
 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم



 

 

 
 شـناسـنـامـه اثـر  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 : نویسنده

 ( کوزهرا وحیدی ن)

 : نام اثر

 ( گمشده )جلد اول()

 : نوع اثر 

 ()رمان

 : سطح اثر

 (طالیی)

  

 

 : ژانر اثر

 (ماجراجویی)

 : تعداد صفحات

 (دویست و دوازده)

 : اختصاصی بودن اثر 

 ( بله)

 : حقوق اثر
 (تمامی حقوق این اثر نزد رمانیک محفوظ است.)

 اثر: اطالعات 

 

 اثر: لینک های 

 

 
 : لینک تاپیک اثر در انجمن

 )کلیک کنید(

 : لینک نمایه نویسنده

 )کلیک کنید(

 : انجمن رمانیک لینک 

 )کلیک کنید(

 : لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(

 آثار تایپ 

https://romanik.ir/forums/threads/7349
https://romanik.ir/forums/members/zahra-v-n.1249/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/forums/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.23/
https://romanik.ir/forums/forums/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.23/
https://romanik.ir/forums/forums/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.23/


 

 

 
 معرفی تیم اجرایی اثر  2

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تیم اجرایی اثر: 

 

 : طراح جلد

 ( نادیا بیرامی)

 : کپیست

(S O-O M ) 

 ویراستار: 

 (رمانیک یشکادر ویرا)

 : منتقد

 ( ا حسینیت آرمی)



 

 

 
3 

 زهرا وحیدی نکو  |گمشده )جلد اول(

 
 : خالصه

 . چیز خیلی سریع اتفاق افتادهمه 

 ! گیری شوی و فردا اسلحه به دست می یک شب با یک عابر مرموز آشنا می 

 .  ...کنی؛ اما شاید چیزی فراتر از درک کردن شوی که مرگ را در آن درک می وارد جنگی می 

 ! کنیو دل لمس می  مرگ را با جان 

 *** 

 : مقدمه

 ! دانستگمشده بود و حتی خودش هم این را نمی

  اش برگرداند، جایگاهی کهطور شود؛ اما عاقبت تقدیر او را به جایگاه واقعی اش این قرار نبود زندگی

 . خواست؛ ولی در آخر تسلیم سرنوشت بی ثباتش شدهرگز آن را نمی 

 *** 

 عابر خوشتیپ  :یک فصل 

 .کردندهای برف مانند خرده شیشه به پوست نفوذ می هوا بسیار سرد شده بود و دانه

شان را ببیند؛ اما دیگر رفت  اش پوشاند و گردن کشید تا بلکه ماشین آوا خودش را بیشتر در شال پشمی

 . گذشتشد و تک و توک ماشینی می مدی دیده نمی و آ

ای نشست و به باغ  گوشه  .حس شده بودندهایش بیخوردند و دست هایش از سرما به هم می دندان

 . ها هم رفته بودندهایش خاموش شده و تمام مهمانخانواده اسکات نگاهی انداخت که حاال تمام چراغ 

جا باشند،  قرار بود ساعت ده این  .دادو دو دقیقه را نشان می به ساعتش نگاهی انداخت، ساعت ده و سی  

هایش که به سمت باال  آوا خودش را بغل کرد و به بخار نفس   ؟قدر دیر کرده بودندپس چرا آن 

 . دانستدلش آشوب بود؛ اما دلیلش را نمی .رفتند نگاه کرد می 

 : ناگهان صدایی درست از پشت سرش گفت 

 ؟ نه هوا خیلی سرد شده، مگه  -

سالی بود که کاپشن چرمی به تن  مرد میان  .رویش ایستاده بود زل زدآوا از جا پرید و به مردی که روبه 

رسید؛ اما چیزی که او  داشت و موهایش را به دقت به سمت عقب شانه زده بود و خیلی شیک به نظر می
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 .رد کعیب و نقصش بود که گوشه لبش خودنمایی می کرد لبخند بیرا ترسناک می 

 : آوا سعی کرد لرزش صدایش را مخفی کند

 ؟ تو کی هستی -

 : گذاشت گفت های مرواریدیش را به نمایش می مرد با همان لبخندی که دندان

 ! یک عابر خوشتیپ -

 . و بعد ریز ریز خندید

 . آمددار نمیآوا اصالً حس خوبی به این مرد نداشت و این موضوع اصالً به نظرش خنده

 : خوشتیپ دستش را به طرف گوشش برد و گفت  مرد یا همان عابر

 ! حاال -

کرد لرزش صدایش را مخفی  آوا کمی لرزید؛ اما این لرز ربطی به سرما نداشت حاال دیگر سعی نمی 

 : کند

 ؟ با کی بودی -

 : مرد نیشخند زد و گفت 

 ! با همکاران -

ان ضربه محکمی از پشت  خواست فرار کند که ناگهترس مانند عنکبوت از ستون فقراتش باال خزید، می 

 . به سرش برخورد کرد

ها افتاد و  جا روی برف هایش سیاه و تاریک شد و بعد همان آوا کمی تلو تلو خورد و دنیا جلوی چشم

 . هوش شد بی 

 *** 

 ها مهمانی اسکات   :دو فصل 

 (ساعت دوازده ظهر- سیزده و نیم ساعت قبل )

 .دزویی و امیلی ورجه وروجه کنان به سمت میز آوا آمدن 

 ؟ تو هم میای دیگه مگه نه :زویی

 : رسیدند نگاه کرد و گفتها که خیلی خوشحال به نظر می آوا سرش را از روی کتابش برداشت و به آن 

 . دونم باید به پدر و مادرم بگم نمی -
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 : توجهی تکان داد و گفتامیلی دستش را با بی 

 ... که یک تولد ساده نیست حتماً باید بیای این  -

 : امیلی را قطع کرد و گفت  زویی حرف

های  ها و دوست و آشنا راست میگه به خاطر رونمایی از کتاب جدید خانم اسکات کلی از نویسنده  -

 . خانم و آقای اسکات هم میان، قراره یه مهمونی بزرگ و تجمالتی بشه

یبایی مهمانی  داد تا وسعت و ز هایش را در هوا تکان می ها را میزد، هم زمان دست زویی وقتی این حرف 

 . را هم نشان دهد 

 : های او اضافه کرد امیلی در ادامه حرف 

 . های کالس هم دعوت شدن، تو هم یک کارت دعوت داری تازه همه بچه  -

 : زویی یک کارت سفید رنگ که با کلی اکلیل تزیین شده بود را روی میز جلوی آوا گذاشت و گفت

 ؟ پس تو هم میای درسته -

شدند تا کاری را انجام دهند تا  ای جز قبول کردن نداشت، وقتی زویی و امیلی دست به کار می آوا چاره 

 . دانستندداشتند، این را همه می شدند دست بر نمیموفق نمی

 : آوا آهی کشید و گفت 

 . باشه میام -

 :زویی و امیلی هم زمان گفتند

 ! حاال شد -

 .و بعد به سرعت دور شدند

 *** 

ها  د از زنگ آخر مدرسه به سرعت به راه افتاده بود تا به خانه برسد، چون امشب بعد از مدت آوا بع

ها برای شام بیرون بروند  آمد آن قرار بود سه تایی برای شام به بیرون بروند و چون خیلی کم پیش می 

جا برود و  به آن  ها مجبور بود اولامشب برایشان شب مهمی بود؛ اما حاال با این مهمانی اجباری اسکات 

 . بعد به قرار سه نفرشان برسد

هایش  گذشت و با پوتین طور که از جاده بزرگ که دو طرفش را درختان بلندی پر کرده بود می همان 

کرد، به پدر و مادرش فکر کرد که به خاطر کمبود پول مجبور بودند اضافه  ها را به اطراف پرت میبرف 

شاید زیاد درست   . های دیگر بربیایندنند از پس مخارج اجاره و خرج کاری کنند و زحمت بکشند که بتوا
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 . نبود شام را بیرون بخورند تا پولشان را هدر دهند

تر بودند، هم پولشان را پس انداز خوردند، هم خوشحال اگر مثل همیشه یک غذای ساده؛ اما دور هم می 

کاری کند که تمام روزهایی را که به  دانست که پدرش تصمیم گرفته امشب کرده بودند؛ اما خوب می 

 .سختی گذارنده بودند جبران کند و کاری کند که کلی خوش بگذرانند

این جاده   .کردند نگاه کرد ها نشسته و جیک جیک می سرش را باال آورد و به پرندگانی که روی درخت 

ها نشان  ر فیلمهایی بود که همیشه دجا شبیه به جاده خاکی را خیلی دوست داشت، به نظرش این 

 . دهندمی 

 . ها هم ریخته بودندهای درخت جاده کالً با برف پوشیده شده بود و تمام برگ 

 . پا تند کرد تا زودتر به خانه برسد 

ها را دو تا یکی باال رفت تا به طبقه دوم  پله  .وقتی به آپارتمانشان رسید کلیدش را درآورد و وارد شد

 . ول نکشید که مادرش در را باز کردچند دقیقه بیشتر ط .رسید و در زد

 : اش زد و گفت ای به گونه ه *س *و *وقتی مادرش در را باز کرد آوا به بغلش پرید و ب 

 ! سالم به مامان گلم -

 : مادرش خندید و گفت

 ؟ سالم عزیزم، امروز چطور بود -

 : رفت گفتطور که به سمت اتاقش می آوا همان 

 . هامهشدم، تولد یکی از دوست   راستی من به یک مهمونی دعوت !عالی -

 ؟ حاال کی هست !خب، چه خوب -

 . کردهایش را عوض کرد و به آشپزخانه رفت، مادرش داشت غذا را حاضر می آوا لباس 

 . رانا اسکات همون دختر پولدارِ مدرسه، احتماالً می شناسینش  -

 :مادرش لبخندی زد و گفت 

 ؟ شناسم، زمان مهمونی کی هستالبته که می  -

 . شه و تقریباً تا ساعت ده ادامه دارهاز ساعت هشت شروع می -

خیلی خوب باید با پدرت هم حرف بزنم؛ ولی بهتره تو واسه امشب حاضر شی که هم یک مهمونی   -

 . داری، هم یک قراره کوچولو شام

 . اش گرفتآوا هم خنده   .و بعد ریز ریز خندید
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 ؟ جا چه خبرههی این  -

 . ها نگاه می کردش را دید که جلوی در ایستاده بود و به آن آوا به سرعت برگشت و پدر

 . کس متوجه نشده بود قدر بی سر و صدا آمده بود که هیچ پدرش آن 

 : آوا لبخند زد و گفت 

 ! سالم، خسته نباشید -

 : مادرش هم به سمت پدرش رفت و گفت

 ! خبرهای خوب -

 : و بعد کت قدیمی پدر را گرفت و گفت 

 .رو عوض کنی که ناهار بخوریم هات بهتره بری لباس  -

 : رفت گفتطور که به سمت اتاق می پدر همان 

 . ها جواب من رو ندادینولی یادتون باشه  -

 . آوا ریز ریز خندید و به مادرش کمک کرد که میز را بچیند

مادر بعد از کمی صحبت    .که میز را چیدند همه دور میز نشستند و شروع به خوردن کردندبعد از این 

های محترمی هستند  ن در مورد کار بحث را به مهمانی امشب کشاند و گفت که خانواده اسکات آدمکرد

 . و امشب مهمانی دارند و آوا به این مهمانی دعوت شده است

 . تونی ساعت هشت برسونشاگه می  -

 : پدر رو به آوا سری تکان داد و گفت

 . دمون هم برسیمباشه پس ساعت ده هم میایم دنبالت که به قرار شام خو -

 . آوا لبخند زد و سرش را تکان داد

 *** 

ای به تن کرده بود که کنار  پیراهن سفید ساده  .آوا جلوی آیینه ایستاده بود و در حال آماده شدن بود 

های ساده سفیدش را به پا کرد و موهای  کمرش پاپیونی کوچک سیاه و سفید داشت و بعد صندل

 . ها بدهد شانه زد و روی صورتش ریختکه مدلی به آن سیاهش را بدون این 

 . نه خیره شد، از نظرش سادگی و آراستگی همیشه رمز موفقیت در زیبایی بود به خودش در آیی

 : مادرش صدایش زد

 . آوا عزیزم عجله کن  -
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 : اش را برداشت و گفتآوا سریع پالتو و شال پشمی

 . من حاضرم -

 . و از اتاقش بیرون رفت

 : پدرش گفت

 ! به به چه خانم خوشگلی  -

 : پوشید و گفت آوا خجالت زده لبخندی زد و پالتویش را

 ؟ بریم -

پدرش با سر تأیید کرد بعد هر دو با مادر خداحافظی کردند و به طبقه پایین رفتند تا سوار ماشین  

ها یک ماشین زیتونی رنگ قراضه بود که تقریباً همه جایش قر شده و زنگ زده بود و  ماشین آن   .شوند

 .شدخراشی باز و بسته می درهایش با صدای قژقژ گوش 

 . ارت دعوت را به پدرش داد که آدرس را گم نکندآوا ک

های برفی  طور که تلق و تلوق کنان از خیابان همان  ! شد و کمی هم سردترهوا کم کم تاریک می 

های زیادی از کنارشان به سرعت رد می شدند و افراد زیادی  ماشین  .گذشتند آوا به بیرون خیره شد می 

 . ردند و هر کدام سعی می کردند زودتر به مقصد برسندکهای گرم حرکت می هم با چتر و پالتو 

ها معلوم شد که رفت و آمد بسیاری هم  ای پهن پیچید و بعد باغ و خانه بزرگ اسکات پدرش به کوچه 

به پارکینگ    .دانستها را نمی تر آن های مدل باال که آوا اسم نصف بیش ماشین  .شددر آن دیده می 

شدند و به سمت  ها پیاده می ها و مردهای شیک پوشی از ماشین نو ز ها رفت و آمد می کردند اسکات 

 . رفتندخانه می 

پدرش هم پیاده   .آوا از ماشین پیاده شد و پالتویش را صاف و صوف کرد تا کمی زیباتر به نظر برسد

 : شد و گفت 

 ! ایهواو عجب خونه  -

 : بعد رو به آوا کرد و گفت 

 . وخب از این به بعدش با توئه، بر -

جا کامالً شیک و محترم  های این ی مهمان همه  .آوا آب دهانش را قورت داد، کمی استرس گرفته بود 

دانند که چطور باید  اند و خوب می ها شرکت کرده جور مهمانی بودند و مشخص بود که بارها در این 

دانست  رای همین نمی دید، برفتار کنند؛ اما این اولین بار بود که آوا همچین مهمانی را از نزدیک می 
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 . ها شودها سوژه بچه خواست با یک اشتباه کوچک ماه دلش نمی . چطور باید رفتار کند

 : پدرش که انگار ذهنش را خوانده بود گفت 

حاال برو   .کنی نگران نباش مشکلی پیش نمیاد تو دختر عاقلی هستی، مطمئنم کامالً درست رفتار می  -

 ! دیگه

 ؟ ا در ورودی بیایننمیشه شما هم با من ت :آوا

گفت تو که دیگه بچه نیستی چهارده سالته، برو  پدرش نگاه عاقل اندرسهیفی به او کرد که انگار می 

 ! دیگه

 : آوا قیافه مظلومی به خود گرفت و گفت 

 ! جالطفاً فقط تا همون  -

 :پدرش نفسی کشید و گفت 

 . خیلی خوب، بریم -

شد و هر دو به سمت در ورودی که بیشتر شبیه    آوا که موفق شده بود پدرش را راضی کندخوشحال 

جا مردی خوشتیپ با کت و شلوار مشکی براق ایستاده بود که کارت  آن   .دروازه قصر سلطنتی بود رفتند

ها به در رسیدند مرد با  وقتی آن  .گفت ها خوش آمد می کرد و به آن ها را بررسی می دعوت میهمان 

 :رویی و مودبانه گفت خوش 

 ! آمدید، کارت دعوتتون لطفاً  خیلی خوش -

 : آوا کارتش را به مرد داد و آن هم بعد از بررسی کوتاه کارت را به آوا داد و گفت

 . دوشیزه پارکر بسیار خوش آمدید لطفاً بفرمایید  -

جوری صدا نزده و با او مانند یک خانم جوان رفتار  آوا کمی تعجب کرد چون تا به حال کسی او را این 

 . نکرده بود

 : درش با خنده گفتپ

 ! خب دوشیزه پارکر بهتون خوش بگذره -

 : آوا خندید و گفت

 .طوربه شما هم همین  -

 : پدرش قیافه ناراحتی به خود گرفت و گفت

 ! جاستها اینفعالً که همه خوشی  -
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 . و بعد هر دو خندیدند

رفت و برای آوا   پدرش به سمت ماشین رفت و بعد از کلی کلنجار با آن روشنش کرد و تلق تلوق کنان

 . دست تکان داد

  .آوا هم دست تکان داد و ایستاد تا ماشین پدرش دور شود بعد وارد شد و از حیرت دهانش باز ماند

 .جا نه تنها شبیه قصر بود بلکه از قصر هم زیباتر بودآن 

را به   شاندرخشیدند و نور و گرمای های قرمز و نارنجی می های آتش در گوشه و کنار با شعله مشعل 

 . کردنداطراف پخش می 

در   .کردندزدند و فضا را زیباتر می های آب از آن باال می در وسط باغ حوض بزرگی قرار داشت که فواره

دو طرف باغ میزهای بزرگی بود که با انواع و اقسام غذاها و دسرهای رنگا رنگ تزیین شده بودند و  

شان چشمک  های ای رنگی تزیین شده بود که رنگ هها با چراغ ها را آب می کردند و روی درخت دل

تر  های دیگری که در گوشه و کنار باغ قرار داشت و فضا را نورانی کرد و البته چراغزنان تغییر می 

ها دو به دو و یا چند نفری دورهم جمع شده  میهمان  .شدکرد و آهنگ مالیمی در پس زمینه پخش می می 

آوا حس کرد در این    .ها بودندها در حال پذیرایی از آن خدمت پیش  خندیدند وگفتند و می بودند و می 

میهمانی به این بزرگی او خیلی تنهاست که درست در همان لحظه امیلی را از دور دید که به سمتش می  

 . دوید و دست تکان می داد

 : وقتی به آوا رسید نفس نفس زنان گفت

 . جا جعماًها اون باالخره اومدی، بیا بریم اون طرف بیشتر بچه  -

جا هم درست مانند ورودی باغ پر از  این  .آوا سر تکان داد و به همراه امیلی به آن طرف باغ رفت

ها را به عهده داشتند و پرتوهای  های آتش بود که وظیفه گرم کردن میهمان های رنگی و مشعل چراغ

ها در این طرف باغ بود خانه که ارتفاع بسیار  ورودی خود خانه اسکات  .انداختندی نور را به اطراف م

درون خانه هم جنب و جوشی به   .زدهای مرمر سفید ساخته شده بود و برق می بلندی داشت با سنگ 

های میوه  شان از ظرف های ها، خدمتکارها در رفت و آمد بودند و دست خدمت تمام پیش   .خوردچشم می 

 . پر بود های گوناگون  ه و ژل

ها پالتویش را در آورد و موهایش را مرتب کرد و بعد به همراه امیلی به  های میهمانآوا در یکی از سالن 

های پف دار و کت و شلوارهای براق  های رسمی و پیراهن ها لباس ی آن ها رفتند که همه سمت جمع بچه 

 . کرد؛ اما زیاد توجهی نکرددگی می ها احساس ساآوا کمی در برابر آن  . به تن داشتند
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ها  آوا و امیلی هم به آن   .رسید همه درگیر بحث مهمی هستند و دور رانا جمع شده بودندبه نظر می 

 . پیوستند

 : شان دوید و گفت ها به سمت زویی به محض دیدن آن 

 !گذرهجا، کلی خوش می آوت خوشحالم که اومدی این  -

 : آوا لبخند زد و گفت 

 . طورین من هم هم  -

امیلی   .دار شلوغی به تن کرده بود و موهایش را شبیه گل پشت سرش جمع کرده بودزویی پیراهن گل 

ها همیشه بهترین  خب هردوی آن .هم پیراهن توردار آبی رنگی پوشیده و موهایش را فر کرده بود 

 . پوشیدند و خوب بلد بودند چطور ظاهر زیبایی داشته باشندها را می لباس 

  . ها ایستاده بود نگاه کرد، او امشب از تمام دخترهای این جمع زیباتر شده بودرانا که وسط بچه  آوا به

دار صورتی رنگی پوشیده بود و موهای طالیی رنگش را به شکل یک پاپیون بزرگ بسته بود  پیراهن پف 

 . زدو حسابی برق می 

شان کنار بزنند تا به  چند نفر را از سر راه البته مجبور شدند . آوا همراه زویی و امیلی به سمت رانا رفتند

 : آوا سعی کرد خیلی مودب به نظر برسد و با لبخند زیبایی گفت  .رانا برسند

 ! سالم رانا، از دیدنت خوشحالم -

 : زد نگاهی به او انداخت و با لبخند مغروری گفتهایش حرف می رانا که داشت با دوست 

 ؟طور، امم شمامن هم همین  -

کند او را به یاد ندارد، مگرنه چطور ممکن بود  ن بود او خودش را به آن راه زده و وانمود میآوا مطمئ

 . ها توی یک کالس بودندفراموش کند آن 

 : آوا سعی کرد خودش را کنترل و لحن مودبش را حفظ کند

 .آوا هستم، آوا پارکر ما با هم توی یک کالس هستیم -

 : بعد از چند دقیقه گفت کند و رانا وانمود کرد دارد فکر می

 ! آهان تازه یادم اومد، خوشحالم که دعوتم رو پذیرفتی و اومدی -

 : آوا لبخند زورکی زد و گفت

 . به هر حال تولدت رو تبریک میگم -

 . مچکرم آوا -
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 . هایش شدو بعد بدون اعتنا به او مشغول صحبت با دوست 

همیشه از این بچه   .تا دیگر چشمش به او نیفتدها را رفت آوا هم از او دور شد و به طرف میز خوراکی 

های  کردند که انگار همه زیر دست هاست و جوری رفتار می کردند دنیا برای آن پولدارها که فکر می 

 . آمدها هست بدش می آن 

آوا چیز زیادی برنداشت، فقط   .های روی میز بردارندامیلی و زویی هم به دنبال او آمدند تا از خوراکی 

امیلی   .ها را بخورد ای نشست تا آن کیک شکالتی و کمی بیسکوئیت عسلی برداشت و گوشه  یک تکه

 : کرد کنارش نشست و با دهان پر از بیسکوئیت گفتطور که از رانا تعریف می همان 

 . انها خانوادگی شبیه خاندان سلطنتی حاال مادرش رو ندیدی، اون -

 : زویی هم در تایید حرف او گفت 

 ! اسدهفوق العا -

رانی در این لحظه صدای موسیقی کمتر شد و صدای خانم اسکات که روی صحنه رفته بود تا کمی سخن 

 . کند به گوش رسید

جا جمع شده  ها از کوچک به بزرگ آن آوا و امیلی و زویی به طرف صحنه رفتند که حاال همه میهمان 

 . رانی خانم اسکات را بشنوندبودند تا سخن 

 : گفتت هر دو روی صحنه ایستاده بودند و خانم اسکات پشت میکروفن بود و می خانم و آقای اسکا

کنم و اوقات خوشی رو  های گرامی که لطف کردند و دعوت ما رو پذیرفتند، تشکر می از تمام میهمان  -

 . مندم و امیدوارم بهتون کلی خوش بگذرهشان آرزوجا برای در این 

 . وع به تشویق کردن، کردند و بعضی هم سوت زدندها با هم شردر این لحظه تمام مهمان 

 : خانم اسکات دستش را باال آورد تا همه را ساکت کند و بعد ادامه داد

 ! ترین دخترم راناو امشب این میهمانی دو دلیل مهم داره اولیش تولد عزیزترین و تک دونه  -

 : و میکروفن را از او گرفت و گفتها دوباره تشویق کردند و رانا به روی صحنه کنار مادرش رفت  مهمان 

 . جا اومدیدبینم و ممنونم که به خاطر تولد من به این جا می خیلی خوشحالم که شماها رو این  -

 : و بعد دوباره خانم اسکات میکروفن را گرفت

 .مچکرم رانا و دلیل دوم چاپ جدیدترین کتاب من به نام سرنوشت زندگی من  -

 ! تشویق و هورا

رانی ها سخن خانم اسکات مانند معلم ؟اش سر رفت، این دیگر چه مسخره بازی بود له آوا کم کم حوص
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 . کشیدندزدند و هورا می شدند و مدام دست می ها جو گیر می کرد و بقیه هم مثل بچه کودکستانی می 

ر او  زدند به طوری که انگاپریدند و دست می امیلی و زویی هم با هر صحبت خانم اسکات باال و پایین می 

 . های دنیاست یک خواننده معروف است و در حال اجرای یکی از بهترین موسیقی 

رانی خانم اسکات آقای اسکات هم چند جمله در مورد کتاب حرف زد و در آخر گفت که  بعد از سخن 

 . امیدوار است به همه خوش بگذرد و حاال قرار است چند شعبده بازی را با هم تماشا کنند

های بلند بر روی سرشان وارد صحنه شدند و شروع به چرخاندن  های چرم مشکی و کاله چند مرد با کت 

های دیگر وسایلی را غیب و  شان کردند، بعد هم مانند تمام شعبده باز های رنگی کوچک در دست توپ

 . کردندبعد ظاهر می 

شان سرگرم کردند که دوباره آقای اسکات بر  های ها و توپها را با کارت تقریباً بیست دقیقه مهمان 

 : روی صحنه رفت و گفت

 . ترین بخش مراسم شروع میشه کنم و حاال مهمبازهای عزیزمون تشکر می  من از شعبده  -

 . بازها تعظیم کردند و رفتند  شعبده 

ها را  ها را روی میزها چیدند و مهمان ها وارد شدند و آن کی های خوراها با ظرف خدمت بعد پیش 

 . ها بنشینند رهنمایی کردند تا روی صندلی

ها را  هایش را پر کرد تا آن های دیگر نشست و بشقاب خوراکی آوا هم کنار امیلی و زویی پیش بچه 

 . بخورد

زده به یک نفر چشم دوخته   ها باال گرفت و تمام دخترها هیجاندر همان لحظه یک دفعه صدای پچ پچ 

 .شدندمرگ می  بودند، حتی امیلی و زویی هم از خوشحالی داشتند ذوق

 .خندیدشان را دنبال کرد و پسری را دید که کنار دو تا از دوستایش ایستاده بود و می آوا نگاه 

و موهای  خوانی داشت، پوشیده رسید کتی طوسی رنگ که با چشم هایش هم همبه نظر بچه پولدار می 

رسید تمام  هایش هم دست کمی از او نداشتند؛ اما به نظر می  دوست   .اش را به دقت شانه زده بودمشکی 

 . ها رو به اوستتوجه 

 .ها باال گرفته بودندحاال پچ پچ 

 ! وای چقدر خوشتیپه -

 ! باورم نمیشه -

 ؟ واقعاً خودشه _
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 : د با حیرت گفتامیلی هم که تقریباً از جایش بلند شده بو

 ! آدلی جونز، وای خدای من -

 ؟طور همه دخترها را حیران کرده بودآوا گیج شده بود مگر این پسر که بود که این 

 : خورد گفتطور که کیکش را می آوا همان 

 ؟ حاال مگه کی هست این آدلی جونز -

 ؟ چی -

 : زویی که معلوم بود کم مانده تا پس بیفتد گفت

 ! اسهای مدرسه ترین و پولدارترین بچه اون یکی از معروف  ؟ شچطور ممکنه نشناسی -

 : هایش را باال انداخت و گفتآوا شانه 

 .کنمجور چیزها نمی خب چون من زیاد توجهی به این  -

 : امیلی که چندشش شده بود به او اشاره کرد و گفت 

 ؟ کامالً مشخصه -

که به خودش نگاه کرد، دید تمام دست و   کند؛ اما بعدآوا اول نفهمید امیلی به چه چیزی اشاره می 

 . صورتش را با شکالت یکی کرده

 : آوا برای دفاع از خودش گفت

اش رو بهتر  طوری مزه به نظرم این  . خورمجوری میبه خاطر اون نیست، من کالً کیک رو همین  -

 . تونی حس کنیمی 

 : امیلی که معلوم بود حرفش را باور نکرده گفت

 ! آها، متوجهم -

شد، رانا را دید که دوان  طور که از کنار آدلی رد می همان .بلند شد تا کنار حوض دستش را بشویید  آوا

 . هایش بودـب *آید و لبخند پت پهنی هم روی لـدوان به سمت آدلی می 

بختانه آنقدر  خوش  . هایش را در حدقه چرخاند و لبه حوض نشست تا دستش را بشوییدآوا چشم 

 . کردنا جمع بود که کسی توجهی به او نمیها به آدلی و راحواس 

توانست  برای همین آوا می  . هایش ایستاده بودند، فاصله چندانی نبودجا تا جایی که آدلی و دوست از این

 . شان را بشنودبه خوبی صدای 

 . خیلی خوشحالم که اومدی آدلی -
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 : بعد قیافه ناراحتی به خود گرفت و گفت 

 ! رسیدم نیای تمی ؟ قدر دیر کردیچرا این  -

رفت و  مشخص بود که آدلی فقط تالش می کند مودبانه رفتار کند، مگرنه احتماالً بدون توجه به رانا می 

 : ای زد و گفتبرای همین لبخند دوستانه   .کردحتی نگاهش هم نمی 

 . من هم مچکرم که دعوتم کردی -

 :هایش خیره شد و با همان لبخندش گفت رانا به کفش 

 ! ونستم دعوتت نکنمتآخه چطور می  -

های  خورد، برای همین بلند شد که برود که یک دفعه یکی از دوست آوا کم کم داشت حالش به هم می 

 . آدلی از پشت به او خورد و آوا توی آب سرد حوض افتاد

 . هایش پر آب شد و از مغز تا استخوانش یخ کرد گلو بینی و گوش 

هایش  آوا که چشم  .از آب سرد بیرون کشید  در همان لحظه دستی وارد آب شد و دست آوا را

 : گفتندشنید که می دید؛ اما صداهای دور اطرافش را می سوخت جایی را درست نمیمی 

 ! وای خدا چه قشنگ -

 . اون نجاتش داد، آدلی نجاتش داد -

 .  ...اش کرد که آوا نگاهی به ناجی 

 ؟دادوای خدا از بین این همه آدم حتماً باید آدلی نجاتش می

 . حس شده بودو پاهایش کامالً بی  لرزید و دست آوا از سرما می 

 : آدلی ژاکت بافت سفید رنگی را به دورش انداخت و گفت

 . هوا خیلی سرده بهتره خودت رو خشک کنی  -

 : آوا نگاهی به آدلی کرد و آرام گفت 

 . ممنون -

 : آدلی سرش را تکان داد و گفت

 . یر الکسی بود که توی آب افتادینباید از من تشکر کنی به هر حال تقص  -

وقتی داشت از کنار   .آوا سرش را تکان داد و از کنار آدلی رد شد و ژاکت را بیشتر دور خودش پیچید

آوا نگاهش    .اش کندخواست خفه گذشت رانا را دید که جوری به او خیره شده بود که انگار می آدلی می 

هایی که روی او قفل شده بود، روی  جه به نگاهرا از او دزدید و به سمت میزش رفت و بدون تو
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 . اش نشست و به ظرف کیکش خیره شدصندلی

ها دیگر در حال خوش گذرانی بودند و  اند، میهمان ها را در زمان متوقف کرده ها که انگار آن به جز بچه 

 .خوردندحسابی می 

دادند؛ اما آوا دیگر گوش  ر می کم کم همه به جنب و جوش افتادند و در مورد اتفاق چند دقیقه پیش نظ

ها قرار نگیرد؛ اما حاال به لطف  از اول مهمانی سعی کرده بود کار اشتباهی نکند که سوژه بچه  .کردنمی

داد ها باید جواب پس می الکسی پسری که او را در آب حوض انداخته بود و ناجی جذاب و معروفش ماه 

 ! که چیزی بین او و آدلی نیست

 : شست و گفتامیلی کنارش ن

که توی آب افتادی به سمتت دوید و  تو که توی آب بودی ندیدی آدلی به محض این  !وای خدای من  -

 . از آب بیرونت کشید 

 : زویی هم اضافه کرد

 ! اون خیلی مهربونه . بعد هم اون ژاکت رو دورت پیچید -

مثالً اگر یک روز او و    کردند، هایش خیلی ممنون بود که در هر شرایطی به آدلی فکر می آوا از دوست 

گویند دیدی آدلی  آدلی در گیر یک ماجرای پلیسی بشوند و آوا با ضرب گلوله بمیرد باز هم همه می

 . چقدر شجاعه جلوشون وایستاد

 : آوا گفت

 . من میرم آماده بشم و دیگه باید برم -

گشت و ژاکت را به او داد و  دفعه به یاد ژاکت آدلی افتاد و به سمت امیلی برو بلند شد که برود؛ اما یک 

 : گفت

 . این رو بده به آدلی و از طرف من ازش تشکر کن -

 . که منتظر جواب او بماند رفتبعد هم بدون این 

 *** 

  .آوا بدون توجه به پیراهنش که خیس شده بود و به تنش چسبیده بود پالتویش را پوشید و بیرون رفت 

رفتند آوا هم خیلی سریع برای خداحافظی پیش  تند می ها داشهای ده بود و تمام مهمان ساعت نزدیک 

 : خانم اسکات رفت و گفت

 ؟ خانم اسکات -



 

 

 
17 

 زهرا وحیدی نکو  |گمشده )جلد اول(

 
 : خانم اسکات برگشت و به او نگاه کرد و با حالت پرسشی گفت

 ؟ بله -

 .کالسی رانامن آوا هستم هم  -

 : خانم اسکات لبخندی زد و گفت

 ؟ همون دختری که توی آب افتاد -

 : آوا لبخند زورکی زد و گفت  .شدود پخش می که خبرها خیلی ز مثل این 

 . البته تقصیر من نبود؛ اما خب مهم نیست -

 . درسته عزیزم اتفاقه دیگه پیش میاد، البته خوب شد آدلی کمکت کرد  -

 : آوا سریع سر تکان داد و گفت

 . بله ممنون، من دیگه دارم میرم، مچکرم از دعوتتون -

 . کنم عزیزمخواهش می  -

آوا به در که رسید،   .شدنددور شد و به سمت در رفت که حاال همه داشتند از آن خارج می آوا به سرعت 

 : بار گفتگفت، این مردی که اول مهمانی به همه خوش آمد می 

 . ممنون که تشریف آوردین، به سالمت  -

 : طور که سرش پایین بود گفت آوا همان 

 . ممنون -

 . خل باغ بودجا خیلی سردتر از داهوای این   .و بیرون رفت 

تازه    .توانست نفس بکشدحاال راحت می  .پالتویش را سفت به خود پیچید و منتظر پدر و مادرش شد

 . متوجه شده بود که در باغ چقدر معذب بود 

 . آمدنددر همان لحظه زویی را دید که با پدرش به سمت او می 

 ؟ خوای با ما بیایآوا می   :زویی

 : آوا به پدر زویی سالم داد و گفت 

 . نه پدر و مادرم قراره بیان دنبالم -

 . باشه، پس فعالً  -

آوا تا پایان خیابان   .حاال دیگر همه تقریباً رفته بودند .ها دور شدندآوا برای زویی دست تکان داد و آن 

 . رفت و منتظر پدر و مادرش شد تا بیایند و شادی امشب را شروع کنند
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 *** 

 زندان آهنی  :فصل سه 

سیاهی    هایشچشم .خوردکرد و گیج می درد کل بدنش را گرفته بود، سرش به شدت زق زق می 

به زحمت از جایش بلند شد و با وجودی که درد داشت، دستش را    .دیدرفت و جایی را درست نمیمی 

 . روی سرش گذاشت و به اطراف خیره شد

هیچ چیز درونش نبود و تمام دور و    .ای، خالی خالی بودیک اتاقک آهنی بود بدون هیچ در و پنجره 

 . اطرافش را دیوارهای آهنی گرفته بودند

آمد آن مرد عجیب و  هوشی یادش می ا کمی تلو تلو خورد و در جایش افتاد تنها چیزی که قبل از بی آو

 .  ...غریب بود و 

هوشش کرده بود و حاال هم که  بعد هم یک نفر با یک چیزی از پشت محکم توی سرش کوبیده و بی 

 . درون یک اتاقک آهنی گرفتار شده بود

 ؟جا آورده بودندمگر او چه کار کرده بود که او را به این  . اک بودهمه چیز به شدت گیج کننده و وحشتن

ی اتاقک  گوشه  .گرفت کرد سرش بیشتر از قبل درد می آوا کامالً گیج بود و هر چقدر بیشتر فکر می 

اش یک خواب  خواست باور کند که همه می  . خواست گریه کندنشست و خودش را بغل کرد، دلش می 

روند تا شام بخورند و خوش  ود و به همراه پدر و مادرش به رستوران می شاست و االن بیدار می 

 . بگذرانند

 . هایش غلتیدند و رو به پایین سر خوردندهایش آرام روی گونه هایش را بست و اشک آوا چشم 

 ! واقعیت داشت

 . خواست فریاد بزند و خودش را خالی کندلرزید دلش میریخت و می آوا هق هق کنان اشک می 

 ؟ جا آورده بودنداصالً چه کسانی او را به این  ؟جا آورده بودندچرا او را به این ؟کجا بود او 

 : اش محکم مشت کوبید و فریاد زد آوا بلند شد به دیوار رو به رویی 

 . کنم کمکم کنیدجا بیرون بیاره، خواهش می یکی من رو از این  -

 : تر به دیوار کوبید و دوباره فریاد زدآوا محکم 

 . جا بیرون بیاریدکنم من رو از این خواهش می  !مک، کمکم کنیدک -

تر از قبل  کرد محکم هایش درد میکه دست صدایش حالت ناتوانی و التماس به خود گرفته بود و با این 

 :کوبید و هق هق کنان گفت 
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 ! لطفاً یکی کمکم کنه -

طور که اشک  همان   .سوختمی  توانست داد بزند، صدایش گرفته بود و گلویش به شدت آوا دیگر نمی 

 . کردزدند و التماس می هایش با ناتوانی به دیوار ضربه می دست  .ریخت رو به پایین سر خورد و افتادمی 

 ! کنمخواهش می !کنمخواهش می کنم یکی بیاد من رو برگردونه خونه، خواهش می  -

اگر کسی قبل از آن اصالً  البته  . شنویدصدایش آنقدر زیر شده بود که جز خودش دیگر کسی نمی

 . شنویدصدایش را می 

 . رفتاش تند تند باال و پایین می ای نشسته بود و سینه آمد فقط گوشه آوا که دیگر صدایش در نمی

هایش را بست و آخرین قطرات  کمی جا به جا شد و سرش را روی زمین سفت و آهنی گذاشت و چشم 

 .اشکش رو به پایین سر خورد

 *** 

 G.Lوهگر :فصل چهار

اول کمی صدای تق تق و بعد صدای گوش خراش کشیده شدن آهن روی هم آمد و دیوار رو به رویی از 

 . هایشان را به کمرشان وصل کرده بودندهم باز شد و دو مرد از آن وارد شدند که اسلحه 

ای خودش را جمع کرد تا  خراش دیوار آهنی بیدار شده بود، گوشه آوا که از صدای قژ قژ گوش 

هایش به شدت  کوبید و دست اش می قلبش مانند پتک به سینه  .ها محافظت کندزخودش در برابر آن ا

 .لرزیدمی 

 : یکی از مردها با صدای محکمی گفت

 . باید دنبال ما بیای، راه بیفت -

 : آمد و حالت لرز و جیغ جیغی داشت گفتآوا آب دهانش را قورت داد و با صدایی که به زور در می 

 ؟ جای چی من رو آوردید این اصالً واسه  ؟برید ن رو کجا می م  ؟کجا -

 : مرد دومی دستش را باال آورد تا جلوی حرف زدن او را بگیرد

 . گیریهات رو می قدر سوال نپرس، فقط دنبال ما بیا خودت بعداً جواب سوال این  -

 . سلحه دارند مخالفت کندها برود؛ اما احتماالً درست نبود با افرادی که اخواست با آن آوا دلش نمی 

 . ترس تمام وجودش را گرفته و باعث شده بود مدام پلک بزند  .به زحمت از جایش بلند شد و ایستاد

مردها او را به جلو هل دادند تا او را بیرون ببرند وقتی از اتاقک آهنی خارج شدند تنها چیزی که دیده  
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 . خورداهی صدای پایی از آن به گوش می شد دو راهرو بلند دراز در دو طرفشان بود که گه گمی 

 . یکی از مردها پارچه سیاه رنگی را روی سرش کشید و او را رو به جلو هل داد

ـرق از پیشانی و گردنش سرازیر شده و موهایش به  *آوا حاال بیشتر از قبل ترسیده بود و قطرات عـ 

ست داده بود و فقط صدای طنین  اش را از دهای بینایی و تا حدی شنوایی حواس  . صورتش چسبیده بود

 . توانست بشنود پاهایشان در راهروها را می

کرد راه  گرفت و دوباره وادارش می خورد؛ اما یکی از مردها او را به سرعت می گاهی اوقات تلو تلو می 

 . برود

 . رفتندپیچیدند و دوباره مستقیم میگذشتند و گاهی هم می طور که از راهروها میهمان 

 .ها در زدکمی صدای پچ پچ آمد و یکی از آن  .ا ایستادند و آوا هم ایستاد بعد مرده

 : صدایی گرم و دوستانه گفت

 . لطفاً بفرمایید  -

 . یکی از مردها پارچه را از روی سرش برداشت و او را به درون اتاق هل داد

ردی در آن  هایش کرد و به اتاق بزرگ که م کرد دستش را سایبان چشمآوا که کمی نور اذیتش می 

 . ایستاده بود نگاه کرد

 : مرد لبخند زد و گفت

 .سالم خانم پارکر بسیار خوش آمدید لطفاً بفرمایید  -

 . و با دستش به صندلی کناری خود اشاره کرد

ها درون یک  کردند و ساعت هوش می آوا از این تغییر رفتار ناگهانی گیج شده بود، اول او را با ضربه بی 

 .”بفرمایید“گفتند زدند و می اش می کردند و حاال هم لبخند میاتاقک آهنی زندانی

 ! همه چیز عجیب بود

 : اش گفت مرد با همان لحن و لبخند دوستانه 

هاتون رو بدم، پس  جا هستم که جواب سوالخیلی گیج شدید؛ اما خب من این بهتون حق میدم احتماالً   -

 . لطفاً بیاید و بنشینید

ترسید؛ اما کاری را که او گفته بود، انجام داد و آرام آرام به سمت صندلی رفت و  آوا هنوز هم می 

 . نشست

 : تر شد و رو به آن دو نفر که جلوی در منتظر بودند گفت لبخند مرد بزرگ 
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 . تونید بریدجا راهنمایی کردید، حاال می ممنونم که خانم پارکر رو تا این  -

 . مردها سرشان را تکان دادند و رفتند

بافت و دو صندلی  آوا به اتاقی که درونش بودند نگاه کرد، چیز زیادی درونش نبود، جز یک فرش دست 

 . ای به پنجره نداشتندعالقه  ها زیادرسید آن به نظر می  .و یک میز در وسط حتی پنجره هم نداشت 

 : نشست گفتطور که می مرد همان 

 . تونی جک هم صدام کنیمن جکسون هستم، می  -

سویشرت گشاد مشکی و    .خوردآوا به جکسون نگاه کرد به نظر سنش بیشتر از بیست و پنج سال نمی

اگر   .زدای می انه قرمز رنگی به تن کرده بود و موهای سیاهش حالت پریشانی داشت و لبخندهای دوست 

 . دید ممکن بود از او خوشش بیایدآوا در یک شرایط دیگر او را می 

 : جکسون به او نگاهی کرد و گفت 

 .ای ندارمتونی با من راحت باشی، الزم نیست بترسی من اسلحه می  -

 . گوییدهایش را به حالت تسلیم باال برد تا نشان دهد که دروغ نمی و دست 

 . توانست خودش را کنترل کند و جلوی زبانش را بگیردبل کمتر شده بود؛ اما نمیآوا ترسش نسبت به ق 

سوم چطور جرعت کردید من رو   ؟جادوم برای چی من رو آوردید این  ؟جا کجاستاول بگو ببینم این  -

 !تونم ازتون شکایت کنم و بندازمتون زنداندونید که می می ؟هوش کنید و بدزدین بی 

که نشان بدهد  ها را بزند؛ اما برای اینانست چطور جرعت کرده این حرف دآوا خودش هم نمی 

 . نترسیده با قیافه طلب کارها به جکسون زل زد

رسید زیاد تحت تأثیر قرار گرفته  واکنش جکسون فقط در حد یک ابرو باال انداختن بود و به نظر نمی

 . باشد 

 !هوم  ؟تر رفتار کنیمخب به نظرم بهتره یکم دوستانه  -

 . آوا بدون حرکت به او خیره شد

 : جکسون سرش را تکان داد و گفت

تونیم  آها، تو فکر کن یه جایی یکم دورتر از شهر خودمونیم و می   ؟خیلی خوب سوال اولت چی بود -

دفاع توی یه شب  که دزدین یک دختر بچه کوچولو بیدر مورد سوال دومت بعداً صحبت کنیم و این 

 !اری ندارهسرد زمستونی احتماالً ک

 . خواست او را خفه کند یا با یک چیزی محکم توی سرش بکوبد و فرار کندآوا دلش می 
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 : اش جدی شد و گفتاحتماالً جکسون هم متوجه نگاه آوا شده بود برای همین قیافه 

 . خواهم که خوب گوش کنی راستش باید جواب سوال دومت رو بدم برای همین ازت می  -

تر شده بود و با  کرد؛ اما حاال نسبت به قبل آرام وز در ته قلبش احساس ترس میکه هن آوا با وجود این 

کرد جکسون  آورد؛ اما حس می شناخت و اصالً از این وضعیت سر در نمی که جکسون را درست نمیاین

 . زندای نمی به او صدمه 

 . اول از همه باید بهت بگم که تو تنها نیستی -

 : دلداریش دهد یا آرامش کند برای همین گفتخواهد کرد او می آوا فکر می 

 ؟ جا چه خبرهای رو بزاری کنار و بگی این های کلیشه ببین بهتره این جمله  -

 . نه منظورم این بود که تو تنها کسی نیستی که دزدیده شده، جز تو حداقل صد بچه دیگه هم بودند -

ین کار کامالً احمقانه بود، این خبر که صد تا  ا ؟دزدیدندآوا گیج شده بود برای چی باید صد تا بچه را می 

 . کردبچه یک دفعه غیب شدن، حسابی سر و صدا می 

 : جکسون ادامه داد

دونه چطور جلوی  کارش رو بلده و می  (ال.جی) G.L ست؛ اما شرکتکنی احمقانه می دونم فکر می  -

 . این دردسر رو بگیره

 ؟رو دزدیدنبرای چی ماها   ؟اما برای چی این کار رو کردن -

 : جکسون نفس عمیقی کشید و گفت

ها تحت نظر بودید و در  که دزدیده بشین تا مدت جاست، شماها قبل از این خب اصل ماجرا همین  -

 . های زیادی شده تا شرایط الزم رو برای پیوستن به گروه داشته باشیدموردتون تحقیق 

 . ردآوهای او سر در نمیآوا سرش را تکان داد اصالً از حرف 

 .  ...من برای چ ؟تر حرف بزنی، من گیج شدم گروه چیهتونی واضح ببین می  -

 .جکسون حرفش را قطع کرد

 . زدم؛ اما بعداً به مرور زمان همه چیز رو متوجه میشیفهمم من هم اولش یکم گیج می می  -

یک زمانی    یعنی او را هم ؟ شده چه بودکه آن هم اولش کمی گیج می فهمید منظورش از این آوا نمی

 ؟ دزدیده بودند

جا سوال پیش میاد که اصالً این گروه  شماها یعنی شما صد نفر صالحیت ورود به گروه رو دارید و این  -

 ؟ چی هست
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 ؟ خب در این مورد باید بگم که تا حاال اسم پلیس مخفی رو شنیدی -

 . شد سرش را تکان دادکه متوجه نمیآوا با این 

 . تر استهاست فقط یکم متفاوت خوبه خب کار ما هم توی همین مایه  -

 ؟ خواید که پلیس مخفی بشیم و دنبال دزدها بیفتیمیعنی از ما می  -

 : جکسون خندید و گفت 

 . خوایم پلیس مخفی بشیدنه ما از شما نمی -

 : رو به جلو خم شد و گفت اش جدی شد وجا قیافه در این 

 ! خوایم که مامورهای مخفی ما بشیددر واقع ما از شما می  -

 : آوا خنده عصبی کرد و گفت

 ؟ داری شوخی می کنی دیگه نه -

 : اش گفت قیافه جدی  با همان  جکسون 

ونه؛ اما باید  هاتتونم همه چیز رو برات توضیح بدم و این کار به عهده استاد ببین من االن نمی ! نه اصالً -

 ... بگم که شما قراره برای این کار آموزش ببینید و

 : نگاهی به ساعتش انداخت و سریع بلند شد و گفت

 ! من دیگه باید برم و تو هم باید بری -

 : آوا از جایش بلند شد و تقریباً داد زد 

 . ری بریجوری بشینی یه مشت چرت و پرت بگی و بعد بزانمیشه که همین  ؟هی کجا داری میری -

 : ای به خود گرفت و گفتدردانهجکسون قیافه هم 

فهمی و االن هم با استفان و استیو به پایگاه آموزشی میری تا  نگران نباش به زودی همه چیز رو می  -

 . هایت شروع بشهآموزش 

 . توانست دیگر سوال بپرسدآوا که حسابی سردرگم بود حتی نمی 

 : گفتبرای همین جکسون سرش را تکان داد و 

 ! بینمت مأمور پارکر خب دیگه من باید برم بعداً می  -

 . اش گذاشت و رو به جلو آوردبعد چشمک زد و دو انگشتش را به نشانه خداحافظی روی پیشانی 

های جکسون فکر کرد، اصالً سر در  ای خیره شد و به حرف اش افتاد و به گوشه آوا روی صندلی 

 آوردنمی
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 .ورندقرار بود چه بالیی سرش بیا

 *** 

 بعد از چند دقیقه که توی اتاق بزرگ تنها نشسته بود، 

ها که معلوم نبود  ها را استفان و استیو نامیده بود وارد شدند و یکی از آنآن دو مرد که جکسون آن 

 : استیو است یا استفان گفت

 . بلند شو باید بریم -

مردها او را به سمت بیرون راهنمایی  بار بدون معطلی از جایش بلند شد و به سمت در رفت و آوا این 

وقتی از راهروها گذشتند و به هوای باز رسیدند آوا نفس عمیقی کشید و به یاد شب مهمانی   .کردند

 ؟گذشت چند روز از مهمانی و دزدیده شدنش می  .افتاد

 . های روز بودبه نظر می رسید خورشید تازه طلوع کرده باشد یعنی تازه اول

وم بود فقط خاک بود و خاک تا چشم کار می کرد همه جا را خاک و گه گاهی هم  تنها چیزی که معل

 .ای خشکیده گرفته بود بوته 

 : یکی از مردها او را سوار ماشینی سیاه رنگ کرد و دوباره پارچه سیاه رنگ را به او داد و گفت

 . وقتی بهت گفتم این رو بپوش  -

 . و هر دو سوار شدندآوا با سرش تایید کرد و مرد در ماشین را بست 

 .خوردندکردند و تکان تکان می ها را به هوا بلند می های ماشین روی زمین خاک و به راه افتادند چرخ 

 : بعد از مدتی مردی که روی صندلی کنار راننده نشسته بود گفت

 . اون پارچه رو سرت کن -

از   .توانست جایی را ببیندآوا از حرفش پیروی کرد و پارچه را روی سرش کشید و حاال دوباره نمی

ای  شد؛ اما چارهروند اعصابش خورد می توانست بفهمد دور و برش چه خبر است و به کجا می که نمیاین

 . هم نداشت 

 . بعد از مدتی خسته شد و با وجود استرس و ترسی که از این وضعیت داشت اصالً حالش خوب نبود 

که اسلحه  را روشن کرده و مدام با هم در مورد این ها رادیو آمدند آن اما مردها به نظر خوب می 

 .کردندکدامشان کاربرد بیشتری دارد بحث می 

توانست تا  آوا سعی کرد کمی بخوابد تا کمی از این همه فکرهای جور واجور راحت شود، حداقل می 

 .اش کمی استراحت کند مواجه شدن با مشکالت بعدی
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شسته سرش را به عقب تکیه داد و سعی کرد به اتفاقات  طور به صورت نهایش را بست و همانچشم

 . این چند روز اخیر فکر نکند و بعد از مدتی کم کم خوابش برد

اش کوبیده شد و از آوا محکم به صندلی   .اول تکان شدید و بعد صدای فحش دادن به گوش رسید

مدت آوا خواب و بیدار بود و  ها بود که در حال حرکت بودند و در این  ساعت   .خواب ناراحتش بیدار شد

 . آور شده بودبا این پارچه سیاه رنگ روی سرش همه چیز بسیار خسته کننده و عذاب 

ماشین از حرکت ایستاد و یکی از مردها پیاده شد و پس از مدت کوتاهی دوباره سوار شد و در پی این  

 . صدای باز شدن دری بزرگ آمد و ماشین حرکت کرد و دوباره ایستاد 

 : صدای جدیدی گفت

 ؟ این آخرین نفره -

 . آره -

 . باشه، ببرینش پیش خانم، ایشون منتظرن  -

ها روی کف پارکینگ به گوش  و دوباره ماشین به راه افتاد و وارد پارکینگ شد و صدای جیر جیر چرخ

 . رسید

رف او را  کرد، یکی از مردها در ط های عجیب چند دقیقه پیش فکر می طور که داشت به حرف آوا همان 

 : باز کرد و گفت 

 . بیا پایین -

 . آوا آرام و با احتیاط پیاده شد و مرد پارچه را از روی سرش برداشت

 . ها بسته بود با نور کم پارکینگ وفق دهدهایش را که ساعت آوا نفس عمیقی کشید و سعی کرد چشم 

 . ندمرد او را به سمت بیرون برد و به همکارش اشاره کرد که ماشین را پارک ک 

 . جا اصالً شبیه تصورات او نبودکه از پارکینگ در آمدند آوا خشکش زد، این به محض این 

های  فضای بزرگ و سرسبزی داشت و ساختمان بسیار بلندی رو به رویشان قد علم کرده بود که پله 

 . زیادی داشت 

 .ندهای سفید رنگی مدام در حال رفت و آمد بوددر محوطه کارکنان زیادی با یونیفرم 

 . جا شبیه کاخ بودبرند؛ اما این های آهنی می کرد او را به جایی شبیه یک زندان قدیمی با میله آوا فکر می 

 : مرد به او تشر زد

 . راه برو دیگه -
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 . جا شدندهای ساختمان باال رفتند تا وارد سالن بزرگ آن آوا به سرعت به دنبال او رفت و هر دو از پله 

های  و دستگاهای بود که مردی با کلی کامپیوتر  و فقط یک میز بزرگ نیم دایره جا تقریباً خالی بود آن 

ای  ای و استوانه در گوشه سالن هم آسانسوری شیشه  .ها نگاه می کرد جا نشسته بود و به آن زیاد آن 

 . خوردشکل به چشم می 

 : فتمرد او را به سمت میز برد و به مردی که روی لباسش نوشته شده بود لی یون گ 

 ؟ هی لی یون چطوری -

 : رسید گفتلی یون که کمی عصبی به نظر می 

 ؟ خواین تمومش کنینباز هم یکی دیگه، نمی  -

 ؟خوایخوای از دستور خانوم سرپیچی کنی، می این دستور خانومه تو که نمی -

 : تفاوتی گفتلی یون با بی 

 . معلومه که نه -

ی این مسخره  ن خانوم را شنیده بود، شاید رئیس همه آوا به یاد داشت که چند دقیقه قبل هم اسم ای 

 . ها او بود بازی 

 : مرد با سر به آوا اشاره کرد و گفت

 . باید ببریش پیش خانم زحمتش با توِ -

که لی  مثل این  . اش را در هم کشیدهایش را در حدقه چرخاند و به آوا نگاه کرد و قیافه لی یون چشم 

 . ها نداشتیون دل خوشی از بچه 

 !باشه، باز هم به عهده من  -

 : مرد لبخند زد و گفت

 ! بینمت لی لیبعداً می  -

 : لی یون با عصبانیت گفت 

 . صد بار بهت نگفتم من رو لی لی صدا نکن -

 . مرد خندید و بدون توجه به او از در خارج شد و به سرعت دور شد 

 : و پرسیدلی یون چند دقیقه با عصبانیت به در خیره شد و بعد به او نگاه کرد 

 ؟ اسمت چیه بچه -

 : آوا زیاد از لحن لی یون خوشش نیامد، مخصوصاً از ادا کردن واژه بچه؛ اما با این حال گفت
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 . آوا هستم، آوا پارکر -

 : لی یون فقط گفت

 . هوم -

 . و بعد او را به سمت آسانسور برد و با هم سوار آسانسور شدند

انسور ناگهان از زمین بلند شد و به سرعت به طبقه باال  لی یون چند کلید عدد را با هم فشار داد و آس

ها جمع و بعضی هم  های مختلف را ببیند که افراد مختلفی در آن توانست طبقه در این مدت آوا می  . رفت

های آوا  ها به سرعت از جلوی چشم خالی بودند و هر کدام دکوراسیون خاصی داشتند؛ اما این صحنه 

 . ها را درست درک کندنند آن دا گذشتند و فرصت نمی می 

 : آوا از لی یون که در تمام این مدت مانند سیخ رو به در آسانسور ایستاده بود گفت

 .  ...جا کجاست و برای چی من رو میشه بپرسم این  -

 . نه -

 : آوا با تعجب پرسید

 ؟ چی -

 : تفاوتش گفت لی یون با همان حالت سیخ و بی 

 . نه نمیشه بپرسی  -

 . خواست یک مشت حواله شکمش کندی لی یون حرصش گرفته بود و دلش می آوا از حالت مسخره 

این طبقه هم مانند طبقه    .پشت سر او به راه افتاد آوا هم   .در آسانسور باز شد و لی یون از آن خارج شد

میز سفیدی در گوشه سالن قرار داشت که زنی پشت آن نشسته بود    .از وسایل بود پایین بزرگ؛ اما پر

 . های بزرگ سفید رنگی پوشیده و فرش سفید رنگی هم در وسط سالن قرار داشتو سالن با مبل 

 : ها وارد شدند بلند شد و با لبخند گفت که آن زن به محض این 

 ؟ آقای لی یون -

 : لی یون گفت

 . مبا خانم کار داشت -

 : زن تایید کرد و گفت 

 . چند لحظه لطفاً -

 : و بعد تلفنش را برداشت و پس از چند دقیقه به فرد پشت تلفن گفت
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 . خانم آقای لی یون و شماره صد اومدن، بله چشم -

 : اش گفتزن با همان لبخند الکی 

 . بفرمایید خانم منتظرن -

 . ه سالن رفتندلی یون تایید کرد و هر دو به سمت در سفید رنگ و بزرگ گوش

ترسید، از هیچ  که همه چیز عجیب و غریب بود هم می از این  .آوا کمی از دیدن این خانم استرس داشت

 . جا چه خبر است داد اینآورد و هیچ کس هم درست و حسابی به او توضیح نمی چیز سر در نمی

 : لی یون در زد و پس از چند دقیقه صدایی گفت

 . بیاید تو -

 . از کرد و با سر به آوا اشاره کرد که اول او وارد شودلی یون در را ب

 . آوا کمی به در خیره شد و بعد پا به درون اتاق گذاشت

زنی که روی صندلی نشسته بود و رویش به پنجره بزرگ اتاقش بود با یک چرخش رو به او برگشت و  

 : با لبخند گفت 

 . آوا پارکر از دیدنت خوشحالم -

 . کرد؛ اما به شدت کنجکاو بود تا بداند واقعاً موضوع چیستاس ترس نمی آوا به او خیره شد احس

آید نشان دهد؛ اما وضعش اصالً مناسب نبود  تر از چیزی که به نظر می برای همین سعی کرد قوی 

هایش که از روز مهمانی به تن کرده بود کثیف و شلخته شده  موهایش کامالً پریشان شده بود و لباس 

 . بودند

 : ه لی یون کرد و گفتزن رو ب 

 . کشه لطفاً بیرون منتظر بمونمچکرم لی یون من کارم با خانم پارکر کمی طول می  -

 . لی یون بدون هیچ حرفی بیرون رفت و در را هم پشت سرش بست 

 . حاال فقط آوا و آن زن در اتاق تنها مانده بودند

 . لطفاً بشین -

 :روهایش را باال انداخت و پرسید زن اب  .آوا دوباره به زن و صندلی نگاهی انداخت

 ؟ خوای بشینینمی -

 : ای جدی گفتآوا با قیافه 

 . کنمخورم و دیگه از دستوراتتون هم اطاعت نمی جا چه خبره از جام تکون نمی تا نگی این  -
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 : زن لبخندی زد و گفت

 . دختر سرسختی هستی -

 : و کمی خندید و گفت

 . نم، پس لطفاً بشین تا شروع کنیمو بکخواستم همین کار ر راستش من هم می  -

ماند و  آوا بدون هیچ حرکتی سر جایش باقی ماند و سعی کرد با نگاهش به زن بفهماند او سر حرفش می 

 . خوردتکان نمی 

 : زن آهی کشید و گفت

 . جا شروع کنمخوام از کارمون در اینباشه هر طور که مایلی، من می  -

 : ره شد و گفتهای آوا خینفس عمیقی کشید و به چشم

ما یک گروه هستیم در واقع یک سازمان، سازمانی برای امنیت و سالمت مردم و کشور وظیفه ما اینه   -

 . که جلوی هرگونه جنگ، شورش و یا آسیب به کشورمون رو شناسایی و به موقع رفع کنیم 

 . آوردهایش سر در نمیآوا از حرف 

 ؟ی چی من رو دزدیدین خوام بدونم واسه من می  ؟خب این به من چه ربطی داره -

 : زن ادامه داد

این به تو ربط داره، چون تو هم جزوی از این مردمی، پس باید بدونی که تو انتخاب شدی تا وظیفت   -

 . رو به عنوان یک مامور در این سازمان انجام بدی

 ؟ایچه وظیفه  -

 : و گفتزن خنده کوتاهی کرد 

 G.L جا آموزش ببینی تا یک مامور مخفی از سازمانمحافظت از مردم و کشورت، تو قراره در این  -

 . و شروع کنیبشی و کارت ر 

 : دانست باید چه کار کند برای همین گفت آوا حس عجیبی داشت نمی

 ! من فقط چهارده سالمه   ؟چرا من باید این کار رو انجام بدم ؟ اما، اما چرا من -

 . کرد ترسش را پنهان کند؛ اما چندان در این کار موفق نبودیش به لرزش افتاده بود و سعی می صدا

 : زن آهی کشید و گفت

ها قوی و با  ترتونن مثل بزرگ ها هم می ات باشی؛ اما در این زمونه بچه دونم االن باید سر بازی می  -

 . رو بسازن تونن قهرمان بشن و آینده کشورمون ها حتی میاون  .هوش باشن
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 .آوا با گیجی به او خیره شد 

هایی داری که خودت هم ممکنه  آوا تو انتخاب شدی چون صالحیتش رو داشتی، چون تو ویژگی  -

هات  جا به تو فرصت داده میشه که خودت رو بهتر بشناسی و با توانایی کشفشون نکرده باشی؛ اما این 

 . ات رو خوب انجام بدیوهِ پس بهتره وظیفه ی خیلی بزرگیه و به عهده تاین وظیفه  .آشنا بشی 

او اصالً ویژگی خاصی ندارد و   .تواند یک قهرمان باشدخواست مخالفت کند و بگویید که او نمی آوا می 

 : کار مناسب نیست؛ اما زن دستش را باال برد و گفت برای این 

 . ی جایی و از این به بعد یک کار آموز محسوب میشببین تو حاال دیگه این  -

 : ای نثارش کرد و با صدای محکمی گفتبعد نگاه جدی و سرسختانه 

 ! دیگه راه برگشتی وجود نداره کار آموز صد، تو حاال دیگه جزوی از این سازمانی -

 *** 

 کار آموز صد  : فصل پنجم

داقل  دانست یا حرفتند؛ اما این بار آوا همه چیز را می آوا به همراه لی یون با آسانسور به طبقه پایین می 

 . داندفکر می کرد که همه چیز را می 

تر از قبل شده بود، او به عنوان یک کار آموز برای مأمور مخفی شدن  در واقع همه چیز عجیب و غریب 

توانست پدر و مادرش را ببیند و  جا زندگی می کرد و این یعنی او دیگر نمیدید و این باید آموزش می 

 .  ...ببیند و های مادرش راتوانست خنده هرگز نمی

 : لی یون او را از افکارش بیرون کشید و گفت

ی تو عدد صده، حاال برو و  این طبقه خوابگاه کار آموزهاست و روی هر اتاق یک شماره داره شماره  -

 . هاتون شروع میشهفردا آموزش   .کمی استراحت کن

ر که لی یون گفته بود عدد  طوآوا بدون هیچ حرفی به طرف اتاقش که ته سالن بود رفت، روی در همان 

 . ای رنگی روی در هک شده بود و پایین در کارتی برای باز کردن در وجود داشتصد نقره 

آوا خم شد و کارت را برداشت روی کارت عدد صد نوشته شده بود و پشت کارت هم اسمش نوشته  

 . قرار داشت G.L شده و گوشه کارت عالمت 

 . آرامی باز شد و آوا داخل شد و در را بستآوا کارت را کشید و در با صدای تق  

های طوسی و سفید رنگ راحتی با یک تلویزیون کوچک قرار در ورودی مبل اتاق بسیار بزرگ بود،  
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 . جا دیده می شدای که الزم بود در آن ای کوچک بود که هر وسیله داشت که کنارشان آشپزخانه

جا هم تختی وجود داشت و کمدی  در را باز کرد در آن آوا به سمت در دیگری که در اتاقش بود رفت و 

 . های طوسی و سفید رنگی گرفته شده بود ای هم روبه بیرون بود که با پرده هم کنار دیوار بود و پنجره 

 . آوا بدون توجه به محیط اطرافش روی تخت ولو شد

آمد گریه کردن  بر می مغزش دیگر توان درک این همه مسئله را نداشت و فقط تنها کاری که از دستش 

 . بود

 .توانست اشک ریخت و خودش را خالی کردآوا تا می 

 . آوا با صدای زنگ بلندی از خواب بیدار شد

 . هایش از اشک خیس شده بود و بعضی از تارهای موهایش به صورتش چسبیده بودمالفه 

 : صدای زن جوانی از بلندگوهای اتاق اصلی بلند شد که می گفت

هاتون آماده  عزیز لطفاً تا ساعت هفت و چهل دقیقه حاضر شوید و جلوی درهای اتاق  کار آموزان -

 . بایستید 

 . آوا روی تخت نشست و به ساعت روی میز کنار تختش نگاه کرد ساعت هفت بود

 .خوردهای سیاه رنگی هم به چشم می روی میزش لباس فرمی بود که کنارش پوتین 

تیشرت ساده سیاه و سویشرت طوسی رنگ و شلوار جذب سیاه   ها را برداشت که شامل یکآوا لباس 

 . هایش را هم پوشیدهایش را عوض کرد و پوتین سریع لباس  .رنگی بود 

ها را ببافد تا کمی  موهایش کمی شلخته بود، برای همین مجبور شد با دست از هم بازش کند و آن 

 . تر به نظر به رسدمرتب 

 . کرد حاال خیلی وضعیت بهتری نسبت به قبل داشت   در آینه روی دیوار نگاهی به خودش

 . اش بود ساعت هفت و نیم شده بود آوا سریع از اتاقش در آمد، خیلی گرسنه 

 . از وقتی که دزدیده شده بود چیزی نخورده بود

ها به فکر این هم بودن چون روی میز آشپزخانه صبحانه کوچکی بود، آوا به سرعت چند  خوشبختانه آن 

 . و درست سر ساعت هفت و چهل دقیقه از اتاقش درآمدلقمه خورد 

هایشان  های دیگری را که درست مانند او لباس پوشیده بودند و جلوی در اتاق آن موقع بود که بچه 

 . ایستاده بودند را دید

ها پخش  که دوباره صدای زن از بلندگو گفت تا این کردند و کسی چیزی نمی همه به هم دیگر نگاه می 
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 . شد

های ده نفره تقسیم  حاال لطفاً به گروه  . که سر موقع حاضر شدید متشکریمکار آموزان عزیز از این  -

 . بشید و با ارشدهای خودتون به محوطه اصلی برید

 . رفتندها به پایین می ها با پله در این لحظه چند زن و مرد جوان وارد شدند و هر کدام با ده نفر از بچه 

 . ده نفره را تشکیل داد که آوا هم جزوشان بود ها یک گروهیکی از زن

 . ها به همراه زن سوار آسانسور شدند و به طبقه پایین رفتندآن 

هایشان جدا  اند و از خانوادهها هم مانند او دزدیده شده ی آن دید که همه ها را میآوا حاال که این بچه 

 . اند هم، حس خوبی و هم حس بدی داشت شده

ها حاال درگیر ماجراهای خطرناکی  که تمام این بچه تنها نیست خوشحال بود و از این  دیدکه می از این

 . اند هم حس بدی داشتشده

 .ها را به صف کرد و جلوی صف ایستادوقتی به طبقه پایین رسیدند ارشدشان آن 

دست شروع   ها ایستاد و میکروفن بهها روی پله زنی که روز اول آوا به دیدنش رفته بود رو به روی آن 

 . کرد به صحبت کردن 

خواهم ورود شما رو به  رونالد هستم و می  G.L کار آموزان عزیز من مدیر پایگاه آموزشی گروه -

 . جا تبریک بگم این

جا راضی نبود و البته که  که هیچ کس از بودنش در این کسی دست نزد و هورا نکشید، مثل این 

 . جا نشده بود ین طور بود، هیچ کس به میل خودش وارد اهمین 

هستش   Good luck رو شنیدن این نام مخفف G.L مطمئنم هر کدومتون حداقل چند بار این اسم -

 . است (موفق باشید) که به معنی 

 : کمی صدای پچ پچ آمد و بعد مدیر گفت

خواییم شما رو با محیط اطراف و  ست و ما فقط می امروز روز دوم شما از ورود به پایگاه آموزش  -

 . هاتون در سال و قوانین آشنا کنیم ش آموز 

 . آوا آب دهانش را قورت داد و سعی کرد آرام باشد

ارشدهای شما   .هر کدوم از شماها در ده گروه ده نفره هستید که یک ارشد و چند استاد دارید -

سعی    کنند لطفاً با دقت گوش کنید ودهند و آموزشگاه را به شما معرفی می توضیحات الزم را به شما می

 . کنید هر چه زودتر با آموزشگاه آشنا بشید
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 : مدیر ادامه داد

 . شیدهاتون باهاشون آشنا می هاتون دارید که بعداً توسط ارشد و شما شش استاد برای درس  -

 : ها نگاهی کرد و با لبخند گفتمدیر به تمام بچه 

رو سربلند کنید و   G.L گروهمن امیدوارم تمامی شما با موفقیت این دو سال را پشت سر بگذارید و  -

 . است (صلح و امنیت کشور)شعار ما 

های دیگرش به دنبال ارشدشان که زن جوانی بود و حدوداً هفده هجده ساله به  آوا به همراه هم گروهی 

 . رسید به راه افتادندنظر می 

تفاوته یعنی وقتی  خوام همدیگر رو بشناسیم، من سامانتا هستم ارشد شما و کارم با شما م خب اول می  -

 . شید بیشتر با آموزشگاه آشنا شدید متوجه می 

سامانتا لبخندی زد که مشخص بود فقط برای روز اول است، چون کالً قیافه جدی و باهوشی داشت و  

 .زندمعلوم بود که زیاد لبخند نمی

 . ن رو معرفی کنیدای داشته باشیم لطفاً خودتوکه همدیگر رو بشناسیم و رابطه دوستانه خب برای این  -

 . و به دختری که جلوی صف ایستاده بود اشاره کرد 

 : رسید هر لحظه ممکن است زیر گریه بزند با صدای جیغ جیغی گفتدختر که به نظر می 

 . میشل استوار هستم  -

اصالً هیچ   .جا باشددختر ریزه میزه و قد کوتاهی بود، آوا دلش برای او سوخت، این بچه حقش نبود این 

 .جا باشدقش نبود این کس ح

 : آمد پسر گفت های سبز بود که به نظر با نمک می نفر بعدی پسری با موهای بلوند و چشم 

 . جیمز میلر -

 :سامانتا لبخندی به جیمز زد و به آوا اشاره کرد و گفت 

 ؟ و تو -

 : آوا کمی جا به جا شد و گفت

 . آوا پارکر -

 . ه دو دختر دو قلو که خیلی شبیه به هم بودندکردند ک   و همین طور بقیه هم خودشان را معرفی

و آن یکی که آوریال نام داشت  های عسلی داشت  ای و چشمقل اول که اویریال نام داشت موهای قهوه 

تر و پسر دیگری با موهای تیره به نام اندرو بارنز که چهره  درست مانند خواهرش بود فقط کمی تیره 
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به رنگ زغال بود که هانا واتسون نام داشت و کمی ترسناک    آرامی داشت و دختری چشم و موهایش

یک   .هایش او را به لرزه انداختدانست چرا؛ اما چشم های او خیره شد نمیآوا چند لحظه به چشم  . بود

 . هایش پنهان بود چیز عجیبی در ته چشم 

 . هانا نگاهی به او کرد که باعث شد آوا سریع رویش را برگرداند

ها باید چهارده  رسید چهارده سالش باشد؛ اما تمام این بچه قد سامانتا بود و به نظر نمیاو تقریباً هم  

 . بود سالشان می 

های واران پاول، اریک فاستر و مایک کوپر خودشان را معرفی  و در آخر هم سه پسر دیگر به نام 

 . کردند

 : سامانتا با همان لبخندش و با صدای بلند گفت

 . اویریال، آوریال، اندرو، هانا، واران، اریک و مایک ممنونماز میشل، جیمز، آوا،  -

 . ها و ترتیبشان را حفظ کرده بودآوا کمی تعجب کرد چون سامانتا خیلی سریع اسم 

 . شود خب حاال تور گردشگری در آموزشگاه جی ال شروع می  -

 . کشید تا بتواند همه جای آن را ببینند آموزشگاه خیلی بزرگ بود و احتماالً چند ساعتی طول می 

 .دادندها همه در طول این گردش ساکت بودند و گه گاهی سرشان را به نشانه تایید تکان می بچه 

 : سامانتا به ساختمان اصلی اشاره کرد و گفت

اس، یک ورودی، دو خوابگاه کار  ل تشکیل شده از پنج طبقه جا ما دو ساختمان داریم، ساختمان اواین  -

آموزها پنجاه نفر اول، سه خوابگاه پنجاه نفر آخر، چهار دفتر استادها و در آخر طبقه پنجم دفتر کار  

 ؟هستین مدیر رونالد، متوجه 

 . همه تایید کردند

 : سامانتا لبخندی از روی رضایت زد و ادامه داد

 . ها و تمرینات شماستکه کالً مکان کالس و حاال ساختمان دوم  -

 . کنمشما حداقل پنج یا شش کالس دارید که بعداً بهتون معرفی می 

 : های در محوطه اشاره کرد و گفتسامانتا به نیمکت 

 .جا بنشینیمبهتره بریم اون  -

ری  رفتند چند گروه از کنارشان رد شد که همه در حال یادگیها می طور که به طرف نیمکت همان 

 . ها بودندمکان 
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 . ها هم اشاره کرد که بنشینند سامانتا روی نیمکت اول نشست و به آن 

 . ها نشست آوا کنار دوقلو 

 .طور بودندها همین ی آن رسید آوریال کمی عصبی باشد البته همه به نظر می 

 ! تفاوت و آسوده هانا انداخت، خب نه همه آوا نگاهی به قیافه بی 

جا چه حسی داره؛ اما باید باهاش کنار بیاین شماها قراره  بار وارد شدن به این دونم برای اولین  می  -

پس لطفاً سعی نکنید فرار کنید یا بخواید   .جا باشید و احتماالً شرایط سختی رو خواهید داشت ها این سال 

ه و ما دلمون  اس بلکه تنبیه هم به دنبال دارفایدهای، چون نه تنها بی به کسی خبر بدید یا هر کار دیگه 

 ؟ دونید کهخواد کسی تنبیه بشه مینمی

ها را بگیرند و این به این معنا بود که  جور تهدید بود تا جلوی شورش احتمالی بچه از نظر آوا این یک 

 . توانستند همگی از این سازمان فرار کنندخواستند می ها می اگر آن 

آوا تمام مدت حواسش به دور و اطراف پایگاه بود تا راهی برای فرار پیدا کند؛ اما محوطه پر از کارکنان  

و ارشدها بود و جلوی دروازه ورودی هم دو نگهبان مسلح وجود داشت که هر ورود و خروجی را کنترل  

 .کردندمی 

های زیادی وجود داشتند؛ اما  ان آوا مطمئن بود نگهب  . و جلو و داخل هر ساختمان هم یک نگهبان بود

ها موافقت می  ها یا حداقل نصف آن کرد؛ ولی شدنی بود، اگر تمام بچه این کار را سخت می  .پنهان بودند

توانست یک نقشه درست و حسابی بکشد  آوا می  .شدندکردند تا به فرارشان کمک کنند، حتماً موفق می 

 .کردندجا فرار می و همه با کمک هم از این 

 : سامانتا که در حال توضیح دادن بود به آوا اشاره کرد و گفت

 ؟ هی کجایی -

 : آوا از افکارش بیرون آمد و دستپاچه گفت

 ! جاهمین  -

 . حواست باشه -

ها نگاهی به او کرد و  اویریال یکی از قل .آوا سرش را تکان داد و سامانتا دوباره مشغول حرف زدن شد

 : ـب از او پرسید *زیر لـ

 ؟ خوبه حالت -

 : هانا که حرف اویریال را شنیده بود پوزخندی زد و گفت
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 !شک نکن به زودی از خوشحالی بال در میاره ؟خوب -

 . های محکم دور شدتفاوتی تبدیل شد و با قدم پوزخندش به حالت بی 

 . اویریال اخم کرد و به جلو خیره شد 

 : که او را آرام کند با لبخند گفتآوا برای این 

 .دونیپرسیدی؛ ولی فکر کنم خودت می ممنون که  -

 : رنگی تحویلش داد و آرام گفتاویریال لبخند کم 

 . فکر کنم مجبوریم با این قضیه کنار بیایم  -

جا بماند تا باالخره یک روزی  خواست این آوا تعجب کرد یعنی او به همین راحتی پذیرفته بود و می 

 . شدندها نباید تسلیم می این احمقانه بود، آن ؟بمیرد

روند؛ ولی سامانتا  جا می خواست به او بگوید که او یک نقشه دارد و به زودی همه باهم از این آوا می 

 : دوباره روبه او گفت

خوری، پس لطفاً حواست رو جمع  یی رو که گفتم نفهمی مطمئناً بعداً به مشکل می آوا اگه این چیزها  -

 . کن و خوب گوش کن

 : ـب گفت*آوا زیر لـ

 . باشه  -

 . زد گوش کردرفت و حرف می ها راه می و به سامانتا که جلوی آن 

دید و به عنوان یک مأمور  ها قراره به مدت دو سال آموزش ببینید و در آخر آزمونتون رو می شما  -

 . شیدمی  G.L رسمی عضوی از گروه

 : میشل پرسید

 ؟ مونیمجا می یعنی تا آخر عمرمون همین  -

 : سامانتا اول کمی به میشل نگاه کرد و بعد لبخند مهربانی به او زد و گفت

های  تونی به عملیات جا بمونید، بعد از اتمام دوسال آموزشیتون میخب قرار نیست برای همیشه این  -

 .  ...کوچیک برید و

 : میشل حرف او را قطع کرد و دوباره پرسید

 ؟ ببینیم هامون رو تونیم خانوادهیعنی دیگه نمی  -

 . طور نیست نه این  -
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 : رسید دیگر جوابی برای پرسش میشل ندارد، بنابراین گفت سامانتا مکث کرد و آهی کشید به نظر می 

 . هاتون آشنا بشیدخب حاال باید با آموزش  -

 . و به راه افتاد 

 . میشل نگاه غم باری به او کرد و به دنبال او رفت 

جا  توانستند پدر و مادرشان را ببینند، اگر این هیچ وقت نمی ماندند دیگر  جا می درست بود اگر این 

آوا حس کرد که حتماً باید کاری کند تا از این جهنم    .آمدماندند معلوم نبود چه بالیی سرشان می می 

 . فرار کنند

 .ماندفقط باید منتظر یک زمان مناسب می 

 . در آن نوشته شده بود ها داد که نام شش درس و استادها سامانتا در آخر جدولی به آن

 اولدورانت :استاد-رفتار و اخالقیات  :یک 

 ماک پریز  :استاد-تاریخچه و قوانین  :دو

 کریس سانچس  :استاد-ورزش و سالمت : سه

 مارتین بروک   :استاد-کار با الکترونیک :چهار

 جان براون  :استاد-ها آشنایی با اسلحه   :پنج

 بانو لیا   : استاد-کار با اسلحه  :شش

های شما سر ساعت هفت و چهل دقیقه شروع میشه، پس بهتره همه مثل امروز آماده  ا کالس از فرد -

 .هاتون بریدبشید و به کالس 

 ؟ سوالی هست .رسه برنامه هفتگی هم امشب به دستتون می 

 . هیچ کس چیزی نگفت 

 : هایش را به هم زد و با صدای بلند گفتسامانتا دست 

 . لی کار داریدهاتون برید که فردا کپس به اتاق  -

 : وقتی به طبقه باال رسیدند آوا خیلی سریع گفت  .همه متفرق شدند، آوا به همراه گروه به خوابگاه رفت 

 ! وایستید -

 .همه ایستادند و به او نگاه کردند

 : آوا کمی دستپاچه شد و گفت

 .امشب بعد از ساعت خاموشی باید دور هم جمع بشیم -
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 . کنجکاوی به او نگاه کردند همه البته به جز یک نفر با حالت

 : پسری که خودش را اندرو معرفی کرده بود گفت 

 ؟ چرا باید همچین کاری بکنیم -

 : آوا آب دهانش را قورت داد و گفت

 . کنم که حتماً بیاین چون واقعاً مهمهچون مسئله مهمی هست که باید بهتون بگم، ازتون خواهش می  -

 : هانا نگاه سردی به او کرد و گفت

 . تونیم بیایممین -

 : اویریال با عصبانیت گفت 

 . از طرف خودت حرف بزن، من برام مهم نیست موضوع چیه؛ ولی من میام -

 . آوریال به او چشم غره رفت؛ اما چیزی نگفت

 : هانا با لبخند عصاب خورد کنی گفت 

 . تونی بیای راستش تو هم نمی  -

 :اویریال به او زل زد و پرسید

 ؟ بگیری خوای جلوم رو تو می  -

 . کنن ها می نه من این کار رو نمی کنم اون -

 . ها اشاره کردو به در اتاق 

 : آوا پرسید

 ؟ منظورت چیه -

 : اش سر رفته گفت کرد حوصله هانا که وانمود می 

تونین تا صبح  ها بعد از ساعت خاموشی قفل میشه و نمی هایی هستین شما، در اتاق ای بابا عجب خنگ  -

 . بیاین بیرون

کردند ممکن است شبانه فرار  یعنی فکر می  ؟آوا تعجب کرد چرا باید بخواهند همچین کاری بکنند 

 ؟ کنند

 . اویریال با شک به هانا نگاه کرد

 :پیش نیاید سریع گفت  که باز درگیریجیمز برای این 

 ؟ زنیم باشهخب مشکلی نیست که توی غذاخوری موقع غذا با هم حرف می  -
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 : اویریال زیر چشمی به هانا نگاه کرد و گفت 

 . باشه  -

 : آوا به بقیه نگاه کرد و پرسید

 ؟ شماها چی -

 : اندرو به او لبخند زد و گفت

 ! قبوله -

 . آوریال آهی کشید

 . من هم میام -

 . ر تایید کردندبقیه هم با س

 : آوا لبخندی زد و گفت

 . ممنون -

 نقشه فرار  : فصل شش

 . آوا روی مبل جلوی تلویزیون ولو شده و به ساعت روی دیوار زل زده بود

ها  با خودش خیلی فکر کرده بود که چطور باید به آن  . هر لحظه منتظر زنگ ناهار بود تا زده شود

کردند یا حتی بدتر به  اگر قبول نمی  .رسیدبه ذهنش نمی ای بکشد؛ اما چیزی توضیح دهد و چه نقشه 

 . گفتند آن وقت کارش ساخته بود کسی در مورد این نقشه می

 . کردندتازه در این کار بیشتر از ده نفر نیاز داشت، آن هم اگر قبول می 

 . زنگ ناهار به صدا درآمد

 . آوا سریع بلند شد و سیخ رو به در ایستاد 

 . زد که همه را متقاعد کند با او همکاری کنندحرف می  وقتش بود باید طوری

خورد،  ها به چشم می در راهرو جنب و جوش بچه  . به سمت در رفت و دستگیره در را گرفت و کشید

 . رفتندهمه به سرعت حرکت می کردند و به سمت غذاخوری می 

  .نفر برخورد کرد شد، یک دفعه به یک طور که به سرعت رد میها رفت و همانآوا به سمت پله 

 . برگشت تا معذرت خواهی کند که در جا خشکش زد

 ؟ کنیکار می جا چی تو این  ؟آوا -

 : طور به آدلی که با تعجب به او زل زده بود خیره شد که یک نفر از پشت سرش پرسیدآوا همان 
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 ؟ شناسینشما ها همدیگر رو می  -

 . کردنگاه می ها آوا برگشت و اندرو را دید که با کنجکاوی به آن 

 : آوا با تته پته گفت 

 ! نه...نن -

 : آدلی به اندرو زل زد و گفت

 ؟ آره چطور -

 : اندرو خندید و گفت 

 .هیچی فقط برام جالب بود -

 : طور که به آدلی نگاه می کرد گفت و همان 

 ! آوا توی غذاخوری منتظرتم دیر نیای -

 . ور شد آوا دهانش را باز کرد که حرف بزند؛ ولی اندرو به سرعت د 

 : آوا به سمت آدلی برگشت و با لبخند مصنوعی گفت 

 ! اِه چه تصادفی -

 : آدلی به راهی که اندرو رفته بود اشاره کرد و گفت

 . بینم که خیلی سریع دوست پیدا کردیمی  -

 : آوا سرش را به سرعت تکان داد و گفت 

 . امم من باید برم ببخشید -

 . و به سرعت دور شد

ها را دو تا یکی پایین رفت و وقتی از آدلی دور  توانست نگاه آدلی را پشت سرش حس کند، پله آوا می 

 . شد نفس راحتی کشید و به سمت غذاخوری رفت

او یکی از بچه پولدارهای مدرسه   ؟اما چرا او ؟در ذهنش آشوب بود، یعنی آدلی را هم دزدیده بودند

 . کرددزدیده شدن پسر خانواده جونز آشوب بزرگی به پا می بود و خانواده معروفی داشت، مطمئنن 

 .خیال این افکار در هم و برهم شد و به راهش ادامه دادبی 

ها همه  صدای پچ پچ  .ها دور میزها نشسته بودندمزه و دلنشین بود و بچه غذاخوری پر از بوهای خوش 

 . جا را گرفته بود 

 . ا را دور یکی از میزها دید و به سمتشان رفتهآوا نگاهی به دور و اطراف انداخت تا بچه 



 

 

 
41 

 زهرا وحیدی نکو  |گمشده )جلد اول(

 
 .اندرو و دوقلوها و جیمز و میشل دور میز نشسته بودند 

 : آوریال در حال خوردن ساالد بود که او را دید و گفت 

 . هی باالخره میزبان اومد -

 : ها کنار میشل و آوریال نشست و گفتآوا روی یکی از صندلی 

 . یان بهتره منتظره بقیه بمونیم تا ب -

 . میشل آهی کشید و اویریال تایید کرد 

 . اندرو با لبخند شیطنت آمیز ی به او نگاه می کرد

آوا به او چشم غره رفت او توی راهرو وانمود کرده بود که دوست اوست در حالی که فقط چند ساعت  

 . شناختبود که او را می 

 : آوا با عصبانیت گفت

 ... تو چرا همچین -

 . ال برد و با همان لبخندش به او نگاه کرداندرو ابروهایش را با

 . اش موافقت نکندزد، چون ممکن بود اندرو با نقشه آوا جلوی خودش را گرفت نباید حرفی می 

 . برای همین رویش را برگرداند و به آوریال که به جان ظرف ساالدش افتاده بود نگاه کرد 

 .دادو حتی به دور و اطرافش هم اهمیت نمی عجیب بود که او در این شرایط آنقدر متمرکز ساالدش بود 

 . کم کم همه جمع شدند و دور هم نشستند

 . جا جمع شدنشان را بگویدهمه منتظر بودند تا او شروع کند و دلیل این 

 . ها را جمع کند، هر چند که همه منتظر بودندای کرد تا حواس آوا سرفه 

 ... ستم بگمخواجا اینه که می که گفتم بیاید ایندلیل این  -

 : آوا کمی مکث کرد و نفسی کشید و ادامه داد

 ... خواستم بگم که ما بایدمی  -

 : هانا وسط حرفش پرید و گفت

 ؟ خواد بگه که باید فرار کنیم هومخالصه می  -

 .آوا دهانش باز ماند و بقیه با وحشت به او زل زدند

 . هانا پوزخند زد

 : اریک زمزمه کرد
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 !کشنت می  ه فکری داشتی اگه بفهمن چ ؟ دیونه شدی -

 : میشل سریع گفت 

 . من نیستم  -

 . مایک هم با سر تایید کرد

 : آوا با حالت التماسی گفت

هامون جدا  اس که ما رو برای همیشه از خانوادهرحمانهجا بمونیم، این بی تونیم اینببینید ما که نمی  -

که دیگه  هامون خوش بگذرونیم این که دیگه نزارن ما زندگی عادی داشته باشیم و با دوست این  . کنن

 ... نتو

 : هانا دستش را تکان داد و گفت

 . ها رو در بیاریم تونیم این لوس بازی خیلی خب بابا فهمیدم، دیگه نمی  -

 . هایش به جز هانا روی بقیه تأثیر داشته است رسید حرف به نظر می 

 هر لحظه ممکن بود بزنند زیر گریه رسید  های اویریال و میشل جمع شده بود و به نظر می اشک در چشم 

 : صدایی از پشت سرش گفت

 . من هستم -

 . آوا سریع برگشت و آدلی را دید که با لبخند محوی او را نگاه می کرد

طور که به او نگاه می کرد بغضش به لبخند تبدیل شد و سعی کرد جلوی اشک شوقش را  آوا همان 

 : بگیرد و با صدایی که معلوم بود ممکن است از خوشحالی بال در بیاورد گفت 

 ! واقعاً ممنونم آدلی -

 : آدلی به او لبخند زد و گفت

 ! فکر کنم تا همیشه باید از من ممنون باشی -

 : ز زد و بلند شد و گفتاندرو روی می

 . من هم هستم -

 . رسید و به آدلی زل زده بود رفتارهای او کالً عجیب بود آوا به او نگاه کرد کمی عصبی به نظر می 

 . ها هم جواب دهند؛ اما همه با کمی شک به او نگاه می کردندآوا به بقیه نگاه کرد و منتظر بود آن 

 . ها خواهش کرد آوا دوباره از آن 

جا  خواید تا آخر عمر این جا بریم، شما که نمی ها ما به کمک شما احتیاج داریم تا بتونیم از این بچه  -
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 ؟ بمونید

 . اویریال سرش را تکان داد و چند قطره اشک ریخت و به او لبخند زد

 : آوا از ته قلبش به او گفت 

 . ممنونم تو واقعاً خیلی شجاعی که قبول کردی -

 : کمی شک دارد به اویریال اشاره کرد و گفترسید  آوریال که به نظر می 

 . که من هم مجبورم باشممثل این -

 . میشل و واران هم با اکراه قبول کردند

 : کردند گفت ها قبول نمیآوا به مایک و اریک که معلوم بود به این راحتی 

ین کار رو  تونستیم و اکه می فهمم تصمیم سختیه؛ اما اگه این کار رو نکنیم بعداً حسرت این می  -

 ! کنمخوریم، خواهش می نکردیم رو می 

 : اریک نفس عمیقی کشید و گفت 

 !باشه، باشه، من هم هستم -

 : مایک از جایش بلند شد و گفت

 . تونم این کار رو بکنممن واقعاً نمی -

 : آوریال با کنایه پرسید 

 ؟ ترسیدی -

جا خیلی بیشتر از  ونم، چون اینجا بم خوام همین خواد بمیرم، چون می آره ترسیدم، چون دلم نمی -

جا  جا جای خواب و غذا واسه خوردن دارم، چون بیرون از این ترم، حداقل این جایی که بودم راحت اون

 . خوام بمیرمهیچکس منتظر من نیست و تنها هدف من تو کل زندگیم زنده موندنه من نمی 

 . اً کلمه آخر را فریاد زدرفت و تقریب زد صدایش باال و باالتر می طور که حرف می همان 

 .ها زل زدندچند دقیقه همه به آن 

 : آوا دلش به حال او سوخت او حق داشت قبول نکند برای همین گفت 

 ... ببین مایک  -

 ! تونم قبول کنمکنم موفق بشید؛ اما من نمی نه، من چیزی به کسی نمیگم و آرزو می  -

 . و به سرعت دور شد

 . یگر رفته بود آوا اسمش را صدا کرد؛ اما او د
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 : میشل با حس دلسوزی گفت

 ! نباید اون رو سرزنش کنیم، او واقعاً حق داره -

 . آوا با سر تایید کرد

 . همه قبول کرده بودند به جز مایک و هانا 

 : آوریال به هانا چشم دوخت و پرسید 

 ؟ و تو -

 : هانا با کنایه گفت

 ! میریم، پس من هم هستمبه هر حال که می  -

 .ش دراز کشیده بود و به سقف زل زده بودآوا روی تخت

حاال فقط نیاز به یک نقشه درست و   . همه به جز مایک قبول کرده بودند تا در این کار همکاری کنند

 . جا فرار کنندحسابی بود تا بتوانند از این 

 . ای بکشند و موقعیت را بررسی کنندقرار شد فردا همه با هم نقشه 

 . پهلو چرخید تا خوابش ببردهایش را بست و به آوا چشم 

توانستند  خواست امیدوار باشد که می ای بکشند یا نه؛ اما دلش می توانستند نقشه دانست فردا می نمی

 . موفق شوند

 *** 

 . صدای زنگ صبح به صدا در آمد 

 . هایش را باز کرد و ساعت را نگاه کرد آوا چشم 

 . موهایش را از صورتش کنار زد و آرام بلند شد ! هفت بود

آوا روی صندلی   سریع حاضر شد و به اتاق اصلی رفت، روی پیشخوان آشپزخانه صبحانه حاضر بود

 . پشت پیشخوان نشست و مشغول خوردن شد که چشمش به برنامه امروز خورد

 . واندجوید آن را خاش را می طور که لقمه کاغذ را برداشت و همان 

 . امروز سه کالس داشتند

 A یک : هفت چهل دقیقه/هشت و نیم کالس  :الدورانت ساعت :رفتار و اخالقیات استاد :یک 

 C یک : هشت و نیم/نه و بیست دقیقه کالس  :ماک پریز ساعت  :تاریخچه و قوانین استاد :دو

 D یک  :کالس نه و بیست دقیقه/ده و ده دقیقه : کریس سانچس ساعت :ورزش و سالمت استاد  : سه
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 . ها حاضر شویدلطفاً به موقع سر کالس 

 . آوا به سرعت لقمه آخر را خورد و بلند شد، در همین لحظه صدای در زدن شنید 

 . به سمت در رفت و آن را باز کرد، اویریال بود که با لبخند به او نگاه می کرد

 . هاامم گفتم بیام با هم بریم سر کالس  ! صبح بخیر -

 : د و گفت آوا هم لبخند ز 

 . حتماً بزن بریم -

 . لبخند اویریال گشادتر شد و کمی این پا و آن پا کرد

 . آوا در اتاقش را بست و به همراه اویریال به طبقه پایین رفتند

 . هایشان برسندها در رفت و آمد بودند تا زودتر به کالس همه بچه 

رسید  به نظر می  .زدای را ورق می مجله حوصلگی به آوا لی یون را دید که پشت میزش نشسته بود و با بی 

 . کشیدآمد، البته این شلوغی زیاد طول نمی از شلوغی زیاد خوشش نمی

 : مقدمه گفتاویریال بی 

 . ترسممن می  -

 . آوا در جایش ماند و به اویریال نگاه کرد

 : اویریال هم ایستاد و به زمین چشم دوخت و با لبخندی گفت

 . و تحمل کنمتونم این ر ی یه نفر بیوفته، ممکنه یه نفر صدمه ببینه من نمی ترسم اتفاقی براراستش می  -

 : آوا دستش را روی شانه اویریال گذاشت و گفت 

جا اویریال ما موفق میشیم، درسته من تازه شماها رو دیدم؛ اما یه حسی به هم میگه هممون سالم از این  -

 ! من مطمئنم  .ن، چون بهمون احتیاج دارنزنای نمیها به ما صدمه تازه اون  .ریمبیرون می 

 : هایی که اشک درونشان حلقه زده بود به او نگاه کرد و پرسیداویریال با چشم 

 ؟ راست میگی -

 ! معلومه که نه -

 : ها گذاشت و گفتهانا هر دو دستش را روی شانه آن 

عیبی نداره بزار تالش   ها نداریم؛ اما شیم، چون اصالً شانسی در قبال اون من مطمئنم که موفق نمی -

 ؟ کنیم، تحش مرگه دیگه مگه نه خانم عقل کل 

رفت با دستش شکل تفنگ را نشان داد و  طور که عقب عقب می و با پوزخند به آوا نگاه کرد و همان 
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 : چشمک زد و گفت

 ! بووم -

 . آوا دهانش را باز کرد که به او بگوید خفه شود؛ اما او دیگر رفته بود 

توانست آنقدر راحت  چطور می  .ها را خراب کندکرد روحیه بچه چرا اینقدر سعی می  دانست اوآوا نمی

 ؟ ها باشددر مورد مرگ حرف بزند و باز با این حال قبول کرده بود با آن 

 : آوا اویریال را دلداری داد

 !هایش گوش نکن، داره چرت و پرت میگه به حرف  -

 : را تکان داد و لبخند زدکه مشخص بود ترسیده؛ اما سرش اویریال با این 

 . ما حتماً موفق میشیم -

 : آوا دستش را گرفت و کشید و گفت

 . معلومه که میشیم -

 . هایشان دویدندو هر دو به سمت کالس 

برد، سعی کرد به هانا و  کشید و به سمت ساختمان دوم می طور که اویریال را با خود می آوا همان 

 .رفتارهای عجیبش فکر نکند

 : ساختمان رسیدند آوا دست اویریال را ول کرد و آرام گفتوقتی به 

 ؟ بریم -

 . کردها را طی می داشت و پله های آهسته بر می ها باال رفت و آوا به دنبالش قدم اویریال از پله 

 ؟اولین کالسمون کدوم بود -

 : اش نگاه کرد و گفتآوا به برنامه 

 . A کالس یک -

ها  رفتند که زیاد هم طول نکشید تا پیدا شود، چون اول تمام کالس  A اویریال و آوا به دنبال کالس یک

 . بود

 . ها پشت میزهای تک نفره خود نشسته بودند و کالس بسیار ساکت بوددر کالس باز بود و بچه 

 . آوا و اویریال وارد شدند و پشت میزهایشان نشستند 

که دوقلو بودند؛ اما زیاد با هم نبودند  عجیب بود که اویریال و آوریال با این  .ردآوا با سر به آوریال سالم ک 

 . و کاری باهم نداشتند، انگار که دو دوست جدید بودند؛ اما مشخص بود که مراقب هم هستند 
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آوا هم برای    .داد افتادآوا چشمش به آدلی خورد که گوشه کالس نشسته بود و برای او دست تکان می 

 .تکان داد و لبخند زد او دست 

 :در همین لحظه اندرو جلوی دید او را گرفت و پرسید

 ؟ اسم استادمون چیه -

 : آوا ابروهایش را باال برد و گفت

 ؟ ات نوشته نشدهاحیاناً توی برنامه  -

 : ای زد و گفتاندرو لبخند دستپاچه 

 . امم گمش کردم -

 ؟ گمش کردی -

 : اندرو به گوشه و کنار نگاه کرد و گفت

 .  ...خب راستش -

 ! گمش نکردی -

خواست او  کرد که انگار می آدلی بود که با قیافه حق به جانبی به اندرو زل زده بود و جوری به او نگاه می 

 . را خفه کند

 ؟دونیاون وقت تو از کجا می  -

 : هایش را به اطراف چرخاند و گفت آدلی پوزخند زد و دست 

 . که وسط ما قرار بگیری پیدا کنیسه این خوای یه بهونه وامشخصه، تو فقط می  -

 : اندرو خنده عصبی کرد و گفت

 ؟من واسه چی باید بخوام وسط شما قرار بگیرم   ؟چی -

 . کنی چون هر دفعه همین کار رو می  -

 : ها تکان داد و گفت آوا دستش را بین آن 

 ! هی آروم باشید -

 : و رو به اندرو کرد و گفت

 . الدورانت اسمش الدورانته -

 : بعد رو به آدلی گفتو 

 ! فکر کنم اون فقط یه سوال کوچیک داشت باشه -
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 . آدلی سرش را تکان داد؛ اما با قیافه عبوسی به اندرو زل زده بود

 : اندرو با لبخند رو به آوا گفت

 . ممنون -

 :و به آدلی نگاه کرد و گفت 

 . گردهفکر کنم یکی دنبالت می  -

 . ندرو به پشت سر او اشاره کرد ای به او کرد، اگرانه آدلی نگاه پرسش 

 . هایش از تعجب گرد شدآدلی برگشت و چشم 

 .دادآوا به سمت در نگاه کرد و در کمال تعجب رانا را دید که با لبخند برای آدلی دست تکان می 

 ؟یعنی او را هم دزدیده بودند

مطمئنن با    .ا اسلحه کار کندتوانست بجا بیاورند، آخر او که نمیدانست چرا باید رانا را به این آوا نمی

 . افتاددیدن اسلحه درجا پس می 

آدلی نفس عمیقی کشید و به سمت آوا برگشت و خواست حرفی بزند که آوا حرفش را قطع کرد و به  

 : سمت رانا اشاره کرد و گفت

 ! درست نیست آنقدر منتظرش بذاری -

 . آدلی سرش را خم کرد و با لبخند ساختگی به سمت در رفت 

اندرو با لبخند شیطنت آمیز ی آدلی را بدرقه کرد و بعد روبه او کرد دهانش را باز که چیزی بگوید؛ اما  

 . پشیمان شد و به سمت میزش رفت

 : ـب گفت*رفت زیر لـطور که با موهایش ور می اویریال همان 

 ! دو رقیب عشقی -

 ؟ چی گفتی -

 : اویریال به او نگاه کرد و با لبخند گفت

 . ا حاال خودت متوجه شدی مطمئنم ت -

 : آوا دستش را تکان داد و گفت

 . جوری نیستنه بابا این  -

 : اویریال با خنده گفت 

 . باشه هر چی تو بگی -



 

 

 
49 

 زهرا وحیدی نکو  |گمشده )جلد اول(

 
 : آوا با حالت دفاعی گفت

 . طوری که تو فکر می کنی نیستگفتم که موضوع این  -

 ! خیلی خب، من گفتم باشه قبول -

 . و ریز ریز خندید

 . کشید و با عصبانیت روی میز ضرب گرفتآوا نفسی از روی حرص 

نگاهی به او کرد و بدون هیچ حرفی به   .رسید زیاد خوشحال نیست آدلی وارد کالس شد به نظر می 

 . سمت میزش رفت و نشست

 . در همین لحظه استاد الدورانت وارد کالس شد

 . همه از جایشان بلند شدند

ای  ه خودش راحت گرفته و تیشرت طوسی رنگ سادهسال بود که ب استاد الدورانت زنی تقریباً میان 

 . پوشیده بود

 . ها گفت که بنشینند و خودش هم پشت میزش نشستبا اشاره دست به آن 

کار کنیم؛ اما خب من باز هم براتون توضیح  جایید و قراره چیمطمئنم تا حاال فهمیدن که چرا این  -

 . میدم

ها جیک جیک می  کشید و پرندگانی که باالی درخت همه جا سکوت بود و فقط صدای باد که زوزه می 

ها آن را باز می کرد و نسیم  ناگهان آوا به یاد پنجره اتاقش افتاد که صبح  . رسیدکردند به گوش می 

گفت صبح شده و باید بلند شود،  داد و صدای نرم مادرش که به او می خنک آرام صورتش را نوازش می 

کرد و بوی نان  انداخت و شروع روز را شادتر می را به خنده می صدای آواز صبحگاهی پدرش که همه 

 .پراندهای مادرش که عقل را از سر می شیرینی 

کرد آن را پنهان کند؛ اما  ها غم بزرگی را در سینه آوا به جا گذاشته بود و آوا سعی می همه و همه این 

گم شدنش چه حسی دارند و چه  دانست پدر و مادرش از نمی . واقعاً دلش برای خانه تنگ شده بود

 .گردندها بسیار ناراحت هستند و به دنبالش می کنند؛ اما مطمئن بود که آن فکری می 

 : اویریال آرام از او پرسید 

 ؟ کنیداری گریه می  -

 : آوا ،گیج پرسید

 ؟ چی -
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 ! اصالً متوجه نشده بود کی گریه کرده .هایش را پاک کرداش کشید و سریع اشک دستی به گونه 

 . چیزی نیست، فکر کنم یک چیزی توی چشمم رفت -

 : ای که معلوم بود حرفش را باور نکرده گفتاویریال با قیافه 

 ! شاید -

 . های استاد الدورانت بدهد تا حواسش از این فکرها پرت شود اش را به حرف آوا سعی کرد تمام توجه 

کنند تا با نفوذ به  ها سعی می ن دشمن بزرگ ما گروهیه که سعی داره ما رو نابود کنه، او :استاد

ها حتی برای رسیدن به این هدف شوم،  اون  .های مهم، کنترل کل کشور رو به دست بگیرندقسمت 

ها رو بگیریم،  ما باید جلوی اون  .گناه رو بکشن و دست به کارهای وحشتناکی بزنند حاضرن مردم بی 

ه بالهایی ممکنه سر مردم و کشور و یا حتی  ها به قدرت برسند، چون معلوم نیست چ نباید بزاریم اون 

 . دنیا بیارن

 : هانا بدون اجازه گفت

 ؟ کنیدکنید خودتون هم دارید همین کار رو می حس نمی -

 : استاد الدورانت ابروهایش را باال برد و پرسید

 ؟ چی -

 . هانا با گستاخی به استاد زل زده بود

خواید جلوشون رو بگیرید و خودتون به  هم می  خوان به قدرت برسند، شما ها می شما میگید اون  -

 .قدرت برسید تا به قول خودتون نزارید به هدف شومشون برسن، پس هدف شما هم همینه فرقی نداره

 : استاد الدورانت با جدیت گفت

ها  اون  ! ها خرابکاری و شورش و جنگهونطور نیست هدف ما صلح و امنیت کشوره و اما هدف ا این  -

ها هم این  نرو از سر راهشان بردارن تا به قدرت برسن و ما این اجازه رو بهشون نمیدیم او  خوان مامی 

 .دوننرو خوب می 

 : هانا پوزخند زد و گفت

ها توجیه می کنید، مگرنه شما هم سعی  من فکر می کنم شما فقط دارید کار خودتون رو با این حرف  -

 . اندازه که عواقب زیادی به دنبال دارهبزرگی به راه می   ها رو نابود کنید و این حتماً جنگدارید اون

 . توانست خفه شود و آنقدر رو اعصاب بقیه نرود آمد، هانا نمیاستاد حاال به نظر خیلی عصبانی می 

 : صدای استاد باالتر رفت و گفت
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 ! دونی پس بیخودی جواب ندهها نمی تو چیزی از اون !ای احمق -

 . آمدهانا هم حاال به نظر عصبی می 

  .جنگیندونی شماها یه مشت دیونه احمقین که به جون هم افتادین و برای هیچ و پوچ می نه تو نمی  -

می کنید تا عذاب  تو فقط کارهای وحشیانه خودتون رو توجیه   ؟دونی هدف داشتن یعنی چیاصالً تو می 

 . وجدان نگیرید

 : استاد الدورانت فریاد زد

 . هات رو بشنومخوام چرت و پرت دیگه کافیه، نمی  -

ترسید بالیی سرش بیاورند؛ اما هانا انگار از چیزی  آوا می  .آوا لرزید، بهتر بود هانا ساکت شود 

 : ترسید از جایش بلند شد و گفتنمی

ها به فکر  اگه اون  . ما به فکر مردم نیستید، پس الکی بهونه نیاریدش  ؟کنهحرف راست اذیتت می  ؟ چیه -

 . خواید، قدرت رو به دست بگیرید و مراقب باشید اتفاقی نیفته نابودی و قدرتن، شما هم همین رو می 

 : ای کرد و گفتهانا خنده وحشیانه 

 ! اس، حداقل یه چیزی بگو باور پذیر باشهاحمقانه  -

 ؟ چرا این دختر آنقدر عجیب و غریب بود ؟ترسید او چش شده بودهم می  آوا داشت کم کم از هانا 

 .لرزیداستاد الدورانت از عصبانیت می 

 . خوای تنبیه بشی پس بشین سرجات و حرف نزن اگه نمی  -

 ؟ خوای پرتم کنی بیرون هومدیگه حرفی واسه گفتن نداری، برای همین می  -

 : ـب گفت*اویریال زیر لـ

 ! تمومش کنخواهش می کنم،  -

 . لرزیدند و مانند مجسمه خشک شده بودندآمد همه از ترس می کس جیکش در نمیهیچ 

 : استاد الدورانت گفت

 ! خودت خواستی بچه -

 . ای را زیر میز فشار داد و دو نفر وارد شدندو دکمه 

 : استاد به هانا اشاره کرد و گفت

 !ببرینش سلول تنبیه، مراقب باشید بهش خوش بگذره -

 . ا با سر تایید کردند و به سمت هانا رفتندهآن 
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اش را ها خیره شد و خیز برداشت و در عرض چند دقیقه صندلی های درنده خویش به آن هانا با چشم 

 . برداشت و توی سر نفر اول کوبید و شکست

 . مرد با ناله به زمین افتاد و سرش را با دست گرفت

 . ندها هم فرار کردزدند و بعضی ها جیغ می بعضی 

نفر دوم چند دقیقه به دوستش که نفله شده بود خیره شد و بعد به سمت هانا خیز برداشت؛ اما هانا  

 . دوباره با یک حرکت سریع جاخالی داد و با یک لگد در شکم مرد او را زمین زد

 . های گرد شده به هانا چشم دوخت او در دفاع عالی بود آوا از جایش بلند شد و با چشم

 . کشیدهایش گرفته بود و جیغ می رش سرش را در دست اویریال کنا

 : استاد که با حیرت به هانا خیره شده بود فریاد زد

 . بهتره تسلیم بشی بچه گستاخ، مگرنه بدجوری تنبیه میشی  -

 : زد پوزخند زد و گفتهانا که نفس نفس می 

 ؟ ار رو بکنیترسی خودت این کمی  !هان ؟خوای من رو بگیری بگو ببینم چطوری می  ؟جداً -

 : استاد الدورانت دستش را روی میز کوبید و داد زد

 ! بهت اخطار دادم -

 ! وای خدا ترسیدم ای پیرزن بزدل -

های بیشتری  لرزید او دکمه روی میز را دوباره فشار داد و این بار مأمور استاد الدورانت به شدت می

 .کالس جلب کرده بودصدای جیغ و دادها توجه همه را به اتفاق داخل  .وارد شدند

 . چهار نفر از مأمورها به سمت هانا رفتند و سعی کردند او را بگیرند؛ اما او خیلی فرز و سریع و دقیق بود 

با چند حرکت دو نفرشان را به زمین انداخت، دو نفر قبلی بلند شدند و از پشت به او ظربه زدند، هانا  

 . و با یک لگد در فک طرف او را به عقب پرت کرد کمی تلو تلو خورد؛ اما سریع خودش را کنترل کرد

 . ها بودند تا واقیعت ها بیشتر شبیه به فیلم این صحنه 

 . همه جیغ زنان کالس را ترک کردند، فقط تنها کسانی که باقی ماندند او و آوریال و اندرو بودند

 :اندرو به او نزدیک شد و با صدایی که به گوش او برسد داد زد

 .اکه باید بریمجا خطرناین  -

 ؟ آیا باید به هانا کمک کند یا بزارد و برود  ؟دانست چه کار باید بکندآوا نمی

 : اندرو دوباره داد زد
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 ! زود باش -

 .و او را با خود به بیرون برد 

تنها چیزی که آوا برای آخرین بار از این درگیری دید مأمور ی بود که ضربه محکمی با صندلی به  

 . پشت هانا زد و هانا دو زانو به زمین افتاد 

 : آوا دستش را از اندرو پیش کشید و نفس نفس زنان گفت

 ؟ کنیداری چی کار می  -

 ! جونت رو نجات میدم دیوونه -

 ؟ چی -

کرد خودش را آرام کند، البته حق داشت همه چیز بسیار  ره شده بود و سعی می اندرو با نگرانی به او خی 

 . شوکه کننده بود 

 : آوا کمی نگرانش شد و پرسید

 ؟ خوبی -

 : اندرو خندید و گفت 

 . از این بهتر نمیشم -

 : آوا هم خندید

 ؟ خندیبه چی می  -

 : اندرو به او خیره شد و گفت

اگه نجاتت نداده بودم،   . تو مثل مجسمه محو هانا شده بودیکردن؛ ولی به تو، همه داشتن فرار می -

 .خوردها یه صندلی توی سرت می حتماً تو هم مثل یکی از اون بیچاره 

 : آوا حالت دفاعی گرفت و گفت

 ! طور نبوداصالً هم این  -

تری بدهد؛ اما چشمش به مأمورها خورد که چهار نفری هانا را  خواست جواب دندان شکن دلش می 

 . کشیدندته بودند و به زور می گرف

  . هانا اصالً وضعیت خوبی نداشت، خون از گوشه سرش جاری بود و صورتش زخمی و کبود شده بود

ها شکست نخورده و البته هر چهار مأمور هم به زور  مشخص بود که در این درگیری به این راحتی 

 . کشیدند و حسابی زخمی شده بودندخودشان را می 
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داد، انگار نه انگار که همین چند دقیقه قبل کلی زد و  حتی یک ذره درد را هم نشان نمیاما چهره هانا 

 . خورد داشته

 . ها بردند و از محدوده دید آوا دور شدندمأمورها او را به پشت ساختمان

 : ای که مشخص بود حسابی ترسیده گفتها دوید و با چهره اویریال به سمت آن 

 ! استاد الدورانت حسابی عصبانی بود فکر کنم کار هانا ساخته خدای من این وحشتناکه، اس -

 : آوا پرسید

 ؟ کننکارش می حاال چی  -

 : اندرو به جایی که مأمورها هانا را برده بودند خیره شد و گفت

 !به گفته استاد الدورانت قراره کلی بهش خوش بگذره -

 : اویریال با ترس گفت

 ؟ یعنی چی -

 . نجه میشه که احتماالً شکیعنی این  -

 ؟ افتهاین اتفاق نمی  -

 : ها نزدیک شد و با جدیت گفت آوریال به آن 

 . جا بمونه که شکنجه بشهنباید بزاریم اونقدر اون  -

 : آوا با سردرگمی گفت

 . تونیم جلوی تنبیه شدنش رو بگیریمما که نمی ؟ چی داری میگی -

 . انا رو با خودمون ببریم کنیم، پس این هم روش باید هما که داریم یه خالف بزرگ می  -

 . برای همین به اندرو نگاه کرد تا از او کمک بگیرد  ؟دانست چه بگویدآوا نمی

 : اندرو به آوریال نگاه کرد و بعد به آوا و گفت

 .آوریال راست میگه، ما احتماالً به کمک اون هم نیاز داریم -

 : خراشی روشن شدند و اعالم کردندبلندگوها با صدای جیغ گوش 

هاتون رو به هیچ وجه  هاتون برید و تا اطالع ثانوی اتاق کارآموزها لطفاً سریعاً به اتاق  ! توجه !توجه -

 . ترک نکنید

 . هایشان بفرستند کردند همه را به اتاق کردند و ارشدها سعی می بلندگوها مدام خبر را تکرار می 

 . أمورها مشکلی پیش آمده باشددانست چه خبر شده ممکن بود به خاطر درگیری هانا با م آوا نمی
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 : ها دوید و به سرعت گفت سامانتا به سمت آن 

 . هاتون بیرون هم نیایدسریع برید اتاق  -

 : آوریال پرسید

 ؟ چه خبر شده -

 ! زود . گفتم سریع برید، سوال هم نپرسید -

 . و به سرعت دور شد

 . گیره در را امتحان کرد قفل بودآوا دست 

شد  هشت و نیم بود، تقریباً نیم ساعتی می   .ن نشست و به ساعت خیره شدبه سمت مبل رفت و روی آ 

 . شان کرده بودندهایشان فرستاده و زندانیها را با عجله به اتاق که آن 

یعنی اتفاق بدی افتاده بود که در این ساعت روز همه   .دانستآوا هنوز هم دلیل این رفتار عجیب را نمی 

ها را هم لغو کرده بودند، آوا شک داشت همه این  حتی کالس  ؟ودندهایشان حبس کرده ب را در اتاق 

 . گیری هانا باشد ها به خاطر دست اتفاق 

آوا که کمی پریشان شده بود مدام منتظر بود تا اعالم کنند همه چیز عادی شده است؛ اما انگار قرار نبود  

 . هایشان در بیایند حاال حاالها از اتاق

 . هایش را بستپاهایش را درون شکمش جمع کرد و چشم آوا روی مبل دراز کشید و  

خواست بخوابد تا بلکه دوباره در خانه خودشان  خواست به چیزی فکر کند، فقط می دیگر دلش نمی 

دانست که هرگز همچین  ها یک خواب بوده؛ اما خوب می هایش را باز کند و ببیند که همه این چشم

 . اتفاقی نخواهد افتاد

 ** * 

داشت همه جا را سکوت و هم آوری فرا گرفته  هروهای سیاه و تاریک آهسته قدم بر می آوا درون را 

 . شد حس کرددانست اتفاق بدی قرار بود بیفتد، این را خوب می شد؛ اما آوا می بود و هیچ چیز دیده نمی 

 . تپیدآمد و قلبش به تندی می نفسش به زور باال می 

آوا به سرعت   ! یی شبیه به افتادن فلز روی کف راهروناگهان صدایی از پشت سرش شنیده شد، صدا

 . شداگر هم چیزی بود در این تاریکی دیده نمی  .خوردبرگشت؛ اما چیزی ندید صدایی هم به گوش نمی 

  ؟هایی افتاده بودچه اتفاق  !سکوت وحشتناک بود  . هایش کل راهرو را در بر گرفته بودصدای نفس زدن 

آمد چند بار تالش کرد؛ اما  بزند و کمک بخواهد؛ ولی صدایش در نمی خواست فریاد می  ؟او کجا بود 



 

 

 
56 

 زهرا وحیدی نکو  |گمشده )جلد اول(

 
 . هایش را با نخ به هم دوخته بودندـب *انگار لـ

چیزی که انگار   .کشید و او را وادار می کرد تا راه برود دانست چی؛ اما نیرویی او را به سمت جلو می نمی

 .خوانداو را به سوی مرگ فرا می 

 .هایش را به لرزه انداختراهرو را پر کرد و طنین صدایش گوش  صدای وحشتناک جیغی کل 

 . کندآوا به شدت لرزید ترسش دیگر قابل توصیف نبود، مطمئن بود به زودی از ترس سکته می 

 : صدا این بار فریاد زد 

 ! کمک -

او را از  داد، باید باید او را نجات می  .دادها دوید، باید نجاتش می آوا نفس نفس زنان در طول راهرو 

 . کشیدها بیرون می درون سیاهی 

 . جا ایستاده بودآوا ایستاد بارقه نوری به وسط راهرو برخورد کرده بود، یک نفر آن 

شد؛ اما یک دختر بود که موهایش به حالت پریشانی روی صورتش ریخته شده بود و  صورتش دیده نمی 

او بسیار کوچک بود شاید دو یا سه ساله  .ندای به تن داشت که پاره و کثیف شده بودپیراهن سفید ساده

 . بود

 . پیچیدها می خورد؛ اما هنوز صدای فریاد کمک در راهرو دهان دختر تکان نمی 

 . توانست روی پاهایش بایستدآوا با وحشت تمام به دختر زل زد دیگر نمی 

 : صدای مردی از ته راهرو به گوش رسید

 . کشمت و از دستت خالص میشم جا می همین -

های دختر از دید انگار او در این دنیا نبود، اشک زد انگار او را نمیمرد رو به دختر کوچک حرف می 

 . های آوا را پر کرده بود چکید و صدای هق هقش گوش صورتش روی زمین می 

 . ای هوا را شکافت و از جلوی صورت آوا رد شددر همین لحظه گلوله 

 : آوا فریاد زد

 ! نه -

 . ذشت و درست به شکم دختر برخورد کرداما تیر به سرعت گ

 . صدای ضجه و ناله دنیای سیاه و تاریک را در هم بلعید و صداها قطع شدند

 . آوا نفس نفس زنان از خواب پرید

اش  اش چسبیده بود قلبش مانند پتک به سینه چکید و موهایش به پیشانیـرق از سر و رویش می*عـ
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 . از جایش بیرون بپرد  کوبید و انگار هر لحظه ممکن بود می 

آوا سعی کرد خودش را آرام کند، این فقط یک خواب بود، واقعی نبود؛ اما آوا حس می کرد این اتفاق  

 . کرد این خودش بود که گلوله به شکمش برخورد کرده حس می  .واقعاً رخ داده

 . شد؛ اما کمی برایش آشنا آمدکه درست دیده نمیچهره پنهان دخترک کوچک با این 

وا دستش را روی قلبش گذاشت و چند نفس عمیق کشید، نباید دیگر به آن خواب عجیب و غریب  آ

 . کردفکر می 

 . گیره را چرخاند و در باز شدبلند شد و به سمت در رفت دست 

 . شد انگار همه چیز حل شده بود آوا به راهرو نگاهی انداخت کم و بیش رفت و آمدی دیده می 

هنوز فرصت نکرده بودند حتی    .کردندها فکری می آوا مغزش را به کار انداخت، باید سریعاً با بچه 

 . پایگاه را بررسی کنند

چند لحظه   . آوا سریع به راه افتاد؛ اما سرش گیج رفت و مجبور شد دستش را به دیوار بگیرد تا نیفتد

 . کند  طول کشید تا بتواند رو به رویش را ببیند و دوباره حرکت

احتماالً اویریال به طبقه   .های آهسته به سمت اتاق اویریال رفت و در زد؛ اما کسی در را باز نکردبا قدم 

 . پایین رفته بود

 . تر اتاق جیمز بود آوا در زدچند اتاق پایین 

 . حالش زیاد خوب نبود برای همین به در اتاق تکیه داد تا کمی حالش جا بیاید

 : به محض دیدن او با نگرانی پرسیدجیمز در را باز کرد و  

 ؟ آوا حالت خوبه -

 : دید گفتآوا که صورت جیمز را کمی تار می 

 ؟ کنیها رو پیدا کنیم، کمکم می آره باید بچه  -

 : جیمز سرش را تکان داد و گفت

 . داری از حال میری باید استراحت کنی -

 : آوا محکم گفت 

 . خوبم اگه نمیای خودم میرم -

ها  رفت، قدم اول را که برداشت تعادلش را از دست داد و نزدیک بود به پایین پله  هاو به سمت پله 

 : سقوط کند که جیمز او را گرفت 
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 ؟ آوا چت شده  !وای خدا -

بود تا  در این شرایط باید سالم می  .دانست چه مرگش شده، خودش هم نمی آوا نفس عمیقی کشید

حس   . مانند بیمارها هر لحظه ممکن بود از هوش برود بتواند درست فکر کند و تصمیم بگیرد؛ اما حاال 

 .تواند راه برودکرد تمام نیرویش تحلیل رفته و نمیمی 

 : جیمز سعی داشت به او کمک کند؛ اما آوا دستش را رها کرد و گفت

 . تونم بیامخودم می  -

 : جیمز با شک پرسید 

 ؟ مطمئنی -

 . ها رفتار می کرد مریض  آوا سرش را تکان داد و به خودش نهیب زد نباید مثل 

 . ها را آرام پایین رفت تا به طبقه پایین رفتپله 

چنان پشت میزش بود و به مانیتورهای روی میزش چشم دوخته بود، چند نفر هم با هم پچ  لی یون هم

 . ها کسی نبودکردند و جز آن پچ می 

 : آوا روی مبل کناری نشست و به جیمز گفت

 ! اس، بهشون بگو در مورد نقشه ها رو جمع کنیتونی بچه می  -

 . ها را جمع کندجیمز سرش را تکان داد و به سمت محوطه دوید تا آن

ها را درست  توانست کلمه هر چند که نمی   .ها سرگرم کندآوا سعی کرد در این مدت خودش را با مجله 

 . ببیند

 . رویش را از او گرفته بودها ربطی به آن خواب داشتند، خوابی که واقعاً تمام نیمطمئن بود همه این 

 . آوردو آوا هنوز هم از آن سر در نمی

چند دقیقه دیگر همه دور هم جمع شده بودند، آوا هر کدام را دو تا دو تا گروه کرد تا هر بخش را  

 .جا با هم درمیان بگذارندبررسی کنند و قرار شد تا فردا هرچه را که فهمیدند همین

 ؟نداره خب پس کسی با کارش مشکلی -

 : همه تایید کردند و آوا هم با رضایت گفت

خوبه، فقط خیلی مواظب باشید نباید کاری کنیم که بهمون شک کنند، همین االن هم یکی از اعضای   -

 .گروهمون رو از دست دادیم

 : طور که به میز خیره شده بود گفتآوریال همان 
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 .از دست ندادیمش -

 : یره شد و پرسیدای به او خگرانه آوا با حالت پرسش 

 ؟ منظورت چیه -

 : آوریال سرش را باال آورد و به او نگاه کرد نگاهش سنگین بود 

 . که باید نجاتش بدیم منظورم این  -

 : میشل با ترس روبه آوا پرسید

 ؟ میگه چی  -

که هانا عجیب و  شد؛ اما با ایننجات هانا باعث دردسر و خطر بیشتری می  .دانست چه بگویدآوا نمی

 . به هرحال که قرار بود همه نجات پیدا کنند .دادنبود باید نجاتش می  غریب

 : میشل دوباره پرسید

 ؟ کار کنیمآوا چی  -

ها رو به او بود و منتظر بودند تا او چیزی بگوید، عادت نداشت  ها انداخت، نگاه همه آن آوا نگاهی به آن 

 . های او باشندآنقدر از او نظر بخواهند و مدام منتظر حرف 

دونم حس خوبی به این قضیه ندارید؛ ولی هانا هم قبول کرد به ما  فکر کنم آوریال راست میگه، می  -

 . کمک کنه، پس ما هم باید بهش کمک کنیم

 : اندرو حرف اورا تایید کرد

 ! درسته پس اولویت دوممون میشه نجات هانا -

 . ها نگاه کردآوا لبخندی زد به بچه 

 : هایش را در حدقه چرخاند و گفت آدلی چشم 

 ! با این آقای خود شیرین موافقم به هرحال که قرار بود کمک کنم، پس این هم روش -

 . اندرو برای او ادایی درآورد؛ اما ته نقش لبخند روی صورتش مشخص بود

 : عمیقی کشید و بلند شد و گفت رسید همه موافق هستند، آوریال نفسبه نظر می 

 . من میرم کارم رو شروع کنم -

 . که منتظر جوابی بماند به سرعت دور شد و بدون این 

 : اویریال که کمی گیج شده بود پرسید

 ؟ اون چش شده -
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 : اریک با طعنه گفت

 ؟ پرسیوقت از ما می خواهر توه اون  -

 : جیمز بلند شد و گفت 

 . من میرم دنبالش -

 .یید کرد و جیمز هم به سمت محوطه دویدآوا با سر تا 

اویریال به زور جلوی خودش را گرفت و   . ناگهان اویریال زد زیر خنده، همه با تعجب به او چشم دوختند

 : گفت

 . زده شدمببخشید یکم هیجان  -

آوا سرش را تکان داد، احساسات اویریال عجیب و غریب بود البته آوا مطمئن بود این دست خودش  

 . نیست

جا بریم، چون  حاال هم بهتره از این .های عزیز، امیدوارم تو تحقیقتون موفق باشیدخب هم گروهی  -

 . خیلی تو دید هستیم 

 : ها نگاه می کرد اشاره کرد و گفتآوا به لی یون که زیر چشمی به آن 

 . های کنجکاو نداشته باشه دفعه بعد بهتره بریم یه جایی که آدم  -

 : ت لی یون رفت و با لبخند مصنوعی گفتبعد هم بلند شد و به سم 

 ؟ سالم لی یون بودی دیگه درسته -

 : لی یون با شک به او خیره شد و گفت 

 ؟ آره چطور -

 ؟ یاد اولین روزی که من رو بردی پیش رونالد افتادم، یادت میاد -

 : حوصلگی گفتلی یون با بی 

 ! آره یادمه -

 ؟چی شدحافظه خوبی داری، پس حتماً یادت میاد دیروز  -

 :لی یون با سردرگمی پرسید

 ؟ ها چیهخب آره یادمه، منظورت از این حرف  -

 : آوا خندید و گفت

  .دونی من از دیروز چیزه زیادی یادم نمیادمنظوری ندارم، من همین االن ازت تعریف کردم، آخه می  -
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 ؟ گفتم شاید تو بتونی کمکم کنی

 . رد های او زل زد و سرش را خم کبه چشم  آوا مستقیم

 : های او خیره شد و آب دهانش را قورت داد و گفتلی یون انگار کمی نرم شده بود به چشم 

 . رفتین اتاقاتون آخه خطرناک بود آ دیروز اتفاق بدی افتاد، باید می  -

 : آوا تمام حواسش را جمع او کرده بود دوباره پرسید

 ؟لی یون یادته  ؟چه اتفاقی -

 : لی یون چند بار سرش را تکان داد و گفت

 ... آره، آره، دیروز یه اخطار -

 ؟ جا چه خبرهاین  -

آوا برگشت و دوباره برای بار چندم در این هفته در کمال تعجب جکسون را دید که با قیافه جدی به  

 . ها خیره شده بود آن 

 : اش را حفظ کرد و با لبخند پرسیدآوا خونسردی 

 ؟ خدای من جکسون -

 : جکسون زیر چشمی نگاهش کرد و به لی یون گفت

 !زدیزدی که نباید می هایی می لی یون شنیدم داشتی حرف  -

 : جا آمده با گیجی پرسیدلی یون که ناگهان انگار از یک جهان دیگر به این 

 ... نه، نه این بچه  ؟چی -

 : دجکسون دستش را باال آورد و جلوی حرف زدن او را گرفت و رو به آوا پرسی

 ؟ هیپنوتیزم -

 : ای زد و گفتآوا لبخند دستپاچه 

 . نه بابا یک گپ دوستانه بود -

 : جکسون ابروهایش را باال انداخت و گفت

کنم، دیگه با کسی گپ دوستانه نزن، چون هم برای اون دوست بیچارت عواقب  ازت خواهش می  -

 ! داره، هم برای خودت

 . ا را با لی یون تنها گذاشت ها باال رفت و آوهای محکم از پله و با قدم 
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 : آوا نگاهی عذرخواهانه به لی یون انداخت و گفت

 . تونم ازت کمک بخوام فکر کردم می  -

طور که سعی  آوا همان  . رسید و انگار هر لحظه ممکن بود او را خفه کندلی یون خیلی عصبانی به نظر می 

ی برخورد کرد، برگشت و آدلی را کرد لبخندش را حفظ کند، عقب عقب رفت که ناگهان به شخصمی 

 : دید کمی از او فاصله گرفت و گفت

 ! ببخشید -

 : آدلی لبخند زد و گفت

 .عیبی نداره -

 : اندرو با عصبانیت بلند شد و گفت

شناسیش، آدم  دونم از کجا می فکر کنم اون جکسون که نمی  !نزدیک بود گیر بیفتی ؟ دیوونه شدی -

 . کشیدیموگرنه حتماً مثل هانا تو رو هم باید از یه سلول بیرون می   خوبی بوده که گذاشت قسر در بری،

خواست  اندرو راست می گفت، او فقط می  .آوا سرش را پایین انداخت حرفی برای دفاع از خود نداشت

در مورد اتفاق دیروز چیزی از زیر زبان لی یون بکشد و تقریباً هم موفق شده بود که ناگهان سر و کله  

که تمام کسانی که در این هفته دیده بود، همه ناگهان وارد این  مثل این   .اکجا آباد پیدا شدجکسون از ن

 . ها ببیندهایش را هم به عنوان پیشخدمت در آشپزخانه اند، نزدیک بود چند وقت دیگر معلم گروه شده 

 : آدلی روبه اندرو گفت 

فقط اون جکسون نام   ! عالیه هاش تو به حرف کشیدناون فقط قصدش کمک بود، دیدی که مهارت  -

 ؟ دونم دلیل این همه عصبانیت چیهـنتی یک دفعه از زیر زمین سبز شد، نمی *لعـ

 : آوا دوباره حوصله یک دعوای دیگر نداشت بنابراین گفت

 ! اندرو راست میگه، من واقعاً متأسفم . کردماحتیاطی می دونم تقصیر منه، نباید بی می  -

 . ها نگاه کندتوانست به آن نمی .هایش خیره شدبه کفش 

 . من رو ببخشید؛ ولی بهتره برم اتاقم -

 . ها را دو تا یکی باال رفت ها رفت و آن که منتظر جواب بماند به سرعت به سمت پله بدون این 

 . ها را پشت سرش حس کند توانست نگاه خیره آن می 

 *** 

 ! کرداحتیاطی می این بار نباید بی  .آوا سعی کرد حواسش را جمع کند
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جا را ندیده بود؛ اما االن  تا به حال آن  . ها برود، جایی که هانا را برده بودندخواست به پشت ساختمان می 

 . وقتش بود 

شانن  ها هم سرگرم کارهای روزانه هایشان بودند و پیشخدمت ها در اتاق محوطه خلوت بود همه بچه 

آوا آرام از   . شد کاریش کردنند؛ اما نمیکها تصاویرش را ضبط می دانست همه دوربین خوب می  .بودند

لی یون پشت میزش به   .جا سری به میز لی یون کشیدها پایین آمد و روی پله دوم ایستاد و از آن پله 

آوا سرش را برگرداند و به   . خواب رفته بود و صدای خور و پف او در سالن ورودی پیچیده بود

به    .کردندچرخیدند و تمام نقاط سالن را بررسی می می   ها نگاه کرد که هر چند دقیقه یک باردوربین 

ها نشست و خودش را  آرام روی مبل  .ها پایین آمد و سعی کرد لی یون را بیدار نکند حالت عادی از پله 

ها چرخیدند و یکی به سمت در و دیگری  چند دقیقه منتظر شد تا باالخره دوربین  .ها کردسرگرم مجله 

آوا سریع از جایش بلند شد و طوری که تصویرش در دوربین نیفتد، میز لی   .ها برگشتند به سمت پله 

یون را دور زد و پشت او قرار گرفت تا به حال مانیتورهای او را ندیده بود؛ اما مشخص بود که همیشه  

 . روشن هستند

و سومی  اولی کل محوطه، دومی بیرون دروازه  .دادندسه مانیتور بودند که هرکدام چیزی را نشان می 

 .دادندها نشان می پشت ساختمان 

ها کرد با حساب او هر دوربین حداقل سه دقیقه روی یک جهت ثابت  آوا به سرعت نگاهی به دوربین 

 . ماند و االن فقط دو دقیقه فرصت داشت می 

شدند؛ اما بیرون پایگاه دو ماشین  محوطه که کامالً خالی بود و گاهی چند پیشخدمت به سرعت رد می 

 . ها بودنده رنگ ایستاده بودند و دو نگهبان به حالت آماده باش جلوی دروازه مراقب رفت و آمد سیا

دانست  هایش را باز کرد، آوا نفسش را حبس کرد نمیلی یون ناگهان نفس عمیقی کشید و یکی از چشم 

به یاد زمان    خوشبختانه لی یون دوباره به خواب رفت، آوا نفس راحتی کشید؛ اما ناگهان !چه کار کند

آوا سریع خم شد و آرام آرام و چرخید و نگاهی به    .گشتافتاد به دوربین نگاه کرد او داشت بر می 

 .کرد تا آن دوباره برگردددوربین کرد؛ اما متأسفانه سه دقیقه دیگر باید صبر می

را از جا   جا روی زمین نشست و خودش را جمع کرد که ناگهان صدای زنگ تلفن لی یون اوآوا همان 

فقط امیدوار بود لی یون   . آوا از ترس خودش را زیر میز گلوله کرد، دیگر فرصتی برای فرار نبود .پراند

 . او را نبیند

 : لی یون با آهی از خواب شیرینش بیدار شد و تلفن را برداشت و با صدای خواب آلودی گفت
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 ؟ بله -

 :بعد از چند دقیقه صندلی او تکان شدیدی خورد و لی یون سریع بلند شد و پرسید

 . کنمقربان بله ببخشید، همین االن در رو باز می ؟شمایید -

 . آوا زیر میز از این تغییر ناگهانی به خود لرزید و سعی کرد جیغش را در گلو خفه کند

رون آمد و مطمئن شد که او کامالً دور شده آرام  لی یون سریع به سمت محوطه رفت، آوا از زیر میز بی 

به سرعت خودش را بیرون کشید و به سمت   .طرف بود ها کشید که رویشان به آن سرمی به دوربین 

 ! فرصت خوبی بود .ها دویدمحوطه پشت ساختمان 

شدند نگاه  نفس نفس زنان پشت دیوار پنهان شد و به دو ماشین بزرگ سیاه رنگ که از دروازه وارد می

 . کرد

لی یون با راننده ماشین صحبت کوتاهی کرد و هر دو ماشین به سمت پارکینگ حرکت کردند، لی یون  

 . هم به سمت پارکینگ دوید و در دهانه آن غیب شد

ه دور و اطراف نگاهی انداخت، جز دو کارکن که در محوطه با هم  آوا آب دهانش را قورت داد و ب 

جا هم مانند  این  .ها رفتسریع و با احتیاط به پشت ساختمان  .کردند، کس دیگری نبود صحبت می 

دانست این  آوا نمی .طرف بزرگ بود و یک سالن ورزشی بزرگ و یک ساختمان کوچک وجود داشت آن 

تر هم دری آهنی و کوچک  طرف کمی آن .ها باشد رسید برای ارشد می به نظر   ؟ساختمان برای چه بود

 . وجود داشت شبیه زیرزمین بود

ای نوشته  آمد، روی در با خط کج و کوله آوا به سمت در رفت و نگاهی به آن انداخت، کمی عجیب می 

 ” سلول“  .بودند

ند، مطمئناً هانا باید  آوا دستش را روی کنده کاری کشید و سعی کرد به صداهای درون سلول گوش ک 

 . بودجا می این

 : ناگهان دستی محکم شانه آوا را گرفت و با صدای کلفتی گفت

 ؟ کنی بچهجا چی کار می این  -

  . آوا با صدای مرد لرزید و به سرعت برگشت قلبش به تپش افتاده بود و زبانش بند آمده بود

 . دانست چه بگویدنمی

 ! ورود کارآموزها فعالً ممنوعه ؟ی کنیجا چی کار مبا تو بودم بچه، این  -

آوا تنها چیزی که در    .گذاشت حتی یک میلی متر تکان بخورد اش را سفت چسبیده بود و نمی  او شانه 
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 . رسید را به زبان آورد آن لحظه به ذهنش می 

 . من ببا ساما یعنی استاد، با ارشد سامانتا کار داشتن من رو فرستادن دنبالشون -

 . طور صدایش امیدوار بود مرد حرفش را باور کندلرزید و همین به شدت می های آوا دست 

 ؟جا گوش وایستادی اگه با سامانتا کار داری، چرا این  -

 : ای زد و گفتآوا لبخند دستپاچه 

 . نه، نه، گوش واینستاده بودم، فقط راهم رو گم کردم -

اش از فشار زیاد  شانه   ! شودکم کم آب می کرد زیر نگاه او آوا حس می   .مرد با شک به او نگاه می کرد

 . توانست درست نفس بکشد درد گرفته بود و نمی 

 : اش را ول کرد و به ساختمان کوچک اشاره کرد و گفتباالخره شانه 

 . گر است، سامانتا هم همون جاست جا ساختمان هدایت اون  -

 : مرد به او نگاه جدی کرد و گفت

 . چون بعداً پشیمون میشی امیدوارم دروغ نگفته باشی بچه،  -

 : آوا سریع گفت 

 ؟ من چرا باید دروغ بگم  ؟نه، نه، دروغ چی -

 ! خب حاال برو -

وقت حتماً گیر  آن   .جا شودتوانست وارد آن جا قسر در رفته بود؛ اما نمیآوا به ساختمان نگاه کرد تا این 

 . افتادمی 

 ؟ برو دیگه چرا معطلی -

 : آوا با تنه پته گفت 

 ! رید من میرم، ممنونامم، شما ب -

 .جا هستم، تو برومن همین  -

 : آوا ابروهایش را درهم کشید و آرام گفت

 ! ـنتی*لعـ -

 ؟ چیزی گفتی -

 : آوا با ترس خندید و گفت

 . نه، یعنی آره، من میرم -
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آوا آب دهانش را قورت داد و لبش را گاز    .مرد سرش را تکان داد و به او اشاره کرد که زودتر برود

جا  چند قدم برداشت و برگشت تا مرد را ببیند، او همان  .آرام آرام به سمت ساختمان رفت رفت و 

 . کردایستاده بود و به او نگاه می 

 . ای دیگر هم برای سامانتا جور کند که مجبور بود بهانه مثل این   .آوا لبخند زد و دوباره به راه افتاد

ها  این کلمه ذهنش را درگیر کرده بود، یعنی آن   ؟رگهدایت   .جلوی در ایستاد و به ساختمان خیره شد

 ؟ چه کسانی بودند

  .های گرد شده به او خیره شدهناگهان در باز شد و سامانتا از آن خارج شد و وقتی او را دید که با چشم 

 : ابرو در هم کشید و پرسید

 ؟کنی جا چی کار می تو این  -

 . یدآوا کمی امم و اومم کرد؛ اما نتوانست چیزی بگوی 

 ؟ جا چی کار می کنیگفتم این  -

 : آوا هول شد و گفت 

 ... استاد الدورانت کارت داشت  -

 : سریع جلوی دهانش را گرفت و مِن و مِن کنان گفت

 . منظورم اینه که کارت داشتن االن ندارن -

 : سامانتا سرش را تکان داد و گفت

جا؛ ولی فعالً به کسی  دونم واسه چی اومدی این کردی، نمیحداقل یه بهانه درست و حسابی پیدا می  -

 . جا بریمنمیگم، حاال راه بیفت زودتر از این 

ها را با  مرد نگهبان چپ چپ نگاهشان کرد و آن  . آوا لبخندی از روی تشکر زد و دنبال او به راه افتاد

 . ای بدرقه کردچشم غره 

 . افتادیاقعاً شانس آوردی، وگرنه گیر می و -

دانست خطر از بیخ گوشش رد شده، اگر  می  .ای به زبان نیاوردآوا لبش را گاز گرفت و جوید؛ اما کلمه 

دانست چه تنبیهی ممکن است انجام  که نمیبا این  .شدگفت حتماً تنبیه می سامانتا چیزی به کسی می 

 . تشود؛ اما مطمئن بود تنبیه خوبی نیس 

کرد  رفت و سعی می آوا پشت سر او راه می   .ها را دور زدسامانتا سرعتش را زیاد کرد و ساختمان 
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 . های او هماهنگ کندهایش را با قدم قدم

 ؟ چرا آنقدر تند میری -

 !عجله کن، زود برو اتاقت  -

 : آوا بدون در نظر گرفتن شرایط، حال یک دفعه و بدون مقدمه گفت

 ؟ گر چیه راستی هدایت  -

 : ابرویی باال انداخت و گفت

 ؟ آخه االن -

 ! فقط کنجکاو شدم -

 . تر کردهایش را آرامآهی کشید و قدم 

یعنی کسایی که به کامپیوتر و هر چی که به اون مربوط میشه واردن و با اطالعاتی که به دست میارن   -

 . کننها کمک می به مأمورها توی عملیات 

 ؟ گریتو هم هدایت  -

 . آره -

 : که در بسته شود گفت ها باال رفتند و سامانتا سریع وارد آسانسور شد و قبل از این از پله

 . بهتره کمتر خودت رو به خطر بندازی -

 . و در به روی آوا بسته شد

کرد که ناگهان میشل درست کنار  جا رو به در ایستاده بود و داشت به حرف سامانتا فکر می آوا همان 

 : دستش گفت 

 ؟ آوا -

 . ی پرید و به میشل چشم دوخت آوا کم 

 ! گشتیم، زود باش بریمها جلسه گذاشتن، دنبال تو می بچه  -

 . ها باال رفتآوا سر تکان داد و به دنبال میشل از پله 

 *** 

 : آوریال سری تکان داد و گفت

 . ها شون هم پنهانی نگهبانی میدنهمه جا نگهبان داره، خیلی -

 .اندرو حرف او را تأیید کرد 
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 . تونیم ببینیمشون های زیادی هستن که ما نمیه مطمئنن نگهبان درست  -

 :آوا رو به آدلی کرد و پرسید

 ؟ به نظرت چند تا میشن -

 . دونم، احتماالً بیشتر از پنجاه تا نمی -

 : طور که به میز خیره شده بود گفت جیمز با حالت متفکری و همان

ه کامالً مسلحن، البته ممکنه بیشتر هم باشن، دو  جایی که فهمیدم دو تا جلوی دروازه هستن ک تا اون  -

 ... کنننفر هم از ساختمان اول و دوم مراقبت می 

 : آوا حرفش را قطع کرد و گفت

کنم کرد، فکر می رسید از زندان محافظت می ها دیدم به نظر میمن هم یک نفر رو پشت ساختمون  -

 . جا باشههانا هم باید همون 

 : های گرد شده از او پرسیدشنید سرش را به سرعت باال آورد و با چشم  آوریال وقتی اسم هانا را

 ؟ تو مطمئنی -

 . جا بردنجا که یادم میاد هانا رو اونگفتم فکر کنم؛ ولی تا اون -

 . جا باشه نجاتش زیاد سخت نیستاگه اون  -

 : اریک با حرص نفسش را بیرون داد و گفت

خود فرارمون یه طرف، حاال این   ؟وقت میگی سخت نیستناو  !این خود تله مرگه  ؟ زیاد سخت نیست -

 ! یک دفعه بگو بریم بمیریم دیگه  .هم اضافه شد

 : که آوریال چیزی بگویید سریع گفت آوا قبل از این 

فرار رو  طور که گفتی ما ریسک اریک ما قبالً توافق کردیم که هانا رو هم نجات بدیم، همون  -

 . پذیرفتیم، پس این دیگه در برابر اون یه ریسک کوچیک محسوب میشه

داد، چون حتی خودش هم  ها حق می آوا به آن  .رسید، البته همه همین طور بودنداریک عصبی به نظر می 

 . ترسیده بود 

 . هایش رفتندبعداز جلسه که مخفیانه در اتاق آوریال برگزار شده بود همه به اتاق 

العاتی که همه از پایگاه به دست آورده بودند، دو ماشین ضد گلوله در پارکینگ، حداقل پنجاه  کل اط

کردند و تمام  هایی که در همه جای پایگاه بودند و تمام تصاویر را ضبط می نگهبان پنهان و دوربین 

 . ها بودندها و استادها و پیشخدمت ارشد
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یستند؛ اما این نقشه خودش بود و این خودش بود که  آوا شک داشت بتوانند جلوی این همه آدم به ا

 . همه را ترقیب کرده بود تا با او همکاری کنند، پس حاال دیگر حق ترسیدن و جا زدن نداشت

 . شان را عملی کنندفردا صبح قرار شد اول هانا را از سلول بیرون بیاورند و بعد نقشه 

دانست دارد کار درست را انجام  شد، نمی می هایش پخش  تپید و صدایش درون گوش قلبش به شدت می 

تواند دور از پدر و مادرش در جایی که پر از خشم و نفرت  دانست که نمی اما خوب می  ؟دهد یا نهمی 

 . است زندگی کند

توانست او را وادار به کاری کند که  اش دور کند، هیچ کس نمی هیچ کس حق نداشت او را از خانواده

 . ای دارد و قرار است چه اتفاقی بیفتدمعلوم نبود چه آینده 

 . گشتاو باید هر طور که شده پیش خانواده واقعی خود بر می 

 . کردآوا با زنگ صبحگاهی از جا پرید، تمام شب را بیدار بود و داشت به فرارشان فکر می 

شد؛  ی شستند، هر لحظه بیشتر از قبل نگران ماحساس ناخوشایندی داشت، انگار که در دلش رخت می 

 .داداما کاری بود که باید انجامش می 

بلند شد و سریع لباسش را پوشید، بدون توجه به صبحانه همیشه حاضر روی میز برنامه کالسی را قاپ  

 . زد و بیرون رفت 

هیچ کس خبر نداشت قرار است چه اتفاقی    .همه چی مانند روزهای دیگر بود پر از هیاهو و شلوغی بود

 . کرددلش قول داده بود که هر طور شده همه را آزاد کند و باید این کار را می بیفتد؛ اما آوا در 

در وسط این هیاهو چشمش به رانا و آدلی افتاد که مثل همیشه رانا سعی می کرد کاری کند که بیشتر  

دانست نه تنها مورد توجه آدلی نیست بلکه حتی وقت  بیچاره رانا که نمی .مورد توجه آدلی قرار بگیرد

 . مناسبی هم برای این کار انتخاب نکرده

 . ها رفت تا آدلی را از دست او خالص کندآوا به سمت آن 

 .گذرهکلی بهمون خوش می  ؟خوای باهم بریم کافه تریاآدلی می  :رانا

 . آدلی حتی دیگر سعی نمی کرد لبخند بزند مشخص بود حسابی ذهنش درگیر است

 ... ببین رانا من واق -

 : پرید و گفت آوا وسط حرف او

دونین که اگه  می   .اومدم دنبال آدلی، باید بریم سر کالسمون آخه داره دیر میشه ؟ ها خوبینسالم بچه  -

 ! کنه امون رو می دیر کنیم استاد کله 
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 : آدلی لبخند ساختگی تحویل رانا داد و گفت

 ؟ تونیم بعداً بریم کافه تریا باشهدرست میگه، متاسفم رانا می  -

 : که منتظر جواب او بماند دست آوا را کشید و گفتبعد بدون این 

 ! خداحافظ رانا -

 : ها رفتند که ناگهان رانا با فریاد بغض آلودی گفتداری گفت و با هم به سمت پله این را با لحن کش 

 ؟ واقعاً آدلی ؟ تو اون رو به من ترجیح میدی -

 . آوا برگشت و به صورت اشک آلود و درمانده رانا نگاه کرد

ام بهم توجه  کردم تو واقعاً بهم توجه داری؛ ولی تو هم فقط به خاطر پول و ثروت خانواده ن فکر می م -

 ؟کردی، چطور تونستی آدلیمی 

شنید، ولی انگار جوابی برایشان  هایش را خوب می آدلی به او نگاه نمی کرد و پشتش به او بود؛ اما حرف 

 . نداشت

شناسم تویی، تنها  ام که می تنها کسی  .همیشه هم تنهاتر هستم جا از من همیشه تنها بودم حاال این  -

 ؟زاریخواست پیشم باشه تویی؛ ولی حاال تو هم تنهام می کسی که دلم می 

هایش درست بود، او  حرف  . شدتر می اشک از سر و روی رانا سراریز بود و با هر کلمه صدایش ضعیف 

هایی داشته باشد یا انقدر  ت دختری مثل رانا سختی آوا هیچ وقت نفهمید که ممکن اس  . خیلی تنها بود

 . احساس تنهایی کند

ها با ناراحتی سر تکان  بعضی  . ها چشم دوخته بودندهمه دور تا دورشان حلقه زده بودند و به آن 

 . خندیدند و پچ پچ می کردندهایشان ریز ریز می ها هم با دوست دادند و بعضی می 

 . خواست او را آرام کندآوا می 

 ... طوری نیست که تو فکر می کنیرانا قضیه اون  -

 : او ناگهان خشمگین شد و فریاد زد

که من  این  .که آدلی بیچاره ازتو خوشش میاد؛ ولی تو اصالً برات مهم نیست این  ؟پس چه طوریه -

 ! بهم بگو ؟ پس چه طوریه !هان ؟روزها سعی کردم بهش بفهمونم جز تو من هم هستم 

 . گفت به آدلی چشم دوخت؛ اما آدلی هنوز هم چیزی نمی  آوا گیج شده بود و

 : آوا سر او فریاد زد

 ؟ یه چیزی بگو دیگه، بهم بگو داره چرت و پرت میگه آدلی -
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 . خوردآدلی تکان نمی 

 : رانا لبخند غمگینی زد و گفت

و   بگه که هیچ وقت رانا برام مهم نبوده  !هان ؟بگه داره راست میگه و من دوست دارم  ؟چی بگه -

 ؟ نیست

 . رانا جمله آخر را با خشم باور نکردنی که از او بعید بود به زبان آورد

 : از آدلی فاصله گرفت و آرام جوری که او بشنود زمزمه کرد .لرزیدآوا می 

 ! آدلی یه چیزی بگو -

ای از اشک پر شده بود به او  اما او باز هم تکان نخورد و حرفی نزد فقط با چشمان غمناکش که با الیه 

 . خیره شد 

 . آوا که بغض کرده بود سرش را با سردرگمی و ناراحتی تکان داد و به سرعت دور شد

 *** 

 دوست عزیز  :فصل هفتم

به او داشته باشد، در صورتی که او   توانست باور کند آدلی همچین حسی شد نمیآوا هرگز باورش نمی 

های زیادی به او کرده  آدلی پسر مهربانی بود و کمک  . شناختفقط او را به عنوان بهترین دوستش می 

 ؟بود؛ اما آخر چطور ممکن بود

 ؟چیزی شده -

  ها را پاک کند؛ اما اندروهایش را ببیند آن که اندرو اشک آوا کمی دستپاچه شد و سعی کرد بدون این 

 : مچش را گرفت و پرسید 

 ؟ برای چی گریه می کنی -

 : آوا مچش را آزاد کرد و بلند شد و با عصبانیت گفت

 !به تو ربطی نداره -

 . های محکم به سمت سالن رفت، عجیب بود که اندرو هنوز سر کالسش نرفته بودو با قدم 

 : اندرو به دنبالش دوید و گفت

 ! کنممی تونم کمکت   ؟چرا بهم نمیگی چی شده -

 . های او چشم دوخت، اندرو هم ایستاد و با نگرانی به او نگاه کردآوا برگشت و به چشم 
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 . کمکی از دستت بر نمیاد، حاال لطفاً تنهام بزار :آوا

 . اندرو دهانش را باز کرد که چیزی بگوید؛ اما آوا به او فرصت نداد و دوباره به راه افتاد

 :اندرو از پشت سرش داد زد

 ؟ حداقل به کالس بیای خواینمی -

لحظات سختی برای او   . خواست در آن لحظه تنها باشدآوا باز هم به او محل نگذاشت، فقط دلش می 

بود، نه تنها ماجرا آدلی باعث شده بود هم ناراحت و هم ذهنش درگیر شود، بلکه نقشه فرارشان و  

 . تر می کرد ها هم همه چیز را سخت نجات بچه 

خیال شده و رفته کمی احساس تنهایی کرد؛ اما توجهی نکرد به زودی به خانه  بی   آوا حس کرد که اندرو

 . شد، دیگر الزم نبود به هیچ چیز فکر کندگشت و همه چیز درست می اش بر می و پیش خانواده 

 ! شد، آوا امیدوار بود همه چیز درست می 

شود؛ اما  س حاضر نشود چه می دانست اگر سر کالنمی  .آوا در اتاقش ماند، حتی به کالسش هم نرفت 

 . برایش مهم نبود

 . چرا باید به کالس بروند، وقتی قرار بود شورش کنند ؟دانست اصالً قرار است چه کار کنندنمی

 . کردندها را جمع می کرد، باید همین حاال شروع می آوا بلند شد باید بچه 

 *** 

زدند رد شوند و بعد آوا به  ه داشتند حرف می های سالن پایین رفت و صبر کرد تا دو ارشد کآوا از پله 

 . ها دویدسمت محوطه پشت ساختمان

 . اول از همه باید راهی برای نجات هانا پیدا می کرد 

دانست باید چه کار کند،  آوا نمی  . چنان برای محافظت از زندان پشت در سیخ ایستاده بودنگهبان هم 

 ؟ جا بیرون بکشدتوانست هانا را از آن چطور می 

نگهبان کلیدی در آورد و   . آمدکه صدا از در آهنی سلول می آوا با صدای تق محکمی از جا پرید، مثل این 

 . در را باز کرد

داد تا راه مردی او را گرفته بود و مدام هلش می  . نفس آوا با دیدن چهره داغون و کبود هانا بند آمد

 . رسیدخیلی بیچاره و ضعیف به نظر می  .وداش از وقتی به زندان رفته بود بدتر شده ب بیفتد، چهره 

 ؟ یعنی چه بالیی سرش آورده بودند

 . کرد راه برود و نیفتدهانا به زور روی پاهایش بند بود؛ اما با این وجود سعی می 
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که هانا کمی بداخالق بود و همیشه رفتارهای عجیبی داشت؛ اما ته دل آوا  آوا دلش به درد آمد با این 

 . ود برای او ناراحت ب

 . تر حرکت کندداد تا سریع نگهبان دوباره در را قفل کرد و مرد هانا را به جلو هل می 

ها بالخره به محوطه اصلی رفتند، آوا از جایش بیرون آمد و  آوا به دیوار چسبید تا دیده نشود، وقتی آن 

ور غیب شدند درست در همان لحظه در آسانسور بسته شد و مرد و هانا در آسانس .به سمت سالن دوید 

 . و به باال رفتند 

 .اندها تمام شدهآوا جلوی در ایستاده بود که متوجه شد کالس 

ها از ساختمان دوم بیرون ریختند، آوا در بین جمعیت آوریال اویریال و جیمز را دید که با هم  همه بچه 

 . آمدندزدند و به سمت سالن می حرف می 

اولین نفر اویریال بود که او   .ها را صدا زد تا توجهشان را جلب کندن ها بیایند و بعد آ آوا منتظر شد تا آن 

 .ها اشاره کردرا دید و به بچه 

 : آوا به سمتشان رفت و گفت

 ! باید همه جمع بشیم، دیگه وقتشه -

 .های اویریال گشاد شد و آب دهانش را قورت دادچشم

 . اما هیچ کدام حرفی نزدند

 : داد و گفتبعد از مدتی جیمز سرش را تکان 

 ؟ باشه، قرارمون کجاست -

 *** 

 . طولی نکشید که همه دوباره در اتاق آوریال جمع شدند و هر نفر جایی را در اتاق برای خود گرفت

 ! تنها منتظر یک نفر بودند، هانا

شان  که هانا بالخره آزاد شده، سریع به دنبالش رفت تا او را با خود به جلسه آوریال بعد از فهمیدن این 

 . ای بگویدای صبر نکرد تا آوا کلمه حتی لحظه  .بیاورد 

 . ها کمک کند بهتر بود او فعالً کاری نکندالبته آوا مطمئن نبود هانا با وضعی که داشت بتواند اصالً به آن 

 : کرد که اندرو آرام رو به او گفت رفت و فکر می طور در اتاق راه مین آوا هما

 ؟ خوبی -

رسید  رفتار صبح آوا زیاد با اندرو خوب نبود؛ اما به نظر نمی .آوا از فکر بیرون آمد و به او نگاه کرد 
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 . اندرو از دست او ناراحت باشد

 . وضعیت خوبی ندارهً اصال فکر کنم، نگران هانام، فکر نکنم بتونه کمکی بهمون بکنه،  -

 : اندرو نفس عمیقی کشید و گفت

کشه، مطمئنم حتی با این  ها کنار نمیتو این چند وقتی که هانا رو دیدم فهمیدم که به این راحتی -

 . کنه تا کمک کنهوضعیتش هم تمام تالشش رو می 

و بالخره آوریال و هانا وارد  آوا دهانش را باز کرد که حرف اندرو را تأیید کند که یک دفعه در باز شد 

 .شدند

 . همه ناگهان به سمت در برگشتند و آوا چند صدای نفس کشیدن از روی تعجب را شنید

 : آوا به سمت هانا رفت و پرسید  .دیدن چهره هانا در آن وضعیت، حتماً جای تعجب داشت 

 ؟ خوبی -

 . الً خوب نیستتوانست بگویید هر چند که مشخص بود اصاین تنها چیزی بود که می 

 : پوزخندی زد و گفت

 ! دونی چقدر خوش گذشتآره، آخ که نمی -

اندازد خوشحال شد؛ اما کمی هم حالش گرفت، کاش  دید هانا دوباره مثل قبل تیکه می که می آوا از این 

 . فهمید چه اتفاقی برایش افتادهمی 

سی از روی درد کشید؛ ولی  نف .ترین صندلی رفت و خودش را روی آن ولو کردهانا به سمت نزدیک 

تواند این همه درد را  آوا کمی متعجب بود که یک دختر چهارده ساله چطور می   .صدایی از او در نیامد 

 . تحمل کند؛ اما حتی صدایش هم در نیاید

 : آدلی با صدای زیری گفت

 ؟ خب حاال همه هستن -

 . او نشان دهددانست باید چه واکنشی در برابر آوا به او محل نگذاشت هنوز نمی

 ... چون االن اصالً ؟خوای باشیهانا تو مطمئنی می  -

 : های نافذش به او چشم دوخت و گفت هانا حرفش را قطع کرد و با چشم 

 ! هستم -

 : هایش نشست و پرسیدـب *بعد لبخند مرموزی گوشه لـ

 ؟ خب حاال کی قراره خودمون رو به کشتن بدیم -
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 *** 

 ؟ خوان برنها نمی این  ! خدمه خدمه و باز هم خدمه :میشل 

زد؛ اما حتی یک لحظه هم محوطه  میشل تا کمر در پنجره خم شده بود و داشت تمام محوطه را دید می 

 . شدخلوت نمی

 ؟بینیای نمیچیز دیگه  : اریک

داد میشل خودش را پایین کشید و سرش را تکان داد و به ساعت که دوازده و شش دقیقه را نشان می 

 . چشم دوخت 

 ؟ نگرانم، چرا انقدر دیر کردن :اویریال

 : رفت ایستاد و به اویریال نگاه کرد و گفتور می ور به آن آوا که در اتاق مدام از این 

 . رسننگران نباش دیگه االن می -

 .هنوز حرف آوا تمام نشده بود که آوریال و هانا به سرعت وارد شدند

 : ها نگاه کرد و با نگرانی پرسیدآوا به هر دوی آن 

 ؟ خب -

 . هانا سرش را با تأسف تکان داد

ها  ک سیاه رنگی را جلوی آن *ا*آوا ابروهایش را با نگرانی در هم کشید که یک دفعه آوریال س

 : گذاشت و با خنده گفت

 ! به اندازه کافی آوردیم -

 . آوا نفس راحتی کشید و لبخند زد

تفاده کنند؛ اما برای اطمینان بیشتر هر  کدامشان درست و حسابی بلد نبودند از اسلحه اسکه هیچ با این 

توانست از همچین  هر چند که آوا در مواقع الزم هم نمی  .نفر اسلحه کوچکی را در زیر لباسش جا داد

 . چیزی استفاده کند

 : کرد با حالت ترسناکی گفتطور که فشنگ تفنگش را پر می هانا همان 

 ... به نفع خودشونه تا چند دقیقه دیگه محوطه رو خالی کنن وگرنه  -

 : طور که با تحسین به آن چشم دوخته بود پوزخندی زد و ادامه دادتفنگ را تنظیم کرد و همان

 !کنمبا اسلحه خوشگل جدیدم یه گلوله مهمونشون می  -

 . هایش را درهم کشید و با عصبانیت به هانا چشم دوخت آوا اخم
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ها که بعضی با ترس و بعضی  هایش بود، سرش را باال آورد و به بچه ـب *طور که پوزخند بر لـا همان هان

 : ابروهایش را باال داد و با حالت نمایشی گفت .با عصبانیت به او زل زده بودند نگاه کرد 

 !زنمخیلی خب بابا، فقط یه تیر کوچولو تو پا می  -

 .آوا با تعجب سری تکان داد

 ؟ یه خراش سطحی چطور  خب : هانا

ای ای نگاه کرد و با حالت متفکرانه حوصلگی سری تکان داد، هانا به گوشه آوریال آهی کشید و با بی 

 : پرسید

 . نمیشه یه زد خوردِ  -

 : آوریال با حالت نمایشی سرش را تکان داد و گفت

 !تر شدواقعاً خیلی مهربانانه  -

 : هایش را در حدقه چرخاند و گفت آوا چشم 

 . ها نداریم حاال تمومش کنید، وقت واسه این چرت و پرت  !نه نمیشه -

 . ای به آوریال رفت و آوریال با قیافه حق به جانبی ابرو باال داد و با پرویی به او زل زدهانا چشم غره 

طور که داشت  هانا فقط آهی کشید و تفنگش را در زیر پلیورش پنهان کرد و بدون توجه به آوریال همان 

آوریال دهانش را باز کرد که شروع کند؛ اما هانا از اتاق   . ای به او زد و از اتاق بیرون رفتشد تنه رد می 

 . خارج شد و دهان آوریال با عصبانیت و تعجب باز ماند

 *** 

کنند و به عالوه احتمال هر خطری وجود  آوا به خودش یادآوری کرد که کار سختی را دارند شروع می 

 . بود اتفاق جدی نیفتددارد؛ اما امیدوار  

 . قرار شد اریک و واران نگهبانی بدهند و احتمال هر خطر کوچکی را هم گزارش دهند

ها و قفل درها  اول از همه نیاز داشتند که به اتاق کنترل برسند تا بتوانند به کل سرورها و تمام دوربین 

 . دسترسی پیدا کنند 

توانستند پلیس  کردند و می ها هرج و مرج درست می در آخر هم با باز کردن درها و اعالم آزادی بچه 

شان بگیرد و کاری از دست استادان یا مأموران بر نیاید، البته  خبر کنند و امید آوا بر این بود که نقشه 

 .ها را کمی معطل کند تا مأموران پلیس برسندتوانست آن این نقشه گیج کننده می 

 . جا بودها برای فرار از این تنها امید بچه که نقشه ساده و کوچکی بود؛ اما  با این 
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 . ها بچسبند و از گوشه و کنار حرکت کنندها مجبور بودند به دیوار برای دیده نشدن در دوربین

 : اما هانا که با این قضیه مخالف بود گفت 

د وانمود  فتیم، بایها به دیوار بچسبیم، چون به هرحال دیده میشیم و گیر می مجبور نیستیم مثل احمق  -

 . ایم و داریم رد میشیمکنیم فقط یه عابر پیاده 

 : اویریال با حالت پرسشی گفت

 ؟ عابر پیاده -

 . آوا سرش را تکان داد و گفته هانا را تأیید کرد

 !ام بشیمدرست میگه، فکر کنم دیگه الزم نیست خاکی  -

 . اندرو با نگاه عاقل اندرسهیفی به او چشم دوخته بود

 : ـب زد*آوا رو به او لـ

 ؟ چیه -

 . توجه به او زیر چشمی به پشت سر او چشم دوختاندرو بی 

با دیدن قیافه اندرو  . اش به او نگاه می کرد آوا با کنجکاوی برگشت و آدلی را دید که با قیافه درمانده

 . ای خیره شد هایش را گرفت و به گوشه سریع چشم 

فهمید باید چه  کاش واقعاً می  . گیج و ناراحت بودآوا دوباره رو به اندرو برگشت، هنوز به خاطر آدلی  

 . کار کند

 . ها دو نفر دو نفر از محوطه رد شدندآنقدر حواسش پرت بود که نفهمید بچه 

 . فقط حاال میشل آدلی و اندرو و او باقی مانده بودند

را با خود  آدلی بلند شد و به سمت آوا آمد و دهانش را باز کرد که چیزی بگوید که ناگهان اندرو او 

 : کشید و گفت

 . چند دقیقه بعد ما بیاید -

 . ها زل زد و آه کشیدهای گردش به رفتن آن آدلی با دهان باز و چشم 

 : آوا خودش را از دست اندرو خالص کرد و گفت

 ؟ کنیکار می چی  -

 : اندرو با قیافه جدی به او زل زد و گفت

 . کنمنقشه رو اجرا می  -
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ها بدون دردسر  که بچه هیچ کس نبود، مثل این  .ه دور و بر نگاهی انداختآوا با حرص نفسی کشید و ب

 . توانسته بودند خودشان را به اتاق کنترل برسانند

 .آوا جوری که جلب توجه نکند به دوربین رو به رو نگاه کرد که بالفاصله چرخید 

 ؟ جا بمونیخوای تا ابد همینمی  :اندرو

 ؟شد حرص بخوردهای اندرو باعث می چرا همیشه حرف 

حواسش بود که اندرو پشت   .توجه به او راهش را کشید و خیلی عادی به طرف ساختمان دوم رفتبی 

 . خواست مشکلی برایشان پیش بیایدسرش باشد، نمی 

های نسبتاً آرامی پشت سرش  ش فرو کرده بود با قدم هایش را در جیب شلوارطور که دست اندرو همان 

 . هایش گوشه و کنار محوطه را نگاه می کرد آمد و با چشم می 

آوا جلوی در ساختمان ایستاد و نفس عمیقی کشید، نگاهی به دوربینه گوشه در کرد و سعی کرد عادی  

 . رفتباشد، هر چند که هرچه سعی می کرد بیشتر لو می 

 : فاصله کنارش ایستاد و آرام پرسید اندرو با چند قدم

 ؟ خوای اول من برم می  -

 : آوا قیافه جدی به خود گرفت و گفت

 . نه، خودم اول میرم -

ها را دید که همه در طبقه اول  ها را دو تا یکی باال رفت و وارد سالن شد؛ اما در کمال تعجب بچه بعد پله 

های طبقه اول وانمود می کردند که در حال  ن خودشان را مشغول کاری کردند و بدون توجه به نگهبا

 . انجام دادن کاری هستند

 . آوا از سر کالفگی پوفی کرد و در جایش ماند

 ! جعممون جمعه  !اوه :اندرو

 : آوا با سردرگمی جوری که فقط اندرو بشنود پرسید

 ؟ چرا نرفتن باال -

 : اندرو ابروهایش را باال انداخت و گفت 

 !همطمئنم دلیل خوبی دار -

 .ای کشید و شروع کرد به سوال پرسیدن ها رفت و جیمز را گوشه و به سمت بچه 

خواست نزدیک شود، نگهبان دومی بدجوری  توانست از این فاصله صدایشان را بشنود؛ اما نمیآوا نمی
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 . بهشان زل زده بود

 . هایش را در هم کشیده بودداد و اندرو اخمجیمز با هیجان به اندرو توضیح می 

لی چیزی اضافه کرد که باعث واکنش عصبی اندرو به او شد، آدلی شانه باال انداخت و دور شد؛ اما  آد

 . تک نگاهی به آوا کرد و روی مبل نشست 

 : آوا سعی کرد تمام حواسش را به اندرو بدهد، اندرو برگشت و گفت

 ! های باالتر بشیمتونیم تا فردا وارد طبقه که نمیمثل این  -

 ؟ یعنی چی -

 : درو شانه باال انداخت و گفتان

 . های باال رو نداریمها حق ورود به طبقه دونم؛ اما تا فردا برای کالس نمی -

 ؟ یعنی مشکلی پیش آمده بود ؟های باالیی شوندتوانستند وارد طبقه آوا به فکر فرو رفت، چرا نمی

 ؟ حاال چی -

 : اندرو لبخند خفیفی زد و گفت

 ؟ بپرسم حاال چیتو عقل کل گروهی، من باید  -

 . دانست چه باید بکنندآمد، نمی آوا زیاد از عقل کل بودن خوشش نمی 

 : ها گفتتوجه به نگهبان شد بی ها نزدیک می طور که به آن هانا همان 

 ! فقط یه راه داریم -

 ! هاهمه به هانا چشم دوختند، حتی نگهبان 

ها از دیدن قیافه داغون هانا  هر دوی آن   .تحویلشان داد  ها نگاهی کرد و لبخند مصنوعیهانا به نگهبان 

 . کرده پار و  لت را ورانشان ٔ  دانستند او همانی است که نصف مام ترسیدند، خوب می می 

 : تری نسبت به قبل گفتبار با صدای آرام تر شد و این ها نزدیک هانا به هر دوی آن 

 ! و از سر راه برداریمبه راه داریم، اون هم اینه که این دو تا چغندر ر  -

 : اندرو پرسید

 ؟ هاستمنظورش از چغندر این  -

 .کرد چشمش به هانا نیفتدشان به شدت سعی می ها اشاره کرد که یکی و به نگهبان 

 : آوا بدون توجه به اندرو گفت

 ! گیرنمونها می دوربین  ؟چی میگی -
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 . افتیموقت قبل از شروع نقشه گیر می اون

 : هانا آهی کشید و گفت

 ! خوابونمشونخب یه مدت می  -

 : اندرو دوباره پرسید

 ؟ خوابونیشونچجوری می  ! واقعاً -

 : هایش را در حدقه چرخاند و گفت آوا چشم 

 ؟ اندرو میشه انقدر مزه نپرونی -

 .جمله آخرش را با نفسی از روی حرص بیرون داد و به اندرو زل زد

 : اندرو خندید و گفت 

 !امدونستم از نظر تو بامزهنمی -

خواست او را خفه کند، دهانش را باز کرد که به او تشر بزند که یک دفعه صدای تاپ  آوا دلش می 

 .بلندی از پشت سرش شنید

هوش روی زمین افتاده بودند،  آوا به سرعت برگشت و هانا را دید که باالی سر دو نگهبان که هر دو بی 

 . ایستاده است

 : تفاوتی گفتآوریال با بی 

 . ریزهالن به جای دوتا نگهبان، پنجاه تا می راستش ا -

 ؟ آوا خشکش زده بود، هانا چجوری در یک لحظه نقل مکان کرده بود

 : اندرو آب دهانش را قورت داد و گفت

 ؟ ها کردیلطفاً بگو قبلش یه فکری واسه دوربین  -

 . و به او بودها کرد که سرشان مستقیم رها شده نگاهی به آن هانا که انگار تازه متوجه دوربین 

 : با لبخند مزخرفی گفت

 ! ها رو یادم رفتاِ وا، دوربین  -

 :آوا با عصبانیت به او تشر زد

 . ها رو نکردیهات بود که اصالً فکر دوربین انقدر حواست به خود شیرینی  -

 :آوا این بار بلند تر از قبل داد زد

ها رو  کرد، دوربین اموش میهر خری هم بود اگه اسمش رو فر  ؟تونی بگی یادت رفتچطور می  -
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 . کردفراموش نمی 

 : اندرو سعی کرد او را آرام کند

 ! آوا بس کن -

 ؟ ی ما رو بکشن باید چی کار کنیماگه بریزن همه  !هان؟نه، بهم بگو االن باید چه غلطی بکنیم -

سر هانا خالی   کشید و تمام احساسات این چند هفته راگوید مدام داد می که بفهمد اصالً چه می آن آوا بی 

 . می کرد

 . کرداندرو مدام سعی داشت او را آرام کند؛ اما آوا اصالً گوش نمی 

 :اندرو بلندتر از صدای آوا داد زد

 ! خفه شو -

شد و  اش کوبیده می قلبش محکم به سینه  .هایش روی صورتش روان شدآوا دهانش را بست، اشک 

 .های پی درپی خودش را آرام کندسعی داشت با نفس 

 ! به جای داد و فریاد باید یه کاری بکنیم، االنه که هزار نفر بریزن این تو -

 : آوریال با خونسردی گفت . هایش روان شده بودهمه ترسیده بودند و اویریال از گریه آوا اشک 

 . امون رو اجرا کنیممتٔاسفانه وقتمون خیلی کمه، پس باید توی این فرصت کوتاه نقشه  -

 .ته و منتظر حرکتی از طرف او بودندهمه به آوا چشم دوخ

 . اش فوران کردهدانست چرا یک دفعه تمام احساسات آوا خودش را جمع جور کرد، اصالً نمی 

 . رسیدندگفت باید هر چه زودتر به اتاق کنترل می آوریال راست می 

 ! میریم اتاق کنترل، حاال -

 . ه نظر بیاید تر از قبل ب کلمه آخر را با قاطعیت گفت و سعی کرد قوی 

ها هم بعد از مکث  بچه  .ها باال رفت زودتر از همه حرکت کرد و از کنار هانا هم گذشت و سریع از پله 

 . کوتاهی به دنبالش آمدند

 . ها با صدای جیغی روشن شد و صدای یک زن پخش شدناگهان بلندگو 

 . هاتون برگردین ه اتاق تر ب های باال رو ندارن، لطفاً هرچه سریع کارآموزان حق ورود به طبقه  -

 : ها را طی کرد و جوری که همه بشنوند گفتتر پله آوا کمی مرد ماند؛ اما بعد بدون توجه به آن ها سریع 

 ! زودتر .هاش اهمیت ندین، فقط به هدفتون فکر کنیدبه حرف  -

 : تری ادامه دادزن با جدیت بیش 
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 . هد بوداگه همین حاال برنگردین تنبیه سختی در انتظارتون خوا -

 . آوردندها خواند؛ اما هیچ کدام به روی خودشان نمیشد ترس را از صورت بچه با این که می 

 . آوا در طبقه آخر ایستاد، نفس نفس زنان به اطراف نگاه کرد هیچ کس نبود 

 .جا نیامدهها کسی به این سالن خالی خالی بود، انگار سال 

 : پرسید  میشل با ترس

 ؟ خب -

 . ای بود؛ اما تنها امیدشان بود آوا به در انتهای سالن چشم دوخت، در ساده 

 : به سمت در اشاره کرد و گفت

 ! باید این باشه -

 : اندرو به سمت در رفت و گفت

 ! بیاین شروع کنیم  ؟منتظر چی هستین -

 ! بهتون هشدار داده بودم -

 . رفتگیره در ور می آوا سریع به دنبال اندرو رفت؛ اما اندرو ایستاده بود و با دست 

 ؟ چی شده :آوا

 : اندرو سرش را تکان داد و گفت

 ! معلومه که در قفله -

 : آوریال رو به هر دویشان گفت

 ! برید کنار -

 : آوا با سردرگمی پرسید

 ؟ کار کنیخوای چی می  -

 : آوریال جوابی نداد و فقط دوباره تکرار کرد

 . برید کنار -

آوا و اندرو کمی از در فاصله گرفتن و آوریال هم چند قدمی دور شد و تفنگش را از زیر لباسش بیرون  

 . گیره آن را باز کردکشید و با یک تیر به دست 

 . دهایش زنگ ز آوا با صدای تیر از جا پرید و گوش 

 : با عصبانیت داد زد
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 . هامون رو بگیریمتونستی قبلش بگی گوش می  -

 : آوریال نفسش را با پوفی بیرون داد و گفت

 . هاتون رو بگیرین خب گوش  -

 ... االن دیگه چه :آوا

 . ها را از کار انداختیک دفعه آوریال چرخید و با چند تیر دیگر تک تک دوربین 

 : ا برای همیشه از دست داده دوباره فریاد کشید هایش رکرد گوش آوا که دیگر حس می 

 . هامون رو بگیریم همین االن بهت گفتم قبلش بگو که گوش  -

 ؟ هاتون رو بگیرین، نگفتممن هم همین االن گفتم گوش   :آوریال

 . انگار آوریال و هانا تنها کسانی بودند که صدای تیرها اذیتشان نکرده

 : هانا سرش را تکان داد و گفت

 . نم کر شدی، چون همین چند دقیقه پیش بود که گفت فکر ک  -

 : هایش را چسبیده بود گفتهایش حلقه زده بود و دو دستی گوش اویریال که اشک درون چشم

 .جابا این کارت االنه که بریزن این  -

 . قبل از این هم همین قصد رو داشتن : اریک

 :ها به حرف آمد جیمز تایید کرد و بالخره بعد از مدت 

 . نظرم بهتره بریم تو  به -

 . ـب تایید کرد و سریع وارد اتاق شد*آوا به جیمز نگاه کرد و حرفش را زیر لـ

کل دیوارهای رو به رویی را کامپیوترها و مانیتورها پر کرده بودند و دو برابر کلیدهای   !اتاق عجیبی بود 

ها سر در  هیچ کدامشان از آن های مختلف پیدا کرد که البته  شد کلید و دکمه جا می یک هواپیما آن 

 .آوردندنمی

 : اندرو با تعجب سوتی کشید و گفت

 ؟ تونه بفهمه چجوری درها باز میشنحاال کی می  -

 : شود گفتمرگ می  رسید دارد ذوقاویریال که به نظر می 

 . وایسین شاید بتونم کمکی کنم  -

 . ها کشیدها را تحسین می کرد آرام به سمتشان رفت و دستی بر روی کلیدها و دکمه طور که آن و همان 

 : آوا با تعجب پرسید



 

 

 
84 

 زهرا وحیدی نکو  |گمشده )جلد اول(

 
 ؟ تونی باهاشون کار کنیمگه می  -

 :به جای او آوریال جوابش را داد

 . بشهکنم تو این چند ساله تنها همدش همین کامپیوترها بودن، خب طبیعیه یه چیزی سرش  فکر می  -

 : ها نشد؛ اما توجهی نکرد و رو به اویریال گفتآوا متوجه منظور آوریال از کلمه همدم و این سال 

 ؟ خب االن چی فهمیدی -

 . اویریال دیگر حال چند دقیقه گذشته را نداشت و حاال بیشتر استرس بود که گریبان گیرش شده بود

 . کنمان نباشید پیداش می بره پیدا کردنش، ولی نگردونی یکم کار میمی   :اویریال

 : هانا با تمسخر گفت

 . ندازندونی زیاد وقت نداریم، االن همشون میان ما رو بیرون می می  -

 . اویریال اخم کرد؛ اما چیزی نگفت

ترین بخش نقشه هم به عهده  او دختر احساساتی بود و احتماالً فشار زیادی را تحمل می کرد و حاال مهم 

 . می استرس بگیرد یا حتی کمی بترسدطبیعی بود که ک . او بود

 : که او را آرام کند گفتآوا برای این 

 ؟ ها بده و فعالً به چیزی فکر نکن، باشهببین اویریال زمان کمه؛ اما لطفاً تمام حواست رو به این -

 . اویریال تکان کوچکی به سرش داد و مشغول شد

 : همان موقع دوباره صدای زن پخش شد

 ! ت کردین کارآموزان فوضولکار خودتون رو سخ  -

 ! زود باش :میشل 

 : اش روی صورتش ریخته بود را پاک کرد و گفتاویریال عرقی که از روی پیشانی 

 ! انقدر هولم نکنین -

 .خواست اویریال تمرکزش را از دست بدهد؛ ولی واقعاً دیگر وقت نداشتندآوا نمی

 : آوا رو به اویریال گفت

 ! تریکم سریع  -

 : اریک و واران رفت و گفتبعد به سمت 

 . ها وایستید و اگه صدایی یا حرکتی دیدید بهمون بگیدشما دوتا روی پله  -

 . هر دو تایید کردند و از اتاق بیرون رفتند
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 : آوریال پرسید

 ؟ چیزی فهمیدی -

 : رفت گفت ها ور می طور که با کلیدروی صحبتش با اویریال بود، اویریال همان 

 . ها باشن اید کلید در اتاق ها بکنم این فکر می  -

 . ای رنگ بودند و کنار هم قرار داشتند اشاره کردو به یه سری کلیدها که همه نقره

 : آوا که استرس گرفته بود گفت

 : اویریال با شک به او نگاه کرد و گفت ؟خب پس معطل چی هستی -

 ! هیچی -

 . سریع نگاهش را از او گرفت و به کلیدها دوخت

 : زمزمه وار گفت

 . کنیمخب شروع می  -

 : ها را فشار داد، جیمز با حیرت گفتو با کمی مکث تمام کلید

 ! جارو، جواب داداون  -

آوا مسیر نگاه جیمز را دنبال کرد و به صفحه مانیتورها رسید، تک تک درها پشت سرهم در حال باز  

 . شدن بودند

 : آوریال گفت

 . حاال یکی باید بهشون توضیح بده ! ایول -

 : آوا روبه اندرو کرد و گفت

 ؟ تونیتو می  -

 : اندرو با سر تایید کرد و از اویریال پرسید

 ؟ میکروفن -

 : اویریال گفت

 . هات رو میگی و پخش میشه زنم و تو هم حرف نیازی به میکروفن نیست، من این دکمه رو می  -

 : گفت اندرو ابروهایش را باال داد و

 . خیله خب بزن بریم -

 . اویریال سری تکان داد و پس از مکث کوتاهی دکمه را زد و به اندرو اشاره کرد که شروع کند
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 : مقدمه گفتناگهان هانا بی 

 ! خوای سخنرانی کنی، یه کالمه دیگهای بابا مگه می  -

 . اویریال مدام در تالش بود او را ساکت کند؛ اما هانا کار را تمام کرد

 ! تونین در برین، یعنی فرار کنین، امم موفق باشیدها درها بازه و جاده دراز همین االن تا می هی بچه  -

 . و کلید را زد و بلندگوها خاموش شد 

 . کردند واقعاً که این دختر عجیب بودهمه با تعجب به او نگاه می 

 : هانا اخمی کرد و پرسید

 ؟ چیه -

 : اندرو سرش را خم کرد و به مسخره گفت

 ! خیلی خوب بود واقعاً -

 . ها فاصله گرفتهانا به او محل نگذاشت و کمی از آن 

ها را دید که بعضی مرد جلوی در این پا و آن پا می کردند و بعضی  آوا به مانیتورها چشم دوخت و بچه 

 . شدندهم سریع از سالن خارج می

یک دفعه آژیری با صدای گوش    خواست دهانش را باز کند تا بخش آخر نقشه را اجرا کنند کهآوا می 

 . خراش و وحشتناکی به صدا درآمد

 : میشل با وحشت پرسید

 ؟ این دیگه چه کوفتیه -

ها وارد محوطه شده بودند؛ اما نه افرادی  آوا با ترس به سمت پنجره رفت، شاید به خاطر این بود که بچه 

آنقدر زیاد   .شدندمان نزدیک می غریبه مسلح به کلی اسلحه و تجهیزات که داشتند هر لحظه به ساخت

 .بودند که قابل شمارش نبود

ناگهان تیری هوا را شکافت و درست وسط پیشانی مردی که جلوتر از همه قرار داشت قرار گرفت و  

 . خون مانند فواره بیرون ریخت و مرد از پشت به زمین برخورد کرد

لبش به شدت باال رفته بود و نزدیک بود  آوا با دیدن این صحنه سریع از پنجره فاصله گرفت، ضربان ق

 . باال بیاورد

 : اندرو با دیدن قیافه آوا به سمتش دوید و با نگرانی پرسید

 ؟ خوبی -
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گرفتند گم  ها جای می شکافتند و در گوشت و پوست اما صدایش در میان صداهای تیرهایی که هوا را می 

 . شد

 . گرفتهر لحظه باالتر می صدای ناله و فریادها از روی درد و زجر بلند شد و 

 . هایش گرفت و مدام جیغ می کشیدهای گریان روی زمین کز کرد و سرش را در دست میشل با چشم 

 . ترس و وحشت به همه سرایت کرده بود

ها را در ذهنش تداعی  توانست این صداهای وحشتناک را که تمام صحنه آوا خشکش زده بود، نمی

 . کرد تحمل کندمی 

 : با عجله وارد شدند و اریک فریاد زداریک و واران 

 ! دارن میان باال  -

 . ای حرف بزندتوانست کلمه ها چشم دوخت، نمی آوا با وحشت به آن 

 : اندرو هم که معلوم بود ترسیده پرسید

 ؟ هاکی  -

 : واران سرش را با ترس تکان داد و گفت 

 ! استادها -

 . ها گیر افتاده بودندهیچ راه فراری نبود، آن 

چرا باید این همه   ؟ها کی بودند و چرا درست همین حاال باید به پایگاه حمله می کردندانست این دنمی

  ؟ خواستند که در آینده همچین کاری بکنندها هم می یعنی از آن  ؟رسیدندها به قتل می وحشیانه آدم 

 ؟جا بمانندمگر اصالً قرار بود این 

 : اویریال که نزدیک بود پس بیفتد پرسید

 ؟ جا چه خبرهاصالً این  ؟حاال چی کار کنیم -

 : ناگهان آوریال داد زد

 ؟ هانا -

 .همه به سمتش برگشتند و با ترس به او چشم دوختند 

 : ها توجهی کند گفتکه به آن اما او بدون این 

 ! هانا نیست -

 . گفت در این شلوغی هانا غیبش زده بودراست می 
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 : ی جلویش را گرفت و گفتخواست به دنبالش برود که آدلآوریال می 

 ؟ خوای بری دنبال اون دختره عجیب غریب تو این سالخ خونه می   ؟کار می کنی دیوونهچی  -

آدلی ترسیده بود و ترسش با عصبانیت در هم آمیخته بود و تمرکز درست حسابی نداشت؛ اما آوریال  

 : خودش را رها کرد و گفت 

 ! باید برم دنبالش -

 : ا کشید و داد زدآوا با ترس دست آوریال ر

 ؟ خوای بمیریمی  ؟فهمی اون پایین چه خبرهنمی  ؟آوریال چی کار می کنی -

 . جمله آخر را با ترس و وحشت بیشتری فریاد زد

 : ای گفتدرست در همین لحظه زنی وارد شد و با صدای مور مور کننده

 ! همین االن هم باید خودتون رو مرده فرض کنید -

هایی که تهشان مشخص نبود، شنلی بلند و دنباله دار به رنگ  ی سیاه رنگ و چشم زنی قد بلند با موهای 

در دستش چاقویی خونی بود و چهره   .های خون رویشان مشخص بودبنفش تیره به تن داشت که لکه 

 . توانست زیبا هم باشدپریشان و البته خشنی داشت که در عین حال می 

 !های شیطون احمقوروجک  -

 . کالً تضاد عجیبی بین زیبایی و نجیبی و خشنی داشت .ما خشن بودصدایش آرام؛ ا 

 . ای به زبان بیاورد توانست کلمه آوا با ترس به او زل زده بود و نمی 

 :اویریال تته پته کنان پرسید 

 ؟ تو کی کی هستی  ...ت -

 : زن پوزخند زد و گفت 

 ! داشتمهای دردسرساز رو نمتاسفانه تا حاال سعادت دیدار با شما وروجک  -

های  مژه   .کردهایش حالت عجیبی داشت که هم حس ترس و هم حس زیبایی را به دیگران القا می چشم

 . های درشتی داشت بلند و چشم 

های زن گرفت و به صورتش  هایش را از روی چاقوی توی دست آوا آب دهانش را قورت داد و چشم 

 . دوخت

 . تش خیره شدای مرد ماند و به صورزن نگاهی به او کرد و لحظه 

 : آوا آب دهانش را قورت داد و سعی کرد قوی به نظر برسد 
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 ؟ان که به پایگاه حمله کردن ها کی اون  ؟چه خبر شده -

 .دادرسید و خبر از جنگی وحشتناک را آن پایین می چنان به گوش می صدای تیرها هم 

 : زن با جدیت به او خیره شده بود و با همان لحن جدی گفت

 ! هاشورشی  -

طور به او  چرا آن  . داشت، آوا کمی احساس معذبی کرد ای از روی صورت او بر نمینگاهش را لحظه 

 ؟ خیره شده بود

 : زن خندید و گفت

 ؟هابه گمونم تو رئیسشونی  -

او رئیس نبود؛ اما همش تقصیر او بود که همچین نقشه   !دانست چه بگویدآوا کمی امم اومم کرد، نمی

 . خطرناکی را کشیده بود 

 : رسید به زبان آوردتنها جوابی که به ذهنش می

 ؟ وقت از کجا به این نتیجه رسیدیاون  -

 .زن لبخند مرموز و خفیفی زد

 . همان لحظه صدای منفجر شدن، مانند منفجر شدن بمب به گوش رسید

 . خت رفت، چشم دوهای گرد شده به دودی که به آسمان می با چشم  !شددیگر ترسش بیشتر از این نمی

 : زن با قاطعیت به دود چشم دوخت و گفت

 ! دنبالم بیاین -

 : آوا به او نگاه کرد و گفت 

 ؟ چی -

 : گشت تا برود، گفتطور که بر می زن همان 

 ! ازم جدا نشین -

 : آوریال گفت   .اویریال سریع به دنبالش راه افتاد

 ؟ هی کجا -

 : اما اویریال جوابی نداد، جیمز گفت

 ! بهتره بریم دنبالشون -

 : آوا کمی با شک گفت  .ـب، چیز نامفهومی گفت و سریع به راه افتاد *آوریال به او نگاهی کرد و زیر لـ
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 ! فکر کنم باید بریم -

 . کسی چیزی نگفت؛ اما به تایید از او پا تیز کردند تا از زن عقب نمانند

 : ها گفتمنتظرشان بود و به محض دیدن آن  هازن، پایین پله 

 ! اوضاع خیلی خرابه  -

 : و بعد به آوا نگاه کرد و گفت

 !ات خوب جواب دادهنقشه  -

 . و پوزخندی تحویلشان داد

 : آوا متوجه منظورش نشد؛ اما زیاد توجهی نکرد و پرسید

 ؟ها کی هستناین شورشی  -

جا خورد و با هر حرکتش جابه کرد، شنلش در هوا باد می طی می ها را طور که پله زن به راه افتاد و همان 

 . میشد

 ! هاها هستن؛ شورشی ها همون این  .شنیدین GL های گروهفکرکنم قبالً در مورد دشمن -

رویشان  کلمه آخر را با لحن مخوفی به زبان آورد و همان لحظه، صحنه وحشتناک قتل هزاران نفر روبه 

 . ظاهر شد

که تا  آور بود، این وحشتناک چندش  .ای کشید و سریع با دست جلوی دهانش را گرفت جیغ خفه اویریال

اصالً خوب نبود،   ! حال حتی یک مرده هم ندیده باشی؛ اما حاال هزاران نفر غرق در خون را ببینی به 

 !وارافتضاح، وحشتناک، دیوانه  !خوب نه

لرزید، با هر صدای شلیک گلوله، از جا  ه شدت می آوا زبانش بند آمده بود و تمام اعضای بدنش ب

ماشینی در    .ها را وادار می کرد تا راه بروندکوبید؛ اما زن آن اش می پرید و قلبش مانند پتک به سینه می 

 . شد تا چشمش، به سوزش بیفتندسوخت و دودش باعث می ها در آتش می فاصله نه چندان دور از آن 

پی درهای پی آمد؛ اما صدای شلیک رفتند و صدایی ازشان در نمی ه می همه، به سرعت پشت سر زن را

ها چشم دوخت  ناگهان ایستاد، با چشمان گرد شده به یکی از کارآموز  .ماندگلوله، یک لحظه ساکت نمی

 . که گلوله، درست وسط قلبش شلیک شده بود 

جا رها کند؛ اما نه به زندگی  ها را از این او موفق شده بود آن !فهمید منظور زن چیست تازه می 

 ! شان، بلکه به دنیای مردگان گذشته 

گونه توانسته بودند چنین عمل  چه  .هایش روان شوندآوا، دو زانو بر روی زمین افتاد و گذاشت تا اشک 
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اما تنها یک   ؟گناه را قربانی کارهایشان کنندتوانستند یک بچه بی طور می ای را انجام دهند، چه وحشیانه 

ها شده و در اثر  های زیادی بودند که هنگام فرار، گرفتار شورشیبچه  !ر نبود که قربانی شده بودنف

 .گلوله، به قتل رسیده بودند 

چیز نگاه  توانست به هیچ نمی  .ها را بشنود توانست صدای تیراندازیآوا دیگر تحمل نداشت، دیگر نمی 

ی  ای فرو رفته بود و جز صحنه ی زدند، انگار در خلسه شنید که اسم او را صدا م صداهای مبهمی می  .کند

ناگهان آدلی را دید که به سمتش خیز برداشت و ناگهان،   .دیدمرگ کارآموزها، چیز دیگری را نمی 

 : آوا، با چشمانی گرد شده به چشمان او خیره شد و زمزمه کرد . حرکت جلویش زانو زدبی 

 ! نه -

ـب چیزی گفت و  *آدلی زیر لـ . کوبیدهایش می بضش در گوش اشک دیدگانش را تار کرده بود و ن

آوا به سمتش خیز برداشت؛ اما ناگهان دردی عمیق چشمانش را سوزاند و    .بیهوش، روی زمین افتاد 

در لحظه آخر   .پیچیدچرخید و از درد به خود می شوند، دنیا دور سرش میحس کرد دیدگانش سیاه می

 .زددوید و نامش را صدا می د، اندرو را دید که به سمتش می که کامل بیهوش شوقبل از این 

 *** 

 ها عواقب  :فصل هشتم

سریع با دست جلوی نور را گرفت و از الی انگشتانش، به چراغ آویزان از سقف    .نور چشمانش را زد

روی   خواست بلند شود؛ اما درد امانش را بریده و دوباره  ؟چه اتفاقی افتاده بود ؟ کجا بود .خیره شد 

های خون، رویشان مشخص  به دست چپش نگاه کرد که با باندی بسته شده بود و لکه   .تخت ولو شد

 . توانست بلندش کندسوخت و حتی نمی به شدت می  . بود

زیر   .ناگهان تمام اتفاقات مانند صحنه فیلمی که روی دور تند قرار گرفته، از جلوی چشمانش گذشت 

 : ـب زمزمه کرد *لـ

 آدلی  -

 : بار بلندتر گفتاین

 ! آدلی -

 : رسید پرستار باشد، وارد شد و گفتناگهان در باز شد و زنی که به نظر می 
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 ؟ به هوش اومدی -

 : ای از اشک پر شده بود به او نگاه کرد و پرسیدآوا با چشمانی که با الیه 

 ؟چه اتفاقی افتاده ؟من کجام -

 : پرستار گفت

 ! ن نباش، خوب میشهبهداری، دستت تیر خورده؛ ولی نگرا -

 ؟ چند وقته -

 : پرستار به او نگاه کرد و گفت

 . شاید دو یا سه روز  -

 : آوا با تعجب پرسید

 ؟ سه روزه بیهوش بودم -

شدی،  گفتی و دوباره بیهوش می هایی به هوش میومدی و یه سری چیزهای نامفهوم می البته یه موقع  -

 ؟ یادت نمیاد

 : مقدمه پرسید آوا به زمین چشم دوخت و بی 

 ؟ االن کجاست ؟ چه بالیی سر آدلی اومد -

 : پرستار کمی مردد شد و گفت

 .زنممی دونم، حاال استراحت کن، بعداً دوباره بهت سرنمی -

 . و سریع بیرون رفت

آوا دهانش را باز کرد که بازهم سوالی بپرسد؛ ولی پرستار سریع بیرون رفت و او را با سردرگمی  

 . خودش، تنها گذاشت

توانست  شنید؛ اما نمیصدای گفت و گویی را باالی سرش می  . از درد دوباره به خواب رفته بود

 . هایش را باز کند چشم

 ! من نگرانم -

 ؟ طور باید بهش بگیمچه  -

 . توانست صدای اویریال و میشل را تشخیص دهدمی 

 :اندرو

 ! فعالً الزم نیست کسی چیزی بهش بگه -
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 : آوریال

 ؟ باالخره که چی -

جوابی بود که هنوز باید  های بی هایشان سر در نمی آورد، در ذهنش پر از سوال آوا چیزی از حرف 

 . داشتنگهشان می 

 : اویریال

 ! نید دیگهبس ک -

 . ها که کنار تختش جمع شده بودند، نگاه کردی آن هایش را باز کرد و به همه آوا آرام چشم 

 : اویریال با شوق به طرفش پرید و گفت

 ؟ خوبی ؟بیدار شدی  !آوا -

 : اندرو با نگرانی به او خیره شد و گفت 

 ! وایسا بیدار شه بعداً سوال پیچش کن -

 : رد و گفتمیشل با دست حرف اندرو را رد ک

 ؟ درد داری ؟ آوا حالت خوبه !دیگه بیدار شده -

 : آوریال به تمسخر گفت

 ! نه فشارش افتاده، اومده استراحت کنه -

 : ها سردرد گرفت و آرام گفتآوا از این همه شلوغی بچه 

 ؟ میشه لطفاً یکم ساکت باشید -

 : اندرو به بقیه چشم غره رفت و گفت

 ! بفرما -

 : را آرام کرد و گفت نفس عمیقی کشید و خودش 

 ؟ شه بهم بگید چیشدمی  ! ها من خوبم؛ ولی واقعاً گیجمممنون بچه  -

 : آوریال پرسید

 ؟ چی چیشد -

 : هایش را روی هم فشار داد و گفت آوا چشم 

 ... هاها، شورشی بچه   ؟من بعد از بیهوشی چیزی یادم نیست، لطفاً بگید چه اتفاقی افتاد -

 : کمی مکث کرد و گفت 
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 ؟ آدلی -

آوریال آب دهانش را قورت داد و با تته پته   .دیگر نگاه کردند و چیزی نگفتندیشل و اویریال به یک م

 : گفت

ها که فرار کردن، یعنی وقتی اوضاع برای هردو طرف خیلی خراب شده بود، یه  ام، خوب شورشی  -

 . جورهایی عقب نشینی کردن

 ! کردندها داشتندچیزی را از او مخفی می ی آن مه آوا هنوز هم منتظر بود، ه  .اویریال با سر تایید کرد 

 ؟چه اتفاقی برای آدلی افتاد -

 : اندرو لبخند غمگینی زد و گفت

 .زنیمآوا فعالً بهتره استراحت کنی، بعداً در موردش حرف می  -

 : آوا با عصبانیت گفت

اتفاقی برای آدلی   ؟کنیناش یه چیزی رو از من پنهان می چرا همه  ؟همین االن بهم بگین چی شده  !نه -

 ! بهم بگین ؟افتاده

هایش را پاک  اویریال رویش را برگرداند و پنهانی، اشک  . کلمه آخر را تقریباً داد زد و میشل کمی لرزید

توانست تا از زبان کسی  نمی . حدسش درست بودهتپید و به او ندا می داد که قلبش به شدت می   .کرد

 ! نشنیده باور کند، امکان نداشت

 : آوریال با غمی که خوب مشخص بود گفت

 ... خواست به تو کمک کنه؛ ولیآدلی می   !های زیادی کشته شدن آوابچه  -

ل نداشت،  آوا بغضش شکست، دیگر تحم  . توانست بیشتر از این ادامه دهدآوریال مکث کرد، انگار نمی

چرا زندگی، این   !بیچاره آدلی . هایش اشک بریزدخواست فقط گریه کند و برای تمام بدبختی دلش می 

رحم چرا باید به بی  ؟شدطور چیزها می چرا یک بچه چهارده ساله باید درگیر این  ؟ رحم بودهمه بی 

های خاموشش را، در  ی ضجه آوا صورتش را برگرداند و صدا  !؟چرا ؟رسیدترین شکل ممکن به قتل می

 . بالشتش پنهان کرد 

هند، به خصوص  شوند و جانشان را از دست می ها قربانی می های احمقانه تو خیلی وقتی به خاطر نقشه 

کنه، چون دیگه  ها نمیتوانی خودت را ببخشی؛ اما این فرقی به حال آن بهترین دوستت، هرگز نمی

 !هایی وجود ندارندآن 

خواست در آن اتاق کوچک و خلوت و دلگیر بماند، به خاطر همین با اصرار زیاد  دیگر دلش نمیآوا 
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فشرد و حس  بغض گلویش را می   .تواند مرخص شوددکترش را راضی کرد که خوب است و می 

ها مدام اصرار داشتند که او را تا اتاقش همراهی  بچه  . کردوجدان، حتی یک لحظه هم رهایش نمیعذاب

سوخت؛ اما زخمش  کرد و می دستش هنوز درد می   .خواست تنها باشددلش می  . کنند؛ اما آوا قبول نکرد

که تمام این مدت در حال استراحت بود؛ اما حس  با این  . سطحی بود و گلوله از کنارش رد شده بود

 . ست و نیاز به کمی خواب راحت داردکرد به شدت خسته می 

  ! چیز درون اتاق مانند قبل بود؛ ولی احساس آوا، نههمه   .باز کرد و وارد شددر اتاق را به آرامی 

کنند  هایش سرریز می دانست دوباره اشک خواست بیشتر از این به آن روز فکر کند؛ چون خوب می نمی

 . آیندها، بند نمی و به این زودی 

موهایش به شدت   !لی خراب بودوضعش خی .به اتاق استراحتش رفت و خودش را در آیینه نگاه کرد

هایش خاکی و خونی شده و بعضی جاهایش هم پاره  آشفته بودند و روی صورتش را گرفته بودند، لباس 

خودش را روی تخت ولو کرد که ناگهان   .حتی نای درست کردن سر و وضعش هم نداشت .شده بودند

رش مانده بود، در آورد و آرام  اش را که زیآلود، دست تیر خوردهبا چشمان اشک  . جیغش درآمد

 ! ؟گرفتچرا چشمه چشمانش یک لحظه هم آرام نمی .کنارش گذاشت

 *** 

 ! کمک -

 . شد جانش را از دست بدهد دور تا دورش را محاصره کرده بودند و حتی یک قدم اضافی، باعث می 

 ! کمکم کن  !آوا -

 ؟ اصالً او که بود ؟ور باید کمکش کندطخواست؛ اما چه یک نفر مدام صدایش میزد و از او کمک می 

 ! کمکم کن، لطفاً  !آوا، آوا -

آوا دور و برش را از نظر گذراند؛ اما   .نالیدصدایش حالت التماس به خود گرفته بود و انگار از درد می 

 ؟ کردپس چه کسی او را صدا می  .کس نبودهیچ 

 : می زد  صدا ضجه .آوا قدم اول را برداشت و به سمت منبع صدا دوید

آوا روی زمین افتاد و گریه   .تیر اول شلیک شد و او را از پای درآورد  !خوام درد بکشم، نه من نمی   !نه -

 : کنان گفت

 ؟ تو کی هستی -

 ! خوام بمیرم، نهمن نمی   !آوا -
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 . کرد؛ اما افسوس که دیگر دیر شده بودخواست بلند شود، باید به او کمک می آوا می 

 ! خاطر تو بمیرم وام به خمن نمی   !آوا -

 *** 

هایش درهم آمیخته بود،  اش را که با اشک ـرق روی پیشانی*آوا از خواب پرید، نفس نفس زنان عـ

 : ـب زمزمه کرد*پاک کرد و آرام زیر لـ

 ! من رو ببخش !من رو ببخش آدلی  -

 . دید و حتی یک لحظه هم از فکر آن روز، بیرون نیامد تمام شب را کابوس می 

که حال  آوا با این  .ای برای کل اعضا پایگاه برگزار شده بود که همه، مجبور بودند حتماً بیایند لسه ج

برای همین تا جایی که    .کرد، سعی کرد به خودش برسدخوشی نداشت و هنوز دستش درد می 

همین    آمد و برایهایش کاری از دستش بر نمی توانست، ظاهرش را مرتب کرد؛ اما برای لباس می 

چیز بعد از اتفاق آن روز، بسیار  همه و همه   .های پاره و خونی، سر جلسه برودمجبور شد با همان لباس 

 . وضعیت پایگاه بسیار خراب شده بود و تقریباً، چیز سالمی باقی نمانده بود . آشفته و داغان بود

وطه پشت  آوا با همان وضعیت و به خصوص وضعیت خراب دستش، سر جلسه رفت که در مح

تقریباً همه   .ها که نسبت به محوطه اصلی بهتر بود و به تعداد افراد صندلی چیده شده بود، رفتساختمان 

 . آمده بودند

اویریال به محض   .ها هم دو صف برای کارآموزها صف اول، استادها و صف دوم ارشدها و بعد از آن 

وقتی   .ها، کنار هم نشسته بودندی بچه همه  . دیدن او، برایش دستی تکان داد و آوا هم به سمت او رفت

ها رد میشد، نگاهش به رانا افتاد که با رنگی پریده و ظاهری آشفته، تنها روی  داشت از کنار صندلی 

حتماً سخت بود که از  !آوا دلش به حال او سوخت   . رو خیره شده بودصندلی کز کرده و نگاهش به روبه 

همیشه این زنگ که   .جایی شود و حاال هم آدلی را از دست بدهد  آن زندگی رویایی، وارد همچنین

که بغضش  قبل از این   .کردپیچید و یک لحظه هم رهایش نمی در ذهنش می  ”چیز تقصیر توستهمه “

 . ها، کنار اویریال نشست ها رفت و با تکان سر برای آن بشکند، به سمت بچه 

 . رسیدنی می اندرو به او نگاه کرد، به نظر کمی عصبا

 ؟ کنیچرا همیشه لجبازی می ؟چرا بیشتر استراحت نکردی -

 : حالی لبخندی زد و گفت آوا با بی 
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 ! من خوبم اندرو، نگران نباش -

 : اندرو ناگهان خشکش زد و چند لحظه به او خیره شد و بعد با دستپاچگی گفت

 ! کردی نگران نیستمغ ولی بهتر بود استراحت می  -

طور نبود،  آوا لبخندی زد و آه کشید، شاید اگر وضعیت این  .رو زل زددید و روبه و نگاهش را دز 

کرد هر لحظه ممکن است کسی را از دست  گذاشت؛ اما حس میسر اندرو می خندید و کمی سربه می 

نگاهش به   . ها را بداند و کمتر بداخالقی کندخواست بیشتر قدر این لحظه بدهد، برای همین دلش می 

آخرین بار که   . ای خیره شده بودجوید و متفکرانه، به گوشه حوصلگی، ناخنش را می انا افتاد که با بی ه

 . هانا را دیده بود وقتی بود که خیلی ناگهانی غیبش زده بود و وسط آن شلوغی، گم شده بود

 . رسید با جیمز سرگرم بحث خیلی مهمی هستندرو به اویریال کرد که به نظر می 

 ؟ راستی فهمیدین هانا کجا غیبش زده بود ؟ریالاوی -

 : پرتی گفتاویریال برگشت و با حواس 

 ؟طورها رفته بودن دیدمش، چه که شورشی کنم بعد از این نه؛ ولی فکر می  ؟هوم -

 : آوا سرش را تکان داد و گفت

 . هیچی  -

آوا،   .ی سردی، فقط به او خیره شد فه شان در هم قفل شد و هانا با قیاو به هانا نگاه کرد که ناگهان نگاه 

دانست چرا؛ اما گاهی اوقات از نگاه کردن به  نمی .سریع رویش را برگرداند و آب دهانش را قورت داد 

 .ترسیدعمق چشمان هانا، می 

بعد از چند لحظه، مدیر رونالد وارد شد و جلوی همه قرار گرفت و با میکروفون، جوری که صدایش به  

 : همه برسد گفت

دونم همه گیج شدین و حتی ترسیدین؛ اما لطفاً خونسردی خودتون رو حفظ کنین و خوب دقت  می  -

 . کنین 

کشیدن و تمام بازویش درد    آوا نفس عمیقی از روی درد کشید، چون دستش شروع کرده بود به تیر

 . کرد توجهی نکندکرد؛ اما سعی می می 

می دونم که شما کارآموز ها سعی کردین شورش کنین و حتی فرار کنین و این به خاطر اینه که شما   -

 . تر بکنیم تا فشاری بر روی شما نباشههنوز کمی گیج بودید؛ اما ما قراره شرایط رو ساده 

مدیر   . شود گفت و به مدیر زل زدکه شرایط بدتر نیز می نامفهومی در مورد این  ـب چیز *اویریال زیر لـ
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 : ادامه داد

قبول دارم که شرایط کمی شما رو ترسونده بود و حاال با این وضعیت تازه به وجود اومده که ما حداقل   -

اما   ! ز قبل هم ترسیدینبیست نفر از کارآموزها و تعداد زیادی از نگهبانانمون رو از دست دادیم، بیشتر ا 

مون  گردیم و کار دشمن چیز درست میشه و ما دوباره به حالت عادی بر می نگران نباشین، به زودی همه 

 . کنیمرو تالفی می 

رسید منتظر تشویق یا تایید از طرف حاضران است؛ اما وضعیت  به نظر می   .ای مکث کردمدیر لحظه 

 . الم حرف و تشویق و امید واهی، بشود درستش کردها بود که با چند کبدتر از این 

 : ای کرد و در آخر گفتمدیر بعد از چند مکث، سرفه 

در کل، امیدوارم که همگی دست به دست هم بدیم و کاری کنیم که پایگاه زودتر سر پا بشه و ما   -

 ! ای، ادامه بدیم؛ با تشکر از تمامی حاضران این جمعمون رو به صورت حرفه بتونیم آموزشات 

طور که باهم  استادان همان  .پشت میکروفون بیرون آمد و رفت مدیر رونالد سری تکان داد و بعد، از 

 : آوا روبه اویریال کرد و گفت  .زدند، به راه افتادند و هرکدام با جمعی، به سمتی رفتندحرف می 

 ؟ خوان مراسمی بگیرنبرای کسانی که به قتل رسیدن نمی  -

 : اویریال پوزخندی زد که از او بعید بود 

 ! کنن، چه برسه به مراسمها رو خاک هم نمی کنم حتی اون کر می من ف  ؟چی فکر کردی -

 : آوا با تعجب و سردرگمی پرسید

 ؟ کننکار می  پس چی  -

 : طور که رد میشد، ایستاد و با لحن مرموزی گفتهانا همان 

 ! شونسوزونن می  -

 : آوا و اویریال همان زمان پرسیدند

 ؟ چی -

ها، شانه باال انداخت و با لحنی که انگار کامالً معمولی است  تعجب آن  تفاوتی و سردرگمی از هانا با بی 

 : گفت

 ! شون، تنها راهش همینهسوزونن می  -

 : ـب گفت*جیمز زیر لـ

 ! رحمانهچه بی  -
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 : هانا خندید و گفت  ؟آخر چرا باید به این شکل فجیع نابود بشوند .شدآوا هنوز باورش نمی 

 ! این تازه اولشه -

  .آوا آب دهانش را قورت داد  .که کسی فرصت کند منظورش را بپرسد، گذاشت و رفتاین  و قبل از 

خواسته باز هم ضدحال  که فقط میهای هانا حقیقت داشته باشد یا این دانست واقعاً ممکن است حرف نمی

ن است روزی  که ممکنزدیک بود از فکر این   ! آوا امیدوار بود تنها قصد هانا، همین بوده باشد ؟بزند

 : ای به سرش زد و گفتجسم آدلی را بسوزانند، حالت تهوع بگیرد که ناگهان اندرو ضربه 

 ! انقدر بهش فکر نکن -

 : تواند ذهنش را بخواند؛ اما بعد گفتای شک کرد که نکند اندرو می آوا لحظه 

 ؟ به چی -

 : اندرو لبخند غمگینی زد و گفت

مون توش سهمی داشتیم و میشه گفت تقصیر ما هم  ه همه خودت رو مقصر ندون، این کاری بود ک -

 ؟ افتهبینی کنه همچین اتفاقی می تونست پیش واقعاً کی می  !بوده؛ اما آوا

 : آوا که نزدیک بود بغضش بشکند، گفت

 ! آره؛ ولی این نقشه من بود، این من بودم که شما رو وادار به این کار کردم -

 : تناگهان آوریال از پشت سرش گف 

ی خطرها رو به جون خریده بود  آدلی هم همه   !تونستیم قبول نکنیم، تو مارو مجبور نکرده بودیما می  -

 .اون فقط سر قولش موند و این راه رو تا آخر رفت  !آوا  .و قبول کرده بود که باشه 

 : اویریال هم با لبخند امیدبخشی اضافه کرد

 ! خواد تو خودت رو مقصر مرگش بدونی دلش نمیآوا من مطمئنم اون حاال خوشحاله و حتماً  -

 : آوا با چشمان پر از اشک لبخند زد و گفت  .همه حرف او را تأیید کردند و به او لبخند زدند

 . ها، ممنونمممنونم بچه  -

وجدان را از خودش  توانست احساس عذاب چرا نمی ؟شدها، باز هم قانع نمیاما چرا با تمام این حرف 

 ؟ مرد، چراچرا باید آدلی می  ؟دانستچرا مرگ تمام کارآموزها را تقصیر خودش می  ؟دور کند

 *** 

ها بود و چند  چیز عادی است و اتفاقی نیفتاده؛ اما وضعیت خیلی بدتر از این کردند که همههمه تظاهر می 

 . وقتی بود که سر همه مشغول به کاری بود
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رساند  پایگاه، جاسوسی وجود دارد که همه اطالعات را به دشمن می ای پخش شده بود که در تازه شایعه 

 . رسید این شایعه تا حدی واقعیت داشته باشد به نظر می   !و نتیجه این حمله هم به خاطر همین بوده

به هرحال، وضعیت این روزها بسیار آشفته بود و آن طور که مدیر قول داده بود، وضعیت به این  

 . شد و قرار نبود خیلی سریع، آموزشات از سر گرفته شوندها درست نمی زودی

را بخوانند   GL های تاریخ گروهکردند، این بود که به دستور استادان کتاب این روزها تنها کاری که می

 . ها چیست تا به قول استاد ماک، کمی با تاریخچه این گروه آشنا شوند و بدانند هدف اصلی آن 

های اصلی در کتابخانه اصلی نگهداری  طور که معلوم بود کتاب در این مورد بود؛ اما این های زیادی کتاب 

هایی هم که در کتابخانه عمومی پایگاه  جا را نداشتند؛ ولی کتاب شدند که کارآموزان حق ورود به آن می 

ما درکل استادان در تالش  ها بدهند؛ اتوانستند کمی از تاریخچه گروه، اطالعاتی به آن بودند هم، می 

رسید  به نظر می  . بودند فعالً کاری کنند تا کارآموزان را دست به سر کنند تا اوضاع پایگاه رو به راه شود

 . تعدادی نگهبان جدید هم برای محافظت بیشتر از پایگاه، اعزام شده بودند

ها بر  شد و تمام حواس وب می ترین ساختمان محس ترین آسیب را دیده بود که مهم ساختمان دوم بیش 

کار ارشدها هم امروزه تنها امید دادن الکی برای درست شدن وضعیت به    .روی آن متمرکز شده بود

 ! کس پوشیده نبودکارآموزان بود؛ اما آشفتگی وضع پایگاه از هیچ 

 *** 

 مجازات  : فصل نهم

  .نه چندان خوشمزه خود بودندهمه دور میز غذا خوری جمع شده بودند و مشغول خوردن غذاهای 

رسید درگیر  اریک واران و میشل هم با کمی فاصله، دور آن یکی از میز جمع شده بودند و به نظر می 

که غذاخوری کمی داغان شده بود؛ اما به هرحال هر طور شده آن را سرپا نگه  با این  . بحث مهمی هستند

 ! تر از وضعیت فعلی پایگاه م است، حتی مهم دانستند غذا خیلی مهداشته بودند؛ چون خوب می

طور که داشت آن را  آوا یک تکه کلم بروکلی را از ظرفش برداشت و داخل دهانش گذاشت و همان 

ها سر یک میز بنشیند، زیاد خوشحال  که مجبور شده بود با آن جوید، به هانا نگاه کرد که انگار از این می 

 : در حال تعریف شایعات اخیر بوداویریال با شوق عجیبی  .نبود

 ؟ حتماً در مورد جاسوسی که تو پایگاهه شنیدین، نه -

 : اویریال بدون اینکه منتظر جوابی بماند، ادامه داد .چهره هانا درهم رفت 

جایی که اطالعات تازه پخش شدن، به  میگن یکی از کارآموزها یا شاید هم از ارشدها باشه؛ اما از اون  -
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 ! رسه جاسوس تازه وارد شده و احتماالً از کارآموزهاست نظر می 

 : حوصلگی پرسیدهانا با بی 

 ؟ انوقت این اطالعات رو از کجا میاری -

 : اویریال چند بار رو به او پلک زد و گفت

 !دونناین رو دیگه تقریباً همه می  -

آوا حس می کرد چیزی در مورد او عوض شده،   . هانا به او توجهی نکرد و ناخنکی به ظرف غذایش زد 

ها نزدیک  ناگهان سامانتا نفس نفس زنان به میز آن  . که چیزی دیگرانگار که مشکلی پیش آمده یا این 

 : شد و گفت 

 ! توی دردسر افتادین -

 : نگرانی به او خیره شد و پرسید آوا با 

 ؟ چه دردسری -

 : سامانتا نفسی تازه کرد و گفت

 ! و گو در مورد شورش شماای تشکیل دادن برای گفتد همه استادها جلسه  -

 : جیمز با تردید پرسید

 ؟ و گوگفت   -

 : ها نگاهی انداخت و گفتسامانتا به او نگاه کرد و بعد دوباره به همه آن 

 ! خوان در مورد مجازاتتون تصمیم بگیرنکه می یعنی این  -

  .که قضیه را هم به میشل، واران و اریک فهماندند، به دنبال سامانتا به طرف اتاق جلسه رفتند بعد از این 

کرد که مجازاتشان چه ممکن  پیچید و فکر می مدام به خودش می   .شستندآوا انگار که در دلش رخت می 

جویدند یا با  هایشان را می کس حال خوشی نداشت و همه به جز هانا، از استرس یا ناخن هیچ  ؟ است باشد

 .کردندهایشان بازی می انگشت 

جا پر از میزها و  آن  . گرها شدندها برد و بعد، وارد ساختمان هدایت ها را به پشت ساختمان سامانتا آن 

افراد زیادی در حال انجام کاری یا پشت میزهایشان نشسته   انواع و اقسام کامپیوترها و مانیتورها بود و 

 . کردندبودند، یا باهم در مورد چیزی بحث می 

ها را به راهرویی هدایت کرد و بعد با دست به سمت راست اشاره کرد تا همه با او همراه  سامانتا آن 

دانست  آوا نمی  . جلو زل زده بود کرد و بههای نامفهومی می ـب زمزمه *اویریال با نگرانی زیر لـ .شوند
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 . باید برای آرام کردن او چه کار کند، بنابراین ترجیح داد خودش را آرام کند که آن هم نتیجه نداد

سامانتا   . جا باشدها، اینرسید مقصد آن انتهای راهرو دری بزرگ و چوبی قرار داشت که به نظر می 

چند ضربه آرام به در زد و پس از چند دقیقه که جوابی   .تند ها هم اشاره کرد تا بایسایستاد و به آن 

 : دریافت نکرد، گفت

 . که استادها هنوز نیومدنمثل این  -

 : اندرو با استرس و با عصبانیت گفت

 ! ؟ جا، بعد خودشون نیستنما رو کشوندن این  -

 : اش گفتسامانتا با همان قیافه جدی 

 . رسننگران نباش، االن می  -

 : ـب گفت*حرص زیر لـ اندرو با

 ! نگران نیستم -

 : سامانتا به او محل نگذاشت و در را باز کرد و گفت

 . بیاین تو  -

هایی بزرگ و راحت چیده  روی آن چند میز بزرگ و صندلی اتاق بزرگی بود که در روبه  .همه وارد شدند

مان یا همان بیچارگانی که  رسید برای استادن باشد و چند صندلی هم برای مجرشده بودند که به نظر می 

قرار بود مجازات شوند چیده شده بود و جز یک گلدان بزرگ که گوشه اتاق قرار داشت، دیگر چیزی  

 ! ها بودگیری در مورد مجازاتاتاق بزرگ و خالی بهترین گزینه برای تصمیم  .وجود نداشت 

 : ها اشاره کرد که بنشینند و گفت سامانتا به آن 

 . ا منتظر بمونین تا استادها از راه برسنجباید این  -

ترین صندلی نشست و به بقیه که همه مانند او مضطرب بودند،  آوا با دو دلی و اضطراب روی نزدیک 

 . چشم دوخت 

آوا   . ای ایستادوقتی همه در جاهایشان نشستند، سامانتا سری از روی رضایت تکان داد و گوشه 

تر طول نکشید  چند دقیقه بیش  .توانست تنش ناشی از استرس به وجود آمده را در اتاق احساس کندمی 

ها، همگی کمی خودشان را  با ورود آن  . هایشان نشستندارد شدند و پشت صندلیکه استادان، یکی یکی و

 . جمع و جور کردند و شق و رق در جایشان نشستند

همان زنی که موقع شورش، مچشان را گرفته   . ای آشنا دید آوا ناگهان در بین جمعیت استادان چهره 
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کردند، به سمت  ندش که روی زمین تق تق می های پاشنه بلاو با همان شنل بنفش رنگش و با کفش  . بود

 . ها را آرام کند، تحویلشان دادکه آن کرد تا این میزش رفت و لبخندی که بیشتر استرس وارد می 

ها  ها بوده، به آن بار و جوری که انگار تمام اتفاقات اخیر تقصیر آن بعضی از استادان با نگاهی سرزنش

مدتی    .کردنددادند و نوچ نوچ می زدند و گاهی هم سرشان را تکان می ی زل زده بودند و باهم حرف م

آوا با دیدن جیسون کمی دست و پایش را گم کرد،    .بعد، مدیر به همراه جیسون وارد اتاق شد

 . کرددانست چرا؛ اما روی جیسون به اندازه استادان حساب باز می نمی

  .ی اتاق ایستاد اش قرار گرفت و جیسون هم با کمی فاصله، گوشه مدیر در وسط همه و روی صندلی

ها، از مدیر اجازه گرفت و بعد با تکان سرش، لبخندی غمگین و امیدوارانه به آوا  سامانتا بعد از ورود آن 

ای این اتاق، همه یک  با رفتن او، آوا حس کرد خیلی تنهاتر شده است و در بین اعض  .زد و بیرون رفت 

 .جورهایی با او دشمنند و دل خوشی از او ندارند

 : ای، تمام حواس ها را معطوف به خودش کرد و گفتمدیر با سرفه 

 ! جا جمع شدیمامیدوارم که بدونید برای چی این  -

 : ـب جوری که فقط خودشان بشنوند به مسخره گفت *هانا زیر لـ

 ! یخ بکشینمون خوایین به ساوه نگو که نمی  -

 : مدیر ادامه داد

 . ها رو به خطر انداختینترین قوانین پایگاه رو زیرپا گذاشتین و جون خیلی همگی شما یکی از مهم  -

 : استاد ماک که مردی تقریباً میانسال با موهای جوگندمی بود، حرف مدیر را قطع کرد و گفت

 !در واقع یک قتل عام راه انداختین -

ای عبوس به  ای جدی به او خیره شد و باعث شد استاد ماک دهانش را ببندد و با قیافه ه مدیر با قیاف

 . رو زل بزندروبه 

ها قرار گرفتیم و کمی کنترل از دستمون خارج شد، میشه تا  جایی که ما مورد حمله شورشی اما از اون  -

 . حدی این اتفاقات رو نادیده گرفت 

اش داد نزند دارد از حال آرام کند یا حداقل کاری کند که چهره  کرد از درون خودش راآوا سعی می 

 !رودمی 

 : استاد مارتین با اجازه مدیر به حرف آمد و گفت

هم بزنند و شورش به پا کنن، باید تنبیهی  جایی که قصد داشتن آرامش پایگاه رو به به نظر من، از اون  -
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 !براشون در نظر گرفته بشه 

جیسون چند قدم نزدیک شد و بدون هیچ حرفی   .ای کرد اد و رو به جیسون اشاره مدیر سرش را تکان د

مدیر پوشه را باز کرد و بعد    .ی مدیر گذاشت و دوباره سر جایش برگشت روای را روی میز و روبه پوشه 

 : از نگاهی کوتاه به آن، به آوا نگاه کرد و گفت 

ی تو  احمقانه  یو این شورش هم احتماالً نقشه تو یه جورهایی سردسته این گروه بودی  !آوا پارکر -

 ؟ بوده، درسته

مدیر پس از مدتی که    .جا شد و ام و اومی کرد؛ اما در جواب چیزی برای گفتن نداشتآوا کمی جابه 

 . جوابی دریافت نکرد، سکوت آوا را به عنوان پاسخ مثبت تلقی کرد

 ؟ ب، دفاعی در برابر خودت داریخیلی خو  -

 : تفاوتی گفتهانا با بی   .ها پرسید؛ اما فقط یک نفر جواب دادا از تمام بچه این سوال ر

 ؟ تونم درخواست کنم اول یه جلسه برای مجازات خودتون ترتیب بدینمی  -

 : مدیر با سردرگمی پرسید . ابروهای مدیر باال پرید و زنی که شنل بنفش به تن داشت خندید

 ؟ منظورت چیه -

 : هانا پوزخندی زد و گفت

که ما رو محکوم به مجازات کنین، باید قبلش به مجازات خودتون هم فکر  کنم قبل از این فکر می  -

تون، مجازاتی  ربایی و یه جورهایی به کشتن دادنشون برای اهداف مسخره کنم آدم من فکر نمی !کنین 

 ؟ کمتر از مجازات ما داشته باشه، هوم 

 : نداشت، با عصبانیت گفت  استاد الدورانت که دل خوشی از هانا

 ... یتو ساکت دختره  -

 : مدیر دستش را روی میز کوبید تا او را ساکت کند

 ! لطفاً ساکت باش الدورانت -

ـ   : اش تکیه داد و گفتـب به صندلی *هانا با پوزخندی بر ل

 ! هاتون رو بشنوم دوست دارم دفاع  -

پروا و بدون در نظر گرفتن عواقب،  توانست این همه بی طور می چه  !خواست هانا را خفه کند آوا دلش می 

 ؟ طور حرف بزندهایش این حرف 

 : مدیر که کمی عصبی شده بود گفت
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کردم  کنم شما اصالً درکی از هدف و تشکیل گروه ما ندارین، من فکر می من فکر می  !خانم واتسون -

 !حداقل از تاریخچه و اهداف مهم این گروه با خبرین 

 : کند و تازه چیزی را به یاد آورده، گفتبا حالت نمایشی جوری که انگار دارد فکر می   هانا

ها  ای به قدرت ندارین و این آها، همون اهدافی که قراره مثالً جلوی دشمن رو بگیرین و اصالً عالقه  -

 ؟ دیگه، نه

های درنده به هانا زل  ند گرگتمام استادان مان !کردشان را تحقیر و مسخره می هانا به وضوح داشت همه 

زده بودند و انگار هر لحظه ممکن بود بپرند و او را گاز بگیرند؛ اما بر خالف همه استادان، زن شنل  

اش  هایش را زیر چانه رسید مشتاق شده تا ادامه این بحث را ببیند؛ چون دست بنفش بیشتر به نظر می 

ی او را  مدیر که حاال کامالً مشخص بود حوصله   .وخته بود گذاشته بود و با لبخند به این صحنه چشم د

 : ندارد گفت

 ! تر از این نکنینکنم حد خودتون رو حفظ کنین و مجازاتتون رو سنگین خانم واتسون، پیشنهاد می -

هانا با تمسخر سرش   .ها نشودهایش را محکم گرفت تا کسی متوجه لرزش آن لرزید، دست آوا کمی می 

 : مدیر نفسش را با پوفی بیرون داد و گفت . داد؛ اما خداروشکر دهانش را بسترا تکان 

 ! گیری بشهای منتظر بمونید تا در مورد مجازاتتون تصمیمچند دقیقه  -

 . ها نگاه کردآوا آب دهانش را قورت داد و با تردید به بچه 

کند و  وریال پوست لبش را می آ  .اویریال رنگش پریده بود و میشل هر لحظه ممکن بود بزند زیر گریه

اندرو با نگرانی به   .کردنداریک و واران هم با هم پچ پچ می  .دادجیمز هم پاهایش را با استرس تکان می 

 . ای به او خیره شدهیچ حالتی، فقط چند دقیقه های آوا نگاه کرد و بیچشم

خواست  دلش نمی  .های او نگاه کند شمتوانست بیشتر از این به چ نمی .آوا سریع رویش را برگرداند

 : پس از چند دقیقه زجر آور، مدیر بالخره گفت  .اندرو متوجه ترس بیش از حدش بشود 

 !با جمع آرا و نظرات استادان مجازات هر کدام از شما سه ضربه شالق تعیین شد -

که دریافت کرد از  آوا نفس لرزانی کشید و با بهت و ناباوری به مدیر چشم دوخت؛ اما تنها واکنشی  

 . مند نثارش کردهای سفیدش، لبخندی بسیار عالقه طرف زن شنل بنفش بود که با آن دندان 

 . که کامالً به توافق رسیدند، مدیر زمان مجازات را به فردا ظهر موکول کردبعد از این 

کردند، جیسون به آوا نزدیک شد و لبخندی از روی  شدند و صحبت می وقتی همه یکی یکی خارج می 

 : دردی زد و گفتهم 
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 ! ی دردسرسازی باشیرسید بچه از اول هم به نظر می  -

 : ـرق کرده بودند، لبخندی زد و گفت*هایش عـکه استرس داشت و دست آوا با این 

 ! دسر عمرم بودترین درراستش این بزرگ  -

 : گوید، گفت کند یا جدی می جیسون با حالتی که مشخص نبود شوخی می 

 ! مونهترین نمیبندم این بزرگ شرط می  -

 : آوا که متوجه منظورش نشده بود پرسید

 ؟ منظورت چیه -

 : جیسون خندید و گفت 

 ! هیچی -

 .و به استادان نگاه کرد که حاال دیگر تقریباً رفته بودند

 . من باید برمببخشید،   -

 : کمی مکث کرد و دوباره گفت

 . امیدوارم زیاد درد نداشته باشه -

اندرو با حالت متفکری به راهی که جیسون از آن رفته بود و   . و بعد چشمکی زد و به سرعت دور شد

 :بعد به آوا نگاه کرد و گفت 

 ! شناختیشمی  -

 . لحنش سوالی نبود 

رفت که ناگهان با ضربه دست آوریال  هانا بلند شد و داشت می   .آوا سرش را کج کرد و شانه باال انداخت

 .به سرش، سرجایش خشک شد و با تعجب به او زل زد

 : آوریال

 ! ؟خوای بیشتر از این توی دردسر بیفتیممی  ؟تونی جلوی زبونت رو بگیریچرا نمی  -

اولین نفر است، شاید هم   هانا جوری به او خیره شده بود که انگار تا به حال کسی او را نزده و آوریال

 ! زده ندیده بود طور تعجب حال آوا، هانا را این چون تا به   ! طور بودواقعاً این 

 ؟ حاال دیگه زبونت رو موش خورده ؟ چیه -

 : هانا خودش را جمع و جور کرد و با لحن حق به جانبی گفت 

رن سرتون بیارن، کسی که باید  ذارین اونا هر بالیی دوست داشما انقدر احمقین که می   !نه نخورده -
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 ! ها هستن نه تومجازات بشه اون 

هانا که کمی عصبی شده بود، مکث کرد و با دستپاچگی عجیبی که از او بعید بود، نفسی کشید و سریع از  

همه از رفتار هانا متعجب شده    !البته حق داشت .در خشکش زده بود  آوریال رو به   .اتاق بیرون رفت 

 ! رسید هانا کمی نگران شده؛ نه، غیر ممکنهمی بودند، به نظر  

اویریال   . آوریال خیلی ناگهانی زیر خنده زد و صورتش حالتی از خشم و کمی خنده عصبی داشت

 : هایش را در حدقه چرخاند و گفتچشم

 ! دیوونگی هانا به این هم سرایت کرد -

ر، کالس کار با اسلحه با استاد بانو لیا را  تا قبل از ظه . ها بودسه ضربه شالق مجازات سنگینی برای بچه 

 . که ترسیده بود و تمرکز درستی نداشت؛ اما مجبور بود به کالس بانو لیا برودآوا با این   .داشتند

های سنگینی متوجه اوست،  مثل همیشه حاضر شد و به کالس رفت، وقتی وارد شد احساس کرد نگاه 

 .د و اخم کردند و بعضی هم سریع به پچ پچ افتادندبعضی به محض دیدنش رویشان را برگردان

چیز به گوششان رسیده بود و حاال  حتماً همه  .طور مرکز توجه نبودتا به حال این  .آوا کمی معذب شد 

 . دانستند و احتماالً از او متنفر بودندهمه او را مقصر می 

پس از   !نکند، حتی دوستانشآوا که کمی سرخ شده بود، در جایش نشست و سعی کرد به کسی نگاه 

پس  !چند دقیقه زجرآور، باالخره استاد وارد شد و در کمال تعجب، او کسی جز آن زن شنل بنفش نبود 

 : بانو لیا لبخندی زد و گفت ! او بانو لیا بود

 ! سالم کارآموزان -

بعد  بانو لیا موقرانه به سمت میزش رفت و کتاب زخیمی را که در دست داشت، روی میز گذاشت و 

 .ها ایستادبرگشت و روبه آن 

استاد کار با اسلحه شما، متاسفانه آشنایی ما و تدریسمون به دالیلی که خودتون هم   !من بانو لیا هستم -

 . دونید، به تعویق افتادمی 

تری به تن داشت؛ اما شنلش مثل  تنها تفاوتی که کرده بود این بود که موهایش را بافته بود و لباس ساده 

 ؟آوا کنجکاو بود بداند واقعاً نیازی به کار کردن با اسلحه را دارند . بود همیشه

ها رو بهتون  ها با استاد براونه، پس من فقط طرز کار با اونخوب از اونجایی که آشنایی با اسلحه  -

 .دمآموزش می 

 :ادبانو لیا ادامه د . جا شدند و کمی صدای جیر جیر صندلی به گوش رسیدچند نفر جابه 
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 ! به نظرم بهتره به سالن تیراندازی بریم -

بانو لیا ابروهایش را با تعجب    .حالی آهی کشید که توجه بانو لیا را به طرف خودش جلب کرد آوا با بی 

 . اش صاف و صوف کرد و به میزش زل زدآوا خودش را روی صندلی  . باال داد و به او خندید

 ؟ عقل کل ما چطوره -

سرش را باال آورد و با کمی   .تا آوا متوجه شد که طرف صحبت بانو لیا، با اوست  چنددقیقه طول کشید

 : استرس گفت

 ! ممنون بانو لیا -

 . خیالی زداش کرده بود؛ اما آوا خودش را به بی که او به وضوح مسخرهبا این 

 . خوبه -

 : بانو لیا چشمکی به او زد و رو به کالس گفت

 !ریممون، به سالن تیراندازی می پس با توافق عقل کل گروه -

  ؟چرا بانو لیا کالً از اول دیدارشان به او گیر داده بود . آوا چند صدای خنده آرام و صدای پچ پچ شنید

 ! ؟شد بیخیال او شودنمی

به هر   . های تیراندازی که به ترتیب چیده شده بودند، بردها را به سالنی بزرگ و پر از صفحه بانو لیا، آن 

ای بانو لیا با اسلحه   .ها، در جایش بایستدگیری داد و دستور داد هر نفر به ترتیب صفحه کدامشان گوش 

 :دادرفت و توضیح می ها راه میدر دست جلوی آن 

 . تون اطمینان پیدا کنید و بعد ماشه رو بکشیداز پر بودن اسلحه  اول باید -

 : ای گرفت و ادامه دادمکث کرد تا ماشه را بکشد و بعد رو به صفحه 

 ! کنیدگیری درست، تیر رو شلیک می و با هدف  -

اسلحه را با لبخندی   .اش خارج شد و درست وسط صفحه قرار گرفتناگهان صدای بلندی از اسلحه 

آوا که هنوز انتظار شلیک نداشت، از جا پرید و   . شددود از آن خارج می   .مندانه پایین آوردت رضای

 . اویریال هم کنارش لرزید

گیرها را بزنند و بعد یکی یکی سراغشان  ای به همین ترتیب طی شد، بانو لیا دستور داد گوش چند دقیقه 

داد، در  شلیک کنند و همانطور که آموزش می  دادهایشان، اجازه می آمد و با تنظیم درست دست می 

توانست شلیک  کس درست نمی هیچ  .دادمورد فایده و مواقع لزوم استفاده از اسلحه را هم توضیح می 

 . توانستندبه صفحه بزنند؛ اما طبیعی بودها، حتی نمیکند و بعضی 
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زند؛ اما احساسات  یا همیشه لبخند میفهمید که بانو لحاال آوا می  .بانو لیا که به او رسید، لبخندی زد

  !زد، کمی متفاوت تر بود اش پشت آن لبخندهای متفاوتش پنهان بود؛ اما لبخندهایی که به او می واقعی 

 . کردطور حس میشاید هم او این 

انرژی خارج   .زد کرد و بعد آوا شلیک کردکمکش کرد دستش را تنظیم کند و چند نکته را به او گوش 

بانو لیا    .ز اسلحه در دستش کمی او را به جلو پرتاب کرد؛ اما گلوله به پایین صفحه برخورد کردشده ا

 : سرش را تکان داد و گفت

 ! بار، خوبهبرای اولین  -

آوا همیشه ظهر را دوست داشت، گرما و نور ظهرگاهی به او   ! انتظار برای ساعت موعد بسیار سخت بود

  ! شد تنش به لرزه بیفتد و هر احساسی پیدا کند، به جز آرامشباعث می  داد؛ اما ظهر امروز آرامش می 

توانست غذا بخورد یا به چیزی فکر کند، ذهنش به کلی مغشوش شده بود و پر از افکار درهم  حتی نمی 

 . و برهم بود 

ای بیعی همه تقریباً همین حس را داشتند به طوری که میشل چندبار از ترس باال آورد؛ اما به طور خیلی ط

حال هانا کامالً خوب بود و انگار نه انگار که قرار است چند ساعت بعد او را به تیرک ببندند و سه ضربه  

ها، به جان غذایش افتاده بود و  هانا، طوری که انگاریک ماهه غذا نخورده و مانند وحشی   !شالق بزنند

ناگهانی زیر گریه زد و با صدای گرفته   اویریال خیلی .اش نداشتهای آشفته اصالً توجهی به دور و بری 

 : گفت

 !برم میرم، مطمئنم جون سالم به در نمی من حتماً می  -

 : آوریال با عصبانیت پوفی کرد و گفت 

 ! اویریال تمومش کن، کسی تا حاال با سه تا ضربه شالق نمرده که تو دومیش باشی -

 : کرد گفتهق می اویریال همانطور که هق 

 ! شمحتماً زیرش تلف می  !میرم، من تحمل سه تا ضربه رو ندارممی دونم که می   !نه -

آوریال دهانش را باز کرد که به او تشر بزند؛ اما جیمز سریع وارد عمل شد و جلوی او را گرفت و با لحن  

 : آرام و مهربانی گفت 

ی مطمئن باش  دونم ممکنه خیلی درد داشته باشه؛ ولمی  !اویریال، کسی قرار نیست بمیره یا تلف بشه  -

 . ست، فقط چند لحظه تحمل کن زود خوب میشی، فقط چند لحظه 

اویریال   .رسید اویریال ناراحت شده باشدکرد؛ اما به نظر نمیگانه با اویریال برخورد می جیمز خیلی بچه 
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 : کشید گفت طور که دماغش را باال می همان 

 ! ولی باز هم خیلی درد داره ؟راست میگی -

 : کنار اویریال زانو زد و دوباره با لحن مهربانش ادامه داد .اما سریع جعمش کرد  جیمز آهی کشید؛

 ! ؟من حتی حاضرم جای تو هم شالق بخورم، پس ناراحت نباش، باشه  !اویریال، نگران نباش -

که جیمز به این آسانی  آوا از این  .اویریال با چشمان خیسش به جیمز خیره شد و آرام سرش را تکان داد

هایش را درهم  آوریال که اخم . وانست کنترل اویریال را به دست بگیرد و آرامش کند، تعجب کردتمی 

کشیده بود چشم هایش را از روی بیزاری چپ کرد و به هانا که هنوز هم مانند بیچارگانی که تازه بعد  

 . اند، خیره شد ور شدهها غذا پیدا کردند و به آن حمله از مدت 

 . شداین روزها اندرو زیاد به او خیره می . را دید که به او خیره شده آوا برگشت و اندرو

 ؟ ترسیدی -

توانست خیلی  اندرو تنها کسی بود که می  .ای مکث کردخواست به دروغ بگوید نه؛ اما لحظه آوا می 

آرام،    .کردکرد، بلکه آرامش هم می وقت سرزنشش نمیراحت احساساتش را به او بگوید و او هیچ 

 : که فقط خودشان بشنوند، گفت   طوری

 ! آره -

قدر از خودش ضعف نشان دهد؛ اما واقعاً ترسیده بود و  دانست نباید این می   .و سرش را پایین انداخت

 . اندرو تنها کسی بود که متوجه احساسش شده بود

 . مون ترسیدیمدونی همه خودت هم خوب می  !آوا، مجبور نیستی احساساتت رو پنهان کنی -

 ... لی من نبایدو -

 : اندرو با عصبانیت گفت 

پس   !نه آوا تو هم آدمی و حق داری نگران باشی  ؟چون تو رئیس گروهی حق نداری بترسی ؟تو چی -

 ! تفاوت به نظر برسی، حداقل نه برای منقدر سعی نکن بی ان

کردند؛ اما بعد دوباره  ها نگاه  تر بودند، برگشتند و با تعجب به آن ها نزدیک میشل و اریک که به آن 

 :اندرو نفس عمیقی کشید .مشغول گپ خودشان شدند

 ! ببخشید -

 . توانست به خودش اجازه بروز احساساتش را بدهد آوا سرش را تکان داد؛ اما هنوز هم نمی 

تونی احساست  خوام حتی اگه نمیازت می  .دونیای هستی و خودت هم خوب می آوا، تو دختر قوی  -
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 ... تونم به عنوانمن می  . ی، توی خودت نریزرک به کسی بگ

 . ای نگاهشان درهم گره خوردکمی مکث کرد، آوا سرش را باال آورد و لحظه 

 ! به عنوان یک دوست بهم اعتماد کنی و احساساتت رو بهم بگی ... ام -

اکم  چند لحظه بینشان سکوتی ح .اندرو آب دهانش را قورت داد و آوا دوباره سرش را پایین انداخت

 : شد که آوا آن را شکست و گفت 

 ! ممنونم اندرو، تو خوب بلدی آدم رو آروم کنی -

 : اندرو خندید و گفت 

 ! ؟تازه کجاش رو دیدی -

 . ها باعث شد چند لحظه، فقط چند لحظه، اتفاق پیش رویشان را از یاد ببرند و فقط بخندنداین خنده 

 : کرد، گفتطور که دور دهانش را پاک می هانا همان 

 ! تون تموم شده، بیاید بریم که چند ضربه مهمون شیمهای عاشقانه خوب، اگه حرف  -

اندرو در کمال تعجب بسیار آرام بود و واکنشی نشان نداد،   .آوا از خجالت سرخ شد؛ اما چیزی نگفت 

ها را دید  وقتی آن  .فعه در باز شد و سامانتا وارد شدفقط به هانا خیره شد و به سمت در رفت که یکد

 : ای گفتایستاد و مکثی کرد و با حالت عذرخواهانه 

 . وقتش رسیده -

آوا نفسی عمیق کشید و به سمت سامانتا رفت و لبخندی زد که خیلی هم قانع کننده نبود؛ اما بهتر از 

 . هیچی بود

 ! ممنون سامانتا که خبر دادی -

تر شبیه کنایه بود تا تشکر؛ اما سامانتا سرش را تکان داد و لبخند متقابلی تحویلش  این حرفش بیش 

 .داد

 ! ها، بیاید بریمبچه  -

همه آرام و بدون هیچ تمایلی بلند شدند و به دنبال سامانتا به محوطه رفتند، جایی که همه آماده بودند تا  

بود، مجبور بودند چند نفرشان به انتظار بنشینند  چون نه نفر بودند و تعدادشان زیاد  .حکم را اجرا کنند

آوا تنش با دیدن تیرک ها و افراد آماده و شالق به دست، لرزید و دهانش    . تا مجازات بقیه تمام شود

جا دور شود؛ اما خوب  خواست تا توان دارد بدود و از این دلش می  .خشک شد و پاهایش شل شدند

 . دانست که راه فراری نیستمی 
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شان سر  هایی که مشخص بود حوصله و چند نفر از استادان باالی سکویی ایستاده بودند و با قیافه  مدیر 

چند مرد، پنج نفر اول که میشل اریک واران   .ی وحشتناک مجازات چشم دوخته بودندرفته، به صحنه 

ت صحنه شالق زدن  لرزید تحمل نداشپشت آوا به شدت می  .ها، بستند آوریال و هانا بودند را به تیرک 

چرا همه به خاطر   . کنددانست اگر باز هم خونی ببیند، حتماً غش می خوب می .دوستانش را ببیند

 ؟شدنداش مجازات می های احمقانه نقشه 

بستند تقال کنان جیغ کشید و التماس کرد آزادش کنند؛ اما کسی  میشل وقتی داشتند او را به تیرک می 

حتی   . بقیه از ترس میخکوب شده بودند و رنگشان پریده بود .دادهایش گوش نمیبه حرف 

اش را حفظ کرده بود و با قاطعیت عجیبی،  هانا تنها کسی بود که خونسردی  ! توانستند تکان بخورندنمی

 . منتظر مجازاتش بود

است ذوب  خوآوا در کنار اویریال، اندرو و جیمز، به انتظار نشسته بود و هر لحظه بیشتر از قبل، دلش می 

ها و تقالهای میشل و فریادهای حاکی از ترس دوستانش را  که صدای جیغ شود و زیر خاک برود تا این

 . بشنود

 : تفاوت شروع به خواندن کردمدیر ،کاغذی درآورد و با لحنی بی 

ث مرگ  رو زیر پا گذاشتن و اقدام به شورش کرده و حتی باع  جایی که این نه نفر قوانین پایگاهاز اون -

 ! شود اکثر کارآموزها شدن، به سه ضربه شالق محکوم شده و حاال، حکم اجرا می 

هایش را بست  آوا چشم   . ها را باالی سرشان بردندهایشان را درآوردند و آن با اشاره مدیر، مردها شالق 

تانش  و با وحشتی که وجودش را پر کرده بود، به صدای تیز شالق که هوا را شکافت و بر پشت دوس 

صدای ضجه وحشتناکی از میشل بلند شد و فریادهای زجر آور بقیه، به   . فرود آمد، گوش داد

که بایستد و با  مگر راهی جز این   ؟کرددیگر تحمل نداشت، باید چه کار می  .هایش هجوم آوردگوش 

 ! ؟وحشت به صداهای دردناک دوستانش گوش کند، وجود داشت

تر از قبل بود، از جا پرید و سرمای عجیبی را در درونش احساس  شتناک بار وحآوا با ضربه دوم که این 

آوریال با هر ضربه داد    !آوا ترسید نکند اتفاقی برایش بیفتد  .بار صدای میشل کمتر شده بود این  .کرد

ا  ها نداشتند؛ اما هاناریک و واران هم دست کمی از آن .دادهایش را روی هم، فشار می کشید و دندان می 

 . کشیدآمد و فقط، چهره درهم می که مشخص بود درد دارد، صدایی از او در نمی با این 

آوا که به نفس نفس افتاده بود و   . اویریال با ضربه سوم، جیغ کشید و گریه کنان بر روی زمین زانو زد

به بهداری،   جان دوستانش نگاه کرد که از تیرک جدا شدند وهای بی تپید، به بدن قلبش به شدت می 
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که لباس و بدنش چاک برداشته بود و از آن  هوش شده بود و آوریال با این میشل از درد بی .برده شدند

جان شده بود و واران هم  اریک هم تقریباً نیمه  . خون جاری بود؛ اما هنوز روی پاهایش ایستاده بود

لو خورد؛ اما سریع در جایش  هانا هم به محض آزاد شدنش کمی تلو ت  .نزدیک بود از هوش برود

 . ایستاد

ها را به بهداری  کردند تا آن آوا با چشمانی پر از اشک به دوستانش نگاه کرد که چند نفر کمکشان می 

 ! ها رسیده بودحاال نوبت به آن  . ببرند

به  توقع داشت هنگام بسته شدن   . آوا با پاهایی لرزان بر روی سکو رفت، دوستانش هم در کنارش بودند

اندرو با   .رسیدها، اویریال جیغ بکشد و مانند میشل گریه کند؛ اما در کمال تعجب، آرام به نظر می تیرک 

اگر در وضعیت بهتری قرار داشتند، آوا حتماً به او لبخند می   .کوله تحویلش داد خونسردی لبخندی کج  

 . باعث شد کمی آرام بگیرد زد؛ ولی حاال اصالً وضعیت خوبی نداشت، اما با این حال لبخند او 

اش را هایش را با طنابی به تیرک بست؛ اما وقتی دست تیر خورده و پانسمان شده مردی، آرام دست 

آوا در دلش آشوب بود،    .دید، آن را رها کرد و بعد چند قدم عقب رفت و منتظر اشاره مدیر شد 

اند و بعضی با افسوس سر تکان  یره شدهها ختوانست بقیه را ببیند که با ناراحتی و اندوه به آن می 

آوا نفسش را حبس کرد و خیلی زود ضربه وحشتناک و دردناک بر پشتش    .مدیر اشاره کرد .دادندمی 

هایش هجوم آوردند و به زور توانست  دهانش را محکم بست تا جیغ نکشد؛ اما اشک به چشم  . فرود آمد

 . بایستد

ضربه دوم باعث   .ه از زخمش جاری شده بود حس کندپشتش به شدت سوخت و توانست خونی را ک 

ای فکر کرد صدای جیغ اویریال را شنیده،  لحظه  .شد دنیا دور سرش گیج برود و چشمانش سیاهی بروند

 .کم کم داشت بیهوش میشد؛ اما سعی کرد هوشیار بماند

واقعاً   ! ه بوددیگر تحملش زجرآور شد .هایش سرریز کنندضربه سوم باعث شد جیغی بکشد و اشک 

مرد دستش را آزاد کرد و بالفاصله آوا بر   . میرد؛ اما مجازات تمام شده بودای فکر کرد دارد می لحظه 

های سوزان پشتش وارد شده بود، باعث شد  روی زمین افتاد و از فشاری که هم بر دستش و هم بر زخم

ی افتاد، چون تقریباً نیمه هوشیار بود،  دانست دقایق آخر چه اتفاقنمی . داد بکشد و نفسش را حبس کند

شنید؛ اما چیزی که کامالً مشخص  فقط توانست بفهمد یک نفر بلندش کرد و بعد صداهای نامفهومی می 

 . تر و دردآورتر از خود مجازات استبود این بود که انتظار برای مجازات، بسیار ترسناک 
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یک   .وبرش سر در بیاورد توانست از اتفاقات دور آوا در تمام این مدت نیمه هوشیار بود و کم و بیش می

نفر کمکش کرده بود و از سکو و از صحنه مجازات دورش کرده و بعد، آرام آرام اورا به بهداری آورده  

 : زنی که به او کمک کرده بود، آرام او را روی تخت بهداری گذاشت و خیلی آرام زمزمه کرد . بود

 ! چیز درست میشهآروم آروم باش، چیزی نیست، همه  -

دش را فراموش کرد و به صدای زن گوش سپرد؛ اما خیلی سریع بعضی  آوا یک لحظه فقط یک لحظه در

  !این صدا خیلی شبیه به صدای زیبای مادرش بود  .گلویش را فشرد و چشمانش را از اشک پر کرد

خواند؛  گفت و یا شعر می مادرش همیشه با صدایی که به گرمی خورشید و زاللی آب بود برایش قصه می 

 . بار دیگر او را از نزدیک ببیندتوانست این صدا را بشنود و حتی یک ز نمیاما افسوس که دیگر هرگ 

کرد؛ اما خوب  جنگید و آن را سرکوب می کرد، میآوا با غمی که این روزها در دلش سنگینی می 

 . دانست این غم در دلش بیشتر خواهد شدمی 

 *** 

زدند چقدر جیغ و داد به  ش را بخیه می هاینفهمید کی خوابش برده؛ اما خوب به یاد داشت، وقتی زخم

هایش در بروند و دکترها مجبور شده بودند تا دوباره  راه انداخته بود و باعث شده بود چند تا از بخیه 

سوخت  اش، می های در رفته هایش و به ویژه بخیه کرد و جای بخیه کمرش به شدت درد می  .بخیه بزنند 

 . ؛ اما درد امانش را برید و باعث شد نفسش را حبس کند خواست بلند شودمی  .کشید و تیر می 

دوباره روی تخت دراز کشید و نفس نفس زنان به دخترها که هر کدام روی تختشان افتاده بودند، نگاه  

رسید حالشان خوب است؛ اما میشل خودش را جمع کرده بود و صورتش را از درد  به نظر می   .کرد

از مغز تا استخوانش تیر   .ا روی هم فشار داد و سعی کرد بلند شودهایش رآوا پلک  . درهم کشیده بود

 !کشید؛ اما آوا موفق شد بلند شود و البته با دردی، کشنده

به محض دیدن او که داشت تقریباً از   . در جایش نشسته بود که ناگهان در باز شد و پرستار، داخل آمد

 : رفت، اخمی کرد و به سمتش آمد و گفتحال می 

 ؟ کنیاری چی کار می د -

 . هایش را گرفت و وادارش کرد دوباره دراز بکشدخواست جوابش را بدهد؛ اما زن شانه آوا می 

 ! تو هنوز کامالً خوب نشدی، نباید از جات بلند بشی -

 : آوا نفسی گرفت و گفت

 ؟ هام خوبندوست  -
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 : پرستار نگاهی به پشت سرش انداخت و بعد دوباره به او نگاه کرد و گفت

 ! دو سه تا ضربه شالق بود دیگه !شون نشده کهمعلومه که خوبن، چیزی  -

 : آوا که از حرف او حرصش گرفته بود، با لحنی شاکی گفت

ار کشیدن برای مجازات چه  فهمی انتظاصالً می  ؟فهمی چه دردی دارهمی  ؟اصالً تو تا حاال شالق خوردی -

 ؟ حسی داره

 . کمرش تیر کشید و باعث شد نفسش را تو بکشد و ساکت شود

 : پرستار که کمی شوکه شده بود گفت

 ؟ فهمم، خوبهمن اصالً چیزی نمی  !خیلی خوب، باشه  -

 : ـب گفت*آوا زیر لـ

 ؟ کنیپس چرا بیخودی اظهار نظر می  -

 : یتی نداد، در هر صورت به سمت میز کنار تخت رفت و گفتکه اصالً اهم پرستار یا نشنید یا این 

 . باید پانسمانت رو عوض کنیم -

 *** 

بقیه هم به هوش آمده بودند؛ اما خیلی   . چند ساعت بعد وقتی تقریباً حالش بهتر شده بود، مرخص شد

ی راحتی جدیدی  هاآوا به اتاقش رفت و لباس  .رمق بودند و تقریباً بیشتر از چند کلمه حرفی نزدندبی 

  .اش نصیبش شده بود، به تن کرد و موهایش را با دست باز کرد و بافت های پاره پورهکه به جای لباس 

که  بعد از این  . قدر که مانند قبل نتواند از جایش تکان بخوردکردند؛ اما نه آن هایش درد می جای بخیه 

اش سر  حال این همه حوصله  تا به  .مبل ولو شد خودش را با نان و کره و کمی هم مربا سیر کرد، روی 

اش سر برود؛ اما واقعاً دلش  شاید عجیب باشد که بعد از این همه دردسر و اتفاقات، حوصله   .نرفته بود

 . خواست کاری برای انجام دادن داشته باشدمی 

بلند شد و   .اب بخواندتوانست شبش را در کتابخانه بگذراند و کمی کت می  .ناگهان به فکر کتابخانه افتاد

گشت، پس وقت زیادی  ها بسته شوند، به اتاقش بر می باید قبل از اینکه درهای اتاق  . از اتاق بیرون رفت

 . نداشت

تابیدند و  وکنار سالن بودند با نور کمی می  هایی که در گوشه چراغ  !سالن تقریباً تاریک بود؛ اما نه کامالً 

 .دندکردور و برشان را روشن می 

پسر رنگ   . به کتابخانه که رسید، پسری جوان را دید که پشت میزی نشسته و غرق در کتابی شده
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تر شد، پسر سرش را باال آورد و  آوا که نزدیک   .ای داشتپریده و الغر اندامی بود و موهای قهوه 

 . نگاهش کرد

 ؟ سالم، بفرمایید -

 : آوا لبخندی کوتاه زد و گفت

 ؟ تونم برم داخلمی  -

 : پسر سرش را تکان داد و گفت

 . حتماً، فقط اگه کمک خواستی صدام کن -

 : تر از قبل لبخند زد و گفتبار پررنگ آوا این 

 . باشه، ممنون  -

جا  آن   .آوا آرام در کتابخانه را باز کرد  .پسر فقط سرش را تکان داد و دوباه غرق در صفحات کتابش شد 

آوا به سمت اولین چراغ   . هایی را کمی دورتر دیدشد سوسوی چراغ تر از بیرون بود؛ اما می خیلی تاریک 

رسید کسی جز او، داخل کتابخانه باشد؛  به نظر نمی . رفت و آن را برداشت و در کتابخانه به راه افتاد

هدف،  دانست دنبال چه کتابی است و فقط بی نمی  .توانست راحت در کتابخانه بچرخدبنابراین می 

 . کرد تا بلکه کتابی، نظرش را جلب کندو جو می  هایش جست شم ها را با چقفسه 

آوا چراغ را به نوشته باالی قفسه تابند   . رسید این قفسه با بقیه فرق داردای ایستاد، به نظر می کنار قفسه 

 «GL »تاریخ :و آن را خواند

تری داشت،  یه حجم کم ها را که نسبت به بقهای ضخیم و قدیمی نگاه کرد و یکی از آنآوا به کتاب 

جلد   .ای گذاشت و نشستجا رفت و چراغش را گوشه ترین میز آن انتخاب کرد و به سمت نزدیک 

 کتاب، سیاه رنگ بود و تقریباً قدیمی و تنها چیزی که رویش دیده میشد، کلمه »پایه گذاری گروه

GL» بود . 

آرام کتاب را باز کرد و با   .کرد   آوا، دستی بر روی جلدش کشید و خاک نشسته بر روی جلد را پاک 

 . ظرافت، جوری که به صفحات کتاب آسیب نزند، آن را ورق زد

  .شدنددادند و بسیار نازک شده بودند، جوری که بعضی کلمات دیده نمی صفحات کتاب بوی کهنی می

اعضا  کتاب شرح پایگذاری گروه و   .تر کرد و سعی کرد صفحات اول را بخواندآوا چراغ را نزدیک 

 .دادی رئیس گروه را میخانواده

  . توسط مردی به نام روکال پیرو، تاسیس شد که او دو پسر و یک دختر داشت GL ها پیش، گروهسال 
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ها پیش او را به فرزندی قبول  رسید پسر بزرگترش کال، پسر خودشان نبوده، یعنی سال به نظر می 

 .فرزندان واقعی روکال و شیال بودند کرده بودند؛ اما پسر دوم روکا و دخترشان سلیا، 

گیرد جانشین خودش را انتخاب  شود و تقریباً موقع مرگش بوده، تصمیم می وقتی روکال آنقدر پیر می 

تر آدم بدی بوده و  جایی که کال پسر بزرگ شود؛ اما از آن تر جانشین می کند و معموالً پسر بزرگ 

شود؛ اما کال که خشمگین  وکا پسر دوم جانشین پدرش می کرده که به میل پدرش نبوده، رکارهایی می 

بنابراین گروهی جدا تأسیس می کند و بالخره پس از   .گیرد انتقامش را بگیرد شود، تصمیم می می 

رسد و از آن موقع تا به حال،  های متعدد بین این دو گروه، روکال به دست پسرش کال، به قتل می جنگ 

 . اهم دشمنی دارندب GL ها و گروهگروه شورشی 

شد، پس جنگ بین این دو گروه یک  تازه متوجه می  .آوا خودش را عقب کشید و چندبار پلک زد

مند شده بود،  آوا که کمی عالقه  !جورهایی دعوای خانوادگی بوده؛ اما یک چیزی فراتر از دعوا

وی زمین ایجاد  خراشی از کشیده شدن آن بر راش را جلوتر کشید که باعث شد صدای گوش صندلی

 . بدون توجه به سر و صدایی که ایجاد کرده بود، دوباره شروع به خواندن کرد . شود

روکا بعداز مرگ پدرش با زنی   ! جنگ بین این دو گروه همچنان ادامه داشت؛ اما زندگی هم ادامه داشت

و دختر دوم تایرانا که  دختر اول به نام تیرانا   .اش دو دختر شدندبه نام تامایا ازدواج کرد که نتیجه 

شود دوباره جنگی شروع  چهارده سال با خواهرش اختالف سن داشته؛ اما وقتی تایرانا یک ساله می 

از آن پس، رئیس روکا و دختر بزرگشان   .شود تایرانا و مادرش، تامایا، کشته شوندشود که باعث می می 

ه عالقه زیادی به مقام و منصب نداشت به  کنند و خواهر رئیس روکا، سلیا ک تیرانا بر گروه ریاست می 

 . عنوان استاد کارش را شروع کرد 

یعنی در حال حاضر رئیس گروه کسی به نام روکا بود، پس این    .اش تکیه دادآوا به پشت صندلی 

 . اتفاقات چندان دور هم نیستند

متوجه شد که خیلی   عجیب و غریب پیدا کند؛ اما آوا می خواست اطالعات بیشتری در مورد این خانواده

سریع    !نگران شد نکند درهای اتاق ها را بسته باشند .خواندوقت است که اینجا نشسته و دارد کتاب می 

پسر همچنان مشغول   .کتاب را درجای خودش گذاشت و چراغ را برداشت و به سمت در خروجی رفت

نشیند و فقط کتاب  نجا میکتاب خودش بود، آوا با خودش فکر کرد یعنی این پسر تمام این مدت ای

 ؟ خواندمی 

 . ـب از پسر تشکر کرد*شد زیر لـوقتی داشت سریع رد می 
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 ! وایسا  -

 ؟ آوا با تعجب ایستاد و آب دهانش را قورت داد؛ یعنی کار اشتباهی کرده بود

 ؟ بله -

 : تفاوتی به چراغ در دستش اشاره کرد و گفتپسر با بی 

 ! ستچراغ مال کتابخونه  -

 : اغ که یادش رفته بود سرجایش بگذارد نگاه کرد و با لبخندی دستپاچه گفتآوا به چر

 ! آها، یادم رفت بذارم سرجاش -

العملی به چراغ نگاه کرد و دوباره  هیچ عکس پسر بی  .چراغ را روی میز پسر گذاشت و عقب رفت 

 : ب گفتـ *آوا به پسر خیره شد و شانه باال انداخت و زیر لـ .سرش را در کتابش فرو برد

 . شب خوش -

 . آوا سرش را تکان داد و راهش را کشید و رفت  .اما جوابی از طرف او دریافت نکرد

هایی سریع خودش را به اتاقش رساند، نفسی تازه کرد و دستگیره در را گرفت؛ اما ناگهان دستی  با قدم 

آوا از ترس دستگیره را رها کرد و دهانش را باز کرد که جیغ بکشد؛ ولی همان    .بازویش را گرفت

 .دست جلوی دهانش را هم گرفت و او را برگرداند

 ! آروم باش، منم !هیس  -

تپید و  قلبش به شدت می  .های گرد شده به دختری که در تاریکی ایستاده بود، نگاه کرد م آوا با چش

شد، با صدای نامفهومی که از سعی کرد حرف بزند؛ اما دست جلوی دهانش مانعش می   .لرزیدبدنش می 

 .شد به او فهماند که دستش را بردارد دهانش خارج می 

اش روی صورتش ریخته بودند و لباس  یاموهای قهوه . شدتر آمد و صورتش دیده اویریال نزدیک 

 : آوا دست اویریال را عقب زد و با عصبانیت گفت . راحتی لیمویی رنگی به تن داشت

 ! شدمداشتم زهره ترک می  ؟نباید قبلش خبر بدی -

 : اویریال با کم رویی گفت

 ! ترسی جوری می دونستم این چه می  -

 : آرام کرد و گفت  آوا با چند نفس کوتاه خودش را

 ؟ حاال این موقع شب چی کار داشتی  -

 : اویریال که انگار تازه یادش آمده اصالً با او کاری داشته، هیجان زده گفت
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 ؟ گذره، توهم میای، آرهامشب ما دخترا دور هم جمع شدیم، خیلی خوش می -

هایش هم درد داشتند؛ اما  خواست مخالفت کند، چون خیلی خسته بود و عالوه بر آن، زخم آوا اول می 

 . های اویریال را دید، دلش نیامد مخالفت کندوقتی برق چشم 

 ! خیلی خوب باشه؛ ولی فقط یک ساعت -

 : اویریال لبخند زد و سرش را تکان داد و تکرار کرد

 ! فقط یک ساعت  -

 . آوا هم لبخند زد

 . لبخند اویریال حتی در این تاریکی شب هم بسیار زیبا و روشن بود

 *** 

 : که اویریال جلوی در اتاق خودش ایستاد و گفت آوا با اویریال در طبقه اول به راه افتاد تا این 

 . جاهمین  -

 : میشل لبخند زنان گفت  .آرام در زد و بالفاصله در باز شد

 ! بفرمایید داخل -

اق فقط با یک  آوا و اویریال وارد شدند، ات  .ها دستش را دراز کرد و کمی خم شدو مانند پیشت خدمت 

آوریال   .اندکه گیر نیفتند، احتیاط کرده ها برای این زد بچه چراغ کم نور روشن شده بود که آوا حدس می 

ای ایستاده بود و به  هانا هم با بدخلقی گوشه   .خوردروی مبل ولو شده بود و داشت یه ظرف پفیال را می 

او روی زمین نشسته    .آوا، رانا هم آنجا بود  در کمال تعجب .غره رفتها چشممحض ورودشان، به آن 

همه حالشان نسبت به صبح بهتر شده بود و کمتر احساس درد   . بود و زانوهایش را بغل کرده بود

 : اویریال روبه او گفت .کردندمی 

 . یه جایی بشین -

 : ها کرد و گفت بعد روبه همه بچه 

 ! امروز تونستم یکم کیک کش برم -

 : رفت، ادامه داده سمت آشپزخانه می خندید و همانطور که ب 

 !قدر ادا و اطفار درآوردم که باالخره دل پرستاره به حالم سوخت و این کیک رو بهم داداین  -

 : میشل که کمی رنگ پریده بود، روی مبل کنار آوریال نشست و گفت 

 ! ترین مجازات ممکن بوداین دردناک  -
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 . است تا دیگران بیشتر با خودش صدایش آرام شد، انگار که 

 ! ردمُ یه لحظه واقعاً فکر کردم م  -

 : آوریال یک دانه پفیال در دهانش انداخت و گفت

 . راستش یه جورهایی یادگاری خوبی میشه  -

ای کوچک داد و  اویریال کیک به دست وارد شد و به هرکدام تکه  .هایش را در حدقه چرخاندآوا چشم 

 : گفت

 . ل نداریمببخشید که دیگه بشقاب یا چنگا -

هاست  کرد سال خیلی خوشمزه بود، حس می  .آوا لبخند محوی روبه اویریال زد و گاز اول را به کیکش زد

 . که همچین چیزی نخورده، در صورتی که شاید فقط چند ماه بود

با دستش کاکائوهایی را که دور دهانش   .آوا آخرین گازش را به کیکش زد و تقریباً آن را بلعید

 : پرتی گفت ودند، پاک کرد و با حواس چسبیده ب

 ! خیلی عالیه -

 : جوید، صدایی درآورد که نشان دهد خوشش آمدهاویریال که با ظرافت کیکش را می 

 ! آره، هوم خیلی خوبه -

 : مقدمه گفتمیشل بی  .همه تقریباً به جز اویریال خوردنشان را تمام کردند

شناسیم؛ ولی بهتره یکم  دیگه رو می ا هم دوستیم و تقریباً هم تونیم بگیم بخوب ما تو این چند وقته می  -

 ؟ از خودمون بگیم که بیشتر باهم آشنا بشیم، هوم

از وقتی آدلی   .سوختآوا به رانا که هنوز کیکش را نخورده بود نگاه کرد، دلش خیلی به حال او می 

 : اش بگیرد که آوریال گفتآوا نزدیک بود گریه   .مرده بود، او حتی یک کلمه حرف هم نزده بود

که  دیم تا این کرخوب، من آوریال هستم و این هم خواهر دوقلومه و ما تو یه خانواده خوب زندگی می  -

بعدش هم که من و اویریال رو دزدیدن و حاال   .مون شد و همه چیز رو نابود کردیه احمقی وارد زندگی 

 ! هم که اینجا هستیم 

تفاوت به او  هانا بی   .رفتمیشل از توضیحات آوریال دهانش باز مانده بود و اویریال به او چشم غره می 

قیقه سرش را باال آورد و به او خیره شد و دوباه در دنیای خودش غرق  کرد و رانا هم فقط چند دنگاه می 

 : آوا ابروهایش را باال داد و گفت  .شد

 . خالصه خوبی بود  -
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 : میشل خودش را جمع و جور کرد و گفت  . آوریال شانه باال انداخت و دوباره مشغول پفیالیش شد 

 . خب بذارین اول خودم بگم -

در راهش به هانا رسید که او فقط به    .شد که کمی برای خودش آب بیاوردآوا سرش را تکان داد و بلند 

خواست چیزی بگوید؛ اما چیزی به ذهنش نرسید برای همین اخم کرد و از کنار او  آوا می  . آوا خیره شد

لیوانی برداشت و آن را از آب پر کرد و یک ضرب آن را باال کشید، دور   .گذشت و به آشپزخانه رفت

 . های میشل را بشنودها برگشت تا حرف با پشت دستش پاک کرد و پیش بچه دهانش را  

که تک دخترم و پدر و مادرم ازهم جدا  خوب من قضیه خاصی واسه تعریف کردن ندارم، فقط این  -

رفتم و مجبور  شدن، من هم خیلی وقت بود که سرگردون بودم همیشه از پیش مادرم پیش پدرم می 

خالصه که   .گفتن رو تحمل کنم زدن و از هم بد می مدام پشت سرهم حرف می   هاشون کهبودم حرف 

ها به یه جایی  وقتی دزدیده شدم، اولش خیلی ترسیده بودم؛ اما بعدش حس کردم باالخره بعد از مدت 

 . جا جای منهتعلق دارم و این 

 : مه پرسیدمقد هانا بی   .خواهد چیزی بگوییدرسید دیگر نمی میشل مکث کرد، به نظر می

 ؟ تریجا راحت طور می تونی بگی این تو خانواده داشتی، چه  -

  . که بخواهد فقط حرفی زده باشد، این را پرسیدتفاوت بود، شاید بیشتر برای این البته لحنش کامالً بی 

 : میشل سرش را باال گرفت و او را نگاه کرد و بعد از مکث کوتاهی گفت

های  ه بودم و دیگه تحمل نداشتم مدام دعوای این دوتا رو ببینم یا حرف موضوع اینه که من خسته شد -

جا ای نداشتم، پس این شون رو بشنوم، راستش من قبلش اصالً به جایی تعلق نداشتم؛ یعنی خونه احمقانه

 ! تنها جاییه که بهم نیاز دارن، هرچند کوچیک

 : اویریال باهمدردی گفت

 ! فقط درد و بدبختیه ؟پدرانه رو داشتی؛ اما حاال چی ولی تو عشق یا محبت مادرانه و -

 : میشل پوزخند زد و گفت

 ! کنه کجا باشممن توی زندگیم، عشق یا محبتی رو که میگی تجربه نکردم، پس چه فرقی می  -

آوا حس کرد میشل خیلی سختی کشیده؛ اما نمی توانست درک کند واقعاً چه تفاوتی    .لحنش سوالی نبود 

میشل   . برای همین تصمیم گرفت ساکت بماند  .توانست برایش توضیح دهدآوا هم نمی کنند، پس  می 

دوباره در الک خودش فرو رفت و بقیه به این نتیجه رسیدند که بهتر است فعالً کاری به کار او نداشته  

اق باشد  رسید او مشتآوا بیشتر از همه کنجکاو بود ماجرای زندگی هانا را بشنود؛ اما به نظر نمی  .باشند
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 : اویریال روبه رانا کرد و گفت .چیزی بگویید

 . رانا، تو یکم برامون بگو  -

 : مقدمه گفتآوا حس کرد بهتر است رانا را کنار بگذارند؛ چون او فعالً حال خوبی نداشت؛ اما رانا بی 

 ! شاید زندگی من براتون جالب نباشه  -

 : اویریال با مهربانی گفت

 . نا بشیم، پس نگران این نباش خوایم باهم آشما فقط می  -

 : طور که به زمین چشم دوخته بود، شروع کردرانا آهی لرزان کشید و همان 

 . من یه جورهایی تک فرزند هستم؛ اما خب یه برادر دارم که چند سال پیش ما رو ترک کرد و رفت -

دارد؛ اما خیلی ناگهانی  قدر مکثش طوالنی شد که آوا فکر او دیگر حرفی برای گفتن نرانا مکث کرد، آن 

 : دوباره شروع کرد

قدر بهش فشار آوردن که آخرش  ها اون که اون به خاطر پدر و مادرم، ما رو ترک کرد؛ به خاطر این  -

درسته که ما خیلی پولدار بودیم و در ظاهر خوشبخت؛ اما واقعاً   !تصمیم گرفت بره و دیگه برنگرده

 . های معمولی بودتر از آدم یی خیلی سخت زندگی ما یه جورها  .طور نبوداین

 . فهمید شاید در مورد رانا اشتباه کردهآوا تازه می 

که مدام سعی کنی طبق میل و انتظار همه رفتار کنی و اونی نباشی که واقعاً خودت هستی، خیلی  این  -

ازم راضی باشن، در   ام من تمام مدت مجبور بودم تظاهر کنم به اون چیزی که نیستم تا خانواده  . سخته

ها به برادرم حسودیم میشه؛ چون اون تونست  بعضی وقت  .صورتی که خودم اصالً از خودم راضی نبودم 

 ! ها دل بکنه و بره دنبال آرزوهاش، بره دنبال خودشاز این

 : آوریال آرام پرسید

 ؟ چرا تو دل نکندی -

 . نشان شکل گرفتتر شد و برقی از ناامیدی دروهای رانا بیشغم درون چشم 

ام ها خانواده  به هر حال اون   .مردمام می من مثل برادرم نبودم، من بدون خانواده ؟ای داشتچه فایده  -

تا   !تونستم ادامه بدمبودن، وقتی هم که دزدیده شدم، بارها به فکرم رسید خودکشی کنم؛ چون من نمی

 ... که این

 : رانا مکث کرد و با بغض گفت

 . دیدمآدلی رو  -
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ی  مرگ آدلی تقصیر او بود و با این نقشه  ؟ آوا سرش را پایین انداخت واقعاً چه بالیی سر رانا آورده بود

صدا رانا بی  .اش، نه تنها آدلی را به کشتن داده بود، بلکه رانا هم تقریباً از درون نابود شده بوداحمقانه

اش  یریال به سمت رفت و بغلش کرد و دلداری ریخت و صورتش را با دستانش پوشانده بود، اواشک می 

 : هانا خیلی سریع گفت  .داد

 ! هاتون رو ادامه بدینمن خوابم میاد، خودتون آه و ناله  -

 : ـب زد*آوریال به او چشم غره رفت و ظرف پفیالیش را کنار گذاشت و آرام روبه اویریال لـ

 . ریمما هم می  -

ی  آوریال قیافه  . ریخت اشاره کرددش مچاله شده بود و اشک می اویریال اخمی کرد و به رانا که در خو

ـب  *اویریال زیر لـ.   .آیدناراحتی به خود گرفت و شانه باال انداخت که یعنی کاری از دستش بر نمی 

 : گفت

 باشه  -

 : آوریال رو به میشل و آوا کرد و گفت 

 ؟ شما نمیاین -

آمد و  اما به قول آوریال کمکی از دستش بر نمی  خواست بماند و کمکی به حال رانا کند؛آوا دلش می 

ماند،  میشل گفت که می   .زق کردن افتاده بودعالوه بر آن، بسیار خسته بود و کمرش حاال، به زق 

 !ها بیایندهانا حتی صبر نکرده بود آن   .بنابراین آوا به همراه آوریال بیرون رفتند

 : رد و آرام زمزمه کردها نگاهی به آوریال ک آوا در تاریکی سالن 

 ! شب بخیر آوریال -

آوا هم به سمت اتاقش رفت که ناگهان به یاد   . آوریال سری برایش تکان داد و به سمت اتاقش رفت

 . زده دستگیره را گرفت و کشید؛ اما در باز نشدشتاب   .درها افتاد

 ! نه، نه وای  -

اصالً این چه قانون   . آوا چندبار دیگر هم تکرار کرد تا مطمئن شود؛ ولی درها را قفل کرده بودند

طور که در فکر است، به درهم  سریع به دنبال آوریال رفت و او را دید که ایستاده و همان  ! ؟مزخرفی بود

 : و آرام گفت آوا به او نزدیک شد   .رود، انگار مقصر خود در است که قفل شدهچشم غره می 

 ! بدجوری توی دردسر افتادیم -

 : مقدمه گفتآوریل هیچ واکنشی نشان نداد، یک لحظه آوا فکر کرد شاید او نشنیده؛ اما آوریال بی 
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 ! حتماً یه راهی هست -

 : آوا جلوتر رفت و پرسید

 ؟ چه راهی -

 : آوریال به او نگاه کرد و گفت

 !این جواب پیش هاناست  -

  .آوریال او را با خودش کشید و به سمت اتاق هانا برد .  انداخت و به آوریال خیره شدآوا ابروهایش را باال

آوریال   . طور توانسته بود به اتاقش برود هم مشخص نبودکه چه هانا نبود، یعنی حداقل بیرون نبود و این 

  .ا در را باز کرد که باالخره هان چند تقه آرام به در زد، چند دقیقه هردو در تاریکی ایستادن تا این 

آوا تا به حال هانا را با    .آلودی داشتموهایش آشفته بود و دور صورتش ریخته بود و قیافه خواب 

آوریال خشکش زده    .رسیدطور آشفته ندیده بود؛ اما باز با این حال، زیباتر به نظر می موهای باز و این 

آوا به او نگاه کرد و بعد به هانا و منتظر بود   .هجا آمدبود و انگار اصالً فراموش کرده بود برای چی این 

 . آوریال شروع کند

 : هانا با عصبانیت گفت

 ! ؟ها من رو نگاه کنیناومدین مثل دیوونه  ؟ خوایننصفه شبی چی از جونم می -

 : آوا به حرف آمد و گفت

 ؟ جوری رفتی توی اتاقتچه  ... ام -

 : شاکی گفت  هایش را در حدقه چرخاند و با لحنیهانا چشم

 ! ؟دونستمرید تو که من نمی با پاهام، نکنه شما با دماغتون می  -

 : هانا که کفری شده بود، به آوریال که همچنان خشکش زده بود گفت

 ! هوی فهمیدم خوشگلم، سوراخم کردی -

 : آوا آهی کشید و گفت .و اخم کرد؛ اما چیزی نگفت  آوریال به خودش آمد

خواستیم از تو کمک  تو یه جوری تونستی بری تو، برای همین می  درها قفل شدن، فکر کردیم -

 . بگیریم

 : حوصلگی گفتهانا با بی 

 ؟کنمچی باعث شد فکر کنین من کمکتون می  -

آوا با تعجب به آوریال و بعد به هانا نگاه کرد، آوریال هم سرش را باال آورد و به هانا چشم دوخت؛ اما  
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 : گمی جواب دادآوا با سردر . باز هم حرفی نزد

 ! خوب ما با هم دوستیم -

 : هانا پوزخند زد  .خواست کلمه دوست را به زبان بیاورد، کمی تردید کرد و شانه باال انداختوقتی می 

 ؟ واقعاً ؟دوست -

 : آوا آب دهانش را قورت داد و گفت

 ! خوب، آره -

قیافه هانا کمی ترسناک شد و با توجه به آشفتگی موهایش و چهره سردش و البته تاریکی راهرو، آوا  

 ! حق داشت بترسد 

 ؟ ببینم اصالً خودت به چیزی که میگی باور داری  -

 : آوا با لرز عجیبی گفت

 ! دیگه کمک کردیمخوب ما به هم  -

 . شود و او هم چند قدم به عقب برداردهانا چند قدم به سمت جلو برداشت که باعث شد آوا ساکت  

 !وقت چیزی رو نگو که خودت هم باورش نداری هیچ  -

آوریال به آوا نگاه کرد   .اش به او برخورد کرد که باعث شد کمی تلو تلو بخوردو از کنار او رد شد و شانه 

 : و باالخره به حرف آمد

 ! کاریت نداشت -

آوا به    .آوریال شانه باال انداخت و به دنبال هانا رفت   .ادآوا با حواس پرتی و سردرگمی سر تکان د

ها  خودش آمد و دید تنهایی در تاریکی راهرو ایستاده، سریع خودش را جمع و جور کرد و به دنبال آن 

ها ور  هانا کنار در آوریال زانو زده بود و دستگیره را درآورده بود و داشت با چندتا از سیم  . رفت

 :هانا بلند شد و گفت   .چند دقیقه صدای تق آرامی آمد و در باز شدپس از  .رفتمی 

 ! ها رو خودت توضیح بدیدیگه باید ماجرای این  -

 : آوریال سرش را تکان داد و گفت  .های بیرون زده اشاره کردو به دستگیره باز شده و سیم

 . ممنون هانا -

 : هانا فقط سرش را تکان داد و رو به آوا کرد و گفت

 . ال نوبت توئه، بیاحا -

شبی  ها که نصف بعد از پنج دقیقه، هانا در اتاق او راهم باز کرد و بعد از کلی بد و بیراه گفتن به آن



 

 

 
126 

 زهرا وحیدی نکو  |گمشده )جلد اول(

 
آوا با خستگی روی تختش ولو شد، امروز روز بسیار سختی بود و نیاز به   . بیدارش کرده بودند، رفت

هایی دارند و قرار است چه کار کنند که  س آهی کشید و به فردا فکر کرد که چه کال  . کلی خواب داشت

 . خوابش برد

 *** 

 شروعی جدید  : فصل دهم

 

  .سریع بلند شد و موهایش را از جلوی صورتش کنار زد .طبق معمول صدای زنگ، آوا را از جا پراند

 : هایش را عوض کرد و همان موقع بود که بلندگو اعالم کرد لباس 

خوردیم، پس سریعاً به محوطه  ه رو در فضای باز و در کنار هم می امروز صبحان !کارآموزان عزیز -

 ! بیاید

از اتاق بیرون زد و وارد   !؟ آوا چند لحظه در جایش ثابت ماند و کمی تعجب کرد؛ اما خوب، عادیه

در بین جمعیت ناگهان دستش کشیده شد و آوا به سرعت   .ها شدراهروهای دراز و سیلی از بچه 

 : ا دید که لبخند زنان دستش را گرفت و گفتبرگشت و اویریال ر

 . خوشحالم امروز بهتری -

 : اش را با سردرگمی درهم کشید و پرسیدآوا چهره 

 ؟ مگه خوب نبودم -

 !هرچند که سوال ضایعی بود

 ... کنی؛ ولی من خوب میفهمم که یه چیزیت هست؛ اما امروز تو همیشه احساساتت رو مخفی می  -

 : و باالخره گفت کلمه امروز را کمی کشید 

 ! تغییر کردی -

 : رفتند، پرسیدطور که به سمت محوطه می همان 

 ؟ چه تغییری -

 :اویریال خندید و دستش را که در دست او بود تاب داد

 ! کنم امروز یه شروع جدیدهحس می  -

 : آوا هم ناخودآگاه لبخندی زد و گفت

 ؟شروع جدید -
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 : اویریال فقط گفت 

 ! هوم -

 : و چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید و جوری که انگار بیشتر با خودش است گفت

دیگه رو که  چیز امروز آرومه و باید آروم بمونه، شاید جایی باشیم که دوست نداریم؛ ولی هم همه  -

 .داریم

، این  آوا از قیافه آرام و خوشحال اویریال آرامش می گرفت و لبخند او باعث میشد که او هم بخندد

هایش  اویریال چشم  .داددختر سرشار از زندگی بود؛ اما شرایط به او فرصت زندگی شاد و آرامی را نمی 

 : طور که دستش را گرفته بود گفتروی او ایستاد و همان را باز کرد و روبه 

نی بهترین  تودیگه رو نشناسیم؛ ولی حاال من جز خواهرم کسی رو ندارم، پس تو می آوا، شاید زیاد هم  -

 .کنه و به من اعتماد دارهدوستم باشی، کسی که در هر شرایطی کنارمه و بهم کمک می 

ها ذوق کرده بود، کمی سرخ شد و خندید و  اویریال که مانند بچه  .آوا لبخند زد و سرش را تکان داد

 : گفت

 . خوب دیگه رسیدیم -

قسمتی از   .مه را در جایشان بنشانندجلوتر رفتند و به جمعیت پیوستند، ارشدها در تالش بودند ه

های کوچک بود و حال و هوای خیلی خوبی داشت  ها سرسبز و پر از چمن و بوته محوطه پشت ساختمان 

اویریال در بین جمعیت جیمز را پیدا کرد و او را   .ای بود و برای یک صبحانه دست جمعی، انتخاب عالی 

 . کنار کشید

 ! کنی امروز یه روز متفاوتهمی جیمز بگو که توهم مثل من حس   -

جیمز که از ذوق   .پرید نگاه کردها نشست و به اویریال که از ذوق تقریباً باال و پایین می آوا روی چمن 

 : اویریال خنده اش گرفته بود گفت 

 ! آره فکر کنم، وقتی تو امروز خوشحالی یعنی امروز یه روز خاصه  -

یکدفعه آوریال از    .زدند، خیره شدجیمز که از خوشحالی برق می  هایاویریال به او لبخند زد و به چشم

 : پشت ضربه محکمی به سر اویریال زد و با خنده گفت

 ! سوراخش کردی -

 : اویریال سریع سرش را گرفت و با شکایت گفت 

 ! آی -
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 : اندرو کنار او نشست و گفت  .آوا خندید و به اندرو و آوریال سالم کرد 

 ! خترونه داشتینشنیدم دیشب یه جلسه د -

 : آوا با خنده گفت . و با شیطنت به او نگاه کرد

 ؟ چیه، دلت خواست -

 : اندرو جوری که انگار به او برخورده گفت

 ! ی دخترها ندارمهای احمقانه ای به بحث دونی اصالً عالقه می   ؟من چی  -

مروز را با اندرو خواست یک اآوا می خواست جوابش را بدهد؛ اما ناخودآگاه مکث کرد، دلش نمی 

وار دورهم  همه به شکل دایره   .کل کند، پس فقط لبخند مالیمی زد که باعث شد اندرو هم لبخند بزندکل 

های  رسید که حال همه امروز خوب باشد، میشد این را از لبخندها و نگاه نشستند و به نظر می 

 . خوشحالشان فهمید

دادند که محتویاتش از دو مربا کره و پنیر و  ها می ه آن ها را بارشدها یکی یکی سبدی پر از خوراکی 

ای  ها بود همچنین صبحانه آوا که مدت   .عسل و یک پاکت آب پرتقال و چند تکه نان پر شده بود

چند دقیقه در سکوت، البته اگر صدای پرندگان و   . نخورده بود، تقریباً با چنگ و دندان به جانش افتاد

اش  آوا نگاهی به آوریال انداخت که کمی با لقمه  . ها را نادیده بگیریم، گذشتی های نامفهوم بعض پچپچ

زد به خاطر هانا باشد،  حدس می  .گذاشتهای کوچکی را از آن در دهان می کرد و تکه بازی می 

خواست امروز کسی  دانست باز چه شده؛ اما معلوم بود به خاطر او کمی ناراحت است، آوا نمی نمی

 : اش را قورت داد و گفت ت باشد بنابراین لقمه ناراح

 ! ؟آوریال خبری از هانا نیست -

 . آوریال سرش را باال آورد و چند دقیقه به او نگاه کرد، پس درست حدس زده بود موضوع هانا بود 

 . دونم کجاست، از صبح غیبش زدهآم، نمی  -

که او  آوا برای این  .کس حرفی نزدهیچ ها نگاهی باهم ردوبدل کردند؛ اما بچه  . آهی کشید و ساکت شد

 : را دلداری دهد گفت 

 . نگران نباش باالخره برای کالس پیداش میشه -

 : آوریال با تندخویی گفت

 ! نگران نیستم -

آوا از واکنش سریع    .ای درهم کشیده شروع به جویدنش کردای را در دهانش گذاشت و با چهره و لقمه 
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رسید در این چند وقت هرچند کوتاه، هانا برای  کت ماند، به نظر می و عصبانی او تعجب کرد؛ اما سا 

جو کمی سنگین شده بود   ! ؟آوریال مهم شده است؛ ولی مشخص نبود این قضیه برعکس هم هست یا نه

 : ی نگاه را معطوف خودش کرد که یکدفعه صدای رسا و بلندی، همه 

 !کارآموزهای عزیز، سالم  -

ای  استادکریس سانچس لحظه  . رزش و سالمت که البته استقبالی از او نشداستاد کریس سانچس استاد و

 : ها را ندارد، جدی شد و گفتبازی ی این مسخره مکث کرد؛ اما وقتی دید کسی حوصله 

تونین من رو استاد سانچس  خیلی خوب، من کریس سانچس استاد ورزش و سالمت شما هستم، می  -

 ... یا

 : وباره گفت مکث کرد و چشمکی زد و د

 . کریس یا کریسی هم صدا کنین  -

 . چند صدای خنده ریز از اطراف آمد

 تون لذت برده باشیدنخوب، امیدوارم که از صبحانه  -

 : هانا خیلی ناگهانی ظاهر شد و گفت

 ! حوصله سر بره !اَه -

هانا یه   .نشست لبخند زد طور که هانا در کنار او می آوریال به سرعت برگشت و به او نگاه کرد و همان 

آوا خوشحال بود که باالخره هانا هم   . وری به او نگاه کرد و بعد سرش را برگرداند و پوزخند ریزی زد

تقریباً جوان بود و جذاب و   کریس ! اش پیدا شده، البته نه به خاطر او، بلکه به خاطر آوریالسر و کله 

 ! ها بودرسید و رفتارش کمی شبیه به بچه خیلی شاد و شنگول به نظر می 

 . تون رو تموم کنین و بلند شیدنکه گرم کنیمخوام که صبحانه خوب، حاال می  -

و  آوا خنده ریزی کرد  .هایش را هم به هم زد و لبخندی از این سر تا آن سر زداین را که گفت، دست 

 : گفت

 . ازش خوشم اومد -

 . اندرو به او اخم کرد

 ؟ چیه -

اویریال کنارش   ؟کردها عجیب و غریب رفتار می اندرو با تمسخر سرش را برگرداند، چرا بعضی وقت 

 : آمد و آرام زمزمه کرد
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 ! خوب، بهش برخورد دیگه، معلومه -

 : آوا با صدای بلندی گفت

 ... آخه چرا باید بهش  -

 : تربار آرام آوا دوباره تکرار کرد؛ اما این  . د و به او اشاره کرد که آرام صحبت کنداویریال هیسی کشی

 ... من که  ؟چرا باید بهش بر بخوره  -

 : اویریال دستش را باال آورد تا ساکتش کند و بعد گفت

 . هنوز مونده تا بفهمی -

 . ی لبش بود، سرش را تکان دادباری که گوشه و با خنده ریز و شیطنت 

استاد کریس   .کنان دور میشد، نگاه کرد و بقیه پیوستآوا با سردرگمی به اویریال که ورجه وروجه 

داد، تو ضیحاتی هم در مورد لزوم ورزش  طور که چند حرکت نرمشی را برای شروع انجام می همان 

 : گفتمی 

 . ی نگه داریمدونین ورزش و سالمتی یه اصل مهم برای ما مأمورهاست که بدنمون رو قو می  -

هایش را به حالت  ها را انجام دهند، آوا شروع کرد و دست استاد کریس اشاره کرد که همراه او حرکت 

 : کریس ادامه داد .کششی باالی سرش برد 

کنه که وقتی جایی گیر کردیم و زخمی شدیم یا مورد شکنجه قرار  عالوه بر اون ورزش به ما کمک می  -

 . ها با این حرف از حرکت ایستادندویریال و بیشتر بچه ا !گرفتیم، زود وا ندیم

 : اویریال

 ؟ چی -

 : استاد کریس با حالت مظلومی گفت 

 ! به هرحال نیازه ؟ چیه -

که مزاحمتی  ها وارد شدند و بدون این پیشخدمت  .ها را از سر گرفتندها با تردید دوباره حرکت بچه 

سبدهای صبحانه و طولی نکشید که همه را جمع   برای کسی ایجاد کنند، شروع کردند به جمع کرد 

های حوصله سر بر کریس گوش دادند،  تقریباً ده دقیقه اول را گرم کردند و به حرف   .کردند و بردند

باقی روز را هم به ورزش و تفریح گذراندند، چون استاد کریس اجازه داده بود که هنگام ورزش،  

استاد   .فهمید آخرش باید چه کار کنندهم بکنند که آوا نمی هرکاری دوست دارند بکنند و البته ورزش  

های سنگینی را دارند بعد هم با شور  های ابتدایی بوده و بعداً ورزش کریس در آخر گفت که این ورزش 
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 . بار تک و توک جوابش را دادند، و بعد رفت و شوق خداحافظی کرد که این

کرد و روی زمین نشست تا از باد خنک لذت ببرد،   اش را پاک ـرق کرده بود، پیشانی *آوا که عـ

ها نگاه کرد که  پوفی کرد و به جمعیت بچه  .های آخرش بودرسید و ماه زمستان داشت به پایان می 

کند و با استرس و ترس سریع  چشمش به رانا افتاد، کمی رفتارش عجیب بود، انگار چیزی را پنهان می 

خواست دنبالش برود که اویریال جلویش را گرفت  به او خیره شد، می آوا با تعجب   .محوطه را ترک کرد 

 : و گفت

 ؟ دونستی یه کالس جدید باز شده که دل بخواهیهمی  ! هی آوا -

 ؟ چی -

 . آوا کمی گیج بود و هنوز ذهنش درگیر رانا بود 

جلب کنن  طوری به پسرها نزدیک بشن و اعتمادشون رو یه کالس که دخترها رو آموزش میده تا چه  -

 ! و در صورت لزوم ازش استفاده کنن

 : آوا با چندش گفت

 ؟ آخه چرا باید بخوای همچین کاری بکنی ! این کامالً مزخرفه -

 : اویریال شانه باال انداخت و گفت

 ! کنن ها می خوب بعضی  -

 : حوصلگی گفتآوریال با بی 

 ؟خوب این به تو چه ربطی داره -

 : آخر شانه باال انداخت و گفت اویریال کمی ام و اوم کرد و در 

 ! آره اصالً به من چه -

کار در محوطه چرخیدند و از هوای اطراف لذت بردند که ارشد سامانتا آمد و گفت  ای را بی چند دقیقه 

آوا پوفی کرد و به راه افتاد تا به کالس   . شودگرها برگزار می شان در ساختمان هدایت که کالس بعدی 

ولی این آرامش قبل از  .که روز آرام و خوبی بود؛ اما کمی هم کسل کننده بود با این  شان برسد، بعدی 

 ! طوفان بود 

استاد مارتین زنی دراز و الغر اندامی بود   .ها وارد ساختمان شد و به سوی استاد مارتین رفتند آوا با بچه 

اگهان متوجه شد که باز هم هانا  آوا ن ! رسید و کمی هم بداخالق و عصبیکه تقریباً میانسال به نظر می

استاد مارتین همه را دور خودش جمع کرد و   .کم کم داشت این قضیه شک برانگیز میشد  !غیبش زده
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 : گفت

 ! هام گوش کنین خوب، امروز قراره کار با سیستم رو آموزش بدم، پس خوب به حرف  -

 : درست همان موقع پسری سراسیمه وارد شد و فریاد زنان گفت 

 ... اون دختره ... اون  !من خدای -

 : استاد که نگران شده بود گفت

 ! حرف بزن ؟چیشده -

 : پته کنان گفت پسر که رنگ به رویش نبود، تته 

 رو  ...داره خودش ...دا ...اون ... او -

 : مدیر فریاد زد

 ! دِ حرف بزن  -

 ! کشه می  -

 . آوا با ترس به او نگاه کرد و با وحشتی که به دلش افتاده بود، خدا خدا کرد حدسش درست نباشد

 ؟ زود باش بگو کی -

 . استاد که حسابی عصبانی شده بود منتظر بود پسر به حرف بیاید

 ! رانا ...اون دختره ...اون -

همد، از در بیرون زد و به محوطه  که بفآوا بی آن   !؟کنیآوا قلبش ریخت، نه نه رانا داری چی کار می 

خواست او را پیدا کند و منصرفش کند؛ اگر او هم  دانست باید کجا برود؛ اما فقط می که نمی دوید، با این 

نفس نفس زنان به محوطه اصلی دوید و به   !توانست خودش را ببخشدکشت دیگر آوا نمیخودش را می 

 . کردر پیدایش نمیطودنبال نشانی از او گشت؛ اما کاش این 

رانا خودش را از باال پرت کرده بود و تقریباً   .ی رانا روی زمین افتادآوا جیغ بلندی کشید و کنار جنازه

شوکه شده بود،   .ترین چیزی بود که آوا ممکن بود باز هم ببیندصورتش له شده بود، این وحشتناک 

ی  جا نشسته بود و با ناباوری به جنازهطور آن ن توانست جیغ بکشد یا گریه کند، فقط هماحتی دیگر نمی

نفهمید کی بقیه آمدند، اویریال بلندش کرد و او را کنار کشید، استاد هم   .کردغرق در خون او نگاه می 

چند نفر آمدند و   . چیز خیلی سریع اتفاق افتادداد که بقیه را خبر کنند، همه زد و دستور می مدام فریاد می 

هم   ارشدها  .ی خودکشی را بررسی کنندای سفید رنگ بردند، بقیه هم رفتند تا صحنه مالفه  رانا را در

اویریال او را کناری کشیده بود و   .ها نبود ها را از صحنه دور کنند؛ اما به این راحتی کردند بچه سعی می 
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ریخت  شل آرام اشک می می  .کردندهمه دور هم جمع شده بودند و به این همهمه ناراحت کننده نگاه می 

همه ناراحت بودند و سرشان را تکان می دادند؛ اما آوا از   . کرد بغضش را فرو بخوردو اویریال سعی می 

که آیا واقعاً رانا شک از این  . شوک درآمده بود؛ ولی تنها حسی که به این قضیه داشت، شک بود

که او خودش، خودش را نکشته باشد و  ممکن است  ؟چه اتفاقی برایش افتاده ؟خودکشی کرده یا نه

زدند و فرصت غم و  ها مدام در ذهنش چرخ می ی این همه و همه   !؟ها همه زیر سر یک نفر باشداین

کرد، باید از این قضیه سر  فقط به یک چیز فکر می  . گرفتنداندوه و یا ناراحتی برای رانا را از او می 

 ! دآورمی 

 *** 

 سوال  :فصل یازدهم 

 

خیلی وقت بود قضیه آدلی را پذیرفته بود، پس چرا باید   ؟اصالً چه دلیلی برای خودکشی داشته رانا

اصالً اگر خودکشی نکرده، مگر کسی با او دشمنی داشته که بخواهد   ؟دوباره بخواهد خودکشی کند

  . کنندهچیز به هم پیچیده بود و کامالً سردرگم همه  ؟بکشدش و وانمود کند او خودش، خودش را کشته

ناگهان فکری به ذهنش رسید، اگر قتل او کار   .شدکرد، بیشتر گیج می قدر بیشتر فکر میآوا هرچه 

 ؟ یعنی ممکن بوده جاسوس با او دشمنی داشته باشد و قصد قتلش را کند ؟ جاسوس باشد چه

 : ـب زمزمه کرد*آوا زیر لـ

 ؟ اگه رانا هویتش رو فهمیده بود چی -

ممکن بود رانا متوجه او شده باشد و او هم جوری چیده که به   . ر را روی هوا قاپیدناگهان بشکنی زد و فک

فهمید چه اتفاقی برای رانا افتاده،  دید، باید می آوا باید صحنه را از نزدیک می  . نظر بیاید خودکشی بوده

 ؟ شدمی طور وقت شاد نبوده و زندگی راحتی نداشته، چرا باید سرنوشتش این رانای بیچاره هیچ 

طور که به نظر  آن  . جایی ایستاد که قبالً رانا را پیدا کرده بودتنهایی به سمت محوطه رفت و درست همان 

جا را هم ببیند؛ اما  رفت طبقه باال تا آن ی باال پرت کرده بود، باید می آمد، او خودش را از طبقه می 

 : متأسفانه سامانتا پیدایش شد و او را دید 

 ؟ خوبیهی آوا  -

 : تفاوتی سرش را تکان داد و آرام گفتآوا با بی 
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 . ممنون -

خواست چیزی بگوید؛ ولی فراموش کرده، لبخندی زد و چند قدم  ای مکث کرد، انگار می سامانتا لحظه 

 : بیشتر دور نشده بود که دوباره ایستاد و گفت

گرا ها رو توی ساختمون هدایت اون  ؟ یتونی وسایل استاد مارتین رو براش ببرآها یادم اومدم، آوا می  -

 . جا گذاشته

 : آوا آهی کشید و گفت 

 ؟ استاد کجان -

 . توی همون اتاق جلسه که قبالً به خاطر مجازات رفتین -

 : آوا سریع گفت 

 . رمباشه باشه االن می  -

زد، فعالً  سر می بعداً باید به آنجا   .آوا به ساختمان نگاهی کرد و بعد آهی کشید   .سامانتا لبخند زد و رفت

 .رساندباید وسایل استاد مارتین را به دستش می 

جا شلوغ و پر سر و صدا بود بیشتر ارشدها مشغول کار با  گرها شد، همه آوا سریع وارد ساختمان هدایت 

جا  بار آن آوا به سمت میزی رفت که استاد آخرین  .کامپیوترهایشان بودند و توجهی به کسی نداشتند 

ها را برداشت و  آن   .جا چند کتاب و خودکار پیدا کرد که حدس زد باید برای استاد باشدآن  .ده بود ایستا

آمد، استرس آن روز با پا گذاشتن در این راهرو  جا بدش می به سمت اتاق جلسه رفت، هنوز از این 

اال برای کار دیگری  ح  . تند بتپد، سعی کرد خودش را آرام کند دوباره زنده شد و باعث شد قلبش تند 

به جلوی در که رسید دید الی در کمی باز است و   . جا، قرار نبود دوباره آن روز تکرار شود آمده بود این 

 .اندی استادها دور میزشان نشسته مثل قبل، همه 

 . هست ها زیر سر اون جاسوس ی این من مطمئنم همه  -

 . این صدای الدورانت بود .متوقف شدخواست دستش را جلو ببرد و در بزند، آوا که می 

 ! از وقتی این کارآموزها وارد شدن بدبختی پشت بدبختی -

 : الدورانت غرید

 ! گفته بودم این فکر خوبی نیست -

 : مدیر گفت

ها نیاز داریم؛ ولی بهتره در مورد  دونی که ما در آینده به این بچه خودت هم خوب می  !الدورانت -
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 . جاسوس صحبت کنیم

مدیر رو به استاد   . ای ایستاد که در دید نباشدی دیدش را درست کند و گوشه کرد زاویه  آوا سعی

 : کریس کرد و گفت 

 ؟ کریس، شما مسئول بررسی این موضوع بودین، خبری از جاسوس پایگاه فهمیدین -

 : ای کرد و گفتتوانست نصفی از او را ببیند، سرفه استاد کریس درست در دید آوا نبود؛ اما می 

 . هنوز در حال بررسی هستیم؛ ولی ما به چند نفر شک داریم -

 : مدیر سرش را تکان داد و گفت

ها هم شورش  ها داده و اون تون فکر می کنید اون جاسوس اطالعات ما رو به شورشی خوب یعنی همه  -

 ؟ کردند و بعد هم یکی از کارآموزهای مارو کشتن

 : بعضی سر تکان دادند؛ اما استاد بانو لیا گفت  .پرسدرسید مدیر برای اطمینان می به نظر می 

 !دونسته که جاسوس مرموز ما اون رو به قتل رسوندهولی باید بفهمیم رانا چی می  -

 : استاد مارتین با بداخالقی گفت

 !معلومه، حتماً هویتش و یا قصد بعدیش رو فهمیده بوده -

 : مدیر تایید کرد و گفت

 . ها هم چیزی بدوننهای رانا هم پرس و جو بشه، شاید اونباید از دوست  -

 : مدیر روبه بانو لیا کرد و گفت

 . ی شماست کار به عهدهبانو لیا، این  -

 : رفتآمیزی کرد و با شوق پذی بانو لیا خنده شیطنت 

 ! حتماً خانم مدیر  -

در همین فکر بود که متوجه شد جلسه تمام   . دانستندها که چیزی نمی آوا آب دهانش را قورت داد، آن 

که کسی او را ببیند، وسایل استاد مارتین را  شده، سریع کنار کشید و از راهرو بیرون دوید و قبل از این

ها را به دست استاد مارتین برساند و بعد هم بدون  به دست یکی از ارشدها داد و تأکید کرد که آن 

خواست  اصالً حال خوشی نداشت، هم نمی  .که منتظر جوابی از طرف او بماند، از ساختمان بیرون زداین

دانست چه  خواست از این قضیه سر در بیاورد؛ دیگر نمی خودش را درگیر این مسائل کند و هم می 

راست به سمت   که به ساختمان برود و کارش را ادامه دهد، یک به جای این   ؟درست است و چه غلط

دانست ناگاه چه شد؛ اما خشم او را گرفت و به سمت هانا  نمی . اتاقش رفت که در راهرو هانا را دید
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 : رفت و داد زد

 ؟زنهمیشه بگی این روزها کجا غیبت می  -

 : هانا با تعجب به او نگاه کرد و آرام گفت

 ؟طورچه  -

 : وزخند زد و گفتآوا پ

زنه، بعدش هم خیلی راحت ظاهر میشی و  افته، تو غیبت می چرا هر وقت داره یه اتفاق بد می  ؟طورچه  -

 ! کنی که انگار اصالً اتفاقی نیفتادهجوری رفتار می 

 : هانا که کمی عصبی شده بود گفت 

 ؟ آوا تو اصالً حالت خوب نیست، معلوم هست چی میگی -

 : ها چند نفر جمع شدند، آوریال جلو آمد و گفت آن از داد و بیداد 

 ؟باز چی شده  ؟چه خبرتونه -

 : توجه به او گفتآوا بی 

 ! چون حواسم بهت هست !هانا مواظب باش  -

 : هانا هم پوزخندی زد و گفت

 !دونی من رو با این چرندیاتت نترسون، تو هیچی نمی -

 : آوریال داد زد

 ! بسه، تمومش کنید -

ند دقیقه رو در روی هم ایستادند و با شک به هم نگاه کردند و در آخر، هانا پوزخند ریزی  آوا و هانا چ 

 .طور که به او زل زده بود، عقب عقب دور شدزد و همان 

 ؟ دانست امروز چه مرگش شدهآوا رفتن او را تماشا کرد و با عصبانیت خندید، خودش هم نمی 

 : آوریال آرام گفت

 ؟ حالت خوبه -

 : حرص نفس نفس زد و به تندی سرش را تکان داد و گفتآوا با 

 ! آره -

هایش را بست و نفس عمیقی  آوا چند دقیقه چشم   .گفتکرد؛ ولی چیزی نمی آوریال با نگرانی نگاهش می

 : کشید و روبه آوریال گفت 
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 . دونم چم شدمتأسفم آوریال، نمی  -

 : آوریال آرام سرش را تکان داد و گفت

 ؟ االن حالت خوبه نه اشکال نداره، -

 : آوا خندید و گفت

 . آره خوبم ؟ پرسیقدر می چه  -

 : آوریال هم زورکی خندید و گفت 

 ! ات بدجوری شده بود، انگار یکی محکم توی گوشت زده یا یه همچین چیزیآخه قیافه  -

 : آوا با سر تایید کرد

 ! یی بشهفعالً یکم ذهنم درگیره؛ ولی فهمیدم قراره ازمون در مورد رانا بازجو  -

 : آوریال با نگرانی پرسید

 ! ؟بازجویی  ؟چی -

 : آوا سریع حرفش را تصحیح کرد 

 ! ؟دونیم یا نهخوان بدونن ما در مورد اتفاقی که برای رانا افتاد چیزی می می   !و جو پرس  -

 : آوا به زمین چشم دوخت و آرام گفت  .آوریال آهانی گفت و چند دقیقه ساکت شد

 . باز هم تقصیر من شد -

 ! کن دیگه آوابس  -

 . آوا سرش را باال آورد و به آوریال نگاه کرد 

 .تو که رانا رو نکشتی، قاتلش اون رو کشته، این به تو ربطی نداره ! چیز که تقصیر تو نیستهمه  -

 : آوا می خواست حرفی بزند؛ ولی آوریال دوباره حرفش را قطع کرد و گفت 

در ضمن، خودت رو درگیر این ماجرا  . های بیخودی نکنمرگ آدلی هم به تو مربوط نبود، پس فکر  -

 . تا االن هم خیلی دردسر درست کردیم، دیگه بسه  !نکن، ما به اندازه کافی تنبیه شدیم

آوا    .خواست مدام گرفتار و مجازات شود کس دلش نمیهیچ  .آمد، حق داشت آوریال به نظر شاکی می 

 . سرش را تکان داد و ساکت ماند

 ؟ چیزی خوردی -

 : همان موقع صدای قار و قور شکمش بلند شد، آوریال خندید و گفت 
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 . بیا بریم یه چیزی بخوریم  ؟کنی با خودتداری چی کار می  -

 . آوا لبخندی زد و به همراه آوریال به سمت غذاخوری رفت

ی سر میز  آوریال با یک سین . ها غذاهایشان را خورده بودندغذاخوری تقریباً خلوت بود؛ چون بیشتر بچه 

 : برگشت و گفت

 . بخور -

 : اش نگاه کرد و گفت آوا به سینی 

 ؟ تو چی -

 . من قبالً خوردم، تو بخور -

طور تا  تعجب کرده بود که چه  .اش بود آوا سری تکان داد و در سکوت غذایش را خورد، واقعاً گرسنه 

 ! های زمین را نخوردهها و علف االن سنگ 

 : آوریال خندید و گفت 

 ! خوریهایی که انگار دو ساله غذا نخوردن، غذا می داری مثل کس  !خودت رو خفه نکنآروم،  -

 : اش را قورت بدهد و بعد گفتآوا مکث کرد تا لقمه 

 . ام شدهخودم هم نفهمیدم گشنه  -

 : آوریال گفت

 . باشه؛ ولی آروم بخور  -

هردو    !د که اصالً طول کشیدهخیلی طول نکشید که غذایش تمام شد؛ البته با سرعت او تعجب برانگیز بو

آوا نگاهش به مدیر افتاد که    .رفتند که صفی از کسانی که منتظر بودند را دیدندهایشان می به سمت اتاق 

 : باز طبق معمول داشت سخنرانی می کرد 

های زیادی رو پشت سر گذاشتیم؛ اما از حاال به بعد  دونم که در این چند وقت اتفاق عزیزان من، می  -

 . چیز رو فراموش کنید و دوباره شروع کنیدخوام که همه می 

 . آوا و آوریال کمی جلوتر رفتند و به جمع پیوستند 

 ! های زیادی رو داشته باشیم و آینده شما رو بسازیمما قراره آموزش  -

 : آوریال زمزمه کرد

 ؟ سازه چیهمون رو می که آینده منظورش از این  -

 : مدیر ادامه داد .آوا توجهی به حرف او نکرد
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لطفاً در این چند وقت، تمام اتفاقات از جمله اتفاق ناگوار امروز رو فراموش کنید و به آموزشاتتون   -

 . برسید

چیز به  کردند، همه چیز خوب و عادی باشد؛ ولی تا شروع می خواستند همه ها می جا شد، آن آوا کمی جابه 

 . ریخت هم می 

دیم دشمنانمون، در نظم ما  چیز خوب باشه و اجازه نمیکنیم تا همه بار واقعاً همگی سعی می این  -

 . اختاللی ایجاد کنن

 : مدیر بلندتر گفت

 !پس به امید شروعی دوباره -

 : همه یک صدا فریاد زدند

 !به امید یک شروع دوباره، به امید یک شروع دوباره، به امید یک شروع دوباره -

بودند تا نگذارند دوباره اتفاقی برای   رد که همه باهم متحد شدهآوا به جمعیت کارآموزهایی نگاه ک 

 ! بار بتوانندقرار بود دوباره شروع کنند، شاید که این   .پایگاهشان بیفتد

 !به قول مدیر شروعی دوباره

 *** 

  .چیز عوض شد، تمام تحقیقات فعالً کنسل شدند تا آموزشات در الویت قرار بگیرندفردای آن روز همه 

ها و  ها را در سطح ابتدایی شروع کردند و اسم ها آموزشات زیادی از جمله شناخت و کار با اسلحه آن 

های  استاد مارتین هم اصول  .های متفاوت را هم یاد گرفتند زا و بمب و اسلحه های چند مواد آتش کاربرد 

 . رای شغلشان انتخاب کننداولیه کار با کامپیوترها را آموزش داد تا شاید بعداً بخواهند هدایتگری را ب 

های  های دیگرشان هم در مورد تاریخچه و قوانین گروه بود که به دستور استاد ماک، همه کتاب آموزش 

گفت و بیشتر هم از آن خانواده  ها می دانست، به بچه خواندند و آوا هرچه را که می قدیمی پایگاه را می 

او که   ! ر رئیس گروه سلیا، همان بانو لیا استترینش هم این بود که فهمیدند خواهفهمید که مهم 

ها نداشت، سعی کرد خودش را کمی کنار بکشد و به عنوان استاد تدریس کند و  ای به این مقام عالقه 

که حاال  آید و این های کمتری پیش می اند و جنگ که دشمنی برادران ادامه دارد؛ اما دیگر پیر شده این

 . ، تیرانا افتادهبیشتر امور در دست دختر بزرگش

  .کردند و در این چند وقت هم پیشرفت زیادی داشتند می  دیدند و خودشان را آماده روزها آموزش می 

شد؛ ولی نه تنها  ها بلند می شدند، گاهی هم صدای بچه فرساتر می تر و طاقت روز سخت آموزشات روزبه 
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ی گروه خیلی  در این مدت به تاریخچه  آوا !شد، بلکه حتی ممکن بود تنبیه هم شونداهمیتی داده نمی 

  .کردخواند و اضافه وقتش را پر می آمد، می مند شده بود و هرچه کتاب دم دستش از آن دوران می عالقه 

چیز را  توانستند، سعی کردند همه ای که گذشت، تمرین کردند و تا می شان حسابی در این دو هفته همه 

استادان با کسی شوخی نداشتند و   . د باید آموزشات را جدی بگیرنددانستنبه خوبی یاد بگیرند؛ چون می

چیز هم روال عادی داشت و  همه  .ها را، تنبیه کنند حتی شده بود که بارها همه را از جمله آوا و باقی بچه 

توانست بیشتر  طبق گفته مدیر هیچ تحقیقی در مورد اتفاقات اخیر صورت نگرفت که یعنی جاسوس، می 

 . کندرچند که آوا مطمئن بود مدیر حواسش هست که چه کار می بماند؛ ه 

جا و  دانست؛ اما کم کم داشت از ایننمی  .شددر این روزها، کمتر دلتنگ پدر و مادرش می 

حس   .کرداش بود را هرگز فراموش نمی آمد؛ ولی آن روزهایی که با خانوادههایش خوشش می آموزش 

 .گذار از آن لذت ببرد کرد حاال که باید بماند، پس بمی 

هایش به اتاق آمد و روی مبل ولو شد، لبخندی زد و به امروز فکر کرد  آوا خسته و کوفته از سر تمرین 

ی اول را  ها، رتبه که باالخره توانست تیرش را درست وسط هدف بزند و در کالس آشنایی با اسلحه 

زها هانا بود که راستش برای همه، عجیب بود که  چیز خوب بود و تنها چیز عجیب در این روهمه   .بیاورد 

طور همیشه  دهد، پس چه ای نشان نمی کند و عالقه که هیچ تالشی برای پیشرفت و تمرین نمی هانا با این 

که استادان به خصوص استاد الدورانت دل خوشی از او ندارند؛ گیرد، با این رتبه دوم و یا رتبه سوم را می

 ! کنندت و هوش زیاد او اعتراف می اما به مهار

ها کمی نیاز به تالش  آوردند؛ اما باقی بچه های خوبی را به دست می ها رتبه آوریل و اندرو هم بعد از آن

حتی   !ها مهارت داشت و سرش میشد کردند، در رایانه چه که فکر می داشتند؛ ولی اویریال بیشتر از آن 

 . دکرهای باالی او مدام تعریف می استاد مارتین بداخالق هم از مهارت 

شدند و کمی کتاب  آوا به ساعت نگاه کرد؛ ده بود همیشه این موقع همگی در کتابخانه جمع می 

شدند، به  کردند و همیشه مجبور بودند برای ساعت یازده که درها بسته می خواندند و صحبت می می 

 . هایشان برگردنداتاق

شد، فکر کرد حتماً باید اویریال باشد؛   آوا بلند شد که خودش تنهایی برود؛ اما همان لحظه در اتاق زده

 . اما وقتی در را باز کرد در کمال تعجب اندرو را دید 

 ؟ قدر تعجب کردیچیه، چرا ان  -

 : آوا که خشکش زده بود، خودش را جمع و جور کرد و گفت 
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 ! ست فقط توقع نداشتم تو بیای، فکر کردم اویریال   !ام، هیچی -

 : دیداندرو سرش را پایین انداخت و خن

 ؟ دهیدخوب پس به من افتخار همراهی در این شب زیبا رو می  -

 : آوا لبخند زد و گفت 

 ! حتماً !چه جنتلمن  -

 : اندرو کمی کنار کشید و گفت

 ! اول شما بفرمایید -

 .آوا خندید و جلو رفت اندرو هم در کنارش در راهروی تقریباً تاریک، به راه افتاد

 : مقدمه گفتآوا بی  . گفتندکدام چیزی نمیرفتند و هیچ شانه به شانه هم راه می 

 ! وقت از خودت برام نگفتی اندرو، تو هیچ  -

 : اندرو حرفش را قطع کرد

 ! طورتو هم همین  -

 : ای کرد و با نگاه به گوشه و کنار گفت آوا سرفه  . نگاهشان به هم خیره ماند

 ؟ خودم بگم تونم از من چی می  -

 : داشت و به تاریکی راهرو چشم دوخته بود، گفتطور که آرام قدم بر می اندرو همان 

 ! ها  تونی بگی، حتی ساده ترین حرف هر چیزی می  -

 : آوا کمی فکر کرد و گفت 

 . ی زمین بودنهای روی کره ترین آدم ها مهربون ام بودم، اون خوب، من تک فرزندم و عاشق خانواده -

 : ا مکث کرد و خندیدآو

 ! خوب، حداقل برای من که بودن -

 : اندرو سرش را تکان داد

 . طورهبرای همه همین  -

 : آوا ادامه داد

وقت  کردم یه چیزی کمه، یه چیزی که هیچ دونی، همیشه با وجود عشق و محبتشون حس می ولی می  -

 ! ؟هم نفهمیدم چیه

 . کرداندرو در سکوت نگاهش می
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ای رو که داشتم، خالی  جا، حس کردم اون نیمه پر شد و اون یکی نیمه که اومدم این ن ولی بعد از ای -

 . شد

 : اندرو آرام گفت

 .دهگیره و یه چیزی جاش می زندگی همینه، یه چیزی می  -

 : آوا تایید کرد و بعد گفت

 . حاال تو بهم بگو  -

 : اندرو به او لبخند زد و گفت

عشق و محبتی رو که میگی، یه روزهایی تجربه کردم؛ ولی زودتر   خوب، من هم مثل تو تک فرزندم، -

 . از تو از دست دادمشون

 .آوا حس کرد غمی پنهان در چشمان اندرو نقش بست 

 ؟شد اندروچی   -

 : ای، گلویش را صاف کرداندرو به تندی سرش را تکان داد و با سرفه 

 . تو یه تصادف کشته شدن -

که پدر و مادرش را از دست بدهد وحشتناک بود، بیچاره  و تصور این آوا دلش برای او سوخت، برای ا

 !اندرو

 ... اندرو من -

 : اندرو حرفش را قطع کرد

کردم، وضع مون اصالً خوب نبود و  دونم آوا ممنون؛ ولی بعد از اون اتفاق با مادربزرگم زندگی می می  -

که  چیز خوب بود تا این م، تا یه مدت همه کردم تا پول دربیار من هم کار می  . مادربزرگم هم راضی نبود

 . جاآوردنم این 

 : آمدکمی مکث کرد، به نظر ناراحت می 

 . دونم چه بالیی سرش میاد حاال نمی  -

 : آوا با مهربانی گفت

 . ی تالشت رو کردی و مادربزرگت هم ازت راضیه اندرو مطمئنم همه  -

 : مقدمه گفتاندرو بی 
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 ! رسیدیم -

 ! اش صحبت کندخواست در مورد گذشته که او زیاد دلش نمیمثل این 

  .آمدند، حسابی باهم دوست شده بودندجا می در این چندوقت که به این   . به سمت میز الکس رفتند

 : بخند گفتاندرو با ل

 ؟ای نداریتو کار دیگه  !باز هم کتاب -

 : ها را دید، خندید و گفتالکس سرش را از روی کتابش برداشت و وقتی آن 

 ! آخر وقتمه -

 : آوا لبخند زد

 . ستشب خوبی برای مطالعه  -

 . همیشه شب خوبیه -

 : اندرو به دور و اطراف نگاه کرد و پرسید

 ؟ کسی هنوز نیومده -

 : کتابخانه اشاره کرد و گفتالکس به داخل 

 . جیمز و اویریال باهم اومدن، االن هم رفتن داخل -

 : اندرو ابرویی باال انداخت و گفت

 ! دوتایی تنهایی توی کتابخونه  -

 : ی آرامی به دست اندرو زد و گفت اش را بگیرد، ضربه کرد جلوی خندهآوا که سعی می 

 ! ای نیستشوخی بامزه -

 : طور که سرش گرم کتاب جدیدش بود، گفتالکس همان  .کردی می البته که خودش هم شوخ

 . برین داخل، اگه کاری داشتین صدام کنین  -

 ! هاهای آن ی لبش بود که مشخص نبود برای داستان کتاب است یا حرف لبخند ریزی گوشه 

انه که شدند، جیمز و  وارد کتابخ  .ی تایید تکان داد و به آوا اشاره کرد که بروداندرو سرش را به نشانه 

 .زدنداویریال را دیدند که دور میزی کنار هم نشسته بودند و داشتند با هیجان، در مورد کتابی حرف می 

 : هایش را باالی سرش باز کرد و آمد حرفی بزند که اندرو با شیطنت گفتاویریال دست 

 ؟کردینکار می داشتین چی  -

اویریال و جیمز تقریباً از جا پریدند و   .و سرش را تکان دادی لبش نقش بست آوا لبخند ریزی گوشه 
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 : اویریال با دستپاچگی گفت

 ! خوندیمکتاب می  -

 : جیمز آهی از سر آسودگی کشید و گفت

 !کردیماز شماها تعریف می  -

 : آوا با خنده گفت  .رویش نگاه کردتفاوت سر جایش نشست و به کتاب روبه و بی 

 ؟ ما گفتین از حاال چی می  -

 : اویریال با ام و اوم گفت .رویش نشست و رفت و کنار اویریال نشست، اندرو هم روبه 

 ؟های جون جونی رو ندیدینراستی شما دوتا، دوست  -

 : اندرو با سردرگمی پرسید

 ! ؟های جون جونیدوست  -

 : تفاوتی دستش را تکان داد و گفتجیمز با بی 

 . منظورش آوریال و هاناست -

 : ای از روی گیجی گفتنده آوا با خ

 ؟ دونستیماز کی تا حاال جون جونی شدن ما نمی  -

 : جیمز آه کشید 

 ! نشدن، یعنی نه اونقدر -

اندرو شانه باال انداخت و به سمت   .آمدطوری زیاد خوشش نمی های این رسید جیمز از حرف به نظر می 

 : ها رفت و گفتی کتاب قفسه 

 .گذرهشون خوش می هرجایی هستن، حتماً داره به -

 : اویریال آرام گفت

 . شک دارم -

 : و وقتی دید همه منتظرن تا بیشتر توضیح بدهد، گفت

 ! تونم خوش بگذرونم، چه برسه به هانامن هم با آوریال نمی  !؟گذرهمی خوب، کی با هانا بهش خوش   -

اندرو   .آوا با آهی سرش را به چپ و راست تکان داد و به سمت اندرو رفت تا باهم کتابی انتخاب کنند 

ی  کدام برنده در آخر که هیچ  .ها عالقه داشت چند کتاب آموزشی پیشنهاد کرد؛ ولی آوا بیشتر به رمان 

 .را انتخاب کردند GL بحث نشدند، مجبوری، کتابی از تاریخ گروه
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بار چیز عجیبی پیدا  تاریخ چیز جدیدی نداشت و تقریباً همان چیزهایی بود که قبالً خوانده بودند؛ اما این

ا و مادرش کشته  زد که ممکن است دختر کوچک رئیس، تایرانکردند که نویسنده از این حرف می 

 : اندرو کتاب را بست و گفت  . ی وحشتناک، فرار کنندنشده باشند و توانسته باشند از آن صحنه 

 ! ی قدیمی مال چهارده سال پیشه هش حدس و گمان یه نویسنده همه  -

نی مدام  ی کتاب را بخواند، نظر اندرو برایش مهم نبود؛ اما اویریال را دید که با نگراخواست ادامه آوا می 

 : که آرامش کند گفت دانست، برای این اش را می کند، آوا که دلیل نگرانیبه ساعتش نگاه می 

 . شاید رفتن اتاقشون خوابیدن -

 : اویریال سریع گفت

 . خوب، پس بریم پیداشون کنیم -

 : جیمز با آرامش گفت

 ! ال هاشون هستن، پس جای نگرانی نیست اویریاگه خواب باشن، یعنی توی اتاق  -

 : اویریال با عصبانیت به او نگاه کرد و به تندی گفت

 ؟ کنیام میها رفتار نکن جیمز، داری مسخره با من مثل بچه  -

 : جیمز با تعجب گفت

 ؟ ات کنمنه نه، چرا باید مسخره  -

 : اویریال سریع از جایش بلند شد و روی میز کوبید و گفت

 ! ؟بود تو حرف بزنی کنی، اصالً کی گفتهتظاهر نکن همیشه درکم می  -

 : جیمز بلند شد و با سردرگمی داد زد .های سریع دور شدو با حرص نفسش را بیرون داد و با قدم 

 ...اویریال من اصالً منظورم  -

 : اندرو با آرامش گفت

 . بشین جیمز -

 . آوا با ناراحتی به راهی که اویریال رفته بود نگاه کرد 

 : جیمز

 ؟ آخه مگه من چی گفتم -

 : آرامی گفت   آوا به

 . ها نبود جیمز، اون فقط نگران دخترها بود، وگرنه اصالً قصدش این حرف  -
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 : جیمز با ناراحتی نشست و گفت .اندرو با سر تایید کرد 

 ! ولی خیلی عصبانی شد -

 : اندرو با حواس پرتی گفت

 ! هاش پشیمون میشه و میاد عذرخواهی میکنه مطمئنم فردا از حرف  -

 : آوا به او تشر زد

 ! اندرو این چه حرفیه -

 : ای به او رفت و به جیمز گفت غره آوا چشم .ای باال انداختاندرو با تعجب شانه 

 . خودت رو ناراحت نکن، منظورش اصالً این نبود -

 . جیمز با ناراحتی سر تکان داد و با آه به صندلی خالی اویریال چشم دوخت

 : آوا بلند شد و با خستگی گفت

 . شه چیز درست می نباش، فردا همه  جیمز، ناراحت -

 : ای کشید و گفتبعد خمیازه 

 . رم بخوابمام، می من خیلی خسته  -

 : اندرو سرش را تکان داد و گفت

 ! وایسا، تنها نرو  -

 : اندرو بلند شد و به جمیز گفت .حالی منتظر ماندآوا با بی 

 ؟ تو نمیای -

 . نه، شما برین، من بعداً میام -

 : اندرو شانه باال انداخت و گفت

 . باشه  -

باهم به طرف    .آوا با خستگی راه افتاد و حتی از الکس هم خداحافظی نکرد  .و به آوا اشاره کرد که بروند

 : ها رفتند و اندرو آرام گفتاتاق

 . شبت بخیر -

 : اندرو خندید .آوا فقط سرش را تکان داد 

 ! زود باش برو تا از خواب غش نکردی -

آوا جلوی در ایستاد و   !در اتاقش همراهش آمد تا مراقب باشد یه وقت در راهرو خوابش نبرد  تا دم
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 : گفت

 . ممنون اندرو -

 ! کنم، حاال برو دیگهخواهش می  -

جا روی مبل ولو  همان  ـب از او خداحافظی کرد و وارد اتاقش شد و در را بست و از خستگی، *آوا زیر لـ

 . شد و خیلی سریع، به خواب رفت

 *** 

هانا را که در اتاقش پیدا نکرد و آوریال هم با    .ها رفتصبح زود، آوا از اتاقش بیرون زد و به سراغ بچه 

های دیشبش به جیمز،  خاطر حرف آید؛ اما اویریال به ی دیگر، خودش می خستگی گفت که چند دقیقه 

 . کرد اورا دلداری دهدآوا سعی می  .طور عذرخواهی کنددانست چه پشیمان شده بود و نمی 

 . بخشتتبا یه عذرخواهی ساده هم می . ناراحت نباش، جیمز اصالً اینطوری نیست ! اویریال -

 ؟ولی اگه عصبانی شد چی  -

 . ها بودیکنه که دیشب نگران بچه اون درکت می  ؟آخه چرا باید عصبانی بشه -

 . ..ولی باز اگه -

 : آوا حرفش را قطع کرد

خوام،  دارم بهت میگم اون اصالً ناراحت نیست، فقط کافیه بگی من معذرت می  !ه بس کن دیگ  !ای بابا -

 ! همین

 : اویریال با تعجب نگاهش کرد و گفت 

 . خیلی خوب، باشه  -

 : آوا سرش را تکان داد و گفت

 . که عذرخواهی کردی بیارم سر کالس، توهم بعد از این پس من می  -

 : اویریال با دستپاچگی گفت

 ؟ االن -

 ! برو دیگه   ؟کی پس -

 : شد گفت طور که داشت دور می و او را به سمت در اتاق جیمز هل داد و همان 

 ! موفق باشی -

ها رفت که ناگهان، ارشد سامانتا  نفسی گرفت و سریع از سالن خارج شد و به سمت ساختمان کالس 
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 : آوا برگشت و با کالفگی به سمت او رفت و گفت .صدایش زد

 ؟ با من کاری داشتین -

 . آره -

ی حرفش را گرفت و  سامانتا کمی مکث کرد تا افکارش را جمع و جور کند و بعد ادامه   .آوا منتظر ماند

 : گفت

 ! ی دیگه داریمهات رو جمع کن که یه جلسه دوست  -

 : آوا رنگش پرید و مِن مِن کنان پرسید 

 ؟ مگه باز چی شده ...م  ؟جلسه برای چی ... ج -

 : وا دستپاچه شده بود، سعی کرد حرفش را تصحیح کندسامانتا که از واکنش آ

 .شما بیاین، خود مدیر توضیح میده  .ستی ساده نه نه، چیزی نشده، فقط یه جلسه  -

 : آوا آب دهانش را قورت داد و با کمی استرس سرش را تکان داد و زیرلب گفت 

 ! باشه، باشه -

 : سامانتا با کمی غم نگاهش کرد و گفت

 ! آوا -

 . ب ناراحت او نگاه کرداش بیرون آمد و به چهره فکار سردرگم کنندهآوا از ا

 . دونم قضیه چیه؛ ولی مراقب خودتون باشینکه درست نمیبا این  -

خواست سامانتا را نگه دارد و جواب  می  ؟ ترس آوا با این حرف بیشتر شد، واقعاً چه اتفاقی افتاده بود

آوا سر    .اش دهدی او را فشرد تا دلداری ر شد و فقط شانه هایش را بگیرد؛ ولی او به سرعت دوسوال

 . جا شد و به سمت سالن رفتکشید، کمی جابه های عمیق می جایش خشک شده بود و نفس 

کرد  ی یک نفر برخورد می اش به شانه گاهی در راه، شانه داشت و در فکر بود، گه های آرامی بر می  قدم

ها  ی آشنایی در میان بچه یستاد و به دور و اطراف نگاه کرد تا بلکه چهره وسط سالن ا  .خوردو تلو تلو می 

همه جا را به   . های آرامش بخشش را خواستدانست چرا؛ اما ناگهان فقط دلش اندرو و حرف ببیند، نمی 

ی پشت  ی محوطه اشک در چشم هایش جمع شد و گوشه  .دنبال او گشت؛ اما اثری از او پیدا نکرد

 . هایش، روان شوندست و زانوهایش را بغل کرد و اجازه داد اشک درختی نش

  . ی احساساتش فوران کرده و ترسی پنهان، وجودش را در برگرفتهدانست چرا ناگهان همه نمی

به خودش   . بار کار اشتباهی نکرده بودند؛ اما باز هم دلش آشوب بوددانست چیزی نشده، چون این می 
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  .رفت  ها تشر زد که خیلی ساده اجازه داده بود تا اشکش درآید، بلند شد و به سمت ساختمان کالس 

جا بودند؛ چون االن کالس استاد جان براون بود و  جا تنها جایی بود که نگشته بود و حتماً همه، همان آن 

 .آوا نیز خیلی دیر کرده بود 

 *** 

 نفوذی  :دهمدواز فصل 

رویش نشسته بودند نگاه کرد؛ اما  جا شد و به تمام استادان و مدیر که روبه اش جابه آوا روی صندلی 

 . ها بسیار سخت بوددزدید، تحمل رو در رو شدن با آن  سریع نگاهش را

ها با  ی آن جا بیاورد، همه و کناری پیدا کند و به این  ها را از گوشه به زور توانسته بود هر کدام از بچه 

شدند و  جا می هایشان جابه ترس و تردید قبول کرده بودند تا بیایند و حاال با استرس، مدام روی صندلی 

 .دادندرا قورت می  آب دهانشان

 : ها را از نظر گذراند و بعد گفتی آن مدیر به دقت همه 

 . جا احضار شدینحتماً کمی تعجب کردین که چرا باز شما نه نفر به این -

 . اش صاف نشستآوا نفسی گرفت و روی صندلی

 .خب باید بگم زیاد نگران نباشید اتفاق مهمی نیفتاده -

 . می از درون آرام گرفتآوا ناخودآگاه لبخندی زد و ک

 !که ما تصمیم گرفتیم شما رو به عنوان نفوذی به گروه مقابلمون بفرستیمفقط این  -

لبخند روی لبانش ماسید و هر چه تا االن آرامش در درونش جمع شده بود بیرون ریخت و ترس به  

 . اش دویدچهره

 : آوا من من کنان پرسید 

 ! ؟نفوذی ...نفوذ ...ن  ؟چی ... چ -

 :بخشی زد و گفت به خیال خودش لبخند آرامش  مدیر 

های خودتون رو نشون دادید و به ما فهموندین که از پس خیلی کارها  آوا، تو و دوستانت توانایی -

های  هایی که در این چند وقت به دست آوردین و البته توانایی برمیاین و حاال ما با توجه به مهارت 

عنوان نفوذی به پایگاه دشمن بفرستیم تا بتونیم اطالعاتی به دست  بسیارتون، تصمیم گرفتیم شما رو به 

 . بیاریم
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 . ذهنش قفل کرد و زبانش بی اراده شروع به حرف زدن کرد 

 .تونین این کار رو بکنید؛ شما حق ندارید جون ما رو به خطر بندازیدشما نمی ! نه، نه، نه -

ر هم حرف میزد صدایش باال و باالتر  طور که پشت س داد و همان آوا سرش را به تندی تکان می 

 . رفتمی 

 ؟چرا باید از شما اطاعت کنیم  .کنیم ما این کار رو نمی -

 . مدیر دستش را روی میز کوبید که باعث شد همه تقریباً از جا بپرند

 . هام گوش کنیدلطفاً به حرف  !کافیه خانم پارکر  -

 : هانا بی مقدمه بلند شد و به تندی گفت

 . های احمقت تونی ما رو به این کار وادار کنی، نه این زیردست نه تو می . ننه تو گوش ک -

 :و با گستاخی به تمام استادان اشاره کرد و بعد ادامه داد

 . همتون یه مشت احمقین که فقط قصدتون خون و خونریزیه -

 : استاد الدورانت فریاد زد

 .ی گستاخ خفه شو دختره  -

 :شد و بلندتر از تمام فریادهای درون اتاق داد زد مدیر هم با عصبانیت از جا بلند  

 . تمومش کنید ! بسه -

 . لرزید و هیچ حرفی برای گفتن نداشتآوا شوکه شده بود، به شدت می 

 :مدیر چند نفس عمیق کشید تا آرام شود و بعد ادامه داد

در هر صورت به   طور با این قضیه برخورد کردید؛ اما باید بگم که این موضوعمتأسفم که همگی این  -

 ! قوت خود باقیه

گونه به مدیر چشم دوخت و اجازه  آوا با ترس و نفس نفس زنان با چشمان گرد شده و با حالتی التماس 

 .داد برای اتفاق ناگوار پیش رویشان قطره اشکی بریزد

 . ای نداشت، مدیر تصمیمش را گرفته بود و هیچ راه فراری هم نبود اشک ریختن دیگر فایده 

 . کردندهای مدیر گوش می ای به حرف ه با وحشت سر جاهایشان نشسته بودند و بی هیچ چارههم 

 : تر از قبل برخورد کندکرد مهربان مدیر سعی می 

زنم؛ ولی شما مجبورید به این مأموریت زود هنگام برید، چون ما به  متأسفم که این حرف رو می  -

 . رو برامون بیاریدتونید اون چیزی نیاز داریم که فقط شماها می 
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 : آوریال با عصبانیت گفت 

 ؟ حاال اون چیزی که قراره به خاطرش جونمون رو از دست بدیم چیه -

 : که معلوم بود عصبی است، با لحنی آرام گفتمدیر با این 

سوال خوبیه و توضیح خوبی هم    .خانم آوریال باید بگم که کسی قرار نیست جونش رو از دست بده -

 !داره

 : ـب گفت*ر لـاندرو زی

 . امیدوارم -

 . های مدیر خوب گوش کندآوا سعی کرد بر ترسش غلبه کند و به حرف 

 : مدیر ادامه داد

ها رو داره و به  ی اطالعات مورد نیاز از پایگاه شورشی چیزی که قراره برین دنبالش، اسنادیه که همه  -

 ! ها بشهای بکشیم که شاید حتی منجر به شکست همیشگی اون کنه تا با استفاده از اون نقشه ما کمک می 

 : آوا با چشمان گرد شده به مدیر چشم دوخت و گفت

طور از ما توقع دارید همچین چیزی رو  افته، چه ها به دست کسی نمین راحتیاما همچین چیزی به ای  -

 ؟ طور وارد پایگاهشون بشیماصالً چه  ؟بدزدیم

 : ی لبش گفتگوشه  بالخره بعد از مدتی استاد بانو لیا به حرف آمد و با لبخند

هایی  ما در تالشه که بچه گیره و مثل  ها تازه نیروی جدید می پایگاه اون  !جاش رو هم کردیمفکر این  -

شید، البته نفوذی و یه  مثل شما رو آموزش بده، شماها به عنوان کارآموزهای جدید وارد پایگاه می 

 . جورایی جاسوس ما هم هستید

 . کردی لبش خودنمایی می بانو لیا چشمکی زد و ساکت شد؛ اما لبخند شیطنت بارش همچنان گوشه 

 . مدیر تأیید کرد

خواد، فقط دو یا سه روز فرصت دارید و البته سامانتا هم به عنوان  ت زیادی هم نمی بله درسته، وق  -

 . کنهگر شما در این عملیات به شما کمک می هدایت 

ی مدیر، همچین سندی اگر هم  اما آوا هنوز هم تردید داشت، این کار بسیار سخت بود و طبق گفته 

ها نیست که چند نفر بروند  دزدیدنش به این راحتی است و  وجود داشته باشد حتماً بسیار محافظت شده 

 . را بردارند و بعد خیلی راحت برگردندداخل و آن 

 : اویریال با لرزی که در صدایش مشخص بود گفت
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 ! ؟ها چه بالیی سرمون میارناون ؟افتیم چی ولی اگه گیر بی  -

 : میشل خیلی ناگهانی زیر گریه زد و هق هق کنان گفت

 . میریمماً می حت !میریمما می  -

 : ها نبودمدیر سعی کرد فضا را آرام کند؛ اما به این راحتی 

قبالً هم گفتم که کسی قرار نیست جونش رو از دست بده یا بمیره، شما    .خواهش می کنم آروم باشید -

نیروهای ما از دور    . گردینحتی اگه نتونید مأموریتتون رو انجام بدین، صحیح و سالم به پایگاه برمی 

 ! اقب شما هستن، پس جای نگرانی نیستمر

 : اندرو پوزخندی زد و گفت 

گین جای  فرستید توی دل دشمن و بعد خیلی راحت می شما دارید ما رو می  ؟ جای نگرانی نیست -

 ! ستواقعاً که مسخره  ؟نگرانی نیست

 : مدیر گلویش را صاف کرد و گفت

ها رو تحت پوشش قرار دادیم، پس باید به ما  ما اقدامات محافظتی رو انجام دادیم و از همه نظر شما -

 . مطمئن باشید که قرار نیست برای کسی اتفاقی بیفته

 . اندرو نفسش را محکم بیرون داد؛ اما حرفی نزد 

 : ها نگاه کرد تا مطمئن شود کسی سوال دیگری ندارد و بعد گفت مدیر چند لحظه به آن 

 ! شیدها آماده می تن به پایگاه شورشی پس حاال با توافق همه، شما همین امروز برای رف -

ای نداشت، این بار واقعاً قضیه مرگ و زندگی بود و میشد گفت فقط یک  حتی دیگر ترسیدن هم فایده

 !قدم با مرگ فاصله دارند

ریزی شده  ها صورت نگرفته بود؛ اما برای مدیر و استادان مهم نبود، همه چیز برنامه توافقی از طرف آن 

 ! رفتند، همین امروز ها باید می هیچ مخالفتی هم وجود نداشت، آن بود و جای  

آوا تا به حال اشک ریختن هیچ پسری را ندیده بود، شاید وقتی خیلی کوچک بود در مدرسه دیده بود؛  

 . طور زار بزنداما مطمئن بود بعد از آن هیچ پسری را ندیده که این 

کند و از  جا سکته می که به پایگاه برسند همیناز این کرد که آوا مطمئن بود قبلواران چنان گریه می 

ها هم  بقیه بچه   .ای نداشتکردند او را آرام کنند؛ اما اصالً فایده اریک و جیمز سعی می  .روددست می 

ای کز کرده بودند و بی  حال چندان خوشی نداشتند که بخواهند به او دلداری بدهند، پس فقط گوشه 

ی  کردند؛ این فکر که قرار بود چند دقیقه تناک نه چندان دور خود فکر می هیچ حرفی به آینده وحش 
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ها را سر به نیست  دیگر وارد جایی شوند که تمام افرادش تشنه به خونشان هستند و بی هیچ درنگی آن 

کنند واقعاً وحشتناک بود، شاید هم چیزی فراتر از وحشتناک که قابل توصیف نبود؛ فقط همین فکر  می 

 . کافی بود تا از ترس قالب تهی کنند ”قرار نیست زنده برگردین“م در سرشان می کوبید که مدا

های بی امان واران  کرد آرام باشد؛ اما گریه آوا با تمام این افکار منفی و آشوب درونش سعی می 

 . گذاشت درست و حسابی تمرکز کندریخت و نمی اعصابش را به هم می 

 :ند و ناگهان طغیان کردتمام احساساتش بر او غلبه کرد

 ! کنمهای وحشی بکشنمون خودم خفت می که اون شورشی واران، یا خفه میشی یا قبل از این  -

تهدیدش تأثیر خیلی سنگینی گذاشت و نه تنها باعث شد واران خفه شود، بلکه باعث شوکه شدن همه  

 . از جمله هانا هم شد

صبانی نبوده که بخواهد یکی از دوستانش را تهدید  خودش هم شوکه شده بود، هیچ وقت تا به این حد ع 

کرد و فقط نیاز به کمی سکوت و آرامش داشت تا  بار حال خودش را هم درک نمیبه مرگ کند؛ اما این 

 . کمی فکر کند

 . شدخوردیش می کردند و این بیشتر از همه باعث اعصاب ها با تعجب به او نگاه می همه بچه 

اش را باز یابد، هیچ  ها دور شد تا خونسردی های محکم و سریع کمی از آن م ها با قدبدون توجه به آن 

 ! کس دنبالش نیامد؛ ولی مهم نبود

وزید و درختان را تکان  گاهی بادی می و آمد بود و فقط گه  محوطه به جز دوستانش خالی از رفت 

 . شود تا بعد راه بیفتندها گفته بودند در محوطه منتظر باشند تا مقدمات رفتن حاضر  دادآ به آن می 

های عمیق  هایش زل زده بود پشت سر هم نفس طور که به کفش داشت و همان آوا آهسته قدم برمی 

های شومی برایشان در سر دارند و  دانست مدیر و استادان نقشه کشید تا آرام شود، از اول هم می می 

د؛ جنگی که در آخر هزاران نفر کشته و  ها قربانی جنگ احمقانه بین این دو گروه شونحاال قرار بود آن 

 .رسیدندهای احمقانه خود نمی داد و هیچ کدامشان به هدف زخمی می 

 . کردها را تهدید به مرگ می بارهم همه آن بار یکی از دوستانش را از او گرفته بود و این جنگی که یک 

 . زود باشین، باید حرکت کنیم -

 . ای جدی داشتپوش و قیافه جوان بود و سر تا پا مشکی آوا برگشت و مردی را دید، تقریباً 

 . زود باشین دیگه ؟چرا وایستادین -

داشت تا  های سریعی برمی ها قدم ها با تردید به دنبال مرد راه افتادند و آوا هم با کمی فاصله از آن بچه 
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 . ها جا نمانداز آن

 :دادت توضیحاتی هم می گذشطور که از محوطه می داشت و همان مرد تند تند قدم برمی 

ی اصلیشون  اون رو توی کتابخونه  .ست سندی که قراره برین دنبالش خیلی مهم و محافظت شده -

 . کنند که راه یافتن به کتابخونه هم یکم سخته نگهداری می 

کس اهمیتی  دادند؛ ولی هیچ آوا حرصش گرفته بود، واقعاً داشتند دستی دستی خودشان را به کشتن می 

 .ددانمی

شدند آخرین بار وقتی از این دروازه رد می   .به دروازه خروج رسیدند و مرد اشاره کرد که در باز شود

 . وقتی بود که تازه به پایگاه آمده بودند و حاال قرار بود دوباره بیرون بروند و شاید هم دیگر برنگردند

د، بیرون پایگاه ماشین سیاه رنگی  دروازه با صدای قژ قژ بلندی باز و دنیای پشت این دروازه نمایان ش

 . پارک شده بود که مرد یک راست به طرف آن رفت

 . همگی سوار شین -

 : ها یکی یکی در حال باال رفتن بودند که اندرو به کنارش آمد و آرام گفت بچه 

 . ی احساساتت رو سر یه نفر خالی کنی اصالً درست نیست که همه این  -

 !دونمدونم، می دونم، می می  -

کرد آرام به نظر برسد، در هر  داد، شاید هم سعی می آوا اصالً حالش خوب نبود؛ اما اندرو آرام نشان می 

 . تر حرص بخورداش باعث میشد آوا بیش صورت این آرام بودن و خونسردی 

 . ...وا اگه تو آروم نباشیآ -

 : آوا به تندی گفت 

 ! بس کن -

 : ها اشاره کرد و گفت اندرو تسلیم نشد؛ اما مرد به آن 

 . االن وقت حرف زدن نیست، سریع سوار شین -

تر به این  آوا به تبعیت از حرف او سریع سوار شد و حتی نیم نگاهی هم به کسی نینداخت، البته بیش 

هایش و حتی از حالی هم که داشت خجالت  کشید، از رفتارش، از حرف جالت می ها خخاطر بود که از آن 

 . کشیدمی 

 : که مرد به حرف آمد و گفتی اول در سکوت سپری شد تا این چند دقیقه 

 .کنمی توضیحات رو بهتون دادن؛ ولی من باز تکرار می حتماً تا االن همه  -
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 !؟مهم بود خواست او باز هم تکرار کند؛ اما مگر  آوا نمی

  . دونید و کامالً ترسیدین و گیج شدینشما نه نفر کارآموزهای جدید هستین، پس چیزی نمی -

 ؟ متوجهین

 . ها بگیرد، همه تقریباً سر تکان دادندها نگاه کرد تا تأیید را از طرف آن مرد از آیینه به آن 

 : اش داد و گفتمرد دوباره حواسش را به رانندگی

 . ندیدین و چیزی بلد نیستین خب، هیچ آموزشی هم  -

ماشین تکانی خورد که باعث شد همه روی هم بیفتد و مرد ناسزایی گفت و دوباره کنترل را به دست  

 . گرفت 

ـب از اندرو عذرخواهی کرد، تقریباً او را زیر کرده بود؛ اما اندرو *جا شد و زیر لـآوا در جایش جابه 

 . چیزی نگفت، شاید هنوز از دستش ناراحت بود

 . گفتمداشتم می  -

 . لحن مرد کمی عصبی شده بود، انگار از وضعیت فعلی راضی نبود

ای داده میشه که در صورت لزوم ازش استفاده کنید، وقتی به پایگاه رسیدیم و  به هرکدومتون گوشی  -

نشن تا   کنید که دیدههاتون پنهان می کنید و یه جایی در لباس ها رو روشن می هاتون رفتین، اون به اتاق 

 . بعداً سامانتا، هدایتگرتون باهاتون تماس بگیره

کرد، آن یکی  طور که یک دستش روی فرمان ماشین بود و آن را هدایت می مرد ساکت شد و همان 

دستش را به طرف داشبورد برد و پاکتی تقریباً بزرگ درآورد و از پشت آن را به عقب داد، آوریال  

 : پاکت را گرفت و گفت 

 ؟ این چیه -

 . هاتون گوشی  -

شدند در هایی کوچک که در گوش جا می آوریال پاکت را باز کرد و چند گوشی هوشمند به عالوه گوشی 

 . ها تقسیم کردی آن آورد و بین همه 

 : کردند مرد گفتها را دست به دست می طور که داشتند گوشیهمان 

مئنن نمیشه وقت اضافی هم به شما  سه روز فرصت دارید که سند رو بیارید؛ ولی اگه نیاز شد که مط -

 . داده میشه

 : های مرد بود پرسیدجیمز که حواسش حسابی جمع حرف 
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 ؟ طوری میایم بیرونبعد از تموم شدن کار چه  -

 . ای را پیچید که باعث شد هر چه خاک بود بلند شود و از پشت به هوا برودمرد جاده 

 ! قایمکی  . سوال خوبیه -

 :اریک و جیمز همزمان گفتند

 ؟ چی -

 : آوا هم با تعجب گفت

 ! مگه الکیه  ؟یعنی چی قایمکی  -

فرستیم دنبال شما و  هامون رو می دین و ما شبانه مأمور خب وقتی کارتون تموم شد به ما عالمت می  -

 . زنین بیرون بعد هم قایمکی از پایگاه می

 : اندرو با حرص گفت 

 ! ؟به همین راحتی -

 : با نیشخند گفت مرد از آیینه به اندرو نگاه کرد و 

 ! دقیقاً به همین راحتی  -

اش را در جیب شلوارش پنهان کرد و امیدوار  ای رفت و همه ساکت شدند، گوشی آوا به مرد چشم غره 

 . بود کسی مچش را نگیرد

از پنجره به بیرون نگاه کرد، خیلی وقت بود که دنیای بیرون از پایگاه را ندیده بود و دلش برای این  

نشستند تنگ شده بود، البته زمستان رو به پایان بود؛ ولی انگار  آرام روی زمین می  هایی که برف 

خواست درست مانند این  خواست تا آخرین روزش ببارد و خودش را خالی کند، آوا هم دلش می می 

 . ها ببارد و خودش را خالی کندبرف 

تر بود و برف  تاد، وقتی خیلی کوچک هایش افطور که به بیرون خیره شده بود به یاد یکی از خاطرههمان 

قدر باریده بود که حتی جایی برای راه رفتن هم نبود، آوا و پدر و مادرش به بیرون رفته بودند، آن  آن 

کردند و آدم  آورد برف بازی می موقع خیلی خوشحال بودند و با وجود سرمایی که آدم را از پا درمی 

 . ساختندبرفی می 

کرد  شدند مادرش بغلش می هایش بی حس می هایش قرمز و دست قدر سردش میشد که گونه وقتی آن 

 : گفت و می 

 ؟کننطوری خودشون رو گرم می ها چه دونی پنگوئن می  -
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 :داداش پاسخ می گانهآوا با صدای بچه 

 .دونمنه نمی  -

 : گفتها می آن  د رو به تر بیاید و بعکرد که نزدیک مادر لبخند میزد و به پدر اشاره می 

 . کنن دیگه رو بغل میها هم اون  -

کشد، آن روز با وجود سرما و  تر از قبل در آغوش می خندید و مادرش را بیش آوا با خوشحالی می 

کردند؛  دیگر را گرم می دیگر را داشتند و با گرمای محبت و عشقشان همها هم یخبندان تنها نبودند، آن 

او تنها در ماشینی غریبه و در سرمایی   .لحظه هیچ عشقی برای آوا وجود نداشتاما امروز و در این 

ها نگاه  به برف  کرد و با چشمانی خیس از پشت پنجره سوزناک به سمت سرنوشتی نامعلوم حرکت می 

 . کردمی 

 *** 

 ورود  : دهمسیزفصل  

 : ها برگشت و گفتماشین از حرکت ایستاد، مرد رو به آن 

 . خب دیگه رسیدیم  -

ها سرایت کرده  ی آن ها به همهرو شدن با شورشی شستند، وحشت دوباره روبه نگار در دلش رخت می ا

 . بود؛ اما دیگر هیچ راه برگشتی وجود نداشت

 : آوا آب دهانش را قورت داد و با حواس پرتی پرسید

 ؟ حاال چی -

 : ی ماشین نگاه کرد و گفت مرد نفسی گرفت و به بیرون از پنجره 

ها پنهان شدن تا مراقب شما باشن و البته منتظر عالمتتون برای  ما یه جایی همین نزدیکی  هایمأمور  -

 . اتمام کار هستن

 : اویریال پرسید

 ؟طوری باید عالمت بدیمچه  -

 .  ...هاهای ما به کل پایگاه، البته فقط محوطه مأمور  .این هم سوال خوبیه -

 : ه داددستش را با بی تفاوتی در هوا تکان داد و ادام

وقوسی بده  دید کامل دارن و فقط کافیه یه نفرتون بیاد درست وسط محوطه بایسته و به خودش کش  -
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 ؟گرفتین .که زیاد تابلو نباشه 

 : ها نگاه کرد و بعد آهی کشید و گفتهیچ کس جواب نداد، بنابراین مرد با شک به تک تک آن 

وقوس ندین، فقط در صورت اتمام کار،  خیله خب، پس یادتون باشه بی خودی وسط نیاین و کش  -

 . وگرنه هممون رفتیم اون دنیا

 : هانا پوزخندی زد و گفت

 ! ریننگران این موضوع نباشید بزودی همتون می  -

 : همه با شوک به او نگاه کردند و اویریال پرسید 

 ؟ منظورت چیه -

 :هانا با بی حوصلگی جواب داد

 . ی توضیح برای تو رو ندارمحوصله  -

 . تر بحث عوض کردن بود تا جواباین حرفش از نظر آوا بیش  البته

 : هایشان را قطع کرد و سریع گفتمرد حرف 

 . پیاده شین  -

 : دفعه میشل گفتهانا خیز برداشت که برود که یک 

 . وایستین -

 . همه به او نگاه کردند

 : کنان گفت من  میشل من 

طوری  همون   ...شیم، همونپایگاه می  ... ه وارد پطوری کدونید که ما همون می ...حتماً همتون می ... ح -

 . شیمهم خارج نمی 

 .ها بفهماندمیشل سعی داشت حرفش را غیر مستقیم به آن 

 : هانا با جدیت به او نگاه کرد و گفت

 . مونه خوایم نمی هیچ وقت هیچ چیز اون طوری که ما می  -

 . ای نگاهش به آوریال خورد و بعد خیلی سریع پیاده شدلحظه 

 : یمز با طعنه گفت ج

 ! ؟واقعاً -

 : ها نگاه کرد و گفتی آن آوا به همه 
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ها ما دفعه قبل جون سالم به در بردیم؛ ولی یکی از دوستانمون رو از دست دادیم؛ اما حاال ما  بچه  -

 ؟باشه  .دیم این بار کسی رو ازمون بگیرن شیم؛ ولی اجازه نمیریم و موفق می می 

 : صدا گفتند همه یک 

 ! آره -

یشان آرزوی  ها لبخند زد و در دل برای همه ای از اشک خیس شده بود به آن آوا با چشمانی که با الیه 

 . موفقیت کرد

 . پس بزنین بریم -

ای،  همه با هم از ماشین پیاده شدند و این بار مصمم برای پیروزی بدون هیچ از دست دادن یا پشیمانی 

 ” شیمما موفق می “این بود که ها در چرخش بود و آن فقط یک چیز در ذهن آن 

 ! خواهی دست پیدا کنیتوانی به آن چیزی که میدانستند که همیشه نمیاما نمی

همگی به سمت دروازه بزرگ حرکت کردند که با اشاره مرد جلوی دروازه ایستادند، مرد سرش را باال  

 . گرفت و کارتی را باال برد و بعد در باز شد

 . جا نبودندهای این نفوذی  ها تنها جالب بود، پس آن 

 : رسید نگهبان باشد جلو آمد و گفتمردی که به نظر می 

 ؟ ها کی هستناین  -

 . ها اشاره کرد و به آن 

 : مرد گفت 

 . کارآموز جدید آوردم -

کرد هر لحظه ممکن است گیر بیفتند؛ به خاطر همین فکرها حالت  آوا اصالً حس خوبی نداشت، حس می 

 ! حظه ممکن بود روی این نگهبان باال بیاورد تهوع گرفته بود و هر ل

 : ها را از نظر گذراند و بعد گفت ی آن نگهبان با نگاه نافذش همه 

 . ببرشون پیش چارلی  -

 : ها گفت مرد تأیید کرد و رو به آن 

 . راه بیفتید  -

بود    ها زل زدهداشتند و سعی داشتند به نگهبان که بدجوری به آن به تبعیت از او پشت سرش قدم برمی 

 . نگاه نکنند 
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توانست صدای ضربان قلبش را که مدام به  لرزید و حتی آوا می اویریال کنار دستش بود و به شدت می 

 . کوبید بشنود، آوا آرام دستش را گرفت و فشار خفیفی به آن وارد کرداش می سینه 

آوا سعی کرد   .زیدلر اویریال به او نگاه کرد، چشمانش از اشک پر شده بود و مانند ژله در حدقه می 

 . کردای بزند، اما زیاد موفق نبود؛ ولی بهتر از هیچی بود و حداقل او را کمی آرام می لبخند دلگرم کننده 

طوری بهشان زل  کردند و تا چند دقیقه همان ها را نگاه میگذشتند، همه با اخم آن وقتی از محوطه می 

 . تر از قبل بترسندبیش ها معذب شوند و حتی  زدند و این باعث میشد بچه می 

جا ساختمانی نبود و فقط  تر بود، این تر و کمی هم زیبا ها از پایگاه خودشان بزرگ پایگاه شورشی 

رسید  به نظر می  . شدیهایی با راهروهای زیاد و پیچ در پیچ داشت که اگر بلد نبودی حتماً گم می سالن 

کرد و هر از گاهی هم به پشت  ها را طی می مرد همه جا را خوب بلد است، چون بدون هیچ مکثی راهرو

 . کننداش می ها پشت سرش هستند و همراهی کرد تا مطمئن شود آن سرش نگاه می 

ها ایستادند، راهروی تقریباً بزرگی بود و پر از در و خیلی هم خلوت، البته از نظر رفت  در یکی از راهرو 

کردند و  زیبا بر روی دیوارها خودنمایی می  و آمد؛ اما از نظر دکور تکمیل بود، تابلوهایی بسیار

های راهرو  بها در گوشه هایی گران هایی با چوب های مختلف بر روی میز هایی طالیی رنگ با طرحگلدان

داد و  چیز بسیار زیبا و ظریف بود و حتی هوای راهروها بوی خوشی می کردند، همه ها را جلب می توجه 

 .دادندجا انجام می س کاری بود که در ایناین زیبایی و ظرافت کامالً برعک

 : مرد آرام زمزمه کرد

جا به بعد کارتون شروع میشه پس حواستون باشه شما تازه واردین و نباید خیلی راحت یا عادی  از این  -

 . به نظر بیاین، باید ترسیده باشین 

 .ای کرد و سریع آن را جمع و جور کرد هانا تک خنده

 : رفت و ادامه دادای مرد به او چشم غره 

حواستون حسابی جمع باشه   .هاتون رو روشن کنیدهاتون شدید حتماً گوشی که وارد اتاقبه محض این  -

ی اصلی پیدا کنید و در  که بتونید در مورد اون سند اطالعاتی به دست بیارید و یه راه ورود به کتابخونه 

 ؟فهمیدین  .افتیمیر می آخر مراقب باشید که کار اشتباهی نکنید، وگرنه هممون گ

 . همه تأیید کردند

 : مرد گفت 

 .  ...خیله خب، پس -
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 : آوا بی مقدمه وسط حرفش پرید و گفت

 . تو هنوز اسمت رو بهمون نگفتی -

 :مرد مکثی کرد و بعد گفت 

 . حاال دنبالم بیاین .ویلیام  -

 .ویلیام رو به دری ایستاد و در زد

 . افتدز ورودشان چه اتفاقی می دانست بعد اآوا نفسش را حبس کرد، نمی

 : مردی جواب داد

 . بیا داخل -

 . ها اشاره کرد که در نقششان فرو بروند، هر چند که نیازی به نقش بازی کردن نبودویلیام به آن 

 . آرام در را باز کرد

سمت چپ صورتش کامالً خراش برداشته بود،   !مردی پشت میزی نشسته بود که خیلی وحشتناک بود 

 . ای آن را بریده بودند و نصف ابرو هم نداشت؛ ولی ظاهری کامالً مرتب داشتتیزی  انگار با

 . میشل با دیدنش تقریباً جیغ کشید و سریع دستش را روی دهانش گذاشت

 ؟باز هم کارآموز جدید ؟ ویلیام -

 : ویلیام همه را به داخل راهنمایی کرد و در را بست و گفت

 . ها آخرین نفرات هستن قربان، این  -

 : مرد یا همان چارلی که نگهبان جلوی در صدایش زده بود، ابروی سالمش را باال انداخت و گفت

 ! ولی ما االنشم به اندازه کافی کارآموز داریم -

 . ها عروسکی برای بازی بودندجوری حرف میزد که انگار آن 

 . دهان گرفت تا حرف اشتباهی نزندهایش را بهم سایید و زبان به آوا دندان

 : ویلیام با کمی دستپاچگی گفت

 . خورنقبالً در موردشون تحقیق شده، حتماً به دردتون می   !هستن ها خیلی باهوش قربان این  -

 : چارلی به تک تکشان نگاه کرد و بعد رو به جیمز کرد و گفت

 ؟ اسمت چیه !تو پسر -

 : کرد و بعد دوباره به چارلی چشم دوخت و پرسید  جیمز با سردرگمی دور و اطرافش را نگاه

 ؟ من -
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 : چارلی دستش را تکان داد و با بی حوصلگی گفت 

 . آره تو -

 : ویلیام سریع گفت

 . اش کنیدتونید مطالعه شون ثبت شده، می قربان همه چیز توی پرونده -

 : چارلی با عصبانیت گفت

 ؟ ویلیام من از تو سوالی پرسیدم -

 : زیر انداخت و گفت  ویلیام سرش را به

 . خیر قربان  -

 : چارلی پوزخند زد و گفت

 ؟ االن سوالی نکردم ؟پس االن چی بود -

 ! ها را به مسخره گرفتهآوا فکر کرد چارلی آن 

 : ویلیام با سردرگمی گفت 

 . بله قربان -

 : ـب گفت*چارلی زیر لـ

 .احمق -

 . آمدآوا آب دهانش را قورت داد، کم کم داشت از چارلی بدش می 

 . چیز رو نشونشون میدنها همه های کانتی، اون هاشون رو بیار و ببرشون پیش بچه خب پروندهخیله  -

 : ویلیام سری تکان داد و گفت

 . چشم قربان -

 . چارلی با دست اشاره کرد که بروند

 : ها کرد و آرام گفت ویلیام رو به آن 

 . بیاین  -

 . ها به دنبال ویلیام از اتاق بیرون رفتندبچه 

 : لی رو به آوا که آخرین نفر بود گفتچار

 ! تر تالش کردهامون جواب نمیدن، باید بیش همیشه نقشه  -

تر توضیح بدهد؛ اما چارلی فقط به او لبخند کمرنگی  آوا با سردرگمی به او خیره شد و منتظر ماند تا بیش 
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 . زد و ساکت ماند

 : آوا که منظورش از این حرف را نفهمیده بود گفت

 . دممتوجه نش -

 .چارلی فقط خندید که باعث شد بدنش مور مور شود 

 . خواست آب دهانش را قورت بدهد؛ اما دیگر دهانش خشک شده بود می 

 . ها پیوستی بچه با کمی ترس و سردرگمی از اتاق بیرون آمد و به جمع بقیه 

 : ویلیام منتظر ماند تا همه بیرون بیایند و بعد گفت

برم، پس خوب مراقب باشید و کارتون رو سریع و درست انجام بدین، وقت  جا به بعد من باید  از این  -

 . زیادی هم ندارین 

 : آوا با کمی استرس گفت 

 .کنم یه چیزی اشتباهه، انگار یه چیزی از چشممون دور موندهمن احساس می  -

 : و بعد از مکث کوتاهی گفت ویلیام به او نگاه کرد  

ریزی شده و فقط منتظریم شما مأموریتتون رو به پایان برسونید،  ی کارها برنامه نگران نباشید همه  -

 . پس بریم که شروع کنیم

در آخر تسلیم شد   .رسیدکرد به جایی نمی دانست چرا؛ اما هر چه فکر می اما آوا هنوز شک داشت، نمی

 . به راهروها توجه کرد و

 .ها را هم پیچیدنداز چند راهروی دیگر گذشتند و بعضی 

کرد و آوریال هم  کردند، میشل به اریک و واران ابراز نگرانی می جیمز و اویریال آرام با هم پچ پچ می 

 . بیاوردسخت در تالش بود هانا را که از وقتی به پایگاه آمده بودند الم تا کام حرف نزده بود، به حرف 

اندرو به او نگاه کرد و بعد کنارش آمد، آوا نگاهی سریع به او انداخت و منتظر شد مانند همیشه شروع  

 . به حرف زدن کند؛ اما بعد از مدتی فهمید که اندرو قصد حرف زدند ندارد

وجه  دفعه نگاهشان درهم گره خورد، آوا آب دهانش را قورت داد و بی تدوباره به او نگاه کرد که یک 

 : به ضربان قلبش که کمی باال رفته بود پرسید 

 ؟ چرا هیچی نمیگی -

 . تر ضربان قلبش باال بروداندرو با حالت خاصی به او خیره شده بود که باعث میشد بیش 

 . خوام کنارت بمونمحرفی ندارم فقط می  -



 

 

 
164 

 زهرا وحیدی نکو  |گمشده )جلد اول(

 
 ؟ سردرگمفهمید حاال خوشحال است، ترسیده، ناراحت است یا آوا احساساتش درهم پیچید، نمی

 . کردفقط در این لحظه به او خیره شده بود و حرفش را در ذهنش بارها و بارها مرور می

آوا بالخره توانست نگاهش را از او بگیرد و بی هیچ حرفی در کنار اندرو به راه افتاد، هیچ کدام چیزی  

 .دادنگفتند؛ اما همین سکوت هم حس خوبی به هردویشان می 

 *** 

 کارآموزان رسمی  : همچهاردفصل 

ها فهماند که دیگر کارخودشان است و بعد گذاشت  ها را به زنی سپرد و بعد با نگاهش به آن ویلیام آن 

 . و رفت 

دارشان شده بود، کانتی نام داشت، همان کسی که چند دقیقه قبل چارلی نام برده بود،  زنی که حاال عهده 

 . و البته صورتی خشن و جدی   او زنی میانسال بود و قدی کوتاه داشت

توانست  گفت که اگر می موهای سیاه و کوتاهی داشت که به دورش ریخته بود و چشمان سیاهش می 

 . کردها نگاهای عجیبی هم به هانا می آورد، غیر از این حتماً بالیی به سرشان می 

 : داری شروع کرد به حرف زدنبا صدای خش 

گیرید  هر کدومتون یه اتاق دو نفره می   .خود نباشه ن، پس سوال بی ها بهتون همه جا رو نشون میدبچه  -

خوام چشمم  ها برگزار میشه؛ پس حاال برید که دیگه نمی هاتون، فردا هم کالس طور یونیفرم و همین 

 ! بهتون بیفته

 : در اتاقی را باز کرد و با فریاد گفت

 . ها رو ببرین ها بیاین این بچه  -

 . ا را تنها گذاشت و رفت هو بعد بدون هیچ حرفی آن 

 : ـب گفت*آوا با تعجب به زن نگاه کرد و زیر لـ

 ! ؟حالش خوب بود -

که کسی فرصت جواب دادن پیدا کند سه نفر از اتاق بیرون آمدند، دو پسر و یک دختر که  قبل از این 

 . رسیدندتقریباً هجده، بیست ساله به نظر می 

زیاد نزدیک بود غش کند و یکی از پسرها هم که درست  دختری الغر اندام و بور که از رنگ پریدگی 

 ! شبیه دختر بور و سفید مانند شبح بود
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 . قدر سیاه بود که به تیرگی شب میزد ها در تضاد بود و این پسر دوم کامالً با آن 

 : روح گفتدختر با لحنی بی 

 . ها هم نیل و بریان هستنمن آنابلم و این  -

 ! یکی شب بودزده و بریان هم تارنیل پسر جن 

 . حاال دنبال ما بیاین تا با همه جا آشناتون کنیم -

 .هانا نیشخندی زد و به دنبال آنابل و پسرها به راه افتاد

 : آوریال سرش را کج کرد و گفت

 ! اسمش کامالً مناسبشه -

 . ی تأیید تکان داداویریال با تمسخر سرش را به نشانه 

 : اریک با استرس گفت 

 ؟ بریم -

 : آوا فقط گفت

 . اوهوم  -

هایشان  رفتند، همه جا را با چشم تایشان راه می طور که پشت سر هر سه ها رفت، همانو به دنبال آن 

 .ی اصلی ببینندکردند تا بلکه نشانی از کتابخانه رصد می 

 : آنابل به خشکی ادامه داد

 . ی کالسی فردا داده میشه، پس فعالً نگرانش نباشینبرنامه  -

 . ها مأموریتشان است که درست انجامش بدهندد که حاال تنها نگرانی آن آوا با خود فکر کر

 . جاست هاتون هم که این و اتاق  -

زده برای اولین بار به حرف آمد و  و به چند در که کنار هم ردیف شده بودند اشاره کرد، نیل پسر جن 

 : گفت

 . حاال تصمیم بگیرین و دو نفر دو نفر یه اتاق رو انتخاب کنید -

 : میشل سریع گفت 

 . من با اویریال  -

 : اویریال با ناراحتی به آوا نگاه کرد و بعد کنار میشل رفت و گفت

 . باشه  -
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 .اریک و واران هم با هم افتادند و در آخر هم با کمی تردید آوریال هم با هانا افتاد

 . ندند، آوا، اندرو و جیمز سه نفر باقی ما

 : نیل گفت

 .  ...برای یه نفرتون یه اتاق تک نفره هست، کی -

 : اندرو حرفش را قطع کرد و با قاطعیت گفت

 . من و آوا -

 . و با جدیت به او خیره شد

 : که بتواند اعتراضی بکند نیل گفتآوا با تعجب به او نگاه کرد؛ اما قبل از این 

 . ید بری یه اتاق تک نفرهخب درست شد، پس تو هم با -

 .هایش را در حدقه گرداندجیمز چشم 

 : نیل گفت

 . هاتون برینخب راه بیفتین و به اتاق  -

 : هایش را باز کرد و گفتکرد دست نیل جوری که انگار داشت چند مرغ را هدایت می 

 ! برین، برین، برین  -

دانست چرا از شانسش او  رو رفت، نمی ها لولید و بعد به سمت اتاق مشترکش با اندآوا کمی بین بچه 

 . افتادباید با اندرو می 

کس نتوانست با دیگری صحبت کند، چون نیل، آنابل و پسر تیره پوست یا همان بریان خیلی مصمم  هیچ 

 . هایشان بفرستند و از شرشان راحت شوندها را به اتاق بودند آن 

یرایی یا آشپزخانه نداشت، فقط یک اتاق بود با یک  های خودشان پذ جا مانند اتاق این  .آوا وارد اتاق شد

تخت دو طبقه و یک دستشویی و حمام که کنارش بود و یک میز تحریر، البته یک قفسه کتاب هم  

 . داشت که تقریباً خالی بود 

 : اندرو وارد شد و بعد از نگاهی به دور و بر گفت

 . بدک نیست -

 . کرد توجهی نکندکرد؛ اما سعی می اق کمی معذبش می آوا به او نگاه کرد، خوابیدن با او در یک ات

 .به دور و بر اتاق رفت و همه جا را خوب نگاه کرد، راستش چندان هم جالب نبود

به دستشویی رفت تا آبی به دست و صورتش بزند، جلوی آیینه دستشویی ایستاد و به خودش نگاه کرد،  
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تر به  تر و سخت اش جدیعوض شده، قیافه  کرد در این چند وقت خیلییک لحظه جا خورد، حس می

 . رسید، انگار حوادث اخیر اثرشان را روی او گذاشته بودندنظر می 

موهای سیاه رنگش را باز کرد، موهایش که باز شد دور صورتش ریخت و رنگ طوسی چشمانش را  

 . تر نشان دادبیش 

درش افتاد و فکر عجیبی به سرش  با جدیت به خودش خیره شده بود که ناگهان به یاد چهره پدر و ما

 ؟ قدر با پدر و مادرش فرق داشتزد، چرا آن 

ای و چشمانی هم رنگ داشتند و خیلی با او تفاوت داشتند، حاال این تفاوت  ها موهایی قهوه هردوی آن 

 . طور به آن فکر نکرده بودوقت این کرد، هیچعجیب را حس می 

 : اندرو در زد و گفت

 ؟ومدههی آوا مشکلی پیش ا -

قدر غرق در فکر بود که زمان از دستش در رفته بود، خودش را جمع و جور کرد و به سمت در رفت  آن 

اش شد و بعد  و بازش کرد، اندرو با سردرگمی پشت در ایستاده بود که با دیدن او چند لحظه خیره 

 : گفت

 . خیلی طول کشید -

ی پایین را انتخاب کرد و  طبقه  همان   آوا سرش را تکان داد و بی هیچ حرفی به سمت تختش رفت و

 . دراز کشید

 . به باالی سرش و سقف آهنی تخت باال خیره شد، هنوز ذهنش درگیر بود

 . گیرداندرو به او نگاه کرد و در تالش بود بداند او در چه فکری است که حتی او را هم تحویل نمی 

 : موش کند گفتکه چراغ را خابی نتیجه به سمت کلید برق رفت و قبل از این 

 . شب بخیر -

 . جوابی نیامد

 . ی باال رفت کنان به طبقه آهی کشید و چراغ را خاموش کرد و به سمت تختش رفت و جیر جیر 

رویش خیره شد، افکارش را از  آوا به پهلو چرخید و پتو را تا زیر گردنش باال کشید و به دیوار روبه 

 . رد باز هم ذهنش به طرف همان فکر پرت میشد کذهنش پاک کرد تا کمی بخوابد؛ اما هر کاری می 

طور کسی را بیدار کند، چون صدایش شبیه  صبح با صدای اندرو از خواب بیدار شد، حتی بلد نبود چه 

 . داشت تا بخوابد و از این صدا لذت ببردتر وا می الالیی بود که آدم را بیش 
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 ؟بلند شو دیر شده، آوا  ...آوا -

 . خواست همیشه اسمش را از زبان او بشنودکرد که آدم دلش می قدر زیبا بیان می واژه آوا را آن 

 .زندهایش را باز کرد و اندرو را دید که باالی سرش ایستاده و به او لبخند می آرام چشم 

 . صبح بخیر  -

 : آلود گفتآوا بلند شد و با لبخندی خواب 

 ؟ قشنگ اسمم رو صدا کنیقدر از کی تا حاال یاد گرفتی این  -

 : اندرو با شیطنت خندید و گفت

 . بلد بودم؛ ولی گذاشته بودم به موقعش -

 : آوا خندید و آرام گفت

 ! صدات قشنگه -

 : سرش را پایین انداخت و ادامه داد

 . شینهبه دل می  -

وی لبش به او  جوابی از اندرو نگرفت، آرام سرش را باال آورد و اندرو را دید که با طرح لبخند کوچکی ر

 . خیره شده

 ؟ چیه -

 : اندرو سرش را کج کرد و گفت

 . هاتر میشی، مخصوصاً شب کنی قشنگ وقتی موهات رو باز می  -

 ؟کردندآوا با کمی حیرت به او نگاه کرد، داشتند چه کار می 

ند از  جا بودند و داشتامروز روز وحشتناکی بود و ممکن بود هر لحظه گیر بیفتند، حاال اول صبحی این 

 !؟کردند دیگر تعریف می هم 

خواست این لحظه تا ابد کش پیدا کند و هیچ وقت تمام  گفت واقعاً که احمقند؛ اما قلبش می عقلش می 

آید؛ اما در آخر تسلیم  ای گیرش نمی ها همچین لحظه دانست دیگر به این راحتی نشود، چون خوب می 

 : عقلش شد و با غوغای درونش جنگید و گفت 

 . نم داره دیر میشهفکر ک  -

 . و سریع بلند شد تا به دستشویی برود و صورتش را بشورد

 . خندیدخنده اندرو را پشت سرش حس کرد، حتماً به دستپاچگی او می 



 

 

 
169 

 زهرا وحیدی نکو  |گمشده )جلد اول(

 
 *** 

کردند؛ اما فعال  هایشان حرکت می ها را دیدند که به سمت کالس با هم از اتاق بیرون زدند و دیگر بچه 

 . ها نبوداثری از خودی 

 : به اطرف چشم چرخاند و گفت اندرو

 . ها هم میانبهتره فعالً ما بریم، اون  -

 .هایشان را از نظر گذراندها خیره شد و تک تک چهرهای باال انداخت و به سیل بچه آوا شانه 

خوردند ها صبحانه را با هم می جا همیشه اول صبح اندرو او را کشید و با خود به سمت غذاخوری برد، این 

 . که برای روز اول سخنرانی هم آماده شده بودشد و مثل این ها آغاز می س و بعد کال 

 . میزی را انتخاب کردند و پشتش نشستند تا صبحانه را بیاورند

کرد که آینده نامعلومی برایشان رقم  تری نگاه می های بیش طور که منتظر بودند، آوا هم به بچه همان 

 . شود خورده بود و مشخص نبود تهش چه می 

ماندند تا بالخره در  قدر منتظر میشدند یا آن چاره دچار می آیا همگیشان به سرنوشت آدلی و رانای بی 

 ؟ها بمیرندیکی از همین مأموریت 

 : دست اندرو به طرف دستش دراز شد و گفت 

 .تونیمهیچ کدوم آوا، ما می  -

 ! گو بودبه راستی که او یک غیب 

 . ها سالم کردریع خودش را از کنار اندرو عقب کشید و به آن ها را حس کرد، س یک لحظه حضور بچه 

اش داشت داد میزد که حالش خیلی بد  خورد آشفتگی آوریال بود، قیافه چیزی که اول از همه به چشم می 

چیز خوب بود و الاقل اتفاقی نیفتاده بود، امروز هم که  دیروز که همه  .فهمیداست؛ اما آوا دلیلش را نمی 

 . نشده بود که بخواهد اتفاقی بیفتدهنوز شروع 

کس جز دو کلمه  های نه چندان خوبی پشت میز نشستند، هیچ ها با حس و حال هانا نبود؛ ولی باقی بچه 

 . چیزی نگفت، اویریال هم به خاطر حال عجیب آوریال پکر بود ”صبح بخیر“و  ”سالم“

 : به جلو خم شد و گفت  ای باال انداخت، با نگرانیآوا به اندرو نگاه کرد و او شانه 

 ؟آوریال مشکلی پیش اومده -

حتی ظاهرش هم آشفته بود، موهایش درهم رفته، روی صورتش ریخته بودند، چشمانش از کم خوابی  

 . کمی گود رفته بودند و خودش هم که رنگ به صورت نداشت 
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 . سرش را باال آورد و با آن چشمان غمگین از الی موهایش به او خیره شد

 ! ی بگو دیگهیه چیز -

 . کرداویریال عصبانی شده بود و با نگرانی زیاد به خواهرش که یک شبه عوض شده بود نگاه می 

 : آوا دوباره گفت

 ؟ آوریال دیشب خوب نخوابیدی -

 . آمدهر چند که اگر هم خوب نخوابیده بود این بال به سرش نمی 

 : داری گفت ها با نگرانی منتظر بودند تا او به حرف بیاید، با صدای خش همه بچه 

 . دیشب رفته بودم دنبال هانا که کتابخونه رو پیدا کردم -

 .اش را پوشانددوباره ساکت شد و سرش را پایین انداخت که باز موهایش کل چهره 

 : آوا با سردرگمی و کمی هیجان پرسید 

 ؟ رفته بودمگه دیشب کجا  ؟ هانا -

 . جوابی دریافت نکرد

 : اندرو بلندتر گفت

 ؟ دیشب چه اتفاقی افتاد ؟ آوریال حرف بزن، کتابخونه کجاست -

 : آوریال با صدای اندرو کمی ازجا پرید و دوباره به حرف آمد

 . فکر کنم یه راه مخفیانه هم برای ورود پیدا کردم .جاباید ببرمتون اون  -

 . شد و تلو تلو خوران و بدون هیچ حرف دیگری دور شد اش را عقب کشید و بلند صندلی

 : اویریال به مسیر رفتن او نگاه کرد و بعد گفت

 . از صبح تا حاال هم این اولین باره به حرف اومده .حالش خیلی بده -

 : با عصبانیت دستش را روی میز کوبید و گفت 

قدر به خاطر اون ناراحت  ین دونم چرا آوریال خودش رو اهمش تقصیر اون دختره هاناست، نمی  -

 . کنهمی 

 : آوا آرام دستش را گرفت و گفت

 . جا یکم نگرانه، همینآروم باش اویریال اون خوب میشه، فکر کنم به خاطرِ این که اومده این  -

 . هایش را باور نداشتهر چند که خودش هم حرف 

 : میشل گفت
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 ! ؟ها نیستجور وقت همیشه این چرا  ؟ ها کجا میرهاصالً شب  ؟حاال هانا این وسط کجاست -

طور که  خواست حرفش را تأیید کند که ناگهان هانا ظرف غذایش را روی میز کوبید و همان آوا می 

 : ای در دهانش گذاشت و گفتنشست، لقمه می 

 ؟ هاییدقیقاً چه وقت  -

 : همه با تعجب به او زل زدند، میشل با تته پته گفت

 ! که، هیچی من سیر شدم میرم منظورم این بود  ... منظورم  ...م -

 . و بدو بدو سالن غذاخوری را ترک کرد 

 . اش را جوید هانا پوزخندی زد و بعد متفکرانه لقمه 

که بتوانند از او چشم بردارند به حرکاتش نگاه  با آمدن او جو کمی سنگین شد و همه بدون این 

 .کردندمی 

 : ه به او خشک شده بودند گفت ها که خیرهانا وسط خوردن متوقف شد و با نگاهی به آن 

 ! ؟اگه خیلی گشنتونه بگم براتون بیارن -

 : آوا به خودش آمد و گفت 

 . هاتو ادامه بده من میرم سر کالس  ! نه، نه -

 : و بلند شد برود که اندرو هم گفت 

 . منم میام -

 : بار اویریال گفتخواست برود که این آوا سرش را برای او تکان داد و باز می 

 . ممنم میا -

 : اریک و واران تأیید کردند و میشل هم گفت

 . طورمنم همین  -

 : ها نگاه کند گفتکه به آن هانا بدون این 

 ! سالم من رو به استادها برسونید -

 : آوا به او نگاه کرد و آهی کشید و گفت

 . هابریم بچه  -

ها به راه به سمت کالس نیم نگاهی به هانا کرد که باز به جان غذایش افتاده بود، چشم گرداند و همگی  

 .افتادند
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دانست چرا باید با پیدا کردن کتابخانه این همه بهم  های آوریال شده بود، نمیذهنش درگیر حرف 

 ؟بریزد، یعنی ممکن بود دیشب اتفاق دیگری هم افتاده باشد

آوریال گفته بود دیشب به دنبال هانا رفته که یعنی هانا باز غیبش زده بوده، هیچ دلیلی هم برای این  

 . های مکرر و عجیب او وجود نداشتغیبت 

 . هایش را از او بگیردخواست آوریال را پیدا کند و جواب سوال چیز عجیب بود؛ اما آوا می همه 

 : ها گفت سرش را باال آورد و به بچه 

 . همین امروز باید بریم سراغ کتابخونه  -

 : زده گفتاریک شوک 

 ؟ چی -

 : آوا ادامه داد

  .پیدا کرده و حتی یه راه مخفی هم داره، پس جای نگرانی نیست آوریال گفت دیشب نشونیش رو -

 . شیم داریم و بعد هم از این جهنم دره خالص می ریم و برش می امروز می 

 : جیمز پرسید

 ؟ بهتر نیست شبونه بریم تا بهمون مشکوک نشن -

 .اویریال حرفش را تأیید کرد

 : آوا سرش را تکان داد و گفت

ها  نه نیازی نیست تا شب صبر کنیم، همین حاال هم فقط یه روز وقت داریم، پس بهتره بعد از کالس  -

 . بریم و سریع کار رو تموم کنیم

 : اندرو تأیید کرد و گفت

 . کنهجوری هم بهتره، کسی هم شک نمی آره این  -

 : میشل گفت

 ؟ پس هانا چی -

 : آوا که منظورش را نفهمیده بود گفت

 ؟ هانا چی -

 : میشل آب دهانش را قورت داد و گفت

 . هاشترسونه، مخصوصاً چشم رفتارش آدم رو می .خب اون عجیبه و از اول هم بوده -
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 : مکث کرد و بعد دوباره گفت

هاش، حال پریشون امروز آوریال و بی تفاوتی خودش، فکر کنم آوریال یه چیزی  قضیه غیب شدن  -

 . کنهدونه؛ ولی داره پنهون میمی 

 .های او نداشت حق با او بود؛ ولی کسی جوابی برای این پرسش  .کمی فکر کردآوا 

 : واران سکوت را شکست و گفت

 ؟ هوم  .شاید ما خیلی خودمون رو درگیر کردیم، شاید موضوع خاصی نباشه  -

 .پیچاندهمه به او زل زدند، معلوم بود داشت بحث را می 

 : واران شانه باال انداخت و گفت

 . خوام خودم رو درگیر کنم، االنم بهتره بریم، چون دیگه دیر شدهکه نمی  خب حداقل من  -

 . و به سالن تقریباً خالی اشاره کرد

 : آوا نفسی گرفت و گفت

 . درسته، بریم که بعدش مأموریت سختی در پیش داریم -

الن را ترک  ای به حرف او نشان نداد؛ اما همه بدون رغبتی برای رفتن به راه افتادند و سکس عالقه هیچ 

 . کردند

رفت سخنرانی در پیش بود و همه برای این امر جمع شده بودند، آوا و دوستانش  طور که انتظار می همان 

 . آمد نگاه کردند، او چارلی بودتقریباً در جلوی صف ایستادند و به مردی که از سکو باال می 

 ! همان مرد نصفه صورت داغون و نصفه ابرو، چارلی بدترکیب

 . گم کارآموزان عزیزمآمد میودتون رو خوش ور -

 . ـنتی تمام شود*کرد و فقط منتظر بود این سخنرانی لعـقراری به چارلی نگاه می آوا با بی 

شدند و تقریباً جمع کوچکی نسبت به کارآموزان  ی زیادی دورشان بودند؛ اما کمتر از صد نفر می ها بچه 

 . پایگاه خودشان بود

ول ورودشان افتاد که زیاد هم از آن زمان نگذشته بود؛ ولی انگار همین دیروز بود  آوا به یاد روزهای ا

 . های درهم و برهم بود که با وحشت وارد پایگاه شد و ذهنش پر از سوال 

ها  دادند تا بلکه از آن می  های چارلی گوش ها که با وحشت و بی قراری به حرف حاال با دیدن این بچه 

 . سوختافتاد و دلش به حالشان می ن روز می سر دربیاورند به یاد آ

 : چارلی با غرور و لبخندی احمقانه ادامه داد
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 . های جالبی در انتظارتونه و قراره کلی هیجان داشته باشیمجا ماجراجویی این  -

اند و باید ببرند، چرا هیچ کدام از این  ای شدهآوا حرصش گرفت، جوری حرف میزد که انگار وارد بازی 

 ؟کردندالشان را درک نمیافراد ح

 : جیمز ابرو درهم کشید و آرام گفت 

 ؟ چرا داره چرت و پرت میگه -

 . کس جوابی نداشتهیچ 

 ! های باحال داریم که مطمئنم ازش خوشتون میادهای جذاب و کلی کالس مأموریت  -

 : اویریال با بی حوصلگی گفت

 ؟ نمیشه زودتر بریم سر کالسمون -

جا ماندن و گوش کردن به چرندیات چارلی نداشتند، چارلی  ای جز این الً چارههمه موافق بودند؛ اما فع

هایی را  گویی کمی هم به توضیحات درست پرداخت و تقریباً همان حرف بعد از آن همه چرت و پرت 

شنیده بودند تحویلشان داد و در آخر هم آرزوی موفقیت   G.Lکه قبالً درروز اول ورودشان به گروه

 . د و بعد از سکو پایین آمدبرای همه کر

 : غر کنان گفتمیشل غر 

 ! ور کرد، سرم درد گرفت فدر ور چه  -

آوا با کسلی به سکو نگاه کرد که حاال کس دیگری جای چارلی را پر کرده بود، او زنی تقریباً جوان بود  

 . ای اعصاب خورد کن داشتو چهره 

 . ه بشیدها با فاصله ده دقیقه آغاز میشه، لطفاً آمادکالس  -

ها با فاصله کمی به دنبالش  آوا نفسش را با پوفی بیرون داد و برگشت و کمی قدم زنان دور شد، بچه 

 .کردندبودند و با هم بحث می 

 : آوا ناگهانی برگشت و گفت

 ؟م رفت با سامانتا تماس برقرار کنم، هیچ کدوم از شما این کار رو کردمن یاد  !وای -

 .ها به هم نگاه کردند و سر تکان دادندبچه 

 : آوا با کف دست بر پیشانیش کوبید و گفت

 . گند زدیم -

هایشان را بردارند، مجبور بودند صبر کنند، شاید  هایشان برگردند و تلفن توانستند به اتاقاما فعالً نمی 
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 . هایشان را روشن کنندکردند تلفناصالً فرصت نمی 

 : اندرو گفت

 . گیریم، فعالً باید روی مأموریتمون تمرکز کنیمافته بعداً باهاشون تماس مینگران نباش، اتفاقی نمی  -

 : جیمز تأیید کرد

 ؟درسته، کسی آوریال رو ندیده -

 : اویریال دمق گفت

 . ها هم حاضر بشهنیومد شک دارم سر کالس دنبالش نگرد، برای ور ورهای چارلی که  -

کوبید و  هایش مانند زنگ خطری در مغزش می آوا نگران آوریال بود، هنوز چهره پریشان و حرف 

 . آوردکرد؛ اما هنوز هم سر در نمیخودش هم احساس ترس می 

 :سعی کرد مطمئن به نظر برسد که تقریباً هم موفق شد

 .پرسیم چه خبر شده کنیم و ازش می بعداً پیداش می  -

 .ها سر تکان دادندبچه 

 : زن جوان دوباره برگشت و گفت 

 . ها حاضر بشیدکارآموزها لطفاً سر کالس  -

ها را دور زد و از این فرصت برای رسیدن به سند  شد یک جوری کالس آوا آهی کشید، کاش می 

اگهانی هانا را در کنار  دفعه حضور نها گذاشت که یک استفاده کرد، با بی میلی قدم به سوی کالس 

خودش احساس کرد، احتماالً با چشمان گرد شده به او خیره شده بود، چون هانا زیر چشمی نگاهش  

 : کرد و بعد سرش را باال آورد و گفت

 ! هات درنیانچشم  -

 . ها شده بودتفاوتی چشم از او گرفت و به راهش دوخت که بسیار شلوغ و پر از همهمه بچه آوا با بی 

طور میزی هم  رد کالس شدند، کالس تقریباً بزرگی بود با کلی میز و صندلی برای کارآموزها و همین وا

 . برای استاد 

توانست در چارچوبش  قدر بزرگ بود که یک نفر به راحتی میی کالس بود که آن ای هم گوشه پنجره 

 . جا بگیرد 

داد که  ها را نشان می های گروه ای از جنگ تابلوی وحشتناکی هم به دیوار وصل شده بود که صحنه 

 !ها پیش اتفاق افتاده بودهسال 
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تواند چشمش به آن تابلو نیفتد، میزی را انتخاب کرد که ته کالس باشد و زیاد هم  آوا سعی کرد تا می 

ها هم با کمی فاصله نزدیک به او نشستند و با هم  بچه   .دید نداشته باشد که تقریباً نزدیک پنجره هم بود

 . جا بنشینندکه این آمد جز این رد و بدل کردند، فعالً کاری از دستشان برنمی  نگاهی 

پرسیدند که  پچی که از سر ترس بود از هم سوال می ی کارآموزها سر جاهایش نشستند و با پچ همه 

 .کردندکدام هم جوابی دریافت نمی هیچ 

ی کارآموزها و بعضی  موقع بود که همه ها را دور بزنند، چون فقط اینآوا هنوز هم در فکر بود که کالس 

 .از استادها سرشان گرم بود

قدر شان چه های جعلی رفتند، چون معلوم نبود هویت در ضمن باید هر چه زودتر از این پایگاه بیرون می 

 . آورددوام می 

ز راه  ای بریزد؛ اما متأسفانه درست همان موقع استاد اذهنش را از هر فکری خالی کرد تا بلکه نقشه 

 . رسید

کرد، شاید اگر کمی جذاب یا حداقل  چیزش توجه آدم را جلب نمی  ای عادی که هیچ مردی بود با قیافه 

 . هایی داشتگرفت؛ اما خب عادی بودن هم خوبی ریخت بود مورد توجه قرار می بی 

 . الغر و تقریباً کوتاه قد بود و لباس راحتی هم به تن داشت 

 : ش رفت و گفتسریع وارد شد و به سمت میز 

 . سالم کارآموزان عزیز من -

 . حوصلگی را جار میزد؛ اما احتماالً مجبور بوده امروز تدریس کندلحنش بی 

 . رسیدای بود که به ذهنش می ناگهان فکری به سرش زد که خیلی هم خوب نبود؛ اما فعالً تنها نقشه 

کردند،  به استاد جدیدشان نگاه می شدند و جا می هایشان جابه به دوستانش نگاه کرد که روی صندلی 

 .کس حواسش به او نبودهیچ 

 : استاد گفت

 . من استاد قانون و اصل مأمور بودن هستم -

شود؛ اما باید  اش چه می دانست عاقبت نقشه پیچید و نمیدلش به هم می  .آوا آب دهانش را قورت داد

 . کردند، چون تنها راه بود اجرایش می 

هایش را  ا به خود جلب کند؛ اما او اصالً حواسش نبود و با استرس ناخن سعی کرد توجه اویریال ر

 . جویدمی 
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 . استاد درس را شروع کرد

بار تمام تالشش را کرد که با سرفه، دست تکان دادن یا زل زدن زیادی به اندرو  خیال او شد و این آوا بی 

 . بفهماند کارش دارد

 : ود را جلب کرد، آوا به او نگاه کرد و آرام پرسیداما به جای اندرو توجه دختری که کنار دستش ب

 ؟ مدادی چیزی داری -

 . دختر سرش را تکان داد

 ؟کردنددانست چه کار کند، اصالً چرا هیچ کدامشان او را نگاه نمی آوا آهی کشید، نمی 

 : اش زد و منتظر ماند تا او برگردد و بعد گفتدختر به شانه 

 ؟خورهاین به دردت می  -

 : ی سر کوچکی را به دستش داد که فلزی بود، آوا به او لبخند زد و گفت و گیره 

 . آره همینه، ممنون -

 . های استاد گوش سپرددختر هم لبخند کمرنگی زد و آرام سرش را تکان داد و دوباره به حرف 

چون دیگر چیز دیگری برای پرتاب   ی سر کوچک نگاهی کرد، امیدوار بود این جواب دهد، آوا به گیره 

 . نداشت

ی سر را پرت  طور که حواسش بود توجه استاد را جلب نکند گیره ی اندرو را نشانه گرفت و همان شانه 

 . کرد که خوشبختانه درست به هدف خورد

 : اش گذاشت، به او نگاه کرد و چهره درهم کشید و با اشاره پرسید اندرو برگشت و دستش را روی شانه 

 ؟ چیه -

 : ـب زد*آوا لبخند مرموزی تحویلش داد و با سر به پنجره اشاره کرد و لـ

 ! ریم بیرونمی  -

 : ـب زد*ی هراسان او خندید و لـاندرو با بهت به او خیره شد، آوا به قیافه 

 . باید توضیح بدم  -

ـ   : ـب زد*اندرو سرش را با سردرگمی تکان داد و او هم آرام ل

 ؟ جوریچه  -

 . ای خالی کنارش بود کرد که او بیاید و کنارش بنشیند، صندلی   آوا اشاره

 . ها نبودها هم حواسشان به آن کدام از بچه اندرو به استاد نگاه کرد که سرگرم درس دادنش بود و هیچ 
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 : آرام بلند شد و سریع در کنار آوا جا گرفت، آوا خندید و گفت

 ؟ ترسیدی -

 : آورد، با حالتی دفاعی گفتهمه خوشحالی او سر درنمی اندرو از این

 ؟ خواستی بگیچی می  !نه -

 . و با استرس دور و بر را نگاه کرد

 . ها نگاه کرد، اندرو رو به او سیخ شد و با ترس خیره شداستاد یک لحظه با شک به آن 

ل  ترسید؛ اما در واقع گواش را بگیرد، اندرو زیادی از این استاد می توانست جلوی خنده آوا به زور می 

 . زدن او زیاد کاری نداشت

یک مأمور  “ که هایش در مورد این خیالشان شد و دوباره رو به کالس برگشت و به ادامه حرف استاد بی 

 . پرداخت  ”واقعی کیست

 : ای به شانه اندرو زد و گفتآوا ضربه 

 . گوش کن  -

 : توجه اویریال به آن دو معطوف شد و با اشاره پرسید

 ؟ کنیدکار می چی  -

 : لبخندی زد و اشاره کرد آوا هم 

 . بعداً میگم -

ای باال انداخت و دوباره حواسش را به  اویریال ابرو درهم کشید و چند دقیقه نگاهشان کرد و بعد شانه 

 . استاد داد

 : اندرو با عجله گفت

 ! بگو دیگه -

 : آوا کمی به جلو خم شد و گفت

 . نقشه فرار رو پیدا کردم -

 : اندرو بلند گفت 

 ؟ چی -

 ! یع برگشت و وانمود کرد اندرو با او نبودهآوا سر

 : استاد رو به اندرو گفت
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 ؟ متوجه حرفم نشدید -

 : داد به استاد نگاه کرد و گفتطور که آب دهانش را قورت می اندرو نگاهش را از آوا گرفت و همان 

 ! خیر استاد متوجه شدم  -

 ؟ مطمئنی -

 : انداخت و گفتاندرو تند تند سرش را تکان داد، استاد ابرویی باال 

 .  ...گفتمخیلی خب، داشتم می  -

خواهد از این قضیه سر  رسید بدجوری دلش می اویریال دوباره چند لحظه نگاهشان کرد، به نظر می 

 . دربیاورد 

 : آوا دوباره به جلو خم شد و گفت 

 . حواست رو جمع کن -

 : اندرو هوفی کرد و گفت 

 ! ؟گفتی نقشه داریداشتی می  -

 . و به او اشاره کرد 

 : ی تأیید تکان داد و گفتآوا سرش را به نشانه 

 . دونم شاید زیاد خوب نباشه؛ ولی تنها راههمی  -

 : اندرو با بی قراری گفت 

 ! حاال تو بگو  -

 : آوا به پنجره نگاه کرد و بعد گفت 

 .سر و صدا راه بندازه  باید یه نفر از پنجره بره بیرون و بعد توی راهرو -

 : اندرو حرفش را قطع کرد و پرسید 

 ؟ جوریچه  -

 : آوا چهره درهم کشید و گفت

 . رسیمجا هم میصبر کن به اون  -

 . دوست نداشت کسی توی حرفش بپرد 

ها رو  ها رو به خودش جلب کنه و اون قدر زیاد باشه که توجه استاد و بچه باید صدا اون   ...گفتممی  -

 ! ریم سراغ کتابخونهراست می زنیم بیرون و یک بعد هم ما قایمکی از کالس می  بیرون بکشه،
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 : اندرو کمی فکر کرد و گفت

 ! شدنیه -

 : آوا با خوشحالی گفت

 ! واقعاً -

 . بار او بود که بلند حرف زده بود و سریع جلوی دهانش را با دستش پوشاند، چون این 

ام پایین آورد و لبخندی دستپاچه و زورکی تحویلش  استاد برگشت و به او خیره شد، آوا دستش را آر

 .داد

 *** 

 ! عضو جدید : دهمپانزفصل 

جورایی  کرد، آوا هم یک آوا به اندرو چشم دوخته بود که داشت پنهانی نقشه را برای بقیه بازگو می 

ی  ها بود و داشت چیزهایی را رو وظیفه نگهبانی داشت تا اتفاقی نیفتد، خوشبختانه استاد پشتش به آن 

قدر ترسیده  داد، بقیه کارآموزها هم یا سرشان گرم بود یا آن ها توضیح می نوشت و برای بچه تخته می 

دیدند؛ اما باز  شان را می گوی پنهانی که گفت ها هم با این کردند، بعضی چیز توجه نمیبودند که به هیچ 

 . گفتندهم چیزی نمی

اریک و واران قیافه هراسانی داشتند و میشل هم با بهت  ها را ببیند، های بچه توانست واکنش آوا فقط می 

 . به اندرو خیره شده بود

رسید چیزی برایش مهم  کردند و فقط این هانا بود که به نظر می اویریال و جیمز هم به دقت گوش می 

 . نیست

رو به  پچ کردند، اندرو ها سری تکان دادند و کمی هم پچرسید حرفشان تمام شده، چون بچه به نظر می 

 . ی موافقت باال آورد او چرخید و انگشت شصتش را به نشانه 

 . آوا لبخندی زد و منتظر شد اندرو فرد داوطلب برای بیرون رفتن از پنجره را پیدا کند

 : وار گفتها کرد و زمزمه اندرو هم درست همین کار را کرد، برگشت و رو به بچه 

 ؟ خب حاال کی از پنجره میره بیرون -

 . دیگر نگاه کردندط به هم ها فقبچه 

 ها این کار خیلی مهمیه، پس باید یه نفرتون بره و سر و صدا راه بندازهبچه  -
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 : اویریال سرش را تکان داد و آرام گفت 

تونم بیرون برم و نه سر و صدا راه بندازم، پس فقط گند  تونم برم، نه از پنجره می من واقعاً نمی -

 . بهتره یه نفر دیگه بره .زنممی 

اندرو به هانا نگاهی کرد، هانا با جدیت خیره به او شد و انگار منتظر بود اندرو حرفی را که همه  

 . اش کنددانستند چیست به زبان بیاورد تا بعد خفه می 

 : خیال او شد و با نگاهی به بقیه به جیمز اشاره کرد و گفتاندرو بی 

 ؟ تونی بریجیمز تو می  -

 : زده گفتجیمز شوک 

 ؟ چی -

 : یریال دستش را باال آورد و گفتاو

 . درسته بهتره تو بری، مطمئنم از پسش برمیای !هیس  -

 : جیمز آب دهانش را قورت داد و دهانش را باز کرد که مخالف کند؛ اما همه تأیید کردند و اندرو گفت 

 . جیمز آماده شو االن به آوا هم میگم ! خوبه -

 .شد و به سمت آوا آمد و بلند

 : آوا به استاد اشاره کرد و گفت

 . کنهکم شک می داره کم -

 .جیمز قبول کرد بره، حاال باید قایمکی ردش کنیم بره -

 : آوا با تعجب گفت

جا، شماها هم سعی کنید حواس استاد رو چند دقیقه پرت کنید تا من بتونم  باشه بگو بیاد این   ؟واقعاً -

 . بفرستمش بیرون

 : درو سرش را تکان داد و گفتان

 . باشه پس موفق باشی -

 : آوا لبخندی زد و گفت

 . طورشما هم همین  -

 : اش برگشت و رو به جیمز زمزمه کرد اندرو دوباره بلند شد و دور از چشم استاد به جای قبلی

 . کنیم و تو هم سریع در بروما سر استاد رو گرم می   .برو پیش آوا -
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 : و سرش را تکان داد و گفت ای کرد هانا تک خنده

 ! خیلی باحالین -

 . اویریال به او چشم غره رفت؛ اما بقیه ترجیح دادند توجهی به او نکنند

های تند کنار آوا نشست، درست همان  جیمز بلند شد و با استرس دور و بر را نگاه کرد و بعد با قدم 

ند که اندرو دستش را باال گرفت و  لحظه استاد برگشت و یک لحظه به آن دو خیره شد و آمد حرفی بز

 : گفت

 . استاد یه سوال داشتم  -

 : استاد رو به او برگشت و گفت

 . بپرس  -

 : اندرو کمی ام و اوم کرد و بعد گفت

 . ما که مسئولیتی در قبال دیگران نداریم ؟ اصالً چرا ما باید همچین کارهایی رو که گفتید انجام بدیم -

 : آوا از این فرصت استفاده کرد و به جیمز گفتاستاد شروع کرد به توضیح دادن،  

 ! همین حاال -

رسید استاد هم عاشق سخنرانی و  اش گرم کرده بود و به نظر می های احمقانه اندرو سر استاد را با سوال 

 . توضیحات است 

دفعه پسری عینکی که  جیمز به طرف پنجره رفت و آرام آن را باز کرد و خیز برداشت که برود که یک 

بچرخد   ها بود کتابی را به زمین انداخت و صدای آن باعث شد استاد به طرف آن یباً هم نزدیک آن تقر 

 . که شوربختانه این نقطه درست به جایی که جیمز ایستاده بود دید داشت 

 : ای پنهان شد، اویریال هم به سرعت ازجا پرید و گفتجیمز سریع نشست و پشت صندلی 

 ؟ استاد -

 . ها معطوف او شدی حواس د بود که همه ناخودآگاه به طرفش برگشتند و همه قدر بلنصدایش آن 

 : استاد با اخم به او خیره شد و گفت

 ؟ بله -

 : وار گفتآوا برگشت و زمزمه 

 ! برو، برو، برو  -

جیمز از پشت صندلی سرکی کشید، سریع به طرف پنجره رفت، یک پایش را از آن رد کرد، بعد پای  
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 .را کالً بیرون برد و خیلی طول نکشید که پشت پنجره غیبش زد بعدی و بعد هم بدنش

آوا به درگاه خالی پنجره نگاه کرد و بعد نفسی از سر آسودگی کشید و رو به اندرو سرش را به نشانه  

 . تأیید تکان داد

 . آورداش سر استاد و کارآموزها را به درد میپیدراویریال همچنان داشت با سواالت پی 

ی چشم آن را دید و سریع لبخندی ساختگی تحویل استاد  ای کرد و اویریال از گوشه به او اشاره اندرو 

 : داد و گفت

 !مچکرم استاد دیگه سوالی ندارم -

 : استاد از قطع شدن ناگهانی سواالت او تعجب کرد و با همان حالت ابروهایش را باال برد و گفت

 . خوشحالم که تموم شد -

و بعد برگشت و رو به کالس ایستاد، دستانش را در پشت به هم حلقه کرد و در جلوی کالس شروع  

 . گشترفت و دوباره راه رفته را باز می کرد به راه رفتن، مدام می 

کرد، نگران شد نکند گیر افتاده باشد یا  آوا منتظر عالمتی از طرف جیمز بود، تا االن باید یک کاری می 

 . ه وسط انجام دادن مأموریتش مچش را گرفته باشنددفعکه یک این

هایش تیز شد و صدای کشیده شدن چیزی فلزی بر روی زمین را از دور دست شنید؛ اما  ناگهان گوش 

 . ها منتظرش بودنداین صدایی نبود که آن 

جوید، در این چند وقت  های دستان لرزانش را می داد و ناخن با بی قراری پاهایش را تکان می 

 .شدوقت عادی یا تکراری نمی های زیادی را تجربه کرده بود؛ اما دلشوره داشتن هیچ لشورهد

توانست محوطه را  حال نمیاش نه زیاد بود و نه کم؛ اما باز با این به بیرون از پنجره چشم دوخت، فاصله 

 . ببیند

ترسیده بودند و آوا نگران  ها ها متوجه شد او تنها کسی نیست که نگران شده، همه آن با نگاهی به بچه 

ها  تر از بقیه بچه توانست برای اریک و واران نگران شود، چون آن دو بیش شد نکند جا بزنند، حداقل می 

اند ها شدهفهمید که از وقتی وارد پایگاه شورشی ی دیگر هراس داشتند و آوا خوب می از چند دقیقه 

 . از پیش ترسیده و نگرانند ها بیش آن 

اش خیره شد، آهی لرزان کشید، چشمانش با الیه نازکی از اشک  گرداند و به گوشه صندلی سرش را بر

 . پوشیده شد و تند تند پلک زد تا سرازیر نشوند

 . دهانش خشک شد و قلبش تندتر از حد معمول شروع کرد به تپیدن، حاال واقعاً دیگر دیر شده بود 
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هایش را به درد  یی بسیار بلند مانند بمبی گوش خواست بلند شود که ناگهان صداتحملش تمام شد، می 

هایشان  ها با وحشت صندلی دفعه در کالس غوغا شد و همه شروع به جیغ کشیدن کردند، بچه آورد، یک 

کردند تا هر چه زودتر به در خروج برسند، استاد در این هیاهو مدام  را به این طرف و آن طرف ول می 

کردند تا  ای درنگ نمی ها حتی لحظه زی نیست؛ اما هیچ یک از بچه داد میزد و سعی داشت بگوید که چی

 . صدای او را بشنوند

آوا با صدای وحشتناک به لرزه افتاد و یک لحظه فکر کرد واقعاً بمبی ترکیده؛ اما بعد به یاد جیمز افتاد،  

 ؟ طور ممکن بودباورش نمیشد که این صدا واقعاً کار جیمز باشد، چه 

هایش را از این همه صدای جیغ و داد که حاال به  تا از این افکار بیرون بیاید، دندانسرش را تکان داد 

های بغلی هم هست روی هم سایید و سعی کرد حواسش را جمع کند، وقتش  رسید برای کالس نظر می 

 .ها دست به کار شوندبود آن 

 .ن برونددوستانش هم ترسیده بودند؛ اما همگی منتظر بودند تا همه از کالس بیرو

 . خیلی طول نکشید که همه با وحشت از صدای تولید شده و جیغ کشان کالس را ترک کردند

هایش نشست و با هیجان  ـب *آوا ترس چند دقیقه قبلش را فراموش کرد و ناخودآگاه لبخندی روی لـ

 : گفت

 ! ما موفق شدیم -

 . ای کردای جدی سرفه اش زد و با قیافه اویریال روی شانه 

 : هایش را درهم کشید و پرسیدورش را نفهمید اخمآوا منظ 

 ؟ چی -

طرف اشاره کرد  هایش به آن هایش را غنچه کرد، با ابرو ـب *اش شد و لـ ای عبوس خیره اویریال با قیافه 

 .و دوباره به او چشم دوخت 

آوا با سردرگمی برگشت و ناگهان خشک شد، پسری ریز نقش و عینکی روی تنها صندلی ثابت مانده  

 . در کالس نشسته بود و با تعجب به در کالس خیره شده بود

 : ـب گفت*آوا سرش را تکان داد و آرام زیر لـ

 ! نه، نه، نه -

برگشت و به دوستانش نگاه کرد، اندرو نفس لرزانش را با هوفی بیرون داد و با درماندگی به پسر نگاه  

 . ای افتادکرد، پاهای اریک شل شد و روی صندلی 
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 . پنجره باز مانده دست به سینه شد و پاهایش را روی هم انداختهانا کنار 

ها دستگیرش شد که خودش باید یک کاری کند، وگرنه ممکن بود گیر  آوا با نگاه به هرکدام از آن 

 . بیفتند، در ضمن وقتی هم نمانده بود و ممکن بود بقیه هر لحظه از راه برسند

 . و به طرف پسر قدم برداشت  ای باز کرد نفسی کشید و گلویش را با سرفه 

رسید، پسرک با آن موهای مشکی و پرپشت پریشان و عینک گرد با قاب سیاه رنگش بانمک به نظر می 

 . او الغر اندام و قد کوتاه بود و با آن چشمان درشت سیاه رنگش به در کالس چشم دوخته بود

 . ندآوا چند ضربه آرام به میز او زد تا توجه او را به خود جلب ک

 . پسر برگشت و با ترس به او خیره شد

 : آوا لبخندی زد و گفت

 ؟خوای بری ببینی چی شدهنمی ... ام -

 . و به در کالس اشاره کرد 

 . پسر سرش را به چپ و راست تکان داد

 : ـب گفت *طور ماند و زیر لـ آوا همان 

 . ـنتی*لعـ -

 : دستانش را باز کرد و سریع و دستپاچه گفت

 ؟ خوای بریجا خطرناکه، مطمئنی نمی که این منظورم این بود   -

 : ـب گشود و گفت*و به پسر چشم دوخت به این امید که راضی شود و بگذارد و برود؛ اما پسر آرام لـ

 ؟ چرا خودتون هنوز نرفتین ... خطرناکه پس ...اگه -

را دوباره بست   آوا دهانش را باز کرد که جواب دهد؛ اما ذهنش خالی از هر جوابی بود، بنابراین دهانش

 . و با درماندگی رو به دوستانش برگشت 

 : اریک سعی کرد درستش کند

 . خب آخه بیرون هم خطرناکه -

 .و سرش را به تأیید تکان داد

 . اش کوبیداویریال با کف دست بر پیشانی

زده  آوا چشمانش را در حدقه گرداند و دوباره به پسر نگاه کرد و قیافه ترسان او را دید که به او زل

 . بود
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 : ها پیوست و آرام جوری که فقط خودشان بشنوند گفتبرگشت و به بچه 

 . هر لحظه ممکنه برسن ! باید یه جوری بفرستیمش بره، وقت نداریم -

 : هانا پیشنهاد کرد 

 ! ریمزاریم و میبندمش و ما هم می خب بهتره با یه مشت بیهوشش کنم و بعد هم می  -

 .همه به او زل زدند

 : اویریال با حرص گفت

 . هات رو به کار بگیری یکمم از ذهنت کمک بگیری که مشت بهتره قبل از این  !هانا  -

 .اش شدو با عصبانیت خیره

که دعوا راه  باز کرد که به او تشر بزند؛ اما آوا قبل از این  هایش را برای او تنگ کرد و دهان هانا چشم

 : هایش را باال برد و گفتبیفتد دست 

 ؟ به نظرم بهتره از این فکر صرف نظر کنیم، هوم .آروم باشید  -

 : و به هانا نگاه کرد، هانا بدون نگاه کردن به او غرید

 . باشه  -

 . اویریال با نفرت چشم از او گرفت 

ها پشت سر هم  شده بود و همه با نگرانی سعی داشتند فکری را ارائه کنند؛ اما بچه جو کمی متشنج 

 . رفتندکردند و دوباره به فکر فرو می ها را رد می آن 

 : ناگهان واران بشکنی زد و گفت

 ! فهمیدم -

 : اویریال با هیجان گفت

 . خب زود باش بگو -

 . همه با انتظار به او چشم دوخته بودند

 : واران گفت

 !مجبوریم با خودمون ببریمش -

 : اویریال بلند گفت 

 ؟ چی -

 . بقیه با تعجب و درماندگی خیره به او مانده بودند
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 : آوا آهی کشید و گفت 

 .  ...نه واران به نظرم این فکر چندان هم -

 : اندرو حرفش را قطع کرد و متفکرانه گفت

 . واران درست میگه -

 : قراری گفت اویریال با بی 

که قراره یه  مثل این ؟ ما چطوری اون رو با خودمون ببریم ؟ دیوونه شدین ؟اچتون شده شماه -

 . هامٔاموریت انجام بدیم 

 : آوا هم تأیید کرد

 . درسته خیلی خطرناکه -

 : اندرو سرش را تکان داد و گفت

و  تونیم بزنیمش ست و ممکنه لومون بده؛ حتی نمیجا ولش کنیم، اون خیلی ساده تونیم این نه، ما نمی -

افتیم؛ تنها راه همینه، باید با خودمون  جوری بدتر توی دردسر می در بریم ممکنه بعداً پیداش کنن و اون 

 . ببریمش

 . که مخالف این فکر بود؛ اما به قول اندرو تنها راه بود آوا کمی فکر کرد و با این 

 . فکر کنم اندرو درست میگه باید ببریمش -

 : ها چشم دوخته بود، با صدایی لرزان پرسیدپسرک با ترس به آن  همه برگشتند و به پسر نگاه کردند،

 ؟شدهچی  -

 : هانا نیشخندی زد و با حالتی مرموز گفت 

 !گذرهقراره با ما بیای، کلی خوش می  -

 .از پیش گرد شد و در حدقه لرزید های پسر بیش چشم

طور شده او را با خود به  د؛ اما هر ها بوکه بسیار ترسیده بود و به شدت مخالف آمدن با آن پسر با این 

 .بیرون از کالس کشیدند

 .خوام بیام ولم کنیدمن نمی -

ها  داد کسی به آن شد و اجازه نمیصدای فریادهای او با صدای جیغ و داد کارآموزها در هم آمیخته می 

 . توجه کند

 : اندرو گفت
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 . ساکت باش -

 . پسر دوباره تقال کرد از چنگ اندرو خالص شود؛ اما اندرو و اریک او را سفت چسبیده بودند

 ! ؟خواینولم کنید چی از جونم می -

 :هانا با عصبانیت رو به او داد زد

 . کشم بیروناگه یه بار دیگه صدات دربیاد خودم زبونت رو از حلقومت می  -

قدر ترسیده بود که نزدیک بود پس  به دهان گرفت؛ اما آن ناگهان انگار پسر الل شد و بالخره زبان 

 . بیفتد

 :اندرو سعی کرد آرامش کند

 ؟ اسمت چیه ...ببین -

 : پسر بریده بریده گفت

 . پیتر .. پی ... پ -

 :اندرو ادامه داد

کنیم، پس نگران  ببین پیتر ما کاری باهات نداریم، فقط داریم یه جورایی از خودمون محافظت می -

 ؟ لطفاً دیگه جیغ و داد هم نکن، باشهنباش و 

 . پیتر آب دهانش را قورت داد و سرش را تکان داد

 : اندرو به اریک اشاره کرد که بازوان پیتر را رها کند و خودش هم کمی عقب کشید و گفت

 ؟ حاال جیمز کجا مونده .خیلی خب  -

 . کسی جوابی نداشت

ود نگاه کرد، راهرو فضای پریشانی داشت که نشان  ی راهرو که حاال خالی شده بآوا برگشت و به انتها 

جا اتفاق ناگواری پیش آمده، همه وسایالت تزئینی راهرو پخش و پال  داد همین چند دقیقه پیش این می 

 . هایشان هم شکسته و آثارشان بر روی زمین پخش شده بود شده بودند و بعضی 

 : و گفتهای گلدانی را با پا زیر و رو کرد  اویریال خرده شیشه 

 . که همه حسابی ترسیدن مثل این  -

 : هانا با کالفگی گفت 

 . و پا چلفتی بعید نیست شاید اصالً گیر افتاده باشه و نیاد، از اون دست  ؟تا کی باید منتظرش بمونیم -

 : اویریال عصبانی شد و به او تشر زد
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 .گردهو و پا چلفتی نیست و حتماً هم برمی جیمز دست  ! خفه شو هانا -

 . در چشمان اویریال حلقه زد و با بغض به راهرو خیره شد  اشک

 . هانا با تعجب ابروهایش را باال انداخت

 : آوا دستش را روی شانه او گذاشت و گفت

 .گردهنگران نباش اویریال، مطمئنم برمی  -

 . و به هانا چشم غره رفت 

 : اندرو گفت

 . ترهجوری امنیتش بیش م میایم پیشتون، این اگه اومد ما ه .بهتره شماها توی پیچ راهرو منتظر باشین  -

 : آوا هم تأیید کرد

 . ها حتماً میان درسته، بیا اویریال، بیا بریم اون -

پیچید و به  ها می خواست مخالفت کند که ناگهان صدای پایی را از دور شنیدند که در راهرو اویریال می 

 . شدها نزدیک میسرعت به آن 

 : اویریال با ترس گفت

 ؟ چیهاون  -

داد ای روی دیوار افتاده بود و فردی را نشان می سایه  .آوا با چشمانی گشاد شده به پیچ راهرو نگاه کرد 

 . آمدها می که دوان دوان به طرف آن 

 : اندرو هشدارگونه گفت 

 . همگی سریع راه بیفتین، زود باشین  -

 : ها پا تند کردند که فرار کنند، آوا بلند گفتبچه 

 . صبر کنید -

 : و ایستاد و گفتاندر

 . کنی آوا، بیا بریمکار می چی  ؟چی -

 : ای که حاال تبدیل به جیمز شده بود اشاره کرد و گفتآوا به سایه 

 ! اون جیمزه، جیمز برگشته -

هایش را روی زانوانش گذاشت و  دوید، جیمز ایستاد، خم شد و دست  اویریال با خوشحالی به طرف او 

 . نفس نفس زد
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 . خوشحالم سالم برگشتی !جیمز -

 : جیمز سرش را باال آورد و گفت

 . منم خوشحالم که سالمین -

 :ها به طرفش رفتند، اندرو دستش را به پشت جیمز کشید و لبخند زنان گفت بچه 

 ! ؟کار کردی رفیقچی  -

 : آوا هم به او لبخند زد و گفت

 . خیلی نگرانت شدیم  -

 : لحظه روی پیتر مکث کرد و بعد گفت ها نگاه کرد و چندجیمز به همه آن 

 ؟ ها؛ ولی میشه بگین ایشون کی هستنمچکرم بچه  -

 . و به پیتر اشاره کرد 

 . کرد و هنوز هم ترسیده بودها نگاه می پیتر با تعجب به همه آن 

 : آوا به پیتر نگاهی کرد و بعد دوباره به جیمز چشم دوخت و گفت 

 . فکر کنم یه عضو جدیده -

 : ه با تعجب نگاهش کرد و بعد از تجزیه و تحلیل حرف او به پیتر لبخند زد و گفتجیمز چند دقیق

 ! پس خوش اومدی -

 . پیتر جوابی نداد و فقط هراسان نگاهش کرد 

 . جیمز با سردرگمی ابروهایش را درهم کشید 

 : اویریال با هیجان و کمی بی قراری گفت 

 ؟ نگفتی چطوری اون صدا رو تولید کردی -

 : اه کرد و بعد خندید و گفت جیمز به او نگ 

 .  ...ها یه میز بزرگ آهنی پیدا کردم، به زور کشون کشون بردمش جلوی پنجرهتوی یکی از اتاق -

 : خندید و ادامه داد

 . قدر بزرگن که یه میز به اون بزرگی هم ازش رد میشه جا این های اینخوشبختانه پنجره -

 : اریک با تعجب پرسید

 ؟ بزرگ رو خودت تنهایی بلند کردی و بعد پرتش کردی بیرونواقعاً یه میز آهنی  -

 : جیمز با خجالت خندید، سرش را خاراند و گفت
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 . آره -

 : ای کرد و گفت هانا سرفه 

 !؟خب حاال که گپ و گفتتون تموم شد میشه راه بیفتیم -

 : آوا که کمی حواسش پرت شده بود گفت

 . رو هم پیدا کنیمها، هنوز باید آوریال وای آره زود باشید بچه  -

 : دفعه صدایی از پشت سرشان گفتیک 

 .الزم نیست زحمت بکشید -

 . کندها نگاه می آوا چرخید و آوریال را دید که دست به سینه ایستاده و به آن 

 . ظاهرش آشفتگی قبل را نداشت؛ اما چندان بهتر هم نشده بود 

 : آوا سرش را خم کرد و گفت

 ؟ آوریال کجا بودی -

 : ها پیوست و گفتند قدم به آن آوریال با چ

 . مهم نیست  -

 : با سر به پیتر اشاره کرد و گفت

 ؟ این دیگه کیه -

 : اندرو سریع گفت 

 . یه عضو جدید -

 : آوریال با سردرگمی گفت 

 ؟ چی -

 : تکان داد و گفت ” مهم نیست“که اندرو سرش را به نشانه این

 . اش مفصله حاال بعداً بهت میگم، فعالً راه بیفتینقضیه  -

 . ها لبخندی زد و به کنار اندرو رفتها نگاه کرد و بعد برای اطمینان به آن آوا به تک تک بچه 

کردند و به طرف خطر واقعی قدم پیش  همگی در کنار هم و در دو صف تشکیل شده حرکت می

 . گذاشتندمی 

 . رفتند های دیوارها راه می ها نباشند و از کناره سعی داشتند در دیدرس دوربین 

 : صدای بلندگوها پخش شد
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فقط متأسفانه میزی از پنجره به   !خودتون رو حفظ کنید، اتفاقی نیفتاده کارآموزهای عزیز لطفاً آرامش -

 ! کنیم همگی آروم باشیدخواهش می  .بیرون پرت شده

 : زد و گفت ایآوریال تک خنده 

 . هااحمق -

کرد، در هر صورت آوریال  هانا بدجوری به او زل زد؛ اما یا آوریال حواسش نبود یا اصالً توجهی به او نمی

 . جا سرک کشیدبه کنار دیواری چسبید و از آن 

 . کسی نیست بیاین -

 . رفتندمی هایی آرام و با راهنمایی آوریال راه ها چسبیده به دیوار با قدم آوا و بقیه بچه 

 : پیتر با صدایی لرزان گفت

 ؟ من نیام  ...میشه م ... می  -

 : هایش را بست و سرش را تکان داد، عصبانی شد و تقریباً با صدای بلندی گفت آوا با کالفگی چشم 

تونیم تو رو هم ول کنیم، پس لطفاً ساکت  پیتر لطفاً درک کن که ما االن شرایط خوبی نداریم و نمی -

 . باش 

 . ای که از ترس و بغض درهم رفته بود از او رو برگرداندی دوساله بغض کرد و با قیافه ند بچه پیتر مان

 : آوا سرش را به نشانه تأسف تکان داد و آهی کشید و رو به دوستانش گفت

 . بریم -

ها را دور بزنی و در راه هم با کسی برخورد  وقتی نفرات زیاد باشند و بخواهی بدون دیده شدن، دوربین 

خورد و هر  شود، به عالوه کسی مانند پیتر که مدام پاهایش پیچ می ترین کار دنیا می کنی واقعاً سخت ن

 . کردتر میدفعه نزدیک بود به زمین بیفتد، کارشان را سخت 

 : رفتند آوریال دستش را باال آورد و آرام زمزمه کردطور که راه می همان 

 . وایستین -

ار آوریال رفت و از کنار دیوار چشم گرداند، دو مأمور مسلح در راهرو راه  همه ایستادند و آوا آرام به کن

 .کردندرفتند و با هم بحث می می 

 : آوا کنار کشید و گفت

 . باید صبر کنیم تا برن -

 .طور چسبیده به دیوار باقی ماندندها در سکوت تأیید کردند و همان بچه 
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ومتری پایگاه حس کرد، انگار گرد مرگ را بر در و  شد تا چند کیلحال گروه بد بود، بوی ترس را می 

 .دیوار راهروها پاشیده بودند

های ترسانشان همه جا  لرزید و با چشم داشتند چهار ستون بدنشان می ها با هر قدم لرزانی که برمی بچه 

 . گذراندندرا از نظر می 

کردند، تا به حال این  حبس می هایشان را شدند و نفس دیدند خشک می با هر مأمور و یا دوربینی که می 

 .همه ترس را که تمامی هم نداشت تجربه نکرده بودند 

ترین روز  کردند روزی که به پایگاهشان حمله شد بدترین اتفاق بود و آن روز وحشتناک همیشه فکر می 

خواستند  داشتند و می ها را تیکه تیکه کنند قدم برمیزندگیشان؛ اما حاال در پایگاهی که حاضر بودند آن 

 . ی اصلی نفوذ کنند پنهانی به کتابخانه 

جا جان سالم به در بردند؛ اما خطر  کردند خیلی خوش شانس هستند که تا به این تا حاال همگی فکر می 

 . کردندتر از چیزی بود که فکرش را می خیلی نزدیک 

 . کدام با این حال متوجه او نبودندخطر درست بیخ گوششان بود و هیچ 

 ! ف داشتند، زنده ماندنفقط یک هد 

 !؟اما زنده ماندن به چه قیمتی 

 *** 

 راه مخفی  : دهمشانزفصل  

ترین بخش آن باقی  بیرون آمدن از آن راهرو فقط بخش کوچکی از شروع مأموریتشان بود و حاال مهم

 . مانده بود 

سرو و صدا و بی گذشتند  ها به رهبری آوریال که راه کتابخانه اصلی را بلد بود، پنهانی از محوطه می بچه 

 . داشتند قدم برمی 

ها قرار  ها این بود که جمعیت دور از راهی بودند که آن شانسی آن محوطه بسیار شلوغ بود؛ اما خوش 

 . بود طی کنند

کرد و هر لحظه نگران بود کسی  گاهی هم پشت سرش را نگاه می آوا به جلو خیره شده بود و گه 

کردند را های هراسان و افراد دیگری که با هم بحث می توانست صدای کارآموز پیدایشان کند، می 

احساس   . های خودشان هم برایش دور بوده رفتن بشنود؛ اما همه این صداها دور بودند، حتی صدای را 
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تپد و قلبش  هایش می کرد نبضش در گوش کرد، حس می دلشوره و اضطراب یک لحظه رهایش نمی

 . گرفتآرام نمی

ها را به  ها مشترک بود، حسی که آن آن  دلشوره داشتند و این احساس در همه ها حس هر کدام از بچه 

 .حرف نزدن و بیش از حد سکوت کردن وا داشته بود 

خواست حاال به خودش اجازه دهد بترسد و دلشوره درونش را فرا گیرد، آب دهانش را قورت  آوا نمی

ها هم تصمیم داشتند  رفتند و انگار آن ی هایی سخت راه مهمگی با چهره  . ها نگاه کردداد و به بچه 

 . ها غلبه کند نگذارند حس ترس بر آن 

 : آوا سکوت هراس برانگیز به وجود آمده را شکست و گفت 

 ؟ قدر مونده برسیمچه  -

 : هایش رسیده گفت آوریال چند لحظه فقط نگاهش کرد و بعد که انگار صدای او تازه به گوش 

 . کم، زیاد نه -

 . سرش را تکان داد تا نشان دهد راه زیادی نمانده

 . آوا با سر تأیید کرد 

 . محوطه را که دور زدند و به دری آهنی و قدیمی رسیدند، در به مرور زمان زنگ زده و قر شده بود

 : آوریال گفت

 . همینه -

 : گفت  جا متوقف شد، با چشمانی گشاد شدهو دستش را به طرف قفل و زنجیر روی در برد که همان

 ! قفل شکسته -

شود قفلی هم  قدر خراب و زنگ زده می آوا دلیل تعجب آوریال را نفهمید، طبیعی بود وقتی در آهنی این 

 . اش کردند شکسته یا خراب شود که معلوم نیست چند سال پیش حواله 

 : میشل که از تعجب او تعجب کرده بود پرسید

 ؟مشکلی پیش اومده آوریال -

 : قورت داد و گفت آوریال آب دهانش را

 . راستش اولین باری که این در رو دیدم قفلش درست و حسابی بود حاال به نظر میاد شکستنش  -

 : هانا او را عقب کشید و گفت

 ؟گیرین، از کجا معلوم تو اشتباه ندیده باشیچی رو سخت می برو عقب، شماها همه  -



 

 

 
195 

 زهرا وحیدی نکو  |گمشده )جلد اول(

 
ای پرت کرد، جیمز که سر راه  رد و به گوشه و بدون انتظار برای جواب سوالش قفل را کشید و بیرون آو

 . شد جاخالی دادهانا بود سریع عقب کشید و از قفلی که به طرفش پرتاب می 

 . طور نصفه باز ماندخراشی باز شد و بعد همانقژ گوش هانا در را با تمام توانش کشید، در با صدای قژ 

 . ها و گلویشان فرو رفت لند شد و در چشم ها پشت این در بوده به هوا بآمد سالخاکی که به نظر می 

 . همه به سرفه افتادند و سعی کردند با دست گرد و خاک را از خود دور کنند

 . هایش بیرون کند، دیدش تار بودآوا چند بار پلک زد تا خاک را از چشم

 . برده بود   چه که پشت در بود را پنهان کرده و در خود فروای هرآن قدر زیاد بود که مانند مه خاک آن 

 : دار شده بود گفتاویریال با صدایی که از سرفه زیاد خش 

 ؟ بریم داخل -

آوا به اندرو نگاه کرد که به دقت به درون مه تشکیل شده از خاک خیره شده بود و سعی داشت داخلش  

 . هایش را باز کرد و برای او سری تکان دادرا ببیند، وقتی متوجه نگاه او شد اخم 

 : ها برگشت و گفته آوا به طرف بچ 

 . بریم -

 . و اولین قدم را به سمت در مخفی کتابخانه گذاشت

گرد و خاک را با دست کنار زد تا دیدش به کتابخانه بهتر شود، وارد کتابخانه شد و به فضای آن چشم  

های پوسیده آن  ای قدیمی با کلی تار عنکبوت و کتاب کرد کتابخانه دوخت، قبل از ورودش فکر می 

 .کرد ی تصوراتش فرق می جا با همه است؛ اما این  پشت

و وارنگ در طبقات   هایی رنگ های مدرن بود که کتاب های زیبا با تراشکاری کتابخانه اصلی پر از قفسه 

هایشان خودنمایی  ها و مخصوصاً عنوان ها چیده شده بودند و هر کدامشان با آن جلدها و رنگآن 

 .کردندمی 

جا را ببیند،  گرداند تا خوب همه گذشت و تند تند سرش را به همه طرف می می ها آوا از بین قفسه 

 . های دوستانش را هم پشت سرش بشنودتوانست صدای قدم می 

های قفسه در بین قفسات چیده شده بودند،  هایی بود که با همان طرحکتابخانه پر از میزها و صندلی

شت و هانا را دید که در را دوباره بست و پا به کتابخانه  قژ در آهنی دوباره بلند شد، آوا برگ صدای قژ 

 . گذاشت

 : آوریل آرام زمزمه کرد
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جا  جا دوتا نگهبان داره که از این مراقب باشید یکم جلوتر یه در دیگه هست که در ورودیه، اون  -

 . کنندمحافظت می 

 : آوا ایستاد و رو به آوریال آرام گفت 

 ؟ کدوم قفسه باشهدونی ممکنه سند توی آوریال می  -

 : آوریال به دور و اطراف نگاهی کرد و گفت

 . ورتر دیدمشاید توی بخش اسناد مهم باشه، فکرکنم اون قفسه رو اون  -

 : آوا سرش را تکان داد و گفت

 . خیلی خب نشونمون بده -

ٔامور،  ها هم پشت سرش به راه افتادند، از کنار چند قفسه با مضمون تاریخ، آوریال جلو افتاد و بچه 

 . ها و چند قفسه دیگرمأموریت 

 . هوای کتابخانه کمی گرفته و تاریک بود و هنوز بوی خاک در مشامشان باقی مانده بود

 :ـب زمزمه کرد*پیتر زیر لـ

 ! خیلی خوفناکه -

 . میشل با سر تأیید کرد و آب دهانش را قورت داد

ای ایستاد و با چشمان گشاد  ن جلوی قفسه رفت تا قفسه مورد نظر را پیدا کند؛ اما ناگهاآوریل راه می 

 . و پاهایش نامحسوس شروع به لرزیدن کردند شده به آن زل زد، دست 

 : آوا با نگرانی به سمتش رفت و صدایش کرد

 ؟ آوریال -

 .اما او جوابی نداد و انگار در دنیایی دیگر غرق شده بود

 . بود آوا به اسم قفسه نگاه کرد که با این مضمون 

 ” پرونده مأموران“

 : آوا اخمی کرد و دوباره اسمش را صدا کرد

 ؟ خوبی ؟آوریال -

آوریل کنارشان آمد و دستش را محکم روی شانه آوریال گذاشت و با صدای بلندی که آوا ترسید نکند  

 : لو بروند، گفت

 ! آوریال -
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 : ، تته پته کنان گفتآوریل لرزید و سریع برگشت

 .دونمنمی  ...من نمی ...م -

 . دفعه ساکت شد و دهانش را بستیک 

 : آوا با تعجب و سردرگمی پرسید

 ؟چیزی شده ؟حالت خوبه -

 .ای که رو به آن خشک شده بود اشاره کرد و به قفسه 

 . اش کرد آوریال ناخودآگاه به سمت هانا برگشت و نگاهی ترسان حواله 

 .کردنده آوریال خیره شد، انگار چشمانشان با هم ارتباط برقرار می هانا با جدیت ب 

ـب  *افتاد تا برود سرش را تکان داد و زیر لـطور که به راه می آوریل سریع چشم از او گرفت و همان 

 : زمزمه کرد

 ! نه، نه ...نه، نه -

 . شک به هانا خیره شد آوا به مسیری که آوریال از آن رفت نگاه کرد و بعد سرش را برگرداند و با

کرد با نگاه او چشم برگرداند و سرش را باال آورد و با  هانا که داشت مسیر رفتن آوریال را نگاه می 

جدیت به چشمانش زل زد، با چند قدم نزدیکش شد و بعد صورتش را نزدیک آورد و پوزخندی  

 . ای به او رد شد و رفتتحویلش داد و با تنه 

و سریع تعادلش را حفظ کرد، نفسی عمیق از روی عصبانیت کشید و آرام زیر  تلو خورد آوا کمی تلو 

 : ـب غرید*لـ

 . برین دنبال قفسه -

ها دور زد و به دل تاریکی کتابخانه فرو رفت، با چشمانش همه  و بدون نگاه کردن به باقی بچه 

 . گشتود می ای که آوریال نام برده ب کرد و به دنبال قفسه ها را نگاه می های قفسه عنوان 

 . ذهنش به دو بخش تقسیم شده بود که هر کدام درگیر مسئله متفاوتی بودند

بسیار مهم   G.L رسید برای گروهقسمتی از مغزش به شدت به دنبال قفسه و سندی بود که به نظر می 

 . بودند ها را وارد همچنین جای وحشتناکی کرده است و به خاطر همین آن 

غولِ رفتارهای عجیب آوریال و پریشانی امروز صبحش بود، به نظر  اما قسمت دیگر مغزش هم مش

گذاشت؛ اما آوا  کس درمیان نمی برد و باز با این حال آن را با هیچ ای رنج می رسید به شدت از مسئله می 

کرد یک سر این قضیه به هانا هم مربوط میشد، او کسی بود که رفتارهایش از همان اول هم  حس می 
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بینی بود و تا همین حاال هم آوا مطمئن بود خیلی چیزها هست که در مورد او  ل پیش عجیب و غیرقاب

هم اطالعات دقیقی از زندگی و   G.L اش در پایگاهپنهان است، حتی شک داشت در پرونده کارآموزی 

 .گذشته او وجود داشته باشد

 . در این لحظه خالی کند ای ایستاد و به آن تکیه کرد تا ذهنش را از هر افکار نامربوط کنار قفسه 

خواست در دنیای  اش کشاند، دلش می چشمانش را بست و بوی خاک زمین را استشمام کرد و به بینی 

برهم را فراموش کند، گاهی اوقات با خودش   و خودش غرق شود و تمام این لحظات و فکرهای درهم

نا میشد، چه میشد اگر همگی در  کرد چه میشد اگر در مکان و جایگاه دیگری با دوستانش آشمی  فکر 

 ؟ برندگذراندند و از دوستی با هم لذت می فضایی امن در کنار هم خوش می 

 : گفت صدای میشل رشته افکارش را پاره کرد که با ذوق می

 ! پیداش کردم، قفسه رو پیدا کردم -

های  ایی و دوستی جا برده بود، جایی امن و زیبا و سرشار از زیبذهنش او را به جایی بیرون از این

جا بودند و فعالً هیچ راه برگشتی  ها این شد از لحظه فرار کرد، آن فراموش نشدنی؛ اما هیچ وقت نمی 

 . نداشتند

اش را از قفسه برداشت و از درز کوچکی که بین قفسات به وجود آمده بود به میشل نگاه کرد که با تکیه 

ن جمع شده بودند و هرکدام سعی داشتند سند را پیدا  ها به دور آکرد و بچه هیجان به قفسه اشاره می 

 . کنند

 . عقب رفت و پا تند کرد، قفسات را دور زد تا به دوستانش بپیوندد

به اندرو نگاه کرد و اندرو به عنوان قفسه اشاره کرد، ناخودآگاه چشمش به سمت آن سوق برداشت و  

 . عنوان را در ذهنش مرور کرد

 ”قفسه اسناد مهم“

ها نگاهی به  الی آن قراری سعی کرد از البه ها که به دنبال سند بودند خیره شد و با بی به بچه با جدیت  

های اسناد را گرفته بودند و هر کدام به  ها جلوی عنوان اسنادها بیندازد؛ اما بی فایده بود چون همگی آن 

 . گشتنددنبال سند می 

ای تجوی خود بپردازند، امیدوار بود به نتیجه ها به جس آوا ناامید شد و عقب کشید و اجازه داد بچه 

 . برسند و هرچه زودتر سند را پیدا کنند و از کتابخانه خاک گرفته بیرون بروند

کرد، آوریال هم کنار اندرو  ها را نگاه می جوش بچه و هانا کنار قفسه دست به سینه ایستاده بود و جنب 
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دند، جیمز و اویریال هم در کنار هم روی دوپا به زمین  کرها را دنبال می ایستاده و هردو با دست عنوان

 .کردندکردند سند را هم جستجو می پچ می طور که باهم پچ نشسته بودند و همان 

 . ها هم کمکی کنند پیچیدند تا آن اریک، واران و میشل هم درهم می 

های  ی از درون تاریکی ها خیره شده بود که ناگهان حس کرد صدایداد و به آن آوا پاهایش را تکان می 

 . کتابخانه شنیده، چشم تیز کرد تا منبعش را پیدا کند؛ اما چیزی ندید

که بفهمد چند قدم از دوستانش دور شده بود،  با تردید به تاریکی زل زد و با شک رو برگرداند، بی آن 

 : سریع برگشت و به اندرو گفت

 ؟ چی شد -

 : اندرو سرش را با کالفگی تکان داد و گفت

قدر سند و کتاب داره که فکر نکنم تا االن نصفش رو هم بررسی کرده باشیم؛ ولی نگران  جا این این  -

 .کنیمنباش بالخره پیداش می 

جا شنیده بود زل زد، اصالً  آوا سرش را تکان داد و دوباره عقب رفت و به نقطه تاریکی که صدا را از آن 

 .شدتر و بی قرارتر از قبل می خوبی نداشت و هر لحظه نگران  حس

 : غر کنان گفتمیشل غر 

 ! ؟ذاشتنشتری می شد یه جای مشخص نمی  ؟جا هستقدر سند این چرا این  -

 : طور که چشمش به قفسه بود گفت اریک همان 

 ! ز و کم غرغر کنیکم عقلت رو به کار بندا  ؟چرا باید سند به این مهمی رو جلو دست بزارن آخه  -

 . ای درهم به قفسه چشم غره رفت میشل با بدخلقی از او رو برگرداند و با قیافه 

ها جلوی قفسه را گرفته بودند و راهی برای او  آوا به طرفشان رفت تا خودش دست به کار شود؛ اما بچه 

 : نمانده بود، با اشاره به پیتر گفت

 .وربرو اون  -

رفت و به میز پشت سرش برخورد کرد که باعث شد چراغ روی میز،  پیتر کمی هول شد و عقب عقب 

 . روی زمین بیفتد و تیکه تیکه شود

صدای خرد شدن شیشه همه را هراسان کرد، پیتر هم که از این خرابکاری ترسیده بود عقب عقب رفت  

به سرفه   و به قفسه برخورد و چند کتاب سنگین را به زمین انداخت، خاک به هوا بلند شد و همه را

 .انداخت
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 . افتندقدر سر و صدا تولید کرده بودند که آوا مطمئن بود گیر می آن 

 : ناگهان صدایی داد زد

 ؟ جاستکی اون  -

 : آوا با چشمانی گرد شده رو به دوستانش برگشت و با ترس گفت

 ! ساکت باشین، ساکت باشین -

 . ظه آماده دویدن شدنددر سینه حبس کردند و هر لح هایشان راهمگی با بهت و ترس نفس 

 : صدای باز شدن در به گوش رسید و بعد همان فرد دوباره گفت 

 . خودت رو نشون بده ؟جاستگفتم کی اون  -

 . هایش به جوش آمدضربان قلبش ناگهان باال رفت و جریان آدرنالین در رگ

ـ   : ـب زد*جیمز هراسان بلند شد و ل

 . پیدا کردم  -

 . زدند، سند مورد نظرشان بودهمه به چیزی که در دست داشت زل 

 : وار گفت آوا آب دهانش را قورت داد و زمزمه 

 ! عجله کنید -

داشتند تا هر چه زودتر از در مخفی کتابخانه  های سریع و بی صدا برمی ها با اضطراب قدم همه بچه 

 . بیرون بزنند

شنیدند و ترسشان  می  شد راتر می ها نزدیک داشت و هر لحظه به آن صدای پایی را که سریع قدم برمی 

 .شدتر می بیش 

 ! هابیاین بیرون موش  -

ها بود را دید و با  تر کرد و به پشت سرش نگاه کرد، سایه مردی که به دنبال آن آوا سرعتش را بیش 

 . دست جلوی دهانش را پوشاند

کرد که   آوریال سریع به طرف در دوید و با تمام زوری که داشت آن را باز کرد و با دست سریع اشاره

 . رفتند شدند و بیرون می ها دوان دوان خارج می بیرون بروند، بچه 

 . آوا آخرین نفر با آوریال خارج شد و کمک کرد که دوباره در را ببندد

 . در که بسته شد روی دو زانو خم شد و نفس نفس زد، خطر از بیخ گوششان رد شده بود

 : ید گفتلرز اویریال که به شدت از هیجان چند لحظه قبل می 
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تر مشکوک  باید سریع بریم، باید بریم و عالمت بدیم تا زودتر از این پایگاه بزنیم بیرون، حاال بیش  -

 . میشن 

 : هانا گفت 

 . من میرم و عالمت میدم، شماها هم منتظرم باشین -

 : آوریال سریع گفت

 . من هم میام -

 : آوا چند قدم جلو رفت و گفت

 . طور من و همین  -

 : هایش را در حدقه گرداند و گفتهانا چشم

 . کار یک نفر هم کافیه، الزم نیست شماها دنبالم بیاین برای این  -

 : آوریال سرش را تکان داد و مخالفت کرد 

 . نه من اجازه نمیدم تنها بری -

 : هانا با عصبانیت گفت

 . تونم انجامش بدمام، خودم می مگه من بچه  -

 : باال بگیرد گفتکه بحثشان آوا قبل از این 

 . دونیم تو تنهایی از پسش برمیای؛ ولی بهتره ما هم کنارت باشیم هانا ما می  -

 : اندرو با نگرانی گفت 

 ؟ خوای بریولی خیلی خطرناکه مطمئنی می  -

 : آوا رو به او برگشت و لبخند زد و گفت

 ! شما هم یه جا پنهان بشین تا ما برگردیم  .نگران نباش مشکلی پیش نمیاد -

ها  هایی که از نگرانی و ترس درهم رفته بود به آن ها هم با چهره ما اندرو هنوز نگران بود، باقی بچه ا

 . کردندنگاه می 

 : اندرو گفت

 . پس مراقب خودت باش -

 : آوا لبخند کمرنگی زد و گفت

 . شما هم مراقب خودتون باشید -
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 : بود گفت ها سر تکان دادند و اویریال با چشمانی که از اشک خیس شدهبچه 

 . منتظرتونیم -

 : ـب داشت سرش را تکان داد و رو به آوریال و هانا کرد و گفت*طور که لبخند به لـآوا همان 

 ! بریم -

 . های آرام به راه افتادآوریال تأیید کرد و هانا هم سریع رو برگرداند و با قدم

 . آوا بار آخر به دوستانش نگاه کرد و بعد به دنبال آن دو رفت

 *** 

 تله مرگ  : دهمهف  فصل

اویریال با اضطراب مدام   .جا فعالً تنها جای امن بودها کنار در مخفی کتابخانه باقی ماندند؛ چون آن بچه 

 . جویدهایش را می قدم میزد و ناخن 

 . کرداندرو سند را در دست گرفته بود و به اویریال نگاه می 

قراری او را دید بلند شد و به طرفش  ز که بی آمد؛ اما از دست جیمز چرا، جیم کاری از دست او برنمی

 : رفت و گفت

 . ریم بیرونجا می گردن و بعد همگی از این اویریال آروم باش، مطمئنم اونا سالم برمی  -

 : اویریال سرش را تکان داد و گفت

 . یه حس دلشوره افتاده به جونم، مطمئنم قراره یه اتفاقی بیفته -

ده بود، سند از دستش به زمین افتاد و چند برگش درآمد، خم شد تا  ها پرت شاندرو که حواسش به آن 

 . ها را جمع کند آن 

 : جیمز با آرامش گفت

 . قدر خودت رو با این فکرها اذیت نکن نه اویریال قرار نیست اتفاقی بیفته این  -

 : اویریال از فرط نگرانی زیاد، عصبی شده بود

دونم یا شاید قراره بیفته؛ ولی مطمئنم یه  تفاقی افتاده، نمی انگار یه ا ...نه جیمز متوجه نیستی انگار -

 . چیزی درست نیست 

خواست کاغذها را سر جایشان بگذارد که  اندرو کاغذها را از روی زمین جمع کرد و دوباره بلند شد، می 

دفعه مکث کرد، به کاغذی که در دست داشت خیره شد و با تعجب پشت و رویش کرد؛ اما برگه  یک 
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 ! ای بوداز هر کلمه خالی 

ها خالی بودند، خیره به کاغذها مانده بود  سریع سند را باز کرد و کاغذها را تند تند ورق زد؛ اما همه آن 

 . کار کنددانست چه و نمی

 : سریع سند را بست و جلد رویش را آورد که با مهر و امضاء نوشته شده بود

 ” سند اطالعات“

ای مکث کرد و بعد  شصتش را روی اثر مهر کشید، لحظه  اش شد، انگشت چند لحظه با شک خیره 

 . دستش را برداشت و به جوهر مهر که روی جلد سند پخش شده بود خیره شد

 : جیمز هنوز در تالش بود اویریال را آرام کند

 .  ...نه اویریال گفتم که نگران -

 : طور که به سند و جوهر پخش شده خیره شده بود گفتاندرو حرفش را قطع کرد و همان 

 . نه اویریال درست میگه  -

 : جیمز سریع رو به او برگشت و با تعجب گفت 

 ؟ چی -

 . ها جوابی بدهدها همگی با تعجب و نگرانی به اندرو نگاه کردند و منتظر ماندند به آن بچه 

 : اش نگاه کرد و گفتده اندرو به انگشت شصت رنگی ش

 ! سند جعلیه -

 : اویریال با ترس پرسید

 ؟ منظورت چیه -

 : جا رد شده بودند نگاه کرد و گفتکشید و به دور دست جایی که آوا و بقیه از آن  اندرو نفس لرزانی

 ! یعنی ما گول خوردیم -

 . داشتندداشتند و دور و اطراف را زیر نظر آوا، آوریال و هانا به سرعت قدم برمی 

و   آوا حس بدی داشت؛ اما این احساسات برایش طبیعی شده بود، محوطه به طرز عجیبی خلوت و سوت 

ای هم پر نمیزد، سکوت وهم آوری کل محوطه را در  وزید و حتی پرندهکور بود، هیچ بادی نمی 

ان سه نفر  کرد خودش برگرفته بود، انگار زمان را متوقف کرده بودند چون تنها چیزی که حرکت می 

 . بودند

 : دانست، به آوریال نزدیک شد و پرسیداین حس و حال برایش عجیب بود و دلیلش را نمی 
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 ؟ به نظرت یه چیزی عجیب نیست -

 : آوریال به اطراف نگاهی کرد و گفت

 ؟ نه مثالً چی -

 : خواست از حس عجیبی که داشت بگوید؛ اما پشیمان شد و گفت آوا می 

 . هیچی  -

برگشت، آوریال چند دقیقه نگاهش کرد و به حرفش فکر کرد؛ اما سرش را تکان   و دوباره سرجایش 

 .داد و حواسش را به راهش داد

ها بود و هنوز با  رفت و آوریال هم تقریباً کنارش، آوا هم پشت سر آن هانا جلوتر از همه راه می 

 . کرداحساساتش دست و پنجه نرم می 

تر به دنبال خطر احتمالی بگردد،  برود و چشمانش بیش  سکوت پایگاه باعث شده بود ضربانش باال 

ها و در رفتن از ذهنش مغشوش بود، پس از آن صدایی که تولید کرده بودند و بعد فرارشان از کالس 

یعنی حاال همگی   ؟دست یکی از مأمورین آن هم در کتابخانه اصلی هیچ کس را مشکوک نکرده بود

 ! ؟اتفاقات اخیر نداشتها بودند و هیچ کس خبری از سرکالس 

 : کم داشت مشکوک میشد، هانا ایستاد و گفتکم

 . وایستین -

 : ناگهان همه سواالتش به یک باره پرید و با تعجب از هانا پرسید 

 ؟چی شده -

 : ها نگاه کرد و گفت هانا به هردوی آن 

 . جا صبر کنید تا برگردمچند لحظه این  -

زده کمی عقب رفت؛ اما سریع خودش را جمع و جور  بهت آوریال چند قدم به طرفش برداشت که هانا 

 . کرد

 ؟ خوای بری هاناکجا می  -

 : هانا آب دهانش را قورت داد و گفت

 . گردمبرمی  -

 . خواهد بکند، دور شدرود و چه می که کسی فرصت کند بپرسد کجا می و قبل از این 

از آن رفت، برگرداند و چند قدمی از  آوریال به نظر ناراحت و نگران بود، رویش را از مسیری که هانا 
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 . آوا فاصله گرفت

ها بودند انگار با  دید درختان و سالن آوا با استرس اطراف را از نظر گذراند؛ اما تنها چیزی که می 

 . جادویی تمام افراد پایگاه را غیب کرده بودند

ان شد و دوباره سرش را  دهان باز کرد که چیزی بگوید؛ اما پشیم  .آوریال برگشت و به آوا چشم دوخت 

شد، آوا با شک به او خیره  جا می خورد و مدام جابه پایین انداخت، مردمک چشمانش به شدت تکان می 

کند؛ با تردید  خواهد بگوید؛ ولی خودش را از گفتنش منع می کرد آوریال چیز مهمی را می شد، حس می 

 . ت او حاال در این وضعیت کجا گذاشته و رفته دانسنمی . از او رو برگرداند و با دلشوره منتظر هانا شد

 : هایی سریع به طرفش آمد و با لحنی ملتمس گفت آوریال که طاقتش تمام شده بود با قدم 

 . آوا یه چیزی رو باید بهت بگم -

 : حس پشیمانی در چشمانش موج میزد، آوا با تعجب گفت

 ؟چی شده -

 : کنان گفتمن آوریال آب دهانش را قورت داد و من 

 . گفتمها باید بهت می من، آوا متأسفم زودتر از این  ... من ... دونیمی  -

 : آوا نگران شد و گفت

 ؟ چی شده آوریال -

 .مانداش باال و پایین میشد و نگاه لرزانش یک لحظه ثابت نمی آوریال از اضطراب زیاد سینه 

 . دونم چطور شد، اصالً نفهمیدمولی نمی ...ولی ... من خودمم تازه فهمیدم آوا -

هایش درست  آوا حاال واقعاً ترسیده بود و مطمئن بود اتفاق بدی افتاده، یک لحظه حس کرد تمام حدس 

 :بوده، با صدایی لرزان گفت 

 !؟گفتی آوریال چی رو باید زودتر می  ؟ چی رو فهمیدی -

توانست بزند دارد خرد  رسید زیر بار حرفی که نمی روحی بدی بود و به نظر می  آوریال در شرایط 

 . شودمی 

 .  ...من  ...آوا من -

 : مکث کرد و بعد با التماس و پشیمانی گفت 

 !من فهمیدم جاسوس کیه  -

  ناگهان شوکی به آوا وارد شد، توقع هر حرفی را از زبان آوریال داشت؛ اما این را نه، ذهنش قفل کرد و
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 : تته پته کنان پرسید

 ؟ کیه ...ک  ...اون -

های  ـب *خواهد جواب این سوال را بداند یا نه؛ اما با چشمانی گشاد چشم به لـدانست دلش می نمی

 . آوریال دوخته بود 

آوریال که تحت فشار بود دهان باز کرد که جوابش را بدهد؛ اما جز صداهایی نامفهوم حرف دیگری  

 . بیرون نیامد

 : ایی از پشت سرشان گفتناگهان صد

 ! اون منم -

 ! ای را به سمتشان نشانه گرفتهزده برگشتند و هانا را دیدند که اسلحه هردو شوک 

شناسی و او به رویت اسلحه بکشد، نه تنها وحشت را به جانت  دیدن کسی که او را به عنوان دوستت می 

فقط وحشت کرده بود، زبانش از ترس بند   شکند؛ اما در این لحظه، آوااندازد، بلکه دلت را هم می می 

 . کندها شلیک نمی خواست باور کند که هانا هرگز به آن آمده بود و دلش می 

 : آوریال به لکنت افتاد

 ! ؟ شلیک کنی  ...خوای شنمی ... نمی ...تو که ... هانا ت  ... ها  -

 . هانا پوزخندی وحشتناک زد که لرزه به اندام هردویشان انداخت

قدر راحت قسر در برین؛ ولی نه، خودم  تونید این شماها یه مشت ابلهین که فکر کردین می  ...هااحمق -

 . نشونتون میدم

هایش را از عصبانیت  هانا اسلحه را مستقیم به طرف سر آوا نشانه رفت و چند قدم جلوتر آمد، دندان

 : روی هم سایید و غرید

 . گیرم اول از همه جون تو رو می -

 : غزید که آوریال جیغ زددستش روی ماشه ل

 ! نه هانا وایستا -

 . دستش هنوز روی ماشه بود؛ اما نگاهش به سمت چشمان ملتمس آوریال سوق پیدا کرد و منتظر شد

 : آوریال با چشمانی پر شده از اشک گفت 

های کثیف بکش بیرون، نذار پدر و مادرت ازت ناامید  خودت رو از این بازی   ! هانا هنوز هم دیر نشده -

 . شن ب
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 : تر از قبل شد و فریاد زدهانا با این حرف عصبانی 

 !اسم پدر و مادر من رو نیار -

 . آوریال لرزید و یک قدم به عقب برداشت 

آوا چشمانش روی اسلحه خشک شده بود و ذهنش قفل کرده بود، رعشه به جانش افتاده بود و  

 . توانست درست این لحظات را درک کندنمی

 : چسبید و گفت ترهانا اسلحه را سفت 

 .  ...دونیدشماها هیچ چیزی از من نمی -

 : آوریال حرفش را قطع کرد و گفت

ها  اون  . دونی، تو تمام زندگیت دروغ شنیدی و فریب خوردینه هانا، تو کسی هستی که هیچی نمی  -

 ! کسایی هستن که بهت دروغ گفتن

با جدیت به هانا خیره شده بود و امیدوار بود   .آوریال به پایگاه اشاره کرد و تقریباً جمله آخر را داد زد

 .هایش را باور کندهانا حرف 

چیز جلودارش نبود، اسلحه را سریع به سمت قلب آوریال  کس و هیچ هانا چنان عصبانی بود که هیچ 

 : نشانه رفت و با لرز گفت

 ! دروغ میگی -

 : لرزید، دوباره فریاد زددستش که اسلحه را به دست داشت می 

 میگیآ   دروغ -

 : آوا با ترس دستانش را باال برد و داد زد

 . لطفاً اون اسلحه رو بیار پایین !هانا، آروم باش -

 . درخشید به آوریال زل زده بوداما هانا هیچ توجهی به او نکرد و فقط با چشمانی که از خشم می 

 : آوریال آب دهانش را قورت داد و آرام گفت 

 ! گفتنها تمام مدت داشتن بهت دروغ می اون  .و مادرت رو کشتن ها کسایی هستن که پدر هانا اون  -

 : هانا داد زد

 ! خفه شو ...خفه شو، خفه شو -

 . های آوریال را بشنودخواست حرف عقب عقب رفت و سرش را تکان داد، انگار نمی 

 : آوریال بغض کرده بود و با لرزی که در صدایش مشخص بود گفت
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ها از پدر و  اون  ! هام رو باور کنی، باور کن من کسی نیستم که داره بهت دروغ میگههانا باید حرف  -

 . مادرت سوءاستفاده کردن و بعد کشتنشون

 : کردـب مدام تکرار می*داد و زیر لـ هانا سرش را تکان می 

 . نه، نه، نه  -

 . از تو هم سوءاستفاده کردن -

هانا سرش را باال آورد، چشمانش برق جنون داشت و خون گرفته بود، اسلحه را به طرفش نشانه گرفت  

 : و داد زد

 ! تمومش کن آوریال، تمومش کن -

ای که هر لحظه  هایشان را بفهمد؛ فقط تصویر اسلحه توانست حرف آوا فقط شوک زده شده بود و نمی 

 .دادک نفرشان شلیک کند، در ذهنش حک شده بود و هشدار می ممکن بود به ی

 : سعی کرد هانا را آرام کند

 .  ...هانا، هانا آروم باش، االن عصبی هستی نباید -

 : هانا به سرعت به طرفش برگشت و فریاد زد

 ! تو یکی دیگه هیچی نگو  -

 : آوریال که اشک از صورتش روان شده بود گفت

 . ت کنم، فقط حرفم رو باور کنتونم ثابهانا، من می  -

 . لرزید، زیر چشمی او را نگاه کردهانا که با عصبانیت نفس نفس میزد و تمام بدنش می 

اش را به طرف او گرفت، آوریال تند دستش را باال برد و  آوریال دست در جیبش برد، هانا سریع اسلحه 

 : گفت

 . فقط موبایلمه  -

 . ارتباط برقرار کردن داده بود نشانش داد ها برای ای را که ویلیام به آن و گوشی 

 .  ...بودن؛ ولی  G.L ی سندها عکس گرفتم، هانا پدر و مادر تو جزوی از گروهمن از همه  -

 : هانا داد زد

 . نه -

 : آوریال هم داد زد

 . باید به حرفم گوش کنی هانا -
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 . هانا با عصبانیت عقب رفت، دستش روی ماشه لغزید و تیری شلیک کرد 

 . ست به دستی که آوریال گوشی را در دست داشت برخورد کرد تیر در 

 . آوا جیغ کشید و آوریال روی زمین افتاد و از درد ضجه زد

هانا شوک زده به آوریال خیره شد، انگار خودش هم نفهمیده بود چه کار کرده، کل اجزای صورتش  

پیچید نگاه  ال که درهم می لرزیدند به آوریلرزید، عقب عقب رفت و با چشمانش که در حدقه می می 

 . کرد

 : زمزمه کنان گفت

 ! نه، نه، نه -

  .کرد، نگاه کند توانست به آوریال که کنار پایش داشت از درد ناله می آوا خشک شده بود و حتی نمی

 . هایش زنگ میزدشد و صدای شلیک گلوله در گوش اش از ترس تند تند باال و پایین می سینه 

 .اد و سریع دور زد و دوید هانا آب دهانش را قورت د

 : آوریال با ناله و اشک زمزمه کرد

 . نه هانا، نه -

اش که از آن خون جاری بود  آوا به خودش آمد و روی زمین کنار آوریال زانو زد و به دست تیر خورده 

 : نگاه کرد، بغضش را به زور قورت داد و گفت

 .باید با یه چیزی ببندمش  -

هوش بماند؛ اما درد امانش را بریده بود،  گاه کرد، آوریال زور میزد تا به و دور و اطرافش را بیهوده ن

 . کردندهای خشکش کلمات نامفهومی را ادا می ـب *رنگش سفید شده بود و لـ 

ـب  *تر شد تا دستش را ببندد، آوریال زیر لـای از پایین لباسش را پاره کرد و نزدیک آوا هراسان تکه 

 : گفت

 . چیز رو خراب کردم متأسفم آوا، من همه -

تر از قبل؛ آوا سرش را تکان داد و پارچه را به  شد و هر لحظه صدایش بی جانچشمانش کم فروغ می 

 . دور دست آوریال پیچاند

 . نه آوریال، فعالً چیزی نگو -

 . به محض اتمام کارش پارچه پر از خون شد و حتی از آن هم بیرون زد

 :ناگهان صدایی بلند فریاد زد
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 . شدین، بیاین بیرون ا محاصرهشماه -

همه  دانست چرا از این لرزید که نمی چنان می  .دیگر توان ترسیدن هم نداشت  ! قلبش فرو ریخت

 . شودهوش نمی وحشت بی 

 : سریع به سمت آوریال خیز برداشت و هراسان گفت

 .باید بریم  !بلندشو آوریال  -

 . اما آوریال نای حرکت کردن نداشت و هر لحظه ممکن بود از حال برود 

 : صدا دوباره فریاد زد

 . شیم به زور وارد عمل بشیمبیاین بیرون وگرنه مجبور می  -

 : بار با التماس گفتآوا آب دهانش را قورت داد و این 

 . میریم جا بمونیم می اگه این  ! بلندشو آوریال، بلندشو -

 : ردآوریال زمزمه ک 

 . تونم، تو تنها برومن نمی -

 : کرد سرش را تکان داد و گفت هایی که روی صورتش روان شده و دیدش را تار می آوا با اشک 

 . ریمنه ما با هم می  -

خم شد و دست سالم آوریال را دور گردنش انداخت و هر طور شده بلندش کرد، آوریال با آه و ناله  

بار یکی دیگر از بهترین دوستانش را از دست  م بود نگذارد این گفت که رهایش کند؛ اما آوا مصم می 

 . بدهد

 . صدای تیرها تمام فضا را پر کردند و جنگ دوباره شروع شد

از صدها نفر قربانی داشت و معلوم نبود آیا هیچ کدامشان از این جنگ نابرابرانه و  بار بیش جنگی که این 

 ! ؟وحشتناک، جان سالم به در ببرند یا نه

ان پای
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 سایت رمانیک بازدید فرمایید. برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از 

این   برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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