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 تو صداى

 ميشكند سكوت که دنيایى در

 ندارد جان دیگر باد که شبهایى در

 ؟ کرد زندگى باید چرا

 ... نباشم شاد ميخواهم

 ... بترسند من از ميخواهم

 ... کرد خواهند سكوت برابرم در هم گرگها حتى که منى از

 ... آتش جنس از هستم دخترى من آرى

 ... سوختم آغوشت در مردانه که منى به بنگر و برگرد

 ... زدم دامن هایم ممنوعه به و گذشتم هایت ممنوعه از

 ... ميخيزد دردآلودم سينه از که هایى نفس ميان

 ... شدم آتش تو همانند هم من گفت خواهم

 ... آمد خواهم سوزاندنت براى

 ... کشيد خواهم نفس کشتنت براى و

 ... بترس من از

 ... شدن سوخته نه آموختم سوزاندن تو از که مردى هستم من زیرا

 به ميدادم فحش همش ب*ل زیر بدجور بود گرفته حرصم کردم باز اروم چشامو در زنگ صداى با

 گفت و عقب رفت قدم چند ترس با آیين که کردم باز درو شدت با دره پشت که اونى

 کردم کپ حسابى مرد چته _

 ؟ اومدنه وقت االن اخه _
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 وقتت رس بيام باید شب نصف نكنه وقتشه کى پس صبحه ده ساعت:  گفت ميبست درو حاليكه در

 اتاقت تو پریدم پنجره از جن عين دیدى یهو بيام اینجورى نميدم قول البته

 ؟ ميخورى چيزى حاال خب خيلى:  گفتم و پریدم حرفش بين

 ات عتيقه خرابه این تو ميشه پيدا هم چيزى مگه:  گفت و کرد ولو کاناپه روى خودشو

 ثارن بودم بلد فحش چى هر دلم تو افتادم براه آشپزخونه طرف به و کردم نگاهش سفيه اندر عاقل

 بازداشتگاه تو شب سه ساعت تا الدنگ این بخاطر دیشب اینكه مثل کردم آیين روان و روح

 ميزد حرف خودش با انگار بود فكر غرق نشستم روش روبه کردمو دم چایى یه بودیم

 نكنه دعوتم مهمونيا اینجور دیگه تا بخوره مامانى کتک یه و کنم پيدا خرو کله شایان این باید _

 مهمونى بيام تو با من دیگه عمرا _

 ميزنم فكر دارم نميبينى شى کور:  گفت و رفت بهم اى غره چشم اومد در فكر از

 حاال ميزدى فكرى چه _

 پسره اون گوش پيچوندن نفره دو نقشه _

 ندارم هم رو بازداشگاه اون به رفتن دوباره حوصله دارم کار کلى من جونم نه _

 ؟ بياد سرم بالیى یه نميگى ؟ غيرت بى برم تنها من ميخواى بزنن گندت اه _

 حقته _

 بيریخت _

 رفك این به نبودم اطرافم متوجه اصال و بودم خواب گيج هنوزم گرفتم چایيمو و ندادم جوابشو

 من هکل بوده بازداشت تو بزرگش پسر شده دار خبر االن تا مطمئنم بدم چى بابارو جواب ميكردم

 يزدمم غلط فكرا همين تو ؟ برد مارو که کرد اى فایده چه شایان نميدونم وسط این رفت باد بر که

 از رت داغ که آیين به کردم داغ حسابى گردنم پشت نشست سرعت اکثر حد با دست کف یه که

 بينممي بعد ميزنم فک دارم ساعته دو حسابى مرد:  گفت و نداد فرصتى کردم نگاه برزخى بود من

 حرفاى فک تو تا کنم تكرار حرفامو دوباره عمرا ندارى فرقى هيچ کنارته که بالشتى با جنابعالى که

 بمونى مامانيم
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 اسهو شدم پا سحر کله باش منو گيج الدنگ مرتيكه:  گفت ميكرد غرغر ب*ل زیر حاليكه در بعد

 بگيره منو چشش کنم دلبرى کردم ارایش این

 ينع که هميشه کنم ذوق بزار بخند اره:  گفت ترى بلند صداى با و شد تر کفرى که گرفت خندم

 دهنت سقف به چسبيده نيشت زهرمار برج

 عشقوليم کفش همين با بشنوم جيكتو صداى دیگه بار یه امير:  گفت تحدید با که خندیدم بلندتر

 بشى اسفالت دهنت سقف تو ميزنم

 ؟ گفتى چى حاال خب:  گفتم اى سرفه تک با بود عصبانى واقعا انگار خوردم خندمو

 ذاشتگ چایيشو شد نرم خورده یه شد شل نيشم که رفت بهم اى غره چشم و کشيد سر چایيشو

 گذشتم گناهت از شاید شاید ببوسى دستمو اگه:  گفت و جلو آورد دستشو ميز روى

 ببينم خوابمو ادامه رفتم من نگو بگى نميخواى مسخره:  گفتم و زدم پس دستشو

 ادهب بر زندگيم ميگم دارم چى ببين بتمرگ داداش جون:  گفت و گرفت بازومو پرید مبل روى از

 يرام ميدونى:  گفت مظلوم که کردم نگاهش تعجب با و باال پرید ابروهام جفت دو جدیش لحن از

 کرد ماليش ماست ميشه تو بودن با فقط که کردم یكارى

 شيدمک موهام بين دستى کالفه شد سرگرم چایيش با دوباره رفت و زد لبخندى که شد ریز چشام

 حویلمت ژکوند لبخند اومدى اینجا کنم درستش برم که خوردى چيزى چه بگو بكن جون دِ:  گفتم و

 ؟ بدى

 روى زخم چسب تازه کشيد ليوان دهانه دور انگشتشو و گذاشت پاش روي پاشو خونسرد

 بود پوکيده تقریبا دیدم انگشتشو

 که زخمه چسب این حكمت موندم من نميارن در ماه سه تا رو شده عمل دماغ رو چسب مردم _

 ؟ چيه چسبيده این انگشت رو ساله یه

 گفت ميكرد نگاه راستشو و چپ حاليكه همون تو کند رو چسبه و خندید

 المصب نميده بله اما شدم عاشقش و کردم عادت بهش _
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 کرد جور و جمع خودشو که صورتش به زدم زل و نشستم روش روبه گرفت خندم جدیش لحن از

 ودموپ و تار داره اینكه حس بزنه زل بهم که هرکى ميدونى خودت امير نكن نگام اینجورى:  گفت و

 ميده دست بهم ميبينه

 ؟ شدى من دامن به دست باز که کردى چيكار بزغاله بگو پرت و چرت کم _

 عشقم باش آرام _

 بزنى حرف نميخواى تو انگار نه _

 گفت عجله با که شدم بلند

 ميگم باشه باشه بشين بشين _

 ات چند با داشتم کالس دانشگاه رفتم امروز:  گفت و داد بيرون صدا با نفسشو که نشستم

 نميدونم من بدم درس بهشون ميگيرم که حقوقى بخاطر بودم مجبور منتها احمق دانشجوى

 خوندم ارواسم نشستم کالس سر ؟ بود چى بگيرم زبان دیپلم فوق کرد مجبورم بابام اینكه حكمت

 نه نه ؟ بود چلپاسه کنم فكر نه بود جنازه اسمش نميدونم که دختره یه یهو که کردم شروع درسو و

 خب اسمشو کن ول _

 انشای روى دلم صبح از منم پروند شوخى به چيزى یه و کرد گل خوشمزگيش دیگه همين خب _

 تردخ ؟ بود کى دختر جنازه این نگو حاال کردم بيرونش کالس از گرفت جو کرد داغ ام کله بود پر

 تاداىاس ما فرهمند آقاي گفت اول همون نكرد نامردى باباشم چغلى رفت یكراست دانشگاه رئيس

 مرخصين وقتى چند تا شما نداریم نياز وارد تازه استاد به فعال داریم زیاد خوب و کارکشته

 ؟ بكنم ميتونم چيكار من خب_

 بگيریم شدنمو اخراج جشن هم با بگير سنگک نون تا دو کوچه سر بپر _

 آیين شى الل _

 زنمب ماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل اونكه کنه ردیف برام یكارى بگو بابات اون به برو بكن جون خب _

 بندازه راه کارمو راحت خيلى ميتونه نفوذیه با مرد نداره تخته با فرقى که مخت به
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 وشگ حرفم به عمرا شيشه تو ميكنه خونمو برم که االن کردیم دیشب که شاهكارى با گمشو _

 کنه

 این لک تو دارم من رفيقه اینم بيا:  گفت و پاش به زد پيرزنا این عين دستشو و زمين رو نشست

 کمک یه حتى نميرسه گوشش به صدام ميزنم عر هرچي که دارم خرو کله یه همين فقط دنيا

 نمياد در پودش و تار بين از هم حسابى و درست

 دنبالش نرم ميخورم قسم بزنى عر دیگه ثانيه یه اگه دهه _

 و ميخوند برام صبح تا نميكردم قبول اگه االن آیين این دست از زد زل بهم مظلوم و شد ساکت

 من ضعف نقطه این از هم هميشه ميره در واسش جونم که نميشم این منكر پاش روى ميزد

 اب که روشن موهاى سفيد پوست کردم نگاهش دقيق کارهاش دادن انجام براى ميكرد استفاده

 امالک چهره یه با پسر یه ميكرد فكر ميكرد نگاهش پشت از هرکى ميزد ذوق تو سياهش چشماى

 ودمب گوشت تيكه این وابسته عجيب من و ميكردن کپ ميكردن نگاش رو در رو وقتى اما غربيه

 ميگرفت اسون و شوخى مشكالتو همه و ميخندید فقط ها موقعيت همه تو که

 ؟ شدم واقع پسند مورد _

 ؟ هان:  گفتم گيج

 ميكنى حس چيزایى یه نشو غرق من پول و تار تو گفتم چقدر سرت به خاک _

 مسخره _

 ..بگ منم خوبه زردک نمياد خوشم کلمه از که ميدونى سام _

 پر توپ یه با بابا احتماال خونه ميرم دارم من:  گفتم ميشدم بلند حاليكه در و پریدمو حرفش بين

 کنم پيدا شایانو اون ميتونى ببين برو هم تو منتظرمه

 دنبالش برى نميخواى گفتم که تو شد چي _

 رسيده بهش برده بابام پيش منو ابروى اینكه از نفعى چه بدونم باید شد عوض نظرم _

 نره یادت منو کار باشه _

 ميكنم ردیف االن اونو نه _
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 نبرم ابروتو امسالت تولد ميدم قول مادر ریشت قربون _

 يشپ یكسال به برگشت اتوماتيک مغزم دستشویى رفت و خندید که رفتم بهش اى غره چشم

 وادميخ بال و اال بود کرده پيله هم آیين این گرفتم مفصل جشن یه و بودن دعوت همه بود تولدم

 فتهر ابله نخورد کسى خودش از غير اما خرید اون کيكو و دادم رضایت باالخره بگيره خودش کيكو

 زمعزی سام)  بود نوشته پایينشم بود مدفوع یه شكل وسطش که بود داده قلب عكس یه بود

 بابام از گرفتم توبيخى کلى کار این بخاطر(  آوردمش برات هستى وسطى این عاشق ميدونم

******************** 

 اسم هيچوقت حاال تا که من بزرگ پسر ، من پسر ؟ کشيدم خجالت چقدر ميدونى تو اصال _

 شده باز زندان به پاش نشنيده زندانو

 مشروب حتى نيست ممنوع توش هيچى که مهمونيه یه اون نميدونستم من نبود من تقصير بابا _

 کنن جمع همرو و بریزن پليسا شب نصف قراره نميدونستم

 شونيتپي رو بيگناه چه باشى گناهكار چه تو شد دار لكه من اسم صورت هر در امير نميكنه فرقى _

 تو با کنم چيكار من اخه دار سابقه نوشتن

 بلند وت گور تو از آتيشه هرچي که آیين کنه چيكارت بگم خدا پایين انداختم سرمو کردمو سكوت

 دارم مشكل تا هزار خودم کوفتى مهمونى این به نبر منو گفتم بهش هى ميشه

 ؟ کنم چيكار االن ميگين شده که کاریه پدر _

 نشه تكرار اميدوارم فقط ميكنم پاک گندو این خودم برس کارات به برو نكن کارى فعال _

 پدر بله _

 مرخصى _

 يشدم عصبانى وقتى سياوش واقعا بكشم عميق نفس تونستم تازه و اومدم بيرون کارش اتاق از

 بهامل روى عميقى لبخند دیدنش با افتادم براه سالن طرف به ميرفت یادش کشيدنو نفس آدم

 دشخو به و لرزید تنش که کردم بغلش پشت از ميخوند کتاب و بود نشسته مبل روى نشست

 گفت و زد صورتم به ارومى سيلى ازادش دست با اومد

 نكن کارا این از بگم بار چند منو ترسوندى ؟ تویى باز سام _
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 بار هشتاد روزى من حرکتو این من مادر اخه:  گفتم بودم شده مست وجودش بوى از حاليكه در

 دیگه کن عادت خورده یه ميترسى تو بارشم وهشتاد ميدم انجام

 ترسه نميكنه عادت اصال انسان که چيزى تنها به _

 گينغم بود زده که ظریفى عينک پشت از خاکستریش چشماى نشستم روش روبه زدمو لبخندى

 اب هيچوقت کرد گرم کتابش با سرشو که هم تو رفت اخمام تر تلخ لبخندش و بود هميشه از تر

 ردهک خورد ظرفا توق و تق با اعصابمو و بود آشپزخونه تو که خدمتكارى اون حتي نبود روراست من

 شده چى باز بزنم حدس ميتونستم شد تر شدید اخمم ميدونست مادرمو رازهاى بيشتر من از بود

 ؟ زدى زنگ بهزاد به مامان:  گفتم خوشحالى لحن با و بزنم مصلحتى لبخند کردم سعي

 وله شد مچاله کامال صورتش و رفت گود به زندگى سالها چروک و چين و شد کبود رنگش اني به

 بودو رمن مبل خوشبختانه مبل تو رفتم کله با و خورد ميز گوشه به پام که شدم بلند دستپاچه و

 ماا شد گرم دلم شنيدم رو اى خنده ریز صداى بودم گرفته سرمو گيج که همونطور نشد چيزیم

 نزاشتم شبو کل و کرد باد من کله وقتى ؟ ميخندن من به ریحانه مادمازل:  گفتم و کردم اخم

 بخند بازم بخوابى

 بخوابم خورده یه ميرم من:  گفت هم حال همون در شد بلند و خندید بلندتر

 ؟ بياد بابا بگم:  گفتم شيطنت با

 نكرده الزم خير نه:  گفت و رفت بهم اى غره چشم و کرد اخم

 باشه الزم شاید گفتم _

 اونه ندارم نياز هيچوقت کسيسكه تنها به:  گفت ب*ل زیر و کرد اخم بيشتر

 بيكار هيچوقت روز وقت این عزیزم داره کار:  گفت من مبهوت چهره روبه تر بلند و زد لبخند

 بخير روز ، نيست

 !! رفت و

****************** 

 نمک بازیابى اطالعاتو نميتونستم ميكردم هرکار دادم ماساژ چشامو گذاشتمو کنار تابو ب*ل

 هک رو ساده جاى یه نميتونم اخرشم خوندم تى اى درس اینهمه بود شده خورد خودم از اعصابم
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 تنيس ایرجم عمو از غير کسى ميدونستم کرد پرت حواسمو پرسى احوال بعدم و در صداى کنم

 باهام خدا ى هميشه نداشت منو دیدن چشم هيچوقت چرا نميدونم و ميومد موقع همين هميشه

 انرژى ميبينمش هروقت اساسا باشم مردش کشته منم که نبود هم اینجورى داشت جنگ سر

 از مه هميشه داشت سنى تفاوت باهام سالى شيش پنج یه خرابه کال روزم همون و ميگيرم منفى

 سرمو و بيرون نرم دادم ترجيح!  داشتم فعالى بزرگ مادر عجب بودم متعجب کم تفاوت این

 و شد زده در به اى تقه که بود نشده نيمساعت هنوز بره تا کنم گرم هست که کوفتى هر با همينجا

 که کشيدم عميقى نفس شد ظاهر در درگاه تو ایرج بدترکيب قامت و شد باز اروم من اجازه با

 شنيدم تر نزدیک صداشو

 نميره کتم تو اصال که اومدم من نفهميدى نگو گرام زاده برادر به به _

 تتک تو مفت حرف از غير جنابعالى ميدونم که اونجایى از سالم:  گفتم کردمو نگاهش خونسرد

 بمونم همينجا دادم ترجيح نميره

 ميكنم درک خوب خيلى که رو تو مفت حرفاى خب _

 نميكنه درک حرفامو از خيلى عقلت چون شاید _

 که اى نامه پاکت و نگفت چيزى نداشت همخونى حرصيش لبخند با اصال که شد سرخ صورتش

 حتما!  نداد جوابمو چرا کردم تعجب کوبيد بهم محكم درو و رفت ميز رو انداخت بودو دستش تو

 ردمک پاکت به نگاهى مياد خوشم نفهم این با شدن دهن به دهن از خيلى درک به نداشته حالشو

 مهمون برم وقت بحران این تو بود کم همينم باشه نامه دعوت یه که ميداد نشون اینطور

************************ 

 لبخند و اومد کش دهنش که کردم آیين به نگاهى اینه توى از و کردم محكم کراواتمو حرصى

 زد مایى مرگ مكش

 عوضى...  ميرسم حسابتو مهمونى بعد _

 کرده دیوونه دلمو لوچش چشاى که بشم عشقم قربون:  گفت برميگردوند منو حاليكه در و خندید

 برى من صدقه قربون تو نميخواد اونور برو:  زدم تشر بهش ميزدم پس دستاشو حاليكه در

 بيا خورجين با پاشو اصال لياقت بى فكرتم به بده _
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 ثالم ؟ ميشه بزور رفتنم مهمونى حسابى مرد اخه دادم بيرون عصبى نفسمو بيرون رفت دلخور

 ينآی یاد ، آیين تو دست از واى داشتم امتحان هفته اخر کنم مرور درسامو برم ميخواستم امشب

 اشتنىد دوست مغرور مرد این کنه آشتى باهام حاال حاال نكنم فكر بيرون رفت که اخمى با و افتادم

 ؟ بياى پياده ميخواى اونجا تا مسخره شو سوار آیين:  گفتم و زدمو بوقى کردم ترمز پاش کنار

 نشو مزاحم دادم شوهر من آقا برو:  گفت و داد قدمهاش به تابى و پيچ ناز با

 ندارم حوصله شو سوار بگيرم عقب دنده دیگه عمرا رفتم آیين _

 عين وربدج بود گرفته خندم بشم عصبانى اینكه بجاى بخشيد سرعت قدمهاش به و نگفت چيزى

 ماخ با که شد تر بلند خندم ميرفت راه مانكنى و ناز با شلوارش و کت اون با ميكرد ناز دخترا

 الهى شى کور زدى؟ زل من به تو باز مرض:  گفت و برگشت بيشترى

 حرص زهبام خيلى چون ميگرفت خندم بود عصبانى وقتى هميشه شد تر کفرى که خندیدم بلندتر

 منيست آیين حلقت تو نكردم کفشم همين اگه:  گفت مياورد در کفششو حاليكه در ميخورد

 شد دیرمون شو سوار بيا اومد یادم جک یه که نخندیدم تو به من باشه باشه _

 ایش _

 چون نخندم داشتم نگه محكم خودمو نشست سينه به دست و کوبيد بهم درو و شد سوار اومد

 . نبودم امان در خرکيش خشم از دیگه اینبار

 اونجارو سام هى _

 دامان نازک دخترى جلب نظرم اما و بود دور کردم نگاه ميكرد اشاره که جایى به نامحسوس طور به

 و اه شونه روى صاف رنگشو طالیى بلند موهاى نداره سنى ميشد معلوم پشت از شد ظریفى و

 ابى دهسا تونيک ميكرد جدا مهمونى این زنهاى بقيه از اونو که چيزى تنها اما بود کرده رها پشتش

 تو خموا سوخت پهلوم که ببينم صورتشو تا برگردن بودم منتظر بود ایش سرمه شلوار با رنگش

 شنيدم گوشم کنار رو آیين صداى که کردم خفه گلوم

 ؟ چرون چشم اینقدر هم شوهر نكردم کورت تا پایين بنداز ميشم غيرتى دارم _

 ناولي شد چشمم تو چشم و برگشت دختره یهو که زدم لبخند انداخت خنده به منو جدیش لحن

 ىا قلوه لبهایى و ساده دماغ بود رنگش پر آبى درشت چشماى کرد خودش جلب نظرمو که چيزى
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 غرغر با جوون مرد گرفت و بود جوون مرد یه که کناریش بازوى و زد برق چشماش دیدنم با

 دست و زد برق چشاش شد جلب من به جوون مرد نگاه کرد اشاره من به دختره که کرد نگاهش

 قطب آیين ارنج!  ميشناخت منو دختره انگار بودم کرده تعجب اومدن طرفم به و گرفت رو دختره

 ؟ زدى گندى چه باز:  گفت و رفت فرو پهلوم تو معمول

 تر واضح رسيدن بهم پسر و دختر اون بزنم حرفى اینكه از قبل رفتمو بهش اى غره چشم

 شرقى کامال اى چهره که پسره برعكس!  باشه ایران مال نميومد اصال دختره کردم نگاهشون

 هستن آتشفام دوستام از یكى هم ایشون هستم نيک من سالم:  گفت و زد لبخندى داشت

 وسرش زد خجولى لبخند که دادم تكون سرى آتشفام به رو فشردم رو نيک دست زدمو لبخندى

 این شبام مهمونى ناجور وصله انگار!  شنيدم بزور کنم فكر که کرد لبى زیر سالم و پایين انداخت

 ! بود خانوم دختر

 آیين دوستم هم ایشون اميرسامم منم _

 هم آیين براى حرکتو همون آتشفام کرد سالم هردو به گرمى با آیين ، شد آیين معطوف هردو نگاه

 اونم رانگا گفت عجبى ب*ل زیر و کرد نگاه من به رفته باال ابروهاى و تعجب با آیين که کرد تكرار

 برشو و دور نيک!  نميكرد نگاهم شدم خيره آتشفام به زدمو لبخندى دیگست جور یه دختره فهميد

 روى تقيممس که کردم دنبال نگاهشو کرد پيداشم باالخره که ميگشت کسى دنبال انگار کرد اناليز

 شگوش تو و گرفت اتشفامو بازوى و زد لبخندى ؟ ميشناختن کجا از مارو اینا!  بود شده زوم پدرم

 ميزنه حرف حساس لحظات تو بشر این کال نفهميدم آیين لطف به که گفت چيزى یه

 گرفتن اشتباه زمينى سيب با مارو اینا ميكنم احساس _

 هيس _

 سرخ مک کم و گرایيد سفيدى به رنگش دید بابامو اینكه از بعد که کردم نگاه دختره به تعجب با

 ! رفت حال از یهو و شد

********************** 

 آتشفام

 رنظ از تيزى نگاه با کنجكاوى با برمو و دور و اومدم بهوش دستى انگشتاى ترق ترق صداى با

 گذروندم
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 شد ترک زهر شوهرت ؟ خانوم اومدى بهوش باالخره _

 هک گفتم لبى زیر رو جمله این انگار!  ؟ چى یعنى ترک زهره کردم پرستاره به کنجكاوى نگاه

 حرکاتش کرد جداش دستم از و سرمم طرف رفت بعد کرد نگاهم تعجب با اول شنيد پرستاره

 رو خشونت همينقدر طاقت من کوچيک قلب نشست لبم روى پوزخندى ناخودآگاه بود خشن

 كرف زیاد نداشت در بلند صداى ؟ دارم جيگرشو یعنى ؟ بكنم ميخوام کارى به برسه چه نداشت

 هک دیدم بيرون رفت و زد خندى زهر پرستار شد ظاهر در درگاه ميون آشفته ظاهرى با نيک کنم

 کنار راسيمهس نموند دور من بين تيز نگاه از اما باشه فهميده نيک نكنم فكر زد نيک به ظریفى تنه

 حرص و نگرانى که صدایى با و گرفت قویش و قدرتمند دستاى بين سردمو دست و نشست تختم

 زد ب*ل بود مشخص توش وضوح به

 بد دختر شنواست گوشت مگه نيستى آماده هنوز مهمونى این نيا گفتم بهت بار هزار _

 ؟ چى یعنى ترک زهر:  زدم ب*ل نگرانش لحن به توجه بدون

 بالدن دارى اونوقت برگشتى و رفتى مرگ تا دیوونه:  گفت و خندید بعد کرد نگاهم تعجب با اول

 ؟ ميگردى شنيدى تازه که کلماتى معنى

 رو بترسه حد از بيش که کسى:  گفت و کشيد عميقى نفس که کردم نگاهش منتظر و نگفتم چيزى

 کنى استراحت باید گفت دکتر نيار فشار مغزت به زیاد اصطالحه یه شد ترک زهره ميگن

 ؟ ميكشه طول چقدر مرخصيم کاراى خونه برم ميخوام من:  گفتم ميشدم بلند حاليكه در

 روزه سه برى بخواى زوده خيلى فام نكن لجبازى:  گفت و داد هول محكم و گرفت بازوهامو

 بيهوشى

!  دیدنش به برسه چه کردم رد رو سكته یه هم مرد اون عكس دیدن با حتى من نكردم تعجب

 خودم دست اعصابم ریختگى بهم و لرزش کنترل که بود زیاد نظرم به حدى به صورتش ترسناکى

 رشوس کنه مقاومت نميتونه دیگه ميدونستم شدم بلند اخم با و زدم کنار رو نيک دستاى نبود

 . افتاد براه سرم پشت و پایين انداخت

******************** 

 تميخواس دلم هنوزم افتادم براه دانشگاه طرف به و دادم مختصرى جابجایى ام شونه روى کيفمو

 تا نيک لطف به و نميومد خوشم خوندن درس از هيچوقت کنم جدا تنش از درسته رو نيک سر
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 کالس اخر هاى صندلى از یكى روى کيفمو کردم پيدا زحمت به کالسمو!  بودم رسيده دانشگاه

 شه جمع عصبانيت از صورتم شد باعث تر اونور صندلى دو پسره یه صداى که کردم پرت

 اشم جذابيتاى از کمرش صندلى اون بشين من کنار بيا خانوم خوشكل آرومتر خورده یه اوه _

 ميشكنه

 اون ميره مشت یه با کنم فكر شد باعث حدش از بيش الغرى کردم نگاهش اخم با و برگشتم

 هخند حرکت این کجاى خنده زیر زدن همه که داد نشون ترسيده اى مسخره شكل به خودشو دنيا

 اره اره دبو آشنا برام کردم نگاه بهش تعجب با شد وارد تاخير با استاد و نشستم ، نميدونم داشت

 هک بيارم بياد اسمشو آوردم فشار ذهنم به کرد معرفيش کامياب اميرسام که بود همونى این

 ازتون خارجه زبان استاد هستم فرهمند آیين من:  گفت ترسناکى اخم با شد قدم پيش خودش

 کنم شروع رو درس اینكه از قبل ميخوام

 | استاد یو ميت تو نایس:  گفت تخسى با تغذیه سوء پسره همون بشه تموم حرفش اینكه از قبل

 ؟ دالل بهمون نميدى پا

 تو هک صميمى و مهربون لحن با کامال که وحشتناکى اخم با که شنيد آیين انگار اما گفت آروم

 اب ميكردم فكر ؟ گفتى رو جمله این زدى زور چقدر خوشمزه:  گفت پسره به رو دیدمش مهمونى

 ميگى بزور سالمم هيكل این

 آورده کم که تغذیه سوء پسره باشه شر ميتونست هم ها اخم این با پس بابا نه هوا رو رفت کالس

 هتب که رو داستانى این تخته رو بيا:  گفت آیين بزنه حرفى اش شده باز دهن اینكه از قبل بود

 کن معنى ميگم

 دمز لبخند ميزد زردى به رنگش تخته پاي رفت و شد بلند دوستش تنه با اما بود کرده کپ یارو

 چشم هک گرفتم باال سرمو تغذیه سوء پسره همون صداى با که بود پایين سرم بود شده خنک دلم

 که شناخت منو انگار شد باز اخمش کم کم ميكرد نگاهم جدیت و اخم همون با شدم آیين چشم تو

 رفط به کتابى و گرفت ازم نگاه تفاوتى بى با تر آشنا نگاهش و شد باز هم از تعجب با هاش ابرو

 . کرد اشاره و گرفت بود فرامرز اسمش فهميدم حاال که پسره

 تازه که کامياب اميرسام و کذایى مهمونى حوش و هول ذهنم نداشتم توجهى کالس بقيه به

 باشه هداشت سن این به پسرى نميكردم فكر ميچرخيد کاميابه سياوش محبوب و شاهزاده فهميدم
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 و سایيدم هم روى دندونامو عوضى مردک لرزید دستام و بست یخ رگهام تو خون آوردنش بياد با

 . بریزم خونشو خوردم قسم بارها و بارها دلم تو

 اميرسام

 زمان چقدر بود نشده هم ثانيه سى هنوز چرخوندم ساعتم هاى عقربه روى دوباره نگاهمو کالفه

 پر براش مدل سال شش تقریبا بودمش ندیده بود وقت خيلى بيرون بياد بودم منتظر ميگذشت دیر

 مميشد مجازات من اخرش هم هميشه و ميكرد دفاع ازم که وقتایى مهربونش لبخنداى براى ميزد

 زد گشت روا پروانه ذهنم بلرزونه تنشو بابا از عصبانيتى کوچكترین هيچوقت نميخواست دلم چون

 نشست خاطرات از یكى روى و زد گشت و

 ؟ ميكنى چيكار اونجا بهزاد پایين بيا _

 ميچينم حورى دارم اونور برو:  گفت و کرد بهم نگاهى هلو درخت روى از

 ؟ بياره حورى برات کجا از نداره برگ بيچاره درخت ؟ شدى خل _

 جيگر جيگرن ميزنن حرف باهم دارن تا دو کوچه تو کنارمه حورى نگفتم منكه گمشو _

 کجان از نبود معلوم که توپ دختر تا دو بله.....  کشيدم باال درخت از خودمو خورده یه زده تعجب

 شدن گم بود مشخص اما!  نبودن که ما محله مال

 آدرس دنبال بگردى باید ساعت دو است ساخته کارت ببيننت بهزاد پایين بيا _

 ماچ هم دیوارا به ميكنم عادت کم کم دارم خوابيدم زدم بغل بالشمو بس از شدم خسته عمرا _

 بدم

 سيدر سر باالخره زمان نميشد باورم شد باز در که شد انداز طنين گوشم توى بلندم خنده صداى

 رگه نمببي چشمارو این نتونم دیگه و بره بزنم پلک ميترسيدم بود شده مسخ چشام بيرون اومد

 اى اشاره عقب برگشت و پایيد برشو و دور کمى بود مشخص هم دور از چشماش روشن سبز هاى

 گيزان رعب و بشاش اى چهره با نيكان ببينم عمرمو چهره ترین انگيز نفرت تونستم من و کرد

 پسر فكر به بابا که حاال بود جزم عزمم شدن جمع وار غنچه خشم شدت از دستام شد خارج

 ميشد رارتك ها جمله مغزم توى بود سست اولم قدم باشم تفاوت بى نميتونم من نيست کوچيكش

 دمهامق ؟ چى باشه وفادار اینا از بيشتر عوضى نيكان به اگه ؟ بزنه پسم اگه ؟ چى نخواد منو اگه

 نقدراو بگيرم محكم بغلم تو رو گوشت تيكه اون و شم رد جاده از که نداشتم توان شد تر سست
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 نای از نميشد بخشيدم سرعت قدمهام به بده آرامش بهم استخوناش ترق ترق صداى که محكم

 به اما ذره یه حتى بشه خوشحال دیدنم از اونم داشتم انتظار نخواد منو اگه حتى بكشم دست لذت

 ستد که بره خواست گرفت روشو و کرد اخم کرد تلقى اشكيم و براق نگاه با نگاهش اینكه محض

 شتهگذا پاکم برادر شونه روى کثيفى اون به دست گرفت عوقم گرفت قرار اش شونه روى نيكان

 گفتم لرزونى صداى با شد

 تویى بهزاد هاى بدبختى تمام مقصر عوضى نزن دست بهش _

 گفت بهزاد به و کرد مظلوم خودشو بيشتر شيرینى خود براى و زد نمایى دندان لبخند

 ؟ کنى بغلش نميخواى دیدیش سالها بعد برادرته اون _

 با که نشست دلم توى اميدى کورسوى شد باز هم از ميليمتر نيم اندازه به فقط کمى بهزاد اخمهاى

 شد مچاله قلبم حرفى هيچ بدون شد ماشين سوار و رفت و برگشت شد خاموش بعدش حرکت

 دش پرت ماشين از که کشيدم محكم دستشو دنبالش دویدم که اوردم کجا از قدرتشو نميدونم

 از لقب شدم پشيمون کارم از ميزد برق داخلش وضوح به خون که برزخى چشماى دیدن با پایين

 یمىمال اخ و شنيدم رو گردنش استخون ترق صداى کشيدمش آغوش به محكم بزنه حرفى اینكه

 شد خارج دهنش از ناخودآگاه که

 بهزاد اخ بهزاد بودى کجا بهزاد بهزاد _

 ودمنب احساسى لحظات همچين تو هيچوقت بگم باید چى نميدونستم حتى بود کرده قفل ذهنم

 نفرت اب بود غمگين چشاش ميكرد تماشا رو دوتا ما و بود زده مليحى لبخند افتاد نيكان به نگاهم

 کردم فكر شد بهزاد تن لرزش جمع حواسم برگردوند رو تلخى لبخند با که کردم براندازش

 گفتم گوشش تو و دادم فشارش خودم به بيشتر سردشه

 بكش منو خدا نبينمت شكل این تو و بميرم بهزاد بميرم _

 و دمش کشيده عقب به کنم حرکتى اینكه از قبل کردم نگاه صورتش تو تعجب با لرزید بيشتر

 گفت که شنيدم رو نيكان نحس صداى

 داد دست حمله بهش بيار قرصاشو سمى _

 هحمل....  من خداى ؟ حمله....  ميكردم نگاه نيكان هول حرکات و لرزون تن به شده گشاد چشاى با

 ! عصبى
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 آتشفام

 دىب دختر بودم شده دوست باهاش تازگيا شنيدم رو الله صداى که ام شونه روى گذاشتم کولمو

 روبه ردنميك فضولى زندگيم تو هيچوقت که بود این ميكرد جذب بهش منو که خصلتش تنها نبود

 گفت و ایستاد روم

 ؟ ميرى تند اینقدر چرا مردم خستگى از دختر _

 ميرفتم باید داشتم کار خونه تو ببخشيد _

 ميرسونمت من بيا حاال نداره عيبى _

 دنبالم بياد نيک قراره مرسى نه _

 گفت رفته باال ابروهاى با

 ؟ کيه نيک _

 فقط دوسته یه هيچكس _

 رو آقا این ببينمش باید پس عجب _

 توش کشيده اتو کامال و شيک خودشم و بود شده پارک در جلوى نيک ماشين شد همراه باهام

 ادهپي کردم اشاره بهش افتاد بهم نگاهش تا نداره اعصاب بود مشخص هم همينجا از بود نشسته

 و گيج دنبو من به حواسش اصال ميكردم معرفى رو الله که مدتى تمام تو شد پياده کالفگى با شه

 در و ماشين تو نشستم رفت تعجب با الله کرد من به که ظریفى اشاره با و داد دست الله با منگ

 گفتم ميبستم کمربندو حاليكه

 نيستى دنيا این تو انگار اصال نيک شده چت تو _

 نيست چيزى:  گفت ب*ل زیر و داد تكون سرشو تَر گيج

 آورد در حرکت به ماشينو و دزدید چشاشو اما زدم زل چشاش به

 لىو ، چه من به اصال کرده ولش دختراش دوست از یكى حتما انداختم باال قيدى بى با هامو شونه

 اشينم به بزنه بود نزدیک بارى چند حتى نداشت حرکاتش روى کنترلى گيجه بود مشخص کامال

 بود نامفهوم که ميزد حرف ب*ل زیر و ميكرد فرو موهاش توى دستشو مدام رویى روبه
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 ىکنار و برداشت صورتشو روى ماسک شد وارد نيک که کردم ولو کاناپه روى خودمو خستگى با

 مه وقت هر نميفهميدم رو ميزد ماسک ميرفت بيرون وقتى هميشه اینكه معناى هنوزم انداخت

 در ردمک صورتش به ترى دقيق نگاه ميكرد گمراهم بيشتر و ميداد باال سر جواب ميپرسيدم ازش

 گفت و زد مليحى لبخند کرد شكار امو خيره نگاه بود زیبا کلمه یک

 ميبرمت خودم بيام تا بيرون نرو هم تو دارم قرار دوستم با من _

 ؟ برميگردى کى _

 برگردم آینده ساعت دو تا شاید _

 ؟ بمونم تنها ساعت دو من _

 گفت و نكرد توجهى مظلومم لحن به

 ؟ اوکى بيرون نميرى من بدون _

 چش رفيق این نميدونم من رفت و زد لبخند که دادم تكون سرمو ناراحتى با کردمو جمع لبامو

 پوفى ریممي ميگه فقط ميرن کجا نميگه هيچوقتم همينه با هميشه ؟ مهمتره من از معيوبش عسلى

 مبود بيزار هم موندن خونه از نداشتم خوردن غذا حوصله شدم بلند جام از سستى با و کشيدم

 ؟ کنم چيكار حاال مبل روى نشستم

 ساعت دو تا گفت نيک شد باز هم از خبيثى لبخند به لبهام و شد روشن ذهنم تو جرقه یه یهو

 اون دوستام از یكى نامزدى برم من اگه پس بود ساعت پنج از کمتر کاراش هم هميشه آینده

 کنم گاشن اینكه بدون برداشتم بودمو خریده تازه که شكالتى پيراهن اتاقم تو رفتم بدو نميفهمه

 خاله خترد نامزدى بود گفته همكالسيم ليال که اینطور پوشيدمش مشكى ساپورت یه با تند تند

 با ردموک تر تند ارایشمو باقيمونده و زدم لبخند هست توش هم پسره این حتما پس بود اميرسام

 و جالب خيلى برام این و جایى بودم نرفته تنها هيچوقت شدم خارج خونه از آژانس به زدن زنگ

 داختپر راننده پسر خيره نگاه به توجه بدون رو کرایه داشت نگه تاالر روى روبه بود انگيز هيجان

 رمد دم گفتم و زدم ليال به زنگ یه کشيدم عميقى نفس ایستادم در جلوى شدم پياده و کردم

 شده ها كهمل شبيه شد پيداش رنگ پر آبى بلند لباس یه با ليال دقيقه دو از بعد ندارم دعوتم کارت

 گفت و اومد خودش به زودتر باالخره بود شده من مسخ اونم بود

 بياى نميكردم فكر فام واى _
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 ؟ نميكنى تعارفم اومدم که ميبينى حاال _

 عزیزم تو بيا چرا چرا _

 دمکشي عميقى نفس داد بهم خوبى حس تاالر داخل گرماى هجوم کشيد داخل به و گرفت دستمو

 نشستم ليال کنار بودن نشسته دورش هام دانشگاهى هم از تا چند که رفتيم ميزى طرف به ليال با و

 دانشگاه دانشجوى ترین احمق و ترین لوس از یكى مهسا اون از تَر بد بودم شده معذب یكمى

 رهبگي سر از پرتاشو و چرت باز شدم منتظر من و زد پوزخندى افتاد بهم نگاهش تا بود اونجا هم

 جون بچه بخوره تو تيپ به ها مهمونى اینجور نميكردم فكر ؟ آتشفامى تو واااااى _

 گفت که فهميد انگار کرد جلب نظرمو دندونش روى نگين که خندید غش غش

 نگيرى اشتباه این با گفتم چرکه خودت دندوناى روى هميشه اخه چرکه نكن فكر _

 ؟ نكنى زهر برام رو مهمونى این و شى خفه ميشه _

 گفت رفته باال ابروهاى با و شد قطع اش خنده

 خوردنش موشا کردم فكر دارى زبون اوه _

 گفت گوشم کنار و گرفت دستمو بود شده خسته که ليال

 الله کنار اونورتر بریم بيا نكن توجه بهش _

 ردک پرواز طرفم به که دید منو تازه هم الله انگار شدم بلند جام از خوشحال الله اسم شنيدن با

 ؟ دختره فام اینجایى هم تو _

 ؟ مهمونى ميرى خودت فقط کردى فكر اره _

 اومد رد ليال صداى که نشستم خودش کنار کشوند گرفت دستمو و کرد بغلم صميمانه و خندید

 داشتم رو زمينى سيب نقش من انگار _

 گفت رویى پر با هم الله

 بخوردتش مياد عجوزه مهساى اون واستا همينجا اتشفامى بادیگارد تو نه _
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 فاميلش دختراى از یكى مورد در گرفت حرفشو بریده رشته دوباره که بازوش به زدم و خندیدم

 و ودب اومده در حرصش حسابى بود آورده پول کيف یه سوغاتى براش و خارج بوده رفته که ميگفت

 اعصابم تا ندادم بهش حواسمو اصال و بودم کرده عادت کم کم کاراش این به ميكرد غر غر همش

 گشتمي یكى پى فقط نگاهم گذروندم نظر از تيزى نگاه با اطرافمو نامحسوس طور به نریزه بهم

 اميرسام..... 

 وشخ لباس ميزد حرف هم آیين و نخنده ميكرد سعى و بود ایستاده آیين دوستش کنار دیدمش

 رعتس به سرمو کرد شكار نگاهمو که بود تيز تيره خاکسترى چشماش همرنگ بود تنش دوختى

 اراده بى نگاهم بود احساس یه اندازه به فقط اما زد لبخند کردم حس گرفتم اش دیگه طرف به

 بى نگاه با پسره که کرد رقص درخواست ازش و رفت پسرى طرف به که چرخيد مهسا روى

 نترلک خودمو نتونستم رفت ميز طرف به ضایع کامال اى چهره با مهسا که گفت چيزى یه تفاوتى

 و شد رهخي بهم تعجب با بود نشده تموم هنوز پوليش کيف بحث که الله خنده زیر زدم بلند و کنم

 گفت

 ؟ یهو شد چت ميخندى ها دیوونه عين مرض _

 پسره همون نگاه شده پخش صورتم روى هام ریمل تمام بودم مطمئن زد بيرون اشک چشام از

 زد لبخند که ميخندم مهسا به فهميد انگار شد من معطوف داد رقص درخواست بهش مهسا که

 فتگ و کرد دراز دستشو و رسيد پسره بود شده مسخ هنوزم الله کرد حرکت طرفم به و شد بلند

 ؟ کنم امتحان شما با رو رقص دور یه ميتونم _

 هب رو راضى خود از مهساى این پوزه ميخواست دلم خيلى اما بود شده جمع کامال خندم کردم اخم

 گاهن همينطور کنم احساس هم پشت از رو مهسا نفرت از پر و خيره نگاه ميتونستم بمالم خاک

 و کرد ندمبل نرم که گذاشتم پسره دست توى دستمو چيه حرکتم بود منتظر که اميرسام مستقيم

 رژه صورتم جلوى بدى خاطرات شد تر تند اخمم کاشت دستم پشت روى عميقى ه-س-و-ب

 و دز لبخند ميرقصيدیم نرم هم روى روبه شدم رقص پيست وارد باهاش کردمو کنترل خودمو رفت

 گفت

 ؟ شما و شایانه من اسم _

 آتشفام _
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 ؟ حرفى کم اینقدر هميشه...  خوشبختم _

 بدم حرصش رو دختره اون ميخواستم فقط نمياد خوشم زیاد رقص از نه نه _

 حد زا تر تند خيلى خاطرات لرزید تنم کرد حرکت باریكم کمر روى وضوح به دستش و خندید نرم

 رفت رژه چشمام جلوى معمول

 کردم اینكارو مهسا بخاطر فهميدم اره _

 داد ادامه که کردم نگاهش سؤالى

 ستد هم شه خنک تو دل ميخواستم هم جورایى یه دنبالمه ميرم جا هر ميكنه اذیتم وقته خيلى _

 برداره سرم از

 اهنگ شه خالص مهسا شر از ميخواست فقط نبود بد ميكردم فكر که اونطور خندیدم و خندید

 نفرت با هک مهسا به و برگشتم اى مندانه پيروز لبخند با شد دور ازم کوتاه تعظيم یه با و شد تموم

 هب نداشتم دردسر حوصله کرد حرکت طرفم به و شد بلند که انداختم باال ابرویى ميكرد نگاهم

 کامال و انداخت پام بين پاشو و رسوند بهم خودشو تيز و تند که کردم حرکت مخالفش جهت

 رفح ووقتى چيه کارش این معنى بودم شده خيره حرکتش به تعجب با زمين روى افتاد مصنوعى

 فهميدم تازه زد

 ؟ ميشم رد اینجا از دارم نميبينى کور دختره _

 ؟ چه من به کردى پام بند پاتو و جلوم اومدى خودت _

 طرفى کى با ميكنم حاليت االن خراب اشغال عوضى _

 ناخوناى با و کرد حمله بهم ثانيه از کسرى در!  نكردم درک حرفاشو بعضى معنى کردم هنگ

 تو زدم لگد و کشيدم جيغ داشت شدیدى سوزش گردنم به انداخت چنگ اش شده مانيكور

 هک کشيدم توان تمام با و شد بلندش طالیى موهاى بند دستام بدجور بود شده درگير شكمش

 عقب شدت به و دستم مچ روى نشست قوى و گرم دستى که زد پا و دست و هوا رفت جيغش

 ردنب رو مهسا هم دیگه نفر چند برخوردم شایان به محكم و کنم کنترل خودمو نتونستم کشيد

 اىصد به و بيرون دویدم کرد ولم درنگ بدون که کشيدم شایان دستاى حصار از بازوهامو بيرون

 يسخ صورتمو اشكام بيرون زدم تاالر از سرعت به و برداشتم کيفمو و پالتو نكردم توجهى الله
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 با و زدم پس اشكامو دستم ساق با بود شده خون کاسه چشام هم صد در صد و بودن کرده

 . دویدم خيابون تو بيشترى سرعت

 اميرسام

 این یعنى بيرون دوید دیدم که بودم شده خيره روم روبه نمایش بگم بهتر یا منظره به تعجب با

 بود اومده تنها شایدم ؟ کنه آرومش و بگيره دستشو که نداشت خواهرى یا برادر پدرى و مادر

 حسى ولى کردم اینكارو چرا نميدونم رفتم طرفش به و برداشتم کتمو گذاشتم ميز روى ليوانمو

 به شویىدست بود رفته آیين خوشبختانه بود کنجكاوى بخاطر شاید ميكشوند طرفش به منو قوى

 توراس طرف شانسى شدم خارج تاالر از لباسش روى بود ریخته شربت کل هوایيش به سر لطف

 ودب شده تاریک زود خيلى هوا زمستان کوتاه روزاى به توجه با اما بود پنج ساعت دویدم و گرفتم

 کوچه یه تعجب کمال در اما رفتم درست راهو و بره کجا ميزدم حدس کردم رد رو کوچه تا چند

 یا شطرف برم بودم دل دو!  ميكرد گریه مظلومانه و بود نشسته خونه یه سكوى روى آژانس از قبل

 داشت برخورد باهاش بارى دو اون حداقل نيومدم آیين با چرا شدم پشيمون بار اولين براى ؟ نه

 داىص طرفش برم شدم مصمم مهمونى توى آشناش نگاه آوردن بياد با ؟ اخه بياره بياد کجا از منو

 ردک بلند سرشو وجودم احساس با که کردم نزدیک بهش بيشتر خودمو بود دردآور ریزش هق هق

 با شدم نزدیک بهش بيشتر ، ریمال اون با!  بود شده خفنى چيز عجب کردم کنترل خندمو بزور

 از گمب چى کردنش آروم براى نميدونستم نشستم کنارش حرف بى کشيد گریه از دست تعجب

 گفتم زدمو لبخندى افتادى راه دنبالش چرا بدى دلدارى نيستى بلد وقتى بود گرفته حرصم خودم

 مياد پيش خيلى چيزا این از خوب دختر نباش ناراحت _

 دیدم مىچش زیر انداختم پایين سرمو کرد نگام تعجب با گرفت خندم بيشتر که کرد پاک اشكاشو

 گفت انگليسى زبان به شنيدم که کرد غرى غر ب*ل زیر و کرد اخم که

 ميخنده بده دلدارى من به اومده پسره _

 گفت و اومد حرف به زودتر کنم توجيه خندمو که گرفتم باال سرمو شد تر شدید خندم

 ؟ چى یعنى خراب _

 گفتم ب*ل زیر خوردم جا اش منتظره غير سوْال از

 ؟ نيستى ایرانى _
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 گفتم ميكردم پاک لباسامو حاليكه در و شدم بلند باشم کنارش نميومد خوشش انگار نداد جوابى

 Licentious یعنى خراب بگم باید مسلطى انگليسى به اگه _

 گفت و کرد بلند سرشو تعجب با

 ؟ گفت اینو من به دختره اون _

 آره _

 دادم ادامه شوخى لحن با

 اب ميشه زهرترک شه رد رهگذرى هر نكن گریه جاها اینجور کنى گریه خواستى وقتى بعد دفعه _

 دارى که اى قيافه این

 رموزم شخصيت ميكرد غر غر تر عصبانى ب*ل زیر که شنيدم رفتم و دادم ادامه راهم به و نموندم

 ناسهميش منو بود مشخص آشناش هاى نگاه به توجه با ؟ بود کى یعنى داشت اى پيچيده کامال و

 ؟ کيه این نميرسيد ذهنم به ميكردم فكر هرچى اما

 بخو خيلى اتنا نامزدى کردم فكر امروز به و سرم زیر گذاشتم دستامو تختم روى کشيدم دراز

 بياد اب بگيریم فاکتور رو مهسا نچسب دختره اون و آتشفام تن به تن جنگ اگه البته شد برگذار

 ودب جالب برام دخترا دعواى هميشه گرفت شكل لبم روى عریضى لبخند ضایعشون دعواى آوردن

 هرهچ با آیين شدم نيمخيز جام تو در شدن بسته صداى با که شد خارج لبهام بين از نرمى خنده

 که بهش رو و نشستم تعجب با روم روبه صندلى روى نشست و شد وارد جدى خشم از پر اى

 : گفتم بود هم توى حد از بيش اخماش

 سالم _

 عليک _

 ؟ شده چيزى _

 ؟ نشده چى بگو تو _

 گفت شدم گيج واقعا فهميد وقتى و انداخت بهم عصبانى نگاه نيم که شدم خيره بهش سكوت در

 ؟ زد غيبت کجا یهو تو _
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 آتشفام دنبال رفتم _

 ؟ گذاشتى تنها ات شده چى چى خاله دختر اون با منو اونوقت اهان _

 کردم سكوت ولى قراره چه از قضيه ميدونستم دادم قورتش ولى بود گرفته خندم

 اقعاو کردم کپ ميدیدى منو شد حلقه دورم چيزى یه دیدم یهو بشورم کتمو دستشویى رفتم _

 غرق باهاش خياالتم تو نميشه عاشقم زخمه چسب اون از غير کسى ميرسيدم توهم این به داشتم

 پایين رفت دسته یهو که بودم

 گفت عصبانيت با که شد تَر شدید خندم

 افتاد داشتم بچه هرچى کال ؟ بودم وضعيتى چه تو من نميدونى ؟ ميخندى عوضى مرگ _

 ميلرزید هام شونه هنوزم اما کردم کنترل بيشتر خودمو

 بقيش خب _

 به دسته اون صاحب که پریدم ها گرفته برق عين یهو خطره در ناموسم فهميدم دیگه هيچى _

 اومد هم صدایى یه شد پرت عقب

 ؟ صدایى چه _

 هب بخوره سر خير نه فهميدم یهو بعدش اما خورد دیوار به سرش کردم فكر اولش تق صداى یه _

 باشه پالستيک از اش کله اینكه مگر نميده صدا تق دیوار

 ميشه عصبانى باز بخندم ميدونستم شد ریز خندم

 ؟ این بود کى اخرش _

 نچسبته خاله دختر این بله دیدم برگشتم دیگه همين _

 گفتم و کردمو اخم

 باش مواظب هى _

 دميش دار لكه داشت دامنم ميكردم سكته داشتم من مرغيت پاچه غيرت این با ام تو گمشو _

 بيخيال حاال خب خيلى _
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 گفت ميزد حرف خودش با انگار ب*ل زیر و پایين انداخت سرشو

 کنم کشف رو تقه صداى نتونستم اخر ولى _

 مادرم گير دوباره مطمئنن خونه برم اینا با نميشد بود شده چروک کامال دیگه لباسام شدم بلند

 و گيرمب دوش یه گرفتم تصميم زدمو لبخند بود تقه فكر تو هنوزم کردم آیين به نگاهى ميفتم

 . بخوابم آیين خودمو مشترک ى خونه همينجا

 ردمک ميداد نشون رو صبح سه که ساعت به نگاهى غر غر با شدم بيدار دستى شدید هاى تكون با

 ؟ ابله مرگته چه شبى نصف:  توپيدم آیين به عصبانيت با

 سام کردم کشف:  گفت مظلومانه و تخت کنار نشست

 ؟ چيو _

 رو تقه صداى _

 ؟ ميگشتى این دنبال داشتى االن تا کنم سرت تو خاک _

 بيا دنبالم اره:  گفت جدى

 وىت کنه ولم صبح تا عمرا نرم اگه ميدونستم شدم جدا نازنينم تخت از کردمو ب*ل زیر غرغرى

 نجپ کنه باز دهن تا روش روبه نشستم اخمو و آلود خواب بود پاش رو تاب ب*ل و بود نشسته حال

 غریدم عصبانيت با بود ساکت هنوز گذشت دقيقه

 آیين شده مرگت چه شب نصف بكن جون د ساکتى چرا _

 رصب ضمن در چمدونتم من نيستم ساکت من تروله اون قول به:  گفت و زد درآرى حرص لبخند

 خصلته بهترین

 ياوردمم سرش بالیى یه ميموندم اگه اتاق تو برم تا شدم بلند تَر برزخى خندید تروله همون عين

 ميگم بشين باشه باشه:  گفت و شد بلند عجله با

 گفت و خورد چایيش از قلپ یه دهنش به زدم زل تَر اخمو و نشستم

 کناریه دستشویى از تقه این ميدونستم اولشم از _

 ؟ خب _
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 دید اروم تا دستشویى تو بوده مونده ميكنيم کارا اون از ما دید تا بود دستشویى تو یارویى یه _

 یارو بود توش یارو اون که دستشویى همون در به بوده خورده دختره دادم هولش من وقتى بزنه

 ميده صدا تق و ميفته جيبش از گوشيش و عقب ميشه پرت هم

 بستم چشامو عصبانيت با

 ؟ داشت من به ربطى چه اینا _

 خب بگم اخر تا بزار _

 شى دار بچه نتونى عمر اخر تا که ميارم سرت بالیى یه شد بيشتر دارى وقت دقيقه دو _

 رم چى عين من بعد داد صدا گوشيش که شد اینجا تا خب....  باشه باشه:  گفت اى بامزه خنده با

 گذاشتم تنها یارو اون با رو تينا و بيرون دویدم کردم

 خب _

 ... ولى شد چى ندیدم _

 ميترسونى منو دارى آیين چى ولى _

 رفت و اومد دنبالم هم تينا بعدش ببين خوابتو ادامه برو هيچى _

 گفت و خندید نمكى که کردم نگاهش خشم با

 صالا یكى تو شد مشخص که کنم مقایسه خودم مال با و بگيرم اندازه انحرافتو ميزان خواستم _

 ميشه نوشته ميم کدوم با انحراف نميدونى

 ؟ بود کجا ميم انحراف تو عقل بى _

 ميكنه برقرار ارتباط من با فقط داره هم ميم نميبينى تو _

 اومدن رودف بشنوم ازت جيكى باز اگه بهزاد جون به بخوابم ميرم من آیين ببين:  گفتم آميز تحدید

 ميكنم حس ارادى غير کامال لگدمو

 بخواب برو باشه _

 برگشتم کرد صدام که افتادم براه خواب اتاق طرف به سنگين قدمهاى با شدمو بلند
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 نمک حسش بى قبلش تا کن مشخص خودت جاشو ناموسا ولى مياد ارادى غير لگدت امير ميگم _

 آآآآآآآیين _

 اصال و شدم اتاق وارد و کردم کنترل خودمو اما بود گرفته خندم کشيد دراز و خندید تَر بلند

 . برد خوابم کى نفهميدم

********************** 

 صبر ونستمنت دیگه بود چى عصبى حمله اون دليل ميفهميدم باید بيرون بياد بود مونده دقيقه پنج

 کی از بعد زدم ضربه در به اروم و کشيدم عميقى نفس ایستادم در روى روبه شدم رد جاده از کنم

 شد نمایان در جلوى بهزاد هاى همخونه از یكى آذرتاش آلود خواب چهره و شد باز آروم دقيقه

 ؟ دارى کار کى با چيه _

 ؟ هست بهزاد _

 تند و شد هول کم کم افتاد پته تته به کرد نگام تعجب با دید منو تازه انگار مالوند بيشتر چشاشو

 گفت تند

 سام.... سسس.... اومدى خوش...  تتو...  بيا.....  بب _

 دارم کارش در دم بياد بگو هست اگه بهزاد تو نميام _

 نيست _

 ؟ نيست اش خونه مگه اینجا _

 ميره کجا نميگه هم ما به نمياد شب تا بيرون ميره خونه از زود صبح هر ولى هست چرا _

 ؟ نميگه هم ناقص اون به حتى _

 گفتم که کرد نگام تعجب با

 نميگه اینم به نيكان _

 گفت و خندید کرد فكر خورده یه آذرتاش ببرم اسمشم حتى ميومد بدم

 ؟ مياد بدت بيچاره این از هنوز _
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 گفت و کرد جمع خودشو اخمم با

 نميگه اونم به حتى نه _

 دپوزخن صداى وبه رفتم ماشينم طرفم به و کردم گرد عقب خداحافظى بدون نداشت فایده بحث

 . نكردم توجهى هم آذرتاش

 کردم پيدا شایانو امير هى _

 بود هم مهمونى تو کردى هنر _

 ميشمن این منكر البته رقصيد هم آتشفام دختره اون با تازه زدش نميشه که مهمونى تو کل عقل _

 خندوند منو حسابى که

 گفتم و خندیدم مهسا شدن کنف آوردن بياد با

 ؟ کردى پيداش کجا حاال خب _

 ميشه شهر وسط حوالى خونشه _

 ؟ بریم بيكارى االن _

 بریم آره _

 بود ومر شيطنت با نحسش نگاه هم مهمونى تمام تو بودم شاکى شایان یارو این دست از حسابى

 و بود دهش صميمى آتشفام با وقتى مخصوصا بيایم در خجالتش از نميشد مهمونى تو متاسفانه

 ردنک کم بخاطر اونم حتما باشه بوده دخترى همچين آتشفام نميكردم فكر!  رقصيد باهاش حتى

 عين که اش چهره اون و کرد استپ آتشفام روى مغزم اراده بى رقصيده باهاش مهسا روى

 كافانهموش که آیين طرف به بود رسيده سى به قرمز چراغ شمار ثانيه زدم لبخند بود شده خوناشام

 گفتم و برگشتم ميكرد نگام

 ؟ برم باید کجا از _

 چپ دوباره بعدم راست بعدم چپ سمت مستقيم _

 باش اهوم _

 ؟ امير گيجى به زدى خودتو یا گيجى واقعا _
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 گفت که نكردم نگاش تعجب با

 بدم نجاتت عمرا یكى من نشو غرق اینقدر _

 آیين چيه _

 بكن جاده به نگاه یه _

 چپ طرف به خيابون اصال که عمومى جاده چيه منظورش فهميدم حاال و کردم روم روبه به نگاهى

 گفتم نيارم کم اینكه براى نداشت راست و

 بدى نشونم راهو اینجا نشوندمت ؟ ماستى اینجا تو خب _

 گيجى که تویى ميگم ادرس دارم من عاشقيا _

 شد شغلت همين شاید بده ادامه کارت به خب _

 گفت ب*ل زیر که شنيدم برگشت شيشه طرف به و کرد نگام سفيه اندر عاقل

 گرده نه ميگه این درازه خيار بگم من االن حاال نمياره کم بكشيش _

 . انداختم براه ماشينو و خندیدم

 بود هشد گشاد معمول حد از بيش تعجب از چشاش که کوبوندمش دیوار به ومحكم و گرفتم یقشو

 غریدم بهش رو

 ردىبگ اینجا راحت که ميمونم زندان ماه سه بقيه مثه منم کردى فكر ؟ کردى اینكارو چى واسه _

 ؟

 عوضى بكشمت همونجا بعدشم ميخواستم اره _

 وت کشيدم دوباره یقشو اومد بيرون گلوش از اخى و داد صدا ترق که فكش روى نشست مشتى

 بود خونسرد هميشه ميكرد نگاه من کاراى به و بود وایستاده در جلوى مات آیين لحظات تمام

 بودم باروت انبار یه هميشه که من برعكس

 هاتساز این من براى بزنه گولش دروغات که اونایى براى بزار اتو مسخره دليالى شایان ببين _

 که اى قضيه اون نيوفته بهت چشمم که جایى برو و کن جمع پالستو و جل پس نداره جذابيتى

 اینو بفهم نبود من تقصير هيچيش بزنى من کشتن به دست ميخواستى بخاطرش
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 خارج خونش از نداشتم باهاش کارى دیگه زمين روى افتاد محكم که کردم ول شدت به اشو یقه

 از که دبو نرسيده ماشين دستگيره به دستم افتادم براه ماشينم طرف به بلند قدماى با و شدم

 بود سرد کمى آیين صداى شدم کشيده پشت

 خارج و زدیش اومدى اونوقت بازداشتگاه انداخت مارو چى واسه بدونيم بود قرار چته تو امير _

 ؟ ميده معنى چه این شدى

 گفتم و برگشتم طرفش به خونسردى با داشتم سواالشو این انتظار

 بود چى دليلش فهميدم _

 پس نگفتى من به چرا:  گفت تعجب با

 فهميدم شدیم خونش وارد وقتى چون _

 فهميدى شدى خونش وارد وقتى چى یعنى بفهمم بگو درست نحرف هندى مرتازاى این عين اه _

 ؟

 ميگم خونه بریم بشين _

 گفت دید منو اخم وقتى و فرمون پشت نشست نارضایتى با

 ترس زا ميگيره اشتباهت روح با ببينه تورو هرکسى ات قيافه این با رفيق دارم دوست جونمو واال _

 ماشين رو ميشه رد مياد مستقيم

 رفط به حرف بدون هم آیين کشيدم دراز و عقب صندلى رفتم شم اروم خورده یه داشتم نياز واقعا

 . افتاد براه بود توش مشترکمون خونه که آپارتمانى

 ؟ خب _

 یكسال این توى هيكلشو کردم نگاه بود وایستاده طلبكار که آیين به و شدم ولو تلویزیون جلوى

 بود ساخته خوب خيلى

 ؟ دیدى کجامو اینبار _

 زهر _

 گفت و نشست روم روبه
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 کرده زغال منم اتيشش با که چيه شایان این با خصومتت ؟ ميشنوم _

 ؟ یادته بود تلویزیون روى روبه گنده عكس یه شدیم وار وقتى _

 ؟ خب آره _

 ازدواج خط تو کال روندمش خودم از که کرد عالقه ابراز بهم پيش سال چند دالرا خواهرشه اون _

 ادهس عشق یه ميدونستم نكردم توجه زیاد اما کرد پيله روزى چند نبودم هم دختر دوست حتى و

 ترمدف تو نداشتم خبرى ازش ماهى یه کارش پى ميره و ميكنه عرق دیگه روز چند تبش که است

 کپ رادال دیدن با اما معاونه باز کردم فكر ببينه منو ميخواد یكى گفت منشى که بودم نشسته

 و كاآمری رفتن که بود دخترایى این عين وضعش و سر نبود خبرى خجالتى دختر اون از اصال کردم

 ینكها تا بيرون بره بودم مصمم من اما باشم باهاش اى دقيقه چند خواست ازم عشوه با برگشتن

 نامه هی فرداش که نكردم کارى بازم سام بشى پشيمون ميكنم یكارى گفت بهم رفتنش از قبل

 که خودکشيش خبر بعدشم روز چند کلمه یه همين نميبخشمت بود نوشته دالرا از رسيد بدستم

 شد پخش جا همه بود زده دار به خودشو

 گفت و خورد تكونى حرفم شدن تموم با بود شده خشک که آیين

 باشه بوده پسرش دوست شاید داداششه شایان فهميدى کجا از _

 اولين همون از چشاشون رنگ مخصوصا دارن هم زیادى شباهت ميزد حرف ازش دالرا گاهى _

 دیدمش کجا نبود یادم اما بود آشنا برام دیدمش که روزى

 گفت و شد بلند ساکت

 بگيرم چيزى یه شام براى ميرم من _

 گفتم بشه خارج اینكه از قبل

 نداشتم مردنش تو نقشى هيچ من آیين _

 زیادى خورده یه مهربونم رفيق آیين ميومد کنار کم کم اما بود سخت هزمش رفت و نزد حرف

 . بود دلرحم و حساس

********************* 
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 آتشفام

 رفك بودم دیده که خوابى به وحشت با و ميزدم نفس نفس شدم بلند خواب از بلندى جيغ با

 دراونق لرزشم ميلرزیدم رفتم فرو نيک مهربان آغوش تو و شد حلقه دورم گرمى دستاى ميكردم

 و نرم صداى و گرفت قرار سرم روى دستش ميلرزه من با هم نيک ميكردم حس حتى که بود زیاد

 شنيدم اشو دهنده نوازش

 کن گریه فام _

 گوشم نارک رو نيک صداى دوباره نميكردم توجه هم گریه به حتى که بودم شوکه اونقدر نميتونستم

 شنيدم

 کن پيچى باند زخماتو و کن گریه ؟ نكردى گریه ساله چند ميدونى _

 زدم صدا اسمشو ب*ل زیر بودم شده آروم

 نيک _

 جانم _

 نيک _

 کنارتم هميشه _

 نيک _

 گفت و زد موهام به اى ه*س*و*ب

 نميكنه اذیت تورو دیگه هيچكس _

 بود تهساخ که کرد اهنگایى از یكى خوندن به شروع نيک شد سنگين چشام بود شده قطع لرزشم

 . شدم گم خواب و هاش زمزمه بين من و

************* 

 من و کشيد آتش به روحمو که همونى مرد اون خونه بود خونه همون این کردم نگاه روم روبه به

 اىرویاه تمام شد باعث و سوزوند منو که همونطورى ميسوزونم هم اونو آتش این با آتشفام شدم

 ستامد نشد ریخته اشكى اما شد خيس چشام کنم حس رویابافى با آسایشگاه توى امو دخترانه
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 توجهى اما بشن حس بى دستام دوباره که االنه ميدونستم بودن کرده لرزیدن به شروع دوباره

 بود پسرش برگردم شد باعث سرم پشت از ماشينى صداى نكردم

 .... کامياب اميرسام..... 

 تىوق هم نيک بود آشنا برام چشما این ميرسيد نظر به آشفته شد خارج و کرد خاموش ماشينو

 برنگ رنگى اميرسام بود چشاشون رنگ فرقش تنها بود خسته و خمار چشماش بود آشفته

 سياه نيک اما بود تيره خاکسترى

 با داشت حتما برگشت تعجب با و ایستاد جلوتر قدم سه ندید منو و شد رد کنارم از فكر در غرق

 و زد نخودى لبخند گرفت شكل چشماش توى آشنا هاى رگه ندیده زودتر منو چرا ميگفت خودش

 گفت و جلو اومد

 ندیدمت اصال ببخشيد اینجایى تو سالم _

 طبيعيه بودین فكر تو خيلى _

 گفت و کشيد اش شقيقه به دستى

 ميكنى چيكار ما خونه دم راستى...  ميكردم فكر اون به و داشتم کشمكش یه امروز ببخش _

 بود اضطراب از دستام لرزش اینبار شدم هول

 دوستامه از یكى خونه طرفا این ميشدم رد اینجا از داشتم من هيچى _

 برسونمت بيا _

 گفتم عجله با که رفت ماشينش طرف به درنگ بى

 نيست دور یعنى ببخشيد نيست نه نه _

 گفت و زد لبخند

 بهت اى صدمه گفتم وله ها کوچه تو هم گاهى که داره سگ هامون همسایه از یكى اینجا ميدونم _

 نزنه

 روحمو و جسم اش خونه توى سگهاى از یكى که ميدونست چه نشست لبهام روى پوزخندى

 دریده
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 نميخواد مرسى _

 ماميرسا >> شد تكرار مغزم توى صدایى یهو که نگفت چيزى داد گوش سردم لحن به تعجب با

 ونچ بكن اینكارو اميرسام طریق از بزنى ضربه بهش بخواى اگه جونشه بگم بهتر یا پسرشه

 << ميده پسرش براى نفسشو سياوش

 وضوح هب گذاشتم قلبش روى دستمو جلو رفتم ميكرد نگام تعجب با و بود نرفته هنوز برگشتم

 هثاني چند سرد رفتار به نه معصوم طفل بود کرده کپ شد تَر شدید قلبش ضربان کردم حس

 نكنه سكته که بزنم حرف آروم کردم سعى االنم رفتار به نه پيشم

 بياین جایى یه تا باهام بهتره ميكنم فكر که االن _

 گفت و برد جلو دستشو هم توى رفت اخماش خورد تكونى

 بفرمایيد _

 درد از بعد مميتونست من و ميشد شيفته خيلى زود یا دیر کنه مقاومت برابرم در نميتونه ميدونستم

 تو دستاش بود کرده سكوت بخوابم کابوس بدون و آروم شب یه صفت سگ مرد اون کشيدن

 رفك تو ميشكست رو کوچه سكوت اون محكم و من سست قدمهاى پایين سرش و بود جيباش

 گفتم و کردم صاف صدامو بود

 ؟ ميكنى فكر چى به _

 شم رمگ زودى این به نميكرد فكر انگار اما بود صميمى و خودمونى لحنم کرد نگام تعجب با دوباره

 گفت و کرد صاف صداشو نكنه سكته تا باشم تَر محتاط دادم قول خودم به

 باشين گرم غریبه پسراى با نميكردم فكر اصال اینكه به _

 نلرزه منم صداى کردم سعى بود لرزش بدون و محكم لحنش

 ؟ کنم حساب روتون ميتونم دوست یه عنوان به نيستين غریبه شما _

 گفت مكثى از بعد

 ؟ کجاست دوستتون خونه البته _

 شهر طرف اون _



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرAva20️❤ |انتقام رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

34 

 

 گفتم و زدم لبخند که زد زل بهم گيج

 ببينم تورو اینجا بودم اومده _

 بود متعجب هنوز کردم دراز جلوش دستمو درنگ بدون

 دوست خداحافظ برم دیگه من _

 به تداش دستم سرماى با جالبى تناقص دستش گرماى هام پنجه بين گذاشت شک با دستشو

 هی ميكرد فكر حتما گفت نرمى خداحافظ بود گرم هنوز دستم دستامون شدن جدا از بعد که طورى

 شنيدم صداشو که افتادم براه مخالفش جهت به اى دیگه حرف بدون خوردم چيزى

 ببخشيد _

 برگشتم

 فام بگو من به _

 باشم داشته شمارتو ميتونم فام _

 کن ذخيره هم شمارمو ميكنم اس خونمو ادرس برات دارم شمارتو _

 . ودمب کرده بازى خوب خيلى رو پيشه عاشق یه نقش نكردم نگاش دیگه و برگشتم که زد لبخند

******************* 

 اميرسام

 ؟ بود خودش مطمئنى تو _

 بود آتشفام اون آیين اره _

 عجيبه _

 مىصمي باهام زودى این به آتشفام بود نكرده باور هنوز گذاشت لبهاش کنار متفكرانه دستشو

 گفت و خندید باشه شده

 سام شد باز بختت _

 داد ادرسشو با شمارش فقط اون مرض _
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 ؟ چيه واسه اینا نفهميدى هنوز داده خونه ادرس داده شماره دختره کنم نفهمت سر بر خاک _

 ؟ بده چى دیگه

 است بچه دختره گمشو _

 بينيم بود تلخ اما نبود داغ کشيدم سر و برداشتم چایيمو تفاوت بى ایستاد پنجره کنار و شد بلند

 گفت آیين کنم شكایتى اینكه از قبل افتاد چين

 ندارم خوبى احساس دختره این به نسبت اصال نشو ناراحت ميگم چيزى یه _

 ؟ چطور _

 ذاشتهگ تأثير اعصابم رو دیدم دیشب که فيلمى زدم توهم شایدم داره اى نقشه یه ميكنم فكر _

 ميشد عصبانى ميخندیدم ميزد حرف جدى اما بود گرفته خندم

 مببين دخترم دوست اولين عنوان به شدم آشنا باهاش تازه من چون طبيعيه کامال این آیين _

 چجوریاست

 خور تک کثافت _

 تو به ميدادم نصفشو وگرنه کرد نصف نميشه دیگه اینو _

 کنم نگاش نميكردم رغبت که ميدادى جاشو یه حاال نميرسه من به خيرى تو از نميخواد _

 لياقت بى بخواد دلت هم خيلى _

 ؟ ميخواد چى االن دلم ميدونى _

 گفت و نشست روم روبه شد دور پنجره از کردم نگاش سؤالى و ندادم جواب

 مخلفات و ساالد و داغ پلوى بشقاب یه و شده سرخ بوقلمون یه _

 ترکيد دیدى یهو ؟ داره غذاهارو این دیدن طاقت معدت خروسيت اشتهاى قربون _

 پيتزاى همون برم من ميگيرى افسردگى ببينى که دارم توش چيزایى یه ميگى راست اره _

 بدم سفارش رو هميشگى

 گفتم ميخندیدم حاليكه در
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 دارم سراغ خوب رستوران یه من بریم بيا _

 گفت تفاوت بى اما زد برق چشاش

 هدخترم دوست منو هميشگى پاتوق که اونجا مدیترانه رستوران ببره منو ميخواد االن ندیده _

 . نگفتم چيزى و خندیدم

 ؟ ميدین سفارش چى _

 گفتم گارسون به رو

 نوشابه با ساالد و ميگو _

 پسر و دختر بيشتر بود بزرگى رستوران داد سفارش استيک هم آیين

 بيام بپوشم زنونه لباس دستشویى اون تو برم منم چطوره اومدن دختر دوست با همه سام ميگم _

 نشى اى عقده

 راضيم من ممنون باشى من فكر به نميخواد _

 نكنى بازى عشق کناریت ستون با یهو نشى احساساتى گفتم ، درک به _

 کنم کنترل خودمو ميتونم من نترس _

 با کردم نگاش کنه سكوت دراز زبون آیين نداشت سابقه کردم تعجب نيومد در ازش صدایى

 پرسيدم آروم برگردم اگه بود ضایع بود شده خيره سرم پشت به شيطنت

 بده اطالعات کن رصد ميبينى چى _

 گفت بود خيره که همونطور

 یک با ها جفت اما رسيده زود خيلى گيرى جفت فصل روانند خود جفت بدنبال ها نر از تعدادى _

 برقرارى صدد در کنان موس موس ها نر و ميكشند کنار ناز بنام اى مسخره و عجيب العمل عكس

 اند برآمده الخلقه عجيب موجود این با ارتباط

 بهش زدى زل چيه سرم پشت ميگم دارم مرض _
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 افتاده گير پيش سال گيرى جفت فصل در است جارى چشمانش از مایعى که ها ماده از یكى _

 بپذیرد را است بطنش در که نرخرى آن ميكند التماس جفتش به و است

 گفتم تعجب با

 ؟ چى _

 ميزارن تكرارشو بيا فردا نميشه تكرار دوباره مستنده گمشو _

 بحرف درست نشو مسخره _

 صورتشه رو قاتيه لعاب و رنگ با که مایع اون هنوزم دختره دیگه همين _

 گفتم آیين به رو بدجور بودم شده کنجكاو

 بشورم دستامو ميرم من _

 فتادما براه ميزشون طرف به ميكرد گریه هنوزم دختره کرد شكار رو کنارى ميز نگاهم و شدم بلند

 اینكه نبدو گذشتم ميز کنار از بود ميزشون پشت متر چند درست دستشویى که کردم شكر خدارو

 : گفت هق هق و گریه با دختره که شنيدم کردم تيز گوشامو کنم توجه جلب

 ارهد داداشمم تازه دارم بچه یه بفهمه ميكشه منو بابام بخدا کنى ول اینجورى مارو نباید فرزام _

 برميگرده پاریس از

 فكر آدم که ميكرد نگاش چندش با همچين یارو کنن دخترایى همچين سر تو خاک نشنيدم دیگه

 داداشش شهحق نيست تميز کامال دخترایى همچين وجود البته ميكنه نگاه کثيف موجود یه به ميكرد

 خدارو بار اولين براى ریختم بهم حسابى ولى نداشت ربطى من به گرچه بزنن دارش باباش و

 . ندارم خواهر کردم شكر

****************** 

 ؟ بشينم اینجا ميتونم _

 ور وناشناخ با و بود پایين سرش نشستم نيمكت روى کنارش برداشت کيفشو و کرد بهم نگاهى

 شماره و آدرس پيش روز چند ميكشه خجالت االن نيست بينى پيش قابل اصال شخصيتش ميرفت

 ! داد
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 ؟ ميكنى فكر چى به _

 گفت و برداشت دست ناخوناش از باالخره کرد بلند سرشو

 ؟ اینجا چرا پارک اینهمه اینكه به _

 بود خلوت هميشه روز موقع این تهران بام بود خلوت خلوت کردم نگاه برم و دور به

 باشه سكوت ميدم ترجيح نمياد خوشم صدا و سر از من چون _

 عصبى هم سكوتش از بودم کرده تعجب لرزید دستاش و رفت فرو یقش تو بيشتر سرش

 ؟ شدى اینجورى چرا فام چته _

 گفت ب*ل زیر کشيد عقب خودشو که گذاشتم بازوش روى دستمو

 ميترسم شدن تنها از من _

 ؟ کنم کامل اتو جمله ميخواى _

 گفتم زدمو حرصى لبخند زد زل بهم نفهمى با

 تره کامل اینجورى ؟ نه ميترسى من با شدن تنها از _

 بهش اخم این ميدونستم کردم اخم ميكرد نگام تعجب با هنوزم کردم صاف کتمو و شدم بلند

 بقيه مثه ميده منفى انرژى کامال

 شدم خوشحال بخير روز _

 ایستاد جلوم و دوید که شدم دور ازش قدمى چند

 نيست آدم خود دست که ترس بشين بيا باشه _

 باشى راحت ميرم دارم همين واسه اره _

 آرومه و ساکت هم اونجا دارم سراغ دیگه جاى یه من _

 باهام شدن تنها از که آدمخوارم من مگه بود خورده بر بهم شدت به اما نبودم ناراحت دستش از

 ؟ ميترسه
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 سپ ترس از که االنه کناریم مخاطب که نكنم فكر این به و باشم راحت ميدم ترجيح مرسى نه _

 بيفته

 دیگه بيا _

 ختسو دلم بود مشخص کامال خمارش چشاى تو این بود غمگين شدم خيره ملتمسش چشاى به

 ميپرسيدم اش خانواده مورد در ازش بيشتر مناسب فرصت یه تو باید

 فرصت آخرین _

 باشه _

 رسآد یه بخواد تا که نبود آیين این عين ميداد واضح و خوب خيلى رو آدرس شدیم ماشينم سوار

 یه امف رسيدیم سرسبزى منطقه به نيمساعت از بعد ، ميرفتى اش صدقه قربون باید بار صد بده

 جور و معج کوچولو کلبه یه شدیم پياده و کردم پارک ماشينو وایستم گفت وسطاش بين رو جایى

 تعارفم و کرد باز درشو قفل بود احساساتى ميكردم فكر که اونچه از بيشتر دختر این بود روم روبه

 بودند شده چيده زیبایى شكل به وسایلش بود چوبى چيز همه کلبه توى شم وارد کرد

 ؟ خودته مال اینجا _

 بخرم رو اینجا تا فروختم اونو داشتم زمين یه _

 قشنگه _

 گفتم طعنه با

 ؟ نميترسى االن _

 گفت و زد مليحى لبخند

 اتفاقه یه مال اش ریشه ترسم این اما اميرسام دارم اعتماد تو به _

 ؟ اتفاقى چه _

 و آورد بيرون آبميوه شيشه یه بود کلبه گوشه که کوچيكى یخچال توى از و شد بلند کرد سكوت

 كمشوی بود پرتقال آبميوه داشتم برش مكثى با گرفت جلوم یكيشو ميز روى ليواناى تو ریخت

 گفت و فهميد خودش بود تازه انگار خوردم
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 يوهآبم با ابشونو و ميگيرم ميوه خودم وایميسته معدم سر نميخورم ها مغازه هاى آبميوه از من _

 ميكشم گيرى

 خوبيه کار _

 شد جمع صندليش تو و پرید جا از گرگ یه زوزه صداى با

 ؟ ميترسى گرگ صداى از _

 شن وارد بتونن ممكنه نزدیكن _

 ميدم نجاتت و ميارم در بازى من سوپر نداره اشكالى _

 . نبود خبرى بود دچارش تهران بام تو که لرزشى اون از بود شده تَر آروم زد لبخند

 شد ظاهر در درگاه تو شير ليوان یه با مامان و شد زده در به اى تقه که بودم نشسته اتاقم تو

 رداشتمب ليوانو و کردم تشكر ميز روى دستم کنار گذاشت ليوانو و جلو اومد بود زده زیبایى لبخند

 فتنشمگ که اینجاست چيزى گفتن براى بودم مطمئن ميكرد نگام فقط و تختم روى نشست مامان

 گفت و زد دریا به دل باالخره بود آتيش رو اسپند مثه چون سخته قضا از

 سام _

 گفتم بود ندیده ازم هيچكس حاال تا که لبخندى با و ميز روى گذاشتم ليوانو

 نفسم جانم _

 .. از خبرى _

 تامدس تو دستاشو نشستم تخت روى کنارش و شدم بلند زدم حدس حرفشو بقيه کرد سكوت

 بود سرد گرفتم

 ؟ ببينيش ميخواى _

 بگيره آروم دلم تا بار یه فقط دور از _

 ببرمت شو آماده _
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 التاىح این باشم آروم کردم سعى و کشيدم عميقى نفس شه آماده تا اتاقش تو رفت خوشحالى با

 عدب دقيقه دو ، کنم دور حالشو این نتونستم هم هيچوقت ميداد منفى انرژى بهم هميشه مامان

 گفتم و خندیدم بود ایستاده ورودى در جلوى آماده و حاضر

 ببينمت آماده زودیا این به نميكردم فكر ميكردم آماده زدن چرت براى خودمو داشتم _

 تموم عمان بابا صداى که کشيدم اى دیگه عميق نفس بيرون رفت و زد تَر گيج لبخندى بود گيج

 شد شدنش

 ؟ ميرى جایى امير _

 برميگردم زود بيرون ميرم سر یه مامان با آره _

 امير خطره در جونت هميشه تو باش مواظب _

 بخير روز چشم _

 بخير روز _

 

 مشخص حرکاتش تو کامال این بود مضطرب مامان ایستادم اش خونه روى روبه عادى روال طبق

 بود

 بریم است خونه هميشه ساعت این _

 تمگف و گرفتم دستاشو در روى روبه داشت خفيفى لرزش دستاش شد پياده ماشين از شک با

 پسرته من مثه اونم باش آروم مامان _

 امير ميميرم بخدا کنه تردم خودش از اگه نكنه قبولم اگه _

 ؟ رفته یادت بهزادى نفس تو باش آروم هيسس _

 کرد باز درو آذرتاش معمول طبق که زدم در به تقه تا چند نگفت چيزى و پایين انداخت سرشو

 با اما زد دلبخن دید منو تا ، بود مطالعه مشغول و دستش تو علمى کتاب ميشد دیده هوشيارتر اینبار

 شد جمع لبخندش مادر دیدن
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 ؟ است خونه بهزاد _

 تو بياین آره....  آر _

 لرزونش قدمهاى کردم حس وضوح به تنشو لرزش دادم هولش و گذاشتم مامان پشت دستمو

 گفت گوشم کنار رفت مامان وقتى و کرد سالم صميميت با آذرتاش شد وارد و خورد تكون

 سام نكردى خوبى کار _

 رمزق مبلهاى بود بزرگ نوعى به اما نبود بزرگى خونه ما خونه به نسبت شدم وارد و نكردم توجهى

 هک دیدم فقط نكردم خونه وسائل بقيه به توجهى ميخورد چشم به اش خونه از اى گوشه رنگش

 مامان به نداشت دید بهش مامان که بود کشيده دراز مبالیى از یكى روى خسته تنى با بهزاد

 و شتدا ضعف بهزاد طرف به رفتم داد تكون گيجى با سرشو بيام تا وایسته جاش سر کردم اشاره

 ، لرزید تنم داغيش از که گذاشتم دستش روى دستمو زدم زانو مبل کنار ميزد زردى به رنگش

 دیدن با چرخيد طرفم به و کرد باز چشاشو آرومى به بود هماهنگ پلكاش لرزش با تنم لرزش

 گفتم و لرزید صدام گرفت گر تنم بود توش مشكى لنز که رمقش بى چشاى

 ؟ داداشم خودت با کردى چيكار _

 ستشود کف و چرخوندم سرمو بود باال خيلى تبش بود داغ صورتم روى گذاشت دستشو و زد لبخند

 گفت و شد جدا هم از لبهاش و زد لبخند بوسيدم

 سام _

 نبينمت اینجورى بكشه منو خدا سام جان _

 ؟ ميكنى چيكار اینجا _

 ببينيم تورو اومدیم _

 ؟ ببينين _

 اومدم مامان با آره _

 طوفانى و شد تر تيره لنز زیر از چشاش سبزى شد جدا صورتم از دستش

 ؟ اینجا آوردى اونو چى واسه _
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 قدرهرچ ببخشيش نيست بهتر کرده نفرین خودشو بار هزار و کرده قبول اشتباهشو اون بهزاد _

 مادرته اون بازم کنى دور ازش خودتو هم

 ببينم نميخوام خودتم بيرون برو حاالم نميدونم مادرم زنو اون هيچوقت من _

 بهزاد _

 گفتم و گرفتم بازوشو ترس با که شد بلند

 دکتر ببرمت بيام تا نشو بلند خدا تورو ميبرمش باشه باشه _

 ندارم نياز پدر اصطالح به مرد اون پول به من _

 بيام برسونم مامانو بشين پره خودم زحمات با جيبم من ؟ باباست پول گفته کى _

 ندارم محبتت به نيازى من برو _

 نماما صداى شنيدن با که زدم صداش سرش پشت افتاد براه در طرف به خوران تلو تلو داد هولم

 کرد شكارم بهزاد برزخى نگاه ، من مادر بود اومدن وقت چه این کردم کپ زد صدا بهزادو که

 شتپ تا بود محكم اما لرزون قدمهاش برگشت و شد عصبانى بيشتر که کردم نگاش مظلومانه

 دویدم شوک با زمين خورد محكم و کرد گير مبل به پاش که طرفش به دوید و زد جيغ مامان کرد

 زد آتيش جيگرمو هاش زجه ميكرد گریه گرفتم هاشو شونه و طرفش

 ميكنى سكته اینجورى نكن مامان _

 مونده کم که بهزاد طرف به دوید شد رها دستم از بازوهاش داد تكون محكم خودشو توجه بدون

 و نيكان ایستاد و لرزید بهزاد زد چنگ پاهاش به محكم و زد زانو پاش کنار بشه خارج در از بود

 بود بغض از پر مامان صداى بودن شده خيره مامان کاراى به وحشت با مدت تمام تو آذرتاش

 ببخش منو خدا تورو ببخش منو خدا تورو ببخش منو دلم عزیز بهزاد بودى کجا بهزاد بهزادم _

 نده عذابم اینجورى ولى بزن کتكم بزن داد نكن سكوت نگير رو ازم ولى بكش منو

 وبخ حالش کردم بلندش و گرفتم هاشو شونه مامان طرف به دویدم بود شده بيشتر بهزاد ضعف

 . کنه سكته بود ممكن هرآن نبود
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 رارق دستم روى نيكان دست که کردم بغلش تند ریخت هرى دلم افتاد بيهوش دستام رو وقتى

 شنيدم نحسشو صداى و گرفت

 سام کنم کمكت بزار _

 گفتم و کشيدم عقب خودمو چندش با

 شده روشن من براى پيش وقت خيلى تو نيت نميخواد ممنون _

 با بد راینقد بهزاد نبود این اگه عوضى انداختم چشاش تو انگيزمو نفرت نگاه آخرین نگفت چيزى

 گفت منفى پرتاى و چرت گوشش تو بسكه نميكرد برخورد مامان

********************* 

 باشه عصبى جنگ تو شدت این به نباید جوون شده رد گوشش بيخ از خطر _

 گفت و نشست ام شونه رو مامان هميشگى دکتر دست بودم پشيمون چقدر پایين انداختم سرمو

 شه دور ازش کال خطر تا باشه ما مهمون امشبو باید فقط سام خوبه حالش نباش ناراحت _

 ميشم منتظر بيرون برم من پس صدر آقاى ممنون _

 گفت و کرد مچش به نگاهى

 وتر و سر از خستگى بيا فردا برو نمياد بهوش مادرت صبح تا شبه نصف دو ساعت وقته دیر _

 ميباره

 دکتر آقاى ممنون _

 بخير شب ميكنم خواهش _

 خداحافظ _

 سرش بالیى مامان اگه داشتم وجدان عذاب افتادم براه خروجى طرف به کردمو جيبام تو دستامو

 يمونپش خيلى بعدش که ميكردم کارا این از هميشه ببخشم خودمو نميتونستم هيچوقت ميومد

 دادن جواب بدون نداشتم حوصله اما زدم لبخند آیين اسم دیدن با خورد زنگ گوشيم ميشدم

 شد بلند اس صداى که جيبم تو گذاشتمش
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 ( کن قطع بعدش اى زنده بفهمم بزن عر یه بردار ندارى حوصله ميدونم بابا) 

 نوشتم نشست گوشيم لمسى کيبورد روى دستام

 ( ميبردمش نباید پشيمونم بدجور ولى آیين زندم) 

 کردم نگاه اسشو و نشستم ماشين تو داد جواب نرسيد ثانيه ده به

 صورتى خواب لباس راستى ، نميخوابم تو بدون شب مياى کى عشقم شده تنگ برات دلم) 

 ( پوشيدم روشنمو

 بودم ممنونش نوشته اینطورى من خراب حال و غمگين جو کردن عوض براى صد در صد خندیدم

 صداى که خورد بوق یه کنه دور افكارم از منو داشتم نياز زدم زنگ بهش کردمو روشن ماشينو

 پيچيد گوشى تو شادش

 ؟ عشقم چطورى _

 ؟ چطورى تو خوبم _

 ؟ کجام ميدونى االن خوبيت به _

 ؟ کجا _

 کشته منو تنت بوى خوابت تخت تو _

 گمشو _

 گفت و خندید

 ؟ سام خوبه حالت _

 گرفتم وجدان عذاب بدجور نه _

 ؟ گرفتى وجدان عذاب رفتى زن جاى زنى بى بحران این دست از _

 آیين مرض _

 ؟ چطوره مادرت حال _

 ميمونه بيمارستان گفتن صبح تا نشده برطرف هنوز خطر اما خوبه _
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 عشقم منتظرتم نيست هم سرخر تنهایيم خونه تو بيا نداره عب _

 بدم وآیين جواب اینكه بدون ميكردن ماشين سوار بزور دخترو یه داشتن که پسر تا چند دیدن با

 ماشين از و نكردم توجهى اما ميشد شنيده خط اونور از آیين نگران صداى ترمز رو زدم محكم

 زدم داد همونجا از نميكشن خجالتم دختر یه سر بودن ریخته پسر تا سه بيرون پریدم

 کنين ولش ميكنين دارین چيكار شما آهاى _

 زد داد دید منو تا شد گرد چشام دختره دیدن با شد من معطوف نفر هرچهار نگاه

 کن کمكم اميرسام _

 نزدیک بهم خوران تلو تلو بود خورده مشروب انگار بود قرمز چشاش اومد جلو پسرا اون از یكي

 گفت و ام شونه به زد دستشو شد

 پولدار بچه شى نفله نزدم تا کارت پى برو _

 بيهوش که شكمش تو زدم زانوم با هوا رفت دادش صداى که پيچوندم محكم و گرفتم دستشو

 . نرفتم دنبالشون چاک به زدن بيریخته اوضاع دیدن تا هم دیگه دوتاى اون زمين رو افتاد

 يهبق خالف بر بود جالب اما بود شده پاره لباساش زمين رو بود نشسته شدم نزدیک بهش آروم

 و هاش شونه روى انداختم کتمو بود شده گرد وحشت از چشاش فقط نميكرد گریه اصال دخترا

 گفتم و کردم نوازش آروم بازوشو

 ؟ خوبه حالت فام _

 اشتد لرزش تنش شد بلند کشيدمش و گرفتم دستشو بود شوکه برگردوند طرفم به سرشو

 اضطراب با نيک اش خونه دم افتادم براه ادرسش طرف به سرعت به و ماشين تو نشوندمش

 ؟ چيه پسره این با نسبتش بپرسم فام از باشه یادم بود ایستاده

 گفت و کرد بغل فامو محكم و دوید دید مارو تا

 رفت عمرم نصف االن تا دختر بودى کجا تو فام _

 بودن نكرده کاریش رسيدم موقع به بود افتاده پسر تا چند گير _

 گفت و کرد نگاه فام تر شوکه صورت به شوکه
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 من خداى _

 مخودش نيک دویدم نشست زمين روى نداشت وزنشو طاقت انگار راه نصف اما دوید و کرد بغلش

 داشت ضعف

 ؟ نيک شده چى _

 گفت و کرد نگام ضعف با

 خورهب هاشو دارو باید اتاقش تو ببرمش کنى کمكم ميشه کردم ضعف االنم داشتم تب صبح _

 ميكنه تشنج وگرنه

 گفتم ميكردم جدا آغوشش از رو فام حاليكه در

 ؟ کنى رانندگى ميتونى ؟ بلدى رانندگى دکتر برو باال بياى نميخواد باشه _

 ميشم خوب ميخوابم نيست الزم _

 مواظبشم من برو ماشينه رو سویچ _

 گفت و کرد نگام کمى

 تختشه کنار دراور کشوى تو هاش دارو _

 فام کرد قبول زودى این به کردم تعجب بزنم چونه باهاش باید ها حاال حاال ميكردم فكر رفت و

 تاقا یه اتاقش تو بردمش و کردمو بلندش زحمت با شد خارج لبهاش بين از خفيفى ناله و لرزید

 تمگذاش یكيشو و آوردم در قرصاشو کشيد دراز تختش روى روشن آبى و صورتى دکور با کوچيک

 . خوابيد و گرفت عادى ریتم نفساش بعد دقيقه چند دهنش تو

 کني این پس بود صبح چهار کردم نگاه ساعتو پرید سرم از خواب خورد دیوار به محكم سرم تق

 ؟ بود شچ یعنى ميرفت در آتشفام واسه جونش نكنم فكر باشه کرده جيم ماشينو نكنه کجاست

 خندم فكرم از نجيبى آدم عجب نكنه نگاه چشام تو ميكرد سعى هم هميشه داشت ضعف اونم

 ومآر چه من به اصال دادم تكون سرمو نميشناسه اصال رو نجابت که بود معلوم اسمش از گرفت

 ارک بخورم آب برم اگه نميدونستم بود شده ام تشنه بود خوابيده هنوزم فام دادم کش گردنمو

 واه شدم خارج اتاق از که نداره خجالت آب ليوان یه ، برم گرفتم تصميم باالخره ؟ نه یا درستيه

 ليوان هی است آشپزخونه ميكردم فكر که رفتم طرفى به بود روشن یكمى خونه و بود ميش و گرگ
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 آیين اب داشتم بود رفته یادم واى لرزید گوشيم ميمردم تشنگى از داشتم فهميدم تازه و خوردم آب

 ما کله اوه پاسخ بى تماس دوازده آوردم در گوشيمو خوبه باشه نكرده سكته االن تا ميزدم حرف

 زیاد وقتى ههميش نيست بردار دست نكنه سرویس دهنتو تا کنترله قابل غير آیين عصبانيت برباده

 لد نه یا بزنم حرف بودم دل دو ميدیدم ازش بابام حدوداى و حد در العملى عكس ميشد عصبانى

 پيچيد گوشى تو دادش صداى بوق اولين با زدم تماسو دکمه و زدم دریا به

 هزاره مدل صبح تا ابله احمق نميدى جواب گوشيتو چرا ميشم زهرترک نميگى ؟ کجایى اميرسام _

 رفت راه

 ميكنم تعریف خونه اومدم وقتى خوبه حالم من باش آروم خب خيلى _

 شدم زنده و مردم تو دست از نميشه خنک دلم هم بميرى االن گمشو _

 رفت یادم بعدشم نبود امكانش اولش یعنى نميتونستم خب ببخش _

 بدى خبر من به رفته یادت که شدى غرق دخترى کدوم بغل تو نيست معلوم _

 ؟ ندارى کارى فعال ميگم چيو همه ميام است دیگه چيز یه قضيه بابا نه _

 فهميدى ميترکه هيكلت کل ، ميام پا جفت ندى جواب دوباره بزار دسترس در گوشيتو نه _

 فعال باشه باشه:  گفتم خنده با

 فعال اوف _

 ليدک چرخش صداى ميكرد آرومم آیين با زدن حرف هميشه بود لبهام روى عریضى لبخند کرد قطع

 صداى با اومده نيک بود مشخص هيبتش از ایستادم سالن تو بپرم جا از شد باعث دروازه تو

 گفتم آرومى

 سالم ؟ برگشتى _

 گفت و دزدید چشاشو دید منو اینكه محض به

 ؟ چطوره فام آره سالم _

 ؟ خوبه تو حال خوابيد دادم داروهاشو خوبه _
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 و مثبت انرژى کامال ميكرد منتقل بهم که انرژى شاید بودم شده صميمى این با چرا نميدونم

 بود خوشایند

 شد زحمتتون مرسى خوبم _

 برم من دیگه ميشه اگه نكردم کارى _

 برین صبحانه بعد بمونين _

 مرسى نه _

 بابا ىتوبيخا گير باز خونه ميرفتم بود خورد و کوفته تنم کل شدم خارج در از و پوشيدم کفشامو

 خنک لشد سيلى دوتا با ميزد داد تا دو فوقش بود کم توبيخ امكان هم بود نزدیک هم آیين ميفتادم

 اشه نون ميومد خوشم نونوایى این از هميشه گرفتم سنگک نون یه کوچه سر از ميرفت ميشد

 طرف از برخوردى هر آماده شدم پياده کردمو پارک ماشينو بود خاصى عطر با و خوشمزه خيلى

 شاىچ و ژوليده موهاى با آیين و شد باز در شده کامل اینكه از قبل که زدم در به اى تقه بودم آیين

 قيقاد افتادم ومپایرز فيلم تو خوناشامه اون یاد بود گرفته خندم شدت به شد ظاهر در پشت قرمز

 بود شكلى همون

 سالم _

 سالم مرگو _

 خوردن مشغول آشپزخونه تو ميخریدم نازشو باید اینا از بيشتر کنم فكر رفت و کرد ول درو

 گفت و داد نشون تفاوت بى خودشو اما زد برق چشاش دستم تو نون دیدن با بود صبحانه

 ؟ چيه _

 ؟ نميدى صبحانه من به هيچى _

 گراز مرتيكه کنم آشتى بآهات کمتر روز دو از عمرا که نكن مظلوم خودتو _

 ظهلح هر کردم تعریف براش آروم آروم رو قضيه و نشستم روش روبه دستش کنار گذاشتم نونو

 گفت شد تموم حرفام اینكه محض به ميشد تَر گرد چشاش

 ؟ بودى تنها عجوزه اون با صبح تا تو _
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 خوابيدم هم ساعتى دو دیوار کنار همونجا بودم تنها آره است عجوزه کجاش گمشو _

 خورد جر دهنم سفته چه المصب _

 ؟ چى:  گفتم تعجب با

 شد هندسى اشكال انواع شكل دهنم بخور اشو نمه یه آوردى که نونى _

 گفتم جدى و کردم جمع لبخندمو

 ميشه خشک خورده یه معلومه است تازه نون _

 بشم خَر عمرا نيست دراز گوشام اینبار ؟ کنى خرم آوردى رو نونه این _

 دیونه _

 گفت و برنگشت ایستاد آشپزخونه در دم شد بلند و خندید

 ندارم خوبى حس اصال دختره این به راجب سام _

 بود هميشه از تر جدى برگشت

 ؟ نكنه پيدا بيخ این از بيشتر اتون رابطه نيست بهتر _

 هک هربار نزدم دستم بهش حاال تا س-و-ه روى از من کن باور آیين ميكنم چيكار ميدونم من _

 بوده مجبورى یا دلسوزى روى از کردم لمسش

 يشترب این از ميگم دارم ندارم افتاده بينتون که اتفاقاتى به کارى سام نداره ربطى من به اینا _

 حس نمشميبي وقتى چرا نميدونم دیگه یكى دنبال برو باشى داشته دختر دوست ميخواى نرو پيش

 داره رنگ پر نقش یه توش هم دختره این بيفته بد اتفاق یه که االنه ميكنم

 مریضى ميگم ميزنم زنگ دانشگاه به منم بخواب خورده یه برو خوابيه کم عوارض اینا _

 مرض دیگه آوردن بار به منو چرا دادم فحش آبادمو و جد کل دیشب جنابعالى بخاطر نكرده الزم _

 ؟ این از بدتر

 گفتم ميخندیدم حاليكه در

 نميكنم باور که ندادى فحش منو که نگو _
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 الىخ براى نمونده فحشى دیگه واقعا دیدم وقتى شد روحت نثار بودم بلد فحش هرچى بابا نه _

 بستم فحش به خودمم عریضه نبودن

 بود شده جدى باز انگار شنيدم دوباره صداشو که خندیدم تر بلند

 ما تو و توئه متوجه دختره این طرف از تحدیدى کوچكترین بفهمم اگه قسم خدا همون به سام _

 ونچ کارم پى ميرم و ميكنم جمع پالسمو و جل نميكنى توجه و برف تو کردى سرتو کبک عين

 اساسى کتک یه هم قبلش باشم کنارش نداره لياقت کنه خراب زندگيشو دستى دستى که دوستى

 کن گوشت آویزه من از اینو نميذارم زنده هم رو دختره اون ضمن در نرم خونه از پر دل ميزنمت

 آزاره بى دختره نترس _

 فعال باشه درست حرفت اميدوارم _

 رفيق فعال _

 امف به چرا نميدونم رفتم فرو فكر به شد شنيده سالن در صداى بعدم دقيقه چند بيرون رفت

 مىصمي دوست یه داشتن از هميشه بابا تيمسارى شغل همينطور و شغلم بخاطر داشتم اعتماد

 باباى نچو فقط اونم کرد پيدا راه بيشتر زندگيم به بود بابا تایيد مورد چون هم آیين بودم محروم

 اباب جورایى یه بود داده دست از جونشو بابا از محافظت بخاطر و بود بابا دستان زیر از یكى آیين

 مه گاهى بود آروم دلش بود همخونه من با اینكه از و ميكرد مسئوليت احساس آیين به نسبت

 قول به ميكرد رد هميشه آیين اما بده شدنش تر راحت براى پولى آیين به ميكرد سعى ميدیدم

 يشب ميشد باعث خصلتش این دیگران نه باشه خودش پول کاسه تو دستش ميخواست خودش

 ردميك اخم ميخورد بهم نگاهش هروقت نميومد خوشش ازم اصال اوایل بشم نزدیک بهش پيش از

 بد وردبرخ سخت اولش باشم داشته جدا آپارتمان ميخوام گفتم بابا به قصدا برميگردوند روشو و

 با بتهال بدم خودم رو خرید مخارج همه ميخواستم شد نرم باشه هم آیين گفتم اینكه از بعد اما کرد

 نصف تگف آیين وقتى نبود دستم تو چيزى فعال و بودم محصل ساله شونزده پسر یه بابام جيب

 تو اباشب زميناى از یكى فروختن با کنيم حساب اون با پولو نصف شدیم مجبور نمياد وگرنه نصف

 وقتىو بشناسم بيشتر مرموزو پسر این داشتم دوست هميشه داد رو آپارتمان نصف پول شمال

 بدش ازم انگار اونم شدم جذبش بيشتر شاده و مهربون چقدر خشنش ظاهر برخالف فهميدم

 دوست اول از ميگفت هم هميشه ميكرد رفتار باهام صميمى و شد باز یخش کم کم که نميومد
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 ، خشكم امباب مثه منم ميكرد فكر بشه نزدیک ميترسيد بابام بخاطر اما بشه صميمى باهام داشت

 . بود محروم دوست یه داشتن از من مثه اونم شاید

******************* 

 آتشفام

 شد رجخا خونه از پيش دقيقه دو نيک کردم بلند کتاب از سرمو تعجب با در زنگ صداى شنيدن با

 این اخه بزارم دلم کجاى اینو شد خارج گلوم ته از غليظى اه ، کردم خونه دم به نگاهى پنجره از

 گفت و زد کریهى لبخند کردم باز درو و کردم سرم بنفشى روسرى بود اومدن وقت

 ؟ تو بيام کنى تعارف نميخواى خانوم خوشكل سالم _

 ندارم وقت بگو کارتو بيرون ميرفتم داشتم سالم _

 موقع به اگه جلو آورد نحسشو هيكل و داد هول درو نيومد خوش مزاجش به حرفم انگار کرد اخم

 گفت و دکر ولو کاناپه روى خودشو ، احمق نميومد بدشم بغلش تو ميفتادم نميكشيدم عقب خودمو

 ؟ کشيد کجاها به سام کار _

 کنه دنبال منو کاراى نداشت حق شدم خيره بهش عصبانيت با

 وت ندارى حق دیگه و شده ادا تو به دینم گفتم بهت دیدمت که بارى آخرین نداره تو به ربطى _

 بكشى سرک زندگيم

 نشده تموم تو با هنوز من کار ولى درست شده تموم تو کار گفتى تو خانومى یواش اوه اوه _

 قدم ندچ کرد سردى عرق پيشونيم لرزید وضوح به کمرم تيره بدنم و تن رو نشست خرابش نگاه

 نداشت رو اوليه استحكام صدام اینبار عقب رفتم

 برميدارى سرم از دست دادم انجام کارتو هروقت دادى قول بهم تو بيرون برو _

 روم سرو االن ولى بزنى زمين سامو بستيم عهد باهم خانوم خوشكل نكردى هنوز کارمو ولى آره _

 ميچرخه خودش واسه داره گنده

 ميخوام بيشترى وقت من سخته تيمسار پسر زدن زمين ولى آره _

 گفت و خندید آشپزخونه اپن به خوردم که عقب رفتم بيشتر قدم چند ناخودآگاه شد بلند شدت به
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 خيلى چون کن بيرون سرت از منو پيچوندن فكر کنم گوشزد بودم اومده ندارم کاریت فعال _

 کنم ترش کامل کردو باهات سياوش که کارى همون ميتونم راحت

 و خندید بلندتر دید وضعيتمو تا کرد لرزش به شروع دستام نميومد باال نفسم شدم مچاله خودم تو

 توجه شد دبلن گوشيم زنگ صداى ؟ کجاست لعنتى ميگشتم قرصام دنبال اتاقم تو دویدم تند رفت

 رژ ات چند و عطر از بود شده تشكيل محتویاتش همه کردم باز محكم رو دراور ميز کشوى و نكردم

 دویدم اینبار شد بلند دوباره گوشيم صداى لرزید بيشتر دستام بود الله هاى هدیه که ب*ل

 نگچ بود افتاده شدن خفه حال در مبل روى کجاست قرصام بپرسم ازش باشه نيک شاید طرفش

 اميرسام....  بهش زدم

 برداشتم حالتم به توجه بدون آورده گير وقت اینم اه

 بله _

 دارم کارت بيرون بيا خونتم دم من سالم _

 من ى خونه بدونه ميخواد االن حتما ؟ چى باشه دیده رو اشغال مرتيكه اون اگه ریخت هرى دلم

 ميلرزید صدام داشت چيكار

 باشه سالم _

 گفت مهربونى صداى با بعد و کرد مكث

 ؟ خوبه حالت ميلرزه صدات فام _

 نميكرد قطع چرا لعنتى ميسوخت چشام

 قرصامه وقت هيچى _

 دراور صندلى رو گذاشتمش اهان _

 ؟ ميدونست کجا از اميرسام اصال!  ندیدم اینو چرا کردم قطع و گفتم ب*ل زیر اى باشه تعجب با

 يدپيچ وجودم تو خوشایندى سرماى دادم قورت آب با و دهنم تو انداختم شو دوتا نكردم توجه زیاد

 ابکامي سياوش بكشم رو عوضى اون بودم مصمم دیگه حاال رفت بين از دستام لرزش کم کم و

 . برد بين از کامال زندگيمو که همونى
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 خارج نهخو از همرنگش شال و بود خریده برام نيک که جينى شلوار با پوشيدم تابستونى مانتوى

 اشچش روى شيكى دودى عينک بود ایستاده ماشينش به تكيه ام خونه روى روبه اميرسام شدم

 گفت و جلو اومد دید منو تا بود

 ؟ خوردى قرصاتو ؟ خوبه حالت _

 تربيش پدرش از نفرت بلكه نگرفت شكل وجودم تو احساسى هيچ مهربونش و صميمى توجه از

 کشيد شعله

 ممنون خوبم آره _

 گفت و گرفت طرفم به بودو دستش تو که ساعتم و زد زیبایى لبخند

 آوردمش برات ميشدم رد طرفا این از بود مونده جا ماشينم تو خونه مياوردمت که دیشب _

 دلم رفت و کرد کوتاهى خداحافظى اى دیگه حرف بدون کردم تشكر و گرفتم تردید با ساعتو

 ودب اشغال و انگيز نفرت آدماى از خيلى طعمه اما بود پاکى پسر کم خيلى سوخت یكمى براش

 . ندید رو عوضى و کریه مردک اون الاقل کردم شكر خدارو

 اميرسام

 وقتى ودب گفته بود آیين زنگ تک برداشتم داران گندم شرکت پرونده از سر تلفنم زنگ صداى با

 مشد خارج شرکت از منشى به نكته چند سفارش با و گذاشتم کنار رو پرونده ميزنه تک اومد

 کردم اشاره بهش دیوار به بود داده تكيه در دم آیين داشت چيكار شرکت این تو منو بابا نميدونم

 بياد

 ؟ اومدى کى سالم _

 ميشه نيمساعتى یه _

 ؟ زدى زنگ االن چرا پس _

 رفت یادم هيچى _

 زدیکن بهش و بستم دوباره بودم کرده باز که ماشينو در نبود ميزون اصال کردم نگاش تعجب با

 نميكرد توجه اطرافش به اصال بود فكر تو حسابى شدم
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 ؟ خوبه حالت آیين _

 گفت و کرد بلند سرشو گيجى با

 باشه باشه اهان هان _

 اش شونه رو دستمو!  نداشت سوالم به ربطى اصال جوابش شده چيزى یه شدم مطمئن دیگه

 دید ىوقت کرد نگاه مبهوتم صورت به شد بلند خواب از انگار دادم بهش کوچيكى تكون و گذاشتم

 يچه بدون کشيدم و گرفتم بازوشو اینبار زد پس دستمو و کرد اخم ميكنم نگاش منگال عين

 رد شدت به بود کرده سكوت خونه تا!  نگم چيزى االن دیدم بهتر ماشين تو نشست مقاومتى

 هتوج بدون رسيدیم خونه به زود خيلى بودمش ندیده شوکه و گيج اینقدر هيچوقت بودم عذاب

 غزمم کردم پارک زحمت به ماشينو بود دور دنيا از کال باشيم باهم رو شام بود قرار مثال شد پياده

 اشدست بين سرشو و بود نشسته ها کاناپه از یكى روى خونه رفتم دو با بود کرده هنگ کل به

 اتاوق بيشتر که خوشحال هميشه آیين دیدن زدم زانو پاش کنار بود عذاب در شدیدا بود گرفته

 ىتكون گذاشتم پاش روى نرم دستمو بود ترسونده منو خيلى وضعيت این تو بود دردام مرحم

 نكرد حس اصال شاید نخورد

 کردى جونم نصف شده چى داداش آیين _

 سكوت

 آیين ميكنم سكته دارم بگو منم به خدا تورو _

 سكوت

 شدم دیوونه بگو چيزى یه بابا _

 سكوت

 نىنگرا از بود ممكن لحظه هر من نه ميخورد تكون اون نه بهش زدم زل و پشتم ميز به دادم تكيه

 گفتم و نشستم تند نفهميدم چيزى زد ب*ل آروم ساعت نيم از بعد بيفتم پس

 ؟ چى _

 من جلوى _
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 ؟ تو جلوى چى _

 اون من جلوى _

 هک داشت نياز کردم بغل بازوهاشو و کنارش نشستم بود کرده گم هارو کلمه انگار کردم سكوت

 ازب این از بيشتر دیگه چشام شد خارج گلوش بين از ریزى هق هق ام شونه به داد تكيه سرشو

 بود برده منو شدن دیوونه مرز تا کنجكاوى طرف یه از نميشد

 بزن حرفى یه خدا تورو آیين شده چى اخه _

 گفت مقدمه بى کرد نگام روح بى نشست صاف

 ؟ دارى دوست مامانتو چقدر _

 حرف نخواد بدم نشون بدى العمل عكس اگر شاید کنم کنترل خودمو کردم سعى اما خوردم جا

 بزنه

 منه جون اون خيلى خب _

 ؟ ميكنى پيدا حسى چه بزنه آتيش خودشو بعدم و کنه حرومت شيرشو جلوت وقتى _

 بود آور عذاب فكرشم اصال اومد بند زبونم

 منظورت تو منظورت آیين ميگى دارى چى _

 گفت خودش که کردم سكوت

 و زنش براى برادرم براى بود شده تنگ مادرم براى دلم سال سه از بعد خونه رفتم صبح امروز _

 رجای با ؟ کى با ميدونى بود کرده ازدواج مادرم ؟ دیدم چى ميدونى خونه رفتم سام رفتم دخترش

 عموت

 کردم زمزمه ناباور ب*ل زیر شد گرد تعجب از چشام

 سالشه سى باشه خيلى ایرج نداره امكان _

 ازدواج مادرم وقتى داداشم کنه ازدواج باهاش شده راضى مادرم که کرده چيكار نميدونم اما اره _

 داشتم آروم خيلى من اما سام داشتن غم و درد اینقدر اونا شده مغزى مرگ و کرده تصادف کرده

 ازش من که صورتى در ترسو گفت بهم کرد نفرینم مادرم رفتم که امروز ميكردم زندگى اینجا
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 که کيه اون نميدونستم اما کنه ازدواج زودى این به نداشتم دوست ازدواجش براى بودم دلخور

 ازم گفت بهم ببينمش نميشدم راضى عمرا پدرمه مثه یكى کردم فكر کنه ازدواج باهاش ميخواد

 كردن باز زدم در هرچى کرد زندونى انبارى تو خودشو بعدشم پسرشم که ميگيره عوقش و متنفره

 جيغشو داىص وقتى اما بيرون بياد شد آروم وقتى شاید گفتم بشكنمش نميتونستم بود آهنى درشم

 زجه و ميپيچيد خودش به مار عين که دیدم من سام دیدم پنجره توى از برگشتم شوکه شنيدم

 . ميموند ميكشيد دیوار روى درد با که چنگاش جاى ميزد

 ات ایرج نميشد باورم هنوزم من و ميدید دوباره رو صحنه این انگار بود شده دار خش و بم صداش

 خودش از سال سى حداقل که زنى!!!  نكنه رحم هم بيوه زن یه به که باشه بوده عوضى حد این

 ! بود بزرگتر

*************************** 

 فضعي و الغر اونقدر یكماه این تو ميرفت راه کنارم رمق بى کشيدمش و گرفتم رو آیين بازوى

 لىخي عزیز دو دادن دست از ميزد زار تنش تو مشكيش پيراهن بود کباب براش دلم که بود شده

 نز طرف به و صندلى روى نشوندمش نبود پذیر امكان ميكشيد اون که دردى تصور بود سخت

 یه بود خجالتى حد از بيش که داشت ساله پونزده دختر یه بود خوبى و مهربون زن رفتم داداشش

 عكس هب بود زده زل که نشستم آیين کنار رفت و گفت چشمى لبخند با که خواستم قند آب ليوان

 بود سرد گذاشتم دستش روى دستمو بود مادرش کنار که برادرش

 داداشم ميشه تموم اینم بيار طاقت آیين _

 دوقن آب ليوان داداشش زن افسون سكوتش به اوقات بيشتر بودم کرده عادت دیگه کرد سكوت

 گفتم و گرفتم آیين روى روبه ليوانو برسه مهموناش به رفت و کردم تشكر داد دستم

 لقتح تو ميكنم ته تا ليوانو توشه قطره یه ببينم ميخورى اخر تا قندو آب ليوان این ببين _

 گفت و برداشت ليوانو کرد اخم

 نيست آدميزاد مال شبيه محبتتم _

 گفت که خندیدم بدجور کردم ذوق شوخيش از

 دادن تيتاب خر به انگار اشو قيافه _
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 عوضى مرض _

 زد تلخى لبخند

 کنم زندگى داداشم زن با ميخوام سام _

 ؟ تهران برنميگردى یعنى _

 گفت و خورد قندو آب از خورده یه

 شىنمي ناراحت که تو کنم زندگى اونجا ميخوام گرفتم نقلى خونه یه تهران ميارم هم رو اونا نه _

 ؟ باشى تنها آپارتمان اون تو

 گفتم اما شدم کنف

 ميشن محسوب ات خانواده دیگه اونا ناراحتى چه نه _

 باشه همه از تر سخت تو کردن راضى ميكردم فكر ممنون _

 بزنى سر بهم باشه یادت ولى خونه تو کنم زندونيت نيستى که ساله پنج بچه بابا نه _

 حتما _

 ميخرم ازت کامل آپارتمانو _

 بخوابم اونجا بيام شاید گاهى نكرده الزم _

 راحتى هرجور _

 . بود شده ناراحت حرفم از انگار گرفت روشو و کرد اخمى

 

************************* 

 هایىتن اینجا آیين بدون حاال کشيدم عميقى نفس بود کور و سوت خونه شدم وارد کردمو باز درو

 وشيموگ نداشتم ازش خبرى ميشد یكماهى کردم فكر آتشفام به و مبل روى نشستم!  نداشت صفا

 برداشت باالخره بوق سه بوق دو بوق یه کردم پيدا شمارشو و آوردم در جينم شلور جيب تو از

 الو _
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 ؟ خوبى سالم _

 دارم وجود منم که کردى فراموش ميكردم فكر _

 دوستام از یكى بخاطر نبودم تهران رو وقتى چند ببخش _

 ؟ افتاده اتفاقى _

 به قتىو بدونه کسى زندگيش از نميخواست آیين شاید کردم تعریف براش خالصه کامال رو قضيه

 گفت غمگينى صداى با رسيد اخر

 متاسفم _

 ممنون _

 ؟ تنهایى خونه االن _

 بياد وقتى چند تا نكنم فكر آیين اره _

 بگه چيزى یه ميخواست انگار کرد پا آن و پا این یكم

 ؟ بگى ميخواى چيزى فام باش راحت _

 ؟ ات خونه بيام امروز ميتونم _

 گفتم رودرواسى تو!  بود حرفى چه دیگه این خوردم جا

 منتظرتم اومدى خوش _

 فعال دیگه نيمساعت تا پس _

 فعال _

 نگم يزىچ دیگه که منحرفشم فكر از ميترکونه منو مطمئنن بشه پيداش آیين یهو اگه بودم دل دو

 داشپي فعال که کردم فكر این به شدم بلند و زدمو لبخند...  داشتيم ما ميكنه فكر االن بهتره

 و بود تميز كهاین با خونه ميناليدم نبودنش از داشتم پيش دقيقه چند همين بود گرفته خندم نميشه

 برق به هم رو بود آیين عالقه مورد که رنگ سفيد سماور کردم مرتبش خورده یه بازم ميزد برق

 دش زده در زنگ بعد نيمساعت درست ، خودم واسه بودم شده کدبانویى شستم هم ميوه کمى زدم
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 تو اومد کردم تعارفش بود ایستاده در پشت ناب لبخند یه با فام کردم باز درو آرامش کمال در

 نگارا همرنگش شال و سوخته اى قهوه لى شلوار با بود پوشيده چشاشو برنگ اى فيروزه مانتوى

 بود کوله و کج سرش روى اى مزه با شكل به که ببنده شال درست نبود بلد

 دارى قشنگى خونه _

 نيست من مال فقط خونه این چون دارین بگى باید ولى ممنون _

 درسته _

 بشين _

 تلویزیون باالى که آیين منو عكس قاب روى و گذروند اطرافو تيزى نگاه با و مبل روى نشست

 وىر دستمو منم و بود کرده بغلم صميمانه آیين عكس اون تو کرد استپ بود شده گذاشته دکور

 به و دش بلند آرامش از پر لبخند یه بودیم زده لبخند هردو بودم گذاشته بود شونم روى که دستش

 گفت و کرد نگاه کمى رفت طرفش

 خوشكلترى تو اوممم _

 گفتم زدمو لبخندى

 ؟ ميخورى چاى تره جذاب آیين من نظر به اما _

 ؟ دارى بازى وسایل نه _

 گفتم تعجب با

 ؟ بازى وسایل _

 دستى فوتبال ستيشن پلى دیگه اره _

 گفت و کرد ریزى اخم که خنده زیر زدم تعجب با

 دارم دوست پسرونه هاى بازى من خب سام نخند _

 جالبه _

 اهوم _
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 گرفت یكى آیين پارسال کنم فكر ميارم ميرم االن _

 گفت خوشحالى با و زد بهم دستاشو

 کن آماده باخت براى خودتم بيارش برو اخجون اخجون _

 ! بيارم سرش بالیى یه نميترسيد اصال بود جالب زدم لبخند

 

 بودم دیده نه بودم کرده بازى حاال تا نه من چون بود سخت خورده یه ستيشن پلى کردن وصل

 نگاه هی و دستم به نگاه یه سردرگم و بود دستم کابالش و سيمها ميكنه کار باهاش چجوري آیين

 کردم اخم که بودم من اینبار شد بلند فام خنده صداى کردم تلویزیون به

 باشه نكرده بازى حاال تا که باشه داشته وجود هم پسرى نميكردم فكر _

 هک بودم خصوصى آموزشى کالساى و مدرسه کاراى غرق اونقدر نداشتم کردنو بچگى وقت من _

 شدم بزرگ چطورى نفهميدم اصال

 وردخ دستم مچ به که اش اشاره انگشت سرماى گرفت دستم از رو کابال و زد اى دلسوزانه لبخند

 ميكرد وصل رو کابال ماهرانه ناشناخته حس یه داد بهم خوبى حس

 ؟ گرفتى یاد کجا از _

 وششخ کردن بازى فوتبال از تنهایى ميگفت هم هميشه داد یاد منم به داشت دوست خيلى نيک _

 نمياد

 خيلى زاچي این از اونم ميگشتم بهزاد دنبال ذهنم تو افتادم براه آشپزخونه طرف به و نگفتم چيزى

 كانني خونه ميرفت دزدکى بود کرده منع مارو که بابا دستورات برخالف هم هميشه ميومد خوشش

 هکرد ردیف چيو همه فام حال به بردم شيرینى با ریختم چاى تا دو و کشيدم آهى ميكرد بازى و

 با دش گرفته بهزاد آوردن بياد بخاطر ازم که حالى کردم سعى نشستم کنارش بود من منتظر و بود

 . کنم جبران مسخره و مصنوعى لبخنداى

 گفت و داد دستم رو دسته

 ميكنه کنترل توپو اینم ميده پاس این با ميزنه شوت این با ببين _
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 بود نزدیک نشست کنارم زانو چهار کنم حفظ حرفاشو کردم سعى و کردم توجه بيشتر ها دکمه به

 اسالم اصول مدافع و ندیده دختر نبودم مردى ميخورد زانوم به تكون هر با زانوش که طورى به

 نفس ميشه داغ تنم ميكردم احساس برخوردش هر با اما نميومد خوشم زیاد چيزا این از ولى

 .. کن جمع خودتو احمق ندیده..  زدم تشر خودم به و کشيدم عميقى

 زدى منو بازیكن زدى جر تو نيست حساب هى _

 ميگفت داورش بود خطا اگه چيه جر _

 گفت و زد بازوم به مشتى

 عوضى _

 و ميزد گل ماهرانه خيلى!  بود بردم اولين باخت سه از بعد گذاشتم کنار رو دسته و خندیدم

 توپ خيت منو بازیكناى

 شدم خسته _

 پوچ یا گل بيا _

 گفتم تعجب با

 کنم پوچ یا گل بشينم بيام گنده مرد ؟ خوبه حالت _

 گفت تخسى با و جلو آورد سرشو

 نميگم چيزى بداخالقت و اخمو رفيق اون به نترس _

 گفتم و خندیدم

 ؟ بداخالق ميگى رو آیين _

 بداخالقه خيلى اره _

 مهربونه خيلى آیين اون نه منم بداخالق عكس بر _

 چشم بگو بداخالقه ميگم خير نه _

 بردى تو خب خيلى _
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 جلو آورد و کرد قایم پشتش برداشت رو شكالتا از یكى و خندید

 ؟ کدومشه _

 دستاى وت شكالته انگار بود بزرگتر خورده یه چپش دستش نبود که راستش دست کردم فكر یكم

 شدم بلند و خندیدم بود بيرون یكمش که بود نشده جا کوچولوش

 ميشه سالم شش و بيست داره نيستم بازیا این اهل من دختر بشين _

 گفت و شد بلند دلخور

 ميكنه بازیا این از باهام هميشه نيک چيه خب _

 پرسيدم کنجكاوى برحسب

 ؟ چيكارته نيک _

 گفت و گذاشت شكالتو کرد جمع خودشو بود خورده جا کردم نگاش و مبل روى نشستم

 فقط دوسته یه _

 ؟ ميمونى تنها خونه تو دوست یه با _

 بدونه هک اینه براى فقط خونه مياد که هم وقتایى شبا مخصوصا نيست خونه اوقات بيشتر نيک _

 همين مياره رو خونه وسایل هم گاهى زندم

 گفتم هم تعجب همون با کردم تعجب

 ؟ چيه منظورت _

 گفت و ماليد بهم دستاشو روم روبه نشست

 ميكنه محافظت ازم و ميده زندگيمو خرج داده سرپرستم به که قولى بخاطر _

 باشه بوده دوست یه حس بهت نسبت اون حس نميكنم فكر من ولى _

 از منو فام صداى مرگه حال در بود معلوم اومد یادم شبش اون اضطراب از پر و نگران صورت

 کرد جدا افكارم

 بياد سرم بالیى یه و قولش زیر بزنه ميترسه فقط اون _
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 دادم تغيير بحثو بزنيم حرف زیاد موضوع این راجب نميومد خوشش انگار کردم سكوت

 ؟ کجان ات خانواده _

 ! پرید بيشتر رنگش

 مردن اونا _

 . کنه غش دیگه اینبار ترسيدم نپرسيدم چيزى دیگه

 بود رظه از بعد تا کنيم جدا رو فام و نيک مشكوک رابطه و بهزاد آوردن بياد اگه البته بود خوبى روز

 ونمخ بياد که بودم نشده صميمى حد این تا دختر یه با هيچوقت رفت و کرد خداحافظى اون از بعد

 هدیون شاید!  خونم مياد که داره اعتماد من به اینقدر فام ميكردم فكر که بود خوبى حس ولى! 

 کنم سرکوبش داشتم سعى که حسى کردم تجربه رو جدید حس یه صورت هر در اما بودم شده

 لبخندش که بود نقشى ریز دختر خواستن فقط که حسى ميكشيد شعله وجودم تو بيشتر اون ولى

 . ميكرد غوغا دلم تو

 ؟ جشن بيام ميخواى گذشته هفته دو مادرم چهلم از سام _

 این امباب تو بخاطر فقط نداره پایكوبى و رقص است ساده مهمونى که گفتم نيست جشن ابله _

 توبيخم من نياى کرده برگذار رو مهمونى

 ؟ منه براى حاال چرا خب بگو اول از اه _

 ميگيره مهمونى هرکسى براى بخواد هروقت بابام چميدونم _

 ؟ شه خنک دلم بگيره فاتحه تو براى نميشه _

 عوضى مرض _

 گفت و خندید نرم

 ندارم رو رفتن راه کالس با و رفتن تنها حوصله بریم باهم خونه ميام بعد نيمساعت تا _

 ام آماده من منتظرتم باشه _

 دپيچي گوشى تو نرمش صداى بوق سه از بعد زدم زنگ فام به و کردم قطع رو گوشى و خندیدم
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 سام سالم _

 ؟ خوبى خانومى سالم _

 ؟ خوبى تو خوبم مرسى _

 ؟ بياى ميتونى بابام مهمونى بياى دوستام از یكى عنوان به ميخوام امروز ممنون _

 گفتم تعجب با بود شده نامنظم نفساش کرد مكث

 ؟ زدم بدى حرف فام _

 ميلرزید صداش

 ميام حتما نه نه _

 ميكنم اس برات ادرسو پس _

 مرسى باشه _

 قتىو از ميرفت یهو ميكرد اخم یهو ميخورد جا یهو بود شده طبيعى برام دیگه حالتاش کردم قطع

 ونهخ ميومد اون یا ميدیدیم همو حتما بار یه روزى بودم شده نزدیک بهش بيشتر بودم شده تنها

 یدارد و آمدا و رفت به اونم کم کم اما بود شده عصبانى خيلى اوال آیين اش خونه ميرفتم من یا ام

 . نداره بكارم کارى زیاد دیگه و کرد عادت ما یواشكى هاى

 وتىس و کرد بهم نگاهى بود پوشيده فرمى خوش مشكى شلوار و کت اومد آیين نيمساعت از بعد

 گفت و زد

 امروز شدى خوشكل چقدر بميره برات آتيش اوووو _

 ؟ پوشيدى مشكى باز چرا تو سوما آتيش نه آتشفام دوما سالم اوال _

 ؟ ميپوشيدم پيرمرداست مال که سوخته اى قهوه رنگ این از تو عين ميرفتم _

 چزوندن واسه ميدونستم بهش زدم زل اخم با و کردم شلوارم و کت خوشرنگ اى قهوه به نگاهى

 گفتم زدمو لبخند سوزوندنش براى منم نبود سوخته اى قهوه اصال این زد حرفو این من

 دعوته هم فام راستى _
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 گفت و زد زل بهم وحشتناکى اخم با و برگشت یهو که ميرفت در طرف به داشت و بود پشتش

 ؟ نه کردى شوخى _

 گفتم جدى هم خيلى خير نه _

 با یكمنزد فام به اینا از بيشتر بود فهميده گرفت بازومو که بگذرم کنارش از خواستم شدم بلند

 گفت نگرانى لحن

 عوضى نگرانتم سام _

 گفتم و دستش روى گذاشتم دستمو و زدم نابى لبخند

 ؟ نگرانى اینقدر من چيه براى من داداش _

 گفت من من با کرد بلندش شوک با یهو اما پایين انداخت سرشو

 ؟ کنى معرفى ات خانواده به اونو امروز نميخواى که تو _

 گفتم تعجب با

 بكنم اینكارو باید چرا نه _

 غرید ترى بلند صداى با و زد پس محكم دستمو

 ؟ ميخواى چى براى رو دختره این کن روشن خودتو تكليف سام _

 ازدواج براى معلومه _

 زشا آیين اینقدر که داشت چى فام ميفتادم پس تعجب از داشتم مبل روى نشست ناباور رفت وا

 گفتم و دادم تكونش شک با نشستم کنارش ميومد بدش

 ؟ ميدونى چى تو آیين _

 داره دوجو بدترکيب چهره یه دختر این دلفریب و زیبا چهره پشت که اینه ميدونم که چيزى تنها _

 نميشه مرد یه زندگى وارد شكلى این دخترى هيچ کنه نابود زندگيتو ميخواد که

 ؟ ندیدى هندى فيلم خواب دیشب احيانا ببينم _

 گفتم خنده با بعد
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 شمسر پشت ميره و ميزنه زمين محكم اونو بعد و ميشه پسر زندگى وارد نيرنگ یه با دختره _

 بگيره انتقام تا دنبالش ميره ميشه سنگ هم پسره نميكنه نگاه

 گفت و پرید حرفم بين

 بچه راىب برى شبا ميبندم شرط نميخوره گو قصه فرشته به مانندت غول صداى اصال شو خفه اه _

 بخوابن ترس از بگى قصه ها

 گفتم بيشترى خنده با

 شى آلل _

 گفت و شد جدى دوباره خندید باالخره

 ببيننش ات خانواده که نيست این وقت االن شده کنسل مهمونى بگو بزن زنگ بهش سام _

 نداره امكان _

 به هم لودا اخم نگاه یه گوشى به نگاه یه شد بلند گوشيم اس صداى بشه کامل حرفم اینكه از قبل

 بيام تونمنمي من اميرسام....  بود نوشته بود فام کردم ميكرد نگاه گوشيم به خوشحالى با که آیين

 .... فعال ميزنم زنگ بهت بازم ببخشيد اومده پيش مشكلى یه

 عوضى _

 به مه آیين بود کرده پر ماشينو فضاى ى همه سكوت شدیم ماشين سوار هردو ، شد بلند و خندید

 وتشوسك نميتونستم اما کنه حرفى پر داشتم عادت نداشتم سكوتو حوصله بود فكر تو شدت

 اومد حرف به خودش دقيقه چند از بعد ميكرد فكر خوب چيز یه به حتما بشكنم

 ميكرده کمک ها خونه یتيم به زندگيش اخر ساالى معين _

 دستام و لرزید تنم بياد بهزاد سر بال این کردم فكر این به بود سخت داداششه معين ميدونستم

 آورد در خلصه از منو دوباره آیين صداى شد محكمتر فرمون روى

 ؟ خبر چه بهزاد از راستى _
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 کل هب که شدم آیين براى اخير اتفاقات و فام سرگرم اونقدر بودم نزده بهش سرى بود وقت خيلى

 نستمميدو همينو فقط خونش دنبال ميگشتم دوباره باید مناسب فرصت در بودم کرده فراموشش

 گفتم آیين به خطاب نبود سخت من براى کردنش پيدا اما کرده جابجا خونشو که

 ندارم ازش خبرى _

 گفت طعنه با

 کنى فراموش منم مونده کم گرمه آتيشه اون با سرت باشى نداشته بایدم _

 نداره امكان این ميدونى خودتم _

 خاطرب فقط اونم داشته باهاش کمى برخورد حاال تا فام نميكردم درک دليالشو شنيدم پوزخندشو

 گفت و کرد شكار نگاهمو کردم الودش اخم چهره به نگاهى داشت آیين با که کالسایى

 ؟ چيه _

 خوشكلى هيچى _

 نكن خر _

 گفت که شنيدم صداشو خندیدم تر بلند که بود بامزه قدرى به لحنش خندیدم

 نخوردم مامانم دست از خوردم حرص بسكه امروز تو دست از ببند مرض _

 قول خودم به همونجا بود مشخص خشكش و سرد لحن از این بود جدى کردم جمع امو خنده

 . بشه کمتر حساسيتش این تا ببينمش نه بزنم حرف نه فام با اون جلوى دادم

 ههم به نسبت هم ها بعضى ميخوردن حرص گاهى ميخندیدن گاهى که مهمونایى از بود پر خونه

 شدت هب که هام عمو پسر افتاد رو روبه به نگاهم نشستيم صندلى تا دو روى بودن تفاوت بى چيز

 يشهم تقریبا بودن بزرگم عموى مال هم تا سه عمو یه مال تا دو بودن تا پنج داشتم نفرت ازشون

 موىع پسر سعيد نگاه موقع همين در نميرفت باالتر سى از سنشون بودن سنى خط یه تو گفت

 گفت دور همون از شد من معطوف بزرگم

 بگردیم دنبالت ها سنبه سوراخ تو هم خونت تو باید شدى سهيل ستاره اميرسام به _
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 ب*ل زیر شدن آیين منو متوجه هم بقيه سعيد داد با بود شده قرمز هم صورتم حتما کردم اخم

 گفتم

 مياد بدم اینا از من چقدر _

 فتگ اونم به پرتایى و چرت و کرد سالم هم آیين به دادنم حرص بيشتر براى سعيد خندید آیين

 کمى و تگذاش اش سينه روى دستشو بكنه یكارى که االنه فهميدم و شد شيطون یكم آیين لبخند

 گفت ب*ل زیر شد خم

 ؟ نكبت چطورى کنم سرت تو خاک _

 شا سينه روى گذاشت دستشو اونم کرد عليک و سالم باهاش احترامانه ميكرد فكر که سعيد

 گفت که شنيدم صداشو

 ؟ خوبى خودت جان آیين مرسى _

 گوسفندیت پاچه موهاى این با نداره ربطى هيچ تو به _

 ارهدوب بود خودمون همسن که مهرداد به رو بخندم نميتونستم اما بودم شده سرخ خنده از اینبار

 گفت و کرد حرکتو همون

 ؟ ابله چطورى اینجاست قوزميتم این اه _

 گفت محترمانه هم مهرداد

 قربانت جان آیين خوبى سالم _

 االغ بشى فدامم _

 دیگه ميكنه پرسى احوال ميكردن فكر اونا و ميشنيدم من فقط که طورى بود لبى زیر حرفاش همه

 ليكشوع و سالم داشت هنوزم آیين رفتم مامان طرف به شدم بلند کنم کنترل خودمو نميتونستم

 با صحبت مشغول رفتم مامان طرف به بود شده خنک دلم کرد اینكارو من بخاطر مطمئنم ميكرد

 اج آغوشش تو و کردم پرواز راهو بقيه کرد باز دستاشو ميرم طرفش به دید تا بود کوچيكم عمه

 گفت گوشم کنار کرد بغلم محكم و بوسيد نرم سرمو گرفتم

 مامان نفس بودى کجا _
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 گفتم و کردم بلند سرمو کردم تف و ماچ غرق اشو شونه و گرفتم آرامش

 آیين کنار بودم همينجا مامان سالم _

 گفت و زد لبخند

 بگم تسليت بهش مادرش مرگ بخاطر ميخوام بياد بگو بهش عزیزم سالم عليک _

 ارچيك باز بود شده سرخ خشم از هم بقيه و سعيد چهره و ميخندید ریز که آیين طرف برگشتم

 و شد دبلن آروم و متين بياد کردم اشاره طرفم برگشت و کرد حس نگاهمو سنگينى ؟ این بود کرده

 گفت هم حالت همون در ميكرد دنبال قدمهاشو مامان نگاه کرد حرکت طرفمون به

 ندى دستش از بهتره خوبيه پسر _

 ندارم اونو با دوستى لياقت مامان کنه ولم شاید _

 ور آیين سنگين و گرم صداى ماسيد دهنش تو حرفش و رسيد آیين بزنه حرف خواست مامان تا

 شنيدم

 ؟ خوبه حالتون ریحانه خاله سالم _

 گفتم ساختگى اخم و شيطنت با

 بزن حرف بلند _

 شد مامان نرم صداى جلب توجهش فهميد منظورمو خندید

 خدا بود خوب دوست یه من براى زهره متاسفم مادرت مورد در ؟ خوبه حالت پسرم سالم _

 بيامرزدش

 بيامرزه هم شمارو رفتگان خدا ممنون _

 تحال این تو نميخواستم گرفت دلم نشست صورتش روى غم سنگين هاله که دیدم وضوح به

 ورد چشمم از آیين لبخند کشيد آغوش به آیينو و رفت جلو آروم کردم اشاره مامان به ببينمش

 همادران آغوش این به انگار کشيد آغوش به مامانو هاى شونه آروم و انداخت پایين سرشو نموند

 ترلکن خودشو اما دیدم چشاش تو وضوح به اشكو نم شد جدا بغلش از ثانيه ده از بعد داشت نياز
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 طرف به بود منتظرش که کوچيكم عمه با شده اروم آیين دید وقتى هم مامان رفت عقب و کرد

  بكشن رو غذا ميخواستن انگار افتاد براه آشپزخونه

 آتشفام

 ودنب توش جالبى چيز هيچ ميزدم ورق بودو آورده برام نيک که اى مجله و بودم نشسته خونه تو

 ودب رفته سر بدجور ام حوصله جام سر نشستم و مبل روى انداختمش برد سر امو حوصله بدتر

 در زنگ ىصدا بود کننده کسل خورده یه تنهایى برم نميتونستم هم بيرون مبل روى کوبيدم سرمو

 اب کردم باز درو پریدم کنم توجه لباسام به اینكه بدون شدم اميدوار زندگى به شنيدم که رو

 نگاه شد بسته دوباره وضعم و سر دیدن با اما شد باز حرفى براى دهنش لرزید دوباره تنم دیدنش

 گفتم طلبكارانه و در پشت رفتم تند کردم حس لرزونم بدن و تن روى رو مشتاقش

 ؟ دارى چيكار _

 خشم با و دادم فشار درو محكمتر نرفتم کنار اینبار اما داخل بياد تا داد هول درو معمول طبق

 غریدم بيشترى

 ؟ دارى چيكار ميگم پایين انداختى سرتو کجا _

 هردومون ببریم فيض تو بيام بزار عشقم دیدنت اومدم _

 کارت پى برو ندارم تو با کارى من _

 دمش پرت که بود زیاد اونقدر شدتش داد هول درو پاش با شه بسته اینكه از قبل اما دادم هول درو

 رچىه ميكردم احساس لرزید بيشتر تنم کرد نگام و بست خونسردى با درو و شد خونه وارد عقب

 حلقم تو مياد داره معدمه تو

 ميزنم جيغ وگرنه بيرون برو _

 ودموخ نشست ام برهنه پاى مچ روى نحسش دست که شم بلند خواستم فرز طرفم برداشت خيز

 خوردم زانو با دادم دست از تعادلمو که کشيد محكم ميپوشم شلوارک هميشه چرا کردم لعنت

 وشمگ کنار و گرفت دهنمو بدنمه قسمت کدوم نبود مشخص که پيچيد بدنم تو شدیدى درد زمين

 گفت

 بزن جيغ االن _
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 کنم تشنج کاش بود شده سرد تنم ميپيچيد حلقم توى قلبم بلند صداى

 ؟ هان توجهى بى من به اما ميدى جولون بغلش تو که دارم کم اميرسام از چى من مگه _

 ردک بلندم!  نميزد هم دست بهم حتى که بود ساده اونقدر اميرسام کردم تقال بيشتر تعجب با

 با حياطو داد هولم دهنمو دیگش دست یه با و بود گرفته دست یه با دستامو دوتا که همونطور

 شدیم خونه وارد بميرم االن همين کاش ميكردم دعا همش کردم طى ناموزون و سست قدمهاى

 هم حرف ميزد قدم که همونطور مبل روى انداخت منو محكم بود اخرش دیگه شدم نااميد نجات از

 ميزد

 خاطرب حتما گفتم بيرون اومدى شكلى این دیدم که رفته کجا تا کارشون خانومى ببينم اومدم _

 زدى تيپ من

 تنم شد خشک اش سينه قفسه عضالت روى نگاهم کرد باز پيراهنشو باالى دکمه و خندید بلند

 ترس از کشيدم عقب خودمو ناخودآگاه جلو اومد نبودم هم جوجه یه برابرش در لرزید بيشتر

 طرف به و شدم بلند جام از قبل دفعه از تَر فرز دوید رگهام تو خون یهو ميكردم سكته داشتم

 قاليچه روى نگاهم برگشتم پنجره کنار آنى تصميم یه تو ميشنيدم پاهاشو صداى دویدم پنجره

 از وتعادلش نداشت حرکتو این انتظار چون کشيدم محكم و گرفتم اشو گوشه شد خيره پاش زیر

 رهپنج به شوکه افتاد اتفاق ثانيه سه تو چيز همه شد پرت پنجره طرف به شدت به و داد دست

 از افتادن مرگش دليل اما بود افتاده خون غرق رفتم طرفش به لرزون پاهاى با بودم شده خيره

 از و داخل شكمش از که بزرگ شيشه یه اونو نميرسيد بيشتر متر سه به ارتفاعش چون نبود پنجره

 از دش باعث قفل تو کليد چرخش صداى عقب افتادم و کشيدم جيغ بود کشته بود اومده در کمر

 گيتارش دش وارد متفكر قيافه یه با خودشم ثانيه چند از بعد نداشت کليد کسى نيک از غير بپرم جا

 یدد تا گشت من دنبال چشم با و شد اطرافش متوجه کم کم بود افتاده مرتب نا هاش شونه روى

 طرفم دوید و پایين انداخت بود دستش تو هرچى نشستم زار وضعيت اون با در چهارچوب تو

 گفت ترس با و نشست کنارم

 پریده اینقدر رنگت چرا شده چى فام ؟ فام _

 و کرد نگاه پایينو و پنجره کنار دوید شوک با کنم اشاره پنجره به تونستم فقط بود اومده بند زبونم

 . پروند جا از منو خشنش و ترسناک صداى طرفم برگشت شده گرد چشاى با

 ؟ ميكرد چيكار اینجا ایرج ؟ فام کردى چيكار _
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 اميرسام کوچيک عموى.... ایرج.....  شد تكرار ذهنم تو اسمش

********************* 

 از نفر چند با رو ایرج که بود اى دقيقه چند نيک داشتم نگه دستام بين سرمو و نشستم در کنار

 راشب تصادف صحنه یه ميخوان گفت دوستاش از یكى شنيدم که اینطور برد بيرون دوستاش

 کرده گم پامو و دست بلرزم دوباره شد باعث در زنگ صداى نره درزش الى مو که کنن طراحى

 ميخواست که کارى به فكر با دوباره ميخواد که دره اون پشت دیگه ایرج یه ميكردم فكر بودم

 راحتى سنف اميرسام دیدن با رفتم پنجره طرف به و شدم بلند افكارم برخالف اما کرد یخ تنم بكنه

 ترف کمى کرد حس نگاهمو بود مونده منتظر زیاد انگار بود پيشونيش روى ریزى اخم کشيدم

 گفت و کرد نگاه بهم سينه به دست و عقب

 ؟ کنى باز درو نميخواى ؟ بزنى دیدم که کاشتى اینجا منو ساعت دو خانوم شازده _

 گفتم لكنت با بودم نگران و مضطرب هنوزم اما شد تزریق بهم آرامشش انگار

 تو بيا چرا چرا _

 گفتم عصبانى لحن با ميكرد نگام تعجب با بودم وایستاده پنجره دم هنوزم

 ؟ چيه _

 گفت تعجبش همون با

 ؟ نميكنى باز درو _

 ارانگ بود وایستاده جاش سر هنوز کردم باز درو رفتم خجالت با فرستادم لعنت خودم خنگى به

 . نيستم قبل شبيه بود فهميده

******************** 

 اميرسام

 بودم زده زل ميشد ميشد تر پریده و تر زرد لحظه هر رنگش که فام به و بودم سرجام هنوزم

 گفتم و رفتم نزدیک کمى نميگفت هيچى بود جالب

 ؟ خوبه حالت فام _
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 ودب چش بود شده گرد تعجب از چشام افتاد دستام روى بيهوش که بود نشده کامل ام جمله هنوز

 !؟ این

!  نيست مریض گفت بهش نميشد بازم اما بود شده طبيعى کمى رنگش ایستادم تخت کنار

 بين دز زنگ بهم اوردم رو فام وقتى نيست آیين جز کسى ميدونستم زنگيد دهم بار براى گوشيم

 االن ات و بودم کرده قطع بيمارستانم بود فهميده همهمه هم گاهى بود دکتر پيچ گاهى که صداهایى

 ميزآ تحدید نميدم جواب دید وقتى معمول طبق خودم گردن بندازه ميترسيدم بودم نداده جوابشو

 << نميزنم حرف باهات ام کلمه یه دیگه ندى جواب اینبار قسم مادرم خاک به سام >> داد پيام

 زد زنگ بالفاصله

 الو _

 خوردى گوهى چه ببينم بنال آدم بچه مثه خوب خيلى و نریز بهم اعصابمو _

 مرسى _

 ميگم بنال د _

 نكنى قضاوت زود باز اینكه براى ندادم جوابتو خب خيلى اه _

 بود خشک لحنش

 خب _

 ده. ردک قطع ميام االن یه با بگه اى دیگه چيز اینكه بدون کردم تعریف براش آروم خيلى رو قضيه

 راه بين ميومد طرفم به تند تند نزار حالت یه با بهش افتاد چشمم سالن اخر که نشد هم دقيقه

 ات گرفت پيش راهشو کنان غر غر نكرد توجه بهش دید وقتى پرستاره که پرستاره یه به خورد

 گفت سالم جاى بهم رسيد

 ميخورم حرص اینقدر دستت از که بميرى الهى سام تو بگيرى مرض _

 کنم ولش نميشد خب سوخت دلم _

 باش نداشته کارى دختره این با ولى بنداز راه خيریه آژانس یه گمشو برو _

 گفتم آروم حرفش به توجه بدون
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 داره کارمون پيشش بریم حتما گفت پرستاره دکترش پيش بریم باید _

 هم بعد کمى افتادم براه توشه دکتر ميدونستم که درى طرف به برزخيش قيافه به توجه بدون

 لحظات این تو که هست یكى الاقل شد گرم دلم کردم حس کنارم رو آیين حرصى قدمهاى صداى

 ریزى کعين بود نشسته اى شيشه ميز پشت ميانسال دکترى شدیم وارد اى تقه با ، باشه کنارم

 روبه مبل روى نشستيم دستش اشاره با داشت نظر زیر مارو همون زیر از که بود چشماش روى

 گفت و کرد قالب بهم دستاشو ميزش روى

 ؟ چيكارشين شما _

 گفت خونسردى با آیين من جاى به اما خوردم جا

 شوهرش ایشونم داداششم من _

 دادمي نشون که کردم نگاه آیين قيافه به شد خورد پام کردم احساس ميز زیر از شد گرد چشام

 وردهخ پام ساق به لگدش از که امانى بى درد به کردم سعى و گفتم ب*ل زیر عوضى نكنم تعجب

 گفت بود شده باورش که دکتره نكنم توجه بود

 مياین حساب به محارمش از شما پس خوبه _

 ضافها بيشترى خونسردى با ميشد بلند حاليكه در آیين بجام بازم دادم قورت سختى به دهنمو آب

 کرد

 بيرون برم من پس بله بله _

 يرونب رفت بود شده خنک دلش گمونم زد نيشخندى که کردم بهش درمانده نگاه یه دکتر پشت از

 نشست آیين جاى روم روبه اومد و بست درو دکتر

 ؟ دادین انجام اخالقى غير و ناپسند رفتار اتون رابطه توى _

 کردم اصالح رو آیين حرف جزئيات تو نره بيشتر اینكه براى شد گرد بيشتر چشام

 نامزدیم فقط نكردیم ازدواج هنوز ما _

 آهان _
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 دقيق ور برگه چند و نشست ميزش پشت کردم نگاه رفتنش به و کشيدم عميقى نفس شد بلند

 گفت و کرد بلند دوباره سرشو کشنده دقيقه پنج از بعد کرد نگاه

 اما ؟ نه یا درسته شما براى این گفتن نميدونم _

 کنين پنهون ازم چيزى سالمتيش بخاطر اگه بگين نداره اشكالى _

 گفت و پرید حرفم بين

 کنه وحشت مرده هرچى از خانومتون شده باعث بد واقعيت یه یا بد خاطره یه خب خيلى _

 کردم تكرار تعجب با

 ؟ خاطره _

 نم رفتن مرزش تا یا شدن واقع تجاوز مورد معموال ميان من براى که بيمارانى اینجور درسته _

 تا بگه باید خودش حاال دوتاست این از یكى من تشخيص اما افتاده اتفاقى چه دقيقا نميدونم هنوز

 کنم درمانش بتونم من

 يشدم باعث هم موضوع اون به کردن فكر حتى بود اومده فام سر بالیى چه یعنى بودم شده شوکه

 دیگه کردم لبى زیر تشكر بكوبه ام سينه قفسه دیواره به خودشو شدت به قلبم و کنه داغ تنم

 يزخ دیدنم با ها صندلى روى بود نشسته که آیين شدم خارج اتاقش از نداشتم دکتر با کارى

 گفت و طرفم برداشت

 داد تشریح برات کجاشو ببينم _

 کنار برو مرض _

 گفت و نشست کنارم و خندید صندلى روى نشستم

 ؟ شد چى حاال _

 شده شوکه اینجورى که داشته بد خاطره یه ميگه کرده قاتى دکتره بابا هيچى _

 گفت و گذاشت اش چونه روى دستشو متفكر

 رفك داد تورو منو سالم جواب چطورى یادته ميكرد برخورد مردا با طبيعى غير دختره اولشم از _

 یقش تو بيفته گردنش که االنه ميكردم
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 باشه بوده نجابتش از شاید نداره اینا به ربطى _

 بتنجا از تو بعد و اومده ميگردن چيز لباساى با زنا که مهمونى تو دختره ؟ نجابت ام تو گمشو _

 ؟ ميزنى حرف

 همچين به هيچوقت بود نجيب اگه بود درست طرف یه از جورایى یه انگار حرفش کردم سكوت

 ! نميومد مهمونى

 زده لز سقف به شوکه نميزد حرف هم کلمه یه حتى بود شده بيدار نشستم صندلى روى کنارش

 کردم نگاه دستاش به کرد اشاره بود ایستاده آیين کنار دکتره برگشتم عقب به بشكن صداى با بود

 رفتمگ دستام بين چپشو دست و بردم جلو آروم دستمو بودم کرده عرق کنم لمسش ميكرد اشاره

 وله کردم صاف صدامو بزنم حرف کرد اشاره که کردم نگاه دکتره به ميلرزید شدت به و بود سرد

 ! نبودم موقعيتى همچين تو حاال تا بودم کرده

 فام _

 سكوت

 یكم فقط بدى فشار دستمو ميتونى ؟ خوبه حالت فام _

 شنيدم رو آیين عصبانى صداى کرد وارد دستم به کمى خيلى فشار و داد تكون انگشتاشو

 کنه بلغور کلمه یه بخواه ازش بده فشار دستتو ميگى که نشده نخاع قطع اونكه ابله _

 آیين زا تبعيت به شد ساکت که رفت غره چشم دکتره آورد در زبونشو که کردم نگاش عصبانيت با

 گفتم

 ؟ بزنى حرف ميتونى _

 داد تكون راست و چپ به سرشو

 ينمتبب نميتونم اینجورى من کنى حرکت قبل مثه و شى بلند کن سعى فام بتونى باید اما _

 نشست آروم و شد اشک از پر چشاش کرد نگام و چرخوند سرشو

 ام خونه ببر منو _
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 رو فام مجدد بيرون برم کرد اشاره ميزد لبخند اونم کردم نگاه دکتر به زدم لبخند خوشحال

 شدم خارج در از و خوابوندم

 ونجاهم اینجا بياریش نيست الزم بشه شكلى این دوباره داره امكان اما شده نرمال حالش فعال _

 اعتماد بهش که باشه کنارش مردى داره نياز زن حالت این تو بده آرامش بهش بزن حرف باهاش

 نترسه هم دیگه مرداى از و کنه

 بودم ابدارش فحشاى منتظر شنيدم گوشم کنار صداشو خریدم بجون رو آیين نيشگون

 باهاش کن چيز هم شبا بگه مونده _

 شو خفه مرض _

 منحرفه تو مغز نترسه باش اش خونه تو که اینه منظورم چيه _

 دوتا این پایين انداخت سرشو کردم نگاش تعجب با زد پس دستمو نيک که گرفتم بازوشو زیر

 ودموخ نميكنه نگاه چشامم به اصال که این نه تجاوز یه قربانى شد یهو که فام از نه عجيبن واقعا

 نگاه شدم خارج خونه از ساده خداحافظى یه با نكنه اذیتم این از بيشتر که کشيدم عقب

 پيدا ازهت که بهزاد خونه به سرى گرفتم تصميم و نكردم توجهى بود دنبالم آخر تا فام تشكرآميز

 و زدم دور باریک و تنگ کوچه تو ، بود گذاشته تنهام که ميشد ساعتى چند آیين بزنم بودم کرده

 اهىنگ دستم توى ادرس به و شدم پياده بخوره خش ماشينم بود ممكن این از بيشتر ایستادم

 دميش راحت لگد یه با که زده زنگ درى کرد خودش به خيره نگاهمو برعكسى سيزده پالک کردم

 و شد نزدیک صدا کم کم شد شنيده دمپایى خش خش صداى که زدم در به اى تقه شكستش

 رگاهد تو بود در کردن باز مسئول هميشه که آذرتاش معمول طبق شد باز قيژى صداى با در باالخره

 .نكرد من من قبل دفعه مثه اما پرید رنگش دیدنم محض به شد نمایان در

 ؟ خوبى سام سالم _

 ؟ کو بهزاد سالم _

 رفته ميشه ساعتى چند نيست خونه _

 نگو دروغ _

 ببين بيا خودت _
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 تعجب با شد پياده موتور از نيک عقب برگردم شد باعث موتورى صداى که شم وارد خواستم

 ؟ بود بهزاد دوستاى از یكى اینم ميكردم نگاش

 کرد لبى زیر سالم و شد جمع لبخندش دید منو تا

 ؟ باشى فام کنار نباید مگه ميكنى چيكار اینجا سالم _

 باشم کنارش دارم حق یكساعت روزى من خوبه حالش فام _

 گفتم بيشترى تعجب با

 ؟ چى یعنى _

 اون منو بين شرطيه این _

 گفت و داد دست سردرگمى با که نميشناخت اونو انگار آذرتاش نپرسيدم چيزى دیگه

 ؟ دارى کار کسى با _

 اینجاست ام خونه اره یعنى نه _

 عقب برگشتن هردو من صداى با

 اینجاست منم برادر ى خونه جالبه _

 نيک بشه خونه وارد کرد تعارفش خوشحالى با آذرتاش که کرد خوشنودى ابراز و خندید نيک

 گفت و کرد نگاه من به آذرتاش تو رفت و شد باز یخش کم کم اما بود معذب اولش

 ؟ نمياى تو _

 دارهن کنه پنهون ازم خودشو اینكه حق برادرشم تنها من نامرده خيلى بگين بهزاد به فقط نه _

 و دش راحت خيالش نه یا ميره نيک ببينه ميخواست حتما کرد سرش پشت به نگاه یه آذرتاش

 طرفم برگشت

 برسون ریحانه خاله و سياوش عمو به سالم باشه _

 من به بده شمارشو کن لطف فقط حتما _

 گفتم و شد خورد اعصابم کرد نگاه عقب به دوباره
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 بده شمارشو نكن نگاه سرت پشت به اینقدر دیگه رفت اون _

 گفت اما شد ناراحت خورده یه خشمگينم خورده یه صداى از

 ۲۱۹۰ بنویس _

 خداحافظ ممنون _

 بخير روز _

 همب یكى ميزدم حدس که طرفى به کردم حس رو نگاهى سنگينى زدم دور و شدم ماشينم سوار

 روز دو افتادم براه شرکت طرف به و انداختم باال هامو شونه ندیدم کسيو کردم نگاه باشه زده زل

 . نبود توش خوبى خبراى حتما بودم نرفته که بود

******************* 

 هندهد نوازش و نرم صداى اینبار گرفتم دوباره نداد جواب گرفتم شمارشو و ميزم پشت نشستم

 پيچيد گوشى تو بهزاد

 الو _

 منم بهزاد سالم _

 ؟ خوبه حالت _

 بده جوابمو حتى دیگه قضيه اون از بعد نميكردم فكر شدم خوشحال

 ؟ ببينمت مروارید شاپ کافى بياى سر یه ميتونى داداشى خوبم _

 زیادیه خودش ميزنم حرف باهات که همين نه _

 گفتم دلخور بود سردتر هميشه از لحنش بودم شده دلخور کردم سكوت

 داداش شه کم ازت نگيرى ما از خبرى وقت یه _

 وبياخ این به نميخوام دیگه شد مشخص برام پيش سال چند شما خوبى نهایت ممنون مرسى _

 کنم خوش دل

 کردم تكرار هم حرفو همين نداشتم قضيه اون تو تقصيرى هيچ من اما بود شكسته دلش
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 ونا ميزنى چوب یه با همرو چرا نكردیم گناهى هيچ مامان منو باباست تقصير شده هرچى بهزاد _

 گزید همه از بيشتر تورو اتفاقات مار که نميشم این منكر البته کرد زخمى همرو قضيه

 نميزدم حرف هم کلمه یه باهات وگرنه بفهم اینو نيستم دلخور تو از من امير _

 ؟ چى مامان پس _

 کشيد بطالن خط ه-ز-ر-ه زنيكه اون حرفهاى همه به کرد تردم اون _

 بكنه ميتونست چيكار لحظه اون _

 امير رىنگي منو دنبال دیگه هم تو بهتره ميكشم عذاب بيشتر خودم چون گذشته به برنميگردم _

 بگيره تورو من آلوده و کثافت ریشه بابا قول به شاید

 سرم تو نكوبش اینقدر شد هم پشيمون گفت عصبانيت روى از بابا اینو _

 و خلف پسر قابيل من و هابيل تو جداست هم از ما راه جوب اونور من جوب اینور تو داداش برو _

 ناخلف

 نگو اینجورى _

 زدهن در یكى که شد خطى خط شدت به اعصابم موقعيت این تو شد باز در ميلرزید بغض از صدام

 توپيدم صورتش تو برزخى شناختى رو آیين براق کفشاى و کردم بلند سرمو شده وارد

 تو مياى و پایين ميندازى وار گوسفند سرتو و ميكنى باز درو طویله عين نميزنى در چرا _

 که یينآ ميشنيد راحتى به نامنظممو نفساى صداى بود کرده سكوت بهزاد بلندم صداى از خورد جا

 قطع رو گوشى بست درو و شد خارج اتاق از ببخشيد یه با و پایين انداخت سرشو بود شده دلخور

 ميز روى هرچى ناگهانى حرکت یه با نكنم ناراحت هم بهزادو ام مسخره اعصاب این با تا کردم

 و دنبو کرده باز سر بود قلبم روى که پيش سالها زخماى ميلرزید دستام کردم زمين پخش بودو

 . برن رژه ذهنم تو گذشته اتفاقات همه ميشد باعث شدیدش خونریزى

******************* 

 >> دمکر باز رو آیين پيام اخرین کردمو پوفى بود خاموش اینبار گرفتم شمارشو بار اخرین براى

 دیدار واسه الكى سراغم بيا دارى نياز من به فهميدى و شدى آروم هروقت نيستم ناراحت ازت
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 ببخش نوم نميگم >> نوشتم براش زدمو لبخندى << ميكنم یكى اسفالت با دهنتو ميزنم که نياى

 هشرمند این از بيشتر ام شرمنده اما بخشيدى هم اول همون که اى بخشنده اونقدر ميدونم چون

 نكن خر تميگف که کنم تصور رو ميگفتم بهش حرفا این از وقتى آیين چهره ميتونستم << نكن ام

 . بخوابم کردم سعى و کردم خاموش گوشيمو گرفت عمق لبخندم

 صالا این خونه گفت آیين مثال ایستادم بزرگشون در روى روبه شدم پياده و ایستادم کوچه سر

 عجبت شد باز تيكى صداى با در بود ها زاده اشراف خونه سبک به بزرگش در نبود خونه به شبيه

 تو ينآی ورزیده هيكل و شد باز در بكنم حرکتى اینكه از قبل نه یا داخل برم بودم مونده مردد کردم

 زهرمارت و بداخالق رفيق >> پيچيد گوشم تو فام صداى بود کرده اخم شد نمایان در چهارچوب

 با هرهچ همين فقط فام شاید ميشد دیده بدعنق و بداخالق خورده یه آیين ميكنم فكر که حاال <<

 بود دیده اخمشو

 ؟ امير بشه چى که من به بزنى زل بت عين اینجا اومدى _

 خونه وارد نداشت دوست انگار کردم سالم و دادم دست بهش جلو رفتم و زدم لبخند پریدم جا از

 داشته مه وانتى پشت اخالقاى این از نميكردم فكر ببينم داداششو زن نميخواست حتما بشم اش

 گفتم و شدم دلخور فهميدم االن که باشه

 بخير روز فعال شدم مزاحمت معذرت بيام نميخواست دلت انگار _

 قهی کردم حس کردم برخورد دیوار به شدت به و دادم دست از تعادلمو کشيد محكم گرفت بازومو

 به ات گرفته یقمو آیين نميكرد خطور ام شده فلج ذهن به اصال لحظه اون تو شده جمع خورده یه ام

 کشيد داد صورتم تو اومدم خودم

 ؟ کيه دختره اون نفهميدى هنوزم که نفهمى و خر اینقدر یعنى سام _

 زدم ب*ل فقط شوکه

 ؟ آیين ميزنى حرف چى به راجب _

 رفت تر بلند صداش

 ميپاشه هم از زندگيتو داره که اونى به راجب _

 ؟ ميدونى چى تو آیين چى یعنى _
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 سالم _

 هم آش کاسه یه که اندام نازک دخترى شد قفل آیين سر پشت نگاهم دخترى نازک صداى با

 گاهن جورایى یه ميكرد نگاه هردومون به تعجب با بود سرش روى سفيدى گلدار چادر بود دستش

 بين ارو آبشار دستشو عصبى کرد ول امو یقه آیين بود گردش در آیين منو بين اش تيره اى قهوه

 نموندم نسيب کم برزخيش نگاه این از منم کرد نگاه برشو و دور کشيد موهاش

 بفرمایيد فالحى خانوم سالم _

 گفت و گرفت آیين طرف به بود دستش که آشى کاسه

 کردیم نزر مادربزرگم ختم براى فرهمند آقاى مرسى _

 گرفت آشو کاسه

 باشه قبول ممنون _

 مآیين دشمنان از کرده فكر مطمئنن بود صورتم روى وحشتناکى اخم شد من قفل دختره نگاه

 کرد گل فضوليش و زد لبخندى

 کنين معرفى نميخواین _

 خورده هی که بود نيومده خوشش دختره فضولى از صورتم روى نشست آیين وحشتناک نگاه دوباره

 داد جواب سرد

 ونهخ سابق خونه صاحب جورایى یه هستن بغلى همسایه گلنار ایشونم سام برادرم اميرسام _

 امون

 نآیي به رفت ببخشيد یه با که کردم خوشنودى ابراز کردم جمع خودمو زودى ولى شد گرد چشام

 گفتم همين براى نداشتم کتک حوصله شم وارد کرد اشاره کردم نگاه

 بشم خونه وارد نمياد خوشت فهميدم اول همون مرسى ممنون _

 گفت تعجب با

 ؟ سام ميگى دارى چى _
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 براى دلمو خونه کنى تعارفم اول همون که نميدونى محرم منو اونقدر وقتى شنيدى که همون _

 نميكنم خوش بشم خونه وارد ميخواى مجبورى که االن

 گفت و گرفت بازومو راه بين افتادم براه

 اینكه دليل مادرش خونه رفته ميشه روزى چند نيست خونه اصال داداشم زن سام نشو احمق _

 است دیگه چيز یه بشى وارد نخواستم

 کرد نگام باور نا عقب رفت قدم یه که طورى زدم پس محكم دستشو

 ندارم تورو مسخره پرتاى و چرت حوصله آیين _

 گاز ودب شده خشک بگم بهتر بود وایستاده جاش سر هنوز شدم ماشين سوار نگرفت جلومو دیگه

 جنس اومد خودش به انگار خورد تكون آیين شد کنده جا از مهيبى صداى با ماشين که دادم

 بود که هرچى کردم برداشت اینطورى من شاید یا مهربونى و دلسوزى شد عوض نگاهش

 . شكست ازم دلش یارم هميشه و مهربون رفيق آیين کرد عصبانيم

 يدادم نشون رو پاک اهلل قدرت و عظمت که بلندى و کشيده فلک به سر درختاى زدم زل رو روبه به

 عصبى و آروم نفساى به نامنظمم نفساى ميشد باعث و ميداد آرامش بهم خوشرنگش سبزى

 بود کى دختره از منظورش بفهمم بودم نتونسته هنوزم نميكردم درک رو آیين بده شكل تغيير

 هير ینا تو بود بابا کرد لرزیدن به شروع گوشيم نداشتم رابطه اى دیگه دختر با من بود فام شاید

 بود دیگه جنجال یه برنميداشتم داشتم کم همينو ویر و

 بله _

 خورده هی اصال چون نيستم پدر اون پسر ميكردم فكر گاهى پيچيد گوشى تو گيراش و گرم صداى

 نداشتم جذبه

 ؟ خوبه حالت پسرم سالم _

 خوبين شما ممنون بابا سالم _

 ؟ اومده پيش مشكلى ندیدمت شرکت امروز خوبم _

 برم نتونستم بودم خسته خورده یه _



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرAva20️❤ |انتقام رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

85 

 

 ؟ کنم رد مرخصى برات روزى چند تا ميخواى _

 ميرم فردا نه نه _

 ؟ ندارى کارى باشه _

 بخير روز باشين خودتون مواظب نه _

 فعال همينطور _

 ميدونستم دارم خطى پشت فهميدم بارى چند ميزد حرف که موقعى خورد زنگ دوباره کردم قطع

 گاهى و بابا و آیين از غير که تنهام چقدر کردم احساس موقعيت این تو نيست آیين از غير کسى

 به توجه بدون و نكردم توجهى خورد زنگ دوباره شد قطع نميزنه زنگ بهم کسى مامان اوقات

 نگينس چشام گرفت خوابم کم کم بود هميشه از تر زیبا آسمون کشيدم دراز لباسام شدن خاکى

 و خواب تو روحه کرد خطور ذهنم به یهو کردم حس خشى خش صداى بيدارى و خواب تو شد

 شنيدم کنارم رو دخترى صداى که خندیدم بيدارى

 ميخنده اینجورى که آب زیر کرده کيو سر خواب تو نيست معلوم _

 که ىجای به جام تو نشستم بود فام نرم صداى این شناختم صداشو شد هوشيار ذهنم بالفاصله

 و شيدک کنار خودشو کمى شدم بيدار دید تا بود نشسته کنارم کردم نگاه باشه فام ميدادم احتمال

 گفت

 گشتم دنبالت روزو کل ؟ ميكنى چيكار اینجا شب وقت این _

 به عضالتم هوا رفت دادم که دادم تكون بيشتر خودمو بود شده کرخت بدنم بدتر نداشتم حوصله

 بازوم روى نشست فام دست بودم شكلى این که بود ساعت چند نميدونم گرفت شدت

 ميشى بدتر نخور تكون سام _

 کردم نگاش

 سالم _

 گفت و خندید بلند

 شد هوشيار مغزت تازه گمونم ميكنى سالم االن اونوقت اینجام ساعته دو _
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 ؟ اینجایى کى از _

 کردم نگات فقط نشستم خوابى دیدم ميشه نيمساعتى یه _

 شدم دبلن دردى هيچ بدون اینبار کرد بلندم گرفت دستمو زد لبخند که کردم نگاش قدرشناسانه

 کنم درک اتفاقاتو نميتونستم اصال بود مشغول شدت به مغزم بودم کرده سكوت ميرفتم راه کنارش

 تو منشست خامى خيال چه.....  اهه....  خودمون خونه بياد و بشه قبل مثه دوباره آیين ميخواست دلم

 و ونفرم رو گذاشتم سرمو همين واسه نداشتم رفتن براى اى عجله نشست کنارم هم فام ماشين

 نشسته شاگرد صندلى روى کنارم ميزدم حدس شنيدم رو فام صداى رفتم فرو فكر به

 ؟ بزنى حرف نميخواى امير _

 نمياد یادم هم پيش سالها وقایع حتى گنگه چيز همه نيست مفهوم برام هيچى فام بریدم _

 ؟ وقایع کدوم _

 گفتم و برداشتم سرمو

 هيچى _

 فام دست که بودم نيفتاده راه هنوز کنارمه که بودم خوشحال موقعيت این تو کردم روشن ماشينو

 بخندل ناخودآگاه شد گرم دلم زد نابى لبخند که کردم نگاش تعجب با گرفتم گر نشست دستم رو

 فشردم گرفتم دستشو و زدم

 ميگذره اینا سام _

 گفتم نگرانى با

 يلىخ مال درگيرشيم داداشم منو که قضایایى این ميگذره ميگى که شده چى ميدونى چى تو _

 بود سالم دوازده فقط من که وقتى پيشه سال

 خب _

 رمب حال از خودمم گندش بوى از و کنم باز پيشو سالها سفره دوباره نميخواستم کردم سكوت

 ؟ خوردى چيزى _

 نزنم حرفى مورد اون در و شم خفه یعنى این _
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 خندیدم باالخره

 ها مایه این تو چيزى یه خب _

 ام گرسنه حدم از بيش نخوردم نه _

 تمام امف بود خوبى شب بود آیين منو هميشگى پاتوق که رستورانى طرف به افتادم راه زدمو لبخند

 يكردم جذب منو بيشتر اش بچگانه رفتاراى و کارا ميشد هم موفق بخندونه منو ميكرد سعى وقت

 ابدید ندید این عين گاهى ميخندیدم حرکاتش وبه کردم فراموش رو قضایا کامال که طورى به

 ردک گير گلوش تو بارم یه بيرون ميزد دهنش هاى گوشه از که دهنش تو ميچپوند لقمه همچين

 ذکرت بهمون بار چند که طورى ميخندیدم بلند ميكرد مسخره رستورانو مشتریاى بقيه هم گاهى

 . آرومتر دادن

 کرد ستای اش بچگانه دستاى روى گذاشتم دستمو بشه پياده اینكه از قبل داشتم نگه خونش دم

 گفتم و زدم لبخند برگشت و

 امشب بابت ممنون _

 زد لبخند متقابال اونم

 ميره یادم چيز همه انگار تو با گذشت خوش بيشتر خودم به ولى ميكنم خواهش _

 هاش شونه دور دستمو ام شونه روى گذاشت سرشو شدم تر نزدیک بهش گرفت عمق لبخندم

 چسبيده همچين شوهریم و زن سالهاست ميكرد فكر ميدید اینجورى مارو هرکس کردم حلقه

 ره در ميخواد یكى اون انگار بودیم

 امير _

 جانم _

 همين براى بگه نداشتم عجله بگه چيزى یه براش بود سخت انگار کرد پا اون و پا این یكم

 گفت ميومد در چاه ته از که صدایى یه با اومد حرف به باالخره بودم منتظر و بودم کرده سكوت

 دارم دوست _

 کردم تكرار خودش عين ب*ل زیر و بوسيدم آروم سرشو اومدم خودم به زود اما خوردم جا
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 دلم عزیز دارم دوست منم _

 زندگيم زجرآور و مسخره قضایاى تمام کردم فكر لحظه اون زدم لبخند ميكردم حس لبخندشو

 یدنميلرز تنم دیگه کردنشون احساس از که طورى به است کننده کسل و معنى بى کامال برام

 گفتم و فشردمش خودم به بيشتر

  تو از بيشتر خيلى _

 آتشفام

 رسيدنپ حتى نيک که بود این از تعجبم اما بود شده بهتر کمى حالم ميگذشت روز اون از روزى چند

 . متعجب بيشتر اما بودم ممنون ازش مورد این در کرده حمله بهم چرا و کيه مرد اون

 مثال الله و بودم شده ولو مبل روى بود شده مرغ قدقد صداى عين صدام بدجور بودم خورده سرما

 يتپ در پسر دوست یه جدیدا گوشى تو سرش و بود نشسته روم روبه باشه من مواظب بود اومده

 تنميرف بار زیر عمرا لجباز که هم الله بشه چادرى بود داده گير بهش روزى چند که بود کرده پيدا

 گفتم و زدم پاش به لگدى ميز زیر از

 باشى من پرستار امروز تو قراره اینكه مثل بيار آب ليوان یه پاشو _

 گفت و مالوند پاشو

 باش حسابى و درست مریض یه عين دقيقه دو الاقل مریض بگيرى مرض _

 مثال؟ چجوري _

 اینجورین مریضا معموال نكش نفسم پتو زیر برو _

 زهر _

 زهر...  ميگفت اى مزه با لحن با ميشد عصبانى هروقت بودم گرفته یاد سام از اینو

 لبخندشو هستى روانى مریض یا خوردى سرما تو االن بيا _

 بر ارىک عمرا ندیده خير الله این از بخورم آب ليوان یه داشتم تصميم شدم بلند و نگفتم چيزى

 ميرساما جواب ميكردم پر ليوانو که همونطور بود آشپزخونه اپن روى شد بلند گوشيم صداى!  بياد

 دادم رو
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 جان _

 ؟ خانومم خوبى بال بى جونت سالم _

 گفتم و زدم لبخند

 ؟ خوبى خودت سامى مرسى _

 ميكنم خوبت ميام االن من کن بيرون رفيقتو اون نميده نشون اینجورى که صدات _

 نبود حواسش اصال کردم نگاه بود بازى اس مشغول هنوزم که الله به

 اخه چطورى _

 بيرون خونم از گمشو محترمانه یعنى این بيرون ميرى بگو _

 مهمونه ؟ سام ععععع _

 ميره خودت ابروى اونجام من دیگه نيمساعت تا چه من به _

 نكنى سام _

 روى هروب نشستم رفتم بخورم آب اینكه بدون پایين بيارم رو گوشى شد باعث ممتد بوق صداى

 از سام اخ بگم چطورى نميتونستم ميكردم نگاش همينجورى بود گوشى تو سرش هنوزم الله

 گفت و کرد نگام هست مرگم یه فهميد دقيقه پنج از بعد تو دست

 ؟ ميكنى نگام اینجورى چرا فام چيه _

 نميشد اما بگم جورى یه خواستم من من با

 ... یه ببين خب اهع....  من الله ببين خب _

 ؟ تكرار دور رو رفتى نوار عين چرا اه _

 گفت و زد شيطانى لبخند فهميد خودش انگار بگم چجورى نميفهميدم اصال کردم سكوت

 ؟ مياد داره اسبت بر سوار شاهزاده _

 پایين انداختم سرمو
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 ولى نميشه گفتم بهش بخدا _

 گفت و برداشت کيفشو پرید حرفم بين

 شم خالص مرغيت هاى هپيشته شر از خدامه از ؟ ميشم ناراحت من کردى فكر بابا برو _

 گفتم و خندیدم

 ميكنى درک که مرسى _

 گفت و برگشت ایستاد که اومد یادش چيزى یه انگار ولى بيرون بره خواست زد چشمكى

 ؟ نميشه عصبانى نيک ميگم _

 داره ربطى چه اون به نه _

 باى گفتن من از _

 خداحافظ _

 چند زا بعد!  ببينه شكلى این منو سام نميخواستم بودم پنچر کردم مرتب رو خونه شدمو بلند

 ات بود کرده نصب خونه براى اف اف یه نيک بود افتاده اتفاق اون وقتى از شد زده در زنگ دقيقه

 باسل تا اتاقم تو رفتم سامه بودم مطمئن کردم باز درو کنم نگاه اینكه بدون خونه دم نرم دوباره

 که بودم دنپوشي مشغول برداشتم مشكى ساده اى خونه تو شلوار یه با تيره سبز تونيک یه بپوشم

 زدم داد همونجا از شنيدم رو سالن در شدن بسته و باز صداى

 ميپوشم لباس دارم ميام االن بشين مبل روى سام _

 يجانه با پوشيدم لباسامو زود سالن طرف رفت شدم سنگينش قدمهاى متوجه اما نيومد صدایى

 یدمنميد صورتشو بود پایين سرش بود نشسته مبل روى دویدم سالن طرف به ناپذیرى وصف

 قهحل گردنش دور دستامو پشت از بود نشسته روش که بود مبلى سر پشت درست اتاقم چون

 مردونه و سرد این نميداد رو سام هميشگى عطر بوى...  اما گردنش توى کردم فرو سرمو و کردم

 مچم دور دستى ميشدم مست هميشه که طورى بود دهنده نوازش و نرم خيلى سام مال اما بود

 دندی با ایستادم روش روبه زدم دور مبلو کشيد منو بدم انجام حرکتى اینكه از قبل شد حلقه

 به شروع دستام ترسناک جذبه همون با و اخم همون با پرید رنگم شد حبس نفسم صورتش

 گفت و جلو اومد قدم یه اونم متقابال شد بلند و زد جست که عقب رفتم قدم یه کردن لرزیدن
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 چه باشه ميرا چه نميكنه فرقى اصال برات ميدونم البته گرفتى اشتباه سام با منو که ببخشيد اوه _

 رو سام عين ساده و خام جوون تا چند مخ دارى آمد و رفت تا چند با نيست معلوم دیگه مرد یه

 زدى

 گفت و داد تكون محكم گرفت بازوهامو بعد

 ؟ تا چند هان _

 بگم کلمه دو تونستم فقط کرد یخ تنم وحشتناکش داد صداى از

 آیين....  آي آقا....  آق _

 ميزد آتيش اش تيره مشكى چشاى از داد تكون جلوم انگشتشو آميز تحدید کرد ول محكم دستمو

 غرید قبل از وحشتناکتر بيرون

 اشم الهس چند و چندین دوست که منى حتى که کردى چيكار سام مخ با نميدونم من دختره ببين _

 و دیوونه اونقدر ندارم انتخابش به هم کارى زبونشه روى تو اسم زرت و زرت و کرده فراموش

 گول من باش مطمئن اما زدى گول اونو بریزه بهم کامال زندگيشو روز دو ظرف که هست ساده

 شدى نزدیک سام به دالیلى به ميدونم هرکسى از بهتر و نخوردم معصومتو و خوشكل ظاهر

 قبل از تر مآرو تمسخر با صورتم تو گرفت اینبار یقمو گرفت بيشتر من نفس اما کرد تازه نفسشو

 افزود تر آميز تحدید اما

 اى هنقش یا هستى سام براى تحدیدى کوچكترین بفهمم اگه قسم مادرم روح به بفهمم اگه اما _

 راحت ميتونم باشى بدبخت و بترسى دارى جون تا که ميكنم کارى بخوره زمين که کشيدى براش

 ه-ز-ر-ه مرداى و ها شيخ به بفروشنت که احمق تا چند دست بدمت اندازت غلط قيافه بخاطر

 . ببرم بين از هارو زندگى بلدم خوب منم جوجو فهميدى ببرى فيض باشى داشته جون تا عرب

 اى سرمه جين شلوار و رنگ اى نقره اسپرت کفشاى جلوى افتادم ول و شُل کرد ول امو یقه

 رس کامال بدنم ترس از بخورم تكون نداشتم جرات لرزید منم قلب خورد تكون کفشاش براقش

 تداش قلبم تاپ تاپ صداى با جالبى ریتم عصبانيش قدمهاى صداى گذشت کنارم از بود شده

 که بود تنش سفيدى پيراهن چرخيد طرفش به سرم که آوردم کجا از رو جرات اون نميدونم

 و هنپ هاى شونه تر برنزه البته صد و بود سام از تر هيكلى کمى بود کرده تا آرنج تا آستيناشو

 شدستا رگ روى نگاهم وقتى اما اومد زیبا نظرم در عجيبى شكل به پيراهن اون توى عضالنيش
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 درو بيرون رفت دوختم زمين به و برگردوندم زود سرمو افتاد بيرون بودن زده عصبانيت از که

 . رفتن فرو سرم تو هاش شيشه کردم حس که کوبيد بهم جورى

********************* 

 اميرسام

 كونت پاهامو که همونطور الپتيكال دستگاه روى ایستادم و زمين رو گذاشتم رو سنگين هاى وزنه

 گفتم ميخورد معدنى آب که آیين روبه ميدادم

 ؟ رفتن کى _

 گفت و کرد پاک دهنشو بود اش شونه روى که اى حوله با و کنار گذاشت رو بطرى

 ؟ کجا ؟ کيا _

 دادم جوابشو اما ميزدم نفس نفس

 دخترش و داداشت زن _

 گفت ميكرد پایينشون باال سختى به دستاش با درحاليكه برداشت هارو وزنه

 نكرده کتلت برادرمو دختر مادرش تا دنبالشون برم باید پيش روز سه _

 ؟ نمياد خوشش اش نوه از بزرگش مادر ميگى یعنى _

 ودنب شده خسته بدجور عضالتم شدم پياده دستگاه از منم ایستاد و برداشت دست زدن وزنه از

 بود خورد ازش اعصابم بودم کرده ورزش نيمساعت بكوب اومدیم فام خونه از اینكه از بعد

 بخوابه ميخواد گفت و کرد حبس اتاق تو خودشو اومدنم از بعد دقيقه ده که بود چش نميدونم

 کشيد بيرون فام فكر از منو آیين صداى شم زایع و چس اینقدر نداشت سابقه

 منتفره ميشه من بيچاره و مفلوک داداش که اش نوه باباى از نه اش نوه از _

 ؟ چرا _

 داره خودشو دالیل کسى هر چميدونم _
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 به چشاش مردمک اما مریضيش پاى گذاشتم که زردشو رنگ کاراش و فام به چسبيد فكرم دوباره

 وْالس مناسب فرصت یه تو باید ، نبود مشخص ؟ چى از!  بود ترسيده اون بودن شده بزرگ وضوح

 شنيدم دوباره رو آیين صداى نبود معمولى اصال اون نشم بردار دست نگه تا و کنم پيچش

 دختره اون از خبر چه _

 گفتم و زدم پاش به آرومى لگد و شدم بلند نشست و دراز دستگاه از عصبانيت با

 یاال کن تكرار آتشفام اتشفامه اسمش _

 نشست و کرد ریزى خنده

 پيشش برى نبود قرار امروز مگه _

 گفتم ب*ل زیر شدم پنچر دوباره فام حالت آوردن بياد با

 نبود طبيعى اصال بود چش نميدونم _

 گفت و کرد جمع اشو خنده که کردم نگاهش مشكوک شنيدم رو آیين مرموز خنده صداى

 بهت ریده حسابى فهميدم گرفتى که اى قيافه این با سام _

 عوضى مرض _

 شد بلند و خندید

 تره قوى کى بازوى ببينيم بندازیم مچ بيا _

 تمدس گرفتن براى بود آماده کردم نگاه دستش به روش روبه نشستم اما بودم فام فكر تو هنوز

 نميشد متمرکز مغزم اصال شدم بلند

 ؟ شد چى _

 باشه ردهک حمله بهش یكى باز اگه ميكرد رفتار طبيعى غير خيلى اخه بود شده چيزیش یه آیين _

 چى

 گفت اخم خورده یه با و کرد جمع لبخندشو

 گيرى جفت برا بره یكى هى است طویله مگه گمشو _
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 باش مواظب آیين _

 دیگه بشين بيا نكن درگيرش خودتو زیاد کن گوش من حرف به بازم ولى خب خيلى _

 بهزاد پيش برم سر یه باید دارم کار _

 گفت و شد بلند

 بگيرم دوش یه بصبر ميام باهات امروز ببينمش کنجكاوم _

 گفتم تفاوت بى

 منتظرم بيرون _

 تازه عوضى بود کرده خودش معطل منو ساعت دو کردم ساعت به اى دیگه نگاه خوردى اعصاب با

 اساحس کال بشر این شد خارج کلب در از ميبست ساعتشو حاليكه در مرتب و معطر بيرون اومد

 وسىر ساعت یه دستشه اش عتيقه ساعت هم هميشه چرا نميدونم داره اندازه از بيش خوشتيپى

 مفهميد که بود لحظه اون ميبست ساعت این از هميشه پدرش ميگفت بود دنبالش سال دو که

 گفت و نشست ریلكس خيلى بود پدرش و آیين بين عميقى محبت

 بریم خب _

 گفت و کرد نگام نميفتم راه دید کردم نگاش تر ریلكس

 بيفت راه حاال خوشكلم ميدونم ؟ من رو شدى سيخ ابوالهول مجسمه عين چرا چيه _

 زدم غر ب*ل زیر و کردم روشن حرص با ماشينو

 سيرکى ميمون نباشى عرش به اعتماد _

 شنيدم _

 درک به _

 نمک آب بخور ترک ال برو _

 آیين کن ول ف__و__پ _

 کن ول تو کردم ول من _
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 .  کنم سكوت دادم ترجيح ميساخت دیگه جمله یه این ميم ميگفتم من اگه حاال کردم سكوت

 دادم جواب بود پرونده روى نگاهم که همونطور خورد زنگ تلفنم بودم نشسته دفترم تو

 ؟ بله _

 ؟ کامياب آقاى سالم _

 بفرمایيد خودمم بله _

 ؟ دارین کامياب ایرج با نسبتى شما _

 هستن عموم بله _

 ادرس این به بياین ميشه _

 ؟ شده چيزى _

 شدن فوت ایشون بله _

 نبودم هم مرگش به راضى اما نميومد خوشم ایرج از کردم کپ

 ؟ ميگين چى هست معلوم چى یعنى _

 برسونين خودتونو زودتر هرچه لطفا _

 بگين ادرسو باشه باشه _

 .... خيابان _

 اما دادن جواب شوکه لحظه چند گفتم رو قضيه و زدم زنگ بابا به و شدم بلند سرعت به کردم قطع

 اب رسيدم تا بود شمال جاده طرفاى رفتم ادرس طرف به و نشستم ماشين تو ، مياد گفت بعد

 هک خندونى مرد بالفاصله خورد آشنایى سرگرد به نگاهم شدم مواجه رنگ زرد نوارهاى از انبوهى

 منو ات!  بود کرده دعوت مهمونى یه به مارو شایان که شبى همون اومد یادم بود گرفته رو آیين منو

 گفتم عليک سالم از بعد دادم دست بهش اومد طرفم به و کرد اى اشاره کناریش سرباز به دید

 ؟ مرده عموم چى یعنى ؟ شده چى _
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 اب نبود خودم دست اما ؟ احساساتى اینقدر ام گنده مرد کن جمع خودتو یعنى کرد بهم نگاه یه

 گفت که پرسيدم سوالمو دوباره اضطراب

 زد نميشد اى دیگه حدس دیدیم ازش ما که شكلى با چون کرده تصادف ميده نشون شواهد _

 داد ادامه که ميكردم نگاش شوکه

 درخت به بخوره محكم و بره دستش از ماشين کنترل شده باعث زیاد سرعت ميدم احتمال _

 تو يرهم مستقيم بود خراب ماشينشم هوائى کيسه اون از بدتر و بود نبسته کمربند اینكه براى

 كمشش وارد که بزرگيه شيشه مرگش دليل اما ميبينه جدى اسيب سرش برخورد این تو شيشه

 يمبدون اسمشو شناسایيش کارت روى از تونستيم ما نبود مشخص اش چهره از زیادى چيز شده

 بزنن زنگ تبه گفتم همين براى نه یا داره تو با نسبتى کنم شک شد باعث تو با فاميليش تناقص

 بپرسن و

 گفتم سختى به

 ببينمش ميتونم_

 پيشه وقت چند مال تصادف البته سردخونه به شده منتقل _

 وقت چند مثال _

 هفته یک گفت قانونى پزشک اما پيش روز سه دو گفت ميشه _

 شطرف رفتم اما نداشتم نا شنيدم سرم پشت از رو بابا صداى رفت اونم نداشتم اى دیگه حرف

 بياد دهنش از نامفهوم حرفاش بود شده باعث حدش از بيش اضطراب و ميزد زردى به رنگش

 هشمرد و آروم!  بودمش ندیده شكلى این حاال تا ميشد بدتر اما کنم آرومش کردم سعى بيرون

 مانع و گرفتم کمرشو سرعت به گذاشت قلبش روى آروم دستشو که کردم تعریف براش رو قضيه

 عفض هيچوقت که یكى بود اسطوره یه هميشه برام بابام ميكردم سكته داشتم شدم سقوطش

 ! بود افتاده بيهوش بغلم تو االن اما نميكرد

************* 

 ب*ل زیر و زدم قبر سنگ به ضربه تا چند راستم دست انگشت نوک با و نشستم زانو دو روى

 هفاتح انگار اونم ميخورد تكون لبهاش نشست روم روبه هم آیين فاتحه خوندن به کردم شروع
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 از مميدون سام)  گفت ميومدیم وقتى اما اومد بازم بود متنفر ایرج از اینكه با بود جالب ميخوند

 آرامش و امنيت به نياز مردممون هاى بچه و زن رفت که خوشحالم من اما ميشى ناراحت حرفم

 گشتممي بابا دنبال ، چرخيد نگاهم نياوردم زبون به اما کردم تایيد حرفشو دلم تو لحظه اون(  دارن

 بودن توش اشكى اما بود قرمز چشماش سعيد به بود داده تكيه من از تر دور متر چند کردم پيداش

 که طورى به ميومد خيلى ظریفش بدن به مشكيش مانتوى و شال بود ایستاده کنارش مامانمم

 اونم ایدش بود تفاوتيش بى دیدم مامان توى که جالبى چيز اما نميداد نشون سى از بيشتر سنشو

 مامان فكر از گوشيم نرم زنگ صداى با خوشحال نه بود ناراحت نه که نميومد خوشش ایرج از

 دادم جواب و آوردم درش سختى به شلوارم تنگ جيب تو از شدم بلند اومدم بيرون

 ؟ بله _

 ؟ خوبى سامى سالم _

 دادم گرمى با جوابشو و آوردم در دودیمو عينک بود فام گرم صداى

 تنيس خوب هيچكس حال فاميل از یكى خاک سر البته نيستم بد ممنون سامى نفس سالم _

 ؟ مرده کى ؟ شده چيزى _

 ميلرزید صداش

 بشناسيش نكنم فكر عموم _

 شد طوالنى زیادى سكوتش کرد سقوط کردم احساس

 ميكنى نگرانم دارى الو ؟ خوبه حالت ؟ فام _

 شنيدم بدتر صداشو ثانيه ده از بعد

 بيرون برم نيک با قراره ميزنم زنگ بهت دوباره من _

 احتمال که ایستادم درختى پشت شدم دور جمعيت از و گرفتم رو گوشى دهانه شدم عصبانى

 غریدم گوشى تو نداره دید کسى ميدادم
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 قانعم اصال تهت و سر بى جواباى شى جيک تو جيک یارو این با نمياد خوشم بگم بار چند _

 بخاطر اونم اش خونه بياد که طورى به باشه غریبه دختر یه با غریبه مرد یه ميده معنى چه نميكنه

 باشه درست عمرا که مسخره قول یه

 باش آروم سام _

 رون اونور و اینور پسره این با فقط ميبرمت ميام بزن زنگ بهم بيرون برى ميخواى نميتونم _

 سام ميزنيم حرف موضوع این به راجب بعدا _

 دنبو به دلم هنوزم اما کرد فروکش عصبانيتم که ميزد موج التماس و خواهش حدى به صداش تو

 نبود راضى فام کنار نيک

 بخير روز باشه _

 ببخشيد _

 ميكنم روشن تكليفتو بعدا نداره اشكالى _

 باى دارم دوست _

 خداحافظ بيشتر من _

 التح همون تو نياوردم در جيبم از دستمو کردم جا بزور جيبم تو رو گوشى کشيدم عميقى نفس

 کردم شوت رو ها ریزه سنگ پام با دادم تكيه درخت به و جيبم تو گذاشتم دیگمو دست

 ؟ شدن غرق هات کشتى خوشكل چيه _

 فكرم به لحظه یه سعيد طرف برگشتم بيریخت کامال و مسخره لبخند یه با داشتم کم همينو اه

 گفت که پرسيدم ازش سوالو همين ؟ سپرد کى به بابامو کرد خطور

 رفتن شد زینب عمه ماشين سوار خونه ميره گفت _

 اهوم _

 ؟ نه نيستى روبراه _

 گفت و زد ترى مسخره لبخند نكردم لهت تا گمشو یعنى خنثى کامال کردم نگاش
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 فتارر این مخصوصا کنه تحمل تورو نتونه اى دیگه کس ذهنيه معلول که آیين از غير کنم فكر _

 ميترسن ازش همه که باشى سياوش عمو پسره نميخوره اصال که ات احمقانه و لوس

 شنيدم سرم پشت رو آیين صداى که کردم سكوت ندم جوابشو دادم ترجيح

 ؟ ىبخون گوشش تو ها کُرى این از بياى و بشه تنها سام که بودى این منتظر روزو کل ببينم _

 گفت چندش لبخند یه با

 حده چه تا شعورش سطح بدونم ميخوام دقيقا آره _

 گفتين پيش ثانيه چند همين که حرفایى به توجه با بگين ميشه ، قيچى اندر چپ کلمات مهندس _

 ؟ حده چه تا شما شعور

 نداشتم وبحث جر حوصله اصال مفلوک منه به داد گير باز بود آورده کم که سعيد

 کنى انتخاب عوضى دوستاى همچين که امير نميره انتظار این از بيشتر ازت _

 اوضاع دمدی زمين رو افتاد عقب شد پرت که سعيد سينه تخت زد محكم کرد باد آیين کله کنم فكر

 کشيدم و گرفتم رو آیين دست عقربه در قمر

 عمومه خاکسپارى مراسم که ميبينى نيست وقتش االن آیين بيخيال _

 فتادني اما رفت عقب قدمى چند آیين دهن تو زد محكمى مشت و شد بلند سعيد بياد خودش به تا

 قهی شد تر اتيشى آیين زد زمين کم فشار اون با سعيدو که داشت بازویى زور عجب آیين این

 اى هوشمندانه حرکت عجب اخ گفتم من بجاش سعيد دماغ رو زد کله با کشيد و گرفت سعيدو

 موهامع پسر بقيه و مهرداد دیدم دور از بشه بلند جا از نتونست اصال و شد گيج کامال سعيد چون

 و كردن مقاومتى کشيدم دستشو ميكنن فلک بدبختو این برسن اگه دیدم طرف این ميان دارن

 بودن نزدیک پسرا زدم دزدگيرو طرف همون پریدم تند بود پارک ماشينم تر اونطرف دوید

 ندهک جا از تيكاف یه با و کردم روشن ماشينو تندى کردم زرد تو از من که بود پر جورى توپشونم

 . شد

 من کردم پارک سختى به ماشينو رفت و شد پياده حرف بى آیين داشتم نگه آپارتمان روى روبه

 اول قهطب زنه یه اون از بدتر کرده کشى خط تنگ پارکينگو جاى چرا آپارتمان این صاحب نميدونم

 باتشمحاس کامال المصب کنى پارک کنارش نتونى اصال که ميكرد پارک جورى هميشه بود خونش
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 شدم وارد و کردم باز درو ، بزاره برام آموزشى کالس یه ميخواست دلم ميومد در آب از درست

 با کرد لندب سرشو که نشستم روش روبه و رفتم بود داده تكيه سرشو و مبل روى بود نشسته آیين

 غرید عصبانيت

 زبونى بى و مظلوم واقعا یا مظلومى به ميزنى خودتو سام _

 گفتم تعجب با

 ؟ هان _

 شه خم کمرت سنگينيش از ميكنم بارت گنده چيز یه امير ببين هان مرضو _

 بفهمم بزن حرف درست اه _

 نباش ساده و احمق اینقدر بگيرن سوارى ازت همه نزار کن دفاع خودت از ابله _

 بزنه حرف گنده اینجورى من شخصيت مورد در نداشت حق شدم عصبانى

 ناو ضمن در کنم عوض عادتمو و خوى نميتونم هستم که همينم من ؟ آیين کنى بس ميشه _

 احمقى موجود همچين با زدن حرف با خودمو نداره ارزش پشيزى برام هم سعيد مسخره حرفاى

 نميكنم کوچيک

 ختکب بختک که وایستادى درخت عين ؟ بگى اونم به همينو و نگيرى خون خفه نميتونستى _

 ؟ امير فعاله فقط من براى چرا تيزت و تند زبون این ؟ سرت تو بكوبن

 وتسك فاميل حرفاى و سرکوبا برابر در هميشه من ميگفت راست نداشتم حرفى کردم سكوت

 ارزش بى و پوچ مسائل درگير خودمو نميخواستم فقط نبود بودنم عرضه بى بخاطر اینم ميكردم

 يخوردم قهوه هميشه ها موقعيت این تو آشپزخونه طرف رفت و شد بلند ساکتم دید که آیين کنم

 .  ميگرفت آرامش انگار

 گفت و کرد نگام تعجب با نشستم کنارش بستنى تا دو با

 ؟ بستنى سرما این تو ؟ خوبه حالت سام _

 گفتم و اوردم در بودو زیرم که مانتوش

 داغ قهوه گرما تو ميخوریم بستنى سرما تو آیينه منو کلنگى عادتاى از یكى این خب _
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 گفتم و خندیدم شد ها دیوونه این عين نگاهش دیدم

 ميخورم خودم نميخورى نداره عيبى کردم شوخى _

 مک ميسوخت ایرج براى دلم نداشتم خوردن حوصله شد مشغول و زد ليس چند قاپيد رو بستنى

 هيچ شد خورد اعصابم پوف.....  آیين مادر پس بود کرده نه... نک هم ازدواج حتى بود جوون و سن

 و نهک فكر همون به آدم بود نكرده هم درست کار یه ناموسا کرد دلسوزى ایرج این به نميشد رقمه

 گفت و پام به زد فام وضعى یه اصال بسوزونه دلشو

 ؟ ميكنى فكر چى به _

 نبود خوبى آدم که ایرج به _

 دادم ادامه توجه بدون پایين انداخت سرشو

 نوای ميومد بدش من از اینقدر چرا نميدونم ميكرد شكایتمو هميشه بود مخالف باهام هميشه _

 امكان فرمونش دست با بود ماهر راننده یه ایرج نميره کتم تو رقمه هيچ تصادفش کن ولش

 . شد دوم رانى ماشين مسابقات تو حتى اون!  درخت به بزنه نداشت

 نميكرد توجه اصال اما بود ریخته لباساش روى بستنيش بود کرده سكوت

 شد کثيف لباسات ؟ شد چت فام _

 مانتوش جون به افتاد حرصى ، دستمال با و کنارش سطل تو انداخت رو بستنى اومد خودش به

 فقاىر رفيق به بود شده آب کامال که خودمم بستنى گرفتم دستش از کنه اش پاره که االنه دیدم

 گفتم ميكردم پاک که همينطور گرفتم دستمالو پيوست اشغال سطل

 ميكنم تميزش برات خودم ؟ ناراحتى اینقدر لباسات کثيفى بخاطر نداره اشكال _

 باشه یادم بود خندون سرگرد همون خورد زنگ گوشيم که ميكردم کار مانتوش رو داشتم هنوز

 بپرسم اسمشو

 الو _

 اميرسام خوبى سالم _

 ؟ افتاده اتفاقى ؟ خوبين شما ممنون _
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 بدونى باید که هست چيزایى یه اداره بياى باید سر یه ولى نه _

 ؟ االن _

 االن بله _

 بود شده زرد باز کردم فام به نگاه یه

 ميام االن _

 بخير روز منتظرم پس _

 فعال _

 گفت و شد بلند فام که کردم قطع

 برس کارات به هم تو خونه برم من دیگه _

 ؟ فام خوبه حالت _

 دادن انجام العملى عكس شدم نزدیک بهش و زدم لبخند که بود مظلوم قدرى به کرد بهم نگاه یه

 گفتم و گرفتم دستشو

 ؟ بریم _

 ممخ طرف یه از البته بودم کرده سكوت منم نزد حرفى اش خونه تا افتاد براه و داد تكون سرشو

 چيز یه کردم احساس همش روندم اداره طرف به رفت مسخره خداحافظى یه با بود مشغول کامال

 نای به حتى رفت رژه ذهنم تو بود قيچى اندر چپ فكر هرچى اداره به رسيدن تا ببينم قراره بد

 ! باشه کرده خودکشى ایرج که کردم فكر

 زا بيشتر نميخورد کردم نگاهش تيز خورده یه بود سروان یه با زدن حرف مشغول دیدمش دور از

 رفتن باال اما داشت اى ورزیده اندام ميزد سفيدى به اش شقيقه کنار موهاى باشه داشته سن بابام

 اومد طرفم به شد من متوجه مشكى اى پارچه شلوار و سفيد پيراهن بود کرده خرابش سن

 تازه هک محبى سرگرد نشستم صندلى روى ، دفترش برم کرد تعارفم و فشرد دستمو صميمانه

 نكهای از قبل!  بودم گرفته یاد اسمشو که داشتم ذوق هنوز روم روبه اومد بودم گرفته یاد اسمشو

 گذاشت روم روبه پالستيک تا دو بزنم حرفى
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 چپى متس به اشاره)  اینو و بود رفته فرو ایرج بدن اعضاى از بعضى تو که ماشينشه شيشه این _

 است پنجره یه شيشه مياد نظر به کردم پيدا جوب یه کنار حادثه محل از تر دور خيلى( 

 گفتم تعجب با

 ... به ربطى چه بود افتاده حادثه محل از تر دور خيلى شيشه این ميگين خودتونم _

 چپى سمت شيشه به کرد اشاره پرید حرفم بين

 هرسيد قتل به ایرج ميده نشون این ایرجه خون کردیم آزمایش خونو این خونه روش کن نگاه _

 نكرده تصادف

 بگم چى نميدونستم اصال و بودم کرده کف

 ؟ کرده اینكارو کى خب _

 تنداش وجود اى خونه اصال هم بر و دور اون نبود انگشتى اثر شيشه این روى نيست مشخص _

 نداریم قاتال یا قاتل از مدرکى هيچ ما بگم باید

 ! بودم قبليش حرفاى شوک تو هنوز

**************************** 

 ؟ ندیدى منو کيف سام _

 دادم رو آیين جواب و کردم محكم کفشمو بند

 بود افتاده دستشویى در کنار کنم فكر _

 مرسى دیدمش اهان _

 گفتم زدمو سوتى انداخت اش شونه روى تابشو ب*ل کيف بيرون اومد اماده و حاضر

 خوشتيپ بابا _

 گفت و زد لبخندى

 عوضى خوشكلترى تو _

 ؟ فحش یا بود تعریف این _
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 کن نگاه فحشش جنبه به بيشتر _

 بيشعور:  گفتم خنده با

 صداش هک طورى خورده یه از بيشتر یكم البته بود خورده سرما خورده یه نبود روبراه خندید متقابال

 لهحوص آیين ماشين تو نشستيم ميكرد خشكى هاى سرفه بار یه دقيقه چند هر و بود گرفته

 گفت و افتاد راه آروم آیين نداشتم رانندگى

 بده جواب درست نيارى در هم بازى مسخره سوْال یه سام _

 ؟ خب:  گفتم و نشستم صاف

 کن ولش هيچى _

 بگو اخر تا ميگى وقتى یا نگو اول از یا اه _

 دوباره کرد باز درو شد پياده و داشت نگه خونه در جلوى ، ميشه چيزیش یه اینم کرد سكوت

 یزر دختر با ساله چند و سى زنى روى نگاهم شدیم پياده هردو اش خونه تو برد ماشينو نشست

 بخندل که کردم آیين به عصبانى نگاه یه باشن دخترش و داداشش زن زدم حدس شد قفل نقشى

 بود لباش روى خوشكلى

 نيست خونت کسى گفتى مثال _

 داد جواب ميرفت راه اونا طرف به که همينطور

 ستىني برادر از کم تو ميكنم مخفى ازت رو اونا و ندارم اعتماد بهت نكنى فكر که کردم اینكارو _

 دختر آیين به رسيدم و برداشتم تند قدمهامو بودم عصبانى بيشتر دروغش از اما کردم ذوق

 زن به ميرفت اش صدقه قربون و بود کرده بغل ترساست اسمش فهميدم تازه که برادرشو

 از که گدىل با ميپایيد منو چشمى زیر و بود گرفته دستش تو روسریشو گوشه کردم نگاه داداشش

 اومدم خود به خوردم آیين

 سالم _

 ! ميره سياهى آدم چشاى درد از بزنه که هم هربار نميزنه احمق کردم آیين به عصبانى نگاه یه

 ؟ خوبه حالتون سالم _
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 اميرسامم من ممنون _

 ميگه خيلى شما از آیين ميدونم _

 گفت که کردم نگاه آیين به تعجب با

 نگم جزئياتت از که زنمى مگه خب چيه _

 در صحر لبخند یه رفته باال ابروهاى با فهميد عوضى بگم چيزى داداشش زن جلوى نميتونستم

 گفت و کرد آیين بازوى حواله مشتى شد بلند داداشش زن افسون خنده صداى که زد آرى

 ؟ آوردى گير مظلوم نكن اذیتش دیوونه _

 گفت راحت هم آیين

 شده موش اینجا ميشه سوارم خونه تو این _

 ارفتع افسون ميشد باز یخم داشت کم کم شد بلند همه خنده صداى که گفتم عوضى ب*ل زیر

 نگاه تدق با برمو و دور نشستم مبل روى بشينم کرد تعارفم آیين تو رفتيم هردو داخل بریم کرد

 ودب متنفر کوچيک هاى خونه از هميشه آیين وجادار بود بزرگ بود چيده شو خونه خوب خيلى کردم

 گفتم و کردم نگاه بهش اخم با اومدم خودم به آیين سلقمه با ميگيره نفسش ميگفت

 ؟ تو یا ميگيرم سوارى ازت من خونه تو حاال خب _

 اخ _

 ؟ شد چى _

 ؟ بيارم کجا از درستو راه االن سام شدم منحرف _

 خوردى جر کردم فكر عوضى زهر _

 بودن حواسم اصال ؟ اومد کى این بود نشسته ترسا رومون روبه کرد جلب نظرمو ریزى خنده صداى

 گفتم شيطنت با داشت اش خنده کردن خفه در سعى ميخندید ریز

 ؟ بشين صحبت هم بنده با ميدین افتخار مادمازل _

 گفت و گرفت فرانسوى زناى عين خودشو و برداشت دهنش روى از دستشو
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 ؟ نه که چرا باشه من مثل دخترى شما مثل موسيویى لياقت اگه _

 یدد تا نبود بعيد اى زاده برادر همچين آیين مثه عمویى از البته بود جونورى عجب شد گرد چشام

 سر زا زبونياشو شيرین هم ترسا کم کم ميخندید هم آیين خنده زیر زد ميكنم نگاش اینجورى

 رو دخترى همچين نميشد البته داره دوست رو بچه دختر این چقدر آیين فهميدم تازه گرفت

 ىس آدم یه عين کامال ترسا اون از تر جالب نميرفت سر ات حوصله کنارش اصال نداشت دوست

 كرف که ميشد بچه حدى به هم گاهى باشه سالش پونزده نميكردم فكر اصال ميكرد رفتار ساله

 ظىخداحاف اونا از بود پخته افسون که اى خوشمزه ناهار از بعد مونده سالگى پنج سن تو ميكردم

 . شدیم خارج و کردیم

 

********************* 

 

 اشتنه کلبه تو بود برده خوابش فام که بود اى دقيقه چند یه ها پله روى نشستم کلبه جلوى

 ميدونمن!  بودمش گرفته سر از دوباره ترک ماه سه بعد بكشم سيگار یه ميخواستم بودم گذاشته

 وندميمال چشاشو الودش خواب ى چهره به فام برگشتم در شدن باز صداى با که بود گذشته چقدر

 ميزد حرف خودش با و

 رفت در گذاشتم هم رو چشم دقيقه دو ؟ رفت کجا باز سام _

 گفت و کرد اخم لبخندم رو شد زوم نگاهش

 ؟ ميگردم دنبالت دارم ساعت دو اینجایى تو _

 نشده هم دقيقه یه که االن _

 خونه تو نه اینجا _

 گفتم طرفش ميرفتم که همونطورى شدم بلند

 گشتى یخچال تو شاید یا پتو زیر و ها کشو تو البد اهان _

 گفت عصبانيت با و شد اتيشى
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 شدم کى نگران باش منو اه _

 گفتم درختا طرف رفت و خورد حرص بيشتر که گرفت عمق لبخندم

 باال ميره هوارت و داد باز ميكنى گير جا یه باز خطرناکه اونجا فام نرو _

 سى هب برميگرده ميدونستم ها پله روى نشستم ميومد حرصيش قدمهاى صداى فقط نگفت چيزى

 شد بلند دادش صداى که نكشيد ثانيه

 ساااام سام اخ اخ ووویى اااااخ _

 نرو گفتم مثال _

 اااااى _

 زهر _

 يغج صداى درخت تا چند پشت نداشتم حوصله اصال صداش طرف به رفتم و شدم بلند حرص با

 اش شاخه به بود کرده گير پاش و بود شده قطورى درخت سوار جلو رفتم تر تند بود بلند جيغش

 گفتم و ایستادم درخت پایين

 ميگيرمت من پایين بيا _

 ایش اونور برو _

 گفتم و خندیدم

 ميگيرمت فنچو پایين بيا _

 شباریك کمر دور انگشتام دستام به سپرد خودشو آروم که نداشت اى دیگه چاره شایدم شد نرم

 تا چشاش شه بيدار خواب از تازه هروقت بودم فهميده ایستاد روم روبه پایين کشيدمش شد حلقه

 بود گرفته انرژى ازش خيلى درخت از رفتن باال انگار ميزد نفس نفس قرمزه مدتى یه

 ؟ نيست گشنت _

 گفت و داد تكون سرشو

 اهوم _
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 گشنمه منم بيا _

 گفت و عقب رفت کرد باز دستامو

 ؟ نكرد سيرت خوردى که سيگارى اونهمه _

 . افتادیم براه کلبه طرف به ندادم جوابى و کردم سكوت شدم حرفاش تو طعنه متوجه

 آتشفام

 اساحس ميومد در زور به نفسم کمرم تيره روى بود نشسته سردى عرق نشستم و کشيدم جيغ

 ابخو تو که بودم مردى دنبال انگار ميگشتم برمو و دور شه خراب سرم رو دنيا که االنه ميكردم

 گلوم درد ميكردم حس درداشو که طورى دیدمش واضح ميكرد تكرار پيشو سال چند کار داشت

 کنار گلدان روى نگاهم کردم نگاه برمو و دور دوباره بود افتاده زق زق به دردآورم هاى جيغ از که

 رکمت رویيم روبه دیوار روى کوبيدنش با بود ناراحتى و حرص هرچى داشتم برش ایستاد تخت

 بهم ىگ خفه احساس که بود طورى بود رفته فرو تاریكى تو اتاق شدم بلند شد بدتر هيچ که نشد

 آدم و آینه روى تا چرخيد و چرخيد نگاهم شده بسته نفسم راه ميكردم احساس بود داده دست

 جلو مقد چند بود عرق و اشک از ترکيبى مایعى صورتم روى ميزد سفيدى به رنگم شد ميخ توش

 داشتم تازه بود برگشته کابوسام تازه روحم بى صورت روى کشيدم دست آینه روى از رفتم

 وشفرام نباید بره یادم هدفمو نباید من آره کرد یادآورى هدفمو امشب خواب مياوردم بياد واقعياتو

 که نهاال داشتم شک شد حبس بيشتر نفسم و لرزید دوباره دستام کرد چيكار باهام مرد اون کنم

 شمبا قوى عوضى مردک اون با مقابله براى باید کشيدم دراز و خوردم قرصامو تندى کنم سكته

 . رفتم فرو عميقى خواب به کنم فكرى اینكه از قبل پتو زیر خزیدم

 پوف...  وکالت...  شدم واردش من که بود اى مسخره رشته چه این نميدونم کالس سر نشستم

 فول فتگ ميشه بودم بلد رو چيزا بيشتر البته بگيرم یاد مادریمو زبان کنارش در داشتم دوست اما

 زبان مکرد تكرار دوباره بنویسم نبودم بلد اما بزنم حرف ميتونستم فقط نه گرامرى و امالئى اما

 مندفره آیين مثه اى خودشيفته و بداخالق آدم معلممون که انگليسى زبان همون یعنى...  مادرى

 از بداخالق و اخمو هميشه مثل کالس سر بياد داد افتخار خودش به تازه آقا دقيقه چند از بعد!  بود

 خوشمزگى احساس که هرکسى اون از بهتر و نميداد رو ها دانشجو به ميومد خوشم طرف یه

 ذاشتگ کيفشو ميكردم ضایعگى احساس منم اوقات بعضى که طورى ميكرد ضایع کامال رو ميكرد

 يكردم خوشتيپى احساس چقدر یارو پوف کرد قفل پشت از دستاشو ایستاد کالس وسط و ميز روى
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 دادنش درس طرز از من اما!  بودن شده اش شيفته بدجور دخترا از بعضى نگذریم حق از البته

 . ميشدم متلفت اول همون و ميكردم درک حرفاشو کامال که بود طورى ميومد خوشم

 گفت ميرفت رژه کالسو عرض و طول که همونطور

 نميگي ميدونين که هرچى تخته روى مينویسم االن که اى جمله مورد در و ميارین در برگه یه _

 بيرونه کالس از مستقيم کرد باز کتابى کسى ببينم کتاب روى از تقلب بدون

 جالب ماا باشه داشته سن سام از بيشتر نميخورد کردم نيمرخش به دقيقى نگاه تخته طرف رفت

 ! شده دانشگاه استاد کم سن تو که بود

 شدم دقيق شده نوشته جمله روى رفت عقب و نوشت اشو جمله

To judge about your achievement, think about what you earned instead of 

what you lost. 

 کردم بررسى معنيشو ذهنم تو

 داده دست از چه آن قبال در و اي آورده بدست چه ببين خودت موفقيت مورد در قضاوت براي>>

 <<؟ اى

 . بود قشنگى جمله

 گفت و ميزش پشت صندلى روى نشست

 دارین وقت ساعت ربع خب _

 من نوشت نمى که کسى تنها بود تخته روى من نگاه نوشتن به کردن شروع همه ثانيه چند ظرف

 که وصداش کنم نگاش ميترسيدم بودم وایستاده بالتكليف که شد من معطوف آیين نگاه بودم

 نویسم نمى و وایستادم بت عين چرا دادم فحش خودم به شنيدم

 اینجا بيا سلطانى _

 لحن به تعجب با و بودن کرده بلند سرشونو ها دانشجو از بعضى کردم برم و دور به نگاهى

 لرزیدم وحشتناکش داد با ميكردن نگاه آیين عصبانى

 ؟ سلطانى نيستم تو با مگه _
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 هب متن یه و بود دستش خودکارى و بود پایين سرش ميزش کنار رفتم و شدم بلند دستپاچه

 و ردک بلند اکراه با سرشو دقيقه پنج از بعد کرد معطلم عمدا ميكرد ترجمه خداشناسى موضوع

 گفت

 ؟ نمينویسى چرا _

 استاد ميكردم فكر داشتم _

 کن نگاه چشام تو ميزنم حرف باهات وقتى _

 گفت که کردم نگاه چشماش به ترس با بده عذابم ميخواست ميترسم ميدونست

 بده جواب حاال ؟ خب _

 استاد...  اس...  ميكردم... ميک...  مى فكر داشتم _

 مجيكشون ترس از بودن کارشون مشغول همه کرد ها دانشجو بقيه به نگاهى و زد مرموزى لبخند

 گفت نداره توجه کسى دید نميومد در

 نمونده ربيشت دقيقه دو چون بگيرى اى نمره نميتونى بگم باید کنى فكر اینجورى ميخواى اگه _

 گفتم ترس با

 ؟ بنویسم برم ميتونم _

 خنثى کامال نداشت اخم اینبار کرد چشام به نگاه یه

 کن جمع حواستو ولى برو _

 کله اب الله صندلى هاى پایه از یكى به کرد گير پام که صندليم طرف دویدم تند و کردم گرد عقب

 از رىکث در کالس پيچيد پام مچ تو شدیدى درد افتاد راستم پاى روى وزنم تمام و دیوار تو رفتم

 ميزد حرف هم همونطور گرفت بازومو و طرفم دوید الله خورد بهم ثانيه

 پات من خداى ؟ فام شدى چى بده مرگم خدا واى _

 ور آیين اخموى چهره جمعيت پشت از کرد ول بازومو هم الله حتى عقب رفتن همه آیين صداى با

 صداى كردمي درد خيلى پام مچ نشستم تحملى قابل غير درد با که شم بلند خواستم دادم تشخيص

 شنيدم رو آیين خشمگين
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 ناز لهحوص پاشو االنم زدى بهم کامال کالسمو ؟ برى راه درست نميتونى چلفتى پا و دست دختره _

 ندارم کشيدنتو

 شنيدم رو الله صداى ام گونه روى افتاد و خورد سر چشمم گوشه از اشكى قطره

 ؟ کنين رفتار باهاش تر مهربون یكم نيست بهتر رفته در پاش استاد _

 گفت بلندتر و شد تر جرى الله بود کرده سكوت آیين آورد کجا از جراتو این نميدونم

 رهبهت نميدین تشخيص چيزیو وقتى ناز نه درده از صورتش قرمزى کنين نگاه صورتش به _

 نكنين دخالت

 گفت عصبانيت با آیين اینبار

 بده یادم اینارو احمق اى مدرسه بچه یه نيست الزم ميفهمم رو اینا هرکسى از بهتر من _

 شا نشسته خون به چشاى از ترسيدم کرد من به رو آیين کرد مشت دستاشو عصبانيت از الله

 کالسم تو رفتنو راه آداب ندارم حوصله من کالس سر بياى دیگه نيست الزم هم تو ضمن در _

 کنم تدریس

 که فتادا آیين به نگاهم شن خفه زد تشر بود شده قرمز که الله پيچيد پسرا بين ریزى خنده صداى

 . شد خارج کالس از سرعت با

 کمتر ادد پرستاره که مسكنى با اما داشتم درد انداخت جا پامو دکتر و رفتم بيمارستان الله کمک با

 نازهج عين خواب کم و بودم خسته خونه رفتم ميداد فحش آیينو هنوزم که الله کمک به بود شده

 . بود رفته صدا سر بى خوابم بود دیده هم الله برد خوابم و افتادم تخت روى

***************************** 

  اميرسام

 نشسته آیين بخاطر اما نداشتم حوصله ميدیدیم فوتبال داشتيم و بودم نشسته خونه تو آیين با

 گفت آیين دقيقه چند از بعد بودم

 ؟ نميكنه اذیتت دیگه که شایان راستى _

 ندیدمش دیگه موقع همون از بابا نه _
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 خوبه _

 کردم نگاه صورتش به

 امروز ندارى اعصاب انگار _

 ! بود نشده باز اخماش بود اومده وقتى از طرفم برگشت

 بيخيال سام ام خسته خورده یه _

 بخواب خورده یه برو _

 دختره اون پيش برى هم تو که _

 کشيدم هم تو اخمامو

 بزنى حرف اینجورى موردش در نميشه دليل ولى ميدونم اره مياد بدت ازش تو آیين _

 گفت و ميز رو انداخت کنترلو کرد خاموش تلویزیونو

 ميفهمى خوب خيلى اینو ميزنم حرف موردش در هرکسى لياقت به توجه با من _

 فتهه همين تو قراره چون نكن منتقل من به خودتو ماليخوليایى تفكرات خواهشا اما ميفهمم آره _

 بزنم حرف موردش در مامان با

 گفت و ام شونه روى گذاشت دستشو و شد نزدیک بهم کرد جمع خودشو زود اما شد شوکه

 کن فكر بيشتر سام _

 ميبينن همو کم خيلى گرچه باشه تنها پسره اون با نمياد خوشم ضمن در کردم فكرامو _

 کن صبر یكماهى الاقل سام _

 گفت و داد هول حرص با شونمو کردم نگاش خنثى

 نزن هم اضافى عر باشه بگو کن ماهش دو یكماه ميگم بدى مرغ صدا ميزنمت سام _

!  رهت جالب بخوره حرص بگم بهش نميخواستم اما بودم موافق حرفش با ميكردم نگاش همينطور

 ! ما هستيم خوبى دوستاى همچين یه
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************************** 

 گفتم و پوشيدم کفشامو

 نيست صبور من مثه بهزاد یاال آیين _

 بزنم لبمو رژ بزار بابا اومدم _

 کشيدم باال گوشيم تو از سرمو تعجب با

 ؟؟ چى _

 اومدم _

 وکفشاش و اومد خونسرد نميكرد نگام اصال کردم نگاه صورتش به تعجب با بيرون اومد اتاق از

 گفت ميپوشيد که همونطور برداشت

 زدى زل بز عين ؟ چيه _

 شكر ادبتو _

 ميدونم _

 شد بلند و خندید

 کن حسش جلو بيا ؟ نه یا زدم رژ بدونى ميخواى _

 گفتم و عقب دادم هول سرشو حرص با

 کنم کبيره ه*ا*ن*گ من ميخواد االن اونور برو مرض _

 یه ، تورانرس یه تو داشتيم قرار بهزاد با رفتم دنبالش و کشيدم عميقى نفس بيرون رفت و خندید

 ىه و نميكرد رم قبل مثه ببينمش ميخواستم و ميزدم زنگ بهش که هربار بود شده نرم خورده

 ! نميگفت پرت و چرت

 نایىح پرپشت موهاى بود پوشيده اى ساده شلوار بلوز نفره چهار ميز یه روى بود نشسته دیدمش

 به مشد خيره خوشرنگش سبز چشاى به جلو رفتيم بود آراسته بود زده شونه باال روبه رنگشو

 نشستيم روش روبه آیين منو شد بلند احتراممون
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 ؟ خوبه حالتون خان بهزاد سالم _

 ؟ دوستى سام با هنوز تو خوبم آیين ممنون _

 منو چسبيده بختک عين کنيم چه _

 کنى زندگى و کنى فرار دستش از بتونى اميدوارم _

 عشقم ميگيرم کار تورو مخ که اونوقته ميرم در دستش از روزى یه کن دعا _

 بودن آورده گير تنها منو عوضيا ميكردم نگاه دوتا این به داشتم تعجب با

 رو دوتا این که واقعا _

 روم بهزاد نگاه ، رفت و دادیم سفارش غذا کردیم سكوت گارسون اومدن با که خندیدن هردوتا

 شردف متقابال فشردم و بود ميز روى که دستش روى گذاشتم دستمو زدم بهش لبخندى شد خيره

 نگير ازم خودتو هيچوقت بهزاد هستى که ممنون _

 گفت و فشرد محكمتر دستمو زد لبخند

 نشكنه دلت که اینه بخاطر فقط هستم ميبينى که االنم جدایيم کامال راه از تا دو ما سام _

 نشكنه دلم تا بمون _

 شد حسودیم هى هى _

 ميكرد نگاه حرکاتش به داشتم تعجب با باال آورد پاشو بعد

 ميخورم غذا دستام با ميارن غذا االن اخه بدین جا دستاتون مسطاى وسط اون منم پاى _

 کنار برو چندش اق _

 گفت بود شده بلند دستاش شستن براى که آیين به اشاره ميخندید که بهزاد

 نميره سر باهاش ات حوصله _

 سرش تو بكوبم دستمه دم هرچى ميخواد دلم که ميكنه حرکتایى یه گاهى ولى اره _

 بود ذهنم براى مالیم اهنگ یه مثه اش خنده صداى خندید تر بلند
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 ؟ کنى زندگى من با نمياى چرا تنهام آپارتمانم تو من بهزاد _

 ؟ مگه کجاست آیين تنهایى چرا ضمن در راحتم ها بچه با _

 که دردى ميخواد کار این با شاید داده دست از داداششو وقتيه چند ميكنه زندگى داداشش زن با _

 بده تسكين رو داره داداشش مرگ از

 بيامرزدش خدا _

 گفت فهميد کردم نگاش منتظر و کردم سكوت

 ام خونه تو راحتم کن باور _

 باشى پسره اون با نمياد خوشم _

 گفت و خندید

 فقط نيست هم بدى پسر داره دوستت نيكان کن باور اما مياد بدت نيكان از اینقدر چرا نميدونم _

 اندازه غلط خورده یه اش چهره

 چشاش اون با نمياد خوشم ازش من باشه فرشته چقدرم هر _

 نگفت چيزى

 داداش هستم اومدنت منتظر بهزاد کن فكر پيشنهادم به _

 گفت و نشست آیين که زد لبخندى

 بهتره این آتيشه اون از بيا خوشكله گرفتم شماره یه دختره از دستشویى تو سام هى _

 گفت بود نياورده سردر که بهزاد ميكرد نگاه گارسون به خونسرد که کردم نگاش حرص با

 ؟ آتيشه _

 گفتم زودتر که بگه خواست آیين

 ميگذره روزى چند یه کنى عادت آیين پرتاى و چرت به بخواى تا هيچى _

 . خریدم جون به رو آیين لگد و خندیدم
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 که بره شد آماده بهزاد رفت و کرد خداحافظى آیين شام بعد کرد جمعش زودى اما خندید بهزاد

 گفتم شدمو بلند زودى

 ؟ نميخورى چایى یه کجا _

 گفت تعجب با

 نميدن چاى که اینجا _

 گفتم هم همونطور برداشتم کتمو

 ندارن حرف دربند هاى چایى اما آره اینجا _

 گفت بيشترى تعجب با

 ؟ کنى رانندگى ميخواى اونجا تا ؟ سام نيستى خسته تو _

 راهه ساعت نيم اینجا از نيست زیادى راه آره خب _

 سكوت اون سد نميخواست هم اصال و بود کرده سكوت راه تمام اومد دنبالم و نگفت چيزى

 رهپنج از آخر که بزنه فک اونقدر بزنه حرف هميشه برام آیين داشته عادت بشكنه رو مرگبارش

 یه و اشتمبرد گوشيمو نزنم بهم افكارشو دادم ترجيح اما نداشتم دوست سكوتو بيرون کنم پرتش

 داد جواب بوق چهار از بعد زدم محبى سرگرد به زنگ

 ؟ بله _

 ؟ خوبه حالتون سرگرد سالم _

 ؟ خوبى تو ممنون پسرم سالم _

 بود خوشایند برام این بود شده تر صميمى

 ؟ شد دستگيرتون چيزى باشين زنده ممنون _

 از ىانگشت سر هيچ چون بوده اى حرفه خيلى قاتل مشخصه ميكنيم تحقيق داریم اما نه فعال _

 رىاونجو چون!  بوده اشتباه یه حاصل شاید کردیم پيدا ما که اى شيشه این نزاشته بجا خودش

 کردن گم رو شيشه ميكنم فكر من که
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 ؟ رسوندن قتل به نفر چند رو ایرج بگين ميخواین یعنى _

 گردنش ترق صداى سوخت دلم کردم احساس خودم طرف رو بهزاد گردن سرعت به گردش

 کنم فكر بهش بيشتر نزاشت سرگرد صداى داشته درد خيلى حتما

 نيستم مطمئن اما ميدم احتمال _

 زرگىب اون به دشمنى ایرج ميدونم من که اونجایى تا کرده اینكارو کى بزنين حدس نميتونين _

 ! نداشته

 ميدم تصادف یه به احتمالو بيشترین اما زیاده من حدساى _

 ؟ ماشين تصادف _

 اتفاق یه یا شده کشته تصادفى گفت ميشه نه _

 گرفتم وقتتونو شرمنده سرگرد ممنون _

 تونىب شاید بود هميشه که جاهایى یا برى ایرج خونه به هم تو ميشم خوشحال شرمنده دشمنت _

 بدى دستمون مهمى مدرک

 هستم موضوع گير پى من حتما چشم _

 ؟ ندارى کارى خب _

 ممنون بازم نه _

 بخير شب ميكنم خواهش _

 خداحافظ _

 گفت بهزاد بالفاصله که کردم قطع

 ميده احتمالى چه گفت چى _

 طرفش برگشتم کردمو پارک ماشينو

 ؟ دارى خبر ایرج مرگ از تو مگه _

 کردم احساس اینجورى من ولى نشد شاید نميدونم!  شد هول کردم حس
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 آره خب _

 کردن پيدا روشه ایرج خون که مسخره شيشه یه چون رسيده قتل به ميگن پليسا _

 ! داره دوست رو ایرج اینقدر نميدونستم شد پياده ها شده مسخ عين بهزاد شدم پياده بعد

 بشه کشته شده باعث اتفاق یه ميگه یا بودن نفر چند شاید گفت االنم ميگن چيزى یه روز هر _

 ميشه شروع شاید با حرفاشون همه ميدونه چه کسى

 یستادا کنارم بالفاصله ایستادم ریخت بهم خيلى که داشته دوست رو ایرج حتما بود کرده سكوت

 گفتم و فشردم یكمى گذاشتم اش شونه روى دستمو

 نكن ناراحت خودتو داداشم افتاده که اتفاقيه _

 گفت گيجى با

 ؟ هان _

 فام نوم ثابتش مشترى که شيكى خونه چاى وارد و گرفتم دستشو!  بودنش دلرحم پاى گذاشتم

 تو رمب نميومد دلم اما بود سرد خورده یه هوا بود زیبایى شب نشستيم تخت یه روى شدیم بودیم

 گاهش تيكه دستاشو که داشت منو احساس انگار هم بهزاد بخرم جون به رو محيط گى خفه و

 فتمگ بشكنم سكوتو اینكه براى بود دوخته آسمون زن چشمک هاى ستاره به نگاهشو و بود کرده

 فقط سواله یه اما نكردى فكر چيزا این به حاال تا و کمه سنت ميدونم _

 پرسيدم سوالمو و کردم نزدیک بهم کتمو هاى لبه شد سردم

 ؟ شدى مند عالقه هم دخترى به _

 گفت و کتش به کشيد دست من مثه زد جونى بى لبخند بالفاصله

 دارم دوستش خيلى که هست یكى آره _

 خوشبخت خانوم دختر این حاال هست کى به به _

 چجورى نميدونم اما جدیه کامال بهش احساسم جورایى یه ميشناسمش ميشه سالى سه دو _

 ندارم هيچكسو.....  من...  من اخه کنم خواستگارى ازش
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 پایين انداخت سرشو که گرفتم دستام تو دستاشو شدم نزدیک بهش تلخى لبخند با

 اون ؟ کيم نشستم کنارت که منى ندارى ميكنى انكار دارى خودت اما بهزاد دارى کس همه تو _

 ودلتنگيش درد که مردى اون یا ؟ کيه بالش روى ميزاره سرشو آه و اشک با هرشب خونه تو که زنى

 شيم ناراحت و بفهميم ما مبادا که کرده پنهون غرورش پشت

 نميدونن پسرشون منو دیگه اونا _

 اینكه اونم بكنى باید کار یه فقط ميكنى زندگى اشتباه یه با دارى کامال تو بهزاد ميكنى اشتباه _

 کوچيكترى تو چون بشى قدم پيش

 يدادم بهم خوبى حس داغيش کردم قلپ یه برداشتم چایيمو رفت فرو اش یقه تو بيشتر سرش

 فكر و ميزاشت وقت ساعت دو جمله هر براى نبود آیين اونكه نزدم حرفى بود فكر تو هم بهزاد

 فتمگ کردنش فكر به توجه بدون افتادم چيزى یه یاد یهو بود بهزاد هاى خصلت از یكى این ميكرد

 ؟ شدى آشنا نيک با راستى _

 گفت و کرد بلند سرشو تعجب با

 ؟ نيک کدوم _

 به دوست راستش دوستامه از یكى بود اونجا هم نيک خونه انگار خونتون دم اومدم بار یه _

 ميشناسمش اما نمياد حساب

 خوبيه پسر شنيدم کردن تعریف ازش پسرا اما ندیدمش نه اهان _

 داره خونه شما خونه کنار که جالبه نمياد بدم ازش منم اهوم _

 جالبه آره _

 بلند نمم بهزاد شدن بلند با بعد نشستيم نيمساعتى یه بود خوبى شب کنيم معاف رو سرما اگه

 خواستممي خونه بریم تا دنبالش ميام فردا گفتم بهش تو ميرفت که موقعى خونه رسوندمش شدم

 ! بود آدمى عجب بست محكم درم تو رفت بده جوابى اینكه بدون بدم آشتيش بابا و مامان با

 خوابيدم لباسا همون با و خونه رفتم کوفته و خسته
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 و دور امج تو نشستم شدم بيدار نكنن پاک منو اتاق ميگفت خدمتكارا به که مامان گرم صداى با

 ذوق با اتاقمه اینم ام خونه اومد یادم تازه دقيقه یه از بعد بود هنگ مغزم کردم نگاه برمو

 رکارس برم نشد که امروز بود صبح ده ساعت دویدم دستشویى طرف به و شدم بلند خوشایندى

 ایستاده هنوز ها پله پایين مامان شدم خارج اتاق از و کردم عوض لباسامو برم نداشتم هم خيال

 گفت و کرد اخم دید منو تا بود

 کنين کار آرومتر خوابه بچم نگفتم _

 گفتم و کردم بغل ظریفشو هاى شونه پایين رفتم زدمو لبخند

 مامان شدم بيدار خودت دهنده نوازش و گرم صداى با _

 گفت و کشيد بود شده کشيده حصارى مثه دورش که دستام روى دستى

 خوابيدى االن تا که بودى خسته معلومه _

 آره _

 گفتم و نشستم بهزاد جاى رفتم صبحانه ميز طرف به

 ؟ کجاست بابا _

 ميكرد درست پنير و نون لقمه داشت ایستاد کنارم

 است مطالعه اتاق تو _

 ميشد غمگين مامان مياوردم رو بابا اسم هروقت چرا نميدونم

 مامان باشيم داشته خوب مهمون یه قراره امروز _

 گفت و زد لبخند ام کودکانه ذوق به

 ؟ هست کى ؟ واقعا _

 ميبينيش اومد وقتى _

 اومد در صداش که زدم گنده گاز یه و قاپيدم دستش از رو لقمه شدم بلند

 ميكنه گير گلوت تو نخور بزرگ هاى لقمه بگم بار چند _
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 طرف مستقيم شدم خارج خونه از و گرفتم رو سویچ گازیدم کوچيكتر رو دومى لقمه و خندیدم

 و اش خونه برسم زودتر هرچه داشتم دوست نميكردم توجه اما بود زیاد سرعتم روندم بهزاد خونه

 دهش تنگ کوچيكمون خانواده براى دلم چقدر بابام و مامان دیدن بيارمش نشده عوض نظرش تا

 . بود

 شنيدم رو آذرتاش معترض صداى که کوبيدم محكم درو

 نيست بكس کيسه دره حسابى مرد چته اه _

 کرد سالم و زد لبخند من دیدن با کرد باز درو

 ؟ کو بهزاد سالم _

 بكنى ازم پرسى احوال یه اینجا بياى مونده دلم رو _

 گفتم و خندیدم همين براى بود خوش زیادى حالم

 آذر خوبه حالت _

 گفت و کرد اخم

 اذرت اون با بابا نخواستم _

 اومد در صداش که دادم هول آذرتاشو زودى ميخندید اونم دیدم سرش پشت رو بهزاد که خندیدم

 چته اخ _

 بالمدن تقالیى و اضافى وورجه ووجه بدون کشيدم و گرفتم ميخندیدو که بهزاد بازوى توجه بدون

 راه و شدیم ماشين سوار بودم کرده فراموش چيزو همه که اونقدرى بودم خوشحال افتاد راه

 گفتم و گذاشتم دستش روى ازادمو دست شده هول دیدم وضوح به افتادم

 مادرتن و پدر اونا بهزاد باش آروم _

 ببرى نباید منو سام ميكنى اشتباه _

 کور و وتس هميشه باباشو که اونى منم ميبينه مامانو غم هرشب که اونى ميكنى اشتباه تو اتفاقا _

 يشهش یه عين شده االن بود سخت و سفت هم ميكشتن مارو وقتى قبال که بابایى منم ميبينه
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 . بردم باالتر ماشينو سرعت من و کرد سكوت

 گفتم بهزاد بار حسرت البته صد و ترسان صورت روبه و کردم باز کليد با درو

 اومدى خوش ات خونه به _

 ود هر بود کرده تميز خوب خيلى رو خونه مامان ميترسيد هنوزم اما بود شده آروم کمى زد لبخند

 مطمئن اام ميدید تلویزیون هم وبابا مطالعه مشغول هميشه مثل مامان بودن نشسته نشيمن توى

 نشيمن هب که ایستاد جایى اونم بمونه کردم اشاره بهزاد به نيست تلویزیون به اصال حواسش بودم

 و دمز بخشى آرامش لبخند ميپيچوند بهم محكم انگشتاشو که طورى داشت اضطراب نداشت دید

 اباب که نشستم وسطشون زدن لبخند هردو نشست من روى بابا و مامان نگاه کردم سالم بلند

 گفت

 نرفتى که امروزم ؟ چطوره کار اوضاع _

 ميكردم باید که داشتم مهم کار یه نرفتم درسته _

 ؟ مهمونم کو پس....  ميكرد فكر این به داشت ذهنش تو حتما آورد در عينكشو مامان

 دارم براتون هدیه یه _

 ودشوخ که گرفتم دستشو بهزاد طرف رفتم وارد شدم بلند بدم بهشون حالجى فرصت اینكه بدون

 براى بيشترى زور از و زدم اى دیگه لبخند داد تكون راست و چپ به سرشو و کشيد عقب

 ایستاد بابا و مامان مات و زده بهت چشاى به رو و نكرد تقال اینبار کردم استفاده کشيدنش

 هنوز شد بلند بابا شنيدم من فقط کنم فكر که کرد ریزى سالم و پایين انداخت سرشو بالفاصله

 بهش ىا صدمه بابا نداشتم دوست شدم نزدیک بيشتر بهزاد به ایستاد بهزاد روى روبه بود شوکه

 کشيد دبهزا صورت روى نرم و آورد باال دستشو نبود بعيد خشنى رفتار بابا از موقعيت این تو بزنه

 اومد حرف به و اومد در بهت از کم کم

 ؟ تویى بهزاد _

 با که نگاهش سبزى شد خيره بابا به اشكى نگاه با بگيره باال سرشو کرد جرات بهزاد حرف این با

 و مامان به نسبت هم هنوز بهزاد اینكه اونم داد بهم خوبى حس بود شده قاتى براقش اشكهاى

 زا که شاهين یه مثل بابا دستاى و خزید بابا بغل تو آروم داشت محبت و عشق وجودش تو بابا
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 منقطع هاى نفس صداى فقط نميومد صدایى هيچ شد حلقه بهزاد دور ميكنه مراقبت اش جوجه

 فتگ گله با کرد حرکت گونه نوازش و نشست بهزاد سر روى بابا دست ميكشست سكوتو بهزاد

 رچقد ببينى نيومدى سال اینهمه چرا ؟ هان ؟ بهزاد ندارى اومدنو خونه حق دیگه کردى فكر چرا _

 شدیم شكسته رفتنت از بعد

 اجد بابا از آروم چرخيد مامان روى نگاهش ميداد گوش بابا صداى به فقط بود کرده سكوت بهزاد

 از مامان گذاشت خيسش چشماى روى و بوسيد برداشت دستشو زد زانو مامان پاى کنار و شد

 هق صداى ثانيه از کسرى در و کرد بغلش محكمتر و کشيد محكم بهزادو شد بلند و اومد در شوک

 دیمبو گر نظاره فقط بابا منو ميكرد خالى سالو اینهمه عقده داشت انگار شد بلند اش گریه هق

 که جلو برم خواستم بهزاد سينه به زدن مشت به کرد شروع شد تموم مامان هاى گریه وقتى

 زد ب*ل که دیدم شد قفل مچم دور بابا دست

 کنه خالى خودشو بزار _

 ستادمای بابا سر پشت قدم یه رفتم عقب به بودم برداشته جلو که قدمى و کردم سكوت احترام با

 ميكرد گله و ميزد مشت داشت هنوزم مامان

 ياهس دنيامو گذشت تو براى گریه دلتنگى به داشتم عمر هرچى نميبخشمت ؟ بهزاد بودى کجا _

 بهزاد واى بهزاد کردى

 حرکت از مامان دقيقه پنج از بعد کنه خالى خودشو مامان که ميزاشت بود کرده سكوت بهزاد

 غرق بهزادو و شد بلند یهو ؟ چى کنه سكته دوباره اگه کرد ایست قلبم نشست و ایستاد

 بغلش و نزاشت بغض با بهزاد که ببوسه دستاشم خواست صورتش هاش شونه کرد ه*س*و*ب

 بچگى از ميكاشت بهزاد هاى شونه روى عميقى ه*س*و*ب گاهى چند هراز هنوزم مامان کرد

 اما شدمي حسودیم قبال بود نفسش جورایى یه داره دوست من از بيشتر بهزادو مامان داشتم یقين

 . بودم خوشحال االن

 يكردمم سعى همش بود شده باز کامال اشتهام اینبار ميخوردیم ناهار و بودیم نشسته ناهار ميز دور

 ارانگ ميكرد همراهيم بهزاد گاهى ببرم بين از سنگينو جو زارتكى و الكى هاى خنده و شوخى با

 گفتم و بهزاد به کردم رو شيطنت با ميخورد راحت خيلى که بود شده باز اونم اشتهاى

 ؟ کجاست خانوم دختر اون خونه گفتى راستى _
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 بود عصبانى خورده یه بهزاد نگاه اما کردن نگام تعجب با چشم جفت سه

 ندارى خبر و باخته دلشو پسرت مامان _

 که هچي کلنگى اخالق این نميدونم شدم خم و گفتم ب*ل زیر اخى پام مچ روى نشست بهزاد لگد

 ات بدم انجام رو جانى جكى حرکت همين کردن اذیتم دیدم بعد دفعه باشه یادم داشت هم آیين

 شيرین و ناب لبخند یه زد لبخند مامان ، کنن درک دردشو

 ؟ بهزاد کيه _

 گفت و پایين انداخت سرشو بهزاد

 مامان نيست معلوم چيزى هنوز _

 داداشم کنيم معلومش ما قراره خب _

 اومد در هم بابا صداى اینبار انداختم باال ابروهامو شيطنت با که کرد نگام اخم با

 بهتر زودتر هرچه بعد براى بزاریمش نباید خيره امر اگه _

 دهش عوض چقدر بابا ميفهميد داشت تازه چرخيد بابا صورت روى نگاهش کرد کپ بهزاد کنم فكر

 .  زد بابا اخرو حرف انگار نشد زده اى دیگه حرف و زدم کوچيكم خانواده به رو مهربونى لبخند

 قاصت خاکشو و گرد بيشتر که بود طوفانى از قبل آرامش شاید یا بود من براى روز بهترین روز اون

 ... شاید یا ميدادم خودمو گناهى بى تقاص داشتم من شاید ميداد تشكيل

************************** 

 آتشفام

 تا بود پوشيده لباس هميشه مثل بود نيک شدم بلند و کردم بلند کتابم روى از سرمو در صداى با

 گفت و طرفم اومد دید منو

 دارم کارت بشين بيا _

 نشستم رفتم تعجب با

 داریم مهمون امروز _
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 نبود قبل مثه کردم نگاش

 ؟ نيک شده چيزى _

 بيان خالم پسر با پدرم و مادر قراره نشده چيزى نه _

 ؟ داشتى مادر و پدر مگه تو اصال ؟ خودت خونه نميبریشون چرا ؟ چى براى _

 اره _

 گفت و شد بلند

 ميارم بيرون از نكن درست غذا امشب براى _

 زىچي اش خانواده از بود گفته یادمه بودن اومده آمریكا از اش خانواده حتما رفت که نگفتم چيزى

 . ببينمشون ميخواستم بود جالب بودن برگشته االن اما!  نپرسم

 يامب نظر به خوب خيلى من باید امشب کردم لباسام همه به گذرا نگاهى و ایستادم کمدم جلوى

 اسم ونبير کرد پرت افكارم از منو گوشيم صداى ؟ چرا دقيقا نميدونم بشم خوشكل داشتم دوست

 ميشد خاموش و روشن اميرسام

 بله _

 ؟ خوبى خودم خانوم به _

 گفتم مهربون اما نيومد خوشم خودم خانوم لفظ از

 ؟ خوبى تو ممنون سالم _

 کنم معرفى بقيه به همسرم عنوان به و ببينم تورو وقتى ميشم اینم از بهتر آره _

 خندیدم

 نميكنم ازدواج درسم شدن تموم از قبل تا من باشم گفته ولى جالب چه _

 ميكنى خوبم ميكنى _

 گفت بهم رو و کرد سالم هم اميرسام ميكرد سالم که شنيدم رو آیين ترسناک صداى

 رسوند سالم آیين _
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 باشه سالمت _

 شنيدم آیينو حرصى صداى

 ؟ رسوندم سالم ميگى بعد خطه پشت کى نميدونم حتى من بزمجه _

 هم حرف تا چند از بعد نشنيدن به زدم خودمو شنيدم رو سام شو خفه صداى که گرفت ام خنده

 تونيک هی نداشتم ذوق پيش دقيقه چند مثه دیگه اینبار لباسام وقت سر رفتم دوباره و کردم قطع

 صداى هک کردم مختصرى آرایش و پوشيدم سبز شال و سفيد لى شلوار با برداشتم سفيد و سبز

 گفت و زد دیدنم با لبخندى شد نمایان در چوب چهار تو که نيک بعدم شنيدم درو

 ؟ اى آماده _

 گفتم تعجب با

 ؟ چى براى _

 خودت ویالى به رفتن براى _

 شد بيشتر تعجبم

 ؟ ميان دارن بابات و مامان نگفتى مگه _

 ویال ميرن اینجا بيان نيست قرار ولى آره _

 راه ندرو ویال طرف به نيک شدیم ماشينش سوار پوشيدم لباسام روى مانتویى و نگفتم چيزى

 رو ينمبب نزاشت هيچوقت که ویالیى ميگذره چى نيک سر تو بفهمم داشتم دوست اما نبود زیادى

 ميزد برق و بود تميز ویال شدم پياده و رسيدیم زود بده نشونم ميخواد االن

 فام باشى عادى کن سعى هم تو ميام اونا با بعد ساعت چند و ميرم من _

 باشه _

 ! رفت

 ىیك شد زده در زنگ اینكه تا بودم کن خرد اعصاب خدمتكار دوتا با خونه تو شب هفت ساعت تا

 ردوا ميانسال خانوم یه ایستادم در دم و پوشيدمش تعجب با رفت و داد بهم چادر یه خدمتكارا از

 حوالا کرد بغلم اومد و زد لبخند دید منو تا بود پوشيده پاهاش مچ تا بلندى مشكى مانتوى شد
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 ينع بدم جوابشو نتونستم بود افتاده ميانسال مرد روى نگاهم من چون و کرد مختصرى پرسى

 تمانداخ سرمو کرد سالم لبخند با و جلو اومد نميشناخت منو اون اما ميكردم نگاش ها شده مسخ

 دنشني با خجالتم پاى گذاشتن انگار ندادنمو جواب پایين افتاد و خورد سر سرم از چادر پایين

 بود روم روبه رز و زنبق گالى از بود پر که بزرگ گلدون یه کردم بلند سرمو آشنایى مردونه صداى

 گفت که مردونه آشناى صداى و

 ؟ دارى برش نميخواى داداش زن _

 وشخ شلوار کت داشت نميكرد نگام هنوز دادم خدمتكار به و برداشتم گلدونو ها شده مسخ عين

 کم کم بود لبهاش روى خوشحالى و بخش آرامش لبخند ميكرد مرتب بودو تنش که دوختى

 شوکه و پریده رنگ صورت روى اون نگاه که همونطور ایستاد قلبم حرکتش این با کرد بلند سرشو

 گفت فقط ب*ل زیر شد تيره روشنش خاکسترى چشماى ایستاد من

 ؟ فام _

 قطف پذیرایى توى بودن رفته پدرش و مادر گرفت قرار جلوم گلى شاخه که پایين انداختم سرمو

 ایستاده ورودى در دم بود گرفته رو گل شاخه جلوم که دستى صاحب همينطور و اميرسام منو

 نزل هميشه بودم دیده من اما....  بود مشكى چشاش نيک نه.....  ؟ نيک....  کردم بلند سرمو بودیم

 گل اميرسام دست تو نه......  ؟ من خواستگارى بود اومده نيک.....  ؟ بود کى نيک.....  ميزاشت

 چرا....  ؟ چى یعنى....  ؟ بود اميرسام چيكاره اون..... نيک و..... داداش زن گفت اون اما...... بود

 کردم زمزمه ناباور ب*ل زیر.....  ؟ بخورم تكون نميتونم من

 نيک _

 با و تنشس نيک روى و خورد سر اميرسام نگاه کرد نگاه بود شده مسخ که اميرسام به خندید نيک

 شنيدم رو نيک صداى پذیرایى طرف به رفت لرزون پاهاى

 بيا _

 باراین و گرفت قرار جلوم گل دوباره بست درو و تو رفتيم ، اتاق یه سمت کشيد و گرفت دستمو

 این تمميگف صد در صد نميشناختم اندامشو اگه زدم پسش گردنم روى تا شد کشيده صورتم روى

 ماا بياره در ماسكشو بودم دیده بارها....  نبود این چشاش رنگ.... چشاش رنگ چون نيست نيک

 ! شه سبز چشاش بودم ندیده
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 ؟ هستى کى تو _

 هم رهمونطو جلو اومد بود نيک اینبار برگشت بعد دقيقه چند دستشویى سمت رفت و زد لبخند

 گفت و ایستاد روم روبه گرفت جا انگشتاش نوک روى مشكيش لنزاى و آورد در ماسكشو

 از فرار براى فقط من نيستم امریكایى من بگم ميخوام که وقته خيلى عاشقتم وقته خيلى فام _

 سخت بآ اونور زندگى نبود اما آسونه ميكردم فكر اولش دوستام از تا چند با رفتم اونجا به زندگيم

 بود تر

 شد خيره بيرون به و ایستاد روش روبه پنجره طرف رفت و برگشت

 پيشم اومد زن یه اینكه تا کنم پيدا کارى نتونستم بازم اما کرد پيدا انتقال نيک به بهزاد از اسمم _

 طرفم برگشت

 جالب نمم براى لحظه اون کنه اعتماد کسى هر به نميتونه اما ایران بفرسته یكيو ميخواد ميگفت _

 واهرخ که تویى ایران بفرستتش ميخواد که آدمى اون فهميدم وقتى اما کرد اعتماد من به چرا بود

 چيز همه از زن اون شدم مطمئن برادرمى و پدر دنبال تو اون از تر جالب و ميشى هم زن اون زاده

 همون اب همين براى بگيرم انتقام نكرد پدرى برام که پدرى از ميتونم گفت بهم داره خبر زندگيم

 سرپ یه کامياب سياوش ميكردى فكر نداشتى خبر من وجود از تو شدم نزدیک تو به جعلى اسم

 ىميدونست تو چون بدم نشونت چشامو رنگ نتونستم اما شدم نزدیک بهت اميرسامه اونم داره

 منه چشاى رنگ کپى چشاش رنگ که ميبينى کاميابم سياوش پسر منم

 گفت و کرد تازه نفسشو

 و امس به نسبت بيشتر دلم ميگذشت که لحظه هر اما بگيرى انتقامتو تا ایران اومدم باهات _

 انوادهخ و تو بين نميخواست دلم ميشدم وابسته بهت بيشتر روز هر اون از بدتر ميشد نرم مادرم

 هشخوا فام ميشد شكسته خيلى سام ميزدى اى صدمه بابام به اگه چون کنم انتخاب یكيو ام

 از نفرتو این کنم کمكت ميخوام فقط بدونم نميخوامم و متنفرى بابام از چى براى نميدونم ميكنم

 کن اورب اما کشيدى زجر خيلى دارم قبول زده ضربه بهت پدرم قبال شاید کنى پاک کوچيكت قلب

 هدیگ یكى و مرد خونخوار و ظالم مرد اون انگار شده عوض خيلى پيش سال چند به نسبت پدرم

 خودکشى مرد سام مادر داد دست از زندگيشو عشق اون داد کاراشو تقاص اون شد متولد جاش
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 بار از نتونست اما کرد ازدواج من مادر با گرچه بود پستى آدم شوهرش اینكه بخاطر فقط کرد

 کنه کم غمش

 هزادب و سام پس.....  خاله پسر.....  ميكردم حالجى حرفاشو داشتم ها دیوونه عين بودم گيج هنوز

 دمش بلند خواب از انگار داد خفيفى تكون و گرفت بازوهامو شد نزدیک بهم!  نبودن یكى مادر از

 بود خدمتكار پریدم جا از در تق تق صداى با خوردم در به که رفتم عقب به قدمى چند

 هستن منتظرتون بياین ميگن مادرتون ، خانوم ، آقا _

 گفت بهزاد.... بهز....  نه....  نيک

 ميایم االن _

 منشد شوکه حرفاش از ميزد دو دو چشام توى بهزاد....  نه....نى... تيره سبز نگاه رفت خدمتكاره

 . شد خشمگين بعد غمگين اول سام نگاه که شد وارد بهم وقتى شوک بيشترین

 ميگم راحت چه.....  هه....  نشست دستم روى بهزاد دست نبود سام شدیم پذیرایى وارد باهم

 لبخند بریزم خونشو خودم دستاى با من نبود قرار مگه ؟ بشم سياوش عروس قراره بهزاد

 اولشم از من......... سام امير یا....  بهزاد.... ميكنه فرقى چه من براى نشست لبهام روى مرموزى

 رو ميكنه نگاه بهم محبت با که مردى اون ناتوانى و عجز ميخواستم فقط بشم عاشق نبود قرار

 پرسيد ذهنمو توى سوال بهزاد سوخت سام بيگناهى و معصوميت براى دلم اما ببينم

 ؟ کجاست سام بابا _

 داد جواب مادرش بجاش

 شده چى ببينه ميره اومده پيش آیين براى مشكلى یه گفت _

 گفت گوشم تو و طرفم شد خم بهزاد

 سامه داداشم دوست بهترین آیين _

 از هستيم صميمى چقدر ميدیدن که مادرش و پدر لبخند کردم پنهان لبخندى پشت پوزخندمو

 زدم گهدی پوزخند یه دلم تو!  برداشتم انتقام از دست ميكرد فكر که بهزاد طفلک نبود دور چشمم

 . بزنى قهقهه و بشنوى قلبشو شدن خورد صداى که کجایى خورد زمين سام......  ایرج...... 
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 شدم بزرگى سيب کردن پوست مشغول و گذاشتم پاهام روى رو ميوه بشقاب و نشستم بهزاد کنار

 با اونا که بودم داده رو بله جواب خجالت هزار با بودن رفته که ميشد مدتى پدرش و مادر

 امباب و مامان نپرسيدن حتى!  همين!  باشه نامزدى مراسم هفته اخر شد قرار و رفتن خوشحالى

 مادرم و درپ نميدونستم خودمم ميدادم چى جوابشونو ميپرسيدن اگه اصال!  گفته بهزاد شاید کين

 خودش به مغزمو بود وقت خيلى که سؤالى گرفتم بهزاد طرف به و کردم پوست سيبو!  شكلين چه

 پرسيدم بود کرده مشغول

 ؟ کردن طردت پدرت و مادر چرا _

 نتظرم نگام کشيد سر تند دادم دستش ابو ليوان افتاد سرفه به شدت با پرید گلوش تو سيب

 نميكرد نگام کرد جمع خودشو کمى بود جواب

 نظر به داشتن ساله پنج دختر یه کوچمون تو اومد جدید همسایه یه که بود سالم شونزده _

 نهات اوقات بيشتر خونه تو تحصيل ادامه براى روسيه بود رفته سام وقتا اون بودن آرومى خانواده

 زسب چراغ بهم هى بود زهره اسمش که ساله پنج بچه دختر اون مادر کردم احساس اینكه تا بودم

 ميده نشون

 و انداخت ينپای سرشو ميكنم نگاش تفاوت بى دید وقتى ببينه العملمو عكس تا کرد نگاه چشام به

 گرفت حرفشو ادامه

 هب که دیدم شب یه چيه ایش عشوه لبخنداى از منظورش زنه نميدونستم نادون و بودم بچه _

 ىیك فهميدم شد تكرار بار چند وقتى اما درخته شاخه کردم فكر اولش ميخوره سنگ ام پنجره

 ينپای بيام کرد اشاره بهم است زهره دیدم ميشد باز کوچه به رو من اتاق پنجره ميزنه سنگ داره

 خيلى دبو برق من رشته نميكنه گرم ابو اش خونه آبگرمكن اما بگيره دوش ميخواد گفت که رفتم

 که مميرفت ور آبگرمكنش با اش خونه رفتم بگم مادرم یا بابام به اینكه بدون مياوردم سردر کم

 ..... وضع یه با زهره دیدم که چيشده ببينم رفتم اومد خونشون حموم از صدایى یه دیدم یهو

 کردم کامل خودم براى حرفشو بقيه کرد سكوت

 رهزه شوهر در درگاه تو دیدم بجنبم خودم به تا کنم چيكار نميدونستم حموم تو کشيد منو _

 اما باشه شيفت شوهرش شب اون بود قرار بود شوکه هم زهره ميكنه نگاه مارو و وایستاده

 بود کرده واگذار دخترش تولد بخاطر شيفتشو
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 گفت اما بود سخت انداخت پایين بيشتر سرشو

 سرم باالى پدرم و مادر اومدم بهوش وقتى شدم بيمارستان راهى خوردم کتک مرگ حد تا _

 يرشوش گفت بهم نزاشت مادرم که بزنم حرف خواستم ميكنن باور حرفمو اونا اینكه اميد به بودن

 نهخو از اخرش و زدن سرکوفت بدتر که بابامم حرفا این از و کردم بدى خيلى کار نميكنه حاللم

 کردن طردم

 ؟ نشد دار خبر سام _

 اومد نكرد باور سام گفت رو قضيه و سام به زد زنگ شد پشيمون بعد روز چند مادرم شد چرا _

 كيشاش چشاى هنوزم کرد پيدا خونمو اینكه تا گشت دنبالم تموم سال هفت گشت دنبالم ایران

 ! بود نكرده باور واقعا شاید بود چى قضيه نپرسيد ازم هيچوقت اما رومه جلوى

 . کنم گرم بودم کرده پوست که هایى سيب با سرمو و نزنم حرفى دادم ترجيح کرد سكوت

******************* 

 بش فهميدم هوا تاریكى روى از فقط چنده ساعت نميدونستم شدم وارد و کردم باز کليد با درو

 روى رو پتو و داد دماغش به چينى بود خوابيده کاناپه روى هميشه مثل که آیين زدم چراغو شده

 روبه هک من به و پایيد برشو و دور نشست جاش سر سيخ که نشد هم ثانيه چند اما کشيد سرش

 کرد نگاه ميرفتم راه داشتم روش

 ؟ اومدى کى سالم _

 متر قدمهام با رو سالن عرض و طول!  بگم چيزى بخوام که بودم اونى از داغونتر ندادم جوابشو

 ميزدم نامفهوم حرفاى ب*ل زیر ميكردم

 مهاینه کجا ؟ دیدن همو کجا ؟ ميشناختش کجا از اون اصال ؟ بود کجا ، بشه اینجورى نبود قرار _

 ؟ باشن دیده رو همدیگه باید کجا نه نه ؟ باشن دیده باید کجا ؟ شدن نزدیک بهم

 کشيد دستمو بود نياورده در سر لبيم زیر حرفاى از که آیين

 ؟ ميشم شكلى این ببينم بخورم ازش برم تا خوردى گوهى چه بفهمم بتمرگ اه _

 موهاش کردم نگاه آیين الود خواب چهره به و اومدم در شوک از افتادم مبل روى کنارش محكم

 و دش نزدیک بهم شد نگران نگاهش بود چسبيده پيشونيش روى هم یكميش بود شده سيخ
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 دمميدی رو فام اون جاى بودم شده مسخ من اما کرد صدام نگرانى با صورتم روى گذاشت دستشو

 داد سر گریه و شد زخمى زانوش زمين خورد ميكردیم بازى برف داشتيم باهم کلبه جلوى که

 الزم ماا عقب شدم پرت خورد صورتم به که سيلى با..........  بوسيدم زانوشو سر و نشستم کنارش

 بزنه حرفى هاینك از قبل کشيدم صورتم روى دستى نشستم دوباره کشيد دستمو نگرانتر آیين بود

 گفتم

 رو ستىدو لياقت من چون ميرى و ميكنى جمع پالستو و جل بزنه ضربه بهم فام اگه گفتى یادمه _

 ندارم

 گفت اما بود کرده کپ خدا بنده ميكرد نگام تعجب با

 ؟ کرده چيكار فام ؟ شده چى اره خب _

 اما نبود حواسش شاید بود آور تعجب برام این و ميزد صداش اسم به درست که بود بار اولين

 شتمدا االن ميومد فرود سرم روى پتكى مثه آیين دادن دست از ترس بود تعجب از بيشتر ترسم

 پيش شتربي این از ميگم دارم ندارم افتاده بينتون که اتفاقاتى به کارى سام)  ميرسيدم حرفاش به

 سح ميبينمش وقتى چرا نميدونم دیگه یكى دنبال برو باشى داشته دختر دوست ميخواى نرو

 (داره رنگ پر نقش یه توش هم دختره این بيفته بد اتفاق یه که االنه ميكنم

 بنال چيزى یه کن باز زبون افتاد داشتم بچه هرچى احمق شده چى سام _

 گفتم صبانىع که زد دیگه سيلى یه شد نگرانتر آیين خندیدن به کردم شروع بلند بلند گرفت خندم

 توئه ارث مگه ميزنى زرت و زرت چيه نكن اه _

 بود کرده رد رو سكته االن تا بود من جاى هرکى شكلى این اونم اومدى سه ساعت شب نصف _

 بگو چيزى یه بابا

 تمگف مبهوتش چهره روبه و زدم آتيش سيگارى نشستم تكى مبل روى روش روبه و شدم بلند

 شد بهزاد زن شد تموم _

 ؟ کجا ؟ چى ؟ کى _

 فام _
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 گفتم بكنه حرکتى اینكه از قبل مبل روى نشست ناباور

 کاش شدم آزرده ازش بدجور شكستم بدجور من چون آیين کن جمع پالستو و جل ميخواى _

 بودم مرده دیروز

 گفت و گرفت بغلش تو سرمو نشست کنارم و شد بلند آیين که بود مظلوم قدرى به لحنم

 اتنه دوستشو سخت لحظات تو خوب دوست یه ميكنى فكر ؟ گرفتى جدى حرفمو اون دیونه _

 ؟ بزارم من که ميزاره

 زدم لبخند مهربونيش به و کردم جدا اش سينه از سرمو

 باز هک االنه ميكنم فكر گيجم هنوزم من شده چى بده توضيح درست نزن چيزمرغى لبخند حاال _

 ببينم تورو ریقو قيافه و شم بيدار

 گفتم و زدم سيگار به عميقى پک

 . بود خواب منم براى کاش _

******************************** 

 يشدنم رد که مردمى شد باز پرسيدن بدون زدم بود دستم تو کليدى با درو و شدم پياده ماشين از

 ستمب درو و شدم وارد نكنن نگام اینجورى من وضعيت اون با نبود بعيد ميكردن نگام تعجب با

 اب بود ایستاده تعجب با راهرو وسط فام زدم محكم اراده بى سالنو در نباشه بهزاد ميكردم دعا

 بهت چشماى به رو بودم شده تسخير انگار نبود خودم دست حرکاتم ایستادم روش روبه خشم

 غریدم اش زده

 ؟ ميده معنى چه کارا این _

 گفت بيشترى تعجب با

 دیدم بار یه فقط شمارو من اميرسام آقا کارا کدوم _

 گفت بشنوم من فقط که طورى ب*ل زیر که بگيرم اشو یقه خواستم خشم با

 اینجاست بهزاد _

 ..... بهزاد اخ....  بهزاد.... عقب رفتم قدم سه دو و شدم نرم
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 ؟ حاال اما ببينمش اینجورى داشتم آرزو پيچيد گوشم تو خوشحالش صداى

 داداشم سالم ؟ اومدى سامى _

 چيزى ارمنميذ نه کشيدم نفس به تنشو بوى شد حلقه دورش دستام کرد بغلم صميمانه و جلو اومد

 خم باهاش ممن کمر ميشكنم منم اینبار ببينم غم چشاش تو دوباره نميتونم منه نفس بهزاد بفهمه

 . شكسته االنم گرچه ميشه

 گفتم و شدم مانع بشينم برم کرد تعارفم

 برم و ببينم شمارو سر یه بودم اومده دارم کار _

 رفتى در که دیشبم کردیم درست ناهار ما بمون که دقيقه سه دو الاقل _

 مدل هميشه که کسى با شدم تنها دوباره من و رفت دستشویى بهانه به بهزاد نشستم ناچار

 آروم زود اینقدر نميكرد فكر روم روبه نشست تردید و شک با ، باشه همسفرم و همسر ميخواست

 ميكردم تمومش باید بود کرده تعجب ام قيافه از شم

 قبول برادرم همسر عنوان به تورو من و دیدیم رو همدیگه دیشب بار اولين شده تموم چيز همه _

 دارم

 پایين انداخت سرشو و زد لبخند

 ردیوک باهام که کارى نميتونم هيچوقت چون نيست دارم ازت که نفرتى شدن پاک دليل این اما _

 کنم ساقطت زندگى از که ميگردم بهونه دنبال ، کنم فراموش

 شدم بلند

 ميكشنه بهزاد دل چون ندى دستم اى بهونه ميشم خوشحال و _

 ميزد موج اش چهره تو ناراحتى و بهت بود هرچى نداشت لبخند افتادم براه سالن در طرف به

 رفتم اومد پيش کار بگو بهزاد به _

 برى بزارم عمرا _

 کشيد گرفت بازومو و دوید بود بهزاد صداى
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 اومد پيش کار بهزاد _

 حاضره ميز بشين هست هميشه کار _

 گاهن فام به محبتى چه با بهزاد ميدیدم و بود اپن ، آشپزخونه رفتن هردو و نشستم بدبختى با

 يكردم درست ساالد و بود کمد طرف روش که فام طرف رفت و گذاشت دستاشو تو بشقاباى ميكنه

 لبهاش روى عميقى ه*س*و*ب و گردوند برش شد خاکستر و سوخت دلم کرد بغلش پشت از

 چرا ویچس لعنتى نشستم ماشين تو شدم خارج بگم بهشون اینكه بدون شد طاق طاقتم ، کاشت

 آیين وقتا این افتادم براه خونه طرف به و دادم دور فرمونو لرزون دستاى با رفت باالخره نميره

 و ردمک قطع شدم طاقت کم من شاید نميداد جواب اصال گرفتم شمارشو کنه چيكار بود بلد خوب

 محكم و آورد در سر کجا از بار کاميون نفهميدم اما دادم گاز راه چهار پيچ سر ، کنارم انداختمش

 . تاریكى و تاریكى بعد و بشنوم خفيفمو اخ صداى تونستم فقط کرد برخورد بهم

******************** 

 آیين

 کامال مغزم اما ميكردم تصحيح هارو دانشجو هاى برگه مثال داشتم و بودم نشسته اتاقم تو

 دیوار هب بكوبم اشو کله ميخواست دلم چيه قضيه گفت که دیشب ميگشت کاراش و سام پيرامون

 و داوم در تق تق صداى بخونم یاس آیه براش منم نبود نيازى دیگه بود داغون کافى اندازه به اما

 گفت و شد داخل ترسا سر معمول طبق شد باز

 نيستم بلد اینو من عمو _

 گفتم و گذاشتم خودکارو

 ؟ کنى حل نميتونى چيو بال تو بيا _

 من هى دادم توضيح براش بود زبان گرامرى مسائل از یكى گذاشت جلوم دفترشو و شد وارد

 فتمگ و سرش تو زدم آروم یكى اخرش کنه اذیت منو بود اومده وروجک نميفهميد باز اون ميگفتم

 ميكنى اذیت منو دارى بلدى خوبم فنچو برو _

 گفت و مالوند سرشو

 ندادین جواب منم سالم اصال خودتونين تو اومدین که صبح از رفته سر ام حوصله خب _
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 نگز گوشيم که بزنم حرفى خواستم و کردم نوازش سرشو کردم ناراحتش که کردم لعنت خودمو

 داد اجازه سرش دادن تكون با که گرفتم ترسا از اى اجازه بود سام خورد

 بله _

 ؟ ميشناسين موبایلو این صاحب شما آقا سالم _

 افتاد شور به دلم

 ؟ شده چى برادرمه آره _

 تانبيمارس ببریمش و بيرون بكشيمش ماشين جسد زیر از تونستيم فقط ما کردن تصادف _

 برسونين خودتونو ميشه اگه بود شما با تماس اخرین

 گفتم داد با

 بيمارستان کدوم _

 سام اوف....  اوف سام.... کردم بهش اى درمونده نگاه رفت عقب قدم چند ترس از ترسا

 )...( بيمارستان _

 گفتم ترسا به کردم قطع

 کرده تصادف سام برم باید من ميخوام معذرت _

 ميام منم _

 ردمک بغلش!  حد این تا نه داره دوست خيلى رو سام ميدونستم غلتيدند صورتش روى اشكاش

 ومدا مادرشم افسون اش گریه صداى با کرد گریه تر بلند و ام سينه قفسه روى گذاشت سرشو

 ترسا و اومد عجله با ميرفتم باید ميترکيد داشت دلم نبود دلم تو دل کنه جداش من از کردم اشاره

 بيرون کشيد بغلم از رو

 ؟ ترسا شده چى من خداى _

 وت نداشت کنترل و ميلرزید پاهام بيرون دویدم و برداشتم کتمو سرعت با بهشون توجه بدون

 لرزش شيدمک نفس تند تند و ام سينه روى گذاشتم دستمو بيفتم راه اینكه از قبل نشستم ماشين
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 ميگرفتن ممن براى تخت یه سام کنار باید ميرفتم اینطورى کنم صبر کمى شد باعث دستام خفيف

! 

 شد مچاله قلبم lcu شد قفل سام اتاق در روى نگاهم کردم نگاه برمو و دور ایستادم شيشه پشت

(  فام ) دختر اون از غير نبود مقصر هيچكس بود خوابيده دستگاه و لوله اونهمه زیر من ساده رفيق

 همخونى اصال حرفاش و نگاهش تو نفرت بود غلط چيزى یه نظرم به دیدمش که اول همون

 شدن خورد هاش دنده از تا سه)  اومد یادم دکتر حرفاى شد سام معطوف نگاهم دوباره نداشت

 که ایه ربهض اصلى مشكل گفتم که چيزایى این با نه البته خطرناکه وضعيتش داره داخلى خونریزى

 ات نباشه اینطور اميدوارم بيشتر اما باشه داده دست از اشو حافظه ميدم احتمال خورده سرش به

 ستامد دوباره(  نره کما به اگه البته ميدیم انجام رو الزم آزمایشات بشه نرمال وضعيتش که فردا

 کنارش اما شنيدم رو بهزاد تند تند قدمهاى صداى بود بسته مرد این نفس به من نفس لرزید

 ودب آشفته کلمه یک در چرخوندم بهزاد طرف به خيسمو چشماى ميشد شنيده هم ظریفى قدمهاى

 گفت سالم بدون طرفم دوید دید منو تا

 ميميرم سام بدون من خداى ؟ چطوره حالش آیين _

 يشترب دید نگاهمو تا دوختم آتشفام ترسان و پریده رنگ صورت به نفرت با نگاهمو نگفتم چيزى

 گفتم بهزاد روبه کرد نگاه شيشه پشت به و عقب رفت قدم یه ترسيد

 بياد تا نخورم تكون اینجا از گفت دکتر ؟ ميارى آب ليوان یه _

 گفت گيجى با

 باشه باشه ؟ هان _

 شد خوب لرزید که دیدم وضوح به شد قفل دستام تو دستش مچ بره تا خورد دور هم فام رفت

 اخ که دادم فشار محكم نداشت فام به توجهى اصال که بود مبهوت و گيج اونقدر ندید بهزاد

 : شد جارى زبونم روى اما دادم فحش بهش کلى دلم تو گفت ظریفى

 گرفتى نادیده کامال هشدارامو که ميبينم _

 شد غرق نگاهم تو جسورانه اما کرد سكوت

 ردىک شروع بدى بازى هرجایى زنيكه ميارم سرت این از بدتر بالى بشه چيزیش على والى به _

 بد خيلى
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 گفت فقط نداشت پيشو لحظه چند جسارت اینبار لرزید تنش

 کن ولم _

 لوتگ از خوش آب نميذارم بشم اعدامم اگه حتى توئه نفس سام نفس کنى فكر این به بهتره _

 پایين بره

 مرک خواهى)  که ميگن راست شد گم بيمارستان خم و پيچ تو و دوید سرعت به کردم ول دستشو

 هب دوباره بود سام زندگى حكایت(  کوبنده و نقش ریز باش زنى همچو/  باشى دوستان شكن

 . کوچولو بچه پسر یه مثه بود معصوم زدم زل سام خاموشى در غرق صورت

************************ 

 اميرسام

 ام سينه قفسه آرامش و بود سكوت انداختم عميقى نگاه برم و دور به و کردم باز چشامو آروم

 لبجا اصال حالم توش ميكنن فرو سوزن هزار ميكردم حس نفس هر با که طورى ميكرد درد خيلى

 درد فكر از منو آشنایى صداى ميسوخت و ميكرد درد شدت به هم ميرفت گيج هم سرم بدتر نبود

 بيرون کشيد

 سام کردى لبم به جون ؟ عشقم شدى بيدار _

 بود ایستاده کنارم که بود آیين صداى

 ؟ نيومدن بابا مامان_

 بخوره هوا یه رفت بيرونه بهزادم نبود خوب حالش مامانت خونه رفتن پيش ساعت چند همين _

 با وجوابش که کرد سالم خوشرویى با شدن وارد پرستار یه با دکتر یه بگم چيزى اینكه از قبل

 دادم بيجونى لبخند

 دیدى هایى صدمه چه دقيقا بفهميم باید شدى بيدار وقتش به که حاال خب _

 گفت و برداشت جلو به قدمى کردم نگاه آیين به درمانده گذاشت سرم روى دستشو

 نيست خوب حالش داداشم کنين صبر اى دقيقه چند ميشه _
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 دردامو همه نشست لبم روى لبخندى داداشم ميگفت صميمى و مهربون چقدر شد گرد چشام

 گفت پرستاره که کرد نگاه بهم مهربون کردم فراموش

 رمس زیر انداختن مادرشونو دیشب محترم آقاى اینكه مثل داداشتو این نكن لوسش اینقدر _

 گفت تند آیين که بگم چيزى خواستم وحشت با

 خوبه هم خيلى سام خوبه حالش _

 گفت پرستاره به که شنيدیم رو دکتر تشر صداى

 ؟ هباش دور تنشى هر از نيست بهتر داره اعصاب و مغز مشكل بيمار نميبينين معظمى خانوم _

 گفت و معاینه به کرد شروع دکتر سوخت براش دلم نگفت چيزى و پایين انداخت سرشو پرستاره

 گيرىپيش ميشه که هستن هایى بيمارى چون بهتره اومده سرتون بالیى چه بفهميم زودتر هرچه _

 ات ظهحاف و ندیده جدى اسيب مغزت بگم ميتونم داشتى برادرت به نسبت که شناختى روى از کرد

 وات حافظه صد در صد صورت اون در چون نبينه صدمه گيجگاهت دوباره باش مواظب اما جاشه سر

 ميدى دست از

 ستمود نشست صندلى کنار آیين رفت و کرد سفارش چند بعدم!  عصب حتى کرد معاینه جامو همه

 بهزاد و بابا مامان از غير یكى بفهمه دردامو که ميخواستم یكيو لحظه این تو گذاشتم دستش روى

 . کنم بازى نقش براشون ميشدم مجبور چون

 کنارت من همث یكى دارى نياز بيشتر تو گمونم ميكنيم زندگى باهم دوباره رفيق ميشه خوب حالت _

 باشه

 گفتم اروم

 ميكنه خوب حالمو تو مثه خبر بى دنيا از یه اره _

 گفت و خندید نرم

 تو بياى شده که بارم یه براى ميكنم کارى بميرى اگه کردم فكر خودم با لحظه یه سام ميگم _

 شه خنک دلم تا بزنمت اونقدر خوابم

 گفت و دستم روى گذاشت سرشو شد جمع لبخندش که بود تلخ زیادى لبخندم
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 ام دستشویى تو ميكردم فكر ميخوابيدم هربار دیشب از نياد در جيكت _

 مرض _

 نگه ساعت یه تا خونمونه دستشویى به شبيه هاشم کاشى المصب ، ميشدم بيدار زودى واال _

 نكن استفاده الكلى شامپو گفتم چقدر ، شده بزرگ چقدر دستشویى بودم

 نخواستم بيرون برو زدى بهم حالمو آیين اه _

 ميخوابم سام خستمه من اعصاب بى بابا باشه _

 خوبه حالم من آیين خونه برو ؟ بخوابى ميخواى چطورى _

 ميدم دست از رو لحظه اخر کتک که اونوقته مرد سام مياد خبر یهو االن نميخواد _

 وت کردیم فراموش بهزادو کل به.  خوابيد و گذاشت دستم روى دوباره سرشو اونم نگفتم چيزى

 . تنهاست سرد هواى و حياط

 یه تمخواس کشيدم سر آیين عصبانى و تيز نگاه زیر کردم پرش دوباره و ميز روى گذاشتم ليوانو

 براق اى هشيش ليوان کشيد دستم از ليوانو و جلو اومد عصبانى نياورد طاقت که کنم پر دیگه ليوان

 توپيدم عصبانيت با شكست سراميک روى محكم و خورد سر دستش از

 ؟ بزغاله دارى مرض _

 ارفش با راحت خيلى کشيد باال و گرفت یقمو جلو اومد ميشن زخم پاهاش اینكه به توجه بدون

 گفت عصبى ایستادم روش روبه شدم بلند بود کرده وارد که کمى

 پيشت مياد اون کنى غرق چيزا این توى خودتو بشينى االن اینكه ميكنى نابود خودتو دارى احمق _

 ؟

 خطاب اینجورى برادرمو ناموس نداشت حق بهزاد زن ميشد فام االن بود که هرچى شدم عصبانى

 یينآ اومدم خودم به وقتى فقط اومد فرود صورتش توى کى و شد مشت دستام کى نفهميدم کنه

 یقه هک طورى بود شدید خونریزى بود خونى لبش گوشه بود افتاده زمين روى گيج اونورتر متر چند

 که تمبرداش طرفش به قدمى کردم نگاه مبهوتش صورت به پشيمون بود خونى رنگشم کرمى کت

 ایستاد جلوم بود هماهنگ قدمم رفتن عقب با شدنش بلند داد قرار جلوم سد یه مثه دستشو
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 ... ببخ _

 موند تموم نا ام جمله

 گيرنب اشتباهت زامبى با ميزنمت جورى بگى کلمه یه على والى به شو خفه فقط سام شو خفه _

 انگار ودب شده معنى بى برام چيز همه مبل روى نشستم! بود شده ترسناک واقعا آیين کردم سكوت

 و کج دش قفل آیين روى نگاهم تفاوتم بى چيز همه به نسبت ميكردم حس نداشتم زندگيو حوصله

 در کنار دیوار تو رفت مستقيم چون بود مشخص کامال این ميرفت گيج سرش آشپزخونه رفت کوله

 رستد راهو اینبار نبودم نصيب بى منم فحشا این تو البته داد فحش کمى خودش به آشپزخونه

 زدم عميقى پک و کردم روشن سيگارمو رفت

 گازى موتور دست رو زدن هات ریه صبر قربون _

 وبهر اوليه کمكهاى جعبه با کنم مشغول سيگارم با خودمو دادم ترجيح ندادم جوابشو تفاوت بى

 نشست روم

 متاسفم _

 کرد نگام اخمو

 و قورت دو تازه نميكنى حسابم بادمجون اصال و نميدى گوش حرفم به هيچوقت دیگه همينه _

 باقيه نيمتم

 بود جوابش سكوت

 برگشتم و رفتم دنيا اون تا قسم ميز همين به سام نزن اینجورى دوباره شرافتا _

 ! کنه بس حرفاشو نداشت خيال کردم سكوت بازم

 نگيرى خودت به اصال تو شد شكلى این لبم کرد ماچم......ماه...  دیدم حورى خالى جات _

 ميكرد دعا داشت انگار گرفت باال خونى هاى پنبه با دستاشو کرد نگام

 عقب دهخور یه عقل تقسيم تو فقط دادى رفيق منم به دادى رفيق بقيه به شكر حكمتتو خدا هى _

 کن کمكش بزرگيت همون به افتاده
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 تو بازم نكردم بهش خوبى هيچ اینكه با شدم منتفر خودم از کرد بهم نگران نگاهى زدم پوزخند

 . نذاشت تنهام موقعيت این

******************* 

 یقه که همونطور شد نزدیک انداخت بهم دقيقى نگاه ایستاد کنارم اومد ایستادم منتظرش در دم

 گفت ميكرد مرتب امو

 بخند خورده یه بهزاده نامزدى امشب سام _

 . شدم خارج آیين از جلوتر و زدم پوزخند

 هم کنار آراسته و صميمى خيلى فام نامزدش و بهزاد بود عالى چيز همه کردم نگاه روم روبه به

 ختماندا پایين سرمو شد من معطوف فام نگاه طرفشون ميرفتن بدست هدیه همه بودن نشسته

 نگاه تمرف طرفشون به دارم احساسى بهش نسبت هنوزم کنه فكر خودش با بزارم نباید شدم بلند

 از کسيكه تنها ميكردم حس خودم روى بودو ایستاده داداشش زن و برادرزاده کنار که آیين نگران

 داماد و عروس روى روبه کنارم اومد دنبالم و کرد درکم که بود خوب چه داشت خبر چيز همه

 شنيدم صداشو ایستاد نوشكفته

 بودى عجول خيلى سام از کار این تو خان بهزاد مبارکه _

 هم سيگار و الكل از دور زندگى کنم حس روز چند از بعد شد باعث بهزاد شيک و مهربون لبخند

 وششآغ تو شد من نوبت و کرد بغل آیينو شد بلند کى بهزاد نفهميدم و رفت گيج سرم داره وجود

 گفت گوشم کنار داد صدا کمرم استخون کردم حس که طورى کرد بغلم محكم رفتم فرو

 گردنم به دارى پدرى حق تو داداشم ام تو مدیون رو خوشبختى این سام هستى که ممنون _

 نبود آرزوم روز یه مگه این از بهتر چى بود راضى من از برادرم نشست وجودم تو لرزش و تنش

 ؟ کنه بغلم اینجورى بهزاد

 منى نفس تو بهزاد _

 یاىدر ، زندگيم به زد آتيش که کنم شكار رو نگاهى تونستم من و داد فشارم بيشتر دستاش

 هب دستمو توى ظریف ریز سينه شدم جدا بهزاد از ميچرخيد صورتم روى مستقيم فام چشمان

 گرفتم طرفش
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 آتشفام خانوم دونستين الیق منو که ممنون شدم دار خواهر من بعد به امروز از _

 مه پشت از کرد تشكر پرو و گرفت ریزو سينه بدجنس کامال نگاهى با اما لرزید چشاش مردمک

 صداى کنم احساس فام به رو آیين نفرتى و عصبى نگاه و خودم به بهزادو خندان نگاه ميتونستم

 اگه بود جشن و بهزاد بخاطر همش ميدونستم داد احترام با اشو هدیه شناختم رو آیين قدمهاى

 . ميشدم خاکستر منم وسط این ميزد آتيش خشمش با رو فام مطمئنم بودیم تنها

 کرد تموم درسشو بهزاد که بعد ماه سه تا شد مشخص اخرشم شد برگزار خوب خيلى نامزدى

 ينآی نگران نگاه سازى ظاهر با ميكردم سعى و بودم خوشحال بهزاد خوشحالى از بگيرن عروسى

 . ميشناخت منو اینا از بيشتر گرچه کنم خنثى رو

********************** 

 اما ميخوردم کتک ازش گاهى گرچه گذشت آیين خوردناى حرص و ها بيدارى شب با ماه سه

 بجال نيک غيبت وسط این اما ميخوند درس بيشترى شوق با هم بهزاد هست که بودم خوشحال

 فام دیده وقتى حتما نبود مهم برام زیادم البته!  بود بهزاد با هميشه چون بپرسم فام از نميشد نبود

 . خونش رفته شده نامزد بهزاد با

 روم روبه نشست خواب بى معمول طبق آیين بخوابم کردم سعى و نشستم تلویزیون جلوى

 سام چته _

 نميبره خوابم _

 بكش دراز پام رو بيا ميخواى _

 ميگم جدى آیين _

 گفت و ماليد چشماشو

 گوگولى کن سر جورى یه امشبو ميخرم گهواره برات ميرم فردا اصال گفتم جدى منم _

 گفت و کشيد دراز که کردم نگاش خنثى همينطور

 بزار کپه شبى نصف ام تو اه _

 نميبره خوابم اینجاست مشكل _
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 ببرتت نمياد که نداره دوست البد ؟ کنم چيكار _

 بيار قرص یه پاشو مار زهر و کوفت خيارشور نمكدون _

 گفت خونسرد

 بردار خودت برو سياه غالم بابات نوکر _

 کجاست نميدونم _

 همونجاست راست سمت بپيچ بعدى راه چهار _

 اومد در صداش که زدم بود آویزون مبل پایين که پاش به لگدى و شدم بلند حرصى

 بود درخت ساقه یه بود پا اینجا نكنى فكر اصال پوفيوز _

 نميكنم فكر اصال من _

 نرفت فنا بر تو با عمرم نصف الكى دیگه همينه _

 زدم قرص تا سه!  داشت جواب یه اى جمله هر براى آستينش تو بشر این اساسا ندادم جوابشو

 حس اصال و بود خوابيده آروم کردم نگاه آیين خواب غرق صورت به کشيدم دراز دوباره و باال

 راث قرصا اینكه تا زدم زل بهش اونقدر!  دیدم کجاشو ميگفت باز وگرنه زدم زل بهش نميكردم

 . شدم بيهوش و کردن

*********************** 

 طرفش برگشتم و دادم جا کيفم توى بلوزمو اخرین آیين عصبى و ناراحت چشاى جلوى

 ؟ کنم نگاه بشينم نميتونم من ميكنن ازدواج بعد هفته دو آیين _

 گفت خونسرد و ایستاد سينه به دست

 داداشت زن به دارى احساس دختره اون به هنوزم تو ميشه ثابت بهم اینطورى _

 شدم عصبى

 کنم فراموش ميرم دارم شو خفه خواهشا آیين _
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 و بودم زده فحر بقيه و مادر با تلفنى قبال گرفتم کيفمو کرد سكوت اما بود بعيد آیين از کرد سكوت

 از يشترب خيلى نميدونستن اما ميكشه طول روزه سه است روسيه به مهم کارى سفر یه بودم گفته

 گرفتم جلوش دستمو ایستادم آیين روى روبه ميكشه طول روز سه

 آیين بودى خوبى دوست تو _

 ؟ بودم _

 گذاشتم اش شونه روى دستمو بشم متنفر خودم از هميشه از بيشتر شد باعث دلخورش لحن

 رفيق قيامت تا دیدار _

 این زا کردم سعى و کشيدم عميقى نفس پایين انداختم دستمو کرد نگام فقط و نداد دست بهم

 بيارم درش حالت

 که نم چون کنى دقت بيشتر دوست انتخاب تو بعد دفعه کن سعى راهه تنها این کن باور آیين _

 درد و بودم دردسر برات فقط

 زد شونم به دستى زد لبخند باالخره

 يارمتم لگد و زور با دنبالت ميام خودم شد این از بيشتر بفهمم برميگردى و ميرى ماهه یه سام _

 گفت گوشم کنار کردم بغلش لبخند با

 هم دردى هر بگيره جاتو اى دیگه کس نيست قرار هستى و بودى دوست بهترین تو ضمن در _

 وت با که مرگمه چه من نميدونم وسط این دیدى صدمه خودت نبود من به صدمه اش نتيجه دادى

 ناراحتم

 داشت خبر چيزم همه از که کسى تنها کردم نگاش و شدم جدا بغلش از

 خداحافظ _

 ميدون تا ميام باهات _

 ميكشم عذاب خودمم کن باور برم کن خداحافظى همينجا آیين نكن تر سخت کارو _

 گفت و پایين انداخت سرشو
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 سپردمت خدا به بزن زنگ بهم مرتب سام باش خودت مواظب باشه _

 باشه _

 ژانسآ سوار بيرون رفتم کنم نگاش اینكه بدون ام شونه روى انداختم کيفمو کردم پشت بهش

 گلوم تو بود کرده گير سخت و سفت چيز یه فقط نداشتم اشكم زندگى از بودم شده خسته شدم

 شفحش و گلوش روى ميزد مشت با هى ميشد خورد اعصابش که هربار سنگ ميگفت بهش آیين

 هزادب ميرم فهميد وقتى کرد گریه تلفن پشت چقدر مامان زدم تلخى لبخند دیگه بود خل ميداد

 همين...  برگردم زود گفت فقط بابا ؟ بابا و کرد موفقيت آرزوى برام

********************** 

 بعد ماه سه

 عتسا ؟ بود کى اخه شب وقت این شدم بلند غليظى اه با پيچيد گوشم تو در ممتد زنگ صداى

 بود در پشت راضيه کردم باز شدت به درو ، رفتم شمایل و شكل همون با و شدم بلند بود صبح سه

 گزید ب*ل و پایين انداخت سرشو خجالت با وضعم و سر دیدن با

 ؟ دختر چته شب وقت این ؟ چيه _

 گفت و کشيد عقب خودشو و خورد جا بيشتر خشمگينم لحن از

 ایران از داشتين ضرورى تلفن یه _

 هگرچ بودم خواسته خودم!  بود نزده زنگ بهم کسى که بود ماه سه شد باز کامال چشام تعجب از

 حالت ؟ داشت منو شماره که بود کى حاال و زدم زنگ نه دادم شمارمو نه اما بودم داده قول آیين به

 صداى حلقمه تو معدم کردم حس رفتم سرعت به ، گرفت ازم کردنو فكر بيشتر فرصت تهوع

 االب بود معدم تو هرچى و دستشویى تو کردم پرت خودمو ميشنيدم سرم پشت رو راضيه قدمهاى

 نگرانى با راضيه کردم احساس هام شونه روى رو دستى بود اى مسخره عصبى تيک عجب آوردم

 وت کردم نگاش ایستاد و کشيد عقب خجالت با نكنه کردم اشاره ميداد ماساژ هامو شونه داشت

 قطف نداشت خبر چيزى از تيره مشكى چشاى با بور دخترى بود صبورم سنگ تنها ماه سه این

 شنيدم صداشو که بيرون دویدم افتادم تلفن یاد یهو نيست طبيعى ها حمله و تيكها اون ميدونست

 ؟ نميپوشين لباس _



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرAva20️❤ |انتقام رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

147 

 

 لوارش خوبه ميكرد کجى دهن بهم لختم تنه باال افتاد خودم به آینه توى چشمم که عقب برگشتم

 شدم خارج در از و زدم چنگ بلوزمو نشد سفيد و سرخ اونقدر الكى بدبخت راضيه بود تنم

 گذشتم فنتل خير از ، یک و چهل طبقه منم نبود که هم اسانسور برجه پایين طبقه تلفن ميدونستم

 گفت بود پایين سرش که همونطور زد معصومى لبخند که کردم نگاه راضيه به نااميد و

 ميزنه زنگ دوباره بوده هرکسى اما شده قطع االن تا نداره عيبى _

 ؟ نگفت اسمشو ؟ بود کى نفهميدى _

 جوونه مرد یه ميومد نظر به ولى نه _

 شک هنوز اما نزدم زنگ بهش که شده عصبى کلى حتما بست نقش ذهنم تو آیين جذاب شكل

 . باشه بوده خودش واقعا داشتم

    ******************** 

 گفت عصبانيت با بغلش تو کردم پرت کيفشو و داریو کنار نشستم

 شد عروس رفت که هم اجازه _

 گفتم و زدم دستش به اى تنه

 بشينم کنارت بخواد دلت هم خيلى _

 مموند منتظر و پام روى انداختم پامو خونسرد شد خيره بهم روشنش آبى چشاى اون با عصبى

 زبانهاى مترجمى چون اما ترکيه ترک آذربایجان ترک نه بود ترک داریو بياد روسى زبان معلم

 يرونح ميگرفت یاد روسى داشت االنم بزنه حرف فارسى و انگليسى ميتونست بود خونده مختلف

 نطورهمي ميزد جوون خيلى اخالقش اما پخته کامال ساله چند و سى مرد یه نميكنه قاتى چرا بودم

 . بود پسرش کپى تقریبا اش گونه بچه چهره

 با ابعد تا کنم یادداشت رو مهم هاى نكته ميكردم سعى مجبورى اما نداشتم خوندن درس حوصله

 گفتم و کيفم توى گذاشتم کتابمو ، بخونم حوصله

 ؟ مياى تو کمپ ميرم امروز من داریو راستى _

 داد جواب اما بود فكر تو
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 هکوهستاني کامال اونجا بيارى طناب نره یادت قبل دفعه مثه باشه یادت فقط ميام منم آره آره _

 پایين ميشى پرت نباشه طناب بریم پياده راهو نصف مجبوریم

 ؟ خوبه حالت تو ، ميمونه یادم نه _

 راهرو تو شدم خارج اون از جلوتر برداشتم کيفمو و نگفتم چيزى توچه به یعنى کرد بهم نگاه یه

 ایستاد کنارم دنبالم دوید

 بود درگير مغزم سام نشو ناراحت _

 کردم نگاش خنثى

 چه من به _

 ام شونه به زد و خندید

 ميشه دیر کمپ که بریم _

 اخالقش گرچه ميكردم غربت احساس کمتر اینجورى ميدیدم آیينو توش شدم همراه باهاش

 اهبر کمپ طرف به و برداشتم وسایلمو رفتيم م خونه تا!  داشت فرق آیين با اسمون تا زمين

 و کردم اوفى شد شنيده پشت از سارا صداى شدیم پياده هردو و ایستاد کمپ ،جلوى افتادیم

 |: ودب ریخته بيرون جاش همه که بود پوشيده اى مسخره لباس طرفمون ميدوید بود دور برگشتم

 تگف و برگشت داریو طرف به نبود کمتر منم نگاه انداخت بهم خراب نگاه یه ایستاد کنارمون

 ؟ نمياى ما با دار _

 گفتم فارسى به شم جا یه دختره این با نبودم حاضر رقمه هيچ کرد نگام داریو

 بيام عمرا جا یه این با من _

 شد جوشى دادم فحش بهش کرد فكر بود نفهميده که سارا

 پس بشه زده حرف دیگه زبون یه به اینجا نيست قرار هستى که هرچى یا خارجى ببين ؟ چى _

 کن معنى حرفتو یاال

 کرد ميونى در پا داریو که بگم چيزى یه خواستم

 بود من با که نگفت چيزى _
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 به پام نداشتم کنترل چون کمرم به خورد محكم چيزى یه یهو که برم برگشتم و زدم پوزخندى

 کردم نگاه سارا به عصبانيت با زمين خوردم محكم و کرد گير سنگ

 حيف دخترى حيف _

 گفتم و شدم بلند حرکت یه با

 بخورم کتک که بهتر نفعته به ندى احمقو جواب _

 و انداخت بهم مانندى شو خفه نگاه یه داریو ميومد بدش ازم همش چرا نميدونم شد تر عصبانى

 ميداد پا دخترا به همش داشت زنم مثال گرفت رو سارا دست

 ميرم تنهایى من داریو برو _

 شنيدم تر ضعيف صداشو کردم گرد عقب باشم جوابش منتظر اینكه بدون

 سام نيستى بلد رو جایى تو _

 برد رو داریو انگار دادم ادامه راهم به و ندادم جوابشو بود دختره اون با شدن همراه از بهتر

 نشستم بودن افتاده ناله به خستگى از دیگه پاهام رفتم پياده شب هاى نصفه تا ، نبودم منتظرش

 دمافتا محبى سرگرد یاد یهو خوردم آب قلپ یه قمقمه توى از کنارم گذاشتم کيفمو سنگ روى

 زنگ فرصت اولين در گرفتم تصميم ؟ شد چى ایرج قاتل بودم نگرفته ازش خبرى بود وقت خيلى

 آنتن كنمن فكر اما بود داریو اسم خورد زنگ گوشيم که بودم فكرا همين تو ، نره یادم اگه البته بزنم

 بده

 الو _

_..... 

 داریو الو _

_ .... 

 اه _

 ! داشتم خواه خاطر چقدر بود راضيه اینبار خورد زنگ دوباره کردم قطع

 الو _
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 ميومد ضعيف صداش

 برسونين سریع....  خودتونو....  سالم _

 ؟ شده چيزى چرا _

 اوم.....  ى....  یک _

 اطرىب شارژ که منه زیاد خوشبختى از شد خاموش کامال گوشيم شانس این به لعنت اه شد قطع

 کمپ هب حيف بخورم ليز و نبينم جلومو داشت امكان بود شب برگردم گرفتم تصميم!  نداشت هم

 االن ات بود بلد زیادى ميانبر راههاى داریو بود دختره این تقصير همش سارا بزنن گندت اه نرسيدم

 ! بودیم رسيده حتما

 طرفم دوید نگرانى با داریو که اومدم پایين رو پله اخرین

 ؟ ميكنى همچين چرا شدم دیونه احمق _

 ترکوندى الو رفتى خوب _

 شد عصبانى

 كنن استفاده سوء هم موقعيتا از نكن یكى من با خودتو بچه یه و دارم زن نيستم تو مثه من _

 دیدى دور زنتو چشم مشخصه نكردم _

 سقوط نقطه همين دقيقه به دم داشتن عالقه بهم انگار سنگا این داد هولم محكم و جلو اومد

 کبودم افهقي به توجه بدون بود سارا از بيشتر داریو زور اومد دردم خيلى اینبار سنگا بغل تو ميكردم

 کشيد داد صورتم تو کشيد و گرفت یقمو درد از

 وت مثه عوضيایى به دیگه یكى زن طرف نرم که دارم دوست زنمو اونقدر خودتى خراب شو خفه _

 بزنن اضافه حرف نميدم اجازه هم

 خورد رج گوشم پرده کنم فكر پيچيد گوشم تو گوشخراشى صداى اومد فرود گوشم کنار مشتش

 ورموند که افتاد بقيه به نگاهم نشستم کنم جمع خودمو کردم سعى افتادم سنگا همون رو دوباره

 ستد صورتش به بود چشم تو داریو عصبى نگاه فقط همشون بين اومدن کى اینا بودن زده حلقه

 روى یفىظر دست که سرجام بودم نشسته هنوز رفتن هم بقيه کم کم شد گم جمعيت بين و کشيد
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 سيدهر کجا به کارم ببين رفت هم تو بيشتر سارا صورت دیدن با اخمم کردم نگاش نشست بازوم

 ميرفتم راه کوله و کج شدم بلند و زدم پس دستشو!  سوخت برام دلش مزخرفى ادم همچين که

 عقب خودمو تشر با گرفت بازومو دوباره سارا نيفتم که دارم نگه خودمو اونقدر ميتونستم اما

 کشيدم

 نزن دست من به _

 نيست ماشينى شبه نصف ات خونه ببرمت بزار _

 درک به _

 فتادما براه دوباره کنم اش ترجمه نداشتم تصميم گفتم فارسى به رو کلمه این کرد نگام گيج

 و برداشتم کيفمو خرابمه اعصاب بخاطر همشم رفتم تند نيستم تقصير بى داریو مورد در ميدونستم

 و مگرفت رو جاده گوشه هيچى اما ایستادم ماشين یه اميد به رفتم جاده طرف به سست قدمهاى با

 دامي دلم تو ثانيه چند براى شد باعث المپى نور ميرم نكنم غش که هرجا تا رفتم همينجورى

 کرد ایست جلوم دادم ادامه براهم و برگشتم دوباره بود سارا که اش راننده دیدن با اما بشينه

 ردمميك نگاه حرکاتش به تعجب با زد زانو پام جلو شد پياده که بگذرم ماشين کنار از خواستم

 ميكنم خواهش بود چى بدم رفتار اون دليل ميدم توضيح برسونمت بزار خدا تورو _

 سوار ومدا اونم صندلى رو نشستم عبوس نميشد تموم خودم نفع به ميكردم ناز اگه این از بيشتر

 کرد شروع دقيقه چند از بعد افتاد راه و شد

 وچهک تو دادن خبر روز یه نميشناختم رو غم اصال بودم زنده سر و شاد دختر یه بود سالم نوزده _

 حميد ماس به داشتن پسر یه ایرانين فهميدم کمى تحقيق با خارجين که اومده جدید همسایه یه ما

 کم دمش صميمى حميد مادر با همين براى بيارم در سر زندگيشون از داشتم دوست بود خوبى پسر

 شد باز خونشون به پام کم

 گفت دوباره و کرد بيشتر سرعتشو کشيد عميقى نفس

 گفت داشت هم تورو اخالق بود تو شكل حميد شدیم مند عالقه بهم کم کم کنم اش خالصه _

 به رفتم شاد و خوشحال باردارم فهميدم هم وقتى چند بعد بودم خوشحال ميكنه ازدواج باهام

 چمب نيست معلوم گفت زد بودن خراب انگ بهم زد کتكم هيچ نشد خوشحال اون اما گفتم حميد

 کيه مال
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 کردم نگاش تفاوت بى طرفم به برگشت و ایستاد ام خونه روى روبه کرد پاک اشكاشو

 رو مردى همچين بچه نميخواستم انداختمش ، بچه یه و موندم من رفتن هم وقتى چند از بعد _

 ؟ هدرست ، اى خورده شكست یه هم تو فهميدم امشب اما اونى شبيه ميكردم فكر ، باشم داشته

 شد خيره جاده از نامعلومى نقطه به برگشت و خندید که کردم نگاش کردم تعجب

 يكنهم فكر ببينه اطرافيانش بقيه از حرکتى هر و ميترسه خيانت از خورده شكست که کسى _

 شده ثابت من به این خيانته

 بفهمه زندگيم از کسى نميخواستم

 خستمه کافى اندازه به کنى دورى من از ميشم خوشحال نخوردم شكستى هيچ من _

 صداى افتادم براه برج طرف به خداحافظى و تشكر بدون شدم پياده ماشين از کرد سكوت

 . نداشتم اشو حوصله بهتر رفت که شنيدم ماشينشو

 حملت وزنمو بزور ميكرد درد پاهام دادم تكيه اش دیواره به سرمو و شدم آسانسور وارد خستگى با

 ! ميكردم حس لرزششونو وضوح به چون ميكردن

 بودم کرده خاموش همرو بود یادم بود روشن همه المپا تعجب کمال در شدم وارد و کردم باز درو

 توجهمو صدا یه پشت از که خوردم آبى ليوان افتادم براه آشپزخونه طرف به نكردم توجه زیاد

 اهاشتب صدا مورد در ميكردم خدا خدا سالن طرف رفتم تعجب با! ؟ بود کى شب وقت این کرد جلب

 کتكم که بدتر کنه ام نفله ميتونست راحت بود چيزى دزدى اگه که بودم خسته اونقدر باشم کرده

 بودم خورده

 ؟ اونجاست کسى _

 نيومد صدا

 ؟ هلو _

 نداشتم جون دیگه واقعا مبل روى انداختم خودمو

 اینجام من بگم باید نميكنى که کنى حساب آدم منو اگه _

 .....صداى این...  صداى نشستم سيخ شوکه
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 نيستن تو مثه که همه ؟ نارفيق نميكنم پيدات کردى فكر چيه _

 مفر بود ریخته بهم کامال هيكلش بود شده الغر چقدر زدم پسشون اما شد جمع چشام تو اشک

 بگم تونستم فقط نداشت ورزشكاریشو

 آیين _

 نشست روم روبه اومد و نگفت چيزى

 سام شدى الغر _

 بيشتر تو _

 مرگ حد ات االن باید ميشناختم من که آیينى بود نشده عصبانى اصال بود جالب زد لبخند کرد نگام

 نبود آیين این ميزد کتكم

 آرومم اینقدر چرا ميكنى فكر دارى حتما _

 کرد قفل هم تو دستاشو و کرد خم جلو به خودشو دادم تكون سرمو

 ندارى خبر ایران توى اتفاقات از ميبينم که اینطور _

 گفتم ترس با ریخت دلم

 آیين شده چى _

 ببين خودت و بيا _

 کنم فكر غرورم به که بودم اون از تر درمونده زدم زانو پاش کنار بود ناراحت

 ؟ شده چى بگو برادرت خاک به تورو آیين _

 گرفت دستمو مهربون شد برطرف کامال دلخوریش که بودم ترسيده و مظلوم اونقدر شد نرم

 ؟ چيه اینكارا سام پاشو _

 بگه زودتر کاش نشستم مبل روى کنارش

 سام بگم چيزى نميتونم من _
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 پایين انداخت سرشو

 ، تا خانواده براى گذاشتى فقط دردارو کردى فرار چيز همه از ببين و ایران بيا ندارم دلشو بخدا _

 نبودى لحظات ترین سخت تو سام

 ستد نداشتم کشيدنو درد حوصله دیگه نكشم نفس این از بيشتر ميخواست دلم کردم سكوت

 نشست ام شونه روى آیين

 دوستتم هميشه من بفهم اینو باشى بد هرچقدرم ولى _

 بود مشخص قرمزش چشاى روى از بود خسته دستش روى گذاشتم دستمو

 ميخوابم مبل روى اینجا من بخواب من اتاق برو ميزنيم حرف بعدا باشه _

 گفت و خندید

 ؟ ميخوابم مبل روى هميشه و مياد بدم تخت از رفته یادت ندیدى منو ماهه سه سام خوبه حالت _

 ميخوابم همينجا من بخواب تو برو

 کشيد دراز

 فقط بيار برام پتو یه زحمت بى _

 تا جدید اتفاق یه براى اضطراب شده چى ميگفت کاش روش انداختم پتو یه و شدم بلند شوکه

 . بگيرم بليط یه برم تا بشه صبح زودتر ميكردم خدا خدا فقط بخوابم نزاشت صبح

 دتىم آیين باشه نكرده عوض قفلو بابا بودم اميدوار گذاشتم زمين روى در کردن باز براى کيفمو

 قفل لعنتى اه...  چرخوندم قفل توى کليدو مياد ميكنه استراحت گفت خونش بود رفته که ميشد

 بار ده... ... بار سه.....  دوبار...... بار یه...  زدم در مجبورى شده عوض

 شتپ از!  بود خونه مامان هميشه وقتا این ؟ نبود خونه کسى یعنى کردم نگاه در به و رفتم عقب

 شد شنيده جوونى پسر صداى سرم

 ؟ دارین کار خونه این اهالى با سالم _

 نشست صورتش توى آشنایى هاله برگشتم

 ؟ امير آقا شمایين عه _



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرAva20️❤ |انتقام رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

155 

 

 ! نميشناختم من ميشناختن منو همه انگار کردم تعجب

 ؟ کجان ميدونين شما سالم _

 يكننم سفر ميومد نظر به ولى کجا نميدونم رفتن مسافرتى ساک یه با پيش روز چند پدرتون _

 ؟ چى مادرم _

 بيامرزدشون خدا راستى....  ندیدمشون شده فوت برادرتون وقتى از _

 يدیدمم ولى نشنيدم رو پسره صداى افتاد دوران به سرم افتاد دستم از کليد ناباور شد گرد چشام

 وگفتنش جرات آیين که بود این یعنى پس.....  نبود من ضعف به حواسش ميزنه حرف هنوز که

 پارچه که احمقتر و نكردم توجه شده زده در کنار اعالميه به که احمقم چقدر ، آیين اخ نداشت

 حس ميزد زنگ گوشام زمين روى نشستم بودم شده کور کامال انگار!  ندیدم درو باالى شكىم

 و دش جدا بود بازوم روى که دستش ترسيد یخ و سرد کردم نگاه پسره به خورد تكون بدنم کردم

 عقب رفت قدم چند

 ؟ خوبه حالتون _

 اعالميه طرف به رفتم مستقيم شدم بلند و دادم تكون اى مسخره حالت به سرمو

 کامياب بهزاد مرحوم >>

 پرپر ات جوانى**

 زخم زخم ما دل

 اى رفته دنيا از که شاید

 **اى شده دلها محبوب لكن

 ناکامم فرزند ميگویيم تبریک را فانى دنياى از وداعت

 << خواستاریم شكيبایى و صبر محترمت خانواده براى

 دش و زدم لبخند من شاید یا ، بود اش خنده آخرین این شاید و ميخندید شدم دقيق عكسش به

  لبخندم آخرین
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 کردم حس کنارم رو آیين سایه!  اى غریبانه مرگ چه نشستم قبرش کنار

 ؟ شد فوت چطورى _

 نشست

 نيست واقعا دیگه که اینه مهم شد فوت چطورى نيست مهم _

 کردم تكرار دوباره لجاجت با سوالمو

 ؟ آیين شد فوت چطورى _

 اهم زدم زل آسمون به آیين از تقليد به بود تاریک هوا اما بود نشده شب هنوز گرفت باال سرشو

 يسه ميگفت عقلم اما بزنم هق ميخواست دلم بودن نشده بيدار هنوز ها ستاره بود کمرنگ خيلى

 هب که بود خوب چه و ، باش سنگ االن بيفته اتفاق زندگيت تو قراره چيزا خيلى باش ساکت

 و رسيدن قلبم به باالخره تا دادم قورت اونقدر دادم قورت گلومو توى سنگاى دادم گوش حرفش

 ذیتما گرچه تپشش صداى نشست ام سينه تو سخت و سفت شد سنگ قلبمم ، کردن سنگش

 گفتم و گرفتم باال سرمو شم بلند برادرم تنها قبر کنار از داد قوت بهم اما ميكرد

 . ميكنم شک وجودت به دنيات تو بكشه زجر هم ثانيه یه اگه حتى _

 ردمک نوازش آروم دستشو ميزد کبودى به رنگش گرفتم دستم تو دستشو نشستم مامان کنار

 نشست من سنگى صورت روى نگاهش تا گشت برشو و دور شد باز رمق بى چشاش

 ؟ برى ميخواى کجا من بدون ؟ خانوم فرشته چطورى _

 شدم بلند شد ختم آورى درد و خشک سرفه به تهش که زد لبخند

 بيمارستان بریم باید پاشو _

 گفت و کرد تر لبهاشو کردم نگاه بهش شوکه داد هولم دستش

 تو ودخ کنار همينجا بزار مرگه اخرش برم بيمارستانم ميدونم اینم بمونم زنده نميخوام من سام _

 . داشتم حسرتشو سال اینهمه که برسم آرامشى به و بدم جون

 خودنمایى بهم سفيدم پيراهن روى هام مژه از تا چند که چشام روى کشيدم محكم دستمو ساق

 کرد
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 نكن اینكارو من با مامان _

 نيستم تو مادر من _

 ارهدوب و دوباره کرد سرفه شكست دلم ؟ االن اما بود نياورده روم به هيچوقت رفتم وا صندلى روى

 تمنداش حسى هيچ کردم نگاه بهش فقط من و ميكرد ترسناکى خس خس اش سينه شد شدید

 بلند دبلن گرفت ام خنده شد قرمز سفيدش لباس که دیدم بودم کرده گير خال از حبابى توى انگار

 مامان طرف دوید شد وارد زده وحشت اى چهره با آیين و شد باز در خندیدن به کردم شروع

 گفت ميداد آبو ليوان که همونطور

 ؟ بدى بهش آب ليوان یه نميتونستى ؟ ميخندى چرا سام _

....  ما خاله نه.... مادر منو بين بود مونده خدا بنده آیين بود شده تر شدید خندم گرفتم باال سرمو

 گفت و زد پام به لگدى نياورد طاقت باالخره ميكرد نگاه خاله به بار یه من به بار یه

 ؟ وضعيه چه تو نميبينى احمق شو خفه مرض _

 طرفش شدم خم بود مامان هميشه که خاله نگرانى از پر چشاى به زدم زل بازم کردم سكوت

 نميكنم کمک ببازه خودشو که کسى به من _

 رهدوبا شدم بلند نسوخت دلم اصال بودم شده سنگ شد جارى چشاش از اشک کم کم شد کبود

 کرد دراز طرفم به دستشو بود افتاده سرفه به

 ببينمت....  بب...  لحظه....  اخرین....  اخ...  تا....  بزار...  سامم... سس....  نرو....  رو.....  نن _

 از مترک برام که زنى به پوزخند با و بود جيبم تو دستام که من به شوکه همونطور ایين زدم پوزخند

 قالت هم آویزونش دست گرفتن براى حتى رفتم عقب قدم چند بود زده زل ميكردم نگاه نبود مادر

 نآیي خونه توى تخت روى روح بى و رمق بى و شد نور بى چشاش افتاد و شد شُل دستش نكردم

 چى از اما ، بود کرده فرار چيز همه از که پدرى ؟ چى پدرم...  نه...  داد جون کسم اخرین داد جون

 من هب پشتش مامان کنار صندلى روى بود نشسته کردم نگاه آیين به ؟ وسط این بود چكاره اون ؟

 اى هخانواد شدن پر پر گر نظاره فقط ؟ من و!  ميكرد گریه آیين ميلرزید اش مردونه هاى شونه بود

 . شد پاشيده هم از یكماه مدت ظرف که بودم
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 گریه داشت هنوز آیين ملحفه به زدم زل و کشيدم خاله صورت روى رو ملحفه ایستادم کنارش

 ميكرد

 ؟ مرد چطورى بهزاد _

 من بود مادرم مثه من برام خانوم ریحانه سام توعه تقصير همش اینا ، عوضى جهنم به برو _

 داد جون ميدونستم مادر که کسيو چشام جلوى دوباره دادم دست از مادرمو دوباره

 ایدش بود شده روشنتر چشاش مشكى مردمک بود خون کاسه چشاش ایستاد روم روبه و شد بلند

 زد ام سينه به انگشتشو!  بود نشده

 تو فقط توعه تقصير _

 پوشوند صورتشو نشست ميكردم نگاش همينطور

 دور ااون از کنو خراب خونه دختره اون ميتونستى داشتى خبر چيز همه از که بودى کسى تنها تو _

 شد پر پر مادرى و رفت دست از برادرى دوباره سام شد تكرار من خاطره کنى

 پرسيدم بار هزارمين براى زدم زانو پاش کنار

 ؟ مرد چطورى بهزاد _

 کرد نگام

 ميلرزونه بدنمو و تن داره تو روى این سام ميترسم ازت _

 کرد پاک اشكاشو

 کرد خودکشى بهزاد _

 زد رتش بود فهميده که آیين گرفت خندم دوباره شد گرد چشام بود واکنشم اولين روز چند از بعد

 تو ميزنم دست پشت همين با بخندى ها دیونه مثه دوباره بخواى مادرم خاک ارواح به سام ببين _

 بسمه کشيدم دستت از کافى اندازه به بيارى باال خون دهنت

 پنهان بغض هزار و هق هق هزار جنس از لبخندى نشست لبم روى لبخندى

***************************** 
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 نفرت رایىجو یه کال نداشتم دوست لوبيا بچگى از چپوندم دهنم تو رو لوبيا لقمه اخرین بدبختى با

 يكىت صداى با در ، دیدم امو ننه شوهر ميكردم احساس ميدیدم شكلشو وقتى اساسا ازش داشتم

 تو اومد شایان و شد باز

 سالم _

 امو اسهک نداشتم اینو حوصله انداختم باال قيدى بى با امو شونه شو خفه یعنى کرد بهم نگاه یه

 هفته یه از بعد شد ولو مبل روى که دیدمش افتادم براه مشترکمون آشپزخونه طرف به و برداشتم

 کار گزارش بودم منتظر سرگردا این عين نشستم روش روبه بود برگشته تازه انگار سفر بكوب

 دیگه عصبى نگاه یه بده بهم

 ؟ چيه _

 پام روى انداختم پا خونسرد

 ؟ آوردى گيرش ؟ شد چى _

 زمين تو رفته شده آب نه _

 عرضه بى اه _

 گفت و شد بلند کرد نگام عصبانى

 همش دارى انتظار ميخوابى و ميخورى خونه تو نشستى خودت ، نبستمش تا ببند رو گاله کایا _

 کنم کار برات

 کردم روشن سيگار یه سرد

 ؟ رفته یادت خانه جبار دستور این _

 شد ساکت

 چاکت سينه عاشق من گفتم بهت اولم همون از ختمشم خودم من شایان نيار در دم من براى _

 زر و سرجات بشين پس بود جبارخان بخاطر فقط کردم که هرکارى بشم همخونه باهات که نيستم

 نزن هم اضافه

 کشيد اش تيره اى قهوه پرپشت موهاى بين دستى
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 ميومد خوشش تو چى از دالرا نميدونم متنفرم ازت _

 حرف جبارخان با باید افتادم براه در طرف به بدم جوابشو اینكه بدون شدم بلند و زدم پوزخند

 . بود زیادم!  نبود کم سال چهار ميزدم

 رو سدهمر انگيز نفرت صداى بشم مسلط برم و دور به کامال اینكه از قبل شدم بزرگش ویالى وارد

 شنيدم سرم پشت از

 کنم پيدا جبارخان خونه توى تورو ميتونم نميدونستم ؟ تویى کایا واااااااااى _

 بود مشخص کامال بودنش مصنوعى که اى مسخره لبخند با کردم بازش شدت به و بستم چشامو

 دمهیا بود نشده عوض غليظ آرایش همون و برهنه نيمه لباس همون معمول طبق طرفش برگشتم

 دیدمش پيش یكسال بار آخرین

 سالم _

 زودتر که نزدیک اومد سرش شد آویزونم و انداخت گردنم دور پرویى با دستشو نزدیک اومد

 کرد نگاه بهم دلخور بود شده تر غليظ اخمم کشيدم عقب خودمو دادم نشون واکنش

 ؟ ميكنى اینجورى چرا کایا _

 بترکونم الو خودم از بزرگتر با نمياد خوشم _

 هجوون ساله شونزده دختراى به شبيه ام چهره ولى دو و سى باشم خيلى ؟ سالمه چند من مگه _

 زدم پوزخند

 روى بچسبونن لعاب و گِل من سه و کنن تزریق بوتاکس بار ده ها ساله شونزده همه اگه _

 شن گور به زنده همه چهارده سيزده دهه مثه که بهتر همون بگم باید صورتشون

 و ميخندید غش غش جبارخان طرف برگردم شد باعث سرم پشت از بلندى خنده صداى

 گفت هم حالت همون با و کرد قهر که بود گرفته مرسده وارفته صورت طرف به انگشتشو

 سنگى آقاى ميرسيم بهم _

 عقب خودمو ام شونه به زد جبارخان شد خارج سالن از تا دوید اعصابم روى نعل چهار تق تق

 . نكردم رد نشستن به تعارفشو و کشيدم
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 گفتم و کردم بهش نگاهى گرفت طرفم ليوانو

 نيستم اهلش _

 خندید

 بشى ما مثه ميخواى کى تو نميدونم من کایا _

 ؟ کجاست ، هيچوقت _

 شد جدى

 دارم زیادى کاراى باهات هنوز _

 آدرس یه بخاطر فقط هست زیادم بسمه سال چهار _

 بودم آدرس این دنبال سال دو من کایا باشه یادت _

 ؟ نيست کافى برابرش دو کردم کار برات سال چهار من _

 يكردم خورد هميشه اعصابمو خونسردیش جلوم ميز روى گذاشت کشيد سر کامال ليوانشو خندید

 شدم مشغول و آوردم در جيبم از سيگارى

 برى نميتونى تو نيست ایران اما کایا ميگم بهت _

 نيست بارم اولين ميرم قاچاقى نيست خيالى _

 اعدامى بيفتى پليس گير دوباره اگه باشه یادت اما اینایى از تر خراب کله ميدونم _

 براى که کارا چه کاغذ تيكه این براى زد برق چشام گذاشت جلوم کاغذى کردم نگاش خنثى

 . بودم نكرده جبارخان

 شه جدا هم از راهمون ميدم قول دیگه بكنى برام کارو آخرین ميخوام برى اینكه از قبل _

 جيبم توى گذاشتم آدرسو

 نداره امكان این چون نباشه کشتن آدم اميدوارم _

 کنى پيدا برام کنه پيدا نتونست شایان که آدمى ميخوام ، ندارى ها عرضه این از ميدونم _



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرAva20️❤ |انتقام رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

162 

 

 هک ميانسالى مرد عكس عكسه یه نيست کارت فهميدم تازه داشتم برش داد سر جلوم کارتى

 کردم راستش و چپ بود زده مهربونى لبخند

 ؟ کيه این _

 راحت اونم شد کشته عمليات یه تو زنش اما داشت بچه زنو بود دوستم بهترین ، خائن یه _

 رفت و برداشت دخترشو

 گرفت کالمشو رشته سر دوباره و کشيد نفسى

 اج همه از خودشم ردپاى پليس دست کف گذاشت برد داشتم مدرک هرچى مرتيكه نرفت فقط _

 اعدام بيشترشون و شدن دستگير آدمام و دوستا از خيلى کرد پاک

 کرد اشاره عكس به

 برسه هجده هفده به زور به سنش باید االن که داره دختر یه بردیاست اسمش _

 ؟ کنم پيداش ميتونم کجا _

 بگردى خودت باید نميدونم منم که چيزیه این _

 شدم بلند

 اوکى _

 به دوباره شدم ماشين سوار و شدم خارج اش خونه از خداحافظى بدون زد رضایتمندى لبخند

 باشنش دیده شاید که بودن آدمایى اما بودمش ندیده حاال تا شدم خيره عكس

 گفت و داد پيشونيش به چينى محسن جلوى گذاشتم عكسو

 ببره محموله بود اومده بارى چند بود جبارخان آدماى از دیدمش _

 ؟ کجاست االن ميدونى _

 اعصابم رو زد چكش با که ترکيد تق کرد باد و جوید آدامسشو

 ؟ کجاست ميدونى ميگم دارم گوساله کارو این نكن اه _

 شد مشخص کامال سياهش دندوناى زد لبخند
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 خرج داداشم داره خرج _

 جيبش تو گذاشت و برداشت جلوش گذاشتم اسكناس تا چند

 چيزى اى زاده برادر نزدیكاشه از که ميشناسم یكيو ولى نميدونم نه خودم _

 آدرس _

 دمش خارج اش مغازه از بگيرم کاغذو اینكه بدون بودم بلد کردم گذرا نگاهى نوشت کاغذ یه روى

 . کنن ردم تا بشم ون سوار قاچاقچيا با بود قرار فردا چون ميكردم پيداش امروز همين باید

********************* 

 محبى سرگرد

 گذاشت احترام و ایستاد کنارم اومد سنگين قدمهاى با اینجا بياد دادم دستور سروان به

 ؟ بریم باید کجا _

 گفت و کشيد ریشش ته به دستى

 شهر هاى باال به ميخوره داریم ازش که آدرسى قربان _

 بجنبونيم گوشى و سر یه بریم ؟ هستى چى منتظر خب _

 قربان بله _

 ور جبارخان کثيف مردک اون آدماى ميتونم ميكردم فكر که جایى طرف به و شدیم ماشين سوار

 ميشدن پيدا جبارخان عليه مدرکى که بود سال چهار بود شده خورد اعصابم افتادیم براه کنم پيدا

 دید هگوش یه تو ماشينو حسن نيست انسان قاچاقچى مردک اون ميشد باورم داشت کم کم دیگه

 که رسيدن یكساعتم به انتظارمون ، نميشد دیده مشكوکى مورد هيچ شدیم منتظر و داشت نگه کور

 حسن هب عجله با بيرون ریختن نفر چند و شد باز درش پيچيد خونه تو گلوله شليک ناهنجار صداى

 گفتم

 همينجاست کنم فكر بيان نيروهامون بزن زنگ _

 رنف چند آوردم در خودم از دفاع براى امو اسلحه پایين پریدم ماشين از تندى شد مشغول حسن

 دتش به شد قفل آشنایى جوون مردى روى نگاهم جمعيت از انبوهى بين شدن خارج خونه از دیگه
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 هب نداد بهم کردن فكر فرصت پليس آژیر صداى بره ميخواست خوران تلو تلو و ميكرد سرفه

 گفت و آورد در اشو اسلحه که کردم اشاره حسن

 نخورین تكون جاتون از پليس _

 دنرسي پليسا ؟! چرا نميدونم بودم نگران ميكرد سرفه داشت هنوزم بود جوون پسر روى نگاهم

 ليسپ جمعيت از انبوهى روى نگاهش بود اومده بند پسر اون هاى سرفه زدن دستبند رو یكى یكى

 غمگين اما روشن چشماى این آشنا چهره این که ميرفتم کلنجار خودم با داشتم هنوز خورد سر

 شونه دوید چابک و فرز حسن که کنه فرار خواست برداشت عقب به قدمى اومد خودش به ؟! کيه

 . ماشين کاپوت روى کرد برخورد محكم و چسبيد هاشو

***************** 

 کایا

 کل عقل نيستم خونه این اهالى از من کن ولم _

 باعث دمر یه صداى که زد دستبند پشت از دستامو زمين روى افتادم ناله با که داد فشارم بيشتر

 برداره دستام دادن فشار از دست وحشيه یارو شد

 نيست خونه این اهالى از اون کن بازش حسن _

 شد خارج خونه همين از اونم قربان ولى _

 حسن کن بازش _

 اما _

 دستوره یه این _

 شودست زد روم به لبخندى زیاد خيلى بود آشنا کردم نگاه ناجيم به تعجب با کرد باز دستمامو

 گفت و ام شونه رو گذاشت

 ؟ پهلوون ميكنى چيكار اینجا _

 گفتم مغرور و کشيدم عقب خودمو نميداد نشون اینو صورتم اما کردم تعجب

 نميارم بجا _
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 چجور دیگه این کشت خودشو عوضى اون بود خورده سنگ به تيرم زمين روى زدم زانو زد لبخند

 براش که شده خوبه آدم اینقدر بردیا یارو این یعنى کشت خودشو کردم تحدیدش!  بود آدمى

 تعجب با زد زانو جلوم باشه دار درجه یه ميزدم حدس که مرده زدم پوزخندى ؟ ميكنن خودکشى

 گفت

 ؟ نشستى اینجا چرا _

 خستمه بشينم بزار _

 شد بلند و خندید

 يبرمتم مستقيم پدرت به توجه بدون ميپلكى جاها اینجور ببينم بعد دفعه گذشتم ازت اینبار _

 زندان

 !؟ اخه کيه این آوردم فشار ذهنم به شد بيشتر تعجبم

 دمش بلند شدن غيب یكى یكى پليس ماشيناى بودم کرده تعجب هنوز من رفت و کرد گرد عقب

 ذاشتمگ آزادمو دست داشتم نگهش انگشت یه با و ام شونه روى انداختم کتمو نبود کوچه تو کسى

 يمتصم نداشتم رسيدن براى اى عجله افتادم براه کوچه سر طرف به آهسته قدمهاى با جيبم تو

 هه دمافتا پليسه اون یاد دوباره...  بندازم راه جبارخانو کار برگشتم وقتى آمریكا برم اول گرفتم

 این با موندم کردن ول بودمو جبارخان اصلى مهره که من و بودن جبارخان دنبال اینا کنم فكر

 . برسن کجا به ميخوان مغزاشون

 بود سنگين و خسته قدمهام نداشتم حوصله و حال دادم ادامه راهم به و انداختم پایين سرمو

 دلم اىکج اینو اه افتاد چين دماغم ایستاد کنارم نكردم توجه شد شنيده پشت از ماشينى صداي

 سخرهم و فجيع وضع سر معمول طبق شد پياده و زد خوشكلى لبخند بود مرسده ماشين این بزارم

 کرد حلقه گردنم دور هميشه مثل دستاشو و شد نزدیک بهم دوباره داشت اى

 خان کایا دیدار مشتاق _

 دیواره من گند شانس از اینم خورد دیوار به محكم پشتم شد کشيده باهام که کشيدم عقب خودمو

 سرفه به شدت به فرنگى توت بوى حس با تماس محض به کشيد جلو خودشو!  من با افتاد لج سر

 حساسيت فرنگى توت بوى به ميدونست شدم عصبانى زد قهقهه که عقب دادم هولش و افتادم

 شنيدم صداشو که گذشتم کنارش از اهميت بى بود زده تالفى براى دارم
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 سعييييييييييد _

 گفت کلفتش صداى همون با بود قلچماقش

 خانوم بله _

 شنيدم رو مرسده صداى که ميرفتم راه بهشون پشت هنوزم

 امشب همين ميخوامش _

 مكث از بعد

 شه بيخود خود از که بدین خوردش به زهرمارى اونقدر_

 نگام موزیانه که سعيد طرف برگشتم ایستاد سرعت از قدمهام مبهوت و مات کرد بلندى خنده

 افتاد راه و شد ماشينش سوار مرسده بود تشنه خونم به ميكرد

 پسر خوشكل مایى مال امشب _

 و دخندی بلند سعيد دویدم داشتم انتظار خودم از که سرعتى تمام با نداشتم زورشو صد در صد

 گفت

 ها بچه بگيرینش _

 ردمک بيشتر سرعتمو ندیدم من که بودن ایستاده کورى نقطه جاى حتما ندیدم کسى من!  عجب

 ونهخ دیوار یه از و دویدم مرسده بزنن گندت اه بست بن کوچه یه به رسيدم کردم رد کوچه تا چند

 داىص متعاقبش نرم چيز یه به خوردم که انداختم خودمو چيه پام زیر کنم توجه اینكه بدون پریدم

 گرفتم دهنشو و پریدم بود زیاد جاها اینجور عملم سرعت شنيدم جيغى

 ونهخ از رفتنشون محض به دنبالمن نفر چند نميمونم زیاد من اى نفله بدى صدا جوجه ببين _

 ندیدى دیدى شتر هم تو ميشم خارج

 داد تكون مثبت نشونه به سرشو

 بردارم دهنت روى از دستمو ميخوام االنم _

 گرفتم محكم دوباره بود جونورى عجب زد جيغ باز برداشتم اینكه محض به
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 مرض _

 موایستاد همونطورى شد بلند در تق تق صداى نميچربيد بهم زورش اما کنم ولش ميكرد تقال

 خوردنمي تكون افتادم دختره یاد یهو کشيدم راحتى نفس رفتن و شدن اميد نا اخرش زد در اونقدر

 االن سرم پشت کشيدم دست ، زمين روى کردم کشش دراز!  بود بيهوش!  وا گردوندم برش! 

 خوبى رفك این دیده خواب ميكنه فكر االن شد بيهوش که بهتر بود ساده بيهوشى یه ؟ کنم چيكار

 اورب سرعت با و مبل روى انداختمش بود ساده مبله خونه یه اش خونه بردمش و کردم بلندش بود

 کامال و خورد سرم به محكم چيزى یه یهو که بودم نشده دور زیاد شدم خارج خونه از نكردنى

 . شدم بيهوش

 

************************* 

 آیين

 الس چهار کنم پيداش فقط ميخواست دلم مبل روى انداختمش و کردم قطع رو گوشى نااميدى با

 گفت اش بچگانه لحن همون با طرفم دوید آزاليا که بودم فكر تو هنوز نبود کم شدنش گم

 لفته سل ام حوصله من عبو _

 گفتم و کردم نوازش روشنشو بلوند موهاى

 ؟ برى ميخواى کجا عمو نه عبو _

 گفت و گرفت دستش تو موهاشو از اى تره

 پالک _

 پارک ببرمت بپوش لباس _

 ميسوخت براش دلم اتاقش تو دوید و خندید کودکانه

******************** 

 کایا
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 هيكل ، کجام ميدونستم اما نبود آشنا خونه گذروندم نظر از برمو و دور کردم باز درد با چشامو

 باعث وضعيتش بود کنارم خودشم هستم مرسده خونه ميداد نشون کامال ام برهنه اما و ورزیده

 انداختم پایين خودمو شه بيشتر عصبانيتم شد

 ؟ کجاست لباسام _

 يشترب زدم زل بهش ام نشسته خون به چشاى با تخت تاج به چسبيد و شد بيدار ترس با مرسده

 دش قفل خودم روى اینه توى نگاهم که گشتم لباسام دنبال دوباره شد جمع خودش تو و ترسيد

 شهشي شدن شكسته فجيع صداى ثانيه از کسرى در طرفش دویدم بود قرمز حد از بيش چشام

 یختنر سعيد با نفر چند و شد باز در که برداشتم خيز مرسده طرف به شدم تر آروم پيچيد اتاق تو

 داشتم جون تا ميدادم فحش مرسده به و ميزدم هوار بيرون بردنم بود بدبختى و زور هر با تو

 صابماع رو بدجور کنم نثارش مخلفات با مشت یه نتونستم که حيف فقط حيف ميزدم پا و دست

 . بود رفته رژه

 

 بودن راه بيشتر نيمساعت اش خونه تا ميزدم حدس دادم بدنم به قوسى و کش شدم پياده ون از

 و دمایستا خورده یه بود شده کوفته بدنم کل به ون تو نشستن و رانندگى بكوب روز سه از بعد

 . ببينمش ميزدم بال بال کردم بيشتر سرعتمو اینبار شدم سوارش دوباره

 وبهر باشه آپارتمان نگهبان زدم حدس بود نشسته اتاقک یه توى جوونى مرد شدم آپارتمان وارد

 گفتم انگليسى به ایستادم روش

 ميگردم مایک رزالين اسم به آدمى دنبال سالم _

 گفت و زد لبخند کرد نگام خورده یه

 ؟ شوهرشين شما _

 کردم اخم

 ؟ ميكنه زندگى واحد کدوم و طبقه کدوم _

 کرد جمع خودشو

 ششم واحد سوم طبقه _
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 تهالب بكشمش بخوام شاید نميگه گفت راحت که بود احمقى عجب کردم دیگه عصبى نگاه یه

 ارهدیو به سرمو هميشگى عادت طبق رفتم اسانسور طرف به خاصى آرامش با بود همين قصدمم

 وشتهن روش که تيره اى قهوه در روى روبه و رفتم مستقيم شد باز تا شدم منتظر و دادم تكيه اش

 هق و بود شده غرق تاریكى تو خونه رفتم داخل و شد باز کمى فشار با!  بود باز در ایستادم 6 بود

 قدمهاى با ميومد حال تو از صدا خودش خود بود خودش صداى بود پيچيده خونه تو ریزى هق

 پشتش ایستادم در چوب چهار تو کرد حس حضورمو حتما شد قطع هق هق طرفش رفتم سنگين

 ودب شده خم داشت که غمهایى بار زیر نحيفش و ظریف هيكل داشتن لرزش هاش شونه بود بهم

. 

 فقط افتاد من من به لرزید بيشتر تنش و شد شوکه دیدنم با قرمزش چشاى طرفم برگشت آروم

 بگيره بازى به شدش خشک لبهاى بين منو اسم تونست

 سام....  سس.....  سا....  س _

 زدم لبخند

 کایام من مرد سام پيش سال چهار همون نه سام _

 بطرى هی بود شده گذاشته پذیرایى وسایل بقيه و آب روش که بزرگى ميز کنار رفتم خونسردى با

 برداشتم آب

 سنگ یعنى کایا ؟ چى یعنى ميدونى _

 با اونقدر و عقب رفت اونقدر نداشت رخ به رنگ عقب رفت پا و دست چهار همونطور ترس با

 دیوار به خورد تا زدم زل بهش سنگى و نفرت

 فام ميكشمت _

 رفتم نشونه و آوردم در امو اسلحه

 مردن بخاطرت مادرم و بهزاد که همونطور _

 با...  بب....  با _

 وت!  زمين روى افتادم بيهوش و سرم به خورد محكم مانند پتک چيز یه چون گفت چى نفهميدم

 !  خوبه نشم خنگ سرم به ميزنن همه که بود این فكر به موقعيت این
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******** 

 اااااخ _

 ودب ایران اینجا اما!  آمریكا!  بودم فام خونه بار اخرین یادمه کردم نگاه خوب برمو دور و نشستم

 اب و پریدم پایين تخت از شد خطى خط حسابى اعصابم!  بود مشترک شایان با که خودم خونه

 حال تو رفتم خشم

************** 

 آیين

 صداى بود رفته عميقى خواب به بود ریخته دورش رنگش طالیى بلند موهاى سرش باالى نشستم

 اومد سرم پشت از افسون

 نباش نگران شد رد گوشش بيخ از خطر آیين خوبه حالش _

 کردم کاسه به اشاره بود دستش تو سوپ کاسه یه کردم نگاش درمانده

 االن خوابه _

 گفت و خندید

 کوچولوئه دختر اون از بدتر تو حال ندارى رو به رنگ توئه براى نيست آزاليا براى این _

 بود خوابيده معصوم کردم نگاه آزا به زدم تلخى لبخند

 نفسم شد کوچولو این کى نميدونم _

 لومج بود شده گذاشته سوپ کاسه روش االن که آزا نقاشى کوچولوى ميز نگفت چيزى کرد نگام

 داد دستور مادرا عين افسون گرفت قرار

 ميگيرم ازت اتو دوچرخه ببينم کاسه تو این از قطره یه خوشكله ببين _

 خندیدم

 ممنون باشه _

 گفت و زد ام شونه روى دستى زد لبخند
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 آزاليا بخاطر ما بخاطر کن مراقبت خودت از مایى کس تنها تو آیين _

 . ميكرد رو نصيحتا بهترین هميشه افسون پایين انداختم سرمو

 يدارب آزا تا دادم جواب تندى لعنت اه خورد زنگ گوشيم که بودم رفته سوپ شدن تموم تا تقریبا

 ! نشه

 الو _

 هستم محبى فرهمند آقاى سالم _

 ؟ شده خبرى ؟ کردین ما از یادى جالبه ؟ خوبه حالتون سرگرد سالم _

 دارم خوبى خبراى..  پسرم باشى زنده خوبم _

 شد تيز شاخكام

 ؟ خبرایى چه _

 دیدمش پيش روز چند _

 گفتم تعجب با

 ؟ سام ؟ کيو _

 آره _

 و دمش بلند پاچه دست افتاد کردن نق نق به و شد بيدار آزا داد صدا درنگ و افتاد دستم از قاشق

 قاتا از بود گرفته اش گریه آزاليا طرف به دوید و بيرون اومد اتاقش از عجله با زدم صدا افسونو

 دادم جواب محبى سرگرد هاى الو الو به و شدم دور

 اداره ميام االن _

 منتظرتم باشه _

 ودب زیاد سرعتم کردم روشن ماشينو نداشتم کارام روى کنترلى و ميلرزید دستام کردم قطع

 . رفتم در تصادف زیر از خوشبختانه

 گفتم ناپذیرى وصف شوقى با نشستم روش روبه
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 ؟ کجاست _

 زد لبخند

 ؟ دارى دوستش خيلى انگار _

 منه جون سام _

 زد اى دیگه آميز محبت لبخند

 ندیدمش خوبى جاى بگم باید متاسفانه _

 ریخت دلم

 ؟ کجاست بگين خدا تورو _

 باشه جبارخان آدماى از ميزنم حدس باشه غلط حدسام اميدوارم _

 گفتم بهش درمانده خوابيد کامال بادم

 ؟ دنبالشين ساله چهار که جبارخان همون _

 ميفروشه آب اونور ميبره مردمو دختراى ميكنه انسان قاچاق که همونى بله _

 پيش وقت چند کردم نگاش مشكوک ؟ ميگه من به چرا اینارو رسيد ذهنم به یهو فكر تو رفتم

 شد تر جدى خوند نگاهم از انگار!  نميكنه بهم سام کردن پيدا تو کمكى که بود کرده اميدم نا کامال

 گفت و

 کنيم دستگير هم رو سام مجبوریم جبارخان دستگيرى براى بگم باید _

 داد ادامه کرد قفل هم رو ميز روى دستاشو

 کنم دستگيرش نميخوام دارم دیگه ایده یه اما _

 کردم نگاش منتظر

 داره خبر جبارخان هاى نقشه همه از مطمئنن کنه همكارى ما با که کنم کارى ميخوام _

 کرد نگام
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 نميخوام ماا ميتونم خودمم که ميدونم کنه همكارى ما با کنى راضيش باید بكنى اینكارو باید تو و _

 نيمک مجبورش ميخوایم نكنه فكر تا شم وارد دوستانه در از ميخوام کنم حل پليسى رو مسئله

 انداختم بهش ميكرد هول مقابلو طرف هميشه که مانند سام نگاه یه

 خالص و زندان تو ميندازین سامو بعدشم _

 غير یمندار ازش مدرکى چون بشه تبرئه کامال شایدم ميگيریم تخفيف براش کنه کمكمون اگه _

 ! جبارخانه آدم اینكه از

 کردم فكر یكم

 کنه ارىهمك باهاتون ميكنم مجبورش من کنين اعالم تبرئه کامال سامو شما ميكنيم معامله یه _

 گفت فكر بدون

 مبكش حرف ازش کتک و زور با کنم دستگيرش ميشم مجبور نكنه همكارى ما با اگه اما قبول _

 سام ردیمک پيدات کجا باالخره گشتن و انتظار سال چهار از بعد ببينمش بودم مشتاق نگفتم چيزى

 سام اخ..... 

******************** 

 اميرسام

 ؟ اینجاست _

 گفت و زد لبخند سرگرد طرف برگشتم

 بشه شما از ساده سوْال تا چند توش قراره که اى خونه اینجاست بله _

 یادم صالا دیگه مياد یادم تو ميریم نكردم فكر بيشتر!  اینجا بودم اومده بار یه قبال بود آشنا برام

 حتى بود بزرگى ویالى شدم وارد کرده باد کله همون با بدجور بودم شده اعصاب بى بهتر نياد

 پوف!  بود آشنا برام درختاشم

 فتگر ازم روشو اخم با بود گرفته دستامو که یارو اون و سرگرد به زدم زل اخمو نشستم مبل روى

 نميشى غرق نترس کوچولو کن نگام ميكنه هم نازى چه _
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 بدجور کلم کرد اش خفه چرا اه شد خفه سرگرد دست تكون با که بگه چيزى خواست عصبانى

 ومدا قدمهایى صداى سرم پشت از شدم بلند گرفتم ازش رومو حسابى کتكارى یه براى ميتپيد

 کيه که چه من به برنگشتم

 اهم _

 .... آیين! .....  نميشد این از تر باز چشام برگشتم برق سرعت به

 مشد پرت دندونام بين خورد سنگ عين مشتش نزاشت که بگم چيزى خواستم جلو اومد اخمو

 الهن اما ميپيچيدم درد از زمين خوردم محكم و زدم دور مبلم بود زیاد سرعتم مبل به خوردم و عقب

 گفتم فقط ب*ل زیر نكردم

 وضعيه چه ميزننم دشمن و دوست نخورم کتک من نشد روز یه اه _

 گفت و زد تلخندى ميكرد مرتب آستينشو که آیين

 بياى خودت به بود الزم اما رفيق شرمنده _

....  ميكردن نگاه آیين به واج و هاج افتاد بود حسن اسمش که یارو و سرگرد روى نگاهم تازه

 ومدا یادم تازه شم بلند کردم وسعى پایين انداختم سرمو بشناسن خرابو کله این مونده.... هه

 يالخ آیين دیدنش بودیم رفته کنم گور و گم خودمو اینكه از قبل روز یه بود آیين ویالى اینجا

 شيدک بيشتر که کشيدم عقب خودمو نشست بازوم روى آیين گرم دست ایستادم بخره اونو داشت

 بدیش دستم ميشم خوشحال بزنمت حسابى که ام بهونه یه منتظر سام نكن وورجه ورجه اه _

 لپم روى زخم کردن تميز مشغول آیين و نشستم مبل روى نداشتم دردم حوصله ميگه جدى دیدم

 شد

 نبودى آدما این همه مخالف تو مگه کردیم پيدات کجا آخرش کردم رو و زیر دنبالت رو دنيا سام _

 ؟

 بود سرگرده روى نگاهم

 در يرنبم باید همشون متنفرم دخترا همه از بده باد بر زندگيمو کل دختره اون اینكه از قبل بودم _

 مرده یكى اون وقته خيلى کایاست من اسم ضمن
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 گفت و زد تلخندى

 کن باز اتو یقه _

 وزشس ام سينه قفسه زخم روى نشست بود دستش تو که زخمى چسب کشيدم سفيدمو پيراهن

 بود این از بيشتر بود قلبم توى زخم اون زیر که سوزشى اما کرد

 خودش اىبر دالیلى شاید ، شاید کرد نابود زندگيتو ميگى که آتشفامى کردى فكر هيچ خان کایا _

 ؟ داشت

 ! بودم نكرده فكر این به هيچوقت کردم سكوت

 ؟ دالیلى چه _

 گفت و انداخت جلوش ظرف توى رو پنبه

 قصدشو نه دارم حرفارو اون گفتن جرات نه من بپرسى خودت بهتره _

 يلىخ پيش سال چهار با شدم دقيق آیين به ، معذبيم فهميدن انگار بيرون رفتن حسن و سرگرد

 کرد نگام!  نبود آدم همون بود کرده فرق

 ؟ چيه _

 آیين طرف دوید کوچولویى دختر ها پله باالى از بدم جواب خواستم تا

 ؟ نبودى اتاقم تو شما چال شدم بيدال من _

 گفت و زد زانو پاش کنار طرفش رفت بدو آیين بود شيرین زدم لبخند

 بمونم کنارتون باید نبود یادم ملكه ببخشيد اخخ _

 نشروش آبى چشاى نشست من روى کوچولو دختر نگاه زدم زانو آیين کنار شدم بلند خندید ریز

 گفت و گرفت دستش توى موهاشو از اى تره درخشيد

 ؟ کيه این _

 افتاد من من به آیين

 اميرسامه اسمش این....  خب....  این _
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 کرد اخم بيشتر که کردم نگاش اخم با

 ؟ بزنم صداش چى من ؟ ميشه من چيكاره _

 ؟ دخترته _

 پرید بيشتر آیين رنگ

 آیين بدى تله به دم زودیا این به نميكردم فكر _

 کرد ارک به شروع سرعت به مغزم افتاد چال راستش گونه خندید کوچولو دختر که بردم جلو دستمو

 !!! چال اون و ، طالیى بلوند ، موهاى آبى چشاى

 دختر...  دخ این....  اى....  این _

 شد بلند آیين

 سام ميكنى فكر بهش مغزت تو همونه آره _

 کوچولو دختر به که ببنده حرفاش رگبار به منو ميخواست هنوزم آیين افزود قلبم تپشاى شدت به

 طرفم برگشت شد محو کامال چشامون جلوى از وقتى باال بره گفت

 ىخودکش بهزاد چرا ميدونى اصال من دوست شى شكلى این بایدم شو شكلى این آره سام آره _

 انتقامش از چرا ؟ آمریكا رفت و کرد فرار عروسيش هفته یه از بعد رزالين چرا ميدونى ؟ کرد

 ؟ گذشت

 بود هشد دیر اما شد حالم متوجه تازه آیين شده کبود کامال رنگم ميزدم حدس نميومد باال نفسم

 . اومدم فرود قدرتمندى دستاى روى کردم حس بار آخرین فقط کردم سقوط

*********************** 

 ياوشس بكنم نميتونستم فكرشم اصال بود شده تر نحيف و تر ضعيف خيلى نشستم کنارش

 هب دوخت و کرد باز چشاشو ، تخت روى باشه افتاده شكلى این بود قوى هميشه که قدرتمندى

 گرفت روشو خجالت با سردم نگاه

 هزادب و مامان و تو فقط که حقيقتى بشنوم حقيقتو اومدم بكشى خجالت اینجا نيومدم ، بابا _

 ميدونستين
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 لرزید هاش شونه

 ببخش منو پسرم ببخش منو _

 ومر به و کرد خشک سرفه تا چند شه برطرف هام سردرگمى همه بودم منتظر بگه تا کردم سكوت

 . بودم مادر هاى سرفه بياد فقط من....  من و زد لبخند

 از نامه هی رسيد دستم به نامه یه که ميرسيدم کارام به و بودم نشسته دفترم تو بود سالت شش _

 طرف

 داد ادامه منتظر و آرومم دید وقتى کرد نگام

 که اشهب کسى با نميخواد بود نوشته متنفره ازم بود نوشته توش خوندمش ، مادرت تمنا طرف از _

 نميكنه رحم خودشم مردم به حتى و داره حيوانى خوى

 کرد ممتد سرفه تا چند

 دیگه زن طرف هام دختربازى اون همه با بخاطرش که اونقدر داشتم دوست خيلى رو تمنا من _

 يفتهب زنى دست زیر نزارم کنم مراقبت پسرش تنها از که بود این تمنا خواهش اخرین نرفتم اى

 تورو ىخيل ریحانه شد ریحانه جلب نظرم تمنا مرگ از بعد یكسال دار و گير این تو کنه اذیتش که

 رو ریحانه پوشوندم عمل جامع تمنا خواسته اخرین به پس ميرفت در برات نفسش داشت دوست

 دیدتح و زور هزار با باالخره نميشد راضى اصال و بود شقى کله دختر کنه ازدواج باهام کردم مجبور

 اومد بدنيا بهزاد و کرد ازدواج باهام کنم راضيش تونستم

 بالشت روى عميقى نفس با سرشو کشيد سر تختشو کنار آب ليوان و شد نيمخيز کرد سرفه بيشتر

 چكيد اش افتاده گود به چشماى گوشه از اشكى قطره گذاشت

 تدوس که مردى مثه منو هيچوقت اونم باشم داشته دوستش تمنا مثه نتونستم هيچوقت اما _

 ىزن هر با نبود مهم اصال من براى این البته نداشت دوست کنه ازدواج باهاش ميخواست و داشت

 دیگه یكى طرف ميرفتم ميشدم خسته ازش وقتى و ميریختم هم رو ميخواستم که

 ميزد غلط وقتا همون تو داشت انگار کرد سكوت ثانيه چند

 شدم آشنا زن یه با اینكه تا _

 کرد نگام
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 روشن آبى چشماى و طالیى بلوند موهاى با روسى زن یه _

 دوخت سقف به نگاهشو گرفت دوباره نفسم

 عصبانى آزمایش یه با اومد بعد یكسال نشد ازش خبرى یكسال بعد بودم باهاش وقتى چند _

 رفت اونم باشه من مال اش بچه نشد باورم کردم ردش و شدم

 کرد سرفه

 وشنر آبى چشاى و طالیى بلوند مو دختر یه با آمریكا تو مهمونى یه تو دیدمش بعد سال دوازده _

 و فسن که اميرسام تو مخصوصا ميگه همه به چيو همه و ميره نكنم قبول اگه منه دختر گفت بهم

 ىخبر ازش سالى چند هم وقتى ایران برگشتم و نگرفتم جدى زیاد لحظه اون بودى من سوگلى

 مو زن همون مليسا مورد در ناراحت و عصبى خونه اومد روز یه بهزاد اینكه تا شدم بيخيالش نشد

 تحدید هی فقط این گفت و زد زنگ بهم مليسا که گفته اینارو بهش کى کردم تعجب پرسيد بلوند

 ! ميفهمه بزرگت پسر بعد دفعه بود

 بالشت به کوبيد سرشو

 از تر لجباز اونم کردم بيرون خودش خونه از پسرمو کردم طردش خونه از بگه تو به ترسيدم _

 نبهس سوراخ هر از آمریكا رفتم ناراحتى و نفرت زور از برنگشت و رفت بياد دوباره که بود حرفا اون

 کردم پيدا رو مليسا بود اى

 شد کشيده آتش به نگاهم خاکستر تو سبزش چشاى کرد نگام

 کردم جدا تنش از سرشو رزالين دخترش چشاى جلوى کشتم رو مليسا من کشتمش _

 کرد هق هق

 به دلم که شد چم نميدونم لحظه اون بچه و بود معصوم نكشتم اما بكشم ميخواستم دخترشم و _

 رومب اما ميدونست ریحانه بود شده تموم چيز همه من براى ایران برگشتم و نكشتمش اومد رحم

 نبود مهم براش نياورد

 ناليد
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 باز دگيمزن به سر دوباره کمرنگ آبى چشاى با طالیى بلوند مو دختر یه اینكه تا گذشت و گذشت _

 زا نامحسوس نگم کسى به ميخواستم بود شده دیر خيلى که فهميدم وقتى اما کردم شک کرد

 ! کرده ازدواج پسرم با که منه دختر اون آره دیدم و گرفتم خون رزالين

 شد تر شدید هقش هق

 گفت چيو همه و نوشت نامه هم بهزاد به کرد فرار و فهميد اما چجورى نميدونم فهميد رزالين _

 رفت هاش تيكه و شكست و شد خم بزرگى اون به ننگ بار زیر کرد خودکشى لحظه همون بهزاد

 ریحانه منو وجود تو

 مال گونه چال اون!  بلوند موهاى و آبى چشم دختر بودم شده مسخ....  من اما کرد گریه تر بلند

 ! بود بهزاد

 اومد الىبيخي با آیين شد باز در که گرفتم دیوار به دستمو ميرفت گيج سرم ایستادم در روى روبه

 نگاهش جنس چرخيد طرفم به سرش سرعت با که زمين روى زدم زانو بود ندیده منو هنوز بيرون

 کشيد و گرفت بازومو طرفم به دوید نگران شد عوض

 ؟ سام ؟ شده چت سام _

 

********************** 

 

 آیين

 

 گذاشت پيشونيش روى دستشو ساق بود خون قرمزى به چشاش مبل روى کشيد دراز

 نكن اینكارو من با خدا تورو سام _

 بزنى حرف شكلى این نمياد بهت اصال که آیين بشين اه _

 پوف

 بهش زدم زل و زمين رو نشستم روش روبه مبل پایين
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 ؟ درسته فهميدى چيو همه _

 کرد اهنگ بهم چشماش همون با نشست و کرد مشتشون محكم لرزید انگشتاش فقط کرد سكوت

 نزنيم حرف موردش در ميشه _

 نطورهمي و خونه تو دویدن آزاليا با ترسا که دیدم شدم خفه در صداى با که بگم چيزى یه خواستم

 همين من حال خونه آوردمش که اولى روزاى ، سام نشسته خون به چشاى توى رو عذاب و نفرت

 سر االن که آزاليا طرف به لرزون قدمهاى با ميكشه عذاب بيشتر بود مشخص سام اما بود شكلى

 بلوندشو موهاى از اى تره زد زانو پاهاش کنار رفت ميكرد نگاهمون تعجب با و بود ایستاده جاش

 کرد نوازش و گرفت دستش توى

 ؟ ام زاده برادر یا ام زاده خواهر ؟ منى چيكاره تو _

 باال رفتن سرعت به ببره رو آزاليا کردم اشاره ترسا به شدم بلند عصبانيت با

 ؟ سام ميكنى دارى چيكار هست معلوم هيچ _

 پایين انداخت سرشو و کرد نگام مظلوم

 ؟ مرفت پيش رزالين با کجا تا من ميدونى هيچ لعنتى کنى درک نميتونى منو حال تو آیين _

 ودمب غمگين و ناراحت اون اندازه به اما کنم درک حالشو نميتونستم که بود معلوم کردم سكوت

 زدم زانو پاش کنار

 ؟ زندگيت به ميزنى آتيش دارى ميدونى هيچ کن فراموش هارو گذشته بردار دست سام _

 گفت ربط بى

 ؟ توئه پيش چرا آزاليا _

 هوا بود درختا وسط که آالچيقى تو بردمش شد همراه باهام و شد بلند تقال بدون گرفتم بازوشو

 مثه امس که بياره خنک آبميوه دادم دستور خدمتكار به ميومد حساب به قشنگى روز و بود آفتابى

 از بعد رفت و کرد نگاهمون تعجب با خدمتكاره خندیدم ميخواد داغ شير گفت تخسى با قبل

 مىک تعداد کم سن این تو بود افتاده چين دماغش بود شده خيره ميز به سام به کردم رو رفتنش
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 چشاى اینكه فرق بر بود جذاب قبل مثه هنوزم ميزد سفيدى به اش شقيقه کنار موهاى از

 بود غمگين و خاموش نميزد برق تخسى و شرارت از قبل مثه روشنش خاکسترى

 یه از ستمد به رسيد نامه یه که ميشدم نااميد داشتم کم کم گشتم دنبالت خيلى شدى گم وقتى _

 و يفنح موجود یه بود پرورشگاه صاحب که زنى و اونجا رفتم بود کرده احضارم فقط بود پرورشگاه

 اب من اسم فقط و کرده فرار آوردنش بدنيا از بعد مادرش گفت بهم گذاشت بغلم تو کوچولویى

 نمک بينى پيش من به بچه این دادن از رزالينو هدف نميدونستم لحظه اون دادن بهشون ادرسمو

 گرفت شكل دلم تو کوچولو این به نسبت عجيبى محبت اول همون از اما

 بود شده خشک گردنم کردم قالب بهم سرم پشت دستامو

 من گىوابست البته کرد پيدا من به نسبت شدیدى وابستگى و شد سالش سه بيام خودم به تا _

 نم گفت بهش کرد کمكم افسون ؟ چيكارشم بگم چى بهش بودم مونده وسط این بود بيشتر

 خدا پيش رفتن پيش سال چند پدرش و مادر و عموشم

 کشيدم عميقى نفس

 نپرسيد سؤاال این از دیگه و کرد باور بچه _

 شد بلند شدت به نياورد طاقت صندليش پشتى به ميكوبيد سرشو کردم نگاش

 رشي ليوان معطوف سام نگاه رفت عقب بودو اومده جلو که قدمى ترس با خدمتكار کارش این با

 وانلي نداشت رو به رنگ بيچاره خدمتكار طرفش دوید بود شده گذاشته سينى تو که شد داغى

 شد بلند خدمتكار صداى که برداشت شيرشو

 داغه آقا _

 ىتو گذاشتش و کشيد سر اخر تا ليوانو خدمتكار منو متعجب چشماى جلوى بهش توجه بدون

 دونب سام اما نداشتم ازش کمى دست خودمم!  بيفته پس بود مونده کم طفلک خدمتكاره سينى

 ! شد خارج ازش راحت و در طرف رفت و گرفت راهشو ما هردوى به توجه

 

************************* 
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 اميرسام

 

 رو خونه داشتم هنوز!  داشت خونه جایى عجب شدم پنهان خرابه دیوار پشت اش خونه روى روبه

 دبو بهم پشتش دیدمش عقب پریدم فرز شنيدم خشى خش یه صداى پشت از که ميزدم دید

 شدم نزدیک بهش نامحسوس پشت از بود زده زل بودم کرده کمين براش که اى خونه در به اونم

 شایانه دیدم تعجب کمال در گردوندم برش شد آروم و زد پا و دست کمى گرفتم محكم دهنشو

 بگم کى به ببينم تورو نخوام من اه _

 کرد مرتب یقشو

 هرى کن گم گورتو _

 دیوار روى کوبيدمش شدم عصبى

 ؟ ميرى رژه من مخ رو هى دارى مرض _

 دستام روى گذاشت دستشو بود ترسيده یكم فقط یكمى کرد سكوت

 مگه گفتم چى کله بى خب باشه _

 خونه در به زدم زل دوباره کردم ولش

 اخرمه اینم ندارم دادن دست از براى چيزى دیگه من _

 کردم نگاش

 زندگيت پى برى بهتره نميام بيرون زنده _

 رستد ایمو زنده توش که محلى اخرین داشتيم انگار ميكردیم نگاه خونه در به هردو ایستاد کنارم

 ميدیدیم

 نمياى بر کارا پس از تنهایى کایا باهاتم _

 نيست مهم برام ميدونم _

 کرد نگام طوالنى
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 کرد تحملت ميشد بهتر قبال شدى شكلى این چرا تو _

 کردم نگاش اخمو

 اللى نميگن نزنى حرف _

 خندید

 قدیميه این بگو جدید چيز یه _

 کردم نگاش خنثى

 ميكنم شمارى لحظه کن باور تيغت شيش صورت اون تو کنم خالى مشت یه چطوره _

 اومد که دخترى به تعجب با شد باز در که موندیم منتظر نيمساعتى ، نگفت چيزى و خندید ریز

 !؟ بودم دیده کجا اینو ميكردم نگاه بيرون

 دیدم اینو من _

 شد خيره بهش شایان

 ؟ دیدیش مطمئنى ندیدمش من _

 ریفىظ هاى شونه باشه بيست از کمتر ميخورد افتادم براه دختره طرف به بدم جوابشو اینكه بدون

 ان پرید رنگش طرفش ميرم خونسردى با که کرد نگام شوکه برگشت وجودم احساس با داشت

 کرد نگاه خونه در به محسوس

 ميره ات جنازه بخورى جم بگم باید خونه برى ميخواى اگه _

 بود کنارش که سنگى تخته رو نشست اميد نا

 دیدم خواب تو تورو کردم فكر من _

 نبود بد ميكردم فكر که هم اونقدرا برچيد ب*ل

 ؟ نميبنى خواب االن مطمئنى _

 ميشم بيدار زد بهم قبل دفعه که عموم سيلى با باز االن مطمئنم چرا _

 گفت تعجب با بود ایستاده کنارم که شایان
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 ؟ زدت _

 نيست جدیدى چيز ميزنه منو هميشه اون _

 گفتم اخمو

 ؟ چكارته بردیا _

 گفت تعجب با

 ؟ ميشناسينش کجا از شما!  عمومه خب _

 ! زاده برادر نه داشت دختر بردیا ميدونستم که جایى تا باال پرید ابروهام

 شدم نزدیک بهش

 ؟ کنه بغلت اردک این ميدى ترجيح یا مياى ما با خودت خانوم خوشكل خب _

 گفت ترسيده دختره زدم لبخند شنيدم شایانو غرش صداى

 ؟ ببرین منو ميخواین کجا _

 عالى جاى یه _

 شنيدم مردو یه بلند صداى بكنيم اى دیگه حرکت اینكه از قبل

 ؟ بخر نون برو نگفتم بهت مگه مينا ؟ خبره چه اونجا _

 افتاد پته تته به بود مينا اسمش که دختره

 ميرفتم...  مى داشتم عمو....  عم.....  ع _

 افتاد شایان منو به مرده نگاه

 ؟ چطوره حالت بردیا سالم _

 اشونباه شایان بيرون ریختن نفر پنج زد صدا هاشو نوچه حتما خونه تو برد سرشو پرید رنگش

 اهنگ بردیا به خبيث و مرموز عقب رفت قدم چند ترس با که بود مينا به نگاهم من و شد درگير

 زد داد ميزد موج نگاهش تو ترس کردم
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 بدو مينا _

 من قدمهاى به نسبت کوچولوش قدمهاى طرفش دویدم ميومد خوشم بازى این از خندیدم دوید

 وپاش مچ و شدم خم کنم بغلش نبود الزم بهش رسيدم!  من قدم یه ميشد قدمش سه بود هيچ

 بلند وسرش زدم زانو کنارش افتاد ناله و اه به و نشست زمين رو افتاد کله با و کشيد جيغ گرفتم

 رعتس به بردیا که دیدم خندیدم ریز پایين انداخت تندى سرشو افتاد بازم یقه به نگاش کرد

 هرچى دش کشيده باهام دویدم!  نبود وزنش بيشتر کيلو نيم گرفتم مينارو دست ما طرف ميدوید

 بر سشونپ از حتما نميدیدم شایانو دویدیم کمى بياره در چنگم از خودشو نميتونست ميكرد تقال

 دىتن بود شایان ماشين چيزى یه به خوردم سرعت به اورد خودم به منو مينا جيغ صداى نيومده

 دستاش رو افتاد بيهوش گيجگاهش تو زد مشت با و گرفت رو مينا دست شد پياده

 ماشين تو بزارش _

 با كيوی کردن حمله بهم آدماش از نفر دو شد کشيده پشت از ام یقه کنم کامل امو جمله نتونستم

 روى گذاشتم دستمو اومد دردم خيلى صورتم تو زد مشت یكى اون کردم بيهوش چرخشى لگد

 صورتم

 کنار برو نزن یا بكش بزن یا ؟ ميزنه اینجورى دشمنشو آدم دستت بشكنه _

 بين از شدم خم بجنگم باهاش نميتونستم بود خفن خيلى که هيكلش جلو اومد و کرد غرش

 جترگي که صورتش تو زدم مشت عقب برگشت گيجى با ایستادم سرش پشت و شدم رد پاهاش

 هک کشيدم کنار خودمو کرد حمله طرفم به بود دستش تو که چاقویى با کرد جمع خودشو اما شد

 فتادا و زد نعره پاهاش بين زدم لگد شدم عصبانى بيشتر اومد دردم پهلوم تو شد کشيده محكم

 سرعت به و نشستم شایان ماشين طرف دویدم ول و شل و کردم استفاده موقعيت از زمين روى

 بود شده زخمى بازوش که دیدمش تازه افتاد براه

 بيارى ماشين رسيده مغزت به شدم اميدوار بهت خوبه _

 کل بود رفته ازم خون خيلى بودم بدتر خودم اما داشت ضعف نگفت چيزى و کرد نگام عصبى

 بزس سوسكا خون عين هم ما خون ميشد چى داره ما خون که رنگيه اینم اه بود شده قرمز صندلى

 ! نشه هول آدم تا بود

 زدم صورتش جلوى بشكنى روش روبه نشستم
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 ميومد بهوش باید االن تا _

 اومد حموم تو از شایان صداى

 داریم نياز بهش امشب بيار بهوشش جورى یه آره _

 گفتم تعجب با

 ؟ داریم نياز بهش امشب چى یعنى _

 گفت و زد لبخند مرموز بيرون اومد سرش روى حوله با

  بياد در خجالتش از ميخواد جبارخان _

 کردم نگاش درمونده

 ؟ بياد در خجالتش از ميخواد چى یعنى _

 شد بازوش روى باند بستن مشغول مبل روى نشست

 بردیا با داره حساب خرده چه تو منو به _

 کردم مينا خواب در غرق صورت به نگاهى

 مرتيكه اون به بدم دستى دستى مردمو ناموس که نشدم عوضى اونقدر _

 شد نگران کم کم کرد بلند سرشو تعجب با

 ميكشدت دیونه نيفت در جبارخان با کایا _

 کردم نگاش

 بدبخت بميرم خداته از که تو _

 دبو تر دلرحم جبارخان آدماى بقيه به نسبت شایان بود که هرچى نگفت چيزى اما کرد غرشى

 ! نيستم خواهرش مرگ مقصر من بود نكرده قبول هنوزم گرچه

******************** 
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 اشبر دلم نشست بهزاد اسم روى رفت فكرم هام زانو روى گذاشتم دستامو و خاکها روى نشستم

 ذهنم باراین رفتم پيش خيلى منم چون ميكنم درکت حدودى تا گرچه من طفلكى برادر اخ بود کباب

 تمنا..... مادرم.....  نه ریحانه انداخت مادرم یاد منو نگاهش اخرین نشست بابام روى و چرخيد

 ميگرفتم تمنا از که خالصى و مادرانه محبت اون اما نزاشت کم محبت از برام ریحانه گرچه

 ميكرد فرق جنسش

 پوف

 بياد چيزو هيچ که طورى برگرده عقب به زندگى کاش ميخواست دلم شدم خيره ها دست دور به

 و روم روبه بابام بشينم غذاخورى ميز همون روى دوباره دقيقه یک فقط دقيقه یک براى و نيارم

 بابا وقتى و ميدیدم بهزادو شيطنتاى ميل کمال با ، بشينن راستش و چپ هم ریحانه خاله و بهزاد

 ! نميكردم اعتراض و ميپدیرفتم من گردن مينداخت ميشد عصبانى

 اهع

 محالى آرزوى عجب

 ! من خواهر تو دست از فام تو دست از

******************** 

 (آتشفام) رزالين

 اینبار هش پيداش دوباره سام ميترسيدم اینبار نبود آیين از ترسم ایستادم ترس با آیين روى روبه

 ادد دستم آبو ليوان و شد خم آیين بده نجاتم و بياد نتونه نگهبانى روز اون مثه دیگه شاید

 قنده آب بخور این از بيا دختر ندارى رو به رنگ _

 نشست روم روبه کردم لبى زیر تشكر و گرفتم ليوانو

 ؟ من به سپردى رو آزاليا چرا _

 دوختم بهش امو کرده پف چشاى

 نرسيد ذهنم به اى دیگه کس _

 ؟ چى خودت _
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 چيککو تلنگر یه با که بودم شده مظلوم و ضعيف اونقدر لرزید هام شونه و گرفت ام گریه دوباره

 ميریخت اشكام

 نباشم زنده ميخواستم چون _

 ؟ خب _

 چشام روى کشيدم محكم دستمو

 بودم کما تو ماه سه دادن نجاتم _

 شد گرد چشاش

 ؟ خودت با کردى چيكار _

 کردم تصادف شدم ماشين سوار و خوردم قرص _

 گرفت جلوم رو کاغذى دستمال جعبه و شد بلند کشيدم باال صدا و سر با بينيمو

 خانوم موفو نكردى خراب رو جا همه تا کن پاک دماغتو این با بيا _

 برداشتم برگ یه زدم محوى لبخند

 بودى متنفر من از تو _

 سرجاش نشست

 بودم ميگى خودتم _

 ؟! شد عوض نظرت که شد چى خب _

 گفت و پشتى به داد تكيه

 ميكردم همينكارو بودم تو جاى منم کردم فكر و تو جاى گذاشتم خودمو _

 زدم اى دیگه تلخ لبخند

 نميدونستى تو رزا نكن اذیت خودتو _

 نداد نشونم بابامو عكس هيچوقت چرا یا مرده اون دنبال هميشه مامان چرا ميكردم شک باید _
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 ؟ ببينى دخترتو نميخواى راستى ، گذشته اینا همه _

 که مشد بلند بود شده خشک دهنم باال طبقه رفت و شد بلند آرامش با که کردم نگاش وحشت با

 هيكلمو نترلک نتونستم اینبار کشيدم باال بيشترى آرامش با خودمو و نشستم دوباره رفت گيج سرم

  دنمب تو رفتن ها شيشه کردم حس فقط جلوم اى شيشه ميز روى کردم سقوط بگيرم دستم تو

 يچىه بازم کردم دقت بيشتر نبود آشنا اصال برم و دور کردم باز چشامو درد و سرگيجه احساس با

 و زخمى مبدن جاهاى بيشتر شدم کنده تخت از و گرفتم سرم به دستمو جام تو نشستم نيومد یادم

 هک همونطور ، اى شيشه ميز تو رفتم و بودم آیين خونه من بار اخرین ، اومد یادم بود خورده چسب

 ىصندل کردم نگاه برمو و دور نداشتم رفتن راه نأى دیگه شدم خارج اتاق از بود سرم روى دستم

 نبالد ميگردم بعد و ميشينم اى دقيقه چند نبود بد زیادم نشستن براى پذیرایى بزرگ ميز هاى

 . نكرده پيدام زخمى شير اون دوباره تا شم جيم اینجا از تر زود هرچه باید کيفم

 عميقى نفس صداى که کشيدم عميقى نفس بود ميز روى که دستام روى گذاشتم سرمو و نشستم

 ! شنيدم هم

 زرگب تابلوى روى روبه که مردى دیدن با کردم نگاه دقت با برمو و دور کردم بلند سرعت به سرمو

 . اومد بند نفسم بود ایستاده نقاشى

 ! بود سام اون من خداى

 کرده البق بهم پشت از دستاشو بود پوشيده مشكى لى شلوار با مشكى پيراهن لرزید پام و دست

 پر اما ورزیده هاى شونه فقط من و بود من به پشتش ، بود گير چشم و جذاب هميشه مثل بود

 ! ندیدمش اول از چرا گرفت بيشتر نفسم ميدیدم دردشو

 وپت و نرم چيز یه احساس با که برداشتم قدمى بود نشده ام متوجه هنوز شدم بلند محسوس نا

 به محواس پيچيد توش شدیدى درد افتاد چپم پاى مچ روى وزنم تمام کشيدم جيغ پام زیر مانند

 ميكرد گاهن بودم نشسته من که جایى به و بود برگشته االن که بود سام روى ترسانم نگاه نبود درد

 !نميدید صورتمو و بودم ميز پشت کردم شكر خدارو

 آیين سکال سر که روزى اون مثل بود شده بيشتر پام درد گرفت بيشتر نفسم برداشت قدم وقتى

 ! شدم آماده مرگم براى و شمردم قدمهاشو بود شكلى همون دردش افتادم
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 ودکب پاى به نميكرد نگاه من به اون!  اون و بود غمگينش چشماى تو من نگاه ایستاد روم روبه

 لرزید تنم جلو اومد بود زده زل شدم

 ميدویى اینجورى که کردن دنبالت مگه ؟ پات با کردى چيكار اخ اخ اخ _

 ! نميكرد نگاه منو هنوز که بود صورتش روى ام زده یخ نگاه پام کنار نشست

 رفته در کنم فكر _

 تو آبى بطرى شد وارد بود من روى روبه که سالن در از آیين کرد نظر بهم خدا که بود اینجا

 شوکه و بيرون ریخت بود دهنش تو آب هرچى افتاد تا دو ما به نگاهش تا ميخورد و بود دستش

 ! کرد نگاهمون

 کشيد داد آیين که کرد بلند یكمى سرشو خورد سر سام روى نگاهم

 نه سام _

 رفت غره چشم آیين به و برگشت کنه نگاه من به اینكه جاى

 ریخت سرم موهاى نصف مانندت غول صداى این با مرض _

 انداختم بغلش تو خودمو شدت به گرفت بازومو کشيد کنار سامو و دوید توجه بدون

 دیده صدمه خورده یه پات نشده چيزى باش آروم _

 نمت زده زل بهمون که بدم تشخيص اميرسامو زده بهت قيافه ميتونستم هم آیين شونه روى از

 گفت اميرسام روبه و داد فشارم بيشتر آیين لرزید

 ميام االن منم آزاليا اتاق تو برو تو _

 شد نفرت از پر صداش

 نميرم زنيكه اون دختر اتاق به من _

 بياره زبون به اسممو نداد زحمت خودش به حتى ریخت اشكام

 روت بریزم خاک بيام من تا گورى یه تو بنداز خودتو خب _
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 هم آیين شد خم هام زانو در شدن بسته تا شمردم قدمهاشو متعاقبش شنيدم پوزخندشو صداى

 گرفتيم نفس ثانيه چند نشستيم هردو شد کشيده زمين روبه باهام

 ؟ ترسيدى _

 انداخت سرشو که دید چى نگاهم تو نميدونم کردم نگاش و دادم تكون مثبت نشونه به سرمو

 پایين

 شده ترسناک واقعا سام نيست بعيد _

 چيز که استخون این درد ميكرد حمل بزرگترى درداى قلبم بودم کرده فراموش کل به پامو درد

 ! نيست

******************** 

 اميرسام

 وىت دودشو و زدم بهش طوالنى و بلند پک کردم روشن سيگارمو باغ روى روبه بالكن تو ایستادم

 طرف برگشتم زد بهم تمرکزمو در صداى که کردم نگاه دقت با برمو و دور کردم رها زده نم هواى

 طرفم ميومد داشت متفكر قيافه یه با که آیين

 ؟ کلک باختى دلو _

 کرد نگام گيج

 ؟ هان _

 ! بود حال سر کامال دیدمش که صبح شد اینجورى چرا این کردم نگاش مشكوک

 ؟ بود کى دختره اون ؟ گيجى به ميزنى خودتو یا گيجى ؟ پوفيوز چته تو _

 گفت و برگشت زدم زل بهش و شد گرد چشام ميداد که بویى احساس با ایستاد کنارم اومد

 ؟! چيه _

 گفت کالفه که ميكردم نگاش همونطور

 ندارم سنگينو نگاه حوصله بردار من روى از توپو دوتا اون اه _
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 شال یه اینكه فرق بر بود پوشيده مشكى من مثه اونم زد پک و قاپيد دستم از سيگارمو تر کالفه

 . شدم خيره باغ تو اى نقطه به اون مثه و کردم سكوت بود انداخته سفيد و مشكى گردن

 ميرم دارم من آیين _

 ميومد آشپزخونه تو از صداش

 ميام االن وایستا _

 ششناسي وقت اوضاع این با موندم بعد ساعت دو ميشد آیين االنِ گرفتم ضرب زمين رو عصبى

 گفت و کرد پام آویزون خودشو طرفم دوید آزاليا که ميخوردم حرص داشتم هنوز ؟ رفت کجا

 لفته سل ام حوصله من دایى _

 گفتم تعجب با

 ؟ دایى _

 منى دایى شما گپته آئين عمو اهوم _

 کردم اخم

 کرده غلط آیين عمو _

 ، تاداف گریه به و شد زخمى زمين روى افتاد زانو با و داد دست از کنترلشو که کشيدم کنار خودمو

 ارشکن کنه دور من از اینو نبود هيچكس کردم نگاه برمو دور و کشيدم موهام بين دستى عصبى

 کرد خطور ذهنم به لحظه یه ميكرد گریه مظلومانه بود اشک از پر روشنش آبى چشاى زدم زانو

 طفل این سر هارو کوزه کاسه چرا من بود مادرش مال بود که هرچى داشت گناهى چه بچه این

 ! ميشكنم ساله سه معصوم

 روى عميقى ه*س*و*ب و شدم خم بود زانوش روى کوچيكى خراش زدم کنار کوچولوشو دستاى

 رکتح و زانو شدن زخمى بود آشنا صحنه این شد اشكى چشام بار اولين براى کاشتم زانوش سر

 اب کردم نگاه بود اومده بند اش گریه که آزاليا به ، رزالين زانوى سر روى بود ه*س*و*ب که من

 و ردمب دست ميشد کشيده زمين روى بلندش طالیى موهاى ميكرد نگام اش کودکانه مظلوم نگاه

 فرستادم گوشش پشت موهاشو از اى تره
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 ؟ پارک بریم ميخواى _

 داد تكون مثبت نشونه به سرشو

 اهوم _

 بلند و گرفت کردم دراز جلوش انگشتمو زدم بخش آرامش لبخند یه سالها از بعد زدم لبخند

 کشيدم دست دوباره زانوشو سر شدیم

 ؟ دارى درد _

 نع _

 ؟ بریم خوبه _

 دایى آله _

 استخونام حتى شدم حل توشون کامال که مذاب مواد هاى دانه از پر شد عذاب از پر دوباره وجودم

 . افتاد ولز و جلز به

 افتاد ياآزال منو به نگاهش تا کند شكمش از دل آقا باالخره ساعت دو از بعد بياد آیين شدیم منتظر

 بياره در شاخ بود نزدیک

 سنگينه بدجور که بردار توپو دوتا اون تو حاال آهاى _

 گفتم آزاليا به و شدم خم داد خوشحالى به جاشو بهت شد عوض صورتش ثانيه از کسرى در

 ميام االن منم ماشين تو برو ميشه باز این با ماشينه سویچ این بيا _

 بيرون دوید و گرفت سویچو خندید کودکانه

 ؟ شدى عاشقش هم تو _

 زدم لبخند

 نداره گناهى _
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 مطرف برگشت و ایستاد احساسش با که گرفتم گردنشو شال گوشه شد رد کنارم از و خندید

 توش عميقى نفس دماغم کنار بردم شالو بود نگاهش به نگاهم که همونطور خبيث و مرموز

 گفتم اش زده بهت چشاى به رو کشيدم

 رزاست عطر این _

 بویيدم سينشو قفسه و شدم نزدیک بهش

 رزاست بوى اینم _

 کشيد شالشو و زد پس دستمو شد عوض صورتش

 ؟! بگى چرت وایستادى اینجا ساعت دو _

 گفتم پرویى با

 اینجا آوردى رو دختره اون بفهمم اگه بحالت واى آیين _

 .... ببينم صورتشو ميخواستم که آیين نعره.... پاش.....  دختر جيغ....  اومد یادم چيزى یه یهو

 گفتم بدجنس

 !؟ بود رزا بود رفته در پاش که دخترى همون نكنه _

 کرد حفظ اشو روحيه اما پرید رنگش

 دختر اون خب....  هم دختر اون نبود اینجا رزایى _

 ؟ ميداد رو رزا ناب عطر بوى که بود کى _

 تو آورد سرشو و کرد باز درو داد نجاتش آزاليا

 ؟ نمياى دایى _

 دایيشم من گفته بهش قصدا عوضى زد درآرى حرص لبخند که زدم زل آیين به اخمو

 بریم _

 گفتم و زدم تنه بود کرده پيدا عمق لبخندش حاال که آیين به
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 ملخک جستى اینبار ميرسم بعدا حسابتو _

 وروره دمش خونه وارد بود کرده ام کالفه سنگين پالستيكاى و بادکنكا خونه تو رفت جيغ با آزاليا

 صندلى ناولي روى انداختم خودمو خستگى با ميخورد بستنيشو و آیين پاهاى روى بود نشسته جادو

 بچه این جونوریه عجب مردم اخ _

 گفت و نشست روم روبه بود خوابش وقت انگار افسون به سپرد رو آزاليا و خندید آیين

 ردارب دست نزنه آتيش یكى یكى سرتو موهاى تمام تا لباس خرید نرفتى باهاش هنوز..  سالم _

 نيست

 دادم تكون حالى بى با دستمو

 گرفت نفسم برم جایى زره فوالد مادر این با عمرا دیگه من اخ _

 فتمگ همونطورى کنم حس ميتونستم هم پلكام پشت از نگاهشو سنگينى کرد نگام و خندید

 ؟! چيه _

 کرد جمع خودشو اما بود شده پاچه دست کردم نگاش

 بگم چيزى یه ميخوام خب سام _

 گفتم و گذاشتم دوباره سرمو

 ميدونم بگم باید ات خونه آوردى رو رزالين بگى ميخواى اگه _

 بود تر نزدیک اش زده بهت صداى

 ؟ کجا از اخه ؟ چى _

 بود شده نزدیک بهم مبل چند کردم نگاش

 رزالينه مال فقط عطر بوى اون _

 گفت سرعت به که شدم بلند پایين انداخت سرشو

 ؟ نميدى حق بهش چرا ؟ نميبخشيش چرا _
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 طرفش برگشتم

 ؟ بودى تشنه خونش به هميشه که تو ؟ شد چى _

 زد لبخند

 کارى یه ميخواد واقعا اون ميكردم حس اما نداشتم خبر قصدش از قبال خوبيم شناس آدم من _

 داده کاراشو همه تقاص نداره برات خطرى دیگه اون ست خنثى بهش کامال حسم االن اما بكنه

 بگيره انتقام بود حقش گرچه

 ! شه سبز شاخ تا دو سرم روى بود مونده کم

 گرفتم ازش نگاه گوشيم زنگ با

 الو _

 عقاب خونه بيا کایا _

 مشكوک آیين که دادم فحش شایان به ب*ل زیر و کردم نگاه گوشى به عصبى کرد قطع تق

 پرسيد

 ؟ بود کى _

 گفت که کردم نگاش خنثى

 ؟ سال چهار اون نبود کم ؟ خالف کار پى برى باز ميخواى نگو بابا خب خيلى _

 بردم فرو جيبم تو گوشيم با دستمو

 کاره آخرین _

 سام نياد سرت بالیى _

 لمد شدم خارج در از و نكردم بهش توجهى کرد نگام نگرانتر که زدم تلخى لبخند نگرانيش به

 شه تموم زندگى این ميخواست

******************** 
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 مهم که من براى کشيد عقب خودشو کمى خجالت با بغلم تو افتاد که کشيدم گرفتم رو مينا دست

 نبود

 جا یه وایستا نكن وورجه ورجه اینقدر _

 گفت درازى زبون با

 ببينم کيو ببينم تورو نخوام من _

 گفتم تخس

 منو _

 به وهرد در صداى با که شدم خيره رنگش پر ميشى چشاى تو کوچيكى لبخند با کرد نگام اخمو

 ميكرد دورى ازم هى که اول دفعات برخالف کرد تهى قالب جبارخان دیدن با مينا اومدیم خودمون

 خندید بلند جبارخان!  کردم نگاش تعجب با بازوم به چسبيد یهو

 شدم ناراحت خيلى رفتى در دستم از که بارى اخرین گشتم دنبالت چقدر عزیز ميناى اوه _

 گفت جبارخان که چسبيد بهم بيشتر

 کنين اش آماده و اتاق تو ببرینش _

 گفت و زد جيغ که کشيدن مينارو دستاى و اومدن قلچماق نفر دو

 خدا تورو بده نجاتم خدا تورو ننننه _

 مکرد نگاش زد تنه بهم یكى نكرد پيدا من از بهتر ؟ چشه این ميكردم نگاش تعجب با هنوزم

 گفت گوشم دم بود شایان

 بيفته اینا دست مردم ناموس نميذارى ميزدى دم که تو ؟ چيشد _

 گفتم خونسردى با

 ؟ چرا ميدونى اره _

 گفت کنجكاو

 ؟ چرا _
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 بشناسم فضولمو ميخواستم چون _

 کرد نگام اخمو

 سنگى آخرش کنن راستت و چپ _

 شه ملتفت همين ميخواستم فهميدى که خوبه _

 کرد نگام عصبى

 وقت یه نيارى کم _

 ؟ ميندازى تيكه من به چرا آوردى کم _

 انجبارخ روى نگاهم!  من پر و بال به ميپيچه هى که نداره که مرض خودشه تقصير نگفت چيزى

 ام شونه به زد لبخند با شد نزدیک که بود

 ميشى من آدم واقعا دارى افرین کایا افرین _

 گفتم پرویى با

 نبينمت دیگه اميدوارم کردم برات که کاریه اخرین این _

 زد قهقهه

 ميدى نشونش منم به نسبت حتى که جراتى ميكنه تو جذب منو جراتت سام ميدونى _

 شکنف ميخواست دلم هميشه که شایان برخالف نداشتم بهشو دادن جواب حوصله کردم سكوت

 بيرون کشيد فكر از منو جيغ صداى!  کنم

 نميپوشممممممممم رو لباسا این من.....  نننکننن ولم.....  نميخواااااااااااام _

 کور دید نقطه گوشه یه و دویدم آنى تصميم یک در چرخيدم خودم دور هول بود مينا صداى

 زدم تماسو دکمه ترس بدون کردم ایست محبى سرگرد اسم روى و آوردم در گوشيمو ایستادم

 داد جواب متعجبى صداى با که خورد بوق سه

 ؟ تویى سام سالم _

 مياد صداها ؟ خبره چه اونجا خوبه حالتون عمه سالم _
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 ميده گوش داره دقت با ميداد نشون سكوتش و افتاد هزاریش دو

 اون و نكنه شک کسى کن سعى تو ميرسن ما نيروهاى االن شدى یابى رد فهميدم فهميدم _

 نكنه فرار جبارخان

 خداحافظ خونتون ميام من باشين منتظر راحت خيالتون شما عمه چشم _

 ! بودم متعجب خودم از!  بزنه صدمه مينا به و برسن دیر بودم مضطرب کردیم قطع

******************** 

 محبى سرگرد

 بودن اى سنبه سوراخ هيچ بودن کرده محاصره جارو همه نيروهام پایين پریدم ماشين از سرعت به

 ندچ با که داخل بره پشتى در از تر جلو دادم دستور حسن به باشنش گذاشته خالى من آدماى که

 يمداشت فاصله در با قدم چند هنوز بيان باهام کردم اشاره دیگه هاى بچه به رفت تيرانداز تک تا

 وت ریختن همه پليسا کردم باز پام با درو ندادم مجال پيچيد جا همه گلوله شليک صداى یهو که

 رمدىس شایان روى نگاهم بره در چنگم از نميتونست کسى ميشد شليک گلوله طرف هر از خونه

 گاهشن کردم شليک بهش کشت تارو سه تقریبا ميكرد شليک نيروهام به چابک و فرز شد قفل

 . تونال از یكى تو رفت و دزدید سرشو نداشت فرصت زیاد اما شد آشنا نگاهش خورد سر من روى

 به دلم رمشبگي ميتونستم اما بود من از تر تند دویدم دنبالش چابک و فرز بود بعيد سنم از اینكه با

 رسيدیم نحس منو پيچيد یكيش تو اینكه تا کردیم رد تونل تا چند ميدوید کنارم بود خوش حسنم

 به شتموم عصبانيت با بود بست بن بدتر که!  بود کوتاه کوچه یه نبود تونل تعجب کمال در اما به

 کوبيدم دیوار

 کردیم اشتباه لعنتى _

 قربان نكنم فكر _

 بود قدم جاى طرفش رفتم تعجب با روش کشيد دست و ایستاد دیوارى کنار حسن طرف برگشتم

 ؟ بود پریده دیوار از اون یعنى

 برو ميگيرم قالب بيا حسن _

 کردم صرافى روبه ميومد بيداد و داد صداى باال پرید جهش یه با و دستام روى گذاشت پاشو
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 ؟ اونور بریم کنى پيدا راهى یه ميتونى _

 گفت و کرد نگاه برشو و دور یكم

 باشم بلد رو کوچه این پشت کنم فكر _

 بودن هشد درگير هم با که نفر چند به رسيدیم دیگه تونل چند کردن رد از بعد دویدم دنبالش دوید

 رارف به پا منم دید تا شایان طرفشون دویدم شایان همينطور و دادم تشخيص حسنو بينشون

 حسن نداشت کنترل ماشين به خورد محكم داد هولش و پرید بود تر فرز حسن اما گذاشت

 بشل گوشه شد من روى در رو کرد بلندش وقتى بست سرعت به دستاشو و پشتش رو نشست

 بود زخمى

 ؟ کجاست سام _

 بودم برخ منتظر ایستادم حسن کنار ماشين تو ببرتش کردم اشاره صرافى به نگفت چيزى و غرید

 ازهت نفسى حسن نبود بودیم مدیون بهش جبارخانو خونه کردن پيدا که همونى اميرسام از خبرى

 گفت و کرد

 نيست جبارخان از اثرى قربان _

 گفتم عصبانيت با

 ؟!. اومدیم اشتباه رو خونه چى یعنى _

 مگ هم کایا پسر اون باشن داشته دیگه مخفى راه یه ميزنم حدس دیدمش من چون نكنم فكر _

 شده

 گرانن بيشتر ميكردم شک خودم گى عرضه بى به کم کم داشتم گرفتم ضرب زمين روى عصبى

 ؟ دشبكش اگه شده بكار دست برسيم اینكه از زودتر که فهميده جبارخان اون حتما بودم اميرسام

!! 

 وزگارمونر از دمار آیين خرابش کله رفيق اون ببينه آسيبى کوچكترین زدم زمين به محكمتر پامو

 ! مياورد در

******************* 
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 آیين

 داشتم نگه گوشم کنار سختى به رو گوشى کردم بغل رو آزاليا

 ؟ شماست دست سام گوشى چرا اصال ؟ چيه منظورتون _

 بود شرمنده محبى سرگرد صداى

 بود حرفا اون از زرنگتر جبارخان اما فرهمند آقاى کردیم سعيمونو ما _

 ودب سرد خورده یه هوا بالكن تو رفتم ميكرد نگام تعجب با که افسون بغل دادم رو آزاليا عصبى

 برش مبه سالم و صحيح اما شه باز شما عمليات تو سام پاى بود قرار نيست حاليم چيزا این من _

 وضعشه چه این گردونين

 ميكنيم پيداش ميدم قول اما نبود ساخته ما دست از کارى _

 . تو دست از سام تو دست از دادم ماساژ گردنمو و کشيدم موهام بين دستى عصبى

 گفت نگرانى با که قاپيدم ترسا دست از سویچو و پوشيدم کتمو

 شده قرمز خيلى چشاتون ؟ نيست خوب حالتون عمو _

 زدم بهش لبخندى

 بودم خواب کم خورده یه دیشب عموت نفس خوبم _

 از يشهميشگ عادت طبق شد نزدیک بهم نمكش با پشتى کيف با آزاليا نگفت چيزى و زد لبخند

 داخ بود نكبت سام اون پيش فكرم! ؟ االن اما بودم حرکتش این عاشق هميشه شد آویزون پاهام

 هدکودکشم ماشين طرف رفتيم هم با و گرفتم کيفشو ، افتادم زندگى از که پسر کنه چيكارت بگم

 پيرزن یه که بودیم راه هاى نصفه ، بود سخت زیادى آزاليا کوچيک پاهاى براى اما نبود دور زیاد

 گفتم و شدم پياده ماشين کاپوت به زد خودشو گرفتم ترمز تندى ماشين جلوى دوید

 ؟ خوبه حالتون خانوم _

 گفت دستپاچه همونطور

 ميميره داره دخترم دخترم کنين کمكم خدا تورو _
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 گفتم وحشت با

 ؟ کجاست _

 بياین من با اونجا _

 يخواستم دلم بود شده مچاله صندليش تو ترسيده معصوم طفل بمونه ماشين تو گفتم آزاليا به

 مرد تا دو هب رسيدیم و کردیم رد کوچه یه کشيد و گرفت بازومو پيرزنه نتونستم اما کنم بغلش برم

 گفتم تعجب با

 ؟ دخترت کو _

 به لحهاس با هم دیگه یكى اون گرفتش خوشحالى با که پيرزنه طرف انداخت بسته یه مردا از یكى

 شد نزدیک من

 ميبریمت صورت هر در ببرمت مالين خونين یا مياى ما با _

 گفتم وحشت با

 ؟ کردین چيكار دخترم با _

 وىر دستمال یه یكى اون گرفت دستامو پشت از یكى کردن حمله بهم دوتایى که بدوم خواستم

 و شيدمک عميقى نفس ناخودآگاه کتفم رو زد که مشتى با اما نكشم نفس کردم سعى گذاشت دهنم

 . نكردم حس چيزى دیگه

******************** 

 اميرسام

 شدم گيج کل به ، سرم تو زد محكم خيلى عوضى فرهاد کردم باز چشامو سرم درد احساس با

 شده هبست پشت از دستام شدم بسته زنجير با فهميدم تعجب کمال در که دادم تكون کمى خودمو

 نگجيری صداى از غير صدایى دادم تكون خودمو بترسم بيشتر شد باعث تاریكى و رطوبت بود

 حس رفتگ درد بيشتر سرم شد اضافه بهش هم نامرتبم نفساى کم کم نميشنيدم زنجير جيرینگ

 زدم حرف آروم اینجاست هم دیگه یكى کردم

 ؟ الو ؟ هست کسى اینجا _
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 دختر یه صداى بعدم خش خش صداى

 بيهوشى به زدم خودمو باشه جبارخان اینكه ترس از ؟ شمایين عه _

 بود مينا صداى بود که اى دیگه هرچيز یا کمد یا دیوار به دادم تكيه سرمو

 نيست دستشویى از کمتر که اینجا ؟ ميشه جا یه تو با جایى همچين تو جبارخان کل عقل _

 بدم تشخيص هم تاریكى توى اخموشو قيافه ميتونستم

 ااینج از بهتر کجا بریزه منو خون ميخواد هميشه جبارخان که اونجایى از مهندس ميدونم خودم _

 سرم پشت گاه تكيه همون به کوبيدم سرمو

 شه باز دستام کن یكارى موضوع بيخيال ميگى تو هرچى باشه باشه _

 است بسته منم دستاى _

 ورن و در شدن باز غژژژ صدا بكنم دیگه حرکت اینكه از قبل دادم تكون خودمو بيشتر.......  پوف

 من از تربه حالش بود خونى دستاش بود شده بسته زنجير به اونم ببينم رو مينا شد باعث شدید

 تا هردو شناختم بودنو جبارخان افراد بهترین از که آسا و فرهاد سایه کردم نگاه در درگاه به نبود

 تا شد بلند ول و شل مينا کبود کامال و بودن شدن خفه آستانه در دستام ، کردن بازمون و اومدن

 گفت آشكارى عصبانيت با ميكنم نگاش دید

 نكن نگام ؟ چجوریه وضعم نميبينمى _

 شد گرد چشام

 اى تحفه خيلى که نه حاال _

 شدیم درازى راهرو وارد

 دراکوال بهترم تو از مسلما _

 کردم نگاش

 ؟ ملخ ميخوره دراکوال به کجام من _

 کرد نگام عصبى
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 نتونستم کنيم فرار باهم کنم بلندت زدم زور هرچى ماشين تو که اونجایى از _

 برگردوندم صورتمو

 ؟ خواستم ازت من مگه _

 ... باهام عوضى خان جبار اون نزاشتى و دادى نجات جونمو بار یه تو ولى خير نه _

 ؟ چى تو ميكشدم فوقش پسرم من فنچو ميكردى جبران بعدا _

 نشد منظورم متوجه

 ؟ هان _

 شونم به زد فرهاد کردم باز دهن تا اش گلوله چشاى اون تو بزنم مشت یه ميخواست دلم

 ميزنى حرف زیادى شو خفه _

 دستش رو کوبيدم ام شونه با

 دم بدم بهت گوشت یه ميكردى واق واق سگ عين من دست زیر دیروز همين نزن زر دیگه تو _

 ؟ آوردى در

 چيزى و کرد غرش بود آورده کم که فرهاد!  کردم نگاش تعجب با شنيدم رو مينا ریز خنده صداى

 طبق ودب نشسته سلطنتى صندلى روى تهش جبارخان که شدیم بزرگ سالن یه وارد باهم ، نگفت

 كوهش با کلمه یک در بود جبارخان دست زنجيراش و شده بسته زنجير با سياهش سگهاى معمول

 شنيدم رو مينا زده بهت صداى بود صفت سگ آدم یه که حيف اما بود

 واااو _

 کردم نگاش اخمو

 هستى فرارى ازش و ميكنى ناز هى چرا مياد خوشت ازش اینقدر که تو _

 دراکوال اومد خوشم گربه بچه اون از فقط من _

 به بيشتر هرچى ميكرد چيكار اینجا این کردم نگاه بود بغلش تو که مرسده گربه به تعجب با

  ميكردم تعجب بيشتر ميشدم نزدیک جبارخان



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرAva20️❤ |انتقام رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

215 

 

 قلبى كتهس یه ظرفيت بدنم بود شده بسته سالن گوشه صندلى روى بيهوش که دیدم آیينو وقتى

 زدم نعره بدونم اینكه بدون ميزد پا و دست مرد یه بغل تو گریه با آزاليا کنارش!  داشت رو

 کن ولش _

 گفتمي گریه با و بود شده دراز بهم رو کوچولوش دستاى زد پا و دست بيشتر شد من متوجه آزاليا

 نكنم اذیت لفتيم بازى شهل وقتى ميدم کول بلدال منو خدا تولو دایى _

 نهمچي داشت منو کينه پيش وقت خيلى از هم عوضى فرهاد این کردم تقال بيشتر سوخت دلم

 ردمک نگاه بهش نفرت با بزنم زانو کثيف سگ اون جلوى شدم مجبور که ميداد فشار هامو شونه

 گفت بلندى صداى با بود لبش روى کریهى لبخند

 بيارینش _

 شد بيشتر چشام تو نفرت شد آورده مرد یه بغل تو بيهوش رزالين شد باز در

 ؟ مامت و اعدام و ميگيرن منو احمقم پليساى اون ميدى لو منو آسونى این به کردى فكر کایا اوه _

 ما از كىی داشتم شک اولم از نبود سخت من براى اونقدرا تلفنت کنترل نيست خبرا این از خير نه

 بدبخت ندارى عرضه بشى

 به کنم تمرکز نميذاشت درد و ضعف بود نشسته خونسرد شدم بلند و زدم کنار فرهادو زدم نعره

 افتادم گير نفر چند چنگ تو دوباره که برداشتم خيز طرفش

 گس کنى دفاع خودتم از که ندارى غيرت اونقدر کن مقابله باهام و بيا هات نوچه بدون مردى اگه _

 کثيف

 از دنيا رفت فرو بازوم تو چيزى یه کردم حس ایستاد حرکت یه با نشست خون به چشماش

 سعى دش نزدیک آزاليا به قهقهه با جبارخان که ميدیدم فقط نميشنيد هيچى گوشام ایستاد حرکت

 روى منشست زانو با شد سلب ازم حرکت و تكلم قدرت کامال تزریق اون با انگار اما شم بلند کردم

 . بود باز دهنش اما کشيد جيغ که نشنيدم کشيد رو آزاليا موهاى جبارخان زمين

******************** 

 آیين
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 دنماوم بهوش به حواسش کسى کنم باز دستامو کردم سعى ميكردم نگاه جبارخان به وحشتزده

 شصورت از ميكرد نگاه جبارخان به تفاوت بى و زمين روى بود زده زانو افتاد سام به نگاهم نبود

 سعى بيشتر ؟؟!! بودن کرده چيكارش افتادم وحشت به چشاش سردى و روحى بى از ترسيدم

 نميشد باز اصال لعنتى کردم

 بشى ماها از یكى کنم بزرگت و نكشم رو تو چطوره خوشكلى خيلى کوچولو _

 زدم هوار ترس با

 مرتيكه کن ولش _

 بهم اش کننده ذوب نگاه اون با هم سام حتى شد من خشمگين و ترسان نگاه معطوف همه نگاه

 طرفم شد خم کمى شد نزدیک بهم جبارخان زد زل

 باشى قوى اونقدر نميكردم فكر ؟ شدى بيدار _

 ثيفک مردک اون دستاى روى طالیيش بلند موهاى بود شده بيهوش ترس از که بود آزاليا به نگاهم

 ، بود خوابيده فرشته یه مثه بود آویزون

 نداره تقصيرى هيچ بچه اون بكن ما با ميخواى هرکار _

 رو فداکارى به به _

 اما مشد گيج عقب شدم پرت صندلى با زد صورتم به محكمى مشت هاش خنده بين خندید بلند

 ... و نزدیک برد سرشو و گرفتم موهاشو بود سام کنار که دخترى طرف رفت که دیدم بودم هوشيار

 رهدوبا ميومد دختر خفه جيغ صداى ميداد عذابم صحنه اون به کردن نگاه حتى برگردوندم سرمو

 فقط مجسمه یه مثه سام اما! ؟ بود چى سام با اش رابطه!  سام بازوى به ميزد لگد کردم نگاش

 زدم هوار بهش رو بود آزاليا به نگاش

 !!! لعنتى بكن یكارى سااااام _

 نكرد نگام

 !! سااااااااااااام _
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 توجه امپ و دست شدن زخم به که بودم عصبى اونقدر کردم تقال!!  نميشنيد انگار نكرد نگام بازم

 زخمى رشي یه مثه کردم باز سرعت به بدنمو اعضاى بقيه شد باز دستم یه اینكه محض به نكردم

 رسيدم باالخره ميرفت کنار من لگداى و مشت با بود جلوم هرکى جبارخان طرف برداشتم خيز

 تنشس صورتش توى نفرتم از پر مشت کرد ول رو دختره گرفتم محكم اشو یقه پشت از بهش

 نعره شد گرفته محكم پشت از دستام که دویدم زمين نخوره کرد کنترل خودشو اما عقب شد پرت

 نببند زنجير با دستامو خواستن تا نشستم صندلى روى دوباره نميرسيد بهشون زورم زدم

 کشيد داد جبارخان

 بزنينش مرگ حد تا بياد دستم باید افسارش یكى این نبندیدنش _

 چوب هاى ضربه از استخونام اومدن طرفم به دست به زنجير نفر سه و بدست چوب نفر دو

 حس که بودم پيچيده خودم به اونقدر ميسوخت زنجير هاى غرش از تنم گوشت و ميناليدن

 زدنم زا باالخره ، نبينه ضرب سرم حداقل تا سرم روى گذاشتم دستامو شكست استخونام ميكردم

 منو و طرفم اومد یكى که دیدم فقط صورتم عرقاى و خون بين رفتن عقب و برداشتن دست

  بست محكمى زنجير با اینبار دستامو صندلى روى انداخت

 که دیدم ! باشم روم روبه اتفاقات شاهد اميرسام مثه ميتونستم فقط بخورم تكون حتى نداشتم نا

 گفت که شنيدم فقط حرفاش بين سام زدن به کرد شروع جبارخان

 روتو مثه تا صد خودم ؟ ميدى لو پليس به منو که کردى پيدا جرات اونقدر حاال آشغال عوضى _

 ؟ ميزنى دور منو اجاق رو ميزارم ميكنم سياه

 کشيد باال و گرفت موهاشو کنارش زد زانو پيچيد خودش تو سام که زد شكمش به لگدى

 شد روشن برام لياقتت که حيف حيف ولى باشى راستم دست ميخواستم _

 این راچ شم بلند نتونستم کردم هرکار داد صدا تقى زمين به سرش برخورد که کرد ولش شدت به

 ! نميكرد حس هيچى انگار بود شده شكلى

 غرید بود بغلش تو گربه که زنى به رو بود نشده خنک کامال دلش جبارخان

 خوردى مغزمو که ارزه مى چى به نميدونم ابله نكشتمش بيا _

 گفت ميكشيد دست گربه سر روى که همونطور زنه
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 ارزشه با چقدر اون نميفهمى تو _

 سرفه صداى با ، شد خارج سالن از و گرفت بودو سام با که دخترى دست زد پوزخند جبارخان

 بگم تونستم فقط شد گرد چشام کردم نگاه چپم سمت به ممتد

 !؟ رزالين _

 کرد نگام عاجزانه

 آیين ميشم خفه دارم _

 زدم لبخند

 ميشه تموم باش قوى _

 شه ندبل داشت سعى و ميداد فحش برگشتم طرفش به دادم تشخيص رو سام سرفه صداى اینبار

 عوضى ميكشمت مواد اون بخاطر بخدا ميكشمت جبارخان _

 ! نداشت امكان چون شم بلند نكردم سعى دادم تكون فقط دستامو نفهميدم مواد از منظورشو

 کشيد هوار سام شد نزدیک بهش زنه اون دیدم کردم نگاه سام به

 زخميم واقعا االن کن باور ميكشم تورو جبارخان جاى بشى نزدیک بهم بخواى مرسده _

 گفت و گذاشت رو گربه خونسردى با مرسده بود شده ترسناک واقعا سام ترسيدم بيشتر

 بكنى ميخوامو که کارى خودت دستاى با خودت تو بودم منتظر هميشه که ميدونى عزیزم _

 ردهک چيكارش اه افتاد دوباره که برداره قدمى خواست شد بلند کوله و کج شد مچاله سام قيافه

 کاش کردم نگاه سامو دوباره بود افتاده خونه گوشه بيهوش افتاد آزاليا روى نگاهم! ؟ بودن

 وتعادلش افتادن دفعه پنج از بعد باالخره دوباره و دوباره شد بلند دوباره باشه آزاليا به حواسش

 عشوه با و خودش طرف کشيد گرفت یقشو طرفش دوید سرعت به مرسده ایستاد و کرد حفظ

 گفت

 عزیزم ميشه تموم صبرم داره ساااام _
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 سامو راحت تونست هول یه با که بود بيشتر مرسده زور انگار بده هولش رو مرسده نداشت نا

 ...شدو نزدیک بهش مبل روى بندازه

 رنگىف توت عطر بوى که بود وقتایى مثه ميومد سام شدید سرفه صداى برگردوندم صورتمو....  اَه

 ؟! زده فرنگى توت عطر مرسده زنه اون نكنه واى!  ميكرد حس رو

 جمع داشتم توان هرچى دهنش تو بياد قلبش که االنه ميكردم حس شد تر شدید هاش سرفه

 زدم داد و کردم

 !؟!؟ ميشه خفه داره نميبينى زنيكه کن ولش _

 ستاشد به خوشحالى با ميكرد گریه مظلومانه که کردم نگاه رزالين به اميد نا!  بودم دیوار با انگار

 بود طناب!  نبود زنجير کردم نگاه

 فرنگى توت عطر به سام کن باز خودتو بزن زور شده بسته طناب با تو دستاى پاشو رزا ؟ رزا _

 کنه کشش زجر ميخواد زنه اونه داره حساسيت

 کرد تقال

 ميكنه درد دستام _

 است بسته تو به سام جون ميكنم خواهش _

 سمار ميداد ادامه کارش به داشت هنوزم زن اون و نداشت رمقى بود سام به نگاهم کرد تقال بيشتر

 گفتم رزالين به داد با بهش بودم زده زل بز عين من و ميداد جون چشام جلوى ميشد خفه داشت

 مرگشه اخر نميبينى دختر باش زود دِ _

 گفت عصبانيت با

 ؟ نميرى خودت چرا اصال.....  نميشه _

 ميفهمى کنى نگاه پاهام و دستا به اگه کل عقل _

 چشام تو زد زل و برگشت کرد نگاه پام و دست به نااميد

 ؟ کنم باز دستاتو من برگردونى صندليتو ميتونى _
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 به بود رس و حس بى انگشتام کرد لمس رو طنابا دستام گرفتيم قرار بهم پشت بود بدبختى هر با

 کردم اخم کرد نگام ها گرفته برق عين داد تكون محكم خودشو دستاش لمس محض

 ؟ کنم بازش نخورى تكون دقيقه دو ميشه _

 رزالين دستاى به تند تند و اومد بند نفسم بود افتاده دورش شل دستاش کردم نگاه سام به دوباره

 نكردم توجهى اشم ناله و اه به زدم چنگ

 ااااخ! .... ؟ کردن دنبالت مگه یواش...  اووووخ....  اااااخ _

 دش بلند و کشيد جيغ که گرفت مرسده موهاى از و دوتا اون طرف دوید فرز و تند شد باز باالخره

 اش جثه رزا طفلک شد مچاله ام قيافه رزالين شكم به زد لگد که مرسده دیدن با اما شد خنک دلم

 کردم سام به رو ميرسيد بهش راحت مرسده زور و بود مرسده از ضعيفتر و ظریف

 خدا تورو پاشو سام _

 پنج اینبار شد بلند بود جبرى و زور هر به کرد نگام سام که بود خواهش از پر و مظلوم اونقدر لحنم

 ینبارا که مرسده طرف دوید سوخت دلم ميكرد شدیدى خس خس اش سينه قفسه فقط نيفتاد بار

 كوتس تو نميزد جيغ اصال رزا که بود اینجا جالب ميكشيد شدت به و بود گرفته رو رزا موهاى اون

 تىح اما داد هولش رو مرسده رسيد بهشون سام که ميداد فشار و بود گرفته دندون به لبشو فقط

 ودب شده سام متوجه که مرسده زد زانو نداشت مبارزه براى رمقى سام نخورد تكون هم سانت نيم

 ودب زده زل بهش خشم با فقط و نخورد تكون هم سام اینبار شكمش تو زد لگدى عصبانيت با

 گفت که شنيدم

 ..... و.....  عموى پسر اون هم تورو هم مرسده ميكشمت _

 ىصندل رزا سرش پشت و شد متوقف خورد سرش تو که صندلى با که کنه حمله خواست مرسده

 هرچى بودن نفرت از پر رزا ترسان نگاه به سام نگاه اینبار افتاد بيهوش مرسده بود ایستاده بدست

 بود نگرانى و ضعف بود

 ؟ خوبى _

 گفت ب*ل زیر و کرد کپ رزالين

 ؟ چى _
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 اآزالي با نگاهى سام بيان در خلصه از هردو شد باعث گریه صداى بود جوابش تنها سام پوزخند

 گفت و کرد

 ؟ دارى برش دخترتو نميخواى _

 ودب سرپناه یه دنبال که کرد نگاه آزاليا به چشمى زیر رزالين صورت روى نشست عذاب و غم هاله

 مرسده افراد به وحشت با هرسه در شدن باز با ، خورد سر کمرنگش آبى چشماى از اشكى قطره

 گفت سام کردیم نگاه

 شانس این به لعنت اه _

 ستقيمم تير بود شده دیر اما بزنم صدا سامو وحشت با شد باعث گلوله شليک که آزاليا طرف دوید

 متقي به!  کنه دفاع آزاليا از ميخواست فهميدم تازه شد زمين پخش و اش سينه قفسه به خورد

 ودب تصاویرى تنها آزاليا شدن شوکه و رزالين وحشتزده صورت و سام خونى هيكل ؟! خودش جون

 !  شد مغشوشم ذهن ثبت که

 مينا

 مکرد نگاه برمو و دور ندم دست از همينو حداقل که داشتم نگه شدمو پاره بلوز اتاق کف افتادم

 ارمک ميدونستم ترس و بود عذاب مایه هم سلطنتى و مجلل اتاق این من براى نبود جالبى چيز

 خودم تو اتاق گوشه ، نميدید منو اون و خونش دم نميرفتم عمو بخاطر هيچوقت کاش تمومه

 اگه ؟ ميكنه تزریق بهش موادا اون از بازم ؟ ميكنه چيكار کایا با مرسده یعنى شدم مچاله

 اشكام به و پام رو گذاشتم سرمو ؟ نميده نجاتم عمو چرا پس چه من به اصال اه ؟ چى بكشدش

 . دادم ورود اجازه

 با ميشد باعث آورى زجر هاى صحنه ميخوابيدم که هربار لرزیدم و ترسيدم اتاق همون تو صبح تا

 اب برمو و دور بمونم بيدار و نخوابم شده که هرطور گرفتم تصميم باالخره بپرم خواب از وحشت

 و دویدم ، مطالعه عاشق که منم اخجون....  کتاب یه....  شدم دقيق دراور ميز روى کردم نگاه دقت

 اسمش خب.....  کودک یک دیدگاه از دنيا......  خوندم روشو نوشته بود قطورى کتاب داشتم برش

 . باشه بمش اخرین این شاید کردم فراموش و نشستم تخت لبه ، ميرسه کجا به ببينيم تا جالبه که

 لذت وحشتم از کریه مردک شدم بيدار وحشت با شدم بيدار گردنم روى نرم چيز یه احساس با

 گفت و خندید که برد
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 که بودى من مال اخرش و اول ؟ چته _

 عوضى جهنم به برو _

 چشم گفتى تو چون هه هه هه _

 بود نبرده انسانيت از بویى عوضى اون گرچه شدم وارد گریه در از

 ميكنم خواهش _

 کنه سكوت شد باعث در شدن باز اما شد باز دهنش

 برخوردیم مشكل به آقا _

 گفت و انداخت اشكيم چهره به نگاهى شد بلند عصبانيت با جبارخان

 سراغت ميام بازم ولى نشد االن برم از همشو خودم چون نيار در بازى غریبم من ننه من واسه _

 شد بلند

 دادمش پليس تحویل سالخى پيش وقت چند نكن خيانتكارت عموى خوش دلتو ضمن در _

 شنيدم ضعيف صداشو بيرون رفت

 ؟ ببرین پيش کارارو من بدون نيمساعتم حتى نميتونين ها عرضه بى _

 هام گونه روى دوباره ام شده خشک اشكاى کردم مچاله بيشتر خودمو و گرفتم محكم رو پتو

 و جبارخان دست بيفتم من ميترسيد هميشه رفت برباد سرش اخرش ام بيچاره عموى شد روون

 همش چرا من نشستم و کشيدم باال شدت به دماغمو بود منطقى کامال ترسش فهميدم االن

!  کنه بروما بى عوضى اون اینكه از قبل ميكردم پيدا فرار براى راهى یه باید ميگيرم ابغوره نشستم

 در فرار اهر تنها هيچى اما دوختم چشم پنجره بى اتاق به نااميد گشتم پنجره دنبال فيلما این عين

 ميومد نفر دو زدن حرف صداى طرفش برداشتم خيز بود

 اميد خستمه من _

 بریم نميتونيم هم دقيقه دو نگفت رئيس مگه شو خفه _

 ره در خستگيمون بياریم در دختره این عزاى از دلى یه ميذاشت الاقل کاش آره _
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 گفت بعدم اومد یكى اون کریه خنده صداى

 جلومون ميندازتش آشغال عين شد تموم باهاش که کارش _

 نشده نصيبمون جبارخان مونده پس کم دیگه اره _

 با باالخره تا چرخيدم اونقدر چرخيدم خودم دور شدم خارج در از وحشت با کردن سكوت هردو

 گز گز هب سرم پوست کشيدم و کردم فرو مشكيم بلند موهاى توى محكم دستامو نشستم ضعف

 جبارخان وحشى مرداى همه خورده دست داشتم!!!  من!!!  ميشدم دست دست داشتم افتاد

 !!! ميشدم

******************** 

 اميرسام

 کشيدم داد و گرفتم قلبمو شدم خم

 ااااااااخ _

 بود خشمگين کنارم آیين صداى

 ميشه شروع دردات وقتى ميشى بلند چى براى انار زهر ، مرض ، درد ، مرگ _

 خندیدم

 شد عشقت از لبریز وجودم کل شرافتا انگيزت محبت و عاشقانه کلمات از مرسى _

 شنيدم حرصيشو صداى

 بكش دراز برو پاشو شم راحت دستت از شه تموم جونتم نصف همين نزدم تا شو خفه _

 ميده دست بهم موميایى مجسمه یه احساس کشيدم دراز بسكه عمرا _

 اومدى خوب رو مجسمه _

 ملعون اى کن تعظيم توام بت آره آره _

 خندید باالخره

 ؟ کجاست آزاليا _
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 کرد نگاه برشو و دور

 نمياره دووم جاها اینجور بچه تهران رفتن مادرش با _

 گفتم و اومدم در قبليم شكل به گرفت درد ام سينه قفسه دوباره که نشستم صاف

 دقيقا کجایيم االن _

 بود خونه گوشه که آبى شير طرف رفت و شد بلند

 عباس مش خونه تو _

 گفتم تعجب با

 ؟ اومدین چجورى راهو اینهمه ؟ قائمشهر یعنى _

 زد آب صورتش به و شست دستاشو

 ماشين با _

 نفهميدم من چرا منظورم نمكدون _

 بيهوشى روز دو جنابعالى _

 کردم تكرار ب*ل زیر

 روز دو _

 هاش گوشه همه متوجه درست بود شب چون اما بود آشنا برام اول همون شدم دقيق خونه به

  ! کرد کمكم نزد ضربه پدرم مورد یه این تو الاقل خوبه بود پدرم دوستاى از عباس مش نشدم

 اعثب که کودکى خاطرات بيارم بياد خاطراتمو تونستم اما بود تاریک شدم دقيق خونه به دوباره

 پيرزن اومد در صداى!  پيشا وقت خيلى از داشتم دوست خيلى رو اینجا من بزنم لبخند شد

 تو هک بزرگى تشت زد لبخند دیدنم با شد حياط وارد ميزدیم صداش سميه بى بى ما که مهربونى

 گفت خوشحالى با خودمم شد مطمئن وقتى شد دقيق بهم پایين گذاشت بودو دستش

 يدارب فقط بار یه تا بهت زدم زل چقدر نميدونى ، بشم چشات قربون من الهى ؟ مادر شدى بيدار _

 شى
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 سميه بى بى سالم _

 گفت و کرد پاک اشكاشو گلدارش روسرى گوشه با شد نزدیک بهم که زدم غمگينى لبخند

 ؟ نزدین سر بهمون سالها که گذشت بد بهتون اینجا اینقدر _

 گفتم تند

 ردیمک فراموش کامال شدیم زندگى مسائل بقيه و کار درگير نگين اینجورى خدا تورو!  نه!  نه _

 تگف روسى به کردم نگاش کرد اشاره آیين که دیدم زمين روى زد زانو و افتاد گریه به بيشتر

 هشونب فقط اینجا آوردیمت بيمارستان از وقتى چون نفهمن هم بهتره هستى زخمى تو نميفهمن _

 برده خوابت زیاد خستگى از گفتيم

 گفت و زد نيشخندى کردم نگاش شده گرد چشاى با

 ؟ روسيه رفتى تو فقط کردى فكر _

 سميه بى بى کنار زدم زانو بيرون رفت اونم که نگفتم چيزى و زدم لبخند

 بيام نميتونستم واقعا نكنين ناراحت خودتونو _

 بود آورده که لباسایى شستن به کرد شروع و نشست تشتش کنار شد بلند و زد لبخند

 راحت نداشتن روز و شب دستت از بيچاره مرغاى و ها جوجه این بودى شيطون و شر یادمه _

 بپزیمشون ما نميزاشتى حتى ميكردى خاک جسداشونم و جدا سرشونو ميرفتى

 خندید

 نبود گاهى بود گاهى اونم بود تو حریف سياوش آقا فقط _

 گرفت اش گریه بيشتر

 پسر ميخورد حرص دستت از چقدر بيامرز خدا تمناى _

 مجبور اما کرد سوزش و درد به شروع ام سينه قفسه ، خاله نه داشتم مادر نه االن شدم غمگين

 کنم استراحت و برم که دیدم بهتر نكنم اوخ و اخ شدم

 بخوابم برم من بى بى اجازه با _
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 گفت زده خجالت کرد بلند سرشو تند

 بخواب برو مادر برو ميگم قصه برات نشستم من اومدى راهو اینهمه بده مرگم خدا واى _

 بره در خستگيت

 زدم لبخند

 نداره اشكال _

 کرد پاک بودو هاش مژه روى که کفى دستش ساق با

 زل و ستهنش سرت باالى گاهى ميدیدم موند بيدار شبو کل خوبيه پسر خيلى دوستتم اون راستى _

 بزرگه مرد یه بده عمرش خدا صورتت به زده

 من ربخاط داشت اون و بودم نكرده آیين براى هيچكارى من بود اینجا مشكل پایين انداختم سرمو

 رامب اینكه با ، داخل رفتم و گفتم بخير شب اى دیگه حرف بدون ، ميرفت بين از زندگيش کل

 . نكردم سؤالى اما!  ميشوره لباس داره شب وقت این بود جالب

 و پایين داد هولم دستایى که شدم نيمخيز و کردم باز چشامو قلبم روى شدیدى درد احساس با

 شنيدم رو آیين صداى

 زیاده دردش ميدونم بيار طاقت ببندم و کنم عفونى ضد زخمتو ميخوام فقط سام باش آروم _

 نگم چيزى نتونستم کشيدم دندون به محكم لبمو و کشيدم دراز دوباره

 یاال آیين افتادم خوردن چيز به ااااااخ _

 کن تحمل مونده کم خب خيلى _

 اوف _

******************** 

 آیين

 عرقش خيس موهاى روى دستى شد تموم باالخره!  داشتم درد منم کشيدنش درد با و داشت درد

 گفتم و کشيدم
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 رفيق شد تموم _

 دبو شده بدتر حالش دیروز از شد خارج دندوناش بين از ظریفى اخ و دوخت بهم روشنشو چشاى

 ونا بيخ کنه عفونت زخمش اگه ميشه خوب حالش کامال فردا گفت که بود مزخرفى دکتر چه اون

 هصفح به و گرفتم سام از چشم آورد در فكر از منو گوشيم زنگ صداى ميبرم تبر با رو دکتره

 زدم لبخند اسمش دیدن با دوختم گوشيم

 خانومى سالم الو _

 گرفت ام خنده شد دوخته بهم شده گرد سام چشاى

 ؟ اخه ميبينمت کى شده تنگ برات دلم آیين سالم _

 گرفت تنم از داشتم درد هرچى گرمش صداى

 بخون خوب درساتو ميبينيم رو همدیگه بزودى شده تنگ دلم منم _

 ؟ آیين چشم باشه _

 جانم _

 ؟ دارى دوستم _

 شم فدات هميشه از بيشتر _

 کنم حس لبخندشو ميتونستم

 بيشتر من _

 زدم لبخند

 بخير شب دیگه _

 خداحافظ _

 کنم نگاش اخمو شد باعث سام شيطون سوت صداى بودمش ندیده بود وقت خيلى کردم قطع

 من با شدى عاشق تنها دلبر اى...  من با کردى ها چه که دل اى _

 مرض _
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 شد مچاله اش قيافه گرفت درد تير جاى اش سينه قفسه که خندید

 نخند ندارى خنده ظرفيت تو _

 زد لبخند

 آیين خوشبختى تو الاقل که خوشحالم _

 گرفتم چشاش خاکستر از نگاه زد آتيشم نگاهش تو حسرت

 بشناسيش تو کنم فكر دنياست اسمش _

 گفت یهو افتاد چين پيشونيش

 ؟ ميگى رو پنير دنيا آهاااان _

 خندید که کردم اخم

 عوضى _

 يشههم بود خونيش دشمن بيشتر سام البته بود خودم و سام کودکى دوران همبازى و دوست دنيا

 يشههم سام همين واسه بود سفيد زیادى!  ميكردم بازى خاله باهاش هميشه من اما ميكرد اذیتش

 به تمونوشكای گریه با هميشه دنيا و ميخندیدیم اسم این روى باهم کلى پنير دنيا ميگفت بهش

 ابجاج اشون خونه سام مادر مرگ از بعد اما بودیم باهم سالگى شيش پنج تا ، ميكرد سام باباى

 ! ندیدمش سال چند تا روسيه رفتيم هم ما شد

 دختر ردمک قبول ميل کمال با دنياست دیدم ووقتى خواستگارى رفت برام مجبورى افسون اینكه تا

 تحصيلش ادامه براى خارج رفت دنيا که بعدم و رفتيم پيش نامزدى تا بود مهربونى و خوب

 ؟ ميگى من به االن شده زنت پنير دنيا ميگم دارم ؟ ميكنى سير ها کجا هوى _

 اومدم در فكر از

 نيومد پيش موقعيتش خب _

 شد مچاله باز که خندید

 ميكشم درد دارم منم بخدا سام نخند _
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  کشيد دردى پر و عميقى نفس و سقف به زد زل فقط نخندید

 سام _

 کرد نگام

 ؟ هوم _

 ميكنم پيدا برات خوب همسر یه کنى ازدواج و شى چى همه بيخيال هم تو کاش _

 زد زل سقف به دوباره

 دارى اى خجسته دل _

 علولىم کامال دیدنش تو جنابعالى که چيزى ميبينم ليوانو پر نيمه دارم نيست خجسته دلم _

 نشست بود زورى و ضرب هر با

 ؟ هستى زخمى نميبينى ؟ احمق ميكنى چيكار _

 ميكنه دشنابو اونو بمونه جبارخان دست بزارم دخترو اون نميتونم من ولى ميبينم که نيستم کور _

 گفت و بهم زد زل نميگم هيچى دید تا بود ساکت خورده یه کردم نگاش تعجب با کردم سكوت

 خوشكلم ميدونم ، بهم زدى زل بز عين چته _

 اومدم در بهت از

 ؟ دختر _

 باال بكشه خودشو ميكرد سعى اما نداشت نا شد بلند کرد نگاه مرموزم قيافه به

 ... جبارخانو چون باشيش دیده کنم فكر بود کنارم که همونى دختر یه اره _

 پریدم حرفش بين

 یادمه آره آره _

 بدم نجاتش باید _

 اونوقت چرا _
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 داد تكيه دیوار به

 مدیونم بهش چون _

 عجب _

 گفتم عجله با در طرف رفت شد کنده دیوار از

 برم من بزار سام _

 برى کجا نيستى بلد نميتونى تو _

 گرفتم بازوشو حياط در کنار شد خارج در از

 برم کجا بگو بهم تو _

 گفت و کشيد خشونت با دستشو

 بگيرى جلومو نميتونى که ميدونى کن ولم آیين اه _

 دادم فشار بيشتر اینبار گرفتم دوباره دستشو

 ؟ فهميدى برى نميزارم ميكنم زنجيرت همينجا شده سام ببين _

 بكنن باهاش خواستن هرکار بزارم نميتونم من _

 بعد شو خوب الاقل _

 کشيد داد شد عصبانى

 آیين کن ولم _

 دش باز اخمش افتاد ما به نگاهش تا بيرون اومد عباس مش و شد باز در بگم چيزى یه خواستم تا

 کرد پرواز سام طرف به خوشحالى با و

 دوستم ترین وفا بى پسر ؟ اومده کى ببين به به _

 شد مچاله اش قيافه باز که زد لبخند سام

 ؟ چطورى عباس مش سالم _
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 شد من معطوف عباس مش نگاه دادن دست بهم

 ؟ درسته باشى آیين باید تو _

 بودم نگرانش شد مشغول سام با دوباره کردیم خوشنودى ابراز دادم دست بهش و زدم لبخند

 اميرسام داشتى دوست دخترو یه یادمه _

 زد لبخند سام

 دبو خواهرم دختر اون ولى داشتم دوستش اره دستت کف گذاشته چيو همه بابام که ميبينم _

 شد متعجب اش قيافه

 کرد ازدواج بهزاد با اون اما _

 تا دمش نزدیک بهش بيفته پس االنه کردم حس که طورى شد کبود بيشتر بود کبود سام صورت

 پرسيد بهت با سام که بگيرمش افتاد وقتى

 داشتم دوست دخترو اون من نميدونست اصال اون یعنى نداشت خبر پدرم _

 شد هول وضوح به عباس مش

 پسرم ميفهمى کردم فكر من خب _

 حدس البته باشه فهميده چيو همه پدرش نبود بعيد اومد سام آروم و آميز تمسخر خنده صداى

 گفت و زد زل چشاش تو شد نزدیک بهش عباس مش!  باشه فهميده بهزاد مرگ از بعد ميزنم

 ؟ پسر غمه از پر االن چرا ميزد برق شيطنت از هميشه که چشایى این _

 مگفت نكنه شک عباس مش اینكه براى شدم نزدیک بهش داشت ضعف پایين انداخت سرشو

 بدم بهت چيزى یه بریم بيا نخوردى چيزى حاال تا صبح از سام _

 گفت عجله با عباس مش که شد همراه باهام خواسته خدا از

 ؟ ندادى بهشون هيچى االن تا بخورن بيار چيزى یه بى بى _

 گفت و گرفت دندون به ب*ل سام
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 تاس معده نميكنه فكر هم اصال بخورى باید همشو ميگه مياره دیگ یه االن شى نصف آیين _

 نيست گونى

 نداشتم شدن خالص براى دیگه چاره شدم مجبور _

 هواى مالکا روستا بود عالى کامال و آفتابى هوا گرفتم باال سرمو ازش تقليد به کرد نگاه اسمون به

 وشهگ صندلى روى نشوندمش نبود تهران مسخره هواى با مقایسه قابل اصال داشت تميزى و پاک

 حياط تو اومد غذا بزرگ سينى یه با عباس مش نشستم روش روبه خودمم خونه

 بشينين تخت روى اینجا بياین _

 مترک منم نگاه کرد نگاه بهش عجز با و سينى جلوى نشست شد بلند و رفت غره چشم بهم سام

 نبود

 همشو ؟ فهميدین ميخورین همشو _

 بخوریم همرو چجورى عباس مش اخه _

 بهم کرد رو

 بخوره غذا کيلو ده روزى باید مرد ؟ ميدونى مرد خودتو _

 گفتم ب*ل زیر

 کنه بخير خدا ميخوره شتر رو کيلو ده _

 بود تفاوت بى کامال صورتش اما شنيدم سامو ریز خنده

 عباس مش چشم _

 شا خانواده پيش داشت دوست سفر هفته یه از بعد حتما تو رفت عباس مش سام حرف اخرین با

  باشه

 وشهگ تنور توى سميه بى بى که اى تازه نون و محلى پنير مزه دهنم توى گذاشتم رو لقمه اولين

 از شصورت هنوزم ميكرد نگاه فقط و بود وایستاده سام اما بزنم لبخند شد باعث بود پخته حياط

 دستش روى گذاشتم دستمو بود کبود ناراحتى

 باشى قوى باید تو نميخورى چرا ؟ سام _
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 گفت و پایين انداخت سرشو دوباره کرد نگام

 ندارم اشتها _

 بخورى باید ولى _

 ایستادم جلوش عجله با حياط در طرف رفت شد بلند

 بندازى خطر به جونتو نداره ارزش بخدا نكن خریت سام _

 زد کنارم

 برم بزار بخورم غذا حتى نميذاره وجدان عذاب آیين _

 رگردس به ميزنم زنگ من بگو بهم جاشو فقط تو همينه اشون وظيفه مملكت پليساى نرو تو _

 اونجا برن ميگم و محبى

 حدسه یه اندازه و حد در فقط نميدونم خودمم _

 سام نرو _

 داد هولم بيشتر

 کن ول بخورم هوائى یه ميخوام نميرم _

 نگه و ردمک فرو پرپشتم مشكى موهاى توى دستمو کشيدم عميقى نفس بيرون رفت که رفتم کنار

 ينىس به نگاهى سام این دست از بزنم سكته و بگيره نفسم اضطراب زور از بود مونده کم داشتم

 . بود کافى هم لقمه یه همون نداشتم اشتها دیگه کردم

******************** 

 فتگ عباس مش نكردم توجه اما داد صدا تقى شستم انگشت که دیوار به زدم لگد عصبانيت با

 ميشه پيداش باشه هرجا پسرم باش اروم _

 اخه رفته کجا شبه یازده االن رفت صبح اون _

 نيست بچه اونكه مياد _
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 هی همين پس از اه ، بره تنها گذاشتم چرا اصال بود زخمى سام که بود اینجا مشكل اما نبود بچه

 با و مجيب تو کردم فرو راستمو دست بردم باال پامو یه دادم تكيه دیوار به نيومدم بر هم ساده کار

 ابماعص دید که عباس مش کردم خم سرمو زدم دستم توى سيگار به عميقى پک دستم یكى اون

 برمو و دور شد باعث دختر یه ترسان صداى که بود نگذشته دقيقه چند هنوز داخل رفت خورده

 بى ىب شبيه جلو اومد ميكنم نگاش دید تا دادم تشخيص رو ظریفى جسم تاریكى تو کنم نگاه

 شهيد یكيش که پسر چهار و دارن دختر یه بود گفته سام باشه دخترش زدم حدس بود سميه

 بود شده

 سالم...  سل....  سس _

 پایين انداختم سرمو ميكرد پته تته که بود ترسيده نگاهم از انگار زدم لبخند

 سالم _

 آوردم مسكن قرص یه براتون _

 گفتم کالفه عقب رفت قدم یه باز که کردم نگاش

 ممنون بدش _

 مخم رو لباسش هاى زنگوله جيرینگ جيرینگ خونه تو رفت سرعت به و دستم داد قرصو جلو اومد

 بزس چشاى اون با دنيا مهربون و زیبا شكل که دادم فشار هم رو چشامو نداشتم اینو اعصاب بود

 سام دوباره دادم تكون سرمو!  داشت دوست خيلى لباسا این از اون گرفت قرار جلوم کمرنگش

 !؟!؟ سام کجایى اومد یادم

******************** 

 مينا

 تشخيص اما ميومد بيداد و داد صداى دادم گوش دقت با و در به چسبوندم سرمو هزارم بار براى

 تاج به بچسبم وحشت با شد باعث قدم صداى که تخت روى نشستم اميد نا ميگن چى نميدادم

 تمنداش اى دیگه چاره رفتم تقال بدون گرفتن بازوهامو و اومدن نفر دو لرزید تنم شد باز در تخت

 که زد در به تقه تا دو پيكر غول مرده طالیى و سلطنتى در یه به رسيدیم راهرو چند کردن رد از بعد

 شد رمگ دلم بست آرامش با چشاشو و زد لبخند دیدنم با شد گرد چشام ، تو رفتيم دوباره شد باز

 تننداش حرکتو این انتظار اونا چون کشيدم شدت به دستامو کنم تقال که گرفتم قدرت و توان
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 دمز چنگ بازوشو و نشستم مبل روى کنارش طرفش دویدم کنم خالص دستامو تونستم راحت

 .... جبارخان.....  بود نشسته روم روبه که مردى اون به نسبت وحشت داشت وحشت چشام هنوز

 کایا باشين جور باهم اینقدر نميكردم فكر به به _

 چشاى برگشت طرفم به صورتش بدم فشار محكمتر بازوشو شد باعث کریهش خنده

 گفت و کرد پایين به اشاره خاکستریش

 شد له _

 گفت کایا که گرفتم دندون به لبمو و کردم شل دستامو

 کنى آزادش تو که کردیم توافق ميدیم انجام رو معامله خب _

 بترسم بيشتر شد باعث که داشت خاصى برق جبارخان چشاى

 باشى من برده عمرت اخر تا اینكه شرط به آزاده دختر اون حتما چشم _

 ؟؟؟ فروخت خودشو من بخاطر بود تفاوت بى کامال صورتش کردم نگاه کایا به تعجب و ترس با

 ؟ کایا چى یعنى _

 بود پریده کامال رنگش و داشت ضعف کرد نگام

 ؟! بشى آزاد نميخواستى مگه _

 تو نابودى قيمت به نه اما آره خب _

 مهربون و شيرین زد لبخند

 ندارم دادن دست از براى چيزى من نباش من فكر به _

 کشيده باهاش شد بلند محكم و شد عصبى نشست بازوش روى و افتاد چشام از اشكى قطره

 گفت بهم رو جبارخان!  بدم دست از نميخواستم رقمه هيچ بازوشو شدم

 ميدن نشونت ها بچه رو خروجى در مينا آزادى تو _

 اومدم خودم به کایا بازوى تكون با بودم وایستاده سرجام هنوز

 ؟ برده ماتت چرا دختر برو _
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 گفتم و دادم تكون راست و چپ به سرمو

 نميره هيچكس یا ميریم هردو یا _

 شدن روشن با االن که چشاش درد و عميق غم از گرفتم آتيش نشست چشاش تو تعجب رنگ

 گفت و داد هولم شد رها دستم از کشيد محكم بازوشو بود مشخص کامال چشاش آتيش

 بيرون برو اینجا از _

 گفتم و کردم نگاه چشاش تو جسورانه نترسيدم دادش از

 هيچكس یا هردو یا _

 گفت ب*ل زیر کایا که شنيدم کنيم نگاه بهش نفرت با هردو شد باعث جبارخان خنده صداى

 کثيف مردک _

  بود کایا داشتم امنيت کنارش که کسى تنها فعال گرفتم بازوشو دوباره

 ؟ بود چش نبود خوب اصال حالش کردم نگاش کردم حس دستم زیر عضالتشو شدن منقبض

 گفتم نامحسوس

 ؟ دارى درد _

 گفت ميكرد نگاه ميكرد مارى زهر اون از پر ليوانشو که جبارخان به همونطور

 ؟ دارم درد ميگى تو ميكنه بيهوشم کم کم داره زخم این _

 پرسيدم تعجب با

 ؟ زخم کدوم _

 و دش سنگين بازوش یهو که برگردوندم سرمو و کردم اخم دیده دیوونه انگار کرد نگام جورى یه

 با شا سينه قفسه روى افتادم و پایين شدم کشيده بود دستم بازوش چون و کرد سقوط شدت به

 يزدم زردى به رنگش بود بيهوش کردم نگاش و کردم بلند سرمو وحشت با خون از صورتم خيسى

 مناجي تنها داشتم وحشت دادم تكونش نشستم ، فهميدم زخم از منظورشو االن بود کرده عرق و

 ميرفت بين از داشت
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 ؟ شد چت کایا کن باز چشاتو خدا تورو کایا هى _

 یكى هک ميكردم هق هق دادم سر گریه و پوشوندم دستام با صورتمو کنم توجه بقيه به اینكه بدون

 وت افتادم دوباره نرسيد زورم اما بدم نجات خودمو خواستم و کشيدم جيغ کشيد شدت به بازومو

 موبر و دور دیوار به بكوبم سرمو ميخواست دلم کردم بغل هامو زانو و نشستم همونجا اتاق همون

 ردمک نگاه تورى بدون پنجره به خوشحالى با ام دیگه اتاق یه تو دیدم تعجب کمال در کردم نگاه

 زور از نداشت وجود نگهبانى هيچ و بود ساختمون پشت کردم بازش و طرفش برداشتم خيز

 که کایا اوردن بياد با اما قلبم روى گذاشتم دستمو کشيدم عميق نفس و دیوار به دادم تكيه هيجان

 حاال ، پنجره زیر زدم چمپاتمه شد خم هام زانو شد بلند نهادم از اه بود افتاده زخمى و بيهوش

 ؟؟ کنم چيكار

 

 نگاه برمو و دور برده خوابم همونجا دیدم کرد بيدارم خواب از و پيچيد گردنم توى شدیدى درد

 گاهىن ميدادم ماساژ گردنمو که همونطور شدم بلند سرعت به بود رفته فرو سكوت تو خونه کردم

 ادزی سنجيدم رو پنجره ارتفاع!  فرار براى خوب وقت یه بود شب نصف سه ساعت کردم مچم به

 در ورىاینج ميكرد زندونيم عمو که وقتایى بودم بلد خوب من اما بشكنه پام و دست که اونقدر بود

 خودمو نكردم توجه اما بلرزه تنم شد باعث سرما سوز کردم آویزون پنجره از پامو یه ، ميرفتم

 حدس که جایى طرف به کنم ایجاد صدایى اینكه بدون اومدم فرود پاهام روى و کردم آویزون

 اب ميرم کن ولش ؟؟؟ شدم خارج منكه اه اومد یادم کایا دوباره افتادم راه باشه پشتى در ميزدم

 تر ندت پس نداشت امكان برم و کنم پشتم سوار رو دراکوال اون نميتونم منكه برميگردم پليس

 برمو و ردو کمر به دست ، قفله اینكه اه کردم پيدا کوچولو در یه باالخره گشتن ربع یه از بعد رفتم

 کردم نگاه

 تكيه یوارد به سينه به دست و زمين به کوبيدم پامو عصبانيت با کنم بازش درو باهاش نبود چيزى

 دیوار از اومد خش خش صدا یهو که ميكردم فكر داشتم هنوز ؟ بریزم سرم به خاکى چه حاال دادم

 مزد پا و دست شد خفه جيغم گرفتن دهنمو جلوى قوى دست تا دو که برگردم خواستم شدم جدا

 گفت آشنایى صداى گوشم کنار که

 ميكنه خونریزى دوباره زخمم نكن وورجه ورجه منم هيس _
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 هيچ نبدو دادم تشخيص چشاشو خاکسترى تاریكى تو برگشتم شد شل دستاش ایستادم تند

 اشكام شد حلقه دورم دستاش کم کم بعد شد شوکه اولش بغلش تو انداختم خودمو حرفى

 شد سرازیر

 بيام پليس با برم ميخواستم مردى کردم فكر _

 نداره افت که بم بادمجون بابا نه هيسس _

 گفت شيطنت با که شدم جدا آغوشش از و خندیدم

 ؟ بود خوب جات خانوم خوشكل هى _

 دادم ماساژ اشو شونه تند تند رفت هم تو اخماش درد از که اش شونه رو زدم خجالت با

 ببخش خدا تورو...  نبود یادم من ببخشيد....  ببخ....  بب _

 و بزرگ دست که زخمش جاى روى کشيدم دست دلسوزى با بهم بود زده زل و بود کرده سكوت

 گفت ها بچه عين دستم روى نشست اش مردونه

 شد خوب _

 گرفتم دستشو و زدم مهربونى لبخند

 قفله منتها دره همين فرار راه تنها _

 رفتن ور قفل با کرد شروع و عقب کشيد منو

 ؟ کردى فرار چجورى تو _

 پریدم پنجره از خب _

 خندید

 ؟ نداشتيم خبر بودى ميمونم _

 شه کبود ات قيافه نزدم باز تا ساکت _

 خندید ریز و مردونه

 بانو بگى شما چى هر چشم _
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 اش مرده کشته همين براى مرسده شایدم بزنه حرف زنا با چجورى بود بلد خوب اومد کش لبام

 تعجب با شنيدم قفلو شدن باز تق صداى که هم تو رفت اخمام اومد یادم زنيكه این باز اه بود

 گفتم

 ؟ چجورى _

 کرد نگام

 دارم خودمو هاى حرفه من _

 تامودس شد مچاله تامون هردو صورت تابيد هردوتامون روى رنگى پر نور بگم چيزى یه خواستم تا

 گفت بلند صداى با یكى ، نكنه اذیتم این از بيشتر نور تا دادم قرار صورتم جلوى

 ميكنم شليک وگرنه وایستين سرجاتون تا دو شما هى _

 اومد جبارخان مسخره خنده صداى بودم نگرانش گرفتم قرار کایا سر پشت شد کشيده مچم

 ؟ خرم اونقدر من ميكنى فكر عجله این با کجا اوه اوه _

 نميزدى جفتک مردم ناموس به هى که نبودى خر _

 عوضى شد خنک دلم شده کبود حرص از زدم حدس اما نميدیدم جبارخانو صورت

 کندى خودتو گور کایا _

 پذیراشم باز آغوش با بودم موقعيت این منتظر پيشا وقت خيلى _

 هفاصل باهامون تر اونور متر چند جبارخان شد روشن مانند باغ و بزرگ حياط و زدن برقو کليداى

 ميزد برق عصبانيت از صورتش داشت

 من به بده دخترو اون _

 کن مبارزه تن به تن جلو بيا هات نوچه بدون مردى بگيرش بيا _

 از بدتر و ىزخم اون کنه نفله کایارو ميتونست صد در صد ميتپيد دهنم تو قلبم کرد سكوت جبارخان

 نخورده غذا روز دو تا ميزدم حدس داشت شدیدى ضعف اون

 شو من آدم و بيا هم تو آزاده دختر اون سرجاشه امون معامله کایا _
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 آستينش به زدم چنگ نداشت حسى هيچ کردم نگاه کایا نيمرخ به وحشت با

 نه کایا نه _

 گفت بهم توجه بدون

 ميدم باد به دودمانتو شه کم سرش از مو یه هستم پيگيرش من اش خونه ببرین رو مينا قبوله _

 بود ثابت من روى جبارخان احمقانه لبخند

 کایا ميكنم هرکارى تو داشتن براى _

 گفت هم حال همون در داد هول عقب به هامو شونه و برگشت دادم فشار دستشو بيشتر

 براى الاقل بزار نبودم خوب هيچكس براى برادرم براى نه مادرم براى نه شدم تموم من مينا _

 بمونم خوب آدم یه کيم نميدونى و اى غریبه یه که تویى

 ؟! ميزد حرف اميد نا اینقدر که بود اومده سرش بالیى چه کردم نگاش اشكى چشاى و تعجب با

 برميگردم پليس با کنين بيرون اینجا از منو نميرم جایى تو بدون _

 زد لبخند

 برو و بكش راهتو کنى مقابله جبارخان با نميتونى تو خوب دختر بلدن کارشونو اونا _

 دادم تكون راست و چپ به عصبانيت با سرمو

 نه نداره امكان نه _

 تصميمى هيچ من اما برم من بودن منتظر همه کرد فرو موهاش تو دستاشو کشيد عصبى پوف

 نداشتم

 برو مينا _

 نه _

 برو ميگم _

 نباختم خودمو اما لرزید تنم بلندش صداى با
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 کایا نميرم جایى تو بدون نميرم من _

 شد دور قدم چند کرد گرد عقب

 ببرینش........  ميرى خوبشم ميرى _

 کشيده هبرس پيراهنش به دستم اینكه از قبل اما کایا طرف دویدم که برداشتن خيز طرفم به نفر دو

 جبارخان خونه سالن در طرف ميرفت و بود بهم پشتش هنوز کردم تقال و کشيدم جيغ شدم

 دوستش من کردم اعتراف خودم با نميبينمش دیگه بشه خونه اون وارد اگه ميكردم احساس

 هشب نگاهمو اخرین داشتم دوست و ميشد شيطون منتظره غير گاهى که یخى مرد اون من داشتم

 و ميكردم هق هق تاریكى و موندم من و صورتم روى شد کشيده زخيمى پارچه که کردم زوم

  رفتن راه تا ميشدم کشيده بيشتر نداشت نا پاهام ميرفتم باهاشون

 اميرسام

 زدن حرف باهاش کردم شروع ب*ل زیر آوردم در حرکت به روش دستمو قبرش کنار نشستم

 که تر ونورا قبر سه تا باشم تو پيش ميخواد دلم اما نيستى مادرم اینكه با نميدونم ریحانه سالم _

 بد خيلى کار یه که وقتایى حتى ميكردى حمایت من از وقت همه تو تو شاید خب مادرمه تمنا قبر

 قاتل یه شدم من ببين حاال ميكردم

 قبر روى گذاشتم امو اسلحه

 نخو که ایه اسلحه این مامان نيست ميدادى هدیه بهم کودکى تو که بادى اسلحه این ببين _

 شش و یكسال روشه من انگشت سر ببين کن نگاش خوب ببينش ریختم باهاش رو آدما از خيلى

 ينمهم وگرنه رفته در دستم از ساعتش جانى قاتل یه شدم مينا دختر اون بخاطر که روزه سه و ماه

 ميگفتم

 قبر سرد سنگ به دادم امو تكيه و نشستم

 ؟ شدم چى ببين مامان ببين منو _

 باال سرمو نشست گردنم روى چكيد اسمون از که اى قطره اولين هام زانو روى گذاشتم سرمو

 گفتم و خندیدم گرفتم

 ردنمگ روى چكيد اشكش ميكنه گریه من جاى به داره آسمون اما نمياد من اشكاى مامان ميبينى _
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 انداختم پایين سرمو نشستم بهزاد قبر کنار و شدم بلند خندیدم بلندتر

 بهزاد ات شونه روى بزارم سرمو بزار ؟ باشم ميدى اجازه االن نبودم موقعيت ترین سخت تو _

 بهزاد قبر سنگ به دادم تكيه نبود مهم برام اما بود شده شدید بارون

 شدم خاکستر و سوختم خودم پشيمونى آتيش تو ؟ داداش شدم درمونده چقدر ميبينى _

 ميخورد سر صورتم از هاش دونه ميزد شالق صورتم به درنگ بى بارون زدم زل تاریک آسمون به

 چند براى گذاشتم دادم ادامه کارم به ميلرزوند امو سينه قفسه ها قطره سردى ام یقه تو ميرفت و

 هقفس روى از شدن رد با ها قطره کاش ام سينه توى درداى پى نه باشه ها قطره پى حواسم لحظه

 ىمتالش کامال مغزم که بود محكم اونقدر هاشون ضربه حداقل یا ميشستن رو دردا همه ام سينه

 گفت آشنایى صداى که خندیدم افكارم به بگيرم فراموشى یا شه

 ؟ ميخندى و ميگى جک خودت براى که رسيده جاهایى به کارت _

 گفتم و آوردم پایين سرمو

 شایان بشين بيا _

 مياد خوشم ریختت از خيلى برم بگم بعدیتو مأموریت اومدم _

 تعجب با کنارم زد زانو و نزدیک اومد که خندیدم اینبار برجكش تو ميزدم که هميشه خالف بر

 گفت

 ؟ کایا خوبه حالت تو _

 مينمود تر تيره شب و ماه نور بين اش تيره چشاى کردم نگاش

 ؟ بكشم باید کيو خوبم _

 خاروند سرشو

 کن استراحت برو تو ميرم من اینبار کن ولش ؟! بكشى آدم ميخواى وضعيت این با _

 کردم تكرار وار روبات

 ؟ بكشم باید کيو _
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 شق کله _

 گفت و کشيد پوفى که کردم نگاش سؤالى

 ایجاد مشكل جا چند داره بچه یه زنو سالشه سى آریامنش مهرداد مهرداده اسمش سرگرد یه _

 شه کنده کلكش باید گرفته جبارخانو هاى محموله و کرده

 زدم چنگ شایان دست از آدرسو شدم بلند

 ميشنوه مرگشو خبر فردا بگو جبارخان به باشه _

 نشى نفله خودت اميدوارم _

 . روندم بودم کرده حفظ که آدرسى طرف به و زدم پوزخندى

 رفتم ىاتاق طرف به بود مجللى خونه دادم فشار دستم تو بيشتر امو اسلحه و جلو رفتم نامحسوس

 براش داشت مادرش که بود بچه یه اتاق کردم باز آروم درشو باشه خواب اتاق ميزدم حدس که

 گفت زنه رم در خواستم تا ميخوند الالیى

 شده خشک گلوم بيار برام آب ليوان یه ؟ تویى مهرداد _

 اتاق رفط به نيومد یادم اما بود آشنا خيلى برام صدا این ميپيچيد گوشم تو زن صداى بستم درو

 قدم طرفش به آروم بود کشيده دراز تخت روى جسم یه کردم بازش افتادم براه کناریش

 بالق رو کن خفه صدا گرفتم طرفش به امو اسلحه معطلى بدون بود درشت و هيكل قوى برداشتم

 پنجره از کامل خونسردى با کردم خالى مغزش تو تير یه.....  بنگ.......  بودم کرده نسب روش

 آیين خونه دم رسيدم هدف بى کردم رانندگى دورى جاى یه تا و شدم ماشين سوار شدم آویزون

 خون تو و باال پریدم دیوار از و شدم پياده ماشين از ببينمش نيم و یكسال از بعد خواست یهو دلم

 ایستادم کور دید نقطه جاى پنجره نزدیک اومدم فرود

 دقت بيشتر ، بود شانس خوش زندگيش تو چقدر ميزد لبخند بود ایستاده دنيا روى روبه دیدمش

 شتربي و زدم لبخند! ؟ شده پدر هم آیين نكنه...  بچه یه آره بود کوچولو جسم یه بغلش تو کردم

 مک کم داشت خانواده یه اون شدم خوشحال خوشحاليش از ميدرخشيد چشاش شدم دقيق بهش

 کمى فقط کمى تا شدم نزدیک پنجره به بودن خوشحال هم اونا دیدم هم رو افسون و ترسا

 ود پنجره که لعنت اما بود شده تنگ آیين صداى براى دلم بشنوم زندگيمو همسفر اون صداى

 تو بچه به دوباره دیدم شكلشو فقط که بلندى خنده اون از حتى بودم محروم من و بود جداره
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 بودم ادهد انجام پيش دقيقه چند همين که قتلى آوردن بياد با یهو که زدم لبخند کردم نگاه بغلش

 ؟؟؟ من و ؟؟؟ ميشه چجورى بقيه حال بكشه آیينو بخواد و بياد یكى شب اخر االن اگه ، زد خشكم

 ؟؟؟؟؟؟ کردم چيكار االن

 ! کایا نه اميرسام شدم سال پنج از بعد اومدم خودم به تازه

 .... شد خم هام زانو

 .... من

 .... بودم قاتل یه

 ..... کشتار ماشين یه بودم شده که بودم وحشى کن خراب خونه یه من

 خودم هب وقتى فقط شد محو لبخندش کى و خورد من به بعدم و پنجره به آیين نگاه کى نفهميدم

 مشناخت رو آیين تن بوى ، ميداد فشار محكم و بود شده حلقه دورم قدرتمندى دستاى که اومدم

 مدرد اما اش شونه به کوبيدم سرمو بارها و بارها دوبار نه بار یه نه اش شونه روى کوبيدم سرمو

 و نش خفه سرم توى صداهاى اون ميخواستم فقط نميشنيدم حرفاشو شدم جدا بغلش از نميومد

 و طرفش دویدم شد ميخ شيشه روى نگاهم بشنوم آیينو صداى حداقل یا و بكشم نفس بزارن

 يدمکوب سرمو دوباره بودن هنوزم اما پایين رفت ولومشون کمى صداها بهش کوبيدم سرمو محكم

 آیين دستاى روى افتادم خسته و خاموش شدن ساکت باالخره تا کوبيدم اونقدر کوبيدم و

******************** 

 آیين

 دوختم چشم سام سرد و بيروح صورت به دوباره داشتم نگه و کردم فرو موهام توى دستمو

 آیين نترس ميشه خوب _

 گفتم و زدم لبخند دنيا به

 خانوم اینطوریه حتما _

 ! خانوم بگم بهش ميومد خوشش هميشه زد لبخند

 ؟ کجاست ؟ خوبه حالش مریم _
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 بچم ميخواد شير ميرم هم دیگه دقيقه چند افسون دست سپردمش خوبه _

 کردم تاکيد

 بچمون _

 بازوم به داد تكيه سرشو و زد لبخند

 بگيره سامون و سر زندگيش هم سام کاش _

 هنوزم ماا شكست شيشه ؟ شيشه به ميكوبيد سرشو چطورى ندیدى شده ها دیونه عين که فعال _

 وگرنه نخورده گيجگاهش به ها ضربه آورد شانس چهارچوبش روى کوبيدش نشد خنک دلش

 ميداد دست از اشو حافظه

 ؟ داشت که بود زندگى چه این آیين ميسوزه براش دلم _

 داشت بغض صداش

 خودشه حماقتاى تقصير سام زندگى اتفاقات نصف _

 نكرد انتخاب زندگيشو راه اون اما _

 دنميدا زحمت خودش به حتى کردم نگاه سام باز چشاى به نگفتم چيزى اما بودم موافق باهاش

 تو برم گرفتم تصميم کنه نگاه بهم

 ميت نعي شده که اومده سرش بالهایى چه یكسال این تو ببينم تو ميرم منم دنيا خونه برو تو _

 ادزی انتظارم بياد دکتر موندم منتظر بود شده خسته حتما رفت و گفت خداحافظ اعتراض بدون

 ایستادم روش روبه و طرفش دویدم شد خارج اتاق یه از که نكشيد طول

 ؟ ببينم سامو ميشه ، نباشيد خسته دکتر آقاى سالم _

 باشه خوبى فكر نكنم فكر.....  خب.....  ممنون سالم _

 شده شكلى این که اومده سرش بالیى چه بفهمم باید اما _

 کشيد سفيدش ریش ته به دستى

 دقيقه ده فقط _
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 . بدن بهم مخصوص لباس تا رفتم پرستار با و کردم تشكر خوشحالى با

 مآرو لرزید که گذاشتم دستش روى دستمو روش روبه به بود زده زل هنوز ایستادم تختش کنار

 کرد نگام و خورد تكون نگاهش

 ؟ کردى اونجورى چرا ؟ شم فدات شد چت داداشم سام _

 خورد تكون لبهاش شد سرازیر اشكام که بود درمونده و مظلوم نگاهش قدرى به

 آیين _

 آیين جان _

 شى ناراحت من بخاطر برسه چه کنى تف صورتم تو ندارم لياقت من نكن گریه _

 منى برادر تو نگو اینجورى سام شو خفه ، شو خفه _

 زدم هق

 بزارى تنهام وقت اینهمه تونستى چطور منى نفس تو _

 رفتمگ دستشو اسرارم همه محرم سام از غير نبود کسى اون و ميدید اشكامو یكى که بود بار اولين

 تازه کاشتم روش عميقى ه*س*و*ب و لبم کنار بردم دستشو صندلى روى کنارش نشستم

 با باال کشيد دماغشو که چكيد دستش روى اشكام بود شده تنگ براش دلم چقدر بودم فهميده

 گفت و خندید که کردم نگاش تعجب

 ؟ کنى گریه دارى حق تو فقط چيه _

 زدم لبخند

  رفيق هستيم هم شما مخلص ما _

 زد لبخند

 ؟ بودى کجا بگى نميخواى _

  نه _

 بود نشده جارى هاش گونه روى اما ميزد برق اشک از چشاش کردم نگاش فقط و کردم سكوت
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 ؟ کوبيدى سرتو چرا بگو الاقل ؟ بودى کجا بگى بهم باید سام _

 ؟ دارى بچه تو _

 زدم لبخند دنيا و مریم آوردن بياد با اما شدم عصبانى ربطش بى سوْال از

 کوچولوئه خيلى ماهشه دو اره _

 ؟ کجان رزالين و آزاليا _

 گفتم من من با

 منن....  با.... خب _

 زد لبخند

 آیين هستى خوبى امانتدار _

 گفتم و دادم فشار گذاشتم اش سينه قفسه روى دستمو که بشينه خواست

 نشدى مغزى ضربه بشه ثابت تا بمونى باید فردا تا نشو بلند _

 داد هول دستمو

 ؟ بریده دنيا از یه ؟ ميدارین نگه زنده کيو ها شما بميرم خدامه از من _

 هام گونه روى نشست دوباره اشكام

 سام نگو اینجورى _

 احساس بى چقدر ؟ شدم چجورى یادته مرد ریحانه از قبل دقيقه یک مرد سام نيستم سام من _

 سنگ یه کایا شدم کایا من نبودم سام چون ؟ شدم

 تا ندشد وارد پرستار تا چند با دکتر و شد باز در ميلرزید بغلم تو هاش شونه کردم بغلش محكم

 که کترد اشاره به بمونم بغلش تو کرد ترغيبم و داد فشارم بيشتر سام دستاى شم جدا خواستم

 ردنک گریه به کردم شروع صدا بى و گذاشتم اش شونه روى سرمو نكردم توجه شم جدا ميگفت

 ؟ يشهنم عذاب و درد از لبریز ؟ نميشه زخمى و پر دلشون مردا مگه ؟ کنه گریه نباید مرد گفته کى

 تو کسى دیدم تعجب کمال در شدم جدا ازش دقيقه چند از بعد ميلرزید هردومون هاى شونه.... 
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 اما!  بود نكرده گریه کردم نگاه سام به نيست خطرى فهميدن حتما زدم لبخند نيست اتاق

 شد وارد پرستار یه و شد باز در بود خون یكدست چشاش

 شده تموم مالقاتتون تایم آقا _

 گفتم و دمکر نوازش گرفتم دستشو بود گرفته اولشو شكل دوباره و بود کشيده دراز سام شدم بلند

 بخوابى کن سعى ميام بازم اما سام ميرم من _

 ندلىص روى خونه برم نيومد دلم بيرون رفتم پرستاره با که داد تكون باشه شكل به آروم سرشو

 در پشت نبود کسى من از غير که بود تنها چقدر زدم زل صورتش به و نشستم اتاقش روى روبه

 است ندهز پسرش باشه داشته خبر حتى نكنم فكر نداشتم انتظارى هيچ پدرش از بشينه اتاق این

 ودب حيوون یه واقعا قبال اما نباشه مرد همون االن شاید بودم گرفته نفرت ازش شدت به ؟ مرده یا

 سعى و پشتى به دادم تكيه سرمو......  پوف.......  ميكرد کار براش سام که جبارخانى از بدتر یكى

 بود رىزو و ضرب هر به باالخره بكشه پر سرم از لعنتى افكار این تا بخوابم ثانيه چند فقط کردم

 . خوابيدم

 شين بيدار آقا ؟ آقا _

 کردم نگاه بود ایستاده روم روبه که پرستارى به پریدم خواب از

 ؟ شده چيزى _

 بدین انجام ترخيصشونو کار باید مرخصن بيمارتون _

 و ستد دستشویيه ميكردم فكر که جایى طرف رفتم و دادم تكون باشه نشونه به سرمو شدم بلند

 ولط زیاد کردم سام ترخيص به شروع و رفتم پذیرش به هميشه از تر سرحال شستم صورتمو

 بود شده خيره رو روبه به ميت عين هنوز تو رفتم لباس دست یه با ، نكشيد

 ؟ ندارى خواب تو _

 کرد نگام

 بيارم کجا از نه _

 چيه خوشحاليم اینهمه منشأ نميدونستم بودم خوشحال الكى خندیدم
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 عموى ميخواد خانوم مریم که خونه بریم بيا پسر مرخصى نميكنه تهدیدت خطرى سام _

 ببينه بيریختشو

 ؟ خانوم مریم _

 دخترمه اسم _

 گفت و زد لبخندى

 بود من دختر اسم اینكه _

 باشم گفته منه دختر اسم اما ميومد خوشت اسم این از تو زرشک _

 زیر يزدم زار تنش روى من لباساى بود شده ضعيف و الغر بپوشه لباس کردم کمكش نگفت چيزى

 گفت که گرفتم بازوشو

 ؟ نرسيد من به خبرش که ؟ کردى ازدواج کى _

 تيمرف بود راضى اونم گفتم هم دنيا به نداشتم جشنو دماغ و دل نگرفتم عروسى اصال من خب _

 گرفتيم معمولى خانوادگى جشن یه کردیم عقد و محضر

 شدیم راهرو وارد

 بگيرى مفصل عروسى یه باید جنابعالى اما _

 گفت تخسى با

 کنم دیوار تن عروس لباس یه باید البد _

 خنگه ندارى خبر تو ميزنن بال بال برات همه _

 راهرو چند طى از بعد بود نشده عوض هنوز خصلتش این ميزدم من اخرو حرف هميشه کرد سكوت

 در ىرو روبه ماشينم داره نگه خودشو ميكرد سعى اما داشت ضعف سام شدیم خارج بيمارستان از

 ونهخ طرف به و نشستم خودمم نشست آروم که کردم باز سام براى درو بود شده پارک بيمارستان

 دوران دوست دیدن بزنه حرف سام با داشت دوست دنيا اونا از بيشتر و ترسا و افسون روندم

 ماشينو و کردم باز ریموت با درو نبود دور زیاد راه بود کرده ناراحتش وضعيت این تو کودکيش

 کردم نگاه سام به و شد گرد چشام رزالين دیدن با بودن ما منتظر ورودى در جلوى همه تو بردم
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 به سرشو لجوجانه اما تو بره کردم اشاره شدم پياده ماشين از ، داشبورد به بود زده زل تفاوت بى

 . خواستم کمک خدا از و کشيدم پوفى داد تكون راست و چپ

 آروم بغلش تو مریم ميزد برق دنيا چشاى تو اشک کردن خوشنودى ابراز سام دیدن با همه

 که زدم لبخند گرفت محكم دادم جا کوچولوش دست تو انگشتمو و ایستادم کنارش بود خوابيده

 گفت و زد لبخند روشن صورتى لباس اون تو مریم دیدن با شد نزدیک هم سام

 کوچولو نرفتى بابات به آوردیم شانس _

 به دمىق نشست همه نگاه تو ترس افتاد رزالين به سام نگاه وقتى اما خندیدن بقيه که کردم اخم

 عصبى سام عقب رفت قدم یه سرعت به و پایين انداخت سرشو رزالين که برداشت طرفش

 گفتم و انداختم باال خبرى بى با هامو شونه کردم نگاه بهم و ایستاد

 ميشين مریض سرده خورده یه هوا تو بریم خب _

 اميرسام

 شد کشيده بازوم بود پایين سرش هنوزم بود رزالين روى نگاهم تو رفتن همه آیين حرف اخرین با

 کردم نگاه آیين به اخم با که

 کن ول ندارم کاریش _

 زدیکن بهش بود نفسم روز یه که رزالينى و موندم من رفت و گذاشت نگران نگاه یه با سكوت تو

 نشروش چشاى دادم قرار روم روبه سرشو و چونش زیر گذاشتم دستمو ترسيد کمتر اینبار شدم

 شد اشک خيس اش گونه من لبخند با بود اشک از پر

 ؟ دلخورى من از هنوز _

 پایين برد سرشو

 ... تو ميترسم بخدا نه _

 پریدم حرفش بين

 اون جاى تورو ، تو مثه بود تنها خيلى دختر اون دادم نجات دخترو یه پيش خوردى و یكسال _

 فام سوختم برات شد نرم دلم و گذاشتم
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 گفت بغض با شد تر شدید اش گریه

 کشت مادرمو که وقتى همون ميسوزم وقته خيلى من سام _

 کشت مادرتو پدرمون کن کاملش _

 کشيدم روشنش طالیى موهاى روى دستمو کردم بغلش و کشيدم عميق نفس

 شد منم مادر مرگ باعث بابا رزا همدردیم _

 ودمخ از دیدم درمونده اونطورى مظلومشو صورت وقتى برداشت ام سينه قفسه از تعجب با سرشو

 شدم متنفر

 بسازیم باهم زندگيمونو بيا ؟ نكنيم شروع اول از چرا داداش _

 بوسيدم پيشونيشو زدم کنار و بود دیدش جلوى که موهاش از اى تره

 ميكنيم اینكارو حتما _

 شنيدم رو افسون صداى که کرد بغلم محكمتر و زدم لبخند

 حاضره ناهار ؟ تو بياین نميخواین برادر و خواهر آهاى _

 و ادافت راه لبخند با دادم هولش و پشتش گذاشتم دستمو ، کرد پاک اشكاشو رزا شدیم جدا هم از

 و ميز رفط رفتيم هردو ميزد حرف تلفن با که آیين از غير بودن نشسته ميز سر همه تو رفتيم باهم

 و دیدخن ریز که زدم بهش چشمكى فهموند بهم خوشحاليشو نگاهش با ترسا نشستيم هم کنار

 دهنم کنار بردم و کردم پر قاشقو بود زده لک براش دلم بود فسنجون غذا خوردن به کرد شروع

 شه قفل دهنم جلوى دستم و شم ميخ شد باعث آیين صداى که

 بود خوبى خيلى آدم سرگرد شدم ناراحت خيلى بيامرزدش خدا _

_ .... 

 ميایم حتما بله بله _

_ .... 

 خداحافظ چشم _
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 پایين رفت اتوماتيک دستم نشست روم روبه اومد و کرد قطع

 ؟ مرده کى _

 گفت بهم رو افسون از تشكر بعد دهنش تو گذاشت رو لقمه اولين

 مرد زنش پيش وقت چند کرد کمكمون خيلى بود خوبى مرد نميشناسيش تو آریامنش سرگرد _

 موند یتيم که اش بچه طفلک خودش امسالم

 گفتم تعجب با

 ؟ نداره زن _

 نه _

 زنو سالشه سى آریامنش مهرداد مهرداده اسمش سرگرد یه)  شد تكرار مغزم تو شایان حرفاى

 سپ(  شه کنده کلكش باید گرفته جبارخانو هاى محموله و کرده ایجاد مشكل جا چند داره بچه یه

 !!؟؟ بود کى زن اون

 پرسيد افسون

 ؟ االن کيه دست اش بچه _

 گفت فقط بود شده ناراحت و خسته بحث این از که آیين

 ؟ چته سام....  ميكنه نگهدارى ازش زنش مرگ بعد که پرستارش دیگه معلومه _

 ام خسته هيچى _

 شدم بلند

 ممنون _

 ؟ نخوردى چيزى که تو _

 کردم رزا مهربون چشاى به رو

 ؟ دارین استراحت براى اتاق یه آیين....  خوردم چيزایى یه بيمارستان تو _

 شد بلند عجله با
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 ببرمت بيا آره آره _

 شستمن رفت آیين و شدیم بود خاکسترى و مشكى دکورش که اتاق یه وارد باال طبقه رفتيم هم با

 داد جواب بوق چند از بعد گرفتم شایانو شماره و تخت روى

 هان _

 ... کشتمش دیشب که سرگردى ببين _

 گفت حوصله بى و پرید حرفم بين

 ؟ خب آره آره _

 ؟ گفتى دروغ من به چرا نداشت زن اون _

 ؟ داره اهميتى چه حاال بابا چميدونم _

 بود آشنا برام خيلى صدا اون ميشد تكرار مغزم تو دخترونه صداى

 ؟ بود کى پرستاره _

 بخوابم بزار باو نميدونم _

 زخم درد زدن قدم به کردم شروع و شدم بلند تندى تخت روى نشستم و کردم قطع جواب بى

 تا مغزم تو ميكردم خالى تير یه بود باهام اسلحه یه االن کاش کنم فكر درست نميذاشت سرم

 . نكشم استرس اینقدر

******************** 

 نظر زیر رومو روبه و دیوار به بودم داده تكيه بود کرده ایجاد خاصى ولوله مغزم تو قرآن صداى

 ! خواست آب مهرداد از که بود کى دختر اون بفهمم ميخواستم داشتم

 شد کشيده آیين دست با معمول طبق بازوم

 ميده دست بهم بز یه احساس آیين منو نكش اینقدر _

 نازه چقدر ببين اشو بچه بيا خفه _
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 فسمن بود شده من ميخ اونم نگاه زد خشكم بود بغلش تو بچه که زنى دیدن با اما شد تيز قدمهام

!  ودب دختر اون روى من نگاه اما کرد نگام تعجب با آیين برداشتم عقب به قدمى و افتاد شماره به

 وىر سرمو و دادم تكيه درختى به سالن کنار شدم خارج ختم سالن از و کردم گرد عقب سرعت به

 ؟ ميكنه چيكار بفهمه حقيقتو اون وقتى بلرزه تنم شد باعث آیين صداى گذاشتم دستم

 ؟ شده مرگت چه صبح از هست معلوم ؟ سام شد چت _

 کردم نگاش و کشيدم کنار خودمو

 آیين _

 ؟ چته مرض _

 ميكنه ام خفه داره وجدان عذاب _

 گفت تعجب با

 ؟ چى براى وجدان عذاب _

 بچه اون به نسبت _

 داره ربطى چه تو به بچه اون اه _

 کشتم من پدرشو چون دارم وجدان عذاب _

 ایستاد شوکه

 ميسوزم دارم بخاطرش و آیين کشتمش من آره _

 تو دستشو عقب رفت قدم یه و خورد شدیدى تكون لحظه چند از بعد ميكرد نگام شوکه هنوز

 گفت و گرفت بازومو طرفم دوید بشه آروم تونست تا کشيد اونقدر کشيد عصبى و کرد فرو موهاش

 بریم _

 تىساع چند ميخواست دلم فقط بده پليس تحویل منو نبود هم مهم برام حتى شدم همراه باهاش

 وارس خودشم ماشين تو کرد پرتم ، بميرم بعد و کنم خالى چيز همه از مغزمو بتونم تا باشم تنها

 نداد دست از براى چيزى منكه بودم خودش نگران ميكرد رانندگى ها دیوونه عين افتاد راه و شد
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 وزخندپ با طرفم برگشت و ایستاد کالنترى روى روبه رانندگى نيمساعت از بعد باالخره!  نداشتم

 کردم نگاش

 کردم عادت آیين دور بنداز منو هم تو _

 غرید وحشتناکى صداى با عصبى و کرد دراز جلوم انگشتشو

 بكشم خودمو بعدم تورو اول ام بهونه دنبال بخدا سام شو خفه _

 احساسى هيچ روم روبه به بودم زده زل موند همونطور و صندلى به کوبيد سرشو و داد تكيه

 گفت سكوت دقيقه چند از بعد نداشتم

 وردم در پليس دست کف ميزارى زندگيش محل با ميدونى جبارخان از هرچى تو و تو ميریم االن _

 ميكنم درستش خودم نميگى هيچى خودتم

 زدم پوزخند

 ؟ بگيره اونو ميتونه پليس ميكنى فكر _

 نتونن چرا آره کنى کمک تو اگه _

 من که شده قایم جایى و اینجام من که فهميده صد در صد االن پليساست از زرنگتر اون _

 کجاست نميفهمم

 مطمئن وگرنه نرو مردک اون طرف هم دیگه بكنن کاراشونو اونا شو خفه و بده رو آدرسا همه تو _

 کشيد آتيش به هارو زندگى از خيلى که هستى پدرى همون پسر ميشم

 دادم تكيه سرمو و کشيدم عميقى نفس

 باشه _

 ودمخ حقيقتا کنه بحث و جر باهام بود الزم اینا از بيشتر ميكرد فكر انگار کرد نگام تعجب با

 اداره طرف به و شدم پياده آیين از زودتر نداشتم خوردنم تكون دماغ و دل حتى نداشتم حالشو

 دادم اس بود شده آزاده زندان از ميشد یكماهى که شایان براى گوشيم با قبلش افتادم براه

 بمونم تو دین زیر نميخوام بده نجات خودتو بدم لو همرو رفتم من _

 داد جواب نرسيد دقيقه به
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 ميكشه تورو جبارخان احمق نكن خریت _

 نوشتم

 وخودت و بياى خودت به هم تو بهتره بميرم نيست مهم برام ندارم دادن دست از براى چيزى من _

 بيرون بكشى ساخته هردومون براى جبارخان که منجالبى از

 . نفرستاد چيزى دیگه

 رچىه بودم واقعا که چيزى ميكرد نگاه قاتل یه به که بود این عين نگاهش نشستم سروان جلوى

 و شتمينو رو آدرسا تند تند ميشد تر گرد چشاش لحظه هر گفتم بهش ميدونستم جبارخان از که

 . ميكرد ارزیابى چيو همه حوصله با اون و ميدادم جواب حوصله بى ميكرد سوْال

 چهره آشناى هاى رگه کردم نگاه در به کالفگى با شد باز در که ميدادم جواب سوْال داشتم هنوز

 ميشه اش شونه روى هاى ستاره روى از اما....  محبى سرگرد.....  انداخت پيش سالها یاد منو اش

 با و گذاشت احترام شد بلند ميكرد بازجویى ازم که سروانى زد لبخند بهم!  شده سرهنگ گفت

 زد لبخند بهم دوباره نشست روم روبه..  بيرون رفت محبى سرهنگ اجازه

 پایين اومدى شيطون خر از باالخره پس _

 دیگه نداشتم اینو حوصله پایين انداختم سرمو

 برم ميخوام من _

 ما به بدى جبارخانو همكارى با که شرطى به اما ميرى باشه _

 کردم بلند سرمو

 قلبم تو خورد مستقيم تير یه کردم همكارى ها شما با که بارى اخرین _

 نيومد خوشش زدنم حرف طرز از

 بود شده بكار دست برسيم ما اینكه از قبل جبارخان که دیدى اما پسر کردیم سعيمونو همه ما _

 شماست از زرنگتر مراتب به جبارخان نميكنم همكارى شما با همين براى _

 کشيد اش چونه به دستى
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 آریامنش چون بوده جبارخان کار ميزنم حدس دادیم دست از خوبو سرگرد یه پيش روز چند ما _

 بود گرفته هاشو محموله از تا دو

 ميشد بد داشت حالم

 ىميدون هاش ضعف نقطه از مسلما دارى خبر پودش و تار از تو اما کنه ثابت که نداریم مدارکى _

 بگيریمش چطورى بگى بهم ميخوام

 بود کن خورد اعصاب سروان اون از تر عاقل ميومد خودشم یارو این از داشت نه

 بترسين درصد ده اون از اما بگيرینش ميتونين درصد نود احتمال به ميكنم کمک من خب _

 تير یه که اونوقته ميدین دستش از راحت کنه فرار ميتونه بفهمه هم درصد یه اگه حتى جبارخان

 نداره اعتماد تا دو ما به هنوزم چون شایان و منو مغز تو ميكنه خالى خالص

 کردم تازه نفسى

 مرگ یعنى شما با همكارى ميگيرم نتيجه پس _

 کرد باز و بست چشاشو کالفه

 شدیم تر تجربه با و تر قوى مراتب به ما داره فرق هم خيلى ، داره فرق پيش یكسال با االن _

 گفتم طعنه با خندیدم

 ؟ ميخواین کمک من از چرا شدین تجربه با و قوى خودت نظر به اگه جناب خب _

 شد خم جلو به زد لبخند

 درتپ به که دینى اخرین ميخوام آریامنشى قاتل تو که ميدونم حتى بگيرم تورو نميخوام من _

 بيرون بكشمت جریانات از ميخوام کنم ادا دارمو

 همين! ؟ دینى چه اما نبود این از بهتر اى معامله هيچ نشست لبهام روى لبخند زد که حرفى با

 داد تكيه عقب به که کردم سؤالو

 بزنم ندارم حرفى من بپرسى خودش از اینو بهتره _

 ههميش که بود کرده براش کارى چه بابام شد مشغول مغزم بيرون رفت اى دیگه حرف بدون بعدم

 !؟!؟ داشت هوامو خدا
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******************** 

 که زدم چشمک ميكرد نگام و بود نشسته روم روبه که آزاليا به و شایان کنار صندلى روى نشستم

 بخندل بهش کرد نگام رزالين کرد اشاره بهش و رزالين بازوى به کشيد دست و زد شيرینى لبخند

 برد پایين احترام با سرشو و زد لبخند متقابال که زدم

 نازیه بچه دختر _

 عوض حال در هميشه بودیم کرده فرار جبارخان دست از که بود روزى چند کردم شایان به نگاهى

 یرد معمول طبق که دکتر ببرمش رزالين با اومدم بود مریض آزاليا که امروزم بودیم خونه کردن

 رسيدم دکتر مطب تو اینجا و رسيدم

 ندارم فكتو کردن جمع حوصله ننداز بهش نگاه _

 ميمون خفه _

 حيرون چپه _

 کرد نگاه خونسردم صورت به چپ چپ

 بيارى کم فقط بار یه مونده دلم به _

 ميكنى دق بيارم کم _

 ؟ بگى چى نگى اینو _

 ميكنى حال ميدم ناموسى فحش _

 هب و شدم بلند شد آزاليا نوبت کرد غرغر ب*ل زیر که خندیدم بسته دهن با شد ساکت دیگه

 تو رفتيم و گرفتم رو آزاليا دست بمونه گفتم رزالين

******************** 

 ( آتشفام)  رزالين

 و شد لندب نبينه نگاهمو که بود اینا از تر تيز ميكرد نگاه بهم اونم انداختم سریعى نگاه روم روبه به

 نشست کنارم فاصله با صندلى یه
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 ؟ شناختين منو سالم _

 گفتم اما بود اشنا برام

 ؟ چيه سام با اتون رابطه نه...  خب سالم _

 جشن تو باهم که همونيم من ضمن در...  باهميم مجبورى دشمن یه شایدم دوست یه فقط _

 شد کنف مهسا دختر اون رقصيدیم

 گفتم آشنایى نگاه با زدم لبخند بود عاشقش مهسا که مهمونى تو جذاب مرد آوردن بياد با

 ؟ درسته بود شایان اسمتون اومد یادم االن _

 خندید مردونه و نرم

 باشين آتشفام باید هم شما و شایانم بله مونده یادتون خوب _

 زدم لبخندى

 ميزنن صدام رزا ولى رزالينه اسمم بود مستعارم اسم اون نه _

 ؟ چيه من خورده قسم دشمن اون با شما رابطه خانوم رزا _

 ام سينه قفسه به چسبيد ام چونه

 برادرمه _

 ميمىتص هيچ نداشت خبر جریانات از حتما ميكرد نگام شوکه کَردم نگاش چشمى زیر کرد سكوت

 ! کنم تعریف نداشتم هم

 شد بلند باهام که شدم بلند نشد بدل و رد بينمون حرفى دیگه

 دستشویى برم ميخوام _

 ميام باهاتون _

 طرف به باهم هردو ميترسيدم رویيم روبه مرد مسخره چشاى از بياد گذاشتم اما کردم تعجب

 زل بهم هک مخصوصا ميترسيدم مردا نگاه از شدن سبز جلومون پسر دوتا که رفتيم درمانگاه پشت

 ، شایان به خوردم محكم زد تنه بهم یكيشون که شدم نزدیک شایان به نامحسوس ميزدن
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 گرفت اشو یقه و دوید سرعت به بود پسره اون روى شایان عصبى نگاه اما بغلش تو افتادم قشنگ

 کشيد داد صورتش تو

 ؟! ميپرونى جفتک چرا الكى بخارونمت ميخارى عوضى _

 ترس با عقب شد پرت و خورد صورتش به محكمى مشت بياد خودش به تا بود کرده کپ پسره

 کشيدم بازوشو و رفتم

 بزنى بهش دستاتو نداره ارزش شایان نكن خدا تورو _

 اون مبود دیده که ابى شير طرف بردمش و کشيدمش بيشتر نشست چشاش تو تعجب برگشت

 که ليوانى بود عصبى هنوزم شایان آب شير کنار نشستم چاک به زدن آرومه شایان دیدن هم دوتا

 ایستادم روش روبه و کردم پرش اوردم بيرون بودو آزاليا مال

 بفرمایيد _

 گفت و گرفت ليوانو زد لبخند

 رسمى غير بار یه رسمى بار یه نيستا معلوم هم تو حرفاى _

 پایين انداختم سرمو

 نرسيد ذهنم به وقت اون خب _

 پرسيد ربط بى یهو خندید خورد ابو و سكو روى نشست

 ؟ کجاست شوهرت _

 پایين انداختم سرمو و کردم اخم

 ندارم _

 ؟ مرده _

 ستمنش فاصله با کنارش نپرسيد اى دیگه سوْال شد خوب ميكشيدم عذاب داشتم کردم سكوت

 چشاش سياهى تو شدم غرق کردم نگاهش کردم حس نگاهشو سنگينى

 ؟ بمونى تنها هميشه ميخواى رزا _
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 ودب تنها خدا شكر کردم نگاش و شدم بلند هول شنيدم رو آزاليا صداى بدم جواب اینكه از قبل

 دستم کنار هم شایان دست که دادم تكون سرش روى دستمو پاهام رو چسبوند خودشو و دوید

 نشست

 ؟ کوچولو خانوم بودى آزاليا _

 گفت شيرینش زبون همون با شد جدا پاهام از

 ؟ هستين کى شما آله _

 آزاليا روى روبه زد زانو و گرفت دستشو

 شایانه من اسم _

 کرد بهم مرموزى نگاه

 ؟ نميخواى بابا شما کوچولو ببينم _

 کردم تعجب بيشتر آزاليا جواب از کردم کپ

 نميده مثبت جواب مردى هيچ به مامان خب اما عمو نخوام چرا _

 زدم صداش اعتراض با

 آزاليا _

 داد تكون آزاليا جلوى تخسى با انگشتشو خندید بلند صداى با شایان

 کوچولو جونور اى _

 پشت از سام صداى نداد جوابى من اعتراض به که بود اومده خوشش ازش انگار خندید آزاليا

 يسهک دیدن با اما گذاشته تنها رو آزاليا بود کجا بپرسم برگشتم و کردم شكر خدارو اومد سرمون

 داروخانه رفته فهميدم دستش تو ها دارو

 ميام من بشين همونجا گفتم جادو وروره _

 گفت شيطنت با آزاليا

 زدیم حرف منم داشتن بابا مورد در تازه پيشش اومدم دیدم مامانو _
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 بروموا کوچولو دختر ببين شدم آب داشتم خجالت از کرد نگام تعجب با سام و خندید بلند شایان

 زد لبخند هم سام کم کم برد

 ميام ميرسونم رو متشخص خانوم دوتا این من خونه برو تو شایان _

 باش مواظب اوکى _

 آرامش با سام ماشين تو نشستيم رفت آزاليا منو با مرموز خداحافظى یه با و دادن دست بهم

 کرد باز ب*ل و گذاشت دستم روى دستشو دقيقه چند از بعد ميروند

 ؟ داره پدر به نياز آزاليا کردى فكر این به حاال تا _

 گفتم خجالت با

 مشغوله اى دیگه جاهاى من مغز _

 ؟ کجا _

 ميشه من چيكاره پدرش بگم ؟ بگم چى بهش شد بزرگ آزاليا وقتى مثال _

 گفت مالطفت با

 زتا وقتى اصال نكن اذیت اینقدر خودتم مرده بگو فقط بود کى بگى بهش نيست الزم هيچ _

 بپرسه من از بياد بگو پرسيد

 شد ندهز چشام جلوى شایان قيافه یهو ميكرد دلگرمم اميرسام مثه گاهى تكيه داشتن زدم لبخند

 زا افكارم تا دادم تكون سرمو.....  پوف.....  دیدمش مهمونى تو که بود وقتى از جذابتر و خوشكل

 شن پاک مغزم

 چشم _

 گفت و زد لبخند

 ؟ ىاوک بهش ميدیم جواب تحقيقم از بعد که ميگى بهم خواستگارى اومد هرکى بعدم به حاال از _

 باشه داشته پدر داره نياز هم بچه اون باالخره

 زندگى اميد بهم اميرسام نبودم زندگى از خسته دیگه گرفت عمق لبخندم و دادم تكون سرمو

 هب کردم بود برده خوابش بغلم تو که آزاليا به نگاهى بود منم رگهاى تو خونش که کسى ميداد
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 بود راحت خيالم بازم اما بود بيگناه نوزاد یه اون! ؟ کنم ولش تونستم چطور دادم فحش خودم

 .  بود کامل مرد یه زندگيش تو واقعا که بود مردى آیين بود شده بزرگ آیين پيش

 شنيدم کنارم سامو صداى شدیم منتظر و زدیم در خونه رسيدیم

 داره نياز هم آیين باشه چى هر اینجایيم وقته خيلى کنيم درست تر زود خودمونو ویالى بهتره _

 باشه تنها

 گفت و کرد براندازم اى بامزه و ساختگى اخم با که خندیدم مرموز

 ؟ کنم کبودت و سياه االن ميخواى ؟ شنيدم خندتو صداى ضعيفه هى _

 زدم بازوش به مشتى و خندیدم تر بلند

 دیوونه _

******************** 

 اميرسام

 و شدم خم داد فشار ام شونه به بيشتر سرشو و خورد تكون بود بغلم تو که آزاليا شد باز در

 ویالى طرف رفتيم مستقيم شدم وارد سرش پشت رفت ، تو بره کردم اشاره رزالين به بوسيدمش

 زد لبخند باهم رزالين منو دیدن با بود منتظرمون در جلوى خودشم آیين

 نميدین محل ما به کردین پيدا رو همدیگه گرام برادر و خواهر بر سالم _

 گفتم خودش عين

 رفيق هستيم هم شما مخلص ما _

 گفت اخم با

 بچه نریز نمک حاال خوبه خوبه _

 گفت تعجب با که بهش دادم رو آزاليا

 ؟ مگه تو نمياى _

 گفتم و کردم فرو جيبام تو دستامو کردم جدا گردنم از سختى به رو آزاليا بازوهاى
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 که ميكنى درک منه دنبال هنوز اون آیين برسه اى صدمه شما به نميخوام _

 داغ تازه کردم گرد عقب ناراحتى با تو رفت آزاليا و رزالين با و داد تكون فهميدن معنى به سرشو

 در از زدن قدم به کردم شروع و پایين انداختم سرمو ميخواست خانواده دلم بود شده تازه دلم

 شم ميخكوب جا در شد باعث آشنایى صداى که شم ماشين سوار خواستم و شدم خارج

 ؟ کایا _

 بود نشآریام سرگرد بچه بغلش تو فقط بود نكرده فرقى بود ایستاده تر دور کمى برگشتم شوکه

 نارک خودمو صورتم به نرسيده جلو آورد دستشو بود شده حلقه چشاش تو اشک شد نزدیک بهم

 کشيدم

 ميبينه مارو یكى االن کوچه وسط ؟ ميكنى چيكار مينا کن بس _

 زد هق

 کایا گذاشتى تنها منو نامردى خيلى _

 زدم لبخند

 همينو تو مرسده عين ميشدى یكى اونجا ميموندى خوب دختر کردم اینكارو خودت بخاطر _

 ؟ ميخواى

 گفت اروم ب*ل زیر که شنيدم

 راضيم باشم که هرجا باشم تو با فقط _

 گفت و کرد بلند سرشو که نشنيدم کرد فكر شد گرد چشام

 مدیونم بهت من _

 گفتم و زدم نشنيدن به خودمو

 توئه دست هنوز چرا بچه این اصال ؟ کجاست ات خونه _

 ! بود شده خراب من بخاطر بچه این زندگى کردم نگاه بهش عذاب با

 ميسوزه براش دلم بره کنم ول نميتونم هم رو بچه این قبليمه ى خونه ام خونه _
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 برسونمت شو سوار _

 کرد عصبيم ميكرد نگاه بچه به و بود پایين سرش شد سوار حرف بدون

 نده انجام حرکتو این اینقدر _

 گفت بهم تعجب با

 ؟ چى _

 لطفا صورتش به نكن نگاه _

 بود زده زل بهم هنوز تعجب با

 ؟ یهو شد چت تو کایا _

 داشتم نگه جاده کنار

 کنى مراقبت ازش نميتونى تو خانواده یه به بده رو بچه این _

 گفت بغض با بچه کوچولوى صورت روى چكيد اشكى قطره کرد نگاه بهش

 نای چون بدمش باید کنم فكر بهشون بدم کردن پيله که روزه چند این عموش خانواده اتفاقا _

 نداره اى آینده من با بچه

 دادم بيرون آروم نفسمو

 همينه کار بهترین _

 کنم چيكار بعدش اما_

 طرفش برگشتم آنى تصميم یه تو

 برات دارم خوب پيشنهاد یه خب _

 کرد نگام

 ؟ خب _

 بگيرى تصميم و کنى فكر کردم که کارایى تمام به و من به ميدم فرصت هفته یه بهت _
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 رفشط برگشتم کشى دختر لبخند با ميكرد نگاه بهم هنگ که بود نيفتاده کجش دوهزارى هنوز

 کردم خواستگارى ازت االن من _

 و نيست لمي بى بهم نسبت ميدونستم کرد سرکوب رو نشست لبهاش روى رفته رفته که لبخندش

 که بود دخترایى خط تو ميومد خوشم ازش اما نداشتم عاشقى و عشق حوصله دیگه منم خب

 هی ميخواستم فقط من باشه خيانت کار تو که نبودم این نگران و بود حتمى باهاش خوشبختى

 ميكرد ارزیابى چيو همه تا ميگفتم بهش باید کشيدم عميقى نفس بسازم خانواده

 کشتم من هم رو بچه این پدر ضمن در _

 بود نگاهش تو هنوزم خوشحالى برق اما طرفم برگشت شوکه

 ؟ چى _

 کردم فرو موهام تو دستمو

 بودم یک درجه کشتار ماشين یه نبودم خودم ميخورم قسم اما کشتم پدرشو من شنيدى درست _

 اومدم خودم به مرد اون کشتن از بعد که

 گرفتم نفسى

 سرگرد این از غير همه اما خيليا قاتل قاتلم یه من کنم تبرئه ه*ا*ن*گ از خودمو نميخوام _

 کشتم رو خالفكارا همه من ميشدن اعدام ميرسيد بهشون پليس دست که بودن آدمایى

 بود مشخص چشاش تو اشک برق کردم نگاش

 رپس اميرسامم من نيست کایا اسمم کيم من بفهمى که ميزنم بهت رو حرفا این همه مينا _

 ميزدن بال بال براش همه که همونى کامياب سياوش

 گفت بيشترى تعجب با

 !!!! ببينمش داشتم آرزو هميشه که همونى ؟ کاميابى سياوش پسر....  تو....  تو _

 کشيد فالکت به خواهرمو منو زندگى که آدميه بلكه نيست اسطوره یه کامياب سياوش اما درسته _

 ؟ چى یعنى _
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 گفتم زندگيم از انداختم پایين سرمو سخت و حساس خيلى بخش به بودم رسيده نشستم راست

 مينا دست نكشيدم دست گفتن از اما کشيدم عذاب کردم تازه دوباره زخمامو همه چيز همه از

 ردمک حس که کوبيدم اونقدر صندلى به کوبيدم سرمو گفتم بازم اما لرزونم بازوى روى نشست

 هنمج آتيش شد تموم باالخره بود گوشم تو مينا اشک فين فين صداى شده جابجا کامال مغزم

 طرفش برگشتم ميكرد هق هق هنوز مينا کردم سكوت و شد خاموش

 کردم قبول خوشم خواهرم با من االن شده تموم و گذشته اینا همه چون نسوزه برام دلت مينا _

 چيز همه مورد در کيم واقعا من بفهمى تا گفتم بهت منه خواهر تقلبى آتشفام همون یا رزالين که

 ميگيرم ازت جوابمو و ميام من بعد هفته یه کن فكر

 ىا بچه اون قاتل من رفت یادش کل به کنم فكر کردم روشن ماشينو و سویچ طرف رفت دستم

 تو قدراون داشتم نگه خونش جلوى کى نفهميدم بود ساکت فقط شوکه اونم بغلشه تو که هستم

 شه پياده اینكه از قبل کرد باز درو!  کردم پيدا رو اینجا چطورى اومد عجيب برام که بودم فكر

 گرفت دندون به لبشو و نشست سرجاش دوباره مچش روى گذاشتم دستمو

 ؟ ميشى من همسفر و همسر ؟ نه دیگه ميكنى فكر _

 زدم لبخند من بجاش کرد سرکوب لبخندشو دوباره

 خداحافظ دیگه هفته یه تا _

 به دادم تكيه سرمو بست اشو خونه در و تو رفت تند تند گرفت عمق لبخندم گفت همينو فقط

 . داشتم شدیدى ضعف بود گرفته انرژى ازم خيلى حقایق اون گفتن فرمون

 مينا

 پره که طورى ميشد خارج و وارد تند تند نفسم ميزد دهنم تو قلبم دادم تكيه بهش و بستم درو

 مامت لبخند یه نشست لبم روى بودم کرده سرکوب االن تا که لبخندى بودن گرفته درد دماغم هاى

 به اه و اشک بود شده شبم هر که بود تمام یكسال در جلوى زدم زانو ، خوردم سر ، خوشحال

 اون ستني کایا اسمش که گفت نه.... کا بدون من نكردم تقال بيشتر چرا ميفرستادم لعنت خودم

 سياوش پسر که آدمى عكس ببينم عكسشو حتى داشتم دوست هميشه که همونى اميرسامه

 مرز تا حتى ميشدم نابود داشتم اميرسام بدون من گرفت عمق لبخندم بود معروف کاميابِ
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 که ىشوق اشكهاى پایين اومدن یكى یكى اشكام پایين انداختم سرمو بودم رفته هم خودکشى

 . بودم محروم ازش بود سالها

 ادی یهو ميخواست شير ميكرد نق نق و بود شده بيدار بغلم تو بچه صورتم روى کشيدم دست

 كرف به همش احمق منه و بود شده یتيم اميرسام بخاطر بچه این خوابيد بادم کل افتادم باباش

 کم اون براى دختر ؟ بدم رد جواب بهش ميتونم من مگه اما بده تقاص باید اون نه بودم خودم

 مخودش از اون از بدتر اما بگذرم گناهش از نميتونستم زمين رو رفتم وا گرفت دلم!  که نيست

 من از اون ناال اما بگيره آروم سرکشم دل تا ببينمش فقط منتظرم یكساله من بگذرم نميتونستم

 ! نميخواستم دنيا این تو دیگه هيچى!  کرد خواستگارى

 يلهوس و مبل روى گذاشتمش نداشت طاقت دیگه ميكردم درست شير بچه براى باید شدم بلند

 تو تىدس ميز روى انداختم شالمو کنم درست شيرشو تا آشپزخونه تو دویدم دستش دادم بازیشو

 شستن حال در بود بچه این مخصوص که کوچولویى قابلمه تو انداختم شيرو و کشيدم موهام

 هشب بودم داده که عروسكى دیدم رفتم عجله با شد بلند اش گریه صداى که بودم پستونكش

 نگاش همينطور بود آرومى دختر کرد سكوت بهش دادم دوباره عروسكو کنارش نشستم افتاده

 نوم حتما بود کشيده عذاب کافى اندازه به اون زندگيش و اميرسام پى رفت دوباره فكرم ميكردم

 قطف.....  فقط نداشت دوست منو اون بودم کرده فكر درست ، آروم زندگى یه براى فقط ميخواست

 بسازه زندگيشو ميخواست

 و مادر عشق ؟ محرومم عشق از من هميشه چرا نشست هام گونه روى دوباره اشكام افكار این با

 بهش چسبوندم همسر انگ زود چه باش منو.....  هه.....  همسر عشق از اینم نداشتم پدر

 ! ریخت شير وااااى پریدم جا از شدیدى ولز و جلز صداى با

******************** 

 به مبد ببرم اونو بود قرار امروز ، ميكرد بازى پتوش با و بود ساکت بچه کنار مبل روى نشستم

 ام گریه هق هق بره بدمش زودى این به نميخواست دلم بودم شده وابسته بهش بدجور عموش

 دهفهمي وقتى از ميومد در اشكم زود خيلى روزا این گذاشتم صورتم روى دستمو رفت باال دوباره

 هک نداشت دوست احمق...  گفتم خودم با ميریخت اشكام زرتى نداره دوست منو اميرسام بودم

 دبو شده چم نميدونم ریختم اشک دوباره و نشد راضى دلم بازم اما...  نميكرد خواستگارى ازت
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 نم کنم نگاه برم و دور به تعجب با شد باعث در زنگ صداى ، ميدادم جواب اميرسام به باید فردا

 !؟ اخه بود کى!  نداشتم کسيو که

 افتادم براه در طرف به و کردم سرم گلدارى چادر

 ؟ کيه _

 و تگرف قرار جلوم بزرگ گل دسته یه اول نگاه تو کردم بازش آروم و گرفتم قفلشو نيومد جوابى

 گفت مهربونى و دخترونه صداى

 عزیزم سالم _

 گفتم هول و گرفتم ازش گلو

 نميارم بجا من ببخشيد....  بب سالم خب _

 شنرو چشاى و بود شده پنهون شال زیر که طالیى موهاى بود زیبا حد از بيش بود زیبا زد لبخند

 کنم اناليزش این از بيشتر نزاشت اى گونه بچه صداى آبى

 ؟ منه دایى زن این مامان _

 و بود پایين سرش بود نشسته توش خودشم افتاد اميرسام ماشين روى نگاهم که شد گرد چشام

 و ردمک اخم بود زیاد اش خنده شدت اینقدر که بود زشت و تابلو زیادى ام قيافه حتما ميخندید ریز

 همين عاشق من و بود شيطونش روى این بيرون اومد و زد چشمک که کردم جمع خودمو

 بودم خاصيتش

 سالم _

 انداختم پایين ميشد که جایى تا سرمو ميداد آرامش بهم اش مردونه و بم صداى

 سالم...  سس _

 اومد آبى چشم دختر اون خنده صداى

 تر یواش خورده یه ترسوندیش سام _

 !! اخلد کنم تعارفشون نبود حواسم حتى که بودم شده غافلگير قدرى به کردم نگاهشون درمونده
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 واهرخ ميبره همرو ابروى ميبينى که هم شيطونى کوچولوى خانوم این رزالينه بنده خواهر ایشون _

 ست آزاليا اسمش امه زاده

 گفت و خندید رزالين که کردم خوشنودى ابراز

 خانومى داخل کنى دعوت مارو رفته یادت کنم فكر _

 رفتم کنار در دروازه از هول

 بفرمایيد اره یعنى نه _

 و داخل اومد رزالين برم غره چشم بهش و کنم اخم شد باعث اميرسام شيطون و مرموز لبخند

 گفت اميرسام

 باشين راحت هم شما کنم درست هامو پروژه آیين خونه دیگه برم من خب _

 که برم خواستم و کردم ارومى خداحافظى اميرسام با موندم تو رفت و کرد خداحافظى رزالين

 گفتم و کشيدمش گرفت دستمو

 نامحرميم ما _

 گفت شيطون

 ؟ گرفتم جوابمو من یعنى _

 گفتم اخمو

 قاتلى نرفته یادم هنوز خير نه _

 طرب بى گرفت چادرمو گوشه شد نزدیک بهم زد لبخند اینبار ميشد ناراحت که روز اون برخالف

 گفت

 ميزد عطر بهش ميخوند نماز هروقت داشت چادرا این از مادرم _

 و نبهج بى من ؟! ميكرد اینجورى چرا گرفت نفسم بویيد دستمو کنار درست و جلو برد بينيشو

 شوسر که ميكردم نگاش فقط کرده کپ همين براى بودم ندیده حاال تا حرکتا این از بودم ندیده

 پریدم بهش غره چشم با خنده زیر زد که بود شكلى چه صورتم نميدونم کرد بلند
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 ؟ ميخندى چى به _

 گفت بریده و گرفت صورتم به رو اشو اشاره انگشت

 این....  به _

 انداختم سرمو شده سرخ زدم دست بهش اومد یادم یهو که زدم پس دستم با دستشو ناخودآگاه

 گفت تخس که پایين

 دهش سرخ لپاى این ؟ بغلم تو مينداختى خودتو هوا بى یهو قبال که هستى همونى تو بابا نه _

 فنچو چيه معنيش

 گفت و شد جدى خندید دوباره که نگفتم چيزى

 ؟ کردى فكر هام زاویه همه به بدى جواب بهم باید فردا _

 خودتى هم فنچ ضمن در بگيرى هم جواب تا بياى فردا همون بهتره _

 صلوات منو نخورى اوه _

  بود عشق و محبت از لبریز چشام کردم نگاش و زدم لبخند کنم کنترل خودمو نتونستم باالخره

 و یددو آزاليا که ميشدم غرق داشتم ، شيطنت هم کم خيلى و مهربونى و داشت محبت اونم چشاى

 گفت و اميرسام پاى روى چسبيد

 خوردیش ميگه مامان دایى _

 پایين انداختم سرمو خجالت با من و خندید بلند

 ميشم بد منم چون نباشه بد جوابت اميدوارم فردا تا فعال _

 بود دهش دیرش انگار بيرون رفت عجله با اونم که دادم تكون سرمو کرد فلجم نگاهش تو شيطنت

 روش روبه ميكرد بازى مهرداد کوچولوى دختر با داشت رزالين تو رفتيم و گرفتم رو آزاليا دست

 ؟! اميرسام به برسه چه ميكرد عاشق هرکسيو چشا این کرد نگام مهربون که نشستم

 ؟ خودته خونه اینجا _

 شد کشته پيش سال نيم یكو عموم عمومه مال نه _
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 متاسفم _

 مرسى _

 زد لبخند بهم دوباره شد جابجا کمى

 ؟ درسته بود مينا اسمت _

 اره _

 ؟ کجان مادرت و پدر بگو ات خانواده از _

 شد اشكى چشام

 شد فوت بعدشم یكسال گرفت سرطان مادرم بود سالم دو وقتى _

 چكيد چشام از اشكى قطره

 ،،،. دکشي آتيش به زندگيمونو اما بود خوشكل بود مرسده اسمش گرفت دیگه زن یه رفت پدرم _

 بابام داشته رابطه یه جبارخان عموش پسر با که شد مشخص بابام با ازدواج از بعد وقت چند

 عموم پيش موندم من شد فوت و کرد مغزى سكته کنه تحمل نتونست

 تو هخواست خدا از خودش طرف کشيد هامو شونه نشست کنارم و شد بلند گرفت ام گریه بيشتر

 پرسيد هوا بى رفتم فرو بغلش

 ؟ سالته چند _

 کشيدم باال بينيمو

_ ۹1 

 خندید

 سام به نسبت کوچولویى خيلى _

 ؟ سالشه چند اون مگه _

 گفت و خندید

 ؟ دارى دوستش تو سى نزدیک _
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 گفتم آروم و پایين انداختم سرمو

 دهنمو و روم شد پرت بوم پشت از که وقتى همون بودم شده عاشقش پيش وقت خيلى من _

 ميداد مادرمو عطر بوى گرفت

 گفتم باخنده و کردم فين فين

 خواب تو من و بوده فرشته یه اون کردم فكر اومدم بهوش وقتى و شدم بيهوش که بعدشم _

 دیدمش

 کشيد دست کمرم به و خندید باهام

 هبقي و سام منو عزیزم نميكنه اذیت تورو هيچكس بعد به این از مينا شد تموم هات سختى _

 ميشيم تو خانواده

 پرسيد دوباره که زدم لبخند بهش دلگرمى با متقابال که زد مهربونى لبخند

 ؟ دارى تصميمى بچه این مورد در _

 شد غمگين نگاهم کردم نگاه شده پيچيده پتو تو کوچولوى دختر به

 ببرتش بياد عموش امروز قراره اما شدم وابسته خيلى بهش شم جدا ازش ندارم دوست _

 باشين خودتون هاى بچه منتظر باید کم کم نباش ناراحت _

 گفت و خندید که پایين انداختم سرمو شده سرخ

 نخوریا داداشمو گول کمه تو سن االن اما شن دار بچه دارن عجله خيلى مردا ؟ ها نخواى االن _

 گفتم و خندیدم

 باشه _

 کن برص سالگيت بيست تا شى دار بچه نباید نشده کامل بدنت که وقتى تا ، خب ميگم راست _

 دارم دوست بچه خودمم راستش _
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 رمگ دلم بود جوشى زود و خونگرم دختر بود شده آب یخم خندیدم که کرد نگام سفيه اندر عاقل

 خون خوشحالى از ميشد باعث بهش کردن فكر حتى!  شم خانواده یه صاحب قراره که بود شده

 . کنه پيدا جریان رگهام تو گرمى

******************** 

 اميرسام

 بهش نخوره بودم کرده پرت طرفش به که کفشى تا دزدید سرشو آیين

 ؟ دارى آزارى مردم مرض _

 کرد همراهى باهاش هم شایان که خندید بلند

 !؟ خانوم دختر این هست کى حاال ، دادى حرص بهم عمرم کل که تویى مخصوصا دارم آره _

 گرفت خندم دوباره مينا شده سرخ و مبهوت چهره آوردن بياد با

 بارخانج و بود کنارم دختر یه سالن تو یادته نيستم جور فاميل با کال من چون نيست فاميال از _

 .. اونو

 تدس بار چند مينا به عوضى جبارخان اون کردم فرو موهام تو عصبانيت با دستمو شدم عصبى

 كوتس بود شده متوجه که آیين کنيم اعدامش و بگيریمش باید که شدم مطمئن بود کرده درازى

 گفت یهو دقيقه چند از بعد کرد مشغول ها پرونده با خودشو و کرد

 ؟ کنه ازدواج نميخواد رزالين ببينم _

 کنيم جور پدر یه آزاليا براى گرفتيم تصميم چرا _

 آب تو بخوره خواست تا اما طرفش گرفتم آبو ليوان افتاد سرفه به و شایان گلوى تو پرید چاى

 مشت زور تمام با بود شده عصبى که آیين ، آیين لباس رو ریخت بود آب هرچى و کرد سرفه

 گفت و زد شایان کمر به محكمى

 کشيدى گند به رو جا همه برسر خاک بكش عميق نفس یه خو بگيرى مرض اه _

 البق بهم دستامو کنار گذاشتم و کردم امضاء رو پرونده اخرین شد عادى نفسش باالخره شایان

 پرسيدم شایان از و کردم
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 ؟ بگيرى زن نميخواى ؟ ندارى ات آینده براى تصميمى ؟ چى تو _

 گفت خنده با آیين که شد هول

 بدیم شوهرش ميخوایم انگار خدا رو تو ببينش _

 گفت توپ غره چشم یه بعد شایان که خندیدیم هردو

 دیگه چيزاى پى برم بعد کنم محكم هاشو ستون دارم دوست شده اندازى راه تازه شرکتم _

 رکتوش کاراى طفلک آیين هميشه اما بود من دفتر شد برقرار سكوت و کردیم تایيد هردو آیين منو

 . ميكرد

 هی بود قرار امروز لباساش پوشيدن پى رفت که بوسيدم رو آزاليا و کردم خداحافظى رزالين از

 نگاه ودب قبليم خونه که ویالیى به و ایستادم بود خوشحال بشه گرفته کودکش مهد تو تولد جشن

 هم خوب هم داشتم زیادى خاطرات خونه این از ميشد دیده بهزاد یا مامان اش گوشه گوشه کردم

 مينا يشپ ميرفتم باید رفتم ماشينم طرف به و کشيدم عميقى نفس بود عذاب مایه بيشتر اما بد

 انگار دميوم خوشم بيشتر دختر این از روز به روز زدم لبخند مينا چهره اوردن بياد با ميگرفتم جواب

 زندفر صاحب و ميكنم ازدواج دیگه وقت چند تا اینكه فكر ميكردم درک جذابيتاشو داشتم تازه

 البج جبارخان طرف رفت فكرم یهو ، انداختم راه ماشينو بره غنج شادم از دلم ميشد باعث ميشم

 اىج کنه پيدام ميتونه هم راحت خيلى کجام من ميدونه مطمئنم!  نيومده دنبالم االن تا که بود

 ودب خونه در دم که پليسى ماشين تا دو از شاید نكرده اقدامى کشتنم براى هنوز که بود تعجب

 وشىپ چشم خيانت از هيچوقت جبارخان خندیدم فكرم به ، شده بيخيالم شایدم یا بوده ترسيده

 یكارى که ميترسيدم اون از بدتر بياره آزاليا و رزالين حداقل یا مينا سر بالیى یه ميترسيدم نميكرد

 . گرفتم ضرب فرمون روى اضطراب با ، ببينه ضربه آیين کنه

 تصادف که کردم رانندگى چجورى نميدونم مينا خونه تا گرفتم استرس کلى و اومد یادم تازه

 دمش منتظر و زدم در برداشتم ماشين عقب صندلى از بودمو خریده براش که گلى دسته!  نكردم

 یه با مينا و شد باز در ، کردم تعجب بود همراه گریه فين فين صداى با دمپایى خش خش صداى

 شد ضاهر در درگاه تو ژوليده قيافه

 نظمهم و مرتب که زنى نه پسندید و دید ميشه بلند خواب از تازه که رو زنى باید ميگن..  سالم _
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 ماخ بود پوشيده کوتاهى دامن تاپ دیدم لباساشو تازه در پشت رفت و کشيد جيغ دید منو تا

 کردم

 ؟ چى بود اى دیگه کس اگه ؟ در دم اومدى وضع و سر این با _

 کردم اضافه شيطنت با بعد

 نداره اشكال من حاال _

 دادم هول درو خنده با خونه تو دوید و کشيد جيغ دوباره

 ىجنابعال توى کال که تعارف کنم فكر ؟ ميرى در و ميدارى نگه خونه دم مهمونو خونه صاحب هى _

 تعطيله

 کشيد جيغ خونه تو از

 سااااااام _

 !؟ يهچ بهش احساسم نميدونستم هنوزم گرچه ميكرد خوشحالم دختر این با بودن خندیدم بلند

 جاااان _

 ميكشمت _

 زمرمو بود سرش هم قرمزى روسرى و بود پوشيده پاش مچ تا مانتو یه شدم خونه وارد و خندیدم

 گفت عصبانيت با که کردم براندازش

 نكن نگام اینجورى _

 ورىج و جمع خونه کردم نگاه برمو و دور ميز روى جلوى گذاشتم گلو و مبل روى نشستم شيطون

 یونتلویز و چپ سمت آشپزخونه بود شده اشغال من با یكيشون که مشكى و سفيد مبالى بود

 سرجاش هنوز کردم نگاه مينا به روم روبه هم دیگه اتاق دو و حمام و دستشویى بود راستم سمت

 وىر ریزى لبخند رفتم طرفش به و شدم بلند شد خيره چشام تو که زدم لبخند بود وایستاده

 افكارم به ، بله هم مينا که ميبينم بابا نه شد ميخ بازم پيراهن یقه روى نگاهش نشست لبهاش

 شد خيره زمين روى جایى یه و شد دزدیده نگاهش رسيدم بهش تا زدم لبخند

 منتظرم من مينا _
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 ميكرد بازى روسریش گوشه با بود کرده سكوت

 دنيا اون نكن نمک آب از پر رو کاسه تا دو اون اینقدر ؟ خوب دختر کردى گریه چرا تو اصال _

 ميدى تقاص

 گفت مظلوم

 شده تنگ بچه اون براى دلم _

 کنى کيف دامنت تو ميزارم تا صد خودم نداره ناراحتى اینكه خب _

 قتىو االن بود بغلم تو قبال دختره این کردم تعجب کرد یخ که گرفتم دستشو گرفت نفسش

 کردم سوْال و نشوندمش مبل روى! ؟ ميكنه یخ ميگيرم دستشو

 بغلم تو ميومدى خودت که قبال شدى اینجورى چرا _

 گفت و پایين انداخت سرشو خجالت با

 صخا حس هيچ باشم امان در ميتونم کنارش که هستى کسى تنها تو ميكردم فكر لحظه اون _

 منى ناجى اینكه از غير نداشتم اى دیگه

 ؟ دارى بهم نسبت حسى چه ؟ چى االن _

 ميشنيدم خودش دهن از باید بازم بودم مطمئن حسش از اینكه با

 ... من االن خب _

 ؟ چى تو _

 دارم دوستت _

 گفتم و دادم فشارش کمى کرد یخ دوباره گرفتم دستم تو دستشو زدم لبخند

 ؟ مينا کنى ازدواج من با حاضرى _

 کرد سكوت

 یه و رسيده بهم پدرم از شرکت یه نرم قتل و خالف کار دنبال دیگه ميدم قول االن همين از _

 بسازم زندگيمو همينا با ميخوام ميكنم زندگى توش االن که خونه
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 گرفتم نفس

 ؟ مينا حاضرى _

 شده ارد خنده باز اش قيافه کردم کنترل خودمو و خندیدم ریز نزنه لبخند تا گرفت دندون به لبشو

 بود

 کارا اون دنبال برى دوباره ميترسيدم بگى همينو بودم منتظر خب _

 گذاشتم سرش روى دستمو

 مينا شدى ترین عزیز برام االن که تو جون سر قسم _

 نه لبش اما خندید چشاش زدم لبخند بهش ميلرزید چشاش مردمک کرد نگام

  اميرسام بمونم پات زیر جونم پاى تا حاضرم ميكنم ازدواج باهات آره _

 دمز ب*ل فقط چسبوندم پيشونيمو و بوسيدم پيشونيشو و شدم نزدیک آروم شد گرم تنم

 زندگيم شدى االن از تو نميكنم اميدت نا _

******************** 

 ميكنم شنگا دید تا بود ایستاده اخمو که آیين به سپس کردم نگاه بود نشسته مينا که کنارم به

 دوست هم مينا نميگيرم جشن چرا بود دلخور زدم لبخند شد مشغول مریم با و برگردوند روشو

 بود موافق هم رزالين نداشتم جشن حوصله کردم قبول خواسته خدا از منم بگيریم جشن نداشت

 کرد تكرار حرفشو بار سومين براى صدرى آقا حاج

 عقد هب را شما ميدهيد وکالت بنده به ایا مومنى فرهاد فرزند مومنى مينا ، مكرمه خانوم دوشيزه _

 ؟ وکيلم ؟ بياورم در معلوم مهریه با کامياب سياوش فرزند کامياب اميرسام دائم

 شنيدم رو مينا ضعيف صداى

 بله مرحومم مادر و پدر اجازه با _

 روى نشست و دوید آزاليا گفتم رو بله اول همون که کرد سوْال منم از آقا حاج که زدن دست همه

 ور حلقه احترام با زنونه و ظریف حلقه یه با شيک و مردونه حلقه یه بود دستش تو ها حلقه پام

 لعس کاسه یه رزالين که زدیم لبخند بهم کرد تكرار منو کار اونم که انگشتش روى گذاشتم
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 با شایان ، اخه بود کارى چه این ميومد بدم حرکت این از هميشه شدم اخمو گذاشت جلومون

 گفت تخسى

 نميگيره گازت نترس داماد آقا _

 خندیدمي الكى الكى بود پر روم دلش قبل از که آیين خنده زیر زد آیين با که کردم نگاش تر اخمو

 و کرد داخل انگشتشو هم مينا عسل کاسه تو کردم فرو کوچيكمو انگشت بياره در منو حرص

 تمانگش از گازى چنان و کرد اخم که انگشتش رو کشيدم شيطون زبونم نوک با دهنم تو گذاشت

 . شد گم دیگران خنده بلند صداى تو اوخم اخ شد کبود ام قيافه که گرفت

 ودب پایين هنوز سرش اما کرد یخ کمتر اینبار دستش روى گذاشتم دستمو نشستم کنارش

 ؟ کنى نگام نميخواى _

******************* 

 گفت و جلوم گذاشت عكس تا سه محبى سرهنگ

 ؟ ميشناسيشون ببين کن نگاه عكسا این به دوما ازدواجت مبارکه اوال _

 براتون ميارم شيرینيشو ممنون _

 چالهم ام قيافه شناختم رو مرسده عكس شدم دقيق عكسا به و بردم پایين سرمو که زد لبخندى

 گفتم و کردم سرهنگ به رو شد

 جبارخانه عموى دختر این _

 کرد نگاه عكس به

 ؟ بعدى خب _

 شنيده بود جبارخان آدماى از یكى عكس سومى اما نبود یادم ازش چيزى کردم رو و زیر رو بعدى

 ترسناکيه آدم بودم

 ندارم ازش دقيقى اطالعات جبارخانه آدماى از یكى سومى این ولى نميشناسم اینو _

 گرفتيم نفرو سه این ما خب _
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 گفتم تعجب با

 ؟ کجا _

 ميگن بهش اما محمدرضا اسم به مردیه عكس سومين دادى ادرس که هایى خونه از یكى کنار _

 این و ميشناسى خودت که رو صالحى مرسده هيكل رضا

 کرد نگام نشناختم که کرد عكسى به اشاره

 جبارخان اطالعاتى مرد یا هكر گفت ميشه جورایى یه اکبریه طاها اسمش این _

 کشيدم موهام به دستى

 مياد بر من از کمكى چه خب _

 ميخوره ما بدرد صد در صد اونجا اطالعات کنى هک برام رو اکبرى طاها سيستم ميخوام _

 من از هميشه کرد اخم که زدم درآرى حرص لبخند بود شده سرگرد االن کردم حسن به نگاهى

 ؟! چرا نميدونم ميومد بدش

 ميكنم شما براى که باشه کارى اخرین این اميدوارم خب _

 باشم نداشته بهت کارى دیگه ميدم قول کنيم پيدا جبارخانو اگه _

 رفت بود اتاق گوشه که اى تخته طرف به و شد بلند

 زنهب صدمه خودت یا و خانواده به ممكنه آن هر چون بشه دستگير اون نمياد بدت هم تو مطمئنم _

 موافقم _

 کنى هک تر زود هرچه سيستمشو باید بيا من با _

 بود قفل درش که رسيدیم اتاقى به راهرو چند طى از بعد ميومد هم حسن شدم همراه باهاش

 زدم سوتى اتاق دیدن با تو برم کرد اشاره کرد باز بود دستش تو که کليدى با درو محبى سرهنگ

 بودن ردهک ترش تنگ هم ها سيستم نبود بزرگ زیاد اتاق پيشترفته هاى سيستم و کامپيوتر از پر

 نور هب هكرى کارى سيستم زدم حدس بود شده زده سقف به نور کم مهتابى یه فقط نداشت المپى

 بىمح سرهنگ طرف کردم رو و داشتم نياز که کامپيوترى پشت نشستم ، به به باشه حساس
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 ؟ دارین سيستمشو از الزم اطالعات و پى آى _

 این هاگ داشتم برش خوشحال بود شده نوشته داشتم الزم که هرچى دستم کنار گذاشت برگه یه

 . کنم ردیابى سيستمشو پى آى ميكشيد طول روز سه دو شاید نبود اطالعات

 کردم محبى سرهنگ به رو و مالوندم چشامو

 سرهنگ کنين کپى اطالعاتو دارین وقت دقيقه بيست فقط _

 گفت عصبانيت با

 ؟ کنيم کپى اطالعاتو اونهمه چطورى ما مدت این تو ؟ دقيقه بيست فقط _

 گفتم کالفگى با

 لو و ميده آژیر بعدش دقيقه بيست بشه هک که هرجا از داره فاکر پى آى برنامه سيستمش روى _

 ميریم

 قفال زا بعضى شكستن و رمزیابى ساعت شش از بعد اطالعات کپى به کرد شروع و نشست کالفه

 با مزد زل محبى سرهنگ به کشيدم سر بودنو آورده برام که آبى ليوان بودم شده خسته حسابى

 اب نداشتم کارى دیگه اونجا شدم بلند بود ماهر کارم این تو نگذریم حق از بود مشغول وسواس

 سوار ميبارید نم نم بارون و بود شده تاریک هوا شدم خارج پليس اداره از سرسرى خداحافظى

 . روندم خونه طرف به سرعت به و شدم ماشين

******************** 

 مينا

 گفت رزالين که نشستم خستگى با و ميز روى گذاشتم برنجو دیس

 کردى اصرار چى براى دختر نبود خوب حالت کنم آشپزى من بزار گفتم بهت چقدر _

 گفتم لبخند با

 براش بودم داده قول اخه تو دست بدم نميتونستم مياد خوشش برنج مدل این از سام اخه _

 کنم درست

 تمگرف کيفشو و دویدم تند شد وارد خسته چهره یه با سام اومد در صداى که زد مهربونى لبخند
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 سالم _

 گفت مياوردم در کتشو حاليكه در

 بویى چه به به اومممم خانوم سالم عليک _

 گفتم و زدم لبخند

 بخور نشده سرد تا است اماده غذا بيا _

 مشغول و نشستيم بودن خوردن مشغول رزالين و آزاليا ميز طرف رفتيم باهم و بوسيد پيشونيمو

 پرسيد رزالين که شدیم

 ؟ بودى کجا مياى نظر به خسته سام _

 پليس اداره تو _

 گفت تند که کرد اخم رزالين کردم نگاش وحشت با

 بودم نكرده خالف تو بجون جبارخان اطالعات هک براى _

 و زد اى خسته لبخند که دادم فشار بود پاش روى که دستش روى گذاشتم دستمو و خندیدم

 .  شد خوردن غذا مشغول

 ( آتشفام)  رزالين

 ردهک بزرگتر اتاقشو خواستم رو بهترینها براش خدا از ب*ل زیر و کشيدم دست آزاليا موهاى به

 کفش و کيف تا گرفته باربى عروسک از بود خریده براش بيشترى هاى بازى اسباب سام و بودیم

 و يدمبوس موهاشو دوباره ميشد آروم من با و نميكرد نق نق ميگرفت رو آیين بهونه کمتر روزا این

 در از آزاليا کودک مهد با رابطه در داشتم کوچولو کار یه اداره ميرفتم باید شدم خارج اتاقش از

 سرم بود کرده قبول اونم بزنه زنگ بهم شد بيدار وقتى که بودم کرده سفارش مينا به شدم خارج

 کيفم و شدم پرت یكى به خوردم هوا بى که ميگشتم ماشين سویچ دنبال داشتم و بود کيفم تو

 شبر خواستم نشستم خجالت با زنونه وسيله اون دیدن با بيرون ریخت بود توش هرچى افتاد

 نگاه بهم ميخندید حاليكه در شایان کردم بلند سرمو اخم با شنيدم رو ریزى خنده صداى که دارم

 زد زانو کنارم کرد جمع خودشو که کردم اخم ميكرد
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 ندیدمتون ببخشيد سالم _

 گفت و دستش تو هاى پرونده به کرد اشاره فهميد داره چيكار اینجا رسيد فكرم به

 ميشدم رد طرفا این از چون خونه بيارم اینارو خواست ازم سام _

 گفت مرموز که کردم تشكر و گرفتم هارو پرونده

 ؟ کنى جمع وسایلتو کنم کمكت _

 گفتم تند زنونه وسيله اون آوردن بياد با

 مرسى نه نه _

 شدم بلند و کيفم تو چپوندمش تندى شد بلند و خندید شيطون

 ؟ برسونمتون ميخواین _

 خونه ميرین شما اخه نه _

 وسایل تا یكى به نخورى دوباره باشم مواظب باید ضمن در بخوابم ميرفتم خونه بيكارم _

 بيرون نریزه شخصيت

 گفت و رفت ماشينش طرف به بود دیده پس شدم آب خجالت از

 باشم کرده هم مفيد کار یه ميرسونم تورو _

 با کيف مببند کمربندمو کرد اشاره که نشستم جلو صندلى شدم همراه باهاش اما شدم سرخ بيشتر

 دماغم تو خوشبوش و سرد عطر بوى طرفم شد خم نميشد رقمه هيچ بود دستم تو ها پرونده

 تمدس از هارو پرونده بست کمربندمو خونسرد و راحت کشيدم عقب خودمو گرفت گر تنم پيچيد

 گفت و عقب صندلى انداخت گرفت

 برداریشون باشه یادت بعدا _

 کشيدم عميق نفس

 ميمونه یادم چشم بله _

 افتاد راه ماشين
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 ها بعيده خواهرى همچين درازت زبون و پرو داداش اون از! ؟ باشى تر راحت من با نميخواى _

 گفت دوباره خندید که کردم نگاش تعجب با

 طبيعيه خب _

 زا بعد ، ميكشيدم خجالت ازش جورایى یه اومدم باهاش که بودم شده پشيمون کردیم سكوت

 افتادم براه اداره طرف به و برداشتم هارو پرونده کردم تشكر رسيدیم نيمساعت

 باش جلوت مواظب _

 برگشتم و زدم لبخند اینبار

 خداحافظ ممنون _

 ااونج بشه محو کامال دیدم از که وقتى تا رفت تندى و انداخت راه ماشينو و زد لبخند متقابال

 . گرفتم دوباره راهمو و کشيدم عميقى نفس رفت باالخره ایستادم

******************* 

 اميرسام

 آیين روحت تو سگ _

 گفت و خندید شيطون

 ميان بهم خيليم ؟ خب چيه _

 متنفره من از شایان اون ضمن در دارن فرق باهم اسمون تا زمين رزا به چه شایانو _

 نيست که رزا از پوفيوز اره تو از _

 رزا زا شایان بود معتقد نميكنى که چيزا چه به مشغول مغزمو که آیين بميرى رفتم فرو فكر تو

 ميبينه غيب عشق انگار ميزد حرف جورى یه!  نميبينم من و مياد خوشش

 پوف....... 

 یدهند ميشناختم کافى اندازه به شایانو!  کنن ازدواج هم با دوتا این نميومد بدم تعجب کمال در

 . بره دخترى طرف بودم
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 آیين _

 کرد بلند سرشو

 ؟ هوم _

 ميخواد رو رزا شایان که شم مطمئن کنم چيكار _

 گفت و گذاشت کنار خودکارشو زد لبخند

 دادین مثبت جواب بهش شما و داره خواستگار یه رزا بگى بهش دروغ به ميتونى خب _

 آیين مهربونتر خورده یه ميزنه رو سكته باشه عاشق اگه که اینجورى _

 ميگم بهش خودم من اصال نميشه چيزیش نترس _

 اسپيكر رو گذاشت صداشو و شایان به زد زنگ من مبهوت چشاى جلوى

 الو _

 ؟ خوبى شایان سالم _

 ؟ چطورى تو قربانت _

 خوب خبر یه ببين خوبم _

 ؟ شده چى _

 دعوتى هم تو سامه خواهر رزالين نامزدى هفته اخر _

 باهلل نعوذ کردم حس که کرد نگام جورى به و زد چشمک بهم آیين شد برقرار سكوت ثانيه چند

 کم خيلى داشت لرزش یكم شد شنيده شایان صداى ثانيه چند از بعد!  خداست

 ؟ کى با _

 و ميان شب فردا پس خواستگارى نيومدن هم اونا نشده قطعى هنوز البته باکى داره فرقى چه _

 باشه نامزدى هفته اخر ميزاریم قرار

 گفت و خندید آیين کرد قطع حرف بدون شایان
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 ؟ مرگته چه حاال دیگه فهميدى _

 کردم اخم

 آیين گفتى اینجورى که بود نمونده دستم رو رزالين _

 زد لبخند

 يازن هم بچه اون نميكنه اقدام دیگه سال ده تا باشه شایان به کن باور اما مرغيت غيرت قربون _

 باالسر آقا یه به نياز هم رزالين و داره پدر به

 مرض _

 واقعا یعنى بود شایان پى هنوز من فكر اما شد مشغول نشست جاش سر دوباره رفت و خندید

 بودم ندیده دیگه بودن دیده رو همدیگه که بارى سه دو اون از غير ؟ داشت دوست رزالينو

 .  کردم شرکت گرم سرمو و شدم افكارم بيخيال!!!  باشن داشته برخوردى

 رزالين

 

 و خلوت ى کافه کردم نگاه برم و دور به گرفتم جواب و کردم سالم و شایان روى روبه نشستم

 ميومد خوشم جاها اینجور از بود دنجى

 رزا _

 ؟! زد صدام اینجورى چرا کردم نگاش تعجب با

 شایان آقا بله _

 ردميك جذابترش که بود صورتش روى ریزى ریش ته بود پریده رنگش شدم شایان متوجه تازه

 بدى جواب بعد بشنوى اخر تا ميشم خوشحال بگم بهت رو جریانى یه ميخوام _

 ميكردم نگاش تعجب با هنوزم کردم سكوت

 شيمونپ خيلى بعدا شاید نكنم اقدام االن اگه ميكردم فكر این به همش و نميبره خوابم شبه دو _

 بشم



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرAva20️❤ |انتقام رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

277 

 

 کشيد عميقى نفس

 بكنم سعيمو ميخوام پس _

 ؟! چشه این ميكردم نگاش ساکت

 راىب همسرى و ميشم آزاليا پدر ميل کمال با بشى همسرم ميخوام رزا کنى ازدواج باهام ميخوام _

 تو

 خوردم شدیدى تكون

 ؟ چى _

 گفت و داد خفيفى فشار گرفت بودو شده خشک ميز روى که دستم

 بدى جواب االن نميخوام ميدم کردن فكر فرصت بهت _

 دمبو شده گيج اونقدر بيرون دویدم و شدم بلند تندى رفت و شد بلند ام زده بهت چشاى جلوى

 بازى آزاليا با داشت در جلوى سام کردم پيداش چجورى نميدونم بودم کرده گم رو خونه راه که

 روى گذاشتم دستمو پام روى چسبوند هميشه مثل خودشو و دوید دید منو زودتر آزاليا ميكرد

 بود ایستاده در جلوى که سام طرف رفتيم باهم بودم گيج هنوزم سرش

 سالم _

 زد لبخند

 گرام خواهر احوال _

 ؟ کجاست مينا خوبى خودت خوبم _

 مادرش خاک سر رفت خوبم _

 نرفتى چرا تو _

 گفت و بویيد موهاشو کرد بغل رو آزاليا

 باشه تنها ميخواد نرم گفت بهم _

 گفت و کرد نگاه صورتم به شک با کردم سكوت
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 نمياى معمولى نظرم به ؟ رزا چته تو _

 کردم درست روسریمو هول

 نيست چيزیم خوبم _

 گفت که داخل رفتم و کردم فرار بينش تيز نگاه از

 ميگى بهم باالخره _

 تهرف بود کرده عرق دستام هيجان زور از تخت روى نشستم اتاقم تو رفتم تندى و شدم خونه وارد

 پسر تمداش دوستش اما بودم مطمئن بابت این از نبودم شایان عاشق نشست لبخند لبم روى رفته

 احساس شدم مچاله خودم تو کردم بغل بالشتمو و تخت روى کشيدم دراز بود مهربونى و نجيب

 . بودم خوشحال الكى داشتم بهش نسبت خوبى

 مامان...  مامان _

 وىر دستمو ميداد تكونم و بود نشسته تخت روى کنارم آزاليا کردم نگاه برمو و دور و شدم بيدار

 گفتم و گذاشتم کوچولوش صورت

 دلم عزیز جونم _

 کردم بغلش خزید بغلم تو کودکانه زد لبخند

 شام پایين بياین گفت دایى _

 ! بودم خوابيده چقدر مالوندم چشامو

 ميام االن منم برو تو دلم عزیز باشه _

 چشم _

 دمافتا براه پایين طبقه طرف به و کردم عوض لباسهامو شدم بلند بيرون دوید و پایين پرید

 کل امس غمگين صورت و مينا کرده پف چشاى دیدن با اما ميز پشت نشستم هميشه از سرحالتر

 شد زهر خوشحاليم

 ؟ شدین ميت عين چرا تا دو شما شده چى...  سالم _
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 مينا هب کردم رو نميده جواب یعنى این شد مشغول و برداشت آبشو ليوان کرد مصنوعى سرفه سام

 کرد نگام

 شده تنگ پدرم و مادر براى دلم هيچى _

 فشردم و گرفتم دستشو زدم لبخند

 ؟! ناراحتى اینقدر موضوع این واسه عزیزم _

 کرد تایيد و پایين انداخت سرشو

 تو زبندا برت و دور به نگاه یه دارى مارو تو عوض در اما نيستن پيشت االن اونا که درسته مينا _

 اى خانواده یه عضو االن

 کرد نگاه همه به و کرد بلند سرشو فشرد و گرفت دستمو زد ریزى لبخند

 آره _

 ميشن غمگين و ناراحت هم اونا بشى اذیت تو هرچى نكن اذیت خودتو پس _

 بود شده خيره بشقابش به اخم با افتاد سام به نگاهم شد خوردن غذا مشغول و زد لبخند

 ؟ نميخورى چرا سام _

 کرد نگام

 تداش هنوزم بودم افتاده کردن غلط به گرفت آبغوره بدتر ميگم بهش رو همينا منم ساعته دو _

 زدم حرف چرا اصال شدم پشيمون سر اخر ميكرد گریه

 گفت تر عصبانى که خندیدم

 ... خر گوش تو که بود این عين زدم فک اونقدر ؟ ميخندى _

 گفت و خندید باالخره شد بلند مينا منو اعتراض صداى

 شوهر خونه برى اینكه از قبل بزارى برام خصوصى کالس یه باید رزا _

 اونقدر بازى مسخره به کرد شروع سام که زدم لبخند دوباره شایان اوردن بياد با اما کردم اخم

 بيرون اومد پدرش مادرو فكر از کال و افتاد خنده به هم مينا باالخره تا خندیدیم اونقدر و گفت
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 طبق آزاليا افتادیم براه خوابا اتاق طرف به همه شد تموم اما نشه تموم شب اون داشتم دوست

 عىس و کردم بغلش محكم و زدمو لبخند کرد حلقه گردنم دور دستشو و خوابيد کنارم اومد معمول

 . بخوابم کردم

******************** 

 یدمد از کامال تا ایستادم در جلوى کودکش مهد تو رفت و دوید اونم که دستش دادم رو آزاليا کيف

 نزاشت صدایى که برگردم خواستم زدم لبخند شد محو

 سالم _

 ماشينش به بود داده تكيه سينه به دست برگشتم

 شایان آقا سالم _

 کرد اخم

 ميده دست بهم پيرمردم اینكه حس اسمم به چسبوندى بود چى آقا دیگه _

 پایين انداختم سرمو و زدم لبخند

 شو سوار بيا _

 ستمنش وقتى که طورى بود پيچيده ماشين تو خنكش عطر بوى شدم ماشين سوار خواسته خدا از

 تدس دنده روى گذاشت و گرفت دستمو کرد روشن ماشينو کشيدم عميق نفس شد پر مشامم

 گفت که بودیم راه هاى نصفه افتاد راه گرفت گر تنم دستم روى گذاشت خودشم

 ؟ کردى فكر پيشنهادم به _

 زدیرو از تر آراسته شایان طرف به خورد دور سرم کم کم دوختم جاده به نگاهمو کردم بلند سرمو

 گفت و انداخت باال ابروهاشو بود

 ؟! خب _

 گفتم و زدم لبخند

 بدونه صالح سام برادرم هرچى _
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 زد لبخند

 ؟ هستى راضى تو یعنى _

 بله _

 گفت و پيشونيش روى گذاشت دستشو

 در خوردى اعصاب کلى نرفته پایين گلوم از هيچى گفتم بهت که حاال تا دیشب از ممنون اوف _

 گمب چيزى نتونستم ولى کردن پيچم سوْال هست مرگم یه فهميدن هم آیين و سام حتى کردم

 گرفت نفس

 ؟ باشه ميگم سام به امشب من _

 زدم لبخند

 باشه _

******************** 

 اميرسام

 هرسه و گرفتم رزالينو و مينا دست گرفت بالكن طرف به سرشو(  کجاست)  کردم اشاره پرستار به

 کنارش بود زده زل خورشيد غروب به و ویلچر روى بود نشسته دیدمش رفتيم طرف همون به

 گفت که ایستادیم

 تنم روى بياره آتيش اسمون از ميخوام که ميشم متنفر خودم از اونقدر اوقات گاهى _

 اما ، کنم آرومش کردم سعى و کشيدم کمرش به دستى گرفت شكل جلوم رزالين اشكى چشماى

 روبه ، مپدر از نفرت ميشد دیده نفرت یكمى و ناراحتى نگاهش تو هم مينا ، ميكرد گریه و ميلرزید

 صورتم به کشيد دست و زد لبخند کرد نگام زدم زانو ویلچر روى

 نبزرگتری این ، نباش متنفر من از فقط ببخشى منو نميخوام ، ميرم روزا همين ميدونم سام _

 ميكشم که عذابيه

 لرزید وضوح به هاش شونه پایين انداخت سرشو
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 داره تقاص گناهى هر باالخره نميفهميدم که بودم احمق اونقدر اما ، نفهمى تو کردم هرکارى _

 نزنين حرف اینجورى ، بخشيدم تورو وقته خيلى من بابا _

 ، تدوخ چشم رزالين به و کرد بلند سرشو ، اش گونه روى نشست و چكيد چشاش از اشكى قطره

 طرفش به بابا دست ، بود دیده مادرشو مرگ کم سن تو ، داشت حق ، ميكرد گریه داشت هنوز

 و تبرداش قدم ، کشيدم نرم و گرفتم دستشو ، شدم بلند ، کشيد کنار خودشو رزالين ، شد دراز

 به بابا ، ریخت اشک بيشتر و فشرد مشتش تو روشنمو خاکسترى پيراهن ، گرفت قرار سرم پشت

 افتاد هق هق

 تصورشم که کشيدم عذاب اونقدر من ، دیدم گناهمو جزاى من ، ببخش منو ، دلم عزیز ، دخترم _

 ترینکوچك حتى تا بكشم زجر اونقدر ميخوام ، بكشم عذاب ميخوام هنوزم من اما ، بكنى نميتونى

 نمونه ازم چيزى

 گفت اه و اشک با گرفت قرار بابا روى روبه ، دادم هول پشتشو شد نرم رزالين

 نده زجرتون ميخوام هم خدا از بخشيدمتون من _

 کرد مكث

 بابا.....  بب _

 زشوا اى تيكه و رزالين مانتوى به کشيد دست ، بود دنيا تمام هاى خوشى اندازه به بابا لبخند

 هگری با ، حرفاست این از تر دلرحم رزالين ميدونستم ، چشماش روى گذاشت و بوسيد ، گرفت

 رازد ميزد لبخند االن که مينا طرف به دستمو و زدم لبخند متعاقبش ، کرد بغل رو بابا و شد خم

 وىر روبه ، ميكرد گریه هنوز اما شد جدا بابا از رزالين دستم تو گذاشت دستشو مكث با ، کردم

 ایستادیم بابا

 ؟ ببينى عروستو نميخواى بابا _

 ودستش خواست و شد خم مينا ، کرد نگاه مينا به محبت با ، بابا نگاه توى نشست شادى برق

 بوسيد صورتشو طرف دو ، نزاشت بابا که ببوسه

 ؟؟ نشدم دار نوه من ببينم _

 کرد غر غر ب*ل زیر و زد بازوم به مشتى که خندیدم شد سرخ مينا
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 بيارمش براتون زودتر هرچه ميدم قول اما بابا نه فعال _

 ذاغ ميز طرف به و چرخوندم رو بابا ویلچر ، شد گم بابا منو خنده تو مينا و رزالين اعتراض صداى

 گفتم بابا به رو ميخوردم غذا که همونطور ، نشستيم همگى رفتم خورى

 روسيه برى داشتى دوست هميشه یادمه ؟ بابا فرانسه اومدى چطورى _

 گفت و داد قورت اشو لقمه

 تونهن کسى که باشم جایى ميخواستم ، نداشتم اى خاطره توش چون کردم انتخاب رو اینجا خب _

 کنه پيدام

 قشنگيه جاى _

 افتادم محبى سرهنگ یاد یهو ، شد مشغول دوباره و داد تكون سرشو

 داره هوامو ميبينه منو هروقت که کردین محبى سرهنگ براى کارى چه راستى _

 ، نميكردم درک اشو رابطه اما شدم پشيمون سوالم از ، داد بدى صداى و افتاد دستش از قاشق

 گفت و کرد سرفه تا چند

 داشت هوامو هميشه منه قدیمى دوست حسين _

 داره بهتون دینى گفت بهم _

 زد لبخند

 که بود این ، نميكرد پمپاژ خون و بود ضعيف قلبش داشت قلبى مشكل هميشه حسين ، درسته _

... 

 گفت و کشيد عميقى نفس مكث با

 شد فوت بهزاد که بود هم وقتا همون ميخواد جدید قلب گفتن دکترا _

 شد غمگين ام قيافه

 شد دفن قلب بدون بهزادم و دادم رضایت ، ميخونه بهش قلبش شد مشخص خون آزمایش با _
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 دادم ورتق نوشابه با بغضمو ، نداشتم اشتها دیگه ، کردم نگاه غذام به ، شد سنگين شدت به فضا

 گفتم بحث کردن عوض براى ، کنم فراموش چيو همه کردم سعى و

 ؟ ایران نمياى بابا _

 بود رزا و تو بخاطر فقط موندم که همينقدرم ، پسرم نميمونم زنده من _

 شد اشكى چشام

 بابا نگين اینجورى _

 گفت و فشرد دستم روى گذاشت دستشو و زد لبخند

 نياى هدیگ بده قول ، بساز زندگيتو و ایران برگرد ، نكن فكر من به ، زندگيت پى برو ، سام برو _

 بشنوى مرگمو خبر که وقتى تا ، اینجا

 کردم کنترل خودمو

 ميدم قول _

 جارى چشاشون از اشک و ميكردن نگاه بهش مينا و رزا ، شد خوردن مشغول اشتها با و زد لبخند

 . شامه اخرین این ميكردم فكر این به من و ، بود خوشحال بابا اما بود

******************** 

 شونن رضایتشو که رزالين انداخته گل لپاى و شایان خواستگارى افتاد اتفاق زود خيلى چيز همه

 فهميدن از بعد شایان گرچه رسيد اش خواسته به هم رزا حداقل که بود من دلگرمى باعث ميداد

 عذر هفته یه از بعد باالخره خوردم ازش که مفصلى کتک از بعد ریخت بهم خيلى گذشته جریانات

 و استرس نداشته جالبى چندان گذشته خودشم چون نداره کارى گذشته به گفت و کرد خواهى

 هک هكى با جبارخان اما و...  کنيم درست رو کارا همه باالخره تونستيم تا شد طى زیادى اضطراب

 پيدا ونوا تونستن روستایى هاى خونه از یكى تو و رفت لو جاها بيشتر کردم اکبرى طاها سيستم از

 از شوجون ميخوره کمرش به که انداز تير تک یه خالص تير با که کنه فرار بود کرده سعى اما کنن

 و دش اروم خيلى مينا منو مغز وسط این شد متالشى کامال و خورد بهم تشكيالتش ميده دست

 نوعى هب اما نبودم خوشحال گذشته مثه من حاال و...  بندازیم جلو شایانو و رزالين ازدواج تونستيم

 هميشه هک ميدیدم کابوس گاهى ميكرد اذیتم گذشته اتفاقات هنوزم نكنن حس بقيه داشتم دوست
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 همه اب صبورانه و نميزد دم اما ميشد اذیت مينا وسط این ميكرد بيدارم و ميرسيد دادم به مينا

 هنوزه که هنوز ریحانه خاله و بهزاد مرگ ، بودم راضى انتخابم از چقدر من و ميجنگيد مشكالت

 تا دمميكر سرکوب چيو همه اما ميرفت استخونام مغز تا سوزشش و دلم به ميزد زخم اوقات بعضى

 مثه معمول طبق دنيا اما داشت دوست رو دنيا بود خوشحال دخترش با هم آیين ، نفهمن بقيه

 ردميك کارى یه هميشه خواب تو چه و ماشين تو چه سفره سر چه!  داشت جنگ سر من با گذشته

 نبود دب زیاد هم افسون ميخندید ما بازیاى بچه به چقدر آیين و ميبرد لذت انگار کنيم کلكل باهم

 مبه ميكردم نگاه ترسا به تا بود ها غيرتى اون از نامزدشم و بود کرده نامزد تازه ترسا دخترش

 ! نباشم گرم قبل مثه ترسا با زیاد وسط این بودم گرفته نتيجه پس ميرفت غره چشم

 دستم داد اشو تيكه یه ميكرد پوست سيب داشت که مينا کنار نشستم

 رفتن رزا و ازا شد کور و سوت خونه _

 زدم گاز سيبو

 ميشه پر دوباره بعد سال یه تا اما آره _

 کرد نگام

 ؟ بشه چى قراره بعد سال یه مگه _

 زدم لبخند مرموز

 خاليه بابا پسر و دختر جاى _

 گفت و کشيد خفيفى جيغ

 سام زوده خيلى االن عمرا _

 نيست زود هم اصال _

 کجا هب و بودم کجا کردم فكر این به و خوردم سيبو لقمه اخرین شد بلند و کرد بازوم حواله مشتى

 رکنا باهاش تونستيم بود که هم سخت هرچقدر اما داد عذابمون خيلى بابا مرگ گرچه ؟! رسيدم

 . بيایم



                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربرAva20️❤ |انتقام رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

286 

 

 نشوند مارو آخرش اما ، زد زمين و لغزوند ، داد هول و زد سيلى چرخوند خيلى مارو زمونه دست

 کاش و نگيره ما از هامونو خوشبختى تقاص شدت این با دنيا کاش ، بود ما همه آرزوى که جایى

 . بدونن زندگيشونو خوشبختى قدر آدما

 باقي همچنان حكایت ، دفتر این آمد پایان به

 مشتاقي الحال حسب ، گفت نشاید دفتر صد به

 ** پایان** 

 مثه هم شما ميكنم آرزو براتون و ميكنم تشكر تشكراتتون از ، ممنونم ها بچه همه همراهى از

 . باشين قوى ، ها لغزیدن و ها خوردن زمين تو اميرسام

 ونوا بد کارهاى با که خوبه چه و ، ميرسه پایان به مترى یک قبر یه بين ما همه زندگى قصه آخر

 . نكنيم هست که اونچه از تنگتر

❤️Ava20  
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 یا رمانها که ميخواهيد و هستيد نویسنده یا و هستيد ما با همكاري به مایل که صورتي در

 با ما و همراجع ما وبسایت به ميتوانيد شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگيرید تماس
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