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دو زده تا ردی از هایکا پسریه که اومده انتقام بگیره، انتقام تمام زجرایی که کشیده، سگ

ی اون انتظار شکار شدن رو های آرزوهاش پیدا کنه و پیدا هم کرد. حاال اولین طعمهقاتل

 .کشهمی

ی زنده موندن پیدا گناهی اجازهبیگناهه و به واسطه همین این وسط آیسل گناهی نداره و بی

کارش زندگی کنه تا یه روزی متوجه بشه چه رازی این وسط های صاحبکرد تا در کنار قاتل

 .ستنهفته

 

 :مقدمه

 .گناهکار و یکی بیگیرن ، یکی گناهدو آدم سر راه هم قرار می

 گرفتن انتقامه؟ کار گناهش دزدی نیست، فقط انتقامه؛ اما واقعا جرمه یا حقشاما گناه

میره، افته که عواطف یک نفر میها با دنیای سیاه به دنیا نمیان. اتفاقاتی میهمیشه که آدم

 .بره تا خودش رو آروم کنهمیره و دست به اسلحه میوجدانش می

 

:خالصه
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با پا گذاشتن مهمانان در خانه، داستان شروع شده بود. این مثلث مرگ سه سر داشت، یک سر 

خورده که به دنبال انتقام که نقاب پاکی به صورت داشت و سر دیگر پسر زخم رحمقاتلی بی

گناه بود و در زمان و مکان نامناسب، راس دیگر این مثلث را تشکیل داده بود؛ اما سر سوم بی

 .بود

گذرانند، اما شمارش معکوس زندگی رحم بدون دانستن سرنوشتشان، روزها را میقاتالن بی

رحمانه دست ن بود؛ شاید همان زمانی که قدرت چشمشان را کور کرده بود و بیآنها رو به پایا

ها آغاز شده بود تا گناه را نابود کردند، این شمارش برای آنبه اسلحه بردند و زندگیِ پسری بی

ها فرا رسیده بود و بدون دانستن آن، مهمانان خود را به امروز که انگار موعود مرگ یکی از آن

تر بود و با هر داشت، مرگ از رگ گ*ردن به او نزدیکشد و با هر قدمی که برمیپذیرا می

 .اش را نشانه گرفتداشت. درنهایت تیر انتقام، س*ی*نهقدمش، مرگ هم گامی برمی

دختر با صدای بلندی که شنید، از جا پرید و رو به باال دوید. کنار اتاق رئیسش ایستاد، دو دل 

انگیز فضا را شکافت. ت در را باز کرد و چشمش دید و جیغش سکوت وهمشده بود؛ اما در نهای

چشم در چشم پسری با چشمان یخی دوخت و با ناباوری به او نگاه کرد؛ اما دستی مردانه با 

دانست چرا. خبری دعوت کرد. رئیس غرق در خ*ون بود و فقط پسر میتقال اور ا به دنیای بی

 .کردقی نمیاش برای پسر فربیهوش یا مرده

ها در نهایت روی خونش پا گذاشت و رد پایش آثار هنری را به جا گذاشت. هنری که داستان

 ."درخشش ماه در سایه انتقام"قبل و بعدش برای گفتن دارد، داستانی به نام 

 فلش بک: قبل از وقوع

ش از کرواتش را توی آینه س*فت کرد و نگاهی به خودش انداخت. جذاب بود؟ بله بود! بی

اندازه هم جذاب بود. کمی جلو رفت و به چشمانش نگاه کرد. سردبود، به سردی یخ؛ اما انتهای 

شکست و فقط غم بود و غم. انگشت در موهایش فرو برد و به سمت باال نگاهش سردی می

حرکت داد و رها کرد؛ اما آن تارهای سرکش باز به جای خودشان برگشتند و به جذابیتش 

 .های زیبایی را کم کرده بود از جذابیتآن کت و شلوار مشکی روی اسطورهافزودند. در 
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دستش را دراز کرد و از روی میز کلت خوش دستش را برداشت. دستی به آن کشید و تعداد 

های آن را چک کرد . قسم خورده بود چاک دهد قلب کسانی را که روزی به بدترین وجه، گلوله

 .قلب او را چاک داده بودند

ی ورود داد. در صدای در نیم چرخی خورد و رو به در برگشت و با صدای بم و زیبایش اجازه با

لـبخند کوچکی های سختش در چهارچوب در قرار گرفت و با نیمبه آرامی باز شد و رفیق روز

 :و با صدای گیرایش پرسید

 ای؟آماده _

د. نگاهی به اش را تالفی کنی گذشتههاآماده بود. شش سال بود که آماده بود. آماده بود تا زجر

رفیقش انداخت که برایش مانند برادر بود، برادری که قسم خورده بود تا آخر همراهش باشد و 

در این انتقام دست راست او باشد، تا مانند اسمش غوغا کند در زندگی کسانی که روزی به هم 

 .کنندکردند و میزدنِ زندگی او را طلب می

 :وی صورتش تکان خورد به خودش آمد و گفتبا دستی که جل

 .امآماده _

 .کنم خودت رو برسونپس تا ماشین رو روشن می

 .و رفت

دوباره نگاهی به خودش انداخت و کلتش را زیر کت خوش فرمش پنهان کرد. از اتاق خارج شد 

 .ها پایین رفت و از ویالی زیبایش خارج شدو از پله

ت و به سمت پارکینگ حرکت کرد. دستی به المبورگینی مشکی ها انداخنیم نگاهی به محافظ

 :رنگش کشید و بدون نگاه به آشوب گفت

 .حرکت کن _

ی سوار ماشینش شد و آن را روشن کرد و با یه گ*از از خانه خارج شد. آشوب هم با پورشه

 .زرد رنگش او را دنبال کرد

 .شان خارج شدندهای گران قیمتنبعد از رسیدن به مقصد با یک ترمز ایستادند و از ماشی
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اش در آن انتظار شکار شدن هایکا نگاهی به ویالی رو به رویش انداخت که اولین طعمه

 .کشیدمی

 :آیسل

 :با نفس عمیقی که کشیدم از خواب پریدم. به اطرافم نگاه کردم و زیر ل*ب گفتم

 .ی لعنتی انگار قصد نداره که دست از سرم بردارهاین گذشته _

ی پر از خونم ستی به گر*دنم کشیدم و گردنبند عجیبم رو ل*مس کردم که پشتش گذشتهد

 .خوابیده بود

نیم نگاهی به ساعت روی پاتختی انداختم و با دیدنش نفس راحتی کشیدم. خدا رو شکر، انگار 

بدم هنوز نیم ساعتی تا بیدار شدنش مونده بود و یه فرصت هم برای من بود تا کارها رو انجام 

و صبحونه رو حاضر کنم. معطل نکردم و از روی تخت بلند شدم. راهم رو به سمت سرویس 

ی خوابم جلوی بهداشتی ادامه دادم و صورتم رو شستم و نگاهی به آینه انداختم. ثانیه به ثانیه

 .دادی خونینم میرفت و خبر از گذشتهچشمام رژه می

ت کمد رفتم و لباس فرمم رو پوشیدم. شالی هم از سرویس بیرون اومدم و طبق معمول به سم

ها پایین اومدم و بعد از پشت سر گذاشتن روی سرم گذاشتم و سریع از اتاق بیرون زدم. از پله

پذیرایی، وارد آشپزخونه شدم. از یخچال وسایل مورد نیاز رو بیرون آوردم و روی میز چیدم و 

 .منتظر شدم. با شنیدن صداش اخمام تو هم رفت

 آیسل صبحانه حاضره؟_ 

 !بینهانگار کوره که نمی

 .بله آقا _

 .شه، حمامم آماده باشهتا زمانی که صبحانم صرف می _

 :سری تکون دادم و گفتم

 .چشم آقا _
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پله به راه افتادم و توی فکر فرو رفتم. چقدر از این که از آشپزخونه بیرون زدم و به سمت راه

شد که اصال صداش نکنم؛ ولی یهو یاد بالیی افتادم که یآقا صداش کنم متنفر بودم. کاش م

آخرین بار که صداش نکردم سرم آورده بود. تمام شب مجبورم کرد که بیدار بمونم و 

 .آشپرخونه رو با یه دستمال کوچیک تمیز کنم

تونه حمامش رو حاضر کنه ها باال رفتم و به سمت اتاقش راه کج کردم. انگار خودش نمیاز پله

 !نیاز به کمک داره. پوف، لعنت به این شانسم که

در اتاقش رو باز کردم و وارد اتاقش شدم و نگاهی به وسایل آنتیکش انداختم. مردم نون ندارن 

خیال. وارد حمام اتاقش شدم و به سمت وان رفتم. آب رو بخورن، بعد این پیرمرد... ا*و*ف بی

ون حین، دستم رو توی آب فرو بردم تا از مطبوع باز کردم و منتظر شدم تا وان پر بشه و در هم

 .بودن دمای آب مطمئن شم

بودم که تو این وضع خ*را*ب امروزی، حداقل خدمتکار یه پیرمرد شدم که باید خوشحال می

گرچه معلوم نیست کیه و چیکارست، حداقل نگاه بدی نداره و براش جز یه خدمتکار نیستم. با 

و چیزهایی که بهم پیشنهاد شده بود از وجود خرابشون منزجر  فکر به جاهایی که رفته بودم

 .شدم، و خدا رو شکر کردم که بهم کمک کرد که با شرافت کار کنم و تن به ذلت ندم

 :یهو به خودم اومدم و به وان نگاهی انداختم، حاضر بود. ولومی به صدام دادم و گفتم

 .آقا وانتون حاضره _

سرم رو پایین انداختم. خواستم از کنارش رد بشم که با صداش  از حمام و اتاق بیرون زدم و

 :ایستادم

 .امروز دو تا مهمون خیلی مهم دارم؛ پس بهترین پذیرایی و غذا رو تدارک ببین _

 .کنهم میها قطعه قطعهوای نه امروز با آدرینا قرار دارم؛ اگه نرم مثل سامورایی

 ...اما _

 ی؟خواخوای که اخراج بشی؟ مینمی

 !لعنتی
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 .نه آقا _

 .دیپس کاری رو که گفتم انجام می _

ها درحال رفت و ها پایین اومدم. مدام توی این پلهاز روی ناچاری قبول کردم و مستقیم از پله

 .گیرمآمدم. آخرش سیاتیک می

های صبحونه رو جمع و شروع به شستن کردم. با آخرین ظرفی وارد آشپزخونه شدم و ظرف

کردم مهر پایانی به کارهای صبح زدم. از آشپزخونه بیرون اومدم و درحالی که با که آبکش 

رو توی سطل انداختم.  کردم، وارد پذیرایی شدم و دستمالدستمال دستم رو خشک می

 .ها کنار زدم و نگاهی به آسمون انداختمپر*ده ها رو از روی پنجره

هایی بودن که خورشید خوشبختی دبختیجدال شدیدی بین ابر و خورشید بود. ابرها مثل ب

من رو احاطه کرده بودن و در طی زمان اون رو پوشونده بودن. با صدای غرش آسمان 

 .نیشخندی زدم

 !پس نتونست جلوی ابرها رو بگیره و تسلیم شد _

 :نفس عمیقی کشیدم و زیر ل*ب گفتم

 .ایت تسلیم شدمدرسته، منم هرگز نتونستم جلوی بدبختی خودم رو بگیرم و در نه _

 !آیسل! آیسل _

 .سریع به باالی پله ها نگاه کردم

 بله آقا؟ _

 .فکر کنم گفته بودم که پذیرایی خوبی رو تدارک ببینی _

 :سری تکون دادم و تو دلم گفتم

 .دونم، احمق که نیستمخودم می _

 :ولی جرئت به ز*ب*ون آوردن حرف دلم رو نداشتم و رو بهش گفتم

 .گفته بودید، یادم هستبله آقا،  _
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 .انگار از حاضر جوابیم خوشش نیومد که اخماش رو تو هم برد

 پس چرا توی آشپزخونه نیستی؟ _

 !عجب! حاال خواستم یکم بیرون رو نگاه کنم ها، اگه گذاشت

 .رمببخشید آقا، االن می _

زد. منم  سری از روی تاسف تکون داد و سرش رو مثل گاو پایین انداخت و از خونه بیرون

ی معطل نکردم و سریع وارد آشپرخونه شدم و نگاهی به یخچال انداختم. انگشتم رو به نشونه

فکر روی ل*بم گذاشتم. خب حاال چی درست کنم که هم وقت زیادی نگیره و هم باعث اخراج 

 شدن من نشه؟

ی غذای بعد از کلی فکر کردن به این نتیجه رسیدم که بهتره برای پیش غذا سوپ شیر، برا

اصلی فسنجون و برای دسر هم کیک بستنی درست کنم. سریع دست به کار شدم و قریب به 

ی حضرت واال کیک درست چهار ساعت درگیر آماده کردنشون بودم. حاال خوبه برای عصرانه

شد. خدا رو هزار مرتبه شکر که بستنی خواستم دوباره درست کنم دیر میکردم، وگرنه اگه می

 !ر داشتیم. امروز روز شانس منههم تو فریز

بعد از تموم کردنشون دستم رو به پیشونیم کشیدم. صبر کن ببینم این بوی چیه؟ بینیم رو به 

لباسم نزدیک کردم، نه! بوی پیاز د*اغ گرفته بودم. وای پذیرایی هم باید انجام بدم؛ ولی با این 

گیره که من به این وضع دیگه نمیقدر پولداره چرا یه خدمتکار دونم این که اینبو؟! نمی

 !درموندگی دچار نشم. ای خدا

سریع و با دو از آشپزخونه خارج شدم و از پله ها باال رفتم. خودم رو توی اتاق انداختم و خیلی 

شور هام رو درآوردم و وارد حموم شدم. نزدیک اومدنشون هم بود؛ پس سریع گربهسریع لباس

م رو برداشتم و سریع پوشیدم. آب موهام رو اس فرم دیگهکردم و از حموم خارج شدم. لب

ای بستمش. شالم رو سریع روی موهام انداختم و به سرعت از پله ها پایین گرفتم و گوجه

اومدم و کنار در ورودی ایستادم. دستام رو تو هم چفت کردم و منتظر حضرت واال شدم که 

 .رنجه بفرمایندقدم
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شد که در باز شد. با باز شدن در ام دیگه داشت خسته میحدود چند دقیقه گذشت و پاه

 .سریع سالم دادم

 نیومدن؟ _

 !دیدیشونیکی نیست بهش بگه دِ آخه آدم عاقل، اگه اومده بودن که می

 .نه آقا _

 .انگار خودش هم فهمید که چه حرف بیخودی زده که سریع حرف رو عوض کرد

 ست؟ببینم وسایل پذیرایی که آماده _

 .ه آقابل _

 .ی کارهات رو انجام بدهخوبه، برو بقیه _

 !رفتمگفت نمیانگار نمی

 .چشم آقا _

 .خوبه _

تو دلم اداشو درآوردم. خوبه، خوبه! انگار به جز خوبه گفتن دیگه چیزی بلد نیست. این همه 

 .زحمت کشیدم، فقط گفت خوبه

دستی ها رو آشپزخونه برگشتم و پیشی کارهام برسم. دوباره به ای بابا، ولش کن برم به بقیه

ها رو چیدم. با کسلی تمام پشت میز روی صندلی نشستم و سرم رو روی آماده کردم و میوه

میز گذاشتم؛ اما با صدای زنگ از جا پریدم و خواستم به سمت آیفون برم که صداش رو 

 :شنیدم

 .کنم، تو وسایل پذیرایی رو مهیا کنخواد، خودم باز مینمی _

دبه آشپزخونه برگشتم؛ اما صدای در ورودی و پشت بندش صدای گیرا و دلربای یکی رو ص

خواد یه قدر دلربا باشه؟! آدم دلش میتونه اینشنیدم. جلل الخالق! مگه صدای یه مرد هم می

 .ای بده براش بخونه و فقط گوش بدهکتاب هزار صفحه

و با صدای آروم سالم دادم. همون اول دستی ها رو برداشتم و از آشپرخونه خارج شدم پیش
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نگاهم با یه نگاه آبی کریستالی گره خورد که انگار با دیدنم آشکارا شوک مغزی بهش دست 

داد. با عصبانیت به طرف پسر کناریش برگشت که اون هم انصافاً جذاب بود و براش با نگاه خط 

کرد. خواهی میبا نگاهش معذرت کشید. اون هم انگار با دیدنم جا خورده بود؛ ولیو نشون می

 .فهمیدمها رو نمیدونستم! ولی دلیل این جدال نگاهخونی بودم و نمیعجب نگاه

 آیسل! آیسل! چرا ماتت برده؟ _

 .هین! حواسم پرت شده بود

 .ببخشید آقا _

دستی ها رو جلوشون گذاشتم. به آشپزخونه برگشتم و میوه ها به خودم حرکتی دادم و پیش

 .داشتم و بیرون آوردم. بهشون تعارف کردم؛ ولی جز دوستش کسی برنداشترو بر

آقا گرگه، که بعد از دیدنش که چشماش مثل گرگ برفی بود بهش این لقب رو دادم، انگار با 

خودش درگیر بود؛ ولی بعدش انگار که با یه چیزی کنار اومده باشه و یه تصمیم بزرگ گرفته 

 :باشه، گفت

 .مون کارمون رو انجام بدیمخوردن اینجا نیومدیم، بهتره به جای اتالف وقتما برای میوه  _

 :آقا هم انگار این لحن به مذاقش خوش نیومده باشه؛ ولی مجبور باشه گفت

 .بله، بهتره حرفامون رو توی اتاق ادامه بدیم _

 .بسیار خب _

پزخونه برگشتم و آسوده از ها باال رفتن و از دیدم خارج شدن. من هم به آشبلند شدن و از پله

این که کارم رو انجام دادم، پشت میز نشستم و سرم رو برای یه چرت کوتاه روی میز گذاشتم؛ 

دونستم که تا دو ساعت آینده بیرون نمیان؛ اما با صدای بلندی که شنیدم، از جا چون می

ن در همانا و جیغ بلندی که پریدم و با دو از پله ها باال رفتم. در اتاق آقا رو باز کردم. باز شد

کشیدم همانا و تنها چیزی که حس کردم دستمالی بود که روی دهنم اومد. هرچی تقال کردم و 

هام خمار شد و های مردونه چ*ن*گ زدم فایده نداشت و با دو نفس عمیق چشمبه اون دست

 .خبری رفتمبه عالم بی
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 :هایکا

ز بشه. نگاهی به آشوب انداختم و با نگاهی که زنگ در رو فشار دادم و منتظر شدم که در با

 .ستی این لحظهبهم انداخت، نشون داد که خیلی وقته آماده

ی هم وارد شدیم. آقای راژور که به در که توسط آیفون بازشد، با آشوب شونه به شونه

های مشکی و ظاهر معقولش هیچ ش انداختم. با اون چشمپیشوازمون اومد، نگاهی به چهره

 .کرد که صاحب چه تشکیالت کثیفی باشهسی باور نمیک

مجبور به ظاهر سازی بودم؛ اما فقط تا زمانی که اون مدارک توی دستام باشه، بعد از اون فقط 

تونست نجاتش بده؛ پس روی تنفر عمیقم سرپوش گذاشتم و بهش نگاه کردم. با دیدن خدا می

تونست نگاه براش آشنا بود؛ ولی هرگز نمیهای سرد و کریستالیم جا خورد. انگار این چشم

 .بفهمه که من کیم. با تردید دستش رو دراز کرد و اجباراً بهش دست دادم

وارد ویالی بزرگش شدیم و روی مبل توی پذیرایی نشستیم و راژور هم روبه روی ما نشست. 

امون همن و آشوب، هر دو، نامحسوس دستمون رو پشت ک*م*رمون بردیم و با ل*مس کلت

ها رو بیرون بکشیم؛ اما با چیزی که دیدم، شوک عمیقی بهم دست داد، و اون هم خواستیم اون

دستی بیرون اومد و با صدای آروم سالم داد. نگاهی پر از دختری بود که از آشپزخونه با پیش

و با عصبانیت به آشوب انداختم که اون هم انگار جا خورده بود، با نگاه شرمسار بهم نگاه کرد 

 خواهی کرد. لعنتی این دختر دیگه کیه؟نگاهش معذرت

تونم با وجود این دختر کارم رو کرد توی این فکر بودم که چطور میتمام زمانی که پذیرایی می

 انداختم؟انجام بدم و راژور رو از زندگیش ساقط کنم؛ یعنی باید به تعویقش می

جلوی چشمام اومد که با التماس ازشون ی پر از معصومیت پدر و مادرم یه دفعه چهره

خواستن که به من کاری نداشته باشن، همین کافی بود که حتی با وجود این دختر هم می

قدر ها کین که اینبار تا حاال تکرار کرده، معلوم نیست مهمون .تصمیم به کشتن راژور بگیرم

 .نگرانه
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دونستم که متوجه جدال نگاه یکردم و منگاه سنگین دختر رو روی خودم و آشوب حس می

 !دونه. دختر کوچولو، توی بد زمان و مکانی قرار گرفتیمن و آشوب شده؛ ولی دلیلش رو نمی

 :رو به راژور کردم و گفتم

 .مون کارمون رو انجام بدیمما برای میوه خوردن اینجا نیومدیم. بهتره به جای اتالف وقت _

ای برات دارم، وگرنه االن به راژور نمیدونی که چه برنامهانگار لحنم به مذاقش خوش نیومد. آخ 

 .کردیجای اخم کردن بهم التماس می

 .بله بهتره حرفامون رو توی اتاق ادامه بدیم _

 .بسیار خوب _

با آشوب بلند شدیم و پشت سرش از پله ها باال رفتیم که در همون حین آشوب به طرفم خم 

 :شد و آروم دم گوشم گفت

 .مون رو دیدهد این دختره چطور کار رو پیش ببریم؟ چهرهبا وجو _

 .بریمشه و دختره رو هم با خودمون میکار انجام می _

 .انگار بهش شوک وارد شد

 بریمش؟! کجا قایمش کنیم که مطمئن باشیم فرار نکنه؟یعنی چی که با خودمون می _

 :اخم عمیقی کردم و گفتم

 .نقص بوددقتی کردی، وگرنه نقشه بیبیی اینا تقصیر توئه که همه _

 :ای به بار آورده که ساکت شد و گفتانگار یادش اومد چه گند بزرگی زده و چه فاجعه

 .دمببخشید داداش. حق با توئه، هرچی که تو بگی انجام می _

اخمام از هم باز شد، دوست نداشتم که شرمنده ببینمش؛ اما با صدای نحس راژور دوباره اخمام 

 .توی هم رفت

 .بفرمایید _

 :وارد اتاقش شد و ما هم پشت سرش وارد اتاق شدیم و روی صندلی نشستیم. رو بهش گفتم

هایی زنی و شرکای تو همونما نیاز به یه سری مدرک داریم که ثابت کنه تو به ما کلک نمی _
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 .هستن که گفتی

رو آورد که حاوی نام اونایی  ی قطور مورد نظرراژور هم بدون توجه به سرنوشتش، اون پوشه

دونستی تا زمانی بود که قرار بود زندگیشون رو به جهنم تبدیل کنم. ای راژور بیچاره؛ اگه می

 .کردیشی، هیچ وقت این پرونده رو آشکار نمیکه این پرونده دستته کشته نمی

ی یرم قفسهپرونده رو روی میز گذاشت و هنوز دستش رو از روی پرونده برنداشته بود که ت

ش رو شکار و خ*ون اطرافش رو پر کرد. با باز شدن در سریع به سمتش برگشتم و با س*ی*نه

دیدن دختره به آشوب عالمت دادم. آشوب از پشت سرش دستمال حاوی اتر رو روی بینیش 

 .گذاشت و دختر بعد از کلی تقال، باالخره بیهوش شد

 :با صدای ضعیف راژور به سمتش برگشتم

 .چ... چرا؟چ.. _

 :هاش با تنفر خیره شدم و فقط یه اسم رو گفتمتوی چشم

 .کارن تهرانی اصل- 

 .هاش پر از ناباوری شدچشم

 !چ... چ... چی؟ _

و بعد بیهوش شد، شاید هم مرد. تنها حسی که داشتم نفرت بود و آسودگی. رو به آشوب 

 .عالمت دادم

 .بریم _

کرد، پشت هاش حمل میکه دختره رو روی دست و از اتاق خارج شدم. آشوب هم در حالی

سرم اومد. از اون خونه ی منحوس خارج شدیم. توی هوای بیرون یه نفس کشیدم و بوی بارون 

 .هام کشیدم . نگاهی به آشوب و دختر مجهول توی بغلش کردمرو به ریه

دختر رو توصیف  تا فردا تمامی آمار این دختره اعم از اسم و سن و خانواده و هرچی که این _

 .خوامکنه رو میمی

 .کنمباشه تا فردا حاضر می _
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 :سری به نشونه ی تائید تکون دادم و گفتم

 .خوبه _

و بعد دختره رو از آشوب گرفتم و سوار المبورگینی مشکی رنگم کردم. خودم هم سوار شدم و 

به حرکت ی زردش شروع با یه چرخش کوتاه حرکت کردم. آشوب هم پشت سرم با پورشه

کرد. نگاهی به دخترک انداختم. توی تاریک و روشن خیابون و نورهایی که با سرعت رد 

 .شد. در یک کلمه معصوم بودشدن، صورتش روشن و تیره میمی

 شه؟یعنی آخر و عاقبت من با این دختر چی می

 :آیسل

به اطرافم هام رو باز کردم و نگاهی با سردرد عجیب و وحشتناکی از خواب پریدم. چشم

بینم؟ یک دفعه همه چیز یادم اومد و از انداختم. اتاقم چقدر باکالس شده! نکنه دارم خواب می

جا پریدم؛ اما تا روی پاهام ایستادم، انگار حس از بدنم رفت و با زانو افتادم. یه عالمه سوال 

 :توی سرم شکل گرفت

خوان منم کشتن؟ وای نکنه مییا خدا من کجام؟ اون ها کی بودن؟ چرا آقای راژور رو  _

 بکشن؟

به زور خودم رو روی تخت کشیدم و روش نشستم. همون لحظه در باز شد و همون پسر چشم 

کریستالی وارد اتاق شد. روی صندلی نزدیک میز آرایش نشست و نگاه عمیقی بهم انداخت. 

 :خوندم که صداش رو شنیدمداشتم اشهدم رو می

 اسمت چیه؟ _

 .بم و گیراش ترسیدم و نتونستم جواب بدم با شنیدن صدای

 .ی اون حیوون، راژور، که الل نبودی چون یادمه سالم ازت شنیدمتوی خونه _

ی قاتل رو ببین ها! آخه نفهم، وقتی تو جلوم نشستی و پوکر فیس نگاش کردم. پسره

 رو بدم؟ ره، انتظار داری باهات دخترخاله بشم و جوابتی قتل تو توی سرم رژه میصح*نه



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
14 

 

 .مجبوری جوابم رو بدی _

 !چشام گرد شد. چطور فهمید؟

 .فهمممن همه چیز رو می _

 یا خدا این دیگه کیه؟

الزم نیست تو بدونی که من کیم، در واقع تو فکرت رو به ز*بون میاری، به خاطر همین  _

 .فهمممی

 .اسمم آیسله _

 کُردی؟ _

 .بغضی روی صورتم جا گرفتم لبخند پر از با فکر به بابای خوش قیافه

 .آره پدرم کُرد بود _

 چندسالته؟ _

 !بگو آخه به تو چه؟

 .بیست و سه سالمه _

 .ی تعجب باال رفتابروهاش به نشانه

 با راژور چه نسبتی داری؟ _

 :نیشخندی زدم و توی دلم گفتم

 بابامه! آخه کودن وقتی لباس خدمتکاری پوشیدم به نظرت چه نسبتی باهام داره؟ _

 .خوام از ز*ب*ون خودت هم بشنومپرت نگو و جوابم رو بده. میوخود توی ذهنت چرتبی _

 .خدمتکارشم _

 !چرا من تا حاال تو رو ندیده بودم؟ _

 :یکم مِن مِن کردم و گفتم

اومدم، جز زمانی که با دوستم قرار داشته باشم که ی آقا بیرون نمیمن به دالیلی از خونه _

 .رفتم و آقا هم ظاهراً راضی بودنامحسوس بیرون میاون هم خیلی 
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 .و خدا خدا کردم که نپرسه چرا و خدا رو شکر نپرسید

 .دونی بهم بگوهرچی ازش می _

 :تا دهنم رو باز کردم هنوز چیزی نگفته گفت

 .شاید بتونم روی نکشتنت فکر کنم _

 .با یاد اینکه چرا اینجام بدنم یخ کرد

 .کنم. تازه چند ماهه که براش کار میشناسمشمن خیلی نمی _

 قبال کجا کار میکردی؟ _

 .ش هم عذرم رو خواستنپرستار یه پیرزن مریض بودم که حالش خوب شد و دیگه خانواده _

 .هر چیزی که توی این چند ماه فهمیدی رو بهم بگو _

 .یکم فکر کردم تا هرچی که دیده بودم رو براش تعریف کنم بلکه آزادم کنه

فر آورد. همیشه هم فردی به نام یاشین آرمینخب... خب اون زیاد کارش رو توی خونه نمی _

 .کردرو توی خونه مالقات می

 :م رو گرفت و با داد گفتانگار اون اسم براش خیلی گرون تموم شد که یهو یقه

 تو چی گفتی؟ _

 :با ترس جواب دادم

 .فریاشین آرمین _

 :د به سرعت در باز شد و دوستش وارد اتاق شد و بهش گفتبا داد بلندی که دوباره کشی

 چی شده هایکا؟ _

هایکا! چه اسم عجیب و قشنگی. ای بابا آیسل تو این موقعیت به چه چیزهایی که فکر 

 !کنی هانمی

 گم چی شده؟هایکا می _

 اون پسره اسمش چی بود که قول یه سری اطالعات رو به ما داده بود؟ _
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 فر، چطور؟آرمینیاشین  _

 :ی اسمش به مذاقش خوش نیومد که با آرامشی عجیب اما سرد جواب دادانگار شنیدن دوباره

کنم براتون گه سعی میذاره. باهاشون در ارتباطه، بعد به من میلعنتی سر من رو کاله می _

 یبرده پسرهاطالعات جمع کنم. حتما در عوض پول بیشتر از من براشون اطالعات می

 .کارخیانت

کنن که یه نگاهی به هم انداختن و انگار تازه فهمیده باشن که جلوی من دارن صحبت می

بیرون رفتن. منم دوباره رو تخت دراز کشیدم؛ چون سرگیجه و حالت تهوع امونم رو بریده بود. 

 شه؟یعنی آخر و عاقبت من با این برادر های عجیب چی می

 :هایکا

ای باز ندلی پشت میز طراحی نشسته بودم که در به طرز وحشیانهبا اعصاب خ*را*ب روی ص

 :شد. برگشتم، با دیدن آشوب گفتم

 !چته روانی؟ در رو از جا کندی _

 !هایکا یه اتفاقی افتاده _

 لعنتی، باز چه مشکلی پیش اومده؟

 شده باز؟ چی _

 :ولی باالخره گفتشکرد که چطور مطرحش کنه؛ انگار برای حرفش داشت دو دو تا چهار تا می

 .ی آیسل رو فهمیدهروهان قضیه _

 !چی؟ _

 .دونم کی خبر داده که ما آیسل رو زنده نگه داشتیمنمی _

 دونم تو تشکیالتم جاسوس نیست، پس از کجا فهمیده؟جایی که میلعنتی! تا اون _

 .خودش هم پریشون احوال بود

 .دیدنش میاد دونم که فردا برایدونم، فقط میدونم، نمینمی _

 :بلند شدم و پشتم رو بهش کردم
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به جهنم که میاد. مگه رئیس منه که برام مهم باشه که دستوراتش رو انجام دادم یا نه و  _

 بخوام ازش بترسم؟

 .دونی که آیسل تو این ماجرا گناهی ندارهنکنه برای آیسل مشکلی پیش بیاد؟ می _

 مگه به من اعتماد نداری؟ _

 :بهم توپید

 .دونی که بیشتر از جونم بهت اعتماد دارمصد بار گفتم این سوال رو هرگز نپرس. می _

 .پس برو و همه چیز رو به من بسپر _

 .باشه داداش _

 .رفت که یاد یه چیزی افتادمو داشت می

 شد؟ اطالعات آیسل چی _

 :برگشت و گفت

 رفت؟دیدی داشت یادم می _

 :گفت ی توی دستش رو تکون داد وبعد پوشه

 .بینی که یادم نرفتهمی _

پوشه رو ازش گرفتم و روی میز گذاشتم. خودم هم پشت میز نشستم تا این دختر مجهول برام 

ی پوشه، سرم رو بلند کردم و حل بشه. با صدای زنگ خوردن گوشیم و خوندن آخرین کلمه

م و صداش کرد. جواب دادرو برداشتم. اسم نحس روهان روی صفحه دهن کجی می گوشیم

 :توی گوشم پیچید

 .یه چیزهایی شنیدم هایکا _

 !به جهنم که شنیدی

 خب که چی؟ _

 .یادمه قرار بود همه کشته بشن- 

 :هام توی هم رفتاخم
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 .گناه جا ندارههای بیگناه رو بکشم. توی اصولم کشتن آدمتونستم یه آدم بینمی _

 .به آشوب هم گفتم که فردا به دیدنش میام _

 .دونم، بهم اطالع دادمی _

ی حرفش رو بزنه تلفن رو قطع کردم و از اتاقم بیرون و بدون اینکه بهش فرصت بدم که بقیه

خواستم توی اومدم. به سمت اتاق آیسل حرکت کردم تا باهاش صحبت کنم. در زدم؛ چون نمی

 .ای قرار بگیرهموقعیت ناخواسته

 .بیا داخل _

 .شدم در رو باز کردم و وارد اتاق

 .رو باید گوش بدی گمخوام باهات صحبت کنم، پس هرچی میمی _

دونست که مجبور به انجامه؛ چون زندگیش هاش توی هم رفت؛ اما خودش هم میدیدم که اخم

 .های منهتوی دست

 !بگو _

 ...فردا یکی به دیدنت میاد که _

 :تعجب کرد و وسط حرفم پرید

 کی؟ _

 .هام توی هم رفتاخم

گفتم که فردا یکی به دیدنت میاد که مصر اینه که تو کشته بذار حرفم تموم بشه. داشتم می _

 .بشی؛ چون تو تنها کسی هستی که شاهد کارهای ما بوده

 :و آروم زمزمه کردم

 .قدر مصر برای دیدن توئهبرام عجیبه که روهان این _

 :پرسیدهاش پر از اشک شد و با تردید دیدم که یهو جا خورد و چشم

 روهان آرمیان؟ _
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 !شناختش؟از کجا می

 آره، چطور؟ _

 :یهو جلوی پام زانو زد و با صدای بلند گریه کرد

 .فهمه که من زنده بودمتو رو خدا نذار من رو ببینه؛ اگه ببینه می _

 .تعجب کردم

 کنی؟از چی داری صحبت می _

 .نتشکرد که نذارم ببیکرد و مدام خواهش میامّا فقط گریه می

 توضیح بده ببینم قضیه چیه؟ _

 :آروم شد و روی تخت نشست و با نفس عمیقی که کشید شروع کرد

روهان آرمیان با پدرم شریک بود، تا این که یه روز پدرم زودتر از همیشه خونه اومد و نیم  _

هامون اومد که درگیر شده بودن. پدرم یه نگاهی به مامانم کرد و ساعت بعدش صدای محافظ

دونم چی بهش گفت که مامانم با گریه سمتم اومد و من رو ب*و*سید و پشت آینه قایمم نمی

 .کرد. پدرم هم اومد و این گردنبند رو گر*دنم انداخت

 .و به گردنبند عجیبش اشاره کرد که پالکش یه قلب بود که یه فلش به اون متصل بود

تماس بود بیرون نیام. بهم گفت ازم قول گرفت که هر صدایی شنیدم، حتی اگر صدای ال _

هرگز اجازه ندم که روهان بفهمه که زنده موندم. گفت این فلش رو به پلیس بدم؛ اما من ندادم 

م رو نابود کردن. بعد از اون هر چی با گریه های کساییه که خانوادهچون این فلش حاوی اسم

های دای شلیک و التماسازش سوال کردم جوابی بهم نداد و آینه رو کشید و بعدش فقط ص

ها من رو بیرون آوردن، حمام خ*ون راه افتاده بود و تنها پدر و مادرم رو شنیدم. وقتی پلیس

 .جون پدر و مادرم بودچیزی که دیدم جسم بی

 جایی؟چطور نفهمیدن که تو اون _

اون روز خدمتکارمون دختر کوچیکش رو که هم سن و سال من بود رو با خودش سرکار  _

 ...جا شروع شد وورده بود و اون ها هم با علم این که اون منم، کشتنش و داستان منم از اونآ
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 :ش رو تعریف کردمنذاشتم حرفش رو ادامه بده و خودم بقیه

ت همه ی ثروتت رو باال کشیدن و تو رو هم فرستادن پرورشگاه. یازده سال و بعدش خانواده _

رضایت خودت بیرون اومدی و شروع به کار کردن کردی تا بعد، وقتی به سن قانونی رسیدی با 

ی من ارتباط پیدا کرد و زندگیت رو بسازی. آخرش هم که گیر من افتادی و زندگیت با خواسته

 .در نهایت االن اینجایی

 .دونست که آمارش رو درآوردم که تعجب نکرد؛ اما دستم رو گرفتانگار می

فهمه که ون ندی؟ چون به محض این که من رو ببینه میشه من رو بهش نشدرسته، حاال می _

 .تونه پیش من باشهاونی که کشته شد من نبودم و حتما اون فلش می

ای مثل من باید سر راهم قرار این دختر خیلی به من شباهت داره، آخه چرا کسی با گذشته

خونه خارج شدم. به صدا  بگیره؟ یه دفعه از جا بلند شدم و سریع از اتاق بیرون زدم و با دو از

های آشوب هم توجه نکردم و به سمت ماشین رفتم و بعد از روشن کردنش به سمت بام زدن

 .گ*از دادم

ی پرتگاه رفتم و رو به آسمون بعد از رسیدن ایستادم و از ماشین پیاده شدم. به سمت لبه

 :فریاد زدم

هم قرار دادی که من از انتقام ی شبیه به من سر رااگه این دختر معصوم رو با گذشته _

سوزم و فقط برگردم، سخت در اشتباهی؛ چون من شش ساله دارم توی آتش این انتقام می

تونه آبِ روی این تونه آبی روی این آتیش باشه. این رو بدون که این دختر هرگز نمیتالفی می

ذارم مونه، نمیسیاه هم میذارم که این اتفاق بیوفته. دنیای من سیاهه و آتیش باشه، یعنی نمی

 .هام رو خ*را*ب کنیبا این دختر نقشه

ی عجیبم که خبر از آینده، بیو بعد سریع به سمت ماشین حرکت کردم و به سمت خونه روندم

 .با این دختر گره خورده بود

 :آیسل



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
21 

 

فت و م توی فکر ربا تعجب به جای خالیش نگاه کردم. وا، یهو چِش شد؟ بعد از شنیدن گذشته

هام پر از اشک شد. با فکر به اون روز و طوری رفت. با یادآوری روهان دوباره چشمحاال هم این

های زندگیم که غرق در خ*ون بودند و من نتونستم هیچ کاری کنم، دیدن عزیزترین آدما

هام شروع به لرزیدن کردند. حتی فکر کردن به اون روز هام جمع شد و دستاشک پشت پلک

که بخوام بیانش کنم؛ ولی باید شد، چه برسه به ایناتفاق شوم هم باعث التهابم میو اون 

گفتم. باید با خودم کنار بیام تا شاید این مرد بتونه کمکی به من بکنه. بارالها! فقط تو می

 .تونی بهم کمک کنی که هایکا قبول کنه که من رو بهش نشون ندهمی

 :مددر ناگهان باز شد و آشوب داخل او

 هایکا یهو چش شد؟ چی بهش گفتی؟ _

 .م رو کامل براش تعریف کردمهیچی، فقط گذشته _

 :دیدم که یهو ناراحت شد و انگار که با خودش حرف بزنه، گفت

 .ی خودش افتادهپس یاد گذشته _

 :و رو به من ادامه داد

 ت نیست؟ببینم تو گشنه _

 .آبروبَر، حاال وقتش بود؟ آشوب آروم خندیدصدای قار و قور شکمم بلند شد. ای شکم 

 !ت بیشتر از این درنیومدهاالن برات غذا میارم تا صدای معده _

و رفت. یعنی تا بناگوشم سرخ شد ها؛ ولی ریزریز خندیدم؛ اما همچنان نگرانی مثل پیچک 

 .توی دلم پیچیده بود

زد، سینی رو جلوم گوشی حرف میجور که با آشوب با سینی پر از غذا داخل اتاق اومد و همون

های اتیوپی به غذا حمله کردم و قاشق اولی رو نخورده، زدهگذاشت و رفت. منم مثل قحطی

خوردم که دوباره در باز شد و هایکا اومد داخل. غذا توی گلوم گیر کرد و مثل دومی رو می

ای خوردم. کی و وحشیانههولها به سرفه افتادم. لیوان آب رو برداشتم و به طرز هولشدهخفه

خوردکن و سردش های هایکا خندید؛ ولی باز به همون حالت اعصابدیدم که یه لحظه چشم
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 شه؟برگشت. یعنی یه روز بخنده چه شکلی می

 .خوام باهات صحبت کنم، پس سریع غذات رو بخور تا برگردممی _

جوری ومدی تا آبروم ایناشد ده دقیقه دیرتر میو رفت. ای خدا بگم چیکارت نکنه، نمی

ی خودم با غذا پرداختم ی عاشقانهجلوت کیلویی نشه؟! در هر صورت غذا رو بچسب! به ادامه

و بعد از تمام کردنش با خیال راحت خدا رو شکر کردم. وارد سرویس بهداشتی شدم و بعد از 

شون رو تشریفانجام کارم و شستن صورتم بیرون اومدم و رو تخت منتظر شدم تا حضرت واال 

 .ای در برابرشون نباید انجام بدمبیارن و عواملی رو مطرح کنن که جز اطاعت کار دیگه

 :ل*بم رو گ*از گرفتم و فکر کردم

 .ای جز این ندارم که بتونم از روهان فرار کنمکاشکی قبول کنه؛ چون چاره _

 :ای که به در خورد گفتمبا دو تقه

 .بیا تو _

ها نشستن. اول هایکا شروع به صحبت کرد؛ اما ب وارد شدن و روی صندلیهایکا همراه با آشو

تر از دیروز شده، انگار داره از یه چیزی جلوگیری کردم صداش سردتر و بی احساسحس می

 .کنهمی

کنیم فردا روهان رو سرگرم تا تو بتونی یه جا پنهان بشی. ما هم مثال نقش بازی ما سعی می _

مونه و هم یه جورایی سر روهان رو طوری هم جای تو امن میر کردی. اینکنیم که تو فرامی

 .ذاریمکاله می

 ها چی؟امّا محافظ _

خوایم ی این که جاسوس داریم و میکنم به بهونهشون میمن به مدت چند ساعت مرخص _

 شناسایی شه، فهمیدی؟

فهمه معلومه فکر همه جا رو کرده. نگاهی به چشماش کردم، خیلی آروم و مرموزه، آدم نمی

کنه؛ ولی یه چیزی این وسط درست نبود پس تردیدم رو به ز*ب*ون االن به چی داره فکر می
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 .آوردم

 کنم؟شون کنی با این که میدونی من فرار میکنه که چرا تو باید مرخصبه نظرت شک نمی _

دونه امکان نداره که من بخوام به خاطر یه کنه؛ چون میئن باش که به من شک نمیمطم _

ذارم این نیست که عاشقت باشم، دختر دروغ بگم. پس دلیل این که دارم سرش رو کاله می

 .گناه، اونم دختر، توی اصول من نیستدلیلش اینه که کشتن آدم بی

و عاشقمی؟! عمراً همچین فکری داشته باشم؛ کنم تعجب آدمیه ها! حاال کی گفت که فکر می

کشه ولی یه جورایی از حرف آخرش حس خوبی بهم دست داد که شاید هرکی رو که می

 .کار باشهگناه

 .با دستی که جلوی صورتم تکون خورد به خودم اومدم

 کجایی؟ پس دیگه فهمیدی چی شد؟ _

 !نه پس

 !فهمیدم، احمق که نیستم _

 .پوزخند زد

 .های احمق زیاد سازگاری ندارمه نیستی؛ چون من با آدمخوبه ک _

داد. هام جوالن مییعنی دق کردم ها؛ اما از ترس هیچی نگفتم. همش مرگ راژور جلوی چشم

های آبی یخی که نگاهی بهش انداختم، حواسش نبود، پس وقت، وقتِ ارزیابی بود. با اون چشم

ترین پسری دار، خوشگلای خطهای قلوهل*بی متناسب و مثل کریستال بودن و فک و چونه

های خمار عسلی و موهای خرمایی و بود که توی عمرم دیده بودم. دوستش هم با اون چشم

ترین پسرهایی بود که دیده بودم؛ ولی خب به ی متناسب مثل هایکا از خوشگلفک و چونه

 .رسیدپای آقا گرگه نمی

ع به خنده کردم. هایکا و آشوب با تعجب بهم نگاه م گرفت و ناگهان شرواز لقب آخرش خنده

 :کردن. فکر کنم به عقلم شک کردن. گلوم رو صاف کردم و گفتممی

 !ولی از حق نگذریم شما هم خوب نقشه کشایی هستید ها. پسرانِ بدِ خوشگل _
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قدر باهاشون راحتم. یه دونستم چرا اینشون کف اتاق بود. خودم هم نمیاز پررویی من فک

هاش توی هم رفت و یه نگاهی به آشوب انداخت دفعه آشوب بلند زد زیر خنده؛ ولی هایکا اخم

تر از این خیالکردم؛ ولی آشوب معلوم بود بیانداخت تا یه هفته صحبت نمیکه اگه به من می

م گرفت و شروع به ش بیشتر هم شد. منم خندهحرفاست تا نگاهش به نگاه هایکا خورد، خنده

 .کردم. خدا آخر و عاقبت من رو با این دو برادر دیوونه به خیر بگذرونهخنده 

روی تخت دراز کشیدم و توی فکر فرو رفتم. هایکا و آشوب هم رفتن و به من فرصتی دادن که 

داد کردم. چرا که هایکا احتمال میتا شب بخوابم؛ چون شب باید به یه اتاق دیگه نقل مکان می

ی خواست که توی عمل انجام شده قرار بگیره و دقیقهبیاد و اون هم نمیروهان زودتر از موعد 

 .م گرم شد و خوابیدمهانود کارش رو انجام بده. توی همین فکرها بودم که چشم

هام رو باز کردم و به آشوب نگاه کردم. هنوز توی اوج خواب بودم و های شدید چشمبا تکون

 :ه و با حواس پرتی گفتمفهمیدم. خمارگونچیزی از اطرافم نمی

 چی شده؟ کسی حمله کرده؟ کی ها تیر خوردن؟ مصدوم و کشته هم داشتیم؟ _

 .ش گرفت و خندید؛ ولی با چیزی که یادش افتاد دوباره نگران شدآشوب خنده

زود باش بلند شو، این روهان ع*و*ضی ما رو توی عمل انجام شده گذاشت. ساعت دوازده و  _

 !ومده. فعال هایکا سرگرمش کرده، بدو تا نیومدهنیم شب بلند شده ا

م اطرافم ریخت. از همون اول که به هوش منم ترسیدم و مثل جت بلند شدم. موهای ژولیده

ها شالم افتاده که پسرها هم نفهمیدن. مکشاومدم شال نداشتم. فکر کنم تو همون کش

 .موهام رو باهاش بپوشونم ها که نگاه بدی ندارن. منم که چیزی ندارم کهخیال اینبی

 بدو آیسل کجایی؟ _

 .با ترس به سمتش رفتم

 .اومدم، اومدم _

 .تر بدویواش _

 .باشه ببخشید _
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آروم با نوک پنجه، من رو وارد یه اتاق دیگه کرد. وای که دهنم باز موند دستم رو گرفت و آروم

هالوژن آبی یه تیکه از اتاقش رو وقتی اتاق رو دیدم. با اینکه چراغ اتاق خاموش بود؛ ولی نور 

ی ماشین روش بود و تخت توی اتاق به روشن کرده بود، و یه میز طراحی که طرح کشیده شده

 .ی آشوب بلند شدخورد. انصافا اتاق خیلی قشنگی بود. صدای کالفهچشم می

 .بدو آیسل، خوابت نبره _

 جا نمیاد؟دونی اینخب حاال کجا قایم شم؟ از کجا می _

 .یکی زد تو سرم

دونن که هایکا با اتاقش شوخی نداره. هیچ کسی جا اتاق هایکاست و همه میاحمق جون این _

جا بیاد، البته به غیر از من که همیشه اجازه دارم و تو که ی خودش اینجیگر نداره بدون اجازه

 .بهت اجازه داده بیای

 چرا؟ _

ی چه موقعیتی هستیم! زود باش برو زیر تخت و فهمی که االن توای بابا دختر، انگار نمی _

ها رو فرستاد که هیچ صدایی هم ازت درنیاد. باز خوبه هایکا زرنگی کرد و همون عصر محافظ

 !شد ها. زود باش دیگهای میبرن، وگرنه چه فاجعه

 .باشه بابا _

آشوب هم هام بلند نشه. زیر تخت هایکا رفتم و دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدای نفس

 .هام رو بستم و از خدا خواستم که نجاتم بدهرفت و من تنها توی اتاق موندم. چشم

 

 :هایکا

 :گونه گفتماز اتاق آیسل بیرون اومدیم. رو به آشوب کردم و تحکم

 .ها رو بفرست برنآشوب! برو محافظ _

 .تعجب کرد

 چرا؟! مگه قرار نبود فردا برن؟ _
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 .امکان داره زودتر بیادبه روهان اعتماد ندارم،  _

 .باشه داداش _

قدر خسته بودم که ها. منم در اتاقم رو باز کردم و داخل اتاقم شدم. اونو رفت سراغ محافظ

مستقیم سمت تختم رفتم و روش دراز کشیدم و فکر کردن به مسائل آیسل رو برای یه وقت 

 .دیگه گذاشتم. یه دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و خوابیدم

 :ی آشوب از خواب پریدم. با عصبانیت غریدمهای وحشیانهها و صدا زدنتکون با

 کنی؟طوری میچته آشوب ، چرا این _

 .گونه دستم رو کشید و بلندم کردآشوب اصال به عصبانیتم اهمیتی نداد و هول

 .کردی روهان زودتر از موعد اومدهطور که فکر میپاشو بابا، همون _

 .هام گرد شدچشم

 !چی؟ _

 .رهو این فکر تو سرم جوالن داد که آیسل توی اتاقیه که روهان اول از همه سراغ اون اتاق می

 .کنمسریع برو سراغ آیسل، منم سر روهان رو گرم می _

 :با صدای مستاصل گفت

 اما کجا قایمش کنم؟ _

 .رو نداره ی من حق ورود به اتاقدونی که بدون اجازهلعنتی! بیارش تو اتاق خودم، می _

 !ها حل شدی محافظباشه، سریع برو. خوبه قضیه _

ی لباسم رو صاف کردم. از و بعد دوید و از اتاق خارج شد. منم دستی به موهام کشیدم و یقه

 .اومدم روهان رو خطاب قرار دادماتاق مستقیم بیرون اومدم و در حینی که از پله ها پایین می

 !فکر کردم گفتی فردا میای _

 .پوزخند زد

 بینی که حاال اومدم، مشکلی داری؟می _

 این دفعه من پوزخند زدم
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 .ی منهجا خونهآره؛ چون این _

ش رو توی دستم از لحن حرف زدنم اخماش جمع شد؛ اما بهش فرصت حرف زدن ندادم و یقه

 .گرفتم

ن مثل زیر کنم. آخرین باری باشه که با مگی اطاعت میفکر نکن چون رئیس منی هرچی می _

شه که سوءاستفاده کنی کنی. درسته من همیشه آرومم؛ ولی دلیل نمیدستات رفتار می

 روهان، فهمیدی؟

 .ش برداشتم و با آرامش صافش کردمدستم رو از یقه

 .بذار ببینمش _

 قدر اصرار داری این دختر رو ببینی؟چرا این _

 !میده آیسل کیه؟از فکری که ناگهان توی سرم جرقه زد ترسیدم. نکنه فه

هاست که دنبالشم. اون چیزی داره که مال منه. من تازه فهمیدم اونی که کشتم چون سال _

 .ستاین نبوده و اصل کاری هنوز زنده

 !پس فهمیده. امیدوارم آیسل تا حاال قایم شده باشه

 !هایکا! هایکا _

 .با داد آشوب فهمیدم که نقشه شروع شده

 !آیسل نیست _

 .و به حیرت زدممنم خودم ر

 !چی؟! چطور ممکنه؟ _

 .کردآشوب عالی بازی می

 !نیست، نیست فرار کرده _

 .دونستم که در مرز انفجارههیچ نگاهی به روهان ننداختم؛ ولی می

 !کنن؟ها چه غ*لطی میلعنتی، پس محافظ _
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 .با صدای دادش فهمیدم که نقشه رو باور کرده

 .جاسوس دارمشون کردم، توی تشکیالتم مرخص _

 .باید خودم ببینم _

 .گهدونستم که این رو میمی

 .باشه، برو هر جایی رو که خواستی ببین _

 .باید اتاقت رو هم ببینم _

زد؛ اما مخالفت من مساوی با هام توی هم رفت. دیگه داشت زیادتر از دهنش حرف میاخم

 :شک کردنش بود، پس گفتم

 .ین که پات رو داخل اتاقم بذاری، نداریباشه، بریم تا ببینی؛ ولی حق ا _

ها باال رفتیم و به سمت اتاقم حرکت کردیم. در فقط امیدوارم آیسل تو معرض دید نباشه. از پله

رو باز کردم و روهان از همون چهارچوب در نگاهی انداخت. هر دو نفس عمیقی کشیدیم، اون 

 .از روی حرص و من از سرِ آسودگی

 .ی افرادم رو به کار بگیرم تا پیداش کنمد همهلعنتی، لعنتی بای _

ها پایین رفت و از ویال بیرون زد. بعد از شنیدن صدای ماشینش، من و آشوب و بعد با دو از پله

 .ی پیروزی به هم زدیمهامون رو به نشانهدست

 :آشوب گفت

شک کردی.  ی محافظا که بهت وفادارن، پس چرا بهشوناین قدر احمق بود که نپرسید همه _

 هایکا حاال باید با آیسل چی کار کنیم؟

 .من به همه چی فکر کردم. تو و آیسل توی اتاقم منتظر بمونید تا بیام و بهتون توضیح بدم _

 

 :آیسل

گرفت که دوباره در باز شد. ترسیدم، فکر کردم روهانه؛ ولی با شنیدن نفسم دیگه داشت می

 .صدای آشوب ترسم از بین رفت
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 .یا بیرون که همه جا امن و امانهآیسل ب _

 .سرم رو دزدکی از زیر تخت بیرون آوردم

 رفت؟ _

ای به ش گرفته بود، با چاشنی خنده ژست مغرورانهآشوب که از طرز بیرون اومدن من خنده

 .خودش گرفت

 !های هایکا و آشوب نگیرن؟شه نقشهمعلومه، مگه می _

زور از زیر تخت با کمک آشوب بیرون اومدم؛ ولی پوکر فیس شدم، چه خودشیفته هم بودن! به 

 .تا خواستم به سمت در برم که خارج شم صدای آشوب رو این بار پر از نگرانی شنیدم

آیسل یه اتفاقی افتاده؛ چون هایکا از هر دوتامون خواسته که تو اتاق بمونیم تا بیاد و  _

 .باهامون صحبت کنه

س بهش نگاه کردم که در باز شد و هایکا اومد داخل. بی نگرانیش به منم سرایت کرد و با استر

 .مقدمه و با صورتی سرد شروع به صحبت کرد

ی راژور زده. وقتی بهش خبر روهان فهمیده اونی که کشته تو نبودی و ردت رو تا خونه _

جا آوردم شک کرده که خودت باشی، پس با علم اینکه تو رسیده که من یه دختر رو از اون

ختر هستی اومده بود تا اگه خودت باشی با خودش ببرتت که حتی شده با شکنجه همون د

 .اطالعات رو ازت بگیره

پاهام سست شد و روی تخت نشستم. نگاه ملتمسم رو بهش دوختم و با صدای لرزون 

 :پرسیدم

 حاال باید چی کار کنم؟ _

 .مونی تا زمانی که من روهان رو از سر راهم بردارمجا میتو این _

 .هام افتاد کف اتاقچشم

 ...ولی آخه _

 :کرد گفتداد مینذاشت حرفم رو ادامه بدم و با صورتی که آشفتگی توش بی
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ولی بی ولی، به محض این که پات رو بیرون بذاری از دو جهت توی خطری. اول این که  _

ا فهمیدن که فهمه که ما سرش کاله گذاشتیم. دوم، تمام رقبروهان ردت رو زده و اون وقت می

کنن نامزد منی. با بیرون رفتنت از این خونه دنبال این من یه دختر توی خونه دارم و فکر می

میوفتن که تو رو به دست بیارن تا به این بهونه من رو زمین بزنن، پس موندن تو االن بهترین 

 .ی این شرایط رو قبول کنی و بیرون بریست، مگه این که بخوای همهگزینه

 .ی نه تکون دادمبه نشونهسری 

خوای روهان رو مونم، فقط چه جوری میجا مینه، مگه احمقم که همچین کاری کنم؟ همین _

 از سر راه برداری؟

 :توی فکر رفت و گفت

 .دارمکنم و از سر راه برش میم رو عملی میکنم. به زودی نقشهدارم روش کار می _

 :با تردید پرسیدم

 کشیش؟یعنی می _

قدر به کشم؟! اینگیرم و هرکی رو که سر راهم باشه میکنی من اسلحه دستم میتو فکر می _

 .کنی نبود و حقش مردن بودراژور فکر نکن، راژور اونی که تو فکر می

بست و روی تخت دراز طور که چشماش رو میتا خواستم دوباره سوال بپرسم نذاشت و همون

 :کشید، گفتمی

 .خوام یکم استراحت کنمونه، برین بیرون میمدیگه حرفی نمی _

 :همراه با آشوب از اتاق بیرون اومدیم. آشوب با لبخند رو به من کرد و گفت

ها هم نباش، همشون به هایکا وفادارن و تونی از اتاق بیرون بیای. نگران محافظاز فردا می _

 .دن و داخل نمیانبیرون نگهبانی می

 .باشه ممنونم _

تا به کاراش برسه، من هم به اتاقم برگشتم تا اگه خدا بخواد به یه خواب درست و آشوب رفت 
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 .حسابی برم

ها از خواب بیدار شدم. دستی به صورتم کشیدم و از روی با صدای غرغر آشوب و صدای پرنده

هام اطراف موهام تخت بلند شدم و کش و قوسی به بدنم دادم. موهام رو شونه کردم و با گیره

ر و سامون دادم. وارد سرویس بهداشتی اتاق شدم و بعد از انجام کارم و شستن دست و رو س

 .صورتم از اتاق بیرون زدم

 .تر شده بودشنیدم که حاال واضحاومدمصدای آشوب رو میطور که از پله ها پایین میهمون

مون هم که اطرافصد بار به این هایکا گفتم بیا خدمتکار بگیریم. ماکه پولداریم و هیچ زنی  _

 کنه که کارهای خونه رو انجام بده؟نیست، چرا یکی رو استخدام نمی

 .تونم انجام بدمصبح بخیر. من می _

 :های گرد گفتمتعجب برگشت و با چشم

 .ها چیه؟ تو مهمون ماییصبح بخیر. نه بابا این حرف _

رم که عذاب وجدان گر*دنم رو جا بمونم، پس بذار یه گوشه از کارها رو بگیمن که قراره این _

 .نگیره

 .باشه قبول؛ ولی نه به عنوان خدمتکار، بلکه به عنوان یکی از اعضای خانواده _

 :هام رو پر کرد. آشوب با تعجب پرسیداز حرفش هم خوشحال شدم و هم اشک چشم

 کنی؟آیسل! چی شده دختر؟ چرا گریه می _

 .وابش رو دادمهای پر از اشک و با معصومیت تمام جبا چشم

 .من از هفت سالگی دیگه هیچ وقت خانواده نداشتم _

 .هاش پر از مهربونی شد و دستی روی سرم کشیدچشم

تو خواهر من باش که من همیشه آرزوی خواهر داشتن رو داشتم؛ ولی برای هایکا خواهر  _

وی زندگیش کنم تو قراره یه تغییر حسابی تنباش، براش یه دختر معمولی باش؛ چون حس می

 .ایجاد کنی

 باشه، تو برادرمی؛ ولی منظورت از حرف آخرت چی بود؟ _
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 .لبخندی پر از شادی زد

ت رو بخور. منم برم که االنه که هایکا خوای انجام بده؛ ولی اول صبحونهبرو هر کاری که می _

 .زنگ بزنه بپرسه من کجام که شرکت نیستم

تکون دادم و به طرف آشپزخونه رفتم. تا وارد و یه لبخند ریز هم زد و رفت. منم سری 

ی ریز اومد! انگار توی آشپزخونه شدم جیغ بلندی از حیرت کشیدم. پس بگو آقا چرا یه خنده

دونی با وسایل آنتیک شده بود. آهی کشیدم و آشپزخونه طوفان اومده بود، مثل یه آشغال

به جون  "یا علی"ای بستم و با یه هها گوجهام رو باال زدم. موهام رو با همون گیرهآستین

 .آشپزخونه افتادم و شروع به تمیز کردن کردم

زدن. هاش برق میآمیز به آشپزخونه نگاه کردم که پارکتبعد از تمیز کردن با نگاهی تحسین

های کرمی و وسایلی های براقش خیلی زیبا با کابینتی خیلی قشنگی بود و پارکتآشپزخونه

ای ست شده بودن. بعد از قریب به چهار ساعت متوالی، دیگه نفسم از هقهو-با طیف کرم

اومد. به زور روی صندلی نشستم و سرم رو روی میز گذاشتم و اون چُرت خستگی در نمی

 .باحاله سراغم اومد

هام رو باز کردم و نگاهی به آشوب انداختم که برق حیرت تو داد، چشمبا دستی که تکونم می

 .زدمیهاش موج چشم

 !دختر چه کردی! آیسل یعنی تو بهترینی _

 .سرم رو از روی میز بلند کردم و کش و قوسی به بدنم دادم

 .سالم. شما کی اومدید؟ من هنوز نهار درست نکردم _

قدر زحمت کشیدی که دیگه نیازی به نهار نیست. در ضمن خودم نهار چیه دختر؟! تو این _

هایکا وقتی آشپزخونه رو دید چه برق تحسینی توی  دونیغذا گرفتم. وای آیسل، نمی

 .هاش بودچشم

 .همون لحظه صدای هایکا اومد

 .قدر زحمت بکشیمرسی که آشپزخونه رو تمیز کردی؛ ولی الزم نبود این _
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 .خجالت کشیدم

اشکال نداره، من استایلم به استراحت نیاز نداره. آخه همش توی این چند سال در حال  _

 .رای زندگیم بودم تا بتونم با شرافت شکمم رو سیر کنمدو زدن بسگ

هام نگاه کرد. آشوب مثل های یخی هایکا انداختم و اونم عمیق به چشمنگاهی به چشم

 .مون پریدپارازیت توی حس و حال

های پاهات رو خب خب، دیگه از فاز افسردگی بیاید بیرون که کباب ترکی گرفتم که انگشت _

 .یخورهم باهاش می

ها برد و در همین حین هم ساکت و دست من و هایکا رو گرفت و به طرف پذیرایی و مبل

 :موندنمی

 .هاتون به قار و قور افتادهبیاید گرسنگان من که شکم _

هاش پر از خنده بود؛ ولی دریغ از یه لبخند روی خندیدم، هایکا هم چشممن فقط می

 !احساسیه هاهاش. عجب آدم بیل*ب

 .بل نشستم و آشوب غذام رو جلوم گذاشتروی م

 .شهشروع کن آبجی جون که االن سرد می _

 .بعد از یه تشکر ازش شروع به خوردن کردم

ها رو برداشتم و به طرف آشپزخونه رفتم و توی بعد از تموم شدن غذا خدا رو شکر کردم. ظرف

تم و به زور و خواهش و سطل انداختم. با بدنی خورد شده به آشوب و هایکا ظهر به خیر گف

هام رو باز کردم و روی تخت ها باال رفتم. داخل اتاقم شدم و فقط گیرهتمنا از زانوهام از پله

 .افتادم و خواب عمیقی سراغم اومد

 

 :هایکا

 .قدر خیره نگاهم کرد که کالفه شدمآشوب این
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 .کنیطور خیره نگاهم میچته آشوب؟ از وقتی آیسل رفته داری همین _

 !بگو _

 .کرد. تعجب کردمهاش رو ریز کرده بود و با یه لبخند بزرگ نگاهم میچشم

 چی رو بگم؟ _

 دلیل این که آیسل رو نگه داشتی چیه؟ _

 .ای کشیدمپوف کالفه

 ...گفتم که _

 .نذاشت حرفم رو ادامه بدم

ون تو رو ای باشه و باور کنه؛ چاون دالیل مسخره رو برام نیار. شاید آیسل دختر ساده _

 .تونی من رو گول بزنیشناسمت هایکا. تو نمیشناسه؛ ولی من مینمی

 .هام رو ریز کردمچشم

 خوای بگی آشوب؟چی می _

 :رک گفت

 بهش متمایل شدی؟ _

 .هام گرد شدچشم

 چی شدم؟ _

 .های خنده حرفش رو زدمایهش گرفت و با تهخنده

 متمایل بابا، یعنی بهش حس پیدا کردی؟ _

 .هام جمع شداخم

گی. برو بخواب تا بیشتر از گی؟ فکر کنم خوابت میاد داری هذیون میآشوب معلومه چی می _

 .این توهم نزدی

 .یه جوری نگاهم کرد که یعنی خر خودتی

 .بافی کنجور بشین تا شب برای خودت خیالرم، تو هم همیناصال خودم می _
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خوابی به سرش در اتاق آیسل کردم. آشوب حتما بیها باال رفتم. نگاهی به بلند شدم و از پله

زده که این فکر رو کرده. من هرگز اگه حسی پیدا کنم! از کنار اتاقش رد شدم و داخل اتاق 

های راحتیم رو پوشیدم و به سمت تخت رفتم. هام رو بیرون آوردم و لباسخودم شدم. لباس

 .مسائل دیگه رو به عصر سپردم و خوابیدم

 

 :آشوب

قدر هول ی ریزی کردم. اینرفت با لبخند بزرگی نگاهش کردم. خندهطور که هایکا میینهم

قدر قدرتمند بود که بتونه اون دو مسئله رو شد که نپرسید چرا بهش شک کردم؟! هایکا اون

 .برای آیسل حل کنه؛ ولی ترجیح داد که اون رو پیش خودش داشته باشه

وجود بیاد و مطمئن بودم که میاد؛ چون همون روز اول که  من از خدام بود که بینشون حسی به

تونه هایکا رو از سرنوشت تلخی که در آینده داشت آیسل رو دیدم مطمئن بودم این دختر می

تونه به هر دو طرف صدمه بزنه و منم اصال نجات بده. انتقام یه چاقوی دولبه است که می

 .ای متوجه هایکا باشهخوام صدمهنمی

ها ونم چند ساعت توی فکر بودم که یهو به خودم اومدم. از روی مبل بلند شدم و از پلهدنمی

باال رفتم. در اتاق آیسل رو باز کردم و وارد اتاقش شدم. نگاهم رو به صورت معصومش دوختم 

 :و زمزمه کردم

فقط یه آیسل مثل اسمت ماه باش. تو دنیای سیاه هایکا رو روشن کن، دنیای سیاه اون رو که  _

ها دخترهای زیادی قصد نزدیک شدن به تونه شب تاریکش رو روشن کنه. توی این سالماه می

 .هایکا رو داشتن؛ ولی من فقط در تو اون روشنایی و آرامش رو دیدم

 .لبخند محوی زدم و کاغذ رو روی عسلی کنار تختش گذاشتم و آروم از اتاقش بیرون زدم

 

 :آیسل

شکنه. ی بلند باال کشیدم، درحدی که گفتم االن فکم میو یه خمیازههام رو باز کردم چشم
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آخیش، این همون خواب خوبه بود که همیشه منتظرش بودم ها. نگاهی به ساعت روی پاتختی 

 :انداختم و بلند با خودم گفتم

 .ساعت هفت و نیم عصره؟ یعنی من هفت ساعت خوابیدم؟ کما بگم بهتره تا خواب _

ای که داد حس کردم نفسم ند شدم و کش و قوسی به ک*م*رم دادم و با تقهاز روی تخت بل

باال اومد. رو به روی میز آرایش که ایستادم و یه نگاهی که به خودم کردم انگار برق هزار ولتی 

 :بهم وصل کردن که بلند جیغ زدم

 !یا جد بیژن این دیگه کیه؟ _

بینم خودمم؟! دیدم نه واال خودمم؛ ولی با اون دستی به موهام کشیدم تا ببینم این جنی که می

. نه، من به یه ها شده بودم مثل جنگلیآلود قیافههای پفخورده و چشمموهای باال رفته و گره

حموم جانانه نیاز دارم! به سمت حموم حرکت کردم؛ ولی با چیزی که توی ذهنم جرقه زد 

ای بابا، مثل اینکه به من نیومده حموم کنم. ایستادم. من که لباس ندارم، حاال چی کار کنم؟ 

ش روی میز گذاشته بود اومدم برگردم که چشمم به پاتختی خورد و کاغذی که آشوب با شماره

 !بود؛ چون هایکا عمرا اگه همچین کاری کنهرو دیدم. البته بایدم آشوب می

 .گرفتمای که روی کاغذ بود رو تلفن رو از روی پاتختی برداشتم و شماره

 الو آشوب، خودتی؟ _

 اِ! سالم آیسل، خوبی؟ _

 ...خوام برم حموم؛ ولیگم من میسالم خوبی؟ می _

 .از خجالت نتونستم حرفم رو ادامه بدم

دونی که ما اصال اطرافمون دختر نیست و آیسل دختر خجالت نداره که! راستش خودت می _

ولی نگران نباش، توی کمد اتاقت چند  وقتی دختر نباشه طبیعتاً لباس دخترونه هم نیست؛

تونن تا حدی کارت رو را بندازن. دیگه به دست لباس پسرونه هست که نو هستن و می

 .بزرگواری خودت ببخش
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 ها هم خوبن. راستی شام چی درست کنم؟ها چیه؟ هموننه بابا این حرف _

 .گیرمخواد بابا از بیرون مینمی _

 .لحن صدام عصبی شد

 .شون خوب نیسترفش رو نزن که غذاهای بیرون زیاد خوردناصال ح _

 :گونه گفتتسلیم

باشه بابا تسلیم. من عاشق فسنجونم، هایکا رو هم ولش کن؛ چون سنگ هم جلوش بذاری  _

 .تفاوتهخوره از بس بیمی

 .م گرفتخنده

 .باشه، تا شب خداحافظ _

 .خدافظ آبجی جون _

 .و قطع کرد

ردم یه آو. به سمت کمد رفتم و درش رو باز کردم. با هر لباسی که درمیخب برم به کارام برسم

تونه بپوشه که! خب با توجه به عضالت ها رو فقط هرکول میزدم. اینبندش میسوت هم پشت

ها هم توی این اوضاع شون بود؛ ولی کاچی بهتر از هیچی، همینو قد رعناشون طبیعتاً اندازه

 .قمر در عقرب خوب بودن

ارد حموم شدم و وان رو پر کردم و مثل این ندید بدیدها هرچی شامپو بود توش خالی کردم و و

ها نبود. بازیتوش دراز کشیدم. آخیش تمام عضالتم نرم شدن ها؛ ولی وقت برای این عالف

پس یه ده دقیقه صبر کردم و سریع بلند شدم. به سرم شامپو زدم و گربه شوری سریع و مفید 

 .حموم بیرون اومدمکردم و از 

هایی رو که پوشیده بودم ی لباسبعد از خشک کردن موهام لباسام رو پوشیدم. قشنگ همه

سه ،چهار تا زدم و نگاهی به خودم توی آینه انداختم و خندیدم. انگار شده بودم کرم ابریشم 

گم، کاچی میزد؛ ولی گفتم، بازم توی خورجین خر که گذاشته بودنم. در این حد به تنم زار می

  .بهتر از هیچی
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ها و پذیرایی، وارد آشپزخونه شدم و سریع سریع از اتاق بیرون زدم و بعد از طی کردن پله

هام رو شستم و خشک کردم و همزمان با دست به کار شدم. بعد از تمام شدن کارم دست

 :بیرون اومدن من از آشپزخونه در باز شد و آشوب داخل اومد

 ...بوهای خوببه، چه به _

شه. خندید که گفتم االن گلوش پاره میو تا چشمش بهم خورد بلند زد زیر خنده. چنان می

 :هایکا هم داخل اومد ولی حواسش به من نبود

 خندی؟ها میچته آشوب؟ چرا مثل احمق _

آشوب نتونست حرف بزنه و فقط با انگشت به من اشاره کرد. هایکا تا چشمش بهم خورد یه 

 .هرچند کوتاه روی لباش اومد؛ ولی با دو تا سرفه رفعش کرد لبخند

 .ی راژورههام خونهی لباسای بابا چتونه خب؟ همه _

طور لبخند رو ل*ب طرفم اومد و دستش رو دور آشوب که از خنده فارغ شده بود، همون

 .گر*دنم انداخت

 .دارهطور فایده نخریم، اینریم و برات لباس میفردا با هایکا می _

ها باال رفتن. منم دوباره به آشپزخونه برگشتم و شروع به کشیدن غذا و همراه با هایکا از پله

 .کردم و روی میز چیدم. آشوب هنوز توی آشپزخونه نیومده، صداش اومد

 .وای عجب بویی راه انداختی آیسل. عجب کار به جایی کردیم که دزدیدیمت _

 .م گرفتخنده

شانس بودید که من رو دزدیدید. حاال بیاید بشینید که االن غذا سرد  آره شما خیلی خوش _

 .شهمی

هایکا و آشوب پشت میز نشستن و آشوب شروع به خوردن کرد؛ ولی هایکا تا اولین قاشق رو 

خورد، حیرت کرد و توی فکر رفت و تا آخر غذا سرش رو بلند نکرد. آشوب مظلومانه رو به من 

 :کرد و گفت
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 مشب خونگی بود؟فقط شام ا _

 .لبخند مهربونی زدم

 .خیر، شام و نهار تا وقتی که اینجام خونگیهنه _

 .ترین پسرهای دنیاییمشانسآخ جون! من و هایکا خوش _

 .خوشحالم که خوشتون اومده _

آشوب و هایکا بعد از تمام شدن غذاشون و تشکر، بلند شدن و به سمت اتاق هایکا رفتن؛ 

ی شرکتشون باید بیگاری بکشن تا وقتی که هایکا رضایت بده پروژهچون به قول آشوب 

ها رو این دفعه توی ماشین گذاشتم و نقصه. منم با لبخند عمیقی که روی ل*بم بود، ظرفبی

ش رو زدم و توی فکر رفتم. خوشحال بودم؛ چون این اولین باری بود که بعد شونزده سال دکمه

که باهاشون بخندم و شام بخورم. از ته دل دعا کردم که دیرتر  از مرگ خانوادم، خانواده داشتم

 .روهان از میان بره تا بیشتر بتونم طعم خانواده داشتن رو بچشم

بعد از در آوردن ظرف ها و چیدنشون از آشپزخونه خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم و بعد از 

قدر به این حس شتم. اینداخل شدن روی تختم دراز کشیدم. یه حس بدی نسبت به فردا دا

 .فکر کردم تا خواب به سراغم اومد

 

 :هایکا

 .با صدا زدن مکرر اسمم از ز*ب*ون آشوب بیدار شدم

 .هایکا، هایکا! بلند شو باید بریم شرکت _

 :هام کشیدم و با صدای بم از خواب جوابش رو دادمدستی روی چشم

 .بیدارم آشوب، دیشب نتونستم درست بخوابم _

 ...بازم خوابِ دیشب _

 .نذاشتم حرفش رو ادامه بده

 .برو پایین تا منم بیام _
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 .خوام در موردش حرف بزنم که بحث رو عوض کردفهمید نمی

 .بلند شو آقا هایکا که قراره امروز مثل یه زوج واقعی بریم خرید _

 .و صداش رو دخترونه کرد

 !شگل بشم، فدام بشیهای خوشگل بگیر، ناز بشم، خوآقاییم، بریم برام لباس _

بلند شدم که برم طرفش؛ ولی با خنده فرار کرد. به سمت آینه رفتم و توش به خودم نگاه 

 .تونستم این روزها رو بگذرونمدونم اگه آشوب تو زندگیم نبود، چطور میکردم. نمی

به سمت حموم رفتم و وارد شدم. دوش رو باز کردم و بعد از بیرون آوردن لباسام زیرش 

هام رد ای که از روی دستکردن و هر قطرههای آب، روی پوستم حرکت میستادم. قطرهای

انداخت. چه حکمی برای نابود کردن دنیای من بود؟ من توی شد ، من رو یاد گذشته میمی

وجودم محکوم بودم. محکوم به تنهایی، محکوم به د*ر*د و محکوم به خ*ون. فقط 

کردن رویاهای من رو بشوره و پاک کنه. د*ر*د کشیدم تا  تونست خ*ون نابودشون میخ*ون

به اینجا رسیدم، تا به امروز، که حداقل جلوی خودم شرمنده نباشم. رو به روم خودم رو 

زد و هام انتقام موج میدیدم، موقعی که پونزده سال قبل توی اون پرورشگاه، توی چشممی

 .خ*ون

کردم که موقع کشتنشون نلرزن و از چشمام س میدیدم که به دستام التماهایی رو میشب

دیدم که از شدت خشم شون بسته نشن. خودم رو توی حمام میکردم که موقع مرگتمنا می

کوبیدم؛ اما آشوب رو هم دیدم که همیشه کنارم بود و هروقت اون روز لعنتی توی دیوار می

موند کردن، کنارم میون رنگ میهام دیوارهای پرورشگاه رو با خ*بهم فشار می آورد و مشت

دیدم که هاش رو میبست. گریههایی که یواشکی برداشته بود، دستام رو میو با باند و بتادین

 .بخشهقسم خورده بود اگه با خودم همراهش نکنم، هرگز من و نمی

گذشته خیلی چیزها رو دیدم و بهم یادآوری شد که چرا اینجام و توی حمام ایستادم و دارم به 

 .کنم، تا یادم بمونه خیلی د*ر*د کشیدم و د*ر*د دادم تا به اینجا رسیدمفکر می
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 .کوبید، به زمان حال برگشتم و صدای آشوب رو شنیدمبا صدای مشت هایی که به در می

 !خوری؟فکر، نیم ساعته داری تو حموم چه شکالتی میی بیهایکا! پسره _

 .توی فکر بودم، برو حاال میام _

 .پس زود باش، آیسل صبحانه رو چیده _

 .و بعد از زدن حرفش رفت

آیسل، اسمی بود که این چند روز خیلی شنیده و دیده بودم. اونم توی انتقامم دخیل کرده 

تونم زندگی راحتی رو که دونستم که هیچ وقت نمیبودم و زندگیش رو ازش گرفته بودم. می

تونم ازش محافظت کنم، اونم با تا جایی که میحقش بود بهش بدم؛ ولی قسم خورده بودم 

 .برداشتن روهان از سر راه خوشبختیش

هام رو م رو پوشیدم. از حمام بیرون اومدم و به سمت کمد رفتم، لباسدوش رو بستم و حو*له

ها پایین طور که از پلهبرداشتم و پوشیدم. موهام رو هم شونه کردم و از اتاق بیرون زدم. همون

ی شادش باعث شنیدم که مشغول شوخی با آیسل بود. روحیهدم صدای آشوب رو میاوممی

 .شد که آیسل معذب نشه و این خوب بودمی

 .وارد آشپزخونه شدم

 .صبح به خیر _

 .آشوب باز هم شروع کرد

قدر که تو زیر آب موندی، بینم. هایکا فکر کردم زیر آب مردی. اینهای آشنا میبه، چهرهبه _

 .مونهزیر آب نمیاردک 

 :با تشر صداش کردم

 !آشوب _

 .ادام رو در آورد

ست و باید خرید هم بریم؟ آشوب، آشوب! ببینم تو اصال یادت بود امروز وقت اجرای پروژه _

 حموم عروس برای من رفتی؟
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 .چیدو صبحونه رو جلوم می خندیدطور ریزریز میآیسل هم همین

 .بعد از تمام شدن، رو به آشوب کردمبا تشکر شروع به خوردن کردم و 

 .کنم خودت رو برسونتا ماشین رو روشن می _

 .زمان با حرفم از جا بلند شدهم

 .وایسا دارم میام _

 .رفت کنار آیسل

مرسی آبجی جون، خیر از جوونیت ببینی که من رو از شر رفیق وفادارمون؛ یعنی تخم مرغ،  _

 .صبحونه به نام پنکیک معرفی کردینجات دادی و ما رو به عضو جدیدی از 

 .آیسل ریز خندید

 .نوش جونت _

 .آشوب کنارم اومد

 .هایی که قراره انجام بدیم دربیادبیا بریم که االنه که صدای پروژه _

 .زمان شروع به حرکت کردیم. رو به آشوب کردمهم

 .ریمما امروز شرکت نمی _

 .متعجب شد

 ست، اگه ما نریم کی ارائه بده؟ائهگی؟ امروز روز ارفهمی چی میمی _

هایی بیوفته. فقط سپرم رضایی ارائه بده. آشوب امروز حس خوبی ندارم، قراره یه اتفاقمی _

 .ریم خرید و میایم، همینیه مدت کوتاه می

 .آشوب هم که خودش حس خوبی نداشت سری از روی تایید تکون داد

 .ی بیوفتهمنم باهات موافقم، امروز قراره یه اتفاق _

 .به سمت پارکینگ رفتیم و آشوب بحث رو عوض کرد

 مون دگرگون شده؟هایکا، قبول داری این چند روزه که آیسل اینجاست زندگی _

 .برای توی شکم پرست، آره _
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گم، از وقتی آیسل اومده، خونه گرم شده، انگار روح تو اِ هایکا اذیت نکن! خدایی راست می _

 .دارههای خونه جریان رگ

زمان به سمت ماشینش رفت و منم سمت ماشین خودم رفتم. با یه گ*از از خونه خارج و هم

 .شدیم و به سمت فروشگاه رفتیم. بعد از رسیدن ایستادیم و از ماشین پیاده شدیم

 خواد رو گرفتی؟از آیسل لیست چیزایی که می _

 .با دست م*حکم توی سرش زد

 !گیریم دیگهل نداره هرچی دخترونه دیدیم میوای نه، یادم رفت! حاال اشکا _

 .سری از روی تاسف تکون دادم

 .واقعا که _

. به سمت ای که دیدم داخلش شدمی لباس زنونهبا هم داخل فروشگاه شدیم و اولین مغازه

هایی که توی جعبه بود رو برداشتم. برگشتم های کوچیک رفتم و چهار تا از اون لباسرگال

 .خندهدیدم سرخ شده و داره میسمت آشوب که 

 پوشنش؟ روی لباس میپوشن؟ها همش توره، چه جوری میگم آشوب اینمی _

 .دیدم بلندتر زد زیر خنده

 آشوب چه مرگت شده ؟ _

 .م انداختسمتم اومد و دستش رو دور شونه

 داری؟دونی برمیهایکا چرا چیزی رو که نمی _

 .تعجب کردم

 ها لباس نیست؟مگه این _

 :باز خندید

 ...هاهایکا این _

ها از دستم افتاد و سمت خانوم توی مغازه برگشتم که داشت با چیزی که تو گوشم گفت جعبه
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خندید. دیگه هیچی نگفتم و خرید رو تا آخر به آشوب سپردم؛ چون بعید نبود یه آبرو می

ی که چشمم دید زدیم، با چیزطور که از فروشگاه بیرون میریزی جدید درست کنم. همین

 .سریع بازوی آشوب رو گرفتم و سمت خودم کشیدم

آشوب یه ماشین مشکی رنگ اون سمت خیابون ایستاده که مشابه همون رو دم خونه دیدم.  _

 .کنه، صد درصد از افراد روهاننمون میداره تعقیب

 .دیدم نگرانی توی چشماش جاری شد

ها رو دیدی، سریع سوار ماشین شو و اون آشوب نگران نشو، بدون اینکه به روت بیاری _

 .پشت سر من فقط گ*از بده که االن خونه حکم قتلگاه آیسل رو داره

و سریع بدون اینکه نگاهی کنیم به سمت خونه گ*از دادیم. تا پیاده و وارد خونه شدیم، 

به  ها پایین ریختن. آشوب من رو روی زمین خوابوند و نگاهیصدای مسلسل بلند شد و شیشه

ایه که با مسلسل داره تیربارون هم کردیم. هر دو به این فکر کردیم که آیسل االن تو خونه

 :زمان یه کلمه گفتیمشه و هممی

 !آیسل _

 .م رو از پشت کتم درآوردماسلحه _

 .کنمآشوب تو برو سراغ آیسل، من حواسش رو پرت می

 ...اما _

 :داد زدم

 .گناه در میونهجون یه آدم بی اما بی اما! دِ یاال معطل نکن، _

 .ی منیباشه داداش، فقط حواست به خودت باشه، تو تنها خانواده _

 .دستش رو گرفتم

 .برو و بهم اعتماد کن _

خیز به سمت آشپزخونه حرکت کرد، منم خودم رو به سمت چهارچوب در ورودی س*ی*نه

ها هم مشغول شلیک افظکردم و محطور که بهشون شلیک میکشوندم و بلند شدم. همین
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 :م سوخت و از د*ر*د فریاد بلندی زدمبودن، یهو شونه

 لعنتی! چطور من رو زدن؟ _

 .صبر کن ببینم! سرم رو یکم بیرون بردم و با چشم دنبالش بودم، با دیدنش حیرت کردم

 !تک تیرانداز، اونم توی روز روشن و توی تهران _

خورده بودم. خ*ون مثل آبشار از دستم روونه شده بود. نامردها جایی زده بودن که قبال زخم 

مطمئن شدم که کار روهانه؛ چون فقط اون خبر داشت من چه نقطه ضعفی دارم. دستم رو به 

در گرفتم که نیوفتم و شروع به شلیک کردم. صدای دویدن اومد، برگشتم، آشوب بود که به 

 .دویدسمتم می

 .دمکنارم رسید، سرم گیج رفت و بهش خور

 !هایکا داداش چی شده؟ یا خدا هایکا این چیه؟ _

افتادم که من رو و دست خونیش رو جلوی صورتم تکون داد. زانوهام سست شد و داشتم می

 .گرفت

 .کنمشون میداداش زانو نزن که اگه بزنی با خاک یکسان _

از د*ر*د هام خمار و عضالتم شل شد و شنیدم و در نهایت چشماما صداش رو فراصوت می

 .بیهوش شدم

 

 :آیسل

مشغول به هم زدن غذا بودم که صدای در اومد. پس پسرها رسیدن! برگشتم که به سمت در 

شد. خودم رو زمین برم که انگار پام رو توی میدون جنگ گذاشتم، تیرها با شدت شلیک می

 انداختم. یا خدا چی شده؟

که آشوب رو دیدم که س*ی*نه خیز به شنیدم؛ ولی نامفهوم بود، تا اینصدای پسرها رو می

 .اومدسمتم می
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 آیسل،خوبی؟ جاییت زخمی نشده؟ _

 .خوبم؛ ولی غذای ظهر به باد رفت _

 .طور که دراز کشیده بودیم دستش رو دراز کرد و تق زد توی سرمهمین

 !فکر! غذا فدای سرت، االن تو ناف جنگیم، اون وقت تو به فکر غذایی؟ی بیدختره _

 .صحبت بود که صدای فریاد بلندی شنیدممشغول 

 یا خدا صدای هایکا بود. یعنی چش شده؟ _

 .زدم به دستش

 .برو پیشش من حواسم به خودم هست _

 .مردد بود

 ولی تو چی؟ _

 .سعی کردم م*حکم باشم

 .گفتم برو، االن هایکا در معرض خطره، من جام امنه _

 .زیر میز نهارخوری کشوندمطور س*ی*نه خیز خودم رو آشوب رفت و من همین

 .خدایا حال هایکا خوب باشه و چیزیش نشه _

 .زدم برای حال هایکادونم چه حسی توی وجودم بود که االن دل دل مینمی

 !هایکا...ا _

 .هام جمع شدبا صدای داد آشوب اشک توی چشم

 .یاخدا یعنی چی شده؟ خودت مراقب هایکا باش _

که هیچ وقت این صداهای بلند شلیک نبودن. آروم از زیر میز یهو همه چیز آروم شد، انگار 

بیرون اومدم و از جام بلند شدم، یواش خودم رو به در ورودی رسوندم؛ اما با دیدن هایکای 

های آشوب پاهام شل شد و با زانو زمین خونین تو ب*غ*ل آشوب و دیدن فریادها و گریه

م رو م*حکم روی صورتم کشیدم و اشکام رو پاک افتادم و یه جیغ بلند زدم. بلند شدم و دست

 .کردم. کنارش رفتم و نشستم
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 .آشوب االن وقت تسلیم شدن نیست، باید خودمون یه کاری انجام بدیم _

 :یکی زد تو سر خودش و داد زد

میره و من هیچ تونم براش انجام بدم. آیسل داداشم داره میدِ لعنتی من هیچ کاری نمی _

تونم ببرمش زنه و من حتی نمیبرنمیاد، داداشم داره تو خ*ون دست و پا میکاری از دستم 

 .خوریمها به مشکل برمیبیمارستان؛ چون اگه ببرمش با پلیس

 .فکر آدرینا تو سرم جرقه زد

 .یه راهی هست فقط باید بری و به زور بیاریش _

 .کنجکاو شد و یه جوری با غم بهم نگاه کرد که جیگرم براش کباب شد

های اولیه و موارد شناسیش، چند واحد عملی کمکدونم میآدرینا، دوستم، که می _

 .تونه موثر باشهاورژانسی انجام داده و می

هاش رو پاک کرد و سریع بلند شد. هایکا رو توی بغلم گذاشت، یهو یه چیزی توی اشک

 .وجودم لرزید

 آدرس رو بده تا برم؛ ولی اگه نیومد چی؟- 

 :رک گفتم

 .شما که تو آدم دزدی ماهرید؛ ولی اگه گفت نه بهش بگو پاستیل _

 !چی بگم؟ _

 .م گرفتتوی اون وضعیت از حالتش خنده

 ی رمزی ماست. آشوب برو مگه وضعیت هایکا برات مهم نیست؟پاستیل کلمه _

 .باشه باشه، آدرس رو بگو _

ا کردم که بیهوش و توی خ*ون آدرس رو براش گفتم و سریع از خونه بیرون زد. نگاهی به هایک

 .خودش غرق بود

 چی کار کنم که خونش بند بیاد؟ _

 .با کف دست تو سرم زدم و خودم رو سرزنش کردم
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های اولیه رو تمرین کرد. های کمکقدر پیشت جزوهخاک بر سرت آیسل، آدرینا این _

ل موندم! خدایا چرا طور توی گکردم که حاال که نیاز دارم اینخوام بدونم چه غ*لطی میمی

 هیچی یادم نمیاد؟

یهو یه چیزی توی ذهنم جرقه زد. هایکا رو جا به جا کردم و تا های پیراهنم رو باز کردم و 

ی بزرگش رو چندتا کردم و باشدت روی زخمش فشردم که پایینش رو به زور پاره کردم. تیکه

سرم رو توی گ*ردنش فرو خونش تا حدودی بند بیاد. هایکا رو م*حکم تو بغلم فشردم و 

 :هق باهاش شروع به صحبت کردمم گرفت و با هقکردم. گریه

دونم که خوام بشناسمش، میهایکا تو رو خدا زنده بمون. من... من با تو یه حسی دارم که می _

دم یواشکی دوست داشته باشم. آخه حسم به تو شی؛ ولی قول میهیچ وقت عاشقم نمی

 ...خوام با تو حسش کنم. تو رو خدامیدوست داشتنه، 

م رو ی صحبت نداد. یه دستی رو روی صورتم احساس کردم که گونهو گریه دیگه بهم اجازه

زده شدم و میون گریه خندیدم. سریع نگاهی به هایکا انداختم، کرد. هیجانیواش نوازش می

شد و از د*ر*د دوباره باز بود. دستم رو روی دستش گذاشتم؛ اما دستش شل چشماش نیمه

م نگه داشتم و سرم رو روی گوشش خم کردم و جور دستش رو روی گونهبیهوش شد. همین

 :براش شعری رو زمزمه کردم

با من بمان، با من بمان ای عشق جاویدان، با من بمان ای نور دو چشمان، با من بمان ای  _

 (صفائیهمیشه مهربان و با من بمان ای مونس روح و روان. )لیال

ش نشوندم و پیشونیم رو روی پیشونیش گذاشتم. صدای دویدن و ب*وسه ی آرومی رو گونه

ای باز شد و آدرینا رو از حیاط شنیدم و سرم رو بلند کردم. پشت بندش در به طرز وحشیانه

توی چهارچوب در جا گرفت. دستش رو روی دهنش گذاشت و پر از حیرت شروع به گریه کرد، 

 :ش زدمبا گریه صدا

 !آدرینا جونم _
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 .دوید طرفم و سرم رو توی بغلش گرفت

دونی چقدر دونی چقدر گریه کردم آیسل، نمیای جانم، ای جانم، آیسل آجی تو خوبی؟ نمی _

 خوابت رو دیدم، نکنه اینم خوابه؟

نه آدری خواب نیستی؛ ولی وقت برای صحبت هست، االن یکی شدید به کمکت نیاز داره تا  _

 .گیش ادامه بدهبه زند

 .و به هایکای بیهوش توی بغلم اشاره کردم، سریع اشکاش رو پاک کرد

ی اول جون این آقا تو درست میگی؛ ولی یه توضیح طوالنی به من بدهکاری؛ اما در وهله _

 .ترهمهم

 .و به آشوب که پشت سرم ایستاده بود اشاره کرد

 .تخت بذار آهای آقا غوله، بیا و دوستت رو بلند کن و روی _

ها باال بردیم. بعد از آشوب تند اومد و با هم زیر ب*غ*ل هایکا رو گرفتیم و به زور از پله

م رسیدن به اتاق داخل شدیم و هایکا رو روی تخت خوابوندیم. آدرینا دستش رو روی شونه

 .گذاشت

کر*دن پوستشم آیسل بهتره تو اینجا نباشی؛ چون باید گلوله رو دربیارم و مجبور به پ*اره  _

 .و تو طاقت دیدنش رو نداری

 باشه؛ اما وسایل چی؟ _

 .برگشت و به پالستیک توی دست آشوب اشاره کرد

 .ی وسایل مورد نیاز رو بخرهتوی راه اومدن این آقا رو فرستادم تا همه _

رفتم خیالم راحت شد و از اتاق بیرون زدم. پشت اتاق دعاگو به انتظار ایستادم. به سمت دیوار 

و بهش تکیه دادم، زانوهام دیگه توان ایستادن نداشتن که خودم رو سُر دادم و روی زمین 

دونم نشستم. زانوهام روجمع کردم و سرم رو روی زانوهام گذاشتم و چشمام رو بستم. نمی

 .چند دقیقه گذشت که با صدای در از جا پریدم و به آدرینا نگاه کردم

 ربیاری؟چی شد؟ تونستی گلوله رو د _
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 :آورد جوابم رو دادهای خونیش رو درمیجور که دستکشهمین

آره، فعال وضعیتش پایداره؛ ولی چون خیلی خ*ون از دست داده امکان داره یک الی دو روز - 

 .بیهوش باشه

 آشوب کجاست؟- 

 .لباش رو جمع کرد و حالت تخسی به خودش گرفت

 .وندست، داخل پیش دوستش ماگه منظورت آقا غوله _

 .ش رو پوکر فیس کردبعد چهره

تونه قدر باهوشی؟! مگه ندیدی که با من توی اتاق بود، به نظرت کجا میآخه تو چرا این _

 !باشه؟

 :مظلومانه جوابش رو دادم

 .فکر کردم وقتی حواسم نبوده، جایی رفته _

 .هاش شدید توی هم رفتیهو دیدم اخم

من بدهکاری. این چند روز چی بهت گذشته؟ من خیلی آیسل تو یه توضیح تپل و طوالنی به  _

ت کنم؛ ولی وقتی قضیه رو خواستم قطعه قطعهنگرانت بودم، گرچه وقتی قرار رو پیچوندی می

 .دونی چی بهم گذشته؟ داغون شدم آیسلشنیدم فکر کردم بالیی سرت اومده، می

 .دستش رو م*حکم گرفتم

 .مفصل توضیح بدم چی شده دونم آجی، ببخشید. بریم پایین تامی _

 .ها دست تو دست هم پایین اومدیم و روی مبل نشستیم، تا خواستم شروع کنم نذاشتاز پله

کاری کنی رو از سرت بیرون ای به من دروغ بگی و بخوای بپیچونی و پنهانفکر این که ذره _

 .کن

 .گممطمئن باش که حقیقت رو بهت می _

 :نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم
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 ...خب قضیه از اینجا شروع شد که _

شد و دستاش رو م*حکم روی هاش گردتر میاومد چشمای که از دهنم درمیبا هر کلمه

 .داد تا این که با تمام شدن حرفم از جا بلند شدی مبل فشار میدسته

کنم، میدونستم دارم یه قاتل رو درمان ریم. اگه میجا میبلند شو آیسل، همین االن از این _

 .زدم پلیس تا بیاد حسابش رو برسهبه جای درمان زنگ می

 .بلند شدم و دستش رو گرفتم

 .نه آدرینا، من بهشون مدیونم. اگه هایکا نبود االن تو چ*ن*گ روهان بودم _

 .دستم رو پس زد

شون بوده تو رو از خطر حفظ کنن. آدم که الکی خودت رو بهشون مدیون نکن، وظیفه _

 رو هم که دزدیدن، زندگیت رو هم جهنم کردن، بعد این کار رو هم برات نکنن؟ کشتن، تو

 ...اما آدرینا _

ها توی یه خونه بمونی. آدرینا بی آدرینا، همین که گفتم، دیگه یه لحظه هم نباید با این قاتل _

معلوم ای باشی که خوای توی یه خونهدادی چرا میدِ آیسل تو که به حالل و حرومی اهمیت می

 کشی به دست اومده؟نیست نونش حالله یا اونم با آدم

 .کش نیستیم، راژور حقش مردن بودما آدم _

 .با صدای آشوب برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم

 .آشوب! من متاسفم _

 .ی نه تکون دادسری به نشانه

مردن بود،  گیم قاتل نیستیم؛ ولی اونی که کشتیم حقشگه. نمینه آیسل دوستت درست می _

مون بود که تو رو از دست روهان نجات گه، ما در برابر دردی که بهت دادیم وظیفهو راست می

ها باز شد بهتره ها پیش اومد و پای شما هم به این داستانبدیم؛ اما حاال که این صحبت

 .جا رسیدیمحقیقت پشت این ماجرا رو بگم، تا بدونید چی شد که به این

ی کنجکاویش روی مرز صد بود سریع نشست. منم نشستم و منتظر ال درجهآدرینا که اصو
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 .شدم بشنوم سرگذشت کسی رو که دنیام رو عوض کرده

 :آشوب نفس عمیقی کشید و شروع کرد

ها رو تنهایی گذروندم تا به سن سیزده من از وقتی یادم میاد توی پرورشگاه بودم، سال _

ی جدید قراره بیاد. حس عجیبی داشتم، انگار از یه بچهسالگی رسیدم. یه روز خبر پیچید که 

ی جدید گره خورده. تا روزی که برای اولین دونستم که سرنوشتم با این بچهاعماق وجودم می

زد. های سرد و یخی که نفرت و خشم توشون موج میبار دیدمش. یه پسر زیبا با چشم

ای بود که کاری به کارم ون اولین بچهدونستم چرا اینجاست؛ ولی همیشه پیشش بودم؛ چنمی

نداشت. تا این که یه روز که طبق معمول گیر چند تا زورگو افتادم برای اولین بار دیدم که 

پشتم ایستاد و ازم دفاع کرد و مثل آبِ خوردن حقشون رو کف دستشون گذاشت. دیگه 

جرات بدم و اسمش  ای برای من شد که مثل چسب بهش بچسبم و یه روز به خودمهمین بهانه

ایه که همیشه دونستم هایکا همون خانوادهرو بپرسم. وقتی بهم گفت اسمم هایکاست، می

ای که هرگز نداشتم و حاال کم کم داشتم اون رو به دست می کشیدم، خانوادهحسرتش رو می

 .آوردم

 :یکم مکث کرد و ادامه داد

بود که انگار یه چیزی همیشه عذابش  العاده خشمگیناما هایکا عادی نبود، یه پسر فوق _

زد که خودش رو خالی هاش رو به دیوارهای پرورشگاه میاومد مشتداد و وقتی یادش میمی

هاش رو پانسمان کنم. اون تر همیشه آماده بودم که دستکنه و من مثل یه برادر کوچیک

ز این ماجرا نداشتم، زد. من بچه بودم و درکی اپرید و با خودش حرف میهرشب از خواب می

به خاطر همین بود که ازش دلیل این حالش رو پرسیدم، و در کمال ناباوری برام تعریف کرد. 

ی ثروتمندی بوده، پدرش مرد خوبی بوده؛ اما پدرش سر یه پروژه با چهار نفر هایکا از خانواده

کثیفی رو اداره شه که بفهمه این چهار نفر تشکیالت خوره و این سرآغازی میبه مشکل می

االصل یعنی پدر هایکا کنن و فهمیدن این اطالعات باعث دادن حکم قتل کارن تهرانیمی

جور کشن و اونرحمی پدر هایکا رو میکنن و در کمال بیشون حمله میشه. یه روز به خونهمی
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بکشن و  کرده که اون رو جای پسرشها التماس میکرد مادرش به اونکه هایکا برام تعریف می

 .دنترین کار ممکن رو انجام میها کثیفبه پسرش کاری نداشته باشن؛ ولی اون

ش رو بگه؛ ولی آدرینا قربونش برم یه و دیگه ادامه نداد. خجالت کشیدم که ازش بخوام بقیه

 .جو خجالت تو وجود این بشر نیست

 .ش رو بگوخب بقیه _

درهم، طوری که انگار گفتنش خیلی عذابش  هاینگاهی به آدرینا کرد و با اخمآشوب نیم

 :داد، ادامه دادمی

شه که اون چهار نفر حیوون شن و ی زیبایی داره و همین براش یه مشکل میهایکا چهره _

 .بهش حمله کنن

 .مون گذاشتیممون رو روی دهنمن و آدرینا یه هین بلند کشیدیم و دست

کردن؛ اما چه میبه و چهرو پ*اره کر*دن و به فهمیدم چرا پیراهنمگفت من نمیهایکا می _

ش ی س*ی*نهها هم به کتف و قفسهیهو فهمیده قضیه از چه قراره، بهشون حمله کرده و اون

بندش مادرش رو هم کشتن. آیسل، هایکا شاهد تمام این وقایع بوده تیر شلیک کردن و پشت

جایی که شانس باهاش یار بوده، اونتک لحظاتش رو برات تعریف کنه؛ اما از تونه تکو می

دن و نوید زندگی دوباره رو به هایکا ها که شک کرده بودن به پلیس اطالع میهمسایه

فرستنش و همین کشن و به پرورشگاه میش ارث کالن پدرش رو باال میبخشن؛ اما خانوادهمی

و زندگیش رو شنیدم هاش دیدم شه. وقتی انتقام رو توی چشمسبب آشنایی من با هایکا می

 .قسم خوردم توی این انتقام پشتش باشم و مثل یه برادر واقعی حمایتش کنم

شباهت به من و آدرینا توی یه شوک عمیق فرو رفته بودیم و من از این همه دردی که بی

 :ریختم؛ اما آشوب ادامه داد و با لحن قاطع گفتدردهای من نبود اشک می

شه. ذارم؛ چون امنیت آیسل فقط پیش ما تامین میببری من نمی حاال اگه بخوای آیسل رو _

 .کنیمدقتی شد؛ ولی من و هایکا ازش حفاظت و حمایت میگرچه امروز یکم بی
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 :داد که به ز*ب*ون آوردمشاما من فقط یه چیز فجیح تو ذهنم جوالن می

 !نگو که راژور یکی از اون چهارتا بوده _

 .ای عصبی کردمتکون داد. خنده ی تاییدآشوب سری به نشونه

کنم و نون حالل کردم که دارم با شرافت کار میبه ، این همه به خودم افتخار میبه، بهبه _

حروم بوده. واقعا خاک تو سرم اندرکردم که نونش حرومی کسی کار میخورم، نگو تو خونهمی

 .کنن

 .و یکی م*حکم تو سرم زدم. آدرینا دستم رو گرفت

دونستی چی کارست. اون آیسل خودت رو کنترل کن و الکی عصبی نشو. تو که نمی اِ _

کرد که همچین آدمی قدر تمیز خودش رو مبرا کرده بود که هیچ کس فکرش رو هم نمیاون

 .باشه

 .مان از جاش بلند شدزو هم

دوم جونته  تره و مهم برای من اول جونته،جا امنگه جای تو اینرم، آشوب درست میمن می _

و سوم غذا و جای خوابته و مورد سوم تا حدی حله. در حدی که بدونم آیا درآمدشون از راه 

 .حالل میاد یا حروم

 .آشوب میون حرفش پرید

مطمئن باش که حالله. هایکا وقتی که به سن قانونی رسید و از پرورشگاه بیرون اومدیم،  _

العادش یه شرکت حالل گرفت و با هوش فوقهمشون رو به صالبه کشید و ارث پدریش رو پس 

 .تاسیس کرد که خدا رو شکر تا االن خیلی موفق بوده

 .زمان موهاش رو هم مرتب کردآدرینا نفس راحتی کشید و لبخند زد و هم

رم، حواست به خودت باشه و هروقت احساس پس دیگه مطمئن شدم. آیسل من دارم می _

دونی که همیشه آرزوم بوده که باهام بهم زنگ بزن. می جا بمونیخوای اینکردی دیگه نمی

 .زندگی کنی

 .بغلش کردم و م*حکم فشارش دادم
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 .باشه آدرینا جونم، تو هم حواست به خودت باشه و گاهی هم بهم سر بزن _

م گذاشت و ازم جدا شد و به سمت در ورودی رفت. به سمت آشوب ب*وسه ای رو گونه

 .ره. تعجب کردمبرگشتم؛ اما دیدم داره می

 ری؟آشوب کجا داری می _

 :رفت جوابم رو دادطور که با عجله میهمین

جا اومده و االن هم خطرناکه که خوام دوستت رو برسونم. این همه راه رو به خاطر ما اینمی _

 .بخواد تنها بره

و پشت سر آدرینا بیرون رفت و در رو پشت سرش بست. نگاهی به وضع افتضاح خونه 

های سوراخ سوراخ شده، روی دیوارها هم جای گلوله و انداختم. شیشه های خردشده، پر*ده

 .زمین پر از خ*ون بود

برام عجیب بود آدرینا هیچ سوالی از این بابت نکرد. شاید آشوب از قبل براش تعریف کرده 

و بهش گفته کرد. شاید یه چیزای کوتاهی رقدر تعجب نمیدونست که اینبوده؛ اما نه اگه می

 :خیالی باال انداختم و خطاب با خودم صحبت کردمی بیهام رو به نشونهبود. شونه

 .خب آیسل خانوم، وقت تمیز کردن این آشفته بازاره _

 .ای کردم و با یه یا علی به جون خونه افتادمزمان موهام رو باالی سرم گوجهو هم

نگاه کردم که مرتب شده بود. هر کی این  هوف خدایا باالخره تمام شد. با تحسین به خونه

ای با ها رو حرفهخونه رو دیزاین کرده خیلی باسلیقه بوده؛ چون چنان طیف سرد و گرم رنگ

ای های سرمهی تمام پارکت براق فقط مبل کرمی با کوسنهم ترکیب کرده که توی خونه

ای قهوه-ی سلطنتی هم کرمهاتونه بدرخشه و اون همین مبل رو به کار برده. حتی پر*دهمی

های طالیی کنار ها هم از جنس پارکت بودن و میلهها دادم که اونهستن. نگاهم رو به پله

ها در اون قرار رسید که زیباترین اتاقها به راهرویی میها جذابیت زیادی داشت و اون پلهپله

 .ای هایکافیروزه-داشت، مثل اتاق یاسی رنگ من و اتاق مشکی
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ی پر از آب برداشتم و ین افکار بیرون اومدم و به سمت آشپزخونه رفتم. یه دستمال و کاسهاز ا

به سمت اتاق هایکا حرکت کردم. داخل اتاقش شدم و کنارش روی تخت نشستم. به صورت 

ش نگاه کردم. آروم دستمال رو توی آب زدم و خیلی لطیف روی صورت زیباش که رنگ پریده

ست. به روح لطیفش زخم زدن و اون رو به دنیای من خیلی زجر کشیده خونی بود کشیدم. مرد

 .این دنیای پر از د*ر*د و خ*ون دعوت کردن

 !آیسل _

 .به سمت در برگشتم و آشوب رو دیدم

 ببخشید آشوب، حواسم نبود. کی اومدی؟ _

 .هاش نشستیه لبخند لطیف پر از مهربونی روی ل*ب

دم. بیا غذا از بیرون گرفتم. واقعا مرسی که خونه رو تمیز شه که رسیای مییه چند دقیقه _

 .فرستم که به وضع خونه رسیدگی کننکردی، فردا چند نفر رو می

 :شدم جوابش رو دادمطور که بلند میهمین

 .کنی، واقعا وضع خونه افتضاح شده و نیاز به ترمیم دارهکار خوبی می _

 .وم بستمو پشت سرش از اتاق خارج شدم و در رو آر

 آیسل به نظرت هایکا کی به هوش میاد؟ _

 .پوف کوتاهی کشیدم

هوشه. شاید فردا به هوش بیاد، شاید هم دوروز دیگه، گفت یک الی دو روز بیآدرینا می _

 معلوم نیست. چطور؟

 .نگران به طرفم برگشت

شون کسی حریفهوشه و دیگه من نگرانم آیسل. اگر بخوان فردا با علم به این که هایکا بی _

تونم از تو و هایکا محافظت کنم؛ ولی قسم خوردم با شه حمله کنن، من به تنهایی نمینمی

 .شون کنم، خدا کنه هایکا زودتر به هوش بیادخاک یکسان

 :نگران زمزمه کردم
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 .خدا کنه _

 .ها پایین اومدیم و روی مبل نشستیم. با صدای آشوب بهش نگاه کردمآروم ازپله

ای دارم که برام کنم که حاال خانوادهمن خانواده نداشتم؛ ولی با تو و هایکا حس میآیسل  _

بینم خوام، یا وقتی میام خونه میگم چه غذایی میزنم و میمهم باشن. وقتی بهت زنگ می

بینم یه کسی هست که منتظر من و هایکا باشه، باهام بخنده و روزهام رو شاد کنه، وقتی می

فهمم کنه، میکه حواسش بهم هست و مثل سایه بهم وصله و از خطرها دورم میبرادری دارم 

کنم این خانواده رو حفظ کنم تا که حاال اون خانواده رو دارم. آیسل تا آخرین لحظه سعی می

گردم. همیشه بتونم در کنارشون بخندم و زندگی کنم. من تنها بودم و دیگه به تنهایی برنمی

ام رو تنهایی سر کنم و تنهایی روزهام رو بگذرونم. هرگز به اون روزهای هخوام دیگه شبنمی

 .گردمسیاه و پر از تنهایی برنمی

 .هام جمع شده بود و زبونم عاجز از گفتن چیزی بوداز این همه احساس اشک توی چشم

مروز حاال زیاد وارد مسائل احساسی و فاز افسردگی نشیم، زود غذات رو بخور و برو بخواب. ا _

 .خیلی سختی کشیدی و بدنت واقعا به استراحت نیاز داره

 .و غذام رو جلوم کشید و خودش هم شروع به خوردن کرد. یهو یه چیزی یادم اومد

 ها چی شدن؟ ازشون کشته هم شد؟راستی محافظ _

نه خدا رو شکر، فقط دوتاشون زخمی شدن که فرستادمشون رفتن. واقعا به استراحت نیاز  _

ها دونی آیسل من قبال به محافظهاشون دیدن. میچون امروز مرگ رو جلوی چشم دارن؛

شه؛ ولی ای دارن که منتظرشونه و نگرانشون میدیدم که خانوادهشد؛ چون میحسودیم می

من و هایکا هیچ کس رو توی خونه نداشتیم که منتظرمون باشه و نگرانمون بشه. ما فقط هم رو 

ودیم نشد و خیلی خوشحال بودم؛ چون حاال یه خانواده دارم که نگرانم داشتیم؛ اما امروز حس

باشن و بهم اهمیت ب*دن. عالوه بر برادر حاال یه خواهر هم دارم که باید حواسم بهش باشه؛ 

چون تو شرایط سختی بوده و نیاز به این داره که حمایت شه. اون روی من یه حس برادری 

 .دهمش باهامون خوبه و بهمون اهمیت میم*حکم داره و با این که دزدیدی
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 :لبخند زدم و لپش رو م*حکم کشیدم

خانواده بودن رو چشیدیم، وقتی با همیم به همدیگه ای جانم! آشوب ماهایی که طعم بی _

بینم یه خانواده دارم که باید براشون غذا درست کنم دیم. وقتی که میحس خانواده بودن می

کنن، وقتی که ازم محافظت میان بخورن و سر میز باهام شوخی میتا وقتی که خسته از کار 

بینم از کنن، وقتی که یکیشون با این که مغروره؛ ولی میکنن و سر جونشون ریسک میمی

گرده و زنه و وقتی از شرکت میاد با نگاهش دنبال من میخوردن غذای من لبخند محوی می

شنوم که شه و یواشکی میم که خیالش راحت میشه میبینوقتی از سالم بودن من مطمئن می

کنه که اگه شون رو جمع کنن و از من مراقبت کنن و تهدیدشون میگه حواسها میبه محافظ

کنه و همیشه باهام کشدشون، و اون یکی با من مثل خواهرش رفتار میبالیی سرم بیاد، می

دونم حاال زنم؛ چون میابم لبخند میخوام بخوکنه، زمانی که میخنده و دنیام رو شاد میمی

ها ی با اونشون باشم و از هر لحظهها انتظار، یه خانواده دارم که باید نگران حالبعد از سال

 .بودن ل*ذت ببرم

 .لبخند شادی زد و دستی به موهام کشید

عنوان  ترین خواهر دنیایی؛ ولی برای هایکا یهدونی آیسل، تو برای من بهترین و مهربونمی _

دونم شاید االن منظور من رو درست نفهمی؛ ولی قراره زندگیِ یه نفر دیگه خواهی داشت. می

رو بدجوری دگرگون کنی و توی دنیای سیاهش مثل ماه بدرخشی و زندگیش رو روشن کنی. 

 .شبت به خیر

و بلند شد و رفت. منم بدون فکر کردن به منظور حرفش از جام بلند شدم و به سمت 

ها رو انداختم و صورت خونیم رو شستم و بعد از خشک کردن صورتم با خونه رفتم، ظرفآشپز

 .دستمال، اون رو توی سطل انداختم. از آشپزخونه بیرون اومدم و به سمت اتاقم حرکت کردم

وارد اتاقم شدم و موهام رو باز کردم و روی تخت دراز کشیدم؛ ولی با صدای در از جا پریدم. به 

 .های خمار به آشوب نگاه کردمتم و با چشمسمت در رف

 چی شده آشوب؟ اتفاقی افتاده؟ _
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 :داد، حرفش رو زدزمان که چند تا پالستیک دستم میش گرفت و هماز حالتم خنده

 .ها مال توئه که امروز فرصت نشد بهت بدمشوننه چیزی نشده. بیا این لباس _

فردا سپردم و روی تخت دراز کشیدم. این بار ها رو به با تشکری که کردم رفت. دیدن لباس

 .خواب عمیقی سراغم اومد و من رو به دنیای پر از آرامش خودش دعوت کرد

 

 :هایکا

ای کردم، د*ر*د تمام هام رو آروم باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم. از د*ر*د نالهچشم

 .وجودم رو احاطه کرده بود

 :ا زدمبا صدای گرفته و آروم آشوب رو صد

 آشوب؟ _

 :طبیعتا جوابی نداد، این بار ولومی به صدام دادم و بلندتر صداش زدم

 آشوب؟ _

های خمار و ای باز شد و آشوب با چشمهنوز چند دقیقه نگذشته بود که در به طرز وحشیانه

ی بر*هنه توی چهارچوب در جا گرفت. موهای ژولیده، با شلوارک باب اسفنجی و باالتنه

هایی که نم اشک توشون برق شوک بهم انداخت و به سمتم هجوم آورد و با چشم نگاهی با

 .ی بلندی کردم که فهمید و سریع ازم جدا شدزد م*حکم بغلم کرد. از د*ر*د نالهمی

ت نیست ببخشید داداش حواسم نبود. خوبی؟ اگه دردت زیاده بگو تا مسکن بیارم، گشنه _

 غذا بیارم؟

 .پرسید که بین حرفش پریدمل میطور رگباری سواهمین

 هایی افتاد؟آشوب بعد از اینکه بیهوش شدم چه اتفاق _

شنیدم، ای که از دهنش میآشوب نفس عمیقی کشید و شروع به صحبت کرد. با هر کلمه

العاده معصوم بود و من با کردم. پس جونم رو مدیون دختری بودم که فوقبیشتر تعجب می

. نکنه توی تصمیمم مردد بشم و دل ببندم به این دختر معصوم؟ سرم رحمی دزدیده بودمشبی
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 .رو تکون دادم، نه نه، نباید این اتفاق بیوفته

 :سریع حواسم رو به آشوب دادم و پرسیدم

 ای از ما نگه؟اون دختره، آدرینا، باهاش اتمام حجت کردی که کلمه _

 :پرسیدمزده شد. ازش هاش رو پایین انداخت و خجالتدیدم چشم

 چی توی نگاهته آشوب؟ باز چه دسته گلی به آب دادی؟ _

 :مِن کرد و حرفش رو زدمِن

اِم، راستش مجبور شدم یه چیزهایی براش تعریف کنم که رضایت بده که جای آیسل پیش  _

 .ما امنه

 .خیالم راحت شد

دش زندگی آیسل برفهمه که اگه میطور میی کاره. ایناشکالی نداره، یکم اطالعات الزمه _

 .گرفتتوسط روهان تحت الشعاع قرار می

 :زده شد و بین حرفم پریددیدم بیشتر خجالت

 .مون رو براشون گفتمنه راستش من گذشته _

 :حیرت کردم و بلند داد زدم

 !چی کار کردی؟ _

هایکا باور کن مجبور شدم. دوستش، آدرینا، به هیچ صراطی مستقیم نبود و ما رو قاتل  _

 .دونستمی

 :اعصابم خورد شد و بهش توپیدم

رفتی با خودت فکر کردی گفتی چی کار کنم، چی کار نکنم، بعد به این نتیجه رسیدی که  _

 هاشون بذاری؟ی من رو صاف توی دستگذشته

 :سرش رو پایین انداخت و گفت

 .متاسفم، فقط همین راه بود که متقاعدش کنم _
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کردم، اصال دوست نداشتم شرمنده ببینمش به خاطر نفس عمیقی کشیدم و خودم رو آروم 

 .همین بحث رو عوض کردم

 .فهمید که قضیه چیهشه کاریش کرد. آخرش که آیسل باید میحاال کاریه که شده، نمی _

 :دیدم که آشوب سرش رو باال آورد و خیالش راحت شد، پس حرفم رو ادامه دادم

 .الی شمال نقل مکان کنیمو در مورد خونه، باید یه چند روزی به وی _

 :سوالی نگاهم کرد و حرفش رو زد

فرستادم که به وضع خونه رسیدگی برای چی باید همچین کاری کنیم؟ فردا یه نفر رو می _

 .کنه

 :هام رو توی هم کشیدم و براش توضیح دادمکمی خودم رو جا به جا کردم و از د*ر*د اخم

ت کنم و یه نقشه بکشم. حاال که روهان جرعت آشوب من نیاز دارم که چند روز استراح _

تونه باشه. کسی رو که بخواد کرده پا توی قلمروی گرگ بذاره، پس حکمش جز مرگ نمی

دست تو قلمروی من ببره و خواستار داشتن یکی از اعضای این خونه باشه، با خاک یکسان 

 .کنممی

با صدای م*حکم حرفش رو  آشوب دستش رو روی شونه ی سالمم گذاشت و کمی فشار داد و

 :زد

درسته داداش. تا آخرش همراهتم و پشتت ایستادم تا اون کسایی که آیسل، یکی از اعضای  _

ها نیاز دارن که بفهمن پا تو قلمروی ما مون، رو خواستن رو سر جاشون بنشونم. اونخانواده

 .گذاشتن، حکمش مرگه

 :قراریم رو حس کرد، گفتشوب که بییکم توی گفتن حرفم مردد بودم و تردید داشتم. آ

 کنی و تردید داری؟خوای بگی که این طور دو دوتا چهار تا میچی شده هایکا؟ چی می _

 :کمی گلوم رو صاف کردم و دستی توی موهام کشیدم و در نهایت حرفم رو زدم

 چیزه، حاال آیسل خوبه؟ کجاست، ندیدمش؟ _

نشست. اخمام رو توی هم کشیدم و با تشر های آشوب دیدم یه لبخند شیطون روی ل*ب
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 :صداش زدم

 !آشوب _

 :ی تسلیم باال برد و گفتدستاش رو به نشونه

قدر زود آتیشی شدی! در مورد آیسل هم، ببخشید داداش، من که چیزی نگفتم که این _

بدبخت امروز هم جور تو رو کشید و هم خونه رو تمیز کرد. بنده خدا از خستگی هالک شده 

. جوری درگیر تو و خونه شده بود که وقت نکرده بود حتی صورتش رو که خونی شده بود بود

 .بشوره

 .از جا پریدم

 چی گفتی؟ صورتش خونی شده بود؟ یعنی صدمه دیده؟ _

 :ی ل*بش نشست و گفتآشوب که از تغییر حالت من تعجب کرده بود و یه لبخند ریز گوشه

رو با کسی اشتباه گرفته بودی که وقتی تو بغلش یکم نه صدمه ندیده؛ ولی انگار تو اون  _

هوشیار شدی، صورتش رو نوازش کردی. البته خودش که چیزی نگفت؛ ولی من خودم فهمیدم 

 .که یکی هوس نوازش به سرش زده

 :ترین وجه ممکن بحث رو عوض کردمبه ناشیانه

 .شه یه مسکن برام بیارکشه، اگه میآشوب زخمم خیلی تیر می _

مید که خواستم بحث رو عوض کنم که ریز ریز خندید. سمتم اومد و کمکم کرد که دراز فه

بکشم و رفت تا مسکن رو بیاره. بعد از اینکه برگشت و مسکن رو بهم داد، روم خم شد و 

 :ای روی پیشونیم گذاشت و آروم زمزمه کردب*وسه

عادت کردم که همیشه تو رو های زندگیم بی تو خیلی سستن، من داداش زود خوب شو. پایه _

 .در کنارم داشته باشم

هام جا گرفت و آروم دستاش رو گرفتم و فشاری بهشون دادم. موهام لبخند مهربونی رو ل*ب

رو نوازش کرد و بلند شد و به سمت در رفت و بعد از بیرون رفتن، آروم پشت سرش در رو 

د و بیشتر از هر کسی اون رو شبست. بودن آشوب توی زندگیم یه نوع افتخار محسوب می
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دونستم چرا؛ اما دوست داشتم، و در مورد آیسل، اون دختر برام مهم شده بود و نمی

خواد این دختر رو خواستم که همیشه اون رو پیش خودمون داشته باشیم. عجیب دلم میمی

 .برای خودم داشته باشم

زنم، وگرنه من که اد دارم توهم میای کردم و چشمام رو بستم، فکر کنم از د*ر*د زیتک خنده

خواستم. قرار بود هیچ کس رو توی زندگی سیاهم وارد نکنم؛ ولی عجیب این دختر رو می

 .کم اثر کرد و من رو به یه خواب عمیق دعوت کردمسکن کم

 :آیسل

ی در زدن از خواب پریدم و به سمت در هجوم بردم،.تا در رو باز کردم و با صدای وحشیانه

 :ی آشوب رو دیدم، با نگرانی پرسیدمچهره

 ها در میزنی؟ هایکا چیزیش شده؟چته آشوب؟ چرا مثل دیوونه _

رقصوند. دیگه واقعا داد و من رو میطور هم قر میدستم رو گرفت و دور اتاق چرخوند و همین

 .نگرانش شدم

 .کنیآشوب چیزی شده؟ دیگه واقعا داری نگرانم می _

 :م*حکم با کف دست روی پیشونیش کوبید و جوابم رو دادانگار یادش اومد که 

 !رفت؟! هایکا به هوش اومددیدی داشت یادم می _

 :خوشحالی بهم هجوم آورد و با خنده گفتم

 چی؟ _

 .زد دوباره حرفش رو تکرار کردخندید و دور اتاق با من چرخ میجور که میهمین

 .آیسل داداشم به هوش اومد _

 :با خنده گفتم

قدر مونه، چطور اینها بیهوش میکردم بیشتر از اینای جانم! خب خدا رو شکر؛ ولی فکر می _

 زود به هوش اومد؟
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 :هام نگاه کرد و حرفش رو زدایستاد و توی چشم

هایکا خیلی قویه و این چیزها اون رو از پا درنمیاره. به خاطر همین زود به هوش اومد؛ چون  _

 .ده و استایلش به زیاد ضعیف بودن عادت ندارهبدنش به قوی بودن عادت کر

 :رفتم جواب دادمطور که میبرگشتم و به سمت در رفتم و سوال آشوب رو همین

 ری؟کجا می _

 .رم یه چیزی درست کنم که وقتی بیدار شد بخورهمی _

 :ی آشوب رو شنیدم و پشت بندش حرفش رو زداز در بیرون رفتم و صدای تک خنده

 .اییی تو یه فرشتهیعنی خدا _

ها رو پایین اومدم و وارد آشپزخونه شدم و شروع به درست کردن سوپ کردم. با صدای پله

هایی که شنیدم برگشتم، آشوب بود. یه سوالی ذهنم رو خیلی مشغول کرده بود و با قدم

 :تردید ازش پرسیدم

رسه؛ ولی شون به من نمیستدونن هایکا تا زمانی که زنده باشه، دها با این که میچرا اون _

باز هم حمله کردن؛ ولی تا هایکا تیر خورد دیگه حمله رو ادامه ندادن؟ یه چیزی این وسط 

 !درست نیست

یهو یه چیزی تو ذهنم جرقه زد و یه هین بلند کشیدم. نگران به آشوب نگاه کردم و آشوب 

 :انگار خودش هم فهمیده باشه، آروم زمزمه کرد

شون رو تموم کنن. همون اول هم گ*ردن تا کار نیمه تمومپس دوباره برمیدرسته آیسل،  _

شون به تو خواستن هایکا رو از سر راه بردارن تا دستقصدشون هایکا بوده نه تو. اول می

 .برسه

 .زمان با تمام شدن حرفش با صدای بلندی که اومد از جا پریدم و رو به آشوب کردمهم

 افته؟قی میآشوب باز داره چه اتفا _

زمان به هم انداختیم، انگار هر دو به یه چیز فکر کردیم که من به صبر کن ببینم! نگاهی هم

 :ز*ب*ون آوردمش
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 .رنها اول سراغ اون میترین مسکن خوابه و اونهایکا االن با قوی _

 :نگاهی توام با نگرانی به آشوب انداختم و پرسیدم

 چقدر وقت داریم؟ _

 :انداخت و جواب دادنگاهی بهم 

 .کمتر از نیم ساعت _

 تونیم هایکا رو نجات بدیم؟نقشه چیه؟ چطور می _

 :نگاهش مردد شد، انگار توی گفتن حرفی مشکل داشت. راحتش کردم و گفتم

 .گذرهخوای بگی؟ زود بگو چون وقت داره میآشوب چی می _

اگه نتونی انجامش بدی یا من  یه نقشه دارم؛ ولی تو توی این نقشه، نقش اساسی داری و _

 .میریموفق نشم همراه با هایکا می

تونن توی شرایط سخت از مردها هم راستش یکم ترسیدم؛ ولی من یه دخترم و دخترها می

 .تر بشنقوی

 .باشه، نقشه رو توضیح بده، فقط زود _

قطع کنم تا به تو باید پیش هایکا بری و سعی کنی که بیدارش کنی. منم باید برق اصلی رو  _

این بهونه یکم برامون زمان بخرم؛ اما مشکل اینجا نیست، امکان داره به محض قطع شدن برق 

همشون هجوم بیارن سمت خونه و بگیرنت؛ ولی من باید از خونه با ماشین بیرون برم و 

ا تونم کمکت کنم؛ امیواشکی ماشین رو به در پشتی برسونم. اگه این اتفاق بیوفته دیگه نمی

کنن و ما هم به این بهونه سریع فرار کنن و بعد حمله میاگه شانس بیاریم کمی مکث می

 کنیم، فهمیدی؟می

 :سریع سرم رو تکون دادم

 .آره آره، فهمیدم _

 .خوبه، پس بدو؛ چون نقشه شروع شد _
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کردم سریع با دو از آشپزخونه بیرون زدم و به سمت اتاق هایکا دویدم. تا در اتاقش رو باز 

 :زدمسریع به طرف تخت رفتم و شروع به تکون دادنش کردم و در عین حال صداش هم می

 !هایکا، هایکا! بلند شو _

 :هاش رو با د*ر*د و خواب باز کرد و بهم نگاه کرد و با صدای بم پرسیدچشم

 کنی؟جا چی کار میچی شده آیسل؟ تو این _

 .جا خارجت کنمئه، باید زود از اینخوان بهمون حمله کنن. قصدشون کشتن تومی _

 .خیز شدنیم

تونم همشون رو باهم درو کنم، طور میگ*ردن! چه بهتر، اینها دارن برمیپس اون آشغال _

 .های هرز باید هرچه زودتر از بین برنعلف

 .جلوش رو گرفتم

ها روی سکننه هایکا االن وقت مناسبی نیست. ببین، تو تیر خورده بودی و االن به زور م _

شه و زودتر از پا پایی. تو هر چقدر هم که تالش کنی تا زمانی که زخمی باشی قدرتت نصف می

خوای؟ ولی میوفتی و اون وقت من تو چ*ن*گ اون روهان ع*و*ضی میوفتم، تو این رو می

تونی مثل یه ببر قوی اگه االن بتونی زنده بمونی و چند روز استراحت کنی، اون وقت می

 کنی؟ن حمله کنی و همشون رو از دم درو کنی. حاال چی کار میبهشو

 :هاش تحسینم کرد و گفتنگاه عمیقی بهم انداخت و با چشم

 .باشه _

و خواست بلند بشه که دستش رو گرفتم و کمکش کردم؛ ولی به محض این که روی پا ایستاد، 

*دنم فرو رفت. یه افتادکه دور ک*م*رش رو گرفتم و سرش توی گرضعف کرد و داشت می

نفس عمیق توی گر*دنم کشید و دستش رو دور ک*م*رم انداخت. قلبم لرزید. سرش رو بلند 

 .کرد و یه نگاه عجیب بهم انداخت؛ ولی زود خودش رو جمع و جور کرد

 .بهتره زودتر بریم _

ها طبق نقشه خاموش شدن؛ ولی تا خواستیم جلوتر بریم صدای شلیک راه افتادیم که چراغ
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بلند شد. هایکا من رو م*حکم روی زمین انداخت و خودش رو کنار من انداخت و دستش رو 

 :دورم حلقه کرد. رو بهش کردم و گفتم

 .طوری شه، باور کنهایکا این جزو نقشه نبود، قرار نبود این _

 :دستی روی موهام کشید و سرش رو کنار گوشم آورد و گفت

 .دونمدونم دختر، میمی _

 :گرفت و ادامه داددستم رو 

یواش بلند شو؛ ولی سر و بدنت رو پایین نگه دار تا به سمت آشپزخونه بریم. تا مکث کردن  _

 برای این که خشاب بذارن سریع بدو. نباید ناامید شیم، زندگی ما قراره تغییر کنه، فهمیدی؟

 .سرم رو تکون دادم

 .فهمیدم _

رو گرفت و شروع به دویدن به سمت و به محض این که شلیک قطع شد، هایکا دستم 

آشپزخونه کردیم، تا وارد آشپزخونه شدیم هایکا من رو کنار دیوار کشید تا تیر بهم نخوره. 

 :خودش رو به روم ایساد و توی چشمام نگاه کرد و گفت

 .خدا کنه آشوب رسیده باشه _

. به محض اینکه و من رو به سمت دری که کنار دیوار بود و به پشت ویال راه داشت، کشید

 .پامون رو بیرون گذاشتیم، آشوب با فراری زردش با سرعت کنارمون ایستاد و در رو باز کرد

 .جا ترورمون نکردنسریع بیاید باال تا همین _

سریع با هایکا سوار ماشین شدیم و آشوب پاش رو تا آخر روی گ*از فشرد. فراری با صدای 

رعت حرکت کرد. آشوب از آینه نگاهی به عقب انداخت و بلندی که داد از زمین جدا شد و با س

 :هایکا رو مخاطب قرار داد

 داداش کجا بریم؟ _

 :م گذاشت و جواب آشوب رو دادهایکا سرش رو روی شونه

 .برو سمت ویالی شمال _
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و بعد چشماش رو بست و اثرات مسکن که هنوز توی بدنش بود، اون رو به خواب فرو برد. منم 

شد، به فکر فرو رفتم و ه بیرون نگاه کردم و با موزیک آرومی که از ماشین پخش میاز پنجره ب

 .بعد از چند دقیقه سرم رو روی سر هایکا گذاشتم و به خواب عمیق و پر از آرامشی فرو رفتم

با تکون خوردن ماشین از جا پریدم و نگاهی به آشوب کردم که به جاده خیره شده بود. به 

 .ه نگاهم شد، بهم نگاه کرد و لبخند زدمحض این که متوج

 خوب خوابیدی؟ اذیتت که نکرد؟ _

 .م گذاشته بود. لبخندی زدمو با چشم به هایکا اشاره کرد که سرش رو روی شونه

 .کنه. امروز واقعا د*ر*د کشیده، حقش یه خواب راحتهنه اذیت نمی _

 .آشوب ریز ریز خندید و دوباره به هایکا اشاره کرد

کشید، باالخره یه نفر قدر راحت خوابیده. انگار اونی که داشت زجر میبینم ایناولین باره می _

 .رو برای آرامش گرفتن پیدا کرده و اونم تویی

 .از حرفش خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم

و خجالت نکش دختر! از خداش هم باشه یه فرشته مثل تو رو داشته باشه. واال تو خواهرمی  _

ی انکاره؛ دمت، باید برات تالش کنه. البته اون االن توی مرحلهها به هایکا نمیبه این سادگی

تونید در کنار هم آرامش بگیرید. اید و فقط میولی باهاش بمون آیسل. شما هر دو زجر کشیده

 .دونم تو مورد مناسبی براش هستیتوی این مدت خیلی بهت توجه کردم و شناختمت و می

 .انداختمتر میشدم و سرم رو پایینتر میگفت من سرخای که آشوب میهر کلمهبا 

شه؛ ولی فقط سرش رو یکم هایکا یه تکونی خورد. بهش نگاه کردم، فکر کردم داره بیدار می

 .م کشید و دوباره خوابش بردم تکون داد و سرش رو روی شونهروی شونه

شه به خاطر من از آرامش ندیده بودمش؛ یعنی می قدر پرگفت، هیچ وقت اینآشوب راست می

تونه با ی آرامشش بودم خوشحال بودم، چقدر از این که یه دختر میباشه؟ چقدر از اینکه مایه

ی آرامش باشه خوشحال بودم و به دختر هایی که توی وجودش داره باز هم مایهتمام زخم
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 .ی عشقم رو بهش برگردونمرفتهتونم آرامش از دست بودن خودم افتخار کردم که می

گاهی گفت، داستان ما قراره تغییر کنه، من قراره برای این پسر سنگی یه تکیههایکا راست می

هام حلقه زد. پیش خودم فکر هاش رو پیش من بیاره. اشک توی چشمها و شادیباشم که غم

یه داداش مهربون که از همه ها به دنبال خانواده بودم، حاال یکی دارم. کردم من، منی که سال

احساس و از درون پر از احساس گذره تا من رو سالم نگه داره و یه پسر به ظاهر بیچیزش می

ها انتظار حاال و غم که همه جوره روی زندگیش به خاطر من ق*مار کرده. خدا بعد از سال

ره مدیون خودش کرده، ی من قرار داده و من رو همه جوهاش رو به عنوان خانوادهبهترین بنده

 .کنمایستم و از این خانواده حفاظت میشون میپس منم به عنوان یه دختر پشت

 .با ایستادن ماشین حواسم سر جاش اومد و صدای آشوب رو شنیدم

شه هایکا رو بیدار های در رو باز کنم، تو هم اگه میشم که قفلآیسل رسیدیم، من پیاده می _

 .کن

 .هام دراومد و از د*ر*د اخمام توی هم رفته جا کردم که صدای استخونیکم خودم رو جا ب

 .باشه _

آشوب پیاده شد که در رو باز کنه، منم مشغول بیدار کردن هایکا شدم. آروم تکونش دادم و 

 :یواش صداش زدم

 .هایکا! هایکا! رسیدیم، بیدار شو _

گشت یا هنوز تو دنبال یه چیزی میهام هاش رو آروم باز کرد و بهم نگاه کرد، توی چشمچشم

کرد، جوری که تا حاال این نگاه رو ازش دونم؛ ولی خیلی قشنگ نگاهم میعالم خواب بود، نمی

 .ندیده بودم

آشوب در رو باز کرد و توی ماشین نشست. هایکا انگار که تازه به خودش اومده باشه سریع 

رد. آشوب تا متوجه نگاه هایکا شد با خنده م بلند کرد و به آشوب نگاه کسرش رو از روی شونه

 .بهش نگاه کرد و سر به سرش گذاشت

ها بدجور بهت ی بعضیبه، ببین کی بیدار شده! داداش خوب خوابیدی؟ مثل این که شونهبه _
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 .ساخته

ای به من زد و به هایکا نگاه کرد. از خجالت آب شدم و سرم رو پایین انداختم. اشارهیه نیم

نگاهی بهم کرد؛ ولی هیچی نگفت. خدا رو شکر که چیزی نگفت، وگرنه دیگه قشنگ  هایکا یه

و پشت سرش با ریموت  کردم. آشوب خیلی آروم با ماشین وارد ویال شداز خجالت سکته می

در رو بست. تا وارد پارکینگ شدیم، ایستاد و پیاده شد؛ ولی سرش رو داخل ماشین کرد و من 

 :رو مخاطب قرار داد

ی دیگه این هایکای ما رو تحمل کن تا من برم کارهای ویال رو آبجی جون یه چند دقیقه _

دونم آبجی جون که با برج زهرمار ساختن سخته؛ ولی تو گالدیاتور راست و ریست کنم. می

 .میدون باش و تحملش کن

جواب های قشنگش توی هم بود و ریز خندیدم و نگاهی به هایکا انداختم که بدجوری اخم

 :آشوب رو دادم

 !دونی کهشه زود انجامش بده؛ چون مینه بابا این چه حرفیه، فقط اگه می _

 .و با ابروهام ریز به هایکا اشاره کردم، آشوب هم حرفم رو رو هوا زد و خندید و رفت

یکم سکوت بینمون برقرار بود و زیر چشمی همدیگه رو زیر نظر داشتیم تا این که هایکا به 

 .مدحرف او

 ت خوابیده بودم؟اوم، اذیت که نشدی من روی شونه _

 !نه اذیت نشدم. ببینم تو د*ر*د نداری؟ االن خیلی وقت از مسکنت گذشته ها _

 :هاش جمع شد؛ ولی گفتش رو تکون داد و دیدم که از د*ر*د اخمیکم شونه

ها اشتباه شم. لعنتیهای هرز بی درو کردن اون علفخوام زودتر آمادهنه د*ر*د ندارم. می _

 .کردن که مال من رو خواستن

 :منظورش رو از مال نفهمیدم؛ ولی بهش گفتم

فعال این چند روز فکر این چیزا رو از سرت بیرون کن؛ چون فقط باید استراحت کنی. منم به  _
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 .ی کافی خشونت دیدم، دیگه واقعا تحمل اون همه استرس رو ندارماندازه

 .خت و یه حرف دیگه رو زدنگاه عمیقی بهم اندا

خوای؟ چون من زیر دین کسی تو جون من رو دو بار نجات دادی، چی در عوضش ازم می _

 .مونمنمی

 .خوام؛ ولی هنوز زود بود برای گفتنشدونستم که ازش چی میمی

 .گم؛ ولی بدون درخواستم از تو هم به نفع تو خواهد بود هم منفعال بهت نمی _

چیزی نگفت. نگاهی به شیشه کردم و آشوب رو دیدم که با دست عالمت کنجکاو شد؛ ولی 

 .داد که پیاده شیممی

چرخی زدم و دست هایکا رو گرفتم. به محض گرفتن دستش سریع از ماشین پیاده شدم و نیم

 .انگار برق بهش وصل کردم؛ چون جا خورد و بهم نگاه کرد، منم از در توجیح در اومدم

ها حتی قدرتمندترین نکن. درسته که خیلی قوی هستی؛ اما بعضی وقتطوری نگاهم این _

گیرن که نیاز دارن که کسی بهشون کمک کنه و تو االن توی ها هم توی موقعیتی قرار میآدم

 .همون موقعیتی

 :فکر کنم سخنرانیم طول کشید که صدای آشوب رو شنیدم که بهم گفت

 خل؟چی شده آیسل؟ مگه قصد ندارید بیاید دا _

 .سرم رو که به سمت هایکا خم کرده بودم بلند کردم و به صدام ولوم بلندی دادم

ذاره که ذاره. مثل این که غرورشون نمیخوام به هایکا کمک کنم؛ اما نمیاومدیم آشوب. می _

 .یه دختر بهشون کمک کنه

 .خب پس صبر کن تا خودم بیام کمکش کنم _

 :اب به آشوب بلند و رسا گفتتا خواستم برم، دستم رو گرفت و خط

 .خواد بیای آشوب، با آیسل میامنمی _

هام فشاری داد و یواش خودش رو از ماشین بیرون کشید. منم سریع م*حکم و بعد به دست

ایستادم و یکم برای حفظ تعادلش بهم تکیه داد. آروم شروع به حرکت کردیم. هایکا دستم رو 
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تا خواستم به سمتش برگردم که بگم دستم رو بگیره،  یکم فشرد و آروم دستم رو رها کرد.

 :م انداخت و برای توجیح بهم گفتسریع دستش رو دور شونه

 .تونم تعادلم رو حفظ کنمطوری بهتر میاین _

 .نفسم رو م*حکم بیرون دادم و یکم مکث کردم و شروع صحبت کردم

 .احت به من تکیه کنیتونی رطور راحتی مشکلی نیست. میاشکال نداره، اگه این _

ای ایجاد شد. سریع بهش نگاه کردم و با نادرترین اتفاق ممکن حس کردم توی نفسش یه وقفه

ش جوری جذاب شده بود که آدم رو روبه رو شدم. لبخند زده بود، هر چند ریز؛ ولی چهره

رودی ها بهش نگاه کنی. بینمون سکوت برقرار شد و تا زمانی که در وکرد ساعتمجبور می

مون اومد. دست هایکا رو از روی رسیدیم ادامه داشت. نگاه آشوب که بهمون افتاد سریع سمت

 .ی خودش گذاشت و رو به من کردم برداشت و روی شونهشونه

جا برم، بهتره تو همینآیسل جان امروز واقعا خسته شدی. من هایکا رو توی اتاق می _

 .استراحت کنی

 .ی آشوب برداشت و خطاب قرارمون دادوی شونهاما هایکا دستش رو از ر

ای بابا! من خوبم، الزم نیست مدام توی اتاق باشم. بهتره روی همین مبل بشینیم تا با  _

 .ای بکشیم که ما رو از شر روهان خالص کنهفکری هم یه نقشههم

 :کردهاش رو توی هم کشید و صحبت تا من و آشوب دهن باز کردیم که اعتراض کنیم، اخم

ای تعلل دیگه جایز نیست. منم قرار نیست کار خاصی انجام بدم که دیگه حرف نباشه، ذره _

برام خطرناک باشه، فقط قراره بشینم و فکر کنم. اون نامرد چیزی رو خواسته که متعلق به 

 !منه، فقط من

 ی عجیب روی ل*بش اومد. با تعجب به آشوبدیدم آشوب خوشحال نگاهش کرد و یه خنده

 :نگاه کردم و سوالم رو به ز*ب*ون آوردم

ها جونش رو گه دیگه. اونخندی آشوب؟ وا این که خنده نداره، خب راست میچرا می _
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 .خواستن که مال خودشه

 .آشوب بهم نگاه کرد و خواست جوابم رو بده که هایکا نداشت

 ...منظور هایکا _

 .ارشه یکی برام بیآشوب من مسکن الزم دارم، اگه می _

آشوب بدون این که چیزی بگه به سمت آشپزخونه رفت و با مسکن و یه لیوان آب برگشت و 

 .به هایکا داد

هایکا قرص رو توی دهنش گذاشت و یه نفس آب رو سرکشید. بعد مستقیم به سمت مبل رفت 

 .و روش نشست و خیلی ریلکس بهمون نگاه کرد

رت آشوب چرخوندم. آشوب که متوجه با تعجب بهش نگاه کردم و بعد نگاهم رو توی صو

 :نگاهم شد، بهم گفت

تره. یه جورایی راست هم میگه، هر بیا آیسل، مثل این که این آقا هایکای ما از همه آماده _

تونی خیلی راحت زندگی چی زودتر از دست روهان راحت بشی بهتره. اون وقت دیگه می

 .آرومی رو شروع کنی

 :که هایکا بین حرفش پرید

زندگی آرومی رو در کنار ما شروع کنی. الکی فکر رفتن از کنار ما رو توی ذهنت پرورش  _

 .نده

با شوک بهش نگاه کردم. به آشوب نگاه نکردم؛ ولی حتما اون هم متعجب شده دیگه! 

 .جور خیره خیره نگاهش کردم که به حرف اومدهمین

تونی نمیاد گفته باشم که می شم؛ ولی یادمچیه، چرا تعجب کردی؟ من گفتم عاشقت نمی _

ش، فکر تو رو توی خودش برم بدنی رو که فرمان دهندهعشق یکی دیگه باشی. از بین می

پرورش بده. آیسل تو محکومی، محکوم به دنیای من! امیدوارم که دیگه فهمیده باشی قراره تا 

 .آخر عمرت تویِ محدوده ی نگاه من باشی

داد. نگاهم رو به سمت آشوب چرخوندم و پلک نزدن بهم نمیمغزم هیچ فرمانی جز ایستاده و 
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خیالی باال انداخت. به سمت هایکا ش رو با بیبا حیرت بهش نگاه کردم. بهم نگاه کرد و شونه

رفت و کنارش نشست. باالخره مغزم به خودش اومد و به پاهام آالرم داد. آروم به سمت مبل 

بهش نگاه کردم. هایکا به آشوب نگاه کرد؛ اما من رو رو به روی هایکا رفتم و روش نشستم و 

 .خطاب قرار داد

قدر با خودت این اشکال نداره، این مقدار از تعجب عادیه؛ اما این چند روزی که اینجاییم این _

 .رو تکرار کن که دیگه تعجب نکنی و بدونی که باید کجا باشی

شون تمام شد، محض این که صحبت و بعد با آشوب شروع به صحبت و کشیدن نقشه کرد. به

 :خطاب به آشوب گفتم

 شه بگی سرویس بهداشتی کجاست؟گم، میآشوب می _

 .توی هر اتاقی که بری یه سرویس بهداشتی هست _

دار ی پلهبلند شدم و ازش تشکر کردم. با نگاه به پله ها آهی از اعماق سینم دراومد. انگار خونه

 .های زیادی دارهرم پلهای که میکه هر خونهتوی طالع من نقش اساسی داره 

ها هم ای استفاده شده بود، حتی پلههای کرمی و قهوهدر این خونه هم مثل همون ویال از طیف

ها کردم. های طالیی داشت. شروع به باال رفتن از پلهای با میلهمثل همون خونه پارکت قهوه

رفتم. تا باال رسیدم ها باال میو به زور از پلهداد ک*م*ر دردم تازه داشت خودش رو نشون می

جا بود انداختم. یه در وسط بود که با بقیه فرق داشت. کنجکاو نگاهی به چند تا در که اون

شدم که توش چیه، پس به سمتش رفتم و درش رو باز کردم. تا نگاهم به داخلش افتاد 

در کنار زن و مردی احتماالً پدر و  های هایکا بود کهزده شدم. کل دیوار پر از عکسهیجان

ی روی ی شادمانهمادرش بودن ایستاده بود. یه چیز توی این تصاویر واحد بود، اون هم خنده

 .های هایکا بودل*ب

ی روش رو کشیدم. عکس بزرگی از پدر و مادر هایکا ترین عکس رفتم و پارچهبه سمت بزرگ

ها شد. با صدای هایکا از جا پریدم؛ ولی نگاهم اونبود. خیلی زیبا بودن، جوری که نگاهم محو 

 .رو از روی عکس برنداشتم
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 .ها دنیای من بودنبینیشون؟ اینمی _

 .سرم رو پایین انداختم

 .متاسفم که بدون اجازه توی این اتاق اومدم _

جا کاری نیست. حاال که اینشناسی و نیاز به پنهاناشکال نداره. تو حاال دنیای من رو می _

هاست مرده. مردن که نه، توی زندگی من هستی باید با منِ واقعی آشنا شی، منی که سال

ها طمع مادرم رو بخشیدمشون؛ اما اونکردن میمون رو میکشتنش. شاید اگه طمع پول

کردن، طمع جون پدرم رو کردن، طمع شرافت من رو کردن که به هیچ کدومش نرسیدن، جز 

گن دونی آیسل، میربانی کرد که برای من و مادرم زمان بخره. میجون پدرم که خودش رو ق

شن. به خاطر همین مادرم مرگ رو به ذلت ب*دن های واقعی هیچ وقت از هم جدا نمیعاشق

خودش ترجیح داد، که خواست از شرافت پسرش دفاع کنه. کی از اون دفاع کرد؟ در نهایت 

ها بهم لبخند بزنه و بهم بگه که همه چی درست لی آخر بعد از رفتن اون آشغامرد، که لحظه

شه؛ ولی هیچ وقت نشد. هیچ شبی برای من آرامش نداشت، هیچ تولدی برام ل*ذت می

 .نداشت

هام جمع شد و بهش نگاه کردم. با هاش رو که دیدم، منم اشک توی چشماشک توی چشم

ارم داد. سرش رو توی آلودم سریع من رو توی آغوشش کشید و م*حکم فشدیدن نگاه اشک

کنه. زانو زدیم؛ اما رهام گر*دنم فرو کرد و با حس خیسی فهمیدم که داره خودش رو تخلیه می

ی آرومی که شنیدم سریع نکرد. آروم بود، روی موهاش رو آروم نوازش کردم. با صدای تقه

طرفم اومد و  کرد. بهمون میهای خیس نگاهبرگشتم. آشوب توی پادری ایستاده بود و با چشم

 :دستی روی سر هایکا کشید و خطاب قرارم داد

ها عمل کرده. همیشه براش بودن توی این ویال سخت بوده و هر وقت مثل این که مسکن _

شد. به برد و توی خودش غرق میشد تا چند روز به اتاقش پناه میپاش توی این اتاق باز می

بینم هایکا اد؛ اما آیسل این اولین باره که میخواستم دیگه به این ویال بیخاطر همین نمی
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قدر قوی بوده گیره. انگار اونذاره و توی آغوشش آرامش میدردهاش رو با یکی به اشتراک می

های تو پیدا که دیگه خسته شده و حاال دلش کمی نرمش خواسته که اون لطافت رو با نفس

شده. هنوز بعد از پونزده سال بعضی  ی سختش نگاه نکن، اون از درون خردکرده. به پوسته

کنم تا آروم شه. اون هنوز توی همون پره و منم برادرانه بغلش میها با فریاد از خواب میشب

ش رو کشتن اون چهار نفر دونه چطور خودش رو نجات بده. راه چارهدوران گیر کرده و نمی

ای که توش گیر کرده و هر شتهدیده. ای کاش آیسل، فقط ای کاش بتونی اون رو از طوفان گذ

کنه، نجات بدی. حاال بلند شو تا اون رو ها پرتاب میها و کینهروز اون رو به یه سمت از غم

 .توی یه اتاق دیگه ببریم، تا منم در این اتاق رو قفل کنم که گذرش دیگه به اتاق نیوفته

روی تخت خوابوندیم. دیدم همراه هم بلند شدیم و هایکا رو به سمت اتاقش بردیم و آروم 

 :خنده، با تعجب بهش گفتمآشوب داره ریزریز می

 خندی؟چته آشوب چرا می _

 .حاال بریم بیرون تا بهت بگم _

 .بعد از تنظیم کردن پتو روی هایکا از اتاق بیرون اومدیم و آشوب شروع به صحبت کرد

منی، من جای تو ترسیدم. جوری که با تحکم بهت گفت تو متعلق به چه مقتدر شده! اون _

 .کشهحاال هم بلند شه ببینه دوباره تو تخته من رو به تیر می

 .منم آروم باهاش شروع به خنده کردم و راهم رو به سمت یه اتاق دیگه کج کردم

 ری آیسل؟کجا می _

 :هوف بلندی کشیدم و رو بهش گفتم

یدم؟ آدم باالخره تا یه حدی دونی چند ساعته که رنگش رو ندخوام برم دستشویی، میمی _

 .کنهتحمل می

 :رفت گفتها پایین میطور که از پلهقهقهه زد و همین

 .باشه بابا برو، اگه خواستی هم یه استراحتی به خودت بده _

 .ها گم شد. منم در یه اتاق دیگه رو باز کردم و داخل رفتمو توی پیج و تاب پله
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هام غم های سیاه معصومم خیره شدم. در اعماق چشمآبی به صورتم زدم و از آینه به چشم

جا من رو روی پا نگه دونم چه چیزی تا اینکرد. نمیرحمانه طنازی میمثل سیل روونه بود و بی

ی زندگیم آشوب و هایکا با داشته بود و باعث شده بود که از پا نیوفتم؛ ولی حاال توی جاده

 .سمت خوشبختی راهنمایی کنن کشیدن تا من رو بهلبخند انتظارم رو می

های هایکا فکر کردم که چطور من رو توی دنیاش محکوم به حبس لبخند زدم و با ذوق به حرف

کرد. عجیب عاشقانه و خالصانه این حکم رو دوست داشتم. از سرویس بهداشتی بیرون می

 :یاسی داخل اتاق نگاه کردم و توی دلم گفتم-اومدم و به تخت سفید

اب بسه، بهتره برم پیش آشوب و هم یه غذایی، چیزی درست کنم که از گشنگی دیگه خو _

 .نَمیریم

از اتاق بیرون اومدم و به سمت آشپزخونه حرکت کردم. با حس بویِ سوختگی و دود، وحشیانه 

 :دویدم و با جیغ شروع به صحبت کردم

 !آتیش، آشپزخونه آتیش گرفته _

گردوندم آشپزخونه شدم که پر از دود شده بود. چشم میسریع کپسول رو برداشتم و داخل 

که منبع آتیش رو پیدا کنم و در همین حین هم به سمت پنجره رفتم و با سرفه بازش کردم. 

انگار منبعش گ*از بود، پس کپسول رو باز کردم و به سمت گ*از گرفتم و صدای داد آشوب 

 :رو شنیدم

 .کردم خیر سرمشتم غذا درست میای بابا آیسل بگیرش اون ور! منم، دا _

ی آشوب که با رفتن دود مشخص شده بود نگاه کردم. سریع کپسول رو بستم و به چهره

انگیز، با ی اعجابصورتش سیاه و هیکلش پر از مواد کپسول شده بود. با دیدن این صح*نه

به بشقاب صدای بلند شروع به خنده کردم و آشوب هم پشت بند من به خنده افتاد. نگاهی 

کردم و یه نگاهی هم به آشوب انداختم که سرخ شد و سرش رو پایین انداخت. گلوم رو صاف 

 :کردم و بهش گفتم
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مون رو توی دنیای مردگان باز اهم اهم، واال داداش این رو بخوریم و بخوابیم، فردا چشم _

م، دست تکون بینیم که مردگان محترم دارن برای اعضای جدید که ما باشیکنیم و میمی

 .دنمی

 .ای کشیدهوف کالفه

خواستم بهت استراحت بدم و خودم یه چیزی درست کنم؛ ولی خوب هوف، خیر سرم می _

 .بینیطوری شد که میاین

نگاه مهربونی بهش انداختم و لبخند زدم. به فکر من بوده! به سمت گ*از حرکت کردم و 

 :خطاب قرارش دادم

گیری. بهتره تا هایکا بیدار نشده یه چیزی دست و پا کنم هم یاد میاشکال نداره باالخره تو  _

 .شهکه بخوره وگرنه از گشنگی تلف می

و یهو یاد یه چیزی افتادم و شروع به خنده کردم. با دیدن نگاه کنجکاو آشوب براش توضیح 

 .دادم

 .ترسم دوباره بهمون حمله کننمی _

 .تعجب کرد

 .ز این ویالی هایکا خبر ندارهکنم؛ چون هیچ کس افکر نمی _

 .فهمیدم که منظورم رو اشتباه فهمیده، پس حرفم رو ادامه دادم

دونی، انگار این دو روزه غذاهای من نفرین شدن؛ چون اشتباه منظورم رو فهمیدی. آخه می _

زنه و غذایی که روش کنم هوس حمله کردن به سرشون میای درست میتا یه چیز خوشمزه

 .دنکشیدم رو به باد هوا میکلی زحمت 

 :ریز ریز خندید و گفت

 .دمخواد غذا درست کنی، از بیرون سفارش میبی شوخی آیسل، امشب نمی _

 ...آخه _

 .بین حرفم پرید
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 !گه گوش کنآخه بی آخه، هر چی برادر بزرگت می _

نهارخوری رفتم و و بدون اینکه بهم فرصت صحبت بده از آشپزخونه بیرون رفت. به طرف میز 

روی صندلی نشستم. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که آشوب با سه تا پالستیک توی دستش 

 .برگشت، سوالی نگاش کردم که متوجه نگاهم شد

غذاست. واقعا سرویس به این محشری ندیده بودم، تا سفارش دادم سر ربع ساعت رسید.  _

 .گنها میواقعا سرویس ویژه به این

 :شدم خطاب قرارش دادمو در حالی که از کنار آشوب رد میبلند شدم 

 .پس من برم هایکا رو بیدار کنم. تو هم اگه زحمتی نیست توی بشقاب بریزشون تا من بیام _

 .باشه پس زود بیاید تا غذا سرد نشده _

 ها رو طی کردم وی طوالنیِ پلهاز آشپزخونه بیرون زدم و به سمت اتاق هایکا رفتم، پروسه

 .باالخره رسیدم

اومد بیدارش یواش در اتاقش رو باز کردم و به صورتِ پر از خوابش خیره شدم. اصال دلم نمی

کنم؛ ولی مجبور بودم، وگرنه از گشنگی یه بالیی سرش میاد. اون االن تو شرایط سختیه و نیاز 

م و آروم ش گذاشتمبرمی به غذا و تقویت شدن داره. پس دستم رو دراز کردم و روی شونه

 .تکونش دادم و صداش زدم

 .هایکا! هایکا! بیدار شو باید غذا بخوری _

های خمار بهم نگاه کرد، فکر کنم دو دقیقه گذشت و هاش رو باز کرد و با چشمآروم چشم

 :همچنان بهم خیره بود تا در نهایت به حرف اومد

 !شتم، واقعا کهسر موفق شد و دوباره توی تخت گذاپس باالخره اون آشوب خیره _

 :بین حرفش پریدم و شروع به صحبت کردم

آ، آ، حق گیر دادن به آشوب رو نداری! من باهاش موافقم که تو باید استراحت کنی. هایکا  _

فهمی االن تو چه شرایطی هستی؟ تو تیر خوردی و به زور مسکن هنوز روی پایی. اصال می
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خره اگه زیاد بهش فشار بیاری خدایی نکرده تونه تحمل کنه؟ باالآخه مگه یه ب*دن چقدر می

 .یه بالیی سرت میاد

 .گرفتم، ایستادمخواست صحبت کنه که بهش اجازه ندادم و در حینی که دستش رو می

 .دیگه حرف نشنوم، حاال زود بلند شو تا غذا سرد نشده _

 .ش رو شنیدمو آروم دستش رو کشیدم. زمزمه

 !چه عصبانی _

 .ک*م*رم انداختم و جوابش رو دادمدستش رو دور 

ارزشی نیست، هرچقدر هم که سرسخت باشی، بازم بله که عصبانیم! هایکا زندگی چیز بی _

 .حق نداری روی زندگیت ق*مار کنی، فهمیدی؟ سر زندگیت حق نداری ریسک کنی

به ک*م*رم چ*ن*گ زد و من رو به سمت خودش کشید و سرش رو به گر*دنم نزدیک کرد. 

 .لحن شیطونی توی گر*دنم بلند زمزمه کردبا 

خورم، پس شاید دلم بخواد دونم و هیچ وقت شکست نمیدونی که من خودم رو مرد میمی _

برای اولین بار توی زندگیم ریسک کنم و این کوچولوی معصوم عصبانی رو توی بغلم برای 

 .همیشه داشته باشم

زل زد. یعنی داشتم از شدت خجالت تشنج هام و بعد سرش رو بلند کرد و شیطون توی چشم

 .ی علی چپ زدمترین راه رو انتخاب کردم و خودم رو به کوچهکردم، پس آسونمی

 .کنه؟ بهتره بریم تا غذا سرد نشدهشنوی که داره صدامون میای وای، صدای آشوب رو می _

کرد از این کف میچنان ناشیانه خودم رو به اون راه زدم که مرحوم علی چپ اگه االن بود 

ی صحبت ندادم و کشیدمش تا همراهم از این اتاق بیرون بریم، وگرنه استعدادم. بهش اجازه

 .های من نبودکشید و دیگه کسی جلودار سوتیکار به جاهای باریک می

ی ل*ذت بردن از خنده؛ ولی خجالت بهم اجازهشنیدم که برای اولین بار داره ریز ریز میمی

صدا کشیدم. خدا داد. باالخره از اتاق بیرون زدیم و یه نفس عمیق؛ ولی بیرو نمیاین صح*نه 

 .م بپیوندمموندیم، بعید نبود که از شدت خجالت به خانوادهبهم رحم کرد، وگرنه اگه بیشتر می
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در حال حرکت بودیم که حس کردم سرش رو به گر*دنم نزدیک کرده. تا نفسش به گر*دنم 

 .و بهش نگاه کردم خورد از جا پریدم

 چ... چ... چیه؟ _

 .ادام رو در آورد

 ...چ... چ... چیزی نیست، فقط _

 .ایستادم و کنجکاو به سمتش برگشتم

 خوای بگی هایکا؟چی می _

های شیطون شده بهم نگاه کرد و ک*م*رم رو م*حکم به سمت خودش کشید و آروم با چشم

 :زمزمه کرد

 ...کنه کهو وسوسه میهای هلویی شده آدم راین گونه _

 .ترین راه ممکن بحث رو پیچوندمو دیگه حرفش رو ادامه نداد. منظورش رو گرفتم و به ناشیانه

 !فرستم که هلو بخرهفردا آشوب رو می _

و سریع همراه خودم کشیدمش تا از هر گونه حرفی جلوگیری کنم. این چه روییه که امروز 

ها رو بهم بزنه که از بهتر بود، اگه چهار بار دیگه این حرف بینم؟! این سرد بود کهدارم ازش می

 !کنم کهی قلبی میشدت خجالت سکته

 !یه دفعه چیزی یادم افتاد. صبر کن ببینم

 هایکا امروز چندمه؟ _

 .کردم که اشتباه حساب کرده باشم. با تعجب نگاهم کرد و جوابم رو دادخدا خدا می

 امروز پونزدهمه، چطور؟ _

عنی واقعیِ کلمه شکستم و داغون شدم. سرم رو پایین انداختم و جوابش رو ندادم و تا به م

رسیدن به آشپزخونه ساکت موندم. تا نگاهم به نگاه خندون آشوب افتاد، بدون توجه بهش از 

کنارش رد شدم و بعد از این که هایکا ازم جدا شد، پشت میز نشستم و شروع به بازی با غذام 
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 .ی آشوب سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردمزدهی حیرتکردم. با صدا

ت رسی؟ رفتنی که روحیهجور پَکَر و داغون به نظر میآیسل، آجی، چه اتفاقی افتاده که این _

 ؟خوب بود، نکنه هایکا بهت چیزی گفته

ش ای نگفت، فکر کنم هایکا بهجوابش رو ندادم و سرم رو پایین انداختم. آشوب هم چیز دیگه

 .اشاره کرده بود که چیزی نگه

ها رو جمع کنم؛ بعد از تمام کردن غذا که اصال نفهمیدم چیزی خوردم یا نه، بلند شدم که ظرف

 .اما آشوب دستم رو گرفت و نذاشت

 .کنم. تو برو توی پذیرایی تا بیایم حرف بزنیمخواد، خودم جمع مینمی _

نه بیرون رفتم و به سمت پذیرایی حرکت کردم. های وارفته آروم از آشپزخوبرگشتم و با قدم

روی مبل نشستم و سرم رو پایین انداختم. با صدای م*حکم هایکا سرم رو بلند کردم و بهش 

 .نگاه کردم

شن شن مریضی، میآیسل دردهات رو توی خودت نریز که اگه روی هم انباشته بشن، می _

تونه د*ر*د و بغض رو چه اندازه می ی س*ی*نه از شدت بغض. مگه یه قلب تاد*ر*د قفسه

ها گریه الزمه، بذار بغضت بشکنه و تحمل کنه؟ نذار نفست از شدت بغض بگیره. بعضی وقت

 .دردهات با اشک سبک شن

دیدم. به سمتم اومد و کنارم ای از اشک میاشک تویِ چشمام جمع شد و هایکا رو پشت الیه

طر سردش رو نفس کشیدم، بغضم شکست. دستم نشست و آروم من رو تویِ بغلش کشید. تا ع

ی پهن و عضالنی هایکا ی س*ی*نهرو پشت ک*م*ر هایکا بردم و م*حکم سرم رو به قفسه

م*حکم فشار دادم و با شدت شروع به گریه کردم. هایکا یه دستش رو دور ک*م*رم انداخت 

داد که دردهام ازه میگفت و بهم اجش آروم موهام رو نوازش کرد. هیچی نمیو با دست دیگه

ای آروم روی موهام گذاشت و با ها رو بیرون بریزم. ب*وسهرو مرور کنم و با اشک اون

 .هام سنگین شد و به خواب فرو رفتمهاش، توی بغلش چشمنوازش
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 :هایکا

قدر مشغول خالی کردن دردهاش بوده که بدنش طاقت هاش فهمیدم که اینبا شل شدن دست

واب رفته. آروم دستم رو جا به جا کردم و پاهاش رو روی مبل گذاشتم و سرش نیاورده و به خ

هاش هنوز خیس اشک بود. این دختر دردهاش خیلی زیاد بوده؛ رو روی پاهام قرار دادم. پلک

 .ها رو تخلیه کنهآورده، تا امشب که تونست باالخره اونولی به روی خودش نمی

 !پس باالخره خواب بهش غلبه کرد _

 .با صدای آشوب سرم رو بلند کردم و جوابش رو دادم

 .قدر اشک ریخت که خالی شد و خوابش بردآره، اون _

 .کنارم اومد و دستش رو دراز کرد و دستمالی رو بهم داد

 .هاش رو پاک کن. هنوز نفهمیدم که چی شده بودهایکا اشک _

 .رو خطاب قرار دادم رفت و رویِ مبل روبه روم نشست. به آیسل نگاه کردم و آشوب

زمانی که ازم پرسید امروز چندمه و جوابش رو دادم، واضح دیدم که انگار شکست. آشوب  _

 .ی روزهاش شدفردا برای آیسل روزیه که آرزوهاش شکستن و تنهایی همدم بقیه

 .بین حرفم پرید

 ...نگو که _

 .ادمی تایید تکون دحرفش رو ادامه نداد. آهی کشیدم و سری به نشونه

 .درسته، فردا روزیه که پدر و مادرش جونشون رو از دست دادن _

 :دستی تویِ موهاش کشید و غمگین به پایین نگاه کرد. م*حکم صداش زدم

 آشوب؟ _

 .سرش رو بلند کرد و با تعجب نگاهم کرد

 بله داداش، چیزی شده؟ _

 .اخم کردم و جوابش رو دادم

ی کافی خودش فردا ناراحت نبینه ها! این دختر به اندازه زده رو فردا آیسلی ماتماین قیافه _
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دونی. منم فردا یه هست. فردا همون آشوب پر انرژی باش و اصال به روش نیار که چیزی می

هاش رو یادش بره. حاال بلند شو و از اتاق یه پتو بیار که کنم که تا حدودی غمفکری براش می

 .شهبدخواب میشه بلندش کرد؛ چون بندازم روش. نمی

آشوب بلند شد و سریع شروع به راه رفتن کرد. نگاهم رو دوباره به آیسل دادم و انگشتم رو 

 :روی پیچ و تاب صورت معصومش کشیدم. سرم رو به سمت گوشش خم کردم و زمزمه کردم

 !ی تفکر یک گناهکار رو؟تو دختر معصوم چطوری دگرگون کردی پروسه _

خوام رحمانه میطور بیای زدم. نکنه بهت دل باختم که اینب*وسهو آروم رویِ پیشونیش 

ی نگاه و زندگیِ من باشی؟! آیسل تو تا آخر عمرت محکوم به دنیای منی همیشه توی محدوده

 .و ال غیر

 هایکا؟ _

سرم رو سریع بلند کردم و به آشوب نگاه کردم. لعنتی حاال چه وقت اومدن بود؟! گلوم رو 

 .ت پیش رو گرفتم که پس نیوفتمصاف کردم و دس

 بله؟ پتو رو آوردی؟ _

 .ی ل*بش کشید و جوابم رو دادهاش رو به هم فشار داد تا قهقهه نزنه. دستی به گوشه ل*ب

تونه عاشق بینم قلبی که به سردی سنگ بود هم میبینی تو دستمه؟ میآره داداش مگه نمی _

 !ن داداش من بودن؟به، چه دختری بهتر از آیسل برای زبشه! به

 .پتو رو از دستش گرفتم و آروم روی آیسل کشیدم

طور که به نظر میاد نیست. من فقط به خاطر دردم خم چرت و پرت نگو آشوب، قضیه اون _

 .شده بودم

 .ها تکون دادسرش رو مثل دیوونه

پس بذار  دونم، تو از د*ر*د خم شده بودی و گفتی چی کار کنم که آروم شم؟آره داداش می _

 .به منبع آرامش خودم، یعنی آیسل پناه ببرم و یه ب*وسه محض آروم شدن ازش بگیرم
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 .خیز شدم که به سمتش هجوم ببرم که بزنمش؛ ولی یادم افتاد آیسل روی پام خوابهنیم

ها رو بزنی، دیگه جونت پای آشوب کم با این مسائل شوخی کن. فردا جلو آیسل این حرف _

 !خودته ها

 :ی شیطون گفتهاش رو به حالت تسلیم باال برد و یه قدم رفت عقب و با خندهدست

 .مونهی این عشق برای آیسل مسکوت میباشه، باشه، قضیه _

ده. با دونم آخر پیش آیسل لو میم گرفت. آشوب لعنتی، میو بلند قهقه زد. خودمم خنده

کنم تا یادت کردم. فردا تمام تالشم رو میهمون لبخند نگاهم رو پایین آوردم و به آیسل نگاه 

 .کشی. با صدای آشوب نگاهم رو از آیسل گرفتمبره چه دردی می

طوری اگه تا صبح با این استایل یک جا صامت خوای آیسل رو به اتاقش ببرم؟ اینهایکا، می _

 .شتافیبشینی، قشنگ از د*ر*د به دیار باقی می

شه، بهتره که بلندش نکنیم. هرچی بیشتر بخوابه براش بح میها دیگه صنه الزم نیست. االن _

 .بهتره

 .یه نگاه عمیقی بهش انداختم که از نگاهم تعجب کرد

 کنی؟جوری نگاهم میچیه هایکا؟ چرا این _

 .رک حرفم رو بهش زدم

 از آریامنش چه خبر؟ _

 .ی الکی کردبا شنیدن اسمش رنگ از صورتش پرید و یه خنده

 پرسی؟چیزی می چرا همچین _

 .ابروهام رو توی هم کشیدم و اخم وحشتناکی رو صورتم نشست

 گم؟فهمی چی میشم. میها میخیال کشتن اونآشوب فکر نکن که من بی _

 .سرش رو پایین انداخت و جوابم رو داد

 .فهمم داداشمی _

قرار دادن آیسل خوای با شی و میفهمی! تو داری درگیر احساساتت به من مینه آشوب نمی _
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توی زندگیم من رو از راه انتقامم منحرف کنی. فکر نکن اگه االن هیچ صحبتی در موردش 

م خیالش شدم، نه، به محض این که نفسم باال بیاد و زخمم خوب شه، اسلحهکنم یعنی بینمی

 .کنم که تک تک به صف ترورشون کنمرو پر می

 .سرش رو بلند کرد و معترضانه صدام زد

 !هایکا _

 .نذاشتم حرفش رو کامل بگه

هایکا بی هایکا، آشوب تو باید شرایط مزخرف من رو درک کنی. من دارم تو این زندگی  _

هام شده مرور ی شبزنم که بتونم انتقام بگیرم، تا نفسم باال بیاد. لحظه به لحظهدست و پا می

د*ر*د رو، زجر رو، اشک  خوای فراموش کنم اون همهخوای؟ میی نحسم، ازم چی میگذشته

 خوای؟رو، شکستن غرور رو؟ این رو ازم می

خوام اگه قراره خیالشون شی. من فقط میخوام بیخوام، نمینه هایکا، این رو ازت نمی _

خوام با عشق نفست باال بیاد، نفست باال بیاد، از روی انتقام و خ*ون و خونریزی نباشه، می

دونی با گم، اگر میاز آرامش باشه. یه بار گفتم، بازم می ی زندگیت پرخوام هر لحظهمی

شی حرفی نیست. تا تهش باهاتم که همراهیت کنم تا به هدفت برسی؛ اما کشتنشون آروم می

هات تونی تا آخر عمرت رد خ*ون رو روی دستخوام که یکم بیشتر فکر کنی، ببین میمی

دم جوری یدا کنه، که اگه کنه، بهت قول میهات جریان پتحمل کنی؟ هایکا بذار عشق تو رگ

 .نفست باال بیاد که فراموش کنی چه دردهایی کشیدی

کنارم اومد و به سمت صورتم خم شد. پیشونیم رو آروم ب*و*سید و پیشونیش رو به 

 :پیشونیم چسبوند و آروم زمزمه کرد

و آزاد بذار، بذار دونی عزیزترینم توی این زندگی هستی. قلبت ردونم که میهایکا می _

ها زندانیش کردی و به بند کشیدیش ست؛ چون سالتجربهعاشقی رو یاد بگیره؛ چون هنوز بی

کنه کم داره خودش رو از بند تو آزاد میو افسارش هیچ وقت از دستت در نرفت تا حاال که کم
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تر دل ست. آزادش کن تا راحتبنده به دختری که قلبش مثل خودت د*ر*د کشیدهو دل می

شه. بذار آرامش بگیره با دختری که تر از همیشه میه زندگیت شیرینبینی کببنده و بعد می

هایِ این های باعث و بانیمعصومانه توی این زندگی به بند کشیده شده و بازم با مهربونی قلب

ن بار برایِ یه کنه. هایکا برای اولیبندها رو خواهرانه برای من و شاید عاشقانه برای تو ترمیم می

 .دختر پشت و پناه باش

ها چرخید و رفت. نگاهم و بعد پیشونیش رو جدا کرد و بدون هیچ حرف دیگه به سمت پله

هاش مثل پتک تویِ ها بود که رفته بود،؛ ولی حرفها خیره شده بود، آشوب ساعتمات به پله

ت چیه؟ باید دل بدم به کرد. یعنی تصمیم درسشد و افکارم رو دگرگون میسرم کوبیده می

دختری که ناخواسته تویِ زندگیم اومده؟ یا باید پا رویِ قلب و احساساتم بذارم و اسلحه به 

 گیره؟دست بگیرم و عزرائیلی باشم که زندگی رو ازشون می

تپه، و از یک رحمانه برای دختری میجدال سختی پیش رو دارم، از یک طرف قلبی که بی

 .ده و در انتظار انتقامه تا خودش رو دوباره ترمیم کنهطرف غروری که خرد ش

های آشوب، تحت شعاع قرار گرفته و با نوری که به چشمم خورد، فهمیدم که افکارم با حرف

پیچیدگیِ تصمیم تا صبح طول کشیده. آروم نگاهم رو به آیسل دادم که چنان با آرامش غرق 

گفت من و آیسل دو نداشته. آشوب راست میخواب بود که انگار هرگز خوابی با این آرامش 

 .تونیم با هم آرامش زندگی رو احساس کنیمقطب به هم مربوطی هستیم که فقط می

آروم سر آیسل رو از رویِ پاهام بلند کردم و خیلی آروم کوسن نرم مبل رو زیر سرش قرار 

د خواب رفتگیِ پاهام دادم. پتویِ روش رو تنظیم کردم و آروم رویِ پاهام بلند شدم. از د*ر*

ترین شرایطی که برایِ هام توی هم رفت؛ ولی ارزشش رو داشت؛ چون تونستم توی سختاخم

هایِ آیسل پیش اومده بود، کنارش باشم و اون رو آروم کنم و خواب راحتی رو به چشم

 .معصومش بیارم

 .ا دیدن نگاهم خندیداومد بهش نگاه کردم و بها پایین میهای آشوب که از پلهبا صدایِ قدم

 .ی داغونیه که پیدا کردی؟ مثل این که اصال نتونستی بخوابیداداش این چه چهره _
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 .کالفه نفس عمیقی کشیدم و بیرون دادم

 .حق با توئه، دیشب از شدت شلوغی ذهنم اصال نتونستم چشم روی هم بذارم _

 .ومدکنارم اومد و دستم رو گرفت تا خواستم اعتراض کنم، به حرف ا

ترسم بینم میای که من ازت میاعتراض به هیچ عنوان وارد نیست. آروم راه بیا، با این قیافه _

 .اگه دستت رو ول کنم غش کنی و دراز به دراز بیوفتی

 .دستم رو آروم کشید و به سمت آشپزخونه برد

کنه نیست؛ یای که آیسل درست مهایِ شاهانهدونم که به صبحونهامروز صبحونه با من. می _

 .کنه که ضعف نکنی و بتونی مسکنت رو بخوریولی تا حدی شکمت رو پر می

 .تا داخل آشپزخونه شدیم، به کنار میز راهنماییم کرد و دستم رو رها کرد

 .ها از یخچالداداش بشین تا برم سراغ برداشتن وسایل _

با فکری که توی بدون هیچ حرفی پشت میز نشستم و به چیدن وسایل جلوم خیره شدم. 

 .ذهنم جرقه زد سرم رو سریع بلند کردم و به آشوب نگاه کردم

 !آشوب _

 .آشوب سریع نگاهم کرد

 جانم داداش؟ _

ب*وسه که انجامش ت رو خوردی، یه کاری هست که دستت رو میبعد از این که صبحونه _

 .بدی

 .نگاهش مطمئن شد

 .دمبگو داداش، مطمئن باش که درست انجامش می _

 .دستی تویِ موهام کشیدم و شروع به توضیح دادن نقشه کردم

 ...خب تو باید _

ش از خوشحالی بازتر گفتم، چهرهای که میو مو به مو نقشه رو براش توضیح دادم. با هر کلمه
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 .میشد تا جایی که به محض تمام شدن حرفم از جاش پرید

 .هشایول به این فکرت هایکا، مطمئنم خیلی خوشحال می _

ت رو بخور تا جون داشته باشی که کارها رو انجام بدی. منم تا حد ممکن حاال بشین صبحونه _

 .کنمبهت کمک می

 .صندلیش رو عقب کشید و از پشت میز بیرون اومد و خوشحال خندید

ی خوشحالش دل تو دلم ای بابا هایکا، حاال که این نقشه رو شنیدم از ذوق دیدن چهره _

تر درستش انتظار داری بشینم و ریلکس صبحونه بخورم؟ نه باید هر چه سریعنیست، بعد تو 

 .کنم

ی نگاهم دور شد. آشوب واقعا و بدون معطلی با سرعت از آشپزخونه بیرون زد و از محدوده

طور برای ها کسی رو داریم که اینبرایِ آیسل بهترین برادر دنیاست. خوبه که ما بعد از مدت

 .خوشحالیم و تمام این کارها برامون تازگی دارنسورپرایز کردنش 

تونه ی بعدی رو تویِ دهنم گذاشتم. این کار میهام نشست و لقمهلبخند محوی رویِ ل*ب

پیوندم تا برایِ این اتفاق، بهترین اتفاق زندگیِ اون رو رقم بزنه. منم به زودی به آشوب می

 .مون رو انجام بدیمنهایت سعی

 

 :آیسل

ها سوخت و تعجبی هم نداشت؛ چون دقیقههام میهام رو باز کردم. چشملی چشمحابا بی

 :گریه کرده بودم. تا یاد دیشب افتادم، وجدانم بهم نهیب زد

حیا، خوب یه ب*غ*ل برای خودت گیر آورده بودی ها. پسر مردم رو مجبور کردی آیسل بی _

 .که بغلت کنه

 :هم کشیدم و با عصبانیت زمزمه کردم هام رو تویاز خجالت سرخ شدم، ولی اخم

ببین به من نهیب نزن ها وجدان جون، توی شرایطی نبودم که به این چیزها فکر کنم. انتظار  _

ترین شرایط محرم، نامحرمی کنم؟ نکنه انتظار داشتی برای یه گریه تو بغلش داری تو سخت
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 !عاقد بیارم و عقدش کنم؟

 :م جلب شد. ترس برم داشت و بلند صدا زدمو توجه آور خونه شدمیهو متوجه سکوت وهم

 هایکا، آشوب، کجایین؟ _

هام از ترس سرد رفت و دستکم شدت ترسم داشت باالتر میاما هیچ صدایی نیومد. دیگه کم

 .لرزید صداشون کردمطور که صدام از ترس میشدن. پس جیغ زدم و همین

 هایکا، آشوب، کجایین؟ _

ی خفیف و سکوت. نکنه بالیی سرشون اومده؟ از این فکر تنم یه لرزهبازم فقط سکوت بود 

 :گرفت و به خودم نهیب زدم

 !الکی نفوس بد نزن، خدا نکنه _

 :بغض کردم و این دفعه فقط هایکا رو صدا کردم

 هایکا، کجایی؟ _

به هیچ.  ها رو باز کردم؛ ولی هیچها باال رفتم و در تک تک اتاقبغضم ترکید و با گریه از پله

ها دوباره با پاهای لرزون پایین اومدم لرزیدن. از پلهدیگه از ترس پاهام سست شده بودن و می

و توی آشپزخونه رو هم نگاه کردم؛ ولی طبیعتا خبری نبود. یه دفعه نگاهم به در ورودی قفل 

 شد، یعنی برم بیرون؟

فکرم رو متمرکز کردم و با  توی دو دلی محض دست و پا زدم و در نهایت تصمیمم رو گرفتم.

های لرزون به سمت در ورودی رفتم و آروم دستگیره رو فشار دادم و در رو باز کردم و قدم

که یه بهشت رو بیرون رفتم. به محض بیرون رفتن با صدای بلندتر گریه کردم، نه به خاطر این

 .به روم بود، بلکه به خاطر اینکه آشوب و هایکا رو صحیح و سالم دیدم

 .با سرعت به سمتم شروع به دویدن کردن و تا کنارم رسیدن اول آشوب شروع به صحبت کرد

 کنی؟آیسل، آجی، چیه؟ چرا گریه می _
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ترین لحن ممکن جوابش رو کردم، با مظلومهام رو پاک میطور که با پشت دست اشکهمین

 .دادم

 .اومدهفکر کردم تنهام گذاشتین و رفتین، یا شاید بالیی سرتون  _

هایکا دستم رو کشید و من رو به آ*غ*و*ش گرمش دعوت کرد. فشاری به شونه و ک*م*رم 

 :وار صحبت کردداد و سرش رو کنار گوشم خم کرد و زمزمه

دونم که به بدترین شکل ممکن وارد زندگیم شدی و چیزهایی رو دیدی که نباید ماهِ من، می _

نیدی؛ اما حاال که قدم تویِ دنیای من گذاشتی شدیدی و چیزهایی شنیدی که نباید میمی

دیگه حق رفتن رو نداری. حاال بدجوری به من وصل شدی و حاال که تویِ آغوشمی، دیگه هیچ 

دم که تو رو از دنیای تونه من رو از این آ*غ*و*ش جدا کنه. هرگز به کسی اجازه نمیکس نمی

 .کنممن جدا کنه، پس بدون که هرگز رهات نمی

من رو از آغوشش جدا کرد و بهم نگاه کرد. راستش از حرکتش خیلی جا خورده بودم و از آروم 

شدت خجالت رو به مرگ بودم. مطمئن بودم که مثل گوجه سرخ شدم. وقتی نگاه سنگینش رو 

های آبی یخیش خیره شدم که مثل رویِ خودم حس کردم، بهش با خجالت نگاه کردم. به چشم

هاش نگاه کردم که لبخند رخشید، نگاهم رو پایین آوردم و به ل*بدهای کریستال میتیکه

مون رنگی روش نشسته بود. توی جدال نگاه بودیم که آشوب وسط حس و حالخیلی نرم و کم

 .پرید

های د*ر*د کشیده باالخره به هم پیوند به! عجب روز میمون و مبارکیه امروز. قلببه، بهبه _

 .گی ازشون تصاعد کردی عشق و زندخوردن و جرقه

گونه و با تشر سرم رو پایین انداختم و پایین پیراهنم رو تویِ مشتم فشار دادم. هایکا اعتراض

 :صداش زد

 !آشوب _

 :ی ریز اومد و گفتآشوب یه خنده

 باشه داداش من تسلیم؛ ولی مثل این که ما یه قرارهایی داشتیم ها، پاک یادت رفته؟ _
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ند کردم و بهشون نگاه کردم. به هم خیره شده بودن و نگاهی حرف تعجب کردم و سرم رو بل

کردن. وا معلوم نیست چِشون شده! هایکا کنارم ایستاد زدن و به این ور و اون ور اشاره میمی

هاش رو جلوی ره دستو دستم رو گرفت، آشوب هم پشتم رفت. تا خواستم بپرسم کجا می

 .وند. خندیدمهام رو پوشهام آورد و رویِ چشمچشم

 هام رو پوشونده؟پسرها چیزی شده؟ آشوب چرا چشم _

 :آشوب شرورانه خندید و گفت

 .یه سورپرایز خوشگل در انتظارته که نباید جلو جلو ببینیش _

و بعد کورکورانه من رو به راه انداختن. هر آن منتظر بودم که پام به جایی گیر کنه و با صورت 

م داشتن. هایکا دستم رو ول کرد و آشوب هم ادن و نگهپهن زمین شم. باالخره ایست

هام رو آروم باز کردم. دیدم تار بود؛ اما به محض هام برداشت. چشمهاش رو از رویِ چشمدست

 .زده شدم و دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و جیغ خفیفی کشیدمواضح شدن نگاهم، شگفت

ی عمیق و ینیم پیچید و من رو تو یه خلسهیه بهشت سرسبز جلوم بود، بویِ عطر گل ها تویِ ب

 :عجیب آرامش بخش فرو برد. صدای هایکا رو طرف چپم از دور شنیدم و به سمتش برگشتم

های هات رو الی همین وزشبیا آیسل، وقتشه که باد الیِ موهات بپیچه و تو هم تمام غم _

 .ها رو به دست باد بسپاریخنک رها کنی و اون

م کرد و با شادی خندیدم. با شوق به زدهدرخت یه تاب آویزون شده بود که ذوقبه زیباترین 

سمتش رفتم و روی تاب نشستم. تا خواستم خودم رو تکون بدم و تاب بخورم، هل نسبتا 

ی بلندی کردم و به عقب محکمی به تاب خورد و شروع به حرکت کردم. با خوشی خنده

داد. سرم رو چرخوندم و به خندید و هلم میادی میبرگشتم. به هایکا نگاه کردم که با ش

خندید و خوشحال بود و بهم با ی هایکا میآشوب که رو به روم بود نگاه کردم که با خنده

 :کرد. بلندتر خندیدم و نگاهی به آسمون کردم. زمزمه کردمقدردانی نگاه می

 !شکرت _

 .و لبخند خدا رو هم حس کردم
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 :آیسل

هام هام رو پاک کردم. توی آینه به چشمب گرفتم و به صورتم زدم و اشکیه دستم رو زیر آ

م که ک*بود شده و ورم کرده شدن. نگاهی به دست دیگههاش قطع نمیخیره شدم که اشک

هام رو باز کردم و نگاهم به اتاق یاسی رنگم و تخت سفیدم افتاد بود انداختم. از صبح که چشم

دونستم که احتماال االن هایکا و آشوب خوابن، پس زنم؛ اما میخواستم جیغ باز خوشحالی می

خودم رو کنترل کردم؛ ولی تا خواستم از جا بلند شم د*ر*د مثل بمب اتم تو وجودم منفجر 

 .اومدنهام بند نمیشد و تو کمترین ثانیه تمام وجودم رو پر کرد و از دردش اشک

با اون دستم گرفتم. مطمئن بودم همون از سرویس بهداشتی خارج شدم و دست داغونم رو 

لحظه که روهان روی زمین پرتم کرد و دستم برگشت، یا شکسته یا در رفته. نگاهی به لباس 

زد. یادم نمیاد که این تنم بوده باشه. از فکری که تو سرم خواب قرمز جیغم انداختم که برق می

دم. یعنی هایکا عوضش شد، درحد مرگ خجالت کشیمثل بولد نوری روشن و خاموش می

دونم چرا وقتی توی آینه نگاه کردم کرده؟ ل*بم رو زیر دندون کشیدم و فشار دادم. نمی

هام رو باال انداختم و از توی تر شده بودن، حتما از اثرات تب داشتنمه. شونههام سرخل*ب

ورتی ها یه لباس صورتی رنگ که آستین سه ربع بود و جلوش عکس پلنگ صپالستیک لباس

بود برداشتم و با کلی آه و گریه به زور پوشیدمش. با پوشیدن همین به نفس نفس افتاده بودم. 

بعد از اینکه یکم دردم خوابید شلوار لیمویی رنگم رو برداشتم و با همون دست سالمم به زور 

 .پوشیدم

، آروم به سمت ها شده بودمها مثل دختر بچهتو آینه قدی به خودم نگاه کردم که با این لباس

ی لیمویی از میز آرایش قدم برداشتم و شونه رو برداشتم و موهام رو شونه کردم. دو تا گیره

م که بهتر شده بود زدم و روی میز آرایش برداشتم و یه دستی به موهام زدم. لبخندی به چهره

 .به سمت در اتاق قدم برداشتم

های پله که ع به پایین اومدن کردم. به وسطها شروهای شمرده از پلهبیرون اومدم و با قدم

ی آدرینا رو دیدم که پشتش بهم بود و روی مبل نشسته بود. جیغ بلندی زدم و رسیدم چهره
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ها پایین رفتم و به سمتش دویدم. آدرینا که با صدای جیغم با وحشت برگشته بود، با دو از پله

د. با دردی که یهو توی دستم ایجاد شده تا من رو دید، سریع به سمتم اومد و م*حکم بغلم کر

 :بود، جیغ بلندتری کشیدم. آدرینا سریع از بغلش جدام کرد و با نگرانی پرسید

 چی شده آیسل چرا جیغ کشیدی؟ _

 .دستم رو بهش نشون دادم. تا نگاهش به دستم افتاد وحشت کرد و بلند پسرها رو صدا کرد

 !آشوب! هایکا _

ی بر*ه*نه و شلوار و با تنهبود که پسرها رو دیدم که هر دو با نیمدو دقیقه از دادش گذشته 

هاشون رو باال دویدن. تا به پاگرد رسیدن کلتها پایین میشون از پلههای توی دستاسلحه

کردن. دیگه طاقت نیاوردم و با ی شلیک کردن بودن و با نگرانی بهمون نگاه میگرفتن و آماده

هایکا دویدم و یه دستی و م*حکم بغلش کردم، اونم معطل نکرد  همون دست داغونم به سمت

هام پیچیدن. م*حکم به خودش فشارم هاش دور ک*م*رم و شونهترین ثانیه دستو توی کم

داد و روی موهام رو آروم ب*و*سید. آروم از بغلش بیرون اومدم و بهش نگاه کردم که لبخند 

ی بلندی کرد و من رو با یک دست به سمت دههاش نشسته بود. آشوب خنمهربونی روی ل*ب

 :خودش کشید. بغلم کرد و گفت

بینم حالت بهتر شده. این چند ساعتی که نبودی واقعا سخت آبجی جون خوشحالم که می _

 .بود

 :و بعد آروم رهام کرد؛ اما انگار چیزی یادش افتاد که به آدرینا نگاه کرد و گفت

 .کر کردم واستون اتفاقی افتادهراستی چی شده که جیغ کشیدی؟ ف _

 :کلت توی دستش رو باال گرفت و ادامه داد

 .گفتم شاید دوباره حمله کردن و خودم رو برای شلیک آماده کردم _

 .آدرینا وسط حرفش پرید

 .دست آیسل شکسته _

شون به دستم خورد و گرفتنش، از آشوب و هایکا هر دو با نگرانی بهم هجوم آوردن و تا دست
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د*ر*د جیغ بلندی زدم. آدرینا سریع به سمتم اومد و بازویِ دوتاشون رو گرفت و عقب کشید 

 :و گفت

نگفتم که شما بهش حمله کنید تا بدتر بشه، گفتم تا زنگ بزنید اورژانس که بیان گچش  _

 .بگیرن

. هایکا اولین کسی بود که واکنش نشون داد، سریع به سمت تلفن رویِ میز رفت و تماس گرفت

ی شکستگی دست رو از بین گه، فقط کلمهشنیدیم چی میمشغول صحبت شد؛ ولی دقیق نمی

 .هاش فهمیدمحرف

قدر بهم فشار آورد که مثل ابر بهار اشک هنوز چند دقیقه نگذشته بود که د*ر*د این

 داد و هایکا طول و عرض خونه رو کالفه و در حالی کههام رو ماساژ میریختم. آشوب شونهمی

کرد. با صدای زنگ در، آدرینا سریع از جا پرید و هاش رو توی موهاش کرده بود طی میدست

ها به سمت اتاقم کرد؛ چون طبیعتا اتاق هایکا و آشوب شروع به دویدن و باال رفتن از پله

رفت، پس مقصدش حتما اتاق منه. نگاهم به هایکا افتاد که سریع به سمت آیفون رفت و نمی

ها دادم و داد. با صدای دویدن دوباره نگاهم رو به پلهم رو ماساژ میتوالی شونهآشوب هم م

هاش بود. سریع کنارم اومد و شال رو روی سرم گذاشت. آدرینا رو دیدم که یه شال توی دست

کنار آشوب ایستاد و هر چهار نفرمون به در ورودی خیره شدیم که سه تا مرد با برانکارد سریع 

 :و بعد از سالم کردن پرسیدنداخل اومدن 

 مصدوم کدومه؟ _

آشوب سریع به من اشاره کرد که درحال گریه بودم. بدون معطلی به سمتم اومدن و یه 

نفرشون دستم رو گرفت که از د*ر*د جیغ زدم. هایکا سریع به سمتم اومد و دست مرده رو 

 :گرفت و عقب کشید و گفت

 کِشی؟طوری دستش رو میبعد اینبینی دستش شکسته؟ تر! مگه نمیآروم _

مرده سریع عذرخواهی کرد و به اون دونفر اشاره کرد. سریع خم شدن و مشغول آتل بندیِ 
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 :دستم شدن و گفتن

زدید، دستش شکسته و در رفته. شدتش معلوم نیست و باید به طور که حدس میهمون _

مقدار آسیب دیده است. بیمارستان برده شه تا از طریق عکس برداری مشخص شه عضو چه 

خانوم شما باید رو برانکارد دراز بکشید؛ چون عمق د*ر*د شکستگی چه عمیق و چه خفیف 

وقت د*ر*د دو برابر شه، چه بسا همراه در رفتگی هم باشه، اونی شدید میباعث سرگیجه

 .شهمی

گرفتن و با  از جاش بلند شد و به افرادش اشاره کرد. به سمتم اومدن و آروم زیر بغلم رو

 :کمکشون روی برانکارد خوابیدم. هایکا کنارم اومد و دستم رو گرفت و گفت

 .شیشی و از این د*ر*د راحت مینگران نباش آیسل، به زودی خوب می _

ها رفت و آشوب هم کنارش رفت. ترسیدم و برگشت و به آشوب اشاره کرد و به سمت پله

 :گفتم

 همراهم نمیاین؟ رید؟ مگههایکا! آشوب! کجا می _

 :برگشتن و آشوب بلند خندید و گفت

طور ل*خت با شه همینریم پیراهن بپوشیم. نمیشه همراهت نیایم؟ داریم میمگه می _

 !برنمون اون وقتهای باال میی بر*ه*نه همراهت بیایم که، بچهباالتنه

آدرینا کنارم اومد و دست ها باال رفتن. برانکارد شروع به رفتن کرد و بعدم چرخیدن و از پله

کرد، خم شد و پیشونیم رو ب*و*سید. ی من گریه میطور که از گریهسالمم رو گرفت و همین

چند دقیقه گذشت تا کنار آمبوالنس رسیدیم و من رو داخلش گذاشتن. هایکا و آشوب رو 

 :دویدن. هایکا داخل آمبوالنس نشست؛ ولی آشوب گفتدیدم که به سمت آمبوالنس می

 طور برای برگشتن ماشین داریم. آدرینا تو هم باهام میای؟من با پورشه میام، این _

 .آره منم میام، بهتره فقط هایکا کنار آیسل باشه _

بعد هم یه نگاه عجیب همراه با لبخند به هم انداختن و برگشتن و از آمبوالنس دور شدن. در 

المم دست هایکا رو گرفتم و بهش نگاه آمبوالنس رو بستن و شروع به حرکت کرد. با دست س
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بخشی بهم انداخت. با صدای یکی از بهیارها بهش نگاه کردیم، کردم. نگاه و لبخند اطمینان

 :ذاشت، گفتطور که ماسک رو روی دهنم میهمین

فرساست و برای این که کمتر د*ر*د بکشید، بهتره که درمانش و دردش خیلی طاقت _

 .بیهوش باشید

 .هام خمار شدن و به خواب رفتمچند دقیقه گذشت؛ ولی ناخودآگاه چشم دونمنمی

 .زدپیچید که اسمم رو با لطافت صدا میصدایی تو گوشم می

 آیسل؟ آیسل جان؟ _

ی هایکا رو دیدم که به روم هام چهرههام رو آروم باز کردم. از الی پلکهوشیار شدم و چشم

 :لبخند زد و گفت

 نداری؟حالت خوبه؟ د*ر*د  _

هاش نبود. خواب و بیداریم دست خودم تونستم جوابش رو بدم، ذهنم قادر به درک حرفنمی

 .افتادن. درنهایت دوباره روی هم افتادن و بیهوش شدمهام مدام رو هم مینبود و چشم

 :گفتدوباره صدایی توی گوشم پیچید که آروم می

 .به هوش میاد؛ ولی بیداریش پایدار نیست شه؟ االن چندمین باره کهآدرینا چرا بیدار نمی _

 :صدای آشوب بود، صدای آدرینا رو پشت بندش شنیدم که گفت

گفت خیلی قوی بوده که د*ر*د طبیعیه، اثرات داروی بیهوشی هنوز تویِ بدنشه. دکتر می _

 .شکستگی و در رفتگی رو با هم تحمل کرده

چشم بازم رو دیدن بهم هجوم آوردن. آدرینا  ام رو کامل باز کردم و بهشون نگاه کردم. تاچشم

 :م گذاشت. آشوب خندید و گفتی عمیقی روی گونهروم پرید و ب*وسه

شدم ها، البته هر چقدر من ی خودم! دیگه داشتم نگرانت میسالم به آبجیِ زیبایِ خفته _

 .نگران بودم این هایکا به کتف چپش هم نبود

ش رو دیدم که در حالی که لبخند روی بعد چهره ی هایکا رو شنیدم وخندهصدای تک
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 :هاش بود گفتل*ب

 .ایه و به خاطر همین نگران نبودمدونستم که آیسل دختره قوییمن می _

هام رو پوشش داده بود. هایکا خم شد و پیشونیم رو آروم تمام مدت یه لبخند بزرگ ل*ب

 .ب*و*سید

ایستاد و به آشوب نگاه کرد. به آشوب نگاه یهو صدای گوشیِ یه نفر بلند شد، هایکا صاف 

ی گوشیش خورد، لبخندش کردم که با لبخند گوشیش رو در آورد؛ ولی تا نگاهش به صفحه

 :کم محو شد. سریع جواب داد و گفتماسید و کم

 .بگو _

 :نمیدونم چی داشتن بهش میگفتن که کم کم اخماش توهم شد و با جدیت تمام گفت

 کاره بودید؟ جا چیپس شما اون _

 :کسی که پشت تلفن بود جوابی داد که آشوب گفت

 .باشه، پس چهار چشمی بپا که دیگه همچین اتفاقی نیوفته _

 :و بعد بالفاصله گوشی رو قطع کرد. هایکا اولین نفر به حرف اومد و م*حکم و جدی پرسید

 چی شده آشوب؟ مشکل چیه؟ _

 :آشوب نفس عمیقی کشید و گفت

 .گم برات، االن فرصت مناسبی نیستبعد مفصل می _

دونم منظورش چی بود؛ ولی هایکا دیگه چیزی هاش به من اشاره کرد. نمیو بعد با چشم

 .نپرسید

ای که به در خورد همه به در نگاه کردیم که در باز شد و یه مرد با روپوش سفید دکتری با تقه

طور که یه سرمم رو چک کرد و همون داخل اومد. بهم نگاه کرد و لبخند زد و به سمتم اومد.

 :کرد گفتعکس رادیولوژی رو نگاه می

های بدنه. خوشبختانه تو شانس باهات یار بوده ترین آسیبشکستگی استخوان از جمله مهم _

دررفتگی یا شکستگی همراه با دررفتگی نبوده؛ چون توی -و شکستگی تو از نوع شکستگی
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شکنه و د*ر*د های مفصل میشه و یکی از استخوانمیاین نوع شکستگی مفصل جا به جا 

بسیار زیادی به همراه داره. با این حال مچ دستت در رفته بود و یه ترک مویی هم داشت و ما 

ترین شکستگی هاست و دو تا هشت هفته مچ دستت رو جا انداختیم. ترک مویی از جزئی

مونه. بعد از دو هفته بیا تا ه باقی میکشه تا ترمیم بشه، در این مدت دستت گچ گرفتطول می

 .ببینم وضعیت دستت چطور خواهد بود

کنارم اومد و سرم دستم رو کشید؛ اما حس کردم دستم رو هم نوازش کرد. چند بار پلک زدم 

 :و توی دلم گفتم

 .کنی، حتما دستت خواب رفته که همچین حسی داشتیآیسل اشتباه می _

ش نمیاد همچین آدمی باشه، حتما اشتباه بود؛ ولی به قیافه یه نگاهی بهش انداختم، جوون

 .کنممی

 :توی درگیریِ ذهنیم غرق بودم که صدای دکتر اومد که گفت

 .مرخصی، یکی بره کارهای ترخیصش رو انجام بده _

آشوب کنار آدرینا رفت و یه چیزی توی گوشش زمزمه کرد که آدرینا اخم کرد و حرفش رو 

رفت که صدای هایکا رو شنیدم که با جدیت تمام و یکم مرموزی داشت میتایید کرد. دکتر 

 :گفت

 .شه صبر کنید ما هم همراهتون بیایم، کار دارم باهاتوندکتر اگه می _

ی بعد صدای زد و خورد و فریاد اومد، از جا و بعد هر سه نفرشون بیرون رفتن. چند دقیقه

 .پریدم و رو به آدرینا کردم

 چه خبره؟ آدری بیرون _

دونست قراره اتفاق ای هم تعجب نکرد، انگار میخیال و ریلکس بود، حتی ذرهاما آدرینا بی

بیوفته. صداها خوابید و نیم ساعت بعد هایکا و آشوب با یه لبخند پلید وارد شدن. هایکا کنارم 

ر هام برد و روی دستش بلندم کرد. دستم رو دواومد و دستش رو زیر زانوهام و شونه
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 :گ*ردنش انداختم و گفتم

 .زننهایکا زشته، بذارم پایین، حاال مردم حرف می _

 :سرش رو پایین آورد و گفت

کارهای من به مردم هیچ ربطی نداره. اگه بخوای به هوای مردم زندگی کنی باید  _

شون زندگی کنی. باید هر روز یه رنگ باشی که خدایی نکرده پرست بشی تا بتونی مثلآفتاب

 .ها نیستیاطرشون مکدر نشه که مثل اونخ

تونه جلوش رو دونستم وقتی بخواد یه کاری رو انجام بده هیچ کس نمیخیال شدم؛ چون میبی

آلود دکتر رو ی خ*ونبگیره و از طرفی هم حرفش درست بود. تا از در اتاق بیرون زدیم چهره

 .دیدم. هین بلندی کشیدم و رو به هایکا کردم

 شده؟ کی زدش؟ چه اتفاقی افتاده؟ هایکا چی _

 :بدون این که نگاهش کنه خیلی ریلکس و جوری که دکتر هم بشنوه گفت

من و آشوب زدیمش، تا یاد بگیره وقتی دوتا نره غول همراه مریضن، احمق فرضشون نکنه و  _

 .هوس چشم چرونی و نوازش به سرش نزنه

زده سرش رو به سمت خودم تره که هولمکث کرد، انگار دوباره عصبانی شد. برگشت سمت دک

 :برگردوندم وگفتم

 .هایکا، هایکا، ولش کن! بریم خونه _

ی ای کشید و شروع به حرکت کرد. نفسم رو آسوده بیرون دادم و سرم رو به قفسهنفس کالفه

ای روی موهام کاشت. دیگه خجالت ی هایکا چسبوندم که خم شد و ب*وسهس*ی*نه

ت کرده بودم و برام ل*ذت داشت. هایکا کنار پورشه ایستاد و در عقب کشیدم؛ چون عادنمی

م گذاشت و سرم رو رو باز کرد و من رو داخلش نشوند. خودش هم کنارم نشست و دور شونه

 .ش گذاشترو شونه

آشوب و آدرینا هم نشستن و آشوب ماشین رو روشن کرد و با یه گ*از شروع به حرکت 

شد گوش بخشی که از بلندگوها پخش میو به آهنگ مالیم و آرامشهام رو بستم کردیم. چشم
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 .دادم

 شبِ پاییزیِ احساس مثل بارون منم نم نم _

 شم کمکمریزم تو خودم انگار دارم عاشق میمی

 یکم گرمم یکم سردم

 کنم هر دمتو رو حس می

 آهای روزای تکراری ببین عاشق شده قلبم

 نگو زوده تو دوست داشتن

 افی و بس نیستهمین حد ک

 دونم تا ته قصه هنوز چیزی مشخص نیستمی

 !ت پریشونه؟چرا چهره

 !چرا تو قلبت آشوبه؟

 برای تو اگه زوده

 برای من چقدر خوبه

 مهم نیست آخر قصه! همین که دل به تو بستم

 شناختم با تو احساس و یه دنیا عاشقت هستم

 مهم نیست اگه تو حتی بگی از عشقمون سیرم

 ی احساس و تو رو از خالق عشقهرم کعبمی

 گیرمپس می

 مهم نیست آخر قصه! همین که دل به تو بستم

 شناختم با تو احساس و یه دنیا عاشقت هستم

 مهم نیست اگه تو حتی بگی از عشقمون سیرم

 ی احساس و تو رو از خالق عشقرم کعبهمی

 گیرمپس می
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 تو رو از خالق عشق

 گیرمپس می

 

 (یاحقی کعبه احساس) محسن

ی هایکا بلند کردم. هایکا سریع پیاده شد و دوباره من با ایستادن ماشین سرم رو از روی شونه

 .هاش بلند کرد و توی بغلش گرفت. با صدای آدرینا برگشترو روی دست

دم بازم به دیدنت بیام، اگه دیگه قرار نیست م؛ ولی قول میآیسل جان من باید برم خونه _

 .یدای برجای دیگه

 :آروم خندیدم و گفتم

 .موندیی یکی دیگه باشی؛ ولی کاش میدونم چقدر بدت میاد که توی خونهبا این که می _

هام فعال شدن، توی نبودن من لبخند قشنگی زد و به آشوب نگاه کرد و هیچی نگفت. شاخک

 .شمهایی بینشون افتاده؟ صبر کن حاال مطمئن میچه اتفاق

 آدرینا؟ _

هم کرد، یه نگاه شیطون بهش انداختم که سریع نگاهش رو دزدید و شروع به رفتن سریع نگا

 :به سمت ماشینش کرد و در همون حین گفت

 !دیگه من بهتره که برم، تا دیدار بعدی بای _

ش خندیدم. هایکا شروع به رفتن به سمت زدهخب دیگه مطمئن شدم. ریز ریز به صدای هول

 :شدیم بهش گفتم در ویال کرد، تا داخل ویال

 .خوام یکم راه برمهایکا دیگه بذارم زمین، می _

خواست مخالفت کنه؛ ولی نگاه پر از خواهشم رو که دید، هیچی نگفت و آروم رو زمین 

گذاشتم. شروع به راه رفتن کردم، آشوب سریع کنارم اومد و آروم و جوری که فقط من بشنوم 

 :گفت
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 !جون تو جَلدی جیم بشیم. جیم جَلدی، جیم جیم جَلدیخیلی خب، تا گیر نداده باید  _

 :اما صدای هایکا اومد که خیلی جدی گفت

آشوب فکر هر گونه جیم زدن، دو در کردن و هر گونه فکر برای نگفتنش رو از سرت بیرون  _

 .کنیدی و تعریف میشینی رو مبل و از سیر تا پیاز ماجرا رو واو به واو توضیح میکن. می

 :نفس عمیقی کشید و روی مبل نشست و گفتآشوب 

 .شه پیچوندتحله داداش. مثل اینکه هیچ جوره نمی _

هایکا دستم رو گرفت و با هم به سمت مبل رفتیم و روش نشستیم. آشوب یه نفس کشید و 

 .شروع کرد

هِرمان زنگ زده بود. مثل این که افراد نورایی با رقبامون دست به یکی کردن و بعد از  _

میدن این که آیسل زن تو نیست ریختن توی خونه که آیسل رو ببرن؛ چون از طریق یکی از فه

هاشون که توی گروه روهان بوده، فهمیدن که چیزی که توی دست آیسله حاوی جاسوس

نشونه. دلیل این هم که تا حاال حمله نکردن با این ها رو به خاک سیاه میاطالعاتیه که اون

دونستن که اگه دست توی قلمروت برای بردن ناموست زن توئه و میتفکر بودن که آیسل 

های خودشون امضا کردن؛ اما حاال که فهمیدن زنت ببرن حکم مرگ خودشون رو با دست

نیست با این حال برات مهمه، طمع کردن که ببرنش تا به این وسیله هم فلش رو به دست 

خواستم بگم که آیسل نگران نشه و تو یبیارن، هم امتیاز موفق شرکت رو. قضیه اینه، نم

 .عصبانی نشی

هایکا سریع از جاش بلند شد و قریب به نیم ساعت طول و عرض خونه رو طی کرد. در نهایت 

 :ایستاد و گفت

 .کنممن با آیسل ازدواج می _

و باز ها باال رفتم و در اتاقم رهای متوالی آشوب از پلهتوجه به صدا زدنسریع از جا پریدم و بی

 :کردم و م*حکم کوبیدمش. چند دقیقه بعد در باز شد و هایکا داخل اومد و گفت

 ماجرا چیه آیسل؟ _
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 .رک حرفم رو بهش زدم

خرم، الزم نیست به خاطر من خودت رو خوام هایکا. من ترحم برای خودم نمیمن لطف نمی _

 .تا آخر عمر توی دردسر بندازی

 .دنفس عمیقی کشید و آسوده بیرون دا

دونم که قلبم گم حتما میمنم نه اهل لطف کردنم، نه اهل ترحم کردن. اگه دارم این رو می _

خوامت. روزها بود که توی این فکر خوامت، من برای قلبم میخواد. من از سر لطف نمیچی می

ه بودم؛ ولی حاال که این مسئله پیش اومد دیگه وقتش بود که فکرم رو علنی کنم. با این حال ب

ذارم؛ ولی این رو بدون حتی اگه مخالف باشی تو تا آخر عمرت محکوم به منی نظرت احترام می

 !ای باشه، تمامتونه مال فرد دیگهو فکرت و قلبت نمی

خواستمش. لبخندی از ها از هایکا بعید بود؛ ولی منم میزده شده بودم، این حرفشوک

 .شیرینی این اعتراف روی ل*بم نشست

 .کنم؛ چون قلبم از همون اول که دیدت دیگه ازت جدا نشدل میمن قبو _

م ایستاد و برگشت. سرم رو پایین انداختم، رو به روم ایستاد و نوک انگشتش رو زیر چونه

ای روی پیشونیم گذاشت. گذاشت و سرم رو باال آورد. سرش رو نزدیک صورتم آورد و ب*وسه

گر*دنم خم کرد و م*حکم تو آغوشش فشرده دستش رو دورم پیچید و سرش رو به سمت 

شدم. بعد از چند دقیقه آروم رهام کرد و سرش رو به صورتم نزدیک کرد و پیوند عاشقی این 

 .بار برای همیشه به قلب و روحم القا شد

آروم ازم جدا شد و با نگاه عمیقش و خیلی جدی بهم خیره شد. سرم رو پایین انداختم و 

 .داددون کشیدم. کاری که کردیم مدام توی ذهنم جوالن میی ل*بم رو به دنگوشه

 .نگاهم کن _

 .وار بهش زل زدمبا صدای جدیش سرم رو بلند کردم و خیره

 .سپارم عصر بره دنبال آدرینا و به اینجا بیاردشبه آشوب می _
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ی طرز نگاهم شد و با کنجکاوی به نگاهم هجوم آورد و کنجکاوانه نگاهش کردم. متوجه

 :رتی که جدیت خودش رو حفظ کرده بود گفتصو

فهمیم و بهتره کسی همراهت باشه که از این نه من و نه آشوب هیچی از خرید عقد نمی _

 .چیزها سر درمیاره

 .با عجله بین حرفش پریدم

 ...اما _

 :نذاشت حرفم رو کامل کنم و گفت

مهمی توی زندگیت آرزو به دل  دم توی این روز به ایناما بی اما، نکنه فکر کردی اجازه می _

دونم که تو هم مثل هزاران دختر روی زمین آرزو داری خرید عقد بری و هرچی که بمونی؟ می

 .توجه باشمدلت خواست بخری. منم کسی نیستم که به آرزوهات بی

هام همخونی نداشت؛ ولی هردوشون زده توی چشمهام با اشک حلقهلبخند روی ل*ب

 .ی من بودنحد و اندازهبیی خوشحالی نشونه

 :هاش رو دو طرف سرم گذاشت و پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و گفتدست

شون تا ترینگی، از کوچکآیسل از االن تا زمانی که هستیم تو تمام آرزوهات رو به من می _

و آخرین  هات رو برآورده کنم. این اولینجا هستم تا تمام خواستهها، و من اینترین اونبزرگ

 خوای از خودت و آرزوهات بگذری، فهمیدی؟باری بود که شنیدم می

 !فهمیدم _

 :آروم پیشونیش رو ازم جدا کرد و زمزمه کرد

 .خوبه _

و بعد پشتش رو بهم کرد و از اتاق بیرون زد. با پاهای شل و وارفته به سمت تخت سفید یاسیم 

ها توی ها و ل*مسرفتم و روش نشستم. به دیوار یاسی رو به روم خیره شدم. تمام اون حرف

ذهنم بودن. غرق خوشحالی بودم جوری که متوجه نشدم چند ساعت گذشت که با صدای 

شرت آبی رنگش همخونی زیبایی با شلوار مشکیش و بهش نگاه کردم، تیآشوب از جا پریدم 
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 .داشت

خندید سمتم میومد. تا بهم رسید پالستیک داروهام رو روی عسلی گذاشت طور که میهمین

دلیل خندید، منم همراهش بیچرخوند و میو دست سالمم رو کشید. من رو دور اتاق می

 :کرد گفتداد میبا صورتی که شادی توش بیهامون خندیدم. ال به الی خندهمی

کنی قلبی رو که دونستم که تو باالخره باز میاز همون روز اول آیسل، ازهمون اولِ اول می _

ترین مثل صدف بسته بود. هایکا بهم گفت پس فردا روزِ عقده. فکرش رو بکن، من عجیب

شوهر تو! تو هم هم زن داداش  شم، هم برادرنسبت رو خواهم داشت، هم برادر زن هایکا می

 .شی و هم آبجی منمن می

شد که دیدم باورم نمیهام نمیپرید. خدایی اگه با چشمچرخید و باال و پایین میدور اتاق می

های در هم به افراد روهان زمانی که به خونه این آشوب همون آشوبیه که با کلت کالیبر و اخم

 .کردکردن، شلیک میحمله می

 :ایستاد و با کف دست توی پیشـونیش کوبید و گفتیهو 

ای وای، به کل فراموش کرده بودم که برم دنبال آدرینا! راستی آیسل، چرا هیچ وقت  _

 ی آدرینا رو همراهش ندیدم؟خانواده

 :رنگ و تبدیل به یه لبخند تلخ شد. با آهی که کشیدم گفتمهام کملبخند بزرگ روی ل*ب

زمان از پرورشگاه بیرون اومدیم و آدرینا با ی پرورشگاهیه. ما همیه بچهآدرینا هم مثل من  _

گفت بیا ی مادریش تونست برای خودش یه واحد آپارتمان بخره. همیشه بهم میفروختن خونه

 .پیش خودم زندگی کن؛ اما به زور تونستم راضیش کنم که بذاره کار کنم

 :رفت، گفتطور که به سمت در اتاق میو همینلبخند آشوب هم رفته بود؛ ولی دوباره برگشت 

اشکال نداره، درضمن اون خانواده داره! خانوادش ماییم و اون قرار نیست هیچ وقت تنها  _

 .رم دنبالش خداحافظ آبجی جونبمونه. من می

در رو پشت سرش بست. با لبخند کنار عسلی رفتم و مسکن رو بیرون آوردم. یکی توی دهنم 
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آبی که روی عسلی بود خوردم. آروم روی تخت دراز کشیدم و غرق توی دریای گذاشتم و با 

 .گذشته و حال شدم

د*ر*د دستم باعث شد که بچرخم و نگاه پر از فکرم رو به سقف بدوزم. استرس تمام وجودم 

الشعاع ترس و اضطراب قرار گرفته کنم. افکارم تحترو پر کرده بود که نکنه دارم اشتباه می

ها ها و اضطرابقیانوس درونم میل به طغیان داشت؛ اما یهو ال به الی تمام این ترسبود و ا

ی خدادادی برای های کریستالیش مثل یه هدیههای هایکا از نظرم گذشت. چشمچشم

 .رنگ و محو بشنهای درونیم رنگ ببازن و بیاقیانوس وجودم بود و باعث شد تمام تنش

خیز شدم و روی تخت نشستم. گلوم رو صاف آروم و با د*ر*د نیم ای که به در خورد،با دو تقه

 :کردم و گفتم

 .اهم، بیا تو _

م گرفت و شروع به خنده در آروم باز شد و سر آدرینا داخل در جا گرفت. از حالتش خنده

ی من اون هم شروع به خندیدن کرد و تمام بدنش رو داخل کشید. قدم به قدم کردم. با خنده

 .رقصیدخوند و میجلو آهنگ می که میومد

شه، وای چه بویی، عجب مدل مویی، نگاه عجب ویویی، خانوم چقدر خواهرم داره عروس می _

هولویی. ای جان بیا بیا، یه خواهری دارم ابروهاش کمونه، من از دلش نگم خیلی مهربونه، دل 

راز منی، پر پرواز منی، دوست قرار تو، این دنیا کنار تو عشقه. خواهر تو گل ناز منی، محرم بی

 !دارم

م انداخت و م*حکم صورتم کنارم رسید و خودش رو روی تخت پرت کرد. دستش رو دور شونه

 :رو ب*و*سید و گفت

 !خوای با آقا هایکا عروسی کنی شیطونناقال! شنیدم می _

 .غمگین نگاهش کردم که از نگاهم جا خورد و جدی شد

 ده؟ای میمعنی چی شده آیسل؟ این نگاه چه _
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 .آه عمیقی کشیدم

ترسم، گلوم همش از استرس خشک ترسم که این کار اشتباه باشه. خیلی میآدرینا می _

 .شهمی

لبخند مهربونی زد و دستش رو دراز کرد و لیوان رو از روی عسلی برداشت. با تعجب نگاهش 

 :کردم، نگاه عمیقی بهم انداخت و گفت

که گلوش خشک شده باشه با آدمی که معرفتش خشک شده دونی فرق آدمی آیسل می _

شه؛ ولی خوری خشکیش برطرف میباشه چیه؟ گلو اگه خشک بشه با یه جرعه آبی که می

تونه اون رو تازه کنه. بازم صد رحمت به گلوی معرفت وقتی بخشکه هیچ چیزی دیگه نمی

 ؟شهشه، معرفت خشک شده با چی درست میخشک که با آبی تازه می

 :ش تعجب کردم و گفتماز تشبیه

 های من داشت؟آدرینا اینایی که گفتی چه ربطی به حرف _

ها هستن که ت از اون دسته از آدمریم سراغ ربطش. ببین آیسل خانوادهآ باریکال! حاال می _

معرفتشون خشکیده و از بین رفته. خدا سر شاهده توی تمام این روزهایی که همراهتون بودم 

تر بودن. روزی که دزدیدنت، هایکا زخمش توی و آشوب از صدتا خانواده برات خانواده هایکا

گفت چکید؛ ولی نمیها سر باز کرده بود و از شدت خ*ون، از آستینش خ*ون میدرگیری

دونستم بهش دل د*ر*د دارم، فقط درگیر این بود که ردت رو بزنه و نجاتت بده. من می

نی که ازم خواست اینجا بیام اومدم. به جز اینکه آشوب رو درمان باختی، به خاطر همین زما

کنم، قصد اصلیم این بود که اسکن کنم ببینم لیاقت عشقت رو داره؟ که اگه نداشت بعد از 

اینکه دیدمت دستت رو بگیرم و شده باشه تمام زندگیم و بفروشم و ببرمت خارج؛ ولی دیگه 

ها خاکشون با بقیه فرق داره و جنمشون ی؛ ولی فهمیدم اینجا بمونی امنیت ایننذارم به بهانه

ها رو گفتم که بدونی برای تو هیچ انتخابی جز هایکا نیست. خوشبختی تو با جنمه. این

هایکاست و تمام! پس از االن تا پس فردا که زمان عقدته اگه از استرس گلوت خشک شد، یه 
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تو این دنیایی که خانواده معرفت ندارن، تو کسی  لیوان آب بخور و این رو به یاد داشته باش که

 .رو داری که با معرفت رگ برادری داره

اش بدجوری روم تاثیر هاش فکر کنم. دروغ چرا، حرفسکوت کرد و اجازه داد تا به حرف

هام گذاشته بود. یه دفعه یه چیزی توی ذهنم جرقه زد که باعث شد لبخند پلیدی رو ل*ب

 :ه آدرینا نگاه کنم. متوجه نگاهم شد و با تعجب پرسیدبیاد و با شیطنت ب

 کنی؟طوری نگاهم میچیه آیسل؟ چرا این _

 .ی بلند تبدیل شد و شروع به خنده کردملبخندم به یه خنده

ها دل دختر خانوم دکتر ما رو هم برده که محل سگ به هیچ پسری بینم جنم بعضیمی _

 .دادنمی

 :زد و گفتبه جای خجالت لبخند بزرگی 

 .ست و منم مستثنی نیستمخب جنم جذب کننده _

 .شم چطور توی این زمان به این کمی آشوب و تو به هم دل باختینفقط متوجه نمی _

 :هاش رو باال انداخت و با تخسی گفتشونه

کی گفته مدت زمان کمیه؟ مستر آشوب از همون زمانی که برای درمان هایکا اومده بودم به  _

ترسیدم نکنه کرد، میی دائمی من شده بود. واال همه جا من رو دنبال مییب کنندهبعد تعق

 .توی دستشویی هم همراهم بیاد

 :انگار چیزی یادش اومد که با دست روی پیشونیش زد و مستاصل گفت

 .ای داد بی داد، یادم رفت! قرار بود بهت بگم آماده بشی که بریم برای خرید عقدت _

و گرفت و آروم بلندم کرد. ایستادم، آدرینا سریع به سمت کمد رفت و نگاه بعد زیر بغلم ر

مشکی با شال و شلوار سفید -اجمالی؛ ولی دقیقی انداخت و بعد از چند دقیقه مانتوی کرمی

رو بیرون کشید و کفش پاشنه سه سانتی بندی مشکی رو کنارش گذاشت. کنارم اومد و آروم 

الش و زور تونست مانتو رو تنم کنه؛ ولی به زور متقاعدش کردم پیراهنم رو درآورد و با کلی ت
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که شلوارم رو خودم بپوشم و وقتی پشتش رو بهم کرد سریع شلوار صورتیم رو با شلوار لوله 

تفنگی مشکی رنگم تعویض کردم. برگشت و وقتی دید که شلوار رو پوشیدم، کنار میز آرایش 

 .شترفت و با شونه و چند تا گیره و کش برگ

موهای بلندم رو شونه کرد و با کش دم اسبی بستشون و موهای جلوی سرم رو به صورت کج با 

گیره فیکس کرد و بعد از گذاشتن شال سفیدم از جلوم کنار رفت. کنار آینه رفتم و نگاهی به 

مشکیم حالت عروسکی داشت و سه وجب باالی زانو بود و کنار -خودم انداختم، مانتوی کرمی

های مشکی داشت که روی مانتوی تمام کرمی حر*یرم ای عروسکیش پاپیونهآستین

های پر از نگین کرم و مشکیم روی درخشید. موهام به صورت کج کنار صورتم بود و گیرهمی

 .ی قشنگی به وجود آورده بودموهام جلوه

بهم نگاه م رو ب*و*سید، توی آینه م گذاشت و گونهآدرینا کنارم اومد و سرش رو روی شونه

 :کرد و گفت

 .خیلی قشنگ شدی آجی جونم _

هام رو کنار پام گذاشت و بعد از پوشیدنشون ربان مشکی رنگ ساتن براق که بعد سریع کفش

کنار کفش قرار گرفته بود رو به صورت پاپیون دور مچ پام بست و بلند شد. نگاهی به صورتم 

و به سمت پایین فشار داد و وقتی نشستم، هام رانداخت و صندلی رو کنارم کشید و آروم شونه

 :گفت

 .هات رو ببند و تا زمانی که نگفتم بازشون نکنچشم _

هاش و لوازم آرایش هام رو بستم و به حرکت دستبه حرفش گوش دادم و بدون حرف چشم

هام رو باز کردم و بهش نگاه کردم روی صورتم تمرکز کردم. با فین فین یواشش با تعجب چشم

 :ریخت. با تعجب پرسیدمروم و با لبخند اشک میکه آ

 کنی؟آدرینا عزیزم چرا گریه می _

هیچی نیست فقط خیلی قشنگ شدی. آیسل خیلی خوشحالم که خوشبخت شدی و قرار  _

های امروزی فرق داره و غیرتش، پیوند با کسی رو داری که تومنی صد هزار با این نالوطی
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 .غیرت فردینه

هاش حلقه کردم و م*حکم توی بغلم گرفتمش. اونم رو دور ک*م*ر و شونهبلند شدم و دستم 

 .دستش رو دورم حلقه کرد و من رو م*حکم به خودش فشرد

 :بعد از چند دقیقه من رو آروم از خودش جدا کرد و گفت

 .رم به پسرها بگم که آماده بشن، تو هم هر کاری داری انجام بده و بیامن می _

تایید تکون دادم. آدرینا به سمت در اتاق رفت و از اتاق بیرون زد. برگشتم  یسرم رو به نشونه

ای آرایش ملیحی رویِ صورتم نشونده و توی آینه به صورتم نگاه کردم. آدرینا به طور حرفه

های درشت و سیاهم رو خیلی زیبا قاب گرفته بود و بود. خط چشمی که برام کشیده بود چشم

داد. کرم پودر خیلی کم استفاده کرده بود و ها رو بلندتر نشون میهام اونریمل روی مژه

هام رو خیلی داد، رژ صورتی که همراه خط ل*ب کشیده بود ل*بتر نشون میپوستم رو صاف

 .زیبا کرده بود. در کل خیلی تغییر کرده بودم

آروم و  هایکیف کرمی رنگم که یه سگک پر از نگین مشکی داشت رو دستم گرفتم و با قدم

تر کردن و پایینها رو طی میهام یکی پس از دیگری پلهشمرده از اتاق خارج شدم. قدم

های پذیرایی گذاشتم. صدای اومدن. بعد از طی کردن آخرین پله قدم روی پارکتمی

 .های کفشم ملودی دلپذیری رو پدید آورده بودنپاشنه

م حلقه کرد. دوشادوش هم پشت دور شونه آدرینا با لبخند عمیقی کنارم اومد و دستش رو از

ی آدرینا گذاشتم. آدرینا یکی از کنار مبل رفتیم و روش نشستیم. سرم رو روی شونه

 .ی هر دومون رو پلی کردهندزفریش رو توی گوشم گذاشت و آهنگ مورد عالقه

 !تو فقط باش تموم کم و کسرش با من _

 با تمومِ دوری و طاقت و صبرش با من

 !تب کن از این عشقِ بالتکلیفم تو فقط

 !مردن و سوختن و باقی زجرش با من
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 تو دلت قدم زدم تو روز بارونی بخواد

 !روزای بهاری و بارون و ابرش با من

 پیرهنِ خاطره هاتو زیر بارون تن کن

 خوندن ترانه و پاییز و عطرش با من

 تو فقط باش فقط باش، تمومش با من

 بنویسعاشقونه هامونو مثل یه قصه 

 خوندنش با دل و جون

 سطر به سطرش با من

 تو فقط دلت بخواد؛ یه روزی مالِ هم بشیم

 التماسش به خدا حاجت و نذرش با من

 روی زخمای دلم کاشکی تو مرهم باشی

 آرزوم اینه همیشه تو کنارم باشی

 آرزوم اینه فقط مالِ تو باشم ای کاش

 تو فقط باش فقط باش؛ فقط با من باش

 (باش، مازیار فالحیتو فقط )

ها بودن هندزفری رو درآوردیم و همراه آدرینا هایی که درحال پایین اومدن از پلهبا صدای قدم

بلند شدیم. نگاهم با نگاه هایکا برخورد کرد و خیره خیره به هم نگاه کردیم. تک کت مشکی 

بود، ست  اسپرتی رو که خیلی زیبا با شلوار و کفش مشکی و پیراهن کرمیش جفت کرده

قشنگی رو با من پدید آورده بود. موهای لَخت مشکیش که چندین تار اون روی پیشونیش 

ای کنندهدرخشید و اون رو به طرز دیوانههای یخیش میریخته بودن، میون تارهای سیاه چشم

 .زیبا کرده بود

 :کنارم اومد و با صورتی که لبخند زیبایی داشت گفت

 .هت میاد! خیلی زیبا شدیفکر کنم هر چی بپوشی ب _
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شد و خجالت دیگه معنایی دیگه خجالت نکشیدم؛ چون این مرد دیگه از فردا شوهر من می

 :نداشت. لبخندی زدم و گفتم

 .تو هم خیلی خوشتیپ و جذاب شدی _

 :هامون صدای آشوب اومد که با خنده گفتمیون جدال نگاه

شم؛ ولی ما کلی کار داریم و وقت هم کمه. یاِهم اِهم، ببخشید که مزاحم فاز احساسیتون م _

 .ها بهت میان، خیلی دلبر شدیراستی آبجی جون چقدر این لباس

ایش و پیراهن و شلوار مشکیش به نگاهم رو به سمتش چرخوندم که تک کت اسپرت سرمه

ای و شال و شلوار و کفش مشکی آدرینا ست شده بود. انگیزی با مانتوی سرمهطور حیرت

مشکیش جلوه پیدا کرده بود و -های پر از نگین آبیآدرینا هم مثل خودم با گیره موهای

 .درخشیدمی

هام نشست نگاهی به دستم کردم که تو دست هایکا بود و با حس دست گرمی که روی دست

کیفم رو توی اون یکی دستش گرفته بود. لبخندی روی ل*بم نشست و نگاهی به هایکا کردم 

 .زد. فشاری به دستم داد و رو به آشوب کردمیکه همچنان لبخند 

 بریم _

آشوب دستش رو دور گ*ردن آدرینا انداخت و راه افتاد. دست آدرینا رو دیدم که با آرنج 

ی م گرفت و ریز ریز خندیدم. نگاهی به هایکا کردم و با خندهتوی پهلوی آشوب کوبید. خنده

 :هم بهم نگاه کرد و گفتریزش فهمیدم که اون هم متوجه شده. با حس نگا

نگاهی به هیچ دختری دونستم آشوب همچین رویی هم داره. تو این چند سال اصال نیمنمی _

بینم انداخت، پاک خودش رو وقف من و انتقام من کرده بود؛ اما حاال خوشحالم که مینمی

 .کنهزندگیش سیر خوبی رو طی می

ت جدی به رو به رو خیره شد. از ویال خارج بعد از اتمام حرفش نفس عمیقی کشید و با صور

شدیم و به سمت پارکینگ رفتیم، همراه هایکا داخل المبورگینی مشکیش نشستم و آشوب و 
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ی زرد آشوب شدن. کمربندم رو بستم و هایکا با روشن کردن ماشین و آدرینا سوار پورشه

ج شد و بعد از زدن زدن ریموت در پارکینگ، به محض باز شدن در آروم از پارکینگ خار

ی ریموت، بعد از بسته شدن در، تک بوقی زد و با سرعت شروع به حرکت کرد. آشوب دوباره

 .کرداز پشت ما رو تعقیب می

 آیسل؟ _

 .با شنیدن صدای هایکا از دیدن بیرون دل کندم و بهش نگاه کردم

 بله؟ _

 چطور تو اسمت ترکیه؛ ولی کُردی؟ _

 .نشستهام لبخند تلخی رو ل*ب

داشتنی. زدم که متوجه نشی. مادرم، مهربونم، ترک بود و پدرم یه کُرد دوستحدس می _

وزن مادرم رو روی قدر بهش عالقه داشته که اسم همکرد که پدرم اینمادرم برام تعریف می

 .من گذاشته. اسم مادرم آیسن بود

 .متاسفم _

 .هام نشستنفس عمیقی کشیدم و لبخند مهربونی رو ل*ب

دونی د*ر*د زمانی که از عصب بگذره دیگه حس نداره و احساسش اشکالی نداره. می _

کردم و کشیدم و گریه میکنی. من روزها توی پرورشگاه هر روزش رو از یتیمی د*ر*د مینمی

شه؛ ولی یه روز صبح که از خواب بلند شدم کردم هیچ وقت این د*ر*د تموم نمیفکر می

کنم؛ چون دیگه د*ر*د نداشت. فهمیدم که پدر و مادرم به حدی عاشقانه دیگه نتونستم گریه 

ی آسمونیشون رو خواستن که خدا هم دلش نیومد از هم جداشون کنه و با هم جادههم رو می

 .طی کردن

هایکا چیزی نگفت و گذاشت که با خودم کنار بیام. با ایستادن ماشین نگاهی از پنجره به 

به فروشگاه بزرگ رو به روم افتاد، خیلی زیبا بود. از ماشین پیاده  بیرون انداختم و نگاهم

شدیم و بعد از چند دقیقه دست آدرینا رو حس کردم که دستم رو گرفت. هایکا سمت راستم 
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 .ایستاد و آشوب سمت چپ آدرینا ایستاد و چهار نفری وارد فروشگاه شدیم

اولین باری بود که بدون ترس و لرز از وجود ها نگاهم رو خیره کرده بود؛ چون زرق و برق مغازه

ی بزرگ لباس عقد و عروسی اومدم. آدرینا دستم رو کشید و کنار مغازهروهان به خرید می

 :برد. صدای آشوب از پشت سرمون اومد که گفت

ی رو به رو آدرینا، آبجی جون، تا شما لباس انتخاب کنید من این هایکا رو ببرم این مغازه _

 .ش رو بگیرمو شلوار دامادیش رو بگیرم، که انشاللّه فردا بیام سیسمونی بچه براش کت

ای آدرینا شروع به خنده کرد و من با خجالت سرم رو پایین انداختم و همراه آدرینا وارد مغازه

ها انتخاب رو برام سخت کرده که بیشتر به سالن شباهت داشت شدم. متنوع و زیاد بودن لباس

 .ه آدرینا صدام زدبود تا این ک

 .آیسل بیا که این حتما برای تو دوخته شده _

درخشید. العاده بود و میکنارش رفتم و به لباسی که انتخاب کرده بود نگاهی انداختم. فوق

 :آدرینا به خانومی که سمت چپمون ایستاده بود گفت

 .خواستمخانوم این لباس رو برای دوستم می _

 :ویی و لبخندی زیبا، لباس رو برامون درآورد و گفترکنارمون اومد و با خوش

 .بفرمایید _

آدرینا لباس رو گرفت و وارد یه سالن نسبتا بزرگ که سرتاسرش آینه بود شدیم، با کمکش 

لباس هام رو درآوردم و لباس رو پوشیدم و آدرینا پشتم رفت تا بندهای پشت لباس رو 

ارش نگاهی از آینه به خودم انداختم و حیرت ضربدری ببنده و م*حکم کنه،بعد از اتمام ک

 :کردم، صدای آدرینا رو کنارم شنیدم که گفت

کشه، طور ببینت دیگه به فردا نمیبه طرز باورنکردنی عالی شدی! المصب اگه هایکا این _

 .کنههمین امشب کار رو یه سره می

ی باالی لباسم سفید بود و گیپور زیبایی بهش دوخته تنهنگاهم به لباس کرمی رنگم بود، نیم

شده بود و سر تا سر نگین بود. دامن کرمی رنگم رو که پف نسبتا زیادی داشت، یه الیه حر*یر 
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دونستم که هر چشمی رو خیره نازک کرمی پر از اکلیل پوشش داده بود و با هر چرخش می

های لباسم از جنس همون حر*یر نازک پر از اکلین بود و روی مچ دستم یه نوار آستینکنه. می

داد. بندهای شد و یه پاپیون براق کوچیک بهش زینت میگیپور بود که روی مچ س*فت می

 .تر نشون داده بشهشد که ک*م*رم باریکپشت لباس هم باعث می

ی زیادی در کرد. موهای مشکی رنگ لَختم جلوه هوا شالم رو در آورد و موهام رو بازآدرینا بی

 .برابر پو*ست سفیدم داشت. مثل یه بچه ذوق کردم و شروع به چرخیدن دور خودم کردم

با دیدن هایکا ایستادم. تا ایستادم موهای لَخت بلندم تا پایین ک*م*رم ریخت و یه مقدار از 

زده و پر از تحسین بود. با تموهای جلوی سرم روصورتم آشفته پخش شد. نگاه هایکا حیر

 :های آروم کنارم اومد و با نوک انگشتش موهام رو از روی صورتم کنار زد و گفتقدم

دونم چی شد که پا توی دنیای سیاه من گذاشتی آیسل؛ ولی نگاهی رو که فقط متوجه نمی _

شی و این تر از همیشه دیده میانتقام بود متوجه خودت کردی. حاال توی این لباس معصوم

کنه. این رو بدون، بودن تو پیش من همیشگیه، من هیچ وقت قراری میقلب، آیسل عجیب بی

 .کشمازت دست نمی

دستش رو پشت ک*م*رم گذاشت و من رو توی آغوشش کشید. من هم م*حکم ب*غ*ل 

 .کردم این مردی رو که عجیب دنیام رو پر از شادی کرده بود

هام لبخند عمیق و بزرگی نشسته بود. ال پخت بود و رویِ ل*بنگاهم به قابلمه و غذای در ح

بازی تویِ یه روز ابری و بارونی، یخ در بهشت لیمویی های خوبی رو گذروندیم، تابچه ساعت

ره، ی دست آشوب بود و مطمئنم که ترشی و ملسیِ اون هیچ وقت از زیر زبونم نمیکه ساخته

 .های بلندمونش همراه آشوب و خندهسوار کردن هایکا رویِ تاب و هل دادن

ای نشونده بود. هجوم خ*ون به دستی رویِ پیشونیم کشیدم که هایکا روی اون ب*وسه

هام رو حس کردم و لبخندم شدت گرفت؛ اما یهو یه حس بد تویِ وجودم جاری شد و من گونه

با خودم زمزمه  رو نگران کرد و لبخندم رو محو. سرم رو با شدت به چپ و راست تکون دادم و
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 :کردم

 .خودی نگران شم، هیچ اتفاقی قرار نیست بیوفتهنه نه، نباید بی _

طور به دونستم که امشب قراره یه چیزایی تغییر کنه و دگرگون شه. همیناما از ته قلبم می

م نشست از جا پریدم و با شدت کردم که با حس دستی که روی شونهحس بدم فکر می

 :هام نشوندم و گفتمآشوب لبخندی رویِ ل*ببرگشتم. با دیدن 

 ببخشید آشوب حواسم نبود، کاری داشتی؟ _

 :آشوب نگران بهم نگاه کرد و جوابم رو داد

 نه، چندبار صدات کردم و جواب ندادی. نگران شدم، چیزی شده؟ _

 :معطل نکردم و حقیقت رو بهش گفتم

 .بیوفته، من نگرانمهایی آشوب یه حس بدی دارم. امشب قراره یه اتفاق _

ای رنگش خبر هام نگاه کرد و جوابی نداد. نگاه قهوهلبخندش محو شد و خیلی جدی تو چشم

 .داد. از نگاهش ترسیدمخوبی رو بهم نمی

 ...آشوب نگو که _

بدون این که بذاره حرفم رو کامل کنم برگشت و به سمت بیرون آشپزخونه رفت؛ اما قبل از 

نگاهی بهم انداخت و بیرون زد. پاهام سست شد و رو چرخوند و نیم این که بیرون بره سرش

ی میز گرفتم که آوار نشم. آروم رویِ صندلی نشستم. هیچی نگفت؛ اما دستم رو به گوشه

 .همین سکوتش و نگاه نگرانش بهم ثابت کرد که اون هم این تغییر رو حس کرده

یک لحظه به خودم اومدم که دو ساعت افکارم به هم گره خورد و گذر زمان رو حس نکردم. 

گذشته بود و وقت شام رسیده بود. آروم از روی صندلی بلند شدم و به سمت غذاهای رویِ 

گ*از رفتم و بعد از آوردن ظروف با ذهن گره خورده با نگرانی، شروع به کشیدن غذا کردم و 

 .آروم رویِ میز چیدم. با صدای بلند شروع به صدا زدن پسر ها کردم

 .هایکا، آشوب، بیاید غذا حاضر شده _

چند دقیقه بعد از صدا زدنشون، داخل آشپزخونه اومدن و پشت میز نشستن. آشوب دوباره به 
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 .استایل شوخ طبعش برگشته بود

 .ای جانم عجب میز خوشگلی رو امشب چیدی آبجی جون _

 .نگرانی رو پس زدم و خندیدم

هاتون به قار و قور افتاده، نهار رو هم که دو در تونید بخورید که شکمنوش جون، تا می _

 .کردید و نخوردید

و بعد از گفتن حرفم رویِ صندلی نشستم و شروع به خوردن غذا کردم. هایکا هیچ حرفی نزد 

و ساکت بودن رو برگزیده بود. سنگینی نگاهش رو که حس کردم بهش نگاه کردم؛ اما تا 

نگرانی بهم دوخته شده بود. انگار به هر سه نفرمون  نگاهش رو دیدم فرو ریختم. نگاهش با

 .الهام شده بود که یه چیزهایی قراره پیش بیاد

ها رو بعد از پایان غذا و تشکر، آشوب و هایکا از جاشون بلند شدن. آشوب کمکم کرد و ظرف

. آشوب به سمت توی ماشین گذاشت و روشنش کرد و سه نفری از آشپزخونه بیرون زدیم

 :ا رفت و روی یکیشون لم داد. هایکا کنارم بود که صداش زدمهمبل

 .شه یه لحظه وایساهایکا اگه می _

به سمتم چرخید و با نگرانی بهم نگاه کرد. دستش رو گرفتم. حاال تعجب جای نگاه نگرانش رو 

جور که به کریستال نگاهش خیره شده بودم چیزی رو گرفته بود. دستش رو بلند کردم و همین

 .دونست چیه. به حرف اومدویِ دستش گذاشتم و دستش رو بستم. ندیده میت

 ...اما _

 :ی صحبت ندادمهاش گذاشتم و اجازهم رو رویِ ل*بانگشت اشاره

 .هیس، بهم اعتماد کن _

هاش رو بست و دستش رو تویِ جیبش برد و جلوتر از من به سمت آشوب رفت. آه چشم

م و رو به روشون نشستم و بهشون خیره شدم. خیلی خسته بلندی کشیدم. منم کنارشون رفت

 .هام دیگه توان باز موندن رو نداشت. با صدای هایکا از جا پریدمبودم و چشم

 .دیمآیسل برو تو اتاق بخواب. من و آشوب کارهای آشپزخونه رو انجام می _
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ها رفتم. ه به سمت پلهاز خدا خواسته پیشنهادش رو توی هوا زدم و از جا پا شدم و سالنه سالن

 .بعد از رسیدن به اتاقم داخل رفتم و خودم رو روی تخت پرت کردم و بیهوش شدم

با حس دستی رویِ دهنم از خواب پریدم. تا نگاهم به یه مرد با صورت پوشیده افتاد از ته دل 

هاش خفه شد. شروع به دست و پا زدن کردم؛ اما جیغ زدم؛ اما صدای جیغم تو حجم دست

م رو کرد. از جا بلندم کرد، تا رو پا ایستادم خواستم بدوم؛ ولی یقهتمام حرکت هام رو مهار می

 :ش گفتش رو به پهلوم فشار داد و با صدای نخراشیدهاز پشت کشید و اسلحه

بهتره فکر فرار رو از سرت بیرون کنی پرنسس خانوم، وگرنه مجبورم با این تفنگ جیزت  _

 .کنم

ها که گذشتیم تا هلم داد و همراهش شروع به راه رفتن کردم. از پیچ و خم پلهآروم از پشت 

نگاهم به نگاه هایکا و آشوب خورد با صدای بلند شروع به گریه کردم. تا متوجه من شدن 

 .زدنشروع به مقاومت کردن و داد می

 .ولش کن ک*ثافت! دست کثیفت رو ازش بکش ع*و*ضی، کاریش نداشته باش _

م گذاشت. وجدان من رو روی زانوهام جلوشون نشوند و اسلحه رو رویِ شقیقهن بیاما او

م شد؛ اما یهو صدام خفه شد اونم وقتی صدای ی تفنگ باعث شدت گرفتن گریهسردیِ لوله

 .روهان رو شنیدم

 بَه آیسل خانوم گل گالب! زندگی به کامه دخترِ گمشده؟ _

فرو برد و سرم رو به سمت خودش برگردوند. با نفرت هاش رو توی موهام کنارم اومد و پنجه

بهش زل زدم. تا نگاهم رو متوجه شد، سیلی محکمی بهم زد که با صورت زمین خوردم. صدای 

 .فریاد هایکا بلند شد

هام رو باز کن تا نشونت بدم دست بلند شرف اگه جرات داری دستولش کن ع*و*ضی! بی _

 !حکمش چیهخوامش کردن روی دختری که من می

 :ی بلندی زد و گفتروهان قهقهه
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پس آقا هایکای ما عاشق این دختر شده! پس دیگه واجب شد که منم امتحانش کنم ببینم  _

 .چی داره که باعث شده سردترین پسر دنیا هم دل ببازه

هایکا و آشوب تا این حرف رو شنیدن غرش بلندی کردن و شروع به تقال کردن؛ اما موفق 

صورت زخمیِ افراد روهان معلوم بود که با این که غافلگیرشون کردن؛ ولی هایکا و نشدن. از 

 .آشوب مقاومتِ خیلی زیادی کردن، در نهایت هم با این حجم از افراد روهان گیر افتادن

 :م رو گرفت و بلندم کرد و توی صورتم غریدروهان یقه

زنی. اصال نفهمیده بودم که تو که چند سال من رو گول ب کوچولویِ ع*و*ضی، موفق شدی _

ی زنده از خونه خارج شده و ای؛ ولی در نهایت بهم خبر رسید که یه دختر بچههنوز زنده

 .فهمیدم که اون پدر و مادر عوضیت تونستن تو رو از دید من، یعنی روهان آرمیان مخفی کنن

هام به از دستتا توهینش رو به پدر و مادرم شنیدم وحشی شدم و با خارج کردن یکی 

 .سمتش هجوم بردم. صورتش رو چ*ن*گ زدم و جیغ کشیدم

 .ع*و*ضی تویی آرمیان آشغال، قاتل پست فطرت _

لگد نسبتا محکمی به شکمم زد که م*حکم زمین خوردم و از د*ر*د دستم شروع به ناله 

به مقابله  کردم. هایکا تا وضع داغون من رو دید، شروع به تقال کرد. بعد از آزاد شدنش شروع

ای که یکی از افراد روهان به جایِ تیرش با افراد روهان کرد و بعد از زدن چندتاشون با ضربه

ها هم از این فرصت استفاده کردن و دوباره وارد کرد، دستش شروع به خونریزی کرد و اون

 .گیرش انداختن. فریاد کشید

 !کنمت میتیکه تیکه کاری بهش نداشته باش روهان! اگه یه مو از سرش کم شه _

 :ش رو گرفت و گفتاما روهان یه لبخند شیطانی زد و کنارش رفت. چونه

 .هنوز زیبایی _

 :تحرک شد. زمزمه کرددیدم که هایکا از هم پاشید و بی

 ...تو... تو چطور _

 .روهان بین حرفش پرید
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 دونم؟چطور می _

 :ی بلندی کرد و گفتیه خنده

 .جا بودمچون منم اون _

هین بلندی کشیدم و یه دستم رو رویِ دهنم گذاشتم. هایکا هیچ حرفی نزد، روهان دستی به 

 :صورتش کشید و گفت

جا بودم چون خودم این فکر رو تو سرشون تو هم درست مثل مادرت زیبایی. من اون _

اما خواستم فقط پدرت و تو باشید تا مادرت مال من بشه؛ ت رو بکشن. میانداختم که خانواده

مادر احمقت ترجیح داد که جونش رو برای تو بده. مادرت رو نتونستم به دست بیارم؛ ولی پسر 

 .تونه جاش رو پر کنهقشنگش می

هاش رو پوشونده بود. هایکا ماتم برد. به آشوب نگاه کردم که ناباورانه از این حرف اشک چشم

 .کوبید و داد کشیدوحشی شد و محافظ رو کنار زد و مشت محکمی تو صورت روهان 

 !شرفشکنم بیهات رو میزاده! تک تک استخونکشمت حروممی _

ش نشست و متوالی به صورتش مشت زد. افراد ی س*ی*نهروهان رو پرت کرد و رویِ قفسه

طور در تقال بود که روهان از جاش بلند شد و روهان دوباره گیرش انداختن و هایکا هم همین

ا دیدن اسلحه از ترس دیدن مرگ آشوب یا هایکا شروع به جیغ زدن ش رو درآورد. باسلحه

ش رو به هام رو خفه کردن. روهان آروم اسلحهکردم؛ اما از پشت جلویِ دهنم رو گرفتن و جیغ

شون سمت هایکا گرفت و شلیک کرد؛ اما شلیکش مصادف شد با آشوب که خودش رو از دست

 .و تیر بهش خورد. بلند جیغ کشیدم نجات داد و خودش رو جلوی هایکا انداخت

 !نه...ه _

 .هاش به آشوب خورد بلند داد زدهایکا تا چشم

 !آشوب داداش نه _

 :اما روهان ریلکس بود و گفت

 .آخی چه داداش دلسوزی! خب حاال وقتشه که تو هم به داداشت بپیوندی _
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توی گوشش گفت. و تا خواست به هایکا شلیک کنه یکی از افرادش کنارش دوید و چیزی 

ش رو پایین آورد و به افرادش اشاره کرد و سمت من اومد. تا خواستم روهان سریع اسلحه

ای به گیجگاهم خورد و تنها چیزی که دیدم نگاه اشکی هایکا و فریادش و حرکت کنم ضربه

 .ی آشوب غرق در خ*ون بودهای بستهچشم

 :هایکا

 

چیزم از دست رفت، هم عشقم، هم داداشم. به  هام رو بگیرم. همهتونستم جلوی اشکنمی

فتم و سرم رو توی های قشنگش بسته بودن. سرش رو تویِ بغلم گرآشوب نگاه کردم که چشم

هام گرد گ*ردنش فرو بردم و گریه کردم. حس کردم یک لحظه سرش توی بغلم لرزید. چشم

خندید. تا د*ر*د میهام خشکید. سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم که با شد و اشک

نگاهم به نگاهش خورد، م*حکم بغلش کردم و به خودم فشارش دادم که صداش دراومد و با 

 .د*ر*د نالید

 .ترداداش آروم _

 :سرم رو کنار گوشش بردم و با خنده گفتم

 !آشوب، لعنتی، فکر کردم از دستت دادم _

 :ا شیطنت جوابم رو دادهاش نگاه کردم، که بو آروم رهاش کردم و با شوق توی چشم

اِ داداش تو باید االن باید تمام شهرها رو چراغونی کنی و سه روز تعطیلی اعالم کنی که من  _

عرضه بود که نیومد چک کنه ببینه نبضم میزنه یا نه؛ ولی قدر بیم! اون روهان احمق اینزنده

 .تونم تحمل کنمخودمونیم هایکا دیگه بیشتر از این نمی

ش که تیر خورده بود گذاشت و ی س*ی*نهوم دستش رو باال آورد و باالتر از قفسهو بعد آر

تونم ببرمش؟ یهو یه چیزی ش وجودم رو به د*ر*د آورد، کجا میی بلندی کرد. صدای نالهناله

هاش رو های آشوب کشیدم. چشمتوی ذهنم جرقه زد. آروم دستم رو دراز کردم و رویِ جیب
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 :باز کرد و گفت

 کنی هایکا؟ی کار میچ _

 .تونه کمکمون کنهخوام به کسی زنگ بزنم که میمی _

گنگ نگاهم کرد؛ ولی در نهایت از د*ر*د بیهوش شد. وقتی پیداش کردم، از جیبش خارجش 

خواست. طبیعتا اسم من رمز گوشیشه، پس ی گوشیش نگاه کردم که رمز میکردم و به صفحه

م و وارد مخاطبینش شدم. یعنی تو آشوب نیستی اگه از سریع اسمم رو به التین وارد کرد

آدرینا شماره نگرفته باشی! پس شروع به دیدن مخاطباش کردم تا به اسم مورد نظر رسیدم. 

م گرفت، اسمش رو گذاشته بود خانوم دکتر. سریع تماس رو برقرار کردم و منتظر جواب خنده

 :حبت کردشدم. بعد از چند ثانیه پاسخ داد و پشت سر هم ص

 سالم آقا آشوب، برای آیسل اتفاقی افتاده؟ _

 .نذاشتم دیگه بیشتر صحبت کنه و بین حرفش پریدم

من آشوب نیستم، هایکام. همون مردی که جراحیش کردی. راستش به کمکت نیاز دارم.  _

 .آشوب تیر خورده، پس سریع خودت رو به این آدرس برسون

 :دادم، چند لحظه مکث کرد و جواب دادو مو به مو آدرس رو براش توضیح 

 چه اتفاقی افتاده؟ آیسل حالش خوبه؟ _

 :آهی کشیدم

 ش دارم تا برسی؟تونم زنده نگهفهمی. فقط بهم بگو چطور میبیای خودت می _

 .معلوم بود که در حال دویدنِ و بعد صدای ماشینش اومد. در همین حین جوابم رو داد

های زیر های اصلی ران یا حتی رگهای دست یا یکی از شریانگاگر گلوله به یکی از شاهر _

ها تا حدودی شه. ماهیچهریزی شدید میاستخوان ترقوه اصابت کنه بدون شک دچار خ*ون

ریزی و مقابله با چنین شرایطی رو دارن؛ اما در صورتی که در اثر توانایی متوقف کردن خ*ون

ها بر نمیاد. در این موارد ه کاری از دست ماهیچهریزی کنورود گلوله ب*دن از داخل خ*ون

ها وخامت اوضاع رو درک کنه بدون این که ماهیچههای اصلی رو قطع میها و رگگلوله شریان
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ی س*ی*نه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخم بازه نباید اجازه کنن. اگر آشوب در ناحیه

ی اون از کار بیوفته. در این صورت ممکنه ریهبدی از اون نقطه هوا وارد بدنش بشه، در غیر 

ها استفاده از یک تکه این موارد بهترین روش برای پوشوندن زخم و مسدود کردن اون

تونه ی تیکه گ*از استریل کلفت و متراکم یا هر چیزی مثل ی تمیزه. این پارچه میپارچه

 .هوا به درون بدنش بشه کنی باید مانع ورودچسب کاغذی باشه. هر چیزی که استفاده می

 .باشه، فقط تو رو خدا عجله کن _

کنم. تا نیم ساعت دیگه اونجام، شانس آوردید دارم با بیشترین سرعت ممکن رانندگی می _

ها کار داشتم وگرنه االن حساب آشوب با عزرائیل بود. به نفعته که وقتی میام که همین نزدیکی

 .آیسل رو صحیح و سالم ببینم

ی لباس آشوب که توی درگیری پاره وشی رو قطع کرد. معطل نکردم و سریع گوشهو بعد گ

هاش رو باز شده بود رو کامل پاره کردم و روی زخمش گذاشتم و م*حکم فشار دادم. چشم

م موهاش رو نوازش کردم و پیشونیش رو ب*و*سیدم و ی بلندی کرد. با دست دیگهکرد و ناله

 :زمزمه کردم

 .رسهن کمک داره میداداش تحمل ک _

جا نگه داشتم و پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم و نفس عمیقی و بعد سرم رو همون

 .کشیدم

ی در زدن از جا پریدم. آروم دونم چند دقیقه یا ساعت گذشته بود که با صدای وحشیانهنمی

گذاشتم و حال باز کرد. آروم سرش رو روی زمین هاش رو بیی آشوب زدم که چشمرویِ گونه

به سمت آیفون رفتم و در رو باز کردم. سریع دوباره به سمت آشوب رفتم و سرش رو از رویِ 

 .زمین برداشتم و آروم زیر بغلش رو گرفتم و کشیدمش

 .آشوب، داداش کمک رسید. سعی کن روی پاهات وایسی _

نشون داد و  هاش اشک جاری شده؛ ولی باز هم مقاومتی چشمدیدم که از د*ر*د از گوشهمی
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ای توی چهارچوب در جا ای باز شد و دختر غریبهروی پاهاش ایستاد. در به طور وحشیانه

دیدم که با نگاهش دنبال آیسل بود. میگرفت که احتماال باید دوست آیسل، آدرینا، می

 .گرده. شرمنده شدم و سرم رو پایین انداختم. فهمید که با صدای بلند شروع به گریه کردمی

افتاد که گرفتمش. شوب در مرز بیهوش شدن بود و در یه آن پاهاش سست شد و داشت میآ

ی آشوب رو دید به سمتم دوید. زیر ب*غ*ل آشوب رو گرفتیم آدرینا که اوضاع به هم ریخته

 .ها رفتیم. بعد از رسیدن به اتاق رو به من کردو به سمت پله

 .تر اون رو به من برسونتوشه، هرچه سریع برو کنار در یه پالستیک افتاده که وسایلم _

ها رو آشوب رو آروم رها کردم و اون رو به آدرینا سپردم و خودم سریع شروع به دویدن از پله

گفت که پالستیکی با آرم داروخانه رو به پایین کردم. چشم چشم کردم تا ببینم کجا رو می

آشوب رفتم. بعد از رسیدن به اتاق دیدم. سریع برش داشتم و دوباره با دو به سمت اتاق 

ش بر*ه*نه بود. پالستیک رو به آشوب رو دیدم که روی تخت دراز کشیده بود و نیم تنه

هاش رو پوشید و به سمت آشوب اومد. روش خم آدرینا دادم و خودم کنارش رفتم. دستکش

داشتم تا یادم ای نگاهم رو برنمیشد و شروع به پ*اره کر*دن و در آوردن گلوله کرد. لحظه

ش پر از زجر باشه. آدرینا ش کنم که هر لحظهبمونه و بدونم که چطور باید روهان رو تیکه تیکه

های عرقی که شروع به بخیه زدن داخلی و بیرونی کرد. بعد از تموم کردنش با آستینش قطره

هاش تها توی دو تا دسروی پیشونیش نشسته بود رو پاک کرد و شروع به وصل کردن سرم

کرد. بعد از اتمام کارش بهم اشاره کرد که بیرون بریم. همراهش بیرون اومدم و تا رو به روش 

ایستادم سیلی محکمی بهم زد. هیچی نگفتم و نگاهش نکردم، به نظرم این سیلی حقم بود. با 

 .صدای خشن و آمیخته با بغض به حرف اومد

کنم؛ د دستگیرتون کنه؛ ولی این کار رو نمیدرستش اینه که االن به پلیس زنگ بزنم که بیا _

تا پای جون "ی قبل با قول تونی جمع کنی دفعهچون این گندی رو که زدی، فقط خودت می

رفتم. من آیسل رو این جا تون رفتم که ای کاش نمیاز پیش "مون به آیسل هستحواس

ولی چی گیرم اومد؟  وجدان بهش نرسه؛گذاشتم که توی خطر نباشه و دست اون ع*و*ضیِ بی
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تره و عالوه بر این که توی نافِ خطره، اون ع*و*ضی هم از رگ گ*ردنش بهش نزدیک

 .دستش برای هر غ*لطی بازه

هام کرد و نگاهی به دستهام مشت شدن. نیمهام توی هم رفت و دستاز این حرفش اخم

 .پوزخند زد

ی چه موقعیتیه و اگه تو نتونی کنم که االن توچیه؟ غیرتی شدی؟ دارم برات روشن می _

گم، هایکا، آیسل تمام زندگیِ منه و تو باید نجاتش بدی چی قراره بشه. بشنو بهت چی می

 .فهمی، سالم برگردونیت رو کنی که اون رو سالم، میتمام سعی

 .هاش نگاه کردم و جوابش رو دادمقاطع و م*حکم تو چشم

ها پا به قلمروی گرگ گذاشتن و جواهر کثیفه. اونآیسل تمام داراییِ من از این دنیایِ  _

ذارم تا سالم به بهای من، زندگیِ من رو به غارت بردن. من تالش نه، جونم رو وسط میگران

 .دنیامون برش گردونم

 :هاش پر از تحسین بود؛ ولی با لحن سرد گفتبرام عجیب بود که تعجب نکرد. چشم

 .شنومخوبه، خوشحالم که این رو می _

بعد بدون توجه به من وارد اتاق آشوب شد و در رو بست. منم معطل نکردم و وارد اتاقم شدم. 

ل*ب تاپم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. به سمت پذیرایی حرکت کردم و رویِ مبل 

 .نشستم. حاال که آشوب رو زنده توی دنیام دارم، وقتشه که ردت رو بگیرم عشق من

داده بود رو به ل*ب تاپ وصل کردم. تمامی اطالعات اعم از بارها، فلشی رو که آیسل بهم 

هام ردیف ها به صف و ستونی جلوی چشمها و ویالها و تمامیِ مخفیگاهها، خونهها، قتلمحموله

ی جاها باشه. خیره به صفحهتونه آیسل رو از شمال خارج کنه، پس باید همینشدن. نمیمی

کردم تا در نهایت پیداش کردم. رامسر بود، پس زیادم دور ها رو چک میل*ب تاپ آدرس

ی دیگه نیست. از چالوس تا رامسر هشتاد کیلومتره. حدود یک ساعت و بیست و پنج دقیقه

 !جا میام آیسلمبرای بردنت به اون
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اعصابی به صدای بوق انتظار گوش دادم. به گوشیم رو از جیبم بیرون آوردم و زنگ زدم. با بی

 :ل شدن با صدای خشنی غریدممحض وص

 الو صمدی! کدوم گوری بودی که گوشیت در دسترس نبود؟ _

 .با صدای ترسیده جوابم رو داد

 .ببخشید آقا، روم به دیوار، گالب به روتون، دستشویی بودم _

 .م نگیرهی ل*بم رو گ*از گرفتم که خندهگوشه

 .بهم کمک کنیها دارم که مستلزم اینه که تو صمدی برات برنامه _

 .فهمید اوضاع قمر در عقربه که صداش جدی شد

 جونم آقا امر کن، نفله کنم؟ جاسوسی؟ تعقیب؟ اعتراف؟ چی کار کنم؟ _

خوام. امشب قراره بریم مهمونی و خوش بگذرونیم. چندنفر ت رو میچندتا از افراد با جربُزه _

 بدیم، نه صمدی؟ بدجوری دست به مالم زدن و وقتشه که بهشون یکم ادب یاد

 .با لحن قاطع و بدجنسی جوابم رو داد

االصل بردن چه عواقبی در پیش دونه که دست به مال تهرانیای میبله آقا، هر آدم فهمیده _

 .ها صد درصد به دنبال اینن که به درک واصل شنداره. اون احمق

 :سردی گفتم کنم. با لحنی ل*بم نشست، به افرادم افتخار مییه لبخند کج گوشه

 .خوبه صمدی، پس امشب پارتنرهای رقصمون رو آماده کن _

 .کنمها تویِ ر*ق*ص رو انتخاب میچشم آقا، بهترین _

و بعد گوشی رو قطع کردم، با صدای قدم هایی به سمت پله ها برگشتم و با دیدن آدرینا 

 :پرسیدم

 آشوب حالش خوبه؟ _

 .کرد و جوابم رو دادپوزخندی زد و به دست غرق در خونم اشاره 

 .از تو بهتره _

 :کنارم اومد و به لباسم اشاره کرد. تعجب کردم و پرسیدم
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 چی کار کنم؟ _

 :اعصابش خورد شد و با لحن خشنی بهم توپید

شه بهم بدیش. آخه احمق جون با این خواستم اگه میهیچی از پیراهنت خوشم اومده، می _

مقابله کنی، پس لباست رو دربیار که زخمت رو پانسمان تونی با افراد روهان دست داغون نمی

 .کنم

های پیراهنم رو باز کردم و درش بی حرف به حرفش گوش کردم چون حق باهاش بود. دکمه

آوردم و منتظر شدم که شروع کنه. با سوزشی که توی دستم ایجاد شد، دستم رو مشت کردم 

 .که به حرف اومد

شه درست بخیه زد. دردت شن و نمیضالتت منقبض میطوری عدستت رو مشت نکن، این _

 .شههم بیشتر می

م تمرکز کردم، تا این که باالخره بعد از نیم ساعت کارش هام رو باز کردم و روی نقشهمشت

تموم شد و بدون هیچ حرفی دوباره به سمت اتاق آشوب رفت. با تک زنگی که روی گوشیم 

ی کرده، پس آدرس رو براش فرستادم و خودمهم از جا خورد فهمیدم که صمدی افرادش رو اوک

های آروم به سمت اتاق آشوب رفتم، وارد اتاقش شدم و به سمتش رفتم. روش پا شدم. با قدم

 :ش نشوندم و توی گوشش زمزمه کردمی آرومی روی گونهخم شدم و ب*وسه

 .داداش زود خوب شو که بدون تو انگار هیچم _

و بیرون اومدم و به سمت اتاقم رفتم. رمز گاوصندوق رو زدم و به ابزارم بعد سرم رو بلند کردم 

نگاه کردم. جلیقه رو بستم و تیرهام رو شارژ کردم و با تک زنگ دومی که روی گوشیم خورد 

فهمیدم که رسیدن. سریع از اتاق و بعد ویال خارج شدم و به سمت پورشه ی زرد آشوب رفتم. 

های کادیالک اسکالید که به ردیف پارک وندم. به انبوه ماشینسوار شدم و به سمت مقصدم ر

شده بودن نگاه کردم و با یه گ*از و یه چرخ کنارشون ایستادم. به صمدی اشاره کردم و پیاده 

 :شدم. صمدی به سرعت خودش رو کنارم رسوند و گفت

 هستن، نقشه چیه؟ آقا پارتنرها آماده _



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
129 

 

ها کشته م و این رو هم نقل قول کردم که کسی از محافظمو به مو نقشه رو براش توضیح داد

ی تن به تن دونستم که توی مبارزهنشه، فقط بیهوش؛ چون به افراد صمدی ایمان داشتم و می

 .و کار با اسلحه نظیر ندارن

هوا تاریک شده بود و وقت، وقت شبیخون بود. به افراد صمدی اشاره کردم و سریع پشت سرم 

ی ویال گذاشتیم، افراد نه چندان زیاد ازی کنن. به محض اینکه پا توی محدودهساومدن که پاک

روهان حمله کردن و افراد صمدی هم تن به تن و با شجاعت همراه من شروع به مبارزه کردن. 

سازی شده. نگاهم حدود یه ساعت گذشت که صمدی از سمت چپم اشاره کرد که محدوده پاک

دستم بود انداختم و با یه ضربه توی گیجگاهش بیهوشش کردم و ش تو رو به محافظی که یقه

روی زمین انداختمش. صمدی کنارم اومد و چیزی توی گوشم زمزمه کرد. تعجب کردم؛ ولی 

 .ی تایید تکون دادمبعد از اینکه توضیحش رو شنیدم سرم رو به نشونه

هیچ تهدیدی داخل ویال  خیلی ریلکس به سمت ویال رفتم و بدون هیچ مانعی داخل ویال شدم.

ها نباید داخل ویال برای خودشون حال کنن و نبود؛ چون آقا روهان اعتقاد داشتن که محافظ

 .فدایی کننباید بیرون باشن تا در صورت خطر براش جان

اومد سریع برگشتم. مثل اینکه این سه نفر مونده بودن. شروع با صدای پاهایی که از پشتم می

تونه دونستم که ضدگلوله پوشیدن و تیر به قلبشون میشون کردم؛ چون میبه تیراندازی به

ها رو بیهوش کنه. در نهایت با یه تمرکز و هدف درست و سه گلوله بیهوش شدن. به راهم اون

ی بلندی زدم ی روهان قهقههادامه دادم تا از در ورودی داخل ویال شدم. به محض دیدن چهره

 :و بهش گفتم

گه آنچه به کتک رواست به حرف وهان، یه مَثَل خیلی قشنگی هست که میدونی رمی _

ی نگاهم دور شده و اومدم که نارواست. دیگه مزاحمت شدم؛ چون عشقم یه مقدار از محدوده

 .هایی برات دارم روهان جانهم ببرمش و هم یه برنامه

 :با صدای خشن و لحن پر از نفرتی حرفم رو ادامه دادم

خواستیش؟ که حاال که مادرم نیست من واست ی؟ مادرم زیبا بوده و تو میگفتچی می _
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هات رو نشکنم؟ که خوای که استخونشون تویی و از من میخوبم؟ باعث و بانیِ کشته شدن

 کنی، فکر بعدش رو نکردی؟دزدی و به داداشم شلیک میعشقم رو می

ش گرفتم و روی زمین پرتش کردم. به سمتش حمله کردم که خواست فرار کنه که از پشت یقه

 :مانندی پرسیدکنارش رفتم و توی موهاش چ*ن*گ زدم و باال کشیدمش. با صدای ناله

 از کجا تونستی بفهمی که ما کجاییم؟ _

 .صورتم رو روی صورتش خم کردم و با لحن خونسرد و مرموزی جوابش رو دادم

کنن؛ اما تو کفتاری بودی که مله نمیی هم حها هیچ وقت به محدودهدونی روهان، گرگمی _

ی من پا گذاشتی و دارایی من رو دزدیدی. منم رد خیانتت رو زدم و با کمک کسی به محدوده

 .که دزدیدیش، تونستم پیدات کنم

های روهان رقصید. نگاهی با هام آویزون کردم و پالکش جلوی چشمو بعد گردنبند رو از دست

ش رو ول کردم و سریع از زیر دستم در رفت و شروع به . یقهعمق بیچارگی به پالک انداخت

ها دونست این بود که گرگای که اون نمیی دیگهدویدن کرد. گذاشتم بره بیرون؛ چون فلسفه

 .کننی خودشون رو خسته میمهارت باالیی توی جنگ دارن و قبل از حمله و کشتن، طعمه

کردم، جایی که زندگیم توش به بند کشیده شده ها نگاه پوزخندی بهش زدم و به باالی پله

ها خوابیده بود. ها شدم و دیدمش که مثل فرشتهها باال رفتم و وارد اتاقبود. سریع از پله

تعجب کردم که چرا با این همه سر و صدا بیدار نشده؛ اما تعجبم با دیدن دستمالی که 

هوشش کرده! آروم دستم رو زیر زانو دونستم حاوی اتره، به خشم تبدیل شد. پس دوباره بیمی

ی آیسل گذاشتم و آروم مثل پر کاه بلندش کردم. به خودم چسبوندمش و آروم و شونه

 :ش رو ب*و*سیدم و زمزمه کردمگونه

 .تونه تو رو از من جدا کنه! ببخشید که طول کشید آیسلمگفتم که هیچ کس نمی _

ها پایین اومدم. به روهان نگاه کردم که مثل هو بعد به خودم فشارش دادم و خیلی آروم از پل

کرد. کنارش رفتم و با لگد توی موش به بند کشیده شده بود و با ترس به صمدی نگاه می

 :شکمش زدم و ازش دور شدم. صمدی کنارم اومد و بدون نگاه کردن به آیسل بهم گفت
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 سر قولت که هستی؟ _

 :قاطع و م*حکم گفتم

 .زنمهام نمیقولمن هیچ وقت زیر  _

 :رفت گفتطور که میبرگشت و همین

 .خوبه _

 .بعد به افرادش اشاره کرد؛ ولی قبل از اینکه بره اسمش رو صدا زدم

 !آراز _

 .برگشت و بدون حرف بهم نگاه کرد

شه. ی خوبه که امشب به حسابت واریز میامشب خیلی بهم کمک کردی، لیاقتت یه جایزه _

 .ش شناخته نشهه چهرهیه کاری باهاش کن ک

 :خندید و با نفرت به روهان نگاه کرد و گفت

 .ها دارمی بزرگ برای منه، براش برنامههمین روهان خودش یه جایزه _

ی مخصوصش شد و رفت، افرادش هم پشت سرش به صف شروع به حرکت بعد سوار پورشه 

نشوندم. سوار ماشین شدم و  کردن. منم آروم شروع به راه رفتن کردم و آیسل رو رویِ صندلی

 .کشندونستم آشوب و آدرینا با نگرانی انتظارمون رو میبه سمت خونه روندم، جایی که می

 :آشوب

هام رو باز کردم. با حس نوازش لطیفی روی صورتم هوشیار شدم و آروم و با د*ر*د چشم

اهش خورد، خندیدم و هام رو چرخوندم و دور اتاق رو نگاه کردم. تا نگاهم به نگمردمک چشم

 :گفتم

 !اِ خانوم دکتر چه خبرا؟ مثل این که شما سرنوشت و طالعت به تیر خوردن ما گره خورده ها _

کرد که تیر تو ش پوکر شد و با تاسف بهم نگاه کرد. فکر کنم پیش خودش فکر میچهره

د، تا این که کرطور به من خیره نگاه میش خورده؛ ولی مغزش مشکل پیدا کرده! همینشونه
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کرد و به سمتم اومد. دستی به هام جدا هاش رو از چشمبعد از چند دقیقه جدال نگاه، چشم

 :سرمم کشید و دستم رو گرفت و سوزن رو تویِ دستم چک کرد و گفت

های تلویزیونی تو رو گول بزنند. اصابت گلوله حتی به دست یا پا ها و سریالاجازه نده فیلم _

 .باشی ممکنه جون تو رو بگیرهشانس ناگر خوش

 :پوف بلندی کشیدم و گفتم

خورم، کسی شه. بعدشم این اولین باره که تیر میپوف، ای بابا خانوم دکتر مشکلی ایجاد نمی _

 .میره کهکه با یه تیر توی شونه نمی

 .کالفه شد

گلوله قرار  ای از بدنت که مورد اصابتدر واقع زنده موندن یا نموندن تو بیشتر به نقطه _

 ست، نه تعداد دفعات اون. د*ر*د یا سوزش بیش از حد نداری؟گیره وابستهمی

یهو یه فکری تو ذهنم جرقه زد و دستم رو رویِ قلبم کشیدم و آخ بلندی گفتم. نگاهش نگران 

 .شد و سریع به حرف اومد

 کشه؟ مسکن بیارم؟چی شده؟ قلبت تیر می _

 :خندیدم و جوابش رو دادم

دونی دونی فکر کنم عاشق شدم، شما میپرسی؟ میتر، چرا رگباری سوال میر آرومدخت _

 چطور باید دل یه خانوم دکتر رو به دست آورد؟

هاش تو هم رفت و تق! م*حکم توی سرم کوبید؛ اما چیزی نگفت، منم از فرصت طالیی اخم

 .نهایت استفاده رو کردم

شه گوشت رو نزدیک بیار تا برات بگم قضیه از میست. اگه خانوم دکتر مسکن من چیز دیگه _

 .چه قراره

زدم نگاهش کنجکاو شد و سرش رو طور که حدس میدونستم که دختر کنجکاویه. همونمی

کج کرد و به صورتم نزدیک کرد. تا سرش توی موقعیت مناسب قرار گرفت سریع سرم رو بلند 

هاش گرد شد و سرش ثابت موند و چشم طور ماتش کاشتم. همونای رو گونهکردم و ب*وسه
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ی دوم به جا موند. دلم براش ضعف رفت و یه بار دیگه ب*وسش کردم. با ب*وسههمون

خودش اومد و اخم وحشتناکی کرد و م*حکم توی سرم کوبید. به جای این که عصبانی بشم 

 :گونه گفتبلند خندیدم. اعتراض

اوضاع و شرایطی، وگرنه اگه تو استایل  حیف آشوب، حیف و صد حیف که االن توی این _

 .ها نکنیآوردم که بدونی که دیگه از این غ*لطتری بودی چنان بالیی سرت میسالم

در حین صحبت کردنش گوشیش زنگ خورد. با کنجکاوی بهش نگاه کردم که گوشیش رو رویِ 

تموم شد  شگوشش گذاشت و آروم و با اخم شروع به صحبت کرد. به محض این که مکالمه

 :پرسیدم

 کی بود؟ مزاحم بود؟ نامزد، دوست پسر؟ کدوم؟ _

 :هاش جا گرفت و گفتیه لبخند ریز شیطانی رو ل*ب

 بعد تو کی هستی که باید بهت جواب پس بدم؟ _

 :حق به جانب گفتم

ی فالن اومده مریض جور که تو کتاب قوانین دکتری، بند فالن و صفحهمن مریضتم و همون _

 .تونم کمکت کنممحرمه دیگه! بگو من میبه دکتر 

ها برای اون که به خانوم دکتر من وصل شده کردم؛ ولی از درون نقشهبه ظاهر آروم نگاهش می

 :داشتم. آدرینا برخالف تصورم گفت

گم. دو مورد آخری اوالً دکتر به مریض محرمه؛ ولی برای این که از کنجکاوی نَمیری بهت می _

خواد و هرجور شده من رو به . مزاحمه، پسر عمومه و گیر داده که من رو مینه؛ ولی اولی چرا

 .دست میاره

 :مثل ببر به خشم اومدم و داد بلندی کشیدم

ن*ا*موس، چطور جرئت کرده به تو چشم داشته باشه؟! تو فقط مال غ*لط کرده مردک بی _

 !آشوبی

هاش نزدیک بود از شدت تعجب از کاسه بزنه بیرون،؛ولی برخالف اون چه که فکر چشم
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هاش سرخ شدن. لبخندم هر لحظه کنه، سرش رو پایین انداخت و گونهکردم االن ضایعم میمی

شد و بهش چشم دوخته بودم. تا سرش رو باال آورد و نگاهم با نگاهش تر میداشت بزرگ

رفت در جواب سوالم مبنی جور که به سمت در اتاق میا پرید و همینبرخورد کرد، سریع از ج

 :ری گفتبر کجا می

 .رم، غذا درست کنمم... م... م... می _

بعد سریع بیرون رفت و در رو هم بست. سرم رو با خیال خیلی راحت رو بالشت تکون دادم، 

نم؛ ولی یهو یه هام رو بستم که استراحت کعجیب حس آرامش و آسودگی داشتم. چشم

 .هام به سرعت باز بشن و بلند آدرینا رو صدا بزنمچیزی باعث شد چشم

 !آدرینا! آدرینا _

زد طور که نفس نفس میصدای دویدن شنیدم و بعد از اون در با شدت باز شد و آدرینا همین

 .توی درگاه در ایستاد و بهم نگاه کرد. بهش امان ندادم که صحبت کنه

 کا کجاست؟آدرینا، های _

 :نفس راحتی کشید و گفت

 .رفته دنبال آیسل _

انتظارش رو داشتم؛ ولی بازم باعث شد که تکونی به خودم بدم و سعی در ایستادن داشته 

خوام از جام بلند بشم کنارم اومد و به سمت تخت هولم داد تا دوباره  باشم. آدرینا تا دید می

کرد دوباره من رو روی چسبیده بود و سعی می طور به مندراز بکشم. مقاومت کردم، همین

م بر*ه*نه بود و آدرینا م هم گرفته بود؛ چون نیم تنهتخت بنشونه. توی اون شرایط خنده

 :رسما توی بغلم بود؛ ولی نگرانی بهم غلبه کرد وگفتم

تونم داداشم رو تنها ترین شرایطه. من باید برم کمکش، نمیآدرینا االن هایکا تو سخت _

 .بذارم

 .نگران نباش، با فردی به نام صمدی تماس گرفت و با کمکش نیروهاش رو تجدید کرد _

با شنیدن اسم صمدی یکم آروم گرفتم؛ ولی بازم نگرانشون بودم. آروم روی تخت نشستم و به 
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 :آدرینا گفتم

 .کنهگم این جای گلوله واقعا د*ر*د میمی _

 :م کشید و گفتدستی روی شونه

 .سکن میارم، چند لحظه صبر کناالن م _

 :تا خواست به سمت در بره گفتم

 .مسکن نه _

 .برگشت

 پس چی؟ _

 :پرو پرو گفتم

 !شاید یه ب*و*س _

 :بلند گفت

 !ب*و*س؟! عجب آدمی هستی ها _

 .خواست بره که دوباره خطاب قرارش دادم

اوضاعم دوباره تیر رم پیش هایکا، بعدم با این پوشم و میهام رو میاگه نیای منم لباس _

 .دهی خصوصی برام ترتیب میخورم و بعد دیگه عزرائیل یه جلسهمی

م کاشت و به سرعت بیرون ای روی گونهخیز شدم که سریع به سمتم اومد و سریع ب*وسهنیم

 :دونستم پشت دره، پس بلند گفتمرفت. می

 .شه برام مسکن بیارحاال اگه می _

ا رو تخت دراز کشیدم. آدرینا هم بعد از چند دقیقه با مسکن و بعد با نگرانی برای هایک

دونستم که تا چند ساعت برگشت و با سرِ پایین بهم دادش و بعدم لیوان رو گرفت و رفت. می

هاش معلوم بود که اولین بارِش با منه و ذاره. دلم غنج رفت، از حالتدیگه پاش رو تو اتاق نمی

کم به خودم عادتش ه اون رو برای خودم داشته باشم. باید کمکرد کاین موضوع من رو مصر می

هام گرم هام نشسته بود، چشمبدم؛ چون محاله که بذارم بره. با لبخند لطیفی که روی ل*ب
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 .شد و به خواب رفتم

با صدای جیغ آدرینا سراسیمه از جا پریدم و به سمت پذیرایی هجوم بردم؛ ولی با دیدن هایکا 

 :ش خیالم راحت شد و به سمتش رفتم. هایکا تا من رو دید با نگرانی گفتو آیسل توی بغل

خوام از دستت دقتی نیست. نمیآشوب چرا بلند شدی؟ باید استراحت کنی، االن وقت بی _

 فهمی؟بدم، می

 .لبخند زدم و دستی رو موهاش کشیدم

 .فهمم، حواسم به خودم هست؛ ولی خوشحالم که با آیسل برگشتیمی _

 :رفت گفتطور که مینهمو

 مگه بهم اعتماد نداشتی؟ _

 .گردیچرا داداش داشتم، کامال مطمئن بودم که با آیسل برمی _

 .آدرینا اما صداش نگران بود

 .کنیمای هست که داریم صحبت میخوره؟ االن چند دقیقهگم چرا آیسل تکون نمیمی _

 .هوشش کردهنگران نباش، اون ع*و*ضی با اتر بی _

ها باال برد. همراهش رفتیم، وارد اتاق آیسل ای آیسل رو از پلهبعد هم بدون هیچ حرف دیگه

گرش شد و آروم روی تخت خوابوندش و پیشونیش رو آروم ب*و*سید. با لبخند مهربون نظاره

بودم، حاال دیگه مطمئنم که دلش برای آیسل بدجوری رفته. آروم به آدرینا عالمت دادم که 

هاش رو باز و بسته کرد و آروم تنهاشون گذاشتیم. من به سمت اتاقم رفتم و م، چشمبیرون بری

آدرینا هم به قول خودش رفت یه چیزی سر هم کنه که بخوریم. آروم به قصد خواب روی تخت 

 .هام گرم شد و به خواب فرو رفتمدراز کشیدم و به امید یه خواب طوالنی چشم

 :هایکا

ی چشم رفتن آشوب و آدرینا رو دیدم که ومش بود. از گوشهنگاهم خیره به صورت معص

های تندی از فکر بیرون اومدم و به آیسل نگاه کردم که تند تنهامون گذاشتن. باصدای نفس
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کرد. سریع از اتاق های عرق رویِ پیشونیش خودنمایی میکشید و قطرهوقفه نفس میتند و بی

رفتم، به نگاه متعجب آدرینا اهمیتی ندادم و سریع  ها با سرعت پایینبیرون اومدم و از پله

های یخ در اون رو بستم و وارد آشپزخونه شدم. در فریزر رو باز کردم و بعد از برداشتن قالب

ی حاویِ آب انداختم و با برداشتن یه دستمال تمیز از آشپزخونه های یخ رو تویِ کاسهقالب

 :بیرون اومدم. آدرینا جلوم رو گرفت و گفت

 چیزی شده؟ الزم به کمک من هست؟ _

 .سریع جوابش رو دادم

چیز خاصی نیست؛ چون روهان مداوم با اتر بیهوشش کرده یه مقدار بدنش واکنش نشون  _

شه تو جلوتر از من برو و لباسش رو عوض کن و یه لباس داده و دچار تب شده. فقط اگه می

 .هستها تویِ یه پالستیک سفید تر تنش کن. لباسسبک

بعد از اتمام حرفم سریع شروع به دویدن کرد، من هم این بار آروم شروع به راه رفتن کردم تا 

های شمرده از های آیسل رو عوض کنه. آروم و با قدمبه آدرینا فرصت کافی رو بدم که لباس

درینا ها باال رفتم و رو به روی اتاق آیسل مکث کردم. با انگشت دو تقه به در زدم، صدای آپله

 :رو شنیدم که گفت

 .شهشه چند دقیقه صبر کن، االن تموم میهایکا اگه می _

شروع به قدم زدن کردم، با صدای باز شدن در برگشتم و به آدرینا که بیرون اومد نگاه کردم. 

بدون هیچ حرفی کنارش رفتم و از کنارش گذشتم و قبل از این که در رو ببندم خطاب قرارش 

 .دادم

شه آشوب رو بیدار کن تا بره داروخونه و یه سرم استامینوفنی چیزی بگیره تا ، اگه میآدرینا _

 .براش وصل کنیم

 .باشه _

در رو آروم بستم و به سمت آیسل برگشتم. تا نگاهم بهش خورد تعجب کردم و برگشتم و 

و با تعجب  های گرد برگشته بود نگاه کردمسریع در رو باز کردم. با هول به آدرینا که با چشم
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 .حرفم رو به ز*ب*ون آوردم

 چرا آیسل لباس خواب تنشه؟ _

 .نگاهش آروم شد

بهترین لباس براش فعال همینه، بعدشم اسمش لباس خوابه؛ ولی اصال بدنش معلوم نیست  _

که، فقط یه مقدار از پاهاش معلومه که فکر نکنم اشکالی داشته باشه. فعال مهم براش اینه که 

تر بدنش رو خنک کن تا شه سریعترین حالت ممکن قرار بدیم. حاال اگه میکاون رو توی خن

 .بدتر نشده

بعد هم بدون توجه به من برگشت و داخل اتاق آشوب شد. من هم برگشتم و دوباره داخل اتاق 

رفتم و در رو بستم. به سمت آیسل رفتم و کنارش نشستم. آروم دستمال رو خیس کردم و 

گذاشتم و مداوم این کارم رو تکرار کردم. یهو نگاهم به پیراهنم خورد که روی پیشونیش 

ی تنههام توی هم رفت و سریع درش آوردم و با نیمخ*ون روهان روش پاشیده بود. اخم

 .ی کارم پرداختمبر*ه*نه به بقیه

یهو آیسل از خواب پرید و هراسون به اطرافش نگاه کرد و شروع به جیغ زدن کرد. سریع 

کم از شدت جیغش کاسته شد و بعد هم کال بغلش کردم و م*حکم توی بغلم فشارش دادم، کم

م بلند کردم و به ساکت شد. فهمیدم که دوباره بیهوش شده. آروم سرش رو از رویِ شونه

ش و هام رو زیر شونهش نگاه کردم. آروم رویِ تخت گذاشتمش، بعد دستهای بستهچشم

م چسبوندم ی س*ی*نهی صورتش رو به قفسهبغلم کشیدمش. نیمهزانوهاش گذاشتم و توی 

و پاها و بدنش رو صاف تو بغلم گذاشتم. رسما و کامال توی بغلم بود. آروم رویِ تخت نشستم و 

ی رو به ی آجرپزی بود. به پنجرهش داشتم. بدنش به داغیِ کورهتوی بغلم به حالت بچه نگه

م سرد شده بود. ی بر*ه*نهتنهارید و هوا سرد شده بود. نیمبروم نگاه کردم، بارون شدید می

آروم سرم رو خم کردم و صورت آیسل رو توی گر*دنم فرو کردم به این امید که توی بغلم 

 .ش داشتمطور چند دقیقه توی بغلم نگهبدنش خنک بشه و همون
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دار های خمار و تبحس کردم کمی تکون خورد، سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم. با چشم

کرد. جا، تویِ بغلم رو باور نمیهام نگاه کرد. نگاهش ناباور بود، انگار که بودنش اینبه چشم

هام خیره شد. دستم رو روی دستش م گذاشت و توی چشمدستش رو بلند کرد و رویِ گونه

بود، حال که حاصل از تب زیادش گذاشتم و کف دستش رو ب*و*سیدم. با صدای آروم و بی

 :گفت

 هایکا؟ _

 جانِ هایکا؟ _

 .حال زدیه لبخند بی

 بینم؟جایی یا من دارم خواب میواقعا این _

 :یه لبخند عمیق زدم و سرم رو خم کردم و پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم و گفتم

ای از این جایی که االن هستم، یعنی کنار تونه من رو ذرهبهت گفته بودم که هیچ کس نمی _

جدا کنه. من دنبالت اومدم؛ چون تو دیگه حاال به شدیدترین حالت ممکن به من وصل شدی  تو

کردم زندگیم رو باختم؛ ولی حاال و امکان جدا شدنم ازت وجود نداره. من همیشه فکر می

 .ی این دنیا منمفهمم که تنها برندهآیسل، حاال که توی بغلم دارمت می

رمق شد و فهمیدم که دوباره به بیهوشی برگشته. و بی هام شلحس کردم که دستش تو دست

های م*حکم فهمیدم که آشوب داخل صدای آروم باز شدن در به گوشم خورد و از صدای قدم

 :اومده. بدون این که نگاهش کنم ازش پرسیدم

گناهی ببازه؟ کار ظرف یک ماه قلبش رو به دختر بیآشوب، چطور امکان داره که یک گناه _

 شه تو این مدت کم عاشق شد؟یمگه م

هاش مهربون شد و با لحن بعد از پایان حرفم، سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم. چشم

 :قاطع جوابم رو داد

ای که نگاهم به نگاه آیسل افتاد فهمیدم که این دختر با به خدا قسم هایکا، از همون لحظه _

ی زندگیت که همیشه انتظار و حسرتش رو شه همون دگرگونیِ عظیمی تواین نگاه معصوم می
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داشتم. تو به هیچ کسی رحم نکردی و همه رو به یوغ انتقامت کشوندی و محکوم کردی. به پیر 

تر باشی. مگه کم دختر و جوون اهمیت ندادی و همشون رو پله کردی تا به درِ انتقامت نزدیک

شون نشون بدی؛ اما بال استثنا کشتن تا گوشه چشمی بهدور و اطرافت بود که خودشون رو می

ی تنهاییت کردی و فکر کردی که تا همشون رو از خودت روندی و خودت رو محکوم به پیله

شی که برای رسه که تسلیم قلبی میدونستم که روزی میآخرش همینه؛ اما هایکا، من می

سید و بهت زندگیت یه همراه انتخاب کرده. اون لحظه درسته که دیر رسید؛ اما بالخره ر

کردی، بلکه قلبت منتظر آدمش بود تا خودش رو ببازه و همون فهموند که تو انتخاب نمی

ای که نگاهت به نگاه آیسل افتاد و من رو مجبور به آوردنش کردی فهمیدم که این دختر لحظه

شون کردی فرق داره و قلبت باالخره آدمش رو برات تومنی صد هزار با اون آدمایی که محکوم

پیدا کرده و خودش رو از زیر یوغ تو آزاد کرده. فهمیدم این بار اون افسار خوشبختیت رو به 

ت زندگیت رو به سیاهی بکشونی و دست گرفته و دیگه اجازه نداده که با اون منطق احمقانه

گذرونی، ش شده اینی که میباالخره هم منطقت رو تسلیم احساسات کرد و حاال هم نتیجه

 .کننمنطقت یک صدا شدن و آیسل رو طلب می یعنی قلب و

و بعد دستش رو دراز کرد و با لبخندی عمیق پالستیکی رو که آرم داروخانه روش خودنمایی 

کرد دستم داد و بدون هیچ حرفی بیرون زد. به آیسل نگاه کردم که با لباس خواب ساتن می

لم فشارش دادم و ساتن نرم ای توی بغلم خوابیده بود. توی بغزادهقرمز درست مثل پری

م برخورد کرد و احساسی بهم دست داد که تاحاال نداشتم. حاال که ی بر*ه*نهتنهلباسش با نیم

زنم. آروم سرم رو خم کردم و حاال تمام کنه پس دست رد به قلبم نمیوقفه طلبش میقلبم بی

خواستم و اندازه میرو بی زندگیم خالصه در آیسل بود و بس. این دختری که االن تو بغلم بود

دونستم که برای قلبم ی شیرین خواستن تا ابد قلبم رو بهش محکوم کردم و میحاال با لحظه

 .هیچ چیز بهتر از این حکم نیست
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آروم و در حالی که آیسل توی بغلم بود از رویِ تخت بلند شدم و برگشتم. آروم آیسل رو رویِ 

فت انداختم. پالستیک سرمش رو برداشتم و محتواش رو تخت خوابوندم و پتو رو روش با لطا

ش نگاه کردم و دستم رو های بستهبیرون آوردم و مشغول وصل کردن سرمش شدم. به چشم

 .رویِ پیشونیش گذاشتم، تبش پایین اومده بود

آروم از کنارش رد شدم و از اتاق بیرون اومدم. آروم در اتاق رو بستم و به سمت اتاقم رفتم. 

ها پوشیدمش از اتاق بیرون زدم و از پلهد شدم و بعد از برداشتن یه پیراهن درحالی که میوار

شروع به پایین اومدن کردم. نگاهم به آشوب افتاد که کنار آدرینا نشسته بود و با هم درحال 

هام جا بندش لبخند پلیدی روی ل*بخندیدن بودن. یه فکر خبیث توی ذهنم اومد و پشت

قت تالفی فرا رسید. رو به روی آشوب نشستم. بهم عمیق و با تردید نگاه کرد، گرفت. پس و

 .فهمیدم که سوالی ذهنش رو مشغول کرده

 خوای بدونی که تردید داری؟آشوب چی می _

 :دستش رو تویِ موهاش فرو کرد و گفت

 هایکا روهان کجاست؟ کشتیش؟ _

 .ی شیطونی کردم و جوابش رو دادمخندهتک

تک گم قسم خورده بودم که تکنکشتمش؛ چون اولویت برام آیسل بود. دروغ نمینه  _

 .هاش رو بشکونم؛ ولی آراز اجازه نداد و ازم روهان رو سالم خواستاستخوون

 .هاشون از کنجکاوی گرد شد و بهم نگاه کردن و اولین نفر آشوب به حرف اومدچشم

 ؟صمدی؟! چرا اون باید از تو روهان رو بخواد _

 .نفس عمیقی کشیدم و شروع به تعریف کردن کردم

سه سال قبل آراز پیش من اومد و درخواست کمک کرد. مثل اینکه یه مشکالتی توی  _

خورد. خالصه ما ردش رو تا شرکت پیش اومده بود و به قولی داشت و برداشتش به هم نمی

، تازه با کمک یه نفر ی فردی به اسم شاهین راد زدیم. شاهین پشیمون نشد که هیچخونه

ی آراز رو دزدید. دریا دختر خیلی مهربونی بود که آراز خیلی دوسش داشت، دختر مورد عالقه
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کرد. سه روز یتیم بود و آراز کسی بود که مخفیانه و به قولی مجهول اون رو ساپورت مالی می

ت خیلی به دریا طول کشید تا اینکه بتونیم رد دریا رو بزنیم و نجاتش بدیم. توی اون مد

آسیب رسونده بودن و ما اون رو نصفه جون توی ب*غ*ل آراز از اون خونه بیرون کشیدیم. 

آراز کلی زجر کشید تا دوباره دریا رو سرپا کنه و توی همین مدت هم دریا عاشق آراز شد. 

آراز خودش رو کشت تا بفهمه اونی که دزدیدش کی بوده یا حداقل اسمش رو بهش بگه؛ اما 

خواست بهش آسیبی برسونن، تا به قدر عاشق آراز بود که نمیزد. اینریا هیچ حرفی نمید

دیروز که به آراز زنگ زدم و ازش کمک خواستم و همون روز که دریا اسم روهان رو از 

شه. آراز هم به قولی دو هزاریش میوفته و دریا هم شنوه حالش خ*را*ب میز*ب*ون آراز می

گیره که سالم وهان بوده و آراز هم قبل از گرفتن روهان از من قول میبهش میگه که کار ر

کشمش؛ ولی تا حد مرگ تحویلش بدم تا اون بتونه یه جهنم براش ترتیب بده. گفت نمی

 .زنمش. منم انتقام خودم رو بهش سپردم که جای من هم یه گوشمالیِ حسابی بهش بدهمی

 ندارم؟ ی آراز پیش اومد که من خبرو کی قضیه _

 .شدم جوابش رو دادمطور که از جام بلند میهمین

 .ی کرج رفته بودیزمانی که برای پروژه _

و به سمت آشپزخونه رفتم تا تشنگیم رو رفع کنم. وقتی از آشپزخونه با لیوان آب برگشتم 

 آدرینا نبود، طبیعتا پیش آیسل بود و وقت، وقتِ انتقام از آشوب بود. هنوز کنارش نرسیده

 :گفتم

ها خوب به خانوم دکترها دل باختن. چه دنیایی شده آشوب، نه؟ خدایی بینم بعضیمی _

 راستش رو بگو برای مسکن دردت چند بار بوسیدیش؟

 :خندیدم گفتمطور که میم گرفت و همینسرخ شد و با خجالت بهم نگاه کرد. از نگاهش خنده

گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه ور میگه بهرام که گآشوب یه مثل قدیمی هست که می _

ذاشتی؟! حاال به هم کردی و سر آیسل سر به سرم میگور بهرام گرفت؟ که من رو سوژه می

م با آیسل اوکی شد و وقتشه که تو هم یکم سوژه شی تا رسیدیم آقا آشوب. من که قضیه
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 .حالت جا بیاد

که بینشون حسی هست و  و بلند خندیدم و آشوب هم همراهم خندید. خوشحال بودم

خوره. از روی مبل آروم پا شدم و کنار آشوب رفتم و زندگیش با یه دختر خوب داره رقم می

 .زیر بازوش رو گرفتم و آروم بلندش کردم

 .تونم بیشتر از این سر پا بمونم نه توآشوب بیا بریم یکم استراحت کنیم، که نه من می _

هامون رفتیم و بعد از هم جدا شدیم. داخل اتاق شدم و تاقو بعد دوش به دوش هم تا کنار در ا

هام رو بستم و با فکر به پیراهنم رو بایه حرکت در آوردم. روی شکم دراز کشیدم و چشم

 .هام گرم شد و به خواب رفتمی شیرینی که با آیسل داشتم چشمب*وسه

 :آیسل

هام پاک کردم. توی آینه به چشمهام رو یه دستم رو زیر آب گرفتم و به صورتم زدم و اشک

م که ک*بود شده و ورم کرده شدن. نگاهی به دست دیگههاش قطع نمیخیره شدم که اشک

هام رو باز کردم و نگاهم به اتاق یاسی رنگم و تخت سفیدم افتاد بود انداختم. از صبح که چشم

ایکا و آشوب خوابن، پس دونستم که احتماال االن هخواستم جیغ بزنم؛ اما میاز خوشحالی می

خودم رو کنترل کردم؛ ولی تا خواستم از جا بلند شم د*ر*د مثل بمب اتم تو وجودم منفجر 

 .اومدنهام بند نمیشد و تو کمترین ثانیه تمام وجودم رو پر کرد و از دردش اشک

از سرویس بهداشتی خارج شدم و دست داغونم رو با اون دستم گرفتم. مطمئن بودم همون 

حظه که روهان روی زمین پرتم کرد و دستم برگشت، یا شکسته یا در رفته. نگاهی به لباس ل

زد. یادم نمیاد که این تنم بوده باشه. از فکری که تو سرم خواب قرمز جیغم انداختم که برق می

شد، درحد مرگ خجالت کشیدم. یعنی هایکا عوضش مثل بولد نوری روشن و خاموش می

دونم چرا وقتی توی آینه نگاه کردم ر دندون کشیدم و فشار دادم. نمیکرده؟ ل*بم رو زی

هام رو باال انداختم و از توی تر شده بودن، حتما از اثرات تب داشتنمه. شونههام سرخل*ب

ها یه لباس صورتی رنگ که آستین سه ربع بود و جلوش عکس پلنگ صورتی پالستیک لباس
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به زور پوشیدمش. با پوشیدن همین به نفس نفس افتاده بودم. بود برداشتم و با کلی آه و گریه 

بعد از اینکه یکم دردم خوابید شلوار لیمویی رنگم رو برداشتم و با همون دست سالمم به زور 

 .پوشیدم

ها شده بودم، آروم به سمت ها مثل دختر بچهتو آینه قدی به خودم نگاه کردم که با این لباس

ی لیمویی از و شونه رو برداشتم و موهام رو شونه کردم. دو تا گیرهمیز آرایش قدم برداشتم 

م که بهتر شده بود زدم و روی میز آرایش برداشتم و یه دستی به موهام زدم. لبخندی به چهره

 .به سمت در اتاق قدم برداشتم

ه که های پلها شروع به پایین اومدن کردم. به وسطهای شمرده از پلهبیرون اومدم و با قدم

ی آدرینا رو دیدم که پشتش بهم بود و روی مبل نشسته بود. جیغ بلندی زدم و رسیدم چهره

ها پایین رفتم و به سمتش دویدم. آدرینا که با صدای جیغم با وحشت برگشته بود، با دو از پله

 تا من رو دید، سریع به سمتم اومد و م*حکم بغلم کرد. با دردی که یهو توی دستم ایجاد شده

 :بود، جیغ بلندتری کشیدم. آدرینا سریع از بغلش جدام کرد و با نگرانی پرسید

 چی شده آیسل چرا جیغ کشیدی؟ _

 .دستم رو بهش نشون دادم. تا نگاهش به دستم افتاد وحشت کرد و بلند پسرها رو صدا کرد

 !آشوب! هایکا _

ی بر*ه*نه و شلوار و با تنهدو دقیقه از دادش گذشته بود که پسرها رو دیدم که هر دو با نیم

هاشون رو باال دویدن. تا به پاگرد رسیدن کلتها پایین میشون از پلههای توی دستاسلحه

کردن. دیگه طاقت نیاوردم و با ی شلیک کردن بودن و با نگرانی بهمون نگاه میگرفتن و آماده

کردم، اونم معطل نکرد همون دست داغونم به سمت هایکا دویدم و یه دستی و م*حکم بغلش 

هام پیچیدن. م*حکم به خودش فشارم هاش دور ک*م*رم و شونهترین ثانیه دستو توی کم

داد و روی موهام رو آروم ب*و*سید. آروم از بغلش بیرون اومدم و بهش نگاه کردم که لبخند 

سمت ی بلندی کرد و من رو با یک دست به هاش نشسته بود. آشوب خندهمهربونی روی ل*ب

 :خودش کشید. بغلم کرد و گفت
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بینم حالت بهتر شده. این چند ساعتی که نبودی واقعا سخت آبجی جون خوشحالم که می _

 .بود

 :و بعد آروم رهام کرد؛ اما انگار چیزی یادش افتاد که به آدرینا نگاه کرد و گفت

 .راستی چی شده که جیغ کشیدی؟ فکر کردم واستون اتفاقی افتاده _

 :ی دستش رو باال گرفت و ادامه دادکلت تو

 .گفتم شاید دوباره حمله کردن و خودم رو برای شلیک آماده کردم _

 .آدرینا وسط حرفش پرید

 .دست آیسل شکسته _

شون به دستم خورد و گرفتنش، از آشوب و هایکا هر دو با نگرانی بهم هجوم آوردن و تا دست

سمتم اومد و بازویِ دوتاشون رو گرفت و عقب کشید د*ر*د جیغ بلندی زدم. آدرینا سریع به 

 :و گفت

نگفتم که شما بهش حمله کنید تا بدتر بشه، گفتم تا زنگ بزنید اورژانس که بیان گچش  _

 .بگیرن

هایکا اولین کسی بود که واکنش نشون داد، سریع به سمت تلفن رویِ میز رفت و تماس گرفت. 

ی شکستگی دست رو از بین گه، فقط کلمهچی می شنیدیممشغول صحبت شد؛ ولی دقیق نمی

 .هاش فهمیدمحرف

قدر بهم فشار آورد که مثل ابر بهار اشک هنوز چند دقیقه نگذشته بود که د*ر*د این

داد و هایکا طول و عرض خونه رو کالفه و در حالی که هام رو ماساژ میریختم. آشوب شونهمی

کرد. با صدای زنگ در، آدرینا سریع از جا پرید و هاش رو توی موهاش کرده بود طی میدست

ها به سمت اتاقم کرد؛ چون طبیعتا اتاق هایکا و آشوب شروع به دویدن و باال رفتن از پله

رفت، پس مقصدش حتما اتاق منه. نگاهم به هایکا افتاد که سریع به سمت آیفون رفت و نمی

ها دادم و ی دویدن دوباره نگاهم رو به پلهداد. با صدام رو ماساژ میآشوب هم متوالی شونه
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هاش بود. سریع کنارم اومد و شال رو روی سرم گذاشت. آدرینا رو دیدم که یه شال توی دست

کنار آشوب ایستاد و هر چهار نفرمون به در ورودی خیره شدیم که سه تا مرد با برانکارد سریع 

 :داخل اومدن و بعد از سالم کردن پرسیدن

 دومه؟مصدوم ک _

آشوب سریع به من اشاره کرد که درحال گریه بودم. بدون معطلی به سمتم اومدن و یه 

نفرشون دستم رو گرفت که از د*ر*د جیغ زدم. هایکا سریع به سمتم اومد و دست مرده رو 

 :گرفت و عقب کشید و گفت

 کِشی؟طوری دستش رو میبینی دستش شکسته؟ بعد اینتر! مگه نمیآروم _

ریع عذرخواهی کرد و به اون دونفر اشاره کرد. سریع خم شدن و مشغول آتل بندیِ مرده س

 :دستم شدن و گفتن

زدید، دستش شکسته و در رفته. شدتش معلوم نیست و باید به طور که حدس میهمون _

بیمارستان برده شه تا از طریق عکس برداری مشخص شه عضو چه مقدار آسیب دیده است. 

رو برانکارد دراز بکشید؛ چون عمق د*ر*د شکستگی چه عمیق و چه خفیف خانوم شما باید 

وقت د*ر*د دو برابر شه، چه بسا همراه در رفتگی هم باشه، اونی شدید میباعث سرگیجه

 .شهمی

از جاش بلند شد و به افرادش اشاره کرد. به سمتم اومدن و آروم زیر بغلم رو گرفتن و با 

 :یدم. هایکا کنارم اومد و دستم رو گرفت و گفتکمکشون روی برانکارد خواب

 .شیشی و از این د*ر*د راحت مینگران نباش آیسل، به زودی خوب می _

ها رفت و آشوب هم کنارش رفت. ترسیدم و برگشت و به آشوب اشاره کرد و به سمت پله

 :گفتم

 رید؟ مگه همراهم نمیاین؟هایکا! آشوب! کجا می _

 :ندید و گفتبرگشتن و آشوب بلند خ

طور ل*خت با شه همینریم پیراهن بپوشیم. نمیشه همراهت نیایم؟ داریم میمگه می _
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 !برنمون اون وقتهای باال میی بر*ه*نه همراهت بیایم که، بچهباالتنه

ها باال رفتن. برانکارد شروع به رفتن کرد و آدرینا کنارم اومد و دست بعدم چرخیدن و از پله

کرد، خم شد و پیشونیم رو ب*و*سید. ی من گریه میطور که از گریهت و همینسالمم رو گرف

چند دقیقه گذشت تا کنار آمبوالنس رسیدیم و من رو داخلش گذاشتن. هایکا و آشوب رو 

 :دویدن. هایکا داخل آمبوالنس نشست؛ ولی آشوب گفتدیدم که به سمت آمبوالنس می

 برگشتن ماشین داریم. آدرینا تو هم باهام میای؟طور برای من با پورشه میام، این _

 .آره منم میام، بهتره فقط هایکا کنار آیسل باشه _

بعد هم یه نگاه عجیب همراه با لبخند به هم انداختن و برگشتن و از آمبوالنس دور شدن. در 

 آمبوالنس رو بستن و شروع به حرکت کرد. با دست سالمم دست هایکا رو گرفتم و بهش نگاه

بخشی بهم انداخت. با صدای یکی از بهیارها بهش نگاه کردیم، کردم. نگاه و لبخند اطمینان

 :ذاشت، گفتطور که ماسک رو روی دهنم میهمین

فرساست و برای این که کمتر د*ر*د بکشید، بهتره که درمانش و دردش خیلی طاقت _

 .بیهوش باشید

 .هام خمار شدن و به خواب رفتمدونم چند دقیقه گذشت؛ ولی ناخودآگاه چشمنمی

 .زدپیچید که اسمم رو با لطافت صدا میصدایی تو گوشم می

 آیسل؟ آیسل جان؟ _

ی هایکا رو دیدم که به روم هام چهرههام رو آروم باز کردم. از الی پلکهوشیار شدم و چشم

 :لبخند زد و گفت

 حالت خوبه؟ د*ر*د نداری؟ _

هاش نبود. خواب و بیداریم دست خودم نم قادر به درک حرفتونستم جوابش رو بدم، ذهنمی

 .افتادن. درنهایت دوباره روی هم افتادن و بیهوش شدمهام مدام رو هم مینبود و چشم

 :گفتدوباره صدایی توی گوشم پیچید که آروم می
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 .یستشه؟ االن چندمین باره که به هوش میاد؛ ولی بیداریش پایدار نآدرینا چرا بیدار نمی _

 :صدای آشوب بود، صدای آدرینا رو پشت بندش شنیدم که گفت

گفت خیلی قوی بوده که د*ر*د طبیعیه، اثرات داروی بیهوشی هنوز تویِ بدنشه. دکتر می _

 .شکستگی و در رفتگی رو با هم تحمل کرده

آدرینا ام رو کامل باز کردم و بهشون نگاه کردم. تا چشم بازم رو دیدن بهم هجوم آوردن. چشم

 :م گذاشت. آشوب خندید و گفتی عمیقی روی گونهروم پرید و ب*وسه

شدم ها، البته هر چقدر من ی خودم! دیگه داشتم نگرانت میسالم به آبجیِ زیبایِ خفته _

 .نگران بودم این هایکا به کتف چپش هم نبود

لبخند روی ش رو دیدم که در حالی که ی هایکا رو شنیدم و بعد چهرهخندهصدای تک

 :هاش بود گفتل*ب

 .ایه و به خاطر همین نگران نبودمدونستم که آیسل دختره قوییمن می _

هام رو پوشش داده بود. هایکا خم شد و پیشونیم رو آروم تمام مدت یه لبخند بزرگ ل*ب

 .ب*و*سید

نگاه  یهو صدای گوشیِ یه نفر بلند شد، هایکا صاف ایستاد و به آشوب نگاه کرد. به آشوب

ی گوشیش خورد، لبخندش کردم که با لبخند گوشیش رو در آورد؛ ولی تا نگاهش به صفحه

 :کم محو شد. سریع جواب داد و گفتماسید و کم

 .بگو _

 :نمیدونم چی داشتن بهش میگفتن که کم کم اخماش توهم شد و با جدیت تمام گفت

 جا چی کاره بودید؟پس شما اون _

 :وابی داد که آشوب گفتکسی که پشت تلفن بود ج

 .باشه، پس چهار چشمی بپا که دیگه همچین اتفاقی نیوفته _

 :و بعد بالفاصله گوشی رو قطع کرد. هایکا اولین نفر به حرف اومد و م*حکم و جدی پرسید

 چی شده آشوب؟ مشکل چیه؟ _
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 :آشوب نفس عمیقی کشید و گفت

 .گم برات، االن فرصت مناسبی نیستبعد مفصل می _

دونم منظورش چی بود؛ ولی هایکا دیگه چیزی هاش به من اشاره کرد. نمیبعد با چشم و

 .نپرسید

ای که به در خورد همه به در نگاه کردیم که در باز شد و یه مرد با روپوش سفید دکتری با تقه

طور که یه داخل اومد. بهم نگاه کرد و لبخند زد و به سمتم اومد. سرمم رو چک کرد و همون

 :کرد گفتکس رادیولوژی رو نگاه میع

های بدنه. خوشبختانه تو شانس باهات یار بوده ترین آسیبشکستگی استخوان از جمله مهم _

دررفتگی یا شکستگی همراه با دررفتگی نبوده؛ چون توی -و شکستگی تو از نوع شکستگی

کنه و د*ر*د شهای مفصل میشه و یکی از استخواناین نوع شکستگی مفصل جا به جا می

بسیار زیادی به همراه داره. با این حال مچ دستت در رفته بود و یه ترک مویی هم داشت و ما 

ترین شکستگی هاست و دو تا هشت هفته مچ دستت رو جا انداختیم. ترک مویی از جزئی

ا مونه. بعد از دو هفته بیا تکشه تا ترمیم بشه، در این مدت دستت گچ گرفته باقی میطول می

 .ببینم وضعیت دستت چطور خواهد بود

کنارم اومد و سرم دستم رو کشید؛ اما حس کردم دستم رو هم نوازش کرد. چند بار پلک زدم 

 :و توی دلم گفتم

 .کنی، حتما دستت خواب رفته که همچین حسی داشتیآیسل اشتباه می _

ی باشه، حتما اشتباه ش نمیاد همچین آدمیه نگاهی بهش انداختم، جوون بود؛ ولی به قیافه

 .کنممی

 :توی درگیریِ ذهنیم غرق بودم که صدای دکتر اومد که گفت

 .مرخصی، یکی بره کارهای ترخیصش رو انجام بده _

آشوب کنار آدرینا رفت و یه چیزی توی گوشش زمزمه کرد که آدرینا اخم کرد و حرفش رو 
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که با جدیت تمام و یکم مرموزی رفت که صدای هایکا رو شنیدم تایید کرد. دکتر داشت می

 :گفت

 .شه صبر کنید ما هم همراهتون بیایم، کار دارم باهاتوندکتر اگه می _

ی بعد صدای زد و خورد و فریاد اومد، از جا و بعد هر سه نفرشون بیرون رفتن. چند دقیقه

 .پریدم و رو به آدرینا کردم

 آدری بیرون چه خبره؟ _

دونست قراره اتفاق ای هم تعجب نکرد، انگار میس بود، حتی ذرهخیال و ریلکاما آدرینا بی

بیوفته. صداها خوابید و نیم ساعت بعد هایکا و آشوب با یه لبخند پلید وارد شدن. هایکا کنارم 

هام برد و روی دستش بلندم کرد. دستم رو دور اومد و دستش رو زیر زانوهام و شونه

 :گ*ردنش انداختم و گفتم

 .زننته، بذارم پایین، حاال مردم حرف میهایکا زش _

 :سرش رو پایین آورد و گفت

کارهای من به مردم هیچ ربطی نداره. اگه بخوای به هوای مردم زندگی کنی باید  _

شون زندگی کنی. باید هر روز یه رنگ باشی که خدایی نکرده پرست بشی تا بتونی مثلآفتاب

 .ها نیستیخاطرشون مکدر نشه که مثل اون

تونه جلوش رو دونستم وقتی بخواد یه کاری رو انجام بده هیچ کس نمیخیال شدم؛ چون میبی

آلود دکتر رو ی خ*ونبگیره و از طرفی هم حرفش درست بود. تا از در اتاق بیرون زدیم چهره

 .دیدم. هین بلندی کشیدم و رو به هایکا کردم

 هایکا چی شده؟ کی زدش؟ چه اتفاقی افتاده؟ _

 :ن این که نگاهش کنه خیلی ریلکس و جوری که دکتر هم بشنوه گفتبدو

من و آشوب زدیمش، تا یاد بگیره وقتی دوتا نره غول همراه مریضن، احمق فرضشون نکنه و  _

 .هوس چشم چرونی و نوازش به سرش نزنه

زده سرش رو به سمت خودم مکث کرد، انگار دوباره عصبانی شد. برگشت سمت دکتره که هول
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 :رگردوندم وگفتمب

 .هایکا، هایکا، ولش کن! بریم خونه _

ی ای کشید و شروع به حرکت کرد. نفسم رو آسوده بیرون دادم و سرم رو به قفسهنفس کالفه

ای روی موهام کاشت. دیگه خجالت ی هایکا چسبوندم که خم شد و ب*وسهس*ی*نه

کنار پورشه ایستاد و در عقب  کشیدم؛ چون عادت کرده بودم و برام ل*ذت داشت. هایکانمی

م گذاشت و سرم رو رو باز کرد و من رو داخلش نشوند. خودش هم کنارم نشست و دور شونه

 .ش گذاشترو شونه

آشوب و آدرینا هم نشستن و آشوب ماشین رو روشن کرد و با یه گ*از شروع به حرکت 

شد گوش بلندگوها پخش میبخشی که از هام رو بستم و به آهنگ مالیم و آرامشکردیم. چشم

 .دادم

 شبِ پاییزیِ احساس مثل بارون منم نم نم _

 شم کمکمریزم تو خودم انگار دارم عاشق میمی

 یکم گرمم یکم سردم

 کنم هر دمتو رو حس می

 آهای روزای تکراری ببین عاشق شده قلبم

 نگو زوده تو دوست داشتن

 همین حد کافی و بس نیست

 ز چیزی مشخص نیستدونم تا ته قصه هنومی

 !ت پریشونه؟چرا چهره

 !چرا تو قلبت آشوبه؟

 برای تو اگه زوده

 برای من چقدر خوبه

 مهم نیست آخر قصه! همین که دل به تو بستم
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 شناختم با تو احساس و یه دنیا عاشقت هستم

 مهم نیست اگه تو حتی بگی از عشقمون سیرم

 ی احساس و تو رو از خالق عشقرم کعبهمی

 گیرمپس می

 مهم نیست آخر قصه! همین که دل به تو بستم

 شناختم با تو احساس و یه دنیا عاشقت هستم

 مهم نیست اگه تو حتی بگی از عشقمون سیرم

 ی احساس و تو رو از خالق عشقرم کعبهمی

 گیرمپس می

 تو رو از خالق عشق

 گیرمپس می

 

 (کعبه احساس) محسن یاحقی

ی هایکا بلند کردم. هایکا سریع پیاده شد و دوباره من روی شونهبا ایستادن ماشین سرم رو از 

 .هاش بلند کرد و توی بغلش گرفت. با صدای آدرینا برگشترو روی دست

دم بازم به دیدنت بیام، اگه دیگه قرار نیست م؛ ولی قول میآیسل جان من باید برم خونه _

 .ای بریدجای دیگه

 :آروم خندیدم و گفتم

 .موندیی یکی دیگه باشی؛ ولی کاش میدونم چقدر بدت میاد که توی خونهمی با این که _

هام فعال شدن، توی نبودن من لبخند قشنگی زد و به آشوب نگاه کرد و هیچی نگفت. شاخک

 .شمهایی بینشون افتاده؟ صبر کن حاال مطمئن میچه اتفاق

 آدرینا؟ _
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ه سریع نگاهش رو دزدید و شروع به رفتن سریع نگاهم کرد، یه نگاه شیطون بهش انداختم ک

 :به سمت ماشینش کرد و در همون حین گفت

 !دیگه من بهتره که برم، تا دیدار بعدی بای _

ش خندیدم. هایکا شروع به رفتن به سمت زدهخب دیگه مطمئن شدم. ریز ریز به صدای هول

 :در ویال کرد، تا داخل ویال شدیم بهش گفتم

 .خوام یکم راه برمزمین، میهایکا دیگه بذارم  _

خواست مخالفت کنه؛ ولی نگاه پر از خواهشم رو که دید، هیچی نگفت و آروم رو زمین 

گذاشتم. شروع به راه رفتن کردم، آشوب سریع کنارم اومد و آروم و جوری که فقط من بشنوم 

 :گفت

 !جیم جَلدی خیلی خب، تا گیر نداده باید جون تو جَلدی جیم بشیم. جیم جَلدی، جیم _

 :اما صدای هایکا اومد که خیلی جدی گفت

آشوب فکر هر گونه جیم زدن، دو در کردن و هر گونه فکر برای نگفتنش رو از سرت بیرون  _

 .کنیدی و تعریف میشینی رو مبل و از سیر تا پیاز ماجرا رو واو به واو توضیح میکن. می

 :آشوب نفس عمیقی کشید و روی مبل نشست و گفت

 .شه پیچوندتحله داداش. مثل اینکه هیچ جوره نمی _

هایکا دستم رو گرفت و با هم به سمت مبل رفتیم و روش نشستیم. آشوب یه نفس کشید و 

 .شروع کرد

هِرمان زنگ زده بود. مثل این که افراد نورایی با رقبامون دست به یکی کردن و بعد از  _

خونه که آیسل رو ببرن؛ چون از طریق یکی از  فهمیدن این که آیسل زن تو نیست ریختن توی

هاشون که توی گروه روهان بوده، فهمیدن که چیزی که توی دست آیسله حاوی جاسوس

نشونه. دلیل این هم که تا حاال حمله نکردن با این ها رو به خاک سیاه میاطالعاتیه که اون

مروت برای بردن ناموست دونستن که اگه دست توی قلتفکر بودن که آیسل زن توئه و می

های خودشون امضا کردن؛ اما حاال که فهمیدن زنت ببرن حکم مرگ خودشون رو با دست
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نیست با این حال برات مهمه، طمع کردن که ببرنش تا به این وسیله هم فلش رو به دست 

خواستم بگم که آیسل نگران نشه و تو بیارن، هم امتیاز موفق شرکت رو. قضیه اینه، نمی

 .صبانی نشیع

هایکا سریع از جاش بلند شد و قریب به نیم ساعت طول و عرض خونه رو طی کرد. در نهایت 

 :ایستاد و گفت

 .کنممن با آیسل ازدواج می _

ها باال رفتم و در اتاقم رو باز های متوالی آشوب از پلهتوجه به صدا زدنسریع از جا پریدم و بی

 :بعد در باز شد و هایکا داخل اومد و گفت کردم و م*حکم کوبیدمش. چند دقیقه

 ماجرا چیه آیسل؟ _

 .رک حرفم رو بهش زدم

خرم، الزم نیست به خاطر من خودت رو خوام هایکا. من ترحم برای خودم نمیمن لطف نمی _

 .تا آخر عمر توی دردسر بندازی

 .نفس عمیقی کشید و آسوده بیرون داد

دونم که قلبم گم حتما میم کردن. اگه دارم این رو میمنم نه اهل لطف کردنم، نه اهل ترح _

خوامت. روزها بود که توی این فکر خوامت، من برای قلبم میخواد. من از سر لطف نمیچی می

بودم؛ ولی حاال که این مسئله پیش اومد دیگه وقتش بود که فکرم رو علنی کنم. با این حال به 

ن حتی اگه مخالف باشی تو تا آخر عمرت محکوم به منی ذارم؛ ولی این رو بدونظرت احترام می

 !ای باشه، تمامتونه مال فرد دیگهو فکرت و قلبت نمی

خواستمش. لبخندی از ها از هایکا بعید بود؛ ولی منم میزده شده بودم، این حرفشوک

 .شیرینی این اعتراف روی ل*بم نشست

 .ت دیگه ازت جدا نشدکنم؛ چون قلبم از همون اول که دیدمن قبول می _

م ایستاد و برگشت. سرم رو پایین انداختم، رو به روم ایستاد و نوک انگشتش رو زیر چونه

ای روی پیشونیم گذاشت. گذاشت و سرم رو باال آورد. سرش رو نزدیک صورتم آورد و ب*وسه
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دستش رو دورم پیچید و سرش رو به سمت گر*دنم خم کرد و م*حکم تو آغوشش فشرده 

م. بعد از چند دقیقه آروم رهام کرد و سرش رو به صورتم نزدیک کرد و پیوند عاشقی این شد

 .بار برای همیشه به قلب و روحم القا شد

آروم ازم جدا شد و با نگاه عمیقش و خیلی جدی بهم خیره شد. سرم رو پایین انداختم و 

 .دادجوالن میی ل*بم رو به دندون کشیدم. کاری که کردیم مدام توی ذهنم گوشه

 .نگاهم کن _

 .وار بهش زل زدمبا صدای جدیش سرم رو بلند کردم و خیره

 .سپارم عصر بره دنبال آدرینا و به اینجا بیاردشبه آشوب می _

ی طرز نگاهم شد و با کنجکاوی به نگاهم هجوم آورد و کنجکاوانه نگاهش کردم. متوجه

 :صورتی که جدیت خودش رو حفظ کرده بود گفت

فهمیم و بهتره کسی همراهت باشه که از این نه من و نه آشوب هیچی از خرید عقد نمی_ 

 .چیزها سر درمیاره

 .با عجله بین حرفش پریدم

 ...اما _

 :نذاشت حرفم رو کامل کنم و گفت

دم توی این روز به این مهمی توی زندگیت آرزو به دل اما بی اما، نکنه فکر کردی اجازه می _

ونم که تو هم مثل هزاران دختر روی زمین آرزو داری خرید عقد بری و هرچی که دبمونی؟ می

 .توجه باشمدلت خواست بخری. منم کسی نیستم که به آرزوهات بی

هام همخونی نداشت؛ ولی هردوشون زده توی چشمهام با اشک حلقهلبخند روی ل*ب

 .ی من بودنحد و اندازهی خوشحالی بینشونه

 :طرف سرم گذاشت و پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و گفت هاش رو دودست

شون تا ترینگی، از کوچکآیسل از االن تا زمانی که هستیم تو تمام آرزوهات رو به من می _
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هات رو برآورده کنم. این اولین و آخرین جا هستم تا تمام خواستهها، و من اینترین اونبزرگ

 ودت و آرزوهات بگذری، فهمیدی؟خوای از خباری بود که شنیدم می

 !فهمیدم _

 :آروم پیشونیش رو ازم جدا کرد و زمزمه کرد

 .خوبه _

و بعد پشتش رو بهم کرد و از اتاق بیرون زد. با پاهای شل و وارفته به سمت تخت سفید یاسیم 

ها توی ها و ل*مسرفتم و روش نشستم. به دیوار یاسی رو به روم خیره شدم. تمام اون حرف

ذهنم بودن. غرق خوشحالی بودم جوری که متوجه نشدم چند ساعت گذشت که با صدای 

شرت آبی رنگش همخونی زیبایی با شلوار مشکیش آشوب از جا پریدم و بهش نگاه کردم، تی

 .داشت

خندید سمتم میومد. تا بهم رسید پالستیک داروهام رو روی عسلی گذاشت طور که میهمین

دلیل خندید، منم همراهش بیچرخوند و میمن رو دور اتاق می و دست سالمم رو کشید.

 :کرد گفتداد میهامون با صورتی که شادی توش بیخندیدم. ال به الی خندهمی

کنی قلبی رو که دونستم که تو باالخره باز میاز همون روز اول آیسل، ازهمون اولِ اول می _

ترین وزِ عقده. فکرش رو بکن، من عجیبمثل صدف بسته بود. هایکا بهم گفت پس فردا ر

شم، هم برادر شوهر تو! تو هم هم زن داداش نسبت رو خواهم داشت، هم برادر زن هایکا می

 .شی و هم آبجی منمن می

شد که دیدم باورم نمیهام نمیپرید. خدایی اگه با چشمچرخید و باال و پایین میدور اتاق می

های در هم به افراد روهان زمانی که به خونه لت کالیبر و اخماین آشوب همون آشوبیه که با ک

 .کردکردن، شلیک میحمله می

 :یهو ایستاد و با کف دست توی پیشـونیش کوبید و گفت

ای وای، به کل فراموش کرده بودم که برم دنبال آدرینا! راستی آیسل، چرا هیچ وقت  _

 ی آدرینا رو همراهش ندیدم؟خانواده
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 :رنگ و تبدیل به یه لبخند تلخ شد. با آهی که کشیدم گفتمهام کمروی ل*ب لبخند بزرگ

زمان از پرورشگاه بیرون اومدیم و آدرینا با ی پرورشگاهیه. ما همآدرینا هم مثل من یه بچه _

گفت بیا ی مادریش تونست برای خودش یه واحد آپارتمان بخره. همیشه بهم میفروختن خونه

 .؛ اما به زور تونستم راضیش کنم که بذاره کار کنمپیش خودم زندگی کن

 :رفت، گفتطور که به سمت در اتاق میلبخند آشوب هم رفته بود؛ ولی دوباره برگشت و همین

اشکال نداره، درضمن اون خانواده داره! خانوادش ماییم و اون قرار نیست هیچ وقت تنها  _

 .رم دنبالش خداحافظ آبجی جونبمونه. من می

رو پشت سرش بست. با لبخند کنار عسلی رفتم و مسکن رو بیرون آوردم. یکی توی دهنم  در

گذاشتم و با آبی که روی عسلی بود خوردم. آروم روی تخت دراز کشیدم و غرق توی دریای 

 .گذشته و حال شدم

د*ر*د دستم باعث شد که بچرخم و نگاه پر از فکرم رو به سقف بدوزم. استرس تمام وجودم 

الشعاع ترس و اضطراب قرار گرفته کنم. افکارم تحتپر کرده بود که نکنه دارم اشتباه میرو 

ها ها و اضطراببود و اقیانوس درونم میل به طغیان داشت؛ اما یهو ال به الی تمام این ترس

ی خدادادی برای های کریستالیش مثل یه هدیههای هایکا از نظرم گذشت. چشمچشم

 .رنگ و محو بشنهای درونیم رنگ ببازن و بید و باعث شد تمام تنشاقیانوس وجودم بو

خیز شدم و روی تخت نشستم. گلوم رو صاف ای که به در خورد، آروم و با د*ر*د نیمبا دو تقه

 :کردم و گفتم

 .اهم، بیا تو _

م گرفت و شروع به خنده در آروم باز شد و سر آدرینا داخل در جا گرفت. از حالتش خنده

ی من اون هم شروع به خندیدن کرد و تمام بدنش رو داخل کشید. قدم به قدم ردم. با خندهک

 .رقصیدخوند و میکه میومد جلو آهنگ می

شه، وای چه بویی، عجب مدل مویی، نگاه عجب ویویی، خانوم چقدر خواهرم داره عروس می _
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از دلش نگم خیلی مهربونه، دل هولویی. ای جان بیا بیا، یه خواهری دارم ابروهاش کمونه، من 

قرار تو، این دنیا کنار تو عشقه. خواهر تو گل ناز منی، محرم راز منی، پر پرواز منی، دوست بی

 !دارم

م انداخت و م*حکم صورتم کنارم رسید و خودش رو روی تخت پرت کرد. دستش رو دور شونه

 :رو ب*و*سید و گفت

 !روسی کنی شیطونخوای با آقا هایکا عناقال! شنیدم می _

 .غمگین نگاهش کردم که از نگاهم جا خورد و جدی شد

 ده؟ای میچی شده آیسل؟ این نگاه چه معنی _

 .آه عمیقی کشیدم

ترسم، گلوم همش از استرس خشک ترسم که این کار اشتباه باشه. خیلی میآدرینا می _

 .شهمی

وی عسلی برداشت. با تعجب نگاهش لبخند مهربونی زد و دستش رو دراز کرد و لیوان رو از ر

 :کردم، نگاه عمیقی بهم انداخت و گفت

دونی فرق آدمی که گلوش خشک شده باشه با آدمی که معرفتش خشک شده آیسل می _

شه؛ ولی خوری خشکیش برطرف میباشه چیه؟ گلو اگه خشک بشه با یه جرعه آبی که می

و تازه کنه. بازم صد رحمت به گلوی تونه اون رمعرفت وقتی بخشکه هیچ چیزی دیگه نمی

 شه؟شه، معرفت خشک شده با چی درست میخشک که با آبی تازه می

 :ش تعجب کردم و گفتماز تشبیه

 های من داشت؟آدرینا اینایی که گفتی چه ربطی به حرف _

ه ها هستن کت از اون دسته از آدمریم سراغ ربطش. ببین آیسل خانوادهآ باریکال! حاال می _

معرفتشون خشکیده و از بین رفته. خدا سر شاهده توی تمام این روزهایی که همراهتون بودم 

تر بودن. روزی که دزدیدنت، هایکا زخمش توی هایکا و آشوب از صدتا خانواده برات خانواده

گفت چکید؛ ولی نمیها سر باز کرده بود و از شدت خ*ون، از آستینش خ*ون میدرگیری
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دونستم بهش دل فقط درگیر این بود که ردت رو بزنه و نجاتت بده. من مید*ر*د دارم، 

باختی، به خاطر همین زمانی که ازم خواست اینجا بیام اومدم. به جز اینکه آشوب رو درمان 

کنم، قصد اصلیم این بود که اسکن کنم ببینم لیاقت عشقت رو داره؟ که اگه نداشت بعد از 

و شده باشه تمام زندگیم و بفروشم و ببرمت خارج؛ ولی دیگه اینکه دیدمت دستت رو بگیرم 

ها خاکشون با بقیه فرق داره و جنمشون جا بمونی؛ ولی فهمیدم اینی امنیت ایننذارم به بهانه

ها رو گفتم که بدونی برای تو هیچ انتخابی جز هایکا نیست. خوشبختی تو با جنمه. این

ردا که زمان عقدته اگه از استرس گلوت خشک شد، یه هایکاست و تمام! پس از االن تا پس ف

لیوان آب بخور و این رو به یاد داشته باش که تو این دنیایی که خانواده معرفت ندارن، تو کسی 

 .رو داری که با معرفت رگ برادری داره

اش بدجوری روم تاثیر هاش فکر کنم. دروغ چرا، حرفسکوت کرد و اجازه داد تا به حرف

هام بود. یه دفعه یه چیزی توی ذهنم جرقه زد که باعث شد لبخند پلیدی رو ل*بگذاشته 

 :بیاد و با شیطنت به آدرینا نگاه کنم. متوجه نگاهم شد و با تعجب پرسید

 کنی؟طوری نگاهم میچیه آیسل؟ چرا این _

 .ی بلند تبدیل شد و شروع به خنده کردملبخندم به یه خنده

دل دختر خانوم دکتر ما رو هم برده که محل سگ به هیچ پسری ها بینم جنم بعضیمی _

 .دادنمی

 :به جای خجالت لبخند بزرگی زد و گفت

 .ست و منم مستثنی نیستمخب جنم جذب کننده _

 .شم چطور توی این زمان به این کمی آشوب و تو به هم دل باختینفقط متوجه نمی _

 :هاش رو باال انداخت و با تخسی گفتشونه

کی گفته مدت زمان کمیه؟ مستر آشوب از همون زمانی که برای درمان هایکا اومده بودم به  _

ترسیدم نکنه کرد، میی دائمی من شده بود. واال همه جا من رو دنبال میبعد تعقیب کننده
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 .توی دستشویی هم همراهم بیاد

 :انگار چیزی یادش اومد که با دست روی پیشونیش زد و مستاصل گفت

 .ای داد بی داد، یادم رفت! قرار بود بهت بگم آماده بشی که بریم برای خرید عقدت _

بعد زیر بغلم رو گرفت و آروم بلندم کرد. ایستادم، آدرینا سریع به سمت کمد رفت و نگاه 

مشکی با شال و شلوار سفید -اجمالی؛ ولی دقیقی انداخت و بعد از چند دقیقه مانتوی کرمی

فش پاشنه سه سانتی بندی مشکی رو کنارش گذاشت. کنارم اومد و آروم رو بیرون کشید و ک

پیراهنم رو درآورد و با کلی تالش و زور تونست مانتو رو تنم کنه؛ ولی به زور متقاعدش کردم 

که شلوارم رو خودم بپوشم و وقتی پشتش رو بهم کرد سریع شلوار صورتیم رو با شلوار لوله 

. برگشت و وقتی دید که شلوار رو پوشیدم، کنار میز آرایش تفنگی مشکی رنگم تعویض کردم

 .رفت و با شونه و چند تا گیره و کش برگشت

موهای بلندم رو شونه کرد و با کش دم اسبی بستشون و موهای جلوی سرم رو به صورت کج با 

به گیره فیکس کرد و بعد از گذاشتن شال سفیدم از جلوم کنار رفت. کنار آینه رفتم و نگاهی 

مشکیم حالت عروسکی داشت و سه وجب باالی زانو بود و کنار -خودم انداختم، مانتوی کرمی

های مشکی داشت که روی مانتوی تمام کرمی حر*یرم های عروسکیش پاپیونآستین

های پر از نگین کرم و مشکیم روی درخشید. موهام به صورت کج کنار صورتم بود و گیرهمی

 .وجود آورده بودی قشنگی به موهام جلوه

م رو ب*و*سید، توی آینه بهم نگاه م گذاشت و گونهآدرینا کنارم اومد و سرش رو روی شونه

 :کرد و گفت

 .خیلی قشنگ شدی آجی جونم _

هام رو کنار پام گذاشت و بعد از پوشیدنشون ربان مشکی رنگ ساتن براق که بعد سریع کفش

ون دور مچ پام بست و بلند شد. نگاهی به صورتم کنار کفش قرار گرفته بود رو به صورت پاپی

هام رو به سمت پایین فشار داد و وقتی نشستم، انداخت و صندلی رو کنارم کشید و آروم شونه

 :گفت
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 .هات رو ببند و تا زمانی که نگفتم بازشون نکنچشم _

یش هاش و لوازم آراهام رو بستم و به حرکت دستبه حرفش گوش دادم و بدون حرف چشم

هام رو باز کردم و بهش نگاه کردم روی صورتم تمرکز کردم. با فین فین یواشش با تعجب چشم

 :ریخت. با تعجب پرسیدمکه آروم و با لبخند اشک می

 کنی؟آدرینا عزیزم چرا گریه می _

هیچی نیست فقط خیلی قشنگ شدی. آیسل خیلی خوشحالم که خوشبخت شدی و قرار  _

های امروزی فرق داره و غیرتش، که تومنی صد هزار با این نالوطی پیوند با کسی رو داری

 .غیرت فردینه

هاش حلقه کردم و م*حکم توی بغلم گرفتمش. اونم بلند شدم و دستم رو دور ک*م*ر و شونه

 .دستش رو دورم حلقه کرد و من رو م*حکم به خودش فشرد

 :بعد از چند دقیقه من رو آروم از خودش جدا کرد و گفت

 .رم به پسرها بگم که آماده بشن، تو هم هر کاری داری انجام بده و بیامن می _

ی تایید تکون دادم. آدرینا به سمت در اتاق رفت و از اتاق بیرون زد. برگشتم سرم رو به نشونه

ای آرایش ملیحی رویِ صورتم نشونده و توی آینه به صورتم نگاه کردم. آدرینا به طور حرفه

های درشت و سیاهم رو خیلی زیبا قاب گرفته بود و ی که برام کشیده بود چشمبود. خط چشم

داد. کرم پودر خیلی کم استفاده کرده بود و ها رو بلندتر نشون میهام اونریمل روی مژه

هام رو خیلی داد، رژ صورتی که همراه خط ل*ب کشیده بود ل*بتر نشون میپوستم رو صاف

 .لی تغییر کرده بودمزیبا کرده بود. در کل خی

های آروم و کیف کرمی رنگم که یه سگک پر از نگین مشکی داشت رو دستم گرفتم و با قدم

تر کردن و پایینها رو طی میهام یکی پس از دیگری پلهشمرده از اتاق خارج شدم. قدم

های پذیرایی گذاشتم. صدای اومدن. بعد از طی کردن آخرین پله قدم روی پارکتمی

 .های کفشم ملودی دلپذیری رو پدید آورده بودننهپاش
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م حلقه کرد. دوشادوش هم آدرینا با لبخند عمیقی کنارم اومد و دستش رو از پشت دور شونه

ی آدرینا گذاشتم. آدرینا یکی از کنار مبل رفتیم و روش نشستیم. سرم رو روی شونه

 .مون رو پلی کردی هر دوهندزفریش رو توی گوشم گذاشت و آهنگ مورد عالقه

 !تو فقط باش تموم کم و کسرش با من _

 با تمومِ دوری و طاقت و صبرش با من

 !تو فقط تب کن از این عشقِ بالتکلیفم

 !مردن و سوختن و باقی زجرش با من

 تو دلت قدم زدم تو روز بارونی بخواد

 !روزای بهاری و بارون و ابرش با من

 پیرهنِ خاطره هاتو زیر بارون تن کن

 خوندن ترانه و پاییز و عطرش با من

 تو فقط باش فقط باش، تمومش با من

 عاشقونه هامونو مثل یه قصه بنویس

 خوندنش با دل و جون

 سطر به سطرش با من

 تو فقط دلت بخواد؛ یه روزی مالِ هم بشیم

 التماسش به خدا حاجت و نذرش با من

 روی زخمای دلم کاشکی تو مرهم باشی

 تو کنارم باشیآرزوم اینه همیشه 

 آرزوم اینه فقط مالِ تو باشم ای کاش

 تو فقط باش فقط باش؛ فقط با من باش

 (تو فقط باش، مازیار فالحی)

ها بودن هندزفری رو درآوردیم و همراه آدرینا هایی که درحال پایین اومدن از پلهبا صدای قدم
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هم نگاه کردیم. تک کت مشکی بلند شدیم. نگاهم با نگاه هایکا برخورد کرد و خیره خیره به 

اسپرتی رو که خیلی زیبا با شلوار و کفش مشکی و پیراهن کرمیش جفت کرده بود، ست 

قشنگی رو با من پدید آورده بود. موهای لَخت مشکیش که چندین تار اون روی پیشونیش 

ای دهکنندرخشید و اون رو به طرز دیوانههای یخیش میریخته بودن، میون تارهای سیاه چشم

 .زیبا کرده بود

 :کنارم اومد و با صورتی که لبخند زیبایی داشت گفت

 .فکر کنم هر چی بپوشی بهت میاد! خیلی زیبا شدی _

شد و خجالت دیگه معنایی دیگه خجالت نکشیدم؛ چون این مرد دیگه از فردا شوهر من می

 :نداشت. لبخندی زدم و گفتم

 .تو هم خیلی خوشتیپ و جذاب شدی _

 :هامون صدای آشوب اومد که با خنده گفتجدال نگاه میون

شم؛ ولی ما کلی کار داریم و وقت هم کمه. اِهم اِهم، ببخشید که مزاحم فاز احساسیتون می _

 .ها بهت میان، خیلی دلبر شدیراستی آبجی جون چقدر این لباس

مشکیش به ایش و پیراهن و شلوار نگاهم رو به سمتش چرخوندم که تک کت اسپرت سرمه

ای و شال و شلوار و کفش مشکی آدرینا ست شده بود. انگیزی با مانتوی سرمهطور حیرت

مشکیش جلوه پیدا کرده بود و -های پر از نگین آبیموهای آدرینا هم مثل خودم با گیره

 .درخشیدمی

هام نشست نگاهی به دستم کردم که تو دست هایکا بود و با حس دست گرمی که روی دست

م رو توی اون یکی دستش گرفته بود. لبخندی روی ل*بم نشست و نگاهی به هایکا کردم کیف

 .زد. فشاری به دستم داد و رو به آشوب کردکه همچنان لبخند می

 بریم _

آشوب دستش رو دور گ*ردن آدرینا انداخت و راه افتاد. دست آدرینا رو دیدم که با آرنج 
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ی و ریز ریز خندیدم. نگاهی به هایکا کردم و با خندهم گرفت توی پهلوی آشوب کوبید. خنده

 :ریزش فهمیدم که اون هم متوجه شده. با حس نگاهم بهم نگاه کرد و گفت

نگاهی به هیچ دختری دونستم آشوب همچین رویی هم داره. تو این چند سال اصال نیمنمی _

بینم  خوشحالم که میانداخت، پاک خودش رو وقف من و انتقام من کرده بود؛ اما حاالنمی

 .کنهزندگیش سیر خوبی رو طی می

بعد از اتمام حرفش نفس عمیقی کشید و با صورت جدی به رو به رو خیره شد. از ویال خارج 

شدیم و به سمت پارکینگ رفتیم، همراه هایکا داخل المبورگینی مشکیش نشستم و آشوب و 

ستم و هایکا با روشن کردن ماشین و ی زرد آشوب شدن. کمربندم رو بآدرینا سوار پورشه

زدن ریموت در پارکینگ، به محض باز شدن در آروم از پارکینگ خارج شد و بعد از زدن 

ی ریموت، بعد از بسته شدن در، تک بوقی زد و با سرعت شروع به حرکت کرد. آشوب دوباره

 .کرداز پشت ما رو تعقیب می

 آیسل؟ _

 .بیرون دل کندم و بهش نگاه کردمبا شنیدن صدای هایکا از دیدن 

 بله؟ _

 چطور تو اسمت ترکیه؛ ولی کُردی؟ _

 .هام نشستلبخند تلخی رو ل*ب

داشتنی. زدم که متوجه نشی. مادرم، مهربونم، ترک بود و پدرم یه کُرد دوستحدس می _

روی  وزن مادرم روقدر بهش عالقه داشته که اسم همکرد که پدرم اینمادرم برام تعریف می

 .من گذاشته. اسم مادرم آیسن بود

 .متاسفم _

 .هام نشستنفس عمیقی کشیدم و لبخند مهربونی رو ل*ب

دونی د*ر*د زمانی که از عصب بگذره دیگه حس نداره و احساسش اشکالی نداره. می _

کردم و کشیدم و گریه میکنی. من روزها توی پرورشگاه هر روزش رو از یتیمی د*ر*د مینمی
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شه؛ ولی یه روز صبح که از خواب بلند شدم کردم هیچ وقت این د*ر*د تموم نمیمی فکر

دیگه نتونستم گریه کنم؛ چون دیگه د*ر*د نداشت. فهمیدم که پدر و مادرم به حدی عاشقانه 

ی آسمونیشون رو خواستن که خدا هم دلش نیومد از هم جداشون کنه و با هم جادههم رو می

 .طی کردن

ی نگفت و گذاشت که با خودم کنار بیام. با ایستادن ماشین نگاهی از پنجره به هایکا چیز

بیرون انداختم و نگاهم به فروشگاه بزرگ رو به روم افتاد، خیلی زیبا بود. از ماشین پیاده 

شدیم و بعد از چند دقیقه دست آدرینا رو حس کردم که دستم رو گرفت. هایکا سمت راستم 

 .آدرینا ایستاد و چهار نفری وارد فروشگاه شدیم ایستاد و آشوب سمت چپ

ها نگاهم رو خیره کرده بود؛ چون اولین باری بود که بدون ترس و لرز از وجود زرق و برق مغازه

ی بزرگ لباس عقد و عروسی اومدم. آدرینا دستم رو کشید و کنار مغازهروهان به خرید می

 :برد. صدای آشوب از پشت سرمون اومد که گفت

ی رو به رو آدرینا، آبجی جون، تا شما لباس انتخاب کنید من این هایکا رو ببرم این مغازه _

 .ش رو بگیرمبراش کت و شلوار دامادیش رو بگیرم، که انشاللّه فردا بیام سیسمونی بچه

ای آدرینا شروع به خنده کرد و من با خجالت سرم رو پایین انداختم و همراه آدرینا وارد مغازه

ها انتخاب رو برام سخت کرده بیشتر به سالن شباهت داشت شدم. متنوع و زیاد بودن لباس که

 .بود تا این که آدرینا صدام زد

 .آیسل بیا که این حتما برای تو دوخته شده _

درخشید. العاده بود و میکنارش رفتم و به لباسی که انتخاب کرده بود نگاهی انداختم. فوق

 :سمت چپمون ایستاده بود گفت آدرینا به خانومی که

 .خواستمخانوم این لباس رو برای دوستم می _

 :رویی و لبخندی زیبا، لباس رو برامون درآورد و گفتکنارمون اومد و با خوش

 .بفرمایید _

آدرینا لباس رو گرفت و وارد یه سالن نسبتا بزرگ که سرتاسرش آینه بود شدیم، با کمکش 
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باس رو پوشیدم و آدرینا پشتم رفت تا بندهای پشت لباس رو لباس هام رو درآوردم و ل

ضربدری ببنده و م*حکم کنه،بعد از اتمام کارش نگاهی از آینه به خودم انداختم و حیرت 

 :کردم، صدای آدرینا رو کنارم شنیدم که گفت

 کشه،طور ببینت دیگه به فردا نمیبه طرز باورنکردنی عالی شدی! المصب اگه هایکا این _

 .کنههمین امشب کار رو یه سره می

ی باالی لباسم سفید بود و گیپور زیبایی بهش دوخته تنهنگاهم به لباس کرمی رنگم بود، نیم

شده بود و سر تا سر نگین بود. دامن کرمی رنگم رو که پف نسبتا زیادی داشت، یه الیه حر*یر 

دونستم که هر چشمی رو خیره مینازک کرمی پر از اکلیل پوشش داده بود و با هر چرخش 

های لباسم از جنس همون حر*یر نازک پر از اکلین بود و روی مچ دستم یه نوار کنه. آستینمی

داد. بندهای شد و یه پاپیون براق کوچیک بهش زینت میگیپور بود که روی مچ س*فت می

 .تر نشون داده بشهشد که ک*م*رم باریکپشت لباس هم باعث می

ی زیادی در هوا شالم رو در آورد و موهام رو باز کرد. موهای مشکی رنگ لَختم جلوهبیآدرینا 

 .برابر پو*ست سفیدم داشت. مثل یه بچه ذوق کردم و شروع به چرخیدن دور خودم کردم

با دیدن هایکا ایستادم. تا ایستادم موهای لَخت بلندم تا پایین ک*م*رم ریخت و یه مقدار از 

زده و پر از تحسین بود. با روصورتم آشفته پخش شد. نگاه هایکا حیرت موهای جلوی سرم

 :های آروم کنارم اومد و با نوک انگشتش موهام رو از روی صورتم کنار زد و گفتقدم

دونم چی شد که پا توی دنیای سیاه من گذاشتی آیسل؛ ولی نگاهی رو که فقط متوجه نمی _

شی و این تر از همیشه دیده میوی این لباس معصومانتقام بود متوجه خودت کردی. حاال ت

کنه. این رو بدون، بودن تو پیش من همیشگیه، من هیچ وقت قراری میقلب، آیسل عجیب بی

 .کشمازت دست نمی

دستش رو پشت ک*م*رم گذاشت و من رو توی آغوشش کشید. من هم م*حکم ب*غ*ل 

 .کرده بودکردم این مردی رو که عجیب دنیام رو پر از شادی 
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فین ضعیفی که از پشتم میومد، با تعجب از ب*غ*ل هایکا بیرون اومدم و با صدای فین

 .ریختهای دیواری تکیه داده بود و با خنده اشک میبرگشتم. آدرینا پشتم به یکی از آینه

 :بلند رو به آدرینا گفتم

 خوشگل شدم، مگه نه؟ _

 .عالی شدی خواهری، عالی _

های متنوع های مجلسی دویدم و نگاهی به رگالتنم، سمت قسمت لباس با همون لباس توی

ها رو نگاه کردم. یه های ریز شده رگاللباس کردم. انگشتم رو روی ل*بم گذاشتم و با چشم

دفعه روی یکی متوقف شدم و با ذوق بیرون کشیدمش. دوباره با دو سمت آدرینا برگشتم، 

خنده افتاده بودن و با خنده و کلی لبخند نگاهم های رسیدگی توی سالن به تمام خدمه

کردن. کنار آدرینا رفتم و توی سالن کوچیک تمام آینه کاری شده هلش دادم. آدرینا می

 .کردهای گشاد شده و خنده بهم نگاه میگفت و فقط با چشمهیچی نمی

گ لباسش هاش رو در آوردم و لباس رو تنش کردم. عقب رفتم و محوش شدم، رنتمام لباس

خورد و لباسش ست خودم بود. لباسش مدل ترنج آستین شنلی بود، پشتش بند ضربدری می

کرد؛ اما از مدل ماهی بود. از باال تا کنار رونش تنگ بود و ک*م*ر باریک آدرینا رو کاور می

گرفت. آستینش تا آرنج چسبون بود و از شد و حالت چین ظریفی میرون به پایینش آزاد می

خورد و از نزدیک آرنجش تا پایین زانوش بود. به جای کمربند چرمی آرنج چاک می کنار

ش مدل دکلته بود؛ اما زیباترین قسمتش خورد و یقههای بهاری میکمربندی از جنس شکوفه

درخشید. یه گردنبند هم داشت که کاری شده بود و میش نگیناین بود که سر تا ر دور یقه

های شد و با چند ردیف مروارید براق، ردیف ردیف روی شونهفت میروی گ*ردن آدرینا س*

 .افتادآدرینا می

فهمید که کرد و البته هر کسی با اولین نگاه میلباسش واقعا زیبا بود و هرچشمی رو خیره می

 .رنگش ست خودمه

به تقلید از خودش شالش رو کشیدم و دست توی موهاش کردم و کش موش رو باز کردم. 
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هاش هم ی خرماییش تا پایین ک*م*رش افتاد. دستش رو به زور کشیدم و به امتناعموها

اهمیتی ندادم و بیرون بردمش. مستقیم به آشوب نگاه کردم که حواسش نبود و خیلی جدی 

نگاهی سمتمون انداخت؛ اما سریع نگاهش برگشت و روی مشغول صحبت با هایکا بود. اول نیم

 .دهنش ماسید. آدرینا هم سرش رو پایین انداخته بودآدرینا قفل شد و حرف توی 

دست آدرینا رو ول کردم و کنار هایکا رفتم و بازوش رو گرفتم. با خنده به آشوب نگاه کردم 

گفت. هایکا که دید کرد و فقط به آدرینا خیره شده بود و کالمی هم نمیکه هیچ حرکتی نمی

ت آشوب گذاشت و با خنده هلش داد و ده، دستش رو پشآشوب هیچ حرکتی به خودش نمی

 :گفت

ها محو یارشون شدن و قدرت راه رفتن ازش سلب شده! برو داداش، برو بینم که بعضیمی _

 .باهاش حرف بزن

های آدرینا رو گرفت. سرش رو آشوب با هلی که هایکا بهش داد، سمت آدرینا رفت و دست

های مه کرد که لبخند قشنگی رو ل*بدونم چی دم گوشش زمزکنار گوش آدرینا رفت و نمی

هاش نگاه کرد، آدرینا سرش رو باال پایین آدرینا نشست و وقتی آشوب مستقیم توی چشم

 .کرد و به حرف آشوب مهر تایید زد

 .ی چیزهاخب دیگه، وقتشه بریم سراغ بقیه _

 .با صدای هایکا سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم

 .باشه _

و دستش رو گرفتم و توی سالن کشیدمش. رو به روش ایستادم و کنجکاو سمت آدرینا رفتم 

 :هاش نگاه کردم. از نگاهم به خنده افتاد و گفتتوی چشم

 ...ی شِرِک شدی! چیز خاص و مهمی نگفت فقط شبیه گربه _

 :با بی طاقتی مبون حرفش پریدم و گفتم

 فقط چی؟ _

 .بهم درخواست ازدواج داد _



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
169 

 

 .بلند جیغ زدم

 !چی؟! لعنتی این چیز خاصی نیست؟ خیلی هم خاصه، خیلی هم مهمه _

خیلی خب بابا، حاال جیغ نکش. معلومه که خیلی مهمه، فقط خواستم سر به سرت بزارم. بیا  _

 .ی طویل خرید کردنیمتا کمکت کنم لباست رو دربیاری که هنوز اول جاده

 :شیطون گفتم

شیم و باند آدیسل تا ابد پا بر جا های دنیا مین جاریحاال بین خودمون بمونه؛ اما ما بهتری _

 .مونهمی

هاش رو دور ک*م*رم انداخت بلند شروع به خندیدن کرد و دستش تو سرم کوبید. بعد دست

 :م تکیه داد و آروم گفتو سرش رو به شونه

ی ی اولی که دیدمش، جذبش شدم. مردی که حاظر بشه پا به پادروغ چرا، از همون لحظه _

ای ترس و تردید بره و معرفت رو به حد اعال برسونه، معلومه دوستش که نه، برادرش بدون ذره

شماره و از شانس گم از این مردها توی دنیا نیست؛ اما وجودشون انگشتخیلی مرده. نمی

شن که با معرفت و وفا، دونی، کم کسایی پیدا میها متعلق به ما هستن. میخوب ما دو تا از اون

 .طوری رگ برادری و دست دوستی داده باشناین

و بعد آروم ازم جدا شد و مشغول باز کردن بندهای پشت لباسم شد. بعد از اینکه با کمکش 

طور که لباسم رو تعویض کردم، برگشتم و بهش تو تعویض لباسش کمک کردم و هر دو همین

 .اومدیمها رو توی دستمون گرفته بودیم از سالن رختکن بیرون لباس

کنار هایکا رفتم و دست گچ گرفتم رو زیر بازوش گذاشتم. آدرینا هم کنارم ایستاد و هر دو 

 .مون، خندیدلبخند زدیم که آشوب با دیدن خنده

از همین لبخند مکش مرگ ماتون معلومه از لباس راضی بودید و در آینده قراره باند خوبی از  _

 .ها رو تشکیل بدیدجاری

خندیدیم و کنار میز برای حساب کردن لباس رفتیم. به هایکا نگاه کردم که  بی خجالت همه



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
170 

 

 .اخم شدیدی کرده بود و با آشوب به بیرون زل زده بودن. دلهره وجودم رو پر کرد

 هایکا! آشوب! چیزی شده؟ _

 :زمان گفتننگاهی به هم انداختن و هم

 .نه چیزی نشده _

ه کردم. با پلکی که زد، معلوم شد که اون هم باور حرفشون رو باور نکردم و به آدرینا نگا

 نکرده. سوالی توی ذهنم چرخ زد. چی پسرها رو تا این حد آشفته کرده؟

کردم. جدال هایکا و آدرینا و ی ماشین به بیرون بود و وقایع امروز رو مرور مینگاهم از شیشه

ساب کرد، خرید ها رو حآشوب سر حساب کردن که دست آخر آشوب برنده شد و لباس

رفت وقتی ای درست شده بود و دل آدم ضعف میی عقدم که از ساتن سفید و فیروزهسفره

ی آدرینا و پسرها رو در آورده دیدش، خجالت شدیدم سر خریدن لباس خواب که خندهمی

بود، حجم زیاد مانتو و شلوار و شال و روسری و کفش و لباس مجلسی و لباس توب خونه که 

شد که سر تک به تکشون حرص خوردم که آخه شرت و شلوارک میپ و شلوار و تیشامل تا

خوام چی کار؛ اما هیچ کدومشون اهمیت ندادن و انبوه لباس بود که توی دست قدر رو میاین

دیدم. بیشتر از صد بار توی اتاق پرو رفتم و سر هر کدوم جیغ آشوب و هایکا و آدرینا می

ا هم فقط خندیدن. مامور مخفی بازیمون که باعث شد با کلی بهونه هصدایی کشیدم و اونبی

خوام رو بخره و بماند که برای پسرها آدرینا رو یه تُک پا تا عطاری بفرستم تا چیزی که می

پسرها چقدر کنجکاو شدن که بدونن چیه؛ اما من و آدرینا یه لبخند شرور زدیم و الم تا کام 

 .هیچی نگفتیم

شون لبخند شد و بازتابهام رد میتی که گذرونده بودم، از جلوی چشمی این لحظاهمه

هام نگاه امروز هایکا و آشوب نیش عمیقی به هام بود. میون مرور لحظهعمیقی روی ل*ب

 .خوشیم زد و باعث شد لبخندم محو بشه و جاش رو به نگرانی بده

 !آیسل _
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 .با صدای هایکا از جا پریدم و بهش نگاه کردم

 نم؟جا _

 .چیزی شده؟ از وقتی که از پاساژ بیرون زدیم سکوت کردی و توی فکری _

 .آه عمیقی کشیدم

دونی هایکا، لحظاتی که با شما گذروندم، بهترین نه چیزی نشده، یکم فکرم مشغوله. می _

ترسم. لحظاتی بود که توی عمرم میون اون همه سیاهی و تنهایی داشتم، و حقیقتش خیلی می

ترسم این یه حباب زندگی شاد باشه که درش ه با هم بودنمون کوتاه باشه، میترسم کمی

ترسم که زندگی ما رو از هام ببینم، میکسیترسم بترکه و دوباره خودم رو میون بیهستم، می

 .هم جدا کنه

سرعت ماشین رو کم کرد و کنار جاده ایستاد. مهلت نداد و سریع من رو به سمت خودش 

 :بغلم کرد. کنار گوشم زمزمه کرد کشید و م*حکم

ذازم هرگز تو رو عمرا اجازه بدم! شده باشه زندگی رو به ساز با هم بودنمون برقصونم؛ اما نمی _

الشعاع عقاید من عمل کنه و عقاید من جدایی رو از من جدا کنه. زندگی مجبوره تحت

خوام بین تو و یسل من میشی. آپذیره، این آخرین باری باشه که نگران این مسائل مینمی

ای که توب گذشته داشتی فاصله ایجاد کنم، وقفههای بیها وترسانگیز و نگرانیی غمگذشته

خوام دیگه نگران هیچی شون کردی برسونم. نمیخوام تو رو به آرزوهایی که توی نطقه خفهمی

 .باشی؛ چون من همیشه هستم تا مشکالت رو سر و سامون بدم

ی گوشی وشش جدام کرد. گوشیش به صدا دراومد و اسم آشوب روی صفحهآروم از آغ

خودنمایی کرد. جواب داد و روی بلندگو گذاشت و گوشی رو توی جای مخصوصش گذاشت. 

 .ماشین رو روشن کرد و شروع به حرکت کرد. صدای آشوب توی ماشین پیچید

 هایکا چیزی شده؟ چرا ایستادی؟ _

خیر آیسل رو نسبت به آینده نگران کرده، داشتم باهاش حرف نه چیزی نشده. اتفاقات ا _

 .زدممی
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ای بابا آبجی زندگی متغیره، یعنی دائم درحال تغییره و ما آیسل، ما اینجا هستیم تا این  _

تغییرات رو برات به بهترین وجه ممکن امن و راحت کنیم، پس به ما اعتماد کن؛ چون ما 

 .تونی باخیال راحت به ما واگذار کنیهات رو میگرانیهمیشه و همه جا کنارت هستیم و ن

 :شون به گریه افتادم و میون گریه خندیدم و گفتماز این همه محبت

 .مرسی! مرسی که همه جوره هستید تا حمایتم کنید _

آشوب و هایکا با شادی خندیدن و آشوب گوشی رو قطع کرد. نگرانیم خیلی کمتر شده بود؛ 

البداهه دلیل سازی کنه و فیها فرضیهتونست برای اون نگاهبود. ذهنم نمیاما از بین نرفته 

داد و از ته دل آرزو بتراشه. اون نگاهی که باهم رد و بدل کردن خبر طعم تلخ اتفاقات بد رو می

کردم که خاکستر اون اتفاقات دامن زندگیمون رو نگیره که طاقت از دست دادن یکی دیگه رو 

 .ندارم

 گه بازم نگرانی؟آیسل م _

 .بهش نگاه کردم

راستش دلیل اصلی نگرانیم اون نگاه مجهولی بود که توی مزون با هم رد و بدل کردید. هر  _

تونی از نگرانیم کم کنی؛ چون جنس نگاهت چقدر هم که بخوای اون نگاه رو توجیه کنی، نمی

 .شناسمبه اتفاقات در راه رو می

 :نگاهش خیره به رو به رو بود گفتطور که نفس عمیقی کشید و همین

شنوی چیزی نیست که از خوام فعال چیزی نپرسی؛ چون چیزی که میآیسل ازت می _

 .کنهنگرانیت کم کنه، بلکه عالوه بر نگرانی، ترس رو هم به وجودت اضافه می

ها همه چیز رو نباید فهمید؛ گه، بعضی وقتحرفش حق بود پس سکوت کردم. شاید درست می

 :ن نفهمیدنش آرامش داره. نفس عمیقی کشیدم و گفتمچو

حلی دونم خودت یه راهکنم؛ چون بهت اعتماد دارم و میباشه هایکا، نگرانیم رو دفن می _

خوام روی ای که تو راهه چقدره؛ ولی ازت میدونم عمق فاجعهکنی. من نمیبراش پیدا می
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خیالی و اون آیسل قدیم نیستم. به بی زندگیت به هیچ عنوان ریسک نکنی. هایکا! من دیگه

تونم از دستتون بدم؛ لبخندم نگاه نکن، من یه روح زخمی رو تویِ یه کالبد خندان دارم. نمی

ی مرگ پاشه و فرشتههای بیشتر نداره و با آخرین زخم از هم میچون روح من دیگه جای زخم

 .به استقبالم میاد

 :دستش رو روی دستم گذاشت و گفت

های ناامید کننده نزن؛ س، همین که بهم اعتماد داری برام خیلی باارزشه. دیگه حرفهی _

تر جنگم و اگر ببینم خطر به جای دور شدن ازت، بهت نزدیکتونم میچون برای خانواده تا می

 .دمکنم و هرگز از دستت نمیشم، شکست رو قبول نمیشه، اون وقته که هیوال میمی

هاش رد کردم و دستش رو هام رو از بین انگشتلبخندی زدم و انگشت حرفش برام سند بود.

خواستم کشش بدم و توی دستم گرفتم. دیگه تا رسیدن به ویال کالمی حرف نزدم؛ چون نمی

 .ش کنمکالفه

ی چشم حرکت یه چیز به محض رسیدن به ویال هایکا ریموت رو زد و تا درها باز شد از گوشه

حس کردم. ترسیدم و سریع سرم رو چرخوندم و نگاه کردم؛ اما هیچ سیاهی رو بیرون ویال 

هام رو باال انداختم و نفسم رو با آسودگی بیرون دادم. صد شد. شونهچیزی نبود و دیده نمی

تونه باال بیاد، های نوک تیز که گربه نمیدرصد یا خیاالتی شدم، یا گربه بوده. خب با این میله

 .عنی خیاالتی شدمپس همون مورد اوله که ی

از ماشین پیاده شدم و کش و قوس عمیقی به بدنم دادم. آدرینا و آشوب کنارم اومدن. 

 :ی عمیقی کشیدم که همه رو به خنده انداخت، با اعتراض گفتمخمیازه

 !چیه؟! خب خوابم میاد دیگه، مگه شما خسته نشدید؟شدید دیگه _

 :گفتآشوب دستش رو پشت ک*م*رم گذاشت و با شیطنت 

گه دیگه! برو آبجی جون، برو سیر دلت بخواب که از فردا فکر نکنم دیگه ای بابا راست می _

 .هایکا اجازه بده بخوابی

ای هام گرد شد و هجوم خ*ون رو به صورتم حس کردم. آدرینا و آشوب چنان قهقههچشم
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با هم جور کرده! شد شانس آورده بودن. خدا خوب در و تخته رو زدن که گلوشون پاره نمیمی

 .دن پسرهای این خونهحیا شده ها، هر روز یه روی جدید از خودشون نشون میآشوب چه بی

ی ل*بش رو به دندون کشیده بود و زیرچشمی به هایکا نگاه کردم تا واکنشش رو ببینم، گوشه

 .کرد. آشوب تا نگاهش به نگاه هایکا افتاد به حرف اومدشاکی آشوب رو نگاه می

سازی کنم تا فردا شب که خوام زمینهه اوه، آقا هایکا خشمگین شد. آقا نیت من خیره، میاو _

 .پیش آبجی رفتی یهو هول نشه

 .هایکا با تشر صداش زد

 .آشوب! بسه دیگه _

برد، با شنیدن اسمش بدتر از خنده پوکید و و چون آشوب توی این موارد از هایکا حساب نمی

ی هاشون منم ریز شروع به خنده کردم و از گوشهه کردن. با خندههمراه آدرینا شروع به خند

های خنده. خدا امشب رو با این شوخیچشم دیدم که هایکا هم دستش روی دهنشه و داره می

 .آشوب به خیر بگذرونه

ها ولو شدیم و نفسمون رو با همراه و دوش به دوش هم داخل ویال رفتیم و به ترتیب روی مبل

دادیم، البته به غیر از هایکا که مستقیم داخل آشپزخونه رفت، حاال برای انجام  خستگی بیرون

 .دونهچه کاری، خدا می

 .مون پاره شدزدیم که با صدای هایکا چرتهامون خمار شده بود و داشتیم چرت میچشم

 .بلند شید، حاال زوده برای خواب _

که حاوی چند تا لیوان بود، دستش بهش نگاه کردیم که جدی به سمتمون میومد و یه سینی 

 .ای جلومون گذاشتبود. کنارم نشست و سینی رو روی میز شیشه

هامون پیچید، به ترتیب نفس عمیقی کشیدیم. هایکا بلند شد و به بوی کاپوچینو که زیر بینی

هرکدوممون یه لیوان داد. لیوان سرامیکی که عکس خرس کوچولو روش بود رو گرفتم و با 

قُلُپ ازش خوردم. طعم خوب قهوه که با شیر نیدو مخلوط شده بود و هایکا با یه  ل*ذت یک
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 .مقدار شکر قاطیش کرده بود، زیر زبونم پیچید و سرحالم کرد

 :یه سوالی یهو تو ذهنم اومد، رو به هایکا کردم و گفتم

 .هی راژورم خونهشه، منم شناسنامهمیگم ها، هایکا، عقد که بدون شناسنامه نمی _

 :لبخندی زد و گفت

جا، نگری کاری رو انجام بدم؟ فردای همون روزی که آوردمت اینکی دیدی من بدون آینده _

ی راژور شدن و افرادم رو فرستادم که مراقب باشن و بهم خبر دادن که یه افرادی وارد خونه

توی یه سطل  بعد از چند دقیقه با یه پالستیک مشکی خارج شدن و بعد از چند دقیقه اون رو

آشغال بزرگ وسط شهر انداختن. خالصه به افرادم گفتم که بیارنش. وقتی بازش کردم، دیدم 

خواستن که به خاطر تو ها هم هر کی بودن نمیت توشه. اونهات و شناسنامهکه لباس

خوردن؛ اما شناسنامه و هات رو انداختم؛ چون دیگه به د*ر*د نمیبازخواست بشن. لباس

 .یت رو برداشتمکارت مل

 .خب خدا رو شکر _

لیوان خالی رو توی سینی گذاشتم، خواستم سرم رو به مبل تکیه بدم؛ اما هایکا نذاشت. با 

تعجب نگاهش کردم، لبخندی زد و شالم رو از سرم برداشت. کش موم رو از دور موهام بازکرد، 

ری که انتهای موهام روی موهام مثل آبشار سرازیر شدن و تا روی مبل ادامه پیدا کردن، جو

 .مبل ریخته بود

هایکا آروم دستم رو کشید و زمانی که به طرفش خم شدم، سرم رو روی پاهاش گذاشت، بعد 

خم شد و پام رو روی مبل گذاشت. صاف نشست و آروم شروع به نوازش موهام کرد. سر 

هاش ی نوازشاسطهم کرد و به وکرد. خستگی احاطهانگشتاش تار به تار موهام رو طواف می

 .هام گرم شد و به خواب رفتمچشم

دستی به لباسم کشیدم و توی آینه نگاه کردم. موهام رو شنیونِ بسته کرده بودن، آرایش 

مالیمم خیلی صورتم رو قشنگ کرده بود و رژ ل*ب آلبالویی رنگ براقم بدجوری خودنمایی 

های روی لباسم با ذوق نگاه و اکلیلها کرد، با ذوق چرخیدم و به بازتاب درخشان نگینمی
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های عروسکی پاشنه بلندم که سر تا سر نگین کردم. پایین لباسم رو باالتر آوردم و به کفش

 .بودن با ل*ذت نگاه کردم

کرد. با صدای باز شدن در برگشتم، هایکا با لبخند توی چهارچوب در ایستاده بود و نگاهم می

 :و*سید. شیطنت وجودم رو پر کرد و گفتمآروم سمتم اومد و پیشونیم رو ب*

 آهای آقا هایکا دسته گلم کجاست؟ _

ها پایین چیزی نگفت و با لبخند دستم رو کشید و با هم از اتاق بیرون زدیم. باهم از پله

اومدیم. نگاهم به آشوب و آدرینا افتاد که با لبخند کنار هم ایستاده بودن و به ما نگاه 

خوشگل شده بود، موهای بلندش رو اطرافش خیلی ساده ریخته بود و  کردن. آدرینا خیلیمی

هاش دور بازوی آشوب بود که توی اون کرد. دستیه تل پر از نگین توی موهاش خودنمایی می

 .رنگ لباس آدرینا خیلی جذاب شده بودکت و شلوار و کروات هم

 :ن ایستادن. با لبخند گفتمروی صندلی کنار سفره عقد نشستیم و آدرینا و آشوب رو به رومو

 .قبول نیست، هایکا برام دسته گل نخریده _

هام هاش به دستم اشاره کرد. به دستو بهش نگاه کردم. این دفعه لبخندی نداشت. با چشم

نگاه کردم و با دیدن یه دسته گل گالیل با پاپیون مشکی ترسیده سرم رو بلند کردم و به 

شون خودنمایی ی عقد افتاده بودن. سوراخ توی قلبروی سفرهآشوب و آدرینا نگاه کردم که 

ی عقد رو رنگین کرده بود. جیغ زدم و به هایکا نگاه کردم، کرد و دریایی از خ*ون سفرهمی

ش سوراخ نبود. ایستادم و با دیدنش که روی زمین افتاده بود و یه تیر توی سرش و س*ی*نه

 .زدم و از خواب پریدمبزرگی رو ایجاد کرده بود، جیغ بلندی 

کردم. در با شدت باز شد و زدم و خودم رو توی همون خواب احساس میبه طور مداوم جیغ می

 .هایکا و آشوب و پشت سرش آدرینا توی چهارچوب در قرار گرفتن

زدم. آدرینا رو دیدم هایکا سریع کنارم اومد و من رو توی بغلش کشید. هنوز داشتم جیغ می

م احساس کردم. به خودم و من رو از هایکا جدا کرد و بعد سوزشی رو روی گونه که کنارم اومد

 .اومدم، سریع هایکا رو ب*غ*ل کردم و با شدت شروع به گریه کردم
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ی آشوب از هایکا جدا کردم؛ ولی با صدای کالفهوقفه گریه میدونم چند دقیقه بود که بینمی

 .شدم

 د آشفته کرده؟ای بابا آبجی، چی تو رو تا این ح _

 :بهشون با بدبختی نگاه کردم و گفتم

خواب دیدم. نه یه خواب ساده، خوابی دیدم که محالِ ممکنه که برامون بدبختی نداشته  _

 .باشه

آشوب و هایکا دوباره به هم نگاه کردن و چیزی نگفتن؛ اما آدرینا سریع کنارم اومد و من رو 

 .ب*غ*ل کرد

 .ت راه ندهچیزی نیست آیسل، بد به دل _

 .امیدوارم چیزی نباشه آدرینا، امیدوارم _

 :ی پیراهن پسرها رو گرفت و تا بیرون کشید و در همون حین هم گفتآدرینا گوشه

 .خب پسرها بهتره بزاریم آیسل استراحت کنه؛ چون فردا روز خیلی مهمی رو در پیش داریم _

ب ریختم، و یک نفس همش رو سر دستم روبه طرف عسلی دراز کردم و از پارچ توی لیوان آ

هام رو روی هم گذاشتم، سعی کردم به روز خوبی که کشیدم. روی تخت دراز کشیدم و چشم

 .در پیش دارم فکر کنم و موفق هم شدم، این بار با آرامش به خواب رفتم

 هام رو باز کردم. با صدای گرفته که حاصل از خوابداد چشمرحمانه تکونم میبا دستی که بی

 :بود گفتم

 !گیری؟خوای توی خواب من رو به قتل برسونی؟ مگه داری از ماست کره میچته روانی؟ می _

 ببند فک رو، مگه امروز روز عقدت نیست کودن جون؟ _

 .هام گرد شد و سریع بلند شدم و روی تخت نشستمچشم

 خدا بگم چی کارت نکنه. چرا من رو زودتر بیدار نکردی؟ _

م بیشتر کرد. از نگاهش به خنده افتادم. با خندهنگاه کردم که سنگین نگاهم میهاش به چشم

 :اعصابش خورد شد و دستم رو کشید، توی حموم هلم داد و گفت
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 .رسهبه جای هرهر خندیدن سریع حموم کن؛ چون عاقد تا دو ساعت دیگه می _

 پسرها کجان؟ _

خواست تو رو هم ببره؛ اما بهش گفتم که خودم آشوب هایکا رو با زور و اجبار برد آرایشگاه.  _

 .کنمبه بهترین وجه ممکن خوشگلت می

 .اوکی فهمیدم _

هام رو از تنم بیرون کشیدم و آب رو باز کردم، دور دستم پالستیک کشیدم و با سریع لباس

 .نگرانی زیر دوش ایستادم و شروع به حموم کردن کردم

های ترسوند. من رو از آدمرو بیشتر از امروز می رفت و منخواب دیشب توی ذهنم رژه می

ترسوند. حرف آدرینا توی ذهنم رژه صفتی که برای خوشبختیم دندون تیز کردن میشیطان

گفت، گذشته ی ما هستن. درست هم میگذشتههای واقعیگفت شیطانرفت که همیشه میمی

 .دادالشعاع قرار میرحمانه آینده رو تحتگاهی مثل شیطان بی

ای که به در خورد از دونم چند دقیقه با ذهن مشغول در حال حموم کردن بودم؛ اما با تقهنمی

 .فکر بیرون اومدم

 بله؟ _

جوری هم وقت نداریم، حاال تو هم بله و بال، خوبه بهت گفتم سریع حمام کنی. ما همین _

 .مام بیای حبازی کن و سر سفره هم با حو*لههای باقی مونده رو آبساعت

 :از غرغرهاش به خنده افتادم و گفتم

 .باشه بابا اومدم _

ش سریع آب رو بستم و حو*له رو دورم پیچیدم. تا از حمام برای جلوگیری از غرغرهای دوباره

بیرون زدم، آدرینا سریع دستم رو کشید و روی صندلیِ جلوی میز آرایش نشوندم. سریع 

کشید و یدن موهام شد. با حرص توی موهام شونه میسشوار رو باز کرد و مشغول سشوار کش

 :هام رو ریز کردم و با خنده گفتمکرد. از د*ر*د چشمزیر ل*ب یه چیزی رو زمزمه می
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آدی غ*لط کردم دیر بیدار شدم، تو رو خدا موهام رو از ریشه نکن. من آرزو دارم، هنوز  _

 .خوامموهای بلندم رو می

 :نفس عمیقی کشید و گفت

خوام جشن خوام که توی این روز بزرگ چیزی از قلم افتاده باشه. میامروز روز مهمیه و نمی _

 .امروز به بهترین نحو انجام بشه

 .قدر اذیت نکندونم آدرینا، خودت رو اینمی _

لبخندی زد و دستم رو گرفت و بلندم کرد. سریع سراغ کمدم رفت و لباسم رو بیرون آورد. 

ی اصلی کرمی رنگ ساتن رو از پالستیک مخصوص لباس زیر بیرون آورد یکهکنارم اومد و دو ت

 .و دستم داد. پشتش رو بهم کرد و من سریع مشغول پوشیدنشون شدم

تا پوشیدمشون سریع لباس رو تنم کرد، بند پشت لباسم رو س*فت کرد و دوباره من رو روی 

کردم بعید نبود ه اعتراض میصندلی نشوند. بدون هیچ حرفی باهاش همکاری کردم؛ چون اگ

 .جا دفنم کنهکه همین

هام رو به هاش، بدنم شل شد و چشممشغول درست کردن موهام شد و منم با حرکت دست

 .بسته شدن بود که با دستی که آدرینا توی سرم کوبید از خواب پریدم

 .مکم خوابیدی؟! خواهشاً االن رو بیدار باش تا باعث نشی توی موهات گند بزن _

خوابم پریده بود و توی آینه به حرکت دست آدرینا که موهام رو شنیونِ مدل باز و بسته 

کرد خیره شدم، مدل موهام رو خیلی دوست داشتم. تا کارش با موهام تمام شد، سراغ می

 .صورتم اومد و مشغول آرایش کردن صورتم شد

ی درست یلر استفاده کرد که زاویهکرم پودر رو خیلی کم زد و خیلی با ظرافت از کانتور و کانس

های کرمی و مشکی و کشید. خط چشم نیمه نازک و استفاده از رنگصورتم رو به رخ می

های چشمم و روی بینیم و کشید. کنارههای درشتم رو به رخ میدرآخر مژه مصنوعی، چشم

ق قرمز به پایان رسوند هام و درآخر باالی ل*بم رو هایالیتر زد. کارش رو با رژلب براباالی گونه
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 .و با تحسین به فرد توی آینه خیره شد

خودم هم خودم رو نمی شناختم و این دختر توی آینه خیلی برام تازگی داشت. آدرینا با ذوق 

 :گفتکرد و مینگاهم می

 .ای جون چه هلویی ساختم ها! دستم د*ر*د نکنه _

 .م گرفتخنده

 .دستت د*ر*د نکنه _

 :ی صورتم رو ب*و*سید و گفتم گذاشت و با کج کردن صورتش کنارهسرش رو روی شونه

دونم تونست تمام دردهایی رو که کشیدیم رو از بین ببره. میفقط دیدن تو با این زیبایی می _

 ی تاریک بدترین جنایتیهگذشته مرور کردن خاطرات یه

کنیم. به ها فکر میه گذشتهتونه در حق خودش بکنه؛ اما این آخرین باریه که بکه یه آدم می

 .هاها و تنهاییکسیها و د*ر*دها، به اون بیتمام اون سختی

 .آره، آخرین باره _

 .سریع ایستاد و خندید

 .خب منم برم یه حال اساسی به خودم بدم تا آشوب از انتخاب کردنم پشیمون نشده _

هام که کنار شدم و به سمت کفشهمراهش خندیدم و به رفتنش از اتاق خیره شدم. از جا بلند 

های سفیدم رو بیرون آوردم. سریع پوشیدمشون تخت بود رفتم. در جعبه رو باز کردم و کفش

 .و ربان ساتن پهنی که بهش وصل شده بود رو به دور ساق پام پیچیدم و پاپیون زدم

ه پاپیون پر ی کفشم پر از نگین بود و جلوی کفش یهام خیره شدم. پاشنهایستادم و به کفش

 .ها بودخورد که وسطش یه نگین بود، جلوی کفشم گرد بود و مثل کفش پرنسساز اکلیل می

ای که گرفتم خوی دخترانم بهم غلبه کرد و مشغول چرخیدن دور خودم شدم. با سرگیجه

 .ایستادم و شروع به خنده کردم



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
181 

 

ید فهمیدم که هایکاست؛ هایی که توی اتاق پیچصدای باز شدن در رو شنیدم و با صدای قدم

شد و در نهایت دستش رو دور شکمم پیچید و سرش تر میاما برنگشتم. هر لحظه بهم نزدیک

رو توی گر*دنم فرو کرد و نفس عمیقی کشید. دلم لرزید و آروم ازش جدا شدم و برگشتم. با 

رمزی های کریستالی اون و نگاه اون خیره به قدیدنم جا خورد، نگاه من خیره به چشم

 .هام بودل*ب

هاش روی پیشونیم هام رو بستم؛ اما با حس ل*بآروم سرش رو بهم نزدیک کرد. چشم

هام رو باز کردم و به گ*ردنش خیره شدم. آروم ازم جدا شد و با دیدنم لبخندی زد و چشم

 :گفت

 .هنوز نه _

صورتی و  های رزهام گذاشت. بوی خوش گلدستش رو بلند کرد و دسته گلم رو توی دست

 .قرمز و گل نرگس توی بینیم پیچید که باعث شد نفس عمیقی بکشم

هایکا تو اون کت و شلوار مشکی و پیراهن مشکی با کروات کرمی عالی شده بود. کمی از 

موهای لختش رو پیشونیش ریخته بودن و از اون تندیسی مثل یه مرد زیبای یونانی ساخته 

 .بودن

قدم با ر بازوش حلقه کردم و همراه هم از اتاق بیرون زدیم. همدستش رو کج کرد، دستم رو دو

های ها پایین اومدیم. نگاهم آدرینا رو شکار کرد که معلوم بود تا چشمش به ظرفهم از پله

چیپس تو یخچال خورده نتونسته خودش رو کنترل کنه و حاال با اون ظاهر دلربا با اون ظرف 

ستاده و با هم مشغول خوردن چیپس بودن. موهاش رو سرامیکی پر از چیپس کنار آشوب ای

خیلی ساده رها کرده بود و پایینش رو فر کرده بود و آرایش مالیم و اون رژ قرمزش بدجور 

درخشید و چشم آشوب رو بدجوری مشغول خودش کرده بود. آشوب هم کت و شلوار و می

هاش پخش شده و چشمکفش مشکی با پیراهن و کروات کرمی و موهایی که روی پیشونی 

 .بودن بدجوری جذاب شده بود

با دیدن ما با لبخند بهمون خیره شدن. آخرین پله رو طی کردیم و کنارشون رفتیم. تا رسیدیم 
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 :آشوب گفت

دونستم طالع شما با هم آخ آخ، دیدی آخرم قسمت هم شدید؟ من از همون اول هم می _

 .ادغام شده و هیچ جوره قصد جدایی نداره

 :عد من رو تو بغلش کشید و گفتو ب

ی عجیب برای منی، هم خواهر عزیزمی و هم زن داداش گلم. آبجی خوبم حاال تو یه خانواده _

نه اون چیزی که بقیه  گه رو باور کن،همیشه یه چیز رو به یاد داشته باش. چیزی که قلبت می

 .رات کردهگه هایکا، باور کن که بهترین انتخاب رو بگن. اگه قلبت میمی

ها رو براق کرده ی اشک اونهایی که حلقهآروم از خودش جدام کرد و این دفعه آدرینا با چشم

 :بودن من رو ب*غ*ل کرد و زمزمه کرد

بهترینم، امیدوارم توی زندگی هرگز به عشقت شک نکنی و بهترین زندگی رو داشته باشی،  _

 .گرچه جاریت یعنی من هم کنارت هستم

خندید. همه خندیدیم چون پسرها هم صداش رو شنیده بودن. آدرینا از خودش جدام و بعد 

ها رفت و بعد از چند دقیقه با تور موهام کرد و به آشوب اشاره کرد. آشوب به سمت مبل

برگشت. به کل یادم رفته بود که تورم رو روی موهام نذاشتم. آدرینا تور بلند که کرمی بود و 

دار روی پشت ی نگینی با شکل گل بود رو از آشوب گرفت و با یه گیرههاش نوار تورکناره

 .موهام، محکمش کرد

 .با صدای حاج آقا برگشتیم

 عروس و داماد قصد ندارن بیان تا نکاح رو جاری کنیم؟ _

 :آشوب بلند گفت

 .اومدن حاج آقا، االن میان خدمتتون _

ی عقدم بود که چقدر زیبا آدرینا اون سفره همراه هم تا کنار سفره عقد رفتیم. نگاهم خیره به

ی آدرینا رو دیزاین کرده بود. روی صندلی نشستیم و دو تا دختر دیگه هم بودن که با اشاره

 .فهمیدم برای گرفتن تور باالی سرم اومدن. تور رو گرفتن و آدرینا مشغول ساییدن قند شد



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
183 

 

 ...مقدم آیا شماخب، بسم اللّه الرحمن الرحیم. خانوم آیسل تهرانی  _

 !بله _

 :همه به خنده افتادن و آدرینا کنار گوشم زمزمه کرد

 .دادیعزیز من باید بعد از سه بار گفتن جواب می _

 !کنه؟ای بابا چه فرقی می _

 :این دفعه حاج آقا مداخله کرد و گفت

رایط شناسید. پس با شطور که از ظواهر امر پیداست شما همدیگه رو خیلی خوب میاین _

االصل مهریه و غیره هم آشنایی دارید، فکر نکنم دیگه مشکلی باشه. فقط آقای هایکا تهرانی

 .مونهشه و فقط امضاها میهم بله رو بگن، کار تموم می

 :هایکا حرف حاج آقا تموم نشده، سریع گفت

 .بله _

بعد از قریب به ده این دفعه حاج آقا اولین نفر خندید و دفتر بزرگی رو روی پاهامون گذاشت و 

تا امضا، تا حاج آقا خواست دفتر رو برداره، در با شدت باز شد و چندین مرد با ماسک جوکر 

 .وارد شدن و با مسلسل شروع به شلیک کردن

من و آدرینا شروع به جیغ زدن کردیم. هایکا و آشوب ما رو روی زمین انداختن و خودشون از 

رو بیرون آوردن و شروع به شلیک کردن. به معنای  شونایهای نقرههاشون کلتپشت کت

آلود روی زمین افتاده واقعی میدون جنگ شده بود، حاج آقا و اون دو تا دختر بیچاره خ*ون

 .کردم و نمیتونستم این اتفاقات رو باور کنمبودن. با بهت گریه می

 :هایکا رو به ما داد زدکردن. نگاهم به آشوب و هایکا خورد که جدی و با اخم مدام شلیک می

 .برید سمت دیوار _

خیز سمت دیوار رفتیم و ایستادیم. دست آدرینا رو گرفتم. هر دو از ترس س*ی*نه

لرزیدیم. هایکا و آشوب سریع کنارمون اومدن و مشغول عوض کردن خشاب شدن. چند می

 :زد دقیقه سکوت شد و بعد صدای لیز خوردن چیزی رو روی زمین شنیدم. آشوب داد
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 !هادودزا انداختن بی مروت _

اومد فهمیدم چی شده. منظورش رو نفهمیدم؛ ولی با دیدن شئ فلزی که از اون دود بیرون می

م احساس کردم و از بعد از چند دقیقه کل خونه پر از دود شد. سردی چیزی رو روی شقیقه

اد کشیدن و آدرینا دیدم چی پشتمه؛ اما پسرها با دیدنش دم شدیدتر شد. نمیترس گریه

 .جیغ کشید

 :داری کنار گوشم داد زدصدای زنگ

 .ریزماگر تکون بخورید مغز این خوشگله رو روی زمین می _

 :پسرها داد زدن و هایکا گفت

کنم که هیچ کس نتونه ت میترین آسیبی بهش برسه جوری با چاقو تیکه تیکهاگر کوچک _

 .بشناسدت

 :ماشه رو شنیدم. با ترس جیغ زدم و هایکا رو صدا زدممرد پوزخند زد و صدای کشیدن 

 !هایکا _

 !باشه لعنتی، باشه _

ای که به سرشون ی مرد سه نفر پشتشون اومد و با ضربههاشون رو انداختن و با اشارهکلت

 .زدن، پسرها و آدرینا رو بیهوش کردن

قدم خیره شدم که ی عکردم، برگشتم و به سفرهمن رو به سمت بیرون کشیدن. تقال می

شد. چیزی توی سرم ضربه زد و لگدمال شده و پر از خ*ون بود و اطرافش فقط جنازه دیده می

 .ی عقدم بودمهام بسته شد خیره به سفرهتا زمانی که چشم

 آیسل؟ آیسل جان؟ _

هام رو توی هم کشیدم زد. با تیر کشیدن سرم اخمپیچید که صدام میصدایی توی گوشم می

هام رو باز کردم. خواستم با دستم پیشونیم رو ماساژ بدم؛ اما هر کاری کردم زور الی چشمو به 

 .هام حرکت نکرددست



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
185 

 

هام رو کامل باز کردم و به اطراف نگاه کردم. چشمم به هایکا خورد که رو به روم با ترس چشم

 .هاش بسته بودبود و چشم

 !آیسل _

هام سریع ردم و با ترس به گریه افتادم. با دیدن اشکبه کنارم که آشوب بسته شده بود نگاه ک

 :گفت

 .کنیم تا نجات پیدا کنیفقط نترس، تمام تالشمون رو می- 

 .و بلند شروع به صدا کردن هایکا کرد

 !هایکا! هایکا بیدارشو. بیدار شو لعنتی _

 .با ترس یه نگاه به هایکا و یه نگاه به آشوب کردم

 شه؟ار نمیچ... چ... چرا ب... بید _

 !ای که به سرش زدن خیلی م*حکم بوده. اِ بیدار شدها ضربهشرفبی _

هاش رو باز کرد و با دیدن ما که به ستون ای که کرد، چشمسریع به هایکا نگاه کردم. با ناله

 .هاش کردهاش رو توی هم کشید و شروع به تکون دادن دستبسته شده بودیم اخم

دونم جنس این ای نداشت. نمی، منم از این زورها زدم؛ ولی فایدهخود تالش نکن داداشبی _

 های المصب از چیه؟طناب

ی بلندی از سمت راستم اومد که سریع صدای آدرینا رو شناختم. آشوب بهش نگاه صدای ناله

 :کرد و گفت

 آدرینا خوبی؟ _

 .کنهآره،دفقط سرم خیلی د*ر*د می _

هیکلی وارد اتاق شدن. پنج تاشون سمت هایکا و آشوب یهو در باز شد و حدود ده تا مرد 

هاشون رو باز کردن؛ ولی تا پسرها خواستن شروع به مقاومت کنن یکی از اومدن و دست

 :م گذاشت و گفتمردها به سمتم اومد و کلت طالیی رنگ رو روی شقیقه

ث ریخته شدن خود سعی نکنید کاری بر خالف ما انجام بدید که در این صورت فقط باعبی _
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 .شیدخ*ون این دختر می

 .با ترس به پسرها نگاه کردم که با دیدن نگاهم نفس عمیقی کشیدن و بی حرکت موندن

ها رو به زنجیرهایی که از سقف آویزون بودن، بستن و شروع به پ*اره کر*دن مردها اون

ه زدن هایکا و پیراهنشون کردن. اول دلیل این کارشون رو نفهمیدم؛ اما زمانی که شروع ب

 .آشوب کردن فهمیدم و همراه آدرینا شروع به جیغ زدن کردیم

زدن. شدن و بیشتر هایکا و آشوب رو میاون مردها باصدای جیغمون بدتر ت*ح*ریک می

 .دیگه به التماس افتاده بودیم

دیم فقط تو رو خدا نزنیدشون، تو رو جون هر کی دوست دارید. هر کاری بخواید انجام می _

 .نزنیدشون

 .ای که به درخورد، زدن رو تموم کردن و از اتاق بیرون رفتنبا تقه

طور، اون ی پیشونی و بینی هایکا خونی بود. آشوب هم همینپسرها داغون شده بودن. گوشه

دونستم چه ی پیشونیش و بینیش خ*ون جاری بود. وضعشون داغون بود، نمیهم از گوشه

های آبی هق به چشمدونستم خیلی زیاده. با هقشن؛ اما میمیمقدار د*ر*د رو دارن متحمل 

 .هایکا نگاه کردم که با دیدن نگاهم سرش رو پایین انداخت. با دیدن سر پایینش غریدم

خجالت نکش هایکا! حق نداری تسلیم بشی و خجالت بکشی. هیچ وقت تسلیم یه احمق  _

ها بازم دوست دارم. یادت ی اینشه و با همهطوری بدونستم قراره ایننشو! ببین من رو، من می

 .شهزاده نمینره لقبت چی بود، تو یه گرگی و یه گرگ هرگز اهلی یه مشت حروم

زد بهم نگاه های آبیش که توشون قاطعیت و خشم موج میسرش رو سریع باال آورد و با چشم

اه یعنی این که به زودی ی راژور دیده بودمش و این نگهاش مثل روزی بود که خونهکرد. چشم

 .ها رو درو کنهقراره اون

لبخندی بهش زدم و با شرارت بهش خیره شدم و نگاهش رو تحسین کردم. این اون هایکاییه 

کرد. سرم هاش تحسینم میزد و با چشمکه عاشقش شدم. به آشوب نگاه کردم که لبخند می
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 .اولیه رو نداشت، گلی و خونی شده بودرو پایین انداختم و به لباسم نگاه کردم که اون جالی 

ما رو توی یه جای نمور بودیم که سقفش آب داده بود و صدای حیوانات وحشی بیرون ثابت 

کرد که یه جای پرت و دور افتاده هستیم. به آدرینا نگاه کردم که با نگرانی بهم خیره شده می

 .ه چی پیش بیادبود. از نگاهش منم دگرگون شدم؛ چون هنوز معلوم نبود قرار

ی در رو شنیدم. سرم رو سریع چرخوندم و با ترس به در خیره صدای پایین اومدن دستگیره

شناختمشون؛ اما هایکا تا شدم که باز شد و سه مرد کت و شلواری وارد اتاق شدن. نمی

نگاهش بهشون خورد، شروع به داد زدن و تقال کردن کرد. یهو چیزی توی ذهنم جرقه زد که 

ی ها همون مردایی باشن که خانوادهث شد نگاهم به هایکا جنس نگرانی بگیره. نکنه اونباع

 هایکا رو به قتل رسوندن؟

ها هایکا یهو تا نگاهش به من خورد از حرکت ایستاد و نگاه پر از شرارتش رو به اون آدم

 :دوخت و گفت

دم؛ اما حاال رو زمین پیداتون ها دنبالتون بوبه آقای نورایی و مهاجر کبیر، توی آسمونبه _

کردم. آخی نگید که از ترس جرأت ظاهر شدن رو نداشتید! اوه خدای من! کی رو دارم 

 !بینم؟! آقا یاشین گلمی

 :یهو یاشین بین حرف هایکا پرید و گفت

 .برام اهمیتی نداره. اگه ازم خوشت نمیاد، فقط تظاهر به این که ازم خوشت میاد نکن _

 :هایکا گفت

 خوشم میاد؟_ 

 .و شروع به خنده کرد

هام زنم؛ ولی مسئول برداشت تو از حرفدونی من فقط مسئول حرفایی هستم که میمی _

نشناس هستن، ها یه جوری نمکنیستم. آخه بحث، بحثِ لیاقته! وای خدا، یاشین یه سری آدم

 !کنه حالل زاییده شده باشنکه آدم شک می

 :حرف اومد و گفتیهو یکی از اون مردها به 
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 .بینم برای خودت خانواده تشکیل دادیمی _

 !زاده نباشنآره خب، کم پیش میاد کسایی رو مالقات کنی که حروم _

 :های مرده توی هم رفت و گفتاخم

عرضه بودی که هیچ کاری از دستت برای نجات آخرین باری که دیدمت یه پسر ضعیف و بی _

تر از کردی، و اون مادر احمقت به خاطر تو و اون بابای احمقیت بر نمیومد و گریه مخانواده

 .خودش پیشنهاد ر*اب*طه با ما رو رد کرد

و کنار هایکا رفت و یه مشت توی صورتش زد. جیغ بلندی زدم. اون یکی دیگه کنار من اومد و 

*نه داد موهام رو گرفت و بلندم کرد که از د*ر*د ناله کردم. هایکا و آشوب با دیدن این صح

 :بلندی زدن و غرش کردن. هایکا م*حکم گفت

های خودم جوری سالخیت ببین نورایی، اگه یه مو از سرش کم بشه اون وقته که با دست _

 .کنم که از د*ر*د هزار بار بیهوش بشی و در نهایت بمیریمی

 :مهاجر مشت محکمی توی شکم هایکا زد. مرد کنار من گفت

جا مثل حیوون به زنجیر هیچ کاری از دستت بر نمیاد؛ چون تو اونها! اوه اوه، چه غ*لط _

بینم که یه خوشگل جا دستم برای ل*مس این عروس زیبا بازه. واو! میکشیده شدی و من این

جا داریم. ببینم تو متعلق به اون مردی هستی که کنار هایکا بوده و فاز برادر دیگه هم این

 ش رو گرفته؟بودن یقه

 :د گفتآشوب بلن

 !شرفدستت بهشون بخوره خونت گ*ردن خودته بی _

 :مردی که فهمیدم نوراییه، بلند خندید و گفت

کشیمشون. شن یا میها یا با ما یکی میدونی که این خوشگل خانومزر مفت نزن ببینم، می _

 ها نظرتون چیه؟خب خوشگل خانوم

 :اولین نفر من به حرف اومدم و بدون معطلی گفتم

دم بمیرم تا بذارم دستی جز هایکا به من بخوره و من رو ل*مس کنه آشغال جیح میتر _
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 !ع*و*ضی

 :و آدرینا هم پشت بندش گفت

زادگی. ما متعلق به همون پسرهای دیم، نه حرومبه قول دوستم ما شرفمون رو پای لیاقت می _

 .زادهبا شرافت هستیم، نه شما پیرهای حروم

ریم تا شما بتونید عقلتون رو شیم. فعال میها پره؛ اما ما ناامید نمیهه، توپ خوشگل خانوم _

 .به کار بندازین و راه زنده موندنتون رو انتخاب کنید

 .این دفعه من به حرف اومدم

 .عمرا اگر برای زنده موندن، ذلت ب*دن رو انتخاب کنیم _

 ...هاست؟! پسطوریاِ این _

وقفه شروع به جیغ برد، بیی لباسم میدستی که سمت یقهحرفش رو ادامه نداد؛ اما با دیدن 

کشید و زدن، آدرینا جیغ میدادن و داد میزدن کردم. پسرها خودشون رو وحشیانه تکون می

خواستم قبل از زدم نگاهم توی نگاه هایکا بود. میزمان که جیغ میداد؛ ولی من همفحش می

 .کم نگاهش کنممرگم برای آخرین بار در حالی که هنوز پا

کردم اجازه ندم و نگاهم شد و دستی سعی در تصرف من داشت؛ اما تالش میلباسم پاره می

 قرار هایکا بود. یعنی شانسی داشتم؟هنوز قفل نگاه بی

 :خندید گفتدستش به یک آن از حرکت ایستاد. صاف ایستاد و درحالی که می

ا از شانس تو من آدمی هستم که به حس تونم به راحتی به هدفم برسم؛ امدیدی؟ من می _

دوطرفه اعتقاد دارم، یعنی دوست دارم تو با میل خودت باهام همکاری کنی؛ اما اگر رام من 

دم چند ساعت فکر کنی و کنم. پس بهت اجازه مینشی، به زور هدفم رو بهت تحمیل می

 .تصمیم درست رو بگیری

ش بدم که نگاهم به نگاه هایکا خورد. چشمک تا دهن باز کردم و خواستم یه جواب م*حکم به

ی تایید روی هم گذاشت. منظورش رو فهمیدم و رو به هاش رو به نشونهریزی بهم زد و چشم
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 :نورایی گفتم

 .کنمباشه، فکر می _

حرکت ی رضایت تکون داد و کنار مهاجر رفت که مثل مجسمه، بینورایی سرش رو به نشونه

 :ن. کنار هم ایستادن و مهاجر رو به هایکا کرد و گفتهمراه یاشین ایستاده بود

گه چند سال کرد که به همه میاون اواخر با راژور به مشکل خورده بودیم، ما رو تهدید می _

برد ما تونستیم بکشیمش؛ چون اگه کسی بو میقبل چه اتفاقی افتاده. از شانسش ما نمی

رفت. روهان رو فرستادیم تا دوره بیوفته و یهمکارمون رو کشتیم وجه و اعتبارمون از بین م

خواد بکشدش تا هم روهان کمکش کنه و هم ما از شر راژور ببینه کی از راژور کینه داره و می

تونه توی خالص شیم. اون روهان ع*و*ضی گفت یکی رو پیدا کرده که خشمش جوریه که می

تو کی هستی. خالصه که آمار  یه چشم به هم زدن راژور رو بکشه؛ اما زرنگی کرد و نگفت

دونستیم تو کی هستی. زمانی که به راژور داد و ما همچنان نمیت رو به ما میلحظه به لحظه

حمله کردی با تیر زدیش؛ اما نکشتیش و زمانی که ما بهش رسیدیم فقط یه جمله رو گفت. 

 .های آبیاالصل وچشمکارن تهرانی

 :نفسی گرفت و ادامه داد

موند؛ اما خودمون کشتیمش و دوره انداختیم که توی حمله کشته راستش زنده می دونی،می _

کردم که دونستیم خیانت قراره از کجا آب بخوره. راستش اصال فکر نمیشده؛ ولی این دفعه می

کردم توی اون پرورشگاه کوفتی خودت رو کشتی؛ ولی زمانی که تو باشی؛ چون همش فکر می

جون ای کوفتیت رو کنار هم گذاشتم، دو ریالیم افتاد که توی سختهاسم پدرت و رنگ چشم

خواسته با کمک تو ما رو هم از میون برداره؛ اما زمانی که برای ای و روهان میهنوز زنده

داشتن آیسل باهاش مخالفت کردی تازه کنار ما اومد و با فکر به این که با هالو طرفه ادعا کرد 

هستی و از ما کمک خواست تا تو رو بکشه، ما هم به معنای واقعی که تازه فهمیده که تو کی 

ت رو سر خود دزدید ما توی دهن شیر فرستادیمش. متاسفانه نمرد؛ اما وقتی دختر مورد عالقه

ش تا انتقام بگیری و ریزی توی خونهدونستیم تو با گروهت میکنار کشیدیم؛ چون می
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یم تا بتونیم همتون رو با هم به دام بندازیم. یکم طور هم شد. دیگه ما هم نقشه کشیدهمین

 .وقفه ایجاد شد؛ اما برای اینکه دراماتیک بشه، توی روز مهم عقدتون دزدیدیمتون

کردیم. بعد از اتمام همگی سکوت کرده بودیم و سر تا پای وجودمون گوش شده بود و گوش می

 :ده گفتحرفش خواستن از اتاق بیرون برن که مهاجر برگشت و باخن

دونن که یه روز کنن که قید انتقام از روهان رو زدی؟ ببینم میت هنوز فکر میببینم خانواده _

ی آراد رفتی و در حد مرگ روهان رو زدی، جوری که دو دستش و دو پاش شکسته؟ خونه

 !دونن؟می

عجب نکرده ای تو بعد از اتمام حرفش از اتاق بیرون زد. به معنای واقعی، هیچ کدوممون ذره

ره. اصال از همون اولش هم معلوم بود که هایکا تا وقتی دونستیم سراغش میبودیم؛ چون می

 .گیرهمونه و بعد انتقامش رو میکه نفس من و آشوب باال بیاد و روی پا بشیم منتظر می

دونیم. با شنیدن دونست که ما میخندید. خودش هم میکرد و میهایکا هم به در نگاه می

 .دای ناله آشوب نگران شدمص

 کنی؟آشوب چی شده؟ چرا ناله می _

هممون با نگرانی بهش خیره شده بودیم. سرش رو باال آورد، تمام صورتش عرق کرده بود و 

 :کشه. با دیدن نگاه نگرانمون به زور خندید و گفتمعلوم بود که داره د*ر*د می

و با دست بستن و کل فشار روی ها ما فکر کنم دستم شکسته؛ چون اون بی وجدان _

 .شههامه دردش داره غیر قابل تحمل میدست

 :یهو نگران شدم و با نگرانی به هایکا گفتم

یه  چیزه هایکا حاال چی کار کنیم؟ پای آبرومون در میونه، فراموش نکن که اُفتادیم بین _

شه ب دیده و نمیت چیه؟ آشوب هم آسیهای کثیف! حاال به طور واضح بگو نقشهمشت آدم

 .ی تن به تنش کردمجبور به مبارزه

 :با مرموزی نگام کرد و گفت
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ای هم برای روزهای سخت داشته دونی که یه مافیا جز کلتش همیشه باید چیزهای دیگهمی _

ها چون نگشتن، دارم که به مچ پام بسته شده و اون شاسکولباشه، مثل چاقوی دندونه

 .ندیدنش

ندیدیم و با شعف بهش نگاه کردیم. هایکا با نوک کفشش به مچ پای آشوب هممون با شادی خ

 :ضربه زد و گفت

 .مثل اینکه آقای فراموشکار به کل یادش رفته که خودش هم به مچ پاش یکی بسته _

 :ی بلند کرد و گفتآشوب یه خنده

 .ی نقشه رو بگواصال از یادم رفته بود! خب حاال ادامه _

ی در یه حسگر اثر شغول زدن حرف مفت شده بودن فهمیدم که دستگیرههمون زمانی که م _

ها ش نمیشه و اونانگشت داره که یه جوری توی دستگیره تعبیه شده که هیچ کس متوجه

فهمیم. خب زمانی که اون ع*و*ضی اومد تا به خیال خودش به مقاصد فکر کردن که ما نمی

نه تا فقط خودش امتحان کنه، اون وقته که تو کها رو مرخص میی محافظکثیفش برسه، همه

کنی که من رو پایین بیارن تا بتونم با چشم باز نگاهتون گی که در صورتی قبول میبهش می

کنیم تا کنم تا مثال تو از من انتقام بگیری که تو رو توی این موقعیت قرار دادم. تحریکش می

دونه که کنه تا حرکتی انجام ندم؛ اما نمیمی من رو پایین بیاره، صد درصد من رو با تو تهدید

رسونم و چاقو رو بیرون میارم و به محض این که من رو رو زمین بذاره دستم رو به پاهام می

هاتون رو در میارید و از کنار دیوار کنم. آروم کفشکشمش و با انگشتش در رو باز میمی

رم تا شید. منم میپرید و قایم میین میکنید و زمانی که یه پنجره دیدید ازش پایحرکت می

 .هام رو صاف کنمخرده حساب

 .بین حرفش پریدم

نه هایکا ما کار تکی نداریم. یادته اون روز زمانی که بهم گفتی یه چیز رو ازت بخوام تا  _

 انجامش بدی و دیگه مدیون من نباشی، بهت چی گفتم؟

 .م هم به نفع توئه هم منخواآره یادمه، گفتی چیزی که یه روز ازت می _
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خوام اون بیرون مون ق*مار مرگ و زندگی نکنی. نمیخوام روی آیندهدرسته. حاال ازت می _

بینمت یا نه، پس تو با ما میای و سر یه فرصت مناسب راجع همش فکر و خیال کنم که زنده می

 کنیم، باشه؟به گرفتن انتقام فکر می

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .باشه _

 .خوبه _

صدای صحبت رو از پشت در شنیدیم و فهمیدیم که نقشه شروع شده. با آدرینا نگاهی پر از 

مون فرو رفتیم. در باز شد و نورایی با اون لبخند پلیدش نگرانی رد و بدل کردیم و توی نقش

 :داخل اومد و گفت

 خب خانومی نظرت چیه؟ ب*غ*ل من یا ب*غ*ل مرگ؟ _

 :پایین انداختم و زمزمه کردمسرم رو مثال با خجالت 

 .شما _

 :قهقهه.ی بلندی و کریهی کرد وگفت

تکرار باهوش هم هست. به سن و سالم نگاه نکن، جسمم پیره؛ دونستم که این زیبای بیمی _

 .ای دارمولی روح سرزنده

طور که سرم پایین بود، عق بزنم. حس انزجار وجودم رو احاطه کرد و باعث شد همین

ای که آدرینا کرد به خودم اومدم. لعنتی نقشه داشت ی رذل رو ببین ها. با سرفهمر*تیکه

 :شد. نفس عمیقی کشیدم و اخم کردم. سرم رو باال آوردم و م*حکم گفتمخ*را*ب می

 .کنم؛ اما منم یه شرط دارممن شرایط شما رو قبول می _

 .کنممن برای داشتن این عروس دلربا هر کاری می _

 .ع*و*ضی یمر*تیکه

های خودش ببینه که شکست خورده و دارم بهش خیانت هایکا رو پایین بیار تا با چشم _



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
194 

 

جا گیر افتادم. اصال از همون زمانی که توی زندگیم اومد، کنم. به خاطر اونه که االن اینمی

 .بالیی نبوده که سرم نیاد

اختم. قلبم از ترس توی گلوم های ریز و مرموز بهم خیره شده بود. سرم رو پایین اندبا چشم

ی ل*بم رو گ*از گرفتم، نکنه شک کرده؟! آخه نه به شنیدم. گوشهتپید و صداش رو میمی

نمکی. نه به اون مقاومت من برای هایکا و نه به این فروختنش. اون شوری شور، نه به این بی

 .کنههرکی باشه شک می

 .کنم تا بتونه روی زمین بشینهمی کنم؛ اما زنجیر رو بلندترقبوله! آزادش نمی _

هاش رو روی هم گذاشت. خیالم سرم رو با شدت باال آوردم و به هایکا نگاه کردم که چشم

راحت شد، خدایا چطور بگم که عاشقتم؟ نفسم رو با آسودگی بیرون دادم. نورایی سمت هایکا 

 :رفت و با یه دستش اسلحه رو به سمتم گرفت و گفت

دونی چی عجیبه؟ این که ما خودمون میره. هه! مییی نکنی وگرنه عروست میبهتره کار خطا _

 .تو رو تبدیل به این هیوالیی که االن هستی کردیم؛ اما به راحتی تونستیم مهار و نابودت کنیم

هاش، ش داشت زنجیر رو باز کرد تا بلندترش کنه؛ اما به محض باز شدن دستبا دست دیگه

ی حساس نورایی ضربه زد و وقتی نورایی از د*ر*د روی زمین افتاد، نقطههایکا با لگد به 

هاش زل زده بود طور که توی چشمهایکا موهاش رو گرفت و سرش رو بلند کرد و همین

 :پوزخندی زد و بلند خندید و گفت

تونی هیوالیی رو که ساختی نابود کنی؟ من از چیزی که دونی نورایی، مطمئنی که میمی _

 .دمخواستی و من االن بهت نشونش میترم! تو هایکای اصلی رو میکنی خطرناکمی فکر

چنان مشت محکمی به نورایی زد که صدای شکستن استخوانش اومد و توی یک چشم به هم 

حالی؛ اما با زدن صورتش پر از خ*ون شد. فکر کنم دماغش رو ناک اوت کرد. نورایی با بی

 :شرارت گفت

 .االصل تو باختیمجبور کردم بهت خیانت کنه. آقای تهرانی من نامزدت رو _

ها همش نقشه بود تا از پا درت مطمئنی که من باختم؟ نورایی عزیز تو که احمق نبودی! این _



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
195 

 

م نذاشته بودی زنه؟ اگر دست روی خانوادهبیاریم. نکنه فکر کردی آیسل قید من رو می

م گذاشتی. حاال هر چی، ما فعال کارهای خانواده شدم؛ اما بدبختانه دست رویخیالت میبی

 .تری داریم، با اجازهمهم

ی ما رو گوش بده. اوال که این خونه پر از محافظه، بعدشم یه بمب توی صبر کن. حاال تو نقشه _

خونه کار گذاشتم و همه منتظرن تا من کارم رو تموم کنم و بهشون خبر بدم تا بیرون بزنن و 

تونین از اتاق بیرون بزنین. منفجر کنم. در ضمن اگه من رو بیهوش کنین، نمی بعد من بمب رو

 ...تا نیم ساعت دیگه همتون روی هوا

هایکابا مشت تو گیجگاه نورایی کوبید و بیهوشش کرد. سریع کنار ما اومد و آزادمون کرد. 

ناکی تحرک بودن د*ر*د وحشتم، حاال بعد از گذشت یه روز و بیدست بدبخت شکسته

داشت؛ ولی به روم نیاوردم. آدرینا سریع کنارم اومد و زیر بغلم رو گرفت و بلندم کرد. هایکا 

 :سمت آشوب رفت و دستش رو باز کرد و زیر بغلش رو گرفت. زیر گوش آدرینا گفتم

 .آدی برو به آشوب کمک کن _

جون نورایی رو آدرینا با تعلل به سمت آشوب رفت و زیر بغلش رو گرفت. هایکا هم جسم بی

ی در رو پایین کشید، بلند کرد و تا کنار در کشیدش. انگشتش رو روی در گذاشت و دستگیره

هامون رو در آوردیم و داشتیم در به آرومی باز شد. هایکا کلت نورایی رو برداشت. ما هم کفش

ای کردیم که با صدای کف زدن ایستادیم و پشت بندش صدآروم از کنار دیوار حرکت می

 .مهاجر اومد

اند که واقعا هستن. شما تر از چیزیزرنگ فکر کنن مردم شهآسونی یک کار باعث می _

 .جا فرار کنینتونین از ایننمی

مون ایستاده بودن. آشوب صاف ایستاد و برگشتیم، مهاجر و پنج تا محافظ دورش سمت چپ

ع به مبارزه کردن. تیر بود که از اخم کرد، سریع همراه هایکا به سمتشون هجوم بردن و شرو

 :شد، بلوایی به پا شده بود. صدای داد هایکا رو شنیدم که به آشوب گفتطرف همه شلیک می

 .کنم. من از پسشون بر میام، ببرشون یه جای امن و بعد برگردببرشون آشوب، خواهش می _
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کنارمون برد.  ی قدیآشوب سریع سمتمون اومد و ک*م*ر من رو گرفت و به سمت پنجره

 .هدفش رو فهمیدم و شروع به جیغ زدن کردم

 !نه هایکا این قرارمون نبود! قرار نبود خودت رو ازم بگیری، قرار نبود نامرد _

 :هایکا نگاهم کرد و با حرکت ل*ب بهم گفت

 .دوست دارم _

رد. آشوب از پنجره ردمون کرد و خودش هم کنارمون اومد. حدود یک متر از خونه دورمون ک

صدای داد هایکا رو که شنیدم طاقت نیاوردم و به سمت خونه دویدم؛ ولی موج انفجار خونه 

 .باعث شد به عقب پرت بشم

ای بودم که هایکا توش بود و االن جوری منفجر شده بود که تقریبا هیچی با بهت خیره به خونه

 .ازش نمونده بود

داد. با دادی که بر اشک ریختن من نمیهام خشکیده بود و انگار مغزم آالرمی مبنی اشک

آشوب کشید به خودم اومدم و شروع به جیغ زدن کردم. به سمت آشوب دویدم و با یه دست 

 :بازوش رو گرفتم و با جیغ گفتم

آشوب! آشوب، هایکا کجاست؟ مگه نگفت میاد بیرون، پس کجاست؟ آشوب قلبم داره  _

ست. من لعنتی و. بگو خدا بهم رحم کرده و هنوز زندهدم بگایسته، تو رو به خدا قَسَمِت میمی

 !مگه چقدر تحمل د*اغ دیدن رو دارم؟

 :کردن، آشوب بغلم کرد و گفتآشوب و آدرینا گریه می

 .داداشم دیگه نیست _

دویدم که آشوب با گریه جیغ کشیدم و به عقب هلش دادم و به سمت خونه دویدم. جوری می

ا رسیدم و خواستم برم تو، آشوب از پشت من رو گرفت. با جیغ و رسید. تبه گرد پام هم نمی

ی هایکا به یادم اومد کشید. چهرهخواستم رهام کنه؛ اما با گریه فقط من رو عقب میتقال می

 .ی آخر زمزمه کرده بود که دوستم دارهکه لحظه
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برسه که خواستم صدام به خدا کشیدم. میروی زمین نشسته بودم و پشت سر هم جیغ می

کشیدم که طعم شور قدر بهم د*ر*د نده، زجر نده، د*اغ نده. تاحدی م*حکم جیغ میاین

 .کردمخ*ون رو توی دهنم احساس می

قدر دیر رسیده بودن که دنیام توی آتیش نشانی رو شنیدم. اینصدای آژیر پلیس و آتش

 .سوخت و خاکستر شد

آتیش خاموش شد و من جیغ مشغول خاموش کردن آتیش شدن و من جیغ کشیدم، 

کشیدم. بعد یهو دیگه جیغ نکشیدم و ساکت شدم، اونم کشیدم، رفتن داخل و من جیغ میمی

 :زمانی که شنیدم که گفتن

 .هیچ کس زنده نمونده! همه مردن _

دیگه صدام باال نیومد و با هجوم چیزی توی گلوم شروع به عق زدن کردم و تنها چیزی که به 

 .، خ*ون خالص بوددستم سرازیر شد

آدرینا با جیغ اسمم رو صدا زد و آشوب با نگرانی بغلم کرد؛ اما سرم رو به سمت خونه 

 .هام خیره به خونه بودمی بسته شدن چشمچرخوندم و با حس سست شدن بدنم تا لحظه

 

 :آشوب

شه. سریع دستم رو زیر زانوش بردم و روی بغلم شل می حس کردم ب*دن آیسل داره توی

ست. تا زمانی که هام بلندش کردم. وجودم سوخت وقتی دیدم نگاهش خیره به خونهستد

 .کرد و در نهایت بیهوش شدهاش بسته شد به خونه نگاه میچشم

به سمت آمبوالنس دویدم، با دیدن آیسل خونی توی بغلم سریع با برانکارد سمتم اومدن. 

 .یره شدمآیسل رو روی برانکارد گذاشتم و با نگرانی بهش خ

مردی با لباس نظامی کنارم اومد و پیراهن سفید رنگی رو به سمتم گرفت، پیراهن رو ازش 

 :گرفتم و گفتم

 !خیلی ممنونم _
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 .دونید که شما باید ماجرا رو ریز به ریز برای ما توضیح بدیدکنم. میخواهش می _

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

خوبی نیست و در توانم نیست که تنهاش بذارم، پس بله؛ اما درحال حاضر خواهرم توی حال  _

 .ترشه بذارید برای یک زمان مناسباگه می

 .کنم، پس زمانی که بهبود پیدا کردن حتما پیش شما خواهیم اومدبله درک می _

 .حتما _

 :ذاشت، کنارم اومد و گفتطور که شال مشکی رنگی رو روی سرش میآدرینا سریع و همین

 کار کنیم؟ی آیسل نگرانم، باید چیآشوب من برا _

 :دادم با غم زمزمه کردمهام رو مالش میطور که چشمهمین

تونه بهمون رحم کنه و داداشم رو دوباره بهم دونم. فقط خدا میدونم آدرینا! نمینمی _

 .کنه یا منبرگردونه، وگرنه یا آیسل از غم دق می

 :با صدای مردی که صدام میزد برگشتم

 !آقا آقا! _

 بله؟ _

 .تر بیایدخواید همراه مریض باشید سریعخوایم بریم، اگر میمی _

 .باشه _

با ناامیدی به خونه خیره شدم و نفسم رو بیرون دادم. همراه آدرینا سوار آمبوالنس شدیم. با 

بسته شدن در غم بهم هجوم آورد و توان گریه نکردن رو ازم گرفت و باعث شد آروم برای این 

هاش و ی خاطراتم پر از اون بود. اخمع اشک بریزم. اشک بریزم برای برادری که همهاوضا

دونستم که همراهمه و همیشه جدی بودنش رو به یاد آوردم که همیشه و تحت هر شرایطی می

 .هست تا ازم حمایت کنه
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 :آیسل

رو به روم  هام رو خمار باز کردم و با تعجب نگاهی به فضای سفیدبا سوزش شدید گلوم چشم

خیز شدم و نشستم، سوزن سرم توی دستم بدجوری انداختم. من چرا توی بیمارستانم؟ نیم

ای داخل اتاق داد. با صدای باز شدن در نگاهم رو به سمت در چرخوندم. پسر غریبهسوز می

 :های بازم با خوشحالی سمتم اومد و با ذوق اسمم رو صدا زدشد و با دیدن چشم

 .آیسل جان _

واست دستم رو بگیره؛ اما سریع دستم رو عقب کشیدم و با اخم نگاهش کردم. این دیگه خ

 شناسه؟کیه که من رو می

 :پسر نگاهی با ناراحتی بهم انداخت و گفت

کنم تا هایکا رو پیدا دونی که دارم تمام تالشم رو میکنم ازم ناراحت نباش. میخواهش می _

 .م دارمی از هم پاشیدهفقط االن تو رو از خانواده کنم، از من لعنتی ناراحت نباش که

گه؟ خواستم بگم تو رو هاش بیشتر تعجب کردم. چی داره با خودش میبا شنیدن حرف

شناسم؛ ولی تا دهنم رو باز کردم و خواستم بگم، هیچ صدایی از گلوم در نیومد. با ترس از نمی

 .ه از گلوم خارج شدجا پریدم و خواستم جیغ بکشم؛ اما فقط هوا بود ک

به گلوم دست کشیدم و با وحشت به پسر رو به روم نگاه کردم. با دیدن نگاهم سرش رو پایین 

 :انداخت و زمزمه کرد

یو سیزمانی که خ*ون باال آوردی و بیهوش شدی تا رسوندیمت بیمارستان، بردنت توی آی _

ی آسیب دیدن و به های متمددی که کشیدی تارهای صوتیت خیلو گفتن که با جیغ

 .تونی هیچ صدایی از تارهای صوتیت ایجاد کنیریزی افتادن و تا چند روز نمیخ*ون

 .دستش رو بلند کرد و دفتر و خودکاری رو دستم داد

 .خوای رو توی دفتر بنویس تا با کمال میل برات سریع آماده کنمبه خاطر همین هر چی می _

دادم. دفتر رو باز کردم و بعد از باز کردن در خودکار نفس عمیقی کشیدم و با د*ر*د بیرون 

 :توی دفتر نوشتم
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 شناسی؟تو کی هستی و چطور من رو می- 

و بهش نشون دادم. با لبخند دفتر رو گرفت و نگاهش رو به دفتر داد. با دیدن نوشته لبخندش 

 :محو شد و سریع سرش رو باال آورد و با وحشت نگاهم کرد. به تته پته افتاد

 شناسی؟ت... ت... تو م... من رو نمی _

ی نه تکون دادم. سریع هام رو باال انداختم و سرم رو به نشونهل*بم رو کج کردم و شونه

 :هام رو گرد کردم و توی دلم گفتمبرگشت و با دو از اتاق بیرون زد. چشم

 !ستوا طرف دیونه _

نو، جوری سفید شده بود که هیچی از دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. مغزم مثل یه دفتر 

دونستم چه اتفاقی افتاده که االن توی بیمارستانم؛ اما اتفاقات اخیر رو به یاد نداشتم و نمی

 .عسلی پسری که االن توی اتاقم بود خیلی برام آشنا بود-ایهای قهوهچشم

 :گفتصدای حرف های نیمه بلندی رو از بیرون شنیدم که می

شناسه! گه که من رو نمیوی اون اتاق که خواهر عزیزمه، زن داداش منه، میدکتر، دختر ت _

 قضیه چیه؟

 .ای جوابش رو دادمرد دیگه

چیزی نیست، نگران نباشید. ببینید شوک حاصل از غم و ترسی که بهش وارد شده باعث  _

چون شده مغزش برای محافظت از اون اتفاقات اخیر رو فراموش کنه؛ اما نگران نباشید؛ 

 .مقطعیه و امکان داره امشب که بخوابه، فردا همه چیز رو به یاد بیاره

هام رو هام رو بستم،صدای باز شدن در اومد؛ اما چشمفهمیدم. چشمهاشون نمیچیزی از حرف

باز نکردم. صدای قدم های شمرده اومد و بعد حضوری رو باالی سرم احساس کردم و بعد از 

 .ه مربوط به همون پسر ناشناس بودای رو شنیدم کاون زمزمه

آبجی جان امیدوارم به این زودیها چیزی رو به یاد نیاری؛ چون تحمل ندارم ناراحت ببینمت.  _

 .منی که قرار بود زندگیتون رو تغییر بدم و حاال نه داداشم رو دارم و نه تو حال خوبی داری

 .و سریع از اتاق بیرون رفتای روی پیشونیم گذاشت هام گرم شده بود. پسر ب*وسهچشم
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 :پیچیدای توی گوشم میصدای زمزمه

ماه من! تو محکومی، محکوم به دنیای من. امیدوارم که دیگه فهمیده باشی قراره تا آخر  _

 .ی نگاه من باشیعمرت توی محدوده

شناختمش. صدای شلیک و چرخید با کسی که نمیلمسی از جنس آ*غ*و*ش توی خوابم می

ی گوشم پیچید و همه چیز سیاه شد، توی دل سیاهی دوچشم آبی یخی درخشید و انفجار تو

 .یهو جلو اومد. شروع به جیغ زدن کردم؛ اما صدایی نبود

زد؛ اما من درگیر با جیغی که کشیدم از خواب پریدم و به نفس نفس افتادم. کسی صدام می

شدن. با دستی که روی هام ردیف میتصاویری بودم که یکی یکی توی ذهنم و جلوی چشم

ها از جا پریدم و برگشتم. با دیدن آشوب شروع به گریه کردم. م خورد مثل برق گرفتهشونه

 :آشوب که از جیغم تعجب کرده بود، تکونم داد و گفت

 .آیسل چی شده؟ نترس خواب دیدی _

ت پایین هاش اهمیتی بدم، هول کوچیکی بهش دادم و تا عقب رفت از تخبدون این که به حرف

ش رو اومدم و رو به روش ایستادم. معلوم بود بدجوری تعجب کرده؛ اما برام مهم نبود. یقه

 :گرفتم و با گریه و سوزش شدید گلوم و با صدایی که خش داشت گفتم

 آشوب! هایکا کجاست لعنتی؟ _

 :جاخورد و نالید

 به یاد آوردی؟ _

اومد بهم قول داده بود آوردم. ای کاش یادم نمیآره! آره، به یاد آوردم که ای کاش به یاد نمی _

طوری بهم با ی آخر اونگرده که لحظهدونست دیگه برنمیدونست! میبرگرده؛ اما برنگشت. می

 گفت و من دوست داشتم باور کنم. باور کردم؛ چون تمام آرزومحسرت نگاه کرد. اون دروغ می

فقط خودش بود و بس. همه چیز از یه رؤیا شروع شد، از اون رؤیای لعنتی که داخلش اون رو 

کنه. باشه قبول، اصال جسدش رو بهم ب*دن تا خواستم و حاال خدا اون رو هم ازم دریغ می

قدر گریه کنم تا یا خدا من رو ببره یا معجزه شه و بفهمم بدونم مرده، برم سر قبرش و این
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 !ت. بهم قول داده بود همیشه باشه؛ اما حاال کجاست؟ کجاست لعنتی؟ کجاست؟خودش نیس

ی آشوب رو م*حکم تکون دادم. سرفه کردم و جاری آخرین کلمه رو با جیغ بلند گفتم و یقه

 :گفتمی ل*بم احساس کردم؛ ولی برام مهم نبود. مدام با جیغ میشدن خ*ون رو از گوشه

 کجاست؟ _

جیغ گفتم کجاست، تا این که در با شدت باز شد و چند تا مرد با لباس  قریب به پنج بار با

 .سفید پرستاری و آدرینا داخل اتاق هجوم آوردن و به سمتم اومدن

آدرینا با دیدنم شروع به جیغ زدن کرد، سرم از دستم بیرون اومده بود و رگم خ*ون ریزی 

ی آشوب جدا کنن؛ اما حاضر از یقهخواستن دستم رو کرد. میکرده بود و روی زمین چکه می

 .کردمزدم و سرفه میطور جیغ مینبودم دستم رو جدا کنم. همین

هام شل شدن، سریع از آشوب جدام کردن و به یهو نفسم گرفت و به خرخر افتادم. تا دست

اومد زور روی تخت درازم کردن. شروع به تقال کردم و با همون نفسی که به زور باال می

 :مگفتمی

 کجاست؟ _

هام رو گرفتن و ماسک تنفس رو روی دهنم گذاشتن، سرم رو دوباره دونفر از دو طرف دست

 .وصل کردن و چیزی رو به سرمم تزریق کردن

دیدم که از این حال افتضاحم فقط زد و میهای آشوب زل زدم. کالمی حرف نمیتوی چشم

زد و اشک د و فقط آروم اسمم رو صدا میی اتاق افتاده بوحال گوشهریزه. آدرینا بیاشک می

هام چکید هام تا زمان بسته شدن خیره به آشوب بود و آخرین اشکم از چشمریخت. چشممی

 .و بیهوش شدم

ها بود که به هوش اومده بودم؛ اما بدون حرف فقط خیره به سقف بودم. زمانی که تازه به ساعت

دستشویی برم و برگردم، درحالی که یه  هوش اومده بودم به زور آشوب فقط تونستم تا

 .کپسول همراهم و ماسک اکسیژن روی دهنم بود
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دونستم که آشوب هم خیره به منه و نگرانمه؛ اما توان نگاه کردن بهش رو نداشتم. از آروم می

موندنش معلوم بود که هنوز خبری از هایکا نیست و هیچ کدوم از اون جسدهای سوخته 

ای از امید ته دلم بود که شاید هنوز زنده تن و همین باعث وجود بارقهمتعلق به هایکا نیس

 .باشه

 :ای نکردم. آروم زمزمه کردصدای قدم های آشوب توی گوشم پیچید؛ اما توجه

 خوای یکم آهنگ گوش کنی تا فکرت از اون همه اتفاقات تلخ منحرف بشه؟آیسل جان، می _

تری پلیر رو روی تخت پیای آهش رو شنیدم. امنه جوابش رو دادم و نه نگاهش کردم، صد

تری پلیر پیهام گذاشتم و امگذاشت و بیرون رفت. آروم برش داشتم و هندزفری رو توی گوش

گفت. شاید باید خودم رو آروم کنم تا زمانی که از بیمارستان رو دستم گرفتم. شاید راست می

 .هایکا بگردمتونم با خیال راحت دنبال شم و بعدش میمرخص می

کرد. دستم رو روی دکمه فشار دادم و آهنگ کنجکاو بودم که چه آهنگی رو داشت گوش می

هام جاری شد. ی چشمهام از گوشهرو پلی کردم. تا ملودی آهنگ تویِ گوشم پیچید، اشک

 .پیچیدصداها تویِ گوشم می

 رو به روم ایستادی و من خیره تو چشمای تو _

 دنیامه واون چشمای تو همه 

 بگیریشون ازم دیدی یهو دیوونه شد

 عاشقت دیوونه شد

 کجا بگردم دنبالشو کجا بگردم دنبال این آرامشو

 حس عجیبه تو خنده هات بهم میریزتم صدات

 کجا بگردم دنبالشو کجا بگردم دنبال این آرامشو

 حس عجیبه تو خنده هات بهم میریزتم صدات

 تا تو هر جمعی میاد اسمت وسط

 و بی معطلی جا میخورممن یه
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 میبینن که میشکنه بال و پرم

 دیگه اون وقته که درجا میبرم

 چه میدونن چی تو مغزم میگذره

 از تو و هرچی که ربط داره بهت

 کاش فقط من و تو باشیم و همین

 کاش فقط مال خودم باشه دلت

 کجا بگردم دنبالشو کجا بگردم دنبال این آرامشو

 م میریزتم صداتحس عجیبه تو خنده هات به

 کجا بگردم دنبالشو کجا بگردم دنبال این آرامشو

 حس عجیبه تو خنده هات بهم میریزتم صدات

 (ماکان بند، حس عجیب)

خدایا چقدر این آهنگ به حال و هوای من شباهت داشت. انگار سرنوشت من رو شنیدن و این 

 .ش کردماش کردم و گوشآهنگ رو وصف حال من خوندن. بارها و بارها پلی

هام رو دید که سریع سمتم اومد و دستش رو روی سرم آشوب داخل اتاق اومد. انگار اشک

کشید. یکی از هندزفری ها رو از گوشم بیرون آورد و توی گوشش گذاشت؛ اما تا آهنگ رو 

 :شنید سریع قطعش کرد. با تعجب بهش نگاه کردم، با دیدن نگاه متعجم غرید

قدر گریه نکن، سل، نباید خودت رو با این چیزها عذاب بدی. اینطوری نگاهم نکن آیاین _

دونی دکتر چی گفت؟ کنی! میگرده. تو داری با این کارهات خودکشی میدونم که برمیمی

ریزی بندازه امکان داره تارهای گفت اگه بخواد هر دفعه جیغ بزنه و گلوش رو به خ*ون

بینم ماسک اکسیژن روی دهنته و بزنه. وقتی می صوتیش از بین برن و دیگه قادر نباشه حرف

کنن. به خدا قسم تو گیره، انگار دارن بند بند وجودم رو شکنجه میاگه درش بیاری نفست می

 .شمها دارم داغون میخواهرمی و با این حرف

هاش دیدم. سریع از اتاق بیرون زد. با رفتنش آدرینا داخل اتاق اومد و برق اشک رو توی چشم
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 :ای روی پیشونیم گذاشت و گفتا دیدنم خندید و سمتم اومد. ب*وسهب

 آیسلم خوبی خواهری؟ _

ی آره تکون دادم؛ چون با اون ماسک اکسیژن قادر به صحبت نبودم. با نگاهم سرم رو به نشونه

 :به در اشاره کردم، منظورم رو فهمید و گفت

ش داره خودخوری هر دقیقه نگرانش نباش. رفت خودش رو خالی کنه، توی این مدت _

کنه. د*ر*د نبودن هایکا از یه طرف و د*ر*د دیدن خواهرش توی این وضعیت از یه طرف می

کنه. به صد نفر زنگ زده و بیست نفر رو واسطه کرده تا هایکا پیدا بشه. دیگه داره داغونش می

بینه خوابی قه که مییه پاش بیرون و درحال صحبت و یه پاش توی اتاق تو و مراقبته. هر دقی

خواد زمانی هاش رو ببینی و حالت بدتر بشه. میخواد تو اشککنه؛ چون نمیشروع به گریه می

که بیداری، همون آشوب سرحال باشه تا با دیدنش امید بگیری. از دیشب که دکتر بهش گفته 

بوده و نگاهت  دم مرگ بودی و هر آن احتمال داشته نفست دیگه باال نیاد، یه سره باالی سرت

شمرده که نکنه یهو نفست توی خواب بگیره. هرچی بهش گفتن با کرده و هر نفست رو میمی

ماسک اکسیژن مشکلی پیش نمیاد؛ اما بازم یه لحظه تنهات نذاشت. از دیشب فقط به من 

خورد تا بیدار بمونه و مراقبت ی غلیظ براش بگیرم، چندین فنجون قهوه میسپرد که قهوهمی

 .اشه. از یه برادر واقعی هم بیشتر نگرانتهب

ای باز شد و آشوب توی درگاه در ایستاد. با آدرینا مشغول صحبت بود که در به طرز وحشیانه

خندید. ته دلم خالی شد و با امید بهش نگاه زد و میترس بهش نگاه کردم، نفس نفس می

ماسک اکسیژن به نفس نفس افتادم و ی تایید باال و پایین کرد. زیر کردم. سرش رو به نشونه

شروع به گریه کردم. آدرینا بلند خندید و سریع بیرون رفت. آشوب به حدی شوکه شده بود 

 .خندیدهاش جاری بود میطور که اشککه کنار در افتاده بود و همین

مد و آدرینا بعد از چند دقیقه همراه دکتر داخل اومد. آشوب بلند شد و ایستاد. دکتر سمتم او

 :شروع به چک کردن سرمم کرد و گفت
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 .االصل شرایط شما شرایطی نیست که بخواید مرخص بشیدخانوم تهرانی _

 .با غم نگاهم رو سمت آشوب چرخوندم. با دیدن نگاهم اخم کرد و سمتمون اومد

 .شه که برادرم رو ببینهدونم شرایطش استِیبِل نیست؛ اما زمانی بهتر میآقای دکتر می _

 :تر نفس عمیقی کشید و با لحن ناچار گفتدک

شه، تر میباشه، من وضع این دختر رو دیدم و با چشم دیدم که وضعش هر روز داره بحرانی _

کنم باید رمانتیک فکر کنیم و به قدرت عشق پناه ببریم که حتما کارسازه. آقا! پس فکر می

نه برید و یه کپسول اکسیژن همراه کشم به داروخاشما تا زمانی که من سرم این خانوم رو می

ی مخصوص تنفس باشه؛ چون با دهن هم تنفس بخرید و توجه کنید که همراه با ماسک ساده

 .خورهکنن و کانوالی بینی به دردشون نمیمی

آشوب سریع از اتاق بیرون زد و دکتر مشغول باز کردن سرمم شد در همین حین هم شروع به 

 .صحبت کرد

های مدیدی که کار کردم، بیمارهای زیادی دیدم و مداواشون کردم؛ اما ن سالدخترم توی ای _

تو دخترم، تو تنها بیمار من بودی که نتونستم از پس دردهات بربیام؛ چون دردت د*ر*د 

بینم قراره بهتر عشق بود و د*ر*د عشق فقط با دیدن معشوق مداوا میشه و خوشحالم که می

ده نیستم. فقط یه حرف رو یادت باشه. دخترم، هرگز و تحت بشی و من فردا پیش خدا شرمن

 .هیچ شرایطی از عاشق بودن دست نکش

هاش پر از هام رو روی هم گذاشتم و به آدرینا نگاه کردم. لبخد مالیمی زده بود و چشمچشم

 .مهربونی بود، معلوم بود حرفای دکتر خیلی احساساتیش کرده

کنار در ایستاد. آشوب رو دیدم که سریع اومد و همون  دکتر سرمم رو بیرون آورد و رفت و

کنار در چیزی رو دست دکتر داد. دکتر سمتم اومد و ماسک اکسیژن رو از روی دهنم برداشت. 

حس کردم هوا رفت و به نفس نفس افتادم، دکتر سریع یه ماسک دیگه رو روی دهن و بینیم 

ی ماسک چیک بود رو چرخوند. محفطهگذاشت و یه شیر کوچیک که روی یه کپسول نسبتا کو

 .پر از هوا شد و نفس عمیقی کشیدم
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دکتر بعد از اتمام کارش لبخندی زد و از اتاق بیرون زد. آدرینا سریع چیزی رو به آشوب گفت 

و در اتاق رو بست. سمتم اومد و بندهای لباسم رو باز کرد و لباس بیمارستان رو از تنم بیرون 

ساپورت ضخیم سفید رنگی رو با کلی دردسر که بابت ماسک اکسیژن آورد. آروم پیراهن و 

کشید، تنم کرد و آروم بلندم کرد و سارافن نسبتا بلند صورتی کمرنگی رو تنم کرد. موهام رو 

ی ی کوچیکی که دستش بود آروم موهام رو شونه زد و باال به صورت گوجهباز کرد و با شونه

های صورتی رنگی کنارش داشت و یه حر*یر نسبتا کوتاه بستش. توربان صورتی رنگی که گل 

رم عروسی که خورد، مگه دارم میبه پشتش وصل بود رو سرم کرد. یه فکر تو سرم چرخ می

 :رسه؟! با دیدن نگاه متعجبم خندید و گفتقدر بهم میاین

؟ ری خوشگل باشیخوام زمانی که پیش عشقت میکنی؟ بده میطوری نگاه میچرا این _

تونی روسری یا شال بزنی؛ چون یه ماسک اکسیژن روی دهنته که نیم متر بعدشم تو نمی

 .شلنگ بهش وصله

بعد هم بدون توجه به من جلوی موهام رو به صورت کج یکم توی صورتم آورد و بعد بندهای 

هام انداخت، عقب رفت و بهم نگاه کپسول اکسیژن که توی یه کیف مخصوص بود رو روی شونه

 .دکر

 .ای قشنگ شدیبه طرز دیوانه کننده _

 :و سریع در رو باز کرد و به آشوب اشاره کرد، آشوب داخل اومد و با دیدنم گفت

 !آبجی چه خوشگل شدی امشب _

 .بعد هم خودش و آدرینا شروع به خنده کردن

هام رو باال گرفتم. آشوب با دیدن دلم بی قراریِ دیدنش رو داشت. به آشوب نگاه کردم و دست

هاش بلندم کرد. خواستم بلندم کنه؛ چون همش دراز نگاهم سریع سمتم اومد و روی دست

های کشیده بودم، بدنم خشک شده بود و به هیچ عنوان قادر به راه رفتن نبودم. آدرینا کفش

کرد رو پام کرد؛ و های سفید که یه پاپیون سفید روش خودنمایی میتی با خالعروسکیِ صور
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 .چون ساپورتم مدل جورابی هم بود دیگه نیاز به جوراب پوشیدن نداشتم

هام رو بستم. آشوب شروع به راه رفتن کرد و ی آشوب تکیه دادم و چشمسرم رو به س*ی*نه

بیرون زدیم؛ چون هوای خنک تو صورتم خورد. بعد از چند دقیقه فهمیدم که از بیمارستان 

ی پانامرای زرد آشوب خورد که هام رو باز کردم و سرم رو برگردوندم. نگاهم به پورشهچشم

 .رفتیمسمتش می

آشوب دزدگیرش رو زد و آدرینا زودتر از ما از طریق صندلی جلو رفت و عقب نشست. آشوب 

. سریع ماشین رو دور زد و سوار شد. ماشین من رو روی صندلی شاگرد گذاشت و در رو بست

 :کرد، گفتطور که رانندگی میرو روشن کرد و همین

های تهران آوردنمون؛ چون آدرسی که بهم دادن یه بازم باید خدا رو شکر کنیم که طرف _

جاست هفتاد و یک کیلومتر های کرجه و از تهران تا روستای برغان که هایکا اونروستا طرف

کشه تا برسیم، پس با خیال راحت سرت رو به ست و حدود یک ساعت و نیم طول میفاصله

صندلی تکیه بده و استراحت کن. آدرینا جان تو هم اون پشت دراز بکش و استراحت کن، توی 

 .این چند مدت اسیر و عبیر ما شده بودی

 .صدای آدرینا معترض شد

شه؟ به خانواده اسیری و عبیری محسوب میزنی؟! از کی تا حاال کمک این چه حرفیه که می _

چیز گل و بلبل نیست. کسی باید ش از جون مایه بذاره، همیشه که همهآدم باید برای خانواده

ش اسم خودش رو عضو خانواده بذاره که زمانی که شرایط قمر در عقربه پشت به پشت خانواده

 .وایسه

های آدرینا خوشش اومده. منم از حرف آشوب یه لبخند ریز زده بود و معلوم بود بدجوری

هام برداشتم و کپسول رو توی خیز شدم و بند کیف کپسول رو از روی شونهلبخند زدم، نیم

 .هام رو بستمبغلم گذاشتم. سرم رو به پشتی نرم صندلی تکیه دادم و چشم

هام دستتری پلیر آشوب تویِ پیهام رو باز کردم، امبا حس چیزی توی دستم با ترس چشم

 :بود. بهش نگاه کردم، با دیدن نگاهم خندید و گفت



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
209 

 

دونم که دیگه آروم و قرار نداری تا زمانی که برسیم، پس یکم آهنگ گوش بده و ریلکس می _

 .کن

بعدم سرش رو چرخوند و به خیابون خیره شد. برگشتم و نگاهی به آدرینا انداختم که دهنش 

 .م گرفت و ریز خندیدمود. ازحالتش خندهباز مونده بود و مثل خرس خوابیده ب

هام رو هام گذاشتم و همون آهنگ حس عجیب رو پلی کردم. چشمهندزفری رو توی گوش

خوندند و من با هر بیتش ی ماکان بند میبستم و خودم رو به آهنگ سپردم. دو تا خواننده

 .کردمهمزادپنداری می

دونم که توی وضع عادی نیست و شدید میشوره ی شدیدی داشتم برای دیدنش. ته دلم دل

های آبیِ خوام داشته باشمش و توی زندگیم باشه. همین که چشمآسیب دیده؛ ولی می

 .قشنگش باز باشه برام کافیه

ای که قدر زود بهش دل بستم؛ اما در اعماق وجودم از همون لحظهدونم چی شد که ایننمی

غمی رو دیدم و جنس غمش رو شناختم؛ چون هاش خیره شدم، برای اولین بار توی چشم

کردم. شاید صمیمیت زود آشوب برای ها بود که باهاش دست و پنجه نرم میخودم سال

آور باشه؛ اما آشوب در من خواهری رو دید که همیشه آرزوی داشتنش رو ها تعجبخیلی

یکا بگه و وقتی های هاتونه بهش زنگ بزنه و از بدخلقیداشت، در من مادری رو دید که می

دونم در من دختری رو دید که قراره زندگیه میاد خونه بوی غذای خونگی مستش کنه. می

 .ش رو دگرگون کنهدیدههایکا، داداش غم

شه و آشوب در من هم خواهر رو دید و دلی که حسرت خانواده رو داشته باشه زود صمیمی می

عشق رو تداعی کرد و در وجود آدرینا دختری دونم عاشق آدرینا شد؛ چون براش هم مادر. می

 .تونه دوسش داشته باشه و متقابال دوست داشته بشهاز جنس خودش رو دید که می

هام رو باز کردم، یعنی زده چشمدونم چقدر توی فکر بودم که با ایستادن ماشین ذوقنمی

ای گرفته و رسیدیم؟ نگاهم رو سمت آشوب چرخوندم، ماسکم رو پایین آوردم و با صد
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 :دار گفتمخش

 رسیدیم؟ _

 :با حس نفس تنگی دوباره ماسک رو رویِ دهنم گذاشتم. آشوب خندید و گفت

 .زده، ایستادم تا از این رستوران بین راهی غذا بخرمنه خانوم ذوق _

بادم خوابید و با کسلی دوباره به صندلی تکیه دادم. برگشتم و نگاهی به آدرینا انداختم. تا 

به وضع دیدنیش افتاد، شروع به خنده کردم. دهنش رو باز کرده بود و یه تیکه از  نگاهم

کرد. ، آب دهنش راه افتاده بود و هر از گاهی یه خرخر کوچیکی هم میموهاش توی دهنش بود

 .کامل سمتش برگشتم، دستم رو دراز کردم و مویی که توی دهنش بود رو بیرون آوردم

 :رید و بدون این که بهم نگاه کنه سریع گفتآروم تکونش دادم،از جا پ

 چی شده؟ آیسل خوبه؟ _

 .من خوبم آدرینا، بیدارت کردم تا نهار بخوری _

 :نفسش رو با آسودگی بیرون داد و گفت

 .دیدمقدر گشنمه که داشتم خواب غذا رو میخوب کاری کردی. این _

 :خندیدم و ماسک رو پایین آوردم و گفتم

 .آور بوده؛ چون سیل آب دهنت هممون رو برداشتها معلومه خیلی هم _

 .و با هم شروع به خندیدن کردیم

 :در ماشین باز شد و آشوب با سه تا ظرف مخصوص داخل ماشین نشست. گفت

 !تون برای خوردن روده بزرگه اقدام نکردهبیاید بخورید تا روده کوچیک _

بود. آشوب یه ظرف بزرگ دست  همه ریز خندیدیم. بوی کباب ترکی توی ماشین پیچیده

 :داد، گفتی بزرگ هم دست من میور که یه کاسهآدرینا داد و همینط

آیسل جان برای تو سوپ خریدم؛ چون فعال بدنت تحمل غذاهای سنگین رو نداره. ببینم  _

 دوست داری؟

 :در کاسه رو باز کردم و با دیدن سوپ شیر و قارچ لبخند بزرگی زدم و گفتم
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 !عاشقشم _

 .پس خوبه. زود شروع کنید تا از دهن نیوفتاده _

کردم و بعد خودش شروع به خوردن کرد. ماسکم رو برداشتم و نفس عمیقی کشیدم، حس می

 .تونم نفس بکشمبهتر می

یه قاشق از سوپ رو توی دهنم گذاشتم، بافت نرم و لطیف قارچ و شیر خیلی ل*ذت بخش 

شدیدی که از گلوم احساس کردم به سرفه افتادم. آشوب بود؛ اما وقتی قورتش دادم از سوزش 

م قطع شد و آشوب زده، آروم پشت ک*م*رم کوبیدن. بعد از چند ثانیه سرفهو آدرینا هول

 :پرسید

 یهو چت شد؟ _

 .دونم. تا خواستم قورتش بدم گلوم خیلی سوز گرفتنمی _

 .معلوم بود ناراحت شده

ید بتونی تحملش کنی و غذا بخوری وگرنه بدنت گلوت بدجور خراشیده شده آیسل. با _

 .شهتر میضعیف

 .آدرینا هم پشت بندش به حرف اومد

تونیم کاری انجام بدیم و باید بتونی غذا رو برای تقویت بدنت آره آیسل حق با آشوبه. نمی _

 .حتی به زور بخوری

دقیقه با یه بطری آب آشوب از ماشین بیرون زد و با دو سمت سوپر مارکت رفت و بعد از چند 

ها بزرگ و چند تا لیوان یک بار مصرف برگشت و توی ماشین نشست. آب رو توی یکی از لیوان

ریخت و به سمتم گرفت. ازش گرفتم. یه پالستیک از داشبورد بیرون آورد و ورقه قرصی رو از 

 .بینشون برداشت

 .ها رو از ورق بیرون آورد و سمتم گرفتیکی از قرص

تونه سوزش گلوت رو رفع کنه تا بتونی سوپت رو بخوری و بعدشم ص مسکنه، میاین قر _

 .ها و شربت مخصوصت روقرص
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ازش گرفتم و قرص رو به زور د*ر*د وحشتناک گلوم قورت دادم. آشوب تند تند غذاش رو 

 :خواد زودتر برادرش رو ببینه. گفتخورد و ماشین رو روشن کرد. معلوم بود می

 .ع به خوردن کنیدخب دیگه شرو _

ی سوپم رو بخورم. آدرینا هم وقتی دید سوزش گلوم کمتر شده بود و تونستم بهتر بقیه

 .تونم قورت بدم خیالش راحت شد و خودش هم شروع به خوردن غذاش کردمی

هاش رو توی پالستیک گذاشتیم تا زمانی که سطل آشغال بعد از تموم کردن غذامون، ظرف

 .ببینیم و بندازیمش

آشوب قرص و شربت مخصوصم رو سمتم گرفت. ازش گرفتم و قرص رو با آب به زور پایین 

دادم و شربت تلخ رو با حس حالت تهوع قورت دادم و دوباره توی داشبورد گذاشتمشون. رو 

 .به آشوب کردم

 چقدر دیگه مونده؟ _

بخواب؛ چون  هات رو ببند و یکمرسیم. چشمی دیگه مینگران نباش، چهل و پنج دقیقه _

 .دونم زمانی که هایکا رو ببینی از خواب دیگه خبری نیستمی

 .باشه _

هام گرم شد و ها عمل کنن و بعد از چند دقیقه چشمهام رو بستم و گذاشتم مسکنچشم

 .خوابیدم

کنار خونه ایستادم و نگاهی بهش انداختم. خیلی قدیمی بود و انگار هر آن احتمال فرو 

ت. در قدیمیش رو هل دادم، جیرجیری کرد و باز شد. داخل رفتم، تاریک ریختنش وجود داش

 :ی سفید رنگی کشیده بود. بلند صدا زدمبود و روی تمام وسایل ملحفه

 هایکا؟ کجایی؟ _

 .ی یک نفر توی گوشم پیچیدصدای زمزمه

 .توی اتاق خوابیده _
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لرزید، ها و پاهام میی که دستجیغ زدم و اطرافم رو نگاه کردم، کسی نبود. با ترس و دردحال

ای روش پاشیده کنار تنها اتاقی رفتم که رو به روم بود. در سفید رنگ بود و رنگ قرمز تیره

شده بود. زمانی که جلوتر رفتم و دقیق نگاه کردم، فهمیدم اون پاشیده ها خ*ون هستن. قلبم 

که روی تخت خوابیده بود، با کوبید. در رو هل دادم و داخل رفتم. با دیدن هایکا م*حکم می

 .خوشحالی سمتش رفتم

درخشید. کنارتخت ایستادم و بهش نگاه کردم. هیچ زخمی نداشت و صورتِ مثل ماهش می

هاش خ*ون ی چشمدستم رو سمتش بردم؛ اما تا خواستم صورتش رو نوازش کنم از گوشه

 :جاری شد. با ترس م*حکم تکونش دادم و گفتم

 !ار شو! هایکاهایکا! هایکا بید _

 .های تماماً سفیدش از ته گلو جیغ بلندی زدمهاش باز شد. با دیدن چشمبه یک آن چشم

 .یهو از خواب پریدم و به نفس نفس افتادم. آشوب هل شد و دستش رو روی دستم گذاشت

 .چیزی نیست، چیزی نیست. نترس فقط خواب دیدی _

داد. آشوب دستش رو دراز هام رو ماساژ میشونهزدم و آدرینا طور نفس نفس میاما من همین

نفس  کرد و شیر اکسیژن رو بیشتر باز کرد. با مقدار هوای زیادی که تویِ ماسک پخش شد،

 .تر شد. یه نفس عمیق دیگه کشیدم و ماسک رو برداشتمعمیقی کشیدم و ضربان قلبم آروم

 هنوز نرسیدیم؟ _

 .ریخت جوابم رو دادمی طور که توی لیوان برام آبآدرینا همین

ی پاک و رسیم. از پنجره نگاه کن ببین چه منظرهی دیگه میهنوز نه؛ اما پنج دقیقه _

 !سرسبزیه

لیوان رو ازش گرفتم و از پنجره به بیرون نگاه کردم و جرعه جرعه از آبِ لیوان رو نوشیدم. 

های اماً سرسبز بود و گلگذشت. اطراف تمهام انگار یه تیکه از بهشت بود که میجلوی چشم

 .کردنها خودنمایی میزیادی توی اون سبزه

هایی که جلومون بودن، فهمیدم که رسیدیم. لیوان یکبار با دیدن حجم نسبتاً زیادی از خونه



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
214 

 

 .های سردم رو به هم پیچیدممصرف رو دست آدرینا دادم و با استرس دست

کردن. فکر کنم تعجب کرده بودن که ما میمردمی که تو دشت بودن با تعجب به ماشین نگاه 

 :جا چی کار داریم. آشوب کنار یه خونه ایستاد و گفتاین

 .جاستخب بریزید پایین که همین _

بعدم سریع ماشین رو دور زد و سمتم اومد و هر چی ممانعت کردم باز هم بغلم کرد. کنار خونه 

ی جذاب پیشمون اومد. هیکل ورزیده با چهرهایستادیم و بعد از چند ثانیه یه مرد با قد بلند و 

 :آشوب خطاب بهش گفت

 جاست؟هِرمان مطمئنی همین- 

 :هِرمان با صدای بم گفت

 .بله آقا، خودم آقا هایکا رو دیدم _

 .باشه، پس عالیه _

 :و رو به آدرینا کرد و گفت

 .آدری در بزن _

 .ود مسن ساله اومدآدرینا سریع سه تقه به در زد. صدای یه خانوم که معلوم ب

 کیه؟ _

 :آشوب بلند گفت

 .مادرجان ماییم، گفتن مریض ما پیش شماست _

 .اومدم مادر، اومدم _

 :ی مهربون بهمون لبخند زد و گفتدر باز شد و یه پیرزن با چهره

 .سالم مادر. بیاید تو، بیاید که عزیزتون پیش ماست _

ی آشوب تکیه دادم و به فضا نگاه و خودش کنار در ایستاد. داخل رفتیم سرم رو به س*ی*نه

شون بارید. سبک خونهی سرسبز و قشنگ بود که امید ازش میکردم. برخالف خوابم یه خونه
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 .های شمال بودمثل خونه

 .های منم بیرون آورد و داخل رفتیمهاش رو کنار در درآورد و کفشآشوب کفش

ها بیرون زد. ای از یکی از اتاقآروم من رو روی زمین نشوند. بعد از چند ثانیه مرد مسن بامزه

 :همه با هم سالم دادیم، با دیدنمون خندید و گفت

 .سالم بابا جان _

ی شلوارش باال کشیده بود ی پاچههاش رو تا نصفهشلوار خاکستری رنگی پاش بود که جوراب

بود و کاله سبز رنگی روی سرش بود. در کل مرد بامزه و  و پیراهن سفید رنگی تنش

ای بود. سریع توی آشپزخونه که رو به روی اتاق بود رفت و بعد از چند دقیقه با پیلهشیلهبی

 .های خیس برگشتدست

 :کنارمون نشست و با دیدن من گفت

 بابا جان تو آیسلی؟ _

 .تعجب کردم

 بله! چطور؟ _

از زمانی که پیش خودمون آوردیم، اوضاع خوبی نداشت و همش بیهوش بابا جان این پسر رو  _

پرید و فقط یا اسم شما رو رو صدا بود و تب شدیدی داشت؛ اما بیشتر اوقات از خواب می

 .کرد یا اسم آشوب رو. معلوم بود بدجوری براش عزیزیدمی

 :لبخند عمیقی زده بود. نگاهی به در کرد و صدا زد

 !ماه بیگم جانماه بیگم جان؟  _

 :صدای همون خانوم مسن اومد که گفت

 .اومدم عمو علی، اومدم _

گه عمو علی! سریع توی درگاه در ظاهر شد درحالی که یه سینی توی ای جانم به شوهرش می

داری رو به ک*م*رش هاش بود. دامن و پیراهن قرمز رنگی به تن داشت و چادر گلدست



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
216 

 

ش از زیر روی سرش بسته بود که موهای سفید بافته شدهپیچیده بود و چارقد بلندی رو 

 :چارقد بیرون زده بود. سریع کنارمون اومد و سینی رو جلومون گذاشت و گفت

 .ایدبیاید مادر، بیاید بخورید که کلی توی راه بودید و حتما االن خیلی گرسنه _

نون گرد زرد رنگ که توی سینی پنج تا لیوان شیر طبیعی بود و چند مدل شیرینی و چندتا 

 .معلوم بود نون زعفرونیه

 .بخورید مادر جان _

ها رو برداشت و یکی به من و یکی به آدرینا داد. آدرینا خم شد و یکی از آشوب دو تا از لیوان

فرنگیه. آشوب یکی از فرنگی بود رو برداشت؛ چون عاشق توتها که روش توتشیرینی

ش رو جدا کرد و دستم داد. آروم توی دهنم گذاشتم و های گرد رو برداشت، یه تیکهنون

شروع به جویدن کردم، طعم شیرین و زعفرونیش توی دهنم پخش شد و شعف عمیقی از این 

گن ست رو خوردم. واقعا به این میترکیب طعم بردم. یه قلوپ از شیر محلی که معلوم بود تازه

شروع به خوردن کردن. یه سوالی  هاشون رو برداشتن وشیر! آشوب و هِرمان هم لیوان

 .بدجوری ذهنم رو مشغول کرد رو به عمو علی کردم

 ...گم آقامی _

 .وسط حرفم پرید

 .کننطوری صدا میجا همه من رو اینآقا چیه بابا جان؟! بهم بگو عمو علی، این _

 چشم. عمو علی چطور فهمیدید که من آیسلم؟ _

 :لبخندی زد و گفت

زد شناسم. زمانی که این پسر مدام اسم تو رو صدا میه عاشق رو میدخترم من نگاه ی _

شه که طرف مقابلش به همون اندازه یا بیشتر عاشقش طور عاشق میفهمیدم که کسی این

ای که طور وابسته کنه. تو از لحظهتونه دل یک پسر رو اینباشه. دختری که عاشق نباشه نمی

ترسی که عشقت رو توی لرزه؛ چون میهات داره میتدیدمت نگاهت خیره به اتاق بود. دس

گه که از ترس از دست دادنش تا مرز مرگ شرایط بدی ببینی، حتی اون ماسک اکسیژن می
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 .پیش رفتی

 :کرد گفتو درحالی که به ماه بیگم اشاره می

 .شناسمبعدشم من خودم عاشق یه خانوم خوشگلم و جنس عشق رو خوب می _

و سرش رو پایین انداخت و همه به خنده افتادیم. خدایا چقدر عشقشون ماه بیگم سرخ شد 

 :خیز شدم. آشوب سریع گفتقشنگه! لیوان خالی رو توی سینی گذاشتم و نیم

 ری؟چی شده؟ کجا می _

 :با صدای آروم گفتم

 .خوام برم ببینمشمی _

 :عمو علی گفت

 .قرار نداره خواد یارش رو ببینه، دلش آروم وپسرم نگران نباش می _

 :آشوب سریع گفت

 .برمتباشه االن می _

 .سریع بین حرفش پریدم

 .تونم این دو قدم راه رو خودم برمخواد! مینمی _

خوردم که آشوب گرفتم. ماه بیگم اما تا ایستادم پاهام سست شد و داشتم با صورت زمین می

 :ترسیده گفت

 ی زهرا! مادر چت شد؟یا فاطمه _

 .کننماه بیگم جان، یکم پاهام دارن نافرمانی میچیزی نیست  _

 :دست آشوب رو گرفتم و گفتم

 .تونم راه برم فقط کمکم کنمی _

های آروم رو با آشوب زودتر ایستاد و با کمکش من هم ایستادم. آروم بازوش رو گرفتم و قدم

 .کمکش برداشتم

 .ای رنگ اتاق رو باز کردم و داخل اتاق شدیمآروم در قهوه
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تا نگاهم به هایکا که روی تشک خوابیده بود افتاد، دستم رو روی دهنم گذاشتم و به گریه 

 .کنههقی که کنار گوشم اومد فهمیدم که آشوب هم داره گریه میافتادم. با صدای هق

 .کنارش رفتیم و روی زمین کنار تشکش نشستیم

باندپیچی شده بود.  هاشمردگی داشت و یکی از دستصورت قشنگش چند تا زخم و خ*ون

کشید و روی پیشونیش عرق نشسته بود. سمتش خم شدم و سرم رو روی تندتند نفس می

پیچید و با هر تپش خدا رو شکر کردم که ش گذاشتم. کوبش قلبش توی گوشم میس*ی*نه

 .هنوز دارمش

 :آروم صداش زدم

 هایکا؟ _

 :کرد. یه بار دیگه صداش زدمهاش رو خمارگونه باز کرد و مستقیم سقف رو نگاه چشم

 هایکا؟ _

 :نگاهش رو سریع سمتمون چرخوند و با دیدنمون یه لبخند زد و گفت

 بینم؟آیسل؟ آشوب؟ یعنی این دفعه خواب نمی _

تر دور ک*م*رش پیچیدم و چنان س*فت بغلش کردم که حس هام رو م*حکمسریع دست

نفس زندگی رو احساس کنم و احساسی  تونستمکردم نفسم باال اومد. انگار در نبودش نمی

 :کشم. بهش گفتمام و نفس میکردم زندهمرده بودم؛ اما حاال حس می

 قدر م*حکم بغلت کنه؟تونه اینبه نظرت آیسل تویِ خواب می _

 :دستش رو م*حکم دور ک*م*رم پیچید و گفت

 .هطور با احساس بغلم کنتونه اینتونه، فقط یه آیسل واقعی مینه نمی _

و همه یه خنده ی ریز کردیم. آروم ازش جدا شدم و بهش نگاه کردم، نگاهش رو سمت آشوب 

 :چرخوند و گفت

 ت رو ب*غ*ل کنی؟خوای برادر از مرگ برگشتهمعرفت! ببینم نمیای برادر بی _

آشوب میون گریه خندید و خودش رو م*حکم توی ب*غ*ل هایکا انداخت و مردونه و 
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 .ی هایکا گذاشتای رویِ شونهب*وسهم*حکم بغلش کرد و 

انگارهایکا تازه متوجه دستگاه اکسیژن و ماسک شد؛ چون تا آشوب از هایکا جدا شد و هایکا 

 :نگاهش بهشون افتاد با دیدنشون اخم کرد و گفت

 برای چی ماسک اکسیژن همراهته؟ _

 .دش طوالنیه؛ اما فقط این رو بدون نبودنت خیلی برام زجرآور بوقضیه _

ذارم طور که گفتم تو همیشه توی دنیای من و همراه من خواهی بود. هرگز تنهات نمیهمون _

 .ی مرگ هم جنگیدمو برای داشتنت حتی با فرشته

 :لبخند بامحبتی بهش زدم که گفت

 .بیاید کمکم کنید تا بلند شم؛ چون حس کسلی کل وجودم رو گرفته _

 :اطع گفتآشوب خواست جلوگیری کنه؛ اما هایکا ق

 .کنههمین که گفتم! اعتراض وارد نیست و قاضی وجودم فعال اعتراض رو قبول نمی _

آشوب نفسش رو با شدت بیرون داد، هایکا که بدون زورگویی هایکا نیست که! آشوب به هایکا 

که هایکا نشست آشوب سریع از اتاق بیرون زد و با هایکا تنهام کمک کرد تا بشینه. بعد از این

 .شتگذا

 .برام بگو آیسل، برام بگو چرا سالم از خونه خارجت کردم و حاال با این حال باید ببینمت _

سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم فقط خودم رو سمتش کشیدم و توی بغلش خودم رو جا 

هاش دور ک*م*رم نفس عمیقی ش گذاشتم و با پیچش دستکردم. سرم رو روی س*ی*نه

 .کشیدم

 :آروم گفتم

فعال نپرس هایکا، فقط بذار آرامش بگیرم. بذار نفس بکشم؛ چون توی این مدت نتونستم یه  _

کردم.  گم ت خودم رو، برای دیدن دوبارهکردنت پیدا لحظه هم خودم رو پیدا کنم. برای

قدر عذاب بدم تا خدا دلش ی وجودم رو گم کردم تا خودم رو اینهام رو، همهزندگیم رو، نفس

ت بهم فهموند که همیشه حواسش حالم بسوزه و بهم برت گردونه، و حاال خدا با دادن دوباره به
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شن. حتی با دور کردنت از من ی کارهاش با مصلحت انجام میهاش هست و همهبه بنده

خواست بهم بفهمونه که چقدر بهت وابسته ام، چقدر به داشتنت محتاجم و خوب هم این رو 

ها رو دوست داره. هاش نگرانه و اونی بندهخدام که هر لحظه برای آیندهبهم فهموند. عاشق 

 .ی خوبی رو تو تقدیرم نوشتت به من، زندگیم رو بهم برگردوند و آیندهخدا با دادن دوباره

 :هاش نگاه کردم و ل*ب زدمسرم رو بلند کردم و توی چشم

 .دوست دارم _

جا، با عت و همین لحظه و همین روز و همینهایکا سرش رو به سرم نزدیک کرد. همین سا

 .خوامهامون فهمیدم که هایکا رو توی زندگیم بیشتر از هر چیزی میادغام نفس

 :آشوب

با لبخند از اتاق بیرون اومدم و در رو آروم بستم. خواستم سمت آدرینا و هرمان برم؛ اما ماه 

 :بیگم صدام زد

 پسرم؟ _

 .به سمتش برگشتم

 جانم؟ _

 .مادر، بیا این سینی رو ببر واسه برادرت تا جون بگیره پسرم. خودت هم بخور مادر جان بیا _

 .و سینی بزرگی رو دستم داد

 .خیلی ممنونم مادر جان _

 .کنم پسرم. زودتر برو تا ضعف نکردیدخواهش می _

 .چشم _

همدیگه رو دیدن و ها دوباره به سمت اتاق برگشتم؛ اما کنار در ایستادم. باالخره بعد از مدت

 .یکم خلوت براشون الزمه

! انواع غذاها توی نگاهم رو به سینی دوختم. ببین ماه بیگم چه کرده، همه رو دیوونه کرده
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سینی بود، از برنج و خورشت گرفته تا کباب و ترشی و دوغ و یه نوع کوفته و چندتا کوکو و 

 .کردکباب شامی که بوش آدم رو دیوونه می

ی چند تقه به در زدم و آروم وارد اتاق شدم. هایکا نشسته بود و آیسل روی پاهاش بعد از مدت

 .خواب بود و صورتش پر از آرامش بود

سینی رو کنار هایکا گذاشتم و آروم آیسل رو ب*غ*ل کردم، روی زمین و سرش رو روی 

 :بالشت گذاشتم و کنار هایکا نشستم. هایکا با صدای جدی گفت

ز تعریف کن توی نبودم چه خبر بوده؟ من سالم از خونه خارجتون کردم و آشوب ریز به ری _

بینم که های قرمز میحاال آیسل رو با کپسول اکسیژن و تو رو با اون و گودی زیر چشم و چشم

 !معلومه عالوه بر این که نخوابیدی گریه هم کردی. توضیح بده

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

اندازه تو رو دوست داره! زمانی که آیسل چیز رو بدون، آیسل بی اوکی، من تسلیمم. فقط یه _

دوید که خودش رو توی آتیش بندازه تا رو از خونه خارج کردم و خونه منفجر شد، آیسل می

های م*حکم و بتونه نجاتت بده؛ اما نذاشتم و کشیدمش عقب. هایکا آیسل چنان متمدد جیغ

شد. دیگه به رسید. یه لحظه آروم نمیخدا هم میغلو تا عرش کشید که صداش بیبلند می

نشانی اومد و گفتن هیچ کس زنده ریزی افتاد. وقتی آتشجایی رسید که گلوش به خ*ون

نمونده، از بس بهش فشار اومد که غش کرد. وای هایکا زمانی که توی بیمارستان به هوش اومد 

گفت هایکا کجاست. تا جایی پیش می کرد ودوباره شروع به جیغ زدن کرد. فقط ازت گالیه می

رفت که سرم رگش رو پاره کرد و نفسش گرفت. به زور روی تخت خوابوندنش، کارش فقط 

کشید. از زمانی که هرمان زنگ زد و شده بود گریه. دیگه به زور کپسول اکسیژن نفس می

کا، آیسل هاش برگشت. هایجایی، انگار بهش زندگی تزریق کردن و امید به چشمگفت این

 .خیلی زجر کشید. خیلی بهمون سخت گذشت، نبودنت برامون خیلی سخت بود، خیلی

مقدمه بغلم کرد و توی بغلش م*حکم فشردم. چیزی نگفت؛ اما همین ب*غ*ل هایکا بی

 .اندازه هممون رو دوست دارهکرد که بیکردنش معلوم می
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 :ش مشهود بود گفتازش جدا شدم. یکم توی فکر رفت و با صدایی که تردید تو

 ها چه چیزی تدارک دیدی؟و برای پلیس _

 :لبخند شروری زدم و با لحن قاطع گفتم

ش رو کات کردم. ما ها مربوط بود رو گفتم و بقیهمعلومه! فقط جاهایی که به اون ع*و*ضی _

 گناهی هستیم که به خاطر موقعیت شرکتمون خواستنی مظلوم و بیها یه خانوادهدر نظر اون

 .بهمون ضربه بزنن

 مون بودن چی؟هایی که توی خونهو اون _

دخترها فقط یه مقدار تیر بدنشون رو خراشیده و آقای رضایی، یعنی همون عاقد، فقط یه  _

 .تیر توی بازوش و یکی توی پاش خورده بود. االنم حالش کامال خوبه و شکایتی نداره

 :انگار چیزی یادش افتاد که گفت

 هاش نیست؟آیسل مگه گچ گرفته نشده بود؟! پس چرا گچ روی دستراستی دست  _

ش کرد؛ چون شکستگیش فقط در حد یه ترک بوده توی این یک هفته دکتر اومد و معاینه _

 .ترمیم شده و دیگه فقط همین باند پیچی جزئی رو براش انجام دادن

دارم. واقعا برای زندگیمون  کنم و خوشحالم که تو رو پشتمخوبه، واقعا خیلی بهت افتخار می _

 .تالش کردی و حاال وقتشه که من برات جبران کنم آشوب جان

 :خندیدم و گفتم

همین که بیای با هم این غذا رو بخوریم برام کافیه؛ چون سینی و محتواش به طور واضحی  _

 .زنهداره بهم چشمک می

که هایکا چیزی و قبل از اینو خندیدم و هایکا هم همراهم خندید. سینی رو کنارمون کشیدم 

 :بگه گفتم

تونه چیز سنگین بخوره. توی راه براش سوپ گرفتم و به زور قرص مسکن آیسل تا فردا نمی _

ترین بخشبرای د*ر*د گلوش تونست بخوره. بذار راحت چند ساعت بخوابه که این آرامش
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 .خوابیه که داره

 .ا هم شروع به خوردن غذا کردیمسرش رو تکون داد و پتو رو روی آیسل انداخت و ب

 :آیسل

شد از خواب پریدم، توی ب*غ*ل آشوب بودم. با ترس و هایی که به بدنم وارد میبا تکون

 :لکنت پرسیدم

 ریم؟ک... کجا د... داریم م... می _

 :آشوب با عصبانیت گفت

گی هش مینترس، آقا هایکا دوباره روی پا شدن و شروع به فتوا دادن کردن. هر چقدر ب _

گه نه! آقا هایکا یکی،حرفش یکی. یکی عزیز من تو از مرگ برگشتی، یکم استراحت کن، می

نیست بهش بگه بذار اون نفس لعنتیت باال بیاد بعد دوباره با سر شیرجه بزن توی مشکالتت. به 

های من سریع یه کالم گفت محض خوردن نهارش سریع برپا زد و بدون توجه به پرپر زدن

 !. پوف خدا، فقط پوف از دست این مردبریم

 .صدای خیلی خونسرد هایکا اومد

 .ای ندارهدونی که هیچ فایدهخود حرص نخور آشوب، میبی- 

. آدرینا سکوت های گ*ردنش ب*ر*جسته شده بودنآشوب چنان عصبانی شده بود که رگ

 .خندهدیدم داره ریز ریز به این اوضاع میکرده بود و می

اولین نفر رفت و عقب ماشین آشوب نشست. پشت بندش هایکا رفت و نشست. آشوب  آدرینا

 :که سوار بشه خطاب به هرمان گفتمن رو روی صندلی کمک راننده نشوند و قبل از این

 .هِرمان سریع سوار ماشینت شو و پشت سرمون بیا _

 .چشم _

کنارمون رسیدن اولین نفر ماه بیگم به اومدن. تا ماه بیگم و عمو علی رو دیدم که سمتمون می

 .حرف اومد
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ذاشتید این طفل معصوم یکم بخوابه، توی رید؟حداقل میقدر زود دارید میمادر چرا این _

 قدر پیش ما بهتون بد گذشته؟خواب، ب*غ*ل و زا به راهش کردید. این

 :آشوب با اخم به هایکا نگاه کرد و خطاب به ماه بیگم گفت

حرفیه مادرجون؟! این سرتقی که هنوز سر و صورتش زخمیه و تب داره؛ ولی بازم  نه این چه _

 .خواد زودتر دوباره خودش رو توی زندگی و پیاز د*اغِ خطر بندازهحرفش یه کالمه، می

 :هایکا بین حرف آشوب پرید، م*حکم صداش کرد و گفت

م سر و سامون بدم. توی موندهآشوب! مادر جان من باید زودتر برم تا بتونم به کارهای عقب  _

 .تر بشمر و بدحالشه خستهکنه، بالعکس باعث میرختخواب خوابیدن، من رو سرحال نمی

 :ماه بیگم تا خواست حرف بزنه عمو علی پیش دستی کرد و گفت

قدر ماه بیگم با این که یه روزه شما رو دیده؛ ولی شدید بهتون عادت کرده و سختشه که این _

خیال زندگیش باشه، تونه بی؛ اما بابا جان حرفت درسته، یه مرد هیچ وقت نمیزود برید

مخصوصا زمانی که یه خانوم هم نکاحش باشه. برید بابا جان؛ اما بازم به ما سر بزنید و 

 .فراموشمون نکنید

 :آشوب سرش رو پایین انداخت و شرمنده زمزمه کرد

 ...کمک کنشما که نذاشتید بابت این همه زحمت بهتون  _

 :عمو علی اخم کرد و بین حرفش پرید

پسرم این آخرین باری بود که همچین حرفی رو ازت شنیدم ها! مگه ما از پسر زخمیمون  _

شه کنیم تا پول بگیریم؟! تمام شما پسرها و دخترهای من هستید. اصال مگه میمراقبت می

 !پدر و مادر برای مراقبت از فرزندشون پول بگیرن؟

ای ش رو ب*و*سید. ماه بیگم هم خم شد و ب*وسهموعلی رو ب*غ*ل کرد و شونهآشوب ع

 :روی پیشونیم گذاشت و با بغض زمزمه کرد

قدر بهت وابسته بشم. بازم پیشم بیا، فکرکن منم مادر چیزی توی وجودته که باعث شده این _

 .مادرتم
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 .ای جانم! فداتون شم، حتما میام، شما بهترین مادر دنیایید _

ی خداحافظی سختی بود. آشوب سریع سوار ماشین شد و در حین حرکت و بوقی به نشونه

 .خداحافظی زد و به راه افتاد

به صندلی تکیه دادم، نگاهم رو از پنجره به بیرون دوختم و به حرکت اجسام تویِ تاریکی نگاه 

 .کردم

پیدا نکردم. انگار  دستی به ماسک اکسیژنم کشیدم که توی این چند ساعت اصال بهش نیاز

 .های گرفته فقط هایکا رو میخواستن تا باال بیاناین نفس

کالمی توی ماشین پیچید. از آشوب دستگاه پخش رو روشن کرد و صدای آهنگ مالیم و بی

کرد. خواب ی کنار ماشین کادیالک اسکالید هرمان رو دیدم که پشت سرمون حرکت میآینه

 .آلودگی نکنمرحال باشم و دیگه احساس خوابظهر باعث شده بود که حسابی س

سکوت سنگینی توی ماشین جاری بود. حتی آشوبی که همیشه سرحال و خوش رو بود حاال 

داد که سر هاش چنان فرمون رو فشار میهاش رو شدید توی هم کشیده بود و با دستاخم

 .ریخته انگشتاش از شدت فشار سفید شده بود و معلوم بود شدیداً اعصابش بهم

ی قشنگمون هام رو خواب دیدم که توی خونهخوابی که دیده بودم رو به یاد آوردم. بچگی

م غرق شده بودم. دیدن این خواب باعث کردم و توی عالم کودکانههمراه بابا و مامان بازی می

تونست وجودم رو شده بود که حس نفرت و انتقام وجودم رو بگیره و تصمیمی رو بگیرم که می

 .آروم کنه

 :صدای هایکا اومد که گفت

 آیسل جان، یک ساعته که توی فکری. چیزی هست که الزم باشه به من بگی؟ _

 .برای گفتنش تردید داشتم

تردید نکن، هرچیزی رو که فکرت رو مشغول کرده رو بگو تا برات حلش کنم. تو زندگی منی  _

 .و من همیشه برای حل مشکالت زندگیم هستم
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 :و گفتم لبخندی زدم

دونم، راستش امروز تصمیم گرفتم که برم و از اون نامردهایی که اسم خانواده رو روی می _

خودشون گذاشتن، تمام اون چیزی که ازم گرفتن رو پس بگیرم. شاید توی گذشته اصال برام 

کردم که شاید یه روز خجالت بکشن و دنبالم بیان؛ اما حاال که طعم مهم نبود؛ چون فکر می

ها فقط کسی هستن که ازم ی واقعی رو چشیدم فهمیدم که شماها خانوادمین و اونانوادهخ

های خوام زحمتعرضگی و ساده فرض شدنم تمام شده و میسوءاستفاده کردن. دوران بی

 .پدرم رو پس بگیرم

 :هایکا خیلی خونسرد گفت

 دونی که منم همراهت هستم دیگه؟و می _

 .نگفتمنفس عمیقی کشیدم و چیزی 

 :زمان گفتنآشوب و آدرینا هم هم

 .ما هم هستیم _

 :خندیدم و گفتم

چقدر خوشبختم که شما ها رو دارم! خیلی از زمان راضیم که شما رو بهم داده. خدا در هر  _

ی من کاملِ کامل وهله از زندگیم یه عضو با ارزش خانواده رو بهم داد تا به امروز که خانواده

 .شده

 :فکر بود، تعجب کردم و پرسیدمهایکا توی 

 ده؟هایکا چرا توی فکری؟ چیزی آزارت می _

خوام این پیشنهاد رو بهت بدم؛ اما گفتم شاید دیگه نخوای راستش خودم خیلی وقته که می _

زنم که باید خودم برم و بفهمم. اگه ببینیشون و اذیت بشی. یه چیزهایی رو دارم حدس می

 .کنمحم نمیبدونم درست بوده بهشون ر

 :همه تعجب کردیم و اولین نفر آشوب بود که با تردید پرسید

 و اون مسئله چیه؟ _
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 .گمفعال چیزی نپرسید؛ چون تا مطمئن نشم چیزی نمی _

تونست حدس دوباره سکوت شد و همه توی بهت و تعجب بودن. حتی یک نفرمون هم نمی

 .بزنه که قضیه از چه قراره

رانندگی کرد. زمانی که به ویال رسیدیم و آشوب ریموت رو زد و وارد آشوب بی توقف تا خونه 

هامون از بس یک جا نشسته خونه شد، توی پارکینگ پارک کرد. همه تا پیاده شدیم استخوان

 .دادبودیم، صدا می

های کوفته و خسته وارد خونه شدیم. تا چشمم به خونه افتاد جیغ خفیفی زدم و همه با ب*دن

 :مبا حرص گفت

 قدر خاکیه؟این چه وضعیه؟ چرا این _

مقدمه دستم رو دونستن االن چقدر عصبانیم. هایکا بیهمشون اللمونی گرفته بودن؛ چون می

 :ها باال برد. به محض ورود به اتاقش سمتش برگشتم و گفتمگرفت و با دو من رو از پله

نه رو خاک گرفته نفس آدم باال خوام تمیزکاری کنم. از بس این خوهایکا این چه وضعیه؟ می _

 .نمیاد

هایکا دست چپم رو گرفت و بعد از چند ثانیه سردی چیزی رو احساس کردم. به دستم که توی 

 .دست هایکا بود نگاه کردم

ی طالیی که توی انگشتم بود، دستم رو روی دهنم گذاشتم و جیغ خفیفی با دیدن حلقه

ینش بود و طالی زرد بود؛ اما قسمت باالییش طالی کشیدم. خیلی زیبا بود، یه ردیف نگین پای

کرد و یه پشت سفید بود و وسطش یه نگین بزرگ بود. واقعا خیلی در نگاه اول خودنمایی می

 .خوردحلقه هم پشتش بود که ظریف بود و یه ردیف نگین می

ت. ای روی پشت دستم گذاشاصال انتظارش رو نداشتم. هایکا دستم رو باال برد و ب*وسه

ش رو توی جیبش کرد و چیزی رو بیرون آورد و توی دستم گذاشت. دستم رو دست دیگه

 .ی کف دستم میون گریه خندیدمی مردونهسمت خودم آوردم و با دیدن حلقه
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 :گفت-

ها به خاطر اتفاقات اخیر اصال وقت نشد که چیزهایی رو که برات خریدم بهت بدم. این حلقه

ایم. ست هم گرفتم که قشنگ همه بدونن که ما متعلق به همدیگهده دیگه به همه نشون می

 .این خانوم معصوم و زیبا مال من و دنیای منه

هام رو پاک کرد. دستش رو بعدم آروم دستش رو سمت صورتم آورد و با سرانگشتاش اشک

روی گونه و گر*دنم گذاشت. سرم رو به دستش تکیه دادم و خندیدم و کف دستش 

ی طال رو اشتم. دستش رو پایین آورد و رو به روم گرفت. آروم انگشتر سادهای گذب*وسه

 .توی انگشتش کردم و ته دلم ضعف رفت

ش گذاشتم. ای رویِ گونهی کتش رو گرفتم و آروم سمت خودم کشیدمش و ب*وسهگوشه

 م خم کرد و نفس عمیقی کشید. آروم برم گردوند وم*حکم بغلم کرد. سرش رو به سمت شونه

از پشت بغلم کرد. بعد از یک دقیقه سردی چیزی روی گر*دنم باعث شد شکه بشم و به 

 .گر*دنم نگاه کنم

زمان با تعجب کردن لبخند عمیقی هم زدم. گردنبندی از دیدن چیزی که توی گر*دنم بود هم

که توی گر*دنم بود، شکل ماه بود که گرگی روی کوه بر فرازش، سرش رو به سمت ماه باال 

 .کشهدونستم که زوزه میده بود و میبر

چقدر این گردنبند به من و هایکا اشاره داشت! معنی اسم من ماه شفاف بود و لقب هایکا هم 

 .کشید، یعنی عشق میان گرگ و ماهگرگ بود. حاال این گردنبند عشق میان ما رو به شکل می

 :هایکا آروم گفت

 .پشتش رو نگاه کن _

 :وندم، پشتش یک جمله نوشته شده بود. نوشته بودآروم گردنبند رو برگرد

 .نهایتعشق میان ماه و گرگ تا بی _

 .و اسممون رو پایینش نوشته بود

 .آیسل و هایکا _
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دیدم که خدا هام رو میخیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم و به چشم جواب تمام صبوری

 .پاداشش رو با دادن هایکا بهم ثابت کرد

 دوستش داری؟ _

 .عجب کردمت

قدر دوسش تونستم داشته باشم! اینای بود که میخدایا دوستش دارم؟ این بهترین هدیه _

 .دارم که حدی براش نیست

 :لبخند عمیقی زد و گفت

 .خوشحالم، درضمن هنوز تمام نشده _

 چی؟ _

ای رنگ رو ی مخملی سرمهای رو بیرون آورد و سمتم اومد. جعبهسمت کمدش رفت و جعبه

 :م داد. درش رو آروم باز کردم و با دیدن محتواش سریع درش رو بستم و گفتمدست

هایکا چه خبره؟! مگه من باهات ازدواج کردم که برام طال بخری؟ نکنه فکر کردی چون فقیر  _

 بودم به خاطر پولت باهات ازدواج کردم؟

 :آروم دستش رو روی صورتم گذاشت و گفت

این حرف رو بزنی. برات خریدم چون حقت بیشتر از این هیش، این کار رو نکردم که  _

هاست. تو برای سر و سامون دادن به زندگیم، جونتم وسط گذاشتی و من رو شدید حرف

ی خودت کردی. من شوهرتم و این وظیفمه که برای کسی که دوستش دارم هدیه وابسته

م! حاال هم زود بپوششون ی منحوس رو از زبونت بشنوخوام اون جملهبخرم. هرگز دیگه نمی

 .ببینم دوستشون داری یا نه

 :یه بار دیگه درش رو باز کردم و بهشون نگاه کردم، رو به هایکا گفتم

 .تو برام انجامش بده _

ها رو برداشت و توی گوشم کرد، دستم رو گرفت و باال و جعبه رو به دستش دادم. گوشواره

 .آورد و دستبند رو دستم کرد



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
230 

 

بردم تا خودم رو ببینم، توربان رو از سرم درآورد و موهام رو باز کرد. توی آینه به  تا کنار آینه

ش مدل آویز بود و واقعا عاشقم کرده بود. یه هالل ماه طالی زرد بود خودم نگاه کردم. گوشواره

گرفت و دو زنجیر بهش وصل بود که به که سر تا سر نگین برلیان بود که روی گوشم قرار می

جیرها یه هالل ماه که وسطش یه سنگ توپاز آبی رنگ بود و به اون یکی یه ستاره وصل اون زن

 .بود

دستم رو باال آوردم و به دستبندم نگاه کردم. چندین زنجیر بود که از باال به هرکدوم یه هالل 

و  ماه متصل بود تا پایینی که یه هالل ماه نسبتاً بزرگ بود که این هم سرتاسر نگین برلیان بود

 .روی نوک ماه یه سنگ توپاز آبی رنگ بود

 :آروم از پشت بغلم کرد و گفت

ها رو برات انتخاب کردم تا همیشه برات یادآوری بشه که توی آسمون دنیای من چه این _

 .حکمی داری

 :رخ به رخش ایستادم و زمزمه کردم

 .مونههمیشه یادم می _

 :تر شد و گفتبهم نزدیک

 .شنوممی خوشحالم که این رو _

 :تر شدیم. با هول گفتمی هم بودیم، به هم نزدیکطور که خیرههمون

 .م... من ب... برم حمام _

 :خندید و گفت

 .باشه برو _

کوبید به در سریع خودم رو تویِ حمام اتاق هایکا تقریبا پرت کردم و با قلبی که م*حکم می

طور که لباس رو هم از تنم زده همینهولهای داغم گذاشتم و تکیه دادم. دستم رو روی گونه

 .آوردم خندیدمبیرون می
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های ی شامپوها انداختم، رایحهآب رو متعادل کردم و زیر دوش ایستادم. نگاهی به قفسه

ی شکالت رو برداشتم و به موهام زدم. بوی شکالت تمام حمام رو در بر متفاوتی داشت. رایحه

 .گرفت و با هر نفس غرق لذتم کرد

بعد از زدن دو دست شامپو و لیف وان رو پر کردم و داخلش نشستم. با دیدن بمب وان که توی 

ها توی حموم صد درصد کار اون دونستم که گذاشتن اینی کنار وان بود خندیدم. میقفسه

 .ستآشوب ورپریده

یاسی  یاسی رنگش رو برداشتم و داخل وان انداختم. سریع از هم باز شد و تمام آب وان رنگ

ی گل یاس بلند شد و مطمئن بودم حتما بدنم این بوی به خودش گرفت. بوی دیوونه کننده

گیره. حدود نیم ساعت توی آب ولرم بودم. بعد از نیم ساعت م*ست کننده رو به خودش می

ی مخصوص بلند شدم و سریع زیر دوش ایستادم و زود آب رو بستم. حو*له رو از توی قفسه

دورم پیچیدم. یهو یادم اومد لباس با خودم نیاوردم، م*حکم توی سرم کوبیدم  بیرون آوردم و

 :و با خودم گفتم

یعنی آیسل، خاک تمام جهان توی سرت که معلوم نیست اون هوش و حواس لعنتیت کدوم  _

 .ای نیستگوریه. ای خدا چاره

 :بلند گفتم

 شه بهم لباس بدی؟هایکا می _

 .کن تا به آدرینا بگم که برات انتخاب کنه و بیاره تا برات بیارمآره حتما. چند دقیقه صبر  _

 .تا هایکا بیاد مشغول تشر و غر به خودم بودم

 .برات آوردم _

ها رو ازش گرفتم. تا در حموم رو بستم و در رو باز کردم و دستم رو تا آرنج بیرون بردم و لباس

فه جیغ زدم. ای خدا آدرینا خدا زیادت ها افتاد، پاهام سست شد و با صدای خنگاهم به لباس

 !ترمها دیگه چه کوفتیه که انتخاب کردی؟! همین حو*له رو بپیچم دورم که سنگینکنه! این

 :چند تا نفس عمیق کشیدم و آروم گفتم
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 .ریلکس باش آیسل. خب اشکال نداره، شاید به اون بدی هم نباشه- 

لباس خواب کذایی رو پوشیدم. نگاهی به آینه  های دیگه رو به گیره آویزون کردم و اونلباس

کردم و تا نگاهم به خودم افتاد، م*حکم توی سرم کوبیدم. مدل عروسکی بود و سر تا سر 

هاش از تور مشکی استفاده شده بود و یه بند خیلی نازک هم ساتن آلبالویی رنگ بود و لبه

 .داشت

ریختی برم پیش هایکا آخه؟ آدرینا مگه این  کامال اندازم بود و کوتاه هم بود. ای خدا، من این

 .کنمت میشورمت و قطعه قطعههای سامورایی میکه دستم نیای، روی تخته

آخرین لباسم رو هم پوشیدم و شروع به سشوار کردن موهام کردم. تا گودی ک*م*رم لَخت 

 .خوردبود و پایینش فر شده بود و حسابی به این لباس می

حاال چه گلی به سر بگیرم؟ پوف آدرینا، من خودم بزرگت کردم و  ای خدا غ*لط کردم،

دونم قصدت چیه! امشب اگه به خوبی و خوشی گذشت فردا دیگه زنده نیستی. فردا یه می

 .زنم تا آدم بشیهات آتیشش میکنم و جلو چشمکاسه پاستیل درست می

رو بیرون بردم و یه رصد تا  با پاهای لرزون سمت در حموم رفتم و آروم بازش کردم. اول سرم

خواستم برم کردم. باید خیلی نامحسوس سمت کمد هایکا برم و یه شلوار ورزشی جایی که می

 .از کمدش بردارم

خدا رو شکر هایکا نبود. آروم آروم با نوک پنجه از حموم بیرون زدم و خواستم سمت کمد برم 

 .که صداش از پشت سرم اومد

 .گردهکنه، کل اتاق رو میخواد بره رو نگاه نمینه فقط طرفی که میخواد رصد کآدمی که می _

 !صاف ایستادم، ای خدا اساسی همت کردی که حالم رو بگیری دیگه؟ ای وال بهت

م ریخت. آروم رو به روم اومد و بهم نگاه کرد. دستش رو توی موهام کرد و موهام رو روی شونه

 .یشونیش ریخته بود و معلوم بود حموم رفتهبهش نگاه کردم، موهاش نم داشت و روی پ

 :آروم رهام کرد و زمزمه کرد

ترسم یهو ازش بیدار بشم و ببینم هنوز توی تنهایی و یه خواب که می شدی برام مثل _
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 .سیاهی غرق و به دام افتادم

 .تر شدبهش نگاه کردم، م*حکم بغلم کرد. ازم جدا شد و بهم نزدیک

ای که در تر بشم و هر دو بتونیم برای آیندهبود تا به هایکا نزدیک اون شب برای من سرآغازی

 .ی خوبی هم خواهد بود، آماده باشیمراه داریم که مطمئناً آینده

توقف همین های بیای که کردم، از خواب بیدار شدم. ای خدا این یه دم رانندگی کردنبا ناله

طور ای صدای هایکا اومد که همیناز نالهمشکالت رو داره دیگهط مخصوصاً دیشب. سریع بعد 

 :که بغلم کرده بود، گفت

 جان! جان! ک*م*ر د*ر*د داری؟ _

 .اعصابم خورد شد

رقصم، مگه دستمال عربی رو دور ک*م*رم زنم و عربی مینه دارم از خوشی بندری می _

 .فکرفنگ بیی جبینی؟ ای خدا لعنتت کنه آدرینا که تموم این دردها زیر سرته، دخترهنمی

خندید. یهو متوجه اوضاع قر و قاطی اطراف شدم و سریع خودم رو هام میهایکا بلند به حرف

 .الی پتو پیچیدم و سرخ شدم

ای روی سرم گذاشت. بهش نگاه کردم، فقط یه شلوار هایکا دستی رویِ سرم کشید و ب*وسه

گاهم میخ اون عضالت ورزیده و ش بر*ه*نه بود. نای مشکی رنگ به پا داشت و باال تنهپارچه

 .ی پهن و شکم شش تیکهخوش فرم بدنش بود، بازوهای ورزیده، س*ی*نه

 :رفت گفتطور که بیرون میاز کنارم بلند شد و همین

 .من برم صبحونه رو برات بیارم، از جات به هیچ وجه بلند نشو _

 .آروم جوابش رو دادم

 .باشه _

ی دستمال کاغذی رو برداشتم و کمین بیرون رفت. سریع روی عسلی رو نگاه کردم و جعبه

هاست که بیای. چند لحظه بعد از رفتن هایکا، در به دونم االنشناسمت آدرینا میکردم. من می
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ای باز شد و آدرینا خودش رو توی اتاق پرت کرد و در رو م*حکم بست و سمتم طرز وحشیانه

 :گفتم اومد. بلند

 !پس اومدی _

ی دستمال کاغذی رو بلند کردم و به طرفش پرت کردم. نتونست و بهش مهلت ندادم و جعبه

جا خالی بده و جعبه م*حکم توی پیشونیش خورد. نتونست تعادلش رو حفظ کنه و از پشت به 

 :داد گفتطور که پیشونیش رو ماساژ میزمین افتاد. از جاش بلند شد و همین

 زنی؟انیِ مشکل دار؟ چرا میچته رو _

ی احمق، گم چرا. آدرینا خودم بزرگت کردم دخترهزنم؟! چرا میزنم؟! االن بهت میچرا می _

رفتی برای من لباس خواب آوردی که من رو بدبخت کنی؟! به خدا قسم آدرینا بتونم از جا بلند 

 .بشم دیگه فقط خدا رحمت کنه

 :رون آورد و گفتی مسخره بازی بیزبونش رو به نشونه

تونی بکنی. احمق تو االن تو باید به پهنای صورت لبخند بزنی و اشک شوق هیچ کاری نمی _

بریزی که به وصال یار رسوندمت. این بابا ترانسفورماتورش سوخت از بس خودش رو سرکوب 

ذشته، بینم همچین هم بهت بد نگشد. تازه میکرد و خودداری کرد. بابا دل آدم براش کباب می

 .ای زنشههات گل انداخته! صد درصد هایکا کلی خوشحال هم شده که همچین فرشتهگونه

 :و بلند خندید. حرصی بالشتم رو برداشتم و سمتش پرت کردم. جیغ خفیفی زدم و گفتم

 .حیا. برو دعا کن بلند نشمخدا زیادت کنه بی _

 :بلندتر خندید و گفت

 !جامش بدی رو بگویک مثال از کاری که قصد داری ان _

 :لبخند شروری زدم و گفتم

 .هامونم و تو و اون پاستیلاز جا بلند بشم دیگه من می _

 :لبخندش خشکید و گفت

 چرا پای پاستیل رو وسط میاری حاال؟ _
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بلند خندیدم و چیزی نگفتم. هایکا داخل اومد، درحالی که توی دستش یه سینی بزرگ بود. 

پام گذاشت. نگاهی به سینی پر و پیمون کردم، ای آدرینا خدا  کنارم اومد و سینی رو روی

های خرد شده و خیرت بده ببین چه صفاییه. معجون و خامه و شکالت و آب پرتقال و میوه

 .عسل و کلی چیز دیگه

ها نقشه نکشم. هایکا آدرینا یواش از اتاق بیرون رفت برای این که نبینمش و برای پاستیل

ذاشت. به جایی رسیدم که تا چشمم به سینی گرفت و توی دهنم میمه میآروم آروم برام لق

 :خورد. در آخر هم قرص مسکن رو همراه معجون بهم داد و گفتافتاد دیگه حالم به هم میمی

 .شه آیسلماالن ک*م*ر دردت آروم می _

هایکا سینی رو های آبرومندم رو برام آورده بود. آدرینا چند تقه به در زد و داخل شد. لباس

 .برداشت و از اتاق بیرون رفت

کنه با آدم! ها رو از آدرینا گرفتم. ببین پاستیل چه میآروم و کوفته از جام بلند شدم و لباس

آروم پیراهن و شلوار صورتی رنگ ست رو پوشیدم و توی آینه به خودم نگاه کردم. جلوی 

بود و خیلی توی این لباس بچه به نظر پیراهنم یه خرس خوشگل بود و شلوارم هم پر از خرس 

 .رسیدممی

و طرف سرم یه تیکه حرف شونه رو برداشت و موهام رو شونه کرد. از دآدرینا کنارم اومد و بی

ی باریک و کم ی خرسی محکمش کرد. جز اون دو تیکهمو گرفت و پشت سرم برد و با یه گیره

اون دو تیکه موهام رو پشتم لَخت حفظ کرده ی موهام لَخت اطرافم رها شدن و آدرینا با بقیه

 .بود

 :شالم رو برداشتم و خواستم روی سرم بذارم که آدرینا سریع از دستم کشیدش و گفت

ن؟ یکیش شوهرته های پایین غریبهخوای شال بذاری؟! مگه اون آدمبینم؟ میبه، چی میبه _

 .و اون یکی هم برادرته، پس دیگه نبینم بخوای شال بذاری

 :نفسم رو بیرون دادم و گفتم
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 .باشه بابا _

 .ی رویِ تخت رو برداشتم و همراه آدرینا از اتاق بیرون زدیمکنار تخت رفتم و ملحفه

رفتیم، ملحفه رو توی دستم مچاله کردم و تا پامون رو روی ها پایین میطور که از پلههمین

 .هان کردمهای پذیرایی گذاشتیم، ملحفه رو تقریباً پشتم پنپارکت

تا نگاهم به نگاه آشوب خورد سرم رو پایین انداختم؛ اما آشوب مثل همیشه عادی رفتار کرد و 

 :شوخ و شنگ بود. بلند گفت

 .ترین آبجی و نامزد دنیابه، سالم به قشنگبه _

 :سرم رو باال آوردم و با خنده و بلند گفتم

 .رو دزدیدمسالم به داداش آشوب گل خودم که با نامردی نامزدش  _

های در هم بیرون زد. گوشی تلفنش و همه با هم زیر خنده زدیم. هایکا از آشپزخونه با اخم

 .کردروی گوشش بود. حواسش به ما نبود و خیلی جدی داشت با فرد پشت گوشی بحث می

جا میام و وای به حالت اگه همین که گفتم رضایی، امروز عصر باید آماده باشه. من عصر اون _

 .آماده نباشه

 :تر از قبل گفتدونم فرد پشت خط چه جوابی داد که هایکا عصبینمی

 .برای من بهانه نیار رضایی _

 :تر گفتهاش کمی باز شد و آرومبار رضایی جوابی مطابق میل هایکا داد که اخمانگار این

افرادم رو کنی، می.خوام بین خوبه، این شد یه حرف درست و حسابی. دیگه ببینم چه می _

کنم، به ت رو امروز به حسابت واریز میسفیدم کنی ها، فهمیدی؟... آفرین پسرخوب، جایزه

 .دیدونم کار سختی رو داری انجام میی دیگه؛ چون میی یه هدیهعالوه

 :هایکا سری تکون داد و آخرین جمله رو هم گفت

 .با این حرفت خیلی خوشم ازت اومد. خداحافظ _

های ریز و کنجکاو بهش خیره شده برگشت با سه تا سر رو به رو شد که با چشم تا قطع کرد و
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 :ی بلند کرد و گفتبودن. یکم جا خورد؛ اما یه خنده

های شرک الکی نگاهم نکنید؛ چون کالمی فعال از دهنم مبنی بر این که چی کار جمیع گربه _

 .کنم، بیرون نمیادمی

 :آهی کشیدیم. آشوب خیلی جدی به حرف اومد و گفتهامون آویزون شد و ناامیدانه ل*ب

پرسم چرا؛ چون هایکا تو به رضایی زنگ زده بودی که برات یه چیزی رو جعل کنه. ازت نمی _

دونم بهت اعتماد کامل دارم. فقط نگران چیزیم که تو رو نگران کرده و به تردیدت انداخته. می

 ی آیسله؟بگو مربوط به خانواده کنه. فقط یه کالماون شم جناییت اشتباه نمی

 :هایکا جدی به آشوب نگاه کرد و گفت

 .آره _

تا آره از زبونش خارج شد، سست شدم؛ چون فهمیدم یه اتفاق بد دیگه در راهه. آدرینا سمتم 

م داد. با نگرانی به آشوب نگاه کردم که م پیچید و به خودش تکیهاومد و دستش رو دور شونه

 :با دیدنم گفت

 .ذاریم اتفاقی برات بیوفتهنترس خواهری ما نمی _

از اطمینان نگاهشون دلم آروم گرفت و همراه آدرینا داخل آشپزخونه رفتیم. سریع و طی یه 

 .حرکت انتحاری ملحفه رو توی ماشین انداختم و سریع و ضربتی روشنش کردم

راحت صبحونه  زیر چشمی نگاهی به آدرینا انداختم و لبخند مرموزی زدم. داشت خیلی

خواستم رو ها دارم؟! آروم موادی که میخورد. هان آدرینا، فکر کردی یادم رفته برات نقشهمی

از کابینت برداشتم و مشغول درست کردنش شدم. خوبه آشوب از قبل برای خونه خرید کرده 

 .موندبود، وگرنه انتقامم ناتموم می

ها رو برداشتم. نگاهی ینت کردم و قالبسریع مخلوطش کردم و نامحسوس دستم رو توی کاب

شینه دیگه ها انداختم که یه خرس نسبتا بزرگ بودن. آدرینا وقتی پای غذا میبه قالب

ای براش بینه که چه نقشهره، پس نمیشناسه و تا گ*ردن توی غذاش فرو میاطرافش رو نمی

 .دارم
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ها رو آروم از کنارش رد شدم و قالبها سرازیر کردم و برشون داشتم. خیلی مواد رو توی قالب

توی فریزر گذاشتم. یه تایم گرفتم که متوجه شدم تا زمانی که خونه رو تمیز کنم این ابزار 

 .شهانتقامم هم آماده می

 :ش رو ب*و*سیدم و آروم گفتمسمت آدرینا حرکت کردم و آروم بغلش کردم. گونه

 .من رو واسش ببخش _

 :لبخند بزرگی زد و گفت

 .ای بابا آجی، پس باالخره فهمیدی که کار درست رو انجام دادم _

دونه دارم پیش پیش از اتفاقی که قراره ست! نمیاین رو باش فکر کرده منظورم اون قضیه

 .کنمخواهی میش بدم، معذرتبراش رقم بزنم و شکنجه

داده بودن و  آروم رهاش کردم و از آشپزخونه بیرون رفتم. با دیدن پسرها که روی مبل لم

 :کردن، دو تا دستم رو م*حکم به هم کوبیدم و گفتمخیلی جدی صحبت می

 .شهی به این بزرگی خودش تمیز نمیخب پسرها بلند بشید که خونه _

 :با خنده بهم نگاه کردن و تا خواستن دهن باز کنن سریع گفتم

شه توش نفس هم نمی حرف نباشه، همین که گفتم. خونه رو گند برداشته، دیگه یه لحظه _

 .کشید

 :خیال خودش رو بیشتر روی مبل پهن کرد و با خونسردی زمزمه کردآشوب خیلی بی

 .گیم از شرکت خدمه بیادمی _

 .عصبی شدم

 !دیگه چی؟ _

ی موهام رو باز کردم. یه شه. گیرهها آبی گرم نمیای که آشوب کشید فهمیدم از اینبا خمیازه

ی موهام پیچیدم و با گیره محکمش کردم. داخل آشپزخونه رفتم و بقیهتیکه از موهام رو دور 

ها کشیدم و شروع به تمیز با یه سطل آب و دستمال برگشتم. آروم دستمال رو روی پنجره
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کردن کردم. زیر چشمی هم پسرها رو زیر نظر داشتم. اول نگاهی بهم انداختن و بعد سریع از 

فتن. بعد هم سریع همراه آدرینا خیلی مجهز به وسایل جاشون بلند شدن و توی آشپزخونه ر

 .تمیز کاری برگشتن

زد. از کشید و آدرینا جارو میکشید، آشوب وسایل رو دستمال میهایکا کف زمین رو طی می

جایی که آشوب چند نفر رو برای ترمیم فرستاده بود، کم و بیش اطراف گچ ریخته بود و اون

 .رنگی شده بود

 .شون گرفتم و به کار خودم مشغول شدمنگاهم رو از

*** 

هایی عرق کرده روی مبل لم دادیم و خسته شروع به نفس کشیدن همه با خستگی و صورت

ای زد و کل خونه ذرهایش برق میهای قهوهکردیم. با تحسین به خونه نگاه کردیم که پارکت

ها توی نور از تمیزی کنار پلههای طالیی ها تمیز و براق شده بود و میلهکثیفی نداشت. پله

 .زدچشمک می

از جامون بلند شدیم و هر کس توی اتاقی رفت تا یه آبی به تن و بدنش بزنه. با ریختن آب 

هام همراه آب رفت. البته نسبتا سرد روی بدنم حس تازگی و سرزندگی کردم. تمام خستگی

 .غش برمی انتقامی که توی فریزر بود، منتظر من بود که سرامحموله

های اتاق سریع حو*له رو دورم پیچیدم و از حموم بیرون زدم. از نوک موهام آب روی پارکت

چکید و مسیری که راه رفته بودم رو خیس کرده بود. از دراور پیراهن و شلوار ست صورتی می

های هاش تور سفید رنگ داشت رو برداشت و پوشیدم. آستینکمرنگ که ساتن بود و لبه

 .ش خیلی به لباس جلوه داده بوددارچین

کنار میز رفتم و تو آینه نگاه کردم. هایکا رو پشت سرم دیدم که سشوار رو توی برق زد و 

 :مشغول خشک کردن موهام شد. نگاهی بهم انداخت و گفت

 زنن. برای کی نقشه داری؟هات دارن برق شیطنت میچشم _

 .ریز خندیدم
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 .برای آدرینا _

 .سه، معلومه بدجور براش نقشه کشیدیخدا به دادش بر _

بلند خندیدم و سکوت کردم. بعد از خشک کردن موهام کش موی صورتی رنگم که یه خرس 

 :مشکی روش داشت رو بهش دادم و گفتم

 .موهام رو برام بباف _

 :سرش رو توی موهام فرو برد و زمزمه کرد

طور تاد که هر تیکه از وجودت اینچقدر هوای این بهشت فرق داره. چه اتفاقی توی دنیام اف _

هام کنه؟ این موها معبد پرستش آرامش منه و منبع نفسگیره و آرومم میمن رو از خودم می

 .توش خالصه شده. هر انگشتی لیاقت نداره که تار به تار این موها رو طواف کنه

وهام کشیدم و سرش رو از موهام بیرون آورد و شروع به بافتن موهام کرد. دستی به بافت م

 :گفتم

 .واو خوب بلدی ببافی ها! آفرین _

 :سکوت کرده بود. بهش نگاه کردم که دیدم لبخند تلخی به ل*ب داره. آروم گفت

مادرم بهم یاد داد تا زمانی که بابام نیست تا موهاش رو ببافه، من بتونم براش ببافم. موهای  _

ها با قیچی موهاش رو زدن؛ چون معتقد اونخیلی بلندی داشت که بابام عاشقشون بود؛ اما 

های بابام رو خوان سر سگ توش بجوشه. هنوز اشکها نجوشه، میبودن دیگی که برای اون

ریخت که انگار بند بند ی مادرم رو دید، به یاد دارم. جوری اشک میوقتی موهای بریده شده

 .تنش رو از هم سوا کردن

ه زده بود، بغلش کردم و م*حکم فشارش دادم. تنش هاش حلقبا دیدن اشکی که توی چشم

قدر م*حکم بغلش کنم که نفسش باال بیاد و خوام اینهنوز از گذشته پر از زخم بود. می

گفت، هایکا هنوز توی گذشتش گیر کرده؛ اما حاال این هاش ترمیم بشه. آشوب راست میزخم

 .ی شوهرم کم کنمشتههای گذی منه که زندگیم رو هندل کنم و از عذابوظیفه
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 :بعد از چند دقیقه رهاش کردم و با خنده گفتم

ی روحی و کشه. قراره آدرینا رو شکنجهبریم پایین که یه انتقام حسابی داره انتظارم رو می _

 !روانی بدم

 .و بلند خندیدم و هایکا هم همراهم خندید

دار نشسته بود خورد، موهای نمبا هم از اتاق بیرون زدیم، تا چشمم به آشوب که روی مبل با 

سریع دست هایکا رو ول کردم و به طرفش دویدم. آشوب که صدای دویدنم رو شنیده بود 

 :دویدم، از جا پرید و گفتبرگشت. با دیدن من که مثل اسب به سمتش می

 یا سبزی خورشتی! چی شده؟ _

 :هایکا بلند گفت

 .خواد باهاش همکاری کنیای داره که مینقشه _

 :با سرم تایید کردم. آروم بازوش رو کشیدم و شروع به توضیح نقشه کردم

 ...ببین تو باید _

داد. به آخر هام گوش میواو به واو نقشه رو براش توضیح دادم و اون هم با دقت به حرف

 :صحبتم که رسیدم بلند خندید و گفت

 یعنی در این حد تاثیرگذاره؟ _

 .بازخورد رو بگیر آره بابا تو واکنش رو ببین و _

 !عجب _

 کنی؟خیال، بگو ببینم باهام همکاری میها رو بیحاال این _

 .خندید

 .شه آبجی من چیزی بخواد و من نه بگم؟ اصال امکان ندارهمعلومه! مگه می _

 :با دیدن آدرینا گفتم

 .هیش اومد _

دار بود و از شال نسبتا خیسش معلوم بود حمام بوده. آشوب طبق نقشه کنارش موهاش نم
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 :رفت و گفت

 .دی یه دور توی حیاط در خدمت باشیمخوشگل خانوم افتخار می _

 :آدرینا شروع به خنده کرد و گفت

 .دمبله آقا، این افتخار رو بهتون می _

ها رو از فریزر داخل آشپزخونه رفتم و قالب دست توی دست هم بیرون رفتن. من هم با خنده

ها خودشون رو گرفته بودن و خیلی اشتهاآور بودن. هایکا با خنده به بیرون آوردم. پاستیل

 .کرددرگاه آشپزخونه تکیه داده بود و نگاهم می

 :ها رو دست هایکا دادم و یه سطل فلزی از کابینت برداشتم. رو به هایکا گفتمیکی از قالب

 آوردیش؟ _

سری تکون داد و چندتا روزنامه رو سمتم گرفت. ازش گرفتم و شروع به ریز ریز کردن 

 :ها کردم. بلند گفتمروزنامه

 .ستآماده _

 :سطل رو برداشتم و گفتم

 .بریم _

با هم از آشپزخونه خارج شدیم و سمت در ورودی رفتیم. از در بیرون رفتیم و وارد بهشت 

 .ها رو آتیش زدم. صدای آدرینا اومدزمین گذاشتم و روزنامه حیاط شدیم. سطل رو روی

 .ای جان! آتیش توی فضای آزاد _

هاش رو دور ای به آشوب کردم، سریع دستآشوب و آدرینا تقریبا نزدیک سطل بودن. اشاره

 :ش داشت. آدرینا با خنده گفتک*م*ر آدرینا پیچید و نگه

 ...چیه؟ چرا گرفت _

و پاستیل خرسی بزرگ و رنگی افتاد حرفش رو ادامه نداد. انگار دو تا نگاهش به دستم 

 :هزاریش افتاد که قضیه از چه قراره که آب دهنش رو قورت داد و با لکنت گفت

 !کنم ا... این ک... کار رو ب... باهام نکنب... ببین آ... آ... آیسل خ... خواهش می _
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 :سرم رو سریع باال و پایین کردم و گفتم

 !کنما این کار رو باهات میچر _

آروم پاستیل رو نزدیک آتیش بردم. آدرینا جیغ بلندی زد و شروع به تقال کرد. آشوب 

 :تر بردم و گفتمکرد. پاستیل رو نزدیکخندید و رهاش نمیمی

 گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه پاستیل آتش گرفت؟ای آدرینا که ایستگاه می _

 !رو با پاستیلم نکن، قلبم طاقتش رو ندارهنه، نه، آیسل اینکار  _

جا بسش بود. آب رو از دست هایکا ترش کردم که جیغ بلندتری کشید. دیگه تا همیننزدیک

حال شد و با هم گرفتم و روی آتیش ریختم. آدرینا آروم گرفت. توی ب*غ*ل آشوب بی

 .نشستن

ل انرژی مضاعفی گرفت و شروع به کنار آدرینا رفتم و پاستیل رو دستش دادم، با گرفتن پاستی

 :خوردنش کرد. همه با هم شروع به خنده کردیم و آشوب گفت

 .باید زنگ بزنم نهار برامون بیارن _

 :هایکا جدی شد و گفت

 .نه زنگ نزن؛ چون وقتشه که بریم _

 .تعجب کردم

 کجا؟ _

ریم؛ ولی رضایی بهم ت. به زور آدرسشون رو پیدا کردم. اول قرار بود عصر بی خانوادهخونه _

 .ست و به خاطر همین هر چه زودتر بهترخوام آمادهزنگ زد و گفت چیزهایی که می

 :با نگرانی زمزمه کردم

 .باشه _

 .هایکا دستم رو گرفت و همراه هم داخل خونه و اتاقمون رفتیم تا من آماده شم

تقه به در خورد و آدرینا رفت. دو مبهوت و خیره به کمد بودم و دستم به برداشتن لباسی نمی
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 :داخل اومد. با دیدنم لبخند زد و گفت

ده، بنابراین آدرینای شگفت انگیز ی انتخاب لباس رو نمیدونستم که نگرانی بهت اجازهمی _

 .برای کمک اومد

ها کرد. خوبه خندیدم. آدرینا سرش رو توی کمدم فرو کرد و شروع به نگاه کردن به رگال

 .جا چید، حاال هیچی یادش نیستآورد و این هام روخودش لباس

ای که بعد از چند دقیقه چند تا لباس رو برداشت و از کمد بیرون آورد. هایکا که همون لحظه

آدرینا اومد رفته بود، پس آدرینا با خیال راحت لباسم رو درآورد و لباس انتخابیش رو تنم 

 .هام رو خودم بپوشمکرد، انگار من بلد نیستم لباس

دار یا همون اکلیلی هاش ساتن و تور شاینپیراهن مجلسی سفید رنگی تنم بود که روی آستین

دار جیگری رنگ کلوش که یه الیه تور کار شده بود و تا باالی ساعد دستم بود. یه دامن چین

ی خاصی رو به دامن داده بود و کمربند چرم مشکی رنگ روی هم یه دار روش جلوهشاین

 .برای مهمونی بود ترکیب عالی

 .ساپورت ضخیم سفید رنگ جورابی رو ازش گرفتم و خودم پوشیدم

کنارم اومد و گردنبندم رو از داخل لباسم بیرون آورد و روی پیراهنم گذاشت. سریع کنار میز 

ای رو از کشاب بیرون آورد و سمتم اومد. درش رو باز کرد و ساعت طالیی آرایش رفت و جعبه

 :درخشیدن. با دیدنش تعجب کردم و گفتمهاش خیلی میکه نگینرو بیرون آورد 

 این دیگه کجا بود؟ _

 :خیالی باال انداخت و گفتهاش رو با بیشونه

 .دادم دیگهمن به عنوان خواهر عروس باید یه خودی نشون می _

 آدرینا؟ _

 :نگاهی بهم انداخت و گفتنیم

ت کنم که زمانی که دیدنت دهنشون باز خوام جوری درستزهرمار، حرف ازت نشنوم. می _

ای که رهاش کردن، حاال خانوم یه مرد مولتی بمونه و بهشون فهمونده بشه همون بچه
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کنه. پس میلیاردره. جوری از عذاب دادنت جیگرم رو سوزوندن که فقط این کار آرومم می

 .هیچی نگو

کردم. ساعت رو خار میچقدر از داشتن همچین دوست که نه، همچین خواهری به خودم افت

روی دست راستم بست تا دستبند دست چپم هم مشخص باشه. دستم رو کشید و روی 

ای بست و جلوی موهام رو کج کرد و صندلی نشوندم. بافت موهام رو باز کرد و باال مدل گوجه

مدل شل با گیره مویی پر از نگین مشکی بست. روسری قواره بلند ساتن جیگری رنگم رو 

ت و آروم روی سرم گذاشت. یه طرفش رو از زیر موهام رد کرد و به طرف بعدی رسوند. برداش

م ی روسری رو از پشتم جلو آورد و روی س*ی*نهش زد و دو تا دنبالهکنار گر*دنم گره

 .گذاشت

 :چند قدم عقب رفت و نگاهی بهم انداخت

 .عالی شده _

و دیگه الزم نبود ازش استفاده کنم. ی اتاق بود نگاهم به ماسک اکسیژنم خورد که گوشه

 :آدرینا دوباره کنارم اومد و گفت

 .هات رو ببند و تا زمانی که نگفتم باز نکنچشم _

 .باشه _

 :هام رو بستم و آدرینا مشغول آرایش کردنم شد. بعد از حدود ربع ساعت گفتآروم چشم

 .در حد مرگ زیبا و دلربا شدی _

ختم. کرم پودر سفید رنگی که به پوستم زده بود پوستم رو نگاهی از آیینه به خودم اندا

اومد. خط چشم نازکی داد. خط ل*ب و رژ صورتی رنگ خیلی به صورتم میتر نشون میصاف

هام داد. به مژهتر نشون میتر و کشیدههای درشتم رو درشترو برام کشیده بود که چشم

ی هلویی رنگی داد. در آخر رژگونهشون میهام رو زیباتر ندهنده زده بود و خیلی چشمحجم

 .شدکشید. روی هم رفته تغییر خیلی واضح احساس میم رو به رخ میی گونهکه زاویه

 :م رو ب*و*سید و گفتآروم گونه
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 .عالی شدی _

 .دونستم باید چی کار کنمممنون خواهری. اگه نبودی نمی _

 .وای خودم هنوز آماده نیستم که! فعال بایحاال که هستم و قراره تا آخر عمر هم باشم.  _

 .خندیدم

 .بای _

سریع بیرون رفت و پشت سرش هایکا وارد اتاق شد. تا نگاهش بهم خورد، مبهوت سرجاش 

 :ایستاد و زمزمه کرد

 .واقعا زیبا شدی _

 .خندیدم

 !این هم جادوی آرایشه دیگه _

 :ید و گفتسمتم اومد و رو به روم ایستاد. آروم پیشونیم رو ب*و*س

 .تو برای من چه با آرایش و چه بی آرایش خاصی _

تو هم خیلی خاص و دست نیافتنی هستی. برم برات لباس انتخاب کنم تا ببینیم کدوم  _

 .ترهقشنگ

خندید، سمت کمدمون رفتم و شلوار اسپرت مشکی رنگش رو با پیراهن سفید و کت چرم 

 .اسپرت مشکی رنگش رو برداشتم و سمتش رفتم

از دستم گرفت و شروع به پوشیدنشون کرد. نگاهم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم. شلوارش 

ش کار ای روی س*ی*نهنسبتا تنگ بود و با تک کت اسپرت چرم مشکیش که زنجیرهای نقره

ها خیلی چشم رو خیره ش توی این لباسشده بود، خیلی زیبا ست شده بود. هیکل ورزیده

کرد و پیراهن سفیدش های تنگ کت خودنمایی میش توی آستینزیدهکرد. بازوهای ورمی

اختیار سوتی زدم و کرد. بینداشتن شکم و شش تیکه بودنش رو مثل تیر توی چشم فرو می

 :گفتم

 !ا*و*ف عجب چیزی شدی _



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
247 

 

 .ی هایکا بلند شده بودسریع به خودم اومدم؛ اما دیگه گفته بودم و صدای خنده

و به یه طرف فرستادشون؛ اما باز اون موهای سرکش روی پیشونیش  موهاش رو شونه کرد

 .ی زیبایی رو کم کردافتادن و هایکا روی اسطوره

ی ساعتی که آدرینا براش خریده بود رو برداشت. ساعتش طالی هایکا سمت میز رفت و جعبه

 .درخشید. سریع دستش کردسفید بود و می

مدل سربازیش رو برداشتم و سمتش گرفتم. ازم های چرم مشکی رنگ سمت کمد رفتم بوت

خورد و کنارش زنجیر گرفت و تشکر کرد و شروع به پوشیدنشون کرد. تا روی شلوارش بند می

 .متصل بود و به تیپ اسپرتش ابهت جذابی بخشیده بود

ی نسبتاً بلندی داشت رو برداشتم و پوشیدم. پاپیون پر از کفش جیگری رنگم که پاشنه

 .اومدخیلی به لباسم مینگینش 

هایکا دستش رو سمتم خم کرد، دستم رو دور بازوش پیچیدم و از اتاق بیرون زدیم. با وجود 

 .ش رسیده بودمهای کفشم به زور تا شونهپاشنه

ها آدرینا و آشوب رو دیدم که کنار هم ایستاده بودن. آدرینا لباسش مشابه من بود با پایین پله

دار بود. امن و روسری و کفشش آبی نفتی بود؛ اما مثل خودم دامنش شایناین تفاوت که اون د

کرد. ش توی لباس حسابی خودنمایی میآشوب هم تیپش کامال مثل هایکا بود و هیکل وزیده

 .این دو تا پسر حسابی خفن شده بودن

ی هم آدرینا و آشوب سمتمون اومدن. من و آدرینا جلو حرکت کردیم و پسرها شونه به شونه

دونستم که ی ریزی کردم. میپشت سرمون مثل بادیگاردها همراهیمون کردن. خنده

 .هاشون همراهشون و زیر کتشونهاسلحه

ها دست آدرینا رو گرفتیم و از خونه خارج شدیم. پسرها هم بعد از چک کردن خونه و دوربین

 .بیرون اومدن

ا سوار المبورگینی مشکی رنگش شدیم سمت پارکینگ رفتیم و از آدرینا جدا شدم. من و هایک
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 .زمان از خونه بیرون زدیمی زرد آشوب شدن و همو آشوب و آدرینا هم سوار پورشه

کنار خونه ایستادیم و آشوب ریموت در رو زد و در بسته شد. هایکا با یه گ*از خفن شروع به 

ی بزرگ نهحرکت کرد و آشوب هم پشت سرمون. حدود ربع ساعت بعد هایکا کنار یه خو

ای از خونه بیرون اومد. هایکا از ماشین پیاده شد و ایستاد و بوق زد. مرد قد بلند و ورزیده

ای رو از دستش گرفت و سمت سمتش رفت. خیلی جدی با هم صحبت کردن و هایکا بسته

 :ماشین اومد. قبل از سوار شدن م*حکم و بلند گفت

 .کشهتوی حسابت یه پاداش انتظارت رو می _

لرزیدن. هایکا هام از استرس یخ کرده بودن و میو بعد سوار ماشین شد و حرکت کرد. دست

 :یه دستش رو روی دستم گذاشت و گفت

 .قدر استرس داری؟ نترس من همیشه همراهتمچرا این _

 .ترسم از این که ببینمشونمن استرس ندارم، فقط می _

بینیشون. ما فقط اون ن باری هست که میدم هیچ غ*لطی کنن. این آخرینترس اجازه نمی _

دونی که ما اصال به ریم تا من رو حدسیاتم کار کنم و تو بتونی حقت رو پس بگیری. میجا می

خوام پسشون بگیرم تا تو رو خر فرض نکنن و ها احتیاج نداریم، فقط میها و ارثاون پول

 فهمی؟حس زرنگی بهشون دست نده. منظورم رو می

 .فهمم و ازت خیلی ممنونمآره، می _

لبخندی زد و چیزی نگفت. دستم رو روی دنده گذاشت و دستش رو روی دستم گذاشت. بعد 

از قریب به نیم ساعت کنار یه خونه ایستاد. تا چشمم به خونه افتاد، جیغ بلندی زدم و دست 

 :هایکا رو گرفتم و فشار دادم. هایکا نگران شد

 چیه آیسل؟ چی دیدی؟ _

 :میلرزیدصدام 

کنن. ی پدر و مادر من زندگی میها دارن توی خونهی ماست! ک*ثافتا... این خ... خونه _

 هات اینقدر پست شدن؟خدایا چرا بنده
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 :هاش رو توی هم کشید و با جدیت گفتهایکا اخم

بهشون نشون میدم شکستن دل تو چه تاوانی براشون داره. پیاده شو تا زودتر کار رو انجام  _

 .دیم و برگردیمب

نفس عمیقی کشیدم و به خودم مسلط شدم. از ماشین پیاده شدیم و آشوب و آدرینا هم پشت 

سرمون پیاده شدن. ماشینشون رو قفل کردن و سمتمون اومدن. آشوب کنار هایکا خیلی 

 جدی ایستاد و آدرینا با دهن باز سمتم اومد، چند بار از خاطراتم براش تعریف کرده بودم و این

 :شناخت. شنیدم که زمزمه کردخونه رو می

 .زادههای حرومک*ثافت _

 .دستم رو م*حکم گرفت و با هم سمت خونه رفتیم

کنار زنگ ایستادیم. آدرینا زنگ رو فشار داد و من دستش رو فشار دادم. سمتم برگشت و 

 :گفت

ی حقت رو ور ذره ذرهها، روی خودت تمرکز کن. به یاد بیار که چطاون خیالضعیف نباش! بی _

گذرونیشون با حق پدر نوشیدن و تو رو مثل یه تفاله پرت کردن توی پرورشگاه تا مزاحم خوش

کند تا بتونه این اموال رو و مادرت نباشی. به یاد بیار چطور پدرت از صبح تا شب جون می

 .بیشتر کنه

جودم تزریق شد. صدای با یادآوری اون روزها عصبانیت وجودم رو احاطه کرد و قدرت به و

 .دختری از پشت آیفون اومد

 بله، بفرمایید؟ _

 :خیلی جدی گفتم

 .در رو باز کن _

 شما؟ _

 .فهمیتو باز کن و نگران نباش؛ چون به زودی می _
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 .زدهاشون موج مینگاهی به پسرها و آدرینا انداختم که تحسین توی چشم

ایستاد. هه! نفس، دختر عموم، بود. با تعجب نگاهی در باز شد و دختر باحجابی توی درگاه در 

 :بهمون انداخت و گفت

 سالم، شما؟ _

ش گذاشتم، هولش دادم و وارد خونه شدیم، صدای جیغ ی س*ی*نهدستم رو روی قفسه

 :نفس اومد که گفت

 .زنم به پلیسشماها کی هستین؟ اگه همین االن نرین زنگ می _

 :بلند گفتم

 .واست نبستمشدهنت رو ببند تا  _

زد. آسمان خانوم، زن عموی کثیفم، رو سریع وارد خونه شدیم و دختر پشت سرمون جیغ می

اومد و شایان پسرش هم پشت سرش بود. تا پاشون رو پایین ها پایین میدیدم که سریع از پله

 :گذاشتن و زن عمو چشمش به ما خورد با عصبانیت گفت

 ی ما بشید؟ه وارد خونهاجازکی به شما اجازه داد که بی _

 :صدای دخترش هم از پشت سرم اومد که گفت

 .مامان هلم دادن و به زور وارد شدن _

 :بلند خندیدم و گفتم

 .ی منیدی شما نیستم، شما توی خونهببخشید ها؛ اما من توی خونه _

 :زن عمو با تعجب نگام کرد و گفت

 ی توئه؟گی این خونهه میی توئه؟ تو کی هستی کمنظورت چیه که این خونه _

بهش نزدیک شدم. شایان رو به روی مادرش ایستاد و گارد گرفت. آشوب و هایکا هم پشت من 

 :ایستادن. پوزخندی زدم و گفتم

 !قدر کندذهن باشی زن عمو آسمانبهت نمیاد این _

 :رنگش پرید و گفت
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 آیسل؟ _

 :خندیدم و گفتم

 آره، پس کی؟ _

 .زدها و طالهای گرون قیمتم از صد کیلومتری برق میکه لباس نگاهی به سر و وضعم کرد

 ...ت... ت... تو چ... چطور _

 .بین حرفش پریدم

خورده باشم که م و پولدارم؟ چیه، انتظار داشتی که االن یه دختر شکستچطور هنوز زنده _

 کنه؟کنار خیابون گدایی می

 :بلند شروع به خندیدن کردم. بلند گفتم

کنیم، که از بد روزگار االن تو کلونیش های زیادی رو مالقات میزادهی ما هر روز حرومدونمی _

 .ایستادم

 :گرفت، بلند گفتدختره رو به روم اومد و در حینی که گارد حمله می

 .ی ع*و*ضیحق نداری بهمون توهین کنی دختره _

آدرینا یهو کنارم زد و با غیض سمتم اومد و دستش رو باال گرفت که بهم سیلی بزنه؛ اما 

دستش رو روی هوا گرفت و فشار داد. نفس شروع به جیغ زدن کرد. آدرینا دستش رو باال برد 

 :ی صورت نفس کرد و با پوزخند گفتو یه سیلی حواله

ای در حدی نیستی که توی صورت خواهرم بزنی. خیلی برای این کارها ریز جوجه کارخونه _

 .بینمت آشغال جونمی

های آدرینا شروع به خنده حکم نفس رو به عقب هل داد که از پشت زمین خورد. از حرفو م*

 :کردم. آقا شایان غیرتی شد و با عصبانیت سمتمون اومد و گفت

 .م دست بزنین! االن براتون دارمها حق ندارین به خانوادهشرفهوی بی _

ا جدیت نگاه کردن. شایان اومد که هایکا و آشوب جلوم ایستادن و بهش بداشت سمتم می

 :خندید و گفت
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 تونن جلوم رو بگیرن؟که چی؟ فکر کردی این دو تا نره خر می _

 :آشوب به حرف اومد و جدی گفت

هات رو خوان تک تک استخوونگیرن، بلکه مینه عمو جون، این دو تا نره خر جلوت رو نمی _

 !به هم گره بزنن

 :لفت مردی اومد که گفتخواستن به شایان حمله کنن که صدای ک

 جا چه خبره؟این _

**** 

کردیم. یه دور همشون رو نگاه کردم. رو به روی هم نشسته بودیم و با جدیت به هم نگاه می

زد. به محض این که رد نگاهم به نفس خورد که به یکی خیره شده بود و حتی پلک هم نمی

های صورتش ریخته بود و چشمنگاهش رو گرفتم به هایکا رسیدم که موهای مشکیش توی 

هام رو توی هم کشیدم و به هایکا بیشتر چسبیدم و کرد. اخمدرخشید و دلبری میآبیش می

 .ی مصلحتی کردمچند تا سرفه

تا نگاه نفس سمتم چرخید چنان اخم شدیدی بهش کردم که نگاهش رو پایین انداخت. 

؟! زنش که من باشم کنارش نشستم، ی ه*یز رو ببین ها. آخه جلوی قاضی و ملق بازیدختره

 .حیاشه بیطوری بهش خیره میاون وقت این

 :صدای جدی عمو اومد که گفت

 قدر به پسره چسبیدی؟حاال چرا این _

 :پوزخند زدم و گفتم

زاده نباشه و خدایی باید به همچین به قول یکی، کم پیش میاد یکی رو مالقات کنی که حروم _

 .و بهش چسبید آدمی چسب یک دو سه زد

 :هاش توی یک ثانیه جمع شد و با عصبانیت گفتاخم

 خوای؟جا؟ چی از جونمون میچرا اومدی این _
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 :ی بلندی کردم و با طعنه گفتمخنده

ای های خیلی فهمیدهدونن کجا خودشون و به نفهمی بزنن، آدمهایی که میخدایی اون _

 .رسیهستن و خب تو در هر دو صورت نفهم به نظر می

 :از جاش بلند شد و گفت

 خوای؟صغرى کبری گفتن رو تموم کن و اصل مطلب رو بگو، چی می _

قدر کودن باشی؛ اما متاسفانه هستی و باید برات بگم. خیلی عمو جون بهت نمیاد این _

ی پدریم که تصاحبش کردید، ویالی چالوس و ست، شرکت آیسن گستر تهران، خونهساده

 .ها و اسناد و مدارک مادر و پدرمی طالکرج و کلیه

 تونی ثابت کنی که مال توئن؟و انتظار داری که بهت بدمشون؟ چطور می _

 :ای رو بیرون آورد و گفتای که رضایی بهش داده بود، برگههایکا از جاش بلند شد و از پوشه

یعنی  شه که تمامی اموال و مستندات مربوط به آقای مهرساز،طبق این سند مشخص می _

رسه و مدارکی وجود داره که پدر خانم آیسل مهرساز، بعد از مرگ ایشون به دخترشون می

گه تمامی اموال هنوز به نام برادر شما هست و وکیل ایشون به هیچ عنوان به شما اجازه می

ندادن که به نام خودتون بزنید. از اون جایی که آقای مهدیار، یعنی وکیل آقای مهرساز، آدم 

ی به نام گ و توانایی هست، حتی با وجود جعل امضای برادرتون و دخترش باز هم اجازهزرن

دردسر یا راه سخت و همراه با رفتن آبرو زدن رو ندادن. پس شما دو راه دارید، راه آسون و بی

 .و اعتبارتون

عصبانیت نگاهی بهشون انداختم و نیمچه لبخندی زدم. رنگ همشون پریده بود و عمو جون از 

 .سرخ شده بود و عرق روی پیشونیش نشسته بود. زن عمو زد به رگ مهربونی

داریت رو نداشتیم، خواهش آیسل جان، ما اون وقت وضع مالیمون خوب نبود و توانایی نگه _

 .طوری نکنکنم باهامون اینمی

 :هام گفتمای زدم که همشون با تعجب نگاهم کردن. بین خندهازحرفش چنان قهقهه

دونم زن عمو جون با وجود اون ماشین گه وضع مالیمون خوب نبود!... آره میوای خدا می _
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آخرین مدل میلیاردی معلوم بود که وضعتون خوب نبود. درضمن به هیچ عنوان دلم به حال 

سوزه. مگه شما وقتی من رو مثل یه آشغال توی پرورشگاه پرت کردید و هیچ کدومتون نمی

 بهم سر نزدید، دلتون به حالم سوخت که حاال دلم به حالتون بسوزه؟حتی یه بار هم 

 :هام رو شدید توی هم کشیدم و گفتماخم

ی شرف و آبروم نشم؛ ولی شما شرف و کردم تا شرمندهزمانی که من خونه به خونه کار می _

راه خوری رو قی کردید و با حق من بساط حال و هول شرفی و حرومغیرت رو خوردید و بی

ی صفا ای برام سوخت که حاال انتظار دارید بهتون رحم کنم؟ نه! دیگه دورهانداختید دلتون ذره

سیتی سرندی پیتی تمومه. دیگه وقتشه تا تموم حقم رو ازتون پس بگیرم و بفرستمتون 

 .جایی که بودیدی اول و همونخونه

کس به مبل تکیه دادم، عمو به بعد از اتمام حرفم پام رو روی اون یکی انداختم و خیلی ریل

 :حرف اومد و جدی گفت

 !ع*و*ضی شدی _

 .پوزخند زدم

 .من ع*و*ضی نشدم، فقط شروع کردم به این که هرطور لیاقتتونه باهاتون رفتار کنم _

زدن. یهو دیدم هاش هم حرفی نمیدهنشون با حرفم بسته شد و چیزی نگفتن. حتی بچه

جایی با اخم شدید خیره شد. رد نگاهش رو گرفتم و فهمیدم ی بلند کرد و به هایکا یه سرفه

 !که آقا شایان بدجور روی من برج دیدبانی زدن

 :عمو توی فکر فرو رفت و بعد از چند دقیقه گفت

 .دمجا بمونید، اموال رو بهتون پس میاگه به مدت دو روز این _

و باز کردم هایکا پیش دستی خواستم بگم درحدی نیستی که تعیین تکلیف کنی؛ اما تا دهنم ر

 :کرد و گفت

 .کنیماگر چه درحدی نیستید که دستور بدید؛ اما قبول می _
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 :سریع لبخندی روی ل*ب نشوندم؛ اما از درون خیلی عصبانی شدم. عمو ریز خندید و گفت

 .بسیار هم عالی! آیسل جان شوهرت رو به اتاق راهنمایی کن _

ای چقدر مهربون شده. عمو جون معلوم نیست باز چه کاسهتوی فکر رفتم. آیسل جان؟! هه! 

ای داره. هایکا دیگه چرا قبول کرد؟ از قبول کردنش معلوم شه و دوباره چه نقشهزیر نیم کاسه

 .خواست بفهمه رو فهمیدهبود که اون چیزی رو که می

 :از جا بلند شدم و گفتم

اتاق پدر و مادرم، البته اگر هنوز کسی هایکا و آشوب توی اتاق من، من و آدرینا هم توی  _

 .تصرفش نکرده باشه

ها راه افتادیم. نگران بودم؛ چون ها به سمت اتاقپسرها و آدرینا از جا بلند شدن و با هم از پله

توجه باشه. این ساکت بودنش ی واضحی که بهش انداختم بیاز عمو بعید بود که به تیکه

ده که هیچ غ*لطی کنه. راستی گفتم ا بهش اجازه نمیی خوبی نیست، اگر چه هایکنشونه

 .شناخت و این همه اطالعات داد؟ باید ته و توش رو دربیارمهایکا، چطور وکیلمون رو می

به جای این که از هم جدا بشیم، همه توی یه اتاق هجوم بردیم. دور هایکا حلقه زدیم و 

 :زمان گفتیمهم

 .توضیح بده _

 :ید و گفتهایکا خیلی آروم خند

ساده است، فقط کافی بود از دوست قدیمیم، یعنی هک، استفاده کنم و اطالعات شرکت رو  _

هک کنم. فهمیدم با این که عموت مدیرعامل شرکت پدرته؛ اما آخر شب ایمیل تمام کارها رو 

کنه. کنه و ماهانه به حساب آقا رامین پول واریز میبرای یه نفر به نام رامین مهدیار ارسال می

های دنیا هستن که اتفاقا وکیل پدر یکم تحقیق کردم و فهمیدم آقا رامین جزو بهترین وکیل

گه. ش هم از یه بچه ی دو ساله هم بپرسی مثل بلبل برات میآیسل هم بوده. دیگه بقیه

کرد که آیسل پیش منه؛ اما وقتی پیشش رفتم و همه چیز رو ازش پرسیدم. اول باور نمی

ش بهش دادم دیگه مثل بلبل نطق ظاهری آیسل و یه سری اطالعات رو از خانوادههای ویژگی
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ی کارها هنوز به اومد. از ظواهر امر مشخص بود که هنوز انحصار وراثت انجام نشده و همه

های پدر ی پول به حسابش هم از وصیتشه. گفت که این واریز ماهانهدست وکیل انجام می

شه کارهای آیسل رو به نحو احسن انجام بده؛ اما یهو آیسل غیب میآیسل هست تا بتونه تمام 

شد که گن که مرده؛ ولی باور نمی.کنه؛ چون خودش اون رو سالم دیده و باورش نمیو بهش می

کنه؛ اما در واقعیت زیر دو روزه بمیره. به خاطر همین در ظاهر داره با عموی آیسل همکاری می

اِی و واگذاری ارث رو انجام بده؛ انه. خواست بیاد و کارهای دینظرش داره تا حس زرنگی نکن

 .خوام بفهممتونستم چیزی رو که میاما نذاشتم؛ چون اون وقت نمی

 :آشوب کنجکاو پرسید

 ی جعل امضا رو رامین بهت گفت؟قضیه _

 :هایکا پوزخند زد و گفت

ین کار رو هم انجام بده. نه. از این چنین مردی بعید نیست که برای رسیدن به هدفش ا _

 .دراصل تیری تویِ تاریکی بود که خورد وسط هدف

 :زمان گفتیمهمه با هم خندیدیم و رو به هایکا با ذوق و هم

 !بابا ایول _

 :سوالی ذهنم رو مشغول کرد که به ز*ب*ون آوردم

 خواستی بفهمی چی بود؟چیزی رو که می _

دارم. فقط بیا روی این دو روز ها برمیم واقعیتنگران نباش؛ چون به زودی پر*ده از تما _

 ای دارنتمرکز کنیم و ببینیم که واسمون چه نقشه

کاریش جوابش نگرانم کرد؛ اما سکوت کردم و چیزی نگفتم. از طرف دیگه هم همین پنهان .

 .کردناراحتم می

در آ*غ*و*ش گرفتم و آدرینا و آشوب از اتاق بیرون رفتن. هایکا انگار ناراحتیم رو فهمید که 

 :گفت
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 بهم اعتماد نداری؟ _

 .غریدم

 .دونی که دارممی _

جا در جریان بوده و هست که گفتنش تو پس ازم ناراحت نباش و صبر کن. آیسل چیزی این _

خوام که بترسی. از فردا آیسل، هر چیزی شنیدی و خوام، نمیترسونه. من این رو نمیرو می

یار و فقط به این فکر کن که من دوست دارم و زندگیمی، و هرگز دیدی اصال به روی خودت ن

هرگز یادت نره که زن من هستی و تا همیشه خواهی بود. هر موقع بهم شک کردی فقط به 

 .گردنبند نگاه کن و همه چیز رو به خاطر بیار

 :آروم و بانگرانی زمزمه کردم

تونم درکشون کنم؛ اما باشه  نمیهر چیزی رو که گفتی شنیدم. حرفات خیلی عجیبن و فعال _

خیال شدم. دارم بهت فرصت خوام؛ ولی به معنای این نیست که بیازت دیگه توضیح نمی

 .دم تا توی یه فرصت مناسب ریز به ریز جزئیات رو برام بگیمی

 :روی سرم رو ب*و*سید و زمزمه کرد

 .ستیقدر بادرک و عالی هکنم که اینباشه عزیزم. بهت افتخار می _

طالیی مهد تمام -خندیدم. نگاهی به در و دیوار اتاق کردم و لبخند تلخی زدم. این اتاق سفید

 .های ما بودها و خوشحالیعاشقانه

های طالیی رنگ توی اتاق رفتم و درش رو باز کردم. نگاهی به به سمت کمد سفید با خط

هنوز پاپیون صورتی رنگش کم و ی خاکی که ها انداختم و بغض کردم؛ اما با دیدن جعبهرگال

بیش معلوم بود بغضم ترکید و به گریه افتادم. آروم دستم رو سمت جعبه بردم و برش داشتم. 

 :م سریع سمتم اومد و گفتهایکا با شنیدن صدای گریه

 آیسل جان؟ چه اتفاقی افتاده؟ _

 :دادم گفتمجعبه رو باال بردم و در حینی که نشونش می

شوم که از خواب بیدار شدم خیلی خوشحال بودم؛ چون تولد پدرم بود. صبح همون روز  _
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هام رو پوشیدم و توی همین اتاق اومدم. کادویی که های خواب آلود سریع لباسیادمه با چشم

روز قبلش با مامان یواشکی خریده بودیم رو توی این جعبه گذاشتم و ربان روش رو با کلی 

و کمد گذاشتم، به امید این که بابام میاد و زمانی که در ریختن چسب، چسبوندم و پنهونی ت

پوشدش؛ اما شه و توی خونه میبینه خوشحال میش رو میکنه و هدیهکمدش رو باز می

 .قسمت نشد که بپوشدش

در جعبه رو باز کردم و شلوارهای مشکی و آبی رنگی رو ازش بیرون آوردم. هنوز بعد گذشت 

 :درخشیدن. سمت هایکا گرفتمشون و گفتمودن و میچند سال مثل روز اول نو ب

بره. یکیش رو تو بپوش و اون شی و خوابت نمیدونم که با شلوار اسپرت اذیت میبیا. می _

ها رو جدا یکی رو هم بده به آشوب که بپوشه. حاال برید توی اتاقتون و به آدرینا بگو بیاد. اتاق

 .معذب بشنکردم؛ چون آدرینا و آشوب شاید پیش هم 

 :خندید و گفت

حیا که معذب شدن توی کارش نیست؛ اما آدرینا صد کار خیلی خوبی کردی. آشوب بی _

 .شددرصد پیش آشوب معذب می

 :م رو ب*و*سید و گفتآروم گونه

 .به امید فردایی بهتر. شبت به خیر _

 :ی کتش رو کشیدم. آروم بوسیدمش و گفتمروی نوک کفش ایستادم و لبه

 .تو هم به خیر شب _

 :هایکا از اتاق بیرون رفت و آدرینا پشتش با خنده وارد شد. از همون دم در گفت

 .هاهات لهشون کردی که کتلت شدن المصببابا تو دیگه کی هستی؟ چنان با حرف _

خودش از حرفش شروع به خنده کرد و منم همراهش خندیدم. خم شدم و کشاب کمد رو باز 

 :ز میون پنج تا جعبه برداشتم و گفتمکردم. دو تا جعبه ا

 .بیا یکیش رو بگیر و بپوش _
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ش توی دستم، جیغ خفیفی زد و با با تعجب به سمتم اومد و با دیدن لباس خواب مورد عالقه

 :ذوق گفت

 .ای جانم! خیلی ممنون _

هاش و پوشیدن لباس خواب شد. لبخندی بهش زدم و آروم سریع مشغول در آوردن لباس

هام کردم. بعد از پوشیدن لباس خواب نگاهی به خودم و آدرینا ه در آوردن لباسشروع ب

هامون ست هم بود و تفاوتش به رنگ بود که مال آدرینا صدفی و مال من انداختم. لباس خواب

مون گیپور کار شده بود و تا باالی آبیِ آسمونی بود. از جنس ساتن براق بودن و روی س*ی*نه

 .از زانو به پایین پاهامون بر*ه*نه بود زانوهامون بود و

هامون رو شستیم. چراغ رو خاموش کردم و با به نوبت داخل سرویس بهداشتی رفتیم و صورت

های هم های هم رو گرفتیم. به چشمهم سمت تخت رفتیم. کنار هم دراز کشیدیم و دست

هامون خمار م که چشمقدر به هم خیره شدیخیره شدیم و آروم شروع به خندیدن کردیم. این

 .شد و خوابمون رفت

هام رو خمار باز کردم و هایی که خفیف بودن باعث شدن هشیار بشم. چشمصدای زمزمه

خیز شدم و از رویِ تخت بلند اومد. نیمنگاهی به اتاق کردم. خبری نبود؛ اما صدای زمزمه می

 .شدم. نگاهی به آدرینا کردم که غرق خواب بود

بلند که از جنس لباس بود رو برداشتم و پوشیدم. همه خواب بودن پس شال ربدوشامبرِ 

های چوبی سرد به نذاشتم و موهای بلندم رو اطرافم رها کردم. آروم و پا بر*ه*نه روی پارکت

 .رسیدها بلندتر شده بود و از نزدیک به گوشم میراه افتادم و از اتاق بیرون زدم. صدای زمزمه

های چوبی تکیه دادم و پایین رو نگاه های کنار پلهتر اومدم و به میلهله پایینآروم از چند تا پ

کردم. با دیدن هایکا و نفس که رو به روش ایستاده بود خواب که سهله، برق از سرم پرید و 

هام گرد شد. نگاهم روی نفس قفل شد که موهای نسبتا بلندش رو رها کرده بود و چشم

هاش رو توی موهاش ز صد کیلومتری مشخص بود. با عشوه دستهاش اسرخی رژ روی ل*ب

داد و چیزی رو به هایکا هاش رو به قصد وسوسه آروم حرکت میداد و ل*بحرکت می
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 .گفتمی

هاش رو توی هم کشیده بود و نگاهش رو ب سمت با دیدن هایکا خیالم راحت شد. اخم

هاش شرور شد و به قصد ب*غ*ل کردن ای داده بود. نگاه نفس یک آن بهم افتاد، چشمدیگه

نزدیک هایکا شد. قلبم تند شروع به تپیدن کرد، تا خواست هایکا رو ب*غ*ل کنه، هایکا 

چنان سیلی توی گوشش زد که من دردم گرفت. بعد هم هلش داد و بهش پشت کرد. با دیدنم 

 :تعجب کرد و با نگرانی گفت

 آیسل جان! خواب بد دیدی؟ _

ی ها باال اومد و بغلم کرد. آی خوشم اومد! آی خوشم اومد! آروم به چهرهز پلهسریع و با دو ا

 :سرخ نفس که بهم خیره شده بود پوزخند محکمی زدم. جوری که نفس بشنوه گفتم

نفس جان قبل از این که برای کسی تله بذاری مطمئن شو که طرفی که انتخاب کردی پا  _

 .دست بیاری چون عاشق منه عزیزمتونی هایکا رو به ده یا نه. نمیمی

ها باال رفتیم. کنار اتاقش ایستاد و قبل از این که یه لبخند دیگه بهش زدم و همراه هایکا از پله

 :حرفی بزنه گفتم

دونه که این پسر شناسه و نمیی من نمیخواد چیزی بگی. اون تو رو به اندازههیس، نمی _

 .اشه و اون دختر فقط و فقط آیسل، یعنی منهجذابی که االن جلوشه یه دختر توی دنی

ش رو و ریز شروع به خنده کردم. هایکا هم لبخند جذابی زد. آروم بهش نزدیک شدم و گونه

 :ب*و*سیدم. آروم گفتم

 .شب به خیر هایکای من _

 .شب به خیر خانوم من _

 :دستم رو گرفت و گفت

 .کنمتا کنار اتاق راهنماییت می _

ق من بریم که از اتاق ته راهرو شایان بیرون اومد. نیم نگاهی بهم انداخت؛ خواستیم سمت اتا

 :اما یهو ماتش برد. هایکا سریع جلوم ایستاد و گفت
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 !نگاهت رو کنترل کن تا نیومدم برات درستش کنم _

 :شایان سریع برگشت به اتاقش. با تعجب به هایکا گفتم

 طوری نگاهم کرد؟هایکا چرا این این _

ت و این نور مهتاب که به موهات و خودت این لباس خواب ساتن و اون موهای رها شدهتوی  _

 .هاش رو توی این خونه گذاشتهتابه، انگار خدا یکی از فرشتهمی

ای از توصیفاتش خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم. دستی رویِ موهام کشید و ب*وسه

 :رویِ موهام گذاشت و گفت

 .و راحت بخواببرو توی اتاقت  _

هام پیچید و ش چسبوندم و نفس عمیقی کشیدم. دستش رو دور شونهسرم رو به س*ی*نه

کنه. چند دقیقه دونستم که آرامشش رو فقط با من پیدا میسرش رو توی موهام فرو کرد. می

 .توی همین حالت گذشت. آروم ازش جدا شدم، داخل اتاق شدم و آروم در رو بستم

روش دراز کشیدم. به سقف خیره شدم. مدام اون صح*نه رو به روی  سمت تخت رفتم و

کرد چه بالیی سرم فهمید و نفس بغلش میدونم اگر هایکا نمیداد. نمیهام جولون میچشم

 .هام رو بستماومد. نفسم رو کالفه بیرون دادم و چشممی

**** 

زدم و ضربان قلبم نفس میداد با وحشت از خواب پریدم. نفسبا دستی که هراسون تکونم می

 :روی هزار بود. با صدای لرزون گفتم

 !م ترکید دخترچته آدرینا؟! زَهره _

بلند شو ببین توی این پاکت چیه! خاک بر سرمون کنن که قشنگ با پا اومدیم توی  _

 .شونتله

 .خیز شدمنیم

 ...کنبده ببینم چرا آسمون و زمین رو یکی می _
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هام یخ کرد و حرفم رو ادامه هاش بود، دستتوی گوشیِ توی دستهایی که با دیدن عکس

 .ندادم. شکه شدم

 ها دیگه چی هستن؟یا خدا این _

گوشی رو از دست آدرینا کشیدم و یکی یکی نگاهشون کردم. هایکا و نفس دست توی دست 

 .خندیدنبودن، کنار هم نشسته بودن و یه جا هر دو تاشون می

 .ی دهن کفتار کردیان، با دست خودت شوهرت رو لقمهتحویل بگیر خواهر ج _

عصبانی از روی تخت بلند شدم. دست آدرینا رو م*حکم گرفتم و همراه خودم کشیدمش. از 

اتاق بیرون زدیم و سمت اتاق پسرها رفتم. در اتاق رو م*حکم باز کردم که م*حکم به دیوار 

ن رو سمت در گرفتن. توجهی بهشون هاشوپشتش خورد. پسرها سراسیمه از جا پریدن و کلت

کرد. نکردم. دست آدرینا رو ول کردم و سمت هایکا رفتم که با تعجب و نگرانی نگاهم می

 :گوشی رو رو به روش گرفتم و گفتم

 این چه وضعیه هایکا؟ _

 :هق گفتمگوشی رو با اخم ازم گرفت و با ریزبینی نگاهشون کرد. زیر گریه زدم و با هق

 کار کرده... که من ندیدم؟دیگه چی  _

گوشی رو سمت آشوب پرت کرد. دستم رو گرفت و کشید. توی بغلش روی تخت نشستم. سرم 

 :ش گذاشت و رو به آدرینا گفترو روی شونه

 آدرینا قضیه چیه؟ _

دونم. از خواب که بلند شدم دیدم یه پاکت سفید رنگ کوچیک کنار در افتاده. خودمم نمی _

 .ها رو دیدمم فقط یه گوشی توشه که قفل هم نداشت و تا بازش کردم عکسبرش داشتم و دید

 .صدای هایکا آروم و مرموز شد

 .طور. بیاید نزدیک تا یه چیزی رو بهتون بگمکه این _

ش بلند کردم و با تعجب نگاهش کردم. آدرینا هم جلو اومد و آشوب هم سرم رو از روی شونه

 .کنار هایکا نشست
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زنید و نقشه کشیدن. آیسل و آدرینا زمانی که عالمت دادم بلند جیغ میخیلی دقیق  _

خوام جوری این کار رو بکنید که باورشون بشه که ما باور کردیم و کنید. میسرزنش می

 شون رو ادامه ب*دن. آشوب تو هم باید وانمود کنی که باور کردی، فهمیدید؟نقشه

 :باهم گفتیم

 .آره _

 .حاال شروع کنین _

 :ز ب*غ*ل هایکا بلند شدم و جیغ بلندی کشیدما

 !هایکا خیلی پستی، خیلی _

 :آدرینا پشت بندم گفت

 کنی؟کشی یه روزه خیانت میخجالت نمی _

 .آشوب هم به حرف اومد

 گن؟ خیانت کردی؟داداش دخترها دارن چی می _

 .در باز شد و همه ریختن توی اتاق. عمو مثال نگران بود

 چی شده؟ آیسل جان عمو، _

 .هایکا بلند شد

 .کنمگید؟ من هیچ وقت به آیسل خیانت نمیاصال معلوم هست چی دارید می _

 .لعنتی ازتون عکس دارم! تو بذار یه روز بگذره، بعد من رو بفروش- 

ی ریز کردم. هایکا نگاهم کرد و لبخند محوی زد. انگار ها کردم و یه خندهپشتم رو به عمو این

م رو جمع کردم و دست ش گرفته بود. سریع خندهاین حجم از بازیگری خندهخودش هم از 

 .آدرینا رو گرفتم و از اتاق بیرون زدیم

ها چقدر تا پامون توی اتاق خودمون رسید آروم زیر خنده زدیم و شروع به خنده کردیم. احمق

 .خورنزود گول می

باره بغض گلوم رو گرفت. همون ها دوسمت کمد رفتم و درش رو باز کردم. با دیدن لباس
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های دیروزیم رو پوشیدم و لباس خواب رو توی کمد گذاشتم. سمت آدرینا برگشتم، اون لباس

های دیروزیش رو پوشیده بود. سمتم اومد و با شونه موهام رو شونه کرد و بست. هم لباس

فقط یه رژ  روسریم رو روی سرم گذاشت و مثل دیروز مدلش داد. سمت میز آرایش رفتیم و

 .صورتی که آدرینا همراهش بود رو زدیم و از اتاق بیرون رفتیم

**** 

 :گفتم. صدای عمو اومد که گفتپشت میز با تظاهر به ناراحتی نشسته بودم و چیزی نمی

 عمو جان من رو بابت این دختر بد ببخش. ببینم نامزد بودید؟ _

 .هم چشمک زدتا خواستم بگم نه، یهو چشمم به هایکا افتاد که ب

 .تعجب کردم و منظورش رو نفهمیدم. صدای آدرینا از کنارم اومد

 .بله، متاسفانه نامزد بودن و خوشبختانه هنوز عقد نکردن _

هاش درخشید و لبخندی زد. یعنی چی؟ دهنم رو باز کردم که تکذیب کنم؛ اما عمو چشم

 :آدرینا با آرنج توی پهلوم زد و آروم زمزمه کرد

 .وچیزی نگ _

 :عمو آهی کشید و گفت

 .طلبامان از پسرهای تنوع _

 :با این حرفش اون روی سگم باال اومد و غریدم

جور مواقع توی گوش دختر هر جاییشون بزنن تا برای امان از پدرهایی که عرضه ندارن این _

 .درنیارنبازی نامزد مردم عشوه شتری نیان و با سرخی ل*ب و موهای افشون دلربایی و کثیف

 :نفس به حرف اومد و با خونسردی و شرارت گفت

 .طلبهبه من ربطی نداره که نامزدت با یه عشوه خر شد. من کثیف نیستم، نامزدت تنوع _

ها دقیقا همونی هستن که اصرار دارن نیستن. درضمن تو حق اظهار نظر خفه شو عزیزم! آدم _

 .نداری؛ چون سیلیش رو همون دیشب خوردی
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هاش رو توی هم کشیده بود و بسته شد و چیزی نگفت. نگاهی به عمو انداختم که اخمدهنش 

ی صبرم هاش رو مشت کرده بود. شایان هم از همون اول زل زده بود به من. دیگه کاسهدست

 .لبریز شد

ی هم، ه*یز و تون لنگهت رو کوفت کن. همهاگر نگاه کردنت تموم شد لطف کن و صبحونه _

 .یدکارخیانت

 .هاش توی هم رفتاخم

 .طوری نیستممن این _

 .پوزخند زدم

 .ها بودها نیستم، از همونهر کسی بهمون گفت من از اون _

 .یهو عمو توی بحثمون اومد

ت رو بده تا ببرم بدم به وکیل خانوادگیمون که ها بحث نکنید. آیسل عمو جان شناسنامهبچه _

 .همه چیز رو به نامت کنه

و به هایکا نگاه کردم که با نگاهش تایید کرد. از پشت میز بلند شدم و به سمت  تعجب کردم

 !دونم کجاستم دست هایکا بود. من که نمیاتاقم رفتم. یادمه که شناسنامه

های گرد شده از روی عسلی توی اتاق رو نگاه کردم و روی عسلی یه شناسنامه دیدم. با چشم

جا ی خودم بود با این تفاوت که اینبر با اصل شناسنامهبرش داشتم و نگاهش کردم. کپی برا

 .شهجای اسم شوهر خالی بود. حتما هایکا گذاشتدش و جزو نقشه

 .با صدای عمو از جا پریدم

 .عموجان زود باش، تا وکیل نرفته بهش برسم _

سمتش برگشتم و شناسنامه رو سمتش گرفتم. ازم گرفت و ورقش زد. لبخند عمیقی زد و 

 :گفت

 .ممنون عمو جان _

های ریز رفتنش رو نگاه کردم. به طرز مشکوکی ها پایین رفت. با چشمسریع برگشت و از پله
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 .ریمش پیش میخیلی خوشحال بود، انگار داریم طبق نقشه

کردم و انگار قلب و جا خیلی حس غریبگی میروی تخت نشستم و به رو به رو خیره شدم. این

ای که برای دومین ی خودمون، خونهخواست زودتر برم خونهدلم میروحم جای درستی نبود. 

جا عاشقش شدم. با یادآوری خاطرات خوب و بدمون لبخندی روی بار هایکا رو دیدم و همون

 .هام نشستل*ب

دو تقه به در خورد. نگاهم رو به سمت در برگردوندم و شایان رو دیدم که به درگاه در تکیه 

 .کردیداده بود و نگاهم م

 بله شایان؟ کاری داری؟ _

 .سرش رو تکون داد

 شه بیام تو تا یکم با هم صحبت کنیم؟آره. می _

 .آهی کشیدم

 .بیا تو ببینم حرف حسابت چیه _

 .اومد داخل و دقیقاً کنارم نشست. اخم کردم

 .داره شه که هوا برتدیگه پررو نشو. درسته با نامزدم به تیپ و تاپ هم زدیم؛ ولی دلیل نمی _

 :خودش رو دورتر کشید و با لحن نرم گفت

 .باشه ببخشید _

 .خواستی بگی رو زودتر بگوخب اون حرفی که می _

 :نفس عمیقی کشید و گفت

دونستم تا حاال دونستم که دختر عمو دارم که اگه میراستش آیسل من تا همین دیروز نمی _

قدر احمق م؛ اما اگر اون پسره ایندونم چطوری باید مطرحش کنتوی زندگی من بودی. نمی

قدر احمق نیستم. دیشب که دیدمت با خودم گفتم ای کاش بوده که بهت خیانت کرده، من این

دیدم و اون وقت االن مال من بودی. تو توی زندگیم از ملکه هم این فرشته رو زودتر می
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 .جایگاهت باالتر خواهد بود

 .ود و سکوت کرده بودمریلکس و خونسرد نگاهم خیره به دیوار ب

 شی؟ چرا ساکتی؟آیسل خانوم نظرت چیه؟ خانوم زندگیم می _

 .نیمچه لبخندی زدم

های تر از اونی هستم که اهمیت بدم. در ضمن سکوت بهترین جواب برای آدمحوصلهبی _

 !احمقه

که یه یهو هایکا با شدت داخل اتاق و سمت شایان اومد. اهمیتی ندادم؛ چون شایان حقش بود 

ش رو گرفت و بلندش کتک حسابی بخوره تا اون باشه برای زن مردم نقشه نکشه. هایکا یقه

 :کرد. غرید

چشم من رو دور دیدی؟! بوی چی به دماغت خورده نامرد؟ ببین من رو! آیسل مال منه و مال  _

جونت ی ع*و*ضی بودنم رو نزن. نذار ع*و*ضی بشم و مونه. من آدم خوبیم؛ ولی دکمهمن می

 .رو به بازی بگیرم

 :شایان با لحن پررو و از خودراضی گفت

خوای بکنی؟ ببین، تو لیاقت همچین دختری رو نداری. همچین مثال چه غ*لطی می _

گم تا قبول کنه که مال من باشه. به قدر بهش میای باید توی زندگی من باشه نه تو. اینفرشته

بِبُره و به من عالقمند بشه، به کسی که عاشق کنم تا ازت حدی خودم رو بهش نزدیک می

 ...جسم و روحشه. تو هم بشین و تماشا کن که چطور با هم

هام گرد شد. االنه که هایکا بکشدش. هایکا چنان دادی زد که فکر کنم گلوش پاره شد. چشم

 :غرش کرد و گفت

 !ی آشغالزادهخفه شو حروم _

 :آشوب رو صدا کردم تا دستش رو پشت ک*م*رش برد، جیغ زدم و

 !آشوب _

ایش رو به ثانیه نشد که آشوب خودش رو توی اتاق پرت کرد و سمت هایکا رفت که کلت نقره
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 .ی شایان گذاشته بودرویِ شقیقه

آدرینا پشتش وارد اتاق شد و با دیدن هایکا جیغ زد. خانواده ی عمو هم سریع خودشون رو به 

 .رآوردن کردناتاق رسوندن و شروع به کولی بازی د

 .کرد آرومش کنهآشوب هایکا رو از پشت گرفته بود و سعی می

داداش آروم باش. نفس عمیق بکش و تسلیم خشمت نشو. نذار زندگیت با کشتن یه آشغال  _

دونم حقش مردنه، خ*را*ب بشه. داداشم به آیسل نگاه کن که چطور ترسیده و که می

 .لرزهمی

های لرزونم خورد، کلتش رو سریع پشت ک*م*رش م و دستهایکا تا نگاهش به رنگ پریده

گذاشت و سمتم اومد. چنان م*حکم من رو سمت خودش کشید که صورتم م*حکم به 

 .ش خوردی س*ی*نهقفسه

ی شایان رو کشید و از اتاق پرتش کرد بیرون. ی هایکا آشوب رو دیدم که یقهاز روی شونه

 :ها غریدو آدرینا رو توی بغلش گرفت و رو به اوندستش رو دور ک*م*ر آدرینا حلقه کرد 

 !خفه شید _

سریع بیرونشون کرد و خودش هم بیرون رفت و در رو بست. هایکا دستش رو سمت روسریم 

ش رو بازکرد. از سرم درش آورد و پرتش کرد. موهام رو باز کرد و سرش رو توی آورد و گره

د که معلوم بود چه خشمی رو داره متحمل کشیهای عمیقی میموهام فرو برد. چنان نفس

 .یهمی

درحالی که سرش توی موهام بود روی زمین نشست و من رو روی پاهاش نشوند. سرش رو 

 .طور توی موهام صامت نگه داشت و م*حکم فشارم دادهمون

فقط یک راه برای آروم شدنش بود. خودم رو ازش جدا کردم و سمت در رفتم. در رو قفل کردم 

 .سمتش برگشتم. بلند شد و سمتم اومد. دستم رو سمت خودش کشیدو 

**** 

 .نفس عمیقی کشیدم و نشستم. صدای هایکا اومد
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کنم. امروز تا امشب باید این جریان تموم بشه، وگرنه خودم با استفاده از گلوله تمومش می _

 .ی این رو داشت که تا دم مرگ ببرمشخمیرمایه

خواستم کرد. می*نه روی تخت دراز کشیده بود و با اخم نگاهم میی بر*هتنههایکا با نیم

زده ربدوشامبر رو پوشیدم و به جوابش رو بدم که یهو یه نفر با شدت به در کوبید. وحشت

کرد، کل سمت در رفتم. در رو باز کردم و آدرینا رو دیدم که وحشت کرده بود و نگاهم می

 .وجودم رو ترس احاطه کرد

 قدر ترسیدی؟درینا، چرا اینیا خدا آ _

 !ب... بیا پ... پایین بِ... بین چه بلبشویی شده _

 .باشه تو خودت رو کنترل کن االن میایم _

برگشتم و سمت کمد رفتم. هایکا که صدای آدرینا رو شنیده بود، سریع پیراهن و کتش رو 

ویِ کمد مامان ی تپوشید. با همون ساپورت و پیراهن سفیدم یه سارافن مشکی از جعبه

برداشتم و پوشیدم. یه کفش عروسکی مشکی هم برداشتم و پوشیدم. آدرینا جلو افتاد و منم 

دست هایکا رو گرفتم و پشتش رفتم. هایکا توی گوشم چیزی رو گفت. با تعجب نگاهش کردم 

 :و گفتم

 .باشه هر چی که تو بگی _

 .به آدرینا هم بگو _

ت آدرینا رفتم. دستش رو گرفتم و دهنم رو کنار گوشش سریع دست هایکا رو ول کردم و سم

 :بردم و براش توضیح دادم. با لبخند بهم نگاه کرد و با ذوق گفت

 .خدا رو شکر! باشه _

کردن و با شرارت ها پایین اومدیم. به عمو و زن عمو نگاه کردم که با شادی نگاهم میاز پله

 :م، با اخم رو به عمو گفتمزدن. تا پایین رسیدیزدن و دست میلبخند می

 چه خبره؟ مگه شما نرفتی اموالم رو به نام من کنی؟ _
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 :ی بلندی کرد و گفتعمو خنده

 .رسهعمو جون اموالت نه و اموالتون، نصف اموال به شوهرت، یعنی پسر من می _

 :آدرینا جیغ خفیفی زد و من با بهت نگاهش کردم. شایان با خنده گفت

تونی نگاه کنی! کنم و تو فقط میگفتم که باالخره آیسل رو مال خودم میچی گفته بودم؟ - 

ای باشه آیسل دستش رو ول کن؛ چون حرامه که دستت جز دست شوهرت تو دست فرد دیگه

 .خانومم. در ضمن اونی که دستش رو گرفتی شوهر دختر عموته، یعنی شوهر نفس

 :هین بلندی کشیدم و به گریه افتادم. با جیغ گفتم

 .ها؟ هایکا شوهر منه، نه پسر آشغال شماگید لعنتیچی می _

 :عمو با داد گفت

تونستیم حرف دهنت رو بفهم! دیگه گذشت زمانی که گوشتمون زیر دندونت بود و نمی _

جلوت رو بگیریم. از االن به بعد ما به همون اندازه که تو حق داری حق داریم. خوبه بالیی 

 .دنت بیشتر به نفعمون شدسرت نیومد؛ چون حاال بو

 :هایکا آروم گفت

 .وقتشه _

م بیشتر شد. آدرینا هم کنارم نشست و بغلم کرد. یهو هر چهار روی زمین زانو زدم و گریه

نفرمون زیر خنده زدیم و بلند خندیدیم. هایکا و آشوب پشتمون اومدن و بلندمون کردن. در 

کردن. توی ب*غ*ل با تعجب نگاهمون میی عمو خندیدیم. خانوادههمون حین هم بلند می

 :هایکا رفتم و هایکا با مرموزی گفت

نقص بود؛ ها سناریو بیخواد نقشه بکشه، اول تمام جوانب رو باید بسنجه. احمقکسی که می _

دونه که فقط و فقط کنه و میجا بود که آیسل به هیچ وجه به من شک نمیاما مشکل کار این

 .خودش مال منه

 :ا پررویی گفتعمو ب

 .که چی؟ االن که زن پسر منه _
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 :آشوب خندید و گفت

 .بهتره بشینید تا ریز به ریز جزئیات رو این دفعه ما براتون توضیح بدیم- 

 .خورهشون داره شکست میخیلی کنجکاو و پررو نشستن تا ببینن چرا نقشه

 :هایکا پاش رو روی اون یکی پاش انداخت و گفت

بود که چطور روهان فهمیده بود که آیسل توی کدوم پرورشگاه بوده. ما  برام خیلی عجیب _

دونسته که آیسل توی کدومه و ردش هزاران پرورشگاه توی تهران داریم که روهان دقیق می

جایی که اون فرد باعث دردسر من شده بود کرده زده. از اونای که توش کار میرو تا خونه

ه چطور فهمیده. زیاد هم سخت نبود که با هک، اطالعات ل*ب افتادم دنبال قضیه تا بفهمم ک

تاپش رو هک کنی و ایمیلی رو پیدا کنی که آدرس دقیق مکانی که آیسل توش بوده رو نوشته 

کردم که کار یه زن یا دختره؛ اما وقتی کنم اول فکر میبا اسم مستعار آیسن گستر. اعتراف می

قریبا نیمی از قضیه رو فهمیدم و فهمیدم صد درصد که آیسل بهم گفت اسم مادرم آیسنه، ت

باید اسم یه شرکت باشه. خیلی هم سخت نیست که توی تهران شرکتی رو پیدا کنی که 

ی شرکت ها رو اسمش تکه. فقط کافی بود یه تماس با دوستم که یه سهامدار بزرگ و همه

با یکم تحقیق بفهمم که  شناسه بگیرم و اطالعات شرکت رو بیرون بکشم. بعد هم بیام ومی

 .ش رو دادهبه، عموی شریف آیسل دستور قتل برادر زادهبه

 :با شُک به عمو نگاه کردم. با دیدن نگاهم پوزخند زد و گفت

 که چی، مگه حاال مرده؟ _

 :خندیدم؛ چون اصال از کارش پشیمون نبود. هایکا پوزخندی زد و گفت

گفتم، تقریبا ولش ون خیلی چیزها دارم. داشتم میگوش کنید آقای مهرساز؛ چون هنوز برات _

خواستم یه روز خواستم اوضاع فکری آیسل بهم بریزه. با این حال میکردم؛ چون نمی

سراغتون بیام؛ ولی تا خواستم اقدام کنم آیسل خودش خواست که اموال پدرش رو ازتون پس 

ش استفاده کنه و یه کوچولو برام بگیره. فقط کافی بود به یکی از افرادم بسپرم یکم از قدرت
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دونستم قضیه از چه قراره؛ اما قبول جعل سند کنه. تا زمانی که توی این خونه اومدم اصال نمی

کردم؛ چون ازتون بعید بود که نقشه نداشته باشید. این رو زمانی فهمیدم که برای آب خوردن 

د و البته که سیلیش رو هم پایین اومدم و دختر عزیز شما برای منحرف کردن من جلو اوم

ها ی خودش رام و اهلیه و برای دشمنخورد تا یاد بگیره یه گرگ فقط برای معشوق و خانواده

ها اومد فهمیدم شون کنه. صبح که دیدم آیسل با اون عکسکنه تا پارههاش رو تیز میدندون

اینجا بود که آیسل فقط  خواید آیسل رو از من زده و جذب خودتون کنید؛ اما اشتباه کارکه می

کرد که باور کرده؛ ولی در اصل خودم بهشون گفتم تظاهر به باور کردن داشت نقش بازی می

 .کنن

 :عمو بلند شد و گفت

های چرت و پرته، وگرنه آیسل چه بخواد چه نخواد، نیمی از اموالش مال ها همش حرفاین _

 .پسر منه

 :این دفعه آشوب بلند خندید و گفت

 !کنی هایکا چی رو جعل کرده؟یدی عمو! فکر میچای _

 :شون زد و ادامه دادهای رنگ پریدهرنگ همشون پرید. آشوب لبخندی به چهره

ی خوبی همون لحظه که از آیسل شناسنامه رو خواستید ما فهمیدیم که جعل شناسنامه ایده _

ی تا اسم پسرت رو توی بوده. عمو جون تو هدفت این بود که بری و به یه نفر باج سیبیل بد

ی جعلی آیسل بذاره تا بتونی اموال رو بگیری؛ اما از بد سرنوشت چنان شکستی شناسنامه

نویسنش. در ضمن فکر نکن که زرنگی؛ چون دخترت رو فرستادی تا خوردی که توی تاریخ می

اد دلش ی هایکا رو یواشکی برات بیاره تا بتونی با همون روش دخترت رو هم به مرشناسنامه

 .ی هایکا هم جعلی بودجا هم شکست خوردی؛ چون شناسنامهبرسونی؛ اما بدون این

 :خنده کرد و ادامه دادیه تک

کردیم، باید بگم آیسل و هایکا نامزد نیستن، بلکه زن و جایی که از اول ما تظاهر میو از اون _
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 .شوهرن

 :هایکا ایستاد و گفت

بسازید، ما خودمون ساختیمش و چنان با لطافت و بازیگری  چه که شما سناریوزودتر از اون _

 .بازی ما نشیدشببه خوردتون دادیم که محال بود عروسک خیمه

نقص چیده شده بود که اگر مخالفت کردن. سناریو به حدی بیهیچ کدومشون دهن باز نمی

ی پیروزی به هشد. به هایکا نگاه کردم و دستمون رو به نشونکردن به ضررشون تموم میمی

 .هم زدیم

**** 

 .رقصیدیمخرامیدم و میدستم توی دست هایکا بود و با لباس سرخ آتشینم توی بغلش می

نگاهی به آدرینا انداختم که با لبخند عمیقی با لباس صدفی رنگ پر از شاینش توی ب*غ*ل 

وب داد و ش رو به آشر*ق*صیدن. همین یک ساعت پیش جواب بلهآشوب بود و همراه هم می

 .یار همیشگی زندگی آشوب شد و تا آخر کنار هم و توی یه خونه زندگی خواهیم کرد

ی عموم بهم خورد، برای حفظ آبروش و چون خیلی سریع برام گذشت. بعد از این که نقشه

برن، تمام اموالم رو بهم پسرها تهدیدش کرده بودن که اگه مقاومت کنه آبروش رو می

دونستن که ما زن و زده شدن که اگه میپسرش هم حسابی خجالتبرگردوند و دختر و 

کردن. منم اهمیتی ندادم و با خواهش و تمنا مهدیار رو رئیس شوهریم همچین کاری نمی

تونست خوب هدایتش کنه. از طرفی هم هایکا دائمی شرکت کردم؛ چون خیلی زرنگ بود و می

ود که به خاطر مشکالت به شرکت و آشوب درگیر شرکت خودشون بودن که چند وقتی ب

ی پدریم همچنان رسیدگی نکرده بودن و قادر نبودن که شرکت من رو هم بگردونن. خونه

قدرتی ست تا زمانی که براش یه فکری کرده بشه و من، همون دختر یتیم بیدرش چهار قفله

ر یه برادر وفادار که از ترس جرئت بیرون اومدن رو نداشت، حاال خانوم یه مرد قدرتمند و خواه

و مهربون و همچنین خواهر یه دختر شاد و مهربونی بودم که از صد تا خواهر برام بیشتر 

 .زحمت کشید و نگرانم بود



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
274 

 

 :هایکا ک*م*رم رو فشرد و گفت

 کنی؟به چی فکر می _

و  جا رسیدیم. خیلی اتفاقات خوب و بد رو رقم زدیمبه اتفاقاتی که از سر گذروندیم تا به این _

 .تجربه کردیم تا به این آرامش رسیدیم

 :سرش رو کنار گوشم آورد و گفت

ی ی انتقامه. تو ماه درخشانی بودی که زیر سایهدنیای ما دنیای درخشش ماه در سایه _

دونه انتقامم درخشیدی و منِ قاتل رو از خودم گرفتی و یه منِ قدرتمند بهم هدیه دادی که می

 .کشه و دوستش دارهخوب داره که همیشه انتظارش رو مییه خانواده و یه خانوم 

شون دونم که همیشه اسلحهش خندیدم. میدستم رو پشت کتش گذاشتم و با ل*مس اسلحه

 .رو خواهند داشت و یه یار جدا نشدنی براشونه. در هر صورت من که مشکلی ندارم

 :هایکا به دی جی اشاره کرد و آهنگی پخش شد. آروم گفت

 .رقصیمی ماهایی هست که االن با زندگیمون داریم میآهنگ زندگی همهاین  _

 :های هم خیره مونده بودن. آروم پرسیدمو به دو تا زوجی اشاره کرد که با لبخند توی چشم

 ها کی هستن؟هایکا اون _

به زوجی اشاره کردم که دختر یه لباس آبی براق پوشیده بود و موهای ل*خت خرماییش رو 

 .رقصیدای با کت و شلوار مشکی میه رها کرده بود و با مرد جذاب و ورزیدهآزادان

اون آراد هست که با کمکش از دست روهان نجاتت دادم و همراه خانومش دریا که  _

 .داستانشون رو برات گفتم

ی بهاری به اون یکی زوج اشاره کردم که دختر زیبایی که یه لباس صورتی که کمربند شکوفه

آستین سه ربع بود و توی ب*غ*ل یه مرد واقعا جذاب با کت و شلوار مشکی داشت و 

 .رقصیدمی

 ها چی؟هایکا اون _

تره. تر و عجیبها از داستان ما هم پیچیدهاون کایان و خانومش جانان هست. داستان اون _
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این دوتا دردشون از جنس خودته. جانان و کایان خیلی سختی رو پشت سر گذاشتن تا به 

 .هامون عشق رو تجربه کردیمجا رسیدن. ما چهار تا پسر فقط به دست خانوماین

 :آهنگ پخش شد

 وقتی رسیدی که شکسته بودم _

 از همه آدما خسته بودم

 وقتی رسیدی که نبود امیدی

 اما تو مثل معجزه رسیدی

 وقتی رسیدی که شکسته بودم

 از همه آدما خسته بودم

 ادبعد یه عالم اشک و بغض و فری

 خدا تو رو برای من فرستاد

 خوب میدونم جای تو رو زمین نیست

 خیلیه فرق تو فقط همین نیست

 آدمای قصه های گذشته

 به کسی مثل تو میگن فرشته

 فرشته نجات تو جون ازم بخواه اونم کمه برات

 رسیدی از یه جا که آشنا بود

 شبیه تو فقط تو قصه ها بود

 تو از یه جای خیلی دور اومدی

 لو شکستی مثل نور اومدیقف

 تو همونی که آرزوی من بود

 همیشه هر جا رو به روی من بود

 شبا تو خوابم تو رو دیده بودم
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 خیلی شبا بهت رسیده بودم

 خوب میدونم جای تو رو زمین نیست

 خیلیه فرق تو فقط همین نیست

 آدمای قصه های گذشته

 به کسی مثل تو میگن فرشته

 بخواه اونم کمه براتفرشته نجات تو جون ازم 

 )فرشته ی نجات از کامران و هومن(

 !دیدی گفتم این آهنگ فقط به ما و زندگیمون اشاره داره؟ _

 :ها روشن شد. سریع کنار هم جمع شدیم. رو به آراز گفتمر*ق*ص نور تمام شد و چراغ

 .واقعا ممنونم که بهم کمک کردید _

 :خندید و گفت

 .ها با هم صمیمی هستیمو هایکا بیشتر از اینای بابا قابلی نداشت. من  _

 :به ترتیب معرفی کردیم، اول خودم شروع کردم

من آیسلم و این هم آدرینا خواهرمه. ما با هم توی پرورشگاه بزرگ شدیم و بیشتر از یه  _

 .خواهر برام بوده

 .دریا به حرف اومد

ا شنیدی؛ چون خودش و منم دریام که صد درصد داستانم رو از ز*ب*ون داداش هایک _

 .شوهرم با هم نجاتم دادن

 .این بار جانان شروع به صحبت کرد

مون شبیه به همه. آقا بیاید با هم مثل دونم ماها جنس گذشتهمنم که جانانم و می _

 .های صمیمی باشیمشوهرهامون دوست

 :هامون رو روی هم گذاشتیم و فریاد زدیمدستش رو جلو آورد و به ترتیب دست

 .صمیمیت تا ابد _



         

www.taakroman.ir 

 
 رمان درخشش ماه در سایه انتقام 

  کاربر انجمن تک رمانهدیه صفایی  

  
   

 
277 

 

 .و بعد همزمان با هم زیر خنده زدیم

شوهرهامون کنارمون اومدن و آروم دستشون رو دور ک*م*رمون حلقه کردن. آشوب خندید 

 :و گفت

 مون باند تشکیل دادن؟هامون یکی شدن و بر علیهها، دیدید آخر خانومای بابا داداش _

به خنده کردیم. کلی از افراد هایکا و آراد و چنان با لحن دردمندی گفت که همه بلند شروع 

زمان کایان از جمله هرمان توی جشنمون بودن وحاال همه شروع به خندیدن کرده بودن و هم

دیدن. ی رئیس هاشون رو میتعجب هم کرده بودن؛ چون برای اولین بار بود که این روی تازه

 :آروم رو به جانان گفتم

 جانان؟ _

 بله آیسل جان؟ _

 .شیبرام داستانت رو تعریف کن، اگر ناراحت نمی_ 

 .خندید

م هستم. داستان من خیلی عجیب و پر از معما نه بابا، من عشقم رو مدیون همین گذشته _

 .بود

 .کنممطمئن باش که حتما گوش می _

 

*** 

شرایطی خونید، واقعا اگر رویایی دارید باید تحت هر سخن نویسنده: ممنون که رمانم رو می

 .براش بجنگید و ناامید نشید

 .ها با خودم جنگیدم تا شجاعتش رو پیدا کنم که دست به قلم ببرم و بنویسممنم سال

واقعا باید تشکر کنم از پدر و مادر عزیزم که امید دادن و دوستای خوبم که همیشه تشویقم 

 .کنن تا انجامش بدممی
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 پایان

 .یا حق

گردباد جنایت و حقایق در حال تایپه که داستان عجیب و پر از معمای جلد دوم این رمان با نام 

 .کشهجانان و کایان رو به قلم می

 .دوستتون دارم

1399/9/1 

 بامداد 2:52ساعت 
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این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است.هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی 

 .دارد

 .به سایت تک رمان مراجعه کنید برای منتشر کردن آثار خود
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