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.  هزندگی مجبورش کرده دل سرد باش، مشکالت نمی خنده  در برابر ست وخالصه : دختری که شیطون نی

ته ، یه خالفکار واقعی غرق درد و غصه هاشه که بین فشار های زندگی له زندگی از اون یه خالفکار ساخ

 ... شه می شه و سر از تیمارستان در میاره و حاال با برگشت یک نفر همه چیز عوض می

 

 ژانر : عاشقانه ، جنایی ، درام
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 دم خونه دو تا بوق زدم که حاج سلیمون نگهبان خونمون در و باز کرد .

 

 رفتم داخل و ماشینم رو کنار ماشین به اصطالح برادرم پارک کردم .

 

 خدمتکار در و باز کرد و داخل شدم .

 

 خونه متشکل از سه طبقه بزرگ و مجلل بود .

 

 استخر بزرگ ، ُسنا و جکوزی و سالن بدنسازی ... یک

 

 طبقه دوم اتاق من بود رفتم تو اتاقم و در و بستم .

 

 اتاقم سفید و مشکی بود و من خیلی دوسش داشتم .

 

 لباس هام و در اوردم یه دوش گرفتم و بیرون اومدم .

 

 رد  .لباس پوشیدم چون خیلی خسته بودم رو تخت افتادم و خیلی زود خوابم ب

 

 وقتی بیدار شدم هوا تاریک شده بود .

 

 از اتاق بیرون اومدم ..

 

 پدرم صاحب یه شرکت بررگ مهندسی بود . مادرم هم چشم پزشک خیلی ماهری بود .

 

 یه مطب داشت ، خیلی کم وقت میداد و سرش حسابی شلوغ بود .

 

 داداشم هم طراح دکراسیون بود .

 

 و راه پدرم و ادامه دادم .منم عاشق مهندسی نقشه کشی بودم 

 

 خودم یه شرکت دارم و تقریبا دارم به پای بابام میرسم !

 

 داداشم هم سر همین موضوع کلی حرص خورده !

 

 پایین که رسیدم دیدم مامان و بابا روی مبل جلوی تلوزیون نشستند .

 

 رفتم پیششون و سالم کردم پدرم مرد مهربونی بود مادرم هم همینطور.

 

 بودیم و صحبت می کردیم که آرمان خان داداشم هم از راه رسید .نشسته 
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 سالم کردم که جوابی نشنیدم ولی جواب سالم مامان رو بابا داد .

 

 منم محل ندادم ، چون عادت کرده بودم !

 

 می دونستم بازم دلش برای دعوا تنگ شده .

 

 پس به سمت حیاط راه افتادم که ..

 

 آرمان بلند داد زد :

 

 به به خانم مهندس معروف شده ، بعد یه روزنامه پرت کرد روی میز ._ 

 

 رفتم و روزنامه و نگاه کردم.

 

 خدای من نه بدتر از این نمیشه!! 

 

 ارمان روزنامه و از دستم کشید و بلند بلند شروع کرد به خوندن 

 

، با دوست پسر خود _خانم مهندس سایه قیاسی فرزند بهترین مهندس کشور آقای مهندس بهروز قیاسی 

 رابطه داشته است  !! سایه آبروی چندین و چند سالمون رو بردی !

 

 ای وای ای وای بابا به من اعتماد داشت نباید اینجوری می شد.

 

 باید سریع یه کاری می کردم پس گفتم : بابا میشه باهات صحبت کنم ؟ تنهایی !

 

 رست کن ..! آرمان سریع گفت آره برو گندی که باال آوردی و د

 

 با التماس به چشم های بابا نگاه کردم و گفتم : خواهش می کنم .

 

 بابا هم بدون هیچ حرفی به سمت طبقه باال رفت .

 

 وقتی داشتم از کنار آرمان رد می شدم .

 

 در گوشش خیلی اروم و پر از نفرت گفتم : 

 

 برات دارم منتظرم باش آرمان خان !! 

 

 کسی شوخی ندارم و میتونم خطرناک باشم گفت : اونم که می دونست من با

 

 بهتر خفه شی منم خیلی ریلکس گفتم فال بهتر خودت خفه شی !
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 سریع به سمت طبقه باال اتاق بابا راه افتادم در زدم و داخل شدم .

 

 بابا خیلی عصبانی و ناراحت نشسته بود .

 

 رایی از قبل خودم رو آماده کرده بودم .به خاطر شهرتم پاپوش برام زیاده پس یه جو من می دونستم

 

 پس شروع کردم به حرف زدن : 

 

_ چند وقت بود رفت و آمد های مشکوک به دفترم زیاد شده بود ، پسرا سعی می کردن خودشون رو بهم 

بچسبونن ، شما که می دونین من اهل این کار ها نیستم سعی می کردم رشون کنم ! حتی یکی از مهندس 

و هم به خاطر این موضوع رد کردم ! من خودم این موضوع رو حل می کنم شما بهم اعتماد های خوبم ر

 کن .

 

بابا فقط گوش می داد بعد این که حرف هام تموم شد با صدای گرفته ای گفت : وای به حالت اگه بفهمم 

 بیرون .حرف هایی که پشت سرته حقیقت داشته باشه ، خودم با دستای خودم می کشتم حاال هم برو 

 

 بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون اومدم . 

 

 آرمان و دیدم که داشت بهم پوزخند میزد.

 

 منم خیلی ریلکس از کنارش رد شدم .

 

 من تا تالفی نکنم راحت نمی شینم . همه این اخالق من رو خوب می شناسن .

 

 به سمت اتاقم رفتم باید یه فکری هم به این شایعه ای که ساختن بکنم .

 

 صبح که شد به سمت شرکت حرکت کردم .

 

 باید با اون روزنامه که این کار و کرده و چند تا روزنامه و شبکه خبر صحبت کنم این شایعه و رفع کنم.

 

رفتم داخل شرکت وارد اتاقم شدم و پشت صندلی نشستم . منی که عاشق اینم تا خط کش بزارم رو کاغذ و 

 و شرکت رو نداشتم ! نقشه کشی کنم االن اصال حوصله کار

 

تلفن رو برداشتم و قسمت منشی گرفتم و گفتم برام یه قهوه بیاره و اسم روزنامه ای که برام شایعه درست 

 کرده بود و چند تا روزنامه و مجله و شبکه خبر گفتم پیدا کنه . اونم چشمی گفت و قطع کرد .

 

 بعد چند دقیقه در به صدا در اومد اجازه ورود دادم .

 

 انم محبی منشی شرکت وارد شد و قهوه ای که بوش مستم می کرد رو  روی میزم گزاشت  .خ
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 خانم محبی به اون روزنامه که گفتم و چند تا روزنامه دیگه زنگ بزن قرار مالقات بزار .

 

 بعد از گفتن چشم از اتاق بیرون رفت .

 

 دم باید انجام بدم .برنامه شرکت و که نگاه کردم دیدم کلی نقشه مخصوص دارم که خو

 

 برای تالفی کار آرمان هم باید برنامه ریزی  کنم !

 

 یه نقشه و گذاشتم روی میز تا کاملش کنم . با هزار سختی تونستم تمرکز کنم و کارم رو انجام بدم . 

 

 تلفن اتاقم به صدا در اومد محبی بود . برداشتم که گفت قرارهای مالقات و تنظیم کرده .

 

.... 

 

 از چند روز باالخره روز مالقات فرا رسید . بعد

 

 رفتم اتاق جلسات حدود هفت نفر بودن سه تا زن و چهار تا مرد .

 

 خیلی جدی و خشک سالم دادم و پرسیدم مدیر روزنامه ای که برام دردسر دست کرد کیه .

 

دیر روزنامه ای که می یکی از اون خانم ها دستش و باال برد و با افتخار گفت : من بودم سلطانی هستم م

 گید  !

 

 با داد گفتم: هیچ می دونید چه دردسری به دروغ برام ساختید !!؟

 

اونم خیلی ریلکس نگاهم کرد و گفت : من هر خبری و که به دستم برسه و مهم باشه ، تایید و چاپ می 

 کنم !

 

 _حتی اگه به آبروی کسی بستگی داشته باشه !!؟

 

 وم خب بله .اونم خیلی راحت گفت : معل

 

 گفتم : اگه در مورد آبروی خودتون باشه چی ؟؟!! 

 

 معلوم بود خیلی ترسیده ولی هیچی نگفت !

 

گفتم : اگه آبروی کاریتون برات مهمه بهتره کامال قضیه دردسری که برام ساختی منتفی کنی و یه معذرت 

 خواهی هم تهش کنی وگرنه ...
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 خب فکرش و می کردم حاال براش دارم . اومدم ادامه بدم که گفت : عمرا و رفت

 

رم رو دادم جوری هم برنامه ظکردم و متن ها و عکس های مورد ن با بقیه مدیر های روزنامه صحبت

ریزی کردم که همه چیز بر علیه اون روزنامه نامعتبر تموم شه و بعد از کلی پول که از جیبم رفت ، گفتن 

 شه ... حداکثر تا دو روز دیگه همه چی تموم می

 

... 

 

 خب حاال می مونه تالفی کار آرمان خان و روزنامه دردسر ساز ! 

 

 من تا تالفی نکنم و انتقام نگیرم اروم نمی گیرم این و همه می دونن !

 

من تا این روزنامه و زیر سوال نبرم دست بردار نیستم با اینکه وقت بهش دادم ولی قبول نکرد چاره دیگه 

 ای ندارم !

 

 گذشت و روزنامه ها کامال آماده و حاضرند .دو روز 

 

 .روزنامه ها به دستم رسیده بود ، عالی و بی نقص ..

 

روزنامه و برداشتم و به سمت خونه حرکت کردم وقتی وارد شدم هم آرمان هم مامان و بابا روی مبل 

 ایسا !نشسته بودند خیلی خوشحال سالم کردم . آرمان که خواست بلند شه گفتم نه داداشی و

 

 خیلی تعحب کرده بود اخه هیچ وقت بهش داداشی نمی گفتم . اصال هیچ وقت صداش نمی زدم !

 

 روزنامه و برداشتم و شروع کردم به خوندن .

 

مهندس خوب کشور که شایعاتی ناشایست توسط یک روزنامه نامعتبر به خانم مهندس سایه قیاسی ، 

با تحقیقات بسیار متوجه شدیم دشمنان ایشان بر علیه خانم  ایشون زده شد ،  شایعات کامال دروغ است و

 .قیاسی شایعه پراکنی کرده اند . مهندس خوب کشورمون شایسه همچین تهمتی نیست ..

 

 اومدم روزنامه دوم و بردارم بخونم که آرمان داد زد چه قدر پول دادی تا این چرت و پرتا و بنویسن !؟

 

 قدر دادم !؟مشکلی داری ؟ چتو چه  ده میلیون اصال بهخیلی ریلکس گفتم : هفت میلیون 

 

 اونم گفت : هه پوالی بابا رو خوب هدر میدی !

 خیلی ریلکس گفتم : پول خودمه و برای تکذیب یه دروغ بازم پول میدم .

 

 روزنامه ای که در موردم شایعه درست کرده بود رو برداشتم ایندفعه با این مضنون ..
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.. از شما به دلیل تهمت ناشایستی که به شما زده شد معذرت می خواهیم ..این قضیه خانم مهندس قیاسی 

 کامال دروغ بود و این روزنامه اشتباهش را اعالم می کند ...

 

باالخره زهرم و به این روزنامه دردسر ساز ریختم و روزنامه و همراه یه پیام تهدید آمیز به خانم سلطانی 

شه کارم و تموم کردم . آخه کلی پول به کارمنداش داده بودم تا اون جور که می که اگه ادامه بدی بدتر می

 خوام روزنامه چاپ کنن !

 

 پدرم با لبخند نگاهم می کرد آرمان هم خیلی حرصی !

 

 برای اینکه بیشتر حرصشو در بیارم گفتم :

 

 بده درست نمی گم ؟؟!از یه طراح معروف و خبره ، اعتماد به همچین حرفی از یه روزنامه بی کیفیت 

 

 بدون توجه به آرمان رفتم اتاقم ..به خدمتکار گفتم یه قهوه برام بیاره .

 

 از اتاقم بیرون اومدم و داشتم به سمت سالن تیر اندازی میرفتم که دیدم آرمان هم از اتاقش بیرون اومد .

 

 سمت سالن رفتم .پوزخندی بهش زدم و گفتم شکست خوبی بود . بدون اینکه بهش توجه کنم به 

 

احساس کردم اونم پشت سرم میاد . وارد سالن شدم اونم وارد سالن شد نمی دونم چرا استرس داشتم ..! 

ُکلتم و برداشتم مشکی طالیی بود و خوش دست برای آرمان مشکی بود با اسمش که گوشش هک شده 

 بود ..

 

و بی نقص اومدم برم که نگاهم به  تیر همه به هدف خورد خیلی عالی ۵هر دو همزمان شروع کردیم 

 صفحه تیر اندازی آرمان افتاد یکیش نخورده بود و یکیش هم کامل دقیق نبود .. پوزخندی زدم ..

 

با نفرت بهم نگاه کرد .. این نفرت همیشه تو چشماش بود و من هیچ وقت درک نکردم . ازش پرسیدم چرا 

سمتم گرفت .. خیلی تعجب کردم می دونستم ازم نفرت  انقدر ازم نفرت داری با خشم و نفرت اسلحش و به

 داره اما نه در این حد .. 

 

. گلنگدن )قسمت باالیی اسحله که اون و وقتی بکشید اسلحه اماده و با .گفتم آرمان داری چی کار میکنی .

ختی ما ب. تو باعث بد.فشار ماشه تیر پرتاب میشه ( و کشید و گفت خیلی دوست داری بدونی باشه میگم .

  .تو نحسی تو یه دختر چندشی ازت متنفرم ..

 

 آرمان من باهات هیچ کاری نکردم ... گفت هیسس یه کلمه دیگه حرف بزنی مردی ...

 

. اونم گفت خفه شو چطوره از پدر گرام بپرسی ولی .ولی ... ولی من درکت نمی کنم ... این کارا یعنی چی .

دستش رفت روی ماشه و من نمی تونستم  ..رسناک ندیده بودمش .تا حاال انقدر ت .قبلش میمیری هه ..

 شو ه همه چیز یادم رفته بود تکنیک ها حرکات دفاعی هم .هیچ حرکت غیر عادی بکنم ..

 



 به قلم "فاطمه.و"                                          رمان "مرگ به شرط انتقام"                                                         

8 | P a g e  
 

یهو صدای فریاد بابا اومد صدای ماشه و شلیک تیر بدترین صدای عمرم  و درد بدی تو بدنم پیچید و دیگه 

 .هیچی نفهمیدم ..

 

 ه )بهروز(**پدر سای

 

یه حس خیلی بد داشتم از سایه و آرمان خبری نبود از خدمتکار که پرسیدم گفت رفتن به سمت سالن 

 ..تیراندازی .

 

 . .استرسی که داشتم بیشتر شد و سریع به سمت سالن رفتم .

 

 در و باز کردم که دیدم سایه دخترم ، نفسم ، همه زندگیم افتاد روی زمین !!

 

 ه اسلحش به سمت سایه ...آرمان و دیدم ک

 

 کف سالن پر خون شده بود ... .نه نه حتی فکرشم نمی کردم داشتم دیوونه می شدم ..

 

سریع داد زدم یاسمن بدو بدو اومد و گفت بله آقا گفتم سریع زنگ بزن بیمارستانمون یه آمبوالنس بیاد 

 ..نادیا )مادر سایه(خانم هم صدا کن .

 

 ..د هین بلندی کشید و سریع رفت .وقتی نگاهش به سایه افتا

 

سلحه آرمان افتاد که هنوز به طرف سایه بود یکی محکم زد بعد از چند دقیه نادیا اومد وقتی نگاهش به ا

 تو گوشش ...

 

 . نادیا روی زمین کنار سایه نشست و یه قطره اشک از چشمش افتاد پایین ....منم تو شوک بودم .

 

 ..ن ... اگه نفسم چیزیش شه نفسم میره .آروم گفتم نادیا یه کاری ک

 

یهو به خودم اومدم و بلند شدم محکم زدم تو گوش آرمان و بلند داد زدم تا وقتی اجازه ندادم حق نداری 

 ..تن کثیفت و تو خونه من بزاری .

 

 ..نادیا سرعت اشکاش بیشتر شد .

 

زارن آرمان و پاشو تو خونه بزاره و سریع به نگهبان ها سپردم ن .آمبوالنس اومد و سایه و سریع بردند ..

 ..رفتم .

 

. حوصله این پرستار و دکتر های خودشیرین .به بیمارستان که رسیدیم همه شروع به سالم کردن کردند .

.    .و نداشتم ... در گوش نادیا گفتم بهترین پزشک ها و پرستار ها رو بفرست اتاق عمل خودت هم باش .

 ود اما پزشکی عمومی هم پاس کرده بود با این که چشم پزشک ب
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اونم سریع رفت .. رفتم اتاق نادیا که اتاق ریاست بود تا کمی از فکر و خیال آزاد باشم .. ولی دریغ که این 

 فکر و خیال و کابوس ها همیشه با من هست ..

 

 همش خودم رو به خاطر کار هام سرزنش می کردم ..

 

 بی فکری زندگیم  بهم ریخت .. فقط به خاطر یه کار یه ثانیه یه

 

 یعنی االن اگه  سایه زیر تیغ جراحی تقصیر منه!! 

 

 بعد از این که سایه خوب شد باید یه کاری کنم ..

 

..... 

 

سه ساعته که سایه تو اتاق عمل ... من اگه سایه و از دست بدم میمیرم .. حتی نمی تونم یک لحظه نبودنش 

 هم تصور کنم ...

 

 ه هم گذشت .. یک ساعت دیگ

 

 نادیا بیرون اومد .. سریع رفتم پیشش و گفتم چیشد  نفسم خوبه دخترم خوبه ..!؟ 

 

 یه قطره اشک از چشمش چکید .. چشم هام سیاهی رفت .. گفتم بگو چیشد بگووو ... لعنتی حرف بزن ...

 

 با بی حالی گفت :

 

 االن پیش ما نبود ... میلی متر باالتر می خورد ٢االن تو حالت کما..ولی اگه تیر 

 

 تا حاال تو زندگیم اشک نریختم ولی تو این لحظه از زندگیم شکستم ..

 

 دیگه هیچ صدایی نمی شنیدم .. 

 

 روی صندلی ُسر خوردم ...

 

همش خودم و لعنت میکردم .. آرمان و لعنت میکردم .. زندگی و دنیا و لعنت میکردم .. داشتم دیوونه 

 میشدم ..

 

 کنارم نشست و گفت اون خوب میشه من مطمـٔنم ...نادیا اومد 

 

 اون هیچی نمی فهمید .. و درک نمی کرد چون ......

 

 دیگه نمی تونستم تحمل کنم و از بیمارستان بیرون اومدم ..
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 بی هدف حرکت می کردم تا رسیدم به یه جای قدیمی آشنا ..

 

محل قتل گاهم .. اصال نمی دونم چرا اینجا اومدم محلی که باهاش زندگی کردم .. زندگی ساختم .. و در اخر 

 .. این پارک  ..

 

 تمام خاطره هام از جلو چشم هام گذشت ...

 

 بی هدف توی پارک قدم می زدم ..

 

 هر گوشه و که نگاه می کردم یه خاطره داشتم..

 

 دیگه نتونستم طاقت بیارم از پارک بیرون رفتم ..

 

 من یه مردم باید قوی باشم ..

 

 دونستم سایه خیلی رو شرکتش حساسه و خیلی هم زحمت کشیده .. می

 

 پس به سمت شرکتش راه افتادم .. باید بعد به هوش اومدنش خوشحالش کنم ..

 

 سر در شرکت نوشته بود ..

 

 شرکت مهندسی ایده عال با مدیرت سایه قیاسی .. 

 

 من همیشه بهش افتخار می کنم ...

 

و تقریبا همه که تو حرفه مهندسی نقشه کشی هستن من و می شناختن ..  من زیاد شرکت سایه می اومدم

 و خب از روی فامیلی هم میدونستن که  من پدرشم ...

 

 وارد شرکت که شدم با چیزی که دیدم از عصبانیت به مرز انفجار رسیدم  ..

 

 وضعیت خیلی بهم ریخته بود ...

 

 آرمان هم وسط شرکت با یه لبخند ایستاده بود ..

 

می دونستم اگه کاری کنم هم آبرو سایه میره هم باز سوژه روزنامه ها میشدیم .. پس به طرف آرمان رفتم 

 و اروم دستش و کشیدم و به اتاق سایه بردمش ..

 

 در اتاق بستم و گفتم اینجا چه غلطی می کنی ؟؟؟

 از این جا گمشو ..
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 اونم داد زد ولی بابا منم پسرتم ..

 

ری به اسم آرمان ندارم .. تو داشتی خواهر خودت و می کشتی .. من دیگه نمی خوام _ولی من دیگه پس

 ببینمت .. تو دیگه برای من وجود نداری ..

 

اونم یه پوزخند زد و گفت باشه می رم ولی یادت باشه همیشه براتون دردسر و بدبختی میارم اینو یادتون 

 ه ..باشه که نمی زارم یه آب خوش از گلوتون پایین بر

 

 خداحافظ...

 

 لعنت به همه لعنت ..

 

یه کم که کارهای شرکت و انجام دادم دیگه طاقت نیوردم و به سمت بیمارستان حرکت کردم .. داخل 

 بیمارستان که شدم اصال احساس خوبی نداشتم ...

 

 دم که گفت اتاقبه سمت اتاق نادیا حرکت کردم تا اجازه مالقات بده اما نبود .. از یکی از پرستار ها پرسی

 یعنی اتاق سایه ... ٢٢۵

 

 استرسم بیشتر شد به سمت اتاق راه افتادم که ..

 

 وقتی به در اتاق رسیدم نزدیک بود سکته کنم ..

 

چند پرستار و دکتر  دم در اتاق بودند .. با حال خرابی اون ها رو کنار زدم که دیدم نادیا با حال خیلی بدی  

 تو اتاقه ...

 

که نگاه کردم نفسم و ندیدم با فکری که از ذهنم گذشت دنیام تاریک شد .. نزدیک بود بیفتم روی تخت و 

 زمین که نادیا من و سریع دید و زیر بازوم و گرفت و نزاشت بیفتم ...

 

 من و روی صندلی نشوند ...

 

 لب هام خشک شده بود گفتم : نادیا نفسم کو زندگیم کو ..کوشش..

 گه نه .. بگو کجاس برم ببینمش .. بغلش کنم ..اون کجاس .. خوب شده م

 

 داشتم پشت سر هم حرف می زدم هیچی و درک نمی کردم ..

 

 تنها کلمه ای که از زبان نادیا شنیدم متاسفم  بود ...

 

 داد زدم یعنی چی متاسفم  ؟؟!! هان!! 
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 نادیا یه چیزی بگو دارم میمیرم ...

 

 اتاق بهش سر بزنم دیدم تموم کرده ... با صدای بی حالی گفت : وقتی اومدم تو

 

 _ اون که داشت خوب می شد ... تو داری دروغ می گی اون زندست ..

 

 دیگه صدایی نمی شندیم ....

 

 و سیاهی متلق ...

 

 *سایه* 

 

 چشم هام و باز کردم انگار ماه ها بود خوابیده بودم ..

 

 نگاهم و به دورم چرخوندم ...

 

دم ست اتاق طالیی سفید بود  و چند تا لوله و سیم و بهم وصل بود و یه ماسک تو یه اتاق نا آشنا بو

 اکسیژن روی صورتم ..

 

 اومدم بلند شم که درد بدی توی قلبم پیچید ..

 

کم کم همه چیز یادم اومد .. اشک تو چشم هام حلقه زد ... آرمان چطور تونست با من این کار و بکنه .. 

 ا کجاست ...بابا و مامان کجان .. اینج

 

 خیلی درد داشتم و نمی تونستم بلند شم ..

 

 به زور ماسک و از روی صورتم برداشتم و یه ناله ریز کردم ..

 

 اما هیچ اتفاقی نیوفتاد ..

 

 گلوم خشک شده بود و نمی تونستم بلند داد بزنم ...

 

 خیلی تو فشار و درد بودم برای همین از حال رفتم ..

 

.... 

 

 ومی می شنیدم ..صدا های نامفه

 

 اون به زودی بهوش میاد خانم ...
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 و بعد صدای یه زن که می گفت می تونی بری ..

 

 پلک هام انگار بهم چسبیده بود ..

 

 اروم انگشتم و تکون دادم تا حداقل کسی که کنارم نشسته متوجه بهوش اومدنم بشه ..

 

 دستم توسط کسی فشرده شد و دست نوازشی روی سرم .. 

 

 ای لطیفی که همراه بغض  می گفت : باالخره بهوش اومدی ..و صد

 

 نمی دونستم کیه و نمی شناختمش حتی صداش هم تا حاال نشنیده بودم ..

 

 چشم هام و به سختی باز کردم و گفتم : شما کی هستید من کجام ..

 

 زد زیر گریه گفت نبایدم بدونی کیم و اینجا کجاست ..!! 

 

 متوجه همه چیز میشی ..هر وقت بهتر شدی خودت 

 

 _ولی ...

 

 گفت : هیس

 

 و بلند شد و رفت .. 

 

 وقتی رفت به اتفاق هایی که افتاد فکر کردم ..

 

 آرمان ... شرکت  ...اینجایی که االن هستم ... چقدر

 بی هوشم ... یعنی بعد اینکه تیر خوردم اومدم اینجا ..؟؟!!  

 

 به آینده نامعلومم فکر کردم ... 

 

 به هیچ نتیجه ای نرسیدم .. اخرش 

 

 خیلی دوست داشتم زودتر خوب شم و تمام ماجرا و بفهمم ...

 

 انقدر فکر کردم تا به خواب رفتم ..

 

.... 
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االن تقریبا سه روز میگذره من اون زنه که روز اول دیدمش بهم سر زده ... حتی اسمش هم نمی دونم ... 

!! 

 

 م ...امروز حالم بهتر بود و حس خوبی داشت

 

 در زده شد و خدمتکار برام دارو هام و آورد ...

 

 یاد خونه خودمون افتادم . چقدر دلم تنگ شده ...

 

 امروز دیگه هر جور شده باید ماجرا و بفهمم ...

 

 چند تا پزشک و پرستار همراه اون زنه وارد اتاق شدند ..

 

رو ازم جدا کردند و گفتن کامل بهبود پیدا  بعد از تست ها و ازمایش ها اون لوله های لعنتی و دستگاه ها

 کردم و بعد رفتن ..

 

 به سمت اون زنه برگشتم و گفتم : اسمتون چیه ..؟ 

 

 و باز جمله تکراری به زودی می فهمی ...

 

 گفتم من االن چی کار کنم ؟ 

 

 تو دلم گفتم االن باز می گه به زودی می فهمی ! مسخره ...

 

 عد بیای اتاق کارم .. نوشین خدمتکار مخصوصت تو رو  راهنمایی می کنه .. گفت : بهتر دوش بگیری و ب

 

 و بعد رفت ...

 

 به سمت حمام داخل اتاق رفتم ..  یه دوش سریع گرفتم ..

 

 نمی تونستم زیاد وقت بگذرونم باید هر چه سریع تر می فهمیدم ماجرا چیه ...

 

 از حمام که بیرون اومدم ...

 

 تخت آماده بود ... لباس های تمیز روی 

 

 یه پیرهن  مدل مردونه سفید با شلوار جذب مشکی ..

 

 با صندل مشکی ...
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موهام و بعد اینکه خشک کردم ُشل باالی سرم دم اسبی بستم موهام خیلی بلند بود و هر وقت می خواستم 

 کوتاهش کنم بابا نمی زاشت ..

 

 ده بود ...با یادش اشک تو چشمام حلقه زد خیلی دلم براش تنگ ش

 

 از اتاق بیرون اومدم نوشین دم در بود .. من و به سمت اتاق زنه راهنمایی کرد و بعد رفت ..

 

 استرس خیلی زیادی داشتم .. در زدم و بعد از اینکه اجازه داد وارد اتاق شدم ...

 

 با چیزی که دیدم نزدیک بود چشمام از حدقه بزنه بیرون........

 

ریخت و با دیدن من هول شد رفتم سمتش که دیدم یه عکس و تو کشو گذاشت و اون زنه داشت اشک می 

 سریع درشو قفل کرد ..

 

 اشک هاش و پاک کرد و گفت : بشین ...

 

 تازه نگاهش بهم افتاد و گفت چقدر تو زیبایی ...

 

 و من تنها تونستم بگم ممنون ...

 

 همین طور داشت با لبخند نگاهم می کرد ...

 

 ثانیه هم صبر نداشتم پس گفتم :  دیگه حتی یک

 

میشه بگید ماجرا چیه ؟ من چرا اینجا ؟ میشه جواب تمام سوال هایی که این چند روز پرسیدم و گفتید ..به 

 زودی می فهمید و بدید؟.

 

میشه بدونم پدرم کجاست ؟ مادرم کجاست ؟ !! با دو جمله آخرم نفرت تو چشماش حلقه زد ولی چیزی 

 نگفت ...

 

 طور پشت سر هم داشتم ازش سوال می پرسیدم که گفت : االن جواب سوال هات و می دم .... همین

 

 اسم من ساره هست ..

 

 سالمه  ۴٠

 

 همین طور که می دونی اینجا خونه من ... 

 

 من مســــٔولیت نگهداری از تو رو دارم و باید بگم تا همینجا بدونی بسه .. 
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 نی ... حاال هم می تونی بری ..پیش از این به نفعت نیست که بدو

 

 _ اماااا .... 

 

 ولی گفت : می تونی تو خونه یه چرخی بزنی ...

 

 لعنت .. لعنت ..

 

 از جام بلند شدم و از  اتاق بیرون رفتم و در و محکم بهم کوبیدم ..

 

 من نمی تونم اینجا آروم بشینم ..

 

 شرکتم چی میشه ..؟؟!! 

 

 مامان و بابا ...

 

 رش می فهمم چی به چیه ...من که اخ

 

 اما نمی دونستم این فهمیدن باعث دگرگونی زندگیم میشه ...!!

 

 به سمت اتاق خودم می رفتم که دیدم نوشین داره نگاهم می کنه ..

 

 خیلی عصبی بودم و باید سر یکی خالی می کردم پس گفتم : نگاه داره ؟؟

 

 گفت : نه ...

 

  _اینجا بهتون ادب یاد ندادند ...

 نه !!؟؟ 

 ببخشید خانمتو خوردی .!؟

 

 معلوم بود عصبی شده ... گفت : ببخشید خانم 

 

 حاال شد ...

 

 وقتی داشتم می رفتم شنیدم که گفت : 

 

 دختر ایکبیری معلوم نیست از کجا اومده واس ما آدم شده ..

 

 خوبه تو کما بود .. ایشاال می مرد راحت میشدیم ...
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 خیلی بیش از حد ...من گوشام خیلی تیز بود 

 

 برگشتم سمتش هنوز داشت زیر لب بهم فوش می داد ..

 

 خیلی آروم برگشتم صدای کفشم تو راهرو پیچید ...

 

 _ سرتو بیار باال ...

 

 با ترس سرشو باال آورد ... 

 

 اهل اینکه به کسی توهین کنم یا تو گوش کسی بزنم نبودم ولی این از حدش باالتر رفته بود ...

 

 م : فکر کردی کی هستی ؟؟ چطور جرعت کردی ؟! ..خودت و مرده فرض کن ...گفت

 

 رفتم تو اتاقم و در و بستم ...

 

 اعصابم خیلی خوب بود ... یه جایی هستم که نمی دونم کجاست ..

 

 بلند شدم .. حداقل برم تو خونه دور بزنم ...

 

 خونه دوبلکس و بزرگی بود ... 

 

 مجلل و شیک ... 

 

 حیاط که دیدم چند تا نگهبان اسلحه به دست ایستادند .. رفتم تو

 

 دلم برای ُکلتم تنگ شده ...

 

رفتم باال حداقل زیر و بم خونه و بپرسم ... اینا که اینجوری نگهبان اسلحه به دست دارند حتما خودشون 

 هم باید داشته باشم ...

 

 می داد ...  باز این دختر بی ادب نوشین و دیدم ... بازم داشت بهم فوش

 

 عجب رویی داره ...

 

 رفتم تو روش و گفتم : تو ِول کن نیستی ... دارم برات ...

 

 به طرف اتاق ساره راه افتادم ...

 

 در زدم و داخل شدم .. خیلی عصبانی بودم این دختر شورشو در آورده بود ...
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 وقتی من و دید گفت : چیزی شده ..؟

 

 اتون ادب یاد ندادید که اینجوری هر چی از دهنشون در میاد به آدم نگن ...بلند داد زدم شما به خدمتکار ه

 

 اونم یهو خیلی عصبانی شد و گفت : کی همچین غلطی کرده ...!؟ 

 

 منم خیلی ریلکس گفتم : نوشین ...

 

 وبلند شد و با قدم های تند از اتاق بیرون رفت پشت سرش راه افتادم .. اون نیمه خبیسم فعال شده بود 

 عجیب ذوق کرده بودم !

 

 جوری می دوید انگار دو میدانی ...

 

رفت طبقه پایین وقتی  نوشین رو دید رفت جلوش و گفت همین االن دست خانم و می بوسی و عذرخواهی 

 می کنی وگرنه میدونی مجازاتت چیه ...

 

 یهو رنگش پرید و شروع کرد به بوسیدن دستم و به پام افتاد ...

 

 یا خداااا 

 

 _ اه ولم کن بدم میاد ...

 

 ازم فاصله گرفت و با گریه گفت : غلط کردم منو ببخشید ..

 

 یعنی انقدر از ساره می ترسن !! گفتم : باشه برو ...

 

 وقتی رفت ساره گفت بازم مشکل بود بیا پیش خودم ...

 

 گفتم باشه داشت می رفت که گفتم اسلحه داری؟ 

 

 گفت آره چطور مگه ..؟

 

 تمرین کنم ... _می خوام

 

 _ تیر اندازی بلدی ... 

 

 منم کم نیوردم و گفتم: بیستم ...

 

 قیافش خندون شد و گفت نظرت با مسابقه چیه ؟؟؟
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 چشمام برق زد و گفتم قبوله ولی به یه شرط ...

 

 گفت باشه 

 

 _اگه من بردم باید به همه سواالم جواب بدی ... رنگش پرید ..

 

 ی دونی ...حاال اگه تو بردی خودت م

 

 اومد بزنه زیر حرفش که گفتم راه نداره ... نکنه می ترسی ...

 

 اونم مثل اینکه خیلی غیرتی شد گفت قبوله ...

 

 رفتیم طبقه باال ُکلت خودش و برداشت و چند تا ُکلت گذاشت جلوی من تا انتخاب کنم ...

 

 یکیش و برداشتم خیلی خوش دست بود ...

 

 نقره ای و مشکی ...

 

 نگ و خوش دست برداشتم و به سمت سالن رفتیم ...قش

 

 عینک و گوشی و گزاشتیم اسلحه و برداشتیم و ...

 

 و شروع ..

 

 گلوله داشت ... ٢٠خشاب فقط جای 

 

 با سرعت تیر و پرتاب می کردم ..

 

.... 

 

 و تمام ...

 

 نگاه به صفحه انداختم هر ده تا به هدف ...

 

 یکی به هدف نخورده بود ...یه نگاه به صفحه ساره انداختم 

 

 ایول همینه ...

 

 _ خب خب ساره جون میریم سراغ شرطمون ...
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 یه لعنتی حرصی زیر لب گفت ... 

 

 _ خب حاال جواب تمام سوال هام و می خوام ...

 

 رفت سمت حیاط منم پشت سرش راه افتادم ...

 

 روی صندلی نشستیم و اون شروع کرد به حرف زدن ...

 

 ل هام و ازش پرسیدم حفظ بود !!انقدر سوا

 

 سالمه .. ۴٠_ همون طور که گفتم اسمم ساره هست و 

 

 بهت هشدار دادم یک سری چیز ها و ندونی بهتِر اما حاال خودت خواستی ..

 

 نمی دونم چطور بهت بگم که به روحیت آسیب نرسه اما خب مجبورم بگم باالخره باید بفهمی ...

 

 باید بگم که ...

 

 تو ...

 

 تو ..

 

 داشتم با هیجان نگاهش می کردم گفت : نمی تونم بگم باور کن برام سخته...!

 

 _ازت خواهش می کنم بگو ...

 

 خواهش می کنم ...

 

 _باشه باشه می گم ...

 

 باید یادت بیاد که تو توسط آرمان تیر خوردی ؟؟

 

 بعد از تیر خوردنت می برنت بیمارستان نادیا ...

 

 کجا می شناسی ..._ تو مادرم و از 

 

 _لطفا وسط حرفم نپر ...

 

 _ می دونی باید بگم تو توی اون خانواده برای هیچ کس عزیز نیستی ..
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 نادیا مادر تو نیست آرمان برادر تو نیست ...

 من مادرتم ...

 

 پدرت ازت مخفی کرد تا تو رو برای خودش نگه داره بدون این که به فکر من باشه ...

 

 عذاب گذاشت ...  ولی تو رو توی

 

 بعد از اینکه بردنت بیمارستان رفتی زیر تیغ جراحی ...

 

 گفتن امیدی بهت نیست ...

 

 با جیغ ادامه داد ... 

 

 می خواستن تیکه تیکت کنن و اعضای بدنت و اهدا کنن ...

 

 من از اونجا نجاتت دادم ..

 

 آوردمت خونه خودم ... برات بهترین پزشک ها رو آوردم ...

 

 چ کس تو رو نمی خواد به جز من که عاشقتم ...هی

 

 تو این همه سال خیلی سختی کشیدم ... نبودنت داغونم می کرد ..

 

 ولی نمی تونستم کاری کنم ...

 

 ولی حاال پیشمی نمی خوام از دستت بدم ...

 

 سایه عزیزم ... می دونم درکش برات سخته ... ولی منم درک کن ...

 

 هیچی دست خودم نبود ... اشک هام می ریخت و من

 

 احساس پوچی داشتم ...

 

 می خواستم خودم و بکشم ...

 

 _ می دونم داری چه عذابی می کشی ... 

 

 منم خیلی عذاب کشیدم ...
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 می تونیم با هم >> انتقام << بگیریم ..

 

 _ تو داری دروغ میگی آره ...

 

 نن ...پدر و مادر من خیلی مهربونن ... هیچ وقت من و ول نمی ک

 

 اومد یکی زد تو گوشم ...!! 

 

 سرعت اشک هام بیشتر شد ...

 

 دستم گذاشتم روی صورتم ...

 

 می سوخت ...

 

 با بغض فریاد زد .: 

 

اینو زدم تا بدونی به کسی که زندگی مادر واقعیت و خراب کرد نگی مادر ... به یه هرزه نگی مادر ... به 

 پدری که ولت کرد نگی پدر ...

 

 دم تا بزرگ شی ... اینو ز

 

 تا یاد بگیری انتقام بگیری از همه کسایی که شکستنت ...

 

 من همه حرف هام و با دلیل می زنم ...

 

 بیا نشونت بدم پدرت چطور می خواست نابودت کنه ...

 

 همین طور داشتم اشک می ریختم ...

 

 من و برد تو یه اتاق ..

 

 یه کامپیوتر و جلوم روشن کرد ...

 

 تان مامان بود ...بیمارس

 

 گریم شدید تر شد ...

 

 بابا و دیدم که در اتاق مامان و باز کرد مامان هم یه برگه جلوش گذاشت ...

 

 عین خیالشون هم نبود که من مثال مردم ...
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 پدرم با خیال راحت برگه و امضا کرد ...

 

 ...؟!  ساره گفت : می خوای بدونی اون برگه چیه ...؟؟ داد زد می خوای بدونی

 

 اون برگه اهدای عضو !! 

 

 من تو رو از اونجا نجات دادم بفهم ..

 

 اشک می ریختم حالم خیلی بد بود ...

 

 به سرعت به سمت اتاقم رفتم ..

 

 انقدر گریه کردم که نفسی برام نموند ...

 

 درسته درک ماجرا برام سخته ... 

 

 ولی باید قوی باشم .. نباید بشکنم ... 

 

 سخت ولی باید دوباره بلند شم ...سخته خیلی 

 

 >> من همان دختری اَم که زانو نمی زنم ..

 

 اشک نمی ریزم ...

 

 وسایل را نمی شکنم ...

 

 اما اگر قلبم بشکند .. با شکسته هایم ... شاهرگ زندگیت را می زنم ..

 

 من انتقامم را خواهم گرفت <<

 

 .بلند شدم مثل روز اول انگار اتفاقی نیوفتاده ..

 

 از اتاق بیرون رفتم ...

 

 من انتقامم و می گیرم و بعد ...............

 

 سرد شدم نسبت به همه چیز ...

 

 ساره و دیدم خیلی سرد صداش کردم ...
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 _ ساره ..

 

 خیلی ناراحت گفت : باید هم بگی ساره ..! 

 

 عادت نکردی هنوز ...

 

 گفتم : بدون اینکه جوابش و بدم رفتم روبه روش وایسادم و 

 

 زندگی ارزش نداره ...

 

 ارزش من بیشتر ...

 

 می خوام انتقام بگیرم به جای غصه ...

 

 لبخندی زد و گفت : خوبه ....ولی قبلش باید یه چیز و بدونی ...

 

 گفتم : باز چیه ...؟

 

 _ باید برای انتفام گرفتن همه چیز و بدونی ...

 

 اصول ها و شیوه ها ...

 

 حرف می زنیم ولی حاال می خوای یه چیز و بدونی؟ در این مورد بیش تر

 

 کنجکاوانه گفتم : چی ؟

 

 با حرفی که زد من و برد به گذشته ...

 

 ⇔فلش بک 

 

 مثل همیشه با یه شاخه گل با ژست خاصش به ماشین تکیه داده بود .

 

 قرار بود با هم بریم کافی شاپ ...

 

 رفتم سمتش مثل همیشه بغلم کرد .

 

 ثل تشنه ای که به آب رسیده بو می کردم...عطر تنش و م

 

 انرژی بخش بود ...
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 گل و دستم داد و سوار ماشین شدیم ...

 

 به سمت کافی شاپ حرکت کردیم ...

 

 نمی دونم چرا استرس داشتم!!

 

 با هم وارد کافی شاپ شدیم ... نگاه دختر ها از روش کنار نمی رفت ..

 

 خیلی حرص می خوردم..

 

 ازوش حلقه کردم که آروم پسم زد ...دستم و دور ب

 

 خیلی بهم بر خورد ... اما ..! صدام در نیومد ...

 

 رفتیم روبه روی هم نشستیم ...

 

 همیشه عادتش بود سفارش من و می گرفت هر چی من می گفتم اونم همین و سفارش می داد ...

 

ا اینکه می دونست من اصال قهوه تلخ اما این دفعه قهوه تلخ سفارش داد بدون اینکه نظر من و بخواد ..ب

 دوست ندارم ..

 

 آروم اسمش و صدا زدم ... 

 

 _رادین  !! 

 

 همیشه با احساس می گفت جانم ولی این دفعه با گفتن هوم خیلی عصبیم کرد ...

 

یکم صدامو و بردم باال و گفت : ِچته ها ، چرا ازم نظر نخواستی تو که می دونستی من قهوه تلخ دوست 

 رم ...ندا

 

آروم با لحنی که نفرت ازش می بارید گفت : چند ماهه من دارم چیزی و که دوست ندارم تحمل می کنم ، 

 حاال خوردن چیزی که دوست نداری اینقدر برات سخته ؟!

 

 گفتم منظورت چیه ؟! 

 

 بدون اینکه به فکرم باشه بدون حرمت عشقی که بهش داشتم ...

 

 عد پنچ مین دختری تقریبا زیبا وارد کافی شاپ شد ..یه اس ام اس به یکی داد .. ب
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 آروم و با ناز روی صندلی کنار رادین نشست ..

 

 و من باورم نمی شد که عشقم دست انداخت دور کمرش ..

 

 و من شکستم ... بد شکستم .

 

 بلند شدم که با طعنه گفت : بمون یه قهوه بخور بعد ..

 

زمین ِگرده منم بد جور کینه ای ام ... این روز و یادت باشه .. خداحافظ اشک ریختم .. همراه با بغض گفتم : 

.. 

 

 )) گاهی اوقات..

 فقط باید لبخند بزنی و رد شوی 

 بگذار خیال کنند که نفهمیدی!((

 

 اون روز گذشتم .. همه چیز و فراموش کردم ... سخت شکستم ..

 

 ولی باعث شد بزرگ شم ..

 

 .. شب ها با فکرش می خوابیدم .

 

 ولی باالخره تونستم یکم فراموشش کنم .

 

⇔ 

 

 با فکر به اون زمان اشک از چشم هام چکید...

 

 خسته بودم از این زندگی ..

 

 چرا سرنوشت باهام این کار و می کنه ؟.! 

 

 مگه من چه گناهی کردم ؟! 

 

 ی ؟!رو به ساره کردم و گفتم : که چی چرا این حرف و زدی ؟ تو این و از کجا می شناس

 

 خندید و گفت : من مادرتم ! درسته پیشم نبودی اما همیشه حواسم بهت بود ...

 

می دونم بد شکستی ... می دونم وقتی دوستات میز بغل بهت خندیدند .. خیلی غصه خوردی ... من همه 

 چیز و می دونم ..
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 ولی حاال پیشتم ... پشتتم.. نمی زارم غصه بخوری ...

 

 ب بود یکی به فکرت باشه ...لبخندی زدم .. چه خو

 

 از جا بلند شدم و به سمت اتاق خودم حرکت کردم ...

 

 باز به فکر عشق قدیمی افتادم .. اما این بار لبخندی زدم .. چون تقاص همه غصه هام و پس می ده ...

 

.... 

 

 امروز روز خیلی خوبیه ...

 

 قرار تمرین داشته باشیم ..

 

 ر ها ..به صورت جدی می ریم سراغ کا

 

 تمرین امروز تقویت حواس پنج گانه ...

 

 من که خوشم اومد ...

 

 خود ساره باهام تمرین می کنه ...

 

 االن یاد گرفتم که قدم زدن هر کس متعلق به چه کسی ...

 

 یعنی هر کی پشت سرم راه بره می فهمم کیه ...

 

 سخت بود ولی یاد گرفتم ...

 

 گفت برای امروز کافی ... 

 

 شد به پیشنهاد من فردا روی رانندگی تمرین کنیم ... و قرار

 

 من عاشق رانندگی همراه سرعت هستم ...

 

 امروز هیجان زیادی دارم ...

 

 این طور که ساره تعریف می کرد خودش استاد رانندگی ..

 

 یه تیپ اسپرت خیلی جذاب زدم ...
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 ... شلوار جذب مشکی .. پیرهن مدل مردونه ولی بلند تر عین مانتو

 

 کاله كپ و یه ور روی سرم گذاشتم البته موهام معلوم نبود ... و کفش آل استار ...

 

 خیلی جذاب شده بودم ...

 

 همراه ساره سوار یه فراری قرمز شدیم .. که اون پشت فرمون نشت تا اصول ها و بگه ...

 

 رفتیم یه جا تقریبا بیرون شهر یه جای خالی خیلی بزرگ ایستاد ...

 

 راه همه چیز و گفته بود ... من خودم رانندگی بلد بودم اما نه حرفه ای ...توی 

 

 پشت فرمون نشستم ... پام و روی گاز گذاشتم ... با سرعت می رفتم 

 خیلی خوب بود ... 

 

.... 

 

 امروز روز پنجم که برای تمرین می آیم اینجا ...

 

 خیلی پیش رفت داشتم ...

 

 انم مسابقه بدم ...اما ایندفعه قرار شد با مام

 

 تو همین مدت کم بهش عادت کردم و عاشقش شده بودم ...

 

 اونم سوار یه فراری مشکی بود ...

 

 قرار بر این شد که بعد از زدن سه بوق شروع کنیم و تا مسیری که مشخص کردیم ادامه بدیم ..

 

 یک ... دو ... و سومین بوق .. شروع کردیم ...

 

 رفتیم ... عالی بود عالی ...با سرعت خیلی باال می 

 

 بعضی اوقات من جلو می افتادم بعضی اوقات مامان ...

 

 دقیقه دیگه مونده بود تا پایان ...  ٣حدود 

 

 با اخرین توان پام رو روی پدال گاز فشار دادم

 

 و تو همون لحظه از خط پایان رد شدم و ... تمام ! 
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 با خوشحالی جیغ می کشیدم ...هو هو بردم ... از ماشین پیاده شدم ... و 

 

مامانم از ماشین پیاده شده بود و نگاهم می کرد ... و با خوشحالی لبخند می زد ...از خوشحالی من خوشحال 

 بود ...

 

 رفتم جلوش ایستادم و گفتم : مامان باختی باید بهم جایزه بدی ..

 

 با خوشحالی گفت : چی می خوای ؟! 

 

 رالی ... یکم اخم هاش و تو هم کرد و گفت : نهگفتم باید بزاری برم پیست 

 

 یکم خودم و لوس کردم و گفتم : خاهش ... تو که دلت نمیاد ناراحتم کنی ...

 

 باز گفت نه خطرناکه .. اصال الزم نیست بری .. 

 

 ناراحت گفتم : باشه ...

 

 سوار ماشین هامون شدیم و رفتیم سمت خونه ...

 

 راحت نمی شم ...ولی من تا کار خودم و نکنم 

 

 به خونه رسیدیم و به سمت اتاقم رفتم ..

 

 تا شب بیرون نیومدم تا نشون بدم ناراحتم ...

 

مامان اومد تو اتاق و گفت : خب عزیزم به فکرتم .. نمی خوام بری و آسیب ببینی یا اتفاقی  برات بیوفته 

... 

 

م نج جلسه دیگه هم تمرین کنیم بعد هم منهیچی نگفتم که پوفی کشید و گفت : خیلی خب به شرط اینکه پ

 باید باشم می تونی بری ..

 

 با خوشحالی خندیدم و بغلش کردم ...

 

.... 

 

 امروز پنجمین جلسه و بعدش می تونم برم پیست رالی ...

 

 همه چیز و به خوبی یاد گرفتم الیی کشیدن ، سرعت .. خیلی خوبه خیلی ...
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 فردا بریم پیست رالی ...امروز هم عالی بود ... قرار شد 

 

... 

 

 خیلی هیجان داشتم ...

 

 جلوی آیینه ایستادم .. از نظر خودم و خیلی ها دختر جذابی بودم ..

 

 پوست سفید ... چشم های رنگی که تیله ای بود ... قد متوسط یکم بلند و خوش اندام ...

 

 باید سریع آماده می شدم و می رفتیم ...

 

 . شلوار مشکی یکم از مچ پام معلوم بود ..کتونی مشکی پوشیدم ..

 

 یه مانتو سفید جلو باز و شال مشکی.. و عینک آفتابی . جذاب و زیبا ...

 

 از اتاق بیرون اومدم .. مامان تو ماشین منتظرم بود ...

 

 مشکی عاشقشم ..  BMWواو یه 

 

 سوار شدم .. مامانمم هم حسابی تیپ زده بود ...

 

 ت ...راه افتادیم سمت پیس

 

 بعد یک ساعت رسیدیم ...

 

 وارد شدیم .. مامان باید می رفت سمت قسمت تماشاچی ها منم به سمت قسمتی که همه آماده می شدند ...

 

 وقتی داشتم وارد می شدم .. مرد جلوم و گرفت و گفت : از کدام آموزشگاه میای .. و چه ِلِول هستی ؟! 

 

 اه کردم .. حاال چی بگیم ؟!برگشتم و به مامان که پشت سرم بود نگ

 

که مامان یه برگه از کیفش در آورد و گفت : قبال با آقای صادقی هماهنگ شده ... تا اسم صادقی اومد مرد 

 چشم هاش گرد و شد و سریع گفت بفرمایید ...

 

 وارد شدم ... چند تا پسر داشتن آماده می شدن ... یعنی تنها دخترشون منم ؟! 

 

 شروع کردن به خندیدن .. وقتی من و دیدند

 

 و تیکه انداختند .. _  آخی گوگولی هواست باشه نَمیری ...
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 _ نگاه کن کیا اومدند برای مسابقه .. 

 

 _ سوسول و نگا ...

 

 _  ای خدا چرا شفا نمی دی ..

 

 حسابی اعصابم بهم ریخته بودند .. بیشعور ها ..

 

 د .. یعنی یک نفر دیگه مونده ...هشت تا پسر بودند ... جمعاً باید ده نفر باشن

 

 اهمیت ندادم و نشستم تا مسابقه شروع بشه ...

 

یهو یه مرد اومد که همه به احترامش بلند شدند .. و شروع کردند به چاپلوسی اونم اصال اهمیت نمی داد 

... 

 

 منم که نمی دونستم کیه فقط ایستاده بودم ...

 

 به به سایه شمایی .. یهو اومد طرف من و با خوشحالی گفت : 

 

 ساره حسابی ازت تعریف کرد ...

 

 یا خدا این کیه ...

 

 گفتم : ببخشید شما 

 

 گفت : من صادقی هستم .. مدیر اینجا ... خیلی خوشحالم .. افتخار بزرگیه که اینجایی ..

 

 اشون باز موندهمنم که هیچی نمی دونستم تنها به یه لبخند اکتفا کردم و گفتم : ممنون ... همشون دهن ه

 بود .. 

 

 دلم خنک شد ..

 

 وقتی آقای صادقی رفت هنوز همه تو شک بودند .. پوزخندی زدم و باز نشستم ... 

 

 همین لحظه دختری وارد شد که من برد به بدترین روز زندگیم ..

 

 اما وقتی وارد شد بهش مثل من نخندیدند ...

 

 تو کافه حتی بهم نگاه نکرد. اون من و نشناخت اما من شناختمش ... اون روز
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 من و دید و یه پوزخند زد .. خندید و گفت : بچه ها تازه وارد داریم ؟!..

 

 نفرت تمام وجودم و گرفته بود ولی نشون نمی دادم ..

 

 بهش محل ندادم .. اونم شروع کرد با خندیدن با بقیه ...

 

 اعصابم خیلی بهم ریخته بود ... 

 

 شون ...امیدوارم کم نیارم پیش

 

مسابقه شروع شد .. رفتیم بیرون و سوار ماشین های پیست که از قبل مشخص شده بود سوار کدوم شیم 

 ، شدیم ..

 

 و یک ، ... دو ، ... سه ، شروع ... 

 

 گاز می دادیم ... 

 

 سبقت ...

 

 خیلی سریع می رفتم ...

 

 هر دفعه یکی جلو می افتاد ...

 

 یکم استرس داشتم ...

 

 جلو افتاد ... دختر ازم

 

 پام و بیش تر روی گاز فشار دادم ...

 

 با آخرین سرعت می رفتم ...

 

 ترس و هیجان و با هم داشتم ...

 

 و پایان ...

 

 باورم نمی شد ...

 

 برنده شدم ... خیلی خیلی خوشحال بودم ...
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 از ماشین پیاده شدم و پوزخندی به همشون زدم ...

 

 خیلی عصبی بودند ...

 

 میلیون می زاره و به برنده می ده ... ٢٠این بود که هر نفر جایزه 

 

 رفتم بیرون بدون توجه به جاییزه ای که باید می گرفتم ...

 

 اومدن تا بهم تحویل بدن که پوزخندی زدم و سوار ماشین شدم ..

 

 ایول به خودم حال همشون  و گرفتم ...

 

 ی کرد ...خیلی خوشحال بودم ... مامان هم مدام ازم تعریف م

 

 رسیدیم خونه ... 

 

 رفتم تو اتاقم و به فکر رفتم ...

 

 یعنی تا االن شرکتم چی شده ؟! 

 

 من خیلی براش زحمت کشیدم ...

 

رفتم اتاق مامان در زدم و وارد شدم ... ازش پرسیدم شرکتم رو چی کار کنم ... االن خیلی وقته نرفتم ... 

 هیچ خبری ندارم ! یعنی چی شده ؟! 

 

 زنامه ای جلوم گذاشت ...رو

 

با عرض تٔاسف خانم سایه قیاسی مهندس خوب کشور که توانست موفقیت های زیادی کسب کند ... بر اثر 

 تصادف در گذشت ...

 

 با عرض تسلیت ...

 

 اداره امور شرکت خانم قیاسی بر عهده پدرشون قرار گرفته ...

 

 دیگه دیوونه شدم ..

 

 می زدم اشک می ریختم .. وسایل و می شکستم .. داد می زدم ... روزنامه و پاره کردم .. جیغ

 

 لعنت بهت زندگی بسه هر چی تحمل کردم و دم نزدم ...

 



 به قلم "فاطمه.و"                                          رمان "مرگ به شرط انتقام"                                                         

34 | P a g e  
 

 روی زمین نشستم و اشک ریختم ، همه و لعنت کردم ...

 

 مامان آروم کنارم نشست و بغلم کرد ...

 

 دبختم ..با بغض بهش نگاه کردم و گفتم : من چی کار کنم .. چرا انقدر ب

 

 تو بغلش فقط داشتم اشک می ریختم و ِگله می کردم ..

 

 اونم ارومم کرد می گفت انتقامت و می گیری .. از همشون ..

 

 شرکت که چیزی نیست مطمــــــٔنم یه روز بزرگ ترین فرد کشور

 می شی .. من بهت ایمان دارم ... ناراحت نباش ... 

 

 یاد می گیری.. ناراحت هیچی نباش ..تو خیلی خوبی .. همه چیز و به خوبی 

 

 خیلی انرژی گرفتم ... بلند شدم و رفتم طبقه پایین ...

 

 نشستم و به نوشین گفتم یه قهوه برام بیاره ... 

 

 پام و روی پام انداخته بودم ... قهوه می خوردم و به فکر انتقامم بودم ...

 

 ا و ببینه ..که یکی از خدمتکار ها گفت : یکی اومده و می خواد شم

 

 گفتم کی که گفت خودش و معرفی نکرده ... کنجکاو شدم ...

 

 یعنی کی می تونه باشه ؟!

 

 به خدمتکار گفتم بگه بیاد تو ...

 

 وقتی اومد داخل قیافه نحسش و دیدم .. 

 

 همون که روز های خوب زندگیم و خراب کرد ...

 

 ی می خوای ..با نفرت بهش نگاه کردم .. و با غرور گفتم : اینجا چ

 

 خندید و اومد رو به روم نشست ...

 

 ژست و ناز و اَداش مثل همون روز بود که عشقم دست دور کمرش انداخت ...
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وقتی نشت گفت : کارت خیلی خوب بود با اینکه تازه وارد بودی... ولی چرا جایزه ات و نگرفتی ... یه 

 داری ...نگاه به دور و بر انداخت و گفت : البته نیازی هم ن

 

 من که اصال حوصله اش و نداشتم گفتم : اگه کارت تموم شد می تونی بری ...

 

 مشخص بود بهش بر خورده .. همین لحظه مامان از پله ها پایین اومد ... 

 

 گفت : چه خبره ؟! 

 

 نمی دونستم مامان این دختر و می شناسه یا نه ..

 

 زد از خونه من گمشو بیرون ... وقتی مامان دیدش حسابی عصبانی شد و بلند داد

 

 پس مامان این دختر نحس و شناخت ...

 

 پوزخندی به دختر زدم که بلند شد و رو به روی مامان ایستاد ...

 

 با اون لبخند مسخره رو اعصابش گفت : خدای من کیو می بینم.! 

 ساره عزیز ...

 

 هنوز ناراحتی ازم ... اون معامله و فراموش کن تموم شد ...

 

 از کدوم معامله حرف می زدند ؟!

 

 اومدم برم طرفشون که مامان داد زد همین االن گمشو بیرون ... اون پول های کثیفت هم بردار ...

 

 دختِر پوزخندی زد و گفت : آهان البد پول های تو که از راه خالف به دست می آد تمیزه ! 

 

 چی االن چی گفت !!

 

 خالف !!! 

 

 خالف کاره !  یعنی مامان مهربون من

 

 یعنی االن باور کنم ! 

 

 مامان بادیگارد ها و صدا کرد و اون دختر رو بیرون کردند ...

 

 آروم و بی رمق گفتم : مامان تو خالف کاری ...؟!
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 بگو که اون دختر دروغ گفت ..

 

 اما با حرفی که مامان زد فهمیدم اون دختر کامال درست گفته ! 

 

 ی نشون بدم پس به سمت اتاقم راه افتادم ...نمی دونستم چه عکس العمل

 

 هر روز بدتر از دیروز کار ها پیچیده می شه ...

 

 و من بی خبر از آینده ..

 

 حس بدی نصبت به مادری که تو همین مدت کم وابسته اش شدم داشتم ...

 

 یعنی واقعا خالفکاره ! هنوز باور ندارم .

 

تونم پیش یه خالفکار زندگی کنم . همش باید تو ترس و وحشت  هر جور شده از اینجا می رم . آخه من می

 باشی ! 

 

 به سمت اتاق مامان که فکر می کردم اونجاست راه افتادم .

 

 در زدم ولی صدایی نشنیدم ... 

 

 وارد اتاق شدم . کسی تو اتاق نبود .

 

امان بعدا بفهمه که تو اتاقش روی میز پر از برگه بود . می دونستم اتاق دوربین مداربسته داره و ممکنه م

 فضولی کردم . ولی نمی تونستم جلوی خودم و بگیرم .

 

 جلو تر رفتم ... روی میز نگاه دقیق تری کردم ...

 

 خیلی برگه روی میز بود و نمی شد تشخیص داد چی به چیه !

 

 نگاهم به یه اسلحه افتاد مدل و تمام امکاناتش توی برگه بود .

 

 ا اومدم بردارم در به سرعت باز شد ..زیرش یه عکس بود ت

 

 مامان سریع وارد اتاق شد ...

 

 دستم رو هوا خشک شد .. که مامان با عصبانیت داد زد : 

 

 بی اجازه من تو اتاقم چی کار می کنی !!
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بدون اینکه به روی خودم بیارم گفتم : هیچی اومدم اتاقت باهات صحبت کنم که نبودی ... فقط روی میز و 

 نگاه انداختم ...یه 

 

 مامان در حالی که سعی می کرد عصبانیتش و کنترل کنه گفت : کارت و بگو ..

 

 : من نمی تونم اینجا زندگی کنم ..!گفتم 

 

 چرا ؟! : با تعجب گفت 

 

 یکم صدامو و باال بردم و گفتم : به نظرت راحته پیش یه خالفکار زندگی کنم !!

 

تو جایی و نداری ، جایی برات امن نیست . تو فقط باید به فکر پیشرفتت _ باید راحت باشه برات باید !! 

 باشی .

 

 ساکت شدم . راست می گفت . جایی و نداشتم ... دلم گرفت ..

 

 وقتی دید آروم تر شدم گفت : خالفکار بودن چیزی نیست ! 

 باید سنگ باشی .

 سخت باشی . تا بتونی انتقامت و بگیری .

 

 وس و ناز پروده فاصله بگیری .باید از اون دختر ل

 

 باید بتونی کسایی که غرورت ، دلت و شکستن و بشکنی !

 

 و بلند داد زد ... بفهم ... من صالحت و می خوام . بی حال روی تختش نشست ...

 

از اتاقش بیرون اومدم، این روز ها همش در حال فکرم . اینکه چی کار  کنم . آخرش چی می شه ...؟ چرا 

 شد !؟ اینطور 

 

 و هزار چرا های دیگه ...

 

 باید همین االن یه تصمیم کلی می گرفتم ... و در برار هر اتفاقی نباید تصمیم و عوض کنم ...

 

... 

 

 و حاال بعد از گذشت سه روز تصمیم و گرفتم ... 

 

 حتی می خوام به مامانم کمک هم بکنم ... به هر حال من و نجات داده ... 

 

 خوشحال نشون بدم .  سعی کردم خودم و
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 پیش مامان نشستم و گفتم : دوباره کی می خوایم بریم سر تمرین ! 

 

 با تعجب نگاهم کرد و گفت : پس تصمیمت و گرفتی ...

 

 سعی کردم لبخندی بزنم و گفتم : آره گرفتم و عوضش هم نمی کنم .

 

 لبخندی زد و گفت خوبه ...

 

... 

 

 ... االن پنج ماه پر پیچ و خم می گذره

 

 یه حرفه ای شدم .. 

 

 تمام حس هام و تقویت کردم .

 

 تکنیک و فنون های رزمی و تیر اندازی ...

 

 ماشین سواری که دیگه رو دست ندارم ...

 

 و حاال ...

 

 و حاال .. برای خودم کسی شدم ..

 

 پیش مامانم کار می کنم ... کار خالف !

 

 دم .. خیلی پیشرفت داشتم ... تو کار ها کمکش می کر

 

 مســــــٔول قاچاق های جزئــی و کلی با منه ...

 

 قاچاق اسله ، مواد مخدر ، و خیلی کم اعضای بدن و مهم تر از همه ..

 

 قاچاق دختر !

 

حرفه ای شده بودم ... قرار بود هفته دیگه جشنی به مناسبت اومدن مامان بعد از یک هفته از خارج از 

. با خیال راحت برای پیشرفت کار ها رفته بود کار ها و به من سپرده کشور  و موفقیتش برگزار بشه ..

 بود .

 البته تو این جشن قرار من هم معرفی بشم . و علت اصلی جشن معرفی من بود !
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فردا انتقال یک محموله حاوی اسلحه با حجم زیاد داشتم . پس خودم هم باید می رفتم .. هیچ وقت برای 

 می انداختم .حجم کم خودمو به زحمت ن

 

 با خیالت راحت سرم و روی بالشت گذاشتم و به خواب رفتم ...

 

 صبح با نور خورشید که به چشم هام می خورد بیدار شدم ...

 

 سریع بلند شدم ... باید خیلی زود همه چی آماده برای رفتن می شد .

 

 هوا یکم سرد شده بود ... 

 

 به های کاله و خیلی دوست داشتم ...یک پالتوی چرم سفید تنم کردم ... خز های ل

 

یک شلوار جذب مشکی ... چکمه پاشنه بلند اسپرت ... و یه روسری مشکی طرح دار و دست کش های 

 مشکی ... کمی آرایش و عطر ..

 

 آماده بودم ... 

 

 بیرون رفتم تا از آماده بودن همه چیز مطمـــــٔن باشم .. 

 

 همه چیز آماده بود .

 

 و سوار ماشین مشکی لکسوزم شدم . شیشه هاش دودی بود .. خیلی دوست داشتم .. رفتم تو حیاط

 

 از در حیاط بیرون رفتم و به سمت محل قرار رفتم ..

 

 بعد از حدود یک ساعت رسیدم .. دو کامیون پشت من رسید ...

 

 سه تا کامیون دیگه بعد از تصویه حساب ..

 

 ده دقیقه هست که عالف شدم .از عالف شدن خیلی متنفر بودم .. و االن 

 

 پنج دقیقه دیگه منتظر موندم .. دیگه داشتم عصبی می شدم .که دیدم ...

 

 یه پورشه مشکی جلوی پام ترمز کرد ..

 

 دقیقه تاخیر داشته .. ٢۵خیلی خونسرد بود ! انگار نه انگار که 

 

بهش ندادم .. یه مرد کچل هم  پسری جذاب از ماشین پیاده شد .. خیلی سرد نگاهش کردم و اصال اهمیتی

 از در بغل پیاده شد ..
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 یه ماشین دیگه هم پشت سرش ترمز کرد ... 

 

 پوزخندی زدم .. ترسو ! چند تا بادیگارد هم با خودش آورده بود ..

 

 یه ماشین دیگه هم رسید .. کم کم داشتم عصبی می شدم ..

 

 . حاال باید به خاطر عالف کردنم ، یه تنبیه اساسی بشه

 

 یه ماشین دیگه هم باز رسید .. دیگه شورشو در آورده بود ..

 

 با پوزخند و اخم نگاهم می کرد ... منم همین طور ..

 

 نمی فهمیدم چی از ذهنش می گذره ..

 

 با دست عالمت داد و سه تا ماشین در عرض چند ثانیه بادیگار ها ازش بیرون ریختند ...

 

 دلم می خواست قهقه بزنم ... 

 

 ه روی خودم نیوردم و شروع کننده صحبت شدم .ب

 

_ اگه دیر کردنتون و در نظر نگیرم ، یک ، االن نباید برام بادیگارد می ریختی بیرون ، دو ، االن باید 

 سریع تسویه حساب کنی ! 

 

 ُجملَمو دستوری گفتم .

 

 پوزخندش پرنگ تر شد . خیلی رو اعصاب بود .

 

 ال باید اینکار و می کردم ..با صدای جذابی گفت : به هر ح

 

 بادیگارد های تو هم که گوشه و کنار مخفی شدن کم نیست !

 

 وای اون از کجا فهمید ! 

 

 انه عمل کردم ! طتاحمن که م

 

 خیلی تعجب کردم ولی تو نگاهم فقط بی تفاوتی بود ...  اینجوری یاد گرفته بودم.

 

سمت راست   j75کر مواد منفجره توی ماشینت و اسلحه نرم خندیدم و گفتم : مهم اینه که من قبلش به ف

 کمرت بودم ! 
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 مشخص بود خیلی تعجب کرده . کم آورده بود پس گفت : بریم سر معامله ..

 

 پوزخندی زدم . معلوم بود عصبی شده . 

 

 و هدف من دقیقا عصبی کردنش بود .

 

 بشکنی زدم و بادیگار میزی و جلوم قرار داد.

 

 ش گفتم : کیف پول ها رو میزاری روی میز و درش و باز می کنی ..خیلی دستوری به

 

 به مرد کچل بغلش نگاه کرد اونم کیف و گذاشت روی میز و درش و باز کرد ..

 

 یه روش بلد بودم که می شد تشخیص داد پول تقلبی یا اصل .. نگاه که کردم اصل بودن ...

 

 به بادیگارد اشاره کردم که کیف و برداشت .. 

 

 لحظه آخر ردیاب روی کیف و دیدم .!

 

 با این وضعیت به توافق نمی رسیم ..

 

 کیف از دست بادیگارد کشیدم و دوباره روی میز گذاشتم ...

 

 با خنده گفتم : معامله بی معامله ! پول ردیاب دارتون برای خودت ..

 

 خداحافظ ... 

ن بیرون اومدم .. پوزخندی زدم و ریلکس تا محافظ ها از جاهایی که مخفی شد ٣٠بعد سوت زدم حدود  

 سوار ماشین شدم ...

 

 با ژست خاصی عینک آفتابیم و زدم و راه افتادم ...

 

... 

 

 اعصابم خیلی بهم ریخته بود .. تاحاال معامله این جوری نداشتم .

 

 به خونه رسیدم .

 

 ... مامان فردا می رسید ایران .. و تقریبا کار های جشن هم افتاده گردن من

 

 محل برگزاری جشن باغ مامان بود ..
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 باغ تو شمال ، کنار دریا هست .. خیلی جای قشنگی ...

 

 اعصابم از معامله با آقای سروش خیلی بهم ریخته بود .. حتما مامان ناراحت می شد ... 

 

 ولی خب کاری از دستم بر نمیاد ..

 

 ام زد ..داشتم به سمت اتاقم می رفتم که یکی از خدمتکار ها صد

 

 بی حوصله به سمتش برگشتم که تلفن و به سمتم گرفت و گفت : 

 

 _با شما کار دارن ...

 

 گوشی و گرفتم و خیلی خشک گفتم بفرمایید ؟

 

 صدای مردی می اومد که می گفت برای هماهنگی های جشن مزاحم شدم . شماره اینجا و دادن .

 

 _ خیِل خب بفرمایید .

 

 و یک سری جزــــٔیات ._محل جشن و می خواستم 

 

 آدرس و دادم و جزـــٔیات و مو به مو گفتم از رنگ تزیینات تا مدل ها ..

 

 صحبتم که تموم شد رفتم طبقه باال ... نگاهم به در اتاق مامان افتاد .

 

 درسته همه چیز و می دونم ولی یکم فضولی که بد نیست ...

 

 فضولی و میزارم برای بعداً ..ولی لحظه آخر پشیمون شدم خیلی خسته بودم .. 

 

 یکم استراحت کردم و بعد از نهار رفتم یکم به کار ها برسم ...

 

 غذا ، نوشیدنی و میوه ها و هماهنگ کردم ...

 

 فقط می موند لباس و آرایش ... 

 

 استرس بدی داشتم که درکش نمی کردم ! 

 

 شو انجام بده ...به یه آرایشگاه خوب تو شمال زنگ زدم تا بیاد همون باغ کار
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انقدر از کار هماهنگ کردن خسته شدم و تصمیم گرفتم فردا قبل رسیدن مامان تو اتاقش یه سرک بکشم 

... 

 

... 

 

 صبح بیدار شدم و اولین کاری که کردم به سمت اتاق مامان راه افتادم ..

 

 اومدم دستگیره در و فشار بدم که ... 

 

 دیدم قفله .. 

 

 خواستم در و با گیره باز کنم که ...روی دو پا نشستم و 

 

 دستی روی شونم نشت .. 

 

 برگشتم که دیدم ..

 

 مامان داره نگاهم می کنه..

 

 بدتر از این نمی شد !

 

 _ اِ ... اِم .. سالم مامان جان خوبی ؟! کی رسیدی ؟ اِ ... خوش اومدی .

 

 دلم برات تنگ شده بود .مامان اصال به روم نیورد و با خنده گفت : ممنون عزیزم خوبی ؟ 

 

 خیلی ضایع بود هنوز رو دو پا نشسته بودم ...

 

 خب ... کوچه علی چپ که در دست تعمیر  افق هم نا پیدا ...

 

 پس یهو گفتم : آی آی آخ مامان ترسیده گفت : چی شد ؟! 

 

 _ آی پام ... 

 آروم طوری که انگار پام درد می کنه بلند شدم ...

 

 ت : خوبی ؟مامان با استرس گف

 

 _ آره مامان جان خوبم پام درد گرفته بود نشستم االن خوبم ...

 

 وای خدا به خیر گذشت !
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 مامان خندید و گفت بیا تو اتاقم همه چیز و تعریف کن ... منم سوغاتی هات و بدم ...

 

... 

 

 قرار بود فردا بریم شمال و کار ها و تموم کنیم ..

 

... 

 

 ان حاضر شدیم و به سمت شمال حرکت کردیم ...صبح بیدار شدم و با مام

 

 خیلی کار داشتیم ... 

 

 بعد از سه ساعت که بکوب رفتیم تا به باغ رسیدیم ...

 

 دم در بوق زدیم و نگهبان درو باز کرد ...

 

 داخل شدیم ...

 

 فردا کار تزیینات تموم می شد .

 

 خسته به سمت یکی از اتاق ها راه افتادم ... 

 

 قرمز بود ... ست سفید و

 

 خودم و روی تخت انداختم و خوابیدم ...

 

 خوابیدم بدون اینکه از چند روز دیگه با خبر باشم !

 

 تو این دو روز کار ها همه تموم شد ...

 

 طراح برای تصویه حساب اومده ...

 

 فردا روز جشن ...

 

 خیلی هیجان دارم ... اخه قرار منم معرفی بشم ! 

 

 کسی که دیدم نفرت تمام وجودمو گرفت !  رفتم طبقه پایین با

 

 اون ... آرمان بود !
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 خشم ، نفرت ،  خاطرات بد گذشته باعث شد حلقه ای از اشک چشم هامو بگیره .

 

 اون هنوز منو ندیده بود .

 

 پشتم و کردم بهش و اومدم برم که ...

 

 صدای نفرت انگیزشو شنیدم .

 

 می کنید ..؟_ببخشید باالخره کی با من تصویه حساب 

 

 اگه حرف می زدم حتما من و می شناخت .. پس هیچ حرفی نزدم و به راهم ادامه دادم ...

 

 صداشو برد باال و گفت : خانم مگه اللی ؟! 

 

 بازم سکوت کردم ! یکی از خدمتکار ها با ترس به آرمان نگاه می کرد .

 

 داشت .آخه کسی جرئت توهین کردن به من و اینکه صداشو باال ببره ن

 

 خیلی عصبی بودم که نمی تونم کاری بکنم ...

 

تا اینکه مامان از پله ها پایین اومد و با اخم و تعجب به آرمان نگاه کرد ...  و داد زد به چه حقی صدات و 

 روی دختر من بلند می کنی ...

 

 با حرف بعدی که مامان زد دنیا رو سرم خراب شد ! 

 

 _ سایه بیا برو تو اتاقت! 

 

 ریع به سمت اتاقم رفتم ولی صدای آرمان و شنیدم که گفت : خانم دخترتون الل یا َکره ؟! س

 

 وارد اتاقم شدم و دیگه چیزی نشنیدم ...

 

 روی تخت نشستم و دستم و با سرم گرفتم .

 

 بعد از چند دقیقه مامان اومد تو اتاق ... 

 

 . باورم نمی شه ! مار از پونه بدش میاد دم لونش سبز میشه

 

 از این همه آدم آرمان باید میومد ! 

 

 _ تو اصال نگران نباش ترتیبشو دادم ! 
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 رو به مامان گفتم : چرا اسمم و صدا زدی ؟! 

 

 لبخندی زد و گفت : می خواستم عکس العملشو ببینم ! که هیچ عکس العملی نشون نداد ! 

 

 ر منتظره برام میوفته !؟..وقتی مامان رفت تو فکر فرو رفتم . چرا انقدر اتفاق های غی

 

.... 

 

 از صبح این آرایشگر افتاد به جونم ... حاال خوبه گفتم آرایش و مدل مو ساده می خوام ...

 

 یک ساعت دیگه جشن شروع می شه و من کامال آماده ام .

 

 مامان اومد تو اتاقم و با لبخند نگاهم کرد .

 

 خیلی خوشحال بود . اونم خیلی زیبا شده بود .

 

 به سمتم اومد و محکم در آغوشم کشید ، در گوشم زمزمه کرد من بهت افتخار می کنم .

 

 از اتاق بیرون رفت و گفت : خدمتکار و می فرستم صدات کنه ، همون موقع بیا پایین .

 

 سری تکون دادم که مامان چشمکی زد و رفت . 

 

 خوشحال بودم ! خیلی ...

 

یره شدم ... زیبا بود ولی همون قدر خوف انگیز ... باد خنک البه الی در ایوون و باز کردم و به درریا خ

 موهام آرامشی وصف نشدنی بهم می داد.

 

 لبخندی زدم و همون طور به دریا خیره شدم ...

 

 حسم به کار افتاده بود ! احساس می کردم کسی نگاهم می کنه! 

 

 هم دروغ نمی گفت !به پایین خیره شدم که چیزی ندیدم ! ولی حس من هیچ وقت ب

 

 دلم می خواست یکم فکر کنم ! به همه چیز ! به همه اتفاق ها . ولی االن وقتش نبود .

 

نمی دونم چقدر گذشت که تو حال و هوای خودم بودم که از پشت سرم صدای پا شنیدم ... سریع برگشتم 

 که خدمتکار و دیدم . با ترس گفت : 

 

 دم صداتون کنم ، تشریف ببرید پایین ..خانم ببخشید در زدم نشنیدید . اوم
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 نفس عمیقی کشیدم و راه افتادم به طبقه پایین ..

 

 باالی پله ها ایستادم . تعداد زیادی اون پایین بودن ... 

 

 پام و رو اولین پله گذاشتم ، صدای کفشم تو اون سر و صدا پیچید ..

 

 و صدای مامان و شنیدم که می گفت : ...

 

، دختر عزیزم سایه ، همکار من و جانشینم ! در اصل این مهمونی رو برای معرفی سایه معرفی می کنم 

 برگزار کردم 

 

 تعجب کردم ولی چیزی نگفتم ...

 

با قدم های اروم و استوار از پله ها پایین می رفتم . همه نگاه ها به سمتم بود و من این توجه و دوست 

 داشتم .

 

د ! قیافم خیلی تغییر کرده بود و به این فکر کردم که اگه کسی منو بشناسه خیلی ها با تعجب نگاهم می کردن

 نمی گه مرده زنده شده !؟ مامان چرا به این مسئله فکر نکرده بود !

 

 نگاه یک نفر خیلی روم سنگینی می کرد ، اما سرم و باال نیوردم .

 

 پله آخر هم تموم کردم و کامل وارد سالن شدم .

 

 ان ایستادم ، جام مشروب و دستم گرفتم . رفتم و کنار مام

 

 خیلی ها میومدن برای خودنمایی ، پاچه خواری و یا پرسیدن سوال های بی خود ... یا حتی دید زدن من ! 

 

 اهمیتی نمی دادم ...

 

چند دقیقه از ورودم به جشن گذشته بود که آهنگ تانگو پخش شد .. چراغ ها خاموش شد و رقص نور 

 فتاد .زیبایی راه ا

 

 من کالس رقص رفته بودم و تقریبا استاد بودم ...

 

 خیلی دلم می خواست برقصم ولی خب کسی و نمی شناختم .

 

 مامان نگاهی بهم کرد و لبخندی زد .

 

 منم لبخندی بهش زدم .
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 صدای جذاب و گیرایی در گوشم گفت: افتخار رقص می دید ؟! 

 

 ر خواست رقص داده بود برگشتم . لبخندی زدم ولی جدی به سمت کسی که بهم د

 

 رنگ نور ها تو صورتش بود . در دو کلمه میشه گفت خیلی جذاب بود !

 

 دستش و جلوم گرفت ... دستش و گرفتم و من و برد وسط ...

 

 همه با دیدن من کنار رفت و قسمت رقص خالی شد . حاال فقط نور ها روی ما بود .

 

 داشتم پشیمون می شدم .

 

 ی پخش شد ..آهنگ جدید

 

یه دستش و پشت کمر گذاشت و دست دیگش و تو انگشت هام فرو کرد ...منم یه دستم و گذاشتم رو شونش 

... 

 

 وای خدا اصال چه معنی می ده من با کسی که حتی اسمش هم نمیدونم برقصم ! اونم انقدر نزدیک به هم !

 

 کرد ! اومدم ازش  فاصله بگیرم که حلقه دستش و دور کمرم محکم تر

 

 بهش نگاه کردم که دیدم خیلی خاص نگاهم می کنه ... 

 

 بی مقدمه پرسیدم اسمت چیه ؟

 

 _ اسمم سامیاِر ..

 

اسم قشنگی داشت ... تو حال و هوای خودمون بودیم که بعد از چند دقیقه آهنگ تموم شد و صدای دست 

 ها بلند شد ..

 

فت: خیلی قشنگ رقصیدی ولی نباید این طور راحت با دوباره رفتم و کنار مامان نشستم . نگاهم کرد و گ

 کسی خودمونی بشی . 

 

 آروم سرم و تکون دادم . 

 

 به اطراف نگاه کردم . هر کس مشغول کار خودش بود ... 

 

 همین طور سرم و به اطراف می چرخوندم که ... 
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 سامیار و  دیدم که مستقیم نگاهم می کرد ...

 

 ز همین فاصله احساس کردم یکم لرزید .لبخند ملیحی بهش زدم ... ا

 

 سرم و برگردوندم ... یکم گذشت خسته شدم و حوصلم سر رفت ..

 

 به مامان نگاه کردم که مشغول صبحت با یکی بود ..

 

 آروم بلند شدم و از خونه بیرون رفتم ... دلم یکم هوای آزاد می خواست ...

 

 رفتم تو باغ و زیر درخت ها قدم می زدم .

 

 که قدم زدم ، خسته شدم و خواستم برگردم که دیدم در باز شد!  یکم

 این در فقط می تونست توسط بادیگار باز بشه .که وقتی رمز ورود تایید میشه در و باز می کنه ...

 

 تعجب کردم خیلی از مهمونی خیلی گذشته و االن تازه یه نفر اومده ..

 

 ک بودن نگه داشت ..ماشین داخل شد و اونجا که همه ماشین ها پار

 

 با چیزی که دیدم ...

 

 * بهروز قیاسی *

 

 امروز جشن بازگشت یکی از بزرگترین خالفکار ها از نیویرک بود .

 

 یکم دیر رسیدم .. باید برای ورود رمز عبور و می زدم ..

 

 و سرد خونهرمز بود . تاریخ تولد سایه ام بود که االن نیست . خیلی شب ها به یادشم ... وقتی ت ٢٣١۵

 دیدمش ... بازم داشتم به خاطرات بد گذشته فکر می کردم .

 

 رمزعبور و زدم و وارد شدیم .. رادین در و برام باز کرد ..نزدیک ترین بادیگارد من بود ...

 

 پام و که از ماشین بیرون گذاشتم با دیدن دختر روبه روم خشکم زد .. 

 

 * سایه *

 

 د ازش خارج شد .در جلو ماشین باز شد و یه مر

 

 رفت و در پشت و باز کرد ...
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 پدرم از ماشین پیاده شد ... 

 

 اون فرد که در و براش باز کرد بادیگارش بود پشت سرش ایستاد ..

 رادین بود... عشق قدیمی من ...

 

 انقدر شکه بودم که نمی تونستم کاری کنم . فقط با تعجب سرجام خشک شده بودم...!

 

 ن فقط یه خواب باشه و من به زودی بیدار شم ..دلم می خواست اال

 

 نگاهم به چشم های پدری بود که خیلی دوسش داشتم . 

 

 نگاهی به چشم هایی کردم که دنیام بودن ... با تعجب نگاهم می کرد ..

 

 اشک تو چشم هام حلقه زد ...

 

 اما نباید اشک می ریختم .. 

 

کنه اما قدم به عقب گذاشتم .. چرا باید می زاشتم در آغوشم پدرم با دو به سمتم اومد ... خواست بغلم 

 بگیره وقتی اصال دوسم نداره ..

 

 رادین هم اومد نزدیک تر ... حالم ازش بهم می خوره ..

 

 با بهت اسمم و صدا کرد ... حالم بد شد که اسمم و از زبونش شنیدم.

 

 جلو اومد تا بغلم کنه اما با جیغ گفتم : نزدیکم نشید ! 

 

 صدای مامان و شنیدم که می گفت اینجا چه خبره ...

 

 طوری ایستاده بود که  پشت رادین و بابا و می دید ..

 

 با جیغ گفتم : مامان نجاتم بده !

 

 مامان با تعجب نگاهم کرد ...!

 

 سریع به سمتم دوید ..

 

 وقتی رادین و بابا و دید احساس کردم خشم تمام وجودشو گرفت.

 

 شون می کرد ... با نفرت نگاه
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 با صدای خشنی گفت : اینجا چه غلطی می کنید !؟  سریع گم شید ... 

 

 بابا اعتراض کرد . باز داشت میومد به سمتم ...

 

رادین سمتم اومد و گفت : به خدا عاشقتم ، اون لحظه مجبور بودم ! باور کن عاشقتم ... بیا دوباره با هم 

 ... باشیم . سایه من حاضرم برات بمیرم

 

 _حتی فکرشم نکن .. تو رویا هم نمی تونی من و داشته باشی .

 

 _ نگران نباش حتی اگه به زور هم باشه به دستت میارم چون عاشقتم ... 

 

 بلند تر داد زد : عاشقتم !

 

 جیغ کشیدم : 

 

 آرزوهامو ازم گرفتی، آینده امو ازم گرفتی..عاشقی..عاشقمی..

 

 جیغ کشیدم:

 

 گیرم!!! ـ عشقتو ازت می 

 

 همونطور که عقب تر می رفتم  زجه زدم:

 

 ـ نمیگذارم زیر سایه ی اجبار منو داشته باشی..وقتی من به زندگی که میخواستم نرسیدم..

 

 باز از ته دل و بی توجه به چشمای ملتمسش جیغ کشیدم:

 

 ـ چرا تو برسی؟؟؟ 

 

 بلندتر جیغ کشیدم طوری که گلوم درد گرفت:

 

 ؟؟ـ چرا تو برسی؟؟

 

 مامان با ناراحتی نگاهم می کرد . 

 

 به سمت داخل خونه دویدم ... سامیار و دیدم که با تعجب به صحنه روبه روش نگاه می کرد...

 

 با دو به سمت اتاقم رفتم ، بی توجه به مهمون هایی که با تعجب نگاهم می کردند .

 

 مهم ریختم تو یه کیف .. سوییچ ماشین ، موبایل و دست چکم و کارت بانکی و چند تا چیز
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 لباسم هم سریع عوض کردم .

 

 با دو از اتاق زدم بیرون ... 

 

 به سمت حیاط دویدم و در ماشین رو باز کردم.

 

 مامان ، بابا، رادین و حتی سامیار به سمت ماشین حمله ور شدن..

 

 داد زدم : چی از جونم می خواید .. ولم کنید . حق ندارید بهم نزدیک شید ..

 

بعد هم ماشین و روشن کردم ، دو تا بوق زدم .. یکی از بادیگار ها در و باز کرد .. اگه مامان اشاره می 

 داد که در و باز نکنه بادیگار هم این کار و نمی کرد . ولی خوشحالم که گذاشت برم .

 

 نمی دونستم کجا برم یا کجا رو دارم برم ...

 

 می کردم .. فقط با سرعت به سمت مسیر نامشخص حرکت

 

 اشک هام رو صورتم جاری شد .

 

 هیچ وقت فکر نمی کردم سرنوشتم این طور باشه ..

 

 خیلی سخته خیلی ... بین دو راهی ..

 

 چی کار کنی ؟!... کجا بری ؟!... آخرش چی می شه ؟!... 

 

 دلم از همه جا گرفته بود ... خسته بودم ، خیلی خسته ...

 

 . سرم و روی فرمون گذاشتم .ماشین و یه گوشه پارک کردم 

 

 باید یه تصمیم درست می گرفتم ...

 

 از ماشین پیاده شدم ..

 

 یکم سرد بود . لب جاده بودم ، هوا تاریک شده بود ..

 

 صدای زوزه گرگ ، جیرجیرک و صدای هوهوی باد ترسناک بود .

 

 اما من انقدر فکرم مشغول بود که، به این چیز ها فکر نمی کردم ..
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 م و بغل کردم ...خود

 

 فکر کردم ...

 

به شرکتی که با عشق ساختم ، به پدر و مادری که عاشقشون بودم ، به داداشی که اذیت کردنم براش 

 عادی شده بود ...

 

 به رادین که عشقم بود .. ولی االن برام بی اهمیت ترین کس دنیا ..

 

 به خونه ای که توش پا گذاشتم ..

 

 ه تو این مدت کم عاشقش شدم ..به بهترین مادر دنیا ک

 

 به دختر  روز های بد زندگیم ، که پا تو خونه مادرم گذاشت ..

 

 حتی به مسابقه رالی ،با یادش لبخندی زدم ..

 

 به کار خالف .. به قدرت هایی که پیدا کردم ..

 

 به سامیار ..

 

 و در اخر به جشن امشب .. 

 

 ه بودم .. از همه چیز ، از همه کس ...واقعا نمی دونستم چی کار کنم .. خیلی خست

 

دلم می خواست انقدر فکر کنم تا به یه نتیجه برسم ... اما هر چی بیشتر فکر می کردم ، کمتر به نتیجه می 

 رسیدم و بیش تر تو افکار ها گم می شدم ..

 

 نمی دونم چقدر تو دریای افکارم غرق بودم که صدای بوقی از پشت سرم شنیدم ..

 

 بودن اسلحه به کمرم مطمئن شدم ... اول از

 

 بعد اروم به پشت سرم برگشتم ..

 

 پنج تا پسر جلف ، تو یه پراید بودند ...

 

 صدای اهنگ مسخرشون کر کننده بود .. تو این موقعیت آشوبم همین هارو کم داشتم ..

 

 اصال حوصله و اعصاب نداشتم ...
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 فکارم غرق بشم که ...محل بهشون ندادم و خواستم دوباره تو دریای ا

 

یکیشون داد زد : جون خوشگله .. یکی دیگشون به ماشینم  نگاه کرد و گفت : چه عروسک خوشگلی 

 داری ... به به چه بنز مامانی ...

 

 حالم و بهم می زدن .. یکیش گفت : جوجو این موقع شب تنها بیا در خدمت باشیم ..

 

 ی کنم .بهترین موقعیت بود عصبانیتم و سر یکی خال

 

برگشتم سمتشون و گفتم: اصال حوصله ندارم بهتر زودتر گورتون و گم کنید . هواستون باشه این جوجو 

 دخلتونو نیاره !

 

 پوزخندی بهم زدن و بلند خندیدند..

 

 _ اخی جوجه کوچولو چرا عصبی .. بیا خودم حالت و سر جاش میارم .. 

 

 ش بیاری؟پوزخندی زدم و گفتم : می خوای حالم و سر جا

 

 با خنده گفت : با کمال میل ... 

 

 _ پس از ماشین پیاده شو ..

 

 قهقه ای زد و گفت : اینجا جوجو ! خیلی عجله داری .. 

 

 لبخند فریبنده ای زدم و گفتم : تو پیاده شو ...

 

 یکیشون خواست پیاده شه که ، بغل دستیش مچشو گرفت گفت : 

 

 م.._ کجا تنها تنها ! بزار ما هم بیای

 

 پنج تاشون با هم پیاده شدند ..

 

 دلم می خواست همین االن بکشمشون .. اسلحم رو از کمرم دراوردم بدون اینکه متوجه بشن ..

 

 پنج نفری داشتن به سمتم می اومدن ..

 

 پوزخندی زدم .. دلم برای یه مبارزه تنگ شده بود .

 

 کت سریع انداختمشون زمین ..به سمتم دویدند .. خواستند بهم دست بزنند که با یه حر
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 سمتم هجوم می اوردند و من خیلی راحت می زدمشون زمین ..

 

 تمام عصبانیتم رو سرشون خالی کردم ..

 

 به سمت ماشین راه افتادم ، همین طور نمی تونستم شب رو تو خیابون ها باشم ...

 

 یهو یکی از اون پسر ها جلوی ماشین ظاهر شد .. اسلحه دستش بود ..

 

 انگشتش روی ماشه حرکت کرد ..

 

 سریع گاز گرفتم و از کنارش رد شدم ...

 

 ولی لحظه آخر ...

 

 در ماشین رو سریع باز کرد و پرید تو ماشین !!!

 

 یعنی تو این موقعیت همین رو کم داشتم ...

 

 سریع زدم رو ترمز...

 

 داد زدم از ماشینم گمشو پایین ، زود باش پیاده شو ...

 

 بهم زد و گفت : پوزخندی 

 

 _ می خوام ببینم تو این همه پول رو از کجا اوردی کوچولو ..

 

 داد زدم : 

 

 _ زودتر گمشو پایین تا بدبختت نکردم . به تو چه پوالمو از کجا اوردم !

 

 مرموز نگاهم کرد و گفت : 

 

 .. اونم این موقع شب ..._ تو دختر به این کم سنی ... این همه پول از کجا داری که این ماشین زیر پاته 

 

 اصال حوصله اش رو نداشتم ، پس برای اینکه دست از سرم برداره گفتم :

 

 _ خالف ..

 

 با تعجب خیلی زیاد نگاهم کرد و گفت :
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 _ برای کدوم باند کار می کنی!؟

 

 هه با خودش چی فکر کرده ...؟

 

 ند .._ من برای باندی کار نمی کنم ! دیگران برای باندم کار می کن

 

 انقدر تعجب کرده بود که قابل توصیف نبود !..

 

 از تعجب زیاد لُکنت گرفته بود ..! در همین حال پرسید ..

 

 _ اسم باندت چیه ؟!؟...

 

 _ نقاب سیاه ...

 

 فکر کنم تا مرز سکته رفت ...!

 

 با لکنت پرسید :

 

ن فکر می کردم از اونایی هستی که جیلب _ واقعا ... تو ... تو ، رییس باند ... نقاب ... سیا..سیاهی ؟! م

 باباشونو خالی می کنن !

 

 و بعد با صدا آب دهنشو قورت داد ...

 

پوزخندی زدم و گفتم : مادرم رییس اصلی ... ولی من همه کار هارو انجام می دم...حاال هم از ماشینم پیاده 

 شو ...

 

لی بزرگی بودم ... این طور دستور می دادم با لحن مرموز و غمگینی گفت : منم یک روز مثل تو فرد خی

.. 

 

 انقدر بزرگ که اسمم هم دل هارو به ترس می انداخت ..

 

انقدر تو غرور و شهرت غرق بودم ، که فراموش کردم هر کس ممکنه یه روز خیانت کنه ! حتی اگه 

 بهترین فرد زندگیت باشه ...

 

شهرتم و حتی عشقم و کسی که داداش خطابش می  تو مدت بیست و چهار ساعت، تمام زندگیم ، اموالم ،

 کردمو رو از دست دادم ...

 

 دیگه کسی بهم احترام نمی گذاشت ...

 

 دیگه پیش کسی عزیز نبودم ...
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 خیلی داغون و شکسته بودم ، ولی هیچ کس حتی اسمم هم نمی آورد ...

 

 خواستم انتقام بگیرم اما ...

 

 د شکسته بودم ... خسته تر از این چیز ها بودم ... ب

 

 به عالوه قدرتی هم نداشتم ...

 

 شدم یه آدم معمولی ... 

 

 ولی هنوز کسی که از پشت بهم خنجر زد رو یادم نرفته ...

 

 چون عزیز ترینم بود ..

 

 هنوز دنبال انتقامم اما نمی تونم ...

 

 هر دفعه عصبانی می شم نمی تونم هیچ کاری کنم ...

 

 ... خیلی بیشتر از خیلی ...این خیلی عذابم می ده 

 

 نمی دونستم چرا این هارو برام تعریف می کنه ..!

 

 ولی اونم مثل من بود ...

 

 برگشتم سمتش و گفتم : 

 

 _ چرا این هارو برام تعریف کردی ؟! به من چه ربطی داره !؟

 

 لبخند تلخی زد ...

 

 ازت کمک می خوام ...

 

 دختری مثل تو کمک می خوام ..من که روزی بزرگترین بودم .. حاال از 

 

 از عرش به فرش اومدم و تا زمانی که انتقامم رو نگیرم آروم نمی شم ...!

 

 _ ازم چه کمکی می خوای ؟ اصال چرا باید کمکت کنم !

 

 آروم نگاهم کرد ... انگار بعد از مدت ها سنگینی حاال سبک شده ...
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دقیقا همون طور نمی شه اما برای من تا هر جا بشه کافیه _ می خوام کمکم کنی تا مثل قبل بشم ... درسته 

 ... 

 

 کامل به طرفش برگشتم و گفتم : اون وقت برای من چه سودی داره .؟!

 

 با غم زمزمه کرد : 

 

 _ هر کار بخوای برات انجام می دم ...

 

 یکم با خودم فکر کردم ... پیشنهاد خوبی بود ...

 

 دری بشم که سر از هیچ کارش در نمیارم ...من تا ابد نمی تونستم وابسته ما

 

 باید خودم دست به کار می شدم ... باید خودم همه چیز رو از پایه می ساختم ..

 

 خیلی سخت بود ولی من می تونستم ...

 

 روبه بهش گفتم : 

 

 شمارت رو بده ، خودم بهت زنگ می زنم ..

 

 شد ...با دودلی شمارش رو گذاشت رو صندلی و از ماشین پیدا 

 

 قبل از بستن در گفت : به امید دیدار ..

 

 سری تکون دادم ..

 

 ماشین و به حرکت در اوردم ...

 

 حاال کجا برم ؟!

 

 هتل یا برگردم خونه مامان ..؟

 

 در هر صورت من نمی تونم به همین سرعت و بدون برنامه ریزی کاری رو انجام بدم ...

 

 باید همه کار ها رو مرتب می کردم ...

 

 پس به سمت خونه مامان راه افتادم ...
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 ساعت چهار صبح بود ..

 

 بادیگار با دیدنم سریع در رو باز کرد ...

 

 وارد شدم و ماشین رو پارک کردم ..

 

 دیگه ماشینی از مهمون ها نمونده بود .

 

 با قدم های سست به سمت داخل خونه راه افتادم ..

 

 بود .. همه کار ها دستش بود .. آرش نزدیک ترین و بهترین فرد به مامان

 

 داشتند با هم صحبت می کردند ..

 

 آرش گفت : 

 

 خانم االن همه نقشه هاتون بهم ریخت ... بدون وجود سایه هیچ کاری پیش نمی ره ...

 

با شنیدن اسمم سریع پشت دیوار مخفی شدم  تا تو دیدشون نباشم.. و به ادامه حرف هاشون گوش دادم 

... 

 

 ریبا داد زد :مامان تق

 

 آرش بس کن اون خودش میاد مطمئن باش ..!

 

 نقشه های منم سر جاش هست ...

 

 اون برمیگرده و من تمام نقشه هام رو اجرا می کنم ! بعد هم می فرستمش تا هر کجا می خواد بره ... 

 

 اون اصال برام ارزش نداره ..! همونطور که باباش برام بی ارزشه ..

 

 حداقل برید دنبالش .. آرش گفت : خانم

 

 و این صدای مادری بود که با بی رحمی تمام می گفت : 

 

 من ذره ای بهش اهمیت نمی دم و اصال برام مهم نیست االن کدوم قبرستونیه ... 

 

 هر جور شده برش می گردونم وقتی هم که کارم باهاش تموم شد، سر به نیستش می کنم ..

 

 و قهقه بلندی سر داد !
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 چشم هام سرازیر شد .. اشک از

 

 و حاال این هم از تنها ترین و عزیز ترین فرد زندگیم تو این موقعیت بود ..

 

نابود شدم .. فکر می کردم می تونم به یه نفر تکیه کنم .. چقدر مطمئن بود از برگشتم ، خوب منو شناخته 

 بود !

 

ادری دارم که براش عزیز باشم ، و باز فکر کردم منم می تونم دل خوش باشم ، فکر کردم منم مثل همه م

 هم فکر می کردم وقتی االن از در خونه وارد می شم ...

 

 یكي با تمام وجودش ، با تموم عشقش در آغوشم می گیره و می گه من هستم ، نگران نباش ...

 

ریه بگه من هستم کمکت می کنم ... من هستم غم و غصه هات رو خالی کن ، من هستم شونه ای برای گ

 کردن داری ...

 

 اما حیف که همش فکر و خیال بود .. افسوس و صد افسوس که بازم تنها شدم ..

 

 ولی تنها بودن بهتر از این شکستن بود ...

 

صدای ساره رو شنیدم که ادامه داد:فقط نباید بزاریم الیزابت سایه رو زودتر از من پیدا کنه اون وقت همه 

 ام بهم میریزه...چیزو بهش میگه و تمام نقشه ه

 

 هرجور شده باید پیداش کنم و نگهش دارم  آرش سری تکون داد... 

 و گفت: من پیداش میکنم نگران نباشید... 

 مامانم لبخندی زد... 

 

 حتی حالم بهم میخورد مادر صداش کنم . اگر میفهمید اینجام قطعا نمیذاشت برم و زندانی میشدم...

 

آروم در رو باز کردم و به طرف ماشین رفتم سریع سوار شدم به بادیگارد  با قدم آهسته به طرف در رفتم

 عالمت دادم در باز شدو فرار کردم از جایی ک جهنم من شده بود... 

 

 شماره اون پسری ک حتی اسمش هم نمیدونستم روی برگه صندلی کنارم خودنمایی میکرد...

 

 کردم . به سمت هتل حرکت کردم ... شمارش رو تو گوشیم به اسم )شاید همکار آینده( سیو

 

بسه هرچی سختی کشیدم،بسه هرچی باهام بازی کردن،دیگه تموم شد هرچی من کار کردم و اون ها بهره  

بردند من حتی شرکتم هم براشون باقی نمیزارم حاال من شروع کننده بازی و برنده این بازی میشم. دیگه 

 گریه کردن ممنوع،دل سوزوندن ممنوع... 

 نتقام میگیرم ........ا
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 به یک هتل رسیدم . با شناسنامه ای که مامان برام ساخته بود نمیتونستم جا بگیرم قطعا پیدام میکردند... 

 یه شناسنامه خودم درست کرده بودم نشون دادم و یک اتاق رزرو کردم... 

 

اصال بفهمم چه ربطی با من و اون  به اتاقم رفتم. اول از همه باید بفهمم الیزابت کیه و چجوری پیداش کنم

 ساره داره......

 

 صبح با نوری که به چشم هام می خورد از خواب بیدار شدم .

 

 روی تخت نشستم . باید فکر می کردم ، به همه چیز ، آینده ، کاری که می خوام شروع کنم ...

 

 گیرم ...باید همین االن برای اولین بار و اخرین بار یه تصمیم مهم زندگیم رو ب

 

 خسته بودم از این همه فکر ...

 

انقدر فکر کردم ، انقدر فکر کردم که وقتی به بیرون نگاه کردم هوا تاریک شده بود ... شب شده بود ... 

 یعنی انقدر فکر کرده بودم ..؟!

 

 خسته از تمام اتفاقات با دودلی به همکار اینده زنگ زده ...!

 

 _ بله بفرمایید ...

 

 . صداش رو به زور می شنیدم ... انگار تو یه پارتی شلوغ بود ...سالم کردم 

 

 جواب سالمم رو داد ... با خنده گفتم : به جا نیوردی ...

 

 با عصبانیت گفت :

 

 _ خانم من کار دارم مزاحم نشید ...!

 

 _ مگه نمی خواستی برام کار کنی ...

 

 نگفتم باهم دیگه کار کنیم گفتم برام کار کنی ...

 

 تعجب خیلی زیاد که از صداش می بارید گفت : با

 

 _ به همین زودی زنگ زدی اصال فکر نمی کردم و با تعجب بیشتر ادامه داد االن من باید چی کار کنم ...

 

 خب خوبه با خنده گفتم :
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 عجله نداشته باش ! راستی اسمت چیه ؟ 

 

 گیرم  خدافظ...ت تماس میبا خوشحالی گفت : عجله دارم خب اسمم سپهره .. من بعدا باها

 

 و جمله تکراری ..

 

 _ به امید دیدار بود که شنیدم ....

 

 بعد از حاصل دو سال سختی شبانه روزی و تمرین های بی وقفه ...

 

 تونستم یه حرفه ای بشم که رو دست نداره .

 

مرین می کردم ... روز ها کالس های تیر اندازی داشتم و غروب ها کالس رزمی ، شب ها نمی خوابیدم و ت

 دو تا استاد خوب داشتم و حاال کافیه ، وقتشه از تو خونه ای که توش پنهون شدم ، بیرون بیام.

 

وقتی دو سال پیش شب از هتل بیرون اومدم ، می خواستم به سمت همین خونه که االن هستم و چهار سال 

یدم و ساختمش .. بیام که کسی هم ازش پیش وقتی اولین درآمدم از مهندسی رو گرفتم ، نقشه این جارو کش

 با خبر نبود ..

 

 فهمیدم یکی از بادیگارد های مامان داره تعقیبم می کنه ! خیلی تعجب کردم ، فکر نمی کردم پیدام کنه ...

 

 به سختی تونستم از دستش فرار کنم ...

 

 و حاال وقت اومدن سپهِر ...

 

اگه بشه گفت مادر !، یه چیز هایی فهمیده بودم که برای تاسیس اون موقع ها که تو باند مادرم بودم ... هه 

 باندش چی کار کرده بود .

 

االن رقابت بین باند های مهم شروع شده ... نقاب سیاه هنوز صدر جدوله ولی فکر نکنم همین طور باقی 

 .می شن .. بمونه ...! فکر کنم فکرش خیلی مشغول پیدا کردن من شده ، که کم کم دارن رو دستش بلند

 

 حاال که همه حواس ها پرته ، باید هر طور شده باندم رو تاسیس کنم.

 

باید از همین اول افراد مورد اعتماد انتخاب کنم .. دلم می خواست یکم برم بیرون و هوا بخورم اما خطر 

 داشت که پیدام کنند ...

 

 نبالمه ...می دونستم تو این دو سال مامان همه جا دنبالم گشته و هنوز هم د

 

 تو این دو سال هکر خوبی هم شده بودم ..
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می خواستم سیستم مامان رو هک کنم ! فکرم درگیر اِلیزابتی بود که نمی دونستم کیه و با من چه ارتباطی 

 داره ... شاید با هک کردن سیستم بفهمم کیه ...

 

 رفتم و پشت سیستم نشستم ...

 

 ی اداره می کنند . ولی باید ریسک می کردم ...می دونستم سیستم ساره رو هکر های خوب

 

 باید زود وارد سیستم می شدم و کارم رو انجام می دادم . قبل از اینکه بفهمند ..

 

 بعد از پنج ساعت تالش باالخره تونستم به سیستم وارد شم ..

 

 ی لرزید ...دست هام عرق کرده بود و بلند نفس می کشیدم ، خیلی استرس داشتم ... دست و پاهام م

 

با سرعت همه چیز رو برسی می کردم .. وارد فایل ها می شدم ولی همش درمورد خالفکار ها و آتو ها از 

 باند های مختلف بود ...

 

بازم گشتم خیلی استرس داشتم ..هر لحظه ممکن بود بفهمند که هک شدن .. دلم به این خوش بود که 

 ع ردیابی کردنم می شد ...دستگاهی به کامپیوترم نصب کرده بودم مان

 

فقط یه فایل مونده بود که بگردمش... با سرعت خیلی زیادی که تا حاال تو خودم ندیده بودم فایل رو می 

 گشتم ...

 

 کم کم داشتم نا امید می شدم چون چیزی پیدا نکردم...

 لحظه آخر چشمم به فایلی افتاد که نوشته بود } الیزابت {

 د  اومدم فایل رو باز کنم که ...با خوش حالی خیلی زیا 

 

 اِرور داد ... لعنت ، لعنت فهمیدند ! درست لحظه آخر ...

 

 بلند داد زدم لعنت به همتون ...

 

 اما االن وقت این کار ها نبود باید هر کار می تونستم انجام بدم ..

 زندگی من به این فایل بستگی داره ...

 

 خبر و مهره بازیشون باشم ... من نمی خوام تا اخر عمر از همه چی بی

 

 با عصبانیت به صفحه کامپیوتر خیره شدم ..

 

 و حاال باید هر چی می دونم رو انجام بدم من تمام تالشم رو می کنم ..
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 هر کار می کردم اِرور می داد ...کامال تحت ُسلطشون بودم ..

 

 که این طور بچرخ تا بچرخیم ... پوزخندی زدم و با یک کلیک ..

 

 ونستم مسلط بشم به سیستم ...  باید سریع قبل از اینکه باز کاری کنند اون فایل رو باز می کردم ..ت

 

 سریع کلیک کردم .. فایل رو کپی کردم و از سیستمشون خارج شدم .

 اصال نفهمیدن کیم و اصال چی می خواستم .. حتی نفهمیدن چی رو برداشتم !

 

 با خوشحالی دور خودم می چرخیدم ...

 

 فایل رو باز کردم و شروع کردم به خوندن ..

 

اِلیزابت ویدال ، شصت ساله ، رییس باند آنسو در نیویرک ، صاحب دو فرزند یک دختر و یک پسر که هر 

 دو در ایران هستند ...

 

 خصوصیات اخالقی : زنی مغرور و دقیق تا حاال کسی نتونسته جلودارش باشه ، اون یه حرفه ایه !

 

 .. همین ! این همه وقت تلف کردم سر همین ! و تموم شد

 

 آخه این چی کار می تونه با من داشته باشه ؟!

 

 خسته بودم از این زندگی ... االن سخت ترین لحظه زندگیمه که باید از صفر شروع به کار کنم ...

 

و حاال تو این دو سال سپهر یک بار بهم زنگ زد که خودم گفتم موقعش که برسه بهت زنگ می زنم 

 موقعش رسیده ...

 

بعید می دونم باهام همکاری کنه ! اون می خواست برای یه باند مشهور کار کنه که بتونه خودش رو 

 دوباره باال بکشه ... نه من که هنوز هیچ کاری انجام ندادم ...

 

 بهش زنگ زدم ..

 

 با صدای خواب آلودی گفت : بفرمایید ؟

 

 فه شب بود .! یعنی انقدر کارم طول کشیده بود !یه نگاه به ساعت انداختم یک نص

 

 با غرور جواب دادم :

 

 _وقتش رسیده فردا ساعت پنج عصر کافی شاپ رز منتظرم باش ..
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 سریع تلفن رو قطع کردم .

 

 مطمـــٔنا خودش می فهمید کی هستم ...

 

 کت کردم ..ساعت چهار اماده شدم و سوار ماشین شدم و با خیال راحت به سمت کافی شاپ حر

 

حدود ساعت پنج بود که رسیدم ، وارد کافی شاپ شدم .. بعد از دو سال زیاد تغییر نکرده بود و سریع 

 شناختمش ...

 

 پشت میز نشستم ... نگاهم کرد سالمی دادم که جوابم رو داد ..

 

 یه قهوه سفارش دادم اونم همین طور ..

 

 با خنده گفت :

 

 کی رو بیاری باندت ؟!_ یعنی انقدر سخت بود بخوای ی

 

 _ منظورت کدوم بانده ؟

 

 با تعجب نگاهم کرد و گفت : 

 

 _ مگه چند تا باند داری ؟!

 

 خیلی ریلکس گفتم : هیچی .

 

 خیلی عصبانی گفت :

 

 _ تو من رو مسخره خودت کردی دختره دروغ گو !

 

 با عصبانیت صد برابر خودش گفتم :

 

 ؟!من دروغ نگفتم ..._ چی فکر کردی که سرم داد می زنی ها

 

 مادرم رییس باند نقاب سیاهه ولی من نمی خوام براش کار کنم ..

 

 خودم می خوام باند بزنم ... تو این دو سال هم بیکار نبودم .

 

 حاال اگه می خوای می تونی بیای نمی خوای هم خداحافظ ..

 

 یکم فکر کرد ... یک درصد هم احتمال نمی دادم که قبول کنه ... 
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 ما گفت : قبوله به شرط اینکه هوام رو داشته باشی ...ا

 

 خوبه ولی نه وظیفه دارم نه می تونیم قول بدم که هوات رو داشته باشم ...

 

 هیچی در جوابم نگفت اما بعد چند دقیقه پرسید 

 

 از کجا می خوای شروع کنی؟ چه طور می خوای شروع کنی ؟

 

 ست نمی دونم اما فال به چند نفر مورد اعتماد نیاز دارم ...در جوابش با سردرگمی گفتم : خودم هم در

 

 لبخندی زد و گفت : اون با من ...

 

سری از روی رضایت تکون دادم ..و همین روز به امید موفقیت کارم رو شروع کردم ...بهش اعتماد داشتم 

 چون چند ماه زیر نظرش گرفته بودم .

 

 ید با خودم تبریک بگم ! ...و شروع زندگی پر پیچ و خم و جدید رو با

 

 خیلی خوب شد که سپهر پیشنهادم رو قبول کرد وگرنه یه پله عقب تر بودم...

 

 یک سال بعد ..

 

 تو این یک سال انقدر پیشرفت کرده بودم ، انقدر عوض شده بودم که خودم هنوز باور نداشتم ...

 

 تو اون رقابت بین باند های بزرگ پیدام شد ...

 

 ون ها افتاد ! انقدر تو کار غرق شدم تا تونستم به یه نتیجه برسم ...اسمم سر زب

 

 یک سال هست که همه فقط اسمم رو می شنون ... اسم سایه ...

 

 ولی اون ها فکر می کنن سایه یه اسم مستعاِر ! اون ها حتی نمی دونن این شخصیت زن یا مرد !

 

 ت ...هیچ کس من رو ندیده ... سپهر رابط من با بقیه هس

 

 از خبر ها می گفت از ترس ها می گفت ... از وحشت تو دل ها می گفت ...

 

 ند ... فکر می کردند سایه یه اسم وحشت ناک و دلهره اوره ...ها حتی از اسم سایه هم می ترسید اون

 

 تو کاخی زندگی می کنم که براش خیلی زحمت کشیدم ...
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 ، نقشه اش رو کشیدم .یادم می یاد هم زمان با راه اندازی باند 

 

 پنهان شده بودم ، می خواستم یهو پدیدار بشم .

 

 همه چیز با برنامه ریزی شروع شده و تموم هم میشه ...

 

 در اتاقم به صدا در اومد ... شناسایی چهره انجام شد و سپهر داخل شد ...

 

 باالخره باید فکر همه جا رو می کردم تا در امان باشم ...

 

 با سپهر خودمونی تر شده بودیم ...تو این مدت 

 

با لبخند وارد شد و گفت : واو سایه باورت نمی شه هر روز بزرگ تر ، هر روز با شکوه تر اسمت تو باند 

 ها جلوه پیدا می کنه ...

 

امروز مهمونی یکی از خالفکار ها بود ... به جای خوش گذرونی تو ترس و وحشت بودن . خودمونیم ها 

 بالی آسمانی یا یه هیوالیی انگار تو یه 

 و بعد زد زیر خنده ...

 

 تو سکوت بهش نگاه می کردم ... که بی توجه به من ادامه داد ...

 

من داشتم از مهمونی لذت می بردم و می خندیدم که یکی کنارم نشت  ، صداش رو یکم ترسناک و خشن 

 کرد و گفت 

 

 دسر راحت جام مشروب دست بگیرید و لبخند بزنید ؟! _ ببخشید اقا شما چطور می تونید با وجود این در

 

 به طرفم برگشت و گفت : منم گفتم درمورد چی حرف می زنید ؟!

 

همچین با ترس گفت : در مورد سایه دارم حرف می زنم که کسی نمی تونست جمم کنه وسط سالن از خنده 

 پخش شده بودم !

 

 خالصه خیلی خب بود ، جات خالی  ...

 

 ت فقط با سکوت نگاهش می کردم...تو این مد

 

 نگاهی بهم انداخت و گفت : چیزی شده ؟

 

 با صدای مرموزی گفتم : می خوام برم پیش الیزابت ... 
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اون از ماجرا خبر داشت ... با تعجب نگاهم کرد و گفت : چی! تو مطمعنی ؟! تو فقط می دونی تو نیویورک 

... 

 

یر ! دخترش رو تو ایران پیدا کردم ... یه چیز هایی هم در مورد لبخندی زدم و گفتم : من رو دست کم نگ

 مادرس پیدا کردم ...

 

 با تعجب و خوشحالی گفت : همینه ... حاال نقشت چیه ؟

 

 مرموز نگاهش کردم ... وقتی نقشه رو گفتم دهنش از تعجب باز موند ..

 

......... 

 

 کنم ...روز اجرای نقشه هست .. مثل همیشه از دور نظاره می 

 

 لب تاب رو روشن کردم .. 

 

 می دونستم دختر الیزابت بزرگ ، عاشق فردی به اسم آرمان قیاسی هست !!! یعنی داداشم ... هه 

 

تمام دوربین های اطراف با هک در اختیارم بود ... دوربین بانک ، راهنمایی رانندگی و ...  دیدم که دارن 

 دست تو دست هم قدم می زنن ... 

 

 نستم جونشون برای هم در می ره ...می دو

 

 نقشه خوبی بود .. یک تیر و دو نشان ...

 

تصادفی دروغین راه انداخته بودم که باعث ترافیک در اول خیابون شده بود و اخر خیابون پرنده هم پر 

 نمی زد ... 

 

ه که لیسی حرف بزنسپهر با ماشین رد شد .. به بهانه پرسیدن ادرس .. کلی باهاش تمرین کردم بتونی انگ

 فکر کنند از خارج اومده و جایی رو نمیدونه ...

 

 رمان انگلیسی رو خوب می فهمه ...آمی دونستم 

 

 سپهر داشت ادرس می پرسید .. و آرام خانم دختر الیزابت داشت با خیال راحت اطراف رو نگاه می کنه ..

 

 همین موقع ون مشکی از پشت اومد و آرام رو داخل کشید ...

 

 لبخندی زدم ... مرحله اول انجام شد ...

 

 بدون مکث ون دوم آرمان رو داخل کشید بدون اینکه حتی فرصت فکر داشته باشه ..



 به قلم "فاطمه.و"                                          رمان "مرگ به شرط انتقام"                                                         

69 | P a g e  
 

 و حاال سپهر آرمان و آوا اینجا هستند ...

 

 به سمت اتاقی رفتم که اونجا بودند .. هنوز بیهوش بودند ...

 

 اره کردم که سطل آب رو خالی کرد روشون ..روی صندلی پشت به اون ها نشستم .. به سپهر اش

 

 با تعجب به هوش اومدند ... با تعجب خیلی بیشتر به اطراف نگاه می کردند ...

 

دوربین تو جای جای اتاق بود و من از طریق صفحه کامپیوتر داشتم قیافه های متعجبشون رو می دیدم .. 

 سپهر هم باالسرشون ایستاده بود .

 

 تو تله بودند ...لبخندی زدم قشنگ 

 

 یکم صدام رو تغییر دادم و گفتم : به منطقه من خوش اومدید ...

 

 براتون برنامه های خوبی دارم ...

 

 هر لحظه متعجب تر می شدند ...

 

 لبخند من بیش تر می شد ...

 

 سپهر هم لبخند می زد ...

 

 تو دلم نقشه رو مرور کردم و به خودم احسنت گفتم ..

 

 اتاق خارج شدم بزار یکم تو خماری بمونند .بدون حرفی از 

 

 روز بعد وارد اتاق شدم ... داشتن با نگرانی بهم نگاه می کردند ...

 

 بازم روی صندلی پشت بهشون نشستم...  

 

 _ می دونی برای چی اینجایی آوا .؟!

 

 با تعجب و ترس نگاهی به ارمان انداخت و گفت :

 

 ون ما چی می خوای ؟تو اسم من رو از کجا می دونی از ج

 

 مرموز گفتم : زود میری سر اصل مطلب خیلی خوبه پس منم میرم سر اصل مطلب ....

 

 آدرس الیزلبت رو بهم بده .
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 پوزخندش رو تو صفحه مانیتور دیدم و بعد گفت : عمراً ..

 

 لبخند زدم و ریلکس گفتم : اشکال نداره ولی با تهدید چی اون موقع می دی !؟

 

 برام مهم نیست من خیانت نمی کنم حاال هر چی می خواد بشه ... جدی گفت :

 

 آرمان داد زد آوا یعنی چی به فکر من هم باش این الیزابت کیه ؟!

 

 آدرسش رو بده راحتمون کن از این جهنم .

 

 چه قدر ساده بود که فکر می کرد ولشون می کنم ...

 

 نکن .جدی به آرمان نگاه کرد و گفت : اصال ... فکرش هم 

 

 با هم بحث می کردند و منم همین رو دوست داشتم .

 

 گفتم : باشه خودت مهم نیستی عشقت چی اونم برات مهم نیست؟

 

 با التماس گفت : به اون کاری نداشته باش . اون رو ول کن بی گناهه.

 

 هه فکر می کرد آرمان بی گناهه ....

 

 با صدایی عصبی گفتم :

 

 شتم باهات کنار می اومدم ولی حاال از راه خشونت وارد می شم ..._ باشه خودت خواستی من دا

 

 سپهر وارد اتاق شد .

 

 با صدای بلند گفتم : کدومتون شکنجه رو دوست دارید .؟! 

 

 و قهقه بلندی زدم . تا حاال انقدر خوشحال نبودم .

 

 اشاره ای زدم و سپهر به سمت آرمان رفت .

 

 بزارم تا آدرس رو بده ... فعال می خواستم آوا رو تحت فشار

 

 سپهر چاقو رو از جیبش در آورد و به سمت دست آرمان برد .

 

 آوا داشت اشک می ریخت .
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 سپهر پوزخندی زد و گفت : آرمان خان دوست داری چی رو دستت هک کنم ؟

 

 آرمان داد زد ولم کنید عوضی ها ...

 

 عزیزت چیزی رو که می خوام بهم بده .. آروم گفتم : باشه ولت می کنم به شرط اینکه دوست دختر

 

 ملتمس به هم نگاه می کردند ...

 

 دوربین ها کارهاشون رو ضبط می کرد و  مانیتور رو به روم اونهارو به نمایش می گداشت  .. 

 

سپهر چاقو رو رو دست آرمان کشید که هم زمان آوا داد کشید باشه باشه آدرس رو بهت می دم ...ولی به 

 ه بزاری آرمان بره .شرط اینک

 

 لبخندی زدم ... و گفتم : باشه قبول ... سپهر آرمان رو بلند کرد و از اتاق بیرون برد ...

 

 هه فکر کرد که ولش کردم ... آدرس رو سریع گفت ...

 

بهش گفتم : اگه اشتباه گفته باشی بدترین بالی دنیا رو سرتون میارم ... تو هم همین جا می مونی تا ببینم 

 درس رو درست دادی یا نه ...ا

 

 جیغ زد من که آدرس رو دادم پس ولم کن...

 

 از رو صندلی بلند شدم و گفتم : اصال ...

 

به سمت اتاقم رفتم . سریع باید می رفتم دنبالش. برام جای تعجبه کسی که به حرف ساره دنبال من بود 

 ارم !اقدامی برای پیدا کردنم نکرده ! شاید هم کرده و من خبر ند

 

 سپهر اومد تو اتاقم و گفت : باالخره آدرس رو داد ؟

 

 لبخندی زدم و سر تکون دادم. 

 

 سرش رو پایین انداخت و گفت : حاال می خوای بری ؟

 

 مصمم سری تکون دادم و گفتم : 

 

 _آره نمی خوام بیش تر از این تو سردرگمی باشم ، دیگه نمی خوام یهو یکی بیاد بگه گذشته تو اینطور

 بوده ... شاید با این دیدار همه چیز معلوم بشه.

 

 سپهر با تردید گفت : شاید همه چیز بدتر بشه یا اوضاع بهم بریزه !
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مصمم تر ادامه دادم : سعی نکن پشیمونم کنی ، هر جور شده باشه من به نیویرک می رم و الیزابت رو 

 می بینم .

 

 آروم گفت : من فقط نگرانتم ، همین !

 

 از اتاق بیرون رفت .و بعد 

 

 سریع کار های رفتن رو اماده کردم . جت شخصی و ماشین و بادیگار های دست چین ....

 

 فردا حرکت می کردم به سوی آینده .... آینده ای پر دردسر ....

 

.... 

 

 صبح از خواب بیدار شدم . بعد از خوردن صبحانه به سمت باغ حرکت کردم ...

 

 رم بود .. در رو برام باز کرد و سوار شدم ...بادیگار با ماشین منتظ

 

 حدود یک ساعت طول کشید تا به جت شخصیم رسیدم ...

 

 سوار شدم و منتظر شدم تا به مقصد برسم ...

 

 شش ساعت بعد به نیویرک رسیدم ... قبال اینجا خونه ای مطمئن خریده بودم ... 

 

 سوار ماشین شدم به سمت خونه حرکت کردم ....

 

داشتم سپهر باهام میومد اما ، باید می موند تا هواسش به کار ها باشه ، مخصوصا زندانی های من  دوست

 آوا و آرمان ..

 

 تقریبا شب شده بود . به خونه رسیدم . داخل شدم و به سمت یکی از اتاق ها رفتم ..

 

 خسته روی تخت خوابیدم ...

 

..... 

 

 ب بیدار شدم .صبح با نوری که به چشم ها می خورد از خوا

 

 دیشب یکسره خوابیده بودم .
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چند نفر رو فرستاده بودم به آدرسی که آوا داده بود . تا هم مطمئن بشم که آدرسی که داده درسته و هم 

 خبر برام بیارن.

 

 غروب بود که اون هایی رو که فرستاده بودم دم خونه الیزابت اومدن...

 

 اونجا دقیقا خونه الیزابت بوده ...با توجه به تعریف هایی که کرده بودند 

 

 فال چند روز صبر می کنم تا کامل از همه چیز مطمئن شم ...

 

 نزدیک پنج روز  می گزره ... سپهر دو بار بهم زنگ زده و کار هارو گزارش کرده ...

 

 مثل اینکه آوا و آرمان زیا  داد و بیداد کرده بودند .

 

 زود تر برگردم ...سپهر خیلی عصبی بود و ازم می خواست 

 

تا االن فهمیده بودم کسی که می خواد الیزابت رو ببینه پنج روز باید تو نوبت باشه و همه مراحل امنیتی 

 انجام بشه !

 

 امروز می رفتم پیش الیزابت ...

 

 سوار ماشین شدم و راه افتادم ... استرس زیادی داشتم ...

 

 چند دقیقه بعد دم در خونه الیزابت بودم.

 

م خونه باید شناسی چهره انجام می شد و با تحقیقاتی که کردم فهمیدم الیزابت کسی رو کمتر از سه روز د

 به خونه راه نمی داد . یعنی باید سه روز رو طرف تحقیق انجام بشه ! به نطرم که خیلی مسخره بود !

 

 ی کرد .خیلی دقیق بود و هر کسی رو که می خواست وارد خونش بشه از هر لحاظ برسی م

 

 البته منم نمی زاشتم همه چیز رو در موردم بفهمه ...

 

روی انگشت هام روکش مخصوصی گذاشته بودم که مانع از مشخص شدن اثر انگشتم می شد و کسی هم 

 متوجه نمی شد .

 

 دم در رفتم چند تا بادیگار کنار در وایساده بودند ...

 

 ...شناسایی چهره انجام شد و در بالفاصله باز شد 

 

 بادیگارها با تعجب به در باز شده نگاه می کردند .! خودم هم خیلی تعجب کرده بودم ... 
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 یعنی االن می تونم برم تو ...!

 

 با تعجب خیلی بیشتر پا داخل خونه گذاشتم ...

 

 از حیاط بزرگ گذشتم و به در عمارت رسیدم .

 

 خدمتکار با تعجب در رو برام باز کرد ...

 

 بت بزرگ کار خیلی بزرگی کرده بود که همه انقدر تعجب کرده بودند ....انگار الیزا

 

 پا داخل خانه گذاشتم که دیدم ... یک زن با غرور روی صندلی نشسته ... حدس می زدم الیزابت باشه ...

 

 با غرور و قدم های محکم به سمتش رفتم ...

 

 نگاهی بهم انداخت ... رو به روش نشستم..

 

 گاهم کرد ... با صدای ملیحی گفت :لبخندی زد و ن

 

 همه جا دنبالت گشتم اما حاال خودت اومدی ، باید ممنونت بشم که کارم رو راحت کردی.!

 

 سرد نگاهش کردم و گفتم : منم برای همین اینجام که بدونم چرا دنبالم بودی ؟!

 

 لبخندی زد که ترسیدم ... نباید دروغ می گفتم ترسیدم... 

 کم صبور باش !مرموز گفت : ی

 

 داشتم از اومدنم پشیمون می شدم ...

 

 از پشت سرم صدای پا شنیدم ...

 

 با کسی که دیدم احساس خوشحالی کردم ...و اون کسی نبود جز ...

 

 سامیار رو دیدم !

 

 هنوز اون رقص رویاییمون ، اون نگاه متعجبش رو یادمه ، نگاهش کامل تو دهنم هک شده بود !

 

 باال پایین می اومد  .. با تعجب به من نگاه می کرد.داشت از طبقه 

 

 لبخند گرمی زد و گفت : سایه خودتی ؟!

 

 به سمت من اومد و تا خواست کنارم بشینه ، الیزابت گفت: سامیار ما رو تنها بزار ...
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سامیار هم ناراحت سری تکون داد و به سمت طبقه باال رفت .. در لحظه آخر نگاه حسرت باری بهم 

 انداخت...

 

 الیزابت شروع کرد به حرف زدن :

 

 _ می دونم برای اینکه همه چیز رو بدونی اینجایی پس شروع می کنم ...

 

 وسط حرفش پریدم و گفتم : 

 

 از کجا بدونم حرف هایی که بهم می زنی راسته ؟

 

نی در ... می توبدون اینکه نگاهم کنه گفت: من تعریف می کنم دوست داشتی باور کن دوست نداشتی نکن 

 مورد حرف هام تحقیق کنی .. من حرف با سند و مدرک می زنم ... 

 

 سری تکون دادم و به حرف هاش گوش سپردم ..

 

 شروع کرد به حرف زدن .. خیلی کنجکاو بودم ، خیلی ...

 

ازه ولی نمی دونستم گوش دادن به حرف هاش بازی جدیدی برام رقم می زنه ... نمی دونستم قرار بازم ت

 هایی از گذشته بدونم ..

 

 _ اسمم الیزابته . از همون بچگی تو خانواده ثروتمندی بزرگ شدم ..

 

همه چیز داشتم اما یه روز عاشق مردی شدم که ثروت نداشت ، ماشین نداشت ، کار درست و حسابی 

 نداشت ...

 

 .. می خواستیم ازدواج کنیم اما ، قلب مهربونی داشت.. عاشق هم بودیم ، همدیگه رو ستایش می کردیم .

 

 اما ،پدرم مخالف بود . اون می خواست من با پسر شریکش ازدواج و زندگی کنم ..

 

 اما به حرفش گوش ندادم ، به ضررم هم تموم شد ..

 

 اون ها من رو از خونه بیرون کردن کردن ... طردم کردت 

 

 ردم .دلم شکست ، ناراحت شدم ، غصه خوردم ولی با عشقم ازدواج ک

 

 به سختی با فقرش کنار اومدم ... دیگه خسته شده بودم ...! عشقمون یه عشق زود گذر بود ...

 

 ازش طالق گرفتم ... نمی دونم شاید اگه پدر و مادرم کنارم بودن کمتر سختی می کشیدم ...
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 تو خیابون ها بودم اما نه مادری بود نه پدری که بخواد کمکم کنه ..

 

م ... تو یه شرکت کار می کردم  مدیرش پسر ثروتمندی بود که عاشقم شد .. بیشتر به خیلی سختی کشید

 خاطر پولش باهاش ازدواج کردم ...

 

 بعد چند وقت خیلی بد اخالقی می کرد ، بهم محل نمی زاشت ..

 

 خواستیم بچه دار شیم که فهمیدیم نمی تونیم ...! مشکل از من بود.

 

 بار راه فراری نداشتم ... کلی سرکوفت شنیدم . اما این

 

 یه بچه از پرورشگاه آوردیم .. اسمش رو گذاشتیم آزالیا ..

 

 خیلی دوسش داشتم تا اینکه بعد از چهار سال ...

 

 فهمیدم حامله ام اونم دو قلو..!

 

 خیلی تعجب کردم اما پدرشون دیگه نبود !،که این خبر رو بشنوه ..

 

 ه و رفته بود .درسته طالقم نداده بود اما ولم کرد

 

حاال باید سه تا بچه رو به تنهایی بزرگ می کردم ... حتی وقتی می خواستم بچه هام رو به دنیا بیارم 

 خدمتکار ها من رو به بیمارستان رسوندند ...

 

خیلی سعی کردم ، خیلی سختی کشیدم ، تنهایی کشیدم ... نه پدری بود نه مادی ... حتی وقتی به مادرم گفتم 

 زرگ شدی گفت: مادرب

 

 من نه تو و نه بچه هات رو نمی شناسم ...

 

 به معنای واقعی خرد شدم . انگار از همون اول زندگی تنهایی برام رقم خورده بود.

 

 تا اینکه ...

 

 ساله شدند .. ٢۶ساله شد ... دو قلو های نازنینم دافنه و اِزمیر هم  ٢١آزالیا 

 

 .دو قلو هام یک پسر و یک دختر بودند 

 

 آزالیا خیلی دختر فهمیده ای بود .. بچه خیلی دوست داشت اما از ازدواج می ترسید..
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 اون هنوز نمی دونست که یه بچه پرورشگاهی ....

 

 خونه ای که زندگی می کردیم یک زن و شوهر خدمتکار داشت که خیلی هم فقیر و مریض بودند .  

 

 ریضی نمی تونستن ازش نگهداری کنند ...روزه داشتن ... که به دلیل فقر و م ۵یه دختر 

 

 آزالیا با خواست قلبی بچه رو با رضایت مادر و پدرش گرفت تا بزرگ کنه ...

 

 آزالیا دلش می خواست بره ایران و مستقل باشه اما قبل از رفتن ...

 

 عاشق فردی به نام دیوید شد ...

 

داد و باهاش ازدواج کرد و به ایران رفت اون مرد خوبی نبود و من بهش گوش زد کردم اما اون گوش ن

... 

 

 ولی بچه رو همینجا پیش من گذاشت... دلش نمی خواست دیوید با خبر بشه تا فکر بد در موردش بکنه !

 

بعد از اینکه به ایران رفت مرتب در تماس بودیم ... از حال بچه خیلی می پرسید تا اینکه بعد از چهار ماه 

 .!فهمید بچه دار نمی شه .

 

 و حاال بچه کوچولویی که پیش من بود چهار ماهه شده بود ...

 

اون از ترس از دست دادن دیوید به دروغ بهش گفت که چهار ماهه حامله و یک جواب آزمایش دروغین 

 بهش داد!

 

 دیوید هم به هیچ چیز شک نکرد ! آزالیا بهونه آورد که می خواد نیویورک بچه اش رو به دنیا بیاره ...

 

اما ، دیوید نیویورک رو دوست نداشت ، به خاطر همین رازی شده بود برن ایران .. هیچ کس هم  دلیل  

 تنفر دیوید از نیویورک رو نمی دونست...

 

آزالیا هم تنهایی از خدا خواسته به نیویورک اومد . بچه رو از من گرفت تا به دیوید بگه بچه برای 

 خودشونه ...

 

 بود و به حرف هام گوش نمی داد ... راه غلطی رو پیش گرفته

 

ماهه بود اما چون خیلی  ١و  ٨پنج ماه نیویورک موند .. یکم غیر طبیعی می شد چون بچه بزرگ تر از 

 کوچولو بود زیاد شک برانگیز نمی شد .

 

 آزالیا اسم بچه رو آفتاب گذاشت ... وقتی می خواست بره ایران خیلی خوشحال بود ...
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 می خواد زندگی بسازه ...خوشحال بود که 

 

 اما با پا گذاشتن تو خونش همه چیز عوض شد ...

 

اون یک زن رو تو بغل دیوید دیده بود ... من می دونستم این بال دیر یا زود باالخره به سرش میاد ، اما 

 خودش گوش نداد .

 

 ز دیوید بگیره ...اون بچه رو همون جا گذاشت تا شاید بعدا بتونه با استفاده از اون انتقامشو ا

 

 ناپدید شد و دیگه به من هم زنگ نزد!

 

نگاهی بهم انداخت ... گیج بودم این حرف ها چه ربطی به من داشت ؟! با سردرگمی نگاهش می کردم  که 

 الیزابت پوزخندی زد  و گفت :

 

 حاال می خوای هویت همه رو برات مشخص کنم ؟! 

 

 ... متعجب به سمتش برگشتم و سری تکون دادم

 

دافنه یعنی دختر من همون آوا هست که دزدیدیش تا آدرس اینجا رو بگیری ... آفرین باید اعتراف کنم 

 کارت خوب بود چون هنوز نتونستم پیداش کنم ...

 

 اِزمیر هم کوروش هست ... اسم مستعارشه... 

 

 سامیار هم که دیدی دوست خیلی صمیمی اِزمیره ...

 

 و اون زنه که آزالیا تو بغل بهروز می بینه ، نادیا هست ! دیوید بهروز قیاسی هست ..

 

 آزالیا ساره هست !

 

 آفتاب داستان هم همون دختر کوچولو قصه ، آفتاب تویی سایه ...!

 

 شک بزرگی بهم وارد شده بود و باز هم رونمایی از اتفاق گذشته ...

 

 لب های الیزابت تکون می خورد اما صداش رو نمی شنیدم ...

 

 و حالت خالٔ  بودم ... خسته بودم ، شکسته بودم .ت

 

 دیگه تحمل نداشتم ، واقعا خسته شده بودم .
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سرم درد می کرد ، همه جا رو سیاه می دیدم ، سرم گیج رفت و دیگه چیزی نفهمیدم و به دنیای بی خبری 

 پا گذاشتم ..

 

..... 

 

تم چشم هام رو باز کنم . داشتم از سردرد می چشم هام رو باز کردم ، سرم خیلی درد می کرد ، نمی تونس

 مردم ...

 

 اومدم دستم رو روی سرم بزارم که دستم سوخت ...

 

 به زور چشم هام رو باز کردم که دیدم سرم به دستمه ....

 

 یکم به اتاق نا آشنایی که توش بودم نگاه کردم .

 

 فکرکردم تا همه چیز یادم اومد .

 

 دونستم چی کار کنم .... آه عمیقی کشیدم ، دیگه نمی

 

 حاال فهمیدم از همون بچگی بازیچه دست سرنوشت بودم .

 

 داشتم غرق می شدم تو دریای افکار عمیقم که در اتاق باز شد و سامیار داخل شد .

 

 نگاه بی حسی بهش انداختم که با ترحم نگاهم کرد . از ترحم متنفر بودم ، متنفر ....

 

 واستم ترحم تونگاهش نسبت به خودم رو ببینم...روم رو برگردوندم ، نمی خ

 

 دیگه حتی حال و حوصله خودم رو نداشتم ... دلم می خواست برم یه جای دور ، دور از همه ...

 

 سامیار اومد کنارم روی تخت نشست ....

 

 دستم رو گرفت و نگاهم کرد ...نگاهش داشت آتیشم می زد .

 

نباش ، هر کس یه مشکل بزرگی داره . هیچ کس خوشبخت ترین لبخند گرمی زد و گفت : سایه ناراحت 

 نیست .....

 

 شاید تو هم یه روز خوشبخت شی .... 

 

 حرف هاش بوی امیدواری می داد اما ،برای من هیچ معنایی نداشت.

 

 نگاهش کردم ، سرد و یخ ، من هیچ وقت خوشبخت نبودم ، نمی شم و نخواهم شد....



 به قلم "فاطمه.و"                                          رمان "مرگ به شرط انتقام"                                                         

80 | P a g e  
 

 

 بری بیرون .... سرش رو پایین انداخت و رفت. با صدای خشکی گفتم بهتر

 

 حاال می فهمم چرا قیافم خارجی بود و خیلی شبیه ایرانی ها نبودم . 

 

 سوزن سرم رو از دستم بیرون کشیدم و از جام بلند شدم...

 

 هنوز سرم گیج می رفت .. به سمت در اتاق رفتم .

 

 می خواستم زود تر از این خراب شده خالص بشم ....

 

 به زور از پله ها پایین رفتم و خواستم پام رو از عمارت بیرون بزارم که الیزابت جلوم رو گرفت ...

 

 اصال حوصله نداشتم اینم رو اعصابم بود .

 

 صداش رو شنیدم که گفت : نمی خوای مادر و پدرت رو پیدا کنی؟

 

 بی حس گفتم : نه نمی خوام ، دیگه بازی نمی خوام !

 

سف تکون داد . اهمیتی ندادم و خواستم برم بیرون که دستش رو جلوم گرفت و عصبی سری از روی تأ 

 گفت :

 

 _ وقتی می تونی از در این خونه بیرون بری که دخترم رو آزاد کنی .

 

 پوزخندی زدم و رو به بهش گفتم:

 

 _ نترس من استفادم رو ازش کردم ، دیگه الزمش ندارم . ولش می کنم ...

 

 جدی گفت :

 

 کجا بدونم راست میگی؟ از

 

 پوف انگار آوا یک تن الماسه که بخوام نگهش دارم ، دختر بی ارزش ...

 

 جدی بهش گفتم: 

 

_ بهتر بزاری برم ! وگرنه بد می بینی ! در مورد دخترت هم باید بگم، من تو خونم نیاز به خدمتکار ندارم 

 که نگهش دارم ، پس الزمش ندارم....

 

 د با داد گفت: خیلی عصبانی شده بو
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 _ من اگه بخوام همین االن و همین جا می میری ...

 

 با خنده گفتم : 

 

 _ بهتر از خواب بیدار شی ...

 

 دیگه باهام بحث نکرد اما خیلی عصبانی بود ...

 

 از در بیرون رفتم ... دیگه دلم نمی خواست حتی یک لحظه تو این شهر بمونم ...

 

 ن رو انجام دادم .سریع کارهای برگشتنم به ایرا

 

... 

 

 االن سه روزه که ایرانم ، انقدر فکر کردم که مغزم داره می ترکه ...

 

 آوا رو آزاد کردم که بره ، سر قولم مونده بودم ولی آرمان رو نگه داشته بودم ...

 

 دلم می خواست بدونم مادرم کیه ، پدرم کیه ، خواهر یا برادر دارم ؟

 کسی رو دارم ؟اصال دایی ، عمو ، عمه ، 

 

 اما از بازی جدید می ترسیدم ، خیلی زیاد می ترسیدم ...! 

 

 نمی دونستم این دفعه قرار با چه موضوع جدیدی رو به رو بشم ...

 

 دلم می خواست به سپهر بگم دنبال پدر و مادرم باشه اما یه حسی جلوم رو می گرفت ...

 

 این چند روزه آرمان خیلی سر و صدا کرده ...

 

 وصله هیچ کس رو نداشتم .ح

 

 به همه چیز فکر کردم سامیار ، الیزابت ، آرمان به شرکتم به کارم به انتقامم...

 

 حتی وقتی فکر می کنم می فهمم مادر و پدر اصلیم هم خیلی مقصرن...

 

 اون ها وقتی می دیدن توان مالی ندارن نباید من رو به دنیا می آوردن ...! 

 

ز به دنیا اوردنم می کشتن بهتر از این بود که االن بازیچه بشم ... حس انتقامم نسب حتی اگه من رو قبل ا

 به اون ها هم شکل گرفته بود .
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بیش تر از همه از آزالیا یا همون ساره متنفر شدم که من رو بیشتر از همه بازی داد . پس، انتقام من هم 

 ازش سنگین تره ...

 

 ه عنوان خریدار شرکت به شرکت بریم .بعد از کلی نقشه کشیدن قرار شد ب

 

 اول قبول نمی کرد اما با مبلغی که پیشنهاد دادم سریع قبول کرد .

 

هر چند اون شرکت من بود و نیازی به پول دادن نبود ولی اگه با خشونت وارد می شدم برنامه های بعدیم 

 بهم می خورد ...

 

 . صبح زود یه گریم خیلی حرفه ای روم انجام شده بود

 

 مو ها و چشم های مشکی کامال قیافم معمولی شده بود .

 

 شروع کردم به حاضر شدن ...

 

یه مانتو شلوار شیک سفید و مشکی با روسری که مدل دار بستم و موهام رو کمی از جلو و از عقب تا 

 کمرم بیرون گذاشتم...

 

 به سمت باغ راه افتادم که دیدم سپهر تو ماشینش منتظرمه ...

 

 مت پورشه خودم حرکت کردم که با تعجب نگاهم کرد!به س

 

 چه خوش خیال بود فکر می کرد با اون می رم ! راننده از قبل منتظرم بود ...

 

 ماشین راه افتادو سپهر پشت سرمون می اومد ...

 

م ایه کم استرس داشتم وکمی هم عصبی بودم که برای گرفتن شرکتم باید پول زیادی بدم اما خب این پول بر

 اونقدر نبود. 

 

بعد از حدود یک ساعت به شرکت رسیدیم به سمت در ورودی حرکت کردم وسپهر هم پشت سرم میامد به 

 تابلو سردر شرکت نگاه کردم همه چیزش مثل قبل بود فقط این بار زده بود با مدیریت بهروز قیاسی........

 

حسرت ودل تنگی به شرکتی که با عشق ساخته عصبی تر پا داخل شرکت گذاشتم. محکم وبا غرور....... با 

 بودم نگاه کردم.

 

 باشدن به اتاق ریاست رسیدیم منشی هنوز خانم محبی بود. جلو میزش ایستادم، برای این که شک بر انگیز

قرار شد سپهر بیشتر حرف بزند پس رو به خانم محبی گفت : با آقای قیاسی جلسه داشتیم . محبی سری 

 کدوم شرکت؟ تکان داد گفت: از
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 همچین با غرور حرف میزد انگار شرکت برای اونه معلوم بود رئیس جدیدش خیلی پروش کرده.

 پوز خندی زدم که سپهر گفت:برای خرید شرکت قرار داشتیم. محبی باتعجب گفت :ولی من اطالعی ندارم!

 

به محبی کردم و گفتم خیلی رو اعصاب بود ، سپهر خواست حرف بزنه که با دستم عالمت سکوت دادم. رو

قرار نیست شما از همه چیز با خبر باشید پس بهتره سریع هماهنگ کنید که داخل شیم و این جا منتظر 

 نمونیم 

 

 البته سعی کردم صدام رو عوض کنم.

 

 اخمی کرد وسری تکونی داد. خوب بود که من رو نشناخت شروع کرد با تلفن حرف زدن.... 

 وارد اتاق شدیم با دیدنش نفرت همه وجودم رو گرفت. بعد از چند دقیقه باالخره

 

شروع کردیم به حرف زدن . بیشتر سپهر حرف میزد وبا حرف های وسوسه انگیز ی که میزد باالخره 

 راضی شد که شرکت رو بفروشه...

 

تلفن رو برداشت وخواست قرار محضر بذاره که گفتم نیازی نیست وبه وکیلم ومحضر دار که چند دقیقه 

 بعد از ما رسیده بودند زنگ زدم تا بیان وکار های الزم رو انجام بدن.

 

نگاهی به قیافه بهروز انداختم خیلی عصبی وناراحت بود ازش پرسیدم آقای قیاسی حالتون خوبه؟ مشکلی 

 پیش اومده ؟

 

 اون هم که انگارمنتظر چنین سوالی بود با غم زیاد که از صداش میبارید گفت:

 

 سرم پیداش نیست اون برام خیلی عزیزه واالن خیلی نگرانشم. _چند وقته پ 

 

اون کسی رو عزیز میدونستم که فکر میکرد به دخترش تیر زده .خیلی عصبی شده بودم ونمیتونستم خودم 

 رو کنترل کنم که سپهر دستش رو روی دستم گذاشت، نمیدونم اگه نبود ممکن بود همه چیز خراب شه.

 

 اعت همه کارها انجام و چک شش میلیاردی امضا. ..باالخره بعد از یک س

 

خیلی طمع کار بود چون با نگه داشتن شرکت بیشتر نصیبش می شد اما خب برای من بد نشد چون دوباره 

 صاحب شرکتم شد.

 

جدی گفتم: کی میتونم کارم رو تو شرکتم شروع کنم . بهروز پوزخند رو اعصابی زد وگفت: بذارین چک 

 دا.تون پاس شه بع

 

خندیدم وگفتم :تاریخ چک برای فرداس مثل این که فکرتون خیلی در گیر پسر عزیزتونه که حواستون 

 نیست . 
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 نگاهی به چک انداخت وسری تکان دادو باحرص گفت : از فردا میتونین بیاین شرکتتون. 

 لبخندی زدم وگفتم:خوبه.

 

هروز گفتم من میخوام یک صحبت با کارمندان بلند شدیم وخواستیم از اتاق بیرون بریم که یهو رو به ب

 داشته باشم سری تکان داد،

 

باخانم محبی هماهنگ کرد که بقیه رو خبر کنه بعد من رو به سمت اتاقی که خودم جلسات مهم رو توش  

 برگزار میکردم راهنمایی کرد.

 

 بعداز چند دقیقه همه جمع شدن بیشترشون رو می شناختم. 

 

 شروع کردم به حرف زدن.پشت تریبون رفتم و

 من این جا رو به مبلغ خیلی زیادی خریدم پس نمیخوام ضرر کنم از فردا رئیس جدید من هستم. 

 

 پچ پچ ها باال رفته بود بدون نگاهی به جمع از اتاق بعد هم از شرکت بیرون رفتم وسوار ماشین شدم....

 

 دیگه اصال حوصله آرمان رو نداشتم باید شروع می کردم .

 

به سمت اتاقی که آرمان اونجا بود حرکت کردم.در رو باز کردم وسط اتاق به یه صندلی بسته شده و خیلی 

 هم عصبی بود .چراغ ها خاموش بود . شروع به حرف زدن کردم.

 

 از خودم رو بفهمم .اتفاقاً خیلی هم به ضررم تموم شد.٠_خیلی طول کشید تا باالخره تونستم دلیل تنفرت

 

 داشتی ولی اگه داستان رو جور دیگه ای می شنیدی مطمئنا می فهمیدی بیشتر حق با منه .البته حق 

 

 با تعجب گفت: تو کی هستی ؟!

 

 با خنده گفتم : با حرف هایی که زدم یا حداقل از روی صدام باید من رو می شناختی البته مشخصه در صد 

 

 ته ، نباید هم من رو بشناسی .تنفرت ازمن خیلی زیاد بوده هرچند باالخره چند سال گذش

 

 چراغ ها رو روشن کردم وروبروش ایستادم ، دیگه نیازی به پنهان کاری نبود .

 

با تعجب نگاهم کرد دهنش مثل ماهی که از آب بیرون افتاده باشه باز وبسته می شد ولی هیچ صدایی ازش 

 خودتی .خارج نمی شد. به من من افتاده بود ! _ سا ... سایـ ... سایه ...

 

بلند خندیدم خیلی بلند وداد زدم اره می بینی خودمم همون که می خواستی به کشتنش بدی !آره من سایه 

 ام !

 تو این چند سال مثل سایه دنبالت بودم تا انتقامم رو بگیرم .
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 اسلحه ام رو از کمرم بیرون آوردم ، درست به سمت قلبش گرفتم دقیقا همون جایی که یه زمانی به من

 شلیک کرد.

 

با داد گفتم: می دونی زندگی من رو تباه کردی تو باعث شدی وارد این بازی های مسخره بشم!تو این مدت 

که بدبختی کشیدم تو کجا بودی ، تو خونت نشسته بودی و خوش می گذروندی. معلوم پدرت خیلی دوستت 

 داره که چند روزه ازت بی خبره داره از نگرانی می میره.

 

 مدت فقط با تعجب و پشیمونی نگاهم می کرد . با ترس  و ناراحتی گفت :  تو تمام

 

 _سایه من پشیمونم بذار جبران کنم .

 

 خندیدم وگفتم: پشیمونی تو برای من فایده ای نداره 

 

 و صدای گلوله بود که در اتاق پیچید.

 

 و حاال اولین گام گرفتن انتقام برداشته شد، اولین خون ریخته شد.

 

 کف اتاق رو گرفته بود .  خون 

 

 یه عکس از جنازه ی آرمان گرفتم و برای آوا فرستادم و زیرش نوشتم هیچ وقت به هیچ کس اعتماد نکن!

 

 شاید من تونستم یه درس بزرگ بهش بدم .

 

 به بچه ها سپردم تا جنازه آرمان رو جمع کنن .

 

 جام بدم...به سمت اتاقی رفتم تا برنامه ریزی انتقام های دیگم رو ان

 

 صبح زود از خواب بیدارشدم وباز هم همون گریم مسخره روم انجام شد.

 

سوار ماشین شدم  و راه افتادم ، سر راه شیرینی سفارش دادم  و گفتم بیارن شرکت ، باالخره باید باهاشون 

 راه میومدم تا به حرف هام گوش کنن.

 

چ میکردن مشخص بود دارن در مورد من حرف می بالبخند وارد شرکت شدم . بعضی ها هنوز داشتن پچ پ

 زنن من از این کار متنفر بودم .

 

 وارد اتاقم شدم و سپردم اسم سر در شرکت رو عوض کنن به اسم ؛  آفتاب محتشم .

 

 شروع کردم به کار کردن ؛ دلم برای نقشه کشی تنگ شده بود.

 

 ز این همه مدت لبخند روی لبم اومده بود.بعد از چند دقیقه باالخره شیرینی ها اومد باالخره بعد ا
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 داشتم نقشه یک ویال رو می کشیدم که تلفن روی میز به صدا در اومد...

 

 گوشی رو برداشتم که محبی گفت: یه آقایی اومدن واصرار دارن شما رو ببینن بدون وقت قبلی! 

 

 گفتم : بگو بیاد داخل...

 

 در باز شد و سامیار داخل شد.

 

 اهش می کردم که اومد و روبروم نشست .با تعجب نگ

 

 سعی کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم . شروع به حرف زدن کردم .

 

 _ سالم خیلی خوش اومدید . در خدمتم ...

 

 _ سالم خیلی ممنون ، برای یه کار نقشه کشی مزاحم شدم . 

 

 پس یعنی من رو نشناخته بود !؟

 

یک عمارت بزرگ رو میخواست که با متراژ زمینی که داشت یه کم در مورد کار صحبت کردیم ، نقشه 

 عالی می شد.

 

 خواست حرفی بزنه که گوشیم زنگ خورد . سپهر بود . برداشتم  و بدون این که بذارم حرفی بزنه گفتم :

 

 _ االن سر جلسه هستم بعدا باهات تماس  می گیرم .

 

 یم افتاد، سایه پلیس ها دارن میان ! سریع قطع کردم ، بعد از چند ثانیه اس ام اسش روی گوش

 

 گوشی رو روی میز انداختم و سریع از جام بلند شدم .

 

 رو به سامیار گفتم :

 

 _ ادامه جلسه باشه برای بعد ، سری تکان داد و از جاش بلند شد .  

 

 تادم .دیگه حواسم به هیچ جا نبود ، سریع سوار ماشین شدم و با آخرین سرعت به سمت عمارت راه اف 

 

 باالخره رسیدم و بوق زدم که در رو باز کنن . 

 

 وقتی داخل شدم ، همه با استرس دنبال کار ها بودن ، با قدم های بلند داخل عمارت شدم و به سمت اتاق 
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 سپهر رفتم که دیدم ، گوشی دستشه وعصبي تو اتاق راه می ره .

 

 با تعجب بهش گفتم :

 

 _ سپهر چه اتفاقی افتاده  !؟ 

 

 با نگرانی گفت :

 

 _ وقتی این بادیگارد های بی عرضه داشتند جنازه آرمان رو می بردند یه پیرمرد اون ها رو دیده و پلیس 

 

 رو خبر کرده .

 

 _ حاال تو از کجا فهمیدی ؟!

 

 _ یکی از بچه ها بهم خبر داده ، سایه  االن این ها مهم نیست باید ببینیم چه کار کنیم ؟

 

 ش هم دردسر سازه !لعنتی جنازه ا

 

 رو به سپهر گفتم :

 

 _ به بچه های پشتیبانی بگو آماده باشن .

 

 : سری تکون داد که پرسیدم

 

 _ چه قدر وقت داریم ؟ 

 

 _ کمتر از بیست دقیقه !

 

 _ همین هم برای من کافیه ؛ سریع مدارک مهم رو بردار و به بچه ها بگو آماده باشن . 

 

 که گفت : چرا گوشیت رو جواب نمی دادی ؟ بیش تر از ده بار زنگ زدم !اومدم از اتاق برم بیرون 

 

 تازه یادم اومد که تو شرکت روی میز جا گذاشتمش !  

 

 چیزی نگفتم و از اتاق بیرون اومدم .

 

 در عرض ده دقیقه برنامه ریزی الزم رو انجام دادم و مدارک مهم رو برداشتم .

 

 شه ...! نمی زاشتم زحمت چند ساله ام خراب
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 همه کار ها انجام شد و با سپهر از در پشتی عمارت بیرون رفتیم .

 

 سوار ماشین شدم و به سمت خونه چوبی که تو جنگل داشتم راه افتادم .

 

 سپهر مدام غر می زد !

 

 بعد از یک ساعت رسیدیم .

 

 . دوربین های مداربسته لحظه به لحظه اتفاقاتی که افتاده بود رو ضبط کرده بودن

 

 لب تاب رو روشن کردم و شروع کردم به دیدن .

 

پلیس ها داخل عمارت ریختن ؛ بچه های پشتیبانی یه جای امن پنهان شده بودن ، تا اگه الزم شد وارد عمل 

 شن .

 

 دو نفر روی مبل نشسته بودن . بادیگار هام بودن که مثال برادر هستن و اونجا خونه اون هاست !

 

 ن نقش بازی می کردن .خوشم اومد خوب داشت

 

 پلیس ها شروع کردن به گشتن عمارت ،

 چیزی پیدا نکردن و دو تا بادیگارد هام رو دستگیر کردن .

 

 از افرادم مطمعن بودم همونطور که اون ها از من مطمعن بودن . 

 

 اگه امشب تو بازداشتگاه بمونن، فردا حتما آزادن ...

 

 دم .باالخره شب شد و با خیال راحت خوابی

 

 بی چاره سپهر روی مبل خوابید چون اینجا یه اتاق بیشتر نداشت .

 

 صبح بیدار شدم . درست حدس زده بودم  اون هارو نگه داشته بودن !

 

 سند دو تا از خونه هام رو برداشتم و به سمت کالنتری که اونجا بودن راه افتادم.

 

 کنم . هیچ کس نباید قیافه اصلی من رو می دید . البته با گریم ؛ دیگه خودم یاد گرفته بودم که چی کار

 

 بعد از کلی پرس و جو من رو به سمت اتاق سرگردی راهنمایی کردن که مسئول این پرونده بود . 

 

 می خواستم خودم این کار رو انجام بدم وگرنه می تونستم این کارو به سپهر هم بسپرم ...!
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 ی جلوی میزش نشستم .در زدم و وارد شدم . با تعارفش روی صندل

 

 اسمش احسان امیری بود . با اخم و جدیت به من نگاه می کرد .

 

 من با این اُبُهت خودم رو خیس کردم !

 

 شروع کردم به حرف زدن و گفتم که اومدم برادر هام رو آزاد کنم .

 

 سری تکون داد و بعد از پرسیدن جزئیات گفت که باید باز هم بمونن.

 

 یدم چرا ، که گفت باید به یه چیز اعتراف کنن!اخمی کردم و پرس

 

 پوزخندی زدم و گفتم :

 

 _ وقتی هیچ مدرکی علیهشون ندارید، نمی تونید نگهشون دارید .اونم بدون هیچ جرم و گناهی

 

 _ ولی ما شاهد داریم که اونجا قتل انجام شده !

 

 _ اون وقت چند تا شاهد دارید که انقدر مطمئن حرف می زنید ؟

 

 صبی سری تکون داد و گفت : فقط یکی !ع

 

 بلند زدم زیر خنده و بهش گفتم : هر وقت بیشتر از دو تا شاهد داشتین و تونستید این قضیه رو اثبات کنید، 

 

 اون وقت داداشای من رو نگه دارید .

 

  عصبی مشت محکمی روی میز کوبید که با پوزخند گفتم : اصال خوب نیست جلوی یک نفر خشمتون رو

 

 روز بدید .

 

 با ناراحتی گفت : من تا به حال توی هیچ پرونده ای شکست نخوردم و حاال این پرونده خیلی عصبیم کرده،

 

 و من فکر می کنم داداش های شما یه چیزی می دونن که نمی گن !

 

 تو دلم قهقه می زدم ، گیر بد کسی افتاده بود .

 

 د رقیب هاشون براشون پاپوش درست کردن !_ خب باید بگم اون ها بی گناهن ، اصال شای

 

 _ یه سوال می تونم بپرسم خانم محتشم ؟
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 _ بله بفرمایید ؟

 

 _ شما چرا گذاشتید داداش هاتون دیشب رو اینجا بمونن ؟ چرا زود تر نیومدید ؟

 

 _ من به یه سفر کاری خارج از کشور رفته بودم ، که تازه امروز رسیدم .

 

 کرده بودید ؟_ به کدوم کشور سفر 

 

 _ فرانسه .

 

 _ با کدوم شرکت هواپیمایی ؟

 

 _ با هواپیما شخصی خودم .

 

 _ ساعت چند رسیدید ؟

 

 _ یعنی االن من هم دارم بازجویی می شم ؟!

 

 _ بله !

 

 _ اون وقت چرا ؟

 

 خواهر مضنون های ما هستید ، حاال جواب بدید . _ چون شما

 

 ر بگه ... با حرص جواب دادمخیلی بدم می اومد کسی بخواد بهم زو

 

 صبح ۶_ 

 

 _ دقیقا برای چه کاری رفته بودید؟

 

 _ برای دیدن یک زمین چون می خوام نقشه کشی انجام بدم ، زمین رو خودم داشتم و بعد از اتمام ساخت 

 

 می خوام بزارم برای نمونه کار...

 

 _ شاهدی هم دارید که ثابت کنه فرانسه بودید ؟

 

 تون بخواد ! من با یک شاهد حرف نمی زنم ، چند تا می خواید؟!_ بله ، تا دل

 

 پوزخندی زد و گفت : خیلی بی پروا حرف می زنی ! نمی ترسی !
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 _ نه برای چی بترسم وقتی بی گناهم ؟! شما چی نمی ترسی از اینکه پلیسی ؟! کلی کار خطرناک و ...

 

 کشی و اینا انجام می دن ؟جوابم رو نداد و پرسید : برادر هاتون هم کار نقشه 

 

 آروم سرم رو تکون دادم .

 

 _ خب می تونید برادر هاتون رو آزاد کنید . تا اطالع ثانوی هم از کشور خارج نشید .

 

 :بلند زدم زیر خنده 

 

 _ نمی تونید ممنون الخروجم کنید ، نکنه می خواید هواپیما شخصی ام رو بخوابونید !

 

 بیرون رفتم . مچ دستم از پشت کشیده شد ! برگشتم که دیدم  سرگرد مچم روپشتم رو بهش کردم و از در 

 

 گرفته و محکم فشار می ده ! مثل اینکه خیلی عصبیش کرده بودم .

 

 دستم درد گرفته بود ، سعی کردم مچم رو از دستش آزاد کنم ولی بی فایده بود !  رو به روم ایستاد 

 

 طوری نخند !و خمار گفت : هیچ وقت به هیچ کس این

 

 اخمی کردم ، موهام از زیر روسریم بیرون ریخته بود ، کالفه شده بودم . مچم رو ول کرد و موهام رو

 

 اروم زیر روسری فرستاد .

 

 یک قدم عقب رفت و مستقیم نگاهم کرد ، قلبم داشت می اومد تو حلقم ! این چرا اینجوری شد !

 

 قدمی به عقب برداشتم و ...

 

 بیرون رفتم . سریع از اتاق

 

 خدا این یارو رو شفا بده ! حالش خوب نبود ...

 

 بچه هارو آزاد کردم و به سمت عمارت راه افتادیم ، هنوز چند دقیقه از رفتنمون نمی گذشت که دیدم هر 

 

 جا می ریم یه ماشین پشت ما میاد ...

 

 حدس زدم فرستادن تا تعقیبمون کنن .

 

 تم تا به داخلی سرگرد احسان امیری وصل کنن.شماره کالنتری رو گرفتم و خواس
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 وقتی وصل شد بدون اینکه بزارم حرفی بزنه گفتم حداقل می گفتین اینقدر تابلو تعقیب نکنن و سریع قطع

  

 کردم...

 

 *  سرگرد احسان امیری *

 

 ردم ، کآفتاب از در بیرون رفت ، روی صندلی نشستم و به اتفاقی که چند دقیقه پیش افتاده بود فکر 

 

 چه دختر جسور و جالبی بود ، ولی هنوز نمی دونم چطور اون حرف رو بهش زدم ...

 

 نمی دونم چرا شکم نسبت بهشون کامال از بین رفته بود !

 

 از جام بلند شدم و به سمت قهوه ساز تو اتاق رفتم که یکهو در باز شد .

 

 اوقات خیلی رو اعصاب می رفت ! حیف که مثل باز مثل همیشه ایمان بدون اجازه پرید تو اتاقم ؛ بعضی 

 

 داداشم می مونه وگرنه یه حال اساسی بهش می دادم !

 

 اومد تو اتاق و خواست شروع کنه به پر حرفی  که تلفن روی میزم به صدا در اومد ، خواستم برم تلفن

 

 رو بردارم که ایمان با دو به سمت تلفن رفت و اون رو برداشت ...

 

 ثانیه تلفن بدون هیچ حرفی تلفن رو قطع کرد ! بعد از چند

 

 اومدم بپرسم کی بود که با چشم هایی که تعجب ازش می بارید گفت : پسر این دیگه کی بود ؟! 

 

 دلم می خواست برم بزنم تو سرش آخه وقتی تلفن رو برنداشتم از کجا بفهمم کی بوده ...

 

 احسان چه دختر باحالی بود ! پشت میز روی صندلیم لم داد و با هیجان گفت وای

 

 و بعد قیافه جدی گرفت و صداش رو شبیه دخترا کرد و گفت 

 

 حداقل می گفتین انقدر تابلو تعقیب نکنن!

 

 احسان این دختر کی بود از کجا فهمیده بود فرستادی تعقیبش کنن ؟!

 

 و و وم بود خیلي باهوشمعل تنها کسی که به ذهنم رسید آفتاب محتشم بود که سپرده بودم تعقیبش کنن،

 

 زیرکه ...!
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 * سایه *

 

 رو عوض کردم و شروع به کار  باالخره رسیدیم ، وارد عمارت شدم و به سمت اتاقم رفتم ، لباس هام

 

 .کردم

 

 یکم کار های شرکت رو انجام دادم یکم هم به کار های دیگم رسیدم و بعد از خوردن شام خوابیدم .

 

 دم ، زیاد حالم خوب نبود ؛ دلم هوای آزاد می خواست . لباس ورزشی پوشیدمصبح زود از خواب بیدار ش

 

 و به سمت باغ رفتم تا از اونجا به سالن ورزشی برم ، که حضور کسی رو پشت سرم حس کردم و بعد 

 

 صدای یکی از بادیگارد هارو شنیدم که گفت ، خانم یک آقا اومدن و می خوان شما رو ببینن!

 

 اطالعاتش رو بهم بده ... بهش گفتم سریع

 

 تبلت رو جلوم گرفت ، با دیدن عکس سریع شناختمش ، اومد حرفی بزنه که گفتم بزارید بیاد داخل اما خیلی 

 

 مراقب باشید . به هر حال اون یک پلیس بود !

 

 درک نمی کردم چرا سرگرد احسان امیری بیاید بیاد اینجا ! اونم بعد از گذشت فقط یک روز ...

 

 د قدم جلو تر رفتم و روی صندلی هایی که تو باغ بود نشستم . سرگرد وارد باغ شد و بچه ها داشتن چن

 

 راهنماییش می کردن که بیاد این سمت ...

 

 که تازه یادم افتاد گریم نکردم با اخرین سرعت رفتم لباس هام رو عوض کردم و گریمم رو انجام دادم . 

 

 رو به روی احسان نشستم ، حتی به خودش زحمت نداد به رسم ادب از اومدم تو باغ و رفتم روی صندلی

 

 جاش بلند شه !

 

 من اومدم این جا شما رو ببینم .

 

 شانس آوردم خودم می تونم گریمم رو انجام بدم وگرنه االن با قیافه خودم جلوش نشسته بودن ! 

 

 بودم .انقدر سریع کار هام رو انجام داده بودم که به نفس نفس افتاده 

 

 از این گریم مسخره حالم بهم می خوره و منم با بی دقتی نزدیک بود همون طور برم جلوش  .
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 سعی کردم صدام رو مثل همون موقعی بکنم که تو کالنتری باهاش حرف می زدم . 

 

 _ سالم صبحتون بخیر سرگرد ؛ چه چیزی شما رو صبح به این زودی به این جا کشونده ؟

 

 حرف زدم ..چه لفظ قلم هم 

 

 سالمی کرد و لبخند زد و گفت :

 

 _ تو من رو به این جا کشوندی !

 

 با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد ...

 

 _ برای خودم هم خیلی عجیبه که اومدم اینجا و این حرف ها رو بهت می زنم ، نمی دونم از دیروز چم شده

 

 ولی ، احساس می کنم که نمی تونم یک لحظه نبینمت ..!

 

 صداش می لرزید و مدام دست هاش رو تکون می داد . فقط داشتم با تعجب نگاهش می کردم که سپهر

 

 اومد تو باغ ، وقتی من رو دید اومد جلو و گفت : سالم آفتاب صبح به خیر ، آقا رو معرفی نمی کنی ؟

 

 می دونست که با این گریم باید آفتاب صدام کنه . با لبخند رو به بهش گفتم :

 

 الم سپهر ایشون سرگرد احسان امیری هستن که هنوز نمی دونم برای چی اینجان !س

 

 سپهر سری تکون داد و گفت : باشه تنهاتون می زارم .

 

 وقتی رفت احسان گفت : من که گفتم برای چی این جام ، چرا بهش نگفتی ؟

 

 منم خیلی ریلکس گفتم : خب هنوز نمی دونم چرا اینجایی !

 

 گفت : خب دارم درخواست دوستی می دم دیگه ...!بلند خدید و 

 

 دلم می خواست بگم نه من از پلیس متنفرم ، از کسی که خودش زندگی خوبی  داره و به دنبال خالفکارهایی 

 

 می افته که برای کارشون زحمت کشیدن یا شاید هدف واقعی داشته باشن متنفرم !

 

 رم ولی ، سکوت کردم و سعی کردم شعله های خشم تودلم می خواست بلند داد بزنم و بگم ازت متنف

 

 هام پدیدار نشه! چشم
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 داشت با لبخند حال بهم زنی نگاهم می کرد . نمی دونم چرا یهو انقدر نظرم نسبت بهش عوض شد ، اما

 

 باید کنار می اومدم ، باالخره اون مسئول پرونده ی باندی بود که رییسش من بودم .

 

 ودم رو خوشحال نشون بدم . همون طور نگاهم می کرد که گفتم: من باید فکر کنم . خیلی سعی کردم تا خ

 

 بدون اینکه بزاره حرف دیگه ای بزنم گفت : باشه فقط تا فردا وقت داری !

 

 خواستم اعتراض کنم ، که با خنده گفت : اعتراض وارد نیست !

 

 چرا فکر می کرد خیلی بامزه !؟

 

 سره کی بود ؟یکم که گذشت گفت :  اون پ

 

 _ اون پسر خالم بود .

 

 چه پرو بود !

 

 جوابش رو ندادم و مدتی به سکوت گذشت . نمی دونم چرا نمی رفت .

 

 دوباره صدای نحسش رو شنیدم که گفت : می تونم با مادر و پدرت هم مالقات داشته باشم ؟

 

 بدون هیچ حسی گفتم : اون ها مردن !

 

 ولی از درون حالم خراب بود .

 

 متاَثر گفت : ببخشید نمی خواستم ناراحتت کنم .

 

 خیلی خونسرد گفتم : ناراحت نشدم .

 

 یعنی اگه واقعا بفهمم که مردن ناراحت نمی شم !؟

 

 یه چیزی تو قلبم می گفت چرا می شی .

 

 داشتم تو دریای افکارم غرق می شدم که گفت : پس اینجا تنها زندگی می کنی یا با کسی ؟

 

 ه اش رو نداشتم به خاطر همین گفتم :من کار دارم بعداً صحبت کنیم .اصالً حوصل

 

 ناراحت گفت : باشه اما دلم نمی خواد برم ولی هم تو کار داری هم من پس تا فردا فعالً.
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 سری تکون دادم و حتی از جام هم بلند نشدم .

 

 بعد از رفتنش فکر کردم به پیشنهادش .

 

 ه و این نقشه هستش اما باید احتمال می دادم که شاید نقشه هم نباشه ، با خودم گفتم شاید بهم شک کرد

 

 پس حتما پیشنهادش رو قبول می کنم  فقط به خاطر کارم ...

 

 ومد و باز هم در مورد نقشه عمارتی که می خواست حرف بقیه روزم رو تو شرکت گذروندم . سامیار هم ا

 

 می کنه تا بریم زمین رو ببینم . زدیم . گفت که حداقل تا سه روز دیگه خبرم

 

 یه جوری شده بود و یه جوری نگاهم می کرد ! نمی دونم شاید من این طور فکر می کردم .

 

 روز بعد احسان زنگ زد و من پیشنهادش رو قبول کردم . وقتی جوابم رو شنید اومد و من رو به یک 

 

 رستوران برد . 

 

 ا خب در حد توانش جای خوبی بود . بعد از خوردن ناهار مندرسته جای شیک و گرون قیمتی نبود ، ام

 

 رو به عمارت رسوند . خودش هم تو راه با ناراحتی گفت : می دونم مثل تو ثروتمند نیستم و نتونستم تو 

 

 رو یه جای خوب ببرم پس معذرت می خوام .

 

 در جوابش سعی کردم لبخند بزنم و گفتم : نه عالی بود . 

 

 وغ گفتم .هر چند که در

 

 لحظه به لحظه که با اون می گذروندم از روی اجبار بود . نمی دونم سپهر چرا از اینکه پیشنهاد احسان 

 

 رو قبول کردم ناراحت بود . با اینکه شاید به نفعمون باشه ...

 

  ا قبولباالخره بعد از سه روز سامیار زنگ زد . می خواست بیاد دم شرکت دنبالم که گفتم خودم میام ، ام

 

 نکرد . 

 

 دیگه از این گریم مسخره خسته شده بودم . حاضر بودم که سامیار زنگ زد و گفت دم شرکت منتظرمه .

 

 گوشیم رو از روی میز برداشتم ، نمی دونم چرا دلشوره داشتم . دم شرکت رسیدم و سوار پرادو مشکی
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 دی زدم و سالم کردم .رنگش شدم . لبخندی زد و سالمی کرد که من هم در جوابش لبخن 

 

 زمینی که داشت یه جاهایی خارج از شهر و نزدیک یه جنگل بود . تو ماشین فقط سکوت برقرار بود . 

 

 دلشوره ام هنوز برطرف نشده بود ، به عالوه احساس خاصی داشتم که درک نمی کردم .

 

 هنوز نرسیده بودیم که سامیار ماشین رو یک گوشه خلوت پارک کرد . 

 

 تعجب نگاهش کردم که دیدم مستقیم نگاهم می کنه .با 

 

 نگاهش یه جور خاص بود که درک نمی کردم !

 

 ماشین رو خاموش کرد . بی مقدمه گفت : ....

 

 گفت : فکر می کنی نمی دونم تو سایه ای ! همون سایه که همش سختی کشیده !

 

 گی ... ... شما .. اشتباه .. می کنید .. به ِمن ِمن افتاده بودم . داری .... داری ... چی ... می ...

 

 پوزخند صدا دارش تو سکوت ماشین پیچید و گفت : بهتره دروغ نگی . 

 

 راهی نداشتم ، باید قبول می کردم که لو رفتم . هیچی برای گفتن نداشتم . 

 

 با خنده گفت : خطر پلیس ها برطرف شد ؟!

 

 از این موضوع هم با خبر باشه!  با تعجب دو چندان نگاهش کردم . فکر نمی کردم

 

 با صدای بلند زد زیر خنده ، نگاهم کرد و گفت : وای سایه قیافه متعجبت خیلی باحاله ، هرچند که قیافه 

 

 اصلی خودت نیست . 

 

 نمی دونم چرا یه لحظه فکر کردم خندش قشنگ ترین خنده دنیا ! 

 

 دن : وقتی دید هیچ حرفی نمی زنم خودش شروع کرد به حرف ز

 

 _ اون روز که برای اولین بار اومده بودم شرکت برای کار نقشه کشی ، فقط می دونستم پا تو یه شرکت 

 

 گذاشتم که همه از عالی بود و کار هاش تو چند سال اخیر حرف اولو می زدن . 

 

 ت دت رفهمه چی داشت خوب پیش می رفت که تلفنت به صدا در اومد .خیلی عجله داشتی و رفتی ، ولی یا
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 گوشیت رو ببری . من فهمیدم بعد از خوندن یه اس ام اس بهم ریختی . یه نگاه به دو و بر انداختم ، 

 

 دوربینی ندیدم پس ، گوشیت رو نگاه کردم اون اس ام اس رو دیدم . اس ام اسی که گفته بود سایه پلیس 

 

 ها دارن میان ! 

 

 با مدیریت آفتاب محتشم ، به عالوه موضوع پلیس ها شک تعجب کردم آخه من رو تابلو شرکت دیده بودم 

 

 برانگیز بود که تو به خاطرش اون طور عجله داشتی که سریع از شرکت بیرون رفتی .

 

 خالصه فکرم خیلی درگیر شد . چند بار تعقیبت کردم ، باالخره یک بار بدون گریم از عمارتت بیرون اومدی 

 

 که های پازل با هم جور در می اومدن و همین طور شرکتی که چند سالو من قیافه واقعیت رو دیدم . تی

 

 پیش با مدیریت سایه قیاسی جایزه برای بهترین نقشه ها رو گرفته بود .

 

 تازه من  بهترین رقصی تو زندگیم رو انجام دادم رو یادم  نمی ره . ته اون نگاهی که لنز گذاشتی من 

 

 می دونم خودتی ، الزم نیست واقعیت رو از من پنهون کنی . چشم های سایه رو می بینم ! سایه 

 

 تعجب کرده بودم ، خیلی زیاد ! نمی تونستم عکس و العملی نشون بدم . کارش رو دقیق انجام داده بود .

 

 چند دقیقه به سکوت گذشت .

 

 خودم مرور کردم. به سامیار نگاه کردم با یه لبخند دلنشین داشت نگاهم می کرد . دوباره حرف هاش رو با

 

 نمی دونم چرا یه لحظه احساس خطر کردم ! یاد چند سال پیش افتادم . صداش تو مغزم پیچید افتخار یه 

 

 دور رقص رو می دید . هنوز رقصمون رو یادمه ... چه قدر خوب بود اون موقع ها که فکر می کردم 

 

 خوشبختم ! 

 

 اید آرامش داشته باشم ...!؟هیچ حرفی نمی زدم با خودم فکر کردم چرا من نب

 

 داشتم از همون اول زندگیم رو مرور می کردم . از همون موقع که فکر می کردم مادر و پدرم عاشقمن و 

 

 من یه بچه ناز پرورده بودم . 

 

 حاال بعد از کلی دردسر کارم به جایی رسیده بود که شده بودم رییس بزرگترین باند خالف !
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 م چرا یه زندگی عادی مثل همه ندارم . از همون زندگی های بی دغدغه . من حتی بعضی اوقات فکر می کن

 

 حاضر بودم فرد ثروتمندی نباشم و تو طبقه متوسط جامعه یه زندگی معمولی داشته باشم .

 

 هنوز داشتم فکر می کردم که سامیار گفت : مگه چی گفتم که انقدر فکرت مشغول شد !؟

 

 ایی می خواست تا بتونم با خودم کنار بیام ، برگشتم و به سامیار نگاه کردم . می سرم پایین بود . دلم تنه

 

 خواستم بگم من رو برگردونه شرکت ، که نگاهم از آیینه به عقب افتاد .

 

 چشم هام خیلی تیز بود و تونستم ماشین احسان رو ببینم ! خودش هم داخل ماشین بود ! 

 

اه دیدم . ولی وقتی پالک ماشین رو دیدم فهمیدم ماشین برای احسانه یه لحظه شک کردم و فکر کردم اشتب

... 

 

 سامیار هنوز نگاهم می کرد . لبخند شیطونی زدم و گفتم : خطر پلیس ها برطرف نشده ، پس طبیعی رفتار 

 

 کن !

 

 خودم از شیطنت صدام تعجب کردم و خندم گرفت . مگه چه اشکالی داشت منم شاد می بودم .!؟

 

 ار هم آروم خندید و سرش رو تکون داد . فکرم بیش تر از قبل مشغول شد ، چرا احسان باید بیاد سامی

 

 دنبالم !؟ 

 

 بعد از چند دقیقه رسیدیم . زمین رو با دقت نگاه کردم ، عالی می شد .

 

 لبخندی از سر رضایت زدم ، قطعا یکی از بهترین کار هام می شد . 

 

 شد و به سمت ماشین راه افتادم . سامیار هم پشت سرم می اومد . دیگه خبری  بعد از چند دقیقه کارم تموم

 

 از ماشین احسان نبود . 

 

 حدود یک ساعت بعد سامیار ماشین رو جلوی یک رستوران نگه داشت و گفت پیاده شم . 

 

در و پدرم تا اسم رستوران رو دیدم یاد چند سال پیش افتادم . همون موقع هایی که فکر می کردم با ما

 اومدم خوش بگذرونم ...!

 

 همیشه جمعه شب ها برای خوردن شام به اینجا می اومدیم . 
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 غذایی هم که سفارش می دادیم کباب برگ مخصوص بود . می خواستم به سامیار بگم بریم جای دیگه اما 

 

 پشیمون شدم .

 

 بزرگی بود . وارد رستوران شدیم ، یه جای دنج انتخاب کردم و نشستیم . رستوران

 

 تزیینات جوری بود که آدم یاد کاخ های سلطنتی می افتاد . هر وقت به اینجا می اومدیم من به جای غذا 

 

 خوردن اطراف رو نگاه می کردم.

 

 بازم مثل همیشه به اطراف خیره شده بودم . که سامیار گفت : جای بی نظریه ...

 

 رو به سمتم گرفت . سری تکون دادم که گفت : چی می خوری ؟ و منو 

 

 بدون نگاه کردن گفتم : جوجه کباب ...

 

 یکم سکوت کرد ولی بعد گفت : کباب برگ های اینجا مهشره یه بار امتحان کن . 

 

 نگاهم رو از اطراف گرفتم و رو به سامیار با صدای سردی گفتم : من بهتر از هر کس دیگه ای این جا رو 

 

 ش بهتره ، من این جا خاطره دارم ! می شناسم و می دونم که کدوم غذا

 

 سامیار با تعجب نگاهم کرد . چیزی نگفت . 

 

 گارسون رو صدا کرد و سفارش دو پرس جوجه کباب با مخلفات داد . بعد از خوردن یه ناهار خوب بعد از 

 

 مدت ها به عمارت برگشتم .

 

 ش حرف بزنیم ...سامیار هم رفت و گفت تو یه موقعیت دیگه در مورد نقشه کشی عمارت

 

 روز ها می گذشت . رفتار سپهر باهام کامالً عوض شده بود . درکش نمی کردم ، بعضی اوقات خیلی 

 

 مهربون می شد و حرف های محبت آمیز بهم می زد ! اما تا می فهمید با احسان یا سامیار بیرون بودم 

 

 ازش می ترسیدم ! سریع شروع به تیکه انداختن می کرد . یا جوری اخم می کرد که 

 

 خودم هم زیاد حال خوبی نداشتم . خسته بودم ، خسته از همه چیز ! 

 

 با احسان هم فقط چندبار بیرون رفتم و اصال در مورد روزی که با سامیار بودم وتعقیبم کرد چیزی نگفت.
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 . همه چیز خوب بود . نصف کار های سامیار انجام شده بود . کار های باندم هم عالی بود 

 

 هنوز کسی من رو نمی شناخت ، دلم می خواست تو یه موقع مناسب خودم رو به همه نشون بدم .

 

 تصمیم گرفته بودم امروز رو استراحت کنم و هیچ کاری انجام ندم.

 

 سپهر هم تازه دیشب از ماموریت اومده بود و امروز خونه می موند . 

 

 که می رفتم دانشگاه ، با بچه ها جمع می شدیم و  دلم یکم گردش می خواست ، یاد روز هایی افتادم

 

 می رفتیم گردش ! حتی مسافرت هم می رفتیم ، همیشه هم می رفتیم شمال ویالی ما . 

 

 خیلی از پسر ها به خاطر پولم دنبالم بودن و این باعث می شد خیلی از دختر ها باهام لج باشن ، اما باز 

 

 هم خوش بودم . 

 

 ها لبخند روی لبم اومد . حاضر بودم تمام زندگیم رو بدم و اون لبخند های از ته دلم رو با یاد اون موقع 

 

 دوباره داشته باشم .

 

 دوست داشتم برم بیرون اما خب کسی نبود تا باهاش برم ، احسان هم که نمی خوام حتی برای یک ثانیه 

 

 ببینم . چاره ای نداشتم جز اینکه تنهایی برم تفریح ...

 

 گرفت از تنهاییم ، رفتم تو اتاقم و حاضر شدم . باید گریم می کردم اما اصال حوصله نداشتم . ولی به دلم 

 

 هر حال احتیاط شرط عقله ...

 

 می خواستم از پله ها برم پایین که در اتاق سپهر باز شد و اومد بیرون . وقتی دید لباس پوشیدم برای 

 

 خم کرد و گفت : تو که دیشب گفتی می خوای خونه بمونی ، حاال بیرون رفتن با تعجب نگاهم کرد ، بعد ا

 

 نکنه می خوای با آقا پلیسه بری بیرون .

 

 با صدایی که غم توش موج می زد گفتم : خودم تنهایی دارم می رم گردش .

 

 حتی خودم هم دلم به حال صدای مظلومم سوخت . 

 

 ی من هستم چرا تنها بری ؟ یه لحظه وایسا االن اخم از روی صورتش کنار رفت و مهربون گفت : تا وقت
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 میام با هم بریم .

 

 چیزی نگفتم و رفتم پایین منتظر سپهر . بعد از چند دقیقه آماده بیرون اومد ، یه نگاه به لباس هاش کردم، 

 

 خوش تیپ بود . یه پیرهن سفید با شلوار مشکی پوشیده بود . باهام ست کرده بود ! 

 

 ازه متوجه شدم زل زدم بهش ، به چشم هاش نگاه کردم که دیدم اون هم مستقیم داره نگاهم لبخند زدم و ت

 

 می کنه .

 

 از جام بلند شدم ، اون هم به خودش اومد و با هم به طرف در رفتیم .

 

 به راننده سپرده بودم ماشین رو بیاره ، به راننده  گفتم دیگه نیازی نیست بیاد . می خواستم من و سپهر 

 

 خودمون دو تایی باشیم . 

 

 سپهر پشت رل نشت و از عمارت بیرون رفتیم . یه آهنگ شاد گذاشت و گفت : حاال کجا بریم ؟ 

 

 یکم فکر کردم اما ذهنم به جایی نرسید . فکر من پر بود از کار و انتقام !

 

 بی خیال به سپهر گفتم : نمی دونم هر جا دوست داری برو . 

 

 حتی یک لحظه هم نمی تونسم از دست افکار مزاحم راحت باشم .چشم هام رو بستم ، 

 

 نمی دونم چه قدر گذشته بود که صدای سپهر رو شنیدم گفت : پیاده شو رسیدیم .

 

 چشم هام رو باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم ...

 

 پرایز باحال بودم.قم ! من منتظر یه سووخندم گرفت من رو آورده بود رستوران خودم ، حسابی خورد تو ذ

 

از ماشین پیاده شدم و نگاهی به سپهر انداختم جوری خصمانه نگاهش کردم که خودش فهمید موضوع از 

 چه قراره .

 

واال خب یعنی چی کلی جا بود که می تونست من رو ببره لبخند زد و گفت : اون جوری نگام نکن حاال یه 

 اومدیم بیرون ، بعد از ناهار می برمت یه جای خوب ...ناهار بخوریم ، بدون اینکه صبحونه هم بخوریم 

 

  ٢دیگه چیزی نگفتم و داخل رستوران شدیم . رستوران سایه شعبه 

 

 خیلی جای خوبی بود خودم خیلی دوست داشتم.

 خیلی شلوغ بود اما به سفارش سپهر همیشه یک میز خالی بود ... 
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ونستن سپهر معاون رییس اصلیه و من باز هم از هیچ کس رییس اصلی رو نمی شناخت و همه فقط می د

 دید همه پنهان بودم !

 

به جز رستوران کافی شاپ ، هتل ، پاساژ و فست فودی هم داشتم که همه به اسم سایه بود . همه این ها 

هم خیلی معروف بودن و به خاطر همین چند تا شعبه هم براش زدم . حساب و کتاب تمام این کار ها به 

 یل هام بود که خبری از کارهای خالفم نداشتن ! من خودم رو درگیر کار های کوچیک نمی کردم .عهده وک

 

اومدن تا سفارش ها رو بگیرن . کسی که مدیریت اینجا به عهده اش بود اومد سر میزمون ، چه قدر هم 

 چاپلوسی کرد . کاری که ازش متنفرم !

 

 م . از بیرون به رستوران نگاه کردم ، خیلی باشکوه بود. غذامون رو که خوردیم از رستوران بیرون اومدی

 

 سوار ماشین شدم ، مشتاق بودم ببینم سپهر می خواد کجا بره ! 

 

حدود نیم ساعت بود که تو راه بودیم ، اصال حس خوبی نسبت به راهی که داشت می رفت نداشتم و هر 

 چی بیش تر می گذشت این حس بیش تر می شد !

 

 طاقت بیارم و به سپهر گفتم : داری کجا می ری ؟! دیگه نتونستم

 

 خیلی جدی گفت : خودت به زودی می فهمی !

 

 خیلی حرصم گرفته بود ، نزدیک بود اشکم در بیاد !

 

 تقریبا داشتم حدس می زدم داره من رو کجا می بره . من از این راه ها ، خیابون ها ، کوچه ها متنفر بودم! 

 

 ری می دادم که سپهر نمی خواد من رو اونجایی ببره که ازش متنفرم .ولی باز به خودم دلدا

 

ده دقیقه دیگه رو هم به زور تحمل کردم ، تا اینکه رسیدیم . درست حدس زده بودم ، من رو آورده بود 

 جایی که زندانم بود ، قتلگاهم بود !

 

 ما سپهر قفل مرکزی رو زد .خواستم در ماشین رو باز کنم و فرار کنم ، نمی تونستم نفس بکشم ! ا

 

 خیلی خودم رو کنترل کردم ولی نتونستم و زدم زیر گریه ، نمی خواستم اونجا باشم . اشک می ریختم و با 

 

 چشم هام به سپهر التماس می کردم .

 

 سپهر ناراحت نگاهم کرد و واقعیت رو تو گوشم فریاد زد :

 

 _ تا کی می خوای فرار کنی ؟ خسته نشدی؟ 
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 می گفت من همیشه در حال فرار بودم و فقط خودم رو گول می زدم . نگاهی به در عمارت انداختم،  راست

 

 نادیا و بهروز ) دیوید ( دست در دست هم از در عمارت بیرون اومدن .

 

 خون جلوی چشم هام رو گرفت ، حس انتقام و نفرتم چند برابر شد . لبخند روی لب هاشون دیوونم 

 

 ها خوشحال بودن و من تو غم و غصه غرق بودم . . . می کرد ، اون 

 

 سپهر راست می گفت فرار بسه . کاری می کنم اون ها از من فرار کنن .

 

 یکم که آرومتر شدم رو به سپهر گفتم : برای چی من رو آوردی اینجا ؟

 

 _ می خواستم خبر دست اول بهت بدم !

 

 خندید و گفت : نادیا حاملهِ کنجکاو شدم ، 

 

 ا تعجب داد زدم چییی؟!ب

 

 اون االن وقت مامان بزرگ شدنشه .

 

 یهو زدم زیر خنده پیر های خرفت !

 

 سپهر لبخند شیطانی زد و گفت : می خوای کاری کنم بچش قبل از به دنیا اومدن بمیره ؟!

 

 یکم فکر کردم ، ممکن بود اگه زنده بمونه بعدا الزم بشه ! به سپهر گفتم : الزم نیست . 

 

د از چند دقیقه از عمارت دور شدیم . از سپهر ممنون بودم که یادآوری کرده بود برای چی تو این بع

 موقعیت هستم ، بهم یادآوری کرد اهدافم رو . . .

 

 چشم هام رو بسته بودم . می خواستم همه کار ها به زودی تموم بشه . داشتم تو ذهنم نقشه می کشیدم ...

 

 : سایه چشم هات رو باز کن .  سپهر با صدای خوشحالی گفت

 

چشم هام رو باز کردم ، از دیدن منظره رو به روم شگفت زده شدم ! جای فوق العاده رویایی و زیبایی بود 

. . . 

 

انگار تیکه ای از بهشت بود. با چشم هایی که می دونستم داره برق می زنه به سپهر گفتم : اینجا خیلی 

 ..قشنگه، خیلی .
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شده بود ، دستم رو جلوی صورتش تکون دادم . دستم رو آروم تو دست هاش گرفت ،  محو چشم هام

 شروع کرد به نوازش کردن دست هام !

 

 با تعجب صداش زدم : سپهر حالت خوبه ؟!

 

 خمار لب زد : تا وقتی با تو باشم حالم همیشه خوبه !

 

 از تعجب دهنم باز مونده بود . سپهر دیوونه شده بود ! 

 

 ی دستم رو بوسید . تا به حال تو زندگیم انقدر تعجب نکرده بودم !آروم رو

 

 یهو با کاری که کرد از شک در اومدم و . . .

 

لب هام داغ شد ! بدنم از عصبانیت ُگر گرفت ، نمی تونستم عکس العملی نشون بدم . سپهر همین طور 

 داشت لب هام رو می بوسید . 

 

ک از چشم هام چکید. حس بدی داشتم ، یعنی دختری شده بودم اصال حس خاصی نداشتم . یک قطره اش

 که هر کس هر طور خواست به راحتی به دستم بیاره !

 

 به زور خودم رو از سپهر جدا کردم . نتونستم خودم رو کنترل کنم و یکی زدم تو گوشش .

 

 شیمونی فایده نداشت . انگار تازه به خودش اومد که سریع ازم فاصله گرفت . پشیمون نگاهم کرد ، اما پ

 

 سریع در ماشین رو باز کردم . اصال نمی دونستم کجا هستم ، دیگه دلم نمی خواست سپهر رو ببینم .

 

 به هر سختی بود خودم رو به عمارت رسوندم.خیلی وقت بود از زندگی خسته شده بودم .

 

 ار ها راحت بشم .دیگه نمی دونستم باید چی کار کنم . می خواستم هر چه زودتر از این ک

 

رفتم تو اتاقم و رو صندلی نشستم . نمی دونستم برای اولین قدم باید چی کار کنم . ذهنم پر بود از فکر های 

 مختلف . . .

 

 می خواستم یکم بخوابم اما نمی تونستم .

 

 نمی دونستم چی کار کنم تا ذهنم خالی بشه .

 

 در اومد.بازم تو افکارم غرق شده بودم که گوشیم به صدا 

 

 بدون نگاه کردن به اسم تلفن رو برداشتم . صدای سامیار تو گوشم پیچید که با خوش حالی سالم کرد .
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 بی حوصله جواب سالمش رو دادم .لحن شاد صداش عوض شد و گفت :

 _ سایه حالت خوبه؟!

 

 بی حوصله و عصبانی بودم . 

 _ آره خوبم کارت رو بگو !

 

 دیگه می گم ، مشخصه حالت زیاد خوب نیست . ناراحت گفت : برای یه وقت

 

 عصبلنی داد زدم :

 _می گم حالم خوبه ...

 

 _ باشه ، باشه آروم باش 

 

 فهمیدم تند رفتم پشیمون گفتم : معذرت می خوام .

 

 سامیار با لحن دلجویانه ای گفت : اشکال نداره، مشکلی که پیش نیومده ؟!

 

 _ نه مشکلی نیست .

 

 روی آسودگی کشید رو از پشت تلفن شنیدم . نفس عمیقی که از

 

 _ حاال که مشکلی نیست می خواستم بگم بیا با هم بریم بیرون .

 

بدون فکر پیشنهادش رو قبول کردم . واقعا به این بیرون رفتن احتیاج داشتم . خوش حال گفت : تا یک 

 ساعت دیگه حاضر باش . 

 

 ر شدم . . .تلفن رو قطع کردم و رفتم حموم و بعد هم حاض

 

 از یک ساعت هم کمتر شد که سامیار اومد دنبالم ،  دلیل اینکه بریم بیرون رو نمی دونستم .

 

دم عمارت منتظرم بود . سوار ماشین شدم ، حسابی به خودش رسیده بود . از فکرم خندم گرفته که سامیار 

 گفت:

 ه خنده باز شده؟_ پشت تلفن که با من دعوا داشتی ، حاال چی شد لب  خوشگلتون ب

 

از تعریفش یه حس خوب بهم دست داد . تو دلم گفتم وقتی همراه تو هستم خندونم ، حتی خودم هم از 

 اعترافم تعجب کردم ، دلم یه چیز گفت اما زبونم گفت : هیچی همین جوری خندیدم .

 

 سامیار نگاهم کرد ، انگار ته نگاهش یه احساس خاص موج می زد .
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نگاهم می کرد . با تعجب گفتم نمی خوای راه بیوفتی ؟! سرفه ای کرد که کامال مصنوعی همین طور داشت 

 بود و بعد گفت : خب کجا بریم ؟ 

 

 سری تکون دادم و گفتم : نمی دونم شما میزبانی، شما گفتی بریم بیرون . 

 

 لبخندی زد و با شیطنت گفت : با هیجان موافقی؟ 

 

 تم رو بهم زدم و سرم رو تکون دادم . مثل بچه ها که ذوق زده می شن دس

 

 دستش رو آورد و لپم رو کشید و با خنده گفت : چند سالته عمویی ؟

 

چیزی نگفتم و زدم زیر خنده . با برخورد دستش با صورتم یه حس خاص زیر پوستم دوید . سامیار با 

 خنده ماشین رو روشن کرد و راه افتاد . 

 

افتاد که چند متر جلو تر بود . حس بدی داشتم ، ولی نمی خواستم این لحظه آخر نگاهم به ماشین سپهر 

 روز خوب رو خراب کنم .

 

 بعد از حدود یک ساعت رسیدیم . . .

 

با دیدن جایی که من رو آورده بود ، خیلی خوشحال شدم . من عاشق اسب سواری بودم و خودم هم یک 

هر وقت دلم براش تنگ می شد می رفتم و می  اسب سفید داشتم ، که داده بودم ازش نگهداری کنن و

 دیدمش .

 

 سامیار از ماشین پیاده شد . تا خواستم در رو باز کنم سامیار سریع اومد در سمت من رو باز کرد .

 

 دیدن این محبت های کوچیک از طرف سامیار خیلی خوشحالم می کرد .  

 

 سمت اصلی هیجان مونده .فکر کنم سامیار هم فهمید خیلی خوشحالم که گفت : تازه ق

 

خوشحالیم چند برابر شد . حس خیلی خوبی داشتم و لبخند هام از ته دل بود که تو چند سال اخیر ازش 

 محروم بودم .

 

 سعی کردم افکار همیشه مزاحم رو از ذهنم دور کنم ، تا روزم خراب نشه .

 

 به سمت قسمتی که اسب ها بودن رفتیم.

ب سیاه رفت . خیلی قشنگ بود . شروع کرد به نوازش اسب ، منم رفتم سامیار سریع به سمت یه اس

 کنارش وایسادم . آروم دستم رو گرفت و خواست رو سر اسبش بزاره ، که مقاومت کردم .

 

من فقط از نوازش کردن اسب خودم نمی ترسیدم . سامیار نگاهم کرد ، انگار با چشم هاش  می گفت بهم 

 اعتماد کن . 
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راه دست خودش رو روی سر اسب کشید . نرم و لطیف بود و گرمی دست های سامیار حس دستم رو هم

 خوبی بهم می داد .

 

 دلم نمی خواست این لحظه های خوب تموم شه ، اما غافل از اینکه عمر این لحظات کمه . . . !

 

 سامیار لبخندی زد و گفت : اسب سواری بلدی ؟

 

 دیگه ای بلدم . پوزخندی زدم و گفتم : بهتر از هر کس

 

 خندید و گفت : با یه مسابقه موافقی ؟

 

 لبخند بزرگی رو لب هام نشست و گفتم : شدیداً موافقم . . .

 

داشتیم می رفتیم آماده شیم که رو به سامیار گفتم : ولی تو سوار اسب خودت می شی قبول نیست . منم 

 اسب خودمو می خوام !

 

 م قیافم خیلی بچه گونه شده بود !سامیار بلند زد زیر خنده . فکر کن

 

 نگاهم کرد . چشم هاش خمار شده بود . با صدای بمی گفت : باشه منم یه اسب دیگه سوار می شم .

 

قهوه ای بود ، دوستش داشتم اما نه به  بعد از چند دقیقه آماده روی اسب هامون نشسته بودیم . اسبم

 اندازه اسب خودم .

 

 نگاه می کردیم . تقریبا مطمئن بودم که می برم .با چشم های ریز شده بهم 

 

 با یک ، دو ، سه که گفتیم با سرعت راه افتادیم .

 

 خیلی سخت بود . یه بار من جلو می افتادم ، یه بار سامیار . . .

 

 من خیلی وقت بود اسب سواری نکرده بودم .

 

 اصال دلم نمی خواست از سامیار عقب بیوفتم .

 

 یوفتم ازش اما نمی تونستم .سعی کردم جلوتر ب

 

 خیلی سریع می رفت .

 

 داشتم حرص می خوردم . احساس آدم های بازنده رو داشتم .
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 .که . .  

 

فقط چند دقیقه تا تموم شدن مسابقمون مونده بود . اصال دلم نمی خواست بازنده باشم ، داشتم تمام تالشم 

گاهش کردم. االن بهش رسیده بودم ، ولی اون با رو می کردم که سرعت سامیار کمتر شد . با تعجب ن

 سرعت کم اسبش رو می روند !

 

 من سرعتم رو کم نکردم و بعد از چند دقیقه به خط پایان رسیدم ، اول شدم !

 

سامیار هم بعد از چند ثانیه رسید . سریع رفتم سمتش و گفتم : چرا کاری کردی که من ببرم و خودت 

 ببازی؟!

 

 :  لبخندی زد و گفت

 _ ولی من کاری نکردم تو خودت برنده شدی !

 

 _ آخه تو سرعتت رو کم کردی !

 

 _ اصال هم اینطور نیست !!

 

 _ باشه حاال که اصرار داری من برنده شدم، باید شام من رو مهمون کنی . 

 )هر چند خودم قبول نداشتم که برنده شدم .(

 

 زمون ._ با کمال میل ، حاال بریم قسمت اصلی تفریح امرو

 

 با هیجان دستش رو کشیدم و گفتم : آره بدو بریم .

 

سامیار با تعجب به دست هامون نگاه کرد ، که سریع دستش رو ِول کردم ؛ ولی دوباره دستم رو گرفت و 

 شروع کرد به راه رفتن ، من هم دنبالش راه افتادم .

 

! یه کوچه بزرگ ، سر باال ؛ سامیار همین چند دقیقه بود که داشتیم قدم می زدیم . جای خیلی معمولی بود 

 طور که رو به جلو حرکت می کرد گفت : چند دقیقه باید پیاده راه بریم .

 

سری تکون دادم و چیزی نگفتم . نفسم داشت بند می اومد . زمان از دستم در رفته بود و فقط با سرعت 

.دلم نمی خواست این ن باهاش لذت می بردمدنبال سامیار می رفتم . اونم به نفس نفس افتاده بود. از بود

 دقیقه ها بگذره ، می خواستم زمان وایسه و من تا ابد تو این لذت غرق بشم . . .

 

 بعد از چند دقیقه رسیدیم . . .

 

 اومده بودیم بام تهران ، تا به حال زیاد اومده بودم اما از راهی که سامیار من رو آورده بود نیومده بودم .
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ران زیر پام بود. احساس می کردم خوشحال ترین آدم روی زمینم ، با ذوق و شوق به اطراف نگاه تمام ته

 می کردم . خانواده های زیادی اونجا بودن . نفس عمیقی کشیدم ، هوا خیلی تمیز بود . 

 

 . آرامش وصف نشدنی داشتم ، لبخندی زدم و به سامیار نگاه کردم . اون هم داشت به من نگاه می کرد 

 

 با خنده از ته دل گفتم :

 _ سامیار تو بی نظیری !

 

 چشم هاش برق زد و گفت : 

 _ تو هم بی نظیری .

 

از این حرفش قند تو دلم آب شد . حدود دو ساعت بود که با هم قدم می زدیم . خیلی با هم حرف زدیم و از 

 حسابی خسته و گرسنه شده بودیم .زندگی هم تا حدودی با خبر شده بودیم ؛ البته من زیاد چیزی نگفتم . 

 

داشتیم به سمت رستوران می رفتیم . یکم سردم شده بود و لرزیدم که سامیار دستش رو دورم  انداخت ، 

 قشنگ تو بغلش بودم . تو بغلش آرامش خاصی داشتم . 

 

ی ره وارد رستوران شدیم . پشت یه میز چهار نفره نشستیم . بعد از دادن سفارش ها سامیار گفت م

دستشویی . داشتم به اطراف نگاه می کردم که گوشی سامیار که روی میز بود به صدا در اومد . اسم یه 

 دختر روی گوشیش افتاد .

 

 همین طور پشت سر هم داشت زنگ می خورد . . .

 

اسم سامینا عزیزم همراه عکس یه دختر رو گوشیش افتاده بود . داشتم حرص می خوردم ، می خواستم 

 رو بردارم و هر چی از دهنم در میاد به اون دختر بگم ! گوشی

 

زنگ گوشیش رو اعصابم بود ، تا باالخره قطع شد . چند ثانیه بعد اس ام اسی روی گوشیش افتاد که 

 همون دختر فرستاده بود ؛ سامیار جونم حتماً بهم زنگ بزن .

 

اومد ؛ فکر کنم از عصبانیت قرمز شده بودم داشتم از عصبانیت منفجر می شدم . بعد از چند دقیقه سامیار 

 که سامیار با تعجب پرسید: چیزی شده ؟!

 

عصبانی سرم رو به معنی نه تکون دادم .  بیخیال شونش رو باال انداخت و گوشیش رو از روی میز 

برداشت . با دیدن صفحه گوشی لبخند بزرگی رو لب هاش نشست و بعد از چند دقیقه دوباره گوشی رو 

 میز گذاشت . روی

 

 با کنجکاوی پرسیدم : چی دیدی که لبخند رو لبت نشست؟

 

 دوباره یه لبخند بزرگ روی لب هاش نشست و گفت : یکی که خیلی برام مهمه بهم زنگ زده بود .
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اخم غلیظی روی پیشونیم نشست . خودم هم این رفتار هامو درک نمی کردم ! بعد از چند دقیقه سفارش 

، دیگه اشتهام کور شده بود ، ولی سامیار داشت با خیال راحت غذاش رو می خورد. یه هامون رو آوردن 

 قاشق بیشتر نتونستم بخورم ! سامیار با تعجب به غذای دست نخورده ام نگاه کرد .

 

 تا اومد حرفی بزنه نگاهش به پشت سرم افتاد و چشم هاش برق زد ! 

 

یدم که داشت به سمت میز ما می اومد و اون هم با لبخند با تعجب به پشت سرم نگاه کردم . دختری رو د

 به سامیار نگاه می کرد ! با نگاه اولم فهمیدم سامینا هستش !

 

 دختر قشنگی بود اما به پای من نمی رسید !

 

 سامیار از جاش بلند شد ، منم به تبعیت از اون از جام بلند شدم . . .

 

تبعیت از اون از جام بلند شدم . سامیار و دختره خیلی صمیمی سامیار از روی صندلی بلند شد ، منم به 

همدیگه رو بغل کردن . سامیار با خوشحالی زیاد که از حرکاتش معلوم رود روبه دختره گفت : خیلی خوب 

 شد اومدی . ممنون که درخواستمو قبول کردی عزیزم .

 

 ولی من تو دلم گفتم چه بد شد اومدی .

 

م نشستن ولی من همونطور وایساده بودم. سامیار رو به من کرد و گفت : بشین سامیار و دختر کنار ه

 لطفا و بعد رو به دختر ادامه داد ؛ ایشون رییس همون شرکتی هستن که ازش تعریف می کردم .

 

 تو دلم قند آب شد که از من تعریف کرده !

 

 ا هستم .دختِر خنده با نمکی کرد و رو به من گفت : خوشبختم ، من هم سامین

 

 و بعد دستش رو با سمتم دراز کرد ؛ با اکراه بهش دست دادم و گفتم : من هم خوشبختم .

 

 ولی تو دلم گفتم اصالً هم از آشنایی باهات خوشبخت نیستم.

 

بی توجه به من داشتن با هم حرف می زدن ، خیلی لجم گرفته بود .  دلم می خواست پاشم برم اما با پرویی 

شستم و به حرف هاشون گوش دادم . حرف خاصی نمی زدن ، وقتی سامینا اومد غذا سفارش تمام باز هم ن

 نداد و چند قاشق از غذای سامیار خورد . 

 

 دلم می خواست بدونم این دختر دقیقا کیه !

 

 فکر کنم حرف هاشون تموم شد که باالخره یاد من افتادن .

 

 اخم گفت :بلند شدم و خواستم خداحافظی کنم که سامیار با 

 _ کجا می ری ؟
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 _ می رم خونم !

 

 _ الزم نیست خودم می رسونمت ، بشین !

 

از لحن دستوریش ناخداگاه نشستم . اون دختر داشت با تعحب به سامیار نگاه می کرد .دلم می خواست 

 چشم هاشو در بیارم . . . !

 

 کنه . . . حتی با اخم هم جذاب بود ! سامیار بلند شد و رفت تا غذاهارو حساب

 

داشتم به اطراف نگاه می کردم که سنگینی نگاهی رو احساس کردم . صورتم رو برگردوندم و نگاهم با 

 نگاه سامینا گره خورد .

 

 با لبخند به من نگاه می کرد ، اما من اخم کردم روم رو برگردوندم .

 

ریع دستش رو دور دست سامیار سامیار اومد و به ما گفت بلند شیم . تا اون دختِر از جاش بلند شد، س

 حلقه کرد .

 

سعی کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم .  از در رستوران بیرون رفتیم . داشتم جلو تر به سمت جایی که 

 سامیار ماشین رو پارک کرده بود می رفتم ، که سامیار گفت : بیاید بریم تله کابین سوار شیم .

 

ه رفتن کردم . اون دو تا همین طور داشتن خوش و بش می بدون مخالفت پشت سر سامیار شروع به را

 کردن . خیلی بدم می اومد یکی بهم بی محلی کنه . . .

 

داشتم به زور اون فضا رو تحمل می کردم . باالخره بعد از چند دقیقه رسیدیم . دلم یکم هیجان می خواست، 

 م و سوار یه کابین شدیم .بعد از چند دقیقه که تو صف بودیم باالخره نوبتمون شد . رفتی

 

اصال دلم نمی خواست سامینا رو حتی برای یک لحظه ببینم . نمی تونستم تحملش کنم و به زور اینجا رو 

 به روش نشستم !

 

 نمی دونم چرا حرف هاشون تمومی نداشت .

و در بعد یکم گردش و تفریح سامیار من رو به عمارت رسوند . خیلی سرد از سامینا خداحافظی کردم 

 عوض خیلی گرم با سامیار خداحافظی و تشکر کردم .

 

 در کل روز خوبی بود . اگه اومدن سامینا رو در نظر نگیرم عالی بود .

 

 وارد عمارت شدم و داشتم به سمت اتاقم می رفتم که . . .

 

لحظه  که چشمم به سپهر افتاد ، زل زده بود به من ؛ ازش متنفر شده بودم . دلم نمی خواست حتی یک

 ببینمش ! اما مجبور بودم تحملش کنم ، خب به هر حال کارش خوب بود . 
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باید تو یه فرصت مناسب یه تصمیم درست می گرفتم . بدون اینکه به سپهر محل بزارم به اتاق خوابم رفتم. 

د که ولباس هام رو عوض کردم و روی تختم نشستم . نگاهی به گوشیم انداختم ، سرگرد احسان پیام داده ب

 می خواد فردا من رو ببینه !

 

گوشی رو کنار گذاشتم و خواستم بخوابم که در اتاقم به صدا در اومد . با بیا تویی که گفتم در باز شد و 

 سپهر وارد اتاق شد . محل ندادم که شروع کرد به حرف زدن :

ه دارم چی کار می کنم ! _ سایه من می دونم اشتباه کردم ، لطفا من رو ببخش ، اصال نفهمیدم اون لحظ

 ازت می خوام اتفاقی که افتاد رو فراموش کنی .

 

باز هم داشت ادامه می داد و ِمن ِمن می کرد، اصال حوصله نداشتم به خاطر همین با صدای سردی گفتم : 

 می خوام تنها باشم .

 

 سپهر با سری پایین افتاده از اتاق بیرون رفت . اون از حدش گذشته بود من رئیسش بودم . 

 

سرم رو روی بالشت گذاشتم ، من به بازیچه شدن عادت کرده بودم .  خیلی خسته بودم ، به هر چیز که 

 فکر می کردم چیز خوشحال کننده ای پیدا نمی کردم .

 

 نمی کردم . داشتم در حسرت یه زندگی خوب و بی دغدغه می سوختم. به سامیار فکر کردم ، حسم رو درک 

 

 انقدر افکار مختلف تو سرم رژه می رفت که نمی تونستم رو یکیش تمرکز کنم . 

 

 سعی کردم ذهنم رو خالی کنم تا بتونم بخوابم اما فایده نداشت! امروز خیلی روز پر ماجرایی بود . . .

 

اید . شخوابم رو با یه تیشرت و شلوار عوض کردم و از اتاقم بیرون رفتم  از روی تختم بلند شدم ، لباس

 یکم هوای آزاد حالم رو خوب می کرد .

 

 نمی دونم چه قدر فکر کردم ، یا چه قدر قدم زدم که دیگه چشم هام می سوخت . یکم سردم شده بود .

 

باغ با چراغ ها که نور کمی داشتند نگهبان ها همه جا وایساده بودند . هوا خیلی تاریک بود و اطراف 

 روشن شده بود . 

 

 دیگه خسته شده بودم ، می خواستم برم بخوابم که احساس کردم یه چیزی با سرعت از پشتم رد شد ! 

 

با تعجب سریع به اطراف نگاه کردم ؛ کامال هوشیار شده بودم . به نگهبان ها نگاه کردم ، انگار اون ها 

 بودند . هم متوجه یه چیزی شده

 

سریع عالمت دادم ، همه شروع به گشتن کردند . خودم هم به یه سمت حرکت کردم ، با دقت اطراف رو 

 نگاه می کردم . 
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 اسلحه ام رو از زیر لباسم بیرون آوردم . 

 

چند دقیقه ای بود که همه مشغول گشتن بودند اما چیزی پیدا نکردند ! عصبی شده بودم ، حس خوب ی به 

 را نداشتم . این ماج

 

 به سمت ته باغ رفتم تا اینکه . . .

 

 تا اینکه بوی عطر آشنایی تو بینیم پیچید . این بوی عطر مردونه عجیب آشنا بود ! 

 

جلو تر رفتم ، یه چیز براق دیدم که روی زمین افتاده . آروم نزدیک تر شدم ، یه ساعت مردونه قشنگ 

 بود و این هم خیلی برام آشنا بود ! 

 

 می دونم چقدر اطراف رو گشتم که دیگه خسته شده بودم . به سمت عمارت رفتم ، داخل اتاقم شدم . ن

 

 مثال می خواستم ذهنم آزاد شه تا بتونم بخوابم اما بدتر فکرم درگیر این شد که اون فرد کی بوده!

 

 فکر کنم نزدیکای صبح شده بود که باالخره خوابم برد .

 

دار شدم . پشت سر هم زنگ می خورد ، حسابی رو اعصابم بود .  سرم درد می با صدای زنگ موبایلم بی

 کرد و نمی تونستم چشم هام رو باز کنم .

 

 گوشیم رو برداشتم ، یکی داشت زنگ می زد . بدون نگاه کردن به اسم با صدای گرفته ای گفتم : 

 

 _ الو ؟! 

 

 از اون طرف صدای احسان تو گوشم پیچید : 

 

 اب خوبی ؟ هنوز خوابی!؟ _ سالم آفت

 

 انقدر گیج خواب بودم که نزدیک بود بگم من آفتاب نیستم ، سایه ام !

 

 با تعجب گفتم :

 

 _ مگه ساعت چنده ؟! 

 

 _ ساعت دو ظهره ! تا االن خواب بودی؟! 

 

 _ آره ! 

 

 _ پس قرارمون رو یادت رفته . زود حاضر شو میام دنبالت . 
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 : با صدای خواب آلودی گفتم 

 

 _ باشه فعالً 

 

به زور روی تختم نشستم ، نگاهم به ساعتی که دیشب پیدا کرده بودم افتاد ، حس خیلی بدی به این ماجرا 

 داشتم ! 

 

 از روی تخت بلند شدم و بعد از زدن آب به دست و صورتم شروع به حاضر شدن کردم . . .

 

 تیپ سفید و مشکی رو خیلی دوست داشتم . یه تیپ اسپرت سفید مشکی زدم و از اتاقم بیرون اومدم کال

 . ناهار رو حاضر کرده بودن ، به خدمتکارها گفتم ناهار نیستم

 

می خواستم از در برم بیرون که نگاهم به سپهر افتاد . اومده بود ناهار بخوره ، پشتم رو بهش کردم و از 

 .در بیرون رفتم

 

رسیدم گوشیم به صدا در اومد ، گوشی رو جلوی صورتم  صدام زد اما به راهم ادامه دادم . به در باغ که

گرفتم احسان بود . یهو دیدم خودم رو گریم نکردم ! با عجله به سمت اتاقم رفتم سریع کارم رو انجام دادم 

  ! ، گوشیم رو برداشتم احسان پنج بار زنگ زده بود

 

  شمارش رو گرفتم و بدون اینکه بزارم حرفی بزنه گفتم : االن میام

گوشی رو قطع کردم . داشتم از دربیرون میرفتم که سپهر جلوم سبز شد و گفت: صدات کردم که بری گریم 

  . کنی ولی اعتنا نکردی

 

 . سرد نگاهش کردم ، پوزخندی زدم و از در بیرون رفتم . احسان دم در منتظرم بود

 

تو ماشین نشستم ، احسان لبخندی همین که در ماشین رو باز کردم بوی عطر مردونش دماغم رو پر کرد . 

  . زد و سالم داد

 

بهش مشکوک شدم اما سعی کردم بروز ندم . سالم دادم که با هیجان گفت : امروز می خوام ببرمت بهترین 

 . . . رستوران تهران

 

  سری تکون دادم و با تعجب پرسیدم : چی شده خیلی خوشحالی !؟

 

 ! دلبخند شیطانی زد که حس بدی بهم دست دا

 

 .. . از اینکه باهاش بیرون اومده بودم پشیمون شده بودم اما منتظر موندم تا به جای مورد نظر برسیم

 

بعد از چند دقیقه رسیدیم ، تعجب کردم من رو آورده بود رستوران خودم . حالم بد بود ، احساس می کردم 

  ! گیر افتادم . ترس همه وجودم رو گرفته بود
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دستم رو گرفت ، وارد رستوران شد . فقط دنبالش کشیده می شدم ، مثل یه ربات شده  احسان لبخندی زد و

  . بودم فقط حرکت می کردم

 

  یدم !؟نسمتمون اومد . چرا صداش رو نمی شیکی از پیشخدمت ها به 

 

 . روی صندلی که احسان برام عقب کشیده بود نشستم

 

 .در حد تو باشه ! تازه از قبل هم جا رزرو کرده بودم مغرور گفت : ببین باالخره یه رستوران آوردمت که

 

  ! سر از کارهاش در نمی آوردم ، گیج بودم . سعی کردم عادی رفتار کنم اما سخت بود

 

 . فکرم درگیر اون عطر مردونه بود . یکم که گذشت تا به خودم اومدم و تونستم به خودم مسلط بشم

 

هامون رو بیارن که احسان گوشیش رو از جیبش در آورد و  غذا سفارش دادیم ، منتظر بودیم سفارش

  . گفت که عکس سلفی بگیریم

 

مخالفتی نکردم وقتی رمز گوشیش رو زد صفحه اصلی اومد . می دونستم بهم شک کرده ، گوشی رو از 

دستش بیرون کشیدم و خودم رو الکی ذوق زده نشون دادم که مثالً از عکسش که روی صفحه بود خوشم 

 ! مدهاو

 

 ! حتی حال خودم هم از تظاهر کردنم بهم خرد

 

یهو با چیزی که دیدم چشم هام گرد شد ! انقدر تابلو این کارو انجام دادم که احسان مشکوک پرسید چیزی 

 ! شده

 

ولی من نگاهم خشک عکس شده بود . چیزی که می دیدم رو باور نداشتم ، نفسم باال نمی اومد ! گوشی 

، به صفحه گوشی نگاه کرد و با تعجب به من نگاه کرد و پرسید : آفتاب حالت خوبه چی  رو از دستم گرفت

  !شده؟

 

 ! . . . اما من فکرم فقط به یه چیز بود

 

توی عکس اون ساعت رو دیدم که دیشب پیدا کرده بودم ! ساعت تو عکس دست احسان بود! مطمئن بودم 

 ! که احسان دیشب عمارت من بوده همون ساعته و اون بوی عطر دلیل بر این می شد

 

 . بهش نگاه کردم داشت با تعجب به من نگاه می کرد . تنفر و خشم تمام وجودم رو گرفت

 

اون من رو به بازی گرفته بود ، در حالی که من می خواستم اون رو به بازی بگیرم . اون بازی رو دور 

  ! زده بود
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  . باید برنده این بازی باشمباید سریع بازی رو تو دستام می گرفتم من 

 

 ! سعی کردم لبخند بزنم و به حالت عادی برگردم رو به احسان گفتم : یک لحظه از جذابیتت نفسم گرفت

 

 . و باز هم تظاهر . . . احسان پوزخندی زد . معلوم بود باور نکرده

 

  ! احسان هم رفت جزو افراد لیست انتقامم

 

 . دم به مریضی و از احسان خواستم من رو ببره عمارتبعد از خوردن ناهار ، خودم رو ز

 

نمی تونستم حتی برای یک لحظه دیگه تحملش کنم . تو ماشین که بودیم با سوال ناگهانی که پرسید حسابی 

 . جا خوردم

 

 !چرا دیر از خواب بیدار شدی ؟ _

 

 . چون دیشب دختر خالم خونم بود دیر خوابیدیم_

 

 . سان سری تکون داد و بعد از چند دقیقه داخل اتاق خوابم بودمنفس آسوده ای کشیدم . اح

 

 . باید یه کاری می کردم وگرنه تمام زحمات چند سالم به باد می رفت

 

 . . . فکرم کار نمی کرد ، کمک می خواستم اما هیچ کس نبود ! تنها بودم ، تنهای تنها

 

ان ! سرم خیلی درد می کرد . گفتم برام قرص انگار همه اتفاق های بد منتظر بودن تا یک جا سر من بی

 . آرام بخش بیارن

 

 . . . بعد از خوردن قرص تونستم بخوابم . زندگی من شده بود کار و خواب

 

 . وقتی بیدار شدم هوا تاریک شده بود . یعنی خیلی خوابیده بودم

 

 . . . خواستم روی تختم جا به جا شم که

 

 !!! ت سپهر رو دیدم ! روی تخت من خوابیده بودکه وقتی صورتم رو برگردوندم صور

 

 :سریع از جام پریدن ، یه جیغ بلند کشیدم که سپهر از جاش پرید . خیلی عصبانی شده بودم ، بلند داد زدم

 

  !رو تخت من چه غلطی می کردی ؟ _

 

  . کامال خواب از سرش پریده بود ، به ِمن ِمن افتاده بود و این بیشتر عصبیم می کرد
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ببین سایه . . . لطفاً . . . لطفاً آروم باش ! من اومده بودم تو اتاقت یه کار باهات داشتم ، دیدم خوابی و  _

پتو روت نیست . اومدم پتو روت انداختم ولی انقدر خسته بودم که همین جا خوابم  برد ! سایه معذرت می 

  ! خوام

 

  ! بلند داد زدم طوری که گلوم درد گرفت

 

  . مشو بیرون ، دلیلت اصال قانع کننده نبودسپهر گ _

 

ببین سایه هی می خوام باهات خوب باشم اما تو منو پس می زنی ، خب منم غرور دارم ، دارم تو غم  _

 !. . . دوری ازت می سوزم ولی تو نمی فهمی ! این روز هارو خوب تو ذهنت بسپر نوبت منم می شه

 

  . . . دم و یک دنیا فکرسپهر از اتاق بیرون رفت و باز من بو

 

بعد از خوردن شام رفتم اتاق کارم . انقدر فکر کردم ، کارهای مختلف کردم ، انقدر نقشه کشیدم که وقتی 

  ! به خودم اومدم صبح شده بود و من بودم که یه لبخند شیطانی رو لب هام بود

 

 . . . بعد از خوردن صبحانه رفتم تا بخوابم

 ! ریخته بود کال ساعت خواب هام بهم

  

خواب آرومی نداشتم مثل همیشه کابوس ! نزدیکای ظهر بود که از خواب بیدار شدم ، بعد از حاضر شدن 

 . . . تصمیم گرفتم یه سر به شرکت بزنم تا شاید فکرم آروم تر شه

 

ه ید یاز خوابیدن و کار خسته شده بودم . همش تو عمارت یا شرکت بودم ، جایی هم که می خواستم برم با

 . گریم مسخره می کردم

 

 . . . دلم یه مهمونی می خواست ، یه مهمونی بزرگ

 

بعد از خوردن یه ناهار مختصر رفتم به شرکت سر بزنم . داشتم آماده می شدم که گوشیم زنگ خورد ، 

  . برداشتم منشی شرکت بود

 

  . بعد از سالم کردن جشن امروز رو یادآوری کرد . اصالً یادم رفته بود

 

قرار بود یه جشن کوچیک برگزار بشه و از یکی از شرکت ها که طرح برتر رو برای نقشه کشی یه برج 

انجام داده بود تقدیر شه ، که تو این جشن اعالم می کردن اون فرد چه کسیه . یه برج که هم هنری باشه 

 . . . هم کار دولتی توش انجام بشه

 

ده بودم ! این رو نسبت به طرح های دیگم می گم وگرنه در نوع به نظر خودم طرح خیلی خوبی ارائه ندا

 . خودش خیلی هم خوب بود
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سریع رفتم یه لباس مناسب پوشیدم و بعد از گریم کردن به سمت باغ رفتم ، سوار ماشین شدم و با سرعت 

 . برم به سمت شرکت راه افتادم تا بعد از انجام کار های الزم و برداشتن دعوت نامه به محل جشن

 

اگه من برنده می شدم خیلی به نفعم می شد چون قرار بود بعد از اتمام ساخت برج اسم مهندس نقشه کشی 

 . همه جا گفته بشه . من باید با هویت آفتاب هم موفقیت کسب می کردم

 

 . . . ! به شرکت رسیدم وقتی وارد شدم با کسی که دیدم اعصابم حسابی بهم ریخت ! احسان اینجا بود 

اخه اون این جا چی کار می کرد ! همه جا دنبالم بود از دستش آسایش نداشتم . یک لحظه روم رو 

برگردوندم، نمی خواستم ببینمش . باید سریع خودم رو به جشن می رسوندم . اصال وقت نداشتم ، می 

  . خواستم جوری به اتاقم برم که احسان من رو نبینه

 

ه احسان کرده بودم ، داشتم خوب پیش می رفتم ! به در اتاق رسیدم و تا آروم قدم برداشتم ، پشتم رو ب

  خواستم دستگیره در رو پایین بکشم صدای منشی رو شنیدم

  خانم محتشم !؟ _

 

با حالت زاری برگشتم و به منشی نگاه کردم ولی نگاهم تو چشم های احسان قفل شد . اگه منشی صدام 

 ! نکرده بود االن تو اتاقم بودم

 

   ! نمی دونم چرا عصبانی بود

 

صدای نحس منشی  رو شنیدم که گفت : این آقا اومدن و ادعا کردن نامزد شما هستن ، می خواستن برن 

  ! داخل ولی من نزاشتم چون شما از قبل چیزی نگفته بودید و این آقا خیلی وقته اینجا منتظرن

 

منشی همه چیز رو تعریف کرد. برای اینکه  پوزخندی زدم می خواسته وارد اتاق من بشه ! خوب شد

 ! خیالش رو از بابت اتاقم راحت کنم رو به منشی گفتم : اشکال نداشت اگه وارد اتاقم می شدن

 

م باید برم یه جایی و خیلی دیرم شده ، لطفاً بعداً صحبت کنیم و فو بعد رو به احسان گفتم : من واقعا متاس

  . اتاقم رفتمبدون اینکه بزارم حرفی بزنه به 

 

سریع دعوت نامه رو برداشتم و از اتاقم بیرون رفتم که احسان رو با فاصله کمی از خودم دیدم ! احسان 

  !پوزخندی زد و گفت : کجا داری می ری؟! خوشگل کردی

 

اصال بهش اهمیت ندادم و سریع به سمت در ورودی شرکت راه افتادم . سوار ماشین شدم و بعد از حدود  

  . قیقه محل برگزاری جشن بودمچهل د

 

 . حدود صد نفر بودن همه با لباس های رسمی ، نیم ساعتی بود که همه عالف بودن

 

تو اون جمعیت نگاهم به چشم های آشنایی خورد . سامیار رو دیدم ولی اون من رو ندیده بود ، خودم رو 

 ! نشون ندادم تا بتونم از دور نگاهش کنم
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 . . . آمد گویی و سخنرانی وقت اعالم نقشه برتر شدباالخره بعد از خوش 

 

  ! قلبم تند تند می زد، خیلی هیجان داشتم قلبم انگار داشت از سینم بیرون می زد

 

چند قرن گذشت صدای کسی که قرار بود نقشه برتر رو اعالم کنه تو  بعد از چند دقیقه که انگار برای من

  : گوشم پیچید

 

  ! . خوام یاد خانم سایه قیاسی رو زنده کنم که مهندس عزیزی بود در ابتدای صحبتم می _

 

  :پوزخندی زدم داشتن یاد من رو زنده می کردن . . .! دوباره شروع به حرف زدن کرد

 

و حاال اعالم نتایج بعد از بررسی های بسیار این بار اعالم نقشه برتر کمی متفاوته ، با اختالف بسیار  _

اب شد ، اما به جز نفر اول دو نفر دیگر یعنی دو نقشه دیگر هم انتخاب شدند که به نفر کم نقشه برتر انتخ

اول خواهند پیوست تا یک نقشه کامل و نقشه نهایی رو ارائه دهند . نفر اول کسی نیست به جز بهروز 

  ! قیاسی مهندس خوب کشور

 

، از شنیدن اسمش موهای تنم سیخ  صدای دست ها کر کننده بود ! نفسم گرفت احساس می کردم کبود شدم

 . شده بود ! اون داشت با خوشحالی پله های سن رو باال می رفت

 

باالی سن رسید  شروع به سخنرانی کرد . می خواستم گوش هام رو بگیرم تا صداش رو نشنوم ، حالم 

ره شروع به داشت بد می شد تا اینکه صداش برام محو شد ، نمی شنیدم چی میگه تا اینکه مجری دوبا

  حرف زدن کرد

 

 ! و حاال نفر دوم و سوم رو اعالم می کنم. نفر دوم  خانم آفتاب محتشم مهندس تازه کار ولی خبره _

 

هه به کی می گفت تازه کار! خوشحال شدم احساس خوبی داشتم با عجله به سمت سن رفتم . من هم باید 

  . . . از خوشحالی کردمسخنرانی می کردم . سعی کردم صدام نلرزه  و فقط ابر

 

 ... و باز هم صدای مجری بود که نفر سوم رو اعالم می کرد

 

 . نفر سوم سامیار بود ! خیلی خوشحال شدم که کنار یه آدم نفرت انگیز سامیار هم همراهم هست

 

 . ایهسبعد از سخنرانی کوتاهی که سامیار انجام داد اومد کنار من وایساد . دم گوشم گفت : تبریک می گم 

 

یه لحظه نزدیک بود سکته کنم ! آخه بهروز هم کنارم بود . می ترسیدم اسمم رو شنیده باشه ،روم رو 

برگردوندم که دیدم داره با یکی که کنارشه صحبت می کنه . نفس راحتی کشیدم و با عصبانیت به سامیار 

  . ش کردنگاه کردم ، ولی وقتی لبخند آرامش بخشش رو دیدم تمام عصبانیتم فروک

 

 ! نمی دونم این آدم چی داشت که وقتی کنارش بودم احساس خوشبختی می کردم
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 . بعد از شنیدن تبریک ها و حرف زدن ها جشن تموم شد

 

داشتم از در بیرون می رفتم که دیدم بهروز داره صدام می زنه ، وقتی برگشتم سمتش سامیار هم دیدم که 

 . داشت با ژست خاصی به من نگاه می کرددست هاش رو تو جیب هاش کرده بود و 

 

تو دلم کیلو کیلو قند آب می شد . انگار خیلی تابلو محو سامیار شده بودم که بهروز دوباره صدام کرد ! 

 . یکم با هم حرف زدیم و قرار یه جلسه رو گذاشت که در مورد نقشه صحبت کنیم

 

 . و به سمت عمارت رفتمبعد از خداحافظی مختصر که داشتیم من سوار ماشین شدم 

 

 . از زندگی یکنواختی که داشتم خسته شده بودم

 

به عمارت که رسیدم گوشیم زنگ خورد ، وقتی اسم رو دیدم حالم بد شد ! نمی خواستم صداش رو بشنوم، 

  ! احسان بود

 

لی هوس ره ، خیبه اتاقم رفتم و گریمم رو پاک کردم ، به سالن رفتم و به خدمتکار گفتم برام یکم شراب بیا

 . کرده بودم

 

بعد از اینکه برام اورد لیوان  رو دستم گرفتم ، از سرخیش لذت می بردم . خواستم سر بکشم که یکی از 

 : نگهبان ها جلوم سبز شد و گفت

 

خانم یه آقایی اومدن می خوان شما رو ببینن ، خانم گفتید کسی مزاحمتون نشه ولی مرده داره در رو از _

 ! ارهجاش در می

 

 اخم کردم و در جوابش گفتم : کیه !؟

 

 ! می گه اسمش احسانه _

 

  !با اخم غلیظی گفتم : اصال نمی زارین وارد بشه ! فهمیدی؟

 

 . چشمی گفت و تا کمر برام خم شد بعد هم رفت

 

 . شرابم رو تا آخر سر کشیدم ، معموال خود داری می کردم اما بازم می خواستم

 

سریع لیوان و شیشه شراب رو برام آورد . بازم یه لیوان دیگه سر کشیدم و باز هم  خدمتکار رو صدا زدم

  . تا لیوان چهارم تکرار شد

 

یکی از نگهبان ها رو جلوم دیدم که داره با ترس نگاهم می کنه . یکم مست شده بودم ولی نه اونقدری که 

  . هیچی نفهمم
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ش کامال معلوم بود گفت : خانم اون آقایی که دم در بودن با اخم بهش گفتم چی شده که با صدایی که لرزش

  به زور داخل شدن ! چه دستوری می دید!؟

 

 . بلند داد کشیدم پس شما ها چی هستید !؟ چوب خشک !؟ نمی زارید پاش رو داخل اینجا بزاره

 

  . بادیگارد با ترس سر تکون داد و با عجله از جلو چشمم دور شد

 

  !... گه کارشون رو درست انجام ندن چه بالیی سرشون میادخودشون می دونستن ا

 

 . بدون اینکه متوجه باشم لیوان پنجم و شیشم هم سر کشیدم

 

 . . . سرم یکم گیج می رفت . لیوان هشتم هم سر کشیدم ، دیگه کامال مست شده بودم که

 

 . حالم خوب نبودکه دوباره یکی دیگه از بادیگارد ها جلوم سبز شد . عصبانی شده بودم و 

  بلند سر بادیگارد داد زدم : باز چی شده !؟

 

لرزش بدنش رو کامال احساس می کردم ، ترس از چهرش می بارید . به پِته پِته افتاده بود و با ِمن ِمن 

 . حرفش رو شروع کرده بود ، داشت بیش تر عصبیم می کرد

 

  . کردهیچ حرفی نمی زد و فقط جلوم وایساده بود ِمن ِمن می 

 

  سرش جیغ کشیدم

 ! ِد بنال دیگه _

 

 : انگار زبونش باز شده بود که مثل آدم شروع کرد به حرف زدن

 

خانم خواهش می کنم ما رو ببخشید ، اون آقا خیلی تقال کردن که داخل بشن ! خیلی هم حرفه ای بودن  _

باغ افتاده ! خانم من فقط می داشتن به داخل عمارت می رسیدن که من یه تیر به پاش زدم . االن وسط 

  خواستم از دستور شما اطاعت کنم ، االن چه دستوری می دید !؟

 

  یهو از روی مبل بلند شدم ، تا االن هم خیلی به ِشرو ِوراش گوش داده بودم سرش داد زدم

 

  یه مشت گوسفند دور خودم جمع کردم ، یعنی شما چند نفری حریف اون نمی شدید !؟ _

 

گیج رفت و رو مبل افتادم ، چشم هام سیاهی می رفت و سرم درد می کرد . نگاهم به میز جلوم یهو سرم 

افتاد به اندازه یه لیوان دیگه شراب مونده بود نمی تونستم ازش بگذرم خیلی وسوسه کننده بود پس آخرین 

 یعنی اینکه یادم رفتهلیوان هم سر کشیدم و از روی مبل بلند شدم که دیدم بادیگارد جلوم وایساده ، این 

  ! بود بهش اجازه بدم بره
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همین طور که راه می رفتم تِلو تِلو می خوردم ، تعادل نداشتم . سرم رو با دستم نگه داشته بودم احساس 

   . می کردم دارم سقوط می کنم . بادیگارد داشت به سمتم می اومد که با دست عالمت دادم وایسه

 

 . ه باغ رسیدم که دیدم احسان وسط باغ افتاده و دورش پر خونهبا هر سختی بود باالخره ب

 

سعی کردم به طرفش بدوام اما نمی تونستم . باالخره باال سر احسان رسیدم و بلند داد زدم : چرا وایسادید 

 . بردارید ببریدش بیمارستان

 

  ! . . . یکی از بادیگارد ها با ترس گفت : اما خانم

 

زدید رو خودتون جمع می کنید . می بریدش بیمارستان می گید پلیسه و تو ماموریتش  اما نداریم گندی که _

  ! تیر خورده . سریع برید اگه یه خراب کاری دیگه بکنید خودتون می دونید عواقبش چیه

 

 . . . اومدن تا احسان رو بلند کنند که در باز شد

 

ت رو دید با تعحب یه نگاه به من و یه نگاه به در باز شد و سپهر سوار ماشین وارد باغ شد . وقتی وضعی

  . احسان انداخت . با چشم هاش داشت ازم سوال می پرسید

 

از ماشین پیاده شد وقتی داشت از کنار بدن نیمه جوِن احسان رد می شد لبخند بزرگی زد که از دور هم 

  ! تونستم تشخیص بدم

 

مت عمارت راه افتادم . پام رو روی پله های بزرگ وقتی از همه چیز مطمئن شدم  تلو تلو خوران به س

مرمری گذاشتم ، پام که رو پله دوم رفت احساس کردم بین زمین و آسمونم ! جیغ خفه ای کشیدم و منتظر 

 . سقوط کردن بودم که تو جای گرمی فرو رفتم

 

 جدا کنم که محکم تربه عقب برگشتم که دیدم تو بغل سپهرم ! داشتم تقال می کردم تا خودم رو از سپهر 

 : بغلم کرد . عین بچه ها داشتم نق نق می کردم که صدای عصبی  سپهر رو دم گوشم شنیدم

 

  انقدر لجبازی نکن سایه _

 

رو دست هاش بلندم کرد و به سمت اتاق خوابم رفت . سرم رو روی سینش گذاشته بودم که زمزمه آرومش 

 : رو شنیدم

 

  . کار کردهباز معلوم نیست با خودش چی  _

 

  ! سپهر شنیدم چی گفتی _

 

  ! خب چی کار کنم _
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یهو زدم زیر خنده که دیدم سپهر محو لبخندم شده با خنده گفت : معلومه خیلی جات خوبه که اینجوری  

  . می خندی ! کاش برای همیشه جات اینجا بود

 

به قهقه زدن که سپهر با تعجب  به در اتاقم که رسید من رو زمین گذاشت تا درو باز کنه ، شروع کردم

  . نگاهم کرد و با تاسف سر تکون داد

 

 . . . باالخره وارد اتاق شدم سپهر کمکم کرد روی تخت دراز کشیدم و دیگه چیزی نفهمیدم

 

 . صبح که چشم هام رو باز کردم یهو همه چیز یادم اومد . از دست خودم حسابی عصبانی بودم

 

 س خوبی نداشتم و من هر وقت حس بدی داشتم معموالً اتفاق بدی نمی دونم چرا امروز اصال ح

 ! . . . می افتاد

 

به زور از روی تختم بلند شدم و به حموم رفتم . وقتی بیرون اومدم دیگه بدنم کوفته نبود ، لباس پوشیدم 

پایین  ت سرم روو رفتم بیرون تا صبحانه بخورم که نگاهم به سپهر افتاد یاد آبروریزیم که افتادم با خجال

 . انداختم ولی قبلش لبخند سپهر رو روی لب هاش دیدم

 

سریع از پله ها پایین رفتم ، میز صبحانه آماده بود اما وقتی دیدم سپهر هم اومد سر میز نشت ، به خدمتکار 

 . گفتم صبحانه رو بیاره اتاقم ، نمی خواستم با سپهر چشم تو چشم بشم

 

 . قیقه بعد روی میز اتاقم صبحانه چیده شده بودبه سمت اتاقم رفتم و چند د

 

امروز می خواستم برم شرکت ، از وقتی شرکت رو خریده بودم به کار های باند کمتر رسیدگی می کردم 

 ! ولی سپهر همه کار ها رو انجام می داد . اگه غیر از این بود که تا حاال بیرون انداخته بودمش

 

وز بهتر و زیبا تر از روز های دیگه به نظر بیام به خاطر همین با دقت نمی دونم چرا دلم می خواست امر

 . لباس هام رو انتخاب کردم

 

بعد از تموم شدن کار هام به باغ رفتم تا سوار ماشین بشم ولی قبلش یکی از بادیگارد ها رو صدا زدم تا 

دکترش هم گفته حداکثر تا  از وضعیت احسان با خبر بشم که گفت همه چیز خوبه و احسان بیمارستانه ، 

 . دو روز دیگه مرخص می شه

 

تو راه شرکت بودم که گوشیم زنگ خورد . با اینکه شماره با اسم سیو نشده بود و اصوال نباید شماره رو  

  ! می شناختم که برای کیه  اما خیلی برام آشنا بود

 

  ! سیجواب که دادم صدای نحس بدترین مرد زندگیم رو شنیدم ؛ آقای قیا

 

  ! سرد باهاش حرف می زدم انگار یادم رفته بود یه روز بهش می گفتم پدر

 



 به قلم "فاطمه.و"                                          رمان "مرگ به شرط انتقام"                                                         

125 | P a g e  
 

معلوم بود خودش هم متوجه شده تمایلی به حرف زدن باهاش ندارم که فقط یه قرار گذاشت برای صحبت 

 . در مورد نقشه قطع کرد

 

ا بودم . فکر کنم چشم هام به شرکت رسیدم و وقتی وارد شدم سامیار رو دیدم ، از خوشحالی رو آسمون ه

حسابی چراغونی شده بود و انقدر تابلو بازی در اورده بودم که سامیار هم متوجه خوشحالی بیش از حدم 

  ! شده بود

 

 !از خودم پرسیدم یعنی من فقط از دیدن سامیار انقدر خوشحال شدم . . . ؟

 

ا صدای منشی به خودم اومدم ، داشت سالم سامیار داشت با لبخند نگاهم می کرد . محو هم شده بودیم که ب

 . می کرد و در جوابش فقط سر تکون دادم

 

  !رو به سامیار گفتم : اتفاقی افتاده ؟

 

  . با لحن جدی گفت : می خوام باهات صحبت کنم

 

با کمال میل قبول کردم ، فکر کردم می خواد در مورد کار صحبت کنه داشتم به سمت اتاقم می رفتم که دیدم 

  ! سامیار می گه تو شرکت نه

 

  . شونه ای باال انداختم و شونه به شونه هم از شرکت خارج شدیم

 

 .ماشین خودش دم شرکت بود ، در جلو رو برام باز کرد . اومدم بگم با ماشین خودم میام که پشیمون شدم

 

 . افتاد سوار ماشین شدم ، بعد از اینکه سامیار درو بست خودش هم سوار ماشین شد و راه

 

یه آهنگ بی کالم گذاشته بود و هیچ حرفی نمی زد . سکوتش عذابم می داد ، دلم می خواست باهام حرف 

  ! بزنه تا بتونم صداش رو بشنوم

 

 . تو افکار خودم غرق بودم که سامیار گفت رسیدیم

 

 شتم ، خیلی عصبیاومده بودیم یه کافی شاپ ، جای دنج و زیبایی بود . وقتی وارد شدیم یه حس خاص دا

 . بودم که نمی تونستم خودم رو درک کنم

 

 . طبقه پایین کافه تقریبا خالی بود اما سامیار به سمت طبقه باال رفت من هم پشت سرش راه افتادم

 

 . طبقه باال خیلی زیباتر بود و دکور قرمز و مشکی داشت

 

برام بیرون کشید تا بشینم . خودش هم  داشتم به اطراف نگاه می کردم که سامیار یکی از صندلی ها رو 

  نشست و بعد از اینکه سفارش هامون رو گرفتن سامیار با کنجکاوی پرسید : نظرت در مورد اینجا چیه ؟
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 . لبخندی زدم و گفتم : جای فوق العاده قشنگیه

 

  . در جوابم گفت : چه خوب که خوشت اومده ، اینجا برای منه

 

 . ر عادی گارسون و زیاد اهمیت دادنش تعجب کرده بودمخودم هم با دیدن رفتار غی

 

 ! . . . و اما با حرفی که بعدش زد قلبم به تپش افتاد و با هیجان و تعجب بهش نگاه کردم

 

  . نمی تونستم حرفش رو هضم کنم . مثل ماهی که از آب بیرون افتاده بود دهنم باز و بسته می شد

 

ام تکون می خورد ، نمی دونستم چی بگم چون خیلی خیلی شکه شده دست سامیار رو دیدم که جلو چشم ه

  ! بودم ! انتظار هر حرفی رو داشتم به غیر از حرفی که سامیار زد . حتی به سختی نفس می کشیدم

 

  حرف هاش تو گوشم پیچید

 

باشی  سایه من خیلی دوست دارم ، در حقیقت عاشقتم و از این حسم مطمئنم ، اگر یک لحظه ازم دور _

. ه رفتار های دیگت رو مرور می کنمدنیا برام بی معنی می شه . من هر شب اون رقص رویایی مون و هم

  ! سایه من نمی تونم ازت بگذرم

 

 . داشتم حرف هاش رو با خودم مرور می کردم ، صداقت تو کالمش کامال واضح بود

 

  . دادم نگاهش بهم گرم بود ، داشتم زیر نگاهش ذوب می شدم و جون می

 

  ! دست هاش رو دست هام نشست و با نگرانی تو چشم هام زل زد . وجودم داشت آتیش می گرفت

 

سامیار صدام زد ولی انگار این دنیا نبودم ، آروم تکونم داد که به خودم اومدم و سامیار با نگرانی  گفت : 

  !سایه نظر تو چیه ؟

 

اما من خودم رو خوب شناخته بودم . تعصبی که روش  با خودم فکر کردم درسته خیلی غیر منتظره بود

داشتم ، حسودی هایی که بعضی اوقات می کردم ، وقتی کنارش خوشحال بودم و ارامش داشتم کافی بود 

  ! تا به حسم مطمئن بشم

 

  !اما رو به سامیار گفتم : پس اون دختره که عزیزت بود چی ؟

 

  . دمخودم هم از حسادت توی حرفم تعجب کرده بو

 

 . سامیار اول متفکر نگاهم کرد و بعد بلند بلند شروع به خندیدن کرد

 

  ! با حرص نگاهش کردم که گفت : حرص می خوری خیلی جذاب تر می شی جوجو
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داشت به من می گفت جوجو !! خون جلو چشم هام رو گرفته بود ، حاال که منو حرص می داد منم به موقع 

  . تالفی می کردم

 

از چشم هام فهمید دارم پلیدانه فکر می کنم که لبخندش محو شد و گفت : اگه منظورت از اون  فکر کنم

  . دختر سامینا باید بگم اون خواهرمه

 

  نفس آسوده ای کشیدم که سامیار دوباره با ترس پرسید : حاال نظرت چیه ؟

 

 ! با اخم و خیلی جدی گفتم : جواب من منفیه

 

وح از تن سامیار خارج شد ! یک دقیقه بود که نفس نمی کشید و فقط به من فکر کنم برای یک لحظه ر 

  .نگاه می کرد ! خیلی ترسیدم و هل شده بودم . آروم صداش زدم که هاله ای از غم چشم هاش رو پوشوند

 

از صندلی بلند شد و خواست بره که دستش رو گرفتم . برگشت و سوالی نگاهم کرد ، لبخندی به روش 

 . . . گفتم : من داشتم تالفی می کردم که حرصم دادی ، می دونم بچه گانه بود معذرت می خوامو  زدم

 

 . . . اومدم ادامه بدم که سامیار دستش رو از دستم بیرون کشید و با صدای گرفته ای گفت : مهم نیست

 

 ! تا قبل از اینکه ادامه حرفش رو بزنه گفتم : دیوونه منم عاشقتم

 

نگاهم کرد ، بعد یهو اومدم بغلم کرد و منو دور خودش چرخوند . صورتم رو غرق بوسه  چند لحظه شکه

می کرد . لب هام رو گرم می بوسید و قربون صدقم می رفت . هر دو از ته دل می خندیدیم ، خنده های 

 . . . واقعی

 

م، جلوی چشم هام دیددوباره روی صندلی نشستیم که سامیار گفت : خیلی بد بود سایه ، یه لحظه مرگ رو 

  . قول می دم دیگه اذیتت نکنم ! تالفی خیلی بدی بود

 

با رضایت سرم رو تکون دادم که سامیار قبل از اینکه بشینه ، جلو پام زانو زد و با لحن پر از احساس 

  . گفت : سایه من دیوانه وار عاشقتم

 

ورد که خیلی راحت می شد فهمید یه صداقت توی چشم هاش موج می زد . یه جعبه کوچیک از جیبش درآ 

 . انگشتر توش هست

 

درش رو جلوم باز کرد یه حلقه ساده با یه نگین کوچیک که روش می درخشید داخل جعبه بود ، ساده اما 

  . زیبا

 

 ،وز داشتم به انگشتم نگاه می کردمانگشتر رو از جعبه درآوردم و تو انگشتم کردم ، خیلی قشنگ بود . هن

زده شده بودم که سامیار دستم رو گرفت و بوسید ، گرم و طوالنی ! انقدر خوشحال بودم که خیلی ذوق 

فکر می کردم خوابم ! یک لحظه هم به اتفاق های بد فکر نمی کردم و همه به خاطر وجود پر از آرامش 

 . سامیار بود
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کردم که دیگه سختی ها خیلی وقت بود که زندگی به من روی خوش نشون نداده بود و من به این فکر می 

تموم شده و من هم باالخره خوشبخت شدم ، من هم می تونم تا آخر عمرم خوشحال زندگی کنم ، اما نمی 

دونستم من تازه اول راه پر پیچ و خمی هستم که فکر می کردم تا ته راه خوشبخت ترین آدم روی زمینم ، 

دره های زیادی هست که نمی شه از همه اون ها  غافل از اینکه همیشه توی راه شیب ها ، پیچ و خم ها و

  ! جون سالم به در برد

 

از ته دلم می خواستم خوشبختیم ، خوشحالیم و لبخند روی لب هام جاودانه باشه اما حیف که همه خوشی 

 ! ها زودگذره

 

که  رق می شدمداشتم به آینده ای فکر می کردم که قرار بود با سامیار بسازم . داشتم توی دریای افکارم غ

  . سامیار نجاتم داد و اسمم رو صدا زد

 

انقدر دلچسب و گرم صدام زد که دلم می خواست ساعت ها بشینم تا سامیار اسمم رو صدا بزنه د من مثل 

 !دا زد که دلم نیومد بهش نگم جانمیه موسیقی آرام بخش اون رو دوباره پلی کنم . انقدر لطیف اسمم رو ص

  . نم شنید ، چشم هاش چراغونی شدجانم رو که از زبو

 

باالخره بیرون اومدیم . خیلی خوش گذشت و من تونستم بعد از گذشت چند سال بهترین ساعت های زندگیم 

 . . . رو تجربه کنم

 

حدود یک ماه از روزی که سامیار به عشقش اعتراف کرد می گذره . همه چیز رویایی و عالی بود و ما 

دیم . همه چیز انقدر خوب پیش می رفت که فکر می کردم دارم خواب می بینم . خیلی وابسته هم شده بو

تقریبا هر روز با سامیار بیرون بودیم و روزی حداکثر دو ساعت با  هم حرف می زدیم . ما همدیگه رو 

 .می پرستیدیم و هر دفعه بیش تر از دفعه قبل عاشق هم می شدیم

 

های باند رو بهش سپرده بودم  چون خودم وقت خیلی کمی داشتم  رفتارم با سپهر معمولی بود و همه کار

و به شرکت هم کم رسیدگی می کردم . سامیار هم همین طور بود ، طاقت نداشتیم وقتمون رو برای کار 

 . دیگه بزاریم ، من هم راضی بودم

 

 . دو روز دیگه تولد سامیار بود و می خواست من رو به همه معرفی کنه

 

گذشت همش دنبال خرید لباس و یه کادوی مناسب برای سامیار بودم ، می خواستم جلوی دو روزی که 

 . خانوادش از همه نظر عالی باشم

 

یه لباس دکلته سفید خریده بودم . خیلی قشنگ بود و من با توجهی به غیرتی شدن سامیار و غرغرهاش 

  . ی تر بودکه برم لباس پوشیده تر بگیرم نکردم ، همه چیز از عالی هم عال

 

باالخره روز تولد فرا رسید ، سامیار می خواست خودش بیاد دنبالم و انقدر اصرار کرد که قبول کردم . 

 . قرار شد ساعت چهار بیاد دنبالم و من آماده منتظرش بودم

 .  به نظر خودم خیلی قشنگ شده بودم و به یه آرایشگر خوب گفته بودم بیاد خونه آمادم کنه
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رفتم دم در که سپهر رو دیدم . یه نگاه به لباس ها و قیافم کرد ، بعد هم بدون اینکه چیزی بگه داشتم می 

 . از کنارم رد شده بود . خیلی خوشحال شده بودم چون نمی خواستم روزم خراب بشه

 

م یسامیار اومد و بعد از اینکه کلی قربون صدقه هم رفتیم و نگاه های تحسین آمیز سامیار به خودم رسید

خونه و این در حالی بود که من از رفتار خانوادش می ترسیدم چون قرار بود همین االن یهویی بهشون 

 . . . در مورد رابطمون بگیم ، ولی خب سامیار هم مدام بهم دلگرمی می داد

 

 خونه سامیار یه عمارت بود که از بیرون نمای فوق العاده ای داشت ، یه باغ بزرگ با چراغونی و درخت

های زیاد و اونطور که سامیار گفت یه استخر پشت عمارت بود و یه استخر هم سرتاسر زیر عمارت قرار 

 . داشت

 

هنوز سر و صدایی نبود و سامیار گفته بود فالً اعضای درجه یک خانواده هستن و مهمونی اصلی ساعت 

  . شش شروع می شه

 

ر می داشتیم که در عمارت توسط خدمتکار باز شد سامیار دستش رو پشت کمرم گذاشته بود و با هم قدم ب

 . و با تعجب به دست حلقه شده سامیار به دور کمرم نگاه کرد

 

 . پا که داخل گذاشتیم خدمتکار تازه به خودش اومد و خوش آمد گفت بعد هم لباس هامون رو گرفت

 

ه سامیار دور کمرم صدای صحبت کردن می اومد ، اضطراب من بیش تر شده بود و دست های حلقه شد

که لحظه ای جدا نشد بهم آرامش می داد . به سالن رسیدیم ، یه سالن خیلی بزرگ که دورش مبل های 

سلطنتی چیده شده بود که همه مبل ها توسط زن و مرد ، پیر و جوون پر شده بود . کمی اون ور تر یه 

که به باال ختم می شد و احتماال اتاق سالن بزرگ دیگه بود که مبل های راحتی داشت و پله های مارپیچ 

  . ها اونجا بود . در کل خونه زیبایی بود

 

   . استرس داشتم و نمی دونستم چه کار کنم . با ورودمون همه ساکت شده بودند و نگاهمون می کردن

 

چند دقیقه تو سکوت عذاب اور گذشت که سامیار با خونسردی شروع به حرف زدن کرد با دستش به من 

  شاره کرد و گفت : معرفی می کنم آفتاب عزیز دل من ، عشق من، بهترین دختر دنیاا

 

خیالم راحت شد که آفتاب صدام کرد و منم گریم کرده بودم هر چند که دوست داشتم خانوادش قیافه اصلی 

  !خودمو  ببینن اما زود بود که سایه مرده نمایان بشه

 

هنوز سکوت بود و من داشتم از حال می رفتم ، به زور رو پاهام  تو جمعشون فقط سامینا رو می شناختم .

وایساده بودم و مطمئن بودم و اگه  دست های حلقه شده سامیار نبود حتما سقوط می کردم ! انگار سامیار 

  . فهمیده بود حالم خیلی وخیمه که حلقه دستش رو دورم تنگ تر کرد

 

ف هایی که سامیار زده بود با خجالت سرم رو پایین انداخته از کسی هم صدا در نمی اومد . من هم با حر

 . . . بودم . باالخره سکوت سنگین شکسته شد و رفتاری نشون دادن که اصال انتظار نداشتم
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 . مادرش با مهربونی به سمتم اومد و بغلم کرد ، احساس آرامش کردم ، آرامش وصف نشدنی

 . به همین ترتیب پدرش هم بهم خوش آمد گفت

 

آدمای زیادی بودن که سامیار داشت بهم معرفیشون می کرد ، تقریبا همه باهام رفتار خوبی داشتن ، به 

 ! جز خاله و دختر خاله سامیار

 

سریع متوجه شدم دردشون چیه ، اینو از نگاه های دختر خاله سامیار به من که حسادت و نفرت توش 

نش به سامیار ، متوجه شدن رفتار بدش با من زیاد هم موج می زد می شد فهمید و حتی نگاه های عاشقا

 . سخت نبود

 

رفتار سامینا باهام عالی بود وقتی باهاش حرف می زدم از خودم خجالت می کشیدم ! چه حرف های بدی 

که پشست سرش نزده بودم . انگار فقط اون بود که از ماجرای ما با خبر بود ، تو همین چند دقیقه که با 

سابی دوست شده بودیم . البته ناگفته نمونه که هر دو سعی می کردیم به طور نامحسوس بفهمیم هم بودیم ح

 ! طرف مقابلمون چه کادویی برای سامیار خریده ! آخرم نفهمیدیم

 

سامیار رفته بود آماده بشه ، من هم با سامینا و مادرش مشغول صحبت بودم و این برام عجیب بود که چرا 

  . ا بقیه مشغول صحبت بشم ! منی که همیشه با افراد زیادی در ارتباطمخجالت می کشیدم ب

 

دیگه حوصلم سر رفته بود ، اسم خانم ها بد در رفته بود معلوم نیست سامیار سه ساعت داره تو اتاق چی 

  ! کار می کنه

 

رد . با هم از پله انگار سامینا متوجه نگاه های منتظر من به پله ها شده بود که دستم رو گرفت و بلندم ک

  . ها باال رفتیم ، سه اتاق سمت راست راه رو و سه اتاق سمت چپ راه رو بود

 

سامینا در یکی از اتاق ها رو زد و سریع فرار کرد ! هنوز داشتم با تعجب رفتار عجیب سامینا رو بررسی 

 . . . می کردم که صدای گرم سامیار رو شنیدم

گفت بیا داخل ، اما من بدون اینکه در رو باز کنم خواستم برم که در باز صداش از داخل اتاق اومد که می 

شد . سامیار با یه تیپ خاص و البته دختر کش از اتاق بیرون اومد . محوش شده بودم که با صدای ُسرفش 

  . به خودم اومدم ، به چشم هاش نگاه کردم، چشم هاش می خندید

 

بوی عطر سردش تو بینیم پیچید ، نفس های عمیق می کشیدم ،  نتونستم طاقت بیارم و رفتم تو بغلش ،

  . . . می خواستم عطر تنش رو برای خودم ذخیره کنم تا اگه

 

یک لحظه از فکری که از تو سرم گذشت تنم لرزید که سامیار دستش رو دورم حلقه کرد . به خودم تشر 

 . باشه قطعا می میرمزدم سامیار همیشه هست و منو تنها نمی زاره ، اگه سامیار ن

 

سر صدای زیادی از پایین می اومد و صدای آهنگ کر کننده بود . سامیار دستم رو گرفت و از پله ها پایین 

رفتیم ، مهمون ها دو برابر شده بودن و با ورودمون سیل تبریک تولد به سمت سامیار سرازیر شد . 

ی داشتن ولی عشقم اصال بهشون محل نمی داد اما حسادت از نگاه دخترا می بارید و چشم از سامیار بر نم

 . این باعث نمی شد که من حرص نخورم
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اخم کردم و به سامیار نگاه کردم ، اونم با اخم به من نگاه می کرد ! بردمش یه گوشه و دست به کمر و 

تقدر ا اطلبکار نگاهش کردم ، دیگه طاقت نیوردم و با صدایی که سعی می کردم کنترلش کنم گفتم : چر

  !!خوشتیپ کردی که همه دخترا بهت زل بزنن ؟! هان ؟

 

 ! اونم کم نیورد گفت : پس خودتو نمی بینی انقدر خوشگل کردی که مردا چشم ازت بر نمی دارن

 

 . . . انگار طاقت هر دومون تموم شده بود که لب هامون روی لب های هم نشست

 

کجا هستیم که سریع از هم جدا شدیم و اولین چیزی که دیدیم بعد از چند دقیقه انگار تازه فهمیده بودیم 

  . نگاه پر از نفرت لیال دختر خاله سامیار بود

 

بی خیال با سامیار رفتیم به ادامه جشن برسیم ولی همه یه جوری نگاهمون می کردن انگار فهمیده بودن 

 ! چی کار کردیم ! ما هم مثل گناهکارا سرمون رو انداخته بودیم پایین

 

بعد از رقصیدن و بریدن کیک که سامیار نذاشت یک لحظه ازش جدا شم ، نوبت به باز کردن کادو ها 

رسید، البته هنوز حس وصف نشدنی تو وجودم مونده بود که وقتی سامیار آروزو کرد و بعد شمع هاش 

ده بود و گفته بود رو فوت کرد لیال پرسید سامیار جان آروزوت چی بود ، سامیار با عشق به من نگاه کر

  . تا آخرن عمرم با عشقم باشم

 

وقتی سامیار خواست کادو ها رو باز کنه اول کادوی من رو برداشت و باز کرد و با تعجب و عشق به من 

 . نگاه کرد

 

نوشته خودم از خاطراتی که با سامیار داشتیم بود و یک بیت شعر عاشقانه هم روش  کادوش کتاب دست

 . نوشته بودم

 

یال همیشه در صحنه پوزخندی زد و رو به سامیارگفت : آخه یه کتابم شد کادو ! آخی خب شاید نداشته ل

 ! برات چیز دیگه بخره ! البد پول لباس آرایشگاه رفتنش هم تو دادی

 

خونسردی خودمو حفظ کردم و خواستم چیزی بگم که موبایلم زنگ خورد . بعد از اینکه جواب دادم قیافم 

بود . سامیار و مادرش هم فهمیده بودن که ازم پرسیدن چی شده ؟ منم زیر نگاه های سنگین درهم شده 

بقیه گفتم : منشی شرکتم زنگ زده بود  یه جلسه مهم داشتم برا فردا بود اما افتاده برای نیم ساعت دیگه 

  . منم که تولد عشقم مهم تر از هر چیز دیگس گفتم نمی تونم برم

 

  !ه با تعجب پرسید : یعنی تو شرکت داری ؟و باز لیال بود ک

 

بی خیال سرم رو تکون دادم و رو به روی سامیار وایسادم و سوییچ ماشین بنز آخرین مدل رو بهش دادم 

  و با لبخند گفتم : اینم کادوی دومم

 

 . . . نگاه های متعجب دیگران حس خوبی بهم می داد
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یوان مشروبی که من و سامیار خوردیم ، دیگه بهم دیگه تولد تا یک نصفه شب طول کشید و به جز یه ل

 . اجازه پیشروی ندادیم

 

باالخره مهمونی بعد از کلی خوش گذروندن و شنیدن نیش کنایه های لیال و جواب دادن های من و مرور 

 . خاطرات به خاطر یه رقص رویایی به پایان رسید

 

ه با کردم کمعلوم بود خیلی خستس با تعجب نگاش  داشتم حاضر می شدم برم که سامیار جلوم رو گرفت ،

  ! اخم گفت : این موقع شب می خواستی تنها بری خونه

 

  . آروم سرم رو تکون دادم ، من بچه نبودم و این همه سال تنهایی زندگی کردم

 

ارم بزسامیار با التماس گفت : سایه امشب اینجا بمون ، به خدا خیلی خستم این موقع شب هم نمی تونم 

  تنها بری ! لطفا بمون

 

اومدم مخالفت کنم که لب هاش رو لب هام نشست و اجازه حرف زدن بهم نداد . به سمت اتاق خودش رفت 

و منم دنبال خودش کشوند . می خواستم برم اتاق مهمان اما فهمیدم خاله و عمو و البته دختر خاله چندش 

 . سامیار امشب رو اینجا موندن

 

تم جز قبول کردن و دلم نمی خواست سامیار رو ناراحت کنم یا فکر کنه بهش اعتماد ندارم ، چاره ای نداش

  اما با این لباس ها هم نمی تونستم بخوابم . شروع کردم به غر زدن

 

 . . . آخه سامیار من با این لباس ها چه جوری بخوابم _

 

حب نگاش کردم که خیلی خونسرد گفت : شب خواستم ادامه بدم که دیدم سامیار پیرهنش رو در آورده با تع

نمی تونم با لباس بخوابم ، تو هم می تونی یکی از لباس های من رو بپوشی ، بیا تو این کمد یه لباس 

 . . . بردار و بپوش ، بعد هم بگیر بخواب

 

رده تا رگناچار به سمت کمدش رفتم و یه پیرهن بلند برداشتم ، سامیار داشت نگاهم می کرد . بهش گفتم ب

من لباسمو عوض کنم ولی باز زل زده بود بهم! دیدم فایده نداره به سمت یه در دیگه اتاق رفتم که حدس 

حموم یا دستشویی باشه و حدسم کامالدرست بود . سریع لباسم و عوض کردم اومدم بیرون پیرهن  میزدم

کردم که دیدم سامیار خیلی راحت  سامیار فقط تا رونم بود و آستیناشم دو برابر دستم رو تخت رو نگاه

 . خوابیده

 

  . عصبانی رفتم گوشه ترین قسمت تخت خوابیدم و خیلی زود خوابم برد

 

چشم هام رو به زور باز کردم خواستم نفس بکشم که احساس کردم دارم خفه میشم یکم که تکون خوردم 

ردم و غر می زدم که باالخره سامیار فهمیدم سامیار داره منو تو بغلش له می کنه ! هی داشتم وول می خو

ولم کرد . خواستم به ادامه خواب نازم برسم که دیدم در یهو باز شد و لیال با لباس خواب قرمز پرید تو با 

تعجب زل زدم بهش که یهو شروع کرد به جیغ زدن ! انقدر تعجب کرده بودم نمی تونستم هیچ کار انجام 

 . بدم
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مثل پسر پچه های تخس شده بود و موهاش ریخته بود تو صورتش خمار سامیار صاف سر جاش نشست ، 

خواب به اطراف نگاه می کرد . همون لحظه مادر و پدر سامیار ، خاله و شوهر خالش و عمو زن عموی 

 .سامیار هم ریختن تو و یه هین کشیدن

 

رفتن بیرون و در و  فقط داشتم با تعجب فکر می کردم اینا چرا دارن اینجوری می کنن که یهو همشون

  ! سریع بستن

 

با تعحب به سامیار نگاه کردم اونم دست کمی از من نداشت خواستم بخوابم که یهو سیخ سر جام نشستم ! 

 م بود. نو تخت نشسته بود و لباس سامیار تیه نگاه به خودم و یه نگاه به سامیار کردم که با باالتنه لخت ر

 

 دم و فکر کنم از خجالت سرخ شده بودم که سامیار بلند زد زیر خنده ! تازه دلیل رفتار هاشون رو فهمی

 

خوردن منو خندیدن  با حرص نگاش کردم و بالشت رو محکم زدم تو سرش ، خالصه بعد از کلی حرص

مون رو عوض کردیم و از اتاق بیرون رفتیم ، سامیار هم خیلی راحت دستش رو گذاشت اسامیار لباس ه

 ! می کرد من یه خالفکار بزرگ باشم که االن راحت و بی دغدغه دارم می خندم پشت کمرم . کی فکر

 

طبقه پایین که رسیدیم میز صبحانه آماده بود با سامیار رفتیم و کنار هم نشستیم . همه یه جوری نگامون 

 . می کردن منم فقط سرمو انداخته بودم پایین

 

ی پرید تو گلوم ، جالب اینجا بود همه ساکت شده بودن . داشتم چایی می خوردم که با حرفی که لیال زد چای

با پرویی تمام به من گفته بود دیشب خوش گذشت ، دلم نمی خواست حرف بزنم اما دیدم ساکت موندن 

  !فایده نداره گفتم : یه سوال شما صبح به اون زودی تو اتاق سامیار چی کار داشتی ؟

 

صبانیت گفت : به تو چه !؟ هان ! اومدی تو زندگی سامیارم معلوم کامال معلوم بود هول شده اما یهو با ع

  ! نیست چی کار کردی منو سامیار نشون کرده هم بودیم تو اومدی و خوشبختی ما رو گرفتی

 

جالب اینجا بود که هیچ کس حرفی نمی زد ، عصبی شده بودیم خیلی زیاد که باالخره سامیار به حرف اومد 

  من عاشق آفتابم و خیلی هم خوشبختم و گفت : مهم االنه که

 

با رضایت به چهره سرخ از عصبانیت لیال نگاه کردم که یهو از رو صندلی بلند شد و رفت . من هم بعد از 

خوردن یه صبحانه مختصر و تشکر از خانواده سامیار بلند شدم برم اما مادرش  خیلی باهام سرد برخورد 

ندادم . لحظه آخر صدای سامیار رو شنیدم که آروم به مادرش گفته بود: کرده بود . ناراحت شدم اما اهمیت 

 . آفتاب خیلی پاکه و ما هیچ کاری نکردیم

 

بعد هم اومد و منو رسوند عمارت ، خداروشکر سپهر خونه نبود . رفتم تو اتاقم خیلی خسته بودم . دلم می 

گریم کردن ، از وانمود کردن از ترس واهمه خواست خود واقعیم باشم از آفتاب بودن خسته شده بودم ، از 

  ! ای که همیشه همراهم بود

 

 . . . اما دیگه بس بود و با فکری که با سرم زد راضی شروع به حاضر شدن کردم تا برم شرکت
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 . تو راه بیش تر به کاری که می خواستم انجام بدم مطئن شدم فقط باید یکم برنامه ریزی می کردم

سیدم ، ترس از طوفانی که بعدش راه می افتاد اما باالخره باید بازی که شروع کرده بودم اما یکم هم می تر

 . رو تموم می کردم

 

به شرکت رسیدم و بعد از انجام کار های همیشگی رفتم تا کار های سوپرایزمو انجام بدم . مطمئن بودم 

  ! غوغا می شه و من از این غوغا می ترسیدم

 

انجام می دادم و به چند جا هم زنگ زدم و سفارش های  الزم رو کردم . هیجان و داشتم هماهنگی ها رو 

استرس خیلی زیادی داشتم . همه چیز تا چند روز دیگه آماده بود و منم کالفه ، فقط یک نفر بود که می 

 . تونست آرومم کنه اون هم سامیار بود

 

یار رو نداشتم مطمئنا اولین کسی که باهاش زنگ زدم بهش و تو یه کافه باهاش قرار گذاشتم . اگه سام

 . مشورت می کردم سپهر بود

 

بعد از اینکه ماجرا رو براش تعریف کردم احساس سبکی کردم و دست های سامیار که تو دستام قرار  

  . داشت حس حمایت و دلگرمی بهم می داد

 

کنم . آخه خیلی خسته بودم ، سامیار مخالف صد در صد حرف های من بود اما تونستم تا حدودی راضیش 

   . خیلی باید همه چیز زود تر تموم می شد ، تمومش می کردم

 

 . دلم می خواست همه چیز بی نقص باشه برای همین خودم مستقیم روی کار ها نظارت می کردم

 

ی س مو باالخره یک هفته زجر آور گذشت ، حاال که تا اینجا اومده بودم خیلی خیلی پشیمون بودم . احسا

کردم عجله کردم . تا مرز دیوونگی رفتم ، داشتم عذاب می کشیدم و تنها چیزی که بهم دلگرمی می داد 

 .سامیار بود . تو این چند روز خیلی خسته شده بودم و تا فردا که روز نمایش بود باید استراحت می کردم

 

آماده تر بود و هیچ کس به جز صد بار و شاید بیش تر همه چیز رو چک کردم . همه چیز از آماده هم 

  . سامیار از چیزی خبر نداشت . سپهر چند بار تالش کرد از ماجرا با خبر شه اما موفق نشد

 

نمایش بزرگ من قرار بود تو یه عمارت دیگه که از عمارت خودم هم بزرگ تر بود اجرا بشه که کلی هم 

  ! رگی به غیر از خونه خودم نیاز داشتمپول بابت یه شب اجارش داده بودم ، به هر حال به جای بز

 

باالخره بعد از یک هفته بی خوابی تونستم یکم بخوابم ، انقدر استرس داشتم که متوجه هیچ چیز نبودم . 

شب بدون اینکه چیزی بخورم خوابیدم ، حتی اگه می خواستم هم نمی تونستم چیزی بخورم به هر حال 

 ! فردا قرار بود یه آشوب به پا شه

 

صبح با سردرد بدی از خواب بیدار شدم . فکر کنم یک ساعت هم نشد که تونستم بخوابم . رفتم جلو آینه 

چشم هام پف کرده بود و موهام نامرتب دورم ریخته بود . مطمئناً امروز یکی از بدترین روزهای عمرم 

 . می شه
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  ! نماز شدت ترس و استرس به زور نفس می کشیدم و دلم می خواست خودمو بز

 

کالفه از همه چیز به سمت سمت اتاقم می رفتم . نمی دونستم باید چی کار کنم گیج شده بودم و نمی تونستم 

خودم رو کنترل کنم . اگه همین جوری پیش می رفت قطعا نمی تونستم نمایشم رو به خوبی اجرا کنم . پس 

رسونه عمارت ولی بعید می  به سامیار زنگ زدم تا گفتم حالم خوب نیست گفت سریع خودش رو می

 ! دونستم حتی سامیار هم بتونه آرومم کنه

 

باالخره سامیار با حال آشفته ای رسید عمارت و با اخم و داد هوار سپهر مواجه شد . عصبانی بودم و 

سپهر هم رو اعصابم راه رفته بود ، همه حرصمو سرش خالی کردم اونم از عمارت بیرون رفت . هر چند 

  . مایش امشبم  الزمش داشتمکه برای ن

 

 ! . . . انقدر فشار روم بود که می خواستم گریه کنم و سامیار هم فقط تونست یکم آرومم کنه

 

  . به هر حال من کارگردان نمایش بودم باید زود تر سر صحنه حاضر می شدم

 

و  مشکی پوشیدم یه شلوار جذب مشکی براق با یه کت اسپرت همجنس شلوارم پوشیدم و زیر کت یه تاپ

جلو کت رو باز گذاشتم  موهام رو شالقی کردم و باال سرم محکم با کش بستم که چشم هام رو کشیده تر 

نشون داد  یه کفش پاشنه ده سانتی مشکی هم پام کردم  و در آخر یه آرایش خیلی کم با رژ قرمز ، عطر 

مشکی سر سری رو سرم انداختم حوصله سردم هم رو خودم خالی کردم کیف دستیم رو برداشتم و یه شال 

 ! گشت ارشادو نداشتم ! هر کی منو می دید فکر می کرد دارم می رم ختم

 

از در اتاق که بیرون اومدم سامیار منتظرم بود . آماده اومده بود عمارت ، از در عمارت خارج شدم اصال 

  . ین خودش برد و سوار شدیمنمی تونستم رانندگی کنم سامیار هم فهمیده بود که منو به سمت ماش

 

لحظه به لحظه که نزدیک می شدیم استرسم بیش تر می شد از طرفی خوشحال بودم  قرار بود یه فیلم 

هیجانی بازی کنم و از طرفی از اتفاق های بعدش می ترسیدم یا از بالهایی که قرار بود سرم بیاد . دلم می 

  ... خیلیخواست بزنم زیر همه چیز اما خیلی دیر بود ، 

 

انقدر آشفته بودم که متوجه نشدم کی رسیدیم ، اصال نفهمیدم کی به سامیار آدرس دادم . از زور سردرد و 

کم خوابی چشم هام می سوخت و این اصال خوب نبود . یه بازیگر خوب باید سرحال سر صحنه حاضر می 

 . شد

 

رو بود راه افتادیم . البته من یه عمارت  دست سامیار رو گرفتم با هم به سمت عمارت باشکوهی که رو به

نمی دیدم احساس می کردم دارم به قتلگاهم پا می زارم .سرم گیج می رفت و می ترسیدم سقوط کنم به 

 . خاطر همین محکم تر دست سامیار رو گرفتم

 

 گذار شهوارد شدیم همه چیز بی نقص بود ، همون طور که می خواستم آماده بود تا یه فیلم عالی توش بر

. . . 
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با استرس دست سامیار رو رها کردم و از پله ها باال رفتم ، تو یکی اتاق های طبقه باال نشستم تا نمایش 

  .شروع شه ! خیلی سخت بود نمایشی رو اجرا کنی که از قبل تمرینش نکردی

 

رو آماده می کردم باید می سامیار هم تو اتاق نیومد انگار درک کرده بود به تنهایی نیاز دارم . باید خودم 

شدم همون سایه ای که بزرگ بود ، مغرور بود ، سرد و شکست ناپذیر بود . اگه ضعف از خودم نشون 

 . می دادم قطعا می شکستم

 

فکر کردم ، خود خوری کردم ، به احتماالت و اتفاقات فکر کردم ، به بدبختیام فکر کردم ، انقدر فکر کردم 

  ! تمکه تا مرز دیوونگی رف

 

از طبقه پایین صداهای کمی می اومد و این یعنی تعدادی از تماشاگران نمایشم اومدن . نمی دونم چقدر 

 سعی کردم ولی باالخره موفق شدم ، باالخره تونستم خودم رو آروم کنم . محکم شدم و با اعتماد به نفس

. . . 

 

ومدن . وقتی اومد کامال متوجه شدم جا خورده به سامیار زنگ زدم تا بیاد باال بهم بگه حدوداً چند نفر ا

اونم به خاطر خونسردیم ! خودم هم متعجب بودم اما من آدم روز های سخت بودم و خوب می تونستم به 

 . همه چیز مسلط بشم

 

 . اون طور که سامیار بهم گفت تقریبا همه اومده بودن اما کافی نبود من همه تماشاگران رو می خواستم

 

م احتیاج داشتم ، درسته خیلی از دستش عصبانی بودم اما باید کمکم می کرد . یه چیز های به سپهر ه

 . . . مختصری بهش گفته بودم اما نه همه چیز رو

 

دیگه داشتم از تو اتاق موندن خسته می شدم که باالخره سپهر اومد تو اتاق و گفت برای شروع نمایش 

 !... بودن ، دقیقا همون چیزی که می خواستمبرم چون تماشاگران خیلی منتظر و متعجب 

 

سامیار و سپهر رو فرستادم زودتر برن تا تماشاگران رو به سکوت دعوت کنن ، با لبخندی خاص کنترل 

  . شده و کامال خونسرد و با آرامش کامل از پله ها پایین رفتم

 

لی منتظر بودن ببینن این دعوت هنوز به سالن نرسیده بودم و سکوت کمی همه جا برقرار بود ، انگار خی

 . بزرگ به چه دلیل و از طرف کی انجام شده

 

  . . . پام به پله آخر رسید باز ترس وجودم رو گرفت اما باید می رفتم مثل همیشه محکم

 

قبل از اینکه پا به سالن بزارم آروم تو گوشم گفتم حاال و چراغ ها خاموش شد . صدای همهمه بلند شده 

 . نور دایره ای سفید روم افتاد . دیگه راه برگشتی نداشتم و باید تا آخرش می رفتمبود که یه 

 

پس محکم ، پر غرور و با اقتدار قدم برداشتم . طوری راه می رفتم که انگار می خواستم زمین زیر پام رو 

  ! به لرزه در بیارم
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  ! جوری راه می رفتم که فقط تعداد کمی می تونستن نیم رخم رو ببینن

 

هر چند که می خواستم قوی باشم اما باز هم دست هام سرد بود . صدای زمزمه ها رو اعصابم بود ، خیلی 

آروم راه می رفتم انگار دوست داشتم حس کنجکاوی تماشاگران رو قلقلک بدم تا مشتاقانه تر به بازیم 

 . . . نگاه کنن

 

وبی بود و برای سخنرانیم خیلی خوشحال بودم حس خیلی خوبی بود که گریم نکرده بودم ، احساس خیلی خ

که مجبور نیستم تغییر صدا بدم . همین بهم آرامش می داد که می تونستم با صدای خودم و با قیافه خودم 

 . نمایشم رو آغاز کنم

 

آروم از پله های سنگی سن باال رفتم و نور هم از روم برداشته نمی شد ، باالخره به جایگاه سخنرانی که 

 . . . اده کرده بودم رسیدم و باالخره نمایش هیجان انگیز من شروع شدآم

 

 . بعضی ها خیلی با تعجب ، بعضی ها با کنجکاوی ، بعضی ها معمولی نگاهم می کردن

 

یعنی هنوز من رو درست نشناختن ! نمی دونم از اینکه اینجا وایساده بودم چه آرامشی بهم دست داده بود 

 : د بخندم اما به جاش شروع به حرف زدن کردمکه دلم می خواست بلن

 

سالم می کنم خدمت تمام شما مهمان های عزیز، از اینکه دعوتم رو پذیرفتید بسیار خشنود هستم . می  _

دونم که خیلی هاتون مشتاق این هستید که دلیل این جشن ناگهانی رو بدونید ، پس بیش تر از این منتظرتون 

 . نمی زارم

خودم رو معرفی کنم ، من سایه قیاسی هستم کسی که همه فکر می کردن سال ها پیش مرده اول می خوام 

 ! ولی االن جلوی شماست ، همون مهندس معروف که امروزه با اسم آفتاب محتشم شناخته شده

 

 مقیافه ها دیدنی بود ، دهن های باز و چشم های گرد شده ! صدای همهمه انقدر باال رفته بود که نمی تونست

 . حرف دیگه ای بزنم

 

تو اون موقیعت مسخره دیگه از خونسردی خبری نبود و داشتم خودم رو لعنت می کردم چرا این کارو 

انجام دادم ، به شدت پشیمون بودم و با خودم فکر می کردم خیلی عجله کردم ، حداقل انتقامم رو می گرفتم 

  !ی گفتم اصال اگه کسی نمی فهمید چی می شد ؟بعد این کار احمقانه رو انجام می دادم یا با خودم م

 ! خودم جواب خودم رو دادم : من قیافه و شخصیت اصلی خودم رو می خواستم

 

تو دلم پوزخندی زدم ، رسماً دیوونه شده بودم داشتم با خودم حرف می زدم ! هر چند با اتفاقاتی که برام 

 ! افتاد عجیبه کارم به تیمارستان نکشیده

 

که سامیار رو دیدم  داشتم تو افکار خودم دست و پا می زدم ، دلم می خواست از اونجا فرار کنم همین جور

رو به روم وایساده ، دوباره نگاهی به مهمون ها انداختم هیچ کس هواسش به من نبود . االن بهترین وقت 

  ! بود برای رفتن ، رفتنه صاحب مجلس از مهمونی
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تا درگیر پلیس ، دادگاه و پزشک قانونی ، خبرنگار ها و حتی بهروز قیاسی  من از اولم نمی خواستم بمونم

 ! بشم

 

  ! با خودم فکر کردم پس حتما دیوونه شدم ! شایدم یکم هیجان می خواستم یا پرت شدن هواس بعضی ها

 

ن حتی از بیباز باید محو می شدم اما بر می گشتم برای انتقامم، من به همه نشون می دادم قدرتمندم ، به را

 . نمی رم و هر وقت بخوام مثل طوفان بر می گردم

 

 . دست سامیار رو دست هام قرار گرفت و مثل همیشه من رو از فکر بیرون آورد

 

دستش رو محکم تر گرفتم و با هم به طبقه باال رفتیم ، همه چیز به طور کامال مخفی انجام می شد و هیچ 

 ! نداشت ! حتی سامیارکس از کاری که می خواستم بکنم خبر 

 

باال که رسیدیم اونجا پله می خورد و از پشت در عمارت به یه حیاط بزرگ ختم می شد که ماشین با تمام 

 . وسایلم و امکانات منتظرم بود

 

دم در که رسیدم نگاهی به سامیار انداختم ، طاقت  نداشتنش و ندیدنش رو نداشتم ! طاقت از دست دادنش 

  . از هم مثل همیشه باید تحمل می کردمرو نداشتم اما ب

 

 . همدیگه رو به آغوش کشیدیم ، محکم و با عشق

قطره های اشکم می چکید روی پیراهن سامیار اون هیچی رو نمی دونست و فهمیده بود یکم غیر عادی 

 ! دارم برخورد می کنم ! اون فکر می کرد به زودی پیش هم بر می گردیم اما این طور نبود

 

عجب نگاهم کرد ، می ترسیدم از چشم هام همه چیز رو بفهمه به خاطر همین لب هام رو لب هاش با ت

نشست ، عمیق گرم هم رو می بوسیدیم . بعد از چند دقیقه دیگه طاقتم تموم شد و سریع از سامیار فاصله 

یار نگاه شتم به سامگرفتم و بدون اینکه به پشست سرم نگاه کنم از پله ها پایین رفتم . حتی دوباره برنگ

  ! کنم چون می دونستم طاقت نمیارم و می زنم زیر همه چیز

 

سرم گیج می رفت و از پله ها پایین رفتم  به ماشین رسیدم و راننده در رو باز کرد . از قبل می دونست 

 . . . آیندهباید کجا بره ، سریع سوار شد و راه افتاد و من باز هم به جلو حرکت کردم بی خبر از اتفاقات 

 

یه خونه کلبه ای اطراف شمال داشتم ، خیلی فکر کردم از کشور خارج شم و به یه هتل برم اما ممکن بود 

شناسایی بشم هر چند که تغییر چهره جدیدی می دادم اما دلیل مهمم این بود که نتونستم خودم رو خیلی 

  ! نفس می کشید دور کنم از جایی که سامیارم

 

ر گذشت و چقدر تو فکر بودم که باالخره رسیدیم . به رانندم اعتماد داشتم و می دونستم جام نمی دونم چقد

 . رو به هیچ کس نمی گه

 

 . از طرفی من فرار کرده بودم اما نه طوری که از همه جا بی خبر باشم ، همه چیز تحت کنترلم بود
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و همه چیز مرتب و تمیز بود . کلبه کوچیکی به داخل کلبه رفتم که تماماً از چوب ضد آتیش ساخته شده بود 

  . بود اما دوسش داشتم

 

 . ، تلوزیون رو روشن کردم شبکه خبر بود رفتم روی کاناپه قرمزی که جلوی تلوزیون بود نشستم

 

دقیقا همون چیزی رو که حدس می زدم داشت نشون می داد . من نمی دونم اصال خبرنگاری تو جشن نبود 

زیر ذربین گذاشتن وارد شده بودن ! حاال می دیدم که فیلم با کیفت و با سرعت داره پخش و همه با دقت و 

 ! می شه

 

  ! داشت سخنرانی من رو نشون می داد . لبخندی زدم ، خیلی پر جذبه بودم

 

محو تماشا کردن بودم که یهو نگاهم زوم شد تو چشم های نفرت انگیز دو نفر بهروز قیاسی و احسان ! 

شت بهم می خورد . داشتم دیوونه می شدم و حسابی عصبانی بودم از اینکه نگهبان ها دست و پا حالم دا

  ! چلفتی بازی در آوردن ، من بهشون گفته بودم نزارن چه کسایی وارد شن

 

 . حیف االن نمی تونم کاری کنم ولی بعدا حتما به حسابشون می رسم

 

 . ی کردناحسان یه پلیس بود و من خیلی باید احتیاط م

 

شب با اعصابی داغون ، با ترس و البته با فکر به سامیار خوابم برد . بی خبر از روز های نحسی که در 

 ! . . . انتظارم بود

 

 ! . . . شبم همش با کابوس گذشت . کابوس جسد خونی سامیار ، زجه های من ، دیوونگی هام

 

بودم زل زده بودم به دیوار و فکر می کردم .  از صبح که پاشده بودم بدون خوردن هیچ چیز فقط نشسته

  . . . به آینده ، به گذشته ، به حال

 

همش خاطرات رو مرور می کردم ، خاطرات شیرین و زیبایی که با سامیار داشتم . رقص رویاییمون ، 

یلم تولد ، خنده هامون ، شادی هامون ، بی غم بودنمون ، اعترافمون و تمام لحظات خوب دیگمون مثل ف

 . از جلوی چشم هام رد می شد

 

حسابی عصبانی بودم و تا موقعی که آب ها از آسیاب نیوفتاده بود مجبور بودم خودم رو اینجا حبس کنم ، 

هر چند که وقتی هم که موقعش بشه  و بخوام خودم رو نشون بدم باید با یه گریم جدید و کامال متفاوت 

 .نمایان  می شدم

 

ساعت ها تو خودم بودم و فقط و فقط فکر می کردم . داشتم دیوونه می شدم ، از  روز ها می گذشت و من

 . غم دوری سامیار زره زره آب می شدم هر روز بیش از پیش جای خالیش و نبودنش رو حس می کردم

 

  . همه برنامه ها خوب بود ، کار ها خوب پیش می رفت اما فقط من خوب نبودم
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رو این جا حبس کردم  عکسی که از سامیار داشتم کمی بهم آرامش می داد اما تو این چند هفته که خودم  

فقط یه بار تونسته بودم عکسی ازش ببینم که بعد رفتن من بود ! خیلی داغون بود خیلی زیاد حتی شاید 

 ! بیش تر از من ! وقتی عکسش رو دیدم ساعت ها اشک ریختم

 

ت . نمی تونستم طاقت بیارم نمی دونستم باید چی کار دلم آغوش آرومش و نفس های گرمش رو می خواس

کنم ! حتی تا مرز اینکه خودم رو بکشم رفتم چون تحمل این همه سختی رو نداشتم اما لحظه آخر چشم 

های سامیار که تو ذهنم هک شده بود و جلوی چشم هام اومده بود من رو از کار احمقانه ای که می خواستم 

 . ودانجام بدم منصرف کرده ب

 

 . به همه کس و همه چیز لعنت می فرستادم

 

هیچ وقت فکر نمی کردم عاشق شدن و عاشق موندن همچین حسی داشته باشه . تا وقتی نزدیک عشقت 

  !  باشی آرومی اما همین که ازش دور می شی مثل آدم های سرگردون و افسرده هستی

 

  . گفت اما خب طاقت من هم تموم شد و کاری رو کردم که دلم می

 

 ! یه گریمور حرفی ای آورده بودم ، قرار بود بعد از چند هفته حبس بودن طعم آزادی رو بچشم

 

. د ، ابروهای مشکی و چشم های عسلیبعد از دو ساعت باالخره کارش تموم شد  . موهام رو قرمز کرده بو

خونی تر و صورتم برنزه روی دندونم یه نگین ریز گذاشته بود و طوری گریمم کرده بود که دماغم است

شده بود و در آخر آرایش غلیظم یه  رژ لب قرمز داشتم . یه مانتو قرمز ، شلوار جذب مشکی و شال و 

کفش پاشنه بلند مشکی  با یه سری گیره عجیب و غریب مشکی مدل هفت و هشتی روی موهام با انگشتر 

 ! جلفا رستش ... کال قیافم یه جوری شده بود عین دخت

 

 . تغییر کرده بودم و خوب شده بودم اما قیافه اصلی اروپاییم رو بیشتر دوست داشتم خیلی

 

حس خوبی داشتم چون می خواستم سامیار رو ببینم . بار ها و بار ها حرکات و رفتار های سامیار رو با 

چقدر خودم بررسی  کردم . اینکه ممکنه چقدر عصبی بشه ، چقدر داغون بشه ، چه قدر ناراحت بشه و 

 ! . . . احساس خیانت بهش دست بده و همه و همه باعث می شد که غم روی دلم صد برابر بشه

 

خسته بودم از این همه اتفاق های مختلف ، از این اتفاق های عجیب ! مگه من چقدر سن داشتم ، کمرم از 

دش بود یا یه زندگی این همه اتفاق خم شده بود . االن هر کس تو سن من بود حداقل تو آغوش گرم خونوا

عاشقانه یا حداقل معمولی داشت ، یا مشکالتش کم و قابل حل بود و حداقل چند نفر رو برای حل مشکلش 

 . داشت

 

 . ت بزرگم رو خودم باید حل می کرداما من تنها بودم و روی پای خودم ، بدون پشتوانه و همه ی مشکال

 

 . رد نظر ، استرس داشتم و دستم یخ کرده بودسوار ماشین بودم و منتظر تا رسیدن به مکان مو

 

  ! باالخره رسیدم ، تحقیقاتم درست بود و هدفم ، عشقم دقیقا همونجایی بود که می خواستم
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انگار فلج شده بودم و نمی تونستم در ماشین رو باز کنم ، باالخره دیده بودمش ! چقدر الغر تر شده بود. 

ننده هم با تعجب نگاهم می کرد ، باالخره قدرت گرفتم و در ماشین داشتم به زور نفس می کشیدم حتی را

 . . . رو باز کردم

 

حواسش به هیج جا نبود مستقیم داشت به سمت رستوران مجللی حرکت می کرد که با توجه به تحقیقات 

 . من قرار بود توش قرار داد کاری امضا  بشه

 

شسته ن اریسامداشتم و با چند میز فاصله با میزی که با استرس خیلی زیاد آروم به سمت رستوران قدم بر

 . بود نشستم

 

 .خیلی دلم می خواست االن صداش رو بشنوم یا برم بغلش اما یکم دیگه باید صبر می کردم

 

 . برای خودم استیک سفارش داده بودم اما یک تیکه هم نخورده بودم همش نگاهم به سامیار بود

 

انگار قرن ها بود اونجا نشسته بودم . کم کم داشت خوابم می برد که نمی دونم چرا زمان نمی گذشت 

باالخره دیدم چند نفر مرد و یک زنی که سر میز با سامیار نشسته بودن بلند شدن . همش فکر می کردم 

  ! اون زن به سامیار چشم داره و هی حرص می خوردم

 

ترس گرفته بودم و ناخن های بلند الک زده بعد از اینکه اون ها رفتن سامیار آروم سر جاش نشست ، اس

 . ام رو تو دستم فرو می کردم

 

به آرومی از روی صندلیم بلند شدم پاهام می لرزید و من هر لحظه احساس سقوط کردن داشتم . با خودم 

گفتم مثل همیشه آدامس جویدن شاید از استرسم کم کنه و متاسفانه فقط آدامس خرسی داشتم . کاغذش رو 

 .وردم و آدامس رو چپوندم تو دهنم و شروع به جویدن کردم و آروم آروم به میز سامیار نزدیک شدمدر آ

 

باالخره بهش رسیدم سرش پایین بود و دستش الی موهاش و حسابی تو فکر بود ، این حالتش رو می 

  . شناختم یعنی ناراحت و عصبی بود و یا به یه چیز ناراحت کننده فکر می کرد

 

  ! و فکر بود که حتی صدای کفش هام رو نشنید یا کفش هام که دقیقا جلوی میزش بود رو ندیدانقدر ت

 

 ! . . . مجبور شدم دست هام رو روی شونش بزارم که یهو پرید و خشمگین نگاهم کرد

 

باید اعتراف می کردم که اون لحظه ترسیدم ، خیلی ترسناک شده بود ولی چیزی از جذابیتش کم نکرده 

 .بود

 

یه لحظه زبونم بند اومده بود و فقط دهنم باز بسته می شد و این سامیار رو صد برار عصبانی کرد چون 

  !با صدای نسبتاً بلندی داد زد : خانم چرا مزاحم می شی ؟
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پس من رو نشناخته بود ! سعی کردم خونسردی خودم  رو حفظ کنم یه نفس عمیق کشیدم اما تا نگاهم به 

 . افتاد همه تالشم از بین رفت و هر چی حرف تو ذهنم آماده کرده بودم رو از یاد بردمچشم های سامیار 

 

هول شده بودم و فقط اونجا وایساده بودم ، می دونستم دیگه عصبانیت سامیار قابل کنترل نیست و اگه 

  ! حرف های من رو می شنید قطعا نمی تونستم برای یک ثانیه هم اونجا وایسم

 

داشتم و فقط دلم می خواست به سامیاری که منتظر بود حرفی از دهن من بشنوه خیره بشم،  دلتنگی عجیبی

 ! نمی خواستم یک ثانیه هم از دستم بره

 

فکر کنم صبرش تموم شد که دستم رو با خشونت کشید و از بین دندون های کلید شدش غرید : تو دست و 

 !! ی کارت ! هر چند از قیافت معلومه چی کاره ایپای من نیا خانم بد می بینی اگه کاری نداری برو پ

 

ره ای به حرف هایی که زد فکر نکردم فقط دلم می خواست موسیقی آرام بخش صداش دوباره تکرار ذ

 بشه ، هر چی دوست داشت می گفت فوش می داد ، توهین می کرد ، داد می زد ، هر کار دوست داشت 

  ! ودمی کرد فقط من صداش رو میشنیدم کافی ب

 

منگ شده بودم و نخورده مست کرده بودم که یهو یادم اومد برای چی اینجام ! این بار به سختی نگاهم رو 

 . از سامیار به زمین دوختم تا بتونم حرف بزنم

 

 .  با صدای که می لرزید شروع کردم به حرف زدن انگار داشتم سخت ترین کار عمرم رو انجام می دادم

 

می ریختم  و از همه چی می گفتم و فشار دست های سامیار و لرزشش رو دستم حرف می زدم ، اشک 

بیش تر می شد . دیگه نتونستم طاقت بیارم و دو زانو روی زمین افتادم ، فقط خدا رو شکر کردم که 

رستوران خلوت بود و قسمتی که ما بودیم به جایی دید نداشت چون اصال نمی تونستم نگاه های دیگران 

کنم ، از عکس العمل سامیار خیلی می ترسیدم که یهو یه طرف صورتم سوخت ، بغض گلوم بیش  رو تحمل

  . تر شد و با تعجب به سامیار زل زدم

 

یهو سامیار هم کنترلش رو از دست داد و دو زانو روی زمین نشست و این در حالی بود که من دستم روی 

  . د به سامیار زل زده بودگونم بود و با چشم هایی که از تعجب گشاد شده بو

 

مشخص بود بغض  داره خفش می کنه ، یه قطره اشک از چشم هاش چکید و انگار اشک اون باعث 

 . دوباره راه افتادن اشک های من شد

 

  . فقط به همدیگه نگاه می کردیم که یهو تو آغوش گرم سامیار فرو رفتم

 

ی که ناراحتی توش موج می زد می گفت : لعنتی هر دو در حد مرگ اشک می ریختیم و سامیار با صدای

کجا بودی ... می دونی داشتم دیوونه می شدم ... می دونی داشتم از ترس می میردم که نکنه اتفاقی برات 

 ... افتاده باشه ... لعنتی من نمی تونستم نفس بکشم ، کجا بودی آخه ... در به در دنبالت گشتم

 

  .  م سکوت کنم .  حسابی خالی شدیم اما هنوز به شدت دلتنگ بودیمدر مقابل حرف هاش فقط می تونست
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باالخره به خودمون اومدیم از روی زمین بلند شدیم که دیدیم یه پیر زن زل زده به ما تا حدودی هم حق 

 . داشت تو جای به این باکالسی و با این تیپ و قیافمون رو زمین نشسته بودیم

 

نشستم ، دست های هم رو گرفته بودیم و مستقیم به هم نگاه می کردیم ،  روی صندلی رو به روی سامیار

 . انگار ترس از جدایی دوباره داشتیم

 

 ... از همه چی حرف زدیم ، از اتفاق ها و دلتنگی ها و خیلی چیز های دیگه

 

 . از اینکه مهمونی که ازش فرار کرده بودم با تعجب زیاد اما به خوبی تموم شده بود

 

 . حرف زدیم که شب شده بود و آماده رفتن شدیم انقدر

 

 . لحظه سختی بود ، دلمون نمی خواست از هم جدا بشیم اما مجبور بودیم

 

 . می دونم سامیار خیلی دلش می خواست بیاد کلبه ای توش بودم اما نمی تونستم اجازه بدم

 

  . فردا روز پر کاری داشتم و مثل همیشه کسی از چیزی خبر نداشت

 

 . ی دونستم یکی زیاد تو دست و پامه و باید از سر راه برش می داشتمم

 

 . به کلبه که رسیدم خسته اون گریم مسخره رو پاک کردم انگار یه سنگینی از رو صورتم برداشته شد

 

مثل همیشه با انواع قرص ها به زور خوابم برد اما کابوس ها دست از سرم بر نمی داشتن ، منم عادت 

 . کرده بودم

 

  . صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم امروز یه کار خیلی مهم داشتم پس باید آماده می شدم

 

 . خیلی سرحال و خوشحال بودم و امیدوار بودم همه چیز عالی و طبق نقشه پیش بره

 

 نکیه لباس سر تا پا مشکی پوشیدم و همون طور که گریمور یادم داده بود کار های الزم رو انجام دادم عی

 . آفتابیم رو به همراه کلت مخصوص و کیف دستیم برداشتم و از در کلبه بیرون زدم

 

به ظاهر داشتم تنهایی به جایی می رفتم اما خیلی ها مواظبم بودن حتی نذاشته بودم راننده هم باهام بیاد . 

 . همه چیز باید دورا دور انجام می شد

 

دم آفرین گفتم نقشه بی نقصی و بی نظیری بود و اگه بدون نقشم رو بار ها با خودم مرور کردم و به خو

 . هیچ مشکلی پیش می رفت قطعا می تونستم خودم رو تحسین کنم و با امید بیش تر به راهم ادامه بدم
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باالخره رسیدم به خونش یه آپارتمان پنج طبقه دو واحدی تو یه منطقه معمولی تهران ، خب باید اعتراف 

 . ارم سخت بود اما من برای انجام کار های سخت ساخته شده بودممی کردم که یکم ک

 

اگه سپهر مثل قبل بود یا بهتر بگم اگه همه چیز مثل قبل بود االن کارم راحت تر بود ، سپهر کنارم نشسته 

نگران نباش ، اگه به قیمت جونم  : " بود و بهم دلگرمی می داد و دیالوگ همیشگیش رو تکرار می کرد

  و در آخر حرفش سریع دست به کار  "بشه کاری می کنم اون جور که تو می خوای تموم بشه هم تموم

 .می شد

 

حیف که نبود و خودش هم تو این نبودن مقصر بود . البته فکر کنم اگه می دونست با اعترافش از من 

احت باهاش پیش تر میشه هیچ وقت این کار رو نمی کرد . سپهر خاص بود و می تونستم کار هام رو رردو

ببرم ، کاری که با سامیار هم نمی تونستم چون نگران می شد چون احترام خاصی براش قائل می شدم و 

نمی تونستم رو حرفش حرفی بزنم و این مانع کارم می شد . یه جور راحتی و صمیمیت خاص با سپهر 

 . داشتم که االن از بین رفته بود

 

  ! یره شدم و به آدم مسخره ای زل زدم که فکر می کرد خیلی باهوشهاز فکر در اومدم و به رو به روم خ

 

بیش از حد به خودش مطمئن بود و غرور از چشم هاش می بیارید ! دلم براش سوخت ، خودش با دستای 

  ! خودش زندگیش رو خراب کرده بود ! یهو چقدر دلسوز شدم من

 

اشتن ، خودشون وارد عمل می شدن . من فقط نظاره افرادم کارشون رو بلد بودن و نیازی به اشاره من ند

گر بودم و خیلی ریلکس به رو به روم نگاه می کردم . داشتم با خودم می شمردم یک ، دو ، سه و در یک 

چشم به هم زدن بدن نیمه جون سرگرد احسان روی دست افرادم بود که با دستمالی که رو بینیش قرار 

 . گرفته بودن بی هوش شده بود

 

تو دلم تشویقشون کردم خیلی سریع و خوب کارشون رو انجام داده بودن . سریع بدون اینکه کسی ببینه 

یا شک کنه عادی سرگرد رو به سمت ماشین بردن تا به آدرس مورد نظر برسوننش منم با آرامش پشت 

 . سرشون حرکت کردم

 

آهنی داشت . احسان رو که مثل یه تیکه به مکان رسیدیم یه خونه حیاط دار قدیمی که فقط چند تا صندلی 

  . گوشت گرفته بودن ، روی یکی از صندلی ها نشوندن و دست و پاهاش رو با طناب بستن

 

 ... نه وقت اضافی داشتم نه حوصله پس به سیاوش یکی از افرادم گفتم روش آب بریزن تا بیدار شه

 

انگار کم کم همه چیز یادش اومد که  کرد آب از سر و صورتش می چکید شوک زده چشم هاش رو باز

 . اخماش رفت تو هم و به من زل زد

 

با لبخند نگاهش کردم ، اون برای من مثل یه جوجه کوچولو بود که در آخر می دونستم ضعیفه و میمیره 

و من فقط وقتم رو برای بازی باهاش صرف کردم . نمی دونم با خودش چی فکر کرده بود که با اعتماد به 

 . به من نزدیک شده بودنفس 
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  هنوز با لبخند نگاهش می کردم که صدای دادش بلند شد : دختر بیشعور آشغال ولم کن

 

  . کمی اخمام رو تو هم کشیدم که سیاوش یه مشت محکم خوابوند تو صورتش که دلم خنک شد 

 

 . باال ببره از دهنش خون می اومد ،حقش بود تازه کمش هم بود کسی حق نداره صداش رو برای من

 

می تونستم ترس رو از چشم هاش بخونم ، اون می دونست کسی که تو دام من بیوفته اتفاقای خوبی 

 ! انتظارش رو نمی کشه

 

ریلکس پا روی پا انداختم تو چشم هاش می تونستم خیلی چیز هارو بخونم نفرت ، غم ، کینه ، انتقام ، 

 ... خشم ، ترس و پشیمونی

 

زدن مثل همیشه که اول برای قربانی هام سخنرانی می کنم : سرگرد احسان امیری  شروع کردم به حرف

پلیس وظیفه شناس دایره جنایی ! ببخشید یکم ناگهانی آوردمت مهمونی آخه می دونی کار های من همیشه 

 ناگهانی و یهوییه ! می دونی خیلی کارا باهات دارم و نمی زارم به زودی از دستم خالص بشی ، مطمئن

بازی هاست پس می دونم االن داری باش ! تو با بد کسی بازی کردی با کسی که همیشه قهرمان اینجور 

  ! ره طعم شکست رو می چشیذره ذ

 

  ! خواستم ادامه بدم که پرید وسط حرفم و گفت: بهتره نگران خودت باشی

 

 کنی وقتی ردیابت رو که مواقعبلند خندیدم خیلی بلند و نجوا گونه گفتم : اگه منظورت اینه که فکر می 

اضطراری روشن می کنن یک دقیقه پیش روشن کردی و با توجه به محاسبات من پلیس ها تا ده دقیقه 

  ! دیگه اینجا ریختن کامال در اشتباهی

 

 . بلند بلند خندیدم و به قیافه متعجب احسان پوزخند زدم انگار هنوزم من رو نشناخته بود

 

م: بهت خوش بگذره و بعد به پنج تا از افرادم اشاره کردم و ادامه دادم قراره ازت با صدای ترسناکی گفت

  ! پذیرایی بشه

 

صدای پا شنیدم خونه جوری بود که دو تا اتاق تو در تو بود آروم از در اولی رفتم  تا از جام بلند شدم یهو

نه نگاه کردم . پلیس ها ریخته بیرون ، پرده کلفت و خاک خورده رو کنار زدم و به حیاط خیلی بزرگ خو

بودن تو خونه با عجله برگشتم سر جام سریع اشاره به افرادم کردم و از در مخفی پشتی خونه اون جا رو 

 . تخلیه کردیم

 

ست سر و صدا کنه اما دهنش بسته ابا خودش می برد  احسان هی می خو سیاوش احسان رو گرفته بود و

وار ماشینی که آماده بود کردن . من جلو نشستم نمی تونستم با سه و بود و نمی تونست . احسان رو س

نفر دیگه  عقب بشینم . حاال خوبه بنز ماشین جا داری بود وگرنه چهار تا مرد هیکلی که اون پشت نشسته 

 . بودن له می شدن
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 د نفریاعتراف می کنم یک کوچولو فقط یک کوچولو سهل انگاری کردم . هر چند بعدا به حساب اون چن

که گذاشته بودم تا اگه پلیسی دیدن سریع بهم خبر بدن می رسم . رفته بودم تو فکر که راننده گفت کجا 

 . بریم ؟ بی خیال گفتم بره عمارت ، به هر حال احسان اونجارو دیده بود

 

ن یبعد از چند دقیقه رسیدیم احسان رو از ماشین بیرون کشیدن و بردنش به سمت زیر زمین که جای هم

آدمایی بود که پاشون به اینجا باز می شد . هر چند بیش تر زندانی ها و اونایی که باهاشون کار داشتم 

 . خونه های دیگه بود اما خب زیر زمین عمارت مخصوص افراد ویژه بود

 

 ... لحظه فرار یک لحظه احساس ترس کردم ، واقعا ترسیدم از گیر افتادن دست پلیس ها

 

لباس هام رو عوض کردم فعال حوصله احسان رو نداشتم هر چند االن به خاطر دردسری  به اتاقم رفتم و

که درست کرده بود داشت پذیرایی می شد . لب تابم رو باز کردم و فیلم دوربین ها رو بعد از فرارمون از 

ده ، ونجا بواون خونه نگاه کردم ، انقدر سریع فرار کرده بودیم که اصال متوجه این نشده بودن که کسی ا

از قیافه هاشون معلوم بود . حتی از فیلم دوربین ها هم نمی تونستن چیزی پیدا کنن چون زمان ورود ما 

خاموش بوده و بعد از اینکه رفتیم با کنترل از راه دور دوربین رو روشن کرده بودم و اونها حتی متوجه 

 . ان نمی شد شک می کردناین نکته هم نمی شدن . هر چند اگه تا چند روز خبری از احس

 

دیگه همه چیز داشت برای من به مرحله هشدار می رسید حوصله ایران موندن رو نداشتم . باید سریع 

 . همه کار هام رو انجام می دادم و می رفتم

 

 ... بعد از اینکه یه دوش گرفتم به سمت زیر زمین رفتم باید یه درس اساسی به احسان می دادم

 

یر زمین رو باز کردم . دست و پاهای احسان با طناب به صندلی آهنی که روش نشسته در آهنی بزرگ ز

بود بسته شده بود . چند تا دکمه اول پیراهنش باز شده بود و موهاش نامرتب رو صورت خونی و کبودش 

  . افتاده بود

 

ن برام آماده حتی جون نداشت پلک هاش رو باز کنه ! رفتم و روی صندلی راحتی که رو به روی احسا

  . شده بود نشستم

 

به کلت طالیی خوش دستم خیره شدم یک لحظه پشیمون شدم از اینکه آرمان رو راحت و بدون درد کشته 

 !بودم اما حاال وقت برای جبران داشتم . احسان بی جون لب باز کرد و گفت : چی از جونم می خوای ؟

 

  ! ودش رو به نفهمی می زدبلند بلند خندیدم یا واقعا نفهم بود یا داشت خ

 

  ! با صدای ترسناکی گفتم : من جونتو می خوام یعنی هنوز نفهمیدی

 

می خواست داد بزنه اما مگه جونی داشت ؟ با صدایی که سعی داشت بلند باشه اما زیاد هم موفق نبود 

 . گفت : پس منو بکش راحتم کن
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کنم و از اتفاقات درس می گیرم کی گفته تو قراره به نچ نچی کردم و گفتم : من از تجربه هام استفاده می 

 !راحتی با این دنیا خداحافظی کنی ؟

 

با تعجب نگاهم کرد شاید فکر نمی کرد انقدر بی رحم ، قاتل و جانی باشم . با خشم گفتم : خب شوخی بسه 

  !. به چند تا از سوال هام جواب می دی اون وقت راحتت می زارم

 

  ! احتم بزاری یعنی راحت منو بکشی دیگه ؟ منظورت همینهبا پوزخند گفت : ر

 

خندیدم دیگه داشت زیاده روی می کرد . ریلکس گفتم : نه خب در اون حد هم نیست ولی ممکنه اینطوری 

راحتت بزارم که ولت کنم بری تو یه خونه خارج از کشور زندگیتو کنی ، خونه ای که شنود و دوربین 

هات چک می شه ! این خوش بینانش بود در صورت همکاریت . به هر حال تو هست و تمام رفت و آمد 

از دست من راحت نمی شی اگه همچین فکری داری بهتر از ذهنت بیرون کنی . کسی که تو دام من بیوفته 

  ! راه فراری نداره

 

 !! با پوزخندی که رو اعصاب بود گفت : حاال سوال هاتون چی هست بانو

 

 . داره مسخره می کنه ، نمی دونم چرا هنوز منو جدی نگرفته بودکامال مشخص بود 

 

ریلکس بدون اینکه بزارم متوجه عصبانیتم بشه گفتم : من وقتم رو هدر نمی دم و نمی خوام بیش تر از 

 . این قیافت رو تحمل کنم سوال هام رو دوستان می پرسن و به افرادم اشاره کردم

 

ت اتاقم راه افتادم حاال باید حساب چند تا بی عرضه رو که نتونستن از روی صندلی بلند شدم و به سم

کارشون رو درست انجام بدن رو برسم . همونایی که موقع سر رسیدن پلیسا نه جلوشون رو گرفته بودن 

 ... نه بهم خبر داده بودن

 

دیگه تقریبا کاری نداشتم برای انجام دادن به سامیار زنگ زدم با چند تا زنگ کار هام رو هماهنگ کردم . 

از همه چی حرف زدیم انقدر حرف زدیم که فکم درد می کرد ، انقدر خسته بودم که نفهمیدم کی موقع حرف 

 ! زدن با سامیار خوابم برد

 

 . صبح با خستگی عجیبی از خواب بیدار شدم اصال حوصله کار و شرکت و نداشتم

 

حل شدن تو آغوش سامیار می خواست . وقتی بهش گفتم از خدا خواسته گفت تا نیم ساعت دیگه  دلم یکم

 . خودش رو می رسونه عمارت

 

رفتم تو فکر ، فکر کسایی که فکر می کردم مادر و پدرمن ، فکر آرمانی که االن میگم چرا کشتمش ؟ ، که 

برادر دارم ؟ ، االن تو چه حالی ان ؟، قیافشون  چی بشه ؟ ، یا فکر مادر و پدر واقعیم زندن ؟ ، خواهر و

چه طوریه ؟، من به کدومشون بیش تر شبیهم ؟، یا فکر سامیار ، سپهر ، احسان ، شرکت ، کار ، باند ، 

روزی که به اینجا کشیده شدم ، روزی که اخالقم تغییر کرد ، روزی که خودمو گم کردم یا شایدم خودمو 

فکر می کردن مردم ! تمام زندگیم مثل یه فیلم از جلو چشمام رد می شد با تمام پیدا کردم ، روزی که همه 

 ! جزئیات
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یهو به خودم اومدم و نگاهم به ساعت افتاد دقیقا دو ساعت بود که داشتم فکر می کردم . از گوشه چشمم 

 تو اتاقم !؟ نگاهم به سامیار افتاد که روی صندلی نشسته بود و من رو نگاه می کرد . کی اومده بود

 

با لبخند بهش سالم دادم جوابم رو داد و گفت: وقتی اومدم حسابی تو فکر بودی چند بار صدات کردم اما 

متوجه نشدی منم گفتم بزار تو حال خودت باشی و منتظر موندم تو از فکر کردن دست برداری این مدت 

 . هم حسابی دیدت زدم . حاال پاشو بریم بیرون یه دوری بزنیم

 

با خوشحالی موافقت کردم حاال که کاری نداشتم می تونستم با سامیار بهترین لحظات زندگیم رو سپری کنم 

 ... . بدون دغدغه ، بدون ناراحتی و پشیمونی

 

ار فتادیم ، داشتم سولباس پوشیدم و حاضر و آماده رفتم پایین سامیار منتظرم بود . با هم به سمت در راه ا

ماشین می شدم که نگاهم به سپهر افتاد تو نگاهش چیزی دیدم که ترسیدم خیلی زیاد توی نگاهش نفرت 

 !خیلی زیادی بود که تنمو لرزوند

 

سعی کردم خودم رو به بیخیالی بزنم و به سپهر فکر نکنم همین طور هم شد در کنار سامیار بودن من رو 

 . ندگیم دور می کرداز تمام تفاق های بد ز

 

رفتیم شهر بازی انقدر خندیدم ، جیغ زدم و باال پایین پریدم که از شدت خستگی نمی تونستم چشم هام رو 

 . باز نگه دارم

 

بعد از خوردن شامی که به زور جویدم سوار ماشین شدیم . من هیچ وقت تو ماشین خوابم نمی برد ولی 

  . فکر کنم یه چرت نیم ساعته داشتم

 

  . وقتی رسیدیم سامیار می خواست بغلم کنه و منو بیاره اتاقم اما با یاد نگاه سپهر نزاشتم این کارو بکنه

 

بعد از یه خداحافظی مختصر با سامیار وارد عمارت شدم انقدر بازی های مختلف سوار شده بودم سرم گیج 

  . لحظه سپهر جلوم سبز شد می رفت . نمی تونستم رو پاهام وایسم و تلو تلو می خوردم که همون

 

با چشم های نیمه باز که می دونستم از کم خوابی و خستگی سرخ سرخ شده به سپهر نگاه کردم و با دستم 

سرم گرفتم تا سرم گیج نره ، داشتم سعی می کردم صاف وایسم که با دادی که سپهر سرم زد به خودم 

  ! لرزیدم

 

  !؟ تا این موقع شب کدوم قبرستونی بودی  _

 

حیف حال و حوصله نداشتم جوابش رو بدم وگرنه کاری می کردم از دادی که سرم زد به شدت پشیمون 

  . شه

 

  !بی حال و با صدایی که از خستگی گرفته بود جواب دادم به تو چه ؟
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تحقیر آمیز گفت ؛ نگی هم معلومه از چشم های سرخت و تلوتلو خوردنات و سر گیجه ای که داری معلومه 

 کدوم جهنمی بودی ! خب بگو ببینم با سامیار حال کردی !؟

 

  ! جیغ زدم خفه شو و به سمت اتاقم رفتم

 

اصال نمی تونستم یه دقیقه دیگه روی پاهام وایسم وگرنه جوابش رو می دادم هر چند فردا قشنگ به 

  حسابش می رسم بیشعور عوضی رو

 

 ... ر به سامیار و لحظات خوشمون به خواب رفتمبدون عوض کردن لباس هام رو تخت افتادم و با فک

 

صبح با خستگی زیاد از خواب بیدار شدم نگاهم که به ساعت افتاد مخم سوت کشید ، هیچ وقت سابقه 

  ! نداشتم تا ساعت پنج بخوابم

 

رسیدگی داشتم نمی دونم چرا خدمتکار ها  امروز باید زود از خواب بیدار می شدم کار های زیادی برای

  ! بیدارم نکرده بودن

 

بعد از دوش گرفتن که کمی آرومم کرد لباس پوشیدم رفتم پایین ، سر خدمتکار جلوم اومد مثل همیشه تا 

 . اگه دستوری دارم بهش بدم

 

  !با عصبانیت بیش از حد پرسیدم چرا بیدارم نکردید ؟

 

  ! خانم من اومدم بیدارتون کنم اما سپهر خان نزاشتنبا صدای لرزون جواب داد : 

 

با دستم اشاره کردم بره ، من رو یاد سپهر بیشعور انداخته بود خیلی پرو شده بود و پاش رو از گلیمش 

 . دراز تر کرده بود

 

امروز قرار بود خدمتکار جدید استخدام بشه که معرفش سرخدمتکارم بود . ساعت شیش قرار بود بیاد 

 . ینمش تا اون موقع می تونستم یه سر به احسان بزنمبب

 

لعنتی هیچ چیز نمی گفت به هر روشی که خواستیم ازش حرف بکشیم نشد . می خواستم بدونم پرونده ای 

  ! که زیر دستش بوده تا چه حد پیش رفته

 

ون به احتمال صد چند روز از نبود احسان می گذشت و مطمئناً پلیس ها دیر یا زود می ریختن تو خونه چ

 . درصد احسان آدرس اینجا رو تو پرونده ثبت کرده بود

 

فکر می کرد با حرف نزدنش کار من پیش نمی ره ! میره اما کمی سخت تر و طوالنی تر هر چند که 

 . جاسوسم نتونسته بود کاری از پیش ببره

ی دونم چرا تازه گی ها همه آدم کار سختی بود می دونم اما یک ماهی بود که نتونسته بود کاری کنه ، نم

  ! های احمق شدن افراد من

 



 به قلم "فاطمه.و"                                          رمان "مرگ به شرط انتقام"                                                         

150 | P a g e  
 

فرصت بیش تر حرص خوردن رو نداشتم چون خدمتکار جدید اومده بود . رفتم پیشش دختر معمولی بود 

و ادعا می کرد برای خرج عمل مادرش می خواد کار کنه ! اسمش آرام ملکی بود . نمی دونم چرا احساس 

  ! ه حس هام خیلی ایمان داشتمخوبی بهش نداشتم و من ب

 

بهش گفتم فردا دوباره بیاد . هر چند که به نظرم خیلی هول بود و فقط یک زره یک زره هم به نظرم 

 ! مشکوک بود

 

  ! دیگه شب شده بود اما اونقدر که من خوابیده بودم فکر نکنم شب به این زودی ها خوابم ببره

 

 ! خسته شده بودم از اینکه همش برم اتاقم و صبح پاشم ، از همه چی خسته شده بودم حتی از خودم

 

دلم یکم هیجان می خواست یکم زیر و رو شدن . از بس که زندگیم زیر و رو شده بود االن متعجب و منتظر 

 ! نجا برسم تنگ شدهیه اتفاق غیر عادی بودم !  دلم برای اون موقع ها که جون می کندم تا به ای

 

دیگه حتی رو کار های باندم که انقدر برام مهم بود نظارت نمی کردم و خیلی خوب می دونستم باند سایه 

دیگه اونی نیست که همه رو به وحشت می انداخت ! شاید هنوز هم کمی ترسناک باشه اما مثل اولش 

 ! نیست

 

برم یه جای دور ، اما حیف که همش کاش بود . دیگه کاش می شد همه چیز رو ول کنم با سامیار فرار کنم 

 ! خسته شده بودم از موندن و مبارزه کردن دلم یکم فرار می خواست

 

 :اصال حاال که داشتم فکر می کردم یاد اون جمله افتادم که می گفت 

 .یاد گرفتم تنها باشم "

 " آدمای تنها دست نیافتنی ترن

 

یک خطی اومد تو ذهنم ! یعنی من باید از سامیار دور شم تا دست  حتی با خودم فکر کردم چرا این جمله

  ! نیافتنی شم یا نه !؟ من این که به دست سامیار دست یافتنی شم رو دوست داشتم

 

دیوونه شده بودم و کامالً درک می کردم که دارم هذیون می گم ! یه مدتی بود خوشحال بودم اما دوومی 

 ! ادن شکستننداشت ! اتفاقای خوبم تا افت

 

 ! من از این شکستن ها خسته شده بودم ، خیلی خسته

 

اون دختر خدمتکار اومد و من هم استخدامش کردم یکی دیگه از خدمتکار ها رو هم گذاشتم تا حواسش 

ر رو در بیاره . من نمی تونستم حسابی به  آرام باشه ! یکی رو هم فرستاده بودم تا اطالعات دقیق این دخت

 . بدون اعتماد کسی رو تو عمارتم راه بدم خصوصاً االن که به خاطر احسان هر لحظه امکان داره لو برم

 

اشت که من این دختر رو اینجا تنها بزارم و برم ! ذتا شب تو عمارت موندم نمی دونم چرا یه حسی نمی 

خدامش کردم ! چند بار هم موقع سرک کشیدن به اطراف مچش تازه به خودم فوش هم می دادم که چرا است
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رو گرفتم و ادعا کرد برای رفع کنجکاوی داشته این کار رو می کرده اما نگاهش مثل یک آدم کنجکاو 

 !نبود

 

 ! تا شب خودم مثل عقاب حواسم بهش بود . اون کسی هم که مراقب گذاشته بودم به ماست گفته بود زکی

 

 . م برم شرکت و به کار های عقب افتاده رسیدگی کنم اما نمی تونستمخیلی دوست داشت

 

 . باالخره شب شد و علی که برای تحقیقات فرستاده بودمش با دست های پر اومد

 

خونسرد و خندان جلوم نشست و شروع کرد به توضیح دادن و با هر کلمه ای که از دهنش بیرون می اومد 

  ! من رو عصبانی تر می کرد

 

توی اطالعاتی که به دست آوردم ؛ آوا ملکی کالً یه شخص دیگه هست ! ) عکس آوا اصلی رو گذاشت  _

جلوم ( تو محلی هم که آدرس داده تازه چند روزه مستقر شده و همسایه ها دیدن که چند مردبه خونش 

 انی هست رفت و آمد دارن ! با یه سری حدس و علت و معلول و تحقیق  فهمیدم این دختر باران اشک

م دایره جنایی پلیس  ! حاال اگه خورد ریز ها مثل آدرس خونه و محل کار و اعضای خانوادش سروان دو

 ! می خوای تو اون برگه که جلوته هست

 

  ! عکسی که توی لباس پلیس در حال احترام گذاشتن بود رو با دقت دیدم خودش بود

 

 . دختر رو فرستاده بود از اینجا اطالعات جمع کنهاین  ١١%پلیس بهمون شک کرده بود و به احتمال 

 

مثل همیشه به کار علی اعتماد داشتم همه چیز دقیق و  عالی بود . از جاهای معتبر اطالعات در میاورد و 

با رضایت بلند شد و رفت اما مثل دفعه های دیگه  پولش رو دادم اون هم خیلی هم باهوش و زرنگ بود .

که کرده بود یه کار دیگه بهش سپردم . کار ایندفعه اش این بود که بفهمه پلیس  بعد از تموم شدن کاری

چقدر از ما اطالعات داره و اون ها رو پاک کنه . می دونستم کار سختیه پس وقت زیادی بهش دادم اونم 

 . مثل همیشه که حتی سخت ترین کار ها رو هم " نمی تونم" نمی گفت رفت تا کارش رو شروع کنه

 

 باید یه فکر برای باران می کردم نمی دونم تا االن چه قدر اطالعات به مافوقش داده و این اعصابم رو حاال

 ... بهم می ریخت

 

البته خدا خدا می کردم یه جوری از زیر زبون باران یا همون آوا قالبیمون بیرون بکشم که پرونده تا کجا 

 ! پیش رفته

 

هر لحظه احساس خطر می کردم ، می ترسیدم پلیس ها بریزن تو خونه ! با این حال خیلی شجاع بودم که 

هنوز راحت نشستم تو اتاقم ! هر چند کلی راه فرار و نگهبان و سگ آموزش دیده هست تا من جون سالم 

        ز خیلی ها ازش حساب به در ببرم ولی خب این رو هم باید در نظر می گرفتم من باندی داشتم که هنو

می برن و اگه بخوام می تونم دوباره مثل قبل بشم بزرگ و پر قدرت تر و اگه بپیچه که گیر پلیس ها افتادم 

 ! برام خیلی بد می شد
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دیگه نمی تونستم بیش تر از این صبر کنم ، سریع رفتم آشپزخونه اما اونجا نبود از بقیه پرسیدم که گفتن 

ه رفت بیرون سریع رفتم هر جایی که فکر می کردم ممکنه اونجا باشه رو گشتم همین االن از آشپزخون

آخر سر هم دم در اتاق کارم پیداش کردم که داشت تالش می کرد سیستم امنیتی دم در رو که مجهز به حس 

گر انگشتم بود رو هک کنه ! پوزخندی زدم خیلی به خودش مطمئن بود و البته خیلی خنگ ، خیلی سریع 

دون جلب اعتماد کارش رو شروع کرده بود ! به احتمال زیاد از طرف مافوقش دستور گرفته که سریع و ب

  ! کارش رو انجام بده

 

رفتم پشت ستون می دونستم نمی تونه سیستم رو هک کنه با آروم ترین صدای ممکن از گوشیم که مجهز 

ن دم اتاقم خودم هم رفتم باال سرش و قبل از این به برنامه امنیتی بود چند تا از بادیگار ها رو خبر کردم بیا

  اه : که با اسلحه ام بزنم پشت گردنش و بیهوشش کنم از جاش بلند و زیر لب گفت

 

 ! هه ! حتما موفق نشد در رو باز کنه و نا امید شده

 

هنوز متوجه من نشده بود به احتمال زیاد میکروفن یا دوربین داشت و اگه متوجه می شدن که من 

 ! توجهشون شدم یک ثانیه هم صبر نمی کردن و می ریختن تو خونهم

 

  ! باید یه راهی پیدا می کردم ولی تو اون موقعیت هیچ راه حلی به ذهنم نمی رسید

 

اصال به جهنم هر چی می خواد بشه این دختر خیلی رو اعصابمه . یدونه محکم زدم پشت گردنش که آخ 

 ! ضعیفی گفت و افتاد رو زمین

 

بادیگار ها باالخره اومدن و باران رو از روی زمین برداشتن بهشون گفتم اول دوربین و ردیاب و میکرفون 

 ... هر کوفت دیگه که داره رو  شناسایی کنن و بعد ازش جدا کنن و بعدش باران رو بندازنش پیش احسان

 

مرتبم نظم بدم اما نتونستم بی حوصله رفتم جایی که احسان زندانی بود چند دقیقه سعی کردم به افکار نا

 ! بایدسریع تر با باران حرف می زدم تا االن هم خیلی وقت به هدر داده بودم

 

 ! باران بهوش اومده بود ، روی صندلی بسته بودنش و احسان هم با تعجب زل زده بود بهش

 

تا شاید بتونم کارم رو زود تر پیش ببرم . روی صندلی  سعی کردم خونسردی و آرامش خودمو حفظ کنم

  . رو به روی باران و احسان بی جون نشستم

 

با لبخند به چهره فوق العاده نگران احسان خیره شدم تا وقتی که تنها این جا بود این نگرانی تو چشم هاش 

 ! موج نمی زد و یه نقطه ضعف دست من داده بود

 

ر از من اطالعات دارن و نقششون چیه ولی لب از لب باز نکردن . من بهشون با آرامش پرسیدم که چقد

فرصت حرف زدن دادم اما نخواستن منم می رم سراغ نقشم فقط خدا خدا می کردم چیزی که حدس می زدم 

 ... درست باشه

 

 ...! رسنون ببه چند تا از محافظ ها گفتم بیان داخل نقشم رو قبال بهشون گفته بودم پس رفتن تا به کارش
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احسان که حرف نمی زد می خواستم از طریق شکنجه کردن آوا یا همون باران جلوی احسان شانسم رو 

 ! امتحان کنم ! یک لحظه دلم از این همه بی رحمیم گرفت اما فقط یک لحظه بود

 

ت باران رو نوازش می کرد صورت عصبانی و سرخ وقتی سیاوش یکی از محافظ ها داشت با دستش صور

 . احسان ، چشم های نگران و دندون هایی که با شدت فشارشون می داد حس خیلی خوبی بهم می داد

 

نمی دونم اون دختری که همه ازش به لطافت گل یاد می کردن چطور انقدر بی رحم شده من چطور انقدر 

 ! یکی یا چند نفر آسیب می رسونم شیطان شدم که به خاطر دو خط اطالعات به

 

 !منی که از دیدن زخمی بودن یه پرنده ساعت ها گریه می کردم چطور به اینجا رسیدم ؟

 

همین طور با افکارم درگیر بودم که سیاوش میله داغی از شومینه کنار اتاق آورد ، میله از شدت داغی به 

  ! سرخی می زد

 

 . چشم های گشاد شده به میله نگاه می کردباران از ترس می لرزید و احسان با 

 

همین که سیاوش خواست میله رو به طرف باران ببره احسان داد زد : باشه باشه هر چی بخواید بهتون 

 ! می گم

 

داد احسان تو جیغ َن نگو باران گم شد ، با لبخند به سیاوش نگاه کردم و اشاره زدم تا میله رو ببره . با 

 !.... سان وایسادم و منتظر شدم سوالی رو که هزاران بار ازش پرسیدم رو جواب بدهلبخند رو به روی اح

 

 . حرف نمی زد و فقط داشت وقت تلف می کرد منم اصال وقت نداشتم

 

ده بودم تمام عمارت رو از هر وسیله ای مثل ماشین و دوربین و وسایل کارم و حتی مبل ، ...  خالی کر 

محافظ ها و خدمتکار ها ، سگ های نگهبان رو به جای دیگه منتقل کرده بودم ! هر لحظه می ترسیدم 

پلیس ها بریزن داخل به خاطر همین فقط خودم و سیاوش و دو تا از محافظ های شخصیم رو نگه داشته 

  ! بودم ، ماشین هم پشت عمارت منتظرمون بود

 

  : شروع به حرف زدن کرد داد بلندی زدم تا احسان

 

آدرس عمارت ، آدرس شرکتت ، افراد نزدیکت شناسایی شدن ، برخی محموله و بار هایی که قبال گرفتی  _

یا دادی و برخی محموله ها که قراره جا به جا کنی رو داریم . تعداد افرادت رو حدودی می دونیم ، کل 

د هات هم بررسی می شدن . تونستیم با سختی به اطالعات و خانوادت شناسایی شدن ، بعضی رفت و آم

بعضی از کامپیوتر هات وصل بشیم که چیز مهمی نداشت و نتونستیم به کامپیوتر اصلی وصل شیم ! به 

یکی از لباس هات میکرفون نصب کردم و باران هم همون موقعی که اومد به این عمارت لعنتی به در اتاق 

 .ن بودخوابت میکرفون نصب کرد ! همش همی

 

 ! از تعجب داشتم شاخ در میاوردم فکر نمی کردم انقدر پیش رفته باشن
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 ه بدترین صدای عمرم رو شنیدم ! با اعصاب بهم ریخته خواستم در رو باز کنم برم بیرون ک

  . صدای مردی که مشخص بود با بلندگو حرف می زنه به گوشم خورد

  "شما تحت محاصره هستید زود تر خودتون رو تسلیم کنید "

 . چند بار جملش رو تکرار کرد صدای سگ ها ، آژیر و ماشین ها اعصابم رو متشنج می کرد

 

 . خیلی زود اومده بودن ! از فرار خسته شده بودم اما راه دیگه ای نداشتم

 

ن رو آوردن . سوار ماشین که شدیم می خواستم در پشتی عمارت رو باز کردم محافظ ها هم باران و احسا

مثل دفعه قبل که از در پشتی فرار کردم بازم از همین روش فرار کنم اما احتمال گیر افتادنم خیلی باالست 

  !حدسم بر این بود که به احتمال زیاد پلیس ها در پشتی عمارت رو هم پیدا کردن و االن در کمین من هستن

 

د ما کم بود پس باید با اخرین توان فرار می کردیم ! اصالً به این قسمت ماجرا فکر نکرده برای مبارزه تعدا

 ! بودم

 

جام رو با راننده عوض کردم و خودم پشت فرمون نشستم ، تنها دلگرمی کوچیکی که داشتم این بود که 

 . ماشین ضد گلوله بود

 

  ! ار نخوان کاری کنن که به ضررم تموم شهبه احسان و باران داروی بیهوشی بزنن تا موقع فر گفتم تا

 

پام رو روی گاز فشار دادم و تنها چیزی که االن از اون زن دروغ گو به اصطالح مادر به دردم می خورد 

 .همون چیزایی بود که بهم یاد داد تا رانندگی بی نقصی داشته باشم و تو این جور مواقع چه طور فرار کنم

 

همون طور که فکر می کردم سه تا ماشین پلیس منتظرم بودن ، با تمام قدرت پام رو روی پدال گاز فشار 

 . می دادم مشخص بود که ماشین سمند اون ها به بنز آخرین مدل من نمی رسه

 

یکم جلوتر  یکم خیابون خلوت بود و من می خواستم کاری کنم تا اون ها من رو گم کنن ، می دونستم

 ... خیابون شلوغ تر میشه

 

جوری پام رو روی پدال گاز فشار می دادم که هر لحظه امکان داشت پدال زیر پام بشکنه ! دست هام عرق 

 ! کرده بود و فرمون تو دستم سر می خورد . حالم خیلی بد بود و از عصبانیت تند تند نفس می کشیدم

 

         ن تصادف کنم ! باالخره تونستم با سبقت های خطرناکی که چند بار نزدیک بود به بدترین شکل ممک

 . می گرفتم کاری کنم که گمم کنن

 

از راه های فرعی و با دقت تمام به عمارت جدیدم رسیدم پام رو که داخل گذاشتم بدون این که بفهمم چی 

و دم که سپهر رشد تو بغل یکی فرو رفتم ! می دونستم این آغوش سامیار نیست به زور سرم رو باال آور

دیدم ! حلش دادم عقب و به سمت اتاق خواب جدیدم رفتم که دیدم سامیار بالشتم رو بغل کرده و روی تخت 

 ... نشسته سریع به سمت آغوشش پرواز کردم
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خواستم اجازه ورود بدم ولی  داشتم از  بهترین ثانیه های عمرم لذت می بردم که در به صدا در اومد . نمی

 .هر چی می گذشت در محکم تر به صدا در می اومد

 

  . بدون اینکه به خودم زحمت بدم از سامیار فاصله بگیرم اجازه ورود دادم

 

سپهر بود گفت احسان و آوا بهشون اومدن و شروع به داد و بیداد کردن ، می خواست بپرسه باید باهاشون 

 ! چی کار کنه

 

و آغوش سامیار بودم همه ذهن و هواسم از بین می رفت و قدرت تصمیم گیری درست رو نداشتم وقتی ت

 ... به خاطر همین به سپهر گفتم خودم به زودی میام

 

بعد از کلی عشق بازی با ناراحتی از سامیار جدا شدم ، چشم هاش وجودم رو آتیش می زد همون جا از ته 

اگه سامیار نباشه من نفس کشیدن چیزم رو ازم بگیره به جز سامیاردلم آرزو کردم اگه خدا خواست همه 

 .رو به خودم حروم می کنم

 

از روی تخت پاشدم به سمت در رفتم همین که در رو باز کردم صورت سرخ از عصبانیت سپهر رو دیدم 

 ... بهش محل نزاشتم و به سمت زیر زمینی رفتم که احسان و آوا توش بودن

 

همین که پا داخل گذاشتم احسان با نفرت نگاهم کرد ، برام اصال مهم نبود پوزخندی زدم به وضع خیلی 

 ! بدی گرفتار شده بود ، وقتی داشت برای من پرونده می ساخت باید فکر اینجاهاشو می کرد

 

می کردم اسلحه ام رو دستم گرفتم و به دیگه کاری باهاشون نداشتم پس نباید برای خودم دردسر درست 

سمت پیشونی احسان هدف گرفتم . دلم می خواست یکم سرگرم شم به خاطر همین پرسیدم : دوست دارید 

  !اول کدومتون بمیره ؟

 

گریه های بلند آوا رو اعصابم بود هر چند تقصیر خودشه وقتی اومده بود تو خونه من جاسوسی باید فکر 

 ! گیر بیوفتهمی کرد که ممکنه 

 

احسان با نفرت گفت : لعنت به تو من عاشقت شده بودم از همون لحظه ای که پا تو اتاقم گذاشتی ولی دیر 

  ! ی ، یه قاتل وقتی فهمیدم که قلبم برات لرزیده بودرفهمیدم یه جنایتکا

 

طمئنا تا االن ادای عق زدن در اوردم ، من خودم عاشق کس دیگه بودم و اگه سامیار االن اینجا بود م

 ! احسان مرده بود

 

  ! آوا با داد رو به احسان گفت : ولی تو گفتی عاشق منی بیشعور هوس باز

 

داد زدم خفه شید که احسان با پرویی تمام گفت : معلومه که عاشقتم آوا من زود فهمیدم این دختر چقدر 

 !... آشغاله و به تو دل بستم تو تنها عشق منی
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ر پس اسلحه رو برای پرتاب یه تیاینکه ببینم حرفای احسان راسته یا نه رو نداشتم  حوصله نمایششون و

 ! مرگ بار آماده کردم

 

 ! دلم یکم فقط یکم براشون سوخت نتونستن زندگی عاشقانه ای رو شروع کنن

 

  ! ان بعد هم آوارزید اما شلیک کردم اول احسلدستم لرزید ، دلم 

زندگی من رو بی رحم کرده بود ، پس من هم سنگدل می شدم و آدمای مزاحم زندگیم رو از سر راهم بر 

  . می داشتم

 

می شدم مثل گرگی که مجبور می شه برای زنده موندن حیوونای دیگه رو شکار کنه ! منم برای زنده 

 ! ندگیم خالص می شدمموندن و راحت نفس کشیدن باید از دست آدمای مزاحم ز

 

اسلحه ام رو توی جعبه مخصوص قرمز مشکی رنگ روی میز گذاشتم ، خون های ریخته شده روی زمین 

و چشم های بسته آوا و احسان بهم دهن کجی می کرد ! حسابی اعصابم بهم ریخته بود پس سریع از در 

 ! بیرون اومدم و به سمت آرامش بخش ترین جای دنیا پرواز کردم

 

رو باز کردم سامیار رو تختم نشسته بود.با سرعت به سمتش دویدم . یکم که گذشت و من تو بغل  در

سامیار اروم تر شدم از بغلش بیرون اومدم و خواستم برم بیرون که با حرفی که زد گفتم االن چشم هام  از 

یده بودمش برام عجیب به جا در بیاد برای حرفی که زده بود بار ها خیال بافی کرده بودم اما االن که شن

 ...!!! نظر میومد

 

  ! گفت پس کی قراره خانوم خونم بشی

 

ش بخشش ب گرفت و با صدای آرامبا تعجب برگشتم نگاهش کردم اومد سمتم با دستاش صورتم رو قا

 ! قربون اون چشم های درشت شدت برم من :گفت

 

انداختم پایین حاال که خود سامیار حرف رو شروع کرده بود منم ادامه می دادم ! مگه  با خجالت سرم رو

  ! من چی می خواستم غیر از بودن با سامیار

 

شده بودم مثل بچه ای که مامانش می خواد آبنباتش رو ازش بگیره و بچه نمی ده منم دلم نمی خواست از 

ته بود که فکر می کردم یه چیز مانع خوشبختی من سامیار جدا شم و همش احساس بدی وجودم رو گرف

 ! می شه

 

یک چیز مثل چسب یا قوی تر از چسب نمی زاشت از آغوش سامیار جدا شم همین که ازش دور می شدم 

 ! تمام وجودم پر می شد از استرس و اضطراب

 

 !! می شم خانوم خونشبعد از اینکه از آرامش لبریز شدم با لحن پر از نازی گفتم : هر وقت آقامون بگه 

 

  ! چشماش از شدت خوشحال برق زد . مطمئن بودم چشم های منم برق می زنه
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سامیار خیلی جدی گفت : پس من می رم دنبال کار های عروسیمون بعد هم انقدر محکم بغلم کرد که فکر 

 ...! کردم استخون هام خورد شده ...! اصال اجازه هیچ حرفی رو بهم نداد و رفت

 

دوباره روز مرگی ها و کارهای همیشگی شروع شده بود ، با تعجب زیاد به خاطر نداشتن عذاب وجدان 

 ! کشتن بقیه زندگیم رو می کردم

 

اما چیزی که عذابم می داد دلشوره های همیشگیم بود . از این می ترسیدم که دلشوره االنم مثل بقیه 

 ! استرس های الکیم به یه اتفاق بد ختم بشهدلشوره و 

 

همین که بی کار می شدم فکرم به سمت این جور چیز ها می رفت ! اصال تحمل هیچ اتفاق دیگه ای رو 

  ! نداشتم تا همین جا هم خودم رو مثل آدم های افسرده دیوونه می دیدم

 

م هیجان می خواست اما یه هیجان مثبت ، تعجب کرده بودم که چرا تاحاال کارم به تیمارستان نکشیده ! دل

مثال عاشق طراحی بودم اما وقت نداشتم ! عاشق خوانندگی بودم اما محدودیت داشتم ... عاشق خیلی چیز 

 ! ها بودم اما نتونستم بهش برسم چیزی که فکر می کردم نشد و االن زندگیم به اینجا کشیده شده

 

 ... کتم ! پلیس ها ریخته بودن اونجاباز هم نمی تونستم برم محل آرامشم ، شر

 

  ! بی حوصله صبح رو به شب رسوندم و بی حال خودم رو روی تخت پرت کردم تا بخوابم

 

بخوابم برای رسیدن به روز های دیگه ، به روز هایی که حس می کردم قراره بدترین روزهای زندگیم 

 !... بشه

 

می کردم روز هام رو بدون هدف می گذرونم ، حتی از هدف اصلیم که انتقام گرفتن بود هم دور احساس 

 ! شده بودم

 

خسته و بی حوصله روز ها رو پشت سر می زاشتم ، منی که حتی یک ساعت وقت برای استراحت نداشتم 

 م رسیده بود به جایی، منی که اونقدر سرم شلوغ بود و کار داشتم که حتی وقت سر خاروندن نداشتم کار

 ! که شده بودم یه ادم بی مصرف که صبح تا شب یه گوشه نشسته یا خوابیده

 

 هیچ کاری نداشتم به جز مرور خاطرات ، فکر کردن به گذشته ، فکر کردن به آینده یا خود خوری کردن

!  

 

 ! می هستمفقط موقع هایی که خبر ها رو می شنیدم یکم به خودم امید وار می شدم که آدم مه

 

مطمئن بودم اگه تو این روز های سخت سامیار کنارم نبود قطعا دیوونه می شدم ! همه چیز معمولی بود 

 ! و کار ها خوب پیش می رفت اما تنها چیزی که عذابم می داد نگرانی های بی جام بود

 

 !.. خیلی بد احساسم می گفت باید منتظر یه اتفاق بد تو چند روز آینده باشم ، یه اتفاق خیلی
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  ! امروز با سامیار قرار داشتم ، بهم نمی گفت قراره منو کجا ببره ، می گفت سوپرایزه

 

 ! حتی اگه من رو با خودش تا جهنمم می برد راضی بودم

 

قراره یه هوایی بخورم .  حسابی تیپ زدم ، خیلی به خودم رسیده بودم ، خوشحال بودم که بعد از چند روز

  ! سامیا همیشه پیشنهاد های خوب می داد و حواسش به همه چیز بود

 

 ! همیشه از خدا می خوام اول منو بکشه بعد سامیار رو چون طاقت نبودنش رو ندارم

 

با شوق خاصی از اتاقم بیرون رفتم که سپهر رو دیدم ، با تعجب نگاهم کرد حق داشت به نطر خودمم خیلی 

 ! تغییر کرده بودم ، اصال قیافم به آدم افسرده و بی حال چند ساعت پیش نمی خورد

 

داشتم از کنارش رد می شدم که با اخم دستمو گرفت و گفت : با این تیپ و قیافه داری کدوم گوری می ری 

 !؟

 

 !! رو شدیبا حرص دستمو از دستش بیرون کشیدم و داد زدم : به تو هیچ ربطی نداره ، بهت رو دادم پ

 

 ! بعد هم با سرعت از کنارش رد شدم ، داشت روز خوبم رو خراب می کرد

 

رفتم بیرون به نگهبان اشاره کردم در رو باز کنه که همون لحظه ماشین سامیار جلو در توقف کرد ، با 

 سرعت و هیجان به سمت ماشینش دویدم و سوار شدم ! حسابی همدیگه رو چلونیدیم و خندیدیم بعد هم

 . سامیار راه افتاد

 

 ! لحظه آخر نگاه سپهر مو به تنم سیخ کرد اما سعی کردم روزم رو با فکر و خیال خراب نکنم

 

داشتم از لحظه به لحظه بودن با سامیار لذت می بردم ، انگار یه نفر کلی انرژی بهم تزریق کرده بود ، سر 

  ! تم و تنها چیزی که عذابم می داد دلشورم بود که امروز بیش از حد شده بوداز پا نمی شناخ

 

 ! برای احتیاط یه گریم جدید کرده بودم ، احساس می کردم قیافه خودم رو یادم رفته از بس که گریم کردم

 

ان دلم برای سامیار هم می سوخت همش دنبال کارای من بود و طعم خوشبختی رو هیچ کدوم تو این دور

  ! به خوبی نچشیده بودیم . از وقتی پا به زندگی من گذاشته آرامش نداشته

 

با عشق نگاهش کردم دستش رو تو دستم گرفتم و بوسه بارون کردم با خنده گفت : حواسمو پرت نکن 

دختر همین جوری هم که کنارم نشستی نمی تونم درست رانندگی کنم وای به حال اینکه این جوری هم 

  ! ینگاهم کن

 

از ته دلم خندیدم ، از ته ته دلم ! به هیچ وجه نمی تونستم خوشحالی رو که در کنار سامیار داشتم توصیف 

 ! کنم ! هیچ کس نمی تونست مثل سامیار خنده به لبم بیاره
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داشتیم به یه جایی خارج از شهر می رفتیم ، خیلی وقت بود که تو راه بودیم باالخره رسیدیم که سامیار 

 !... چشم هات رو ببند با خنده نچی گفتم که خودش چشم هام رو گرفت و از ماشین پیادم کرد گفت

 

 ! با هیجان زیاد می خواستم دست های سامیار رو از رو چشم هام بردارم اما زور اون بیش تر بود

 

 ! جکاو بودم بدونم سامیار داره من رو کجا می برهکم مونده بود قلبم از سینم بیرون بزنه خیلی کن

 

باالخره انتظار به پایان رسید و دست سامیار از رو چشم هام کنار رفت . به چشم هام اعتماد نمی کردم 

  ! خیلی زیبا و دیدنی بود

 

درخت های سر به فلک کشیده ، دریاچه جاری ، گل های رنگ و وارنگ و صدای گنجشک ها با صدای 

  . چه دل انگیز ترین صدا و صحنه عمرم بوددریا

 

 ! خیلی خیلی زیبا بود اصال نمی تونستم درست توصیفش کنم

 

  . هوای تمیز رو به ریه هام فرستادم و در لذت غرق شدم

 

با شوق خاصی خودم رو در آغوش سامیار رها کردم ، بیش ترین آرامش در زندگیم رو االن و همین لحظه 

ه با خیال راحت در آغوش عشقت در طبیعت بکر و دست نخورده ای باشی از عالی هم تجربه کردم ، اینک

 ! فراتره

 

روی چمن ها دراز کشیدیم و به آسمان آبی خیره شدیم ! انگار تکه ای از بهشت بود. نسیم مالیمی می 

 ... اومد با خنده از ته دلم به سامیار گفتم : عاشقتم زندگیم ، خیلی خوبه که دارمت

 

 . خنده بدون حرف در آغوشم کشید آروم در گوشش زمزمه کردم مرسی که منو آوردی اینجا با

 

لبخند عمیقش رو چشم بسته هم می تونستم حس کنم با صدای روح نوازش گفت : همین که لبخند رو لبات 

 ! باشه برای من کافیه نیاز به تشکر نیست

 

  ! واست با سامیار حل بشم ، خودم رو محکم بهش فشار دادمدلم می خ

 

در گوشم زمزمه های عاشقونه می کرد و من رو مدهوش تر از قبل می کرد ! دیگه طاقت نیوردم و لب 

 . هام رو روی لب هاش گذاشتم

 

که  عمیق و گرم همدیگه رو می بوسیدیم و فارق بودیم از دنیای کثیف بیرون ، حتی از چشم هایی هم

 ! داشتن نگاهمون می کردن بی خبر بودیم

 

  !سامیار با خنده ازم جدا شد و گفت کم شیطونی کن ! بعد بی مقدمه گفت اسم بچمون چی باشه ؟

 

 ! حتی از فکر به بچه ای که مال من و سامیار باشه خوشی تمام وجودمو گرفت
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گرفتن زمان غرق شده بودیم در فکر کردن  با ذوق داشتم به اسم بچه آیندمون فکر می کردم ، بدون در نظر

 ! برای اسم بچمون بچه ای که مادرش من و پدرش سامیار باشه . ساعت از دستمون در رفته بود

 

گاهی بهم در مورد اسم نظر می دادیم بعد یهو الکی می زدیم زیر خنده ! خیلی خوشحال بودیم ، اون لحظه 

مین هستم اما همین که این فکر از ذهنم گذشت با شنیدن احساس می کردم خوشبخت ترین زن روی کره ز

 !..صدایی تمام تنم لرزید

 

صدای گلوله در فضا پیچید پرنده ها شروع به پرواز کردن ! تو شک بودم انگار مغزم قفل کرده بود ، 

 . سمت سامیار چرخیدمخودم دردی نداشتم با فکری که از سرم گذشت با سرعت به 

 

روی چمن ها افتاده بود و و خون دورشو گرفته بود . دیدم تار شد خودمو انداختم رو سامیار و محکم 

 . تکونش دادم

 

  : بلند جیغ می کشیدم و با گریه می گفتم

 

کن دلم ن سامیار تروخدا پاشو .... من به جز تو کسیو ندارم ... پاشو ببین دارم گریه می کنم می گفتی گریه

می گیره ... حاال پاشو دیگه قول می دم اذیتت نکنم ... قول می دم هر کاری بگی رو انجام بدم ... ترو خدا 

  ! پاشو نگام کن ... اصال پاشو بزن تو گوشم

 

 ! چشم هاش رو باز نمی کرد محکم می کوبیدم تو سرم و گریه می کردم باالخره بغضم شکسته شده بود

 

لند شدم چشم هام سیاهی می رفت خواستم سامیار رو بلند کنم که سپهر رو دیدم اسحله به زور از جام ب

دستش بود و داشت به من نگاه می کرد ! کار خود آشغالش بود . باید اول به سزای عملش می رسوندمش 

 اسلحه ام رو درآوردم پشتش رو به من کرده بود و داشت می رفت . دستمو روی ماشه گذاشتم و چند تا

 . تیر به سپهر زدم

 

 !! حالم انقدر بد بود که حتی نفهمیدم تیر هایی که زدم به کجا خورده

 

با سختی سامیار رو بلند کردم ، ته دلم یه روزنه امید داشتم که سامیار زنده می مونه ! به سختی گذاشتمش 

 ! تو ماشین و به سمت بیمارستان راه افتادم

 

اصال متوجه نبودم دارم چه طور رانندگی می کنم چند بار نزدیک بود تصادف کنم گریه می کردم و دیدم تار 

 . بود . یک جا هم محکم به پشت یه ماشین زدم اما نمی تونستم وایسم

 

گیم زندسریع به بیمارستان رسیدم ، همه چیز انگار برام گنگ بود . فقط دنبال تختی می دویدم که تمام 

  ! روش بود . هیچی نمی شنیدم و هیچی نمی دیدم فقط منتظر یه خبر امیدوار کننده بودم

 

 . انقدر گریه کرده بودم چشم هام باز نمی شد ته دلم همش ترس از دست دادن سامیار رو داشتم
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 دم اومدم کهنمی دونم چقدر منتظر موندم ، چقدر به خدا شکایت کردم ، چقدر گریه کردم فقط وقتی به خو

  ! دکتر از در بیرون اومد و من هم به سمتش هجوم بردم

 

دکتر اول با تعجب نگاهم کرد بعد شروع کرد به حرف زدن : بیمار عمل خیلی سختی داشت ما همه تالشمون 

 ... رو کردیم تیر به قسمت حساسی برخورد کرده بود کمی باالتر از قلب بیمار فعال در حالت کما هستش

 

          چیزی نشنیدم با خودم می گفتم چه دکتر بیرحمی ! دیوونه شده بودم و به زمین و زمان فوش دیگه 

  ! می دادم از شدت گریه ای که یک لحظه هم بند نمی اومد نمی تونستم نفس بکشم

 

فقط چیزی که امیدوارم کرده بود این بود که سامیار می تونه زنده بمونه یعنی باید زنده بمونه . به سختی 

 . دکترش اجازه گرفتم تا ببینمش از

 

تمام زندگیم رو تخت بود رنگ و روش پریده بود و کلی دستگاه بهش وصل بود حاضر بودم هر چی تو 

 . دنیا دارم رو بدم ولی سامیار باز هم کنارم باشه

 

 . پنج روز از باز نشدن چشم های عمرم می گذشت و من هر روز با هزار تا التماس می رفتم تا ببینمش

 

مثل هر روز لباس مخصوص رو پوشیدم و کنارش نشستم . مثل هر روز باهاش درد و دل کردم ازش گله 

به  کردم و در آخر بوسیدمش خواستم از جام بلند شدم که صدای بوق دستگاه و خط صافی که جلو چشمام

بینم و یواش یواش نمایش در اومده بود مثل ناقوس مرگ شد برام مثل این بود که دارم عزائیل رو می 

 . جون می دم

 

دنیا دور سرم می چرخید پرستار ها به زور منو بیرون کردن و من فقط بلند سامیار رو صدا می زدم . 

 . انقدر حالم بد بود که که دلم برای خودمم سوخت

 

 ... : انتظار سخت و مرگ باری بود که باالخره دکتر اومد بیرون جلوم وایساد و گفت

  ! م غم آخرتون باشهفمتاس

 

دیوونه شدم دیگه نفهمیدم چی کار می کنم ، جیغ می زدم و خودم رو به در و دیوار می کوبیدم . عشق من 

  ! حق نداشت بمیره

 

ری بهیچی نمی فهمیدم ، گلوم می سوخت ، سرم گیج رفت و چشم هام سیاهی از حال رفتم و پا به دنیا بی خ

  ! گذاشتم

** 

 

به سختی چشم هام رو باز کردم . دهنم طعم زهر می داد و گلوم می سوخت !  به اطراف نگاهم کردم ِسُرم 

  ! به دستم وصل بود

 

دوباره چشم هام رو روی هم گذاشتم ولی دوباره با وحشت بازشون کردم . من یه کابوس وحشتناک دیدم 

 ! من می دونم که سامیار تنهام نمی زارهکه خیلی واقعی بود اما حقیقت نداشت 
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در باز شد و دو تا خانم وارد شدن یکی دکتر بود و اون یکی پرستار ، دکتر با غمی که تو صداش معلوم 

  ! بود گفت : شنیدم چه اتفاقی برات افتاده ! متاسفم تو حالت خیلی بده شاید تا فردا هم مرخص نشی

 

  !سیدم مگه چه اتفاقی برام افتاده ؟سعی کردم به خودم آرامش بدم و پر

 

با تعجب نگاهم کرد بعد هم سری برای پرستار تکون داد . می ترسیدم خیلی زیاد با صدای گرفته داد زدم : 

 !!میگم مگه چه اتفاقی برام افتاده ؟

 

  ! دکتر گفت : ام ... خب ... همون از دست دادن عشقت دیگه

 

 . نبود با ترش رویی گفتم : عشق من پیشمه االن هم میاد دیدنم بلند خندیدم انگار کارام دست خودم

 

  ! دکتر متاسف گفت : ولی اون مرده

 

یه لحظه نفهمیدم چی شد هر چی نزدیکم بود رو پرت می کردم حتی سوزش دست خون آلودم که ِسُرم ازش 

  ! در اومده بود هم برام اهمیت نداشت

 

 ... ه چیزی نفهمیدمچند نفر به سمتم هجوم اوردن و من دیگ

 

حال خودم رو درک نمی کردم . فقط می یه چیزایی یادم میومد که از یه خواب بیدار می شدم ، داد می زدم 

  ! بعد هم بیهوش می شدم

 

 ! مثل بچه ای شده بودم که چیزی نمی دونه و یکی باید همه چیز رو براش توضیح بده

 

ط موقع هایی که نیمه هوشیار بودم متوجه می شدم خیلی وقته اینجام ، هیچ کس به جز پرستار و دکتر فق

 . رو تو این مدت ندیدم

 

با تمام بدبختیای زندگیم کنار اومدم اما این یکی خارج از توانم بود . حتی نمی تونستم گریه کنم تا سبک 

 ! شم

 

رخص شدن هم بهم نمی دادن ، می دادن هم نمی تونستم کاری تاریخ که از دستم در رفته بود و اجازه م

  ! کنم . مغزم پر شده بود از سامیار

 

روز بیمارستانم ! حتی به مراسم عشقم که  ٨یکم که به خودم اومدم با سوال از پرستار فقط تونستم بفهمم 

 ! هفتمش بود و هنوز باور نداشتم مرده هم نتونستم برم

 

بودم که حتی یک نفر هم بهم سر نزد تو این شرایط مهم هم نبود اگه سامیار بود انقدر تنها و بی کس 

  ! خودش می شد همه کسم
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 . تو این روز ها به هر چی فکر می کردم آخرش به سامیار ختم می شد

 

  !نمی دونستم بعد از این تکلیفم چی می شه ؟

م و به سامیار و خاطراتی که با هم داشتیم فقط وقتی به هوش میومدم به دیوار سفید رو به روم زل می زد

فکر می کردم بعد با فکر این که نیست دیوونه می شدم ! جیغ می کشیدم و وسایل رو پرت می کردم این 

  ! ور اون ور

 

از وضعیت خودم بدم میومد اما حتی فرصت تنفر به خودمم نداشتم فقط و فقط سامیار شده بود تمام فکر و 

 ! ن شده بودذهنم اصال انگار م

 

انگار یه جایی گیر کرده بودم ، مغزم کار نمی کرد و نمی دونستم باید چی کار کنم ! هیچی نمی دونستم 

 ! انگار خودمو رها کرده بودم

 

ن یمارستایکم فقط یکم حالم بهتر شده بود و هر وقت که به هوش می اومدم روی اون تخت نفرت انگیز ب

می نشستم چونمو به زانو هام تکیه می دادم ، دستمو دور پام حلقه می کردم و فقط به دیوار بد رنگ رو 

  ! به روم زل می زدم

 

تنها کاری هم که می کردم مرور خاطرات بود. نه حرفی می زدم نه چیزی می خوردم فقط با سرم زنده بودم 

 ! کبود باشه که برام مهمم نبود که همون سرم ها باعث شده بود تمام دستام

 

خیلی دلم می خواست برم جایی که چیزی از سامیار اونجا باشه ، کارم شده بود به دکتر ها و پرستار ها 

التماس کردن تا بزارن مرخص شم اما نمی زاشتن می خواستم برم سامیار رو ببینم چند بار هم خواستم 

 ! فرار کنم اما نتونستم

 

 ! ودم حتی چند بار هم دست به خودکشی زدم که هر بار هم زنده موندم متاسفانهخیلی خسته شده ب

 

فقط با چند تا از افراد نزدیکم مالقات داشتم که اونها حرف می زدن و من به دیوار زل می زدم . فقط وقتی 

ر ویلچ اسم سپهر رو آوردن گوشام رو تیز کردم که گفتن به خاطر تیری که خورده ، قطع نخاع شده و رو

افتاده ! می گفتن از دور هوامو داره و پلیس و هر چیز دیگه ای رو دست به سر کرده ! حتی نتونستم در 

 !  برابر این حرفشون پوزخند بزنم

 

می خواستم وانمود کنم حالم خوبه تا حداقل از این مکان نفرت انگیز که همه زندگیم توش جون داده بیرون 

 ! . . . اهر به خوب بودن کنمبیام اما حتی نمی تونستم تظ

 

 .نمی دونم چرا از مرور خاطرات خسته نمی شدم ! هی به گذشته ها می رفتم و دوباره به آینده بر می گشتم

با خودم می گفتم کجاست اون دختری که فکر می کرد خوشبخت ترین دختر دنیاست ، کجاست اون مهندس 

 ! ر و موفقمغرو

 

چند بار روان پزشک های مختلف آوردن اتاقم اما من فقط به دیوار زل می زدم و غرق خاطرات بودم انگار 

 ! اصال کسی وجود نداره . به جهنم که می گفتن دیوونس مهم فقط سامیار بود و خاطراتش
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ن برم آرامگاه ابدی عشقم ، اما باالخره طاقتم تموم شد و به یکی از روان پزشک ها التماس کردم تا بزار

  . اون ها هم که حرف زدنم رو نشانه خوبی می دیدن کاری کردن که موقعیت رفتنم فراهم شه

 

خیلی خوشحال بودم انگار می خواستم خود واقعی سامیار رو ببینم . قبل از رفتنم افراد مورد اعتمادم 

 !ن از بیمارستان فقط میرم سر قبر سامیارمالقات کردم . من به هیج کس قول ندادم که بعد از مرخص شد

 

 . خدمتکار های عمارت برام لباس آوردن ، سر تا مشکی پوش از بیمارستان خارج شدم

 

 ! ساعت دیر می گذشت و راه انگار داشت کش میومد به راننده غر می زدم سریع تر بره اما ترافیک بود

 

 . . . چشم هام رو روی هم گذاشتم و دوباره مرور خاطرات 

 

  . . . غرق بودم تو خاطراتم

 

 ! سایه اون جوری نگام نکن  _>>

  !چرا ؟ _

  ! خب دارم رانندگی می کنم هواسم پرت می شه _

  ! خب هواست پرت شه به من چه ؟! من دلم می خواد عشقمو نگاه می کنم _

  ! ا که باالخره تنها می شیمانقدر شیطونی نکن سایه خانم م _

 << ! و صدای خنده هایی که بلند تر از قبل تو گوشم می پیچید

 

 ! یهو به خودم اومدم و تازه متوجه دستی که جلوم تکون داده می شد شدم

 

راننده بود که سعی داشت منی رو که غرق شده بودم نجات بده ! منی که خیلی وقت بود غرق بودم تو 

 ! خاطرات

 

 !وز ها احساس می کنم خیلی کار دارم آخه هر چی فکر می کنم باز هم فکرام و خاطراتم تمومی ندارهاین ر

 

  ! با حسی که خودمم درکش نمی کردم از ماشین که راننده در رو برام باز کرده بود پیاده شدم

 

هم فقط تظاهر به  با قدم های لرزون رو به جلو حرکت می کردم  ، دیگه مثل قبل محکم نبودم هرچند قبال

  ! محکم بودن می کردم

 

منی که حساب شده و با دقت همه کار هام رو پیش می بردم االن برام مهم نبود رانندم آدرس رو از کجا 

 ! پیدا کرده

 

دسته گلی رو که نفهمیدم راننده کی به دستم داد رو محکم فشار دادم ! تمام بدنم می لرزید . دو قدم مونده 

امیار برسم پرت شدم زمین ، انقدر بلند گریه می کردم که احساس می کردم صدای هق هقم بود به قبر س

 ! به آسمون ها هم می رسه
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خودم رو روی سنگ قبر سامیار انداختم ، محکم ، بعد یهو گفتم آخ عشقم ببخشید دردت اومد بعدم زدم 

    ف می زدم اون در جواب حرفم زیر خنده و خنده های سامیار رو تجسم می کردم و تو ذهنم باهاش حر

 ! می گفت من قوی و محکمم پس دردم نمیاد  ! پس اگه قویه چرا پیشم نیست

 

یگه نمی تونستم چشمام رو باز کنم انقدر که گریه کرده بودم ؛ من بهش گفتم تو که از گریه هام ناراحت د 

  ! می شدی پس چرا نمیای بغلم کنی و بگی گریه نکن دلم می گیره

 

  ! ن هر چی باهاش حرف زدم جواب نداد کهاما م

 

آروم روی سنگ قبر رو بوسیدم بعد هم اروم زمزمه کردم اصال ناراحت نباش انتقامت رو می گیرم اگه  

 ! در حال مرگ هم باشم انتقامت رو می گیرم ، مرگ به شرط انتقام

 

رو گرفت ، رانندم بود ! با خودم  از جام بلند شدم که تلو تلو خوردم سرم گیج می رفت یهو یکی زیر بازوم

 گفتم من کی انقدر ضعیف و بدبخت شدم که تو وایسادنمم یکی کمکم کنه !؟

 

             با کمک راننده سوار ماشین شدم و منتظر تا رسیدن به مقصد و باز مرور خاطراتی که تمومی 

 ! . . . نداشت

  ! دا ... آخسامیار نکن ! وای خ _ >>

 

  ! وقتی من رو اذیت می کنی به فکر عواقبش هم باش _

 

  ! سامیار غلط کردم ، غلط کردم نکن من رو قلقلک حساسم _

 

  ! نچ هر چیزی یه تاوانی داره ، امکان نداره ولت کنم _

 

ش نمیاد با خنده هولش دادم که اونم تعادل نداشت افتاد زمین و صدای آخش بلند شد . دیدم صدایی از

 !صداش زدم جواب نداد نگران شدم ، پایین تخت رو نگاه کردم که یهو دستم کشیده شد و افتادم رو سامیار

 

 ! سامیار قول بده دیگه هیچ وقت منو این جوری نترسونی ! فکر کردم چیزیت شد _

 

 . چشم خانومم ! قول مردونه می دم _

 

 <<...   و صدای قهقه های بلند

 

لش نموند ! رفت و منو در حد مرگ ترسوند ! یعنی االن دارم تاوان قهقه ها و شادی بی وفای من پای قو

 !هام رو پس می دم یا تاوان خون هایی که ریختم ؟

 

  ! باالخره به مقصد رسیدم خیلی خیلی خلوت بود و اگه من می خواستم خلوت تر هم می شد
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ه افتادم ، این همه خونسردی و آرامشم برای با قدم های مطمئن تر از همیشه به سمت جای مورد نظرم را

 ! چی بود ؟! آرامش قبل از طوفان بود شاید

 

 . پوزخندی به مرد رو ویلچر افتاده رو به روم زدم  آروم آروم رفتم روی نیمکت کنارش نشستم

 

  با خودم گفتم چی شد من بهش اعتماد کردم !؟

 

 کلمه ازش پرسیدم : چرا !؟با صدای سردی که خودمم از سرماش لرزیدم فقط یه 

 

 ! و بدترین حرف ها و صدایی که تا اون لحظه از زندگیم شنیده بودم االن بود

 

می دونی اول فقط یه نفرت ازت داشتم برام زور داشت که از یه دختر کوچولویی مثل تو اطاعت کنم و  _

ی برای خودم کسی بودم ! اما تو حتی از زمان های قدرت من هم باالتر دستور بگیرم ، منی که یه زمان

بودی ! دست راستت شدم اما برام کافی نبود ، حریص شده بودم ! تو خیلی خیلی قدرتمند بودی ،  کسی 

              که من یه دختر کوچولو می دونستمش ! ولی ورق برگشت من عاشقت شدم ؛ اما تو اصال من رو 

ه به من فقط به چشم یه زیر دست نگاه می کنی با خودم می گفتم باالخره توجهش نمی دیدی می دونستم ک

رو جلب می کنم و کاری می کنم اونم عاشقم شه اما پای سامیار به زندگیت باز شد ! باید اعتراف کنم تو 

 دختری هستی که آرزوی هر پسریه ! کال انگار من دیگه وجود نداشتم تو می رفتی خوش گذرونی و تمام

کار های سخت گردن من می افتاد و آخرش اسم و رسم و پولش برای تو می شد ، اما باز هم از عشقم 

نصبت بهت زره ای کم نشد ! در موردت تحقیق کردم اونقدر پول دادم و تحقیق کردم که از خودت هم بیش 

 داشته باشی ، تازه به تر در مورد زندگیت فهمیدم ! من خیلی قبل تر می دونستم قراره با الیزابت مالقات

پیدا کردن مادر و پدر اصلیت نزدیک شده بودم تا شاید بتونم خوشحالت کنم کار هایی که می دونستم سامیار 

برات انجام نمی ده ! حتی انقدر عاشقتم که با اینکه من رو این طوری روی ویلچر انداختی بازم از ته قلبم 

  ! دوست دارم

رو به سرم بیاری بازم از عشقم بهت کم نمی شه و حاضر نیستم از عشق  حتی اگه بازم بدترین بال ها

 ! ورزیدن به تو دست بکشم

  ! سایه من می پرستمت

 

باورم نمی شد صدایی که می شنیدم صدای هق هق سپهر بود ! مردی که فکر می کردم غرورش از کوه 

خون سامیار رو با خون بگیرم ،  هم بزرگتره ! هضم حرف هاش برام سخت بود ! من اومده بودم انتقام

 . . . می خواستم حتی اگه به مرگمم ختم بشه سپهر رو با عذاب بکشم اما

 

با فکری که به ذهنم رسید لبخند صورتم رو فرا گرفت ! شاید من دارم تقاص خون هایی که ریختم رو پس 

  ! رو خالص می کنم می دم پس چرا به خاطر انتقامم باز جون بگیرم !؟ تازه با کشتن سپهر اون

 

  . . . پس

 

با لبخند به سپهر نگاه کردم ! با تعجب به لبخند من نگاه می کرد . شاید فکر می کرد با حرف هاش من نرم 

 ! شدم اما اینطور نبود
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ون سامیار رو با زره زره با ذوقی که تو صدام مشخص بود گفتم : می دونی سپهر اول خواستم انتقام خ

  !ریختن خونت ازت بگیرم ، اما حاال می دونی چی به ذهنم رسید ؟

            با خودم گفتم چرا دستم رو به خون کثیفت آلوده کنم و از این زندگی راحتت کنم !؟ پس نمی کشمت 

  . . . می دونی حاال به این جمله اعتقاد پیدا کردم

 

: انتقام رو باید آروم آروم گرفت ، مثل سرطان که یواش یواش سرم رو بردم زیر گوشش و زمزمه کردم 

  ! نابود می کنه

 

سرم بردم عقب و گفتم : خب تو اگه واقعا عاشقم باشی از دوری من عذاب می کشی ، اگه عاشقم هم نباشی 

  و دروغ گفته باشی با توجه به وضعیتت

کنم بتونی زندگی خوبی رو داشته باشی و تا ابد یه نگاه تحقیر آمیز بهش انداختم و ادامه دادم فکر نمی  

          نگاه  ردسر به عذاب کشیدنتبه زندگی فالکت بارت ادامه می دی ! من هم راحت می شینم و بدون د

!  در ضمن تمام ثروت ناچیزت رو که از وجود من به دست اوردی رو ازت می گیرم و تا آخر عمرم می کنم

خیلی خوشحالم دیدمت ، از دیدن قیافت  بره ، این بهترین انتقامه !نمی زارم یه آب خوش از گلوت پایین 

 . خوشحال نشدما از این که خیلی راحت سبک شدم خوشحالم

 

 ! لرزش بدنش به وضوح مشخص بود

 

با حس خیلی خوبی که سراغم اومده بود از جام بلند شدم و به سمت ماشینم راه افتادم اما لحظه آخر 

  ! دم زدن می خواست ! دلم داد زدن ، جیغ زدن و خالی شدن می خواستپشیمون شدم ! دلم ق

 

انقدر راه رفته بودم که پاهام ذوق ذوق می کرد و هوا هم در حال غروب بود با تعجب به اطرافم نگاه 

  !کردم

 

 من کی به اینجا رسیدم !؟ خیلی خیلی تعجب کردم نزدیک یه دره بودم ! چه جوری سر از اینجا در آوردم

 ! یعنی انقدر تو خاطرات تکراری غرق بودم که چیزی نفهمیدم

 

البته خوب هم شد چی بهتر از اینکه جایی رو پیدا کنی و بتونی با خیال راحت داد بزنی و کسی هم نباشه 

  ! تا با نگاه هاش بهت ترحم کنه و تحقیرت کنه

 

دا !؟ مگه من چی کار کرده بودم ؟! من که بنده خوبت هم نبودم که بخوای امتحانم داد زدم : چرا ؟ چرا خ

  ! کنی

 

  بلند تر جیغ کشیدم : پس چراااا !؟

 

دو زانو روی زمین افتادم بلند بلند گریه می کردم محکم خودم رو می زدم و خاک های رو زمینو روی سرم 

  ! می ریختم تا بفهمم خاک بر سر شدم

 

و از جیبم در آوردم ! پشت سر هم می کشیدم و گریه می کردم ، می کشیدم و خاطرات و مرور سیگارم ر

  . . . می کردم ، می کشیدم و می کشیدم
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دلم می خواست تا آخر عمر تنهایی سر کنم ! حالم خیلی بد بود و سیگار هام هم تموم شده بود . هر لحظه 

امکان اینکه تو این جای پرت خوراک حیوونا بشم خیلی ممکنن بود از حال برم ، دیگه شب شده بود و 

  ! زیاد بود

 

 . از ترس به خودم لرزیدم ، سریع گوشیم رو در اوردم و شماره رانندم رو گرفتم

 

  . . . یه بوق . . . دو بوق . . . سه بوق . . . چهار بوق . . . پنج بوق

کس دیگه ای رو نداشتم تا بهش زنگ بزنم . بیش لعنتی جواب نمی داد ! از ترس به هق هق افتاده بودم ! 

 !تر از ده بار بار زنگ زدم ، دیگه داشتم نا امید می شدم ، مرگ سختی رو خواهم داشت احتماالً 

 

با خودم گفتم این آخرین باریه که زنگ می زنم اگه جواب نداد دیگه زنگ نمی زنم ! بوق شیشم داشت می 

ب آلود کامران تو گوشم پیچید هر چی ناراحتی و غصه و ترس بود خورد خواستم قطع کنم که صدای خوا

   ! با جیغی که سر کامران زدم خالی شد ! بلند داد زدم چرا جواب نمی دی لعنتی !؟ هان

به پته پته افتاده بود ! با هق هق گفتم نقشه جایی که هستم رو با گوشیم پیدا می کنم و برات می فرستم ، 

  ! ونفقط خودت رو زود برس

 . قبل از اینکه منتظر جواب باشم قطع کردم

 

  ! دیگه نمی تونستم جلو دیگران حتی زیر دستام هم قوی باشم

 

شارژ گوشیم خیلی کم بود و نزدیک بود تا خاموش شه با دستای لرزون مکانم رو با بدبختی برای کامران 

  ! فرستادم بعد هم گوشی از دستم افتاد

 

  ! ا خودم می گفتم سامیار بیا نجاتم بدهحتی تو این شرایط هم ب

 

نمی دونم چقدر گذشته بود صدای جغد و جیر جیرک همه برام مثل موسیقی بود که روحمو خراش می داد 

و تاریکی هم باعث شده بود تا از ترس بلرزم ! با صدای زوزه گرگی که شنیدم جیغ بلندی کشیدم و دیگه 

 ! چیزی نفهمیدم

 

  ! چشم هام رو باز کردم تو اتاق خونه ای بودم که سامیار برای خلوت هامون خریده بودش

  . توی هر گوشه این خونه و این اتاق پر از خاطرات بود

 

حالم از خودم و ضعفم بهم می خورد . حتی فرصت نگران بودن برای حال روزم که مدام غش می کردم رو 

 ! هم نداشتم

 

با سردرد از جام بلند شدم همین که نگاهم به تخت افتاد تموم لحظات عاشقانه من و سامیار جلو چشمام 

 !مثل فیلم گذشت و با یاد اینکه نیست دیوونه شدم دیگه کارام دست خودم نبود انگار اختیار نداشتم

 

    ریه می کردم و خودمو جیغ می کشیدم انقدر بلند که نزدیک بود گوش خودمم کر بشه ! داد می زدم ، گ

  ! می زدم



 به قلم "فاطمه.و"                                          رمان "مرگ به شرط انتقام"                                                         

169 | P a g e  
 

 

موهام دورم ریخته بود ، گرمم بود و حسابی عصبی بودم ، موهام رو می کشیدم ؛ کم مونده بود از جا در 

  !  بیان

 

  !انقدر گریه کرده بودم که نمی تونستم نفس بکشم ! انقدر حالم بد بود که با خودم گفتم همین االن می میرم

 

 ! ن بهم نمی رسه ! فاصله ای تا خفه شدن نشدن ! احساس می کردم کبود شدماحساس می کردم اکسیژ

 

          برای اینکه زره ای هوا وارد ریه هام بشه داشتم جون می دادم ! کم کم داشتم خودم رو تسلیم مرگ 

می کردم ، منتظر بودم برم پیش سامیارم که در باز شد و یه مرد غریبه داخل شد . همون لحظه چشم هام 

 ! . . . شد و با خودم گفتم یعنی مردم و راحت شدمبسته 

 

 چشم هام رو باز کردم و باز هم زنده مونده بودم ! حالم بهم می خورد از زندگی ، حس انزجار داشت 

 . دیوونه تر از اینی که بودم می کردتم

 

  . و از دستم کشیدمبا حال خرابی از روی تخت بلند شدم و ِسُرم ر

 

خواستم بلند شم چشم هام سیاهی رفت ،  یکم هم سر درد داشتم ولی خب دیگه عادت کرده بودم !  در رو 

 . باز کردم و رفتم بیرون کامران روی مبل نشسته بود و سرش رو توی دستاش گرفته بود

 

م ظاهر شد گفت : خانوم حالتون با کمک دیوار رفتم سمت آشپزخونه تا یه لیوان آب بخورم که سامیار جلو

 خوبه !؟ چیزی نمی خواید ؟

 

  بی جون گفتم : نه برو کنار

 

  ! با دستای لرزون تونستم یک لیوان آب بخورم ، خواستم برم سمت اتاقم که کامران باز جلومو گرفت

 

  ! بی حوصله نگاهش کردم که گفت : خانم باید باهاتون حرف بزنم

 

 ! زار برای بعد االن حوصله ندارمخسته و ناالن گفتم : ب

 

  ! مصرانه وایساد و گفت : ولی خانم خیلی مهمه باید همین االن باهاتون صحبت کنم لطفا بشینید

 

  ! خودم رو روی مبل سفیدی که چند قدم جلوتر بود پرت کردم و گفتم می شنوم

 

 ! که چقدر از این کار متنفرم کامران هم اومد رو به روم نشست و شروع به ِمن ِمن کردن کرد ! وایی

 

بی حوصله و عصبی گفتم : کامران حوصله ندارم هر حرفی داری درست بگو ، اعصابم رو از اینی که 

 ! هست خورد تر نکن
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 نفس سنگینی کشید خواست حرف بزنه که قبلش پرسیدم آدرس اینجا رو چه جوری پیدا کردی؟

 

ار آورده بودمتون و با توجه به شرایطتون گفتم شاید نخواید به پشتی صندلیش لم داد و گفت : قبال چند ب

 ! برید عمارت

 

 ! پوزخندی به حال روزم زدم و گفتم : آهان ! کار خوبی کردی حاال حرفت رو بزن

 

 : با نگرانی گفت

از دیشب هم بیهوش بودید تا صبح ! با  وقتی دکتر اومد باال سرتون ازم چند تا سوال پرسید ، گفتم که

عرض معذرت گفتم که چه واکنش هایی بعد از به هوش اومدنتون نشون دادید و بعد باز هم بی هوش شدید 

 . و همین طور گفتم که چند وقت هست که اینطوری هستید

ن ... تحت درمان دکتر وضعیتتون رو نگران کننده اعالم کرد و ... و گفت ... گفت که ... باید تحت درما

  ! روان پزشک باشید تا تشخیص بدن که برای بهبودی حالتون چی کار کنید

 

  !خونسرد گفتم : خیلی خب حرفای مهمت تموم شد ؟

 

با دهن باز منو نگاه کرد خواستم برم سمت اتاقم که کامران جلوم رو گرفت و با صدای غمگینی گفت : ولی 

ر به خودتون آسیب بزنید ! شما خیلی به من لطف داشتین و حاال من خانم من نمی تونم بزارم شما بیش ت

   ! می خوام جبران کنم

 

؟ پوزخندی زدم و گفتم : تشخیص بهبود درمانم رو خودم می دونم ! . . .  می خوای بدونی چیه !؟ . . . هوم

از سر راهم برو کنار  می خوای بدونی ؟! من فقط با کنار سامیار بودن حالم خوب میشه ! فهمیدی ؟! حاال

  ! ، دیگه الزم نیست بهم یادآوری کنی دیوونه ام خودم می دونم

 

 . وا رفته نگاهم کرد و با تعجب از جلو راهم کنار رفت

 

  قبل از اینکه پا داخل اتاق بزارم بدون اینکه به طرف کامران برگردم گفتم : فعال برو اگه الزم بود زنگ 

  ! می زنم بیای

 

 ... صدایی که تعجب توش موج می زد گفت : اماکامران با 

 

  ! قبل از اینکه حرفش رو ادامه بده گفتم : اما نداریم برو

 

 ،بغلم گرفتم ، محکم فشارش می دادموارد  اتاق شدم خودم رو روی تخت پرت کردم و بالش سامیار رو تو 

داد ! با ولع شروع به نفش کشیدن انگار خود سامیار رو در آغوشم گرفتم . هنوز هم بوی سامیار رو می 

کردم و نفهمیدم چی شد که بعد از مدت ها بدون خوردن یک مشت قرص و فکر و خیال به خواب رفتم ! 

 ! شاید هم به خواب رفتنم به خاطر ارامشی بود که از بوی سامیار گرفتم

 

ار شدم روی تخت مچاله شدم و به این فکر می کنم که آخر این زندگی از وقتی از خواب پر از آرامشم بید

  ! چی میشه ، به کجا می رسم ، چی کار باید بکنم اما از اینکه به نتیجه ای نمی رسم دیوانه می شم
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شاید هم باید یکم حرف گوش کن می شدم و از یه روان پزشک کمک می خواستم ! اما حوصله نداشتم و 

  ! با این کار غرورمو می شکنم احساس می کردم

 

تو فکر هام غرق بودم که در به صدا در اومد ، با بفرمایید من کامران در رو باز کرد ، یکم جلو اومد و 

بدون مقدمه گفت : من یه روان پزشک خوب پیدا کردم االن هم اومده ! ببخشید که بدون هماهنگی شما 

  ! انجام دادم

 

 ! ن پزشک خوب انقدر بی کار نیست که تا تو زنگ بزنی بدو اینجاپوزخندی زدم و گفتم : روا

 

  ! با خنده کامال مصنوعی گفت : نه خانم همچین بی کار هم نبود با کلی وعده پول راضی شد بیاد

 

  ! هه ! دیگه بد تر ، نمی خوام ببینمش . تو هم انقدر دلسوزی الکی نکن _

 

ولی یه دقیقه بعدش یه پیر مرد با ریش پرفسوری و موهای سفید  با سری پایین افتاده از اتاق بیرون رفت

 ! وارد شد

 . احتماال همون دکتریه که کامران در موردش حرف زد

 

 ! به خودم قول لجبازی دادم ، هر چی حرف زد منم مثل دفعه های قبل جوابش رو نمی دم

 

محل نزاشتم و به دیوار رو به روم پرو پرو اومد جلو و روی مبل تو اتاق نشست و زل زد به من ! منم 

خیره شدم ، می خواستم تو خاطرات غرق بشم تا هم حوصلم سر نره و هم کاری برای انجام دادن و فرار 

 ! از دکتر خل کنارم داشته باشم

 

یه چند دقیقه گذشته بود که خودش به حرف اومد و گفت : دختر خوشگلی هستی ! فقط مثل گلی می مونی 

  ! ه و به یکم آب نیاز دارهکه پژمرده شد

 

شاید اگه قبال کسی همچین حرفی  بهم می زد جوابی می دادم که تا چند روز از ترسش نتونه با کسی حرف 

  ! بزنه ! اما خب اون قبال بود و منم به خودم یه قولی داده بودم

 

 !خیلی خوبه رو ندارمدلم می خواست زود تر پاشه بره ، اصال حوصله وراجی های الکیش که فکر می کنه 

 

 . باز هم بی توجه به همه چیز و همه کس تو خاطرات غرق شدم

 

 سایه مگه بچه شدی !؟ _ >>

چیه خب تاب و سرسره دوست دارم دلم هوای بچگی هام رو کرده ! کودک درونم فعال شده تو هم باید  _

  ! بیای تابم بدی

  ! سایه با این سن و سالمون زشتهاِ اِ  _

  ! تو پیر شدی من تازه اول نوجوونیمه _

  ! یه پیری نشونت بدم من _
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آخیش چه حالی میده رو تاب بشینی و عشقت تابت بده ! وایییی ... هو ... اِ اِ سامیار ارومتر هل بده االن  _

 تاب از جاش کنده میشه ! واییی

 ! کردم حاال من پیرم دیگه ؟! بگو غلط _

 ! غلط نکردم _

 که اینطور !؟ _

  ! باشه باشه غلط کردم _

 << . و صدای قهقه های بلندی که فضا رو پر کرد

 

از بس به دیوار رو به رو زل زده بودم گردنم درد گرفته بود ، گردنم رو آروم حرکت دادم که با جای خالی 

  ! دکتر مواجه شدم ! اصال نفهمیدم کی رفت

 

 . کردم از وقتی سامیار شد تموم زندگیم دیگه زندگی کسی رو نگرفتم ! آدم خوبی شده بودمبه این فکر 

 

 ! انقدر قدر لحظه های شیرینم رو ندوستم که االن دارم حسرتشون رو می خورم

 

دیگه جون و امیدی برای برگشت دوباره به زندگی نداشتم انقدر خسته بودم که فقط دلم می خواست یه جا 

  ! و به هیچ چیز فکر نکنم ! دیگه نمی تونستم سر پا بشم دزار بکشم

چی می گن که هر کس هر وقت زمین بخوره دوباره می تونه بلند شه و از نو بسازه ! من بعد از چند بار 

بلند شم ، توانشو نداشتم و یه دست یاری می خواستم !  زمین خوردن و بلند شدن االن دیگه نمی تونستم

  ! وچولو ،  اما کسی نبود که کمکم کنه و امیدوارم بکنه به این زندگی مسخرهیه کمک هر چند ک

 

  ! از خودکشی های بی سرانجامم هم که نجات پیدا کرده بودم و می ترسیدم دوباره امتحانش کنم

 ! دلم یه مرگ طبیعی بدون درد راحت می خواست

 

ده بودم بو گرقته بودم و بعدش هم به ادامه بی جون از جام بلند شدم تا اول برم حموم از بس سیگار کشی

 ! روز مزخرف تکراریم برسم

 

 (پنج ماه بعد) 

 

 . روی تخت نشسته بودم و مثل پنج ماه گذشته به روز های خوب زندگیم فکر می کردم

 

ار دکتر گفت حالم خیلی وخیمه و دستور بعد از چند بار رفت آمد دکتر به خونم و زل زدن های من به دیو

بستری شدنم رو توی آسایشگاه روانی داد ! یعنی تیمارستان ! درست همون موقع بود که تصمیم گرفتم 

خودم رو رها کنم ! خودم رو آزاد کردم گفتم شاید اگه بیام اینجا بتونم یکم ارامش پیدا کنم و با رضایت 

  !  خودم اومدم اینجا

 

سایه قیاسی با اون همه دبدبه و کبکبه با اون همه احترام که براش قائل بودن االن افتاده خیلی عجیبه 

 ! گوشه تیمارستان و شده یه موجودی که همه بهش ترحم می کنند
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بازم مثل این پنج ماه در اتاق صبح اول وقت باز شد و یه پرستار نه چندان مهربون اومد تا بلندم کنه و 

 ! ره ! واقعا چه قدر نفرت انگیز شدمدست و صورتم رو بشو

 

تا توی دستشویی هم باهام اومد ! تو آیینه نگاهی به خودم انداختم دیگه از اون سایه سرزنده ، مغرور و 

 ! خوشگل چیز زیادی نمونده بود

 

موهای همیشه رنگ کرده و مرتبم االن دو رنگه و نامرتب شده بود . لب های قرمزم االن کبود پوسته 

ه و خشک شده بود ! زیر چشم هام گود رفته و سیاه شده بود و سفیدی چشم هام کامال قرمز بود و پوست

 ! ابروهای همیشه مرتب و رنگ شدم نامرتب ! هیچی از گونه های قشنگم نمونده بود

 

م بینبا داد پرستار به خودم اومدم : چه قدر به خودت زل زدی حاال خوبه از قیافه هم در اومدی بیا بیرون ب

 ! من کار دارم

 

 ! به حالم افسوس خوردم از عرش به فرش رسیده بودم

 

  ! دلم خیلی خیلی برای روز های گذشتم تنگ شده بود . خیلی خیلی زیاد

 

          مخ ، اینکه با پاهای خودم به این قبرستون اومدم خیلی پشیمونم ! هر روز دکتر و پرستار های رو 

 ! غذا های بد مزه و داد و هوارا آرامش رو از آدم می گرفت

 

 ! یه دکتر هم بود به اسم آرسام عباسی اصال انقدر دور و برم بود اعصابم رو بهم می ریخت

 ! به چسب گفته بود برو من جات هستم

 

 ! کرد در برابر هر دکتری سکوت می کردم ، ولی این یکی انقدر زر می زد که حسابی عصبیم می

 

چند بار خواستم از اینجا برم اما نمی زاشتن ! حتی نمی تونستم وانمود کنم که خوبم تا بتونم برم ! من 

هنوز مرگ سامیار رو باور نداشتم و دلم می خواست تا آخر عمر با چیز هایی که بهش وصل می شه 

نتیجه موند ! یادمه  که انقدر زندگی کنم اما نمی زاشتن  ! متاسفانه تالش مجددم هم برای خود کشی بی 

خستم کرده بودن که تصمیمم برای خودکشی قطعی شد ! لیوان ها و پارچ برای جلوگیری از خودکشی 

پالستیکی بود ! قاشقی که برای غذا آورده بودن هم پالستیکی بود اما انقدر شلوغ کردم و دیوونه بازی 

، رفتم دستشویی در رو بستم قفل هم که نداشت ! کال در آوردم تا با هزار بهونه برام قاشق آهنی آوردن 

اینجا از زندگی آدمی زادی به دور بود ! قاشق رو جلوی شکمم گرفتم و هق هقم نا خواسته بلند شد خواستم 

تو دلم فروش کنم که در سریع باز شد و نقشم ناکام موند ! از اون به بعد خیلی بیش تر میان به اتاقم و 

هم هست ! آخه اون همه هوش کجا رفته که االن نمی تونستم یه نقشه درست و حسابی بیش تر هواسشون ب

  ! برای مرگم بکشم یا حداقل نقشه فرار

 

از پلیسا و خبرنگار ها و خالصه هر موجودی که بخواد باعث مزاحمت باشه هم خبری نشده ! و با توجه 

دفعه خواستن بیان به طرز عجیبی غیب یا به شنیده هام متوجه شدم که همه این ها کار سپهره که هر 

  !و صد البته که به خوبی من ادارش نمی کنه تپیچونده می شدن ! اداره باندم هم که بر عهده سپهر هس
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 ! درسته که افتادم یه گوشه اما هنوز یکم از قدرتم باقی مونده و خبر ها به گوشم می رسه

 

ازیت میومد تو ! االنم از همون موقع هاست که دکتر تا می خواستم تو خاطرات غرق بشم یکی عین پار

 ! دیوونه کنندمون آرسام اومده

 

  ! سعی کردم یکم برم تو خاطراتم شنا کنم و غرق بشم

 

  زیر لب آهنگی رو زمزمه می کردم >> 

 

  رهکی آرزو کرد امشب دلم بگیره به آرزوش رسید داره گریم می گی

 بود و نبودم فرق کرده برات به همه سپردی بگین سمت من نیاد

  کی آرزو کرد امشب اشک من درآد که می باره دوباره چشم من برات

  آخه این دیوونه هر شبو تنهاست نامرد دیگه بگین ندادم تقاش

 ... کی آرزو کرد امشب دلم بگیره برید بهش بگید داره گریم می گیره

 

کمرم حلقه شد که اگه صد سال هم می گذشت می فهمیدم دستای سامیاره ! گرمی دستاش یهو دستایی دور 

  ! همیشه بهم حس خوبی می داد

 

  ! در گوشم زمزمه کرد : کی آرزو کرده دل خانوم من بگیره می رم می کشمش مگه الکیه

 

  ! وای وای چه آقای غیرتی دارم من _

 

مه کس منی ، وجودمی نمی زارم هیچ کس باعث ناراحتیت بله پس چی تو عشق منی ، زندگی منی ، ه _

  ! بشه

 

 << ! پس من چقدر خوشبختم که همچین آقایی دارم _

 

و هنوز هم انگار جای بوسش روی گردنم رو احساس می کنم ! و اما االن کجاست که ببینه خودش باعث 

 ! اید خودشو بکشهناراحتیم شده ، باعث شده دلم بگیره ، باعث شده اشکم در بیاد ! پس ب

 

دستی جلوم تکون داده شد و اون کسی نبود به جز آرسام ! وقتی پرستار ها باال سرم حرف می زدن و فکر 

می کردن من خوابم متوجه شدم که میگن آرسام عباسی دکتر و رییس این تیمارستان لعنتی عاشق من 

 ! شده

 

     کن دیگه ! دست ... از ... سرم ... بردار ! یهو عصبی شدم و سرش داد زدم : چیه !؟ هان چیه !؟ ولم 

 ! اَه

 

 . زیر لب بد اخالقی بهم گفت و از در بیرون رفت
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اینکه بشینی یه گوشه گریه کنی ، غصه بخوری و خاطراتتو مرور کنی و هیچ کار دیگه ای هم انجام ندی 

 ! ... تا عمرت حروم شه هم عالمی داره ها

 

چند روز دیگه هم می گذره و باز هم همون اتفاقای تکراری ! پرستارای بداخالق و دکتر سیریش ، صبحانه 

 !بی مزه ، حموم کردن ، ناهار بی مزه ، شام بی مزه ، آرام بخش و خواب و مهم تر از همه مرور خاطرات

 

مرور می کنم خاطره اولین دیدارمون شیرین ترین و بهترین خاطراتی که هر روز و هر روز چند صد بار 

تو اون مهمونی کذایی بود ! چقدر شیرین و رویایی بود ! حاال که فکر می کنم می بینم من از همون موقع 

عاشق سامیار شده بودم و فقط خودمو گول می زدم ! دومین خاطره شیرین تر از عسلم هم مربوط به 

 ! موقعی بود که اعتراف کردیم عاشق همیم

 

 ! نمي تونستم قبول كنم كه داستان ما پایان خوبي نداره ! واقعا نمی تونستم قبول کنم من

 

وقتی غصه داری معنی بعضی حرفایی رو که یه روز بی تفاوت از کنارشون می گذشتی رو خیلی خوب می 

در چق فهمی ! بعضی اوقات با خودم می گم کاش می شد بزنم رو دور تند ببینم آخرش چی می شه ! یه روز

 ! به این حرف خندیدم اما االن خیلی خوب می فهممش

 

وقتی آرسام وارد اتاقم می شد اُقَم می گرفت اما االن وقتی وارد شد یه حرفی زد که یه جورایی خوشم اومد  

 از حرفش ! 

 .دست از جنگ با خودت بردار، به اندازه کافی ظلم تو این دنیا هستگفت : 

 ... خودت از اینی که هست، بدتر نکناوضاع رو با قربانی کردن 

دوست داشتم یه چیزی بگم پس در جواب حرفش گفتم :  میزی برای کار ، کاری برای تخت ، تختی برای  

 خواب ، خوابی برای جان ، جانی برای مرگ

 مرگی برای یاد ، یادی برای سنگ ، این بود زندگی!؟

 می گم دکتر واقعا این بود زندگی !؟

 

چشم هایی که نمی دونم چرا از خوشحالی برق می زد گفت : اول از اینکه بهم نگو دکتر بگو  با لبخند و

 ! ارسام راحت باش منم اینجوری راحت ترم ! و اینکه اولین باره برای حرف طرف مقابلم جوابی ندارم

 

ه خسته پوزخندی زدم و بازم غالب همیشگی ، بی توجهی و مرور خاطرات تا اینکه دکترمون مثل همیش

 !... شد و رفت

 

یعنی اگه من یه مادر و پدر واقعی داشتم ،کانون گرم خانوادم رو داشتم شاید به خاطر کمبود محبت با محبت 

 ! های سامیار انقدر زود وابستش نمی شدم و االن جام اینجا نبود و وضعیتم انقدر ترحم برانگیز نمی شد

 

م درد می کرد و از درد به خودم می پیچیدم . به پرستار که گفتم گفت وقتی کارش تموم شه دکتر رو سر

خبر می کنه ! حسابی عصبی شده بودم ، منی که اگه آخ می گفتم صد تا دکتر و پرستار می ریختن باال سرم 

ها رو می خواست ، حتی اگه  االن باید از درد بمیرم تا یکی پیداش بشه یه کاری برام بکنه ! دلم اون وقت

 ! به خاطر پول و مقامم کسی طرفم بود اما از وضعیت االنم خیلی بهتر بود
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خیلی ضعیف شده بودم و در برابر این سر درد ناتوان بودم طوری که بلند بلند گریه می کردم تا حداقل یکی 

  ! صدام رو بشنوه و دلش برام بسوزه و به دادم برسه

 

و سرم فشار می دادم و از ته دل داد می زدم ، نمی تونستم دردشو تحمل کنم ، خیلی خیلی دستم رو محکم ر

 ! طاقت فرسا بود ! آخه منی که درد گلوله برام ذره اهمیت نداشت االن چرا این جوری می کنم

 

 رسام نگران به طرفم دوید و دستشو روآچشم هام تار می دید ولی دیدم که در باز صدای بدی باز شد 

صورتم گذاشت صدای زمزمه مانندشو شنیدم که گفت : سایه عزیز دلم ، چت شده قربونت بشم  یکم تحمل 

 ! کن االن برات آرام بخش می زنم نفسم ، آروم باش

 

 ! و من تو اون موقعیت به این فکر کردم که کی عزیز دل و نفس آرسام شدم

 

 ! رستادن و کم کم از حال رفتمبا احساس سوزش دستم فهمیدم آرام بخش رو به رگ هام ف

 

وقتی چشم هام رو باز کردم آرسام رو دیدم که سرش تو یک دستش بود و با اون یکی دستش دست من 

 . رو نگه داشته بود و چشم هاش رو بسته بود

 

زیادی که درک نمی کردم گفت :  تکونی به دستم دادم که سریع چشم هاش رو باز کرد ، با هول و ترس

حالت خوبه ؟! دیگه درد نداری !؟ اگه درد داری بگو !؟ هان !؟ بگو دیگه حالت خوبه ! وای یا حسین بگو 

 چته خب چرا حرف نمی زنی !؟

 

حالم کامال خوب بود و مبهوت به رفتار های ارسام نگاه می کردم نزاشتم بیش تر از این به حرف های 

 بده و با تعجب خیلی زیاد گفتم : من حالم خوبه ! شما چرا این جوری می کنید !؟رگباریش ادامه 

 

  ! با ِمن ِمن گفت : هان ... ام ... هیچی فقط چون خیلی حالت بد بود نگرانت شدم

 

 پوزخندی زدم و گفتم : واقعا !؟

 

می خورد و من  من رو چی فرض کرده بود ! حرف هایی که قبل از بی هوش شدنم بهم گفت تو سرم چرخ

  ! رو به یه نتیجه چندش آور می رسوند

 

پوف بلندی کشید و رفت کنار پنجره ای که رو به حیاط بود وایساد و بدون هیچ مقدمه ای گفت : سایه من 

  ! دوست دارم

 

با بغض نگاهش کردم . چه طور به خودش اجازه داده بود به من اعتراف کنه ! اون که می دونست من 

 ! ر عاشق کس دیگه ای هستمدیوانه وا

 

با چشم هایی که می دونستم در اثر اشک حلقه زده درونش از همیشه درخشان تر شده رفتم جلوش ، تو 

  ! گوشش نزدم ، فوشش ندادم فقط آب دهنم رو جلو پاش پرت کردم

 



 به قلم "فاطمه.و"                                          رمان "مرگ به شرط انتقام"                                                         

177 | P a g e  
 

 . با عصبانیت آرنجم رو گرفت من رو جلو تر کشید که همون لحظه در اتاق باز شد

 

  ! مردی با دسته گل خیلی بزرگ که جلوی صورتش رو گرفته بود اومد تو اتاق

 ! چه بی نزاکت یه در هم نزد

 

 ! دستم هنوز تو دست آرسام بود . اونم مثل من با تعجب به مرد مجهول مقابل نگاه می کرد

 

  ! دست گل رز های قرمز بزرگ پایین اومد و من دیدمش

 

  ! بلند زدم زیر خنده عین یه خواب بیش از حد واقعی بود

 ! نشستم رو زمین و دستم رو محکم از دست آرسام بیرون کشیدم ! یکم می خندیدم ، یکم گریه می کردم

 

 ! مرد اول به دستم که از دست ارسام رها شد نگاه کرد بعد یه نگاه به من انداخت

 

ردم نمی تونم نفس بکشم ! داشتم با زجر تمام برای ادامه به زندگی میون گریه و خنده های عصبیم حس ک

 ! مسخرم تالش می کردم

 

آرسام سریع به خودش اومد و داد زد دستگاه اکسیژن رو بیارن ، می خواست مرد رو بیرون کنه ! مرد 

مین بیرون نمی رفت ! دیگه اصال نمی تونستم نفس بکشم ارسام با دیدن حالم به سمتم اومد کف ز

 ! بینیم رو گرفت و خواست بهم تنفس مصنوعی بده که مرد با عجله دوید و جلوشو گرفت ،خوابوندتم

 

صدای داد و بیداد هاشون رو می شنیدم تا اینکه دستگاه اکسیژن رو آوردن ! با قرار گرفتن ماسک رو 

ده بودم و فوالد آب دیده صورتم و قرصی که خوردم حالم یکم بهتر شد . انگار دیگه به این چیزا عادت کر

 ! شده بودم که این دفعه از حال نرفتم

 

رسام گفت به عنوان پزشک باید بمونه و بفهمه من چرا به اون آتا بره بیرون اما ز آرسام خواست مرد ا

  ! حال افتادم

 

م و با مرد با خشم به آرسام نگاه کرد بعید نبود دوباره دعوا راه بندازن ! ماسک رو از صورتم برداشت

  ! رسام برو من خوبمآصدای بیش از حد گرفته ای گفتم : 

 

 ! آرسام خواست اعتراض کنه که مرد گفت : نشنیدی چی گفت برو

 

 ! با رفتن آرسام نگاهی دقیقی به مرد انداختم ، یعنی خواب نبودم

 

 ! تش گذاشتم می خواستم باور کنم که واقعیهاون اون سامیار من بود . دستم رو روی صور

 

 ! دوباره زدم زیر گریه که هول کرد و محکم بغلم کرد . شاید می ترسید دوباره حالم بد بشه
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        آروم کنارم نشست و با التماس گفت : سایه تروخدا آروم باش عشقم ! خواهش می کنم عزیزم گریه

  ! نکن ! جون من گریه نکن

 

  ! ن من ! نگو: نگو جو جیغ زدم

 

 ! با ترس گفت : باشه باشه دیگه نمی گم تو فقط آروم باش

 

           نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آرامش از دست رفته ام رو برگردونم اما زیاد موفق نبودم چون 

 ! اشک هام با سرعت از هم پیشی می گرفتن

 

ش دور شم که رو سرم بوسه ای انقدر گریه کرده بودم که کل لباس سامیار خیس شده بود . سعی کردم از

  . زد و ازم دور شد

 

: سایه ازت خواهش می کنم من رو ببخش . می دونم چقدر  با غمی که کامال تو صداش مشهود بود گفت

        بهت سخت گذشته ،  حتی نمی تونم خودم رو به جات بزارم اما قول می دم قانعت کنم ، فقط خواهش 

  ! گیرهمی کنم ازم ناراحت نباش که دلم می 

 

  ! آروم سرم رو تکون دادم ، انقدر شوکه بودم که توان حرف زدن نداشتم

 

با صدای همیشه آرامش بخشش گفت : من میرم اخرین کار های خالصیت از اینجا رو انجام بدم تو هم 

 سریع حاضر شو که وقتی اومدم بریم . باشه !؟

 

شد و رفت . اولین فکری که به ذهنم رسید این بود بازم مثل ربات فقط سر تکون دادم که سامیار هم بلند 

 که می تونم ببخشمش !؟

 

 ! داشتم آروم آروم حاضر می شدم که با حرفایی که شنیدم احساس کردم دارم از یه دره سقوط می کنم

 

  ون مثل ناقوس مرگ شد برامصدای پچ پچ دو پرستار بداخالق بود که خوب می شناختمشون ! صداش

 

سهیال تو هم شنیدی این مرده که رفت تو اتاق دختره ، همونی بود که دختره فکر می کرد مرده ، شنیدم  _

 . خیلی عاشق هم هستن ! به نظرم خیلی بهم میان

 

وای من از دکتر عباسی شنیدم که دختره وقتی غصه دار بوده از دوری عشقش به خاطر فشار روحی و  _

روانی که داشته بچش افتاده اما خودش هنوز نمی دونه ! حتی نمی دونسته بچه هم داره ! بیچاره قبل از 

 . اینکه بدونه بچه ای در کار هست از دستش داده

 

 . وای راست می گی ؟! تفلک دلم براش سوخت _

 

درد خیلی بدی پشت  حتی ذره ای به خاطر ترحم پرستار به خودم ناراحت نشدم و وقتی به خودم اومدم که

  ! سرم حس کردم و بازم مثل  قبل از حال رفتم
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باز هم شده بودم مثل موقع هایی که فکر می کردم سامیار رو از دست دادم ! به هوش میومدم و دوباره از 

هوش می رفتم فقط می دونستم که بیمارستانم و خبری از تیمارستان نیست ! به خاطر برخورد سرم به 

 . ا دور سرم باند پیچی شده بود و حسابی اذییتم می کردزمین دور ت

 

هیچ تالشی نمی کردم که به بهبودیم کمک کنه ! مگه چی می شد یکم تو دنیای بی خبری سر می کردم ! 

از زندگی دل سرد شده بودم واقعا برای این همه سختی خیلی جوون بودم ! همه عمرم سر بدبختیام رفت ! 

 ! د شم و دوباره بفهمم یه اتفاق بد دیگه برام افتادهمی ترسیدم از جام بلن

 

........... 

 

 . چهار ساله به دور از هر دغدغه و مشکلی با سامیار و دختر قشنگم ساحل زندگی می کنم

 

تاد تونستم بعد از چند ماه با کمک سامیار و یه روان پزشک به زندگی بعد از اتفاقات تلخی که برام اف

  ! برگردم . دکتر می گفت چون چند تا اتفاق تلخ پشت سر هم برام افتاده بود به اون وضع افتاده بودم

 

دو سال بعد از ازدواجم با سامیار با کلی سختی و دکتر رفتن تونستیم بچه دار بشیم ، چون من یه سقط 

  ! ناک داشتم که هنوزم باورم نمیشهوحشت

 

سامیار تونست با حرف هاش قانعم کنه و بهم بقبولونه که برای محافظت از خودمون این کارو کرده و یهو 

 . ناپدید شده

 

نادیا کسی که سال ها مادرم می دونستمش موقع زایمانش به خاطر سن زیادش از دنیا رفت ! کمر بهروز 

داشته ! ساره هم تو لجنی که خودش  شم دیدم . بچه کوچیکش رو به زور نگهخم شد و من این رو با چ

 ! درسته کرده بود داره دست و پا میزنه

 

بعد از عروسی خیلی باشکوهی که برگزار شد ،  نتونستم تو این کشور بمونم همه چشم ها و دوربین ها 

ماهی که نبود  ١،  ۶میار اومدیم آلمان برای ادامه زندگی ، خود سامیار هم اون به سمتم بود ، پس با سا

آلمان بوده و نقشه می کشیده تا از دست سپهر نجات پیدا کنیم ! آخه سپهر سامیار رو تهدید کرده بوده که 

ه نگه ک بالیی سرمون میاره که آورد سامیار هم بعد از بهوش اومدنش از دکتر خواهش می کنه تا به کسی

زنده مونده ، این طوری می خواسته بعد از خوب شدنش خودش به حساب سپهر برسه تا دیگه مشکلی 

نباشه که به محض رسیدنش به آلمان حالش بد میشه و بعد از پنج ماه و خورده ای بستری بودن مرخص 

 ! می شه و از ماجرا با خبر ، بعدش هم میاد پیش من

 

  ! توجه شد مادر و پدر اصلیم زیر خروار ها خاک تو تهران دفن شدنسامیار بعد از کلی تحقیق م

 

      همه چیز خیلی خوب پیش می ره و زندگیم آرومه و احساس خوشبختی دارم ! تنها چیزی که ناراحتم 

         می کنه نگاه مادر سامیار که من رو به چشم یک دیوونه می بینه ! و هنوز هم من رو الیق پسرش 

 ! نمی دونه
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  . ه کار و پولش رو به اینجا اورد و زندگی جدیدی رو شروع کردیمسامیار هم

 ... همه چیز خیلی خوبه و واقعا از سامیار باید ممنون باشم به خاطر زندگی خوبی که بهم هدیه کرده

 

 

  ! در باز شد وسامیار بدون نشون دادن خستگیش مثل همیشه وارد خونه شد

 

  ! عاشق این بودم که خستگلی ها و مشغله هاش رو به خونه نمی آورد

 

با تمام عشقم به استقبالش رفتم ، پیشونیم رو با مهر بوسید . از صبح ندیده بودمش به خاطر همین سفت 

 . بغلش کرده بودم

 

مون گی سه نفربعد از اینکه کتش رو ازش گرفتم به سمت ساحل رفت ! یک گوشه ایستاده بودم و به زند

 . نگاه می کردم

 

امروز می خواستم به سامیار خبر حامله بودنم رو بدم تا حسابی خستگی از تنش در بیاد . هیچ وقت وقتی 

 . فهمید پدر شده رو یادم نمی ره خیلی خیلی خوشحال بود

 

 . خیلی زیاد خوشحالم که تونستم بعد از اون همه عذاب به یه زندگی خوب برسم و خوشبخت شم

 

 

 گیرددلم، دریا به دریا، از تماشای تو می

 گیرددلم دریاست اما از تماشای تو می

 

 جهان زیباست اما مثل مردابی که با مهتاب

 گیردجهان رنگ تماشا از تماشای تو می

 

 نسیم از گیسوانت رد شد و باران تو را بوسید

 گیردز تماشای تو میطبیعت سهم خو درا ا

 

 گردندها بیهوده بر گرد تو میمگو سیاره

 گیردکه این تکرار معنا از تماشای تو می

 

 تو تنها با تماشای خود از آیینه خشنودی

 گیرددل آیینه تنها از تماشای تو می

 

 ♡یان .پا. ♡

 

 

 

 



 به قلم "فاطمه.و"                                          رمان "مرگ به شرط انتقام"                                                         

181 | P a g e  
 

 

  ❤مرسی از حمایت های تمام دوستای گلم ، شما خواننده ها و مادر عزیزم

 

 �� همه کسانی که با نظراتشون بهم دلگرمی دادن تشکر می کنم از

 

 رمان اولم بود و می دونم کم و کاستی هایی داشت مرسی که صبوری کردید و خوندید امیدوارم خوشتون 

 

 �� اومده باشه

 

 جهت نظر دادن در مورد رمان مرگ به شرط انتقام

 

  @nazaratroman_bot 

 

 آسانرمان دومم با نام شروع سخت پایان 


