده -

اما آرمین رو اون تو نیافت. عصبی بود و این  آیلی به بالکن رفت
 :حرف سیاوش تلنگری به روی خشمش شد و با غضب گفت

 پشنتی؟وقت تو نگران کاآرمین فرار کرده اون -

هاش . دستسیاوش لباس توی دستش رو باشتاب به زمین انداخت
 :رو باز کرد و رو به آیلی با فریاد گفت

ل بود، خب قشنگ مشخصه که از کار کنم؟ در اتاق قفگی چیمی -
 !پنجره فرار کرده

. آرمین خودش رو روی زمین کشید و از زیر تخت بیرون اومد
فرصت رو غنیمت شمرد و نگاهی به اتاق انداخت و سریعاً از در 

های بلندی برداشت و کاله کاپشن تنش باز اتاق به بیرون رفت. گام
های مسافرخونه به هرو به روی سرش کشید. به جای آسانسور از پل

هاش به شمارش افتاده بود و هنوز حال خوبی پایین اومد. نفس
. به این شکل بود رفت. منگ بود و سرش به شدت گیج مینداشت

شد و بعد به رنگ اصلیش رنگ سیاه میکه ناگهان همه چیز هم
 .گشتبرمی

ن به ها گذر کرد و به در مسافرخونه نزدیک شد که ناگهااز تمام پله



 

 

 WWW.98IA3.IR 142 کاربر نودهشتیا منهدم_ نگین حالف
 

ی شخصی برخورد کرد و با صورتی جمع شده به اون شخص شونه
توجه به اون با سرعت بیشتری به سمت در نگاه کرد. بعد بی

 .مسافرخونه رفت و از مسافرخونه خارج شد

شخصی که تنه بهش خورده بود مسئول مسافرخونه بود. همون 
 یرت افتادهحهای آرمین یه پوشی که از رنگ چشمشخص نارنجی

 :بود، ناگهان زمزمه کرد

 .های زرد(ی لو آیز )چشم -

. از حرکت ایستاد و دستش پاهای آرمین ناگهان لرزید و سست شد
ی اتاق فس به پنجرهن-حالی و نفسرو به روی دیواری گذاشت. با بی

زل زد و از ترس پیدا شدنش توسط آیلی و سیاوش، شروع به 
ه خودش اومد زن ناگهان بهاش سرعت بخشید. حرکت کرد و به قدم

و به سمت مانیتوری که روی میزش بود، قدم برداشت. پشت 
ی گوگل رو باز کرد. درون صندلی، مقابل مانیتور نشست و صفحه

 .و سایت اول رو باز کرد ای رو سرچ کردا نگوگل عبارت ا س

SNA - آیبیسازمان همکار ا ف 

مکار هاگه واقعاً  ا ی حتیا نسدونست که سازمان ا  خوب می
های مخفی و مرتبطه و دارای پروندهآی باشه کامالً به اون بیبیاف

هایی  که از چشم تمام مردم جهان دور مونده. این رو به خوبی پروژه
دونست. به چه دلیل؟ چون مدتی درون اون سازمان مشغول به می

تر کار بود. اما به دلیل فرزند کوچیکش، شغل مادر بودن رو بیش
دردسری رو پسندید و از شغلش استعفا داد و ترجیح داد شغل بی

بپذیره تا استرس آینده دخترش هرگز به اون رجوع نکنه. به سمت 
ی اصلی سازمان به ی سایت رفت و شمارهقسمت پایین صفحه

ای نهان چشمش خورد. تلفن رو از روی میز برداشت و با دلهره
 .ک گوشش قرار دادرو نزدیی سازمان رو گرفت و تلفن شماره

 ای؟انفصل ششم: الو... سازمان اس
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بعد از پنج بوق باالخره صدایی بم از اون ور خط بلند شد. زن با 
 :که کنترلی به روی تن اون نداشت، گفت صدای تقریباً بلندی

 ای؟انالو... سازمان اس -

 :مرد گفت

 .بله، بفرمایید -

رد ها جملهاز ساللبخندی از روی مهابت زد و بعد  ای که همیشه و 
 :زبونش بود رو به زبون آورد

 !کنم یه دیو دیدمحس می -

این جمله، رمز مخفی سازمان بود و کسی جز کارمندان اصلی 
. سازمان از دنیای مخفی پشت در این جمله، هیچ خبری نداشت

 :ناگهان صدای مرد از پشت خط رسا شد و گفت

 .شنوممی -

 !ی منت، توی مسافرخونهجاساون این -

 :مرد چند ثانیه مکث کرد و بعد با تحکم گفت

 !کنیمتون اعزام میاالن تمام نیروها رو به منطقه -

سیاوش برای بار سوم در دقیقه به موهاش چنگ زد. صورتش رو 
کرد هاش پوشوند و در نزدیکی تخت آرمین اتاق رو متر میبا دست

هاش رو از روی صورتش ت. ناگهان دسو حال درستی نداشت
 :برداشت و آروم گفت

تونیم اون سازمان لعنتی رو پیدا کنیم، اگه اگه آرمین نباشه نمی -
تونیم پیدا نتونیم اون سازمان لعنتی رو پیدا کنیم پس راستین هم نمی

کنیم، اگه راستین رو نتونیم پیدا کنیم مجبوریم به ایران برگردیم، اگه 
این معنی  که توی ماموریتمون شکست خوردیم به ایران برگشتیم به 

و اگه تو ماموریتمون شکست بخوریم و بدون راستین برگردیم، 
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 !دیممون رو از دست میمقام

 :ناگهان با پا، به تخت آرمین لگد زد و با فریاد گفت

 !تا خرخره تو لجن گیر کردیم -

و دوباره به موهاش چنگ زد و به آیلی چشم دوخت. آیلی روی 
تخت کناری آرمین نشسته بود و سر به زیر انداخته بود. سیاوش با 

فرمش نشست و دیدن ریلکسی آیلی اخمی به روی ابروهای خوش
 :گفت

 کنی؟آیلی، تو اصالً عمق فاجعه رو درک می -

ی حرف سیاوش شد اما همچنان سرش رو باال نیاورد. آیلی متوجه
وده شد و با خشمش افزسابقه آیلی به سیاوش با دیدن خونسردی بی

 :صدای بلندتری گفت

کاری بهت نداره حتی تو اگه بری ایران در امانی، کسی هم هیچ -
دونی گه چر باالی چشمت اَبروئه، اما من چی؟ تو هیچ مینمی

دونی اگه بی راستین سرهنگ چه آشی واسه من  بدبخت پخته؟ می
 برگردم به ایران سرنوشتم چیه؟

رو باال برد. اما به سیاوش نگاه نکرد و به  آیلی اخم کرد و سرش
 :پنجره چشم دوخت و گفت

کار کنم سیاوش؟ تقصیر خودمون بوده، نباید تنهاش گی چیمی -
 .ذاشتیممی

سیاوش سری تکون داد. چند ثانیه مکث کرد و بعد به سمت آیلی 
رفت و کنارش روی تخت نشست. با تردید به آیلی خیره شد اما 

ای به زبون گاهش به روی پنجره بود و کلمههمچنان آیلی ن
آُورد. سیاوش دستش رو باال برد و موهای کوتاه آیلی رو به نمی

 :پشت گوشش روند و با محبت گفت

 آیلی اونی که باید زانوی غم بغل کنه منم، تو دیگه چرا؟ -
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ای از خشمش کاسته کرد به خاطر همسرش هم که شده ذرهسعی می
دونست یمباعث ناراحتی آیلی هم نشه. اما از کجا طوری، کنه تا این

تر از حدی بود که حتی بخواد به این خشم که فکر آیلی مشغول
 .العملی داشته باشهسیاوش عکس

 
 :ای گفتآیلی با تردید نگاهش رو از پنجره گرفت و با صدای گرفته

 .من میرم تو بالکن یکم هوا بخورم -

ی سیاوش، از گرفتن نگاه خیره و با گفتن این حرف بدون در نظر
روی تخت بلند شد و به سمت بالکن قدم برداشت. در بالکن رو باز 
کرد و از پشت سر بست. در همین حال، سیاوش سر به زیر انداخت 

 .و آه پر سوزی کشید

دونست توی شهری به این عظمت، به روی تخت دراز کشید و نمی
ار جنگل امیدش، توسط تونه آرمین رو پیدا کنه؟ انگطور میچه

های زرد آرمین، به آتیش کشیده شده بود و یک شبه به خاکستر چشم
 .تبدیل شده بود

ی مقابلش چشم اما در این میان، آیلی بدون هیج حرفی به منظره
ستاره، های پر از ماشین، سیاهی یک شب بیدوخته بود. خیابون

ها توان ی اینلوغی و هیاهوی مردم؛ همهشهای چند طبقه، ساختمون
 .انحراف تفکر عمیقش رو نداشتن

هایی که به سیاوش گفته بود فکر کرد، به دروغبه راستین فکر می
ی راستین تمام و کمال در کرد. هنوز در دستش بود، هنوز شمارهمی

اختیارش بود. بدون شک، بدون حضور آرمین هم این ماموریت 
 .خوردشکست نمی

دونست. سیاوش که موضوع ره رو نمیاما سیاوش که موضوع شما
دونست. تصمیم گرفت راستینی که در فرودگاه نیویورک بود رو نمی
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تمام حقایق رو به سیاوش بازگو کنه. تصمیم گرفت همین امشب با 
راستین تماس برقرار کنه و اون رو به خودش نزدیک کنه. آیلی 

خل رفتن دقایقی بیشتر در افکار خودش غرق شد و بعد تصمیم به دا
 .کرد

در بالکن رو بست و به سیاوشی خیره شد که درازکش روی تخت 
هاش رو بسته بود. به باالی سیاوش رسید و با قرار داشت و چشم

دست کمی تکونش داد و آروم اسمش رو صدا زد. اما سیاوش غرق 
 .در خواب بود و از محیط اطرافش، ناغافل بود

کول شده بود. اما ت به فردا مو، پس گفتن حقیقآیلی نفس عمیقی کشید
های آیلی گرفته بود و مطمئن باز تمام این ماجرا، خواب رو از چشم

بود قرار نیست به راحتی به خواب فرو بره. پتوی روی تخت آرمین 
 .رو بلند کرد و به روی سیاوش کشید

به سمت چمدون قدم برداشت و کنار چمدون نشست. دست به داخل 
بلندش رو پیدا کرد. دستش رو درون جیب  اون برد و لباس آبی

لباس گذاشت و تیکه کاغذی که حاوی شماره راستین بود رو از 
 .درون جیب خارج کرد

دونست تمام مکالمات و تمام به موبایل روی تختش چشم دوخت. می
بینه هایی که توسط تلفن خودش و سیاوش انجام بگیره زیر ذرهپیام

ی خود  سرهنگ بوده و بدون استهسرهنگ و افراد اونه. این خو
ها پیش اجرا شده. آیلی کالفه نفسش رو رو به بیرون شک مدت

 .اش رو به تن کردفرستاد و کاپشن بنفش موردعالقه

 همون کاپشنی که در دیدار اولش با آرمین، اون رو به تن داشت. به
سمت در رفت و با تردید به سیاوشی که روی تخت بود چشم 

ای مکث کرد اما مکث بیشتر رو جایز ندونست. به یهدوخت. ده ثان
 .راحتی در اتاق رو باز کرد و به بیرون رفت

ی همکف رو فشرد. بعد از رسیدن سوار آسانسور شد و دکمه
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پوش و آسانسور از اون خارج شد و بعد از دیدن اون زن نارنجی
 .چند فرد دیگه در کنارش، نگاهش رنگ شک و شبهه گرفت

پوش در حال صحبت با سه مردی بود که لباس سیاه و زن نارنجی
های ضدگلوله به تن داشتن. یه تفنگ بزرگ به دست داشتن و جلیفه

 کاله ایمنی به روی سرشون بود. آیلی لبخند پر استرسی زد و رو به
 :زن به انگلیسی گفت

 چه اتفاقی افتاده؟ -

شد. زن که با گفتن این حرف توجه هر چهار نفر به سمت اون جلب 
اخمی کرد و به زبون خودش چند جمله به اون سه نفر گفت که 

تر به باعث اخم هر سه نفر شد. مردی که لباسش از همه سنگین
 :زدیک شد و با لحنی جدی گفترسید به آیلی ننظر می

 .شما باید با ما بیاین -

حال به یک دیوار سفید تکیه زد. ها دویدن، بیآرمین بعد از دقیقه
-ای سست شد و به روی زمین ُسر خورد. نفسناگهان پاش لحظه

حرکت بمونه، دونست نباید مدت زمان زیادی بیزد و مینفس می
 .رهوگرنه امکان پیدا شدنش لحظه به لحظه باالتر می

تونست بیش از این نمی  هاش،ولی با وجود روند کند برگشت قدرت
ی فشار بیشتر امکان کم آورد چون یقین داشت بابه خودش فشار می

ی از حال بره. یک جسم از حال رفته و داشت توی همین کوچه
گیره و در نتیجه به راحتی پیدا ضعیف، قدرت گریز رو از اون می

 .میشه و به سازمان برده میشه

بزاقش رو قورت داد که سوزشی در گلوش باعث گره خوردن 
و در اون  کردابروهاش به هم شد. به شدت احساس تشنگی می

ی تنگ و تاریک، نه خبری از آب بود و نه کسی که باعث کوچه
 .رسیدن اون به آب بشه
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پاهاش رو جمع کرد و سرش رو به زانوهاش تکیه داد. از وضعیت 
االنش، هیچ دل  خوشی نداشت. همش در حال گریز و فرار، همش 
در حال مخفی شدن و اجتناب، اگه تا آخر عمرش به همین شکل 

اش نشست؛ به پریدههای رنگکرد چی؟ پوزخندی به لبمی زندگی
 گفت اگه هرگز َنمیره و تا ابد زندگی کنه چی؟خودش می

دونست که زندگی هاش، نامیراست. میدونست با وجود قدرتمی
ای جز این هم کردن توی چنین شرایطی بیراست، اما مگه چاره

 داشت؟

رش چشم دوخت، سیاهی سرش رو بلند کرد و به آسمون سیاه باالس
زندگیش، به سیاهی همین آسمون شده بود. سرش رو چرخوند و 

ون رو از نظر گذروند. زیرلب با همون تک اجزای آسم-تک
 :پوزخندی که به لب داشت، لب زد

شب اول ماهه و حتی خبری هم از ماه نیست. دیگه چه چیزی  -
 تونست باشه؟بدتر از این می

؛ نگاهش رو از آسمون ش احساس کردحضور چیزی رو در کنار پا
برداشت و به موجود مقابلش سوق داد. یک سگ خیابونی که 

هاش به رنگ بود و چشمهاش زل زده بود. کرمیحرکت به چشمبی
ی بزرگی داشت و زبونش رو به بیرون رنگ مشکی بود. جثه

 .انداخته بود

 تر شد وهاش شد که سگ نزدیکآرمین با تعجب خیره به چشم
ای بویید و آرمین ذرهسرش رو خم کرد. شلوار و پای آرمین رو می

اختیار دستش رو بلند کرد و . ناگهان آرمین بیشداز تعجبش کم نمی
 .به روی سر اون کشید

لیسید و آرمین به ی آرمین رو میسگ ناگهان خیز برداشت و گونه
. با تعلل به نما دستی به سرش کشیدخنده افتاده بود. با لبخندی دندون

 :گفتاون خیره شد که صدای دختری رو شنید که با فریاد می
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 ا کسوس، ا کسوس کجایی؟ -

آرمین با شنیدن صدای اون دختر ناگهان از روی زمین بلند شد. 
سگ پارسی کرد و تن اون دختر از پشت دیواری نمایان شد. دختر 

 :توجه به آرمین به اون سگ چشم دوخت و با خنده گفتبی

 !جاییاکسوس تو این -

سگ دوباره پارسی کرد و به سمت دختری دوید که تنها پنج متر با 
آرمین فاصله داشت. آرمین با دیدن اون دو که غرق در مهرورزی 

گفت: حتی بودن، پوزخندی زد و سر به زیر انداخت. با خودش می
 !سگ نشدم که یه ذره بهم محبت هدیه بدن

مخالف قدم برداشت که صدای اون راهش رو کج کرد و به سمت 
 :دختر رو از پشت سر شنید

 !آقا، صبر کنین -

آرمین با تعجب برگشت که دختر رو در یک قدمی خودش دید. اون 
ای های قهوهساله بود و رنگ چشمدختر شبیه به دخترهای هیجده

داری داشت که ها نبود و موهای خرمایی موجداشت. شبیه اندونزی
 .یدرستا کمرش می

ای که اون ی کمرنگی در ذهنش پدیدار شد. خاطرهای خاطرهلحظه
و ررو به یاد شب اولی انداخت که با آیلی آشنا شد. تهدید آیلی اون 

مجبور به دزدیدن سیگار کرد و نبود جای خواب، اون رو مجبور به 
 .ی آیلی کردخوابیدن در خونه

ان احساس فقط یک شب بود و هزاران دردسر و مخمصه. ناگه
خطر کرد و تا خواست دختر حرفی بزنه روش رو برگردوند. پا تند 

کردن اون دختر با همون حال « آقا، آقا»کرد و بدون توجه به 
 .هاش کردنامیزان، شروع به تند کردن قدم

*** 
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آفتاب در حال نوازش صورتش بود. نور تندی که به چشماش شالق 
روی هم شد و در آخر تسلیم هاش به کشید باعث فشرده شدن پلکمی

شبش رو باز کرد. کمرش رو از روی   های همرنگنور شد چشم
تخت جدا کرد و پتو رو از روی خودش کشید. به اطرافش نگاهی 

 .کرد دیشب به این راحتی به خواب رفته باشهانداخت. باور نمی

ناگهان با یادآوری اتفاقات دیشب آه از نهادش بلند شد و از جا 
. آروم به سمت در کشویی رفت و با دیدن تخت خالی دو برخاست

ار نفره، اسم آیلی رو با تعجب لب زد. در بالکن رو باز کرد و این ب
 .با صدای بلندتری آیلی رو صدا زد؛ ولی کسی پاسخگو نبود

های سرد و ظهرهای مایل به خنک داشت. سیاوش اندونزی شب
برداشت و اون رو تن کرد سریع از داخل چمدون کاپشن سبز رنگی 

های اسپرت مشکیش رو پوشید و به و باشتاب در رو باز کرد. کفش
های مسافر خونه با تندی گذر ها رفت. از پلهسرعت به سمت پله

تک اجزای -هاش به روی تککرد و صدای کوبیده شدن کفش
 .کردای، صدای مهیب و بلندی رو ایجاد میهایی با سنگ نقرهپله

ها که رسید با تصور به اینکه شاید آیلی پیش مسئول پله به اتمام
مسافرخونه رفته باشه به سمت اون میز نارنجی رنگی رفت که 

جا، اون رو دیده بود. هر دو کف نخستین بار در ولد ورودش به این
 :دستش رو به روی میز گذاشت و گفت

 سالم، ببخشید، شما همسر منو ندیدین؟ -

ابروهای اون زن نشست. به نظر سیاوش اون ناگهان اخمی به روی 
زن تغییر کرده بود. اون لباس نارنجی زیبا با یک لباس سفید یک 

ایش اون مهربونی های قهوهدست، تعویض شده بود و دیگه چشم
سابق رو نداشت. سیاوش که اخم زن رو دید و جوابی از جانبش 

 :نشنید با کالفگی و فریاد گفت

 شین؟رف من میخانم اصالً متوجه ح -
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 :ی محکم زد و گفتبه روی میز چندین ضربه

 میگم زن من رو ندیدی؟ -

ها مکث آروم سری تکون داد اخم زن پر رنگ تر شد. بعد از ثانیه
 :و گفت

 .چرا، دیشب دیدمش -

ی میز سیاوش با شنیدن این حرف آروم تر شد و شکمش رو به لبه
میز گذاشت. با  رویهاش رو به هم گره زد و تکیه داد. دست

 :صدایی که تنش پایین تر شده بود و گفت

 خب، االن کجاست؟ -

 :زن چشماش رو ریز کرد و گفت

 .بردنش -

لرزید ای که مینگاه سیاوش رنگ و بوی تعجب گرفت. با حنجره
 :گفت

 ک... کیا بردنش؟ -

زن سرش رو به زیر گرفت و نگاهش رو به مانیتور روی میز 
چیزی رو تایپ کرد و بی توجه به نگاه خیره دوخت. با کیبورد 

 :سیاوش گفت

 .ایانمامورهای سازمان اس -

اش تپید و تنها با گفتن این حرف قلب سیاوش بیشتر در سینه
 .خورده به اون زن خیره شدیکه

نهانی در وجودش شکل گرفته بود. از حال سیاوش خبر  استرس
 ه االن هم کجاست خبرکنداشت، از مکان آرمین خبر نداشت، از این

. سرش رو به بلند کرد و دور و اطرافش رو از نظر نداشت
 .گذروند

یه اتاق معمولی که تنها یه میز آبی و یه صندلی داشت. شبیه اتاق 
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 .های بازجویی بود با این تفاوت که ظاهری مدرن داشت

های دار آبی، هارمونی خوبی رو با پارکتهای طرحکاغذدیواری
کردن. ولی این اتاق، دریغ از یه پنجره بود! اگه ایجاد می چوبی تیره

پنجره بود شاید با وجود نور خورشید، این اتاق به زیباترین شکل 
 .شد. در اتاق باز شد و جاناتان وارد شدممکن تبدیل می

نداشت ولی شخص دوم وارد شده، استرس  آیلی با جاناتان آشنایی
 !ردنهانش رو تبدیل به استرس عیانی ک

راستین با دیدن آیلی سرش رو به  با دیدن راستین از جا بلند شد.
زیر انداخته بود و اخم بزرگی روی ابروهاش جاخوش کرده بود. 

انداخت، نگاهش رو به آرمین سوق داد.  جاناتان نگاه گذرایی به آیلی
 :اش گشید و گفتدستی به روی شونه

 !کار کنیدونی چیخودت می -

جاناتان سری تکون داد و جاناتان از  نگاه کردن بهراستین بدون 
کنارش گذر کرد و از اتاق بیرون رفت. راستین نگاهش رو به آیلی 

 .دوخت و آیلی روی صندلی نشست و نگاه از اون گرفت

راستین روی صندلی  مقابل آیلی نشست و بهش خیره شد. اما آیلی 
 وآهی کشید دزدید. راستین ن میهاش رو از راستیهمچنان چشم

ها رو به عقب روند. دستی به موهای مشکی رنگش کشید و اون
 .آیلی زیرچشمی حرکاتش رو زیر نظر داشت

هاش رو، رو راستین یه لباس سفید آستین بلند به تن داشت که آستین
فرمش از دید آیلی دور نمونده به باال تا زده بود و بازوهای خوش

تونست به جای سیاوش، اقعاً میکرد که آیا وبود. به این فکر می
 همسر راستین باشه؟

افکار ذهنش رو پس زد، فکر کردن به این موضوعات کار درستی 
 !نبود. مقایسه کردن سیاوش و راستین هم، کار درستی نبود
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آیلی سرش رو بلند و »وقتی یه شخصی بهت دروغ بگه...  -
 نی؟ککارش میچی« های ریز شده ادامه داد:راستین با چشم

اون با آیلی رو فهمیده بود. به  یی سیاوش و رابطهراستین قضیه
های خودش قول داده بود اگه آیلی انکارش کنه و بخواد دروغ

 ...بیشتری بگه اون رو

 .کنمام رو باهاش قطع میرابطه -

ی افکارش با این حرف آیلی از هم گسیخته شده راستین که زنجیره
که حرف آیلی اون حرفی نبود که در ینبود. لبخند محوی زد و از ا

بینی کرده بود تو دلش خوشحال بود. اما با این وجود ذهنش پیش
 :اش قفل کرد و گفتهاش رو به روی سینهدست

ات رو تونم رابطهی زمانی خاص، من میبه نظرت در این لحظه -
 با خودم قطع کنم؟

ده بود. زل زهای چوبی زیر پاش رکتحرف به اون پاآیلی تنها بی
حرفی برای گفتن نداشت و دیگه جای چیزی برای انکار نبود. تنها 

 .شکستروح رو میگیر این اتاق  بیراستین بود که سکوت نفس

 آرمین، کجاست؟ -

دونست های راستین مواجه شد. میآیلی سرش رو بلند کرد که با اخم
، کجاست دونه آرمینگفت نمیآرمین کجاست؟ نه! اگه به راستین می

 !گفت، نهکرد؟ با خودش میراستین باور می

راستین که از سکوت آیلی به حجم خشمش افزوده شده بود. با 
 :صدایی هر چند آروم ولی جدی گفت

خوام حرفی جز شمارم آیلی و باید بدونی که اصالً نمیتا سه می -
 !حقیقت از زبونت بیرون بیاد

قتی بیش از حد عصبی شناخت. وهای راستین رو میاین شمردن
شمرد. سرش طاقتی بیش از اندازه تا سه ثانیه میشد به خاطر کممی
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رو بلند کرد و بهش چشم دوخت. مطمئناً حرف بعدیش حس خوبی 
داد. ولی واقعیت بود و همون واقعیت رو با اطمینان به راستین نمی

 :خواستتمام به زبون آورد، همون چیزی که راستین می

 !دونم کجاستمن نمی -

ای عصبی سر داد و آیلی این رو آرامش قبل از طوفان راستین خنده
هاش رو به روی میز گذاشت و کمی به دونست. راستین دستمی

 :جلو، مقابل آیلی خم شد و گفت

 !جواب ندادن این سوال باعث کشتنت میشه -

 :هایی که در ثانیه خیس شده بود، گفتولی آیلی با چشم

 !کنهترم میکه من رو نکشه مطمئناً قویولی چیزی  -

 :و راستین اخمی کرد و با شتاب گفت

 خوای قوی بمونی؟تا کی می -

 :آیلی سر به زیر انداخت و با صدایی پر از بغض گفت

 !تا هر وقت که بشه -

هاش رو بست و ی چپش چکید. راستین چشمو اشک اول از گونه
باخت. قطره اشک آیلی، رنگ مینفس عمیقی کشید. نباید با دیدن یه 

جوره مال اون نبود و با وجود سیاوش، هرگز مال آیلی دیگه هیچ
ی توجه به گریهاش رو باز کرد و بیهای بستهشد. چشماون نمی

 :صدای آیلی ادامه دادبی

 ...اگه همین چند ماه پیش -

 :و با به یاد آوردن چیزی گفت

روز پیش که از وجود سیاوش نه، چرا راه دور بریم؟ همین چند  -
ریختی طوری اشک میهام و همیناومدی جلوی چشمخبر نداشتم می

گرفتم که تمام صفرهای دنیا درونش باور کن حس عددی رو می
ای هم برام ذره« پوزخندی زد و گفت:»ضرب شده. ولی االن... 
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قابل اهمیت نیستی! نه تنها قابل اهمیت نیستی بلکه به درد بخور هم 
 ...دونی که من چیزهای به درد نخور رونیستی و می

 :ی کوچیکی کشید و گفتبا انگشت اشاره روی میز دایره

ی ترین نقطهدایره بودنشون رو توی زندگیم، تبدیل به کمرنگ -
 !کنمزندگیم می

و با گفتن این حرف از جا برخاست و تصمیم به ترک اتاق کرد. اما 
ی رو از راستین داشت سر برگردوند و آیلی که انتظار چنین رفتار

 :گفت

راستین من رو قضاوت نکن، با ندونستن هیچ چیزی همه چیز رو  -
برای خودت تحلیل و تفسیر نکن! باور کن با سیاوش بودن رو 

خواستم ولی با رفتن تو از ایران همه چیز عوض شد. سیاوش نمی
اتم اهمیت ذاشت، بیشتر از تو به روحیبیشتر از تو برام وقت می

 ...دمورزید و من فکر کرداد، بیشتر از تو بهم عشق میمی

 :و راستین با فریاد گفت

 که بیشتر از من دوست داره نه؟ -

و صدای آیلی درون وجودش خاموش شد. فریاد بلند راستین اون رو 
اومد، اون رو مثل بیدی که به همراه هر باد کوچیکی به لرز در می

اما امروز برای راستین، زمان مناسبی برای  به لرز انداخته بود.
هایی رو که به خاطره ها و دردهاش نبود. چه سختییادآوری سختی

ها رو با آیلی تحمل کرده بود و آیلی چه کور، که تمام اون سختی
لیاقت، که تمام عشق راستین رو به طور چشم ندیده بود و چه بی

فکر خود  راستین بود و کامل به فراموشی سپرده بود. این هم طرز 
شد. درست مثل وقت پشیمون نمیاون از طرز فکرش، خب هیچ

 !همیشه
 :ها تنها یک جمله رو به زبون آورداما با وجود تمام این حرف
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 .ولی من تورو بیشتر از خودم دوست داشتم -

ی اتاق به پایین کشیده شد و در بسته شد. تنها فعل آخر و دستگیره
های شد. اشکصدایی اکو شده تکرار می در گوش آیلی مثل

 :ساختگیش رو پاک کرد و با پوزخند گفت

ت داشتم؟  -  داشتم، نه؟« نمایی گفت:و با لبخند دندون»دوس 

و لبخند در کسری از ثانیه از روی لباش پاک شد. با وجود تمام 
کرد. سیاوش ارتباط تنها به یک چیز فکر میهای راستین بیحرف

 بود؟االن کجا 

سیاوش به روی نیمکت های خالی پارک نشسته بود. خورشید آفتاب 
سوزانی داشت اما سایه، بادهای سرمابخشی رو به سیاوش 

دونست حتی باید دونست مکان سازمان کجاست، نمیبخشید. نمیمی
به چه شکل پیداش کنه! به آرمین برای پیدا کردن سازمان امید 

 ا بود؟داشت؛ اما االن اصالً آرمین کج

هاش آهی کشید و با سردرگمی و بالتکلیفی سرش رو مابین دو دست
گرفت و آرمین پشت درختی در نزدیکی اون، بهش خیره شده بود. 

ای رو برای خوابیدن سراغ داشت؟ از جز پارک، مکان دیگه
های تکراریش خسته شده بود ولی آیا راهی هم داشت؟ انتخاب

و با شتاب سرش رو باال برد سیاوش سنگینی نگاهی رو حس کرد 
مقدمه به پشت درخت برگشت. سیاوش اسم آرمین رو که آرمین بی

لب زد و سریعاً از روی نیمکت بلند شد و به درختی که آرمین پشت 
 .اون مخفی شده بود دوید

بازی خودش لعنتی فرستاد و شروع به دویدن کرد. آرمین به ضایع
ترین پارک به نزدیک با خودش گفت، مجبور بود شب رو درون

مسافرخونه سر کنه؟ مجبور بود با دیدن سیاوش پشت درخت قایم 
شه تا حالش رو بررسی کنه؟ که سردرگمیش و نبود آیلی رو در 

 کنارش متوجه شه و دلیلش رو پیدا کنه؟
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رو با درد به روی زمین با گیر کردن پاش به جدول بزرگ پیاده
زد. آرمین با درد نفس می-نفسافتاد. سیاوش به اون رسیده بود و 

پای راستش رو با دو دست گرفت و ناگهان شروع به خندیدن کرد. 
سیاوش عصبی کاپشن مشکیش رو کشید و کنارش روی زمین 

 :نشست و با فریاد گفت

 ه اتفاقاتی افتاده لعنتی؟چدونی با رفتنت می -

وش رو سیاهاش بیشتر خندید و خندهاما آرمین تنها با صدایی بلند می
ی کاپشن رو بیشتر به سمت خود کرد. سیاوش گوشهخشمگین می

 :کشید و با فریاد ادامه داد

 دیدن بدبختی ما برات خنده داره؟ -

اما آرمین از خنده به ریسه رفت و کنار پای سیاوش به روی زمین 
دراز کشید و دستش رو به روی دلش گذاشت. سیاوش با بهت تنها 

های خنده بود آرمین با صدایی که توش ته مایه به اون خیره بود که
 :گفت

 !د...دست خودم نیست -

هایی که در اثر و از حالت خوابیده خارج شد و نشست. اشک
ی چشمش جمع شده بود رو با پشت دست پاک خندیدن زیاد گوشه

 :کرد و با لبخند بزرگی گفت

 پس آیلی کجاست؟ -

ی ابروهاش نشسته به رو های آرمین اخم بزرگیسیاوش که از خنده
 بود؛ بدون نگاه کردن به آرمین، آروم و با صدایی مملوء از تعالم

 :گفت

 .مامورهای سازمان بردنش -

العمل آرمین رو بررسی کنه اما و سرش رو بلند کرد که عکس
آرمین با همون نیش باز شده بهش خیره شده بود. لبخند  بزرگ روی 
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همخوانی نداشتن و همین باعث اش زدههای بهتهاش با چشملب
شکاک شدن سیاوش به آرمین شده بود. ناگهان آرمین دوباره بلند زد 
زیر خنده؛ انگار که سیاوش جوک قشنگی براش تعریف کرده باشه. 

کرد. در این های بلندش توجه هرکسی رو درپارک جمع میخنده
 :میون سیاوش متعجب گفت

داره؟ بگو تا  من انقدر خنده یعه جملهچه بالیی سرت اومده؟ چی -
 !ما هم بخندیم

های آرمین خبر نداشت! اصالً از عادی سیاوش که از برگشت قدرت
دونست های ماوراییش هم خبری نداشت. نمینبودن آرمین و قدرت

هاش، دوباره های آرمین دست خودش نیست و با بازگشت قدرتخنده
اره احساساتی چون کنترل تمام احساساتش از دستش خارج شده. دوب

شادی، غم، خشم، ترس و... در مغزش مختل شده و امکان نداره به 
ده ها با همون خنی اینشکلی کنترلشون کنه. اما باتوجه به همههیچ
 :گفت

 جوری بردنش؟چه -

 :سیاوش با همون اخم بزرگ پاسخ داد

مسئول مسافرخونه بهم گفت، گمونم اون هم جزوی از خود  -
 !سازمان باشه

هاش قرار اش قطع شده بود و تنها لبخندی به روی لبآرمین که خنده
های لباسش رو تکون داشت از روی زمین بلند شد و با دست خاک

 :داد. دستش رو به سمت سیاوش دراز کرد و گفت

 !بلند شو بریم عشقت رو پیدا کنیم سوپرمن -

با شد سیاوش که از لحن سرخوش آرمین هیچ چیزی رو متوجه نمی
تردید دستش رو گرفت و به کمک آرمین از روی زمین بلند شد و 

 :پرسشگرانه گفت
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 طوری قراره پیداش کنیم؟چه -

 :و آرمین با همون لبخند گفت

 !ریم سر وقت اون زن پرتغالیهمی -

کاله کاپشن خودش رو بیشتر به روی سرش کشید و رو به  آرمین
اه کردن به اون بود سیاوشی که با نگاهی عاری از حس در حال نگ

 :گفت

 !ببین، اول تو میری داخل بعد من پشت بندت در میام -

کاری اش رو از دیوار گچی گرفت. دیوار خوب گچسیاوش تکیه
نشده بود و با ذرات ریزی که داشت باعث سوزش کمر سیاوش شده 
بود. سیاوش روی یکی از آجرهای سنگی کنار دیوار نشست. انگار 

گاه خوبی قایدش شده بود. سیاوش به گاه، نشیمنتکیهبه جای 
 :دادهمچنان ادامه می رمیناعتنا بود و آهای آرمین بیحرف

های خوره فیلمات میبینی یا نه ولی به چهرهدونم فیلم مینمی -
های پلیسی همیشه چی دونی داخل فیلمپلیسی زیاد دیده باشی! می

 هست؟

 :ون داد که آرمین گفتتک« چی»سیاوش سری به معنی 

ببین « با دست به سیاوش اشاره کرد و گفت:»خب معلومه تفنگ!  -
ست، یه فیلم پلیسی اگه توش تفنگ نداشته باشه که دیگه فیلم پلیسی نی

 !فیلم کودکه

ای موهای مشکیش رو خاروند و با دست اش ذرهبا انگشت اشاره
 :چپش پهلوی چمش رو گرفت و با ژست خاصی گفت

ذوقی هستی از روی انفاق یه ی بیال چون شاگرد و شنوندهحا -
 !پرسمسوال دیگه ازت می

توجه به اون سیاوش آهی کشید و سر به زیر انداخت اما آرمین بی
 :ادامه داد
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 های پلیسی زیاد دیده میشه چیه؟دومین چیزی که توی فیلم -

 :سیاوش ناگهان سرش رو بلند کرد و گفت

با « آرمین اخم عمیقی کرد و گفت:»ل تو؟ دستیارهای خنگی مث -
نه « و سیاوش لب زد:»کی بودی گفتی خنگ سوپرمن قالبی؟ 

 !طوری نمیشهاین

هاش رو به روی پاهاش کشید و با و با گفتن این حرف محکم دست
شتاب از روی اون تیکه آجر بلند شد. مقصد مسافرخونه رو پیش 

 :گفتگرفت و آرمین سریعاً در راهش مانع شد و 

های مشترکی داریم و توی این راه ببین، ما هردوتامون هدف -
های مشترکی برداریم. چون در واقع هر دو مشترک، باید قدم

ناگهان آرمین حرفش رو قطع کرد و »شریک و دارای شراکتیم 
هاش استفاده خانوادهی مشترک و همخیلی از کلمه« سوالی گفت:
 کردم، نه؟

ربط های بیی تکون داد و در جواب حرفاما سیاوش با تاسف سر
 :آرمین گفت

زنی؟ های الکی و مسخره میآرمین تو چرا انقدر امروز حرف -
بینم که سه می IMDB یی با نمرهکنم دارم یه فیلم کمداحساس می

 !ترین شکل ممکنهترین و بی مزههاش، به ضعیفدیالوگ

 :اما آرمین با خنده گفت

 !نیستگفتم که، دست خودم  -

اما سیاوش که درکی از این حرف آرمین نداشت با دست اون رو 
پس زد و دیگه مخفی شدن در پشت مسافرخونه رو جایز 

دونست. االن تنها فرق سیاوش و آرمین این بود که سیاوش تنها نمی
رفت اما هوشی، به نجات همسرش میبا اکتفا به یک محلول بی
ای ریزیبرنامه رفت. نقشه ومیریزی جلو آرمین با نقشه و برنامه
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اش به خواست سیاوش از اون خبردار بشه. اما نقشهکه فعالً نمی
ی شروع رو شدن با مسئول مسافرخونه، به راحتی دکمهمحض روبه

 .خورهمی

های پلیسی دستیارهایی که خودشون رو خنگ دونی توی فیلممی -
 موثرن و درواقعها نشون میدن درواقع خیلی توی عملیات و نقشه

 ها اند؟ترین شخصیتجزو باهوش

صدایی زد. جلوتر از آرمین در حال حرکت سیاوش پوزخندی بی
دید اما سیاوش به این بود و مطمئناً آرمین اون پوزخند رو نمی

 :کاربرد بسنده نکرد و گفتپوزخند بی

ریزن ها رو به هم میدستیارهای خنگ تا آخر فیلم خنگن. یا نقشه -
ها آخر فیلم اشتباهی جای گروگان دزدیده میشن و بیشتر وقت یا

 .میرنمی

 !چون فداکارن -

 :گفت اما سیاوش سرش رو برگردوند و

 !نه، چون خنگن -

هاش نداشت و سیاوش ای برای ادامه دادن حرفآرمین دیگه انگیزه
ای  آرمین به حدی، خوشحال شده بود. سیاوش با از سکوت چند ثانیه

به در ورودی مسافرخونه اون رو باز کرد و آرمین با سری رسیدن 
به زیر انداخته شده پشت بندش وارد مسافرخونه شد. مسئول 

مسافرخونه با صدای باز شدن در سرش رو بلند کرد و به قامت بلند 
سیاوش چشم دوخته بود و حواسش به شخص پشت سرش نبود. با 

 :تندخویی گفت

 کنی؟کار میجا چیاین -

دستش رو درون جیب شلوار  توجه به حرف زن،ا سیاوش بیام
هوشی رو به اسپرت مشکیش کرد و دستمال حاوی از محلول بی
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ای به روی میز خم شد تا با َسُبع حمله کنه اما بیرون آورد. ذره
سرش، تمام مکانیسم دفاعیش رو به خطر انداخته صدایی از پشت

 :گفتبود. صدایی که می

 !وشکله، یه نگاه به عمو کنه ی پرتغال خ -

زن با تعجب نگاهش رو به آرمین سوق داد اما نگاه سردش ناگهان 
با دیدن آرمین پر از شگفت و ناباوری شد. سیاوش با نگاهی 

زده سرش رو به سمت آرمین برگردوند اما آرمین با لبخندی خشم
های اون زن خیره بود. ناگهان زردی شبیه به پوزخند تنها به چشم

هایی به رنگ هاش تبدیل به رنگ خاکستر شد و اون چشمنبیه چشمع
ای اون زن نفوذ کرد. ناگهان دست های قهوهخاکستری، تا عمق چشم

 .حس شد و غیرمنتظره به روی زمین افتادو پاهای زن بی

های آرمین رو با چشم دیده بود؛ سریعاً سیاوش که تغییر رنگ چشم
فوری دو انگشتش رو به روی گردن با ترس از روی میز پرید و 

زن گذاشت و نبضش رو گرفت. با حس نبض قلب اون زن به روی 
های سرد و خشکش، دستش رو از روی گردن اون برداشت انگشت

 :و با حیرت رو به آرمین گفت

 کار رو کردی؟طوری اینچه -

ای باال انداخت و به سمت آسانسور اما آرمین خوش ذوق شونه
 :فت و با صدایی جدی اما به قصد شوخی گفتمسافرخونه ر

 !مزودتر پرتغالمون رو بیار تا تو رو هم تبدیل به بلوبری نکرد -

منظور از بلوبری، رنگ لباس آستین بلند سیاوش زیر کاپشن 
ی بلوبری نبود. شباهت به میوهسبزرنگش بود که واقعاً رنگش، بی

های کن ساقهگوشهای حرف با دیدن اون حرکت از آرمین، مثل بچه
هر دو پای زن رو گرفت و به سمت آسانسور کشید. زن جورابی 
مشکی به روی پاش بود و از کشیدن شدنش به روی زمین کامالً 
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 .خبر بود و در خواب عمیقی فرو رفته بودبی

سیاوش زن خوابیده رو تا درون آسانسور کشید و آرمین کلیدی رو 
ن رو در هوا قاپید. آرمین به سمت سیاوش پرت کرد که سیاوش او

 :چشمکی زد و گفت

طیل این کلید رو از کنار مانیتور برداشتم. برو مسافرخونه رو تع -
 !کن تا مزاحم نداشته باشیم

سیاوش سری تکون داد و سریعاً از آسانسور به بیرون رفت. آرمین 
ی بلندش رو، شنوی  سیاوش به خنده افتاده بود و خندهاز این حرف

سیاوش بعد از گذر دو دقیقه کرد.نما حفظ میندی دندونپشت لبخ
 :تهمراه با دو کلید وارد آسانسور شد. کلید دوم رو باال گرفت و گف

 !یه اتاق مجانی داریم -

ی اون کلید رو ای که به روی کلید بود؛ طبقهآرمین از روی شماره
 ی سوم رو فشرد. در آسانسور بسته شد وی طبقهحدس زد و دکمه

آرمین با لبخندی پیروزمندانه به سیاوش چشم دوخت و سیاوش با 
 .لبخند، سری از روی تحسین تکون داد

آسانسور ایستاد و آرمین جلوتر به بیرون رفت و سیاوش در حال 
کشیدن اون به روی زمین بود. آرمین کلید رو درون قفل چرخوند و 

ت سرش در باز شد. زودتر درون اتاق رفت و سیاوش از پشت پش
 :گفت

 طور اون کار رو کردی؟خداوکیلی، چه -

حرف کاپشنش رو که درواقع همون کاپشن سیاوش بود رو آرمین بی
به فضای اتاق چشم  از تنش در آورد و به روی مبل پرت کرد.

 .دوخت. این اتاق، اتاق نبود؛ بلکه یک سوییت مجزا بود

خواستم اون دستماله هوشش کردی! من میهات بیقشنگ با چشم -
رو جلوی دهنش بذارم ولی تا به خودم اومدم دیدم نه، تو بدون 
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هایی با هات ناکارش کردی! شنیده بودم آدمدستمال زدی با چشم
ها مستند ازشون دیده های ماورایی وجود دارن و نزدیک دهقدرت

مون هم ه بودم که دیگه آرمینبودم، فقط خود واقعیش رو ندید
هاش رو به سمت آسمون گرفت و گفت: ماورایی در اومد! و دست

 !خدا من دیگه همه چی رو دیدم، منو بیار پیش خودت خالصم کن

سیاوش زن رو با داخل آورد و در رو بست. آرمین هم خودش رو 
اش در درون رنگ انداخت. انگشت اشارهبه روی مبل خردلی

ی ها رو به وسیلهطور که اونزی کلیدها کرد و همونی فلدایره
 :ها، با خنده گفتی تلفظ مسیحیچرخوند با شیوهانگشتش در هوا می

 ا مین )آمین( -

اش در این چند دقیقه به طور کامل پر شدهسیاوش انگار، فکر اشغال
ای آرمین نشست و با تدقیق نفرهکشیده و رفته بود. کنار مبل تک

 :هاش انداخت و گفتچشمنگاه به 

 !هات از زرد، شده خاکستریرنگ چشم -

آرمین چرخش کلیدها رو متوقف کرد و متفکر و خیره به زمین که 
 :با سرامیک سفیدی تزئین شده بود، گفت

قدر دوست ندارم. ولی نترس بعد از خودمم رنگ زردش رو اون -
 ! بودهی دیگه دوباره همون زردی میشه که قبالً گذشت چند دقیقه

 سیاوش اما با تعجب گفت؛

دونستی وقتی رنگ رنگ زردش رو دوست نداری؟ اصالً می -
 !های مارول میشی؟هات زرده شبیه قهرمانچشم

ی باالیی بار آرمین اخمی کرد. دست راستش رو به روی دستهاین
 :های ریز شده گفتمبل تکیه داد و با چشم

هام و مسائل مربوط به من چشم ببینم، اصالً تو از کی تا حاال به -
 مند شدی؟عالقه
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 !مند بودممن از همون اول بهت عالقه -

آرمین با تفکری ساختگی سری تکون داد و سیاوش اما برای 
 :تضمین اعتماد آرمین ادامه داد

 های پلیسی بود؟ببین همون فیلم -

 خب؟ -

علمی/تخیلی هم لیسی ژانرش ها در کنار پخب حاال اگه اون فیلم -
های فضایی میاد رو کار یا یه آدم با قدرتباشه همیشه یا یه آدم

ها ها خیلی بزرگ باشه اونماورایی، حاال وقتی دشمن  هر دوی اون
کنن! حاال یه پلیس خوشتیپ و یه مرد یا زن با همدیگه همکاری می

 هاشون رو لَتزنن تمام دشمنتر در کنار هم، میماورایی  خوشتیپ
شینن پا رو پا کنن. بعد زمانی که دنیا رو نجات دادن میو پار می
 .خورنقهوه می

 :ر داد و گفتسای ساختگی بلندی اما آرمین خنده

ولی « ای قطع شده گفت:و ناگهان با خنده»صاری سیا سوپرمن  -
 !من تا حاال تو زندگیم چنین فیلمی ندیدم

 :اما سیاوش با عجب گفت

 ! stranger things بابا همین سلایر طور ندیدی؟چه -

ای ندیده های دیگههای قدیمی دکتر هری فیلماما آرمین که جز فیلم
 :بود به درون افکار سیاوش دستبردی زد و گفت

 !های اون سلایر که بچه بودنی شخصیتاما همه -

داد اما آرمین ی توجیح کردن آرمین ادامه میسیاوش به ادامه
هاش، درون ذهن اون در حال کاویدن بود. حرفتوجه به بی

تر اون خاطرات پر رنگش رو زیر و رو کرد و به خاطرات قدیمی
 رسید. اما ناگهان نگاه از اون گرفت و نفس عمیقی کشید و آروم لب

 !ستکنندهزد: زندگیت هم خب مثل خودت کسل
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 :سیاوش که حرف آروم آرمین رو نشنیده بود پرسشگرانه گفت

 گفتی؟چی  -

آرمین سرش رو به سمت سیاوش برگردوند و سیاوش ناگهان متحیر 
 :هاش خیره شد و گفتبه چشم

 !هات مشکی شدهآرمین، چشم -

 
میشد اگه با استفاده از هر این چیز به ذهنش خطور کرد که واقعاً چی

شد؟ هاش از رنگی به رنگ دیگه تبدیل نمیوقت چشمقدرتش هیچ
هاش نادیده گرفت و از روی مبل بلند شد. تعجب سیاوش رو از چشم
دونست و تصمیم گرفته بود زودتر اون حرف زدن رو صالح نمی

تر به حرف در بیاد و مکان سازمان هوش بیاره تا سریع زن رو به
 :ی پای زن رو کشید و رو به سیاوش گفتها لو بده. ساقهرو به اون

 !بیا کمکم کن تا روی یه چیزی ببندیمش -

وش سری تکون داد و سریعاً به کمک آرمین شتافت. بعد از سیا
ی نفرهها سختی باالخره اون زن با نوار چسب به مبل تکدقیقه

خردلی چسبیده شده بود و حسابی توسط سیاوش و آرمین تنش به 
کاری شده بود. سیاوش چسب نواری رو به روی روی مبل چسب

 :زمین انداخت و گفت

 هوشش کنیم؟ طور بهخب، حاال چه -

 :آرمین با تعجب به سیاوش چشم دوخت و گفت

چی شده در کسری از ثانیه تو شدی آرمین خوکچه و من شدم سیا  -
 سوپرمن؟

 :سیاوش اخمی کرد و گفت

 منظورت چیه؟ -

 :اما آرمین همچنان با خنده ادامه داد
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که همش در حال دستور دادنی  کن شدی، توییگوشدونم حرفنمی -
منتظره دستور منی، پرحرف شدی، پر شور شدی، ببینم  االن دیگه

 نکنه اشتباهی جای این پرتغالیه تو رو عجی مجی کردم؟

اخم سیاوش پر رنگ شد و مثالً به جلد سیاوش جدی برگشت و 
 :گفت

خواد یه جاهایی پرحرفی کنم و شوخی کنم تا خب منم آدمم، دلم می -
 !این همه یبس و عبوس نباشم

 :ی چپ سیاوش گذاشت و گفتش رو به روی شونهآرمین یه دست

. حسهحس رو هر کاری کنن عبوس و بیآخه آدم عبوس و بی -
رو نمیاد. تو انگار از ی خندهجدی میگم سیا، بهت لحن شوخ و قیافه

 !همون اول یبس شده به دنیا اومدی

 :اش پس زد و گعتسیاوش دست آرمین رو از روی شونه

 !اشاخالق باشیم اینم شد نتیجهبار شد خوش خیال بابا، یهبی -

 !اد فرزندماخالق بودن بهت نمیخب آخه خوش -

ی آرمین رو تکرار کرد و با مسخرگی اداش رو در سیاوش جمله
های آرمین نشست و آرمین سرش رو آورد. لبخندی هم به روی لب

. دو دستش رو مشت کرد و به صورت به سمت زن متمایز کرد
مشتش رو   مقدمهی زن گرفت. ناگهان بیمقابل گردن افتادهگارد 

ی زن کوبید که صدای فریاد زن بلند شد. بلند کرد و محکم به گونه
 :تشده آرمین رو هل داد و گفسیاوش عصبی

 زنیش؟طوری میبابا چته چرا این -

 :اما آرممین مظلومانه دو دستش رو باال گرفت و گفت

 !بیارم خب خواستم به هوششخب می -

 زنن به نظرت؟با زدنش؟ زن جماعت رو می -

هاش رو پایین آورد و با لبخندی که دوست نداشت به اما آرمین دست
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اش مجبور بود شدههاش باشه اما به اجبار احساسات مختلروی لب
 :تحملش کنه، گفت

عه ولی با دادن آیلی به دست اون این درسته همجنسه آیلی -
ازمان، هر چی اسم پاکه رو از روش برمیارم و مامورهای کثیف س

 !مطمئناً هر بالیی هم سرش بیارم حقشه

و سیاوش با این حرف آرمین متفکر به زن خیره شد. زن سرش رو 
ای که توسط مشت کرد. گونهبه زیر انداخته بود و از درد ناله می

آرمین ضربه خورده بود به سرعت کبود شده بود و ورم کرده بود. 
پنداشت. سیاوش هم که با اون اش دل سنگ هم به نرمی میهچهر

ای رفتار خوش هم با اون حرف آرمین ترجیح داد دیگه حتی ذره
 :نداشته باشه محکم به پشت سرش زد و گفت

 !بازی در آوردی خوکچهولی بازم وحشی -

اش به اسم خوکچه عصبی شده بود، توان آرمین که از خطاب دوباره
ن شادی رو در امرور نداشت پس به لبخندش عمق بروز حالتی چو

بیشتری داد و در دل دعا کرد زمانی که روز احساس خشمش فرا 
برسه، به زودی  زود سیاوش رو به خاطر خطاب همین اسم، اون 

 !رو در اون روز قتل عام کنه

 !قدر بزرگ شدیچه -

آرمین با لبخند و سیاوش با اخم سرشون رو به سمت زن 
 :د. زن با خیرگی به آرمین خیره بود و زیرلب گفتبرگردوندن

 !امروز، یه روز گرمه -

اخم سیاوش باز شد و تبدیل به تعجب شد اما زن همچنان مقابل 
 :آرمین ادامه داد

وقتی که توی نیویورک جلوی در اتاقت توی شیفت نگاهبانیم بودم.  -
ها افراد زیادی از جانب مسئوالن سازمان، دانشمندان، پروفسور
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ت یادم نمیره. اگه وقتوی اتاقت در حال رفت و آمد بودن اما هیچ
گفتن خب امروز روز طبع بودی؛ میتمام  یک روز خوشحال و شوخ

خاطر بودی، گرمه. اما اگه اون روز، خشمگین، ترسیده و یا آشفته
زن ». فقط یه بار در هفته روز گرم بود گفتن امروز، روز سردهمی

همیشه بقیه روزهای هفته روزهای « و گفت:لبخند بزرگی زد 
دونم دلت از تمام چیزهای دونم سختت بود، میسردت بود. می

 ...سازمان زده شده بود. اما

 :با تکون دادن سرش گفت

ات. منم جزوی ی تو بود و افراد درون اون خانوادهسازمان خونه -
 !ام آرمین، منو آزاد کناز همون خانواده

العملش رو به سمت آرمین چرخوند تا عکسسیاوش سرش رو 
بررسی کنه اما در کمال حیرت و تعجب آرمین با همون لبخندی که 

شد به زن خیره شده بود. هاش پاک نمیامروز حتی دقایقی از لب
آرمین چند قدم به جلو رفت و پاهاش به مبل خردلی رنگ چسبید. 

 :رد و گفتکای مقابل صورت زن خم سرش رو ذره

ا ی توی مغزم فرو ا نای ندارم. این جمله رو خوب ا س، خانوادهمن -
کس کس پشتیبانم نیست. هیچکرد و خوب یادم داد که جز خودم، هیچ

کس به خاطره خودم همراهم نیست. حاال خیرخواه من نیست و هیچ
هم تنها یه راه برای نمردنت وجود داره، اونم اینه که بگی اون 

 نیه؟سازمانت کدوم قبرستو

و مشتش رو باال برد که زن جیغی کشید و سرش رو با ترس کنار 
اش رو در هوا ثابت نگه داشت و با کشید. اما آرمین دست مشت شده

 :گفت صدایی خشمگین

گاه مغزت رو به ی بعدیم به حدی باشه که گیجقول میدم ضربه -
شکلی تکون بده که درجا مرگ مغزی شی و دیار باقی رو سر 

اون، « شمرده گفت: -شمرده»پرسم... بکشی! پس برای بار دوم می
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 پایگاه گور به گور شده، کجاست؟

  

 «اندونزی -پایگاه فرماندهی »

  

روی همون صندلی نشسته بود. با  هنوز درون همون اتاق بود و به
ای دلش آروم این تفاوت که سرش رو به روی میز گذاشته بود و ذره

. به حدی خسته بود که حتی توان فکر کردن چیزی و قرار نداشت
رمق سرش رو بلند جز بدبختی خودش رو نداشت. با باز شدن در بی

اولین  کرد که با کالرا مواجه شد. اخمی به روی ابروهاش نشست.
دید؛ اون روز توی فرودگاه به دنبال باری نبود که کالرا رو می

کرد. راستین بود و راستین رو مسئول ماموریت خطاب می
دونست کالرا هم به دنبال چه چیزی بود، دنبال مکان آرمین! می

همون چیزی که تمام سازمان باور داشت که آیلی از اون باخبره در 
 .کننده نیستاین زمینه کمک حالی که نیست. آیلی، در

صندلی آبی مقابلش به بیرون کشیده شد و با کشیده شدنش به روی 
ای رو در فضای اتاق ایجاد خراش و آزاردهندهپارکت، صدای گوش

ای اخم از ابروهای آیلی کرد. کالرا به روی صندلی نشست و لحظه
 شد. دو لیوان به روی میز گذاشته شد. آیلی حتی بهپاک نمی

ای نکرده بود. به محتویات لیوان های توی دستش هم توجهلیوان
 سفید رنگ چشم دوخت. با خودش گفت قهوه؟ اون هم در این زمان؟

های کالرا دوخت. کالرا نگاهش رو از قهوه گرفت و به چشم
 :رویی گفتلبخندی زد و با خوش

ی داغ حالت رو از صبح تا حاال چیزی نخوردی، گمونم یه قهوه -
 !جا بیاره

آیلی زیاد اهل پوزخند زدن نبود اما پوزخند رو در این شرایط و 
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برای افرادی چون کالرا الزم دونست. پس پوزخند بزرگی روی 
 :هاش نشست و گفتلب

 تر کنی؟لختهای تلخم رو، با قهوه خوای ساعتمی -

های کالرا پاک شد. لیوان قهوه رو، روی میز لبخند از روی لب
 :زده گفتسمت آیلی کشید و هولبیشتر به 

 !نه نه، توش شکر هم هست -

توجه به قهوه با همون پوزخند خیره به کالرا بود. نگاه اما آیلی بی
کشید  کالرا چند ثانیه به آیلی قفل شد اما بعد سرش به زیر افتاد. آهی

 :و گفت

خواد اذیتت کس نمیجا هیچآیلی، باور کن من آدم بدی نیستم! این -
کس ه، نه من، نه آقای رادمنش، نه مامورهای سازمان و نه هیچکن

 !دیگه

 :تر شده بود ادامه دادتر و لحنش مغمومو با صدایی که تنش آروم

 ...آرمین برای من خیلی عزیزه! هم دوستمه، هم برادرمه، هم -

 :و مابقی حرفش رو ادامه نداد. آه دومش رو پر سوزتر کشید و گفت

 !کمکمون کن تا پیداش کنیمکنم خواهش می -

تون تونستم کمکخواستم هم نمیفهمی، من حتی اگه میتو نمی -
 .کنم

 :کالرا متعجب گفت

 چرا؟ -

 .دونم آرمین کجاستچون حتی خودمم نمی -

ناگهان در باز شد. کالرا سرش رو برگردوند که با دیدن فرد کنار 
 .زده به اون چشم دوختدر شگفت

ای های پاشنه بلند مشکیش محکم بست. با خندهکفشدر رو با  آریانا
 :مرموز به آیلی خیره شد و بدون نگاه کردن به کالرا گفت
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 !تونی بری بیرون خانم ادواردمی -

آریانا اخم بدی کرد و با غیظ از روی صندلی بلند شد.  کالرا با دیدن
 :به سمت در قدم برداشت اما آریانا سد راهش شد و گفت

 !از طرف من به پدرت سالم برسونی یادت نره -

ای تدقیق به حرف آریانا با یه دست کمی اون رو اما کالرا بدون ذره
به سمت چپ هل داد و با باز کردن در، اون رو محکم به روی هم 

های قهوه و میز آبی با شتاب لرزیدند. کوبید. به شکلی که لیوان
 :گفت ای باال انداخت وآریانا خیره شده به در، شونه

 !ادبچه بی -

به آیلی چشم دوخت. همه برای حرف  سرش رو برگردوند و دوباره
های نشستن اما آریانا مقابل چشمزدن با آیلی به روی صندلی می

 :آیلی، چهار زانو به روی زمین نشست و با خنده گفت

 !راستش رو بخوای، کالرا از من زیاد خوشش نمیاد -

هایی همرنگ آرمین بود. بلند با چشمآریانا دختری با موهای مشکی 
های زردی که از آرمین هم زردتر بود! رفتار عجیبش هم از چشم

 ی آیلی رو به خود دید.تر بود. آریانا که نگاه خیرهآرمین هم عجیب
 :لبخندی کج تبدیل شد و گفت ی دندون نماش بهخنده

 !گمون نکنم تو هم از من زیاد خوشت بیاد -

ی ین حرف آریانا، نگاهش رو از اون گرفت و به قهوهاما آیلی با ا
توجهی به شدت تنفر داشت، با مقابلش سوق داد. آریانا که از بی

آیلی  ی آیلی رو کج کرد و به روی اون ریخت.شتاب بلند شد و قهوه
بلندی کشید و از روی صندلی با شتاب بلند شد و پیراهن « هین»

 .تنش رو تند تکون داد

سوخت و به ناله افتاده بود. اما هوه شکمش به شدت میاز داغی ق
محابا گلوی آیلی رو گرفت و اون رو محکم به دیوار آریانا بی
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چسبوند. آیلی که انتظار چنین رفتاری رو از جانب آریانا نداشت. 
کم رنگ صورتش داشت به -سعی در آزادی گلوش داشت و کم

هاش بود که به روی لبرسید. اما آریانا با همون لبخندی سرخی می
 :گفت

شدی به این حال و روز درت بیارم. یک،  دو کار کردی که باعث -
زنم نگاهش رو ازم بگیره و خوشم نمیاد وقتی دارم با یکی حرف می

 به چیزی غیر از من توجه کنه! دو، خوشم نمیاد وقتی کسی رو تنبیه
با لبخندی و »کنم تنبیهش رو جدی نگیره و از دستم فرار کنه! می

ر وقت خوب رفتاادبه، هیچآریانا با کسی که بی« تر شده گفتعمیق
 !کنهنمی

آیلی که دیگه توانی برای تقال نداشت، به دلیل کمبود اکسیژن در 
حال خفگی بود که آریانا با اخم دستش رو از گلوی آیلی برداشت. 

رد کآیلی به روی زمین افتاد و به گلوش دست گرفت. بلند سرفه می
هاش جمع شده بود و حال زد. اشک درون چشمنفس می-و نفس

 .خوشی نداشت

دونست موهای کوتاه نشده میآریانا که هنوز کار خودش رو تموم
آیلی رو به چنگ گرفت و سرش رو باال به سمت خودش گرفت و با 

 :غیظ گفت

 ببینم درس امروزت رو خوب یاد گرفتی کوچولو؟ -

ی راستین از چارچوب د و تن چهارشونهناگهان در با شدت باز ش
 سابقه به آریانا خیرهدر نمایان شد. با دیدن آریانا و آیلی با خشمی بی

 :شد و فریاد زد

 کنی؟آریانا! معلوم هست داری چه غلطی می -

هاش رو موهای آیلی رو رها کرد و از اون جدا شد. دست آریانا
رفت عقب می-قبکنار دو طرف صورتش باز کرد و در حالی که ع
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 :لبخند به لب گفت

و »خواستم به عشقت آسیب جانی وارد کنم. رییس، نمی ببخشید -
فقط می خواستم چندتا « سرش رو به سمت آیلی برگردوند و گفت:

 !چیز رو براش روشن کنم

تر اومده بود، با خفظ اخمی که به راستین با صدایی که تنش پایین
 :روی ابروهاش بود، جدی گفت

 !جا گم کنخوام چیزی بشنوم، فقط گورت رو از ایننمی -

 :آریانا باشتاب گفت

 !مودب باش -

 :محابا گفتاما راستین بدون هیچ ترسی بی

کنی چی باشم و چه نوع رفتاری داشته باشم! اینم تو تعیین نمی -
 !جا گمشو بیرونبرای بار دوم، از این

نداخت. نگاه کوتاهی به اش رو به زیر اهای باال گرفتهآریانا دست
آیلی انداخت و به سمت در قدم برداشت. با این حرکت و رفتار 

. نسبت به کلمات و ای بزرگ شکل گرفته بودراستین در دلش کینه
داد که تمام های باالیی به خرج میرفتارهای اطرافیانش، حساسیت

هایی که به دست دکتر هری ها از ریز رباتاین حساسیت
هایی که یزی شده بودن، نشأت گرفته بود. همون ریز رباتربرنامه

ها خبر نداشت. به محض خارج آریانا حتی روحش هم از وجود اون
 :شدنش از اتاق، سرش رو به سمت آیلی چرخوند و گفت

بینیم، اما بهتره قبل از اون، جای زودی دوباره همدیگه رو میبه -
 !مصرف رو لو داده باشیاون آرمین بی

و در بسته شد. آیلی به راستین خیره بود اما راستین تنها نگاهش به 
شده بود. حتی دست کمکی به سمت آیلی دراز نکرده روی زمین قفل
که توجه باشه در حالیکرد نسبت به روحیات آیلی بیبود، سعی می
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زد و خودش رو مقصر قدر هم که به خودش نهیب مینبود. هر چه
. شدای از حسش به آیلی کم نمیت، باز هم ذرهدونساین اتفاقات می

که تمام سعیش بر این بود که این جمله از زبونش خارج نشه، با این
خواست! اما به زبون که نمیاما باز هم اون رو به زبون آورد. با این

 :آورد

 ببینم، تو حالت خوبه؟ -

زیرلب . راستین ی آیلی، تبدیل به نگاهی پر از تعجب شدنگاه خیره
 :به خودش و حرفش لعنت فرستاد و به سمت در رفت که آیلی گفت

 !ممنونم« و بعد سرش رو به زیر انداخت و گفت:»من خوبم!  -

 راستین سری تکون داد و از اتاق خارج شد. نباید دیگه سالمت آیلی
گذاشت. اما هنوز و تغییر حاالتش تاثیری روی رفتار اون می

 .نترل کنهکش رو مقابل آیلی هاتونست خودش و حرفنمی

ناگهان توسط شخصی به اون تنه خورد. سرش رو برگردوند که با 
دو پسر مواجه شد که لباس گارد امنیتی رو به تن داشتن. اما راه 

های افراد خود  گارد، زمین تا آسمون فرق شون با راه رفتنرفتن
 :گفتداشت! اخمی به روی ابروهای راستین نشست و شکاکانه بلند 

 !شما دوتا -

 :اون دو نفر از حرکت ایستادن و راستین ادامه داد

 !من برگردین به سمت -

 .و سیاوش و آرمین تنها به هم چشم دوختند

 !فصل هفتم: در جستجوی آیلی

  

 «فلش بک: پنج ساعت قبل»

  

 :آرمین کیسه چیپس رو به سمت سیاوش گرفت و گفت
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 !بیا، اینم چیپس نمکی -

حالی که پشت اون بوته به در ورودی پایگاه سازمان سیاوش در 
خیره بود. با قرار گرفتن یه بسته چیپس اون هم درست مقابل 

 :دار شده گفتهاش با دست اون رو پس زد و با اعصابی خدشهچشم

 آرمین االن وقت چیپس خوردنه؟ تو به من بگو االن واقعاً وقت -
 چیپس خوردنه؟

ای باال ورودی سوق داد. اما آرمین شونهو با اخم نگاهش رو به در 
 :تفاوت یه تکه چیپس توی دهنش گذاشت و گفتانداخت و بی

من خودم توی شب دوازده سپتامبر نشسته بودم هفت بسته چیپس  -
 !دادالی میخوردم، آخ که چه حروی تخت هتل می

سرش رو برگردوند و « دوازده سپتامبر»ی سیاوش با شنیدن کلمه
 :نه گفتپرسشگرا

 منظورت همون شبی  که توش دوازده نفر رو کشتی؟ -

آرمین بدون نگاه کردن به سیاوش، یه چیپس دیگه درون دهنش 
 :گذاشت و گفت

کس رو نکشتم، تو هم منو مثل اون بازجوی پیر باور من هیچ -
 !کنینمی

شده به روی دو اش رو کالفهسیاوش انگشت شصت و انگشت اشاره
برای پاسخ به پرسشش، به سمت آرمین، روی . چشمش گذاشت

 :جا شد و گفتزمین جابه

 کار کردی؟خب، اون زنه رو چی -

پرتغاله رو میگی؟ هیچی! تو زودتر رفتی سراغ مکان سازمان،  -
 .ذاشتمشده به روی صندلی گطوری بستهمنم اون رو همون

 :سیاوش با تکون دادن سرش گفت

حاال اون زن هم چنان اهمیتی نداره. فعالً باید به این فکر کنیم که  -
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و به در ورودی خیره شد و »طور وارد این سازمان لعنتی بشیم! چه
هاشون ها و خروجیکلی سرباز دارن و با دقت، تمام ورودی« گفت:

 .کننرو کنترل می

که در حال آرمین سرش رو به سمت سیاوش برگردوند و در حالی
 :ویدن تکه چیپسش بود، گفتج

 !هایافه بدیم، درست مثل فیلمتونیم تغییر قمی -

 :سیاوس ذوق زده سرش رو تکون داد و با شوق گفت

 !آره، تغییر قیافه بدیم -

 :هاش محو شد و با لحنی جدی گفتو ناگهان رنگ شوق از چشم

 ؟طور قراره این کار رو انجام بدیم جناب آقای جادوییوقت چهاون -

 :هاش اشاره کرد و گفتآرمین به چشم

 !ها میشه هر کاری کرد، جناب آقای سوپرمن قالبیبا این چشم -

تر کرد و در حالی که دستش ی چیپسش رو به خودش نزدیکو بسته
های چیپس درونش ور اش بود. مشغول شده با ته موندهتوی کیسه

 :رفت و گفت

چشم  تل عام کنیم یا دور ازفقط باید دو نفر از گارد امنیتی رو ق -
شون رو به راحتی توی ذهنم تونم چهره و تنهمه بکشیم. مت می

ثبت کنم و تا یه مدت طوالنی خودمون رو به شکل اون دوتا درارم. 
 !کار یه شرطی دارهفقط انجام این

ی خالی رو به روی های چیپس، کیسهو با خوردن آخرین تکه
هم نزدیک کرد و چند ضربه به هاش رو به ها گذاشت. دستعلف
ها به روی زمین ریختن و پخش شدن. پس ها زد که خرده چیپساون

وس های کاپشنش محبهاش رو درون جیبدست از انجام این کار،
 :کرد و گفت

وقت استرس  باید اون دو نفر رو بکشیم! اون ًاونم اینه که حتما -
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ی نظرت در مورد نقشهگیرمون نمیشه! خراب شدن همه چیز گریبان
 ام چیه؟العادهفوق

 :حوصلگی گفتسیاوش دستی به موهاش کشید و با بی

تونیم به هر حال باید جادویی بودنت به یه دردی بخوره، می -
 !امتحانش کنیم

با پذیرش نقشه از طرف سیاوش، آرمین به روی اون چشمکی زد و 
 :گفت

شده مقابل ه انجامدو دقیقه وقت بگیر! بعد از دو دقیقه نقش -
 .هاتهچشم

سیاوش سری تکون داد که آرمین چهار دست و پا بیشتر به سمت 
چنگل رفت و وقتی که به اندازه کافی دور شد از حالت چهار دست 

 .ی دید سیاوش محو شدو پا به ایستاده در اومد و از نقطه

ی درخت مخفی کرد. دست کشید و خودش رو پشت تنه از دویدن
های دورش کمتر بود. آرمین از پشتی پایگاه بود و دوربیناین در 

ها های سفید رنگ چشم دوخت. به روی اوناون دور به دوربین
شون، نشون از متمرکز شد که هر دو دوربین خم شدن و خم شدن

 .ها بودخاموشی اون

که کسی متوجه آرمین زیرلب خودش رو تحسین کرد و قبل از این
توجه به بشه به سمت در پشتی حرکت کرد و بیها خاموشی دوربین

تر شد. نگهبان سمت دو نگهبان کنار در، به در نزدیک و نزدیک
چپ که یک زن با موهایی بنفش بود، تفنگش رو به سمت آرمین 

 :نشونه گرفت و با فریاد گفت

لیک ست، نزدیک نشو وگرنه شی ممنوعهجا یک منطقهاین -
 !کنممی

هاش درون جیبش بود با لبخندی دست طور کهآرمین همون
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 :شده گفتعمیق

 ا اون تنفگ اسباب بازیت؟بکنی؟ با چی؟ شلیک می -

تر گرفت دختر به تفنگش نگاهی انداخت و اون رو در دستش محکم
 :و گفت

 !این یه تفنگ واقعیه -

 :ناگهان صدایی از پشت گوشش آروم گفت

 !بازیهبواسه آرمین هر تفنگی اسبا -

العملی از جانب اون دختر، آرمین با از نشون دادن هر عکس و قبل
و سر دختر رو گرفت و گردنش رو شکست. دختر  دو دست چونه

و نگهبان دوم با دهنی باز به آرمین نگاه به روی زمین افتاد 
جون دختر گرفت و به سمت نگهبان کرد. آرمین نگاه از تن بیمی

دی با موهای بور بود با هر دوم قدم برداشت. نگهبان دوم که مر
رفت. داشت، یک قدم به عقب میقدمی که آرمین به سمت جلو برمی

هایی لرزون تفنگش رو به سمت آرمین نشونه گرفته بود و با دست
 :با صدای لرزونی گفت

 !ج...جلو نیا -

 آرمین از حرکت ایستاد. مرد با تعجب به اون خیره شد که آرمین با
 :لبخند گفت

ی خاصی داری، کنی نیستم! ولی تو جذبهی حرف گوشبچهزیاد  -
 !جدی میگم

و ناگهان آرمین گردنش رو به سمت راست کج کرد و گردن مرد هم 
به سمت راست کج شد و به روی زمین افتاد. آرمین متفکر به مرد 

 :نگاه کرد وو بعد نگاهی به اون دختر انداخت و گفت

 .کردممیطوری تموم کاش کار قبلی هم همین -

ای باال انداخت و به روی زمین مقابل مرد نشست. با تدقیق باز شونه
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اش رو در ذهنش حک کرد. به صورت اون مرد خیره شد و چهره
با اون دختر هم همین کار رو انجام داد و بعد از اتمام کارش، هر 

هاش رو درون جیبش کرد دوشون رو درون جنگل رها کرد. دست
 .یاوش، به راه افتادی سو به سمت بوته

نداخت و بعد سنگی از روی زمین گذاشت و اون رو به باال می
نشست. یک دستش درون جیبش بود و سنگ به روی کف دستش می

اش، در حال باال انداختن سنگ بود. به پایگاهی که دست دیگه
 .درست در کنارش قرار داشت نگاهی انداخت

 شد پشت اوننوان نمیدیوارهای خیلی بلندی داشت و به هیچ ع
رسید پایگاه اصلی از پایگاه نیویورک دیوارها رو دید. به نظر می

های تر بود و صد البته نیروهای امنیتیش بیشتر بود. لباسبزرگ
جا خود که اینهای سازمان بودن و شکی در ایننظامیش همون لباس

ی ها مخفپایگاه اصلی بود، نبود. برای انتقام از کسی پشت این دیوار
ها راه به رفتن به سیاوش شده بود، هیچ هراسی نداشت. بعد از دقیقه

 :رسید و با لبخند گفت

 زمان گرفتی؟ -

 :سیاوش اخم کرده پاسخ داد

 !هشت دقیقه تاخیر داشتی -

ها چهار زانو نشست. به کمرش کش و قوسی داد آرمین روی علف
 :و گفت

 !مقصدم یکمی دور بود -

ه کروی پاهاش گذاشت. کمی به سمت سیاوش هاش رو به و دست
 :در یک متری اون نشسته بود خم شد و گفت

 ای؟واسه تغییر قیافه آماده -

آمیز به روی سیاوش با تردید سری تکون داد که لبخندی شرارت
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 :های آرمین نشست. ریز خندید و گفتلب

 !تا وقتی که نگفتم باز نکن هات رو ببندمخب چشم -

هاش رو بست. آرمین هم نفس عمیقی ون داد و چشمسیاوش سری تک
ی ثبت شده رو در ذهنش تداعی کرد. کشید و اون دو چهره

ی جدید سیاوش دستش هاش رو باز کرد و به محض دیدن چهرهچشم
رو محکم به روی دهنش گذاشت تا بلند زیر خنده نزنه. دستش رو 

 :فتگ ای کنترل شدهآروم از روی دهنش برداشت و با خنده

 .هات رو باز کنحاال چشم -

هاش رو باز . چشمسیاوش از صدای جدید آرمین به وجد اومده بود
و لباس نظامی آرمین سری تکون به روی  کرد و با دیدن چهره

 :تحسین تکون داد و با خنده گفت

 !قیافه شدیچه خوش -

خورده به جلو چشم دوخت. هر دو دستش رو محکم جلوی و یکه
ت و بعد از برداشتن هر دوستش آروم گفت گفت: این دهنش گذاش

 صدای دخترونه، صدای من بود؟

العمل سیاوش با صدای بلند خندید. سیاوش اخم آرمین با دیدن عکس
ی آرمین رو به دست گرفت و با فریاد غلیظی کرد و با نهایت یقه

 :گفت

 ی آشغال؟بزنم لهت کنم پسره -

هاش ن خندهدتر از قبل شده بود مابیهلش بلناما آرمین که حاال خنده
 :گفت

 !کنن... داد نزنعشقم... پیدامون می -

 :سیاوش دستش رو مشت کرد و گفت

 تو به کی گفتی عشقم؟ -

 :شون گفتصدای کلفتی از پشت
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 جا چه خبره؟این -

ی آرمین رو رها کرد و به سمت صدا سرش رو سیاوش با ترس یقه
هایی مثل گارد لی بود که لباسچرخش داد. صاحب صدا، مردی هیک

امنیتی داشت اما رنگش، به رنگ مشکی بود، انگار که از همه 
و سیبیلی کلفت مشکی و  اش باالتر بود. رنگ پوست تیرهدرجه

اش قطع پشت کوتاه، توصیف ظاهرش بود. آرمین که خندهموهای کم
ن داد سری تکوای سر میخندهبار تکای یکشده بود و چند لحظه
 :داد و و با لبخند گفت

 !دخترم یکم به مشکل خوردمببخشید قربان، با دوست -

ی هایی گرد شده به آرمین نگاه کرد و زیرلب کلمهسیاوش با چشم
اش رو به زبون آورد. آرمین سعی در کنترل خنده« دوست دختر»

 :داشت و مرد با صدای بلندی گفت

در پشتی از  دوربین  کناربازی؟ دو اومدین نگهبانی کنین نه بچه -
ل کار افتاده و شما دو نفر کدوم گوری بودین؟ بلند شید و برید داخ

 !هامصرفتونو دیدم! بیی کافی نگهبانیپایگاه، به اندازه

سیاوش و آرمین از روی زمین بلند شدن. آرمین لبخند به لب لباسش 
مرد تکوند و سیاوش با اخمی وحشتناک خیره به اون بود. رو می

جلوتر و بع سمت در اصلی حرکت کرد و سیاوش و آرمین پشت 
 .سر اون به راه افتادن

های در اصلی با دیدن اون مرد احترام نظامی گذاشتن و در نگهبان
محابا پشت سر اون مرد، رو باز کردن. سیاوش و آرمین هم بی

هاش رو به وارد پایگاه شدن. اما آرمین با دیدن پایگاه فقط چشم
گی اون دوخته بود. حیاطی بزرگ که در اون پر از سربازهای بزر

 .های محافظ بودامنیتی و پر از سگ

ی بزرگی کف حیات سنگ سفید کار شده بود و ساختمونی سه طبقه
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کاری شده بود و به روی در انتهای حیاط قرار داشت که نماش شیشه
 نوشته شده بود. «SNA» یها بزرگ کلمهقسمتی از اون شیشه

 :آرمین در گوش سیاوش با صدای آرومی گفت

 !این از پایگاه نیویورک خیلی بزرگتره -

هایی مشت شده در حال حرکت بود با اما سیاوش که با دست
 :اعصابی خورد شده به آرمین توپید

 !کلچون پایگاه اصلیه عقل -

ی آخر سیاوش اخم محوی به روی ابروهاش آرمین با شنیدن کلمه
هاش رو تجدید کرد و با به یادآوری چیزی، لبخند لبنشوند. اما 

 :نگاهی به سرتا پای سیاوش انداخت و گفت

 میگم خوشکل خانوم، شماره بدم؟ -

شده به آرمین خیز برداشت که اون مرد چرخید و سیاوش کفری
 :گفت

 کنین؟چ میپ-چرا انقدر دارین پچ -

خندی سیاوش ناچار گاردش رو پایین انداخت و آرمین با لب
 :پیروزمندانه گفت

 !زنهکنه از بس حرف میببخشید قربان، آخه ولم نمی -

ای به آرمین رفت و سرش رو به زیر انداخت. سیاوش چشم غره
ناگهان سطلی پر از طی مقابل پای آرمین و سیاوش گذاشته شد و 

 :گفتصدایی که می

ین. گاههای پایاز این به بعد دیگه گارد امتیتی نیستین، نظافتچی -
تون به درد محافظت از پایگاه شما دو تا با این کارهای مسخره

 !هام گمشینحاال از جلوی چشم« و با فریاد ادامه داد:»خورین! نمی

سیاوش با دهنی باز شده به آرمین چشم دوخت و آرمین با لبخندی 
 .خشک شده به اون سطل خیره بود
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 «ندهیانباری موادهای تمیزکننده پایگاه فرما»

  

سیاوش طی رو محکم به زمین انداخت و رو به آرمینی که در حال 
 :ها بود با خشم گفتبازی کردن با شوینده

ی اگه تو اون گند رو نزده بودی االن به جای طی و فرچه دستشوی -
هامون، تفنگ دستمون بود! اگه تو اون گند رو نزده بودی االن لباس

 ...رهمی آبی، اگه توسفید مثل گارد بود نه یک لباس س

ی پر لیوان رو ببین! اگه توی گارد بودیم االن باید شیفت بابا نیمه -
دادیم، به وایمیستادیم و سه ساعت تو اون سرما کنار در نگهبانی می

 .رسیدیمهیچ جا و مکانی هم نمی

 :سیاوش اما با خشم ادامه داد

 ...اگه نتونیم آیلی رو -

دستش رو به روی دهن سیاوش  آرمین ناگهان خیز برداشت و
 :گذاشت و با لحنی زمزمه مانند گفت

جا ینببین کل این پایگاه دوربینه، دوربین هم اگه نباشه شنوده! ا -
شنون، اگه خطایی کنی با بینن، همه چیز رو هم میهمه چیز رو می

های کنن! با تفنگشون میان پوستت رو میهمن خنجرهای خوشگل
ی خوبی کنن. پس بچهسوراخت می -و سوراخترشون میان خوشگل

دستش رو از روی دهن »زنی باش! باش و مراقب هر حرفی که می
 اوکی؟« سیاوش برداشت و با لبخند گفت:

سیاوش با اخم سری تکون داد و به موهاش دست کشید. اما وقتی به 
هاش رو با دندون شون توجه کرد، حرصی لببلندی و رنگ بنفش

ای با ریز خندید. به سمت اون سطل آبی و طیگزید و آرمین 
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 :ای رنگ رفت و رو به سیاوش گفتی قهوهدسته

 !بریم در و دیوارهای این سازمان رو برق بندازیم -

سیاوش سری تکون داد و آهی کشید. از اتاق خارج شدن و وارد 
ی اول شدن. این راهرو دیوارهای سفید رنگ و کفی راهروی طبقه

که ظهر بود و خورشید در آسمون بود اما با این سرامیکی داشت.
 .تر کرده بودنفضا رو روشن های سقفی سفیدش،چراغ

کشید به تمام افرادی که از سیاوش در حالی که زمین رو طی می
نداخت و از بین این جمعیت، به کردن نگاهی میراهرو گذشت می
داد یادی مییت زهای توی راهرو اهمگشت. به اتاقدنبال راستین می

که فردی شد به امید اینها خیره میبار به در اونو هر چند ثانیه یک
ها خرج بشه. سر برگردوند تا وضعیت آرمین رو بررسی از اون

کنه و بپرسه که چیزی دستگیرش شده اما با دیدن وضعیت آرمین با 
 .کمال حیرت و تعجب به اون خیره شد

بود و با حرکاتی موزون طی  آرمین در حال خوندن شعری نامفهوم
داد. داد و حرکات باسن انجام میرو به روی زمین حرکت می

هایی گرد شده به سمتش حرکت کرد و با صدایی سیاوش با چشم
 :آروم گفت

 کنی؟معلوم هست داری چه غلطی می -

 :آرمین با تعجب نگاش کرد و گفت

 !کشم دیگهدارم طی می -

 :شمش رو کنترل کرد و گفتسیاوش با کشیدن نفسی عمیق خ

 نکنه فکر کردی ما واقعاً نظافتچی هستیم؟ -

آرمین به لباس خودش و سیاوش نگاه گذرایی انداخت و پرسشگرانه 
 :گفت

 نیستیم؟ -
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سیاوش با شنیدن این حرف آرمین با دست محکم به پیشونیش کوبید. 
 :سرش رو باال گرفت و خیره به سقف، به فارسی گفت

 ات آشنا کردی؟ترین بندهمن رو با احمقخدایا چرا  -

هاش حرف سیاوش رو متوجه شده بود آرمین که با بازگشت قدرت
لبخند ریزش رو پنهان کرد و ظاهر قبلش رو حفظ کرد. سیاوش 

 :سرش رو از باال به سمت آرمین گرفت و گفت

 !ی باالکنیم، بیا بریم طبقهجا هیچی پیدا نمیاین -

و سطل پر از آب و کف رو بلند کرد و پشت  آرمین سری تکون داد
ی دوم رو سر سیاوش به راه افتاد. سیاوش وارد آسانسور شد و طبقه

ی های طبقات دیگه چشم دوخت. از طبقهفشرد و با تعجب به شماره
های بندی شده بودن و دکمهمنفی چهار تا طبقه سوم طبقات شماره

ها گرفت و لب اونمخصوص خودشون رو داشتن. سیاوش نگاه از 
 :زد

 !شون چهار طبقه دارهیعنی زیرزمین -

و دوباره به طبقات چشم دوخت. آرمین درحالی که با دست موهاش 
ای رنگ آسانسور چشم روند به فضای بزرگ و نقرهرو به عقب می
 :دوخت و گفت

 اومد واسه این آسانسور بذارن؟یعنی یه آینه زورشون می -

صدای رسای زنی از بلندگوهای آسانسور بیرون اومد که به 
سیاوش نفس عمیقی کشید و درهای « ی دومطبقه»انگلیسی گفت: 

آسانسور باز شدن و سیاوش به حلو حرکت کرد و آرمین سطل آبی 
رنگ رو بلند کرد و بعد از خارج شدن از آسانسور اون رو به روی 

ی سوم هروی طبقهزمین گذاشت. سیاوش نگاهش رو درون را
خورده چرخوند اما با دیدن تن آشنای شخصی و صدایی آشناتر یکه

اش هم از طریق صداش به اون خیره شد. حتی بدون دیدن چهره
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 :گفتتونست اون رو به خوبی تشخیص بده! صدایی که میمی

 !شما دوتا -

طرف صحبتش دو شخص از گاردهای امنیتی بودن که تنها چند قدم 
 :ه داشتن، صدای آشنا ادامه دادازش فاصل

 !برگردین به سمت من -

و سیاوش و آرمین تنها به هم چشم دوختند. آرمین زیرلب زمزمه 
 :کرد

 .راستین -

 و سیاوش که از قبل پی به هویت این مرد برده بود با شنیدن اسمش،
 .د و آه تلخی کشیدهاش رو به روی هم فشرپلک

 
اون دو نفر خیره بود. اون دو  راستین همچنان با اخمی عمیق به

نفر، که پسرهایی بلند قد و هیکلی بودن به سمت راستین برگشتن. 
ها پوزخندی زد و با برداشتن حالی هر دوی اونراستین با دیدن بی

تر شد و با تدقیق بهشون چشم دوخت. ها نزدیکدو قدم به اون
حال هاشون در زد و دستها به سرخی میهای هر دوی اونچشم

 :لرزش بود. با همون پوزخند گفت

 !دیگه این مدلیش رو ندیده بودم -

ین»پسر اول که کمی از دومی قد بلندتر بود  بلندی کشید و « ه 
هاش رو راستین به شلوار اون مرد و کف زمین چشم دوخت. چشم

ریز کرد و قدمی به عقب رفت. آرمین که چندشش شده بود در گوش 
 :سیاوش زمزمه کرد

 ...ن پسره به خودشاو -

 :سیاوش سریعاً یه دستش رو باال گرفت و آروم و حرصی گفت

 !خودم فهمیدم، الزم نیست ادامه بدی -
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 :راستین پوزخندش رو به لبخند مرموزی تبدیل کرد و گفت

 ببینم، چه قدر زدین که االن توی زمین و هوایین؟ -

 :فتپسر دومی که سر به زیر انداخته بود با صدایی لرزون گ

 ....کردیمب...ببخشید قربان، فکرش رو نمی -

 نئشه بشین؟ -

و پسر مردد سرش رو به زیر انداخت و اون رو تکون داد. راستین 
هاش پاک کرد و با اخمش رو تجدید کرد و لبخندش رو از روی لب

 :صدای بلندی گفت

« و نگاهش رو بین هر دو پسر چرخوند و آروم گفت:»اخراج!  -
 !هر دوتون

ده هر دو پسر که از فریاد بلند راستین لرز بیشتری به وجودشون افتا
ای بستن و با حالتی نامتعادل از های خمارشون رو لحظهبود چشم

راستین دور شدن. راستین با حرص لباسش رو مرتب کرد و سرش 
رو برگردوند که به یک پسر و یک دختر که همون سیاوش و آرمین 

 .ها اشاره کرد که به جلو بیاندوی اون باشن رسید. با دست به هر

سیاوش نفس عمیقی کشید و جلوتر حرکت کرد و آرمین هم سطل 
رو رها کرد و پشت سر سیاوش به راه افتاد. راستین با همون اخم 

 :به آرمین چشم دوخت و با اشاره به زمین گفت

 !این گندکاری رو تمیز کن تا کل راهرو بو نگرفته -

رنگش رو از جیبش اد که راستین تلفن مشکیآرمین سری تکون د
ای گرفت و گوشی رو کنار گوشش قرار داد. بیرون کشید. شماره
هایی بسته اون محل رو طی کشید و زیرلب با آرمین هم با چشم

 :آوری گفتحالت تهوع

 آخه چرا انقدر زرده؟ -

سیاوش که صدای آرمین رو شنیده بود لبخندی همرنگ شرارت به 
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اش نقش بست. باالخره خداوند انتقامی هر چند کوچیک، هروی لب
اما از جانب سیاوش از آرمین گرفت. با شنیدن صدای راستین، 

 .سیاوش مسیر نگاهش رو به سمت راستین متغیر کرد

 «مارک، سر شیفتی؟»
... 
خب خوبه، برو و از خانم ا ستین یه دست لباس و شلوار دخترونه »

 «بگیر
... 

 :به سمت سیاوش سوق داد و گفتراستین نگاهش رو 
ی نه اهمیتی نداره چه شکلی باشه. فقط وقتی ازش گرفتی بیا طبقه»

 «دوم و به این دختر مو بنفشه بدش

گوشی رو قطع کرد. به  راستین سری تکون داد و بی خداحافظی
ای عالمت سوال به اون خیره بود متأکد سمت سیاوش که با چهره

 :گفت

ت و با دس»های گارد یه دست لباس برات میاره. االن یکی از بچه -
میری توی این « به اتاقی که آیلی درونش بود اشاره کرد و گفت:

 .اتاق و اون لباس رو تحویل یک دختر با موهای بلوند کوتاه میدی

و سیاوش با شنیدن مشخصات هر چند کوچیک آیلی، لبخند محوی به 
ن دگرگونی سریع حالت ی ایجههاش نشست. راستین که متوروی لب

 :اون شده بود با اخم ادامه داد

 متوجه شدی؟ -

 :سیاوش عزمش رو جذب کرد و متحکم گفت

 !بله قربان -

 :راستین لبخند کجی زد و گفت

 !خوبه -
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تونست لباس رو تحویل آیلی بده اما با دونست خود مارک هم میمی

ه بود و چسبیدخیس شدن لباس آیلی توسط قهوه، لباسش به بدنش 
خواست با این کار ناخواسته، توجه مردی بهش راستین هرگز نمی

هاش رو توی جیبش روند و وارد آسانسور جلب بشه. راستین دست
شد. سیاوش وقتی از رفتن راستین مطمئن شد سریعاً به سمت 

 :آرمینی که در حال طی کشیدن بود رفت و آروم گفت

 !آرمین، آیلی رو پیدا کردیم -

 :طی بود گفت توجه در حالی که نگاهش بهمین بیاما آر

 !تین عوضی نگذرموقت از این راسیادم باشه هیچ -

 :و سیاوش به شکلی که تازه یاد چیزی افتاده باشه با ذوق گفت

 !آرمین، حتی راستین هم پیدا کردیم -

آرمین طی رو توی سطل به طوری کوبید اما با لبخندی که قشنگ 
 :حرصه گفتمشخص بود از روی 

 خب پیدا کردیم که کردیم! من چه غلطی کنم؟ -

 :سیاوش نفس عمیقی کشید و گفت

تونیم همین االن آیلی رو فراری بدیم چرا متوجه نمیشی آرمین؟ می -
 !و راستین هم دستگیر کنیم

ی راستین رو دستگیر کنیم؟ آرمین قدمی جلوتر اومد و با ناباور -
ه بند تا سرباز داره؟ دوست داری جا چگفت: تو اصالً شمردی این

بارونت کنن؟ تو اصالً محض رسیدنت به راستین همشون گلوله
ی در باز  آیلی شدی؟ فهمیدی که منتظرن کسی به اسم سیاوش متوجه

 وارد این اتاق شه تا دستگیرش کنن؟

 :سیاوش اخم کرد و متفکر به در چشم دوخت که آرمین ادامه داد

دونی! آیلی همسرته، اگه آیلی ندونه من کجام مطمئناً تو می -
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کنی، برای همین اون زن دونن برای پیدا کردنش هرکاری میمی
پرتغالیه انقدر ریلکس باهامون رفتار کرد، برای همین انقدر دور 

ها رو اتاق آیلی خلوته! تو که یه پا سرگردی! انقدر خنگی که این
 نفهمیدی؟

 :ه سمت آرمین برگردوند و گفتسیاوش سرش رو ب

ها اهمیتی نداره، االن نه ته آرمینی و نه من سیاوش! یه دختر این -
 .یمتونیم هر کاری کنو پسر کامالً متفاوتیم، می

آرمین تنها به سیاوش نگاهش رو دوخت و سیاوش خواست ادامه بده 
 .کار شدای مانع از اینکه صدای غریبه

 !جاه ی، بیا این -

ش سرش رو برگردوند و پسری رو دید که لباس گارد به تن سیاو
داشت. فهمید منظور حرف پسر خودش بوده و به سرعت به سمت 

ای بزرگ مشکی به دستش داد و اون پسر رفت و اون پسر، کیسه
 :گفت

 !کار کنیدونی با این چیخودت می -

سیاوش سری تکون داد و پسر نگاهی به آرمین انداخت و سوار 
 :سور شد. سیاوش به آرمین رسید و گفتآسان

 هامون رو شنیده بود؟به نظرت حرف -

 :آرمین خیره به در آسانسور گفت

اش زیاد بود و سرش رو زدیم و اون هم فاصلهما آروم حرف می -
به سمت سیاوش برگردوند و گفت: رفتی توی اتاق یه وقت 

ودهای زیادی ها و شنجا مشخصاً دوربینبازی در نیاری، اونضایع
ها رو تونم بیام تا به نوعی دوربینجا باهات نمیداره، منم اون

غیرفعال کنم. حای اگرم غیرفعال کنم امکانش هست بهمون شک 
 .کنن
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 ه سیاوشم؟کطور به آیلی بفهمونم پس چه -

رو در بلندگوی کوچیکش اعالم کرد و « ی سومطبقه»آسانسور 
ای بلندی برداشت و به سمت هدرهای اون باز شدن. راستین قدم

اولین اتاق با درهای مشکی رفت و بدون در زدن وارد شد. دکتر 
هری رو در لباس سفیدی یافت که در حال بررسی چیزی با 
 .میکروسکوپش بود. راستین نگاهش رو درون اتاق چرخوند

 یک آزمایشگاه بزرگ با دیوارها و وسایل کامالً سفید، جزئیات این
هایی مثل ها شامل آزمایشگاهی این پایگاه، بیشتر اتاقاتاق بودن. تو

شدن. دکتر هری چشمش رو از میکروسکوپش فاصله داد که این می
 راستین رو در کنار در دید. لبخندی نه چندان دوستانه به روی لبش

 :نقش بست و گفت

 !انتظار نداشتم مامور جدیدمون این دور و اطراف پیداش بشه -

بست و پوزخند به لب به دکتر هری نزدیک شد و راستین در رو 
 :گفت

کردم ربات احمق و وحشیت با من بخواد سر  منم فکرش رو نمی -
 !َکل راه بندازه

های غلیظی به روی ابروهای دکتر هری با شنیدن این حرف اخم
 :نشست و گفت

ین آریانا یک ربات نیست و یک انسانه. نگاهی به سر تا پای راست -
به قصد تحقیر گفت: انسانی که بیشتر از تو به درد این  انداخت و
 !خورهدنیا می

هاش حفظ اما همجنان راستین کم نیاورد و پوزخندش رو به روی لب
 :کرد. به یک قدمی صندلی دکتر هری رسید و گفت

 اون موجود  کوفتیت هر چی که باشه بهتره هیچ کاری به گروگان -
 !جدیدمون نداشته باشه



 

 

 WWW.98IA3.IR 193 کاربر نودهشتیا منهدم_ نگین حالف
 

، ندم این گروگان جدیدت چه کسیه که با اومدنش به سازمانمن مو -
 .هات نمیاداز دیشب تا االن خواب به چشم

 :ای کرد و گفتقرچهراستین دندون

به تو هیچ ربطی نداره، فقط اون رو ازش دور نگه دار! همین  -
اش رو باال االن نزدیک بود اون رو به کشتن بده! انگشت اشاره

 تفاوت با تهدید گفت: باور کن دکتر، اگه بفهممگرفت و با لحنی بی
خواد هشتصد و پنجاه و پشت تمام این قضایا تو هستی که دلت نمی

شیش پیدا بشه، خودم به رییس اصلی تمام آمارت رو میدم! دستش 
رو پایین انداخت با نگاه گذرایی به میکروسکوپ روی میز گفت: 

ی انسان، مجبوری هاروی سلول وقت به جای آزمایش کردناون
 !ها رو آزمایش کنیهای جلبکبری سلول

های دکتر هری مشت شد و از روی صندلی باشتاب بلند شد. دست
شکم بزرگش رو به داخل کشید و سینه سپهر کرد. قدمی محکم به 

 :جلو برداشت و با فریاد گفت

 تو حق نداری با منی که برای این سازمان حکم یک خدا رو دارم -
 !ی رفتار کنیطوراین

 :های راستین نشست و با خنده گفتناگهان لبخندی به روی لب

 حکم یه خدا؟ -

ی کمش رو تنها با هاش ناگهان پاک شد و فاصلهلبخند از روی لب
ن قدمی کوتاه با دکتر پر کرد. به دلیل قد کوتاه دکتر سرش رو پایی

 :هاش کرد و گفتگرفت و پوزخندش رو مهمون لب

ال ژن با هم مخلوط کردی و شانسی یه چی در اومده و حایه چندتا  -
 تو شدی خداش؟

 !ی من رو با چنین حرف مضحکی به باد ندهزحمات چند ساله -

 :راستین سری از روی تاسف تکون داد و گفت
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ای که آریانا ای، فقط محکم خودت رو به کندهتو خودت به باد رفته -
این به عقب هلت نده، باد  باشه چسبوندی که یه وقت باد بیشتر از
کنه دکتر، یهو با یه نسیم همیشه باهات انقدر مهربون رفتار نمی

 !کنه از رده خارجت می ًتر کامالقدرتمند

 :اما دکتر هری دوباره قدرت خودش رو به رخ کشید

ات چیه سرگرد که باید یادآوری کنم جایگاه و وظیقهمثله این -
 !راستین رادمنش

 :کرده گفتاخمراستین 

من برگزیده شدم تا شخصی رو پیدا کنم که از هر چیز این  -
 !ترهسازمان برای رییس اصلی مهم

 :دکتر هری آهانی زیرلب کرد و با خنده گفت

 !درسته آرمین -

و بعد نگاهی به پشت راستین و دور و اطرافش انداخت و با تعجبی 
 :ساختگی رو به راستین گفت

 بینمش؟ر و برت نمیپس چرا اون رو دو -

ایش کشید و ناگهان با خشمی بد دستی به موهای پرپشت قهوه
 :غیرمنتظره فریاد زد

د شاید چون انقدر احمقی که هنوز نگرفته از دستت در رفته! شای -
ست اون به طور کامل از دیدها قدر بزدلی که نزدیک دو هفتهاون

 ...رفته! شاید

 :دکتر قرار داد و گفت راستین عصبی دستش رو به روی دهن

ببره  شاید تو هم به قدری ترسیدی که اگه آرمین به وجود آریانا پی -
اُفته! ولی خبر بد دکتر، آرمین از همه چیز آریانا خبر چه اتفاقی می

 !داره

راستین دستش رو آروم از روی دهن دکتر هری برداشت. با 
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رو هاش تر شده به حیرتش چشم دوخت و دستپوزخندی عمیق
درون جیبش گذاشت و به سمت در رفت. با این حرف زهرش رو 

تونست با اقتدار از درون بدن دکتر هری فرو کرده بود و حاال می
اتاق به بیرون رفت. دکتر هری سرش رو به زیر انداخت و به 

ترسید های چروکیده و لرزانش چشم دوخت. از همین اتفاق میدست
 .بود و اون اتفاق، به مالقاتش اومده

ای رنگ رو به پایین ی نقرهسیاوش با کشیدن نفس عمیقی دستگیره
. به فضای آبی رنگ اتاق کشید و در رو باز کرد و از پشت بست

ها شبیه گفت: این بیشتر شبیه به اتاق بچهچشم دوخت. با خودش می
 !بود تا اتاق یک زندانی

 پاهاش رو درآیلی رو نشسته و تکیه زده به دیوار دید. مثل یک بچه 
هاش گرفته بود و سرش به روی زانوهاش بود. آیلی اسارت دست
ی اتاق راستینه، بدون بلند کردن کرد شخص وارد شدهکه فکر می

 :اومد معترضانه گفتسرش با صدایی که انگار از ته چاه در می

 ام رو توی سرم بکوبی؟اومدی تا دوباره چیزهای نداشته -

ود. آیلی سرش رو تنها به آیلی خیره شده ب ها گذشت و سیاوشثانیه
بلند کرد که دختری رو با سرهمی آبی و موهایی بنفش رنگ دید که 

 :در حال نگاه کردن به اون بود. آیلی اخمی کرد و گفت

 تو دیگه کدوم خری هستی؟ -

ی آیلی دلش به درد اومد. دار و موهای شلختهسیاوش از صدای خش
صداش ی بیگریه انگار سیاوش مزاحم های آیلی سرخ بودن وچشم

شده بود. همچنان آیلی با نگاهی پر از شک و شبهه بهش چشم 
تر شد و آیلی هیچ حرکتی نکرد. دوخته بود و سیاوش بهش نزدیک

سیاوش مقابلش به روی زمین نشست. کیسه رو به روی پاش 
 :گذاشت و به فارسی گفت
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 !اومدم کمکت کنم -

ی مشکی رنگ انداخت گاه گذرایی به کیسهآیلی اخم غلیظی کرد. ن
 :و گفت

 خوای کمکم کنی؟چرا می -

 :سیاوش لبخندی زد و گفت

 !نهایت عاشق گل رافل سیانچون فقط دو نفر توی دنیان که بی -

  

 «فلش بک»

  

ی مورد نظرش رو به سیاوش نشون داد و با اشاره به آیلی صفحه
 :تصویری که کنار صفحه بود گفت

 !نوع گل توی اندونزیه این یه -

ی کنارش دست کشید و به اون تصویر های قفسهسیاوش از کتاب
چشم دوخت. درون تصویر یه گل بزرگ و قرمز رنگ بود که 

و خیلی زیبا بود. سیاوش خیره به  ی عمیق داشتدرونش یک حفره
 :تصویر، با تعجب گفت

 !قدر خوشگلهچه -

 :گفتآیلی با این حرف سیاوش ریز خندید و 

 .اسمش رافل سیاست -

 :سیاوش سری تکون داد و خیره به آیلی گفت

 !ی عشقم خیلی خوشگلنهم خودش و هم اسمش به اندازه -

ی بزرگی که به زور در حال کنترل کردنش بود اما آیلی با خنده
 :گفت

 !منم دوستش دارم، ولی این گل یه ایرادی داره -

 :تسیاوش خیره به عکس اخم ریزی کرد و گف
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 چه ایرادی؟ -

 .این گل یه اسم مستعار داره، بهش میگن گل  جسد -

سیاوش نگاه از تصویر برداشت و نگاهش رو به سمت آیلی سوق 
 :داد و با کنجکاوی گفت

 چرا گل جسد؟ -

اش رو به بیرون داد و با صدای بلندی ی کنترل شدهناگهان آیلی خنده
شون خونه بودن به سمتتابکی تمام کسانی که درون خندید که توجه

ی آیلی لبخندی به روی لبش اومد که آیلی جلب شد. سیاوش از خنده
ی بلندش رو قطع کرد و دستش رو به های مردم خندهبا توجه به نگاه

روی دهنش گذاشت. بعد از چند ثانیه دستش رو از روی دهنش 
 :برداشت و با لبخندی پهن گفت

وش شبیه به یه جسد برای این بهش میگن گل جسد چون ب -
 !ستمونده

 :گفت  سیاوش متعجب به تصویر خیره شد و با لحنی ناباورانه

 جان  من؟ -

 :آیلی با خنده سری تکون داد و گفت

ها او باال این گل بزرگترین گل جهانه و توی جدول بدبوترین گل -
 !باالهای جدوله

 :ند و خیره به تصویر گفتای سرش رو خاروسیاوش ذره

 !گمون نکنم دیگه خوشگل و دوست داشتنی باشه -

  

 «زمان حال»

  

. رنگ نگاهش در کسری از ثانیه این خاطره در ذهن آیلی مرور شد
ای ذهنش به سمت سیاوش رفت. سیاوش با تغییر عوض شد و ذره
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 :هاش وسعت بخشید و گفترنگ نگاه آیلی به لبخند روی لب

های اندونزی رفتیم، توی جنگلجا بیرون نظرت چیه وقتی از این -
 دنبال گل محبوبمون بگردیم؟

 :ذهن آیلی راه رفته رو برگشت و با اخمی غلیظ پاسخ داد

 !ی خاصی داشته باشمگمون نکنم به گل رافل سیا عالقه -

تری رو ی پررنگسیاوش مقلوب شده آهی کشید و سعی کرد خاطره
رمین هم کارش رو توی ذهن آیلی به تصویر بکشه و در این میون آ

به اتمام رسوند و طی رو درون سطل گذاشت. با لبخند عرق 
ی پیشونیش رو با پشت دست پاک کرد و خیره به زمین انداشته
 :گفت

حاال فهمیدی تا وقتی که طی بزرگ دست آرمین بزرگ باشه جایی  -
 آور؟برای فرمانروایی تو نیست ا ی چیزه آبکیه تهوع

 :ب، از پشت سرش گفتای متعجصدای دخترانه

 تو گفتی، آرمین؟ -

عرق سرد به روی پیشونی آرمین نشست، سرش رو برگردوند که 
 .ردکهای شکاک کالرا برخورد نگاهش به چشم

ها، اون هم در این ای لرزید. انتظار دیدن کالرا پس از سالدلش ذره
وضعیت و در این مکان رو نداشت. کالرا دستش رو درون شلوار 

 :اش رو ریز کرد و گفتزدههای خط چشمش کرد و چشملی دودی

 سوالم رو جواب ندادی؟ -

اش دست برداشت و لبخند به لب در جواب به آرمین از نگاه خیره
 :حرف کالرا گفت

 .گمون نکنم این اسم رو به زبون آورده باشم خانوم -

کالرا هنوز هم شکاکانه بهش چشم دوخته بود اما با یادآوری چیزی، 
در اتاقی که آیلی درون اون قرار داشت نگاهی انداخت و رو به  به
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 :آرمین گفت

 تو یه دختر با سرهمی تنگ مشکی ندیدی؟ -

ده مقصود کالرا، آریانا بود و آرمین تا حاال آریانا رو به چشم ندی
 :بود. پس سری از جانب ندونستن تکون داد و گفت

 .نه، چنین شخصی رو ندیدم -

 :ای کرد و گفتاتاق آیلی اشارهاما کالرا به 

 یعنی، همچنین شخصی رو ندیدی که از این اتاق بیرون بیاد؟ -

رنگ کالرا با لبخندی اسبی و مشکیآرمین خیره به موهای دم
 :تر شده گفتعمیق

 .نه، ندیدم بیرون بیاد -

ی آرمین شده بود و ی نگاه خیرهکالرا از چند لحظه پیش هم متوجه
داد. اخم پررنگی به ها حساسیت نشون میر نگاهکمی به این طو

. با تردید و دو دلی نگاهش رو باز به روی روی ابروهاش نشست
اش در اتاق قفل کرد. دروغ چرا؟ از آریانا و رفتارهای غیرمنتظره

خواست از زنده موندن آیلی مطمئن بشه که وحشت داشت. تنها می
ود و آرمین به سمت در ب. کالرا نگاهش تیرش به سنگ خورده بود

هایی که مقابل ی تمام سالفرصت رو غنیمت شمرده بود و به اندازه
هاش نبود، یه دل سیر در حال نگاه کردن بهش بود. کالرا چشم

 :سرش رو به سمت آرمین برگردوند و با تحکم گفت

 .تونی به کارت ادامه بدیممنونم، می -

ای توجه به آرمین، وارد آرمین سری تکون داد که کالرا بدون ذره
ی پیش ازش به بیرون اتاق بقلی  آیلی شد. همون اتاقی که چند ثانیه

 .اومده بود

نشدنی خیره به در اتاق کالرا آرمین نزدیک پنج دقیقه با لبخندی پاک
اش به بود که ناگهان سیاوش از اتاق به بیرون اومد. هر دو گونه
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خته شده بود. آرمین با رنگ قرمز شده بود و موهای بنفشش شل
توجه به نگاهی به رنگ تعجب به اون خیره بود که سیاوش بی

 .آرمین در اتاق رو بست و وارد آسانسور شد

هایی گرد شده نگاهش رو به سمت در و به سمت آرمین با چشم
رنگ سیاوشی که در حال رفتن بود چرخوند و با شتاب سطل آبی

و به محض وارد شدنش، رو بلند کرد به سمت آسانسور رفت 
ی سومی که آسانسور درهاش رو بست و حرکت کرد. به دکمه

 فشرده شده بود نگاه گذرایی انداخت. با صدای بلند خندید و خواست
 :چیزی رو به زبون بیاره که سیاوش گفت

 !بهتره در مورد اتفاق چند لحظه پیش هیچی نپرسی -

 :آرمین سری تکون داد و با لبخحدی پررنگ گفت

تونی هر چیزی ولی تو در مورد اتفاق چند لحظه پیش، من می -
 !بپرسی

ای به حرف آرمین اعتنا نکرد و ذوق آرمین کور شد. سیاوش ذره
در آسانسور باز شد که فردی با لباس گارد مشکی وارد آسانسور 
شد. با دیدن آرمین و سیاوش و لباسی که به تن داشتن، با لحنی 

 :دستوری گفت

رین سراغ ندازین و میی سوم رو برق میروی طبقهکف راه -
 !ی همکفهای طبقهدستشویی

ی مورد نظرش رو فشرد. ابروهای پرپشتش رو توی هم کشید دکمه
 :و گفت

 !حاال هم زودتر بیرون -

آرمین به همراه سطل آبی از آسانسور خارح شد و سیاوش هم دست 
آسانسور بسته شد و به سینه چند قدمی جلوتر از آرمین استاد. در 

حرکت کرد که آرمین بزاق دهش رو به سمت دز آسانسور پرتاب 
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 :کرد و گفت

 !جا نبودیایکبیری کچل، اگه من نبودم که االن تویی این -

 :سیاوش به در آسانسور اشاره کرد و گفت

جا رو باید کنی، اونحواست باشه چه چیزهایی رو پرتاب می -
 !خودت تمیز کنی

ی سومی چشم سرش رو برگردوند و به راهروی طبقهو آرمین 
کس نبود. سرش رو به سمت در آسانسور دوخت که درون اون هیچ

 .برگردوند و آهی کشید
 
 

 «سه ساعت بعد»

  

آرمین عصبی شده سیم ظرفشویی رو درون سطل آبی پرتاب کرد و 
 :گفت

 طور پیش بره فردا روز سردم میشه و سردی واقعیم رواگه همین -
 !کشمبه رخ همشون می

ای خندید و در حالی که به خودش توی آینه خیره بود سیاوش ذره
 :متفکرانه گفت

ها خودشون تمیز نمیشن تونی ادامه بده، این دستشوییتا می -
 .ش بکشخوکچه. بیشتر سیم رو به کف

 :آرمین لبخندی به حالت تمسخر زد و رو به سیاوش گفت

 !کشم، بعد بقیهول تو رو میروز سردم که شروع شه ا -

 :سیاوش ناگهان بلند خندید و نگاه آبیش رو از آینه گرفت و گفت

ه حاال یعنی واقعاً فردا مثل امروز خوشحال و مسرور نیستی و ی -
 گند اخالق حسابی میشی؟
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 :آرمین سری تکون داد و گفت

ر به نظرت من دلم می - ر ک  خواد توی این شرایط بحرانی هی ک 
تونم برای احساساتم تصمیم که نمیو نیشم باز باشه؟ از این بخندم

 !خورههام به هم میبگیرم حالم از خودم و تمام قدرت

ی خودش توی آینه خیره ای گفت و دوباره به چهره«اوهوم»سیاوش 
های صورتی این دختر عجیب، خوشش شد. از بینی قلمی و لب

 .اومدمی

ه سیاوشی که مشغول آینه بود آرمین نگاهی عاقل اندر سفیه ب
اش پرت کرد که سیاوش جا خالی داد انداخت. سیم رو به سمت شونه

 :و آرمین گفت

گیری؟ دل از آینه ب کَن و یه فرچه چیه خوشگل شدی تحویل نمی -
 .بردار توالت سومی رو تمیز کن

توجه به حرف آرمین خیره به دختری که توی آینه اما سیاوش بی
 :بود گفت

این دختره خوشگله، گمونم بشه یه جوری باهاش به راستین  -
 .نزدیک شد

 :ناگهان آرمین پقی زد زیر خنده و گفت

 خوای مخ راستین رو بزنی؟نکنه می -

 :سیاوش توی آینه سری به خودش تکون داد و گفت

 !شاید -

 :یاوش ادامه دادساش رو جمع کرد که آرمین خنده

یشه از دخترها راستین عاشق کسی باشه، هموقت ندیدم تا حاال هیچ -
 .هاش بودتمرینات و ماموریت کرد و سرش تویدوری می

ی راستین و آیلی رو در فرودگاه به طور کامل آرمین که مکالمه
 :شنیده بود. با لحنی پر از تردید گفت
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 اومم، مطمئنی عاشق نشده؟ -

 :سیاوش اخمی کرد و رو به آرمین گفت

 شناسم یا تو؟ق سابقم رو میمن بهترین رفی -

اش رو به معنای ندونستن باال داد و دستی به موهای آرمین شونه
بورش کشید. سیاوش موضوع قبل رو به طور کامل فراموش کرد و 

 :خیره به موهای بور آرمین گفت

قبالً موهات مشکی بود حاال که خودت رو شبیه این پسره کردی  -
 !چشمی که زرد نیست و مشکیه هم موی بور گیرت اومده هم رنگ

ی کفی بودن دستش شده بود سریع بلند شد و آرمین که تازه متوجه
ها رو باز کرد و دستش رو زیر آب شیر آب یکی از روشویی

ای سرویس قهوه-ای خندید و به فضای طالییگرفت. سیاوش ذره
بهداشتی چشم دوخت. آرمین دست خیسش رو به روی موهاش کشید 

 :و گفت

 !ترهی خودم از این پسر الغر مردنیه جذاباتفاقاً چهره -

ای دل از موهاش کند، به خودش توی آینه اشاره کرد و با لحن بامزه
 :گفت

 !مونهاین چیه پسره شبیه بز می -

سیاوش خندید. قدمی به جلو برداشت و دست راستش رو به روی 
 :ی چپ آرمین گذاشت و گفتشونه

 یه چی بگم؟ -

از این حرکت سیاوش متعجب شده بود سری به معنی آره  آرمین که
ی آرمین برداشت و تکون داد که سیاوش دستش رو از روی شونه

 :گفت

 .خوشش اومده کردم آیلی ازتراستش اوایل فکر می -

های سرهمی آبیش سرش رو به زیر انداخت. دستش رو درون جیب
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 :کرد گفتکرد و در حالی که با پاش باز می

، بعد از اومدنمون به آمریکا خیلی تغییر کرد. به زور آیلی -
هاش بیارم یا از وضعیت فعلی راضی تونستم خنده به روی لبمی

زدم و به شد و از خونه بیرون مینگهش دارم. با هم دعوامون می
 .اومدمی گرفتن اطالعات از سازمان، روزها خونه نمیبهونه

یاوش و دعواش با آیلی، آرمین با یادآوری اولین دیدارش با س
توجه به لبخند هاش نقش بست که سیاوش بیلبخندی به روی لب

 :گرفته گفتآرمین آهی کشید و با صدایی غم

اگه « و با صدایی بغض کرده گفت:»ام! من واقعاً شوهر افتضاحی -
رفتم و حواسم به آیلی بود االن مجبور نبودیم اون شب خواب نمی

 .کنیماین وضعیت رو تحمل 

گرفتن و های سیاوش راه پایین رو در پیش میها آروم از چشماشک
دونست ای سیاوش به بهت افتاده بود، نمیی لحظهآرمین که از گریه

اش رو با های روونه شدهباید چه کاری رو انجام بده. سیاوش اشک
 :پشت دست پاک کرد و با خشم گفت

 !دیدیتو که وضعیتش رو توی اون اتاق کوفتی ن -

های شدن و گونههای پاک شده میهای جدید جایگزین اشکاشک
زد. سیاوش دستش رو به روی سرش سفید سیاوش به سرخی می

گذاشت و موهاش رو به چنگ کشید. کاری که همیشه در زمان 
تر داد. با صدایی که تنش ضعیفقراری انجامش میناراحتی و بی

 :شده بود ادامه داد

ه ی به خودم میگم سیاوش مرد باش و گریه نکن ولی من خودمم  -
کنم به حتی بعضی جاها کم میارم. گاهی اوقات که به آیلی نگاه می

خودم میگم من لیاقت چنین زن خوب و خوشگلی رو ندارم. نزدیک 
گذره و فکرش رو هفت سال از آخرین باری که گریه کردم می
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 .هام امسال بشکنهکردم سد چشمنمی

سیاوش موهاش رو رها کرد و دستش رو از روی سرش برداشت. 
دونست باید ناگهان هقی زد و آرمین لبخندی کج و کوله زد. نمی

اش رو بند طور گریهطور به سیاوش دلداری بده یا حتی چهچه
ی چندانی بیاره. تا حاال توی چنین شرایطی گیر نکرده بود و تجربه

ای رو به زبون بیاره که ست جملهاز وضعیت فعلیش نداشت. خوا
سیاوش شیر آب رو باز کرد و آبی به صورتش زد. دماغش رو باال 

ی صورتی رنگ کشید و به سمت پشت آرمین حرکت کرد. فرچه
رو از کنار سطل آبی برداشت. لبخندی مصنوعی زد و رو به آرمین 

 :گفت

 !میرم توالت سومی رو تمیز کنم قربان -

خندی ر فینی کرد. آرمین سرش رو تکون داد و لباختیاو دوباره بی
شبیه به لبخند سیاوش زد. پر از تظاهر، پر از شرمندگی، پر از 

ها ارتباط داشت، شاید ای بیشتر در گذشته با آدمجعل. کاش ذره
 .کردیشتر کمکش میکار در چنین شرایطی باین

  

آرمین ها به اتمام رسید. سیاوش و باالخره تمیز کردن دستشویی
ی منفی اول گذروندن. طبق نگاهشون رو در راهروی طبقه

شد. ناگهان ها حساب میهای بقیه، این طبقه، خوابگاه نیروهحرف
 :سرشون گفتصدای خندانی از پشت

 !خوابناهرو میرهای جدید اون ته  نظافتچی -

هایی سیاوش و آرمین سرشون رو برگردوندن که دو پسر با چهره
 :دیدن. پسر دوم گفت همسان به هم

های گارد لباس آبی ها و نگهبانخیلی حس بدیه که بهترین محافظ -
 شون باشه نه؟ها تننضافتچی
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و هر دو دوباره با صدای بلند خندیدن. سیاوش اخمی کرد و دستش 
 :های آرمین گذاشت و آروم در گوشش گفترو به روی شونه

 .نیستیمهای واقعی بیا بریم، ما که اون نگهبان -

 :آرمین سری تکون داد اما یکی از پسرها دوباره گفت

 !تر بودیوندا، قبالً مهربون -

 :و هر دو دوباره خندیدن. آرمین لبخندی زد و آروم گفت

اسمش « سیاوش سری تکون داد و گفت:»پس تو درواقع وندایی!  -
 !قدرها هم بد نیستاون

 :آرمین خندید و رو به اون دو پسر گفت

 رفقا! اسم من چیه؟هی  -

 :گفتن که که آرمین بلندتر گفت« چی»دوقلوها هر دو همزملن 

 اسم من چیه؟ -

 :یز کرد و گفترهای مشکی رنگش رو پسر دوم، چشم

 !تو جیمزی دیگه -

 :آرمین پکر شده گفت

« سری تکون داد و با گرفتن بازوی سیاوش گفت:»درسته جیمز!  -
 اینم اسمه گیر ما اومده؟

ریز خندید و هر دو از اون دو پسر دور شدن. پسرها سیاوش 
ها به توجه به اونکردن و آیلی و سیاوش بیهاشون رو صدا میاسم

دادن و راه اتاقی که ته راهرو بود رو در پیش مسیرشون ادامه می
 .گرفتن

به محض رسیدن به در اتاق، آرمین با شتاب در سفید رنگ رو باز 
چشم دوخت. یه اتاق خیلی کوچیک با  کرد و به نمای داخل اتاق

های بلند، امکانات اتاق، تنها دو تخت سفید رنگ بود؛ که کل سقف
 .اتاق رو در بر گرفته بودن
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آرمین با خستگی خودش رو به روی تخت سمت چپ انداخت و 
سیاوش در رو بست. به جلو رفت که به دو چمدون مشکی رنگ و 

کرد که درون اون، پر از بزرگ برخورد. در چمدون اول رو باز 
های دخترانه بود. لبخندی از روی رضایت زد و رو به آرمین لباس

 :کرد و گفت

 !هات رو باز نکنه ی خوکچه، چشم -

هاش رو باز کرد و با تعجب آرمین به محض گفتن این حرف چشم
 :گفت

 چرا باز نکنم؟ -

محض کنه؛ و خیر سرت یه خانم محترم توی این اتاق زندگی می -
 !خواد لباس عوض کنهاطالعت این خانم محترم می

 :آرمین خندید و گفت

 چرا؟« سیاوش با اخم گفت:»بذار خوابم ببره، بعد عوض کن!  -

 :ا صدایی آروم جواب دادبهاش رو بست و و آرمین چشم

 !فهمیخودت می -

دونست چرا به زیاد اهل حرف گوش دادن نبود. اما خودش هم نمی
حرف به روی تختش نشست. به وش کرد و بیحرف آرمین گ

رخش به سمت سیاوش بود و درازکش به آرمینی چشم دوخت که نیم
روی تخت خوابیده بود. ناگهان ذهن سیاوش به سمت آیلی و اتفاق 

 .چند ساعت پیش سفر کرد

  

 «فلش بک: اتاق آیلی»

  

 !ی خاصی داشته باشمگمون نکنم به گل رافل سیا عالقه -

تر شناسایی هی کشید. چی از گل رافلسیا برای راحتسیاوش آ
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شون؟ لبخند تلخی به روی لبش نشست. تر بود؟ ماه عسلشدنش قوی
آخه کدوم ماه عسل؟ مگه این ماموریت، فرصتی هم برای ماه عسل 

 براشون گذاشته بود؟

سیاوش با خودش گفت، چرا فرصت نه؟ ماموریتمون به آمریکا، 
اما چه ماه عسلی؟ ماه عسل و سفری که خودش یک ماه عسل بود. 

 زهرشون شده بود؟

ای سیاوش افکارش رو از ماه عسل دور کرد. دیگه چه خاطره
های سبز آیلی چشم دوخت و تری بود؟ ناگهان با تعجب به چشمقوی

 :زیرلب گفت

 !شب ازدواجمون -

ی تر و صبرش لبریزتر شده بود. ناگهان کیسهآیلی اخمش غلیظ
که به روی پاهای سیاوش بود رو با شتاب بلند کرد و مشکی رنگی 

های درون کیسه و سمحتویات درونش رو بررسی کرد. با دیدن لبا
که این کیسه از سمت چه کسیه پوزخند صدا با فکر کردن به این

ها نشستنش بود، از اعتنا به درد پاش که نشون از مدتداری زد. بی
گرفت و به سیاوشی که هنوز روی زمین بلند شد. سرش رو پایین 

 :به روی زمین نشسته بود به پوزخندش فراخنا بخشید و گفت

 !کارت رو کردی، حاال کمتر چرت و پرت بگو و برو بیرون -

زده از جا بلند شد و مقابل آیلی قرار گرفت و با صدایی سیاوش بهت
 :شبیه به زمزمه گفت

 .خوام نجاتت بدمفهمی آیلی؟ من میچرا نمی -

 :آیلی از کنار سیاوش گذشت و با سری که به زیر انداخته بود گفت

 .تونی بریخوام نجات پیدا کنم! ممنون، حاال میمن نمی -

 :یی ناباوری سر داد و گفتسیاوش خنده

 دا کنی؟خوای نجات پیآیلی دیوونه شدی؟ چرا نمی -
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شد م داشت تنش بلندتر میک-آیلی سر بلند کرد و با صدایی که کم
 :پاسخ داد

جا فرار کنم خودم، خودم رو فراری میدم! حتی اگرم بخوام از این -
 .نیازی به کسی مثل تو نیست

تر شد که آیلی یک سیلی در سمت شده به آیلی نزدیکسیاوش عصبی
چپ صورت سیاوش نشوند. سیاوش با بهت دستش رو به روی 

 دلیل این سیلی رو در اش گذاشت و خواستی سرخ شدهگونه
طرف های آیلی جستجو کنه که آیلی یک سیلی دیگه در اونچشم

اش خورده دستش رو به روی گونهگوشش خوابوند. سیاوش یکه
گز -برداشت. جای سیلی آیلی، روی پوستش سرخ شده بود و گز

کرد. تا حاال نه آیلی رو زده بود و نه چیزی خورده بود. مگه می
های بغض توش هویدا بود رگهی که کار کرده بود؟ آیلی با صدایچی

 :ادامه داد

 !جا برو بیرون، همین االناز این -

زده شد و بی چون و چرا از اتاق به بیرون رفت. در سیاوش خشم
شده تنها به اون نگاه سمت چپش آرمینی رو دید که با لبخندی خشک

 .کردمی

  

 «زمان حال»

  

هاش رو به روی هم گذاشت. ی دردناک چشمبا یادآوری اون خاطره
هاش به ی چشمهاش رو گشود و منظرهناگهان با احساس تحولی چشم

هاش آرمینی رسید که به بدن قبلی و اصلی خودش برگشته بود. دست
های بزرگش دوباره جایگزین یه دست ظریف رو بلند کرد، دست

نگاهی انداخت، خوشحال بود به  دخترانه شدن. به سرهمی آبیش
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حرف آرمین گوش داده بود و سرهمی رو با لباسی دخترانه عوض 
ای و نکرده بود. وگرنه همون لباس دخترانه، توی تن ماهیچه

ای تنومندش پاره شده بود. به آرمین و صورت سفیدش نگاه دوباره
 :انداخت و زیرلب گفت

  !هات هم خوابنپس وقتی که خوابی، قدرت -

سو هم مثل همیشه نما خیره به پنجره بود. ههاونهو با لبخندی دندون
اش بود. های نویسنده و الگوی موردعالقهدر حال خوندن کتاب

ناگهان سرش رو به طرف اونهو چرخوند. با دیدن لبخند روی 
 :ر کتابش رو محکم بست و گفتهاش اخمی کرد و دلب

ند داری به عالم و آدم لبخ از وقتی که رسیدیم اندونزی تا االن -
 داره؟ زنی. چی انقدر برات خندهمی

شدن هایی که از کنارشون رد میاونهو نگاهش رو از ماشین
تر سو دوخت. لبخند پهنش رو به روی لبش پهنبرداشت و به هه

 :کرد و گفت

تونیم با نگه داشتن نفسمون خودکشی کنیم؟ دونستی که ما نمیمی -
تره، شیم و مغزمون که از ما فهمیدهمدت بیهوش میچون بعد از یه 

 .کنه که دوباره نفس بکشیمبه صورت ناخودآگاه کاری می

ی ارتباط حرف اونهو یه سوالش نشده بود با تکون سو که متوجههه
 :دادن سرش گفت

 هات داره؟خب این چه ربطی به لبخند روی لب -

هایی دوخت که ماشیناونهو لبخند تلخی زد و نگاهش رو دوباره به 
هاشون به قدری روشن بود که چشم توی تاریکی شب، رنگ چراغ

داد. اونهو تلخندی که به روی ای به درد وا میای رو ثانیههر بیننده
آیند ی ناخوشهاش بود رو حفظ کرد و با به یادآوری خاطرهلب

 :سو گفتصبحش، بدون نگاه کردن به هه
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دونستم، انقدر افتضاح و از قبل میراستش، اگه این موضوع ر -
 !کردمخودکشی نمی

سو که از این حرف اونهو به بهت افتاده بود. زیرلب زمزمه هه
 :کرد

 خودکشی؟ -

های ی ماشین گرفت. با وجود شیشهاونهو نگاهش رو از پنجره
سو دودی و تاریکی شب، درون ماشین دید کمی از صورت هه

اش فا کرد، خشم پنهان شده در چهرهداشت. اما به همون دید کم اکت
 :سو آشکار کرد و با صدایی نسبتاً بلند گفترو با این حرف هه

کس هیچ نظری نداره که اون دونی، ما توی جاکارتاییم و هیچمی -
تر کجاست! من فقط چند روز دیگه سازمان لعنتی و اون پسر لعنتی

 سط رییسوقت دارم و اگه به موقع اون پسر رو پیدا نکنم تو
 .میرممی

سو ای رو به ههو تن صداش رو پایین آورد و با لحن پرسشگرانه
 :گفت

 که خودم، خودمو بکشم؟رحمانه کشته شم خوبه یا اینکه بیاین -

سو نگاه متعجبش رو از اونهو گرفت. نفس عمیقی کشید و بدون هه
 :نگاه گردن به اونهو با لحنی متواضع گفت

 !عیت بیشتر از این ادامه دار باشهقرار نیست این وض -

 :ای کرد و گفتخندهاونهو ناگهان تک

 !سودار هم بلدی بزنی هههای خندهدونستم حرفنمی -

 :ی اونهو با صدای بلندی گفتشده از خندهسو عصبیاما هه

دار نیست، شکست تو توی خودکشیت هم ها خندهاین حرف -
 ...های ایندار نیست؛ همهخنده

 .دونمیک تراژدی محضه! آره، خودم می -
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 .بخشهنه اونهو، نه خنده داره و نه تراژدی، اتفاقاً برعکس، الهام -

 :اخم ریزی کرد و گفت« الهام بخش»ی اونهو با شنیدن کلمه

 !زدیهای قدیمی نمیسو قبالً انقدر حرفالهام؟ هه -

داشت.  ی خودباوری اونهوسو که سعی در بازگشت روحیهاما هه
 :توجه به حرف اونهو ادامه دادبی

فهمی اونهو، تالش نکردن برای همه راحته، شکست تو نمی -
 ...خوردن و بلند نشدن برای همه راحته، مهم اینه

 از هر شکست خوردن درس بگیری آره؟ -

ای کرد و سو قرار داشت اشارهبه کتاب سبز رنگی که روی پای هه
 :فریاد زد

های انگیزشی کوفتی بوده که رت توی این کتابتو هم انقدر س -
 !ن حرفا راحته اما عمل کردن بهش نهفهمی گفتن اینمی

 ...من تمام هدفم اینه -

سو که . اونهو و ههای ایستادناگهان ماشین به طور غیرمنتظره
کدوم کمربند نبسته بودن محکم خودشون رو به روی صندلی هیچ

 .زده شده بودو اونهو خشمزده، سو وحشتنگه داشتن. هه

ی مشکی رنگ و کوچیکی که مقابلش بود رو به با شتاب پنجره
 :سمت چپ کشید و با هوار گفت

 گیرن؟طوری ترمز میکنی؟ اینمعلوم هست داری چه غلطی می -

 :اما راننده که فردی مسن بود ترسیده گفت

 .ق... قربان، گمونم یکی رو با... با ماشین زدم -

 شنیدن این حرف از راننده دل کند و سریعاً در ماشین رو اونهو با
سو به تقلید از اون، در سمت خودش رو باز کرد و باز کرد. هه

مسیر نگاهش به دختری با موهای مشکی رسید که به روی شکم 
 .خوابیده بود
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ایش رو بیشتر به روی های بلند پیراهن بافتنی قهوهسو آستینهه
هاش رو به زیر گرم شدن بیشترش دستدست سردش کشید. برای 

 :بغلش پناه داد و با تردید به اون دختر نزدیک شد و گفت

 خانم، حالتون خوبه؟ -

هایی گذشت و جوابی از جانب اون دختر دریافت نکرد. ثانیه
ی خودش کنه که هاش دختر رو متوجهخواست با تکون دست

همه چیز بود و  لرزید. اونهو از دور شاهد های دختر ناگهانشونه
العمل به روی زمین کنار دختر نشست و با سو با دیدن ایین عکسهه

 :لحنی مشوش گفت

 کنین؟شنوین؟ دارین گریه میخانم صدای من رو می -

های زرد  طالیی مانندش ی آریانا بلند شد. چشمناگهان صدای خنده
ت. سو دوخی ههد رو به چهرههای آرمین بوتفاوت به چشمکه بی
سو تنها با بهت خیره به اون بود. اونهو اش رو بلندتر کرد و ههخنده

اخم کرده قدمی به جلو برداشت که ناگهان آریانا قلنج گردنش رو 
اش رو برگرده کار باعث شد اونهو راه رفتهغیرعادی شکست. این

سو با ترس از روی زمین بلند شه. آریانا دستی به گردنش و هه
 :کشید و گفت

 !کنهمن خوبم، فقط یکم گردنم درد می -

 ¹فصل هشتم: منهزم

  

ای و سیاوش دست به کلید برد و چراغ رو روشن کرد. گوشی دکمه
رنگی که از ایران برای شرایط خاص آورده بود از زیر مشکی

بالشتش بیرون آورد. قبل از تبدیل شدن به وندا درون جیبش گذاشته 
های آرمین، درون بود؛ و حتی بعد از تعویض لباسش توسط قدرت

، اون رو زیر بالشتش قرار داده جیبش مونده بود و قبل از خواب
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 .بود

بود و به دلیل قدیمی بودن مدلش، امکان  ۱۲۸۰گوشی یک نوکیا 
ی سرهنگ مرشدی ردیابی رو نداشت. با کشیدن نفسی عمیق شماره

رو گرفت و گوشی رو به رو گوشش گذاشت و بعد از پنج بوق، 
 :صدای سرهنگ از پشت خط به گوش رسید

 الو؟ -
 «:د و گفتسیاوش لبخندی ز»
 .سالم سرهنگ مرشدی -

با لحنی »چند ثانیه از پشت خط صدایی به گوش نرسید و سرهنگ 
 «:پرسشگرانه گفت

 سیاوش، تویی؟ -
 !آره منم، براتون خبرهای خوبی دارم قربان -
 .شنومجدی؟ می -
 «:ای آروم کرد و گفتسیاوش صداش رو ذره»
تین رادمنش رو پیدا ای شدیم و راسانمنو آیلی وارد سازمان اس -

 !کردیم
 «:ای خندید و گفتسرهنگ ذره»
 !این عالیه -
 «:و ادامه داد»
 اید؟االن داخل سازمان -
 «:سیاوش سری تکون داد و گفت»
 .آره، با تغییر چهره وارد شدیم -
 .مراقب باشین یه وقت شناسایی نشین -
 !نگران نباشین -
مین پتوی سفیدرنگ سیاوش به آرمین غرق در خواب خیره شد. آر»

رو کامل به دور خود پیچیده بود و به پهلوی راست و رو به سیاوش 
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 «:خوابیده بود. سیاوش لبخندی زد و گفت
 .ای داریمی حرفهیه تغییر چهره -
 «:ای زیرلب گفت و ادامه دادسرهنگ خوبه»
 ام کجاست؟پس خواهرزاده -

 .ای به لرز افتادتن سیاوش لحظه
 .آیلی، االن خوابهرا... راستش  -
جا ساعت نه صبحه، اندونزی که دو ساعت و نیم از خوابه؟ این -

 ایران جلوتره؛ پس االن نزدیک دوازده ظهره و اون هنوز خوابه؟
کشی درسته قربان، اما منو آیلی دیشب تا دیروقت در حال نقشه -

 .بودیم و خیلی دیر خوابیدیم، بهش حق بدین
 «:ا به موضوع خاتمه داد و گفتسرهنگ شکاک شده بود، ام»
 تون چیه؟باشه موردی نداره، حاال نقشه -
برنامه اینه به راستین بیشتر نزدیک بشم و اعترافات الزم رو  -

 .آوری کنماش جمعبرای پرونده
خوای به راستین نزدیک شی؟ به نظرت بهتر نیست آیلی رو می -

 کار انتخاب کنی؟برای این
ای هاش رو لحظهی آیلی به راستین چشمسیاوش با فکر نزدیک»

 «:بست و با حرصی نهان در لحنش گفت
 کار نزدیکش کنم؟آیلی همسرمه قربان، به یه جنایت -
 «:ی حرفش شد آهی کشید و گفتسرهنگ که متوجه»
 !باشه! فقط حواست باشه یه وقت تو رو نشناسه -
 .اُفتهتون راحت سرهنگ، چنین اتفاقی نمیخیال -
خب، بعد از گرفتن اعترافات الزم به من خبر بده تا براتون یخیل -

 .نیرو بفرستم و برای دستگیریش به مشکل نخورین
 «:هاش رو باز کرد و متواضع گفتسیاوش چشم»
 .کنمچشم قربان، من تمام سعیم رو می -
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 .عالیه! آرزوی موفقیت برای هر دوتون دارم؛ خداحافظ -
 !دارممنونم قربان، خدانگه -

ی سیاوش گوشی رو از گوشش فاصله داد و با فشار به دکمه
ای که شکل تلفنی به رنگ قرمز داشت، تماس رو قطع کرد. مشکی

های مشکیش کالفه شده چنگی به موهای لخت مشکیش زد و چشم
های باز و خیس آرمین مواجه شد که رو به آرمین دوخت که با چشم

 :وش متحیر گفتدر حال نگاه کردن به سیاوش بود. سیا

 کنی؟آرمین، داری گریه می -

  

آرمین نگاه طالییش رو از سیاوش گرفت و خیره به سقف سفید و 
 :بلند اتاق، با صدایی گرفته گفت

 .حالم خوب نیست سیا -

سیاوش گوشی رو به روی تخت گذاشت و از روی تخت بلند شد. 
کنار ی یک قدمی تخت خودش با تخت آرمین رو طی کرد. فاصله

 :تختش به روی زمین چهار زانو نشست و گفت

 ببینم، خواب بد دیدی؟ -

های زرد مایل به طالیی آرمین از یک قطره اشک دیگه از چشم
ی چشمش به روی بالشت سفید ریخت. آرمین سری به معنای گوشه

 :نه تکون داد و گفت

 !گمونم، امروز هم روز گرمم باشه -

و سردی که از اون زن شنیده بود؛  سیاوش با یادآوری روزهای گرم
 :ناگهان لبخندی زد و گفت

زده باشی، ولی از شانس خودم و قرار بود امروز عصبی و خشم -
 !ی مامانیسر افسردهپهای محترمت شدی یه قدرت

های هاش رو با پشت دستش پاک کرد و با بغض و چشمآرمین اشک
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 :آلود، رو به سیاوش کرد و گفتاشک

شد یه کاریش کرد، غم و گریه رو کجای دلم ادی رو میخنده و ش -
 بذارم؟

ی بلندش رو به بیرون داد. با کمک دست چپش ناگهان سیاوش خنده
 :از کف اتاق بلند شد. دستش رو مقابل آرمین قرار داد و گفت

 !بلند شو رفیق، خودم امروز هواتو دارم -

به روی  آرمین با تردید دست سیاوش رو گرفت و با کمک سیاوش
ی کوچیکی به تخت نشست. سیاوش از روی شوخی با مشت ضربه

 :ی آرمین زد و گفتشونه

 !ل بهت کمتر بگهذارم کسی امروز از گنمی -

 !دونم وفات در چه حدهبرو گمشو که می -

ناگهان سیاوش آرمین رو در آغوش گرفت و در گوشش با صدایی 
 :نازک گفت

 !یمیرم آرمینتو گریه کنی من می -

 :آرمین با یه دست سیاوش رو کمی هل داد و با بغض گفت

 !خورهبرو کنار، حالم ازت به هم می -
سیاوش آرمین رو از آغوشش بیرون کشید. با هر دو دستش، 

 :نده گفتهای آرمین رو گرفت و با خشونه

 االن مثل دخترها حرف زدی! نه جان من آرمین، من رو تبدیل به -
 .وندا کن

 :ش رو باال کشید و گفتآرمین بینی

 که چی بشه؟ -

های آرمین برداشت. از آرمین هاش رو از روی شونهسیاوش دست
 :کمی فاصله گرفت و گفت

پسر ساعت دوازده ظهره! از گارد اخراج شدیم که هیچ، حاال  -
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 دوست داری از این کار هم اخراجمون کنن؟

 :ید و گفتآرمین تنها چند ثانیه به سیاوش خیره شد. بعد آهی کش

جای دیوار برو اون« و به دیوار مقابلش اشاره کرد و گفت:»باشه  -
 .هاتم ببندوایستا، چشم

سیاوش سری تکون داد و کنار اون دیوار، مقابل تخت آرمین ایستاد 
 :شده گفتهای بستهو با چشم

 حاال چرا باید حتماً چشمام رو ببندم؟ -

ن ت نیستچون دیدن صحنه -  !اش مناسب س 

حرف به انتظار آرمین ایستاد و بعد از سیاوش کمی خندید و بی
 :ی آرمین بلند شدگذشت تنها یک دقیقه صدای تغییر کرده

 !هات رو باز کنیتونی چشمحاال می -

هاش آرمینی شد که ی چشمهاش رو باز کرد که منظرهسیاوش چشم
قرار هاش به جیمز تبدیل شده بود. تاری از موهاش رو مقابل چشم

ی بلندش لبخندی زد و آرمین با داد که با دیدن رنگ بنفش و اندازه
 .زده خیره به اون بودای غمچهره

سیاوش سریع به سمت چمدون وندا رفت و درش رو باز کرد. 
آرمین هم بالشت سفیدش رو به بغل گرفت و به سیاوش خیره شد. 

ی کف سیاوش یه شلوار مشکی و یه لباس کوتاه قرمز رنگ به رو
 :مشکی اتاق گذاشت و گفت

 نظرت چیه؟ -

تفاوتش رو به روی لباس و شلوار انداخت که سیاوش آرمین نگاه بی
ای رنگ رو از چمدون بیرون کشید. محتویاتش رو به کیف نقره

روی زمین خالی کرد و انواع و اقسام لوازم آرایشی به روی زمین 
 :آرمین گفتپخش شدن. سیاوش لبخند معناداری زد و رو به 

 کردم؟دونستی من همیشه توی شرایط خاص آیلی رو آرایش میمی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 219 کاربر نودهشتیا منهدم_ نگین حالف
 

 :آرمین برای بار دوم آه کشید و گفت

 .کردالبد آیلی هم تو رو آرایش می -

 :سیاوش اخم ریزی کرد و با خنده گفت

ها رو های این لوازمکرد. منظورم اینه تا حدودی اسمنه خیر، نمی -
 .طوری ازشون استفاده کنمچهدونم باید بلدم و می

آرمین نفس عمیقی کشید و خودش رو به عقب کشید و به روی تخت 
 :انداخت. سیاوش هم نگاه گذرایی بهش انداخت و گفت

 !یدنم هض کنهدکنم راستین با االن یه کاری می -

 :آرمین بدون نگاه کردن به سیاوش دستش رو باال آورد و گفت

 !ات رو هضمش کنهامیدوارم بتونه تمام کار -

 :سیاوش خندید و گفت

 .ربط بود ولی قافیه داشتحرفت بی -

اش رو به صورت الیک نشون داد و سیاوش آرمین دست باال گرفته
 .ها خیره شدسر به زیر انداخت و با لبخند به لباس

 راستین با کشیدن نفسی عمیق، در اتاق آیلی رو باز کرد و به داخل
در، سرش رو از روی میز بلند کرد. دوباره رفت. آیلی با باز شدن 

کرد. تر میراستینی درون اتاق بود که حال درهمش رو درهم
ای رو از جانب آیلی ی شکستهراستین انتظار دیدن چنین چهره

ای که نداشت. اما همچنان اخمش رو حفظ کرد و به روی صندلی
ی با دیروز صبح به روی اون نشسته بود، مقابل آیلی نشست. آیل

توجه به نگاه کرد و راستین بیهای سرخش براندازش میهمون چشم
 :اشاره کرد و گفت های یه دست آبیشآیلی به لباس

 .آبی، مطمئناً بهتر از مشکیه -

 :آیلی پوزخندی زد و گفت

 .تونستی بگی رنگ آبی بهت بیشتر میاد تا مشکیمی -
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 :راستین متفکر سری تکون داد و گفت

ای باال انداخت و گفت: ولی تفاوت شونهتونستم بگم و بیمیآره  -
هاش نقش بست و ادامه داد: این نگفتم! پوزخندی به روی لب

 !تونستی بشنویها رو از شوهرت هم میحرف

هاش رو محکم به روی هم پلک« شوهر»ی آیلی با شنیدن کلمه
داشت اون رنگ افتاد، یقین گذاشت. به یاد اون دختر با موهای بنفش

ی سیاوش بود؛ اما در چنین شرایطی، بودن سیاوش رو در فرستاده
کنارش، الزم ندونست. بنا به همین دلیل، با رفتار سردش سعی کرد 

حرفی آیلی، اون دختر رو از خودش دور کنه. راستین با دیدن کم
هایی بود که هر مطلبی، خودش سر حرف رو باز کرد. عاشق زمان

ی خودش پیش شد و به خواستهش شروع میی خودبه خواسته
 :رفتمی

خی تو و سیاوش، برای چی اومدین به اندونزی؟ و با زدن لبخند تل -
 گفت: نکنه اومدین ماه عسل؟

 :گشود و با لحنی پر تحکم گفت هاش رو از همآیلی پلک

 !من سیاوش رو دوست ندارم -

 :اما راستین با خشمی ناگهانی گفت

 ی عقد بهش بله دادی؟سفرهپس چرا سر  -

 :آیلی با فریاد پاسخ داد

 !ای نداشتمچاره -

 :راستین با صدای بلندتری گفت

 !کسی مجبورت نکرده بود انجامش بدی -

 :آیلی محکم به روی میز کوبید و داد کشید

 !تو هم مجبور نبودی بری -

های آیلی چشم دوخت. آیلی از خشم زیاد حرف به چشمو راستین بی
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ی محکمی که به روی میز زده نفس افتاده بود. از ضربه-نفسبه 
هاش رو آروم از روی میز سوخت. دستبود، کف هر دو دستش می
 :مانند گفتبرداشت و با صدایی بغض

 گفت؟یمدونی روز عقدمون بهم چی می -

 :آیلی چنگی به موهای بلوندش زد و خیره به میز گفت

گه سوالی هست، بپرس. ن. اگفت اگه مشكلی هست، حرف بزمی -
اگه ناراحتی، اعالم كن. اگه هر چیزی هست، در موردش صحبت 

گذره پس تونه حدس بزنه توی مغزت چی میگفت كسی نمیكن؛ می
 .همیشه من رو به اون گذرای مغزت، آگاه کن

 :آیلی نگاه خیسش رو از میز گرفت و به راستین سوق داد و گفت

ه نگاه به چشمات یعنی فکر نکن با یدونی این یعنی چی؟ می -
تونم همیشه دنبال دالیلی تونم همه چیز رو بفهمم، فکر نکن میمی

 ...برای ناراحتیت باشم. یعنی... یعنی

اش سر خورد و به پایین ریخت. لبخند قطره اشکی لجوجانه از گونه
 :تلخی زد و با بغض ادامه داد

طرز حرف زدن و و حتی از طوری نبودی راستین، تتو این -
تونستی به غوغای درونشون پی ببری؛ اما، سیاوش نگاهمم می

 .طوری نیستاین

 :اما راستین با اخم غلیظش گفت

 ها یعنی چی؟این حرف -

 :آیلی دستی به صورتش کشید و گفت

قدر هم نگاهت رو پر راستین بیا باهم روراست باشیم. تو هر چه -
بینم، ی رو توی نگاه و چشمات میتفاوتی کنی، من هنوز نگراناز بی
ی دوست داشتنت قدر بگی دوستم نداری، من بیشتر متوجههر چه

دونم توی اعماق قلب و وجودت، هنوز عاشقمی. میشم. من می
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دونم که حاضری سر من گردن بزنی. چرا؟ چون راستین عاشقی می
شناختم هرگز اهل دروغ نبود؛ درست مثل اسمش! راستین به که می

 .ام؛ همون آیلی  تودت بیا، من هنوز همون آیلیخو

اخم غلیظ راستین باز شد. آریانا پشت در، گازی به سیب قرمزش 
 :زد و گفت

 !آفرین آیلی، خوب به سیاوشت خیانت کن -

ی کالرا از آسانسور به بیرون اومد و با آریانایی مواجه شد که جلو
های بلندی به قدمدر اتاق آیلی، در حال خوردن سیب بود. با تعجب 

 :سمتش برداشت و گفت

 کنی؟کار میداری چی -

 :ای کرد و گفتآریانا گازی به سیبش زد و سر به اتاق اشاره

 .کنمهای تاثیرگذار این دو تا عاشق گوش میهیچی، دارم به حرف -

 :لبخندی زد و گفتکالرا کج

دور از کارت داری فالگوش وایمیستی! خانم به اصالح باادب، این -
 ادب نیست؟

 آریانا اخمی کرد که دوباره صدای فریاد از اتاق بلند شد و هر دو
 .متعجب به در اتاق چشم دوختن

ر اگه انقدر برات مهمه که هنوز عاشقتم یا نه؛ پس چرا حرکتی د -
 زنی؟این مورد نمی

این صدای فریاد، صدای سیاوش بود. کالرا اخمی کرد که آریانا 
 :گفت

هاشون رو بفهمی، به یه زبون دیگه صحبت ونی حرفتتو نمی -
 .کننمی

 :ا دوخت و گفتحسش رو به آریاناما کالرا نگاه بی

 .احساس نیستمت بیفهمم، چون یه رباآره نمی -
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 :اش نگاه گذرایی انداخت و گفتآریانا به سیب تقریباً تموم شده

 !نه، چون قدرتمند نیستی -

پاک نکرد اما آریانا به طور ناگهانی کالرا اخم روی ابروهاش رو 
. راستین غرق در خشم و آیلی در اتاق رو باز کرد و به داخل رفت

غرق در غمی رو دید که به روی صندلی و مقابل هم نشسته بودن. 
راستین با دیدن این حرکت آریانا، باقی خشمش رو سر اون خالی 

 :کرد

 بلند نیستی در بزنی؟ -

رنگی به سیبش زد و اون رو به روی میز آبی آریانا گاز نهاییش رو
گذاشت که آیلی و سیاوش در دو طرفش نشسته بودن. دست به سینه 

 :ایستاد و رو به راستین گفت

 .بزنین آقای سرگرد مون ندیدم دردر مالقات قبلی -

 .این دلیل خوبی نیست -

 :آریانا لبخندی زد و گفت

زدین، ی قبل در میگه دفعهاحترام، احترام میاره آقای راستین. ا -
 .زدممطمئناً منم در می

های خیس آیلی متعجب شد و از کالرا وارد اتاق شد و از چشم
تر؛ به آیلی نگاه گذرایی کرد و رو به ی راستین متعجبچهره

 :راستین گفت

این دختره از جا و مکان آرمین خبر نداره. رییس گفته دیگه  -
 .درون سازمان بمونه اجباری نیست که بیشتر از این

ور برای من اهمیتی نداره رییس چی گفته یا نگفته، ما هنوز به ط -
 .کامل ازش اعتراف نگرفتیم

 :کالرا اخمی کرد و با صدای تقریباً بلندی گفت

اعتراف رو همین دیروز وقت داشتین ازش بگیرین جناب  -
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رادمنش. درون این اتاق زندانیه و درون این کشور غریب. به 
اش رو با دستگاه پدرم پاک گردونیم و حافظهشور خودش برش میک

 .کنیممی

حرکت به کالرا ی آخر کالرا تنش یخ بست و بیآیلی با شنیدن جمله
ی کالرا خوشش اومده بود با لبخند بهش خیره شد. آریانا که از ایده

هاش خیره شد اما راستین، نگاهی پر تشویش به آیلی انداخت. چشم
 :و با کشیدن نفس عمیقی گفترو بست 

 نه تنها اطالعاتش در مورد سازمان رو پاک کنین، بلکه خاطرات -
 .منم پاک کنین

آیلی سرش رو چرخوند و به راستینی خیره شد که از روی صندلی 
ای نگاه کردن به آیلی، از اتاق بلند شده بود. راستین بدون حتی ذره

 .یرون رفتخارج شد و کالرا پشت بندش از اتاق به ب

ای که به روی میز قرار داشت. به آریانا با نگاه به سیب تموم شده
 :ای گفتهای گرد شده آیلی نگاهی انداخت و با لبخند موذیانهچشم

ور به درد نخ« و به سمت در اتاق رفت و گفت:»دنیا همینه آیلی.  -
 !که باشی، به راحتی حذف میشی

ی مغزش، د با فکری که در تنگاای مونو با بسته شدن در اتاق، آیلی
ور شده بود؛ و رها شدن ازش، کار محالی بود. محال مثل: غوطه

 .ای که هر روز در مغز آیلی، در حال تداول بودبرگردوندن گذشته

هاش کشید و درون سیاوش برای بار دوم، رژ قرمز رو به روی لب
بای بخندی به دختر زیاش خیره شد. لی آرایش شدهآینه به چهره

. از ی بنفش تاشو رو بست و درون کیف گذاشتدرون آینه زد و آینه
 روی زمین بلند شد و به آرمینی که با تألم به کف دستش خیره بود

 :نگاهی انداخت. لبخندی زد و مقابلش گفت

 .تونی بهم نگاه کنین میی ناراحت، االهی خوکچه -
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ج تخت بود خارای که به روی ابیدهحوصله از حالت خوآرمین بی
حسش رو به سیاوشی انداخت شد و به روی تخت نشست. نگاه بی

 .که با لبخندی ملیح بهش خیره شده بود

ای به رنگ قرمز پوشیده بود؛ یه شلوار تنگ مشکی و نیم تنه
رسید و دور و برش ریخته بود و موهای بنفشی که تا کمرش می
زده بود. به همراه اش به روی لبش تنهرژلب قرمزرنگی، ست با نیم
تر و های بلندش رو مشکیهایی که موژهیک خط چشم ساده و ریمل
هاش رو به داد. سیاوش دستاش نشون میبلندتر از همیشه به ببینده

 :کمرش گرفت و گفت

 طور شدم؟چه -

 :آرمین اخمی کرد و گفت

 .خورهرنگ موهات اصالً به تیپت نمی -

گذاشته بود رو به  ه دور کمرشهایی که بسیاوش کالفه شده دست
 :پایین انداخت و گفت

 !دونم خرابش کردهمی -

ها خیره ای از موهاش رو به دست گرفت و به اونو با حرص دسته
 :شد. آرمین با فکر به چیزی نفس عمیقی کشید و گفت

 چرا؟« و سیاوش متعجب گفت:»هات رو ببند. دوباره چشم -

شد. سرش رو کمی به سمت چپ کج آرمین با تفکر به سیاوش خیره 
 :کرد و گفت

ی وندا رو توی ذهنم با موهای مشکی تصور ی ثبت شدهچهره -
 ...کنم و بعدمی

 :هاش رو به هم زد و گفتسیاوش محکم دست

 !موهای من مشکی میشه -

اش رو به حالت اول برگردوند و سیاوش به روی آرمین سر کج شده
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 :بخند گفتتخت، مقابل آرمین نشست و با ل

 !تونی هر کسی رو تصور کنی و به اون تبدیل بشیپس تو می -

 :آرمین سری تکون داد و گفت

 .تونم هر کسی باشمآره، من می -

و کمی به تخت مقابلش خیره شد، سرش رو به سمت سیاوش 
 :برگردوند و گفت

 .حتی آیلی -

 :سیاوش لبخندی زد و خیره به پتوی سفید روی تخت گفت

 !حتی آیلیآره،  -

اعتنا به تغییر حالت سیاوش، اون رو کمی به سمت مخالف آرمین بی
 :هل داد و گفت

 حاال میری یا با همین چهره میری پیش راستین جونت؟ -

 :شد گفتسیاوش ریز خندید و در حالی که از روی تخت بلند می

 .ربانقی هر نوع تغییری هستم من آماده -

رنگش رو بست. آرمین نفس های آبیو کنار دیوار سفید رفت و چشم
ی وندا رو تصور کرد؛ اما هاش، چهرهعمیقی کشید و با بستن چشم

رنگ، تنها بیست ثانیه گذشت و آرمین از بار با موهای مشکیاین
روی تخت بلند شد و به سمت در سفید اتاق رفت. سیاوش با تعجب 

 :هاش رو باز کرد و گفتچشم

 شد؟چی -

ایی به اون انداخت و در اتاق رو باز کرد و بدون آرمین نگاه گذر
 :نگاه کردن به سیاوش گفت

 !رنگ مو نبودم، که شدم -

ی بنفش رو سریعاً از داخل کیف برداشت و با دیدن سیاوش آینه
رنگش لبخند عمیقی به روی لبش نقش بست. آینه رو موهای مشکی
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اومد. در رو به روی تخت انداخت و پشت سر آرمین از اتاق بیرون 
ی ی کوتاهی سر داد. فاصلهبست و خیره به سرهمی آبی آرمین خنده

 :خودش با آرمین رو با گذر دو قدم بلند گذروند و با خنده گفت

خب نقشه مشخصه، من میرم سراغ راستین و تو هم میری سراغ  -
 .ی سومهای طبقهدستشویی

ه به حرف توجآرمین و سیاوش وارد آسانسور شدن و آرمین، بی
 :ی سوم رو فشرد و گفتی طبقهسیاوش، دکمه

ی سومه، راستین هم باید توی جایی که اتاق آیلی طبقهاز اون -
همون طبقه باشه که دسترسی بیشتری بهش داشته باشه. پس نتیجه 

 .ی سومهگیریم اتاق راستین، طبقهمی

ن ی دسترس چندادرهای آسانسور بسته شدن اما سیاوش که از کلمه
 :خوشش نیومده بود اخم ریزی کرد و گفت

 .کنیمخیلی خب، پس خوبه که نزدیک به همیم و هم رو گم نمی -

 :آرمین برای بار سوم آهی پرسوزی کشید و گفت

 .من با تو نمیام -

 :خندی زد و گفتتر کرد، اما لبسیاوش اخمش رو غلیظ

 ک ش؟آه یی سوم رو تنها بذاری پسرههای طبقهخوای دستشوییمی -

 :آرمین برای بار چهارم آه کشید و گفت

هام و این صورت مهموم که دست من نیست. تو این آه کشیدن -
هام تحت تاثیر غم تو قرار گرفتن. دیروز جلوم گریه کردی و قدرت
 !واسه همین به این روز در اومدم

 نه بابا! حاال حال ناخوشت شد تقصیر من؟ -

ی سوم از بلندگوی آسانسور بلند شد و درهای آسانسور باز طبقه
ی سوم نمایان شد. آرمین بازوی سیاوش رو شدن و راهروی طبقه

ی منفی سوم رو ی طبقهگرفت و از آسانسور خارجش کرد. دکمه
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 :فشرد و قبل از بسته شدن درهای آسانسور گفت

به جای شستن تری ا، کارهای مهمکار نیستم وندمن امروز بی -
 .ها دارمدستشویی

درهای آسانسور بسته شدن و سیاوش با همون اخم به در خیره شد. 
تر از همکاری با خودش با خودش گفت، یعنی آرمین چه کاری مهم

 رو داشت؟

بقه در طاز بلندگوی آسانسور بلند شد. این  «ی منفی سومطبقه»
ست شامل توناعماق زمین واقع شده بود و از نظر آرمین می

تونست اهداف آرمین های مهمی که، میهای مهمی باشه. اتاقاتاق
 .رو درونش محفوظ کرده باشه

درهای آسانسور باز شدن و آرمین قدمی به جلو برداشت اما به 
دیوار مشکی رنگی برخورد کرد. دیوار مشکی رنگی که یک برگه 

بود. ی مشکی بزرگ به روش چسبیده شده آچار سفید با یه نوشته
 :ای که چنین محتویاتی داشتنوشته

 «.باشدورود به این طبقه برای کارکنان و گارد حفاظتی ممنوع می»
 :یرلب گفتزهای آرمین نشست و تلخندی به روی لب

یعنی چی اون تو نگه داشتین که حتی به کارکنای خودتون هم  -
 اعتماد ندارین؟

روی دیوار مشکی  و محیط آسانسور رو دوباره از نظر گذروند. به
ای رنگ آسانسور نگاه گذرایی رنگ دستی کشید. به سقف نقره

 :رد و گفتکهای اتاقکش رو لمس انداخت. دیواره

 فی سوم؟تونه باشه منیعنی این در مخفیت کجا می -

. با تعجب دستی به اون ی سفید خوردو ناگهان چشمش به اون برگه
. به کاغذی که به جدا شد کشید که کاغذ به راحتی از روی دیوار

ی سفید روی زمین افتاد نگاهی انداخت و سر بلند کرد که به دکمه
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رنگی رسید که به طور کامل درون دیوار فرو رفته بود. سری 
 :تکون داد و گفت

 !پیدات کردم در مخفی -

رنگ به سمت باال دستی کشید که ناگهان دیوار مشکی به روی دکمه
ی منفی سوم، به طور خودکار روشن د طبقههای سفیرفت و چراغ

 .شدن

هایی پر از آب که به سقف وصل شده ی سوم پر بود از محفظهطبقه
ی هایی قرار داشتن که هنوز به مرحلهها جنینبودن. درون محفظه

ترین محفظه زده به روی نزدیکتکامل نرسیده بودن. آرمین بهت
 :دستی کشید و با حیرت گفت

 ها؟کنین عوضیتا مثل من درست میدارین چند  -

هایی در کنار محفظه دید. ها و اهرمسرش رو پایین گرفت و دکمه
ای آلومنیوم قرار داشت که به روش عدد ها، الیهاما در کنار دکمه

های حک شده بود. تلخندی به روی لب« هشتصد و پنجاه و هفت»
پر افسوسی  ه در خود جمع شده بود نگاه. به جنینی کآرمین نشست
 :انداخت و گفت

، دنیای بیرون وقت به دنیا نیایامیدوارم به شکست بخوری و هیچ -
های های وحشتناکه، آدمهیچ چیز قشنگی نداره و پر از آدم
کنن. ترین چیز ممکن تبدیل میوحشتناکی که تو رو به وحشتناک

بهت یاد میدن تخریب کنی، همه چیز رو نابود کنی، بکشی و همه 
چیز رو با خاک یکسان کنی. توی این دنیای وحشی، تو فقط در 

گری. یه موجودی که به دنیا اومدی تا همه چیز رو نقش یک منهدم
 .به انهدام برسونی

ناگهان دری از آخر سالن باز شد و مردی با روپوش سفید داخل شد 
 :و گفت
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 جاست؟کی اون -

ون چسبوند. در آرمین سریعاً به پشت محفظ رفت و خودش رو به ا
آسانسور باز شد و دکتر هری وارد سالن شدن. اون مرد لبخندی زد 

 :و با تنی بلند گفت

 شما بودین دکتر هری؟ -

ی حرف مرد نشده بود نگاه گذرایی به دکتر هری که متوجه
 :های روشن شده انداخت و گفتچراغ

 ها رو روشن کردی توماس؟تو این چراغ -

ها در برد و کلید رو لمس کرد. چراغ توماس دستش رو به کنار
ها قرار داشت، ای که در پایین محفظهخاموش شدن و تنها نور آبی

هایی به جلو برداشت و محیط رو روشن کرده بود. دکتر هری قدم
 :توماس گفت

ها رو جوری تنظیم کردیم که وقتی در آسانسور باز شه چراغ -
 .خودشون به طور خودکار روشن شن دکتر

ای تکون خورد و تر هری خواست چیزی بگه که آرمین ذرهدک
سرهمیش با شیشه بیشتر تماس گرفت و صدای کمی ایجاد کرد. اما 

های تیز دکتر هری گریزی نکرد و دکتر همون صدای کم از گوش
ی شخصی رو ی اول چشم دوخت و سایههری با اخم به محفظه

  .درون اون دید

ی آسانسور گرفت و به دختری سوق سیاوش نگاهش رو از در بسته
ها بود. سیاوش داد که سینی به دست در حال رفتن به یکی از اتاق

 :سریع مانع راه اون شد و گفت

سالم، « دختر با تعجب به سیاوش خیره شد و گفت:»ه ی سالم!  -
 ...لیوگمون نکنم « ای کرد و گفت:سیاوش تک خنده»شناسم؟ می

 :نی دختر نگاهی کرد و گفتی درون سیبه فنجون قهوه
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 کنی؟کار میمیشه بپرسم داری چی -

ای که در سینی دختر نگاه مشکیش رو به سیاوش و فنجون قهوه
 :سفید قرار داشت گردش داد و مردد گفت

برم. عادتشونه هر روز بعد از دارم برای آقای رادمنش قهوه می -
 .شون قهوه بخورنی روزانهسه وعده

ری عادت راستین، لبخند تلخی به روی لبش نشست. سیاوش با یادآو
حق با آرمین بود، اتاق راستین توی همین طبقه قرار داشت. سیاوش 

ناگهان با یه تصمیم آنی سینی کوچیک و سفید رنگ رو آروم از 
 :دختر گرفت و گفت

 .برمخودم برای آقای رادمنش می -

ه که دختر نگاهش رنگ شک و شبهه گرفت و خواست مخالفت کن
 :سیاوش گفت

 !گمونم حدس زده باشی که با آقای رادمنش چه نسبتی دارم -

 :دختر اخم ریزی کرد و با تکون دادن سرش گفت

 .آخرین اتاق سمت چپ، اتاق آقای رادمنشه -

سیاوش به اتاقی که آخر راهرو بود نگاه کوتاهی انداخت. لبخندی 
 :زد و گفت

 .دونستم، ولی ممنونخودمم می -

سری از روی تاسف تکون داد و راهش رو به سمت مخالف دختر 
کشید. سیاوش با احتیاط حرکت کرد و به فنجون لبریز از قهوه 

نگاهی انداخت. به در اتاق راستین رسید و آروم در زد، صدایی 
 .محابا در رو باز کردنشنید اما بی

اتاقی سرتاسر مشکی رنگ که درونش یه میز و صندلی، به همراه 
هاش نفره بود. راستین سرش رو بین دستل چرم مشکی تکدو مب

ای از میز خیره شده بود. سیاوش با گرفته بود و متفکر به نقطه
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ی تردید در رو بست و به سمت راستین قدم برداشت. راستین متوجه
حضورش شده بود ولی نایی برای نگاه کردن به اون نداشت. 

شت و به روی میز مقابل سیاوش فنجون قهوه رو از توی سینی بردا
 :های راستین گذاشت و گفتچشم

 .بفرمایید -

راستین سرش رو بلند کرد و سرتاپای سیاوش رو با نگاهش وارسی 
ی رنگ رفت و چهرهکرد. ذهنش به سمت اون دختر با موهای بنفش

هاش رو از روی سرش برداشت و با پوزخند وندا رو شناخت. دست
 :گفت

به »تونن لباس فرمشون رو در بیارن ها میچینظافتدونستم نمی -
 .و حتی قهوه بیارن« فنجون قهوه اشاره کرد و ادامه داد:

ای که به میز راستین چسبیده بود نفرهسیاوش به روی مبل تک
تر شد. سیاوش سری نشست و پوزخند راستین از پررویی اون عمیق

 :تکون داد و با لبخند پهنی گفت

 .اس فرم من، کثیف شده بودراستش، لب -

هاش رو محو کرد. اخمی کرد و با اشاره راستین پوزخند روی لب
 :به در گفت

 .تونی بریخب، میخیلی -

سیاوش که به قصد موندن اومده بود باعث شروع بحثی نه چندان 
 :پایدار شد و گفت

 .من تعریفات زیادی از... از هوش و ذکاوت شما شنیدم -

جایی که به دنبال هدف به سیاوش انداخت و از اون راستین نگاه بدی
 :سیاوش از این بحث بود ادامه داد

 خب؟ -

 :هاش رو قفل کرد و به روی پاش گذاشت و گفتسیاوش دست
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تون خب به نظرم این هوش و ذکاوت چشمگیر شما از ایرانی بودن -
 .هم نشأت گرفته

 :دامه داداوش سربر بازیافت که سیام بحث رو حوصلهک-راستین کم

ای... خصوصی برام پیش راستش، یه سوال خیلی بزرگ و ذره -
 تونم ذکرش کنم؟اومده. می

اش گذاشت و با تکون دادن راستین دست راستش رو به زیر چونه
 :سرش اجازه رو اعالم کرد و سیاوش گفت

 خب، شما متاهلین یا... ؟ -

شدن و  نمایان های مرتب و سفیدشدونلبخندی زد که دنراستین کج
 :با پی بردن به مقصود و منظور سیاوش خطاب به حرف قبلش گفت

ها رو ای وقت و فرصت ندارم که بخوام اونتوی زندگیم به اندازه -
 .ای شریک شمبا کس دیگه

 :سیاوش سری تکون داد و گفت

 ...دونم چرا ولیراستش، نمی -

اش که به شدهسرش رو به زیر انداخت و طبق نقشش به دست قفل
 :روی پاش قرار داشت خیره شد و گفت

 .از این موضوع خوشحال شدم -

و نگاهش رو به راستین سوق داد و لبخند زد. راستین شکاک به 
حالت سیاوش خیره شد که ناگهان در باز شد و قامت آریانا از الی 

تر شد؛ در نمایان شد. اخمی که به روی ابروهای راستین بود بزرگ
آریانا بدون در زدن به خودش جرأت وارد شدن رو داده بود. بازم 

آریانا با دیدن سیاوش لبخند معناداری زد اما سیاوش با دیدن 
های زرد آریانا، دستپاچه شده از روی مبل بلند شد و با گفتن چشم

 .یک ببخشید از کنار آریانا رد شد و از اتاق به بیرون رفت

جب شده بود اما همچنان به دلیل راستین از این حالت سیاوش متع
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حضور آریانا اخمش رو حفظ کرد. آریانا به سمت میز راستین رفت 
و سرهمی مشکیش بیشتر از حاالت عادی در تنش به دلیل تنگی 

ای نداشت، اون فقط شد. اما چارهزیادش بیشتر باعث اذیتش می
 .ی یه نوع لباس پوشیدن رو داشتاجازه

 خوای؟جا چی میاین -

توجه به تفکر قبلش، لبخندی به روی راستین زد و سیبی از آریانا بی
ها بود برداشت. یه سیب دیگه درون سبدی که روی میز جلوی مبل

ها، عجیب به ی شیرین این سیبهم از صبح برداشته بود اما مزه
دلش نشسته بود. گازی به سیب قرمزش زد و در حالی که به سمت 

 :رفت گفتدر اتاق می

 .کنهحواست به اون دختره باشه، چیزی نیست که تظاهر می -

 منظورت چیه؟ -

 :آریانا برگشت و گفت

 .اون دختر نیست، فقط شکل یه دختره -

 :فتهای آرمین رفت و گای فکرش به سمت قدرتراستین ذره

 دونی؟از کجا می -

 :ای کرد و گفتهای زردش اشارهآریانا به چشم

 .بینه سرگردرو میها همه چیز این چشم -

 .و با زدن لبخند مرموزی، از اتاق خارج شد

آرمین بزاق دهنش رو قورت داد. مغزش به هیچ کجای بدنش هیچ 
ای فکر کردن رو از کرد و حتی توانایی لحظهدستوری صادر نمی

. دکتر هری قدمی به سمت محفظه برداشت که صدای دست داده بود
 :آشنایی گفت

 .خره دیدمتالکساندر، باال -

آرمین نفس عمیقی کشید و دکتر هری سرش رو برگردوند که 
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نگاهش به تن دکتر ادوارد برخورد کرد. سرشرو دوباره به حالت 
ی اول نبود. دکتر ی محفظهاول چرخوند اما دیگه خبری از سایه

ادوارد به اون نزدیک شد، به سالن پر از محفظه نگاهش رو 
 :چرخوند و گفت

 !ایه که راه انداختی؟بازیرهاین چه مسخ -

ی دکتر ادوارد لبخندی دکتر هری، خیره به صورت چروکیده
 :ساختگی زد و گفت

 !چارلی، چه سورپرایز قشنگی -

و دکتر ادوارد رو در آغوش گرفت. دکتر که از دیدن اون همه 
جنین، به اجبار خونسردی خودش رو حفظ کرده بود؛ حفظ اون 

و با شتاب خودش رو از آغوش دکتر  خونسردی رو جایز ندونست
 :هری بیرون کشید و با لحنی فریادمانند گفت

 ای میده الکساندر؟این کارهات چه معنی -

دکتر هری که انتظار چنین برخوردی رو داشت سری تکون داد. 
 :د و با نگاه گذرایی به سالن گفتهاش رو باز کردست

 !این پیشرفته چارلی، پیشرفت -

اش رو به سمت دکتر به پایین انداخت، انگشت اشارههاش رو دست
 :ادوارد گرفت و با اخم گفت

 .شموقت نذاشتی طعمش رو بچچیزی که هیچ -

 :دکتر ادوارد سری به روی تاسف تکون داد و گفت

 !نه الکساندر، ما به پیشرفت رسیدیم، اون هم با آرمین -

رفت؛ و این رو کنی چارلی، آرمین یه شکست بود نه پیشاشتباه می -
 .توسط آریانا بهت ثابت کردم

در کنار « ای کرد و گفت:به اطرافش اشاره»جایی! حاال تو این -
 .اندهها آریانا که هنوز متولد نشده
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 :دکتر ادوارد با تحسر گفت

که خواستیم قدمی برای پیشرفت انسان برداریم، نه اینما می -
 .ها بسازیمارتشی بر علیه اون

 :ای کرد و گفتخندهی تکدکتر هر

ی منه، این رویای منه، این این ارتش نیست چارلی، این خانواده -
 تنها چیزیه که باعث میشه به عنوان یک دانشمند و یک دانشَور توی

 .این سازمان لعنتی بمونم

 :و با به یادآوری چیزی گفت

 حداقل من این رو دارم، تو چی داری چارلی؟ -

 :داد و گفتی بلندی سر خنده

هر چی که داشتی که از دستت رفت. آرمین کجاست هری؟  -
 .بینممن آرمین رو نمی« گفت: واش بلندتر شد خنده»

ی آخر تکیه داد بود و در حال شنیدن بحث دکتر آرمین که به محفظه
 اش نزدیکادوارد و دکتر هری بود. زانوهاش رو بیشتر به سینه

زمان مناسبی برای نشون دادن  کرد و بر سر دوراهی بود، آیا
 خودش بود؟

 :دکتر هری ادامه داد

ها پیوست وقت پیداش نمیشه چارلی، آرمینت به خاطرهاون هیچ -
 !رفت

 .هایی که به دور پاهاش حلقه زده بود رو مشت کردآرمین دست

 .های منهاالن دیگه سازمان، چشم امیدش به آریانا و مخلوق -

ین پاهاش هم گذاشت و سرش رو ب هاش رو محکم به رویپلک
ی این بحث به هیچ عنوان قانع نبود و هر مخفی کرد. دلش به ادامه

  .حرف دکتر هری، تیری زهرآگین به قلبش شده بود

راستین به سمت اتاق نگهبان رفت و در رو با شتاب باز کرد. در 
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اتاق، فقط دو نگهبان وجود داشت که در حال خوردن قهوه بودن و 
ها پرید و نگهبان دوم دن راستین قهوه در گلوی یکی از نگهبانبا دی

 .پیراهن فرم سبز رنگش رو صاف کرد

ی رو شدههای نصبراستین اخمی به روی اون دو کرد و به مانیتور
 :دیوار خیره شد و بدون نگاه کردن به اون دو گفت

 ی قرمز ندیدین؟تنهدختری با موهای مشکی و نیم -

 :ی به اون دو انداخت و با غضب گفتو بعد نگاه بد

 کردین آقایون محترم؟یا فقط داشتین توی ساعات کار قهوه میل می -

رنگی به روی سرش گذاشته بود، دار مشکینگهبان اول که کاله لبه
 :گفت ایش رو به راستین دوخت ونگاه قهوه

 .نه قربان ما حواسمون به همه چیز هست -

 ها؟جمعحواس خب پس االن دختره کجاست -

ای اش ذرهرنگش رو با انگشت اشارهنگهبان دوم موهای مشکی
 :خاروند و رو به راستین گفت

 .بانی سوم باید باشه قرتوی دستشویی طبقه -

های درهمش سری تکون داد و به سمت در راستین با همون اخم
 :ای برگشت و گفترفت، اما لحظه

اید، ون در حال خوردنتاگه دوباره ببینم توی ساعت کاری -
 .ی استعفاتون رو روی میزم بذارینخودتون همون لحظه بیاین برگه

و با گفتن این حرف، در رو محکم به روی هم کوبید و از اتاق 
شون در ای به هم نگاه کردن و استرس. هر دو نگهبان ذرهخارج شد

 .شون رنگ هویدا گرفتچهره

ها میخکوب شده به راستین نگاه ناگهان در دوباره باز شد و نگهبان
ای به مانیتوری نگاه کرد که توش تصویر اتاق کردن. راستین ذره

آیلی نمایان بود. آیلی به روی زمین خوابیده بود و موهاش به روی 
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صورتش ریخته شده بود. راستین نگاه مغمومش رو از مانیتور آیلی 
 :گرفت و رو به اون دو نگهبان گفت

 .باشه H به اتاقحواستون بیشتر  -

 !ح... حواسمون جمعه  چ... چشم قربان، -

بار راستین اخمی کرد و با تکون دادن سرش از اتاق برای آخرین
ی سوم رفت. پشت در خارج شد و به سمت دستشویی طبقه

دستشویی زنانه قرار گرفت و گوشش رو به در چسبوند. اما صدایی 
 .خورداز درون به گوشش نمی

ای به در زد که سیاوش با تعجب به در خیره شد. هتق  با تردید
ی کامل بود که درون دستشویی بود و علت این پدیده نزدیک ده دقیقه

ها به دیدن چشم های زرد آریانا بود، سیاوش از دیدن اون چشم
های آرمین، لبخندهایی هایی همرنگ چشمتشویش افتاده بود. چشم

ها نشون از چه ی اینین، همهمانند لبخندهای مرموز و پرمعنی آرم
ی چیزهایی داشت؟ آیا تغییر شکلش با وجود آریانا دیگه تاثیر چندان

 نداشت؟

اما مردد و دو دل در رو باز کرد که راستین رو در اون طرف در 
دید. راستین اول نگاهی به سرتاپای سیاوش انداخت و بعد لبخند 

 :نمایی زد و گفتدندون

 حالت خوبه؟ -

رفی حاز تغییر رفتار راستین به بهت افتاده بود الم تا کام  سیاوش که
 :نزد که راستین ادامه داد

 من االن بیکارم، نظرت در مورد یه کافه یا... شهرگردی چیه؟ -

بهت سیاوش بیشتر شده بود اما از یه طرف، به هدفش که نزدیکی 
خودش به راستین بود، دست یافته بود. پس متقابالً لبخندی زد و 

 :گفت
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 !آره، چرا که نه -

های دکتر ادوارد دو دستش را محکم مشت کرد، در حدی که ناخن
هاش فرو رفتن. از حضور این همه کوتاه انگشتاش در نرمی دست

های تکمیل نشده در این سالن ناراضی بود. از عمل و آزمایش
. از خود مخلوق دکتر هری، یعنی تصمیم الکساندر ناراضی بود

م ناراضی بود اما ناراضی بودنش برای چه کسی حائز آریانا ه
 اهمیت بود؟

 !پدر -

دکتر ادوارو متعجب به پشت سر دکتر هری خیره شد که کالرا رو 
 با لباسی به رنگ سبز و موهایی بافته شده دید. کالرا خودش رو با

ی چشم ای اشک از گوشهشتاب در آغوش پدرش کشید و قطره
 .آرمین به پایین چکید

های سردش پاک دست ی اون اشک رو با کفما آرمین سریعاً ردها
. از احساسی که امروز توسط سرنوشت براش رقم خورده بود، کرد

هیچ دل خوشی نداشت و زیرلب بارها به زندگی و به زمان فحش و 
 .کردلعنت نثار می

کرد؛ اون ای چیزی احساساتش رو جریحه دار میکافی بود ذره
ها کسی سدی برای جلوگیری از ریزش این اشک بود که موقع
ی ی کالرا و صدای طنبن اندازش هم بهانهحضور دوباره  شد.نمی

های آرمین بود. اصالً خود  کالرا هم به خوبی برای بارش اشک
شد؛ دیگه با ها میبهونه باعث ریزش این اشکخودی خودش، بی

 .شدبهونه هم که نور ااَل نور حساب می

دوارد، کالرا رو از خووش جدا کرد و لبخندی به روی اجبار دکتر ا
 :به دختر نازنینش زد و گفت

ببخشید نیومدم بهت سر بزنم دخترم، بعد از اومدنم به اندونزی  -
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 .گفتم سریعاً به آزمایشگاه اصلی بیام تا اوضاع رو بررسی کنم

دکتر هری سرش رو به زیر انداخت و حسرت دختر داشتن رو، 
ی رنگ کدرش مخفی کرد. همیشه به خانوادههای آبیون چشمپشت ا

کرد و از داشتن دختر زیبایی چون کالرا، چارلی حسادت می
 .خوردافسوس می

به دلیل درس و مشغله، از ازدواج گریز کرده بود و به روی 
. اما خیلی وقت بود که پیشرفت جامعه و کشورش تمرکز کرده بود

همسر قدرشناس رو در این سن زیادش، داشتن یک خانواده و یک 
دونست و دیگه به قول خودش، کار از آرزویی محال و پوشالی می

 .کار گذشته بود

ی مهربون پدرش پاشید و نگاه گذرایی به کالرا لبخندی به چهره
 :سالن انداخت و رو به پدرش گفت

م راستش، زیاد از این محیط خوشم نمیاد برای همین خیلی کم میا -
 .این طبقهبه 

 :دکتر ادوارد سری تکون داد و گفت

یام بی سوم و من بعداً خوای برو طبقهکنی، میکار خوبی می -
 .پیشت

 :ای خندید و گفتکالرا ذره

 .کنمچه فکر خوبی! پس من رفع زحمت می -

و سرش رو برگردوند و با حفظ همون لبخند گرم رو به دکتر هری 
 :گفت

 .وزنم عمبه شما هم سر می -

دکتر هری از همون اوایل بچگی کالرا، رفت آمد زیادی با 
با پسوند   ی دکتر ادوارد داشت و کالرا از همون بچگی،خانواده

 .کردعمو دکتر هری رو صدا می
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ی بسته شدن در رو زد. در این کالرا وارد آسانسور شد و دکمه
میون دکتر هری بیشتر موندن درون این محوطه رو جایز ندونست 

به سمت در آخر سالن رفت. دکتر ادوارد که بحثش رو با دکتر  و
دونست پشت سر دکتر به راه افتاد و به محض هری تموم نشده می

شون به در آخر و آزمایشگاه اصلی، در آخر سالن یه وارد شدن
 .طور خودکار بسته شد

ی باز شدن درهای ی پنج توی دلش شمرد و بعد دکمهکالرا تا شماره
آسانسور رو فشرد و با دیدن سالن خالی لبخندی از روی پیروزی 

ی آخر رفت و شخصی رو پیدا کرد که از زد. به سمت محفظه
همون ولد ورود به سالن چشمش به قامتش افتاده بود. لبخندی به 

 :روی آرمین زد و گفت

 کنی؟کار میتو این پشت چی -

اش رو گرفت و آروم ه کالرا شونهشده از جا بلند شد کآرمین هول
اون رو به روی زمین نشوند. مقابلش چهار زانو نشست و با نگاهی 

 :زد گفتکه در اون تفاخر موج می

 ...لمونه، به هر حاهای تیزبین من دور نمیهیچ چیز از چشم -

 :ت و گفتی آرمین انداخنگاه کوتاهی به لباس و چهره

ورود به این طبقع رو  ها حقچیچی هستی و نظافتتو یک نظافت -
 طوری وارد شدی؟.. تو چه.ندارن اما

 آرمین بدون گفتن هیج حرفی سرش رو به پایین انداخت اما کالرا به
 :های آرمین متمرکز شد و گفتروی چشم

 ببینم گریه کردی؟ -

آرمین سری تند به سمت چپ و راست به معنای نه تکون داد اما این 
 .نش به یقین تبدیل کردحرکت حدس کالرا رو در ذه

 !رخهس-هات سرخالزم نیست دروغ بگی، چشم -



 

 

 WWW.98IA3.IR 242 کاربر نودهشتیا منهدم_ نگین حالف
 

 :و بعد نگاهی به اطرافش انداخت و گفت

 ه؟ات سازگار نبودها رو دیدی و با روحیهنکنه این جنین -

های آرمین مهر و موم پوزخندی از روی تلخی و غم به روی لب
که به  ا صداییبها چرخوند و شد. مردد نگاهش رو بین محفظه

 :دار شده بود گفترحمش گرفته و خشهای بیدست بغض

 فزای خودت، گریه نداره؟ی غمدیدن گذشته -

هاش رو توی هم کشید. دوباره ی گذشته سگرمهکالرا با شنیدن کلمه
 :ه نگاه کوتاهی انداخت و گفتهای درون محفظبه جنین

 ی تو این بوده؟گذشته -

صادق بود؛ اما زمان و مکان، بهش آرمین دلتنگ بود، عاشق بود، 
داد. پس های کالرا رو نمیی هر نوع کنشی در مقابل واکنشاجازه

آور از روی زمین بلند شد و به قصد خارج شدن از این مکان خفگان
محابا خودش رو مقابلش قرار به سمت آسانسور رفت که کالرا بی

 :داد و گفت

وده. از کجا باور کنم که جا یک کار غیرقانونی باومدنت به این -
 جاسوس نیستی؟

های آرمین خودش رو به پررنگی سوق داد. پوزخند به روی لب
ثابت کردن جاسوس بودنش یا نبودش براش هم مهم بود؟ مسلماً 

 .خیر

 .جا بودنم رو چی برداشت کنیبرام اهمیتی نداره این -

 .کردیتو دیروز هم به من بد نگاه می -

ا پیدا کردن ارتباط حرف قبلش با خرف االن کالر آرمین که به دنبال
 :بود اخم ریزی کرد و گفت

 دیروز چه ربطی به امروز داره سرکار خانوم؟ -

 ...نخیر، تو -
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ناگهان حرفش در دهنش ماسید. تنها یک شخص بود که سرکار 
کرد، تنها یک شخص بود که با دیدن خانوم صداش می

. کردلبریز شدن، طغیان می ی صبرش به جایهاش کاسهاهمیتیبی
 :زیرلب زمزمه کرد

 آرمین، خودتی؟ -

های سبز رنگ هایی مکدر و غمناک، تنها به چشماما آرمین با چشم
 .کردکالرا نگاه می

ی استارت سیاوش به روی صندلی شاگرد نشست و راستین دکمه
ماشین رو فشرد و صدای موتور ماشین سکوت فضا رو شکست. 

های ن رو از حالت پارک خارج کرد و به سمت نگهبانراستین ماشی
 .ها در رو باز کردندر اصلی بوقی زد که نگهبان

کرد و هاش رو در ذهنش مرور میسیاوش در تمام این مدت حرف
ی لباسش بود اطمینان بارها از روشن بودن شنودی که به پشت یقه

تین تموم کرد. با گرفتن اعترافی سنگین، حکم اعدام راسحاصل می
 .اومدشده به حساب می

نگاهش رو به سمت راستینی سوق داد که با دقت مشغول به 
خواست؟ اعدام بهترین رانندگیش بود. واقعاً چنین جیزی رو می

ای جز این هم داشت؟ مگه تقدیر براش دوستش رو؟ مگه چاره
 فرصت انتخاب از بین بد و بدتر رو داره بود؟

ی سرگردی که به روی لباس فرمش رجهچی بد بود؟ گرفته شدن د
در ایران بود. چی بدتر بود؟ اعدام دوستی که براش از برادر هم 

 .عزیزتر بود

بار با نگاهی پر از غم و دوباره نگاهی به راستین انداخت، اما این
ی سیاوش سرش رو برگردوند و تاسف. راستین با حس نگاه خیره
 :نده گفتبهش متقابالً نگاهی انداخت و با خ
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 چی شده؟ مورد پسندت واقع شدیم بانو؟ -

سیاوش اخمی کرد و نگاهش رو از راستین گرفت. شوخی و خنده، 
تنها چیزی در این شرایط بود که حال غمگینش رو خشمگین 

 .کردمی

ها و رفتاری نبود اما امید داشت دختر راستین اهل چنین حرف
گارد حفاظتی تغییر  ا دختری ازبتونه آرمینی باشه که کنارش می
 .شکل داده

هر دو نفر که در این ماشین نشسته بودن به دنبال هدف و مسیر 
خودشون بودن. راستینی که به دنبال آرمین بود و سیاوشی که به 

 .دنبال حرف کشوندن از زیر زبون راستین بود

کالم راستین دستش رو به سمت ضبط برد و با انتخاب یک آهنگ بی
تر ز زیبایی جون پیانو، فضای ماشین رو صمیمانهو مالیم با سا

 .کرد

ی کنارش خیره بود نگاهی به سیاوش انداخت، اما سیاوش به پنجره
کرد. راستین با یادآوری چیزی، کت و بارش بارون رو تماشا می

رنگش رو از صندلی عقب برداشت و به روی پای سیاوش مشکی
 :کذاشت و گفت

. قبل از پیاده شدن این رو نازک و کوتاههلباسی که پوشیدی خیلی  -
 .بپوش که زیر این بارون خدایی نکرده سرما نخوری

ای که به دلیل قصد و غرض سعی در نگران بودن برای غریبه
ای راستین، های لحظهنزدیکی به راستین داشت؟ حتی این مهربونی

ت ای از کت رو به دست گرفکرد. گوشهتر میسیاوش رو مشکوک
دستش رو به روی کت نشت کرد. دوباره سر برگردوند و نگاه و 

 .گذرایی به راستین انداخت

ای که خودش منجر به شروعش شده، ترسید که در بازیاز این می
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ترسید قبل از انجام هر حرکتی توسط راستین بازیچه بشه. از این می
از دور بازی خارج شه و ماموریتش به شکست بخوره. اگه چنین 

چیزی در این داستان تنش به تن خوشی و امید اُفته، هیچقی بیاتفا
 .خورهنمی

 :کالرا قدمی به سمت آرمین برداشت. لبخندی زد و گفت

 این خودتی که تغییر چهره دادی درسته؟ -

هایی بیش از این آرمین هنوز به کالرا خیره بود و توان گفتن دروغ
 :رو نداشت. پس سری تکون داد و گفت

 .خودمم آره، -

کالرا دو دستش رو مقابل دهنش گذاشت و ناباور به آرمین چشم 
اش فرو ریختن و از دوخت. ناگهان قطرات اشک به روی گونه

خوشحالی لبخند بزرگی به روی لبش جاخوش کرد. ناگهان اطراف 
رو با نگاش کاوید، مچ دست آرمین رو گرفت و به پشت یکی از 

 :ها کشید و گفتمحفظه

 !خوام ببینمتبه حالت اولت برگرد آرمین، می زودباش -

 :آرمین نگاهی به اطراف انداخت و رو به کالرا گفت

 !تونمنمیشه و نمی -

 :های کالرا محو شد. با غم و ملزم لب زدناگهان خنده به روی لب

 چرا؟ -

و همین لحن کافی بود تا جواب منفی آرمین، به جواب مثبت مبتدل 
هاش رو بست و ه محفظه چسبوند؛ چشمبشه. آرمین خودش رو ب

 .نفس عمیقی کشید

اش تغییر کرد و با بازدمی که به بیرون با دمی که کشید حالت چهره
های داد تمام بدنش متغیر شد و از جیمز، تبدیل به آرمین شد. چشم

ی کالرا رو به زده و خیرهطالیی رنگش رو باز کرد که نگاه بهت
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 .خودش دید

با خیرگی به آرمین در حال زل زدن بود و بعد  کالرا چند ثانیه
 :ی آرمین زد و گفتضربه ای با مشت آروم به شونه

 !قدر بزرگ و جذاب شدی توچه -

 :اد و گفتای گرفته سری تکون دآرمین با چهره

خواد با این حرفت بخندم اما حیف که انروز جز غم و گریه دلم می -
 .وز بدمتونم از خودم برای نمیاحساس دیگه

 :کالرا با صدای بلندی خندید و گفت

 .اینم از شانس ماست -

ی بلندش درون سالن پیچید و سریعاً دستش رو مقابل صدای خنده
دهنش گرفت. به اطراف و در اصلی نگاهی انداخت و رو به آرمین 

 :گفت

 !خطرترباید سریعاً بریم به یه مکان کم -

 .نه الزم نیست -

 دوباره تبدیل به جیمز شد. کالرا از این حرکتو با گفتن این حرف 
 :آرمین، مغموم شده بهش خیره شد و گفت

 خواستم بیشتر ببینمتآرمین، من می -

 :اما آرمین لبخند تلخی زد و گفت

 .قدر کافی باشهگمونم همین -

 :کالرا کالفه شده پوفی کشید اما لبخند گرمی زد و گفت

 !خیلی ظالمی ولی باشه -

 :با یادآوری چیزی گفت و ناگهان

 راستی، چند وقته توی سازمانی؟ -

 :آرمین اخم ریزی کرد و گفت

 .حتی دو روز هم نشده -
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 :کالرا سری تکون داد و گفت

 کار کنی؟خب، قراره چی -

 :آرمین به اطرافش نگاه گذرایی انداخت و گفت

 .منهدم و پاکسازی -

 :کالرا متعجب از این حرف گفت

اش رو به زمین گرفت و مردد آرمین نگاه گرفته»پاکسازی  چی؟  -
 .های کثیفی مثل پدرت توی این دنیاپاکسازی وجود آدم« گفت:

 :ای مصلحتی ادامه دادخندهکالرا سری تکون داد و با زدن تک

 کنی درسته؟داری شوخی می -

 :اما آرمین سری به معنای نه تکون داد و گفت

ونش در حال به کالرا که خ ترین حالت ممکنمم.االن در جدی -
 محابا داد زد: آخه انتقام برای چی؟جوش اومدن بود بی

ی مهمومش به های آرمین به اشک نشست و خشم در چهرهچشم
 :خاک نشست و گفت

کر فکر کردی از به دنیا اومدنم توی این جهان لعنتی خوشحالم؟ ف -
 .. و متاکدکردی تا ابد به خاطر وجودم از پدرت سپاسگزارم؟ کالرا.

 ادامه داد: تو، واقعاً، فکر، کردی، من، االن، خوشحالم؟

اختیار ترس در نگاه سبز کالرا، رخت نمایان و هویدا رو پوشید. بی
ی اشک بست و نگاه تارش رو به آرمین دوخت. هاش ردهدر چشم

 :ی آرمین قرار داد و با تردید گفتآروم دستش رو به روی شونه

 به پدرم آسیب برسونی؟ تو که قرار نیست -

قدر آلود کالرا باخت. چهو آرمین چه راحت خودش رو به نگاه اشک
قدر برای گفتن هر مقابل این دختر ضعیف و ناتوان بود و چه

 .اعتراضی زبونش قاصر و نگاهش ناطق بود

وجود کالرا در کنارش خطرناک بود و عاجز بودنش در مقابل 



 

 

 WWW.98IA3.IR 248 کاربر نودهشتیا منهدم_ نگین حالف
 

اش گرفت. از یه که بشه نادیدههای اون، چیزهایی نبود خواسته
اش پی برده بود و توی دلش طرف، کالرا به هویتش و تغییر چهره

ی خودش، به خودش بد و بیراه انگاری و کار احمقانهبه دلیل سهل
کرد. تنها یک راه داشت، راه یافتن به ذهن کالرا و منجر حواله می

ل پدرش با به فراموش شدین این اتفاق؛ اما کالرا، مشوش از حا
 :رفته ادامه دادصدایی تحلیل

 کشی، نه؟آرمین، با توام! تو که پدرم رو نمی -

اش پس زد و آرمین اخمی کرد و دست کالرا رو از روی شونه
 :توجه به حرف کالرا گفتبی

 .بهتره اتفاقات چند دقیقه پیش رو فراموش کنی -

 کنی؟از چی صحبت می -

 :انداخت و کالرا با بغض گفتها آرمین نگاهی به محفظه

 آرمین به من نگاه کن، اصالً چرا فرار کردی؟ -

آرمین سردرگم چنگی به موهاش زد و کالرا هنوز اون رو از 
 :کردگرفتاری رها نمی

 کنم جوابم رو بده. چه چیزی باعث فرارت شد؟آرمین خواهش می -

 :آرمین ناگهان فریاد زد

 !رییس این سازمان لعنتی -

 «بک: شب دوازده سپتامبرفلش »

  

 الو؟ الو امیلی صدای من رو داری؟ الو امیلی؟ -

پوش تلفن قرمز رنگ رو از روی زمین برداشت و محکم مرد نقاب
هاش رو گرفت. آرمین به دیوار کوبید که امیلی جیغی کشید و گوش

ای دوخت های زرد وحشیش رو به امیلیآروم وارد اتاق شد و چشم
 .زیر تخت خارج شده بود بار ازکه این
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پوش به آرمین نگاه گذرایی انداخت و به امیلی اشاره کرد مرد نقاب
 :و گفت

 !کارش رو تموم کن، این دیگه آخریشه -

هاش رو از روی گوشش پایین و با گفتن این حرف امیلی دست
انداخت و با صدای بلند ضجه زد. نگاه زرد و وحشی آرمین 

پوش نگاه گذرایی رسید. به مرد نقاب خاموش شد و به رنگ طالیی
 :انداخت و با تحکم گفت

 .ها کاری ندارمست، من با بچهاین بچه -

 :گفت وپوش پوزخند صدا داری زد مرد نقاب

کنه هشتصد و پنجاه و شیش، هه، بچه بودن یا نبودنش فرقی نمی -
ی رذل و به دردنخورش فردا روز توی جامعه اونم مثل خانواده

 .کنهدردسر درست می برامون

ای که در حال زار زدن بود سوق داد و آرمین نگاهش رو به بچه
 :گفت

کار شرط گذاشتی، گفتی از سازمان فراریم میدی و برای این -
 .حسابیمکارت رو انجام دادی و کارم رو انجام دادم. حاال بی

 :مرد سری تکون داد و گفت

 !آره، حق با توئه -

رو به سر دختر گرفت و صدای گلوله در  و ناگهان کالشینفکش
ی دختر قطع شد و تن خونینش گوش آرمین تیر کشید. صدای گریه

 .به روی زمین افتاد

ی پالتوی مشکی مرد رو گرفت و با شده یقهآرمین ناگهان خشمگین
 :فزیاد گفت

 !تو کشتیش لعنتی -

 :ای خندید و گفتمرد ذره
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ت چاشنی دلسوزی هم اضافه هبدونستم چارلی توی ساختنت، نمی -
 .کرده

اش رو به بیرون فرستاد و آرمین مشتش رو به و با صدای بلند خنده
ی مرد به پایین افتاد و از فرو فرستاد و نقاب از چهره  صورت مرد

 .شدت ضربه، به روی زمین افتاد

اش رو پشت زدهبا تعجب به آرمین خیره شد و آرمین نگاه خشم
 :حفظ کرد، پوزخندی زد و گفتی خونسردش چهره

 مدیر سازمان، شکست  سازمانش رو فراری داده؟ -

 :مرد با صدای بلندتری خندید و رو به آرمین گفت

  !یشهترین پیروزی ممگه بده؟ هر شکست باعث بزرگ -

آرمین سری به نشون تاسف تکون داد و به سمت در رفت که مرد 
 :گفت

 !ردن بگیریصبر کن، تو باید این اتفاق رو گ -

هایی که درون راهرو افتاده بود زده برگشت و به جنازهآرمین شتاب
 :ای کرد و با غضب فریاد زداشاره

 !ها رو توی لعنتی کشتیی اینهمه -

 :ای خندید و گفتمرد ذره

من توی دولت آمریکا یه مقام بزرگ دارم. به نظرت اگه بفهمن  -
 ذارن؟در اختیارم می من یه قاتلم، بازم سازمان رو دو دستی

که وقتی ای نجات بدی، نه اینانتو قرار بود من رو از زندان اس -
 !نجاتم دادی دوباره توی یه زندان دیگه زندانیم کنی

 :مرد با کمک دستش از روی زمین بلند شد و با لبخند عیانی گفت

جا رسیدن ها به اینتو قرار نیست زندانی بشی، فقط وقتی پلیس -
 .شناساییت کنن؛ و بعد فرار کنبذار 

آرمین با اخم غلیظی در حال نگاه کردن به اون مرد بود که مرد 
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 :ادامه داد

ها نشون بده تا بعد از یه مدت که فرار کردی، خودت رو به پلیس -
ازت بازجویی کنن. بعد به دروغ اعتراف کن که کار خودت بوده و 

 .جا فرار کنبعد از اون

 گریز از مرگ و گریز از زندان باشم؟همش در حال  -

 :ای خندید و گفتمرد ذره

کل زندگی همینه آرمین  هشتصد و پنجاه و شیش، همه از مرگ  -
ترسن و کنن، همه میشون فرار میکنن، همه از اشتباهاتفرار می

 !انکنن؛ توی این دنیا، همه همیننشینی میعقب

رسیده بود فریاد  ز انفجاری مرد خشمش به مراما آرمین که از خنده
 :زد

 یعنی بهشون بگم من  لعنتی این دوازده نفر رو کشتم؟ -

 :مرد دوباره خندید و گفت

تو که حتی سر و پشتت هم بزنن یه قاتلی آرمین، چرا مخفیش  -
 کنی؟می

 !ها رو بکشمخوام انسانمن نمی -

 :گفتشده به آرمین نگاه کرد و با اخم ناگهان مرد با لبخندی خشک

 پس واسه چه کوفتی ساخته شدی؟ -

 :قدمی به آرمین نزدیک شد و گفت

تو  به توماس که دستیارم بود گفتم بیاد و بهت درخواستم رو بده، -
 .هم بهش چندتا کارت مزخرف نشون دادی و اون ازت ترسیده

 :به یک قدمی آرمین رسید و با تمسخر گفت

 چرا« و متاکد گفت:» کارت دیو؟ تو واقعاً فکر کردی یه دیوی؟ -
متوجه نمیشی آرمین؟ تو نباید خودت رو به موجودات این سیاره 

 !تشبیه کنی چون تو اصالً جزو این موجودات هم نیستی
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ناگهان صدای آژیر پلیس فضا رو پاک کرد، مرد پوزخندی زد و 
 :گفت

ها فرار کن حاال همون کاری که بهت گفتم رو بکن، از دست پلیس -
ای باال شونه»بعد خودت رو بهشون تسلیم کن و بعد... و دو هفته 

 !دوباره فرار کن« انداخت و گفت:

رنگ مردی که قاتل تمام آرزوهاش شده های آبیآرمین خیره به چشم
 :بود گفت

 پس سازمان چی میشه؟ -

 :ای خندید و گفتمرد ذره

 !سازمان آریانا رو داره و به تو هیچ نیازی نداره، حاال گمشو -

 «زمان حال»

 
 آرمین بطری آبی که کالرا به دستش داده بود رو با َولَه، به طور

 :کامل سر کشید و کالرا با تعجب گفت

 !کردم مدیر سازمان انقدر عوضی باشهمن فکرش رو نمی -

آرمین بطری رو به دست کالرا داد، لب خیسش رو با پشت دست 
 :پاک کرد و گفت

ون ازش انتقام بگیرم، اگه ا خوامواسه کارهایی که کرده می -
 .کار رو نکرده بود االن توی چنین آشفته بازاری نبودماین

 :کالرا سری تکون داد و پرسشگرانه گفت

 خوای کمکت کنم؟می -

 :الرا خیره شد و ناگهان گفتکای با ظن به آرمین ذره

 !معلومه که نه -

 :کالرا پوفی کشید و گفت

 !تونم مفید باشمن میخواهشاً لجباز نباش آرمین، م -
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تونن ازت بر علیه من استفاده ها میکالرا چرا متوجه نیستی؟ اون -
 .کنن

 :کالرا اخمی کرد و گفت

 چرا باید یه چنین کاری کنن؟ -

 :آرمین کالفه شده تند پشت سر هم گفت

 .حس نیستمدونن نسبت بهت بیچون می -

ن که تازه متوجه ری از ثانیه گرد شد. آرمیهای کالرا در کسو چشم
العملش رو از حرفش شده بود با تردید به کالرا خیره شد و عکس

 :ای خندید و گفتنظر گذروند. کالرا ذره

 متوجه نشدم آرمین، چی گفتی؟ -

 :آرمین سر به زیر انداخت و گفت

 .هیچی، مهم نیست -

*** 

ای رنگ رو برای سیاوش کشید و راستین صندلی چوبی و قهوه
روی اون نشست. کت مشکی رنگ راستین رو بیشتر به سیاوش به 

هاش رو یه دور در ذهنش دوره روی بدنش پوشوند و تمام حرف
کرد. راستین به روی صندلی مقابلش نشست و به فضای باز 

 :رستوران نگاه گذرایی انداخت و گفت

 به جاکارتا که اومدم همش سرگرم کارها بودم، اصالً فرصت نشد -
 .شهر سر بزنم بیام و به خود

و با گفتن این حرف نگاهش رو به سیاوشی سوق داد که به میز 
هاش رو به روی میز گذاشت، دست خیره شده بود. راستین آرنج

هاش رو کامالً به روی میز چپش رو به روی موهاش کشید و دست
 :قرار داد و گفت

 خب، اسمتون چیه زیبارو؟ -
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د کرد. عجب سرش رو بلنی زیبارو با تسیاوش با شنیدن کلمه
راستینی که در مقابلش بود با راستین یک ساعت قلل زمین تا 

کرد. سیاوش در نقشش فرو رفت و با زدن لبخند آسمون فرق می
 :گرمی گفت

 .اسمم ونداست -

های سیاوش خیره راستین سری تکون داد و با لبخند، متفکر به چشم
 :شد و آروم گفت

 .وندا -

ره به زیر انداخت و دختری با پوست سبزه و سیاوش سرش رو دوبا
ها نزدیک شد. منوی چوبی رو به لباسی یک دست سفید به اون
 :رویی گفتروی میز گذاشت و با خوش

 به کافه رستوران  گاندو خوش اومدین، چی میل دارین؟ -

های عجیب و راستین منو رو به سمت خودش کشید و با دیدن اسم
 :ی کشید و پرسشگرانه رو به دختر گفتغذاهای مردم اندونزی آه

 برگر ندارین؟ -

دختر موهای مشکی و بلندش رو پشت گوشش انداخت و با خنده 
 :گفت

کنیم اما گمون کنم مخلفات جا فست فود سرو نمیمعموالً در این -
 .الزم رو داشته باشیم

ای پیشونیش رو خاروند و نگاهش رو به سیاوش سوق راستین ذره
 :داد و گفت

 خب، خانم چی میل دارن؟ -

 :سیاوش دستپاچه لبخندی زد و رو به دختر گفت

 .خورممنم، همون برگر می -

دختر با لبخند سری تکون داد و با برداشتن منو از میز راستین و 
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سیاوش دور شد. سیاوش دوباره سرش رو به زیر انداخت و راستین 
وش بود اما شک منتظر حرکتی از سیابا تفکر بهش چشم دوخت. بی

 .کرد و منتظر مدت زمانی مناسب بودتر عمل میسیاوش، با احتیاط
 :پس راستین قدمی برداشت و خودش باعث شروع بحث شد

 خب، چند وقته توی سازمان مشغول به کاری؟ -

ای رنگ چشم دوخت. چند وقت بود در سیاوش با تأمل به میز قهوه
طور؟ ما برای وندا چهسازمان بود؟ برای خودش کمتر از دو روز ا

اُفتاد؟ راستین به هویتش داد چه اتفاقی میاگه اطالعات غلطی رو می
برد؟ با کشیدن نفس عمیقی برد؟ به وندا نبودنش پی میپی می

 :گفت وی ذهنش رو کنار گذاشت فکرهای اضافه

 .کنهدونم، راستش آدم توی این کار گذر زمان رو حس نمینمی -

هاش موج پهنی به حرفش خاتمه داد. تفاخر در چشمو با زدن لبخند 
 !جب جواب سرباالیی دادمزد. با خودش گفت: عمی

اما راستین که جواب سیاوش چندان به مزاجش خوش نیومده بود 
 :گفت

 خبر؟ر و مادرت چهقدر خوب! خب، از پدچه -

های سیاوش رنگ از هاش نشوند. دوباره چشمو لبخندی به روی لب
ای که های راستین رنگ پیروزی؛ طبق پروندهت و چشمباخت گرف

ی سقوط یک از وندا خونده بود، وندا پدر و مادرش رو در سانحه
هواپیما از دست داده بود. اگه چنین جوابی رو از وندا دریافت 

رسید. سیاوش سری کرد، به وندا نبودن شخص مقابل به یقین مینمی
 :تکون داد و با خنده گفت

 ش براتون مهمه؟دونستن -

طور که های راستین به پررنگی رسید، همونلبخند به روی لب
رفت. پس زد سیاوش از جواب دادن به سوالش طفره میحدس می
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 :ادامه داد

اش به روی میز، با انگشت اشاره» چرا مهم نباشه؟ به هر حال...  -
 !خانواده برای هر شخصی مهمه« ای فرعی کشید و گفت:دایره

 :رو از میز گرفت و رو به سیاوش با لبخند گفت نگاهش

 طور نیست؟این -

سیاوش زمان رو برای سواالتش جایز دونست، پس اون هم لبخندی 
 :پررنگ به روی لبش نشوند و گفت

تون با سفرتون به آمریکا، درسته، خیلی دوست دارم بدونم خانواده -
 العملی نشون دادن؟چه جور عکس

رنگیش کاهید. اما همچنان عزت نفسش رو حفظ لبخند راستین از پر
 :ای باال انداخت و گفتکرد و شونه

کارم بهم امم با اینجا اومدم، خانوادهمن برای پیشرفت به این -
 .کننافتخار کردن و هنوز هم افتخار می

سیاوش نگاه معنادارش رو به راستین دوخت. دقیقاً به دنبال چنین 
 .ین بودو حکم قطعی راست هایی برای ثبت اعترافحرف

 :توجه به لبخند سیاوش گفتراستین بی

 خب، سوال بعد؟ -

 :ای خندید. سیاوش فرصت رو غنیمت شمرد و ادامه دادو ذره

 چرا از ایران خارج شدین و به آمریکا رفتین؟ -

کرد که به وندا راستین، سیاوش رو در تصوراتش آرمینی تصور می
هایی، از نظر خودش هیچ چنین سوال تبدیل شده بود؛ پس پاسخ به
 :شد. پس پاسخ دادخطری براش محسوب نمی

ها من بزرگترین گروه پخش مواد مخدر ایران رو بعد از سال -
دستگیر کردم، برام پاپوش دوختن که من هم عضوی از این گروه 

هایی که هیچ کس توان دستگیری بودم و به همین دلیل پس از سال
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کار شدم. توی دادگاه مدارک من موفق به این ها رو نداشت،اون
ی سرگردیم رو جعلی برام درست کردن و قاضی چشم بسته درجه

ازم گرفت و به خاطر کار نکرده حتی تا در زندان هم رفتم. اما منم 
نه گذاشتم و نه برداشتم و بعد از یه پیشنهاد عالی از طرف دولت 

مدم تا برای اشخاصی کار جا اوای، به اینانآمریکا و سازمان اس
 .کنم که به استعداد و شخصیتم ارزش قائل باشن

سیاوش به فکر فرو رفت. توی دادگاه، در کنار راستین بود. 
هایی که زدن اعتراضات راستین به حکم قاضی رو دیده بود، بال

زد رو دیده بود، حال روحی وخیمی که اش میبرای بازگشت درجه
رنگ های مشکیت دیده بود. به چشمدر اون چند روز رو داش

راستین چشم دوخت. برای بار آخر از خودش پرسید: آیا واقعاً 
 ست؟گناهراستین بی

گفت که چی میگی سیا، اون حتی اگر هم  صدایی توی گوشش
گناه باشه با فرار از ایران و پیوستن به چنین سازمانی یه خالف بی

س ، اون خود  گرگ در لباگناهبزرگ کرده. اون نه مظلومه نه بی
 !ست، حواست رو جمع کن سیاوشبره

 خب، سوال بعدی نبود؟ االن من بپرسم؟ -

 :سیاوش سری به معنای تکون داد و گفت

 !این سوال، سوال آخرمه -

بهه افتاده بود. حتی اکر هم فرد جلوش کم به شک و ش-راستین کم
 داشت؟ی اون آرمین بود، آرمین چه اصراری به زندگی گذشته

 گردین؟گناهیتون ثابت بشه، به ایران برمیخب، حتی اگر هم بی -

 :راستین نفس عمیقی کشید و به پشتی صندلی تکیه زد و گفت

 !جا رو دوست دارمبه احتمال زیاد نه، این -

و تموم، ماموریت سیاوش و آیلی به اتمام رسید. با گرفتن جواب این 
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شد. اش گرفته نمیهسواالت و دستگیری راستین، دیگه درج
ساخت. زندگی جدیدی رو می  رفت و با آیلیزحماتش به باد نمی
هاش ظاهر زد مقابل چشمها در ذهنش پرسه میحتی چیزی که مدت

. با فکر به این موضوع ناگهان ی آیلی و سیاوششد؛ یه بچه، بچه
 :خندید و زیرلب گفت

 !ای شهوای، چه بچه -

ند هانی سیاوش متعجب شده بود، با لبخی ناگراستین که از خنده
 :گفت

 اتفاقی افتاده؟ -

 :سیاوش خنده به لب سری به معنای نه تکون داد و گفت

 .راستش، سواالت من تموم شد، حاال نوبت شماست -

راستین نگاه شکاکش رو از سیاوش برنداشت. تا آخر شب رو با 
به  ن به سازمان،تونست به محض رسیدگذروند و میسیاوش می

گارد حفاظتی دستور دستگیری سیاوش رو بده. پس نگاه شکاکش 
 :رو به نگاهی خونسرد تبدیل کرد و گفت

ام مون رو با سواالت مسخرهخوام وقت با ارزشمهم نیست، نمی -
 .هدر بدم

سیاوش با خیالی راحت سری تکون داد و راستین موهایی که به 
 .پیشونیش ریخته شده بود رو با دستش عقب زد

ی دیوار انداخت. آیلی زیرچشمی نگاهی به دوربین سفید رنگ گوشه
نفس عمیقی کشید و از روی صندلی بلند شد. مدت زمان زیادی از 
مالقاتش با راستین گذشته بود و با وجود نبود پنجره و ساعت، از 

زمان االنش اطالعی نداشت؛ اما از روی حدس و گمان، زمان االن 
ها و دقایق هم کرد؛ چون حتی ثانیهمی رو شب و دیر وقت حساب

شمرد و هر ساعت رو باارزش و بااهمیت برداشت زیرلب می
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 .کردمی

آروم قدمی به در برداشت. صبح با رفتن آریانا از اتاق، در قفل 
ش نشده بود. البته از زندانی بودنش توی اتاق، تا االن هم در اتاق

ی در ذهنش ایجاد شده هرگز قفل نشده بود و این اتفاق چرای بزرگ
ای کرد برای جواب این چرا، به نتیجهقدر تالش میبود؛ ولی هر چه

 .رسیدنمی

ای رنگ در اتاق گذاشت و ی نقرهآروم دستش رو به روی دستگیره
 .اون رو به پایین کشید که در کمال تعجبش در باز شد

. ناگهان با یادآوری چیزی لبخندی بزرگ به روی لبش نقش بست
سترس در وجودش رخنه کرد و سر برگردوند و دوباره به دوربین ا

 .نگاه کرد

قژ در -نفس عمیقی کشید و در رو بیشتر بیرون کشید که صدای قژ
سکوت حاکم بر فضا رو شکست. به درون راهرو چشم دوخت. 
کرد، راهرو سرتاسر تاریک بود و تنها نوری که فضا رو روشن می

 .نور چراغ اتاق آیلی بود

یلی آروم در اتاق رو بست و خودش رو به دیوار چسبوند. منتظر آ
هاش به تاریکی بود که ناگهان در آسانسور باز شد و عادت چشم

راستین و سیاوش وارد راهرو شدند. سیاوش با حرف آرمین بلند 
 :خندید و گفت

 یعنی واقعاً خرچنگ از دستت افتاد؟ -

 :راستین در جواب سیاوش خندید و گفت

هاش شد، فقط یهو دیدم خرچنگه با چنگالباور کن نفهمیدم چی -
 .کنهانگشتم رو گرفته و ول نمی

 :سیاوش با صدای بلندتری خندید که راستین ادامه داد

 !بعد هم انداختمش و از دستم افتاد، ولی خیلی موذی بود المصب -
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 :زده گفتآیلی خودش رو از دیوار جدا کرد و بهت

 ؟خبرهجا چهاین -

تابید، فضا با نور سفیدی که از در آسانسور به درون راهرو می
ای روشن شده بود و هر سه نفر توانایی دیدن همدیگه رو ذره

 .داشتن

سیاوش با دیدن آیلی متعجب شده بود و راستین اخمی به روی 
هاش قابل ردیابی ابروهاش نشسته بود. اما آیلی، رده اشک توی چشم

رایی به سیاوش انداخت و رو به آیلی جدی بود. راستین نگاه گذ
 :گفت

 تو مگه االن نباید توی اتاقت باشی؟ -

هاش شروع به باریدن آیلی ناباورانه خندید و چه آسوده چشم
 :شم و غم فریاد زدخکردن. ناگهان در بین می

هات دنبال دخترهای هات افتادم که حاال چشمانقدر راحت از چشم -
 ان؟دیگه

 :پر تعجبش رو به آیلی انداخت و آیلی بلندتر فریاد زد سیاوش نگاه

ترین حالت ممکن بودم بازهم تورو  خواموقتی تو هیچی نمی -
 !خواستممی

هاش پوشوند درمونده به روی زمین زانو زد. صورتش رو با دست
 :و زیرلب با بغض گفت

 .خواستممن  لعنتی باز هم تو رو می -

ستین و آیلی انداخت و رو به آیلی سیاوش با حیرت نگاهی به را
 :گفت

 خبره؟ ببینم، بین تو و راستین چه -
 :آیلی با شنیدن این حرف با شتاب از روی زمین بلند شد و گفت

 !به تو هیچ ربطی نداره -
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 :راستین به سمت آیلی قدمی برداشت و گفت

 .آیلی، بهتره بری توی اتاقت -

های جدیدش اما اشک هاش رو با پشت دست پاک کردآیلی اشک
ها خوردن و اختیاری به روی اونهاش سر میلجوجانه از گونه

نداشت. با تخسی و یه دندگی سری به معنای نه تکون داد و بلند 
 :گفت

تر باهاش حرف بزنی و برم توی اتاقم که چی شه؟ که راحت -
 تر باهاش وقت بگذرونی؟راحت

 :ت و گفتناگهان سیاوش خشمگین شده به سمت آیلی رف

 کنم! آیلی، بین تو و راستین چه خبره؟دوباره تکرار می -

 :آیلی اخمی کرد و آروم گفت

 دونی؟تو اسم من رو از کجا می -

 :سیاوش با غیظ داد زد

 !جواب من رو بده -

 :ی سیاوش رو گرفت و گفتراستین شونه

ه کاری ندارم؛ االنم بهتر ولش کن وندا، من دیگه با این دختر هیچ -
 .بریم

اش بود رو به راحتی پس سیاوش دست راستینی که به روی شونه
 :زد و گفت

 !جا چه خبرهنه، من باید بفهمم این -

 قربان، چه اتفاقی افتاده؟ -

رنگ رفت که از نگاه سیاوش و راستین به سمت مردی با فرم آبی
اتاق نگهبانی خارج شده بود و هر دو دستش رو به روی کمربند 

اشته بود. راستین با دیدن نگهبان شاکی شد و با غیظ چرمش گذ
 :فریاد زد
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 ها؟باشه لعنتی H مگه من به شما نگفتم حواستون به اتاق -

ای مرد متحیر به آیلی نگاه کرد و آیلی نگاهی زیرچشمی به اسلحه
که از کنار کمربندش آویزون شده بود انداخت و از گریه کردن 

 :رفت و رو به راستین گفتدست کشید. مرد قدمی به عقب 

قربان، باور کنین تنها یک دقیقه هم نشده بود که ازش چشم  -
 .برداشتم

ای بست. اما همچنان هاش رو ذرهآیلی نفس عمیقی کشید و چشم
 :راستین با تن بلند صداش ادامه داد

ی تو این بود که چهارچشمی حواست به اتاقش باشه! حتی وظیفه -
 !داشتیش چشم برمییک لحظه هم نباید از

 :سیاوش رو به راستین کرد و بلند گفت

 ست هیچ چیزی رو به من توضیح بده؟کسی قرار نی  جاچرا این -

هاش رو باز کرد و سریعاً تفنگ رو از داخل آیلی ناگهان چشم
کمربند اون نگهبان به بیرون کشید. نگهبان ترسیده عقب رفت و 

ا آیلی خالف انتظارات جمع، راستین با بهت به آیلی خیره شد. ام
اش گذاشت و با ماشه رو کشید و سر تفنگ رو به روی شقیقه

 :پوزخند گفت

 !از این زندگی مزخرفم متنفرم -

نگهبان به سمت آیلی قدمی برداشت که آیلی سر تفنگ رو بیشتر به 
 :اش فشار داد و با فریاد گفتشقیقه

 !کشماگه یه قدم دیگه بیای جلو خودم رو می -

ی نگهبان رو گرفت و به سمت خودش کشید. راستین با احتیاط شونه
سیاوش متحیر به آیلی خیره بود و هیچ چیزی جز حیرت و تعالم 

 :رص زیر گوش نگهبان غریدحشد. راستین با یافت نمی

اگه با اون تفنگ به درد نخورت بالیی سر خودش بیاره تمام  -
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 !کنمخالی مییکی روی خودت -تیرهای تفنگت رو یکی

ی کم صدای قورت دادن بزاق و راستین چه راحت در اون فاصله
توجه به نگهبان و با یادآوری موقعیت برهم نگهبان رو شنید، اما بی

 :االن، رو به آیلی با حزم گفت

 خوای حرف بزنیم؟آیلی، می -

 :آیلی با بغض فریاد زد

 مگه حرفی هم مونده که بزنیم؟ -

روی خشم مشت شد و راستین که آیلی رو  هاش ازسیاوش دست
 :اش رو باال برد و گفتدید معترض صددرک به این موضوع میبی

 هر غلطی هم که بکنم به این معنی نیست که سر اون تفنگ لعنتی -
 !رو روی سرت بذاری

ی بزرگ غمی که در تنگای گلوش بود آروم آیلی با وجود توده
 :خندید و محزون گفت

ام افظهراستین؟ یه دلیل بده چرا نذارم؟ فردا که قراره حچرا نذارم  -
رو پاک کنین، بدون هیچ حرفی از این سازمان و کشور به بیرون 

کنی؛ پس بگو جوره عشق من رو باور نمیپرتم کنین، تو که هیچ
ی چرا این تفنگ لعنت« و ناگهان عربده زد:»چرا نذارم راستین، ها؟ 
 رو روی سرم نذارم؟

شک در دو چشم سیاوش محسوس شد و در چنین شرایطی ی اقطره
های عاشقانه و غمگین آیلی و خیره به عاشق تنها خیره به حرف

دید قدمی فایده میکشی راستین بود. راستین که بحث با آیلی رو بی
به سمت آیلی برداشت و آیلی در یک حرکت آنی تفنگ رو به سمت 

موجب فریاد بلند  صورت راستین پرتاپ کرد و برخورد تفنگ،
 .راستین و افتادنش به روی زمین شد

ی دور از انتظار خیره شد که آیلی سیاوش با بهت به این منظره
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محابا دست سیاوش رو گرفت و شروع به دویدن کرد. نگهبان بی
ی راستینی که به روی زمین افتاده بود رو به دست سریع شونه

 :گرفت و با تشویش گفت

 تون خوبه؟ق... قربان حال -

چند ثانیه گذشت و راستین هیچ حرکتی نکرد. مرد نگران تکونی به 
 :راستین داد و گفت

 شنوین؟قربان ص....صدام رو می -

راستین سر بلند کرد و دستش رو به روی چشم چپش برداشت. مرد 
های راستین به کبودی ی اون به حیرت افتاد. دور چشمبا دیدن چهره

یرگی راستین که خ سرخ شده بود.-سرخ هاشزد و چشمکامل می
 :شده فریاد زدنگاه نگهبان رو دید خشمگین

ر داری من رو نگاه می - ر و و  شون کنی؟ برو دنبالعوضی چرا و 
 !ی نیروها رو هم خبر کنو همه

مرد تند سری تکون داد و از جا بلند شد و به سمت اتاق نگهبانی 
کرد. راستین م خبررسانی میسیرفت تا به تمام واحدها از طریق بی

با شتاب با کمک دستش از روی زمین بلند شد و به سمت اتاق 
رنگ میزش به ایرنگش رو از کشوی قهوهکارش رفت. کلت مشکی

 :بیرون آورد و با شمردن تیرهای تفنگش زیرلب گفت

 !بهتون نشون میدم بازی کردن با راستین چه عاقبتی داره -

کرد و یکی طی می-اضطراری سازمان رو یکیهای آیلی تند پله
السیر این کشید. سیاوش که از دور سریعسیاوش رو با خودش می

بود ناگهان سریع دستش رو   ها نشدهاتفاقات، موفق به درکی از اون
 :فتگهای آیلی به بیرون کشید و از دست

 کنی؟کار میمعلوم هست داری چی -

یاوش رو گرفت و با حرکت شده دوباره مچ دست سآیلی کالفه
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تر کرد و بدون نگاه کردنش، سیاوش رو مجبور به حرکتی سریع
 :کردن به سیاوش گفت

 !کنم به سیاوش برسیمدارم کاری می -

 :های گرد شده بلند گفتسیاوش با چشم

 سیاوش؟ -

ها تموم شد و هر سه طبقه به اتمام رسید. آیلی با سرعت باالخره پله
 :ت سیاوش رو بیشتر کشید و گفتبیشتری دوید و دس

کس جز من و سیاوش از تو مگه از طرف سیاوش نیستی؟ هیچ -
مون به گل رافلسیا خبر نداره، اون روز به این دلیل باهات بد عالقه

کردم سیاوش ترسیده و برای همین برخورد کردم چون فکر می
خودش نمیاد تا کمکم کنه؛ ولی بعد از یکم فکر کردن حق رو به 

ی ریسک سیاوش دادم و گفتم به هر حال توی چنین شرایطی نتیجه
 !ی محضهشکسته، و خود  ریسک نکردن دارای بهترین نتیجه

سیاوش در حال دویدن، به فکر فرو رفت و آیلی با انتهای سالن 
ای رنگ رو ها قرار داشت، در بزرگ نقرهسفیدرنگی که بعد از پله

 .کی مواجه شدباز کرد که با حیاط بزرگ و تاری

نگاهش رو درون حیاط خلوت گردش داد که با دیدن در اصلی 
سازمان که در سمت راستش بود، سریعاً به سمت اون دوید و بلند 

 :گفت

تی اگه شانس ییاریم قبل از رسیدن نیروهاشون از این سازمان لعن -
 !ریمبیرون می

اما سیاوش که اعتنایی به بحث سازمان نداشت بحث موردنظر 
 :خودش رو پیش کشید و گفت

 !خیلی توی خیانت کردن ماهری -

آیلی در حال دویدن ناگهان نگاه گذرایی به سیاوش انداخت و بلند 
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 :گفت

 چی؟ -

 :سیاوش این دفعه با صدای بلندتری حرفش رو تکرار کرد

 !میگم خیلی توی خیانت کردن ماهری، واقعاً هنگ کردم -

 :آیلی پوزخندی زد و گفت

 !گی توی بازیگری ماهرم، نه خیانت کردنباید ب -

 :ای کرد و گفتخندهسیاوش ناگهان تک

 !زیگر افتضاحی بودشناختم که باای که من میبازیگری؟ آیلی -

ی یه ثانیه سرش رو به سمت سیاوش آیلی با تعجب به اندازه
 :چرخوند و گفت

 طور آیلی قبل و بعد واسهی من و توئه، چهاین دومین مکالمه -
 کنی؟خودت بلغور می

 :ناگهان بغضی سنگین در گلوی سیاوش شکل گرفت و سیاوش گفت

فهمی آیلی، انجام این کارها حتی به شوخیش هم قشنگ تو که نمی -
 !نیست

توجه به حرف سیاوش تا به در اصلی رسید از حرکت آیلی بی
ایستاد. نگاهی به محیط اطرافش انداخت، اما سیاوش با دیدن 

 :ای گفتآیلی با صدای گرفته توجهیبی

 کنی من چی میگم؟ببینم، تو اصالً گوش می -

اش رو به روی لبش گذاشت و آیلی ناگهان چرخید و انگشت اشاره
 :گفت

انگشتش رو از روی لبش به پایین انداخت و گفت و آروم »هیس  -
 !تریه سنگ برام پیدا کن! سریع« گفت:

دوخت، آیلی اخمی  ز آیلیحرف نگاهش رو به نگاه سبسیاوش بی
 :کرد و با تمسخر گفت
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نگ سانتظار داری با شاه کلید این در رو باز کنم؟ میگم برام یه  -
 !پیدا کن

 خوره؟آخه سنگ به چه دردت می -

اش کشید و خواست آیلی کالفه شده دستی به موهای بلوند آشفته
تش ی مقابلش توان گفتن حرفش از دسحرفی بزنه که با دیدن صحنه

ها نفر از گارد حفاظتی از ساختمون سازمان به بیرون خارج شد. ده
اومدن و تفنگ به دست در حال دویدن به سمت سیاوش و آیلی 

 .بودن

زیرلب گفت و دست سیاوش رو به سمت « لعنتی»آیلی ترسیده 
خودش کشید و از در اصلی دور شد و با دوو خودش رو به انتهای 

بست بزرگی برخورد کرد. به بندیوار سفید رنگ رسوند که 
 :سیاوش نگاهی به دیوار بلند سفید انداخت و گفت

 !خیلی بلنده، نمیشه قالب گرفت -

شدن تر میها نزدیکآیلی به افراد گاردی که ثانیه به ثانیه به اون
 :نگاهی انداخت و گفت

 !دونممی -

 :های آیلی بیرون کشید و گفتسیاوش مچ دست راستش رو از دست

 !گیرنیمکاری نکنیم ما رو جا وایسیم و هیچاگه همین -

هاش رو به روی دو پهلوش گذاشت و نگاهش رو به دور آیلی دست
و اطراف چرخش داد و با تکون دادن سرش در جواب سیاوش 

 :گفت

 !دونممی -

 !کشناگه ما رو بگیرن هر دومون رو می -

 :ناگهان آیلی رو به سیاوش کرد و فریاد زد

 !دونمخودم می -
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ی دیوار امید در ای در گوشهزدهناگهان با دیدن نردبون زنگ
 :هاش نقش بست. سریعاً به سمت اون نردبون رفت و گفتچشم

 !زودباش، راه فرارمون رو پیدا کردم -

 :سیاوش با تعحب به نردبون نگاه کرد و گفت

 .تونیم ازش باال بریمفقط می -

 :اول نردبون گذاشت و ساخر گفتی آیلی پاش رو به روی میله

 کنی؟کار میمیشه بهم بگی تو با نردبون دقیقاً چی -

رتفاع امنظورم اینه بعد از باال رفتن باید از اون سمت بپریم، ولی  -
 !این دیوارها خیلی زیاده

د آیلی که تقریباً نصف نردبون رو طی کرده بود از باال، افراد گار
زده به باال هول یاوش فاصله داشتن.رو دید که تنها ده قدم با س

 :رفتنش سرعت بخشید و بلند گفت

 !برام اهمیتی نداره، جهنم خوش بگذره -

 :فتگبه باالی دیوار رسید و به روی آخر با احتیاط ایستاد و با خنده 

یه دوستی داشتم خدابیامرز اسمش آرزو بود، یه ساله توی ته  -
ه، بهش از طرف من سالم کنی هفتم جهنم داره زندگی میطبقه

 !برسون

و با گفتن این حرف از دیوار بلند خودش رو به پایین انداخت و 
نگران در عرض یک دقیقه به باالی نردبون رسید  دل ًسیاوش سریعا

و به پایین نگاهی انداخت که آیلی رو در حال مالش دادن مچ پاش 
صدای گلوله  ای به این صحنه خندید اما در کسری از ثانیهدید. ذره

 .در گوشش پیچید

 !زود از نردبون بیا پایین -

سریع سرش رو برگردوند و صاحب صدا فردی از گارد حفاظتی 
هاشون رو به سمت سیاوش بود و پشت سرش باقی افراد تفنگ
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نشونه گرفته بودن. سیاوش به روی بلندی دیوار ایستاد و با لبخند 
 :گفت

 !خیلی خب رفقا، خوش گذشت -

ه دست خودش رو از دیوار آویزون کرد و ارتفاع رو کنترل و با ی
کرد و آروم به روی زمین افتاد. با لبخندی به روی لبش به سمت 

هاش ندید. سرش رو دور آیلی برگشت که آیلی رو در مقابل چشم
ی دویدن آیلی به سمت جنگل شد. ناگهان با محیط چرخوند که متوجه
 :سرعت دوید و بلند گفت

 !کن، منم دارم میام هی صبر -

 :مه دادتر شد و با لبخند ادابه آیلی نزدیک

 !نشد به آرزوت سالم برسونم -

  

کالرا پتوی مشکی رنگ رو به روی تخت پهن کرد، گره موهای 
مشکیش رو باز کرده بود و موهای بلندش به روی صورتش 

و به عقب کرد. با حرص موهاش راش میافتادن و این چیز کالفهمی
. ی آرمین مواجه شدروند و سرش رو برگردوند که با نگاه خیره

شده نگاهش رو از کالرا گرفت و کالرا ریز خندید پاچهآرمین دست
 :و گفت

با دو دستش به تخت اشاره کرد و »خیلی خب آقای جادویی،  -
 !اینم از تخت خوابت« گفت:

 :آرمین سری تکون داد و رو به کالرا آروم گفت

 .ببخشید مزاحمت شدمممنون،  -

کالرا به سمت تخت خودش که در سمت راست تخت آرمین قدمی 
 :برداشت و گفت

نه بابا مزاحمت چیه؟ من اتاقم دو تا تخت داره و خودم همیشه تنها  -
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 .خوابممی

شد نشست و آرمین به روی تختی که حاال مالک اون حساب می
 :گفت

 !از صبح تا االن فقط حرف زدیم -

خستگی خودش رو به روی تخت سفیدرنگ انداخت و  کالرا با
 :حرف آرمین رو تکرار کرد

 !آره، فقط حرف زدیم -

و به دیوار سمت راست تختش که مثل کل دیوارهای اتاق، با یک 
اده شده بود چشم دوخت و آروم طالیی مزین د-کاغذدیواری مشکی

 :ادامه داد

م نیست، بغل این همه حرف زدیم و نفهمیدیم حرف زدن االن مه -
 !کردن االن مهمه

ی حرفش نشده بود اخم آرمین که به دلیل تن کم صدای کالرا، متوجه
 :ریزی کرد و گفت

 چی؟ -

کالرا نگاهش رو از دیوار مقابلش گرفت و سرش رو به سمت 
 :راست و تخت آرمین چرخوند و گفت

 !جا جات امنههیچی بگیر بخواب، این -

کن به روی گوشهای حرفل پسربچهآرمین با شنیدن این حرفط مث
تخت دراز کشید و پتوی مشکی رنگ رو به روی خودش انداخت و 
 با تفکر به سقف اتاق خیره شد. کالرا کلید چراغی که باالسرش بود
رو فشرد و اتاق بدون پنجره، در تاریکی مطلق فرو رفت. کالرا با 

 :تکه دیدی به آرمین نداشت، اما لبخند گرمی زد و گفاین

 .شبت بخیر رفیق قدیمی -

آرمین به سمت کالرا خوابید، پتو رو بیشتر به روی خودش کشید و 
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 :گفت

ای تلخیص از و آروم طوری که کالرا نشنوه با ذره»شبت بخیر  -
 .شبت بخیر عشق زندگیم« حرف قبلش ادامه داد:

 .هاش رو به روی هم گذاشت و نفس عمیقی کشیدو به آرومی چشم
ه درختی در نزدیکیش تکیه زد. سیاوش بنفس افتاد و -نفسآیلی به 

ه بکه تمام راه رو به دنبال اون دویده بود با توقف آیلی ایستاد و 
 :پشتش اشاره کرد و با تنگی نفس گفت

 !گمونم... اونا... هنوز... دنبالمونن -

و دستی به موهای بلند مشکیش کشید و با گذاشتن دو دستش به روی 
 :چنان با تنگی نفسی که کمتر شده بود ادامهدو پهلوش هم

 !نباید... زیاد... توقف داشته باشیم -

آیلی با ماللت از روی قامت بلند درخت ُسر خورد و به روی 
 :ها نشست و گفتعلف

 !... یکم نفس بکشمخوام... می.. فقط.من -

هاش در تنش زار زد. با سیاوش سری تکون داد که ناگهان لباس
ترین حالت تنه رو از تنش خارج کرد و شلوار به تنگعت نیمسر

 :تعجب گفت اش خیره شد و باهای مردونهممکنش شد. به دست

 !آرمین، تو که باز خوابیدی -

و با یادآوری حضور آیلی در مغزش، به سرعت نگاهش رو به آیلی 
 :سوق داد که آیلی با شتاب از روی زمین بلند شد و با وحشت گفت

 !بسم هللا الرحمن الرحیم -

ای برهنه به سمت آیلی قدمی برداشت که آیلی جیغ سیاوش با باالتنه
 :فرابنفشی زد و گفت

 !برو کنار جن کثیف -

 :سیاوش بیشتر به آیلی نزدیک شد و آیلی با فریاد ادامه داد
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 !کشماگه بیای جلوتر جیغ می -

 :مه دادسیاوش پوکرفیس به جلو اومد که آیلی با فریاد ادا

 ...کشـکشم، جیغ میگفتم جیغ می -

سیاوش سریعاً دستش رو به روی دهن آیلی گذاشت و با لحنی 
 :حرصی آروم گفت

کشی، ببینم هوس کردی امشب تو که االن هم داری جیغ می -
 بمیری؟

های مشکی سیاوش چشم دوخت. آیلی با نگاهی پر واهمه به چشم
 :وی دهنش برداشت و گفتسیاوش محتاطانه دستش رو آروم به ر

 !ای، من سیاوشممن نه جنم نه هیچ چیز دیگه -

دست راستش رو باال گرفت و خال کوچیک بین دو انگشت شصت 
 :های آیلی گرفت و گفتاش رو مقابل چشمو نشونه

 !ببین -

ای که در سمت چپ موهای مشکیش رو به هم ریخت و به بخیه
 :و گفت سرش زیر انبوهی از مو بود اشاره کرد

 !ببین -

دست به کش شلوارش برد که آیلی سریعاً دستش رو باال گرفت و 
 :گفت

 !اوکی اوکی، فهمیدم دیگه الزم نیست -

 :سیاوش ریز خندید و با شیطنت گفت

خواستم اون ماه گرفتگی کوچیکی که روی پامه رو نشونت می -
 .بدم

 :و بعد دستی به شلوار تنگ مشکیش کشید و گفت

 !ین شلواره هم خیلی تنگهالبته ا -

 :آیلی آروم خندید و گفت
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 و بعد نگاهی به شلوار»حاال الزم نیست انقدر همت کنی جناب!  -
شلوار به این قشنگی، تازه پاهات هم « وندا انداخت و گفت:

 !تراش کردهخوش

 :سیاوش نگاهی معنادار به آیلی انداخت و آیلی بلندتر خندید و گفت

کار رو طوری ایندهنت سرویس، لعنتی چهولی سیاوش واقعاً  -
 کردی؟

 :سیاوش خندید و گفت

 !مون جادویی از آب در اومدهراستش فهمیدم خوکچه -

 :آیلی اخمی کرد و متفکر گفت

 آرمین رو میگی؟« و با یادآوری چیزی گفت:»خوکچه؟  -

 :ای آروم زد و معترض گفتی سیاوش ضربهبه روی شونه

 میگی خوکچه؟تو هنوز به اون  -

رنگی که حاال کوتاه بود کشید و سیاوش دستی به موهای مشکی
 :گفت

دونی توی این دو روز خیلی کم، ولی خیلی بهش میاد آخه! نمی -
برات تعریف کنم مغزت سوت  تکش رو-کارها که نکردیم، تکچی

 !کشهکه نه، فریاد می

 :زد و گفتآیلی آهی کشید، دست به سینه ایستاد و به درخت تکیه 

 ه و آرمین خطرناکه؟گفت آرمین قاتلکی بود می -

 :خت و گفتهای آیلی چشم دوای با تفکر به چشمسیاوش لحظه

ولی « و با لبخند گفت:»خب، آرمین که هنوز هم قاتله اما...  -
 !هاشم خیلی خفن و تو دل بروئهقتل

 :آیلی اخمی کرد و گفت

 !جا زیادی عاشق آرمین شدهیکی این -

 :سیاوش با خنده ژست آیلی رو گرفت و گفت
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 !جا خیلی حسودیش شدهیکی هم این -

 :مند گفتاش رو باز کرد و گلهی روی سینههای قفل شدهآیلی دست

 !هات با راستین رو یادم رفتهوفاییت و خندیدنه ی، فکر نکن بی -

 :سیاوش انگار که تلنگری به ذهنش خورده باشه گفت

ین چه بین تو و راست« د آروم و با لبخند تلخی گفت:و بع»آره آره!  -
 کردی؟خبر بود؟ واقعاً داشتی نقش بازی می

 :ای به سیاوش انداخت و گفتحوصلهآیلی نگاه بی

 شناسی؟یعنی تو من رو نمی -

 !وقت خوب نبودهخب بخدا بازیگریت هیچ -

آیلی آهی کشید و به محیط اطراف نگاه گذرایی انداخت، دو دستش 
 :رنگش فرو برد و گفترو درون جیب شلوار آبی

ره، با خب، راستین قبالً بهم عالقه داشت و یه ذره، عاممم فقط یه ذ -
 !. یعنی فقط حدود دو ماههم بودیم

 :سیاوش پنچرشده گفت

دونستی من و راستین وقت بهم نگفتی؟ تو که میخب چرا هیچ -
 .ایمخیلی صمیمی

 :ه زمین دوخت و گفتاش رو بآیلی نگاه قفل شده

های خب برای همین بود که بهت نگفتم. تو و راستین دوست -
تون رو خراب کنم و خواستم رابطهای بودین و نمیالعادهفوق

ها از این حرف« اش گفت:خندید و با باال انداخت شونه»عاممم... 
 !دیگه

 :سیاوش سری تکون داد و پرسشگرانه گفت

 دونه؟ی ما میرابطهراستین در مورد  -

ای بست و با باز هاش رو ذرهآیلی به معنای تایید حرف سیاوش چشم
 :کردنش گفت
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ام این بود که یه طوری مخش رو بزنم تا حس کنه راستش، نقشه -
 .م دوسش دارمدوسش داشتم و االن ه قبالً هم

 :سیاوش اخمی کرد و با تعصب گفت

دونم چرا تو و کنی، من نمیکارهای مزخرف الزم نبود از این -
زاده به داییش کنین؛ البته خب میگن حاللداییت یه طور فکر می

 .میره

اصالً این حرفت چه ربطی داشت به داستان جناب سرگرد؟  -
گفت به راستین نزدیک منظورت از داییم سرهنگ مرشدیه؟ اونم می

 بشم؟

 :سیاوش سری تکون داد و گفت

 !ایه از پیش پا افتادهلیشههای کآره، از این نقشه -

رنگش رو از جیبش و ناگهان با یادآوری سرهنگ، نوکیای مشکی
 :بیرون کشید و با ذوق گفت

مون تموم شده، ما هر چی خوب شد گفتی آیلی، ما ماموریت -
 .اعتراف بود از راستین گرفتیم

 :و متفکر ادامه داد

 !مه چی رو گفتالبته من از راستین اعتراف گرفتم و... راستین ه -

 :آیلی اخمی کرد و گفت

 !ی گاون نه عین بچهی آدم صحبت کسیاوش مثل بچه -

ای با گوشیش کار کرد و سیاوش با این حرف آیلی آهی کشید، ذره
 :گفت

 آخه من چرا عاشق تو شدم؟ -

 :آیلی ریز خندید و با شوخی گفت

رو کنی بهنوز هم خاطرخواه زیاد دارم جناب، با ما عشق نمی -
 !کنار بذار باد بیاد
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ی آیلی با این سیاوش نگاهی عاق اندر سفیه به آیلی انداخت که خنده
 :نگاه بیشتر شد و گفت

 !م تنگ شده بوددونی چه قدر دلوای سیاوش، نمی -

سیاوش دست از کار با گوشیش برداشت، دستی به موهاش کشید و 
 :گفت

 برای من عشقم؟ -

 !چه زوج قشنگی -

تعجب به پشت آیلی چشم دوخت که دو نفر رو با لباس سیاوش با 
ها یورش برد که چیز سنگین و افراد گارد دید. سریع به سمت اون

ای به پشت سرش برخورد کرد. شبیه ایستاده در چرخ و فلکی فلزی
 .رفتبود که دید کاملی از اطرافش نداشت و سرش گیج می

ی از افراد گارد آیلی به سمت سیاوش ترسیده قدم برداشت که یک
گونه حرکتی رو براش ی هیچمحکم هر دو دستش رو گرفت و اجازه

کرد. سیاوش سرش رو به دست گرفت و به روی زمین صادر نمی
 .نشست. هوشیاریش رو از دست داد و دنیاش رنگ تیرگی گرفت

رنگش های طالییآرمین با حس کردن چیزی ناگهان با تشویش چشم
به شمارش افتاده بود و عرق سرد به روی رو از هم گشود. نفسش 

پیشونیش نشسته بود، توان انجام هر گونه حرکتی رو از دست داده 
 بود و ارتباطش با تمام اعضای بدنش از هم گسیخته شده بود؛ انگار

 .که به روش بختکی افتاده بود

اش قرار گرفت. با های وحشت زدهآریانا لبخند به لب مقابل چشم
ه به روی لب داشت، دستش رو به روی موهای لبخند خاصی ک

 :وار گفتمزمهزرنگ آرمین گردش داد و مشکی

سرش رو کج کرد و با لبخند »چه موهای مشکی و پرپشتی داری!  -
 !درست عین من« گفت:
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 :و گفت هاش آرمین نگه داشتدستش رو باالی چشم

 !رنگ و کمیابی داریهای خوشچه چشم -

 :با تعجب گفت ودر نور کم اتاق برقی زد  های طالیی آریاناچشم

 !درست عین من -

آرمین در جاش لرزید، مردمکش رو به سمت راست و به سمت 
 :تخت کالرا گرفت که آریانا ریز خندید و گفت

ها همیشه نترس، کاری به عشقت ندارم! راستش رو بخوای شب -
 .عادت به شب بیداری دارم

رو دوباره به موهای آرمین کشید با همون لبخند اخمی کرد و دستش 
 :و با حسرت گفت

 !خوابیولی تو خوب می -

 :ش، آهی کشید و ادامه دادارتباط به حرف قبلبی

دونی، امروز تولدمه! البته، االن که ساعت سه شبه، درواقع می -
 .فردا تولدمه

 :هاش کنار زد و گفتیه تار موی آرمین رو از جلوی چشم

« ای کشید و گفت:پوف کالفه»بزرگتری آره؟ تو از من چند ماه  -
خواست یه دونی، همیشه دلم میپس حیف شد، از تولدت گذشته. می

برادر بزرگتر داشته باشم. همه همیشه میگن برادر بزرگتر یک 
وقت برای داشتنش حامی و یک پشتیبانه ولی خب، من هیچ

 !شانس نبودمخوش

خوابید. به سمت آرمین به آروم کنار آرمین روی تخت و با فاصله 
 :پهلو چرخید و گفت

 جوری بمیری؟خب، دوست داری چه -

حوصله از ای تکون دادن بدنش شد. آریانا بیآرمین موفق به ذره
 :روی تخت بلند شد و گفت
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 .کار عجله نکنیمحق با توئه، بهتره زیاد برای این -

وی تخت کنار آرمین ایستاد، مثل کش دادن یک بند آرمین رو از ر
 :بلند کرد و گفت

 !تو باید با درد بمیری، نه به راحتی و با عجله -

هاش رو باز کرد، همه چیز رو تارمانند سیاوش به آرومی چشم
 .دید و تازه بعد از چند ثانیه محیط دورش رنگ شفافیت گرفتمی

سرش رو به سمت چپ چرخش داد که آیلی رو مقل خودش نشسته، 
یقی از روی راحتی خاطر کشید که آیلی در کنارش دید. نفس عم

 :خسته و بدون نگاه کردن بهش گفت

 خوب خوابیدی؟ -

سیاوش دستش رو به سمت جلو کشید که سردی فلز دستبند به روی 
پوستش نشست. با تعجب سرش رو برگردوند که متوجه بسته شدن 

ی باریکی شد که به دیوار سفید اتاق چسبیده بود. دستش به میله
هاش رو با درد به روی هم به حالت اول گرفت و چشم سرش رو

 :گذاشت و گفت

 !کنهسرم خیلی درد می -

 :آیلی پوزخندی زد و گفت

ی رزمی بودنم، از پس دو تا من  احمق با این همه سابقه -
 !الغرمردنی سفیدپوش بر نیومدم

رنگ باال کشید. سیاوش کمی خودش رو به روی کف زمین طوسی
اتاقی چرخوند که جز دیوارهای سفید و چراغ  نگاهش رو درون

ای برای توصیف نداشت. با ماللت های سفیدش، هیچ چیز دیگه
 :سرش رو به دیوار تکیه داد و گفت

خودت رو سرزنش نکن، توی این چند وقت نه تمرینی داشتی و نه  -
 !توی این دو روز درست و حسابی چیزی خوردی
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 :تر شد و گفترنگپوزخند آیلی به جای کمرنگ شدن پر

و سرش رو به سمت سیاوش »زنی؟ کی رو داری گول می -
 !روحیه دادنت افتضاحه« برگردوند و گفت:

 :سیاوش با درد خندید و گفت

 !افتضاح تر از جوک تعریف کردنم که نیست -

 :حال خندید و گفتآیلی بی

 .تر از اون نیستحق با توئه، هیچی افتضاح -

 :گفتسیاوش خیره به سقف 

 شون رو برات تعریف کنم؟خوای یکیمی -

 :آیلی آهی کشید و گفت

 .هعیی، تعریف کن -

 :هاش رو بست و با لبخند گفتسیاوش چشم

 زنه؟ی صدی گل میی پونصدی به یه سکهبه نظرت چرا یه سکه -

 :آیلی کمی مکث کرد و گفت

 ی صدی بیشتره؟چون از سکه -

 :رش گفتتکون دادن سهاش رو باز کرد و با سیاوش چشم

 !نه، چون مسیه -

سری  و بعد با صدای بلند خندید که کمی به سرفه افتاد. آیلی با لبخند
 :به روی تاسف تکون داد و گفت

 !هنوز هم افتضاحه سیا، هنوز هم افتضاحه -

و با گفتن این حرف با سیاوش بلند خندید که ناگهان در باز شد و 
 .د اتاق شدسرباز گارد وار کرده به همراه پنچراستین اخم

سیاوش لبخند به لب به روی کبودی زیر چشم راستین خیره شد و 
 :ناگهان با صدای بلند خندید و گفت
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 !چه بادمجونی زیر چشمت در اومده راستین -

و با آیلی بلند خندید که راستین دو دستش رو درون جیب شلوار 
 :رنگش کرد و با پوزخند گفتمشکی

 !دهای الکس به سرت زبد ضربهکه مثل این -

 :برگشت و رو به الکس به منظور تمسخر گفت

 الکس، چرا انقدر این بنده خدا رو محکم زدی؟ -

جا الکس دستی به موهای طالییش کشید. تفنگش رو توی دستش جابه
 :کرد و با خنده گفت

 !زدمتر میاش پوکه قربان وگرنه آرومدونستم انقدر کلهنمی -

کنان خندیدن اما این حرف هم خودش و هم چهار نفر، قهقه و با گفتن
راستین به زدن یک لبخند کوچیک اکتفا کرد. به سمت سیاوش 

 :برگشت و پرسشگرانه گفت

 خنده سیاوش؟االن کی داره می -

های سیاوش به هم گره های آیلی محو شد و سگرمهلبخند به روی لب
شون هر برداشت. مقابلخورد. راستین به سمت هر دوشون قدمی 

دو زانوش رو خم کرد و به روی زمین گذاشت. به نگاهش رو به 
روح آیلی دوخت. به کبودی زیرچشمش که بنفش شده نگاه سبز بی
 :ای کرد و گفتبود اشاره

 نگاه چه بالیی سرم آوردی آیلیم؟ -

ی اش اجازهسیاوش خودش رو به جلو کشید که دست دستبند زده
نداد اما حنجره و صداش که دستبند نخورده بود، حرکتی بهش 

 :بنابراین با صدای بلند فریاد زد

 !غیرت لعنتیکوبم بیاون میم مالکیت رو توی سرت می -

ای مکث راستین بدون نگاه کردن به سیاوش پوزخندی زد و ثانیه
 :کرد اما ناگهان رو به آیلی عربده کشید
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 ؟چیز کم داشتممن چی از این بی همه -

 :هاش رو بست که راستین با تنی بلندتر گفتآیلی ترسیده چشم

 !زندگیم رو به پات گذاشتم -

اش رو به سمت خود از روی زمین با شتاب بلند شد. انگشت اشاره
 :گرفت و تاکیدوارانه گفت

 !من، راستین رادمنش، زندگیم رو به پات گذاشتم آیلی آدین -

 :گفتای زد و خندهناگهان ناباورانه تک

 کار کردی؟ولی تو چی -

 :هایی که به اشک نشسته بود گفتای کرد و با چشمبه سیاوش اشاره

 کنی؟به خاطر این، به چشمم تفنگ پرتاب می-

دستی به صورتش کشید و به اطرافش نگاه گذرایی انداخت. دو 
 :دستش رو به روی دو پهلوش گذاشت و گفت

 در قشنگ بود که آدم دلشمیدونی چی بود آیلی؟ دوس داشتنت انق -
خواست حتی یه لحظه سرش با چیزی غیر از فکر به تو پر نمی

دونستم قراره یه روزی مون قشنگ بود که میبشه. انقدر رابطه
 !خراب بشه

 :تلخندی زد و ادامه داد

 !وقت راستین رو دوست نداشتهدونی که تقدیر و زندگی، هیچمی -

ته بود و راستین چشم از اون آیلی متفکر سرش رو به زیر انداخ
داشت. سیاوش اخم غلیظی کرده بود و سردردش بیشتر شده برنمی
 .بود

رمق ی مصلحتی الکس شکست. راستین بیسکوت فضا با سرفه
 :نگاه گذرایی به الکس انداخت و با یادآوری چیزی گفت

 !خیلی خب، بریم سراغ کار اصلی -

 :و گفت سرش رو به سمت آیلی و سیاوش برگردوند
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 آرمین، کدوم گوریه؟ -

ای مکث کرد و آیلی همچنان خیره به کف زمین سیاوش چند ثانیه
کرد انگار که منتظر دیه گرفتن بود. طوری به زمین نگاه می

آرزوهاش از کف زمین بود. سیاوش که داشت از طوالنی شدن این 
 :سکوت به یقین رسیده بود پرسشگرانه گفت

 آرمین کدوم خریه؟ -

 :ستین حرف سیاوش رد به سخره گرفت و گفترا

 ...کنمجوک قشنگی بود! حاال دوباره تکرارش می -
 

اش رو محکم به دست گرفت محابا چونهبه سیاوش نزدیک شد و بی
 :رنگ سیاوش، آروم زیرلب گفتهای مشکیو خیره به گوی

دونم وندا بودی، بدون آرمین هرگز امکان نداشت بهش من می -
اون آرمین  لعنتی « اد:دشمرده ادامه -شمرده»شی. پس... تبدیل ب

 کجاست؟

 !جاستاون این -

راستین با تعحب سرش رو برگدوند. دو دست آرمین پشت سرش 
رنگ آرمین اشاره بسته شده بودن و آریانا با لبخند به سرهمی آبی

 :کرد و گفت

 چه لباسی تنشه سرگرد؟ -

نگاه گذرایی به لباس آرمین نگاه راستین مثل یخ به سردی نشست. 
انداخت اما برای حفظ غرورش زبون باز نکرد. آیلی با نگاهی 
های سرشار از نگرانی و سیاوش با نگاهی سرشار از بهت به چشم

کرد. آریانا که جوابی از راستین زرد مایل به طالیی آرمین نگاه می
 :دریافت نکرده بود، به سوال خودش پاسخ داد

 !های سازمانلباس نظافتچی -
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 :پوزخندی زد و پرسش بعدیش رو مطرح کرد

 کی پیداش کرده؟ -

 افراد گاردی که در پشت آریانا و آرمین بودن هر دو دستشون رو با
هاشون سفت کردن. آریانا لبخندی مرموز زد و تشویش به دور تفنگ

 :با تفاخر ادامه داد

 !آریانا -

محکم به سمت راستین آریانا سه قدم به جلو برداشت و آرمین رو 
ی راستین برخورد کرد. راستین اختیار به شونههل داد که آرمین بی
 :انا با خنده گفتای کشید که آریآرمین رو به گوشه

 !توی ماموریتت به شکست خوردی آقا پلیسه -

های خونسرد آرمین دست به سینه ایستاد و نگاه کوتاهی به چشم
 :راستین ادامه داد حسهای بیانداخت و خیره به چشم

 !هر کی زودتر پیداش کنه، مال اونه -

 :راستین با اخم پررنگش سری تکون داد و گفت

 .باشه به رییس میگم تو پیداش کردی، حاال برو توی اتاقت -

های آریانا گریز کرد و اخم به ابروهای پرپشت پوزخند از روی لب
های چشمدیدن رنگ شکست در  به دنبال حرص و مشکیش نشست.

حس راستین انتقامش رو خراب کرده بود. راستین بود اما نگاه بی
 نگاهش رو به پشت راستین سوق داد و با دیدن آیلی لبخندی موذیانه

 :به روی لبش نشست و گفت

 !برممن دختره رو می -

 و به سمت آیلی قدم برداشت و آیلی ترسیده بیشتر تنش رو به دیوار
الف انتظارش راستین سد راه آریانا شد و سفید اتاق چسبوند. بر خ

 :جدی گفت

« و با پوزخند ادامه داد:»پسره رو پیدا کردی، خوشا به حالت.  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 284 کاربر نودهشتیا منهدم_ نگین حالف
 

ات رو میده! ولی من با این نبات موردعالقهمطمئنم رییس بهت آب
 .دو نفر کار دارم، بهتره حواست به حرکاتت باشه

 :و به راستین گفتآریانا به آرمین متفکر نگاه کوتاهی انداخت و ر

 !ی شانسم باشهباشه، ولی حواست به برگه -

 :و با زدن لبخند پر ذوقی ادامه داد

خوام تا چند ساعت دیگه جلوی تمام کارکنان سازمان خودم می -
 !بکشمش

راستین سری تکون داد که آریانا نگاه آخرش رو به آیلی و سیاوس 
آرمین خیره نگاه  انداخت و آروم از اتاق بیرون رفت. راستین به

 .کرد اما آرمین تنها نگاه طالییش به روی زمین بود

 !هات خاموشنمطمئنم قدرت -

 :آرمین سربلند کرد که راستین ادامه داد

جا با دستی که توسط آریانا دستبند خورده، انقدر وگرنه االن این -
 !خوار و حقیر جلوم واینستاده بودی

د. راستین سرش رو بع سمت آرمین مقصود حرف راستین رو نفهمی
 :ی سیاوش گفتی برهنهسیاوش چرخش داد و با اشاره به باالتنه

« سپس به آرمین اشاره کرد و گفت:»یه لباس برای اون بیارین  -
 .اینم کنار اون دوتا ببندین

فردی از گارد به جلو رفت و آرمین رو کنار سیاوش نشوند و 
 :چرخوند و گفتراستین نگاهش رو بین هر سه نفر 

های خوبی برای هم با چیزهایی که ازتون دیدم مطمئنم دوست -
ذارم خداحافظی آخرتون رو هم کنم و میبودین. پس بهتون لطف می

 !بکنین

و با گفتن این حرف پشت کرد و قبل از رسیدن به در با صدای بلند 
 :گفت
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 .رحم نیستها هم بیقدرونابینین؟ راستین می -

زده به در چشم دوخت و د گارد از اتاق خارج شد. آیلی غمو با افرا
خورده به روی هم گذاشت. گرش رو با حالی شکستهای منهدمچشم

 :ها انداخت و ناگهان با لبخند گفتسیاوش نگاهی به هردو اون

 .ه ی، هنوز به من لباس ندادن -

نگاه اش چکید. آیلی تلخ خندید اما ناگهان قطره اشکی به روی گونه
اش رو به آلودش رو از سیاوش و آرمین مخفی کرد و چونهاشک

 .پایین ترین شکل ممکن گرفت

اش توان پاک آه از نهادش بلند شده بود، حتی با دست دستبند زده
هاش سیاوش با دیدن حال آیلی چشم  هاش رو نداشت.کردن اشک

 .رو با افسوس بست

ی امیدی که براش اسرش رو به سمت آرمین برگردوند. به ذره
 :مونده بود خودش رو دلخوش کرد و با خنده رو به آرمین گفت

ببینم آرمین، امروز دیگه اخالقت چیه؟ هنوز خشمت برافروخته  -
 نشده؟

هاش رو باز کرد. پوزخندی زد و آرمین بی حس و حال چشم
 :با بغض گفت ارتباط به حرف قبل سیاوشبی

طلب و خاطرجمع... ونم فرصتهام خاموش، اخواب بودم و قدرت -
میگی،  دونم با خودت چیمی« مثل آیلی تلخ خندید و ادامه داد:»

 .شد شکست خوردمیگی آرمینی که این همه ادعاش می

  

ها در پایین گلوش کمین کرده بود به راحتی ای که مدتبغض کهنه
 :اش نشست و گفتونهگهاش به روی دو شکست و رد اشک

کنم، باعث و بانی این اتفاقات رو ازمان رو منهدم میگفتم این سمی -
اما به من نگاه کن سیاوش! به « ناگهان فریاد زد:»کنم منهدم می
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 !امشدهجا منهدم شده؟ خود  من! من خودم منهدمنظرت کی این

اش به تن آرمین ای از طریق شونهسیاوش با خشمی آشکار ضربه
 :زد و گفت

 دیروز غمگینی؟ به خودت بیا! من از اینببینم نکنه هنوز مثل  -
 .آرمین خوشم نمیاد

 :آیلی هقی زد و سرش رو به سمت آرمین چرخوند و گفت

 !آرمین، به من نگاه کن -

 :آرمین دست از گریه برنداشت که آیلی بلند گفت

 !آرمین با توئم، میگم به من نگاه کن -

 لی به دور ازآرمین نگاه خیس و متعجبش رو به آیلی سوق داد که آی
 :انتظار آرمین لبخندی زد و گفت

 !ترین مردی هستی که دیدمتو جذاب -

 :سیاوش متحیر رو به آیلی گفت

 !جا نشستماه ی من این -

 :ای به حرف سیاوش اعتنا نکرد و ادامه داداما آیلی ذره

 !ترین مردی که دیدمطور قویهمین -

 :سیاوش اخم کرد و گفت

 !ها دیدیشنشده که بعد از مدت تازه پنج دقیقه هم -

 :تر کرد و گفتآیلی لبخندش رو پررنگ

کردم تو سیاوش رو به دختر تبدیل کردی، من تا دیروز فکر می -
خواستم یه بار کار تنها با جراحی ممکنه، حتی خودمم میاین

 .امتحانش کنم

 :یت شد و گفتهایی گرد شده پارازسیاوش با چشم

 زم؟آیلی؟ چی میگی عزی -

 :های آرمین نشست و آیلی ادامه دادلبخنو کمرنگی به روی لب
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 دیگه چه کارهایی بلدی بکنی؟ -

 :آرمین نگاه کوتاهی به سیاوش انداخت و رو به آیلی گفت

 !راستش، هر کاری که فکرش رو کنی -

 :لبخندی زد و گفتآیلی کج

 تونی نامرئی شی؟می -

هاش، رو به آیلی عروسکهای غیب کردن آرمین با یادآوری تمرین
 :گفت

 .خودم رو که نه، ولی اشیاء رو آره -

 :ای کرد و گفتآیلی با سر به خودش و سیاوش اشاره

 تونی ما رو نامرئی کنی؟می -

 .ها امتحانش نکردمتا حاال روی انسان -

 !شیمهات میپس ما اولین -

 :آرمین اخمی کرد و گفت

تون از درون ای نامرئی شدن بدناگه اشتباه کنم امکان داره به ج -
 .منفجر بشه

 :آیلی سری تکون داد و گفت

 .حله، موردی نداره -

 :ناگهان سیاوش با صدایی بلند رو به آیلی گفت

چی چی رو موردی نداره؟ تو دوست داری شوهرت منفجر بشه  -
 خانم آدین؟

ی آیلی به روی لب سیاوش لبخند بخشید. آیلی با آیلی خندید و خنده
اش به سکوت رسید و این ارتباط چشمی، قصد نگاه سیاوش خنده

ها انداخت حوصله به هرو دوی اونجدایی نداشت. آرمین نگاهی بی
 :و گفت

م، باید اول این دستبند رو از دستم خارج کنین تا بتونم هر کاری  - ا ه 
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 .کنم

های جتگلی آیلی گرفت و با سیاوش ناخواستع نگاهش رو از چشم
 :عاقل اندر سفیه به آرمین خیره شد و گفت ایچهره

ی کوفتی بسته شدیم، شما که ما خودمون هم مثل تو به این میله -
هات لیزر بزن این دستبندها خودت ماشاهلل یه نوع سوپرمنی! با چشم

 .رو ذوب کن

؛ دوماً، دستبند من با دستبند شماها هام لیزر ندارهاوالً، من چشم -
 .کنههام رو سرکوب میست و نقره قدرتنقره فرق داره، جنسش از

 :آیلی متعجب به دستبند نگاه کرد و گفت

 !چه خفن -

 :اما سیاوش اخم کرد و رو به آرمین گفت

 خب حاال چه غلطی کنیم؟ -

 :آرمین متفکر گفت

، باید به زنجیر یا قفلش با یه چیز سنگین ضربه نقره چکش - خوار 
 .بزنیم

اعصابش نفس عمیقی کشید. لبخندی مصنوعی سیاوش برای کنترل 
 :زد و رو به آرمین گفت

ری هم عالی! ولی من و - ری و   دوباره اخالق آرمینیت برگشته، و 
ن آیلی مثل تو دستبندمون به پشت این میله بسته شده. آرمین، دستمو
با طناب یا یه چسب بسته نشده تا خودمون یه ذره تالش کنیم تا 

 ...کنم آرمینکنیم. دوباره تاکید میهامون رو آزاد دست

 :با چشم به پشتش اشاره کرد و گفت

 .ی پالستیک نیستاین دستبند طناب یا یه تیکه -

 :با سر به محیط اطرافش اشاره کرد و گفت

ی هوا یا سوراخی داشته باشه که جا هم فیلم نیست دریچهاین -
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 .باهاش فرار کنیم

 :به موهای آیلی اشاره کرد و گفت

اش در بنده تا از کلهوقت سنجاق سر به موهاش نمیآیلی هم هیچ -
 .ها فرو کنیمبیاریم و توی این قفل

 :ای کرد و گفتو به در اشاره

 ...این دره هم -

ناگهان آیلی گوش سیاوش رو محکم گزید که سیاوش فریادی از درد 
 :زد و بلند گفت

 گیری؟هوی، چرا مثل سگ گاز می -

 :حوصله گفتو بی آیلی اخمی کرد

 !زنی سیاوش، سردرد گرفتمخیلی حرف می -

 :و متاکد ادامه داد

 !س، ر، د، ر، د، سردرد -

 خب حاال حتماً باید گازم بگیری؟ -

چراغ آرمین در ذهنش به روشنی رسید. با لبخند رو به آیلی و 
 :سیاوش گفت

 !دقیقاً، باید گاز بگیریم -

 :سیاوش با حیرت داد زد

 از بگیری؟چی رو گ -

 :آرمین لبخندی خبیث زد و گفت

 !ی توپ کشیدمیه نقشه -

 «ی آگاهیتهران: اداره»
 «فلش بک: یازده ساعت قبل»

دار مشکیش نشست. گوشی سرهنگ مرشدی به روی صندلی چرخ
سفیددنگش رو از کشوی کوچیک میز مشکی به بیرون آورد و با 
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خیره شد. ناگهان با حیرت به پیامی که به گوشیش ارسال شده بود 
 :صدای بلند گفت

 !مامور آذری -

سربازی وارد اتاق شد. سالمی نظامی داد و سرهنگ بدون گفتن 
 :آزاد گفت

 !جا بیارسریعاً سرگرد معتمدی رو به این -

سرباز سری تکون داد و با شتاب بدون بستن در به سمت دفتر کار 
با تنگی نفسی  سرگرد رفت. در زد و بدون گرفتن جواب وارد شد و

 :که از دویدن گرفته بود خیره به سرگرد گفت

 .سرگرد، سرهنگ مرشدی باهاتون یه کار فوری دارن -

رنگش برخاست و به سمت اتاق ایهام با شتاب از پشت میز مشکی
هاش پیامی که از طرف سرهنگ رفت. سرهنگ دوباره با چشم

اومد و  سیاوش ارسال شده بود رو وارسی کرد. ایهام به داخل
 :فتی دادن سالم رو نداد و گسرهنگ اجازه

 .به این نگاه کن معتمدی -

و گوشی رو به سمت ایهام گرفت و ایهام با تردید اون رو به دست 
 .ی پیام سیاوش خیره شدگرفت و به صفحه

 «ماموریت به اتم»

 :ایهام اخمی کرد و گفت

 این یعنی چی سرهنگ؟ -

کامل این جمله از طرف سیاوش  یعنی یه شخصی مانع از نوشتن -
 .شده و االن توی دردسر افتاده

ای قدیمی سخته قربان. برای های دکمهاما تایپ کردن با این گوشی -
عوض کردن حروف الفباش باید چندین بار همون دکمه رو فشار 

 ...بدی و
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 :ناگهان سرهنگ بین حرف ایهام پرید و بلند گفت

طوریه سرگرد، اما تو به ها چهگوشیدونم کار کردن با این من می -
 .کنیام رو پیدا میاندونزی میری و سیاوش و خواهرزاده

 :ایهام با بهت گفت

 اندونزی؟ -

 :سرهنگ سری تکون داد و ناگهان بلند گفت

 آذری، االن ساعت به وقت اندونزی چنده؟ -

مامور آذری وارد اتاق شد. ساعت مچیش رو که به وقت اندونزی 
 :تایش گرفت و گفده بود مقابل دو چشم قهوهتنظیم کر

 .سه شب قربان -

 ه؟برو و ببین اولین پرواز به مقصد اندونزی چه روز و چه ساعتی -

ای رنگ در گذاشت ی نقرهمامور آذری دستش رو به روی دستگیره
 :و با تحکم گفت

تازه سایت رو بررسی کردم قربان. اولین پرواز همین امروز  -
 .ظهرهساعت یازده 

 :و بعد نگاهش رو به ایهام دوخت و گفت

 .رسناگه ساعت یازده حرکت کنن ساعت دو ظهر می -

 :لبخندی به روی لب سرهنگ نشست و رو به ایهام گفت

گیریم. توی اون ها بلیط میعالیه! پس برای تو و چندتا از بچه -
 .گوشی یک ردیایه، رد ردیاب رو بگیر و سیاوش رو پیدا کن

 :سری تکون داد و گفتایهام 

 .چشم قربان -

 «فصل آخر: منهدم»
 «رماندهیفپایگاه  -زمان حال »

اش که پر از جای گاز شده بود سیاوش آهی کشید. به سینه و شونه
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 :ای کنترل شده بلند گفتخیره شد. آیلی آروم خندید و آرمین با خنده

 کنن، کسی هست؟ه ی، این دو نفر دارن دعوا می -

 :ی کرد و ادامه دادمکث کوتاه

 نگهبانی هست؟ -

جا کرد. به در اتاق نگاه گذرایی الکس تفنگش رو در دستش جابه
انداخت و دلش برای رفتن به داخل رضایی نداد. نفس عمیقی کشید 

 :وشش رسیدگبار صدای داد سیاوش به که این

جا بشینم، حداقل من خوام کنار این دختره اینکمک، من دیگه نمی -
 !ه یه جای کوفتی دیگه ببندینرو ب

ای به غرهصدا خندیدن اما سیاوش با حرص چشمآیلی و آرمین بی
 :د کشیدها رفت که دوباره آرمین دااون

زنش از دستش عصبانیه، یکی بیاد این رو نجات بده تا خورده  -
 !نشده

الکس در کسری از ثانیه به یاد همسر خودش افتاد. حال ساختگی 
ی یک نفس ختی درک کرد و با کشیدن دوبارهسیاوش رو به س

عمیق، تفنگ به دست وارد اتاق شد. با دیدن تن سیاوش دهنش از 
 :بهت باز موند که سیاوش در نقشش فرو رفت و گفت

 !ست این وحشی نجات بدهدکنم من رو از خواهش می -

الکس سری تکون داد و به سیاوش نزدیک شد که آیلی فرصت رو 
ا پاش به پای الکس ضربه زد. که الکس تعادلش غنیمت شمرد و ب

 .رو از دست داد و به روی زمین افتاد

ریزی کرد که آیلی با جفت پا محکم به سر الکس ضربه از درد ناله
هوشی رسید. آیلی های الکس به سرعت بسته شد و به بیزد و چشم

 :با خنده بلند گفت

 زنه الغرمردنی؟حاال کی تو سر کی می -
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وار خندید که آرمین زیرگوش سیاوش با بهت زمزمه هیستریکو 
 :کرد

 کنه؟این چرا همچین می -

 :سیاوش بزاقش رو قورت داد و گفت

 !ترهشوهر آیلی بودن از پلیس آگاهی بودن هم خطرناک -

 :آرمین نگاهی به سیاوش انداخت و گفت

 .خدا تو رو بیامرزه -

 :سیاوش سری تکون داد و گفت

 .ان شما رو هم بیامرزهخدا رفتگ -

ه آیلی با پاش کلید رو از جیب الکس بیرون کشید. کلید رو با پاش ب
 :سمت دستش هدایت کرد و گفت

 .خورهها به درد میکار بودن این زمانژیمناستیک -

 کلید رو به دست گرفت و با احتیاط به سسمت قفل دستبند گرفت و با
 :سختی گفت

 !کجاستدونم قفل این لعنتی نمی -

 :سیاوش سریع سرش رو به سمت دستبند برگدوند و گفت

 !یه ذره چپ -

 :آیلی کلید رو کمی به سمت چپ حرکت داد که سیاوش گفت

 !یکمی باالتر -

ید. آیلی کلید رو به باال برد که در کمال تعجب کلید به داخل قفل رس
 لبخند گرنی زد و کلید رو درون قفل چرخوند که دستبند باز شد. با

 :ذوق مچ دو دستش رو مالش داد و آرمین گفت

 !رمیایدونستم شیرزنی و از پسش بمی -

آیلی با خنده از جاش بلند شد. به کمرش کش و قوسی داد و دسته 
 :کلید بعدی رو از جیب الکس در آورد. سیاوش سریعاً گفت
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 !ی این جمعماول دست من رو باز کن، من درد کشیده -

ین تکون داد و کلید رو درون دستبند گذاشت اما اآیلی با لبخند سری 
 :کلید به دستبند سیاوش تعلقی نداشت. متعجب گفت

 .باز نمیشه -

 :سیاوش با شتاب سرش رو برگردوند و گفت

 ی...یعنی چی باز نمیشه؟ -

 :آرمین خیره به کلید گفت

 .فکر کنم کلید دستبند منه -

ت که کلید درون سوراخ آیلی کلید رو درون قفل دستبند آرمین گذاش
قفل رفت و با چرخشش، دستبند باز شد. آرمین خندید و به دست باز 

 :اش نگاه کرد و گفتشده

 !دمت گرم -

 و بلند شد و کنار آیلی ایستاد و سیاوش دستبند خورده و نشسته به
 :روی زمین بلند گفت

 وفاها؟پس من چی بی -

 :آیلی دست به دو جیب الکس برد و گفت

 !نم کلید دستبند تو نیستگمو -

 :سیاوش با لحن زارمانندی گفت

 جا منم؟ترین آدم اینآخه چرا همیشه بدبخت -

اش رو گرفت و آیلی تفنگ الکس که به آرمین به زور جلوی خنده
های روی زمین افتاده بود رو برداشت. اون رو به سمت چشم

 :سیاوش گرفت و گفت

 !بزنیم گمونم باید به زنجیر دستبندت تیر -

 :سیاوش با شتاب گفت

 !ذارم چنین کاری رو کنینه نه، نمی -
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آیلی کنار سیاوش ایستاد و تفنگ رو به سمت زنجیر گیر کرده به 
 :میله نشونه گرفت که سیاوش با بیم گفت

کار رو عزیزم، آیلی من، تو تیراندازیت خوب نیست جون من این -
 !نکن

 :آیلی به روی زنجیر متمرکز شد و گفت

 !خورهانقدر حرف نزن سیا، تمرکزم به هم می -

 :اما سیاوش رو به آرمین گفت

هات یه جادویی یه آ... آرمین االن که خبری از نقره نیست، با چشم -
 !حرکتی بزن

 وآرمین دست به سینه ایستاد و لبخند به لب به تفنگ آیلی خیره شد 
 :گفت

 ی حساسیه، چرا خرابش کنم؟صحنه -

 :خم گفتای کشید و آیلی با اخفه سیاوش فریاد

 !تکون نخور سیا، االن تموم میشه -

و صدای گلوله در فضا پیچید. سیاوش متعجب دو دستش رو باال 
 :آورد و آیلی دود بیرون نیومده از تفنگ رو فوت کرد و گفت

 !هاتاینم از دست -

 :سیاوش از روی زمین بلند شد و با انزجار رو به آیلی گفت

 !خانم آدینمچکرم  -

 :آرمین دو دستش رو درون جیب سرهمیش کرد و گفت

سوم، یه سری کارهای ریز ی منفیخب، من میرم طبقهخیلی -
 .یرون برینتونین از سازمان بجا دارم و شما هم میاون

 :سیاوش اخمی کرد و گفت

 ات چیه؟برنامه -

 :آرمین نفس عمیقی کشید و گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 296 کاربر نودهشتیا منهدم_ نگین حالف
 

های دیگه یه بمب ه سازمان هم مثل پایگاهاگه اشتباه نکنم، این پایگا -
 .درونش باشه

 :سیاوش با بهت داد کشید

 بمب؟ -

 :آرمین پوزخندی زد و گفت

و اگه دولتی از وجود این سازمان با خبر بشه ساختمون سازمان ر -
 .برنها رو از بین میکنن و با بمب تمام شواهد و پروندهتخلیه می

 :و با لبخند رو به سیاوش گفت

 !ستتوضیحش ساده -

 :سیاوش اخمی کرد و آیلی پرسشگرانه گفت

 تا حاال هم ازش استفاده کردن؟ -

 :آرمین سری به معنای نه تکون داد و گفت

گمون نکنم، ولی توی آزمایشگاه هاشون معموالً چنین چیزهایی  -
 .ی منفی سومهذارن. آزمایشگاه اصلی این پایگاه هم طبقهرو می

 :درد به جاهای گاز کشید و گفتسیاوش دستی با 

 ی نه؟خب، پس تو میری فعالش کنخیلی -

 آره، وقتی فعال شه تا ده دقیقه شمارش معکوسش توی کل سازمان -
پیچه. بنابراین همه از سازمان بیرون میرن و شما هم بعد از می

 .تونین دستگیرش کنینبیرون اومدن راستین، می

 :آیلی مردد گفت سیاوش متفکر سر به زیر انداخت و

 خطرناک نیست؟ -

 :حرف چشم دوخت. آهی کشید و گفتآرمین تنها پنج ثانیه به آیلی بی

شون شروع هایی بودن که زندگیی سوم پر از جنینتوی طبقه -
گر و یه نابودگر خوام مثل من یه منهدم؛ نمیرسیدنشده به انهدام می

 .های رذل بدمآدم ی چنین کاری رو به اینتونم اجازهبشن. نمی
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ی آرمین گذاشت و دودل سیاوش دستش رو برادرانه به روی شونه
 :گفت

 !رفیق« و آروم ادامه داد:»مراقب خودت باش...  -

آرمین دستش رو به روی دست سیاوش گذاشت و به روش لبخندی 
 :زد. آیلی موهاش رو به پشت گوشش هدایت کرد و گفت

 !ما بیرون منتظرتیم -

زل سری تکون داد و سیاوش دست آیلی رو به دست آرمین متزل
 :گرفت و گفت

 !زود برگرد -

آرمین چشمی زیرلب گفت و سیاوش و آیلی به سمت چپ راهرو 
 .رفتن و آرمین به سمت آسانسور و به سمت راست

ی سفید و خالی مقابلش در حال بازی کردن بود و تنها کالرا با برگه
مدیر سازمان از حضور آرمین داد. های اطرافش گوش میبه حرف

در سازمان چندان خوشحال نبود، اما اخونسردیش رو در صورت 
 :دکتر ادوارد گفت اش حفظ کرد و رو بهچروکیده

 !باالخره آزمایش موفقت پیدا شد چارلی -

دکتر ادوارد به کالرا که غرق در فکر در کنارش بود نگاه گذرایی 
 :انداخت و گفت

 .خوشحالم گابریلآره، از این بابت  -

 :مرد پوزخندی زد و گفت

 دونی که باید اون رو بکشیم؟ولی من زیاد نه چارلی، اصالً می -

آریانا و دکتر هری با شنیدن این حرف نیشخند زدن و کالرا سرش 
وی ررو با شتاب بلند کرد اما دکتر ادوارد، با زدن یه لبخند تلخ به 

 .لبش بسنده کرد

 .دونمآره گابریل، می -
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کالرا با بهت به گابریل نگاهش رو دوخت و خواهان گفتن هر نوع 
اعتراضی بود اما زبونش برای گفتن هیچ چیزی با اون یاری 

 :کرد. گابریل سرش رو به سمت راستین چرخوند و گفتنمی

 .زیاد توی گرفتن آرمین تالش به خرج ندادین سرگرد راستین -

حفظ کرد. چنگی به  راستین اخمی که به روی ابروهاش بود رو
موهاش زد و با نگاه گذرا به افرادی که دور یه میز گرد و سفید 

 :نشسته بودن رو به آریانا گفت

من خیلی وقت بود از حضور آرمین توی سازمان خبر داشتم و در  -
حال گرفتن اعترافات از اشخاصی بودم که منجر به این کار شده 

 ...بودن اما

 :رو به گابریل، مدیر سازمان گفتبه آریانا لبخندی زد و 

ی تولد آریانا، خواستم افتخار گرفتن آرمین رو به عنوان هدیه -
 .نصیب خودش کنم

 :زد و بلند گفت ی محکمی به رو میزآریانا ضربه

 !تو یه دروغگویی -

 :ی آریانا رو گرفت و گفتدکتر هری، شونه

 .بشین دخترم، کاری به کارش نداشته باش -

ها پاشید و آریانا زهر وزخندی به روی هر دوی اونراستین پ
 :کالمش رو حفظ کرد و با لبخند رو به گابریل گفت

 حدس بزنین آرمین رو کجا پیدا کردم قربان؟ -

 :سرش رو به سمت کالرا برگردوند و با فریاد گفت

 !توی اتاق این خائن -

 :دکتر ادوارد با حیرت به کالرا دیده دوخت و گفت

 آریانا راست میگه؟دخترم،  -

کالرا به افراد حاضر در جمع نگاه کوتاهی انداخت. سریعاً از جا 
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 :برخاست و گفت

 !خواستم ازش محافظت کنممن فقط می -

 :و رو به گابریل با پوزخند گفت

 !کاری که تو نتونستی انجامش بدی -

ی دامن چسبون گابریل اخم ریزی کرد و دکتر ادوارد پارچه
 :وم گفتای کشید و آرش رو ذرهرنگ دختربنفش

 کنی؟کار میکالرا، داری چی -

 :کالرا سرش رو به سمت دکتر ادوارد چرخوند و گفت

کنم بابا، تو تمام دوران مهم زندگیت دارم از پسرت طرفداری می -
رو صرف اون کروی، جوونیت رو به خاطرش از دست دادی، 

 خوای بلند شی و اعتراضی کنی؟نمی

 :د سرش رو به زیر انداخت و با تلخند گفتدکتر ادوار

 .ای هم دارهچه اعتراضی دخترم؟ مگه اعتراض فایده -

سامانی پدرش به نشون تاسف تکون داد و کالرا سری از روی بی
 :رو به گابریل گفت

 !دونممن همه چیز رو در مورد شب دوازده سپتامبر می -

 :به سمت در اتاق رفت و گفت

 !تونیگول بزنی من رو نمی هر کسی رو بتونی -

و پشت سرش محکم در رو بست. گابریل دستی که به روی میز 
ای از لحن کالرا به سفید رنگ گذاشته بود رو مشت کرد و ذره

 :. آریانا از روی صندلی بلند شد و گفتهراس افتاده بود

 .گردممن زود برمی -

طی  و اتاق جلسه رو ترک کرد و به سمت کالرایی که در حال
کردن مسیر راهرو برای رسیدن به اتاقش بود حرکت کرد. 

 :پوزخندی زد و گفت
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 !هی کالرا -

اش کوبید و با کالرا سرش رو برگردوند که آریانا مشتی به گونه
یره خدرد به روی زمین افتاد. ناله آرومی کرد و آریانا با لبخند بهش 

 :شد و گفت

 !ستحمقانهنانه نیست، اکدوم از کارهات قهرماهیچ -

 :کنار تنش به روی زمین زانوهاش رو خم کرد و با لبخند گفت

 !تونم خوب ازت استفاده کنمتو نقطه ضعف آرمینی، می -

سیاوش ناگهان بین راه سرش رو به سمت راست برگردوند اما اثری 
 :از آرمین ندید. آهی کشید و رو به آیلی گفت

 !آیلی، من باید برم دنبال آرمین -

 :متعجب گفتآیلی 

 چرا؟ مگه نشنیدی بهمون گفت از سازمان بیرون بریم؟ -

هاش نداشتم، غلط نکنم دونم اما حس خوبی به نگاه و حرفمی -
 !خواد خودش رو به دردسر بندازهمی

 :هاش رو ریز کرد و گفتآیلی چشم

 چه دردسری؟ -

هاش ها که نقش اصلی میره و به خاطر دوستبازیاز این قهرمان -
 !ودش رو به فنا میدهخ

 :آیلی لبخندی زد و گفت

 !نه بابا، چه خفن -

سیاوش سری از روی تاسف برای آیلی تکون داد، به تفنگ توی 
 :دست آیلی اشاره کرد و گفت

با این تفنگ از خودت حفاظت کن و از سازمان برو بیرون. منم  -
میرم دنبال ارمین و مطمئن میشم بعد از فعال کردن اون بمب 

 !دش هم میاد بیرونخو
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 :آیلی سری تکون داد و گفت

 !تونی بریاوکیه، می -

 :سیاوش با تردید گفت

های توی فیلم بگی نرو یا منم خوای مثل این دختر عاشقنمی -
باهات میام؟ یا مثالً بگی مواظب خودت باش یا از هر خطری 

 دوری کن؟

 :آیلی اخمی کرد و گفت

 فهمه؟مگه گوریل حرف هم می -

 :ادش حرصی گفتسی

 آیلی، تو بازم بهم گفتی گوریل؟ -

 :لباس سیاوش ادامه دادآیلی ریز خندید و با اشاره به تن بی

پوشید هم با از این بعد بهت میگم تارزان، تازران هم لباس نمی -
 .شدها بزرگ میگوریل

 :سیاوش آروم خندید و گفت

 .خیلی خب، تو برو -

پله رفت. سیاوش به به سمت راه آیلی با لبخند سری تکون داد و
جا ایستاده بود که آیلی بدون نگاه کردن انتظار رفتنش هنوز همون

 :بهش بلند گفت

 !هی تارزان -

 :برگشت و با لبخند گفت

 !مواظب خودت باش -

 :سیاوش سری تکون داد و با لبخند در جواب آیلی گفت

 !چشم عشق زندگیم، زود میام دنبالت -

ها به پایین رفت و سیاوش سریعاً به پلهاد و از راهآیلی سری تکون د
 .ی منفی سوم رفتسمت آسانسور و طبقه
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آرمین در اول رو باز کرد، دوم و سوم که باالخره اتاق کنترل رو 
ید پیدا کرد. لبخندی زد و وارد اتاق پر از دکمه شد. به مانیتور سف

" رو ت "بمبی کلیدش عباررنگ مقابلش رسید و به روی صفحه
 .سرچ کرد که تنها یک فولدر در نتایج جستجو اومد

ای رسید و اجراش کرد و با دیدن فولدر رو باز کرد که به برنامه
عبارت پسورد آه از نهادش بلند شد. چنگی به موهای مشکیش زد و 

 :گفت

 ش کردم؟طور بخش پسوردش رو فراموچه -

ای بلندی فس عمیقی کشید. اما ناگهان صدهاش رو بست و نچشم
 :گفت

 جا نیست؟کسی این -

صاحب صدا رو به راحتی شناخت و سریعاً از آزمایشگاه خارج شد 
 :که سیاوش با دیدن آرمین دستی تکون داد و گفت

 !جامه ی آرمین، من این -

 :آرمین با حرصی آشکار به سمتش حرکت کرد و آروم گفت

 کنی؟جا چه غلطی میبهم بگو دقیقاً این -

 :می کرد و گفتسیاوش اخ

 ها قهرمان داستان شی؟ذارم خودت تنفکر کردی می -

 :و به محیط اطرافش نگاه گذرایی انداخت و گفت

 ها بودن؟ها اینمنظورت از جنین -

 :آرمین با اخم گفت

 .آره خودشونن -

 :ها لبخندی زد و گفتسیاوش خیره به محفظه

 !دیدم سان رو تو شیشه ندیده بودم کهخالق، رشد انجلل -

 .ها انسان نیستناین -
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 :سیاوش نگاهش رو به آرمین سوق داد و گفت

 .انفرقی نداره، مهم اینه شبیهش -

 :ای کشید و به سمت در آزمایشگاه رفت و گفتآرمین پوف کالفه

 .خب بیا دنبالمخیلی -

سیاوش به دنبال آرمین به راه افتاد که آرمین با یادآوری چیزی 
 :گفت

 جا رو پیدا کردی؟ی ورود به ایندکمهطور چه -

 .ی معمولی رو دیوار بود، منم فشارش دادمیه دکمه -

 :آرمین سری تکون داد و گفت

جا روش یه کاغذ چسبونده بودن بار اومدم اینمن وقتی برای اولین -
 .تا دیده نشه

 :سیاوش با تعجب محیط آزمایشگاه رو از نظر گذروند و گفت

 .انقدر خلوته؟ البته انگار کل سازمان خلوتهجا چرا این -

هاشون رو ول کردن تا مرگ من و تو و آیلی فکر کنم همه پست -
 .رو ببینن

 :سیاوش خندید و حرف آرمین رو ادامه داد

 !اما کور خوندن -

 :آرمین خندید و گفت

 آیلی رو فرستادی رفت؟ -

 !آره، به احتمال زیاد االن بیرون منتظرمونه -

ی آخر رسید و در کنارش رو باز کرد اما به جای حیاط به پلهآیلی 
بزرگ سازمان، درون یک اتاق بزرگ شد. اتاقی که سرتاسر زرد 
رنگ بود و درونش هیچ چیزی وجود نداشت. متعجب به دور و 

 :برش چشم دوخت که ناگهان صدایی درون گوشش گفت

 .سالم دخترم -
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ه سمت در رفت که به در و در پشتش با شتاب بسته شد. سریعاً ب
 :قفل شده برخورد کرد. دوباره همون صدای مرد درون گوشش گفت

 دخترم، چرا ترسیدی؟ -

 :با ترسی آشکار سرش رو برگردوند و مردد گفت

 بابا، این تویی؟ -

 :ناگهان صدا تغییر کرد و گفت

 .منم، مادرت -

 :نگاهی کامل به اتاق خالی و زرد انداخت و گفت

کس با من شوخی نداره و مطمئنم جا هیچمطمئنم اینخب، خیلی -
 جا فارسی بلد نیست، پس داستان چیه؟کس اینهیچ

 :ای اومد و گفتی مردانهناگهان صدای خنده

 !همسر قشنگم، تو یه خودخواهی -

آیلی با شناختی که از صدای سیاوش داشت به سقف با تشویش خیره 
 :شد و گفت

 سیاوش تویی؟ -

جیغ زنی درون فضا پیچید و آیلی با ترس دستش رو  ناگهان صدای
 :به دو گوشش گذاشت و بلند به اتاق خالی گفت

 !تمومش کنین -

 .تر و بیشتر شدنصداهای اطرافش متنوع

 :به روی زمین نشست و فریاد زد

 !گفتم تمومش کنین -

 «!نترس، ترس که ترس نداره»

 «دونستی از همیشه منفورتری؟می»

 «!آیلی، تو همیشه آزادهنده بودیازت متنفرم »
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 «خیالسیاوش حتی یه ذره هم دوست نداره خوش»

 :زانوهاش رو مثل همیشه به بغل گرفت و جیغ کشید

 !ها، تمومش کنینلعنتی -

  

 :آرمین چاقو رو به دست سیاوش داد و سیاوش خیره به چاقو گفت

 شدی؟ها وارد عمل میحتماً باید از طریق این سیم -

های زردرنگ و قرمز رنگی به روی زمین نشست و به سیمآرمین 
 :که پایین میز پر از دکمه بود دیده دوخت و گفت

 :راه بهتری مد نظرته؟ به مانیتور باال اشاره کرد و گفت -

 !بفرما رمز رو وارد کن -

 :سیاوش نگاه کوتاهی به مانیتور انداخت و گفت

 متحان کنی؟اخوای از یک تا پنج رو می -

 :مین نگاهی عاقل اندر سفیه به سیاوش انداخت و سیاوش ادامه دادآر

 طور؟یک تا پنج برعکس چه -

 :آرمین دستش رو به سمت سیاوش گرفت و گفت

 !به جای حرف زدن اضافه، اون چاقوی لعنتی رو بده -

ای رنگ رو به دست آرمین داد و سیاوش چاقوی سرتاسر نقره
م قرمز رنگ رو از میون صدها آرمین نفس عمیقی کشید. مردد سی

سیم برید که عدد سی به روی مانیتور فعال شد و صدای زنی که 
 :گفتمی

 «تنها سی دقیقه به انفجار بمب خودکار مانده است»

ی سی شدهسیاوش با بهت به اون مانیتور بزرگ و تایمر فعال
 :ری خندید و گفتای خیره شد. با ناباودقیقه

 کار رو کردی؟طور اینچهآرمین دمت گرم،  -

 :آرمین با لبخند به مانیتور خیره شد و در حال بلند شدن گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 306 کاربر نودهشتیا منهدم_ نگین حالف
 

خوام، به راحتی در کنم یه چیزی همونیه که میوقتی حس می -
 !اختیارم میاد

 !اون بمب رو غیرفعال کنین -

تر در دستش آرمین و سیاوش برگشتن که راستین تفنگش رو محکم
 :گرفت و با اخم گفت

 !ترر چه سریعه -

 :آرمین پوزخندی زد و با اشاره به مانیتور گفت

 !پسورد رو بزن، بمب رو هم غیرفعال کن -

ها چرخوند و پرسشگرانه اما راستین نگاهش رو بین هر دوی اون
 :گفت

 پس آیلی کجاست؟ -

 :وار غریدسیاوش اخمی کرد و هیستریک

 !انقدر اسم زنم رو تکرار نکن عوضی -

 :ندی زد و گفتراستین پوزخ

 !تو هم خودت رو کشتی از بس زنم زنم کردی -

سیاوش با آزمندی به طرفش حرکت کرد که راستین تفنگ رو به 
 :سمت اون نشونه گرفت و گفت

 .خوام بکشمتجلو نیا، نمی -

 :توجه به حرف راستین قدمی جلوتر اومد و گفتاما سیاوش بی

 از سگ خودآموز بودن خسته نشدی؟ -

 :ا پوزخند گفتی تفنگ رو کشید و بماشهراستین 

 !کنم، برو عقبسیاوش دوباره تکرار نمی -

دید اما سیاوش که انگار هر حرف راستین رو پوچ و کوراب می
های کوچیک ای رنگ درون یکی از اتاقای نقرهناگهان شیء

 .های مشکیش امید بخشیدآزمایشگاه به چشم
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دوید و به درون اتاق رسید با تصمیمی عجوالنه به سمت هفت تیر 
 .اما راستین غفلت نکرد و تیر از درون تفنگ به بیرون کشیده شد

قسمت چپ شکم سیاوش به دردی غیرقابل تحمل رسید که هر دو 
 .زمین نشست هایی گرد به ردیپاش سست شد و با چشم

آرمین با بهت و نگرانی اسم سیاوش رو فریاد زد و به درون اتاق 
زوش رو گرفت اما دور از انتظارش در اتاق بسته و رسید و زیر با

 :قفل شد. راستین آهی کشید و گفت

 !خواستم بهت تیر بزنم سیاوش، خودت مجبورم کردینمی -

و با گفتن این حرف حرکت کرد و از آزمایشگاه بزرگ خارج شد. 
سیاوش دستش رو به روی مکانی از شکمکش گذاشت که توسط 

 .دقابل دید بوده روی شکمکش، براش غیهای سیاه هر چیزی بخون
 :آرمین خیره به جای تیر خورده با اخم گفت

 خیلی احمقی! فکر کردی باهات شوخی داره؟ -

 :دید و گفتفرساش، آروم خنسیاوش میون دردهای طاقت

 !در ندهدونم، مغزم گفت وقت رو هنمی -

 :آرمین پوزخندی زد و گفت

 !مغزت هم مثل قلبت احمقه -

هاش رو به روی هم گذاشت که سری تکون داد و چشمسیاوش 
 :آرمین سریعاً گفت

 !ه ی نخواب -

 :رد و گفتهاش رو با ماللت باز کسیاوش چشم

 !ولی خوابم میاد -

 :گفت ی سیاوش زد وای به شونهناگهان آرمین بغض کرد و ضربه

 !ه ی، صحنه رو دراماتیک نکن -

 :سیاوش مثل قبل آروم خندید و گفت
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 !ها رو، زندگی کردماالخره یه بخش از زندگی فیلمب -

آرمین برای گفتن حرفی نفس گرفت که صدای زنی در محیط اتاق 
 .پخش شد

 «تنها بیست و پنج دقیقه به انفجار بمب خودکار مانده است»

 :فترنگش خیره شد و گهای مشکیبا شنیدن این صدا به چشم

 !جا دیگه آخر خط  ببین، این -

 :به زیر انداخت. زهرخندی به حرف آرمین زد و گفتسیاوش سر 

 .انقدر حرف نزن! ما هنوز حتی اول خط هم نیستیم -

 :آرمین نگاهی پر ترحم به سیاوش انداخت و مردد گفت

 یه چیزی بگم؟ -

 :سیاوش کمی از آب دهانش رو قورت داد و به سختی گفت

 !ممکن  آخرین حرفت باشه، پس بگو -

تر کرد و ید. خودش رو به سیاوش نزدیکآرمین نفس عمیقی کش
 :گفت

اند که کلی خاطرخواه داشته ی دخترها عاشق اینخب معموالً همه -
باشن و پسرها برای به دست آوردنشون دست به هر کاری بزنن و 

ی نگاه هم بهشون نکنن. این اقلیت برای همهدخترها حتی یه نیم
 !کنهدخترها طبیعی . برای پسرها هم صدق می

سیاوش دستش رو به روی زخم بازش گذاشت. خون زیادی از دست 
کشید. سرش رو به دیوار تکیه داد و با داده بود و به سختی نفس می

 :تعسر گفت

 خوای چی بگی؟حاال می -

جوری که تو فکر اما نه اون جوری بودم.خوام بگم منم اینخب می -
و این چیزهای  دار بودنکنی. من رو به خاطر  جذابیت و مایه

خواستن، من یه اشتباه بودم. یه موجودی که هرگز نباید مسخره نمی
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اومد. از پدر و مادرم زاده نشدم؛ توی آزمایشگاه به به وجود می
گیره اسمشون رو بذارم انسان دست چندتا موجود کثیف که عقم می

 !زاده شدم

 :درد زد و گفت اش، لبخندی پر ازهای بستهسیاوش با چشم

مگه تا االن برات بد بوده؟ تو که کلی مسیر پر راز و هیجان  -
 .داری

 :آرمین تلخندی زد و با آزردگی گفت

 .اش کنمخب تو میگی هیجان اما من... خب، بذار ساده -

 :تبه سمت سیاوش برگردوند و گف سرش رو

 !ذارم بدبختی محضمن اسمش رو می -

ا اشتیاقی پنهان به بهای سبز جنگل اندونزی ایهام به روی علف
رفت. تنها یه ساعت از زمان رسیدنش به اش راه میروی چهره

کرد. کشی میجاکارتا گذشته بود و از نظر خودش، تنها داشت وقت
پسری از مامورهای همراهش گوشی به دست به جلوش اومد و 

 :گفت

 .قربان، این همون نوکیاست که دست سرگرد نوروزی بود -

رنگی که در دست پسر بود نگاه گذرایی مشکیایهام به گوشی 
انداخت. دستش رو به جلو برد نوکیا رو گرفت و خیره به پشت سر 

 :پسر گفت

 جاست، پس خودش کجاست؟گوشیش که این -

 :پسر دو دستش رو درون شلوار سبزش پررنگش کرد و گفت

ها پیداش کردیم، باتری و روکش پشتش از هم جدا وقتی با بچه -
 .؛ انگار یکی انداخته باشتشدشده بو

 :ایهام آهی کشید، گوشی رو درون جیبش گذاشت و گفت

ها تو دردسر افتاده بودن شاید هم هنوز حق با سرهنگ بود، اون -
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 !افتادن

 ناگهان جمعیتی انبوه با سر و صدا از سازمان خارج شدن. ایهام به
 :سمت صدا حرکت کرد و متعجب گفت

 کنن؟کار میدارن چی -

اون جمعیت شامل آزمایشگرهایی با روکش سفید و گاردی با روکش 
 :شد. ناگهان صدای زن از داخل حیاط پخش شدسفید رنگ می

 «تنها بیست دقیقه به انفجار بمب خودکار مانده است»

ایهام سریعاً گوشی رو به جیبش گذاشت و به سمت سازمان دوید و 
 :گفت

 .گمونم پیداشون کردیم -

 :تاب سرش رو بلند کرد و رو به سیاوش گفتآرمین با ش

 !کنمسیاوش، حضور یکی رو دارم حس می -

سیاوش کمی خودش رو باال کشید و به فضای بسته و دیوارهای 
ت. پوزخندی باز دیده دوخهای نیمهرنگ اتاق کوچیک با چشممشکی

 :زد و گفت

 من باید توهم قبل از مرگ بزنم، تو دیگه چرا؟ -

 :دن صدای پایی سریعاً بلند شد و گفتآرمین با شنی

 .جاستنه سیاوش، واقعاً یکی این -

 :بلند شد و با ضربات مشت به در کوبید و گفت

 !جاییم، کمک! کمکهی، ما این -

ایهام با شنیدن صدایی برگشت. همه در حال فرار و گریز از مرگ 
بودن و برخالف جهت جمعیت دویدن، کار سختی به حساب 

 :آرمین دوباره به در ضربه زد و گفتاومد. می

 !جایی، در رو باز کندونم اینمی -

در کمال تعجب قفل در چرخید و در باز شد. سیاوش با لبخندی 
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شده امیدوار به در خیره شد اما آرمین از دیدن فرد پشت در خشک
اش کرد. آریانا لبخندی زد و دستش رو به روی چارچوب تنها نظاره

 :با پوزخند گفتدر تکیه داد و 

 !جا بودمدرست حدس زدی، همین -

راستین از راهرو گذشت کرد و با دیدن چیزی راه رفته رو 
برگشت. دختری با لباس آبی رو دید که در خودش جمع شده بود و 

 :لرزید، یکه خورده لب زدبه خودش می

 !آیلی -

 :رو زد و وارد اتاق شد و گفت ی خاموش دستگاهدکمه

 حالت خوبه؟آیلی، تو  -

آیلی با وحشت و هراس از جا بلند شد. تفنگش رو از جیبش در 
 :آورد و به سنت راستین گرفت و گفت

 !یر  توئه عوضی بودهی این اتفاقات تقصهمه -

راستین با دستی لرزون تفنگش رو به سمت تفنگ آیلی گرفت و 
 :گفت

 !آیلی، تفنگت رو بذار زمین -

استین با بغض داد رنگ رو کشید که ی تعمحابا ماشهاما آیلی بی
 :کشید

 !آیلی، تو دیگه مجبورم نکن -

اما آیلی تحت تاثیر صداهایی که چند لحظه پیش در مغزش منجر به 
افزایش تشویشش شده بودن تفنگ رو به سمت راستین گرفت و 

 :گفت

 !کنمتو تفنگت رو بذار زمین، من چنین کاری رو نمی -

م به روی زمین گذاشت. دو دستش رو راستین مردد تفنگش رو آرو
 :باال گرفت و گفت
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 !خوای بهم آسیب بزنی.مطمئنم نمیم.. -

 :اما آیلی جیغ کشید

چرا نزنم؟ تو زندگیم رو خراب کردی راستین، چرا بهت آسیب  -
 نزنم؟

 آیلی قدمی به جلو اومد و راستی قدمی به عقب، برای اولین بار پس
 :و گفت ها بغضش رو آشکار کرداز سال

ریم جا منفجر میشه، با من بیا! میی دیگه اینآیلی بیست دقیقه -
 .شیمت میکنیم و خوشبخجا دور از همه زندگی میآمریکا، اون

 :زده ادامه دادتر دست گرفت که راستین هولآیلی تفنگ رو محکم

ا...اصالً چرا آمریکا؟ هر کشوری که خودت دوست داری  -
انگلیس، کره، هر چی که تو بگی، فقط ازت عزیزم! فرانسه، 

 .جا بریمکنم بیا از اینخواهش می

 :آیلی پوزخندی زد و گفت

های عاشقانه من کنم؟ تو واقعاً حرففکر کردی سیاوش رو ول می -
 رو باور کرده بودی؟

های آیلی زهری به روی زخم باز قلب راستین شده بود و حرف
 .شدیمرهم نمجوره برای راستین تسکین و هیچ

 «تنها پانزده دقیقه به انفجار بمب مانده است»

 :با شنیدن صدای زن، ناگهان راستین با حرصی هویدا فریاد کشید

 !سیاوش مرده آیلی، تو باید باهام بیای -

های خوشرنگ به دنیا در ذهن آیلی خالی تجسم شد و تمام رنگ
هیچ مانعی هاش بدون های ممکن تبدیل شد. اشکترین رنگکمرنگ

 :شروع به ریزش کرد و با تکون دادن سرش آروم گفت

 !تو داری دروغ میگی -

 :راستین اخمی کرد و گفت
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ه نتونستم به سرش بزنم تا با اطمینان از مرگش بهت بگم؛ ولی ب -
 !شکمکش شلیک کردم و تا االن باید از خونریزی زیاد مرده باشه

 :آیلی از ته دل جیغ کشید

 !ازت متنفرم -

خورده به روی و تیر رو به سمت راستین پرتاب کرد. راستین یکه
ای زمین نشست و به جای تیر روی دیوار نگاه کرد. نفس آسوده

کشید و آیلی با خشم دوباره ماشه رو کشید و تیر دوم رو به سمت 
 راستین پرتاب کرد، اما صدای گلوله از تفنگ خارج نشد. راستین با

روی زمین برداشت و به سمت آیلی قدم  حالی آشفته تفنگش رو از
 :سرش گفتبرداشت که صدایی از پشت

 !تفنگت رو بذار زمین و خودت رو تسلیم کن -

راستین با تعجب برگشت که به تفنگ بزرگ ایهام برخورد. 
 :پوزخندی زد و گفت

ها پس تو هم وارد بازی شدی، تو همون سربازی بودی که شب -
 دادم؟قبل از شیفت بهت شکالت می

 :ایهام لبخند تلخی زد و گفت

ه آره اما االن سرگرد شدم، مثل تو احمق نبودم و با مهاجرتم ب -
کشورهای دیگه حماقت نکردم. با التماس به دادن مامدریت از 

 !طرف دیگران خودم رو قانع نکردم

 :راستین پرسشگرانه گفت

 کی گفته من التماس کردم؟ -

 :م گفتغآیلی آروم و با ی تفنگش رو کشید اما ماشه

 !کنم دیگه تمومش کنراستین، خواهش می -

 :راستین با بهت سرش رو به سمت آیلی برگردوند و آیلی گفت

 !کنم دیگه بس کنکم هممون رو اذیت نکردی، خواهش می -
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 :ایهام با بهت لب زد

 !سرگرد آدین -

حو اما آیلی نگاه گذرایی به ایهام انداخت و رو به راستین که م
 :تماشاش بود ادامه داد

 !به خاطر من، به خاطر من خودت رو تسلیم کن -

های راستین به کف زمین زرد ی چپ چشمقطره اشکی از گونه
 :رنگ ریخت و با تلخند رو به آیلی گفت

 ی آرزوهامون چی؟پس اون خونه -

 :اش سر خورد و ادامه داداشک دوم از گونه

 پس آیلی من چی؟ -

 :ن داد و گفتآیلی سری تکو

 .متاسفم راستین -

راستین تفنگش رو به زمین انداخت و ایهام به سمت راستین حرکت 
کرد و دو دستش رو به پشتش رسوند و راستیت با تکون دادن سرش 

 :گفت

 !منم متاسفم آیلی -

 :و ایهام دستبند رو قفل کرد و رو به آیلی گفت

 !نگران نباشینوهرتونن، شهای ماموریت پیش پنچ تا از بچه -

های روی صورتش رو با پشت دست پاک آیلی با ذوقی آشکار اشک
 :کرد و گفت

 !ازتون ممنونم -

داد با پوزخند خیره رو نشون می ۱۳:۵۶آریانا به مانیتور که عدد 
 :شد و رو به آرمین گفت

 !پس باالخره کار خودت رو کردی -

آرمین با احتیاط به آریانا نزدیک شد که اشخاصی وارد اتاق شدن. 
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سیاوش سرش رو از چارچوب در اتاق خارج کرد که یکی از اون 
 :اشخاص با بهت فریاد زد

 !سرگرد نوروزی -

و هر پنج نفر به سمت اتاقی که سیاوش درونش بود دویدن و آریانا 
 :ها رفت و گفتپوزخند به لب به سمت اون

 ....با این عجــ کجا -

خورده به آرمین مشتش رو به صورت آریانا کوبید که آریانا یکه
هاش مشت کرد و ی آریانا رو توی دستروی زمین افتاد. آرمین یقه

 :فتگهای روی میز کوبوند و سرش رو به دکمه

 !کنمبه دوستم نزدیک بشی، منهدمت می -

 :آریانا سری تکون داد و با خنده گفت

 !ا، خوشم اومدنه باب -

و با چشمش میز سفید آزمایشگاه رو تو هوا معلق کرد که آرمین 
بدون نگاه کردن به میز با حرکت دست میز رو به حالت اول 
 :برگردوند و مشت دومش رو به صورت آریانا رها کرد و گفت

ی کنن دخترهاستفاده میدکتر هری و اون گابریل دارن ازت سوء -
 !احمق

و از چنگال آرمین آزاد کرد. دستش رو به سمت آریانا خودش ر
آرمین نشونه گرفت که در کسری از ثانیه آرمین با سرعت محو شد 

 :سرش گفتو صدایی از پشت

 ی کارهاشون نشدی؟یعنی خودت متوجه -

آریانا سر برگردوند که آرمین دوباره محو شد و پایی به روی 
روی زمین شد و کمرش گذاشته شد و مجبور به چسبیده شدنش به 

 :آرمین با پوزخند گفت

وقتی خواب بودم خوب جرعت داشتی تهدیدم کنی، حاال که بیدارم  -
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 جوری این کار رو کنی؟خوای چههامم فعالن میو قدرت

آریانا با حرص دو دستش رو به روی کف زمین کوبید که آرمین 
موهای آریانا رو به دست گرفت و با کشش موهاش بلندش کرد. 

 :آریانا جیغ خفیفی کشید اما حرف آرمین درجا میخکوبش کرد

 داری؟ های درون سرت خبراصالً از ریز ربات -

د و ی آرمین خیره شهای تغییر رنگ یافتهخورده به چشمآریانا یکه
 :گفت

 زنی؟داری در مورد چی حرف می -

هاش محو کرد و موهای آریانا رو توی آرمین پوزخندش رو از لب
 :آزاد کرد و گفتدستش 

برای همینه من و تو با وجود این همه شباهت یه فرق بزرگ  -
 !داریم، چون من خودمم و تو حتی معلوم نیست کی هستی

آرمین دو دستش رو درون جیبش کرد و به سمت اتاقی که سیاوش 
درونش بود سر برگردوند اما خوشبختانه اثری از سیاوش و اون 

 .آزمایشگاه قدم برداشتپنج نفر نبود. به سمت در 

 «تنها ده دقیقه به انفجار بمب مانده است»

هاش نشست و صدای آریانا از پشت پوزخند دوباره به روی لب
 :سرش به گوشش رسید

 خوای من رو بکشی؟نمی -

آرمین از قدم برداشتن دست برداشت. به سمت آریانا برگشت و 
 :گفت

 .باز مثل همیمنه، من و تو با وجود همون فرق بزرگ هم  -

 :سر به زیر انداخت و زیرلب گفت

 .تولدت مبارک خواهر کوچولو -

 :و از در آزمایشگاه خارج شد که آریانا به خودش اومد و بلند گفت
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باهات کلی حرف  مقدمه بری، من هنوزطوری بیتونی همیننمی -
 !دارم

آرمین دو دستش رو درون جیبش کرد، به سمت آریانا برگشت و 
 :گفت

 .گوش میدم -

 :آریانا تلخ خندید و گفت

 چی رو گوش بدی؟ مگه وقتی هم برای حرف زدن مونده؟ -

 :آرمین اخمی کرد و گفت

 .معنی رو هدر ندهپس با حرف زدن اضافه همین وقت بی -

 :آریانا سری تکون داد، دستی به صورتش کشید و گفت

 اهل عذرخواهی نیستم، حتی بلد هم نیستم! ولی ازت بابت -
 .هات ممنونمحرف

 :پوزخند آرمین تبدیل به لبخند شد و در جواب به آریانا گفت

 .بیرون منتظرتم -

آریانا با حفظ همون لبخند، سری تکون داد و آرمین از آزمایشگاه 
ی همکف رو فشرد. درهای خارج شد. وارد آسانسور شد و طبقه

ف ی همکآسانسور بسته شد و پس از گذشت چهل ثانیه به طبقه
رسید. وارد سالن سرتاسر سفید شد و سازمان عاری از هر گونه 

 .آدمی بود

ی سوم شد. در اتاق کالرا رو باز آریانا با تلنگر آرمین وارد طبقه
کرد و به کالرایی که به صندلی بسته شده بود نگاهی پر از تاسف 

 :انداخت و با برداشتن چسبی که به روی دهنش بود گفت

 .ی متاسفمدونم دیره ولمی -

ی حرف آریانا نشده بود با باز شدنش از ردی کالرا که متوجه
 :صندلی با شتاب بلند شد و گفت
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 پ...پدرم و آرمین کجان؟ -

 :آریانا لبخند تلخی زد و گفت

ان، بهشون ملحق شو! تا کمتر از ده همشون بیرون از سازمان
 .ی دیگه سازمان میره رو هوادقیقه

انا تکون داد و سریعاً از اتاق بیرون رفت و آریکالرا با تردید سری 
با یه تصمیم آنی وارد اتاق مدیر سازمان شد. در کمال تعجب دید 
های دکتر هری، گابریل و دستیارش توماس در حال گذاشتن پرونده

ان و با استرسی آشکار در کارهاشون به مخفی درون یک جعبه
کرد و با دیدن  دارن. هری سر بلندهای مختلف خیز برمیسمت

 :آریانا گفت

ها رو بلند کن تا سریعاً از این خوب شد اومدی دخترم، این پرونده -
 !شده بریم بیرونخراب

آریانا پوزخندی زد و در رو بست و به راجتی کلید رو چرخوند و 
ای عالمت سوال به آریانا نگاه دوخت و قفل کرد. گابریل با چهره

 :گفت

 ردی؟کآریانا؟ چرا در رو قفل کنی کار میداری چی -

 :آریانا تلخندی زد و گفت

 !خوام تو روز تولدم بمیرممی -

تر یک طرفآرمین از در اصلی سازمان خارج شد و صد متر اون
ها قدمی برداشت که آمبوالنس همراه با کلی ماشین دید. به سمت اون

 :آیلی با ذوق به سمتش رفت و گفت

 !باالخره اومدی آرمین -

 :ین سری تکون داد و خیره به جمع گفتآرم

 آره، پس کالرا کجاست؟ -

 :کالرا با سرعتی بیشتر دوید و بلند گفت
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 !جامم...من این -

 :آرمین برگشت و با لبخند رو به کالرا گفت

 !اگه نبودی که مجبور بودم دوباره برگردم تو سازمان -

ی خنده کالرا خجوالنه سر به زیر انداخت که آرمین از این حرکت
 :سرش گفتبلندش رو به بیرون داد. ناگهان صدایی از پشت

 !به به، آقا آرمین ما -

 :آرمین با دیدن فرد پشت سرش اخمی کرد و زیرلب گفت

 کنه؟جا چه غلطی میمافیای کره این -

 :دکتر هری محتاطانه قدمی به سمت آریانا برداشت و گفت

 !یآریانا دخترم، بهتره قفل در رو باز کن -

 «تنها پنج دقیقه به انفجار بمب مانده است»

 :ناگهان با این صدا ترس در دلش ریشه زد و فریاد زد

 !آریانا، همین االن در رو باز کن -

 :نما گفتاما آریانا با لبخندی دندون

 چرا نگفتی تو سرم پر از ریزربات هست پدر؟ -

ر از ترس توماس و گابریل با نگاهی سرد اما دکتر هری با نگاهی پ
 :ای گفتپاچهبه آریانا دیده دوخت و با لبخند دست

 .وقت نپرسیدی عزیزمچون هیچ -

 :ناگهان آریانا فریاد زد

 !تونستم بشنومد که میترین جوابی بواین مسخره -

 :گابریل قدمی به سمت دکتر هری برداشت و گفت

 !معش کنکاری رو زودتر جالکساندر، این کثافت -

رو به سمت گابریل برگردوند و با لکنت زبون  دکتر هری سرش
 :گفت
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 .کنمچ...چشم قربان، االن درستش می -

 :و به سمت آریانا برگشت و گفت

 !عیب کردن تو بودمدختر قشنگم، من فقط به فکر بی -

 :آلود فریاد زدهای اشکاما آریانا با چشم

 دم؟خوگیری شخصیتم توسط گیری و شکلبا گرفتن قدرت تصمیم -

 :پوزخندی زد و با بغض ادامه داد

 عیبم کنی پدر؟خواستی بیطوری میاین -

 «.تنها چهار دقیقه به انفجار بمب مانده است»

زده به دکتر هری خیره شد و توماس درون گوشش گابریل خشم
 :گفت

شمره، وقتمون ی آخر رو ربات دقیقه به دقیقه میهمیشه پنج دقیقه -
 قت غیرفعالسازی بمب رو هم نداریم، باید سریعاً کمه قربان، حتی و

 !جا فرار کنیماز این

 :گابریل با حرص سری تکون داد و گفت

 .دونمخودم متوجهم توماس، خودم می -

ی آرمین با های پر از کینهاونهو قدمی به جلو اومد و خیره به چشم
 :خنده گفت

شدم به طوری نگام نکن آرمین، راستش رو بخوای مجبور این -
سازی کنم، باورت خاطر تو مرگم رو برای رییس مافیا صحنه

 میشه؟

 :دو دستش رو درون جیب پالتوی بلند مشکی رنگش کرد و گفت

 !االن مثالً من مردم -

 :ک شد و گفتسو به آرمین نزدیو ریز خندید که هه

کار بهمون کمک کرد، ما هم اومدیم ببینمش اما در آریانا واسه این -
 .کننتون فرار میتعجب دیدیم همه دارن از سازمانکمال 
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آرمین با شنیدن اسم آریانا با تفکر به زمین چشم دوخت و کالرا 
 :گفت

 !مون قراره منفجر بشهآ...آره، سازمان -

سو و اونهو لبخندی مصنوعی زدن و و با صدای بلند خندید که هه
 :ای ساختگی گفتسو با خندههه

 !واو، چه عالی -

آرمین سرش رو به سمت سازمان برگردوند. صدای ربات زن حتی 
 .رسیدها هم به گوشش میتا فرسنگ

 «.تنها سه دقیقه به انفجار بمب مانده است»

 :ناگهان با تصمیمی آنی به سمت سازمان رفت و مشوش گفت

 !نه، نه، من باید برم و آریانا رو نجات بدم -

 :دکتر هری بزاقش رو قورت داد و گفت

 ودخترم وقتی برامون نمونده، بذار از این سازمان بیرون بریم  -
 .بعد با خیال راحت در مورد این موضوع با هم حرف بزنیم

 :اما آریانا سری از روی ناباوری تکون داد و گفت

 !گمون نکنم حرفی برای گفتن مونده باشه پدر -

و ناگهان گابریل صندلی پشت میز مشکی رنگ رو به بیرون کشید 
صندلی رو باالی هر دو دستش گرفت. صندلی چرخ دار چرم 
مشکی رو به سمت آریانا پرتاب کرد که آریانا پوزخندی زد و 

صندلی مقابل صورتش توی هوا معلق موند. آریانا نگاهی پر تاسف 
 :به گابریل انداخت و گفت

 ...تالشت قابل تحسینه -

مین لرزی و صندلی رو رها کرد که صدای برخورد صندلی به ز
 :در تن دکتر هری انداخت و آریانا ادامه داد

 !اما کافی نیست -
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گابریل موهای مشکی و کوتاهش رو با سر به پشت سرش هدایت 
رنگ توماس رو از جیب توماس بیرون کشید و با کرد. تفنگ مشکی

 :آمیز رو به آریانا گفتلبخندی جنون

 پس این رو چی میگی؟ -

بلند دکتر « نه»نگ رو پرتاب کرد و صدای و به سمت آریانا تیر تف
اش رو باال برد و گلوله هری تو فضا پیچید که آریانا انگشت اشاره

اش رو به سمت هم مثل صندلی توی هوا معلق موند، انگشت اشاره
گابریل گرفت و گلوله سریعاً به سمت گابریل حرکت کرد و درون 

 :تر کرد و گفتقلبش فرو رفت و آریانا پوزخند لبش رو پررنگ

 !این یکی هم خوب بود، اما باعث مرگت شد -

 «.تنها دو دقیقه به انفجار بمب مانده است»

 :کالرا سریعاً مانع ارمین شد و گفت

 !کار رو بکنینه، نه، نه تو نباید این -

 :آرمین با اخم گفت

 !کالرا بهتره جلوم رو نگیری -

 :اما کالرا با فریاد گفت

 !میریاگه بذارم بری که می لعنتی چرا نگیرم -

ی کالرا نگاهش های سبز و ترسیدهحرف به گویآرمین با اخم بی
 :سرش گفترو دوخت و صدای آشنایی از پشت

 .حق با کالراست پسرم -

 :آرمین تعجب به سمت دکتر ادوارد برگشت و زیرلب گفت

 پدر؟ -

 :گفت ناگهان دکتر ادوارد آرمین رو در آغوش گرفت و با بغض

 !امیدوارم هیچ کاری نکردم که اذیتت کرده باشه -

ای ناباورانه دستش رو به روی کمر دکتر قفل کرد و آرمین با خنده
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 :گفت

 نه پدر، این چه حرفیه؟ -

اش دکتر ادوارد آرمین رو از آغوشش بیرون کشید. دست چروکیده
 :ی آرمین گذاشت و گفترو به روی گونه

 .جا بریونبا کالراست، نباید به ای منی، حق تو پسر نداشته -

توماس دست گابریل رو محکم گرفت و گابریل از درد بلند ناله 
 .کردمی

 «.تنها یک دقیقه به انفجار بمب مانده است»

 :آریانا پوزخند به لب رو به دکتر هری گفت

 !ن زود سپری میشن پدرقدر دقایق آخر دارچه -

خون برداشت و به آریانا دکتر هری نگاهش رو از گابریل غرق در 
 :سوق داد و گفت

 .ا یه حرکت ساده متاثر میشیبدونستم انقدر نمی -

 :آریانا اخمی کرد و گفت

ه باالخره باید یه فرق بین من و انسانی که تو هستی وجود داشت -
 .باشه

 کی باعث شده که انقدر از دست من عصبانی باشی؟ -

های دکتر هری موند که چشمآریانا بدون گفتن هیچ حرفی خیره به 
 :دکتر هری با انزجار گقت

 آرمین، درسته؟ -

 :آریانا آهی کشید و توماس بلند فریاد کشید و گفت

 .هاتون رو باز کنینکنم چشمرییس، خواهش می -

 :و با صدای بلند زار زد که آریانا اخمی کرد و خیره به توماس گفت

 .یگه رفته باشهفهمن که دیمها زمانی قدر کسی رو آدم -

 «.تنها سی ثانیه به انفجار بمب مانده است»



 

 

 WWW.98IA3.IR 324 کاربر نودهشتیا منهدم_ نگین حالف
 

تونخ تو رو ای داره وقتی که دیگه نمیگریه و زار زدن چه فایده -
 ببینه توماس؟

آلود نگاه کوتاهی به آریانا انداخت. دکتر های اشکتوماس با چشم
 :هری نگاهش رو به آریانا دوخت و گفت

 ار کنی، چرا موندی؟ی و فرتونستی در اتاق رو قفل کنمی -

 :آریانا لبخند تلخی زد و گفت

کردم که چی بشه؟ سازمان خونه و خانواده من بوده، بعد فرار می -
شدم که نشستم و به خاکسترهای توی هوا خیره میاز انفجارش می

چی بشه؟ خود  خاکستر دوباره تبدیل به یه ساختمون سفید رنگ شه؟ 
 د زنده شه؟خو ی درونش خود بهمرده آدم

 :ناگهان با فریاد و بغض گفت

 کردم که چی بشه؟پدر، فرار نمی -

 «.تنها ده ثانیه به انفجار بمب مانده است»

 .دکتر هری با شتاب آریانا رو در آغوش گرفت

 «نه»

 .آریانا با بهت تنها به جلو چشم دوخت

 «هشت»

 .توماس ناامید از روی زمین بلند شد

 «هفت»

 .دستش رو پشت کمر دکتر هری حلقه کرد آریانا مردد دو

 «شش»

 .دکتر هری آه پرسوزی کشید

 «پنج»

 :تنها آروم گفت

 .دوستت دارم دخترم -
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 «چهار»

 .توماس نگاه آخرش رو به سمت گابریل سوق داد
 «سه»

 .غوش گرفتتر دکتری هری رو در آآریانا محکم

 «دو»

 :و مثل خودش آروم گفت

 !طور، پدرمنم همین -

 «یک»

ی آیلی دای انفجار زیر دل آیلی رو خالی کرد. کالرا محکم شونهص
رو گرفت و آرمین با بهت به سازمانی که در حال آتیش گرفتن بود 

 :کرد. ایهام آروم به جلو اومد و با کشیدن نفس عمیقی گفتنگاه می

کردم زیاد از سازمان دور نیستیم و قراره با خداروشکر، فکر می -
 !ریم تو هواانفجارش ما هم ب

 :آرمین به سختی نگاهش رو از سازمان گرفت و رو به کالرا گفت

 .دونستم آریانا نمیادمی -

کالرا موهای پریشون آیلی رو به پشت گوشش هدایت کرد و رو به 
 :آرمین گفت

 .متاسفم آرمین -

 :دکتر ادوارد نگاه پر افسوسی به سازمان انداخت و گفت

ن، کپر از شگفتی بسازیم! اما بهش نگاه قرار بود با این سازمان  -
ای شده، دیگه کجاش پر از علم و نگاه تبدیل به چه چیز زننده

 که؟ی شگفتی نزدیشگفتیه؟ اصالً کجای قسمتش به واژه

 :ی دکتر ادوارد گذاشت و گفتآرمین دستش رو به روی شونه

 .دیگه وجود نداره که بخواد اذیتت کنه پدر -

 :تکون داد و گفتدکتر ادوارد سری 
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 !حق با توئه آرمین، حق با توئه -

 :اونهو نگاهش رو از سازمان گرفت و رو به آرمین گفت

 ات چیه؟خب، برنامه -

 :آرمین برگشت و خیره به اونهو گفت

 منظورت چیه؟ -

 :کالرا مانع از حرف بعد اونهو شد و رو به آرمین گفت

 !ندگی کنهآرمین قراره بیاد فرانسه و با من و پدر ز -

 :آیلی خودش رو از کالرا جدا کرد و با خنده و به فارسی گفت

 !البته اگه تواناییش رو در این مورد حفظ کنه -

آرمین دو دستش رو درو جیبش کرد و با زدن لبخند مرموزی به 
 :فارسی گفت

 چرا نتونه حفظ کنه؟ -

 :آیلی که از بهت به تته پته افتاده بود گفت

 رسی بلدی؟ت...تو فا...فا -

 :د خندید و ادامه دادالعمل آیلی بلنآرمین با عکس

 !های دنیا دسترسی دارمهام اینه که به تمام زبانیکی از قدرت -

 :اش ضربه زد و گفتآیلی با حرص به روی شونه

 چرا قبالً به من گفته بودی نامرد؟ -

 :ایهام لبخند کمرنگی زد و گفت

دونزی یه ذره چون نزدیک ان نشانی تو راهه، گمونم پلیسآتش -
 ...مون کنه وسانحه بودیم بازجویی

 :ناگهان آیلی بین حرف ایهام پرید و گفت

 سیاوش کجاست؟ -

آمبوالنس اون رو با خودش برد، نترس پرستاری که تو آمبوالنس  -
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 .خوب میشه-بود بهم گفت با یه انتقال خون ساده حالش خوب  

 :آیلی بلند خندید و گفت

 !ش نیستم، اون گوریل سرسختیهنگران -

 «سه ماه بعد»

  

ی نمایش گوشیش به حالت متفکر چهره سیاوش از درون صفحه
 :آرمین خندید و گفت

 کارها کردی؟پسر، بدجوری غرق فکری! حاال چی -

 :آرمین به زور لبخندی زد و گفت

دیشب از فکر زیاد نتونستم بخوابم، همش دنبال این بودم چی  -
 !خوشحالش کنهبگیرم تا 

 ای هم رسیدی؟به نتیجه -

ای رنگش کشید و خیره به دوربین آرمین دستی به بارونی سورمه
 :گوشیش گفت

 .آره، براش طال گرفتم -

 طال؟ -

 .ها از طال خوشش میادی زنآره، آیلی گفت همه -

 :سیاوش ناگهان بلند خندید و گفت

 کنی؟تو چرا به هر چی آیلی میگه گوش می -

 :ین در کمال تعجب گفتآرم

های دیگه از چی فهمه زنخب آیلی هم مثل کالرا زنه، مطمئناً می -
های پاریس رو گشتم تا مشابه خوششون میاد. رفتم کل طالفروشی

 .گردنبندی که آیلی عکسش رو واسم فرستاده بود رو پیدا کنم

 :سیاوس سری از روی تاسف به آرمین تکون داد و گفت

امیدوارم تولد کالرا به خوبی و خوشی سر بشه. راستی از طرف  -
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 شدن هنوز خاموشن؟ها چیمن هم بهش تبریک بگو، راستی قدرت

 :آرمین سری تکون داد و گفت

 .ره، هنوز خاموشنآکنم و باید بگم کار رو میحتماً این -

 :و با یادآوری چیزی پرسشگرانه ادامه داد

 های من رو ول کن، خودت کجایی؟رتحاال تو تولد کالرا و قد -

 .زندان -

 :آرمین اخمی کرد و با تعجب گفت

 کار؟جا رفتی چیاون -

 :سیاوش نفس عمیقی کشید و گفت

 .اومدم حکم دادگاه راستین رو، شخصاً به خودش اعالم کنم -

 وآرمین با یادآوری روز اولی که با سیاوش آشنا شد لبخند تلخی زد 
 :گفت

 ، نه؟حکمش اعدامه -

در باز شد و سرباز کم سن و سالی وارد شد. سیاوش با دیدن سرباز 
 :نگاه آخرش رو به آرمین دوخت و گفت

 .حاال بعداً مفصل همه چی رو بهت میگم، فعالً االن باید برم -

 :آرمین سری تکون داد و گفت

 .باشه از طرف من به آیلی سالم برسون -

 !باشه حتماً، خداحافظ -

قرمز رنگ رو لمس کرد و تماس قطع شد. به سر تراشیده ی و دکمه
 :ی سرباز مقابلش نگاه گذرایی انداخت و سرباز گفتشده

 .بفرمایید سرگرد، از این طرف -

سیاوش سری تکون داد و وارد سالن شد. توی سالن پر از افراد و 
هاشون هایی بود که از پشت شیشه در حال گفتگو با زندانیخانواده

بودن و نزدیک ده جایگاه داشت. سرباز به جایگاه آخر اشاره کرد و 
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 :گفت

 .جاستراستین رادمنش اون -

و به روی  سیاوش تشکری زیرلب کرد و به سمت جایگاه آخر رفت
صندلی نشست. راستین از پشت شیشه به سیاوش نگاه دوخت و 

سیاوش تلفن رو از کنار شیشه برداشت و به روی گوشش گذاشت. 
راستین هم آهی کشید و تلفن سمت خودش رو به دست گرفت و 

 :سیاوش آروم گفت

 ببینم، حالت خوبه؟ -

نگ لباس ی آبی پررراستین پوزخندی زد و تلفن به دست گرفت. یقه
های آبی راه-ای مرتب کرد و خیره به راهآسمونی رنگش رو ذره
 :پررنگ لباسش گفت

 .بستگی داره به چه حالی بگی خوب -

های سیاوش جا گرفت. دری که به روی لب روحی به رویلبخند بی
ی سفید رنگ رو گذاشت و به میز بود رو باز کرد، درونش کیسه
 :محض بستنش رو به راستین گفت

 .برش دار -

راستین با اخم در سمت خودش رو باز کرد و کیسه رو بیرون کشید 
 :ی درونش نگاه کوتاهی انداخت که سیاوش گفتو به ظرف دربسته

پلوهاش رو خیلی دوست داری، گفت عدسپلوئه، آیلی میعدس -
 .برای همین قبل از رفتن بهم گفت بهت بدمش

یسه ثابت گذاشت و ی کحرف خیرگی نگاهش رو به روراستین بی
 :گفت

هاتون یعنی چی؟ دم آخری که حکم اعدامم اومده بازیاین مهربون -
 دلتون واسم به رحم اومده؟

 :سیاوش سری به معنای نه تکون داد و گفت
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خواستم فکر کنی من و آیلی ازت با اون همه کاری که کردی نمی -
 .ابقیمتنفریم، تو هنوز هم برام مثل همون برادر بزرگتر س

 :آه کوتاهی کشید و ادامه داد

به عالوه، اومدم باهات در مورد همون حکم حرف بزنم؛ راستش،  -
 .دادگاه حکم اعدام رو برات در نظر نگرفته

ی حرف سیاوش بود اما سیاوش به میز راستین در انتظار ادامه
مقابلش خیره شده بود. راستین گوشی تلفن رو بیشتر به گوشش 

 :فشرد و گفت

 خب، حکمم چیه؟ -

 :سیاوش نگاهش رو از میز، به سمت راستین گرفت و گفت

 .حبس ابد -

 :راستین پوزخندی زد و گفت

 فرق حکم اعدام با حبس ابد دقیقاً چیه؟ -

 .اصرار من به قاضی بود -

 :اما راستین با صدایی که تنش در حال باال رفتن بود ادامه داد

خواستی من بیشتر از اینی که میاصرار تو خیلی هم غلط کرد،  -
 هست تو زندگیم عذاب بکشم؟

 .خواستم کمکت کنم، من بهت زندگی بخشیدمچی؟ ن...نه من می -

 تو زندان بپوسم؟ ای که تا آخر عمرمزندگی -

 :و با تمسخر ادامه داد

 !ی بزرگی هستی تودهندهچه کمک -

 :سیاوش پوزخندی زد و گفت

 ات مرگه؟هدونستم خواستاز کجا می -

ی من رفتن نبود. من با آیلی پی ی من مرگ نبود، خواستهخواسته -
ی گشتم که توش پر از زیبایی و رنگ بود. یه خونهای میزندگی
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ی ناز و خوشگل. اومدم بزرگ پنج خوابه تو غرب هاوایی و دو بچه
ی لعنتی رو بسازمش، ولی آخه توی آمریکا که آروم آروم اون خونه

 دونستم رویا هیچ ربطی با واقعیت نداره؟میاز کجا 

و دور از انتظارش گلوش رو در بر گرفت و   رحمیو بغض با بی
های دستش رو برای کنترل احساساتش به روی لبش گذاشت و چشم

اش رو از سیاوش مخفی کرد. سیاوش خیره به حالت راستین زدهنم
 :آروم گفت

 .خوامت عذر میبابت مرگ رویات، من از طرف رویات از -

 :اش رو از روی لبش برداشت و گفتشدهراستین دست مشت

از طرف رویای من عذر نخواه، دست رویام رو بگیر و با خودت  -
وقت ای رو برای آیلی بگیر که هیچبه سرزمین واقعیت ببرش. خونه
هایی شو حس پدر بودن رو تجربه نتونستم بگیرمش، صاحب بچه

 .وقت نشد داشته باشمشکن، همون حسی که هیج

اش ی بازی شد و به روی گونهآخرسر هم قطره اشک برنره
 :لجوجانه چکید. لبخندی از بین اون همه اشک زد و گفت

 .نتونستم شوهر آیلی باشم، ولی تو شوهر خوبی براش باش -

 :سرباز به سمت سیاوش رفت و گفت

 .قربان، وقت مالقاتتون تمومه -

 :راستین آروم گفت

 .داحافظخ -

اش رو با پشت های گونهو گوشی تلفن رو سرجاش گذاشت و اشک
اش پاک کرد و از روی صندلی بلند شد و بت سرباز اشارهانگشت

همراهش، از جایگاه خارج شد. سیاوش خیره به صندلی خالی 
 :راستین، لبخندی زد و گفت

 .چشم جناب سرگرد -
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 پایان
۱۴۰۱/۰۶/۵ 
۱۹:۲۸ 

 :سخن نویسنده

 !های عزیز منخونبه تمام منهدمسالم 

های عجیب افتاد اما باز هم با تمام کلی اتفاق  خب توی منهدم
هاش به راحتی به پایان رسید. ولی خب این چیزهای ها و بدیخوبی

عجیب همیشه به این شکل و شمایل نبودن چون من داستان رو بارها 
شد نو بخونیم که و بارها تغییر دادم. حاال بریم چندتا از چیزهایی ر

 .ها رو داشته باشیمداخل منهدم اون

 دونستین کاراکتر آرمین در واقع قرار بود دختر باشه؟می .۱
مون قرار بود آیلی باشه، آیلی به جای آرمین یه بله، کاراکتر اصلی

های طالیی و دارای قدرت باشه اما گفتم شاید کلیشه دختر با چشم
 .اینی شده که شاهدش هستینمحسوب بشه، برای همین آرمین 

 ین قرار بود سایه باشه؟دونستین اسم راستمی .۲
ی خب گمونم به این یکی تا صبح بخندین. موقع نوشتن منهدم عالقه

ست و خیلی خاصی به اسم سایه داشتم اما خب سایه یه اسم دخترونه
هام خواستم اسم راستین سایه باشه که یکی از دوستمن ا ال ب ال می

 :گفت بهم
 !ست، یه اسم آدمیزاد براش انتخاب کننگین سایه خیلی ضایع

 .و آخرم شد راستین؛ به همین راحتی

 دونستین اسم منهدم نزدیک هفت بار عوض شده؟می .۳
وای وای، سر اسمش به معنای واقعی کلمه خیلی اذیت شدم. 

 :شونهایی که انتخاب کرده بودم به ترتیب زماناسم
 )به دلیل شبیه بودنشدر یک قدمی مرگ 

 (.اسمش به یه کتاب چاپی نشد اسم منهدم باشه
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 یک قدمی مرگ
 در گریز از مرگ

گریز از مرگ )به دلیل شبیه بودنش به یک فیلم قدیمی ایرانی نشد 
 اسم منهدم باشه(

 گفتن اسمش تراژدیه(منهزم )می
 گر )چنین چیزی اصالً توی فرهنگ لغت هم نبود(منهدم

 تکراری بود!( نابودگر )اسمش
دوازده سپتامبر )از شانس بدم تاریخی که برای اون شب مهم انتخاب 

 کردم همه جا بود!(

حیف که نمیشه توی سخن نویسنده ایموجی گذاشت وگرنه االن 
 کردم )ایموجی خنده(تون میبارونایموجی

ی منه و امیدوارم براتون خوندنش شدهمنهدم اولین رمان تکمیل
ین بابت اباشه. کمتر از دو ماه تمومش کردم و از  آیند بودهخوش

شوخی ممنونم شوم. بیخیلی خوشحالم و در پوست خود گنجانیده نمی
تا  ازتون که از مقدمه تا سخن نویسنده همراه منهدم بودین. امیدوارم

ی خوب ساخته باشین و لذت کامل رو ازش االن باهاش کلی خاطره
 .برده باشین
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