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 «به نام او»

 

 :مقدمه

 دزدی ، اِنتقام ، عشق...!

 حتما با خودت می گویی اینها چه ارتباطی به یکدیگر دارند؟!

 زندگی من در همین سه کلمه ی نامربوط بَنا شده..! 

 هرروز و هرشب، هرلحظه و هرثانیه

 در آتش اِنتقامی سرشار از عشق می سوزم و ذره ذره آب میشوم..!

 تکان دهنده اما، کینه ای که از درون او را می خوَردعشقی بی پایان و 

 و بر عشق؛ آری این عشق، غالب می شود..!

 گاهی به زندگی ام لعنت می فرستم

 و از این همه عذاب و خودخودی ِگله مند می شوم..!

 اما باز هم می گویم نه، عشق اگر عشق باشد ارزش سوختن دارد..!

 می فهمی که چه می گویم؟!..

 عشق اگر عشق باشد...فقط، 
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با صدای زنگ گوشیم چشم از ترافیک روبه روم برداشتم و به گوشیم جواب -

 دادم :

 +الو

 الو بارانا، سالم خوبی؟-

 +سالم خوبم تو خوبی؟

 آره، میگم کجایی؟-

 +هیچی تو ترافیکم میخوام برم برای دوست پسر گلت کادو بخرم

 برومو نبری یه وقتاِ پس خوبه، ببین چیز خوبی بخریا آ-

 

 همون جا یه جرقه ای به ذهنم زد و با یک لبخند گفتم باشه

 پس من دیگه برم، بای-

 +خداحافظ

**** 

 

توی آیینه که نگاه کردم، محو زیبایی خودم شدم )یعنی قیافم جوری بود که هر 

 پسری خوشش میومد!

 تون(چشم های تیله ای ،لبای قلوه ای، بینی خوش فرم... دیگه نگم برا

مانتومو روی دکلته سفیدم پوشیدم و از اتاقم رفتم بیرون تا با مامانم خداحافظی 

 کنم.رفتم تو اشپزخونه که مامانو مشغول آشپزی دیدم.

 بارانا:مامان من دارم میرم

 اا میخوای بری؟حاال چرا اینقدر زود؟مامان:

 بارانا:وا زود نیست مادر من،من دیگه برم

 خودت باشی بارانا دیگه سفارش نکنم مامان:باشه برو مواظب

 بارانا:باشه خداحافظ



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 3 

 

 مامان:خدا به همراهت

 کفشامو پام کردم و از خونه زدم بیرون خوب شد به مامانم نگفتم تولد دوست

پسر کمنده وگرنه عمرا اجازه میداد.توی همین فکرا بودم که ماشین کمند جلو پام 

 نگه داشت و منم رفتم سوار شدم.

 

 ین قسمت تبدیل لولو به هلو! کمند: ا

 بارانا: بجای سالم کردنته

 کمند: به قول خودت محو زیبایی هات شده بودم

 بارانا: خوبهه حاال، قصد حرکت نداری؟

 کمند: چرا اتفاقا تو فکرش بودم.

کمند ماشینو به حرکت دراورد و توی کل مسیر حرف خاصی بینمون رد و بدل 

 نشد

 

ارت بزرگ نگه داشت، اصال هرچی بگم کمه یه کمند ماشین و جلوی یک عم

جور خیلی وحشتناک قشنگ بود!از ماشین پیاده شدیم و از در حیاط که نگهبان 

ه حیاط یه حوض بود ک بازش کرده بود گذشتیم.حیاط خیلی با صفایی بود وسط

کناره هاش باغچه بود همین که به در ورودی رسیدیم تا در باز شد کمند با چنان 

 پرید بغل دانیال که کمر من بجای کمر دانیال شکست.شتابی 

 

 بارانا: اِ اِ کمند خفش کردی بسه دیگه

 دانیال: به به بارانا خانم باالخره تونستیم زیارتتون کنیم

 بارانا: دیگه ما به هرکسی افتخار نمیدیم

 دانیال: بله شما درست میگی

 کمند: دانیال نمیخوای تعارف کنی بیایم تو؟!
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رفت کنار تا ما بریم تو، ساچ اِ واو چه جمعی همه بچه های دانشگاه دانیال 

 بودن، ماشاال همه بیکاراا

 دانیال مارو به داخل یه اتاق راهنمایی کرد تا لباسامون رو عوض کنیم.

لباسامو عوض کردم و تا درو باز کردم به یه چیزی برخورد کردم سرمو بلند 

 کردم که این مانی نچسب و دیدم

 

 : نامزدم چطوره؟مانی

 بارانا:نامزدم؟!!

 مانی: آره دیگه مامانم با مامانت هماهنگ کردن آخر هفته برای خاستگاری

 با یک لحن تحقیرآمیزی بهش گفتم: نه بابا منم که جواب مثبت دادم

 دیگه هیچی نگفتم یه تنه بهش زدم و از کنارش رد شدم.

که من بخوام بهش جواب مثبتم اَه اَه حالم بد شد پسره نچسب فکر کرده کی هست 

 بدم. 

 رفتم پایین و روی یک مبل دونفره نشستم خدا کنه این مانی باز نیاد کنارم بشینه.

 مشغول خوردن بودم که آهنگ موردعالقم با پسر موردعالقم با هم پیدا شدن!..

 

 بین ما فوق العاده بود

 همه چی رک و ساده بود 

 بود انگار دنیا به ما این رول و داده 

همینجوری با آهنگ میرقصیدم و به آرین نگاه میکردم تا یه چیزی بگه که 

 باالخره به حرف اومد.

 آرین: چطوری بارانا؟ میای برقصیم؟

)وای اصال باورم نمیشه من و آرین، آرین و من... چه شود( منم ازخدا خواسته 

 سری قبول کردم.
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د مامورا اومدن سری جمع مشغول رقصیدن بودیم که یهو یکی از بچه ها داد ز

کنیم بریم.وای نه مامور از به طرف نرسیده بودم و از طرف دیگه ناراحت بودم 

 تونم با ارین برقصم که دیگه نمی

 آرین: بارانا میگم زودتر بریم، نمی خوای دستمو ول کنی؟

 بارانا: چرا بریم 

تو شالم رو دوباره رفتم داخل همون اتاقی که لباسام و عوض کرده بودم و مان

پوشیدم رفتم بیرون تا از در پشتی فرار کنیم، داشتیم فرار میکردیم که پلیسا 

 جلومون سبز شدن و هممون رو گرفتن. 

وای بدبخت شدم اگه بابام بفهمه بیچاره میشم، الهی بمیری کمند همش تقصیر تو 

 بود با این دوست پسر احمقت.

ون دیگه..ای کاش آرین و  پسرارو بردن تو یک ون، دخترارو هم بردن یک

 زودتر ول کرده بودم و سری فرار میکردم.

روی یکی از صندلی های ون نشستم داشتم به این فکر میکردم که عکس العمل 

 مامان بابا چیه و قراره چندتا کتک نوش جونم بشه!

پرده ون و دادم کنار و داشتم به بیرون نگاه میکردم با تابلویی که دیدم فهمیدم 

از یک مسیر آشنا میریم، داشتم فکر میکردم که کی از این جاده رد شدم  داریم

که یهو یاد یک خاطره افتادم. چند سال پیش که می خواستیم بریم خونه عموم اینا 

 تو کرج از این جاده رد شدیم.

 پس اینجا جاده کرج بود..

رن به این فکر میکردم چرا مارو به یک بازداشتگاه توی تهران نبردن و دا

 میبرن کرج، مگه تهران بازداشتگاه نداره؟!

 همونجا یک استرس بدی به جونم افتاد، نکنه این ماشین گشت نیست!..

)وجدان: باز تو خیاالتی شدی بارانا؟ ببین کی بود بهت گفتم اینقدر فیلم هندی 

 نبین( خفه بابااا. 

 با توقف ماشین به خودم اومدم .
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ون( : خانوما برای فرج آقا امام زمان مرتیکه )پلیس یا همون دزد خودم

 صلوات.

 وااا اینم دیوونه شده ها

ٍد َو... ُهمَّ َصِلِّ َعلَىَّٰ ُمَحمَّ
 ٱللََّّٰ

وقتی از ماشین پیاده شدم با دیدن اطرافم تعجب کردم، مارو آوردن بازداشتگاه یا 

 کویر لوت؟!

 )بفرما وجدان نگفتم یک کاسه ای زیر نیم کاسس!(

 بازدیدتون تموم شد راه بیوفتین. مرتیکه: اگه دید و

منم دیگه هیچی نگفتم و به راهم ادامه دادم که یهو یه دستمال سفیدی اومد جلوم 

 و بیهوش شدم.

چشمام و باز کردم، از سردرد داشتم مي مردم. دستي به پیشونیم کشیدم متوجه 

 شدم که روي یه تشک نازک دراز کشیده ام.

گیج رفت و دوباره روي تشک افتادم. چشمام و خواستم از جام بلند شم که سرم 

 بستم و آهسته ناله اي کردم...

 به خودم اومدم، راستي من کجا بودم؟ 

 دوباره سعي کردم بلند شم، وزنم و روي دستام انداختم و از جا بلند شدم.

 

 یه دفعه متوجه اطرافم شدم... قلبم توي سینه فرو ریخت.

باسام کشیدم و خودم و چک کردم.این از ترس و منو کجا اورده بودند؟ دستي به ل

دلهره اي ناشي مي شد که هر دختري داشت، این که بهش دست درازي نکنند... 

 ولي نه!

چشمم به در و دیوار خونه اي افتاد که توش بودم. بعضي جاها با اسپري شکل و 

 جمله هاي مختلف روي دیوار نوشته شده بود.

 جه به ما این طرف و اون طرف میرفتند.کسایی رو می دیدم که بدون تو

 رومو اونور کردم و دیدم بقیه بچه ها هم تقریبا به هوش اومدن...
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چشمم به زن جوونی افتاد که داشت با گوشیش حرف میزد پوست بنزه و 

چشمای سبزیی داشت میشه گفت خوشگل بود گوشیش که قطع شد با صدای تو 

 بود داد زد: بیا به هوش اومدن.دماغیش به مردی که وسط سالن ایستاده 

 

یک دفعه چنتا ازین غول تشنا اومدنو دستامون رو بستن و مارو بردن تو یک 

اتاق، سرم و بلند کردم چشمم به مرد جووني افتاد که روي مبل شاهانه ي طالیي 

رنگي نشسته بود و داشت سیگار میکشید، صورت سه تیغ و موهای خرماییش 

 آدمو جذب خودش میکرد..

 

با صدای خش دار و گیراش گفت: به به میبینم که باالخره به هوش اومدی آتوسا 

 خانم! 

 

) آتوسا یکی از بچه ها دانشگاه  بود و  متاسفانه اونم اینجا بود همیشه به خاطر 

رفتارای بچه گونش هیچکی ازش خوشش نمیومد، شنیده بودم باباش تو کار 

 خالفه ولی االن دیگه مطمئن شدم( 

که از آتوسا خوشم نمیومد اومدم سر بحثو باز کنم بلکه فرجی بشه بتونم راه  منم

نجاتی پیدا کنم گفتم :خب حاال که آتوساتونم پیدا کردین میشه لطفا مارو ول کنین 

 بریم سره خونه زندگیمون؟!

 

مرد جوون که تا اون موقع منو ندیده بود نگاه کوتاهی بهم انداخت و با یه 

با این عجله هنوز باهاتون کار دارم فقط بخاطر آتوسا که اینجا  پوزخند گفت:کجا

 نیستین.

 

با حرفی که زد دیگه جوابی بهش ندادم،یعنی چه کاری باهامون داره؟!یعنی 

واقعا خالفکاره؟!اصال این همه دختر جوون به چه دردش می 

 نخورن؟!نکنه...نکنه برای خوش گذرونی هاشون مارو اینجا نگه داشتن؟!نه ای

امکان نداره خدای خودت کمکمون کن.با صدای مرد جوون که به آدماش می 
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گفت اینارو ببرین به خودم اومدم،تا یکی اومد دستمو بگیره تا ببرتم پسره 

 گفت:اینو نبرین کارش دارم.

 

 برس. یاا ابوالفضل خدای خودت به دادم

 

ه متوجه ترسم بش با قدماي آروم بهم نزدیك مي شد،ترسیده بودم ولي نمي خواستم

باید قوي باشم یا حداقل خودمو قوي جلوه بدم.باالخره ایستاد تقریبا دو متري 

فاصله داشتیم اینبار با دقت بیشتري سر تا پامو برانداز كرد و باز هم با یه 

 پوزخند گفت:اسمت چیه؟

 

جوابي بهش ندادم چه دلیلي داشت اسممو بدونه ولي با دادي كه زد ناخواگاه 

گفتم و باز هم یه پوزخند دیگه،پوزخنداش خیلي رو اعصاب بود  اسممو

 خیلیییي.صداشو شنیدم كه ازم پرسید:چند سالته؟

 

نمي دونم چرا آمپرم زد باال و با صداي بلندي گفتم:به تو چه مرتیكه؟تو كي 

 هستي ها؟براي چي مارو آوردي اینجا؟چي از جونمون مي خواي؟

 

داره در ضمن دفعه آخرته با صداي بلند حرف پسره:ایناش دیگه به تو ربطي ن

میزني وگرنه،)اومد نزدیك تر و نزدیك گوشم گفت:مجبورم یكاري كنم دیگه 

 نتوني حرف بزني چشم تیله اي.!(االنم به سواالتم جواب بده.

 

 دیگه هیچ حرفي نزدم تا سواالشو بپرسه.

 

 پسره:چند سالته؟
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 ١٢بارانا:

 

 پسره:فامیلت؟

 

 بارانا:راد

 

ا خواست سوال بعدي شو بپرسه یكي سراسیمه وارد شد و رو به این پسره ت

 گفت:اردالن خان یه پیغام دارید.

 

 پس اسمش اردالنه!چقدر خبیث...اردالن گفت:نمي بیني كار دارم.

 

 مرده:اما خیلي مهمه از طرف علیرضا رحیمي هستش.

 

 اردالن:بدش من،این دختره هم همینجا مي مونه.

 

 مرده چشم

 

ردالن و اون مرده از اتاق رفتن بیرون و با صداي چرخش كلید فهمیدم درو ا

 قفل كردن.

 

 اردالن*

سی دی ای رو که علیرضا واسم پیغام فرستاده بود و از رحیم گرفتم و به سمت 

اتاق کارم رفتم.دره اتاقم باز کردم و روی میز کارم نشستم و لپ تاب رو روشن 
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ایل سی دی باز شد و روی پیغام صوتی کلیک کردم و سی دی رو گذاشتم توش.ف

 کردم،صدای علیرضا توی اتاق پیچید.

 

علیرضا:سالم بر رئیس کوچولو،امیدوارم خوب و سرحال باشی.چه خبر از اون 

مدارک معامله ی بزرگت؟جای امنی گذاشتی شون؟مطمئنا جای خوبی نذاشته 

لند خندید(آخه بودی شون وگرنه االن این مدارک دست من نبودن)با صدای ب

رئیس یه باند اسلحه هم اینقدر بی دقت؟فکر می کردم از پدرت زرنگ تری.گفته 

بودم اردالن خان گفته بودم با من در نیوفت که بد میبینی.بگذریم،روز خوبی رو 

 برات آرزو می کنم آقای پارسا،به امید دیدار.

 

دم که با از عصبانیت دندونامو روی هم فشار می دادم،لپ تاب و پرت کر

لی اول کنم وکنم علیرضا نابودت میصدای بدی شکست.لعنتی،لعنتی نابودی می

می تونه جاسوس باشه؟رحیم،نه اون خیلی باید مدارک و بدست بیارم.یعنی کی

وقته یجورایی دست راستمه بهش اعتماد دارم اون نیست.با صدای بلندی رحیم و 

 صدا زدم که خیلی زود در زد و وارد شد.

 

 یم:با من کاری داشتین قربان؟رح

 

 اردالن:یه جاسوس داریم توی همین ساختمون هر چه زودتر پیداش کن.

 

 رحیم:حتما

 

بود؟ آها بارانا.چه  با رفتن رحیم فکرم رفت سمت اون دختره اسمش چی

چشمایی داشت آدم ناخودآگاه جذبش می شد.باید بهش بگم که دیگه برای ما کار 

تم و بازش کردم تا برم بهش بگم.وقتی رسیدم کلید و از می کنه.به سمت در رف

 توی جیبم برداشتم و در اتاقو باز کردم.
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 بارانا*

با صداي باز شدن در سرمو از روى پاهام برداشتم و به اردالن كه داشت میومد 

چشم دوختم.از حق نگذریم خیلي خوشگل و خوشتیپ و جذاب بود.قد بلند و 

هوهاي تیره،بیني نه بزرگ نه كوچیك و پوست چهار شونه بود،چشم هاي ق

 برنزه با موهاي تقریبا خرمایي.با صداش به خودم اومدم

 

 اردالن:مثه اینكه آدم خوارم هستي.

 

اخم كردم و جوابي بهش ندادم.خیلي احمقي بارانا دو ساعته بچه مردمو داري 

 نگاه مي كني.دوباره صداشو شنیدم

 

 جوابمو نده خیلي بدم میاد؟ اردالن:گفته بودم از اینكه كسي

 

 بارانا:بله هنوز اون دادي كه زدین از گوشم بیرون نرفته.

 

 اردالن:خوشحالم كه درس عبرتي شد برات.

 

 بارانا:اومدین تا به سواالتون ادامه بدین؟

 

 اردالن:نه اومدم تا بهت بگ از این به بعد با ما كار میكني.

 

ون كار كنم؟!من میخوام برم پیش چي گفت این مرتیكه؟!یعني چي كه باهاش

 مامان بابام.اصال كارشون چیه؟
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 بارانا:یعني چى؟كارتون چیه؟من مي خوام برم پیش خانوادم.

 

اردالن:متاسفانه دیگه نمي تونى خانوادتو ببینى.در مورد كارتم میگم بچه ها 

 بهت توضیح بدن.

 

 دم دنبالم نمىبا صداى بلندى گفتم:با خودت چه فكرى كردى؟فكر كردى خانوا

 گردن و میذارن من اینجا بمونم؟

 

برخالف تصورم اردالن با یه لحن آروم و خونسرد گفت:كسى نمى تونه اینجا 

رو پیدا كنه و بهتره بدوني كسى كه میاد اینجا دیگه نمیتونه بره بیرون باید 

ساله،فرزند على راد،بابات  ١٢باهاش كنار بیاى،آمارتو درآوردم،بارانا راد،

 رخونه داره،خونتون توى فرمانیس،دانشجو معماري هستي،دیگم بگم؟كا

 

 بارانا:نخیر الزم نیست

 

اردالن:بارانا اگه یك درصد فقط یك درصد فكر فرار به سرت بزنه یا به كارایى 

كه بهت میگم عمل نكنى خودتو خانوادتو نابود میكنم،منظورمو از نابود كردن 

 فهمیدي كه؟

 

سیرش شدم خدایا باید چیكار كنم بخاطر خانوادم مجبورم مرتیكه آشغال رسما ا

 باید باهاش كنار بیام مجبورم.

 

 با صداى آرومي گفتم:باشه
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 اردالن:خوبه

 

بغض بدي توى گلوم گیر كرده بود یعني منم از امروز یه آدم خالفكار به حساب 

احمد میام؟نه،خدایا من نمى خوام خالفكار باشم نمى خوام.اردالن كسى به اسم 

در رو باز كرد كه حدس مى زدم احمد  ٢٣-٢١رو صدا زد و یه مرد حدود 

 باشه و به اردالن گفت:امرى داشتین اردالن خان؟

 

اردالن:یه اتاق توى طبقه باال كنار اتاق صحرا براى این دختره آماده كنین به 

صحرا هم بگو چیزاى الزمى بهش بگه و االنم اینو ببر اتاق صحرا تا وقتي 

 اقش آماده میشه اونجا باشه.ات

 

 احمد:چشم اردالن خان

 

از روى زمین پاشدم و همراه احمد از اتاق رفتم بیرون.یه سالن كوچیك بود كه 

هركي به جستجو كار خودش بود و كسى حواسش به من نبود.احمد رو به من 

گفت:از پله ها برو باال انتها راهرو سمت چپ اتاق صحراست.یه باشه آروم 

كه خودمم به زور شنیدم.از پله ها رفتم باال و به سمت اتاق صحرا گفتم 

رفتموقتي رسیدم در زدم كه یكى با صداي ظریفى گفت:بفرمایید.اوه چه با 

متري بود كه یه تخت تك  ٠٣ادب.درو باز كردم و رفتم داخل،یه اتاق تقریبا 

ود بزرگ ب نفره كنار دیوار و كنار تخت یه پاتختي بود روبه روى تخت یه میز

كه دوتا كامپیوتر و یه عالمه دم و دستگاه دیگه روش بود،كنار در اصلى كه من 

هنوز اونجا بودم یه در دیگه بود كه فكر كنم حموم دستشویي باشه قرار داشت و 

 در آخر دختري نسبتا الغر با یه كاله كپ روى سرش كه داشت بهم نگاه میكرد.

 

 رو به دختره گفتم:صحرا خانوم؟
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 بخندي زد و گفت:آره و تو؟ل

 

 بارانا:بارانا هستم

 

 صحرا:تازه كارى؟

 

بارانا:آره،اردالن گفت تا موقعي كه اتاقم آماده میشه باشم و شما چیزاى الزمو 

 بهم بگین.

 

 صحرا:آها باشه برو روى تخت بشین.

 

 بارانا:باشه

 

 ،رفتم و روى تخت نشستم كه صحرا هم اومد كنارم نشست.دختر خشگلی بود

 دخترى با پوست سفید و چشم های خاکستری.

 

 صحرا گفت: به نظر ناراحت میاى.

 

 بارانا:به نظر نه، واقعا ناراحتم.

 

 صحرا:براى چي؟ 
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بارانا:دزدیده شدن و آوردنم یجایى كه میگن باید باهامون كار كنى اونم کار 

 ، ناراحتيخالف، خانوادمم دیگه نمى تونم ببینم و تا آخر عمر باید اینجا باشم

 داره دیگه نه؟

 

صحرا:آره خوب منم با خواست خودم نیومدم اینجا اوایلش ناراحت بودم ولى 

 االن دیگه عادت كردم.

 

 بارانا: میشه بپرسم االن دقیقا چند ساله اینجایین؟

 

 سالی میشه!۷صحرا: حدودا یک 

 

همونجا یک قطره اشک از شدت بغض از چشام ریخت یعنی آدم چقدر میتونه 

سال مطمئنم تقدیر من اگه بدتر ۷بدشانس باشه که گیر همچین کسایی بیفته اونم 

 از صحرا نباشه بهترم نیست...

 سری بحث و عوض کرد... اونم که متوجه اوضاع شد

 

 صحرا: خب بسه دیگه بهتره بری یکم استراحت کنی که فردا کلی کار داریم...

 

میکردم که کم کم خواب مهمون چشم  تو تختم بودم و داشتم به اتفاقات اخیر فکر

 هام شد.

 غرق خواب بودم که با صدای صحرا بیدار شدم ...

 

 صحرا:پاشو دیگه چقدر میخوابی امروز کلی کار داریما...
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مثل طلب کارا از تخت اومدم پایین که دیدم داره بهم میخنده فکر کنم بخاطر 

مهل ندادم که گفت:  موهای درهم و لباسای عروسکیم داشت بهم میخندید بهش

 حاضر شو پایین تو سالن متظرتم.

بعد از شستن دست و صورتم رفتم سری یک تیشرت مشکی با شلوار جین آبی 

 پوشیدم، موهامو دم اسبی بستم.)وجدان: اِاا بدون روسری میخوای بری پایین؟!(

تروخدا تو دیگه ول کن اول صبحی کی میاد به من نگاه کنه؟ کال از همون اولم 

 خیلی اهل حجاب و این چیزا نبودم...

 

چند دقیقه بعد که رفتم پاییین صحرا رو دیدم که منتظر من کنار چندتا مانیتور 

 واستاده، رفتم پیشش و شروع به توضیح دادن کرد.

 

صحرا: ببین خود منم خیلی نمیدونم اما  ما یعنی این باند تو کار قاچاق اسلحه 

االنم باید به تو مراحل اولیه هک کردن و یاد  هست و منم به عنوان هکر اینجام

 بدم که شاید اونجا به دردت بخوره

 

 اومد حرفشو ادامه بده که سری پریدم وسط حرفش: دقیقا کجا به دردم بخوره؟

 

 صحرا: من فقط وظیفمه به تو آموزش بدم نه این که آمار بدم...

که صحرا داشت  منم دیگه هیچی نگفتم و تمام حواسمو گذاشتم روی چیزایی

آموزش میداد حدود سه ساعتی کارمون طول کشید که خوشبختانه گفت دیگه 

واسه امروز بسه و میتونم برم ولی گفت که شب باید برم سالن تیراندازی تا کار 

 با اسلحه و این جور چیزا رو هم یاد بگیرم.

و  ررفتم تو اتاق خودم و یکم استراحت کردم طرفا شب بود که یک دستی به س

روم کشیدم و رفتم سالن تیراندازی تا ببینم این دفعه کدوم شاخ شمشادشو واسه 

 تدریس برام گذاشته.
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همینجوری با خودم کالنجار میرفتم که دیدم این دفعه خودش واسه ی تدریس 

اومده نمیدونم چرا ولی یک گوشه دلم یکمی ذوق داشت اما سعی در پنهون 

 کردنش داشتم...

ی و شلوار ورزشی مشکی پوشیده بود که عضله هاش کامال تیشرت جذب مشک

 مشخص میشد، مثل همیشه آدمو جذب خودش میکرد...

قسمتی از موهاشو که ریخته بود تو صورتش رو کنار زد و همون لبخند 

شیطونش و تحویلم داد... موقع لبخند زدن لبش و به طرف چپ کج مي کرد و 

 ابروي راستش و یه کم باال مي داد...

دیدم که دیگه دارم خیلی تابلو بازی در میارم شروع به صحبت کردم: اوه چیشده 

 این دفعه خودتون برای تدریس تشریف آوردین اردالن خااان؟!

 

 اردالن: متاسفانه تنها ِخبره تو تیراندازی منم و مجبورم خودم بهت آموزش بدم.

 

ی چشمم به جمالتون منم با لحن تمسخر آمیزی گفتم: نه اتفاقا خوب شد اینجور

 باز شد اردالن خااان..

 

اردالن بجای این که عصبی بشه دوباره از اون خنده های شیطونش تحویلم داد 

و گفت: میدونی از همین کاراته که خوشم میاد فقط بخاطر همینه که االن اینجا 

 نگه داشتمت، اگه یکم روت کار بشه میدونم که میتونی به دردم بخوری...

 

ضربان قلبم اوج گرفت یعنی اردالن ازم تعریف کرد یا دارم توهم  یک دفعه

 میزنم؟!!! )وجدان: اعتراف کن که خر ذوق شدی..(

 ااا نخیرم هیچم اینجوری نیست منو چه به یک خالفکار !..ا

 )وجدان: آره آره منم که باور کردم(

 باور نکن اصال مشکل خوته ...
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بود یک میز بزرگ بود که روش پر از کنار صندلیی که اردالن روش نشسته 

 اسلحه های حرفه ای و خفن و کلی تیر هم بود.

از همون بچگی عالقه شدیدی به تفنگ  و اسلحه داشتم و خداروشکر کم و بیش 

 اسم همشون رو بلدم...

 

 اردالن: خب از اسم تفنگ ها شروع میکنیم..

 

 بارانا: من اسم همشون رو بلدم الزم به توضیح نیست!

 

اردالن که مشخص بود تعجب کرده دستش رو گذاشت روی یکی از تفنگ ها و 

 گفت: خببب االن اسم این چیه ؟

 

 M4E4منم شونه باال انداختم و سری گفتم: 

 

 اردالن: نههه خوشم اومد کار بلدی!..

 

دوتا کلت برداشت و یکیش رو هم داد به من و شروع کرد به تیراندازی، در 

 م آموزش میداد .حین تیراندازی به من

 از حق نگذریم واقعا تیراندازیش عالی بود...

دو ساعتی از تدریس می گذشت که احمد اومد داخل و گفت: اردالن خان اتاق 

 خانم آمادس 

 

 اردالن رو به من کرد و گفت که میتونم برم.
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توی اتاقی که بهم داده بودند، این چند روز همینجا زندانیم کرده بودند البته 

ز صبح باید میرفتم پیش صحرا تا بهم آموزش بده، نشسته بودم و زانوهامو هرو

 از سرما بغل گرفته بودم .

وقتی که دزدیدنمون فکر میکردم ممکنه گیر آدمهایی افتاده باشم که برای باند 

قاچاق انسان و یا اعضای بدن کار میکنند؛اما االن خیالم راحت شد، دیگه حداقل 

 چاق اسلحه است و کاری بهم ندارند.میدونم که کارشون قا

اگه بتونم لیاقت خودمو ثابت کنم، مطمئنا همونطوری که اردالن خودش گفت 

 آینده خوبی در انتظارمه و راحت تر میتونم فرار کنم از این عذاب الهی...

 مثال میشم دست راست اردالن پارسا!  -دراز کشیدم و دستمو زیر سرم گذاشتم :

 بارانا راد نزدیکترین فرد به اردالن!..هوووم بدم نیست، 

اومد داخل و گفت که  ١۷-١۲چند تقه به در خورد و یک دختر جوون تقریبا 

 اردالن نظرش عوض شده و می خواد که برم پیش خودش زندگی کنم!

 چیییی یعنی چی که می خواد پیش خودش زندگی کنم؟!!

 )وجدان: حاال نه که خیلی بدت میاد...(

 هم وقت گیر آوردی. برو بابا تو

 

مانتو شالم رو تنم کردم یکمی هم آرایش کردم و رفتم پایین که دیدم رحیم با یک 

 هیوندا مشکی داخل ماشین منتظرم واستاده .

 به جلو نگاه کردم، چه خوب که بعد چند روز میتونستم راحت اطرافو نگاه کنم.

 بگم یک کاخ بزرگ قسمتهای شمال شهر بودیم که جلوی یک خونه، نه بهتر بود

 . ایستاد

سر یه بوق نزده، یک مرد کتو شلواری درو باز کرد. حیاط خونش پر از 

درخت بود، البه الی درختها یکی دوتا از باغبون ها رو دیدم که مشغول کار 

 بودند. 
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هرچی جلوتر و به ساختمون نزدیک تر میشدیم از تعداد درخت ها کم میشد و 

 گلکاری و سبزه بیشتر!

اقعا جای قشنگی بود ولی خب خیلی با خونه خودمون فرقی نداشت یک دفعه و

ذهنم دوباره رفت سمت خونه و خانوادم که سعی کردم خودم رو آروم کنم چون 

 فکر کردن بهش فایده ای نداشت و فقط آزارم میداد...

یکی از خدمتکار ها اتاقم رو بهم نشون داد و گفت که یک ساعت دیگه برم اتاق 

 الن جون!..ارد

 

 میگم وجدان چطوره یک اسمی هم واسه آقا اردالن انتخاب کنیممم؟!..

 )وجدان: کثافت جذاب چطوره؟(

 چقدرم که جذابه ولی خب جدا از شوخی کثافت جذاب کی بودهههه؟!..

 )وجدان: خودت!(

 اوووووق...

 با شک و تردید پا داخل اتاق گذاشتم و به اطراف نگاه کردم.

 دکور کرمی ولی دلنشین بود.اتاق ساده با 

کشوها رو نگاه کردم و دیدم توش پر از لباِس، حتی لباس های ضروری رو هم 

 برام گذاشته بودن! جز عاداتم بود که همیشه اول به همه جا سرک بکشم..

نه خوبه پس اردالن خان به افرادش اهمیت میده پشت اون چهره عبوس و 

 عصبیش کمی مهربونیم هست!!

ی اندازه نبود ولی میشد ا از لباس هارو امتحان کردم، با اینکه اندازهیکی دوت 

باهاش سر کرد. چون منم که نمیخواستم برای مدت طوالنی اینجا بمونم سریع 

 کارمو تموم میکنم و الفرار...

راس اون ساعتی که گفته بود رفتم اتاق کثافت جذاب) اردالن خودمون ( چند تقه 

 ین که آقا اجازه ورود دادن رفتم داخل.به در زدم و بعد از ا
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واای عجب اتاقی بود دکور اتاق آبی سفید بود و یک جورایی به آدم آرامش 

... پنجره های سرتاسریش جلب توجه میکرد بعد از اتاق رفتم سراغ دید میداد

زدن خودش آدم فوضولی نبودم ولی خب چکار کنم دیگه دست خودم نبود با این 

 ث بود اما بازم آدمو جذب میکرد!...که بیرحم و خبی

 

 سالمی کردم.

 بجای سالم کردن خیلی قاطع و جدی گفت: بشین که باهات کار دارم! 

 

 یااا خدا خودت به دادم برس که باز این نکبت معلوم نیست چیکارم دارههه.

 منتظر نشستم تا حرفشو بزنه.

کردم، از روی میز عکسی برداشت و سمتم گرفت. برش داشتم نگاهش 

اونجوری که خودش داشت توضیح میداد مثل اینکه اون مرده تو عکس دشمنش 

بود و مدارکشو دزدیده حاال من باید برم خونه اون برای جاسوسی به عنوان 

 خدمتکار و دوباره مدارک اردالن رو بردارم و یک جوری به دستش برسونم.

 پس اینم مثل خودش خالفکاره! 

 داشت. مرده حدودا پنجاه سال سن

اسمش علیرضا رحیمی بود، نسبت به سنش خوش تیپ بود و ریش پروفسری با 

 موهای جوگندمی داشت...

 علیرضا رحیمی... چه اسمش آشنا بود! 

هاا یادم اومد روز اولی که اردالن رو دیدم احمد اومد تو و بهش گفت که یک 

 پیغامی از این نکبت داره..!

 قربون هوش و زکاوتممم.

 

دالن كه دیگه ساكت شده بود و داشت نگام مي كرد گفتم:خب حاال كى رو به ار

 باید برم؟



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 22 

 

 

اردالن:فعال یكى از جاسوسام به عنوان راننده اونجاست ولى اون مسئول كار 

 دیگه اى هستش اگه اون نتونست تو باید برى.

 

وااا براى چى نتونه؟ خدا كنه بتونه و دیگه الزم نباشه من برم. من كه شانس 

ار یهو دیدى رفتم اونجا فهمیدن از طرف اردالنم بعدش از دنیا محو و نابودم ند

 كنن.به اردالن گفتم: اگه بفهمن از طرف توام چى؟

 

 اردالن:هیچى بعدش در راه كمك به من میمیرى.

 

 بارانا:به همین راحتى؟

 

 اردالن با یه لحن خبیثى گفت: به همین راحتی!

 

ي زد،من نمى خوام بمیرم هنوز خیلى چقدر راحت در مورد مرگم حرف م

 جوونم.

تا صلوات بزن به حسابم تا اون جاسوسه مداركو بیاره واسش.با  ٢٣٣خدایا 

صداى اردالن به خودم اومدم: خب میتونى برى منم االن مى خوام برم جایى  

 كار دارم

 

 بارانا:باشه

 

 قم یه تراسدیگه اردالن چیزى نگفت و منم به سوى اتاقم حركت كردم.توى اتا

بود،دره تراسو باز كردم و رفتم داخلش.آخراى پاییز بود و هوا یكم سرد 

بود.چشمم به اردالن افتاد كه داشت سوار بنز مشكیش مى شد، در كنار این 
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ماشین ابهتش بیشتر بود.ماشینش به حركت دراومد و از حیاط رفت بیرون و 

 صداى گازى كه گرفت و رفت، به گوشم خورد.

حوصلم سر رفته،بزار برم بیرون ببینم تو این خونه چه خبره.در تراسو  اه چقدر

بستم و از اتاقم رفتم بیرون.از پله ها كه رفتم پایین سمت چپم آشپزخونه 

 بود،تصمیم گرفتم برم توى آشپزخونه پس به تصمیمم عمل كردم و رفتم.

ى بود بودن كه یكیشون مشغول آشپز ٢٣-٠٣تا خانوم حدودا ١توى آشپزخونه 

اون یكى مشغول جارو كردن بود و هیچ كدومشون حواسش به من نبود.با 

صداى غرغر یه زن به عقب برگشتم كه دیدم اون خدمتكارى كه اتاقمو بهم 

نشون داده بود دستشو به كمرش گرفته و مدام غر میزنه.تا منو دید صاف سر 

 جاش ایستاد و گفت: جان چیزى الزم دارین اومدین اینجا؟

 

این حرفش اون دو تا هم حواسشون به من جمع شد و سه تایى منتظر بودن تا  با

من یه چیزى بگم باالخره گفتم:نه راستش حوصلم سر رفته بود اومدم ببینم كارى 

 هست من انجام بدم؟

 

خدمتكار: نه متاسفانه همه ى كارا تموم شده اگه دوست داري برو چایی واسه ی 

 خودت بریز و بیا بشین.

 

م بد نمى گه منم كه حوصلم سر رفته . رفتم چایی واسه خودم ریختم و نشستم دید

 روی یکی از میزهای نهارخوری و 

 رو به خانومه گفتم:میشه بپرسم اسمتون چیه؟

 

خانومه:اسمم نسریِن،رو به اونى كه آشپزى مى كرد كرد و گفت:اینم گل بانو،و 

 ز خواهر گل بانو.رو به اونى كه جارو میكرد كرد و گفت:اینم گلنا

 

 بارانا:آهان خوشبختم منم بارانا هستم.
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 همشون با هم گفتن:همچنین

 

ساعت با هم كلى حرف  ١كار گلناز و گل بانو هم تموم شد و اومدن نشستن و 

 زدیم و خندیدیم،آدماى خیلى خوب و مهربونى بودن.

 

از وقتى سالشه و شوهرش هم اینجا باغنبونه و  ٠٠اینطور كه فهمیدم نسرین 

 ازدواج كردن اینجا بودن.

سالشه و یه نامزد  ١٣سالشه كه شوهرش مرده یه دختر هم داره كه  ٠١گل بانو 

هم داره كه اینجا رانندس و االن به هزار خواهش و اجازه از اردالن رفتن 

 سالشه و شوهرش كمك دست شوهر نسرین خانومه.  ٢٣بیرون.گلناز هم 

نوم و صدا مى زد به خودم اومدم و نسرین هم با صداى اردالن كه نسرین خا

سریع بلند شد و رفت منم از گلناز و گل بانو خداحافظى كردم و آشپزخونه رو 

 ترك كردم.

اردالن رو دیدم كه به نسرین مى گه بارانا كجاست؟تا نسرین اومد جواب بده من 

 زودتر گفتم:من اینجام

 

 اردالن:آهان

 

 دیگه هیچى نگفت و رفت.

د درگیرى داره ها یعنى فقط مى خواست بدونه كجام؟بى خیال شونه اى این خو

باال انداختم و رفتم توى حال و نشستم روى مبل و تلویزیون و روشن كردم.یه 

نیم ساعت تلویزیون دیدم و دیگه خسته شدم،پاشدم برم تو اتاقم.كاش حداقل این 

ه از پله ها مى اردالن یه گوشى بهم مى داد آهنگ گوش مى دادم.همینطور ك

رفتم باال با خودم آهنگ مثه من تو چى باالیى)بهزاد لیتو(مى خوندم كه به یه 
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چیزى برخورد كردم.سرمو كه بلند كردم اردالن و دیدم كه با تعجب زل زده بهم 

 با بى تفاوتى گفتم:چیه؟

 

 اردالن:هیچى.و سرشو انداخت پایین و رفت.

 وااا اینم یه چیزیش میشه از آخر...

 

سالشه و شوهرش هم اینجا باغنبونه و از وقتى  ٠٠اینطور كه فهمیدم نسرین 

 ازدواج كردن اینجا بودن.

سالشه و یه نامزد  ١٣سالشه كه شوهرش مرده یه دختر هم داره كه  ٠١گل بانو 

هم داره كه اینجا رانندس و االن به هزار خواهش و اجازه از اردالن رفتن 

 شوهرش كمك دست شوهر نسرین خانومه. سالشه و  ٢٣بیرون.گلناز هم 

با صداى اردالن كه نسرین خانوم و صدا مى زد به خودم اومدم و نسرین هم 

سریع بلند شد و رفت منم از گلناز و گل بانو خداحافظى كردم و آشپزخونه رو 

 ترك كردم.

اردالن رو دیدم كه به نسرین مى گه بارانا كجاست؟تا نسرین اومد جواب بده من 

 تر گفتم:من اینجامزود

 

 اردالن:آهان

 

 دیگه هیچى نگفت و رفت.

این خود درگیرى داره ها یعنى فقط مى خواست بدونه كجام؟بى خیال شونه اى 

باال انداختم و رفتم توى حال و نشستم روى مبل و تلویزیون و روشن كردم.یه 

ل این اقنیم ساعت تلویزیون دیدم و دیگه خسته شدم،پاشدم برم تو اتاقم.كاش حد

اردالن یه گوشى بهم مى داد آهنگ گوش مى دادم.همینطور كه از پله ها مى 

رفتم باال با خودم آهنگ مثه من تو چى باالیى)بهزاد لیتو(مى خوندم كه به یه 
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چیزى برخورد كردم.سرمو كه بلند كردم اردالن و دیدم كه با تعجب زل زده بهم 

 با بى تفاوتى گفتم:چیه؟

 

 سرشو انداخت پایین و رفت.اردالن:هیچى.و 

 وااا اینم یه چیزیش میشه از آخر...

 

روزى از اینكه اومدم خونه اردالن مى گذره و با اردالن یكم صمیمى شدم  ٢٣

اینكه صمیمى شدم نه اینكه رفیق فابریك شده باشم نه اما اردالن یكم بیشتر حرف 

غرور و غده.هوا مى زنه و احساس مى كنم یكم یخش باز شده اما بازم خیلى م

تاریك شده بود و من هم توى حیاط بودم.صداى جیرجیرك حیاط و فرا گرفته 

بود.تصمیم گرفتم برم روى یكى از نیمكت هایى كه گوشه حیاط بود بشینم.روى 

نیمكت نشستم و چشمامو بستم و به دختر آیندم فكر مى كردم.عاشق بچه ها بودم 

كوچولو زندگیم این بود كه اسم به خصوص دختر ها و یكى از دغدغه هاى 

دخترمو چى بذارم.بین اسم هاى آهو،باران،آرام و آیسا مونده بودم كدومو 

انتخاب كنم كه باالخره به این نتیجه رسیدم كه اسمشو بذارم آهو.واقعا خیلى 

احمقم تو این شرایط بجاى اینكه به فكر فرار و خانوادم باشم دارم به این چیزا 

خب براى اینكه دلتنگى خانوادم روم فشار نیاره این فكر ها بد فكر مى كنم اما 

 هم نیست.

 

با حس اینكه یكى كنارم نشسته چشمامو باز كردم كه اردالن رو دیدم.همینطور 

 كه به روبه رو نگاه مى كرد گفت:به چى فكر مى كردى؟

 

 بارانا:به این كه اسم دخترمو چى بذارم.

 

نقدر مشتاقی بچه دار بشی وگرنه سری اقدام لبخندى زد و گفت: نمیدونستم ای

 میکردم!..
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 خدایا خودت دهنشو ببند وگرنه میگیرم از آخر میکشم اینوووو...

سعی کردم خودمو آروم نشون بدم و هیچی نگم که بعد کمی مکث خودش ادامه 

 داد: حاال به نتیجه ای رسیدی؟

 

 بارانا:آره

 

 اردالن:خب،چى مى زارى؟

 

 بارانا:آهو

 

 الن:قشنگهارد

 

 بى اراده ازش پرسیدم:اردالن كسى رو دوست دارى یا داشتى؟

 

 اردالن:مامانم

 

 بارانا:نه منظورم اینه عاشق شدى؟

 

 اردالن:مامانم

 

 بارانا:یعنى دیگه كسى و دوست ندارى؟بابات،...
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 نذاشت حرفمو كامل كنم و گفت:نه

 

 یه آها آروم گفتم و دیگه نه من حرفى زدم نه اردالن.

 

 دیدم باز این كم حرف شده خواستم بلند شم كه برم توى اتاقم كه گفت:تو چى؟

 

 بارانا:من چى؟

 

 اردالن:عاشق كسى شدى؟

 

 بارانا:اگه عشق به مامان و بابامو فاكتور بگیریم،نه عاشق كسى نشدم.

 

 دیگه حرفى نزد و منم رفتم توى اتاقم.

 

 اردالن*

اشق كسى نیست خوشحال شدم!ناخودآگاه نمى دونم چرا از اینكه فهمیدم بارانا ع

سرمو بلند كردم و به اتاق بارانا نگاه كردم كه دیدم توى تراس نشسته و موهاش 

و باز گذاشته.چقدر موهاش بلنده، تا جای کمرش میرسید. تا حاال دقت نكرده 

 بودم...

 .سرمو تكون دادم تا از این فکرای مزخرف بیام بیرون و بلند شدم تا برم بخوابم

روى تخت دراز كشیده بودم و باز به بارانا فكر مى كردم، به رفتاراش، به 

 موهاش...

روزه كه مى  ٢٣اخم كردم،من چرا دارم به این دختره فكر مى كنم،من هنوز 

 روز. ٢٣شناسمش،فقط 
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 اصال من چرا اوردمش خونه خودم؟!..

 با همین فكرا درگیر بودم كه خوابم برد.

 

 یم از خواب بیدار شدم.صبح با صدای زنگ گوش

اولین چیزی که دیدم عکس بزرگی از مادرم بود که به دیوار اتاقم رو به روی 

 تختم زده شده بود.

نفس عمیقی کشیدم و از روی تخت بلند شدم، به طرف دستشویی رفتم. بعد از  

انجام دادن کارهای مربوطه و گرفتن دوش، اومدم بیرون، در کمد رو باز کردم 

سرمه ای با شلوار مشکیمو پوشیدم و ادکلن تلخ مردونمو زدم و و کت تک 

اومدم بیرون. خودم خیلی از تیپ مردونه خوشم نمیاد ولی خب امروز با چندتا 

 از قاچاقچی های دیگه جلسه داشتم.

سر میز صبحانه بارانا رو دیدم که مشغول خوردن صبحانه اش بود تا من رو 

 م جوابش رو دادم.دید یه صبح بخیر آرومی گفت و من

 داشتم قهوه میخوردن که صدای بارانا رو شنیدم: امروز میری بیرون؟

 

 اردالن: این فوضولیا به تو نیومده. 

 دوست داشتم اول صبحی یکم سربه سرش بزارم و اذیتش کنم...

 

بارانا که معلوم بود بهش بر خورده و میخواد فحش بارونم کنه سری بلند شد و 

 به طرف اتاقش رفت. با گام های بلند

به ساعتم نکاه کردم و دیدم هنوز یک ساعت دیگه جلسم شروع میشه برای 

 همون به طرف اتاق بارانا رفتم تا از دلش در بیارم!

نمیدونم این کی واسه من اینقدر مهم شده آخه منی که هیچوقت محل سگم به 

 دخترا نمیدادم االن میخوام برم چیکار ...

 شده!! خودمم نمیدونم ِچم
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رفتم اتاقش و دیدم داره چپ چپ نگام میکنه میدونستم داره با چشاش بهم فحش 

میده ولی جرعت چیزی گفتن رو نداشت، سری به حرف اومدم تا با نگاهش منو 

نخوره: باشههه بابا شوخی کردم شنیده بودم این چشم رنگیا لوسن ولی نه دیگه 

 اینقدر...

 

 بارانا: لوس باباتههه..

 

 ن: اون که آره ولی توهم هستی!..اردال

در جواب سوالتم بگم که تا یک ساعت دیگه جلسه دارم و باید برم. برای چی 

 پرسیدی؟

 

بارانا: هیچی می خواستم بهت بگم بیا بریم سالن تیراندازی، یکم با هم مسابقه 

 بدیم ببینم چند مرده حالجی آقا اردالن...

 

شتم دوباره ازم دلخور بشه! با کسی این نمیشد خواستشو رد کنم اصال دوست ندا

طوری رفتار نمیکردم اما بارانا خیلی متفاوته!! رفتار منم با اون نسبت به 

 رفتارم با بقیه فرق میکنه...

دخترای زیادی هستن که سعی دارن بهم نزدیک بشن، خودشونو بهم میچسبونن 

معصومه درست  یا بهم پیشنهاد میدن اما بارانا اینطوری نیست! خیلی خاص و

 مثل یک بچه..

 

هفت تیرم رو برداشتم و یکی هم دادم دست بارانا. داشتم ماشه رو پر میکردم که 

گفت:  اگه من بردم باید برام دوتا بستنی بخری  و اما اگه تو بردی باید برام یک 

 دونه بستنی بخری!

 از حرفش خندم گرفت، این دختره واقعا دیوونه بود.
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 یگه ؟!بهش گفتم : امر د

 

 بارانا: حاال بهش فکر میکنم اگه بود بهت میگم...

 

زیر لب پرویی نثارش کردم و تیراندازی رو شروع کردیم. نسبت به روزهای 

اول تیراندازیش خیلی خوب شده بود دست پرورده خودمه دیگه اما خودشم 

 میگفت بچه تر که بوده کالس تیراندازی رفته...

و با اصرار های زیاد بارانا به احمد گفتم بره با این حال بازم من بردممم 

 برامون دوتا بستنی بخره. 

شروع به خوردن کردیم که دیدم رفته تو فکر، ازش پرسیدم: چرا رفتی تو فکر؟ 

 بستنیت آب میشه هااا..

 

 گنگ نگاهم کرد و گفت: چی؟؟

 

 خندم گرفت، همین خنگ بازیاشو دوست داشتم..

 نی؟اردالن: میگم به چی فکر میک

 

بارانا: ها هیچی داشتم فکر میکردم مثال یکم از بستنیم بخوره به دماغم و من 

 نفهمم بعد تو تمیزش کنی!.. اَااه چقدرم بدم میاد ازین از این لوس بازیا.

 

از حرفش خندم گرفت انگار نه انگار که دختر بیست و دو سالس.. سعی کردم 

 میکنی اگه بدت میاد؟!جلو خودم رو بگیرم و گفتم: خب چرا بهش فکر 

 

 بارانا: نمیدونم!
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 خنگگگ خودمه دیگه... منو باش چه زود صاحب شدم!! 

اون روز جلسمو بخاطرش کنسل کردم و تا شب با بارانا حرف زدیم و خندیدیم. 

 اگه بگم اون روز یکی از بهترین روز های عمرم بود دروغ نگفتم!

تا سرم رو گذاشتم روی بالشت طولی بعد از شب بخیر با بارانا به اتاقم رفتم و 

 نکشید که خوابم برد.

صبح وقتی بیدار شدم یک پیغام از سعید داشتم که گفته بود نتونسته مدارک و 

 پیدا کنه، علیرضا اون رو منتقل کرده به خونه دیگش.

دستامو مشت کردم و سعی کردم آروم باشم، فکرم رفت پیش بارانا نمیدونستم 

انجام بده یا نه ، با این خنگ بازیاش میترسیدم کاری دست میتونه کارشو خوب 

 خودش بده و خودشو بندازه تو دردسر اما چاره دیگه ای نداشتم...

دوباره رفتم تو جلد اردالن سابق و خیلی جدی باهاش برخورد کردم تا تمریناشو 

 به شوخی نگیره و یاد بگیره، دوباره تمرین های تیر اندازی رو شروع کردیم و

توضیحات الزم برای رفتن و بهش دادم و بهش تاکید کردم که اگه دست از پا 

خطا کنه و اون مدارکو به دستم نرسونه زودتر از علیرضا خودم مجبور میشم 

 بُکشمش!...

 

یک ماه از اون روزی که سعید پیغام داده بود میگذره، امروز باید بارانا بره 

 خونه این عوضی... 

براش درست کردم و به عنوان خدمتکار میره اونجا )البته یک شناسنامه جعلی 

 قیافش ازبس نازه به خدمتکارا نمیخوره اما چیکار کنیم دیگه..(

توی این یک ماه خیلی بیشتر از قبل با بارانا صمیمی شدم سعی میکردم خیلی 

بهش رو ندم تا پرو نشه و دست از پا خطا نکنه اما دست خودم نبود، اون اولین 

 ی بود که ازش خوشم اومده بود و سعی در برقراری ارتباط باهاش داشتم!دختر

امروز بیش از حد معمول عصبی بودم و حتی بارانا مدام ازم سوال میکرد که 

 چیشده اما من چیزی نمیگفتم... خودمم نمیدونم چمه شاید بخاطر رفتن بارانِا...!!



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 33 

 

 دم تا بره.به افرادم گفتم که براش آژانس بگیرن و آدرس رو دا

حتی باهاش خداحافظی نکردم، شایدم نمیخواستم بیشتر از این با دیدنش به 

 اعصابم فشار بیارم..

 

 بارانا*

نمیدونم چرا آقا جذابمون)اردالن( امروز یک جوری بود! احساس میکردم ازم 

 دلخوره که باهام حرف نمیزنه حتی برای خداحافظی هم نیومد..

 ادم تا به طرف خونه اون عوضی برم.سوار ماشین شدم، آدرس رو د

همیشه از این خونسردیم بدم میومد اصال دیگه برام هیچی مهم نبود چه فرقی 

میکرد وقتی گروگانت بگیرن خونه اردالن باشی یا علیرضا.. البته از حق 

نگذریم با اردالن واقعا بهم خوش میگذشت و احساس تنهایی نمیکردم ولی دیگه 

 . تنها دقدقم شده بود فرار، فرار، فرار...هیچی برام مهم نبود

نگاهی به شناسنامه ای که اردالن بهم داده بود کردم و یک دور همه چیز رو 

 مرور کردم تا به گفته اردالن خودش زود تر از علیرضا اقدام به کشتنم نکنه!! 

همیشه از این تحدید های مسخرش بدم میومد ولی خب چاره دیگه ای ندارم و 

 کوت کنم...باید س

 اسم: مریم  ، فامیل:غالمی» داخل شناسنامه اسمم رو دیدم که نوشته بود

اینجور که بهم توضیح داده بود مادرم هم کارگره و پدرم بیماری داره، 

 «تحصیالتمم که تا سیکل بیشتر نیست

امیدوارم اونجا گند نزنم و بتونم اون مدارک مزخرف رو پیدا کنم و لیاقت خودم 

 ن اردالن دیوونه ثابت کنم.رو به او

 

ماشین جلوی یک عمارت بزرگ نگه داشت )ای بابا نمیدونم چرا همه اینا خونه 

 هاشون مثل قصره!(

 از نگهبان ها اومد جلو گفت که پیاده شم و به آژانس اجازه ورود نداد. یکی
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 مدارک الزم رو به نگهبان دادم اون هم بعد چند لحظه اجازه ورود داد.

ر حیاط از گل های رنگی پوشیده شده بود و خونه هم دست کمی از سر تا س

حیاطش نداشت خیلی قشنگ بود میشد گفت از خونه آقا جذابم )اردالن( بهتر 

 بود!

 از پله های وسیع خونه باال رفتم و نگهبان در عمارت رو برام باز کرد.

ین دیگه یکی از خدمتکار ها سریع اومد جلو و وظایفم رو گفت. )توروخدا بب

دارم به کجا میرسم که از یک دختر اشرافیی که تو پرقو بزرگ شده باید االن 

 کارگری بکنم!! ایشاال باعث و بانیش بره زیر تریلییییی..(

هنوز نرسیده کلی کار ریختن سرم و مثل اینکه باید برای علیرضا قهوه ببرم. 

ق تا یک نگاهی هرچند خیلی بد هم نشد خیلی دوست داشتم ببینمش و برم اتا

 بندازم..

قهوه رو برداشتم و چند تقه به در زدم و داخل شدم سعی کردم تابلو بازی در 

 نیارم و خیلی به دور و برم نگاه نکنم.

اتاق با تم قهوه ای کالسیک بود و یک میز بزرگ در راس اون قرار داشت و 

 یک مجسمه ابوالهولم کنارش.

 

اون موقع نگاهی به چهرش نکرده بودم  قهوه رو گذاشتم روی میز. من که تا

 سرم رو آوردم باال که باهم چشم تو چشم شدیم..

اییییی خدا لعنتت کنه بارانا حاال طرف رو نبینی میمیری مگه یکم دندون رو 

 جیگر بزار دیگه!

سری سرم و انداختم پایین. دقیقا همونی بود که تو عکس بهم نشون داده بودن 

 جوگندمی با ریش پروفسری. صورت استخوانی و موهای

منتظر موندم تا قهوش تموم بشه، قهوش که تموم شد فنجون رو برداشتم که 

 گفت: چه چشم های خوشگلی دارییی!

از خجالت آب شدم اونم که متوجه گونه های سرخم شد با خنده گفت میتونی 

 بری.
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خجالتیم اوووف من آخر خودم چشمام رو در میارم میندازم دور که اینقدر باعث 

 نشه!

آدم خوبی به نظر میرسید یعنی فکر نکنم الیق اون همه فحشی اردالن بهش 

 میداد باشه!..

ولی خیلی هیز بودا قشنگ معلوِم از ایناس که از رو لباسم کار خودشون رو 

 میکنن!!

 اییییییش...

رفتم تو آشپزخونه و اون ب هرچی کار میتونستن دادن بهم انجام بدم منی که 

خونه ظرفم نمیشستم االن دارم کلفتی میکنم!! هعیییی خدا نصیب  حتی تو

 هیچکس نکنه...

 خیر سرشون من رو فرستادن برای جاسوسی نه  کلفتی!

اون شب اینقدر به همه فحش دادم و کار کردم هم سرمو روی بالشت گذاشتم 

 خوابم برد.

 

پاشو بارانا کلفتی هم عالمی داره...خندم گرفت اول صبحی این حرفا چیه آخه 

خانم که باز باید بری ظرفا رو بشوری! هعیییی چی بگم واال مثل اینکه اینجا 

 خدمتکارا باید از هفت صبح پاشن و شروع به کار کنن.

لباس مخصوصم رو پوشدم و رفتم پایین، برای خودم چایی ریختم و نشستم روی 

 صندلی. 

رکدوم داستان غم انگیز تقریبا همون روز اولی با همه خدمتکارا آشنا شدم، ه

خودشون رو داشتن..یکی شوهرش مریضه، یکی باباش ِعله ،یکی اینجوری 

 یکی اونجوری....

همشون هم سن باال بودن بجز یکیشون که اسمش سارا بود، تقریبا هم سن و سال 

خودم بود. دختر خوبی بود حداقل برای اینکه از صبح تا شب حوصلم سر نره 

 ورد.موقع کار به درد میخ

 سارا رو دیدم که داره میاد سمتم، سالمی کرد و نشست . 
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 کمی نشستیم و حرف زدیم بعد هم که کار،کار،کارررر...

میز صبحانه رو چیدم و بعد چند دقیقه علیرضا اومد پایین و شروع به خوردن 

 کرد.

 منم که اون کنار واستاده بودم حی فنجون قهوش رو پر میکردم.

 یک نگاهی از رو هوس بهم انداخت و رفت اتاقش. صبحانش که تموم شد 

یک لحظه میخواستم فقط چشماشو از حدقه در بیارم مرتیکه هیز بی چشم و 

 رو...

 این چند روز هم همش به کلفتی و بدبختی میگذشت...

 

با سارا صمیمی تر شده بودم و خداروشکر از اون جایی که دختر ساده و دهن 

 زیر زبونش همه چی رو بکشم...لقی بود میتونستم قشنگ از 

 هه وقتشه که یکم خود واقعیم باشم و سیاست به خرج بدم.

مشغول کار بودیم که خیلی طبیعی ازش پرسیدم: به نظرت علیرضا خان وسایل 

 رو کجا میزاره؟!« پول و مدارک و اینجور چیزاش » مهمش رو مثل

 

 ق دیگهسارا: وااا این چه سوالیه خب تو گاوصندو

 

 اای خدایا این دیگه چه گاویه!!واا

بارانا: نه باباااا اونو که خودم میدونم، دیوونه میگم مثال مثل این فیلم خفنا رو 

دیدی که گاوصندوقشون رو میزارن جاهای خاص که عقل جن هم بهش 

 نمیرسه...

 

 سارا: نمیدونم واال توام گیر دادی اول صبحی.
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بیخیال بشم تا شک نکنه البته چون  اووف از اینم که هیچی گیر نمیاد بهتره

میدونستم عقلش نمیرسه که مثال خودم بخوام برم مدارک رو بدزدم برای همون 

 این سوال رو ازش پرسیدم وگرنه هرکی دیگه بود بهم شک میکرد.

 

با سارا صمیمی تر شده بودم و خداروشکر از اون جایی که دختر ساده و دهن 

 زبونش همه چی رو بکشم... لقی بود میتونستم قشنگ از زیر

 هه وقتشه که یکم خود واقعیم باشم و سیاست به خرج بدم.

مشغول کار بودیم که خیلی طبیعی ازش پرسیدم: به نظرت علیرضا خان وسایل 

 رو کجا میزاره؟!« پول و مدارک و اینجور چیزاش » مهمش رو مثل

 

 ق دیگهسارا: وااا این چه سوالیه خب تو گاوصندو

 

 خدایا این دیگه چه گاویه!! واااای

بارانا: نه باباااا اونو که خودم میدونم، دیوونه میگم مثال مثل این فیلم خفنا رو 

دیدی که گاوصندوقشون رو میزارن جاهای خاص که عقل جن هم بهش 

 نمیرسه...

 

 سارا: نمیدونم واال توام گیر دادی اول صبحی.

 

خیال بشم تا شک نکنه البته چون اووف از اینم که هیچی گیر نمیاد بهتره بی

میدونستم عقلش نمیرسه که مثال خودم بخوام برم مدارک رو بدزدم برای همون 

 این سوال رو ازش پرسیدم وگرنه هرکی دیگه بود بهم شک میکرد.

 

نه مثل اینکه اینجوری نمیشه خودمم دیگه دارم دیوونه میشم همش دارن ازم کار 

 ه!میکشن ناخونام دیگه داغون شد
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 باید خودم یک کاری بکنم وگرنه اردالن دیر یا زود دخلم رو میاره...

به بهونه گردگیری رفتم میزها رو تمیز کنم تا یک دوری هم داخل عمارت بزنم 

 و با اطراف آشنا بشم. 

خونه سه طبقه بود که توسط پله های مارپیچ که در راس خونه قرار داشت به 

ونه بزرگ بود که از این سر تا اون سرش میشد باال راه پیدا میکرد. اینقدر خ

 فوتبال بازی کرد!! خالصه به هر بدبختی هم که شده رفتم باال.

طبقه باال اتاق ها قرار داشت. اتاق اولی که اتاق خوابش بود، اتاق بعدی هم مثل 

اینکه مال پسرش که تو فرانسه هست  بود، بقیه اتاق ها رو نمیدونم برای  چی و 

 ود .مال کی ب

اتاق آخری هم که اتاق کارش بود، گاوصندوق تو همین اتاق بود و باید هرجور 

 شده برم تو اتاق...

مثل این بدبختا همینجوری به در اتاق زل زده بودم که احساس کردم کسی پشتم 

 ایستاده! جیغ کوتاهی کشیدم که با دیدن علیرضا ساکت شدم ...

 

م خانم، چیشده عزیزم؟منتظر من علیرضا پوزخندی زد و گفت: به به مری

 بودی؟!

 

 آره همینم مونده منتظر تو باشم! مردک پیر...خجالتم خودب چیزیه هااا.

با حالت خونسردی به چشماش زل زدم و گفتم: خیر علیرضا خان، داشتم فکر 

 میکردم اتاقتون رو تمیز کنم یا نه..!

 

ا اینجا اومدی بیا علیرضا با حالت مسخره ای گفت: برای چی تمیز نکنی؟! ت

 داخل خب بیرون زشته!..

 

 سعی کردم حرفش رو جدی نگیرم و گفتم: آخه اینجا اتاق کار...
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 نزاشت حرف و کامل کنم و گفت: اشکال نداره بیا تمیز کن

 

 بارانا: چشم.

 

در اتاق کار علیرضا و باز کردم. اولین بار بود که برای تمیز کاری میومدم 

 اینجا.

 راش قهوه بردم نتونستم زیاد جایی رو بیینم...دفعه قبل که ب

باید به سارا بگم از این به بعد تمیز کاری اتاق ها رو من میکنم که حداقل به این 

بهونه بتونم گوشه و کنار و سرک بکشم شاید تونستم جای گاوصندوق رو پیدا 

 کنم!

 

ه وری کدر اتاق رو بستم و خیلی بی تفاوت روی میز هارو گردگیری کردم و ط

 از دوربین ها مشخص نباشه کشو هارو گشتم، ولی هیچی نبود...

اردالن قبال بهم گفته بود خونه دوربین داره. دیگه به عقل بچه دو ساله هم 

میرسه که همه جای خونه پر از دوربینه به اینا باشه تو دستشویی و حمام هم 

 دوربین میزارن!

 یواری افتاد که مثل قفسه بود.دستم رو به کمرم گرفتم که چشمم به کمد د

پنج طبقه بود...دوتا طبقه باال و پایین با کتاب پر شده بود و طبقه وسط هم چندتا 

قاب عکس بود. یکی از قاب عکس ها تصویر یک خانم بیست و پنج اینا بود که 

یک نوزاد هم دستش بود و به نوزاد نگاه میکرد. عکس بعدی یک مردی با  

بچه که حدودا شش ساله با موهای فر وسطشون بود، پسر همون خانم یک پسر 

بچه خیلی بامزه و درعین حال خیلی خوشگل بود..اون مرده که علیرضا بود 

 چون خیلی شبیهش بود فقط االن پیر شده.

 حتما خانواده اش هستن ولی کجان؟!

 پسرش که فرانسس پس زنش کجاست؟
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ی بزرگ کشور بود دق حتما مرده...وال اگه شوهرم یکی از خالفکار ها

 میکردم! شونه باال انداختم و زدم بیرون از اتاق.

 

 رفتم داخل آشپزخونه که فاطمه خانم و مشغول آشپزی دیدم. 

 

 بارانا:  فاطمه خانم؟

 

 فاطمه: بله دخترم

 

 بارانا: سارا کجاست؟ 

 

 فاطمه: کاراش تموم شده بود رفت تو حیاط.

 

 بارانا: آهان

 

ارا رو دیدم داره قدم میزنه. همچین آروم راه میرفت انگار رفتم توی حیاط که س

تو سواحل هاوایی قدم میزنه! آروم،آروم رفتم پیشش و از پشت یکهو پریدم 

 جلوش و گفتم: پخخخخ

 

 سارا: وااااای ختره دیوونه ترسیدم!!

 

همینطور که میخندیدم گفتم: دیدم زیادی تو سواحل راه رفتی گفتم گرما زده نشی 

 ت!..یک وق
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 سارا: چی؟!

 

 بارانا: هیچییی

 

 سارا: حاال چی می خواستی بگی که خلوتم و بهم زدی؟!

 

 بارانا: اومدم بگم که از این به بعد تمیزکاری اتاق هارو من انجام میدم..

 

 سارا: چرا؟

 

 بارانا: همینطوری گفتم یک تنوعی هم به حال تو میشه..

 

ارا رو تنها گذاشتم تا به راه رفتم خداروشکر دیگه هیچی نگفت و قبول کرد. س

 تو هاوایی ادامه بده هودم هم رفتم تو اتاقم.

روی تخت دراز کشیدم به خانوادم فکر میکردم، چقدر دلم براشون تنگ 

شده..دلم برای آغوش گرم مامان و حمایت های بی پایان بابام خیلی تنگ شده. 

فاشون توجهی نمیکردم. همیشه چقدر نصیحتم میکردن و منم میخندیدم و به حر

یعنی االن چه حالی دارن که وقتی تک دخترشون توی یکی از بزرگ ترین باند 

 های قاچاق داره کلفتی/جاسوسی میکنه؟! 

دوست دارم از همین جا فرار کنم چون کار خیلی سختی نیست، درواقع اصال 

م ادمسخت نیست ولی اردالن مطمئنم پیدام میکنه و خودم که چه عرض کنم خانو

 میکشه..

 بیخیال هرچی بهش فکر کنم بدتر میشه..

به ساعت نگاه کردن پنج بعد از ظهر رو نشون میداد، حتما اون مرتیکه 

 پیر)علیرضا( هنوز خوابه...بهتر!
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از روی تخت بلند شدم و به سمت آیینه کوچیک اتاق رفتم. نگاهی به خودم توی 

تولد نه اینکه گیر باند قاچاق  آیینه انداختم، به بارانایی که می خواست بره

 بیفته...

 با صدای لرزش گوشیی که اردالن بهم داده بود به خودم اومدم.

 

 بارانا: بله؟

 

 اردالن: منم اردالن

 

 بارانا: نمیگفتیم خودم میفهمیدم...

 

 اردالن: یک دقیقه بلبل زبونی نکن.. تونستی جای گاوصندوق رو پیدا کنی؟؟

 

تازه یک جوری که از دوربین ها معلوم نباشه گشتم ولی  بارانا: نه بابا امروز

 پیداش نکردم.

 

 اردالن: باش مواظب خودت باش دست گل آب ندی یک وقت.

 

 بارانا: اوکی بااای.

 

 گوشی رو زیر تخت جاسازی کردم و رفتم بیرون.

 

 اردالن*
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گوشی رو که قطع کرد بازم فکرم رفت پیش بارانا، چقدر دلم براش تنگ 

 کاش زودتر اون مدارک لعنتی پیدا بشه.شده...

به طرف کمدم رفتم و کت تک مشکی با شلوار کرم و پیراهن سفیدم رو  

 برداشتم و پوشیدم.

 امروز جلسه مهمی داشتم قراره چند محموله رو از مرز رد کنیم..

 ادکلن تلخ مردونم و زدم و رفتم بیرون.

 اینجا بودن حرکت کردم. سوار ماشینم شدم و به طرف انباری که محموله ها

 وقتی رسیدم همه با حضورم از جاهاشون بلند شدن .

رو به همه گفتم: قراره این محموله هارو از مرز خارج کنیم و به دست چند 

 خریدار ترک بدیم .

قرار و برای دوشنبه گذاشتم و به دلیل مسائل امنیتی خودم نمیرم و کار رو به 

 سهیل و فردین میسپارم.

 

 فردین هردو باهم گفتن: باشه داداش ما حلش میکنیم خیالت راحت. سهیل و

 

 سهیل: باید از مرز آبی رد کنیم یا خشکی؟

 

 اردالن: آبی،با کشتی امیری میرین،فردا باید برین بندرعباس. 

 

 سهیل: باشه

 

اردالن: درضمن امشب هم قراره پنج تا صندوق ده تایی کلت به  خالقی 

-جاده کرج ٢١:٢٣آماده باشین امشب باهم میریم. ساعت بفروشیم، ترمه و امین 

 تهران.
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 بعد هم بلند شدم و رفتم...

 تا وقتی که ساتیار نبود دست راستم سهیل و فردین بودنو بهشون اعتماد داشتم.

 

 بارانا*

صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم. کش و قوسی به بدنم دادم و از 

دستشویی رفتم، بعد از انجام کارهای مربوطه تخت اومدم پایین و به طرف 

لباس فرمم رو پوشیدم و از اناق رفتم بیرون.به آشپزخونه که رسیدم سارا و 

فاطمه خانم رو در حال صبحانه خوردن دیدم.صبح بخیر آرومی گفتم و برای 

خودم چایی ریختم و نشستم سر میز. بعد از خوردن صبحانه همراه سارا  بلند 

صبحانه علیرضا رو بچینیم. آخرین چیز که پارچ آبمیوه بود و  شدیم تا میز

گذاشتم  روی میز که علیرضا اومد. برای علیرضا قهوه ریختم و گوشه ایستادم. 

 باالخره علیرضا صبحانه اش رو تموم کرد و بدون هیچ حرفی رفت باال.

 

 .سهیل و فردین هردو باهم گفتن: باشه داداش ما حلش میکنیم خیالت راحت

 

 سهیل: باید از مرز آبی رد کنیم یا خشکی؟

 

 اردالن: آبی،با کشتی امیری میرین،فردا باید برین بندرعباس. 

 

 سهیل: باشه

 

اردالن: درضمن امشب هم قراره پنج تا صندوق ده تایی کلت به  خالقی 

-جاده کرج ٢١:٢٣بفروشیم، ترمه و امین آماده باشین امشب باهم میریم. ساعت 

 تهران.

 د هم بلند شدم و رفتم...بع
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 بارانا*

صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم. کش و قوسی به بدنم دادم و از 

تخت اومدم پایین و به طرف دستشویی رفتم، بعد از انجام کارهای مربوطه 

لباس فرمم رو پوشیدم و از اناق رفتم بیرون.به آشپزخونه که رسیدم سارا و 

صبحانه خوردن دیدم.صبح بخیر آرومی گفتم و برای  فاطمه خانم رو در حال

خودم چایی ریختم و نشستم سر میز. بعد از خوردن صبحانه همراه سارا  بلند 

شدیم تا میز صبحانه علیرضا رو بچینیم. آخرین چیز که پارچ آبمیوه بود و 

گذاشتم  روی میز که علیرضا اومد. برای علیرضا قهوه ریختم و گوشه ایستادم. 

 الخره علیرضا صبحانه اش رو تموم کرد و بدون هیچ حرفی رفت باال.با

 

بعد از جمع کردن میز وسایل شوینده رو برداشتم و رفتم باال، میخواستم برم 

اتاق  علیرضا رو تمیز کنم که صدای علیرضا رو شنیدم که داشت با کسی 

 صحبت میکرد.

 به اتاق نزدیک تر شدم تا صداش رو واضح تر بشنوم.

 

 علیرضا: جدی؟ اینکه خیلی خوبه.. کی میای؟!

 

..... 

 

 علیرضا: برای همیشه میای دیگه؟

 

.... 

 

 علیرضا: ببین رایان بهت گفته بودم که دفعه بعدی بیای دیگه نمیزارم بری!..
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.... 

 

دیگه به حرفاش توجهی نکردم و به طرف اتاقش رفتم. یعنی رایان کیه؟! خدا 

 د تونستم از طریق پسرش گاوصندوق رو پیدا کنم.کنه پسرش باشه، حداقل شای

که مشغول جارو کشیدن بودم علیرضا اومد داخل و گفت: امروز اتاق همینجور

رایان رو معمولی تمیز نکن میخوام قشنگ برق بندازیش ، هیچ کم و کاستی 

 نمیخوام باشه ...

 

 بارانا: چشم

 

 دیگه هیچی نگفت و رفت.

 

وارد تموم شد به طرف اتاق رایان رفتم. قبل از اینکه  بعد از اینکه اتاق علیرضا

اتاقش بشم به درش نگاهی انداختم، درش مشکی بود با در بقیه اتاق ها فرق 

 داشت. تابحال نیومده بودم اتاقش.

در اتاق و باز کردم و به داخل رفتم. اتاقی با دیوار های مشکی و آبی نفتی 

آیینه قدی با یک میزی که روش پرنگ، یک تخت دونفره مشکی لوکس، یک 

 چندتا کتاب بود و یک صندلی هم پشتش... اتاق خیلی قشنگی بود.

 بعد از اینکه دید زدنم تموم شد در اتاق و بستم و شروع به گردگیری کردم.

حدود دو ساعت طول کشید تا تموم شد.خیلی خسته شده بودم... وسایل رو 

 تم.گذاشتم توی آشپزخونه و به طرف اتاقم رف

 با همون لباس هام روی تخت دراز کشیدم و چیزی نکشید که خوابم برد.

از خواب که بیدار شدم دستی به سر و روم کشیدم و رفتم بیرون. تو راهرو 

چندتا از این مردهای کت و شلوار پوشیده و جتلمن رو دیدم که به طرف سالن 
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باز  کنم فهمیدم که جلسه میرفتن، امروز که علیرضا گفت اتاق جلسه رو هم تمیز

طبق معمول جلسه داره ولی این دفعه ظاهرا تعدادشون بیشتر بود، پس حتما 

 جلسه مهمِی...

 باید یک جوری میفهمیدم جلسه درباره چیه و به اردالن میگفتم.

 

منم که فوضول رفتم کلمو چسبوندم به در اتاق جلسه، داشتم صدا هاشون رو 

باره چی دارن صحبت میکنن، انگار داشتن گوش میدادم تقریبا متوجه شدم در

میگفتن که محموله های کلت و آرپیجی  رو میخوان به یکی از گردن کلفتای 

 ایران   یاشار رستمی بفروشن مثل اینکه خیلی توش سوده...

همینجوری همه تمرکزم و گذاشته بودم روی صحبت های اینا که سارا از پشت 

 ..صدام زد: همیشه از فوضولیت گفتم.

 آخه مگه نمیدونی اینجا پر دوربینه ؟!نکنه می خوای بیرونت کنن؟؟..

 

آخخخ اصال حواسم به دوربینا نبود... الهی بگم چیکار نشی بارانا یک کار 

 خوبیم که میخوای انجام بدی همیشه باید گندی توش بزنی!!

 یگفتن.ماومدم خیلی طبیعی جلوه بدم و گفتم: اووو بیخیال بابا حاال انگار چی هم 

 

سارا که چپ چپ نگاهم میکرد به طرف طبقه پایین رفت، نفس راحتی کشیدم و 

 به اتاقم رفتم تا به اردالن جون گزارش بدم.

گوشی قدیمیی که اردالن بهم داده بود و برداشتم و شروع به تایپ کردن کردن: 

سالم، علیرضا امروز جلسه داشت و منم تونستم یکمی از حرفاشون رو بشنوم 

تا اونجایی شنیدم داشتن میگفتن که انگار محموله های کلت وآرپیجی و میخوان 

به یکی از گردن کلت های ایران یاشار رستمی نامی بفروشن و سود زیادی هم 

 توش هست.
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به ثانیه نکشید که جواب داد: باالخره بعد این همه مدت تونستی یکیم مفید 

 باشی!!

 

 خودم میدونم کارم خیلی خفن بوده...بارانا: هه نیاز به تعریف نیست 

 

 اردالن: خیله خب حاال برو به کارت برس.

 

امیدوارم بخاطر فیلمی که دوربینا ازم گرفتن بالیی سرم نیارن وگرنه بدبخت 

میشم!! شاید بهتر بود به اردالن میگفتم چه گندی زدم و تابلو بازی در 

 گل کرده بود دیگههه...آوردم..ولی نه فوقش اگه چیزی گفتن میگم فوضولیم 

 ایششش..

گوشی رو دوباره زیر تخت جاساز کردم و از اتاق اومدم بیرون و به طرف 

آشپزخونه رفتم. داخل آشپزخونه همه مثل این حاج خانوما جمع شده بودن و 

 داشتن سبزی پاک میکردم و از خانواده علیرضا غیبت میکردن!..

به حرفاشون خوب گوش دادم ببینم منم که پایه سری رفتم اون وسط نشستم و 

 چی به چیه.

اونجوری که فهمیدم انگار که علیرضا بعد از عروسیش و تشکیل خانوادش 

همش تو کار خالف و دختربازی بوده و زنش هم ) لیال( همون خانومه که اون 

روز تو عکس دیدم یک شب مست میکنه، با ماشین تصادف میکنه و بعدشم 

 میمیره ...

زن علیرضا فوت میکنه رایان پسرش هشت سالش بوده و از همون زمانی که  

موقع علیرضا، رایان و برای اینکه از شوک مرگ مادرش بیرون بیاد 

 میفرستدش خارج.

  

 بارانا: فاطمه خانم یکم از رایان بگین!..
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 فاطمه: دختر تو از االن رفتی تو کارش ها!..

 

واستم بدونم االن چجوریه حالش بعد بارانا: اِاا خدا نکنه این چه حرفیه فقط خ

 مرگ مادرش و اینا.

 

 وایییی اینقدر این فاطمه خانم از رایان تعریف کرد که واقعا عاشقش شده بودم..

 

فاطمه: خب چی بگم واال من پاک تر و مهربون تر از این پسر ندیدم! بعد فوت 

 تا حال ومادرش طفلی خیلی شوکه شده بود برای همون باباش فرستادش اونجا 

 هواش عوض بشه ولی مثل اینکه دیگه خودش نخواسته برگرده ایران..

ظاهرشم که ماشاال هزار ماشاال از همون بچگیش ماه بوده موهای فر و خرمایی 

پوست سفید و قدبلند و چارچونه، به مادر خدا بیامرزش رفته بود از حق نگذریم 

 خیلی دخترُکشه...

بار فقط دیدمش. زیاد ایران نمیاد فقط میاد  منم از همون موقع بچگیش دو سه

یک هفته میمونه. مثل اینکه دوباره قراره هفته دیگه هم بیاد برای همون 

 علیرضا خان از االن به خودش افتاده...

 

واااای تروخدا بیاد حیف شده اونور!! من و بگو چی به خودم افتادم هم یکی 

 .برام از پسر جذاب حرف میزنه قندم میوفته!.

 رفتم برای خودم آب قند درست کردن که قش نکنم از دوریش! 

همشون داشتن بهم میخندیدن، واال خودمم دیگه از کارام خندم گرفته بود مثل این 

 ندید پدیدا شده بودم!

 

ولی جدا از شوخی خدا بهم رحم کرد که این داره میاد اگه بتونم مخش و بزنم و 

 چی حلههه. از طریق این مدارک و پیدا کنم همه
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 مخش و بزنی!( )وجدان: حاال انگار اونم فقط منتظر اینه  که تو بری

بارانا: نه بابا مثل اینکه شما من و دست کم گرفتین.. حاال وقتی مخش و زدم و 

 مدارک رو پیدا کردن همتون و زخمییییی میکنم.

مون رفتم اتاقم و همینجوری که داشتم برای آقا رایان نقشه میچیدم خواب مه

 چشمام شد.

صبح که پا شدم به داخل آشپزخونه رفتم و دیدم همه دارن مثل چی کار میکنن! 

از وقتی علیرضا فهمیده داره شاخ شمشادش میاد به خودش افتاده. اوووف دیگه 

خسته شدم واال یک هفتش داریم مثل چی کار میکنیم که آقا رایان میخوان از 

 خارج تشریف بیارن.

ن بیاد و منم دارم از فوضولی میمیرم که چه جوریه، فردا قراره رایا

 خوشگله؟!زشته؟! مهربونه؟!.. ولی از اتاقش معلومه که سلیقش خوبه!

این یک هفته فقط و فقط اسم رایان شنیده میشد دیگه حالم داره به هم میخوره  تو

 همش رایان،رایان،رایان...

 ر به پسرش اهمیت بده!!ولی فکر نمیکردم یک آدم خالفکار و دخترباز اینقد

 مطمئنم پسرش نمیدونه باباش چیکارست وگرنه حاال حاال ها برنمیگشت..

 

شب بود که علیرضا اومد خونه آخه یه قرار کاری داشت و  ٠ساعت حدود 

رفت.هر کاری کردم نتونستم بفهمم با کی قرار داره.خدا رو شکر همه کار ها 

 خورده.با صدای سارا به خودم اومدم.هم تموم شده و علیرضا هم که بیرون شام 

 

 سارا:مریم بیا شام حاضره

 

 بارانا:باشه
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با بی حوصلگی رفتم توی آشپزخونه و روی یکی از صندلی های میز ناهار 

خوری نشستم.غذا سوپ شیر بود.همینطور که به آرومی غذا می خوردم باز هم 

 صدای سارا رو شنیدم.

 

 سارا:بارانا خوابت میاد؟

 

 :نه فقط خستمبارانا

 

 سارا:آره منم خیلی خستم از صبح یه ریز داریم کار می کنیم.

 

 بارانا:اوهوم

 

بعد از خوردن غذا تشکر کردم و از آشپزخونه بیرون رفتم و به سمت اتاقم 

 رفتم.

 

خودمو روی تخت انداختم و چشمامو بستم.خیلی خسته بودم اما خوابم نمیومد 

.از روی تخت بلند شدم و بعد از برداشتن حوله باید یه دوش بگیرم تا سرحال شم

و درآوردن لباسام به حموم رفتم.وقتی قطرات آب گرم به بدنم برخورد می کرد 

حس خوبی داشتم،با هر برخورد خستگیم کمتر و کمتر می شد.بعد از دوش 

گرفتن یه بلوز بافت مشکی با یه شلوار گرمکن خاکستری پوشیدم و موهامو با 

ردم.خدا رو شکر اتاق علیرضا باال بود و صدای سشوار تا سشوار خشک ک

اونجا نیم رفت وگرنه باز کلی غر می زد چرا سر و صدا راه انداختی.رفتم و 

روی تختم دراز کشیدم.نمی دونم چرا یهو دلم به اردالن تنگ شد...اردالن با 

ا ماینکه رئیس یکی از باند های قاچاقچی اسلحه ست و خیلی خشن و مغروره ا

پشت اون چهره خشن و مغرورش یه آدم مهربونه.از یه طرف چون از خانوادم 
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دور کرده و منو وادار به کار خالف کرده ازش بدم میاد از یه طرف حس یه 

 دوست و نسبت بهش دارم...

 

 اردالن*

با خستگی وارد خونه شدم و به طرف اتاقم رفتم،امروز خیلی روز خسته کننده 

کردم و روی تخت دراز کشیدم.دلم هوای بارانا رو  ای بود.لباسامو عوض

کرده،وقتی اون کنارم بود آرامش داشتم.به خودم که نمی تونم دروغ بگم ولی 

این دختر توی قلبم برای خودش خونه ساخته.اون طی یه ماه و نیم اردالن پارسا 

کسی که حتی از پدرش متنفر بود و  تنها عشقش مادره پاکش بود رو عاشق 

کرده.باالخره به خودم اعتراف کردم.کاش بخاطر لجبازی نمی  خودش

 فرستادمش خونه علیرضا...

 گوشیمو برداشتم و به بارانا اس ام اس دادم.

 

 اردالن:بیداری؟

 

 دقیقه جواب داد:آره  ۵بعد از 

 

 اردالن:چیکار می کنی؟اطالعات جدیدی بدست آوردی؟

 

هر کاری کردم نتونستم بفهمم  بارانا:راستش امشب علیرضا یه قرار داشت ولی

 با کی و برای چی،فردا هم که پسرش میاد.

 

 اردالن:پس حسابی خوشحاله.

 

 بارانا:آره باالخره پسرشه دیگه،تو پسرشو میشناسی؟
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اردالن:آره دفعه قبل که اومده بود دیدمش،نمی دونه باباش خالفکاره،خیلی 

 صاف و ساده ست

 

 اون جای گاوصندوق و پیدا کرد. بارانا:من گفتم شاید بشه از طریق

 

اردالن:نه نمی شه به احتمال زیاد اون نمی دونه کجاست خودم برای اینکه 

 جاشو پیدا کنی یه راه حل هایی دارم بعدا بهت می گم.

 

 بارانا:باشه،من دیگه می رم بخوابم،شب خوش

 

 اردالن:شب بخیر

 

*** 

طرف حموم رفتم.بعد از  صبح با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم و به

حموم با همون حوله ای که دورم بود موهامو با سشوار خشک کردم.در کمدو 

باز کردم،یه بلوز بافت یقه اسکی مشکی با شلوار جین مشکی و کت چرم 

مشکی و کفش مشکی برداشتم و پوشیدم.بعد از زدن ادکلن از اتاقم رفتم بیرون 

خوردم با صدای یکی از خدمتکار ها تا صبحونه بخورم.همینطور که قهوه می 

 به طرفش برگشتم.

 

 خدمتکار:آقا یه پاکت براتون آوردن.

 

 اردالن:باشه میتونی بری.
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پاکت و باز کردم،یه دعوت نامه از طرف علیرضا رحیمی.حتما بخاطر پسرش 

 مهمونی گرفته.

 بارانا*

 .باالخره بعد یک هفته بدبختی امروز قراره این رایان نکبت بیاد..

 

 سارا: هیس ساکت باشین آقا رایان اومدن

 

 حاال همچین میگه آقا رایان انگار کی هم هست...

 رایان اومد داخل و علیرضا بغلش کرد.

 

 علیرضا: واااای پسرم! باالخره اومدی چقدر دلم برات تنگ شده بود...

 

 مرایان که یکم مشخص بود لهجه داره با صدای بم و گیراش گفت: سالم بابا، من

 دلم برات تنگ شده بود.

 

رایان کامل اومد داخل و با خدمتکار ها که براش صف کشیده بودن سالم 

کرد،بهش نگاه کردم،پسری با موهای خرمایی و فرفری،چشمای مشکی،بینی 

خوش فرم،لب متناسب و پوستی سفید و یه عینک طبی گرد هم به چشماش که 

نه که آستیناشو تا کرده بود باال جذاب ترش کرده بود.یه پیراهن مردونه چارخو

با شلوار مشکی و کفش کالج مشکی.به من که رسید سالم کوتاهی کرد و رد شد 

 دقیقا همون چیزی بود که فاطمه خانم گفته بود اما خیلییی بانمک و خوشگل تر..

علیرضا سری دستش رو گرفت و بردش باال، قشنگ معلومه تا چند روز مخ 

 قربون صدقه رفتناش... بچه رو میخوره با این

 

 با صدای سارا به خودم اومدم.
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 سارا: میدونم که داری به رایان فکر میکنی!!..

 

 بارانا: برو بابا من به پسر مردم چیکار دارم...

 

 سارا: باشه پس بیا قهوش و ببر تو اتاقش تا سرد نشده.

 

ه در زدم و قهوه رو از دست سارا گرفتم و به طرف طبقه باال رفتم. چند تقه ب

وارد شدم. لباساش و عوض کرده بود و یک تیشرت جذب سفید و شلوار مشکی 

 پوشیده بود که خیلی جذابش میکرد!!

 قهوه رو روی میز گذاشتم و منتظر موندم تا قهوش تموم بشه. 

 

 رایان: تو تازه اومدی اینجا؟؟

 

 بارانا: بله تازه شروع به کار کردم

 

 ندیده بودمت...رایان: آره میگم چون قبال 

 

 بارانا: اوهوم

 

ایووول بارانا قدم اول و برداشتی، همین که تو روز اول باهاش حرف زدی 

 کافیه...

به نظر پسر خوبی میومد یعنی با این که خارج رفته و کلی مال و ثروت داره 

 ولی از اینا نیست که خودش رو بگیره، خونگرم و مهربونه.
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نجون و برداشتم و از اتاق خارج شدم، به طرف بعد از این که قهوش تموم شد ف

 آشپزخونه رفتم.

 

 سارا که مثل همیشه نیشش باز بود گفت: چطوور بود؟!

 

بارانا: چطور می خواد باشه؟! رفتم قهوش و دادم کوفت کرد اومدم، نرفتم که 

 باهاش کارای خاک بر سری کنم که اینجوری میگی.

 

 سارا: خیله خب حاال پاچه نگیر...

علیرضا خان شب به مناسبت اومدن پسرش مهمونی گرفته یک دست  ستیرا

 لباس مجلسی خوشگل تو اتاقت گذاشتم اون و بپوش برای شب.

 

 بارانا: آخجون مهمونیییی..

با سارا کلی کار کردیم و وسایل شب و آماده کردیم، بعد رفتیم باال تا حاضر 

 بشیم.

برام گذاشته بود و برداشتم.لباسی توی اتاقم که رفتم لباسی که سارا دیوونه 

مشکی تا زیر زانو که آستین های بلند حریری داشت و انتهای آستیناش با سنگ 

کار شده بود ولی نه خیلی زیاد،ساده بود ولی چون پوست تنم خیلی سفید بود 

 تضاد جالبی  شده بود و بهم میومد.

توی مهمونی ها  برام خیلی جالب بود که علیرضا به خدمتکاراش اجازه میده

لباس معمولی بپوشن و اینقدر بهشون آزادی میده... البته فقط من و سارا لباس 

مجلسی می پوشیدیم بقیه چون سنشون باال تر بود گفتن همینجوری راحت 

 ترن.لباسو پوشیدم،لباس راحتی بود. 

آرایش ساده ای کردم و موهامم که خودش لخت بود و باز گذاشتم.کفش های 

 ی هم که گذاشته بودن پام کردم و از اتاق رفتم بیرون.تخت شیک
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 هنوز کسی نیومده بود و منم بیکار 

 نشسته بودم و به دیوار زل زده بودم که صدای رایان رو شنیدم

 

 رایان:می شه یه لیوان آب بدی.

 

الهییی چقد این بچه با ادبه.سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم که میخکوب 

ین چرا اینقدر جذاب شده.کت و شلوار خوش دوخت مشکی با شدم.خدایااااا ا

پیراهن مردانه خاکستری و کروات مشکی و کفش کالج مشکی.عینکشو برداشته 

بود و موهاشو به صورت مدل آمریکایی درست کرده بود.همینطور بهش زل 

زده بودم که یهو به خودم اومدم.وای خاک تو سرت بارانا.آبروم رفت.سرمو 

 ایین و رفتم یه لیوان آب براش ریختم و دادم دستش.انداختم پ

 

 رایان:ممنون

 

 بارانا:خواهش می کنم

 

 لیوان و تا ته خورد و داد دستم و بعد بدون هیچ حرفی رفت.

تقریبا همه مهمون ها داشتن میومدن و منم همش در حال پذیرایی بودم.یه سینی 

یبار برام خاستگار اومده بزرگ پر مشروب دستم بود،دعا می کردم نریزه،یادمه 

بود وقتی داشتم چایی تعارف می کردم پام به فرش گیر کرد و همه چایی ها 

ریخت رو مامان پسره.با یادآوری اون روزها لبخندی زدم،چقدر مامانش داد و 

 هوار کرد.

 

همینطور در حال پذیرایی بودم که چشمم خورد به یه مهمون آشنا.اردالن هم 

ندی زد.به طرفش رفتم و سینی رو مقابلش گرفتم.همینطور متوجه من شد و لبخ

 که برمی داشت گفت:نیم ساعت دیگه بیا توی اتاقت.
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بعد هم اشاره کرد تا برم.مگه می دونست اتاقم کجاست؟بیخیال حتما می دونه 

دیگه.رفتم توی آشپزخونه و جام های کثیف و گذاشتم توی سینک.میخواستم 

به رایان افتاد،تنها روی یکی از نیمکت ها نشسته برگردم که چشمم از پنجره 

بود و به روبه رو خیره شده بود.چرا رفته اونجا؟چقدر دوست دارم برم پیشش 

 تر آشنا بشم...بشینم و باهاش بیش

به ساعت نگاه کردم،نیم ساعت از اون وقتی که اردالن بهم گفته بود بیا اتاقت 

ه طرف اتاقم رفتم.درو باز کردم که گذشته بود.بدون اینکه کسی متوجه بشه ب

اردالن و دیدم روی تخت نشسته.درو بستم اونم از روی تخت بلند شد و به 

 طرف در رفت و قفلش کرد.

 

 با تعجب ازش پرسیدم:چرا درو قفل کردی؟

 

 اردالن:جهت اطمینان

 

 بارانا:میدونستی اتاقم کجاست؟

 

 اردالن:آره

 

ببین وقت نداریم.امشب دوربین ها برای دو تا خواستم بپرسم از کجا زودتر گفت:

ساعت خاموش میشه توام وقتی همه خوابیدن میری اتاق کار علیرضا و 

گاوصندوق و پیدا می کنی و زود میری می خوابی بعد چند روز دوباره بهت 

 خبر میدم تا بری مدارکمو برداری.

 

 بارانا:اگه تو گاوصندوق نبود چی؟
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 ی.اردالن:بقیه جاهارو میگرد

 

 بارانا:از کجا باید بفهمم مدارک توان؟

 

 اردالن:یه پوشه آبیه،اسم منم توش هست.

 

 بارانا:باشه

 

 سری تکون داد و رفت بیرون.منم چند دقیقه بعد اون رفتم بیرون.

 

اردالن که رفت منم چند دقیقه بعد از اتاق خارج شدم. صدای اهنگ، خنده 

گرفتم و یک نگاه کلی سالن پایین که از  وشادی از پایین میومد دستمو به نرده ها

باال دید داشت انداختم. علیرضا رو دیدم که ظاهرا مست بود و دختری که 

همراش بود نمیدونم چی گفت که علیرضا خنده مستانه ای کرد و به سمت دیگه 

سالن رفتن، بعد از چند دقیقه با لباس های عوض کرده اومدن، دختره یک لباس 

 بود و واقعا زیبا بود... دکلته مشکی تنش

اردالن و دیدم که ماشاال اونم کمی از علیرضا نمیاورد، داشت با یکی از دخترا 

میرقصید اما درعین حال نگاه تاسف انگیزی به علیرضا میکرد.. از حالت 

نگاهش خندم گرفت خب حقم داره مرتیکه پنجاه سال سن داره بعد دختربازی هم 

 میکنه!!

ن رفتم، نگاه پسرای دورم آزارم میداد فکر میکردم که به سمت طبقه پایی

 انگار*لخت*وایستادم روبه روشون...

درسته مهمونی زیاد رفتم ولی نه مهمونی که همه خالف کار و قاچاقچی باشن 

 برای همون یکم معذب بودم...
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شب از نیمه گذشته بود ولی اینا هنوز درحال خوشگذرونی بودن. چند دور دیگه 

که محتواش الکل بود و تعارف کردم و بعد سینی و گذاشتم آشپزخونه سینی رو 

 و اومدم بیرون.

 

جالبه مهمونی رایاِن ولی خودش تو جمع نیست! واال اون دیگه براش طبیعی 

 شده از بس اونجا ها رفته.

از اولم همین پاک و ساده بودنش نظرم و جلب کرد... داشتم توظهنم ازش 

 ایان یک گوشه نشسته و درحال خوردن نوشیدنیشه.تعریف میکردم که دیدم ر

قشنگ میتونستم نگاه همه دخترارو روی رایان حس کنم... فکر کنم بخاطر 

همینه که تو مهمونی خودش اینقدر معذبه!! ولی خب حقم دارن کیه که نخواد 

 پیش همچین پسری باشه؟!...  

ش رایان بامزه بود قیافبه نظرم از نظر قیافه و تیپ اردالن خیلی بهتر بود ولی 

 یعنی همه دخترا خوششون میومد.

 وستانعلیرضا با صدای بلندش نظر همه رو به خودش جلب کرد و گفت: خب د

امشب دور هم جمع شدیم تا برگشتن پسرم رایان و تبریک بگیم و همه به افتخار 

 رایان جام هاشون رو باال بردن و نوشیدن.

یخوره چند لحظه بعد علیرضا رو کشید کنار رایان که معلوم بود داره حرص م

و چیزی بهش گفت که من نفهمیدم ولی حدس میزدم خیلی از این شلوغ بازیا 

 خوشش نمیاد.

 

چند ساعتی از این موضوع میگذشت که اردالن بهم اشاره کرد االن تا هیشکی 

حواسش نیست برم جای گاوصندوق رو پیدا کنم. منم سریع دست به کار شدم و 

 طبقه باال رفتم.به 

بعد از چند دقیقه پیامی که اردالن فرستاده بود و باز کردم که گفته بود دوربینا 

خاموشه خیلی طبیعی برو داخل اتاق بدون این که کسی متوجه بشه همه جارو 

 بگرد و گاوصندوق رو که پیدا کردی بیا بیرون... 
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د نه حتما گیر میفتم بایاردالن میگفت که نباید همین امروز مدارک و بردارم وگر

 وایستیم یکم آب از آسیاب بیفته بعد.

پیام و خوندم و گوشی رو داخل لباسم جاساز کردم و شروع به کار کردم. به 

ای رو دیدم .پشت یکی از ستونها به حالت نشسته مخفی طبقه دوم رسیدم که سایه

 شدم.

 خدمتکارها نیست بهوقتی که سایه دور شد بلند شدم، دیدم خبری از نگهبان یا 

 سرعت خودمو به اتاق علیرضا رسوندم.

دستگیره رو فشار دادم اما باز نشد همونجوری که حدس میزدم در اتاقش قفل 

بود، گیره ای که تو موهام بود و در آوردم با یک حرکت کوچیک با کمک گیره 

بودم از در و باز کردم! این کار و دیگه اردالن بهم یاد نداده بود خودم بچه که 

این کارا زیاد میکردم نه که فوضول بودم مامانم همیشه در اتاق هارو قفل 

 میکرد و منم اینجوری در اتاق هارو باز میکردم...

 

هه اردالن خان اگه منو نداشتی چجوری از پس این هفت خان رستم 

 برمیومدی؟!

بهم  دالنبه کمک نور کم موبایلم پا گذاشتم داخل و درو بستم. با عینکی که ار

داده بود همه جارو نگاه کردم ولی خبری از لیزر و این چیزا نبود، نفس راحتی 

کشیدم و به کارم ادامه دادم. اولین جایی که معموال گاوصندوقها رو مخفی 

میکنند پشت قاب عکسها و یا کتابخونه است.با بیشترین سرعتی که میشد همه 

آوردم پشت قاب عکسها رو هم نگاه  کتابها رو فشار دادمو برای اطمینان بیرون

کردم و به دیوارها دست زدم اما هیچکدوم به گاوصندوق یا جای مخفی مربوط 

 نبود.

ای به ساعت موبایلم نگاه کردم سی دقیقه بود که وقت تلف کرده بودم اما نتیجه

 نگرفته بودم...

 یک دفعه فکرم رفت سمت اون مجسمه ابولهول بزرگش. مطمئنم همون جاست

چون بقیه جاهارو که گشتم. به طرف مجسمه رفتم، داشتم اطراف مجسمه رو 

 نگاه میکردم که متوجه یک سوراخ کوچیک داخل چشم مجسمه شدم.
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چه زیرکانه بجای عدسی چشمش سوراخ بود و چون مشکی بود کسی متوجه 

 نمیشد واقعا خودمم تعجب کرده بودنم که چطوری تونستم پیداش کنم!!

و فشار دادم، دهنم از تعجب باز موند... مجسمه خود به خود باز سریع دکمه ر

 شد و داخلش اندازه یک اتاق جا داشت و گاوصندوق هم همون جا بود!...

واقعا خوشحال بودم ولی سعی کردم تمرکزم و به هم نزنم. میخواستم همونجا 

الن مدارک و از گاوصندوق بردارم که یاد حرف اردالن افتادم که گفته بود ا

 نباید بردارم باید بزارم چند روز دیگه.

 اوووووف خدا بگم چیکارت کنه اردالن...

 

 داشتم به اردالن جون فحش میدادم که صدای نگهبان ها رو از پشت در شنیدم!

سریع همه جارو مرتب کردم و وقتی مطمئن شدم که رفتن در رو باز کردم و 

رفتم و خودم رو به آشپزخونه  دوباره قفلش کردم. تند تند از پله ها پایین

رسوندم. سینی رو برداشتم و رفتم دوباره به بقیه تعارف کردم و به اردالن که 

رسیدم   آروم طوری که کسی نفهمه در گوشش گفتم: جای گاوصندوق رو پیدا 

 کردم.

 

اردالن که چشماش از تعجب چهارتا شده بود تا خواست چیزی بگه سری گفتم: 

 که من و دست کم گرفتیا...عزیزم تو مثل این

 اینو گفتم و با پوزخند پیروزمندانه ای از کنارش رد شدم.

ساعت نزدیک های چهار صبح بود که کم کم رفع زحمت کردن. واال من بجای 

 اونا خسته شدم آخه کدوم مهمونی و دیدی که طرف کل روز و اینجا باشه؟!..

دست یک دختر رو گرفت و بعد از اینکه همه رفتن علیرضا بی توجه به همه 

رفتن باال، رایان هم که معلوم بود سرش درد میکنه سریع رفت توی اتاقش و در 

و بست. منم که دیدم هیچکی بهم شک نکرده نفس راحتی کشیدم و رفتم توی 

 اتاقم.
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لباسم رو با کلی بدبختی در آوردم و روی تخت ولو شد و طولی نکشید که 

 خوابیدم.

 

 رایان*

درد بدی از خواب بیدار شدم.روی تخت نشستم و دستام و گذاشتم صبح با سر

روی صورتم.بابام دیشب بدجور اعصابمو بهم ریخت از یه سر جلو همه با اون 

حالت مستیش بلند میگه این مهمونی بخاطر اومدن پسرمه از اون ور با دخترا 

 از رویعشق و حال می کنه.فکر کرد من ندیدم دختر رو برد باال. با کالفگی 

دقیقه از حموم اومدم بیرون و  ١٣تخت بلند شدم و به طرف حموم رفتم.بعد از 

موهامو با حوله خشک کردم ولی هنوز نم داشت بیخیال به سمت کمدم رفتم و یه 

بلوز قرمز با شلوار گرمکن ورزشی مشکی و سویشرتش و کفش نایک مشکی 

م و به چشمام زدم و از اتاق برداشتم و پوشیدم.بعد از زدن ادکلن عینکمو برداشت

رفتم بیرون.سر میز صبحونه بابامو دیدم که به آرومی قهوه می خورد.صبح 

بخیر بلندی گفتم که باال هم جوابمو داد.روی یکی از صندلی ها نشستم که اون 

 خدمتکار جدیده اومد گفت:براتون قهوه بریزم؟

 

 رایان:نه مرسی آبمیوه می خورم.

 

رو برداشت و برام توی لیوان ریخت.رو به بابا گفتم:کارای و بعد پارچ آبمیوه 

 شرکت چطور پیش می ره؟

 

 علیرضا:خوب پیش میره.برنامت برای امروز چیه؟

 

خرم میام رایان:با یکی از دوستام قرار دارم بعدم به چندتا چیز الزم دارم می

 خونه.
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 علیرضا:تصمیمتو گرفتی؟برای همیشه میمونی؟

 

 اه میمونم تا ببینم چی میشه.رایان:فعال سه م

 

 سری تکون داد و دیگه هیچی نگفت.

 

بعد از خوردن صبحونه تشکری کردم و از خونه زدم بیرون و سوار شورلت 

مشکیم شدم و به طرف خونه بهداد رفتم.قرار بود امروز با بهداد بریم چندتا دفتر 

خونده  فتوگرافیککار ببینیم تا باهم شریک بشیم و کار کنیم چون اونم مثه من 

بود.بهداد یکی از دوستای صمیمیم بود که تو فرانسه باهم آشنا شدیم اما اون بعد 

 از اینکه درسش تموم شد برگشت ایران.

 

 بارانا*

هنوز فکرم پیش رایان بود.نمی دونم چرا وقتی میدیدمش قلبم تند تند می 

 یهو یاد به چیزیزد.امروز چقدر با ادب گفت مرسی آبمیوه می خورم،الهیییییی.

افتادم،رایان به علیرضا گفت کارای شرکت چطور پیش می ره؟مگه شرکت هم 

دارن؟! یادم باشه به اردالن بگم... علیرضا تا شب نمیاد خونه ولی خدا کنه 

رایان بیاد.ناخودآگاه هوس آشپزی کردم.بزار امروز من آشپزی کنم اینجوری از 

ه رو بخاطر مهمونی دیشب تمیز کارای خونه هم در میرم،آخه هنوز خون

 نکردیم.امروز همه دیر بیدار شدیم.

 

 رو به فاطمه خانوم گفتم:فاطمه خانوم میشه من امروز آشپزی کنم؟

 

 فاطمه خانوم:آخه دخترم غذا پختن به عهده منه.
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 بارانا:خب امروز که علیرضا خان نمیاد.

 

 فاطمه خانوم:اما آقا رایان میاد.

 

 نیس.لطفااا بارانا:اون که مهم

 

فاطمه خانوم:چی بگم واال،باشه،پس من میرم کمک سارا بعد هم اتاقارو تمیز 

 می کنم.

 

 بارانا:مرسییی

 

لبخندی زد و رفت.خببب حاال چی درست کنم؟؟ بعد از یه ربع فکر کردن به این 

نتیجه رسیدم قورمه سبزی درست کنم.یادمه چقدر سخت یاد گرفتم،همیشه بد می 

به مدت تونستم خیلی خوب درست کنم.گوشت و سبزی رو از شد ولی بعد 

 فریزر ردآوردم تا یخش باز شه،بعد هم لوبیا رو برداشتم و مشغول آشپزی شدم.

 

 ساعت های دو بود که رایان اومد خونه .

میز و چیدم و رایان اومد نشست و ازش پذیرایی کردیم. فکر کنم از غذا خیلی 

پر خورد! واقعا ذوق کرده بودم که از دست  خوشش اومده بود چون دو بشقاب

 پختم خوشش اومده بود. فاطمه خانم هم گفت که خیلی خوشمزه شده بود..

رایان غذاش تموم شد و تشکری کرد و از میز بلند شد و به طرف طبقه باال 

 رفت.

کردم و کارهام که تموم شد کمی سرم درد میکرد برای همون  همه جار و تمیز

م تا کمی هوا بخورم. روی تاب بزرگی که کنار استخر بود نشستم و به حیاط رفت
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سعی کردم برای چند دقیقه هم شده به مغزم استراحت بدم تا شاید این سردردم 

 بهتر بشه...

 

 رایان*

بعد از اینکه غذام تموم شد به اتاقم رفتم و سوییشرت و تنم کردم، انگشتامو بین 

ا عقب برن، دوربین عکاسیم و برداشتم و بعد موهای نیمه بلند خرماییم کشیدم ت

 از پله های مارپیچ خونه که به پایین ختم میشد گذشتم و به سمت حیاط رفتم.

رشتم فتوگرافیک بود و  به عکاسی عالقه خاصی داشتم برای همون هروقت 

حوصلم سر میره یا مداد به دستم و دارم نقاشی میکنم یا با دوربین عکس 

 میگیرم.

 نمونه که پارسال برنده جایزه عکاسی پولیتزر شدم!!ناگفته 

دوربین و برداشتم و شروع به عکس گرفتن کردم. از طبیعت گرفته تا پرنده از 

 همه و همه عکس گرفتم.

 

مشغول عکس گرفتن بودم که ناخداگاه چشمم به اون خدمتکاری که تازه اومده 

با لباس های سفید  بود افتاد، به ناکجا آباد خیره شده بود و ژست خاصش

مشکیش ترکیب جالبی شده بود... چشماش توی نور آفتاب دست کمی از 

 خورشید نداشت!.. واقعا قشنگ بود.

لنز دوربین و روش تنظیم کردم و خواستم ازش عکس بگیرم که ظاهرن متوجه 

 من شد و با لبخندی بهم نگاه کرد که همین عکسش و قشنگ تر کرد.

عکسی که از گرفته بودم که با صدای کسی به خودم  محو چشماش شده بودم با

 اومدم.

 

 بارانا: وااای چه خوب شده عکسه!

 

 رایان: آره واقعا خوب شده... جذابیت خاصی تو چشماته که عکس و بهتر کرده!
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 دختره فکر کنم از حرفم خجالت کشید و لپاس قرمز شد. 

 رایان: معرفی نمیکنی؟

 

 ت و دو سالمه.بارانا: خب من مریم هستم بیس

 

 رایان: خوشبختم

 

 بارانا: همچنین

 

 دختر خوبی به نظر میرسید برای همون سعی کردم باهاش گرم بگیرم.

 رایان: خببب میخوای ازت عکس بگیرم؟!

 

 مریم که معلوم بود از حرفم خوشحال شده گفت: آرههه چرا که نه...

 

د، عکساشم که کلی از مریم عکس گرفتم و حرف زدیم واقعا دختر خاصی بو

 دیگه نگم براتون خیلی خوب شده بودن.

 بعد از یکی دو ساعت عکاسی اون رفت سرکارش و منم رفتم اتاقم.

 

 بارانا*

رفتم توی حیاط و خیر سرم نمیخواستم به چیزی فکر کنم که دیدم رایان با همون 

 تیپ هنری خاصش دوربین به دست داره ازم عکس میگیره...
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ه بود خوب شده بود. کلی ازم عکس گرفت و باهم حرف واقعا عکسی که گرفت

زدیم و صمیمی تر شدیم. نمیدونم علیرضا چجوری همچین پسری و تونسته 

 تربیت کنه!

بعد یکی دو ساعت که خسته شدیم ازش تشکر کردم بخاطر عکسا و رفتم تو 

 آشپزخونه و رایان هم رفت سمت اتاقش.

 

 ریختین رو هم کلک!سارا: اوووو میبینم که خوب با رایان 

 

بارانا: اِ نه بخدا من رفتم حیاط هوا بخورم که رایان هم گفت بیا ازت عکس 

 بگیرم همین.

 

 سارا: بعد دقیقا از کی آقا رایان تبدیل به رایان شده؟!!

 

بارانا: واااای سارا اینقدر سوال پیچم نکن خب از دهنم پرید. ولی خودمونیما 

 ق صحبتاش بودم...چقدر مهربونه یعنی من فقط غر

 

 سارا: دختر تو اینجوری بری پسفردا نه ماِه حامله ای آروم تر!

 

میکشمت سارا و به جونش افتادم تا تونستم قلقلکش دادم تا باالخره خانم معذرت 

 خواهی کرد.

 

 فاطمه خانم دید که دست پختم بد نیست گفت من شامم درست کنم.

عد از چیدن میز رایان و علیرضا باهم تصمیم گرفتم میرزا قاسمی درست کنم و ب

 اومدن نشستن پشت میز و ما ازشون پذیرایی کردیم.

 رایان چشمک شیطونی زد و منم با لبخندی جوابشو دادم...
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رایان باز هم دو بشقاب پر خورد. نههه مثل اینکه واقعا از دست پختم خوشش 

 اومده آخه همیشه فقط یک بشقاب به زور میخوره.

 له دیگه باید عروست کنیم!()وجدان: بع

 خندم گرفت آخه وجدان این چه حرفاییه که میزنی...

 

 علیرضا: پسرم امروز چیکار کردی؟ حوصلت سر نرفت ؟!

 

رایان با لهجه شکسته بسته گفت: نه صبح یک سر رفتم پیش بهداد درمورد کار 

 صحبت کردیم بعد هم مشغول عکاسی از یک بنده خدایی بودم...

 

ین چه حرفی بود زد بخدا اگه این علیرضِا خپل بفهمه من بودم زنده زنده وایییی ا

میکشتم که به پسرش نزدیک شدم! به من چه اصال خود اون بود که اول گفت 

 بیا ازت عکس بگیرم.

 واای خدا باز لپام گل انداخت از خجالت...

 رایان سعی کرد لبخندشو پنهون کنه و علیرضا که گنگ نگاهش میکرد گفت:

 پس بدون من خوش گذشته مثل اینکه.

 

 رایان: اِ نه بابا...

 

بعد هم هردو تشکری کردن و از سر میز بلند شدن و به طرف اتاق علیرضا 

 رفتن.

 

 رایان* 

 دل و زدم به دریا و سعی کردم با حرف زدن مشکلم و حل کنم.
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 رایان: بابا؟

 

 بابا که سرش توی کارش بود گفت: جان

 

 همه مدت هنوزم نمیخوای درمورد کارت حرفی بزنی؟!رایان: بعد این 

 

 بابا: ولــی..

 

سریع پریدم وسط حرفش و با عصبانیت گفتم: من جواب خواستم ازت الکی من 

و نپیچون...ببین بابا من دیگه اون بچه هشت ساله نیستم که بتونی سرش و شیره 

 بمالی، با من روراست باش.

آدم خونسرد و آرومی بودم و سعی میکردم از صورتم حرارت میزد بیرون. کال 

همه چی رو با حرف حل کنم و به منطقم رجوع کنم ولی اینکه بیست شیش سال 

 ندونی بابات چیکارست یکم مسخرست!

 

بابا: پسرم ارزش این همه عصبانیت و نداره. خوب خودت که میدونی من یک 

 شرکت قطعات کامپیتری..

 

 .رایان: آره آره منم باور کردم..

این و یک بچه پنج سالم میدونه که این همه مال و ثروت فقط از راه خالف 

 بدست میاد! 

 باالخره دیر یا زود میفهمم...

قشنگ میتونستم ترس و از چشماش بخونم. نمیدونم شاید من دارم زیاده روی 

 میکنم ولی وجدانم میگه داری راه درست و میری.
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 جلوه دادم. دیگه سعی کردم ادامه ندم و خودم آروم

 ساعت یازده شب بود و با دلخوری شب بخیری گفتم و رفتم توی اتاقم.

 

تلویزیون و روشن کردم و مشغول دیدن فیلم شدم. فیلم که تموم شد هرکاری 

 کردم خوابم نمیبرد...

 ساعت دو بود که کم کم خوابم برد.

 

 بارانا*

گوشیمو از زیر حوصلم حسابی سر رفته بود، هرکار میکردم خوابم نمیبرد. 

بالشتم برداشتم و رفتم توی مخاطبین. کال دوتا مخاطب بیشتر نداشت یکی به اسم 

مامان سیو بود که همون اردالن جذابه خودمونه یکیم خونه. دوست داشتم یک 

جوری با خانوادم تماس بگیرم و حالشون رو بپرسم ولی از عاقبت تهدیدای 

ردیابی میشه و نباید دست از پا خطا  اردالن عوضی میترسم...میگفت که گوشیم

 کنم.

 دیدم حوصلم سر رفته گفتم یکم سربه سر اردالن بزارم بخندم!

هنوز کاری نکرده خندم گرفت رفتم تو مخاطبین و بهش زنگ زدم. ساعت 

نزدیک های سه نصف شب بود و میدونستم به خاطر سردردای شدیدش شبا زود 

بیدارش کنم یکم بخندم.. طولی نکشید که میخوابه برای همون بهش زنگ زدم تا 

 برداشت گوشی رو.

 

 اردالن با عصبانیت داد زد: چته این وقت شب زنگ زدییییی؟!

 

 منم با خونسردی اومدم با ناز گفتم: دلــم برای صدات تنگ شده بود!...

 

 اردالن: زر زر نکن بگو ببینم کار مهمت چیه؟؟
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 از خواب بیدارت کنم... بارانا: هیچی حوصلم سر رفته بود گفتم

 

اومد کلییی فوحش بارم کنه که تلفن و روش قطع کردم! خودم میدونستم این 

 کارم عاقبت خوبی نداره ولی خب چیکار کنم دیگه تو مردم آزاری ِخبرم...

یعنی از خنده مرده بودم قشنگ میتونستم صدای نفس های عصبیش و از پشت 

 گوشی حس کنم...

ه اذیتش کردم..تک خنده ای کردم و طولی نکشید که احساس خوبی داشتم ک

 خواب مهمون چشمام شد.

 

صبح که از خواب پاشدم ساعت هفت بود! خودم از اینکه اینقدر زود تونستم 

 بیدار بشم تعجب کردم آخه کال خیلی خوابالویم...

 موهامو باالی سرم بستم و لباس فرمم رو پوشیدم کمی ارایش کردم ادمسمو

 تو دهنم یار جدا نشدنی من بود.انداختم 

به سمت حیاط رفتم تا یکم هوای تازه بخورم.هوا بهاری بود و نسیم خوبی می 

 ”وزید"جووون چه شاعری شدم

کش و قوسی به بدنم دادم و به آشپزخونه رفتم، به فاطمه خانم و بقیه سالم کردم 

 و صبحونه رو آماده کردم.

لی با عجله رفت. رایان که مشخصه علیرضا اومد صبحونه اش رو خورد و خی

مثل خودم خرسه تا لنگ ظهر خواب بود و بعد هم با چهره خوابالویی اومد 

 صبحونه اش رو خورد و مثل همیشه خیلی موادب تشکر کرد.

 وایییی من قربون این ادبت بشم آخه..

وااا چی دارم میگم!دارم قربون صدقه کسی میرم که فقط چند هفته اس که 

 .میشناسمش

 خونه اردالن که اجازه نداشتم برم بیرون نمیدونستم اینجام اجازه میدن یا نه...



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 73 

 

باالخره با کلی خواهش از فاطمه خانم اجازه گرفتم که با سارا بریم بیرون خرید 

کنیم. فاطمه خانمم اجازه داد ولی گفت تا قبل از ساعت یک ظهر که علیرضا 

 میاد باید خونه باشیم .

به سمت پاساژ های شمال تهران رفتیم. چشمم به یک لباس  تاکسی گرفتیم و

مجلسی آبی آسمونی خوشگلی افتاد که از پشت ویترین جذبش شده بودم به داخل 

مغازه رفتم و لباس و پرو کردم .پیراهن آبی آسمونی حریر بلند بود که روش با 

ین ه انگین های رنگ خودش کار شده بود واقعا لباس قشنگی بود از اونجایی ک

علیرضِا هر ماهی یک بار پارتی میگیره لباس و خریدم تا توی مهمونی ها یک 

 خودی نشون بده خانم خدمتکار...ههه بله دیگه ما از اون خدمتکاراشیم..

سارام یک تونیک گلبهی شیک خرید، باالخره بعد دو ساعت خرید کردن به 

 خونه برگشتیم.

 

یان شدم، ولی نیومدن. مثل اینکه غذا که حاضر شد میز و چیدم و منتظر را

رایان با چندتا از دوستاش نهار و بیرون میخوره علیرضام نمیاد. غذام که تموم 

شد از فاطمه خانم تشکر کردم واقعا غذاهاش حرف نداره ولی به پای من که 

 نمیرسه هه...

رفتم توی اتاقم و خودم روی تخت ولو کردم و خوابیدم. با صدای سارا از خواب 

 یدار شدم.ب

 

 بارانا: چته دیوونه مگه نمیبینی خوابم؟!

 

 سارا: آروووم! بزار آمپرات روشن بشه بعد داغ کن. 

شب چند تا از دوستا رایان میان خونه باید تدارکات ببینیم پاشو که کلی کار 

 داریم.

 

 بارانا: جوون خودش اینجوریه دوستاش دیگه چی هستن!!
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 ون محکمی از بازوم گرفت.سارا با حرفم خندش گرفت و نشک

 

 بارانا: آااخ دردم گرفت دیوونه

 

با سارا رفتیم آشپزخونه و وسایل شوینده رو برداشتم من عمارت و تمیز کردم و 

 سارا هم مشغول تدارکات غذا بود.

 کارام تموم شد و علیرضا اومد داخل و به اتاقش رفت.

م شدنش لیوان و گذاشت شربتی درست کردم و برای علیرضا بردم و بعد از تموم

 توی سینک ظرفشویی و با سارا منتظر رایان و دوستاش شدیم.

 

ظهر بود که زنگ آیفون به صدا دراومد،تا خواستم برم بازش  ٢١ساعت حدود 

کنم رایان تند تند از پله ها اومد پایین و گفت من باز می کنم.نگاهش 

ن مردونه ازین کردم،المصب هرروز از دیروز خوشگل تر میشه،یه پیراه

اسپرتا به رنگ زرشکی که دکمه هاشو باز گذاشته بود و زیرش یه تیشرت 

سورمه ای پوشیده بود،گردنبندی هم که مدل تسبیح بود به گردنش انداخته 

بود،شلوار جین زاپ لوله تفنگی و کفش اسپرت زرشکی،موهاشم که فر بود و 

سی به خودم اومدم.وقتی با اون عینکش خیلی خوب شده بود.با صدای احوال پر

به من رسیدن سالم کوتاهی کردن و همراه رایان که لبخندی بهم زد به پذیرایی 

رفتن.وای من فداش شم که همیشه لبخند رو لباشه.به طرف آشپزخونه رفتم که 

 سارا سینی شربت و آماده کرده بود و رو به من گفت:یاال بیا اینارو ببر.

 

 بارانا:وااا خودت ببر خب.

 

سارا:من که می دونم داری دعا می کنی بگم خودت ببر.در ضمن من نامزد 

 دارم.
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 بارانا:چیییی؟کی؟چجوری؟برای چی بهم نگفته بودی؟

 

 سارا:حاال بعدا بهت میگم بیا اینارو ببر.

 

 زیر لب دیوونه ای گفتم و سینی و برداشتم از آشپزخونه رفتم بیرون.

 

م نگاهی به دوستاش انداختم یکیشون پوست قبل از اینکه برم و بهشون تعارف کن

سفید و و موهای تقریبا بوری داشت اون یکی هم پوست برنزه و مو مشکی،از 

پشت که خوب به نظر میومدن.به طرفشون رفتم و تعارف کردم.سرمو انداخته 

بودم پایین و داشتم به اون یکی از دوستاش تعارف میکردم.سرمو بلند کردم تا 

ش که باهم چشم تو چشم شدیم.با چیزی که دیدم نفسم تو سینم از نزدیک ببینم

 حبس شد...چشم های آبیش پر از تعجب شده بود.این اینجا چیکار می کرد...

 

 رایان*

بعد از اینکه مریم شربتارو تعارف کرد با کالفگی به طرف آشپزخونه 

دقیقه که  رفت.نمیدونم چرا مهرداد هم کالفه به نظر می رسید.مهرداد بعد از چند

 تو فکر بود گفت:تو این خونه می تونیم در مورد کار ها با اطمینان حرف بزنیم؟

 

رایان:نه داداش فعال امروز در مورد اونا حرف نمی زنیم،عالوه بر اون ما کار 

 دیگه ای هم داریم که مربوط به رشتمونه.

 

 از داریم.م نیبهداد:راست میگه،باید برای دفتر یه چندتا چیزی بگیریم،به منشی ه

 

 مهرداد:من یه منشی سراغ دارم.
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 رایان:خوبه پس.

 

 با صدای سارا هر سه به طرفش برگشتیم.

 

 سارا:بفرمایید،ناهار حاضره.

 

 بارانا*

سارا، رایان اینارو برای ناهار صدا زد.مهرداد همش نگاهش به من بود،منم با 

نید ت:ببخشید می تواضطراب نگاهش می کردم.قبل از اینکه بشینه رو به من گف

 سرویس بهداشتی رو نشونم بدین.

 

 با تردید گفتم:باشه

 

 با هم به طرف دستشویی بودیم که با صداش توی جام میخکوب شدم.

 

 مهرداد:چطوری دختر عمو؟از خونه فرار کردی بیای اینجا خدمتکار شی؟

 

 اشک تو چشمام جمع شد،با صدای گرفته ای گفتم:من فرار نکردم.

 

 یعنی چی؟مهرداد:

 

تو چشماش زل زدم و گفتم:مهرداد من دزدیده شدم و منو بردن توی یه باند 

 قاچاق اسلحه،رئیس اونجا هم منو به عنوان خدمتکار اینجا فرستاده.



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 77 

 

 

ناخدآگاه متوجه چیزی شدم.مهرداد پلیس بود.اگه اردالن بفهمه حتما خانوادمو 

 میکشه.

 

بفهمونم من فرار نکردم.کاری  بارانا:مهرداد اینارو بهت گفتم چون بهت

 نکن،اونا منو تهدید کردن،خانوادمو میکشن،فکر کن منو ندیدی.

 

 بعد هم بدون اینکه مهلت حرف زدن بهش بدم رفتم...

 

سر میز علیرضا هم بهشون پیوست و باهم ناهار خوردن.بعد از اینکه ناهارو 

م تو جلد خوردن دو ساعتی نشستن حرف زدن بعدش هم رفتن منم دیگه رفت

بارانا قبلی و سعی کردم فراموش کنم که مهردادو دیدم.علیرضا هم که رفت 

بیرون و باز هم رایان تو خونه موند.توی آشپزخونه تنهایی نشسته بودم و داشتم 

فکر می کردم چی درست کنم.با صدای پا کسی سرمو بلند کردم که رایان و 

 دیدم.لبخندی زد و گفت:تو فکر بودی؟

 

 نهبارانا:

 

 رایان:میشه یه قهوه برام درست کنی.

 

 بارانا:بله حتما

 

خدایا این چرا اینقد خوبه؟!نمی دونم چرا قلبم داشت مثه گنجشک می زد.قهوه 

رو درست کردم و بهش دادم فکر کردم میره تو اتاقش اما روی یکی از صندلی 

 های میزناهار خوری نشست.رو به من گفت:نمیخوای بشینی؟
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 رفی نشستم.بدون هیچ ح

 

رایان چهره جدی به خودش گرفت و گفت: بین تو و مهرداد چیزی هست یا 

 بوده؟!

 

واای خدایا حاال چی بگم... کال ما خانواگی تابلوییم یک کاریم که نمیخوایم بکنیم 

 همه میفهمن!

برای اینکه طبیعی تر جلوه بدم تک خنده ای کردم و گفتم: معلومه که نه من 

  اصال نمیشناسمش.

 

 رایان لبخند شیطونی زد و گفت: آهان پس حتما من اشتباه متوجه شدم.

 

 بارانا: چرااا میخندی حاال؟!

 

جلوی خندشو گرفت و جوابی نداد، قهوه اش و خورد و تشکری کرد و به سمت 

 اتاقش رفت.

 واا االن برای چی باید از اینکه چیزی بین من و مهرداد نیست خوشحال باشه؟!

دم گرفت از حرفم حتما بدبخت فوضولیش گل کرده بوده دیگه، ولی نکنه؟!... خن

خوب شد این دفعه سوتی ندادم مطمئنم اونم باور کرده که من و مهرداد صنمی 

 نداریم.

واقعا باورم نمیشه آخه پسر عموی من با رایان؟!!! اصال جور در نمیاد مهرداد 

 وال بود که فقط و فقطپلیسه رایان بچه یک خالفکاره! توی ذهنم کلی عالمت س

خود مهرداد میتونست جواب بده. من و مهرداد از بچگی باهم بزرگ شدیم 

همیشه پیش هم بودیم، مهرداد دو سال از من بزرگ تر بود برای همون همیشه 
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مثل یک برادر پشتم و بود و هوام رو داشت امااا االن با وجود اینکه پلیسه چرا 

 هیچ عکس العملی نشون نداد؟!!

کنه مهرداد هم خالفکارهه؟!! مثال جاسوِس تو اداره پلیس!! نه ولی فکر نکنم ن

چون همیشه ازهمون بچگی میگفت میخوام پلیس بشم و خالفکارا و دزدا رو 

دستگیر کنم، منم همیشه مسخرش میکردم میگفتم آخه تو به این سوسولی 

 میخوای بری پلیس بشیی؟!...

به مامان بابا خبر میده، پلیسم که هست نجاتم ولییی مطمئنم مهرداد االن میره  

میده. همینجوری خودم رو با این حرفای الکی آروم میکردم و سعی میکردم 

 کمتر بهش فکر کنم.

 

شب برای شام هم بیرون نرفتم و توی اتاقم موندم و به سارا گفتم امروز کارارو 

 هرداد بودم.اون بکنه. همش فکرم مشغول بود و منتظر راه نجاتی از طرف م

ساعت دو شب بود اما هنوز که هنوزه خوابم نمیبرد.کالفه شده بودم. اگه خوابم 

 میبرد برام بهتر بود تا از این افکار دست بکشم....

پتو رو کنار زدم و از تخت پایین اومدم.  تشنم بود، مطمئن بودم این وقت شب 

خوابم که یک کسی بجز نگهبان ها بیدار نیست برای همین با همون لباس 

 میکیموز روش داشت و کفشای خرگوشیم به سمت آشپزخونه رفتم.

صدای خفه گیتار زدن یکی شنیده میشد. نزدیکتر که شدم فهمیدم صدای گیتار 

زدن رایاِن چون صدا از اتاق اون مییومد. حتما اونم بی خوابی به سرش زده 

 بود که دست به دامن موسیقی شده بود.

 بشر ماشاال از هر انگشتش هنر میباره!!  چقدر هنرمنده این 

بچه تر که بودم به گیتار زدن عالقه خاصی داشتم برای همون چند سالی کالس 

رفتم و به راحتی میتونستم بفمم که تبحر خاصی در زدن داره و مشخصه مدت 

زیادیه که میزنه. میتونست با نتهای موسیقی روحتو نوازش کنه. به این آرامش 

 حتی اگه گذرا باشه. نیاز داشتم

بدون توجه به نگهبان ها و دوربین ها سرم رو گذاشتم روی در اتاق و داشتم 

 صدای گیتار زدنشو گوش میکردم.
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مشغول گوش دادن به صدای گیتار بودم که آهنگ تموم شد تا اومدم به خودم بیام 

با  ز دادم وو برم توی اتاقم در اتاق باز شد، منم که دست و پا چلفتی تعادلم رو ا

 رایان هردو پخش زمین شدیم!

 حرکت دستاش رو روی بازوم حس می کردم. 

هام رو باز کنم. آروم ترسیدم چشمبا دستم جلوی صورتم رو گرفته بودم. می

 آروم دستم رو برداشتم؛ ولی شوکه شدم. تو بغل رایان بودم!

 کردم اون به من.من به اون نگاه می

 سرخ شد. ناخداگاه صورتم دوباره  

توی بغلش احساس امنیت میکردم نمیدونم چرا ولی نمیخواستم از بغلش بیام 

 بیرون!

بعد از چند دقیقه جفتمون به خودمون اومدیم. رایان بلند شد از روم و دستم رو 

 گرفت تا بلندم کنه.

منم که از خجالت آب شده بودم بدون هیچ حرفی دستش رو گرفتم و بلند شدم و 

ه جلوی خندش و بگیره یک دفعه یاد لباس های جذابم افتادم و دیدم سعی دار

 دیگه جدی جدی میخواستم بمیرم از خجالتتتت!...

 

بارانا: اِاا نخند دیگه حواسم به گیتار زدنت پرت شد برای همون از لباسِا تنم یادم 

 رفت.

 

 رایان گفت: خب زشته که یواشکی پشت در وایستی، میومدی تو.

 م که واقعا بامزس...و برای لباست بگ

 

 دیدم دیگه خندش قطع نمیشه با حرص گفتم: نخند دیگه رایان.

 درضمن داشتی ِلهم می کردی...
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رایان حق به جانب گفت: ببخشید که یواشکی پشت در وایستاده بودم که بعد 

 بیفتی بغلم، البته بدم نشدااا...

 

 ی بیام داخل؟!دیدم که دوباره گند زدم اومدم گفتم: نمیخوای تعارف کن

 

 رایان رفت کنار و گیتارش رو برداشت و نشستیم روی تخت.

 گیتارش و دستش گرفت و شروع به زدن کرد.

 داشت آهنگ دوست دارم)سیروان خسروی( رو میزد.

منم اومدم یکم خودشیرینی کنم و شروع به خوندن کردم و اونم باهام همراهی 

 کرد.

 

 اتفاقی بود فکر نمی کردم

 رو به رو شمکه با تو 

 یا که انقدر زود

 به این آسونی

 با یه نگاه زیرو رو شم

 نمیدونستم کسی می تونه

 به این راحتی عاشقم شه

 همه ی دنیاش روزا و شبهاش

 ساده بیاد و مال من شه

 دوست دارم

 دوست دارم
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 حتی اگه همه دنیا بگن که اشتباهه

 دوست دارم

 وقتی از دنیا بریدم

 دیدم

 ستیکی هم شبیه من ه

 خسته

 خسته

 خیلی آروم تو دلم گفتم

 ُجفتم اینه و تو شنیدی حرفام و

 همین که هستی واسه من

 بسه

 خیلی اون می خواست

 فوق العاده

 دوست دارم

 دوست دارم

 حتی اگه همه دنیا بگن که اشتباهه

 دوست دارم

 نمیدونستم کسی می تونه

 به این راحتی عاشقم شه

 همه ی دنیاش روزا و شبهاش

 یاد و مال من شهساده ب

 دوست دارم

 دوست دارم
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 حتی اگه همه دنیا اگه همه دنیا

 که اشتباهه اشتباهه

 دوست دارم

 دوست دارم...

 

 مسخ شده بودم! عالوه بر گیتار زدنش صداش هم فوق العاده بود...

 نمیدونم چرا این آهنگ و زد شاید منظوری داشته!!..

شدن آهنگ کلیی ذوق کردم و براش تا آخر آهنگ یک صدا خوندیم. بعد از تموم 

 دست زدم.

 

 رایان با مهربونی ذاتیش گفت: نمیدونستم اینقدر صدات قشنگه!

 

 با صدایی که سعی در پنهان کردن خوشحالیم داشتم گفتم: ممنون...

 منم بچه تر که بودم چند سالی کالس گیتار میرفتم.

 

 رایان: پس واجب شد یک روزم تو برای من گیتار بزنی.

 

 با یه چشمک گفتم: به روی چشم.

 خب دیگه من برم فردا کلی کار دارم درضمن ممنون بخاطر اجرای ِزندتون.

 

رایان با شیطنت گفت: خواهش میکنم فقط لطف کنین دیگه یواشکی اجرا های 

 من و گوش ندین بیاین داخل زیارتتون کنیم.
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 از حرفش خندم گرفت اما یه جورایی خجالت کشیدم... 

 یری گفتم و به سمت اتاقم رفتم.شب بخ

 فکر کردن به مهرداد تموم شد باز مغز من رسید سراغ رایان....

اون لحظه که افتادم بغلش احساس خاصی داشتم... یک حس غیرقابل توصیف، 

 حسی که تاحاال نداشتم.

 نمیدونم کی بود که کم کم خوابم برد.

 

 اردالن*

کنم تا دوربینا خونه علیرضا می از صبح که بیدار شدم دارم یه راهی پیدا

خاموش بشه،دوست دارم زودتر بارانا بیاد پیشه خودم به خصوص االن که 

پسرشم هست اصال حس خوبی ندارم.توی خونه علیرضا جاسوس دیگه ای 

ندارم تا دوربینا رو خاموش کنه باید دنبال یه راه دیگه باشم.گوشیمو برداشتم و 

 به بارانا اس ام اس دادم.

 

 ردالن:میتونی صحبت کنی؟ا

 

 دوست داشتم صداشو بشنوم دو هفتس ندیدمش و این برای من خیلی سخته...!

یاد اون شبی افتادم که از خواب بیدارم کرد چقدر عصبی شدم.شیطنتاشو دوست 

داشتم با اینکه بعضی اوقات عصبیم می کرد.جوابی از بارانا دریافت نکردم پس 

ل کار(بیرون رفتم.با صدای سهیل سرمو به طرفش بلند شدم و از اتاق کارم)مح

 برگردوندم.

 

سهیل:اردالن خان امروز محموله ها به دستمون میرسه برای معامله خودتون 

 میرید؟
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 اردالن:آره ساعت چند میارن؟

 

 شب ٢سهیل:

 

 اردالن:باشه پس دوتا ماشین برای شب آماده کن بگو بیان جای همیشگی.

 

 سهیل:بله چشم

 

 دادم و به طرف اتاق صحرا رفتم. سری تکون

 

بعد از در زدن وارد اتاقش شدم.مشغول کار با کامپیوتر بود.رو بهش 

 گفتم:تونستی بفهمی اون پلیسی که پرونده قاچاق اسلحه رو دادن دستش کیه؟

 

صحرا:آره اسمش مهرداد راد هستش،گویا با چند نفر دیگه درگیر این پروندن 

 ن.ولی نتونستم بفهمم اونا کی

 

 اردالن:باشه،به بچه ها اسمشو میگم مراقب باشن.

 

 صحرا:راستی اون سایتی که بهم گفتی تونستم واردش بشم.

 

 اردالن:خب؟

 

صحرا:مال یه عرب توی دبی هستش که به کشورهای اروپایی اسلحه قاچاق می 

 کنه قرارداد بسته.کنه.با یکی از ایرانی ها که اتریش زندگی می
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 هم میاد با یه ایرانی دیگه که تو ایرانه قرارداد میبنده. اردالن:حتما اون

 

 صحرا:آره

 

نفسمو بلند بیرون فرستادم و از اتاق رفتم بیرون.بعضی اوقات واقعا کالفه 

میشم،خسته میشم ازین کارا،کارایی که پدرم منو درگیرشون کرد و وقتی به 

ر،دوست دارم مثه ساله خالفکا ٢۱خودم اومدم دیدم توش غرق شدم،شدم یه پسر 

بقیه یه زندگی ساده داشته باشم،می خوام فقط برای چند دقیقه،چند ثانیه فراموش 

زندگیم تو بغلم جون داد،فراموش کنم یه زمانی برنامه هایی برای کنم بهترین آدم 

 آیندم داشتم،اردالن پارسا،دکتر آینده....

 

 رایان*

 ه مریم واسم شربت آورد،نگاهشتوی پذیرایی نشسته بودم و تلویزیون میدیدم ک

کردم و لبخندی زدم و تشکر کردم.یاد دیشب افتادم،وقتی افتاد توی بغلم حس 

خاصی داشتم.بعد از خوردن شربت بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم تا حاضر 

شم،امروز با مهرداد قرار داشتم.شلوار کتون سورمه ای با بلوز بافت کرم و 

کفش کرم برداشتم و پوشیدم.بعد از زدن ادکلن از پالتو بارونی سورمه ای و 

اتاقم رفتم بیرون.از پله ها میرفتم پایین که مریم داشت میومد باال.تا منو دید 

 ایستاد و نگاهم کرد،منم نگاهش می کردم.

 

 رایان:تموم شدم ها.

 

 مریم با گیجی گفت:چی؟

 

 خندیدمو و گفتم:هیچی
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 رفتم پایین که با صدای مریم ایستادم.بعد هم از بقیه پله های باقی مونده 

 

 مریم:آقا رایان

 

 رایان:بله

 

به طرفم اومد و بدون هیچ حرفی یقه پالتومو درست کرد.توی اون لحظه حس 

مردایی رو داشتم که میخوان برن سرکار و زنشون بدرقشون میکنم.از این حسم 

 خندم گرفت.مریم کارش تموم شد و گفت:خراب شده بود.

 

 نون،من دیگه برم،خداحافظرایان:مم

 

 مریم:خداحافظ

 

به طرف ماشین رفتم و سوارش شدم.پشت چراغ قرمز بودم که دختر بچه ای به 

پنجره ماشینم زد.پنجره رو کشیدم پایین که دختر بچه گفت:عمو ازین دستماال 

 میخری؟تورو خدا بخر مامانم حالش خوب نیست پول نداریم ببریمش دکتر

 

 ده عمویی؟رایان:بسته ای چن

 

 دختر بچه:هزار
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لبخندی زدم و چهارتا اسکناس پنجاه تومنی بهش دادم و برای اینکه ناراحت نشه 

 یه بسته دستمال هم ازش گرفتم

 

 دختر بچه:عمو اینا که خیلی زیاده

 

رایان:اینارو بزار تو جیبت و مراقب باش کسی ازت نگیره بعد هم برو خونه و 

 مامانتو ببر دکتر.

 

ت چیزی بگه چراغ سبز شد لبخندی زدم و ماشینو به حرکت تا خواس

دراوردم.بعد از نیم ساعت به رستورانی که با مهرداد قرار داشتم رسیدم.ماشینو 

 پارک کردم و پیاده شدم و به طرف رستوران رفتم...

 

 بارانا*

ظهر بعد از اینکه علیرضا غذا کوفت کرد به اتاق کارش رفت.امروز یه جوری 

دونم چجوری ولی خوب حسم میگفت یه جوریه.میز و که جمع کردم به بود،نمی 

 طرف اتاقم رفتم...

 

داشتم به سمت اتاقم میرفتم که صدا هایی رو از اتاق علیرضا شنیدم.نزدیک تر 

 شدم تا صدا ها رو واضح تر بشنوم.داشت با یکی تلفنی حرف میزد.

 

ونی،باید بفهمم علیرضا:اون مدارک رو امشب هرجور شده به دستم میرس

 خواد چیکار کنهمی

 

.... 
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 علیرضا:همین که گفتم

 

.... 

 

 علیرضا:اون مدارکی که پیشمه فرق داره.

 

... 

 

 علیرضا:باشه دو روز دیگه بهت مهلت میدم.

 

دیگه صدایی نشنیدم.یعنی درمورد مدارک کی حرف میزدن؟چجور 

یکردم که در باز مدارکی؟نکنه مدارک اردالن و میگفت؟همینطور داشتم فکر م

شد و قامت علیرضا نمایان شد.علیرضا با عصبانیت گفت:گوش واستاده بودی 

 عوضی؟

 

 بارانا:م م من نه بخدا میخواستم ببینم قهوه 

 

نذاشت حرفمو کامل کنم و ناگهان به سمتم یورش آورد و هلم داد.همینطور منو 

میومد.خیلی بد  میزد و داد میزد.همه خدمتکارا جمع شده بودن.از دهنم خون

 میزد.کم کم داشتم زیر مشت و لگداش جون میدادم که فرشته نجاتم رسید.

 

 رایان:بابا چیکار میکنی؟

 

 رایان به طرفمون اومد و علیرضا رو ازم جدا کرد.
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 رایان:بابا برو تو اتاقت.

 

علیرضا همینجور با چشای برزخیش بهم زل زده بود که رایان داد زد:بابا برو 

 ت.تو اتاق

 

 بعد هم رو به خدمتکارا گفت:شما هم برین،زود

 

علیرضا نگاه بدی به رایان انداخت بعد هم رفت.رایان به طرفم اومد،سرم پایین 

بود و اشک میریختم.رایان دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو آورد باال و با لحن 

 مالیمی گفت:درد داری؟میخوای بریم دکتر؟

 

 بارانا:نه ممنون من خوبم.

 

 ایان:مطمئنی؟ر

 

 بارانا:آره

 

 رایان:پس پاشو ببرمت توی اتاقت

 

بعد هم کمکم کرد تا بلند شم.چقدر این پسر مهربونه و خدا میدونست چقدر ازین 

 پسر مهربون خوشم میاد...
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رایان من رو برد اتاقم و روی تخت خوابوندم و با دستمالی که دستش بود آروم 

منم با اینکه درد خفیفی داشتم ولی فقط و  آروم خون کنار لبم و پاک میکرد و

 فقط نگاهم به رایان بود...

 

 رایان: چطوری اینجوری شد یک دفعه؟!

 

چهره معصومانه ای به خودم گرفتم و آروم گفتم: من میخواستم ببینم قهوه 

میخورن که براشون ببرم تا خواستم در و باز کنم ظاهرا آقا فکر کردن فالگوش 

 حالی که اصال چیزی نشنیدم بخدا. وایستاده بودن در

 

رایان: واقعا باورم نمیشه که تونسته همچین کاری بکنه! من بجای بابام ازت 

 معذرت میخوام.

 بعد سرش رو انداخت پایین...

 

 بارانا: نه این چه حرفیه تو چرا باید شرمنده باشی و معذرت بخوای؟!..

 

چند تقه به در خورد و فاطمه رایان لبخند کمرنگی زد و تا خواست جوابمو بده 

خانم آب پرتقالی که روی سینی بود و گذاشت کنارم و گفت: بخور دخترم یکم 

 جون بگیری بهتر بشی.

 

 بارانا: ممنون فاطمه خانم.

 

 غرق مهربونی این پسر شده بودم و دیگه هیچی برام مهم نبود...
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د تا اسم رایان هم با چهره معصومی بهم نگاه میکرد که گوشیش زنگ خور

کسی که بهش زنگ زدرو روی گوشیش دیدم باز حالم دگرگون شد! مهرداد 

 بود..

 

 رایان: سالم، خوبی داداش؟

 

..... 

 

 رایان تقریبا با داد گفت: چییییی؟!

 بعد نگاهی به من کرد!

 

یعنی مهرداد چه چیز مهمی درباره من به رایان گفته که رایان اینقدر تعجب  

 کرده؟! 

بخدا اگه درباره جاسوس بودنم و دزدیده شدنم گفته باشی من بدبخت وای مهرداد 

 میشم...

باورم نمیشد که مهرداد، پسر عموی خودم هم اینجوری بهم خنجر بزنه. فکر 

نمیکردم مهرداد هم خالفکار باشه! بله دیگه تا وقتی دوست شریفش و کلی پول 

 هست چرا باید بخاطر جون دختر عموش ریسک کنه؟! 

 این چه سرنوشتیه که من دارم؟  خدایا

 اینم از شانس منه دیگه، نمیشه بهش خورده گرفت...

 نمیدونم چرا بغضم گرفته بود...

 اه..این بغضه لعنتی دیگه چی بود که به گلوم چنگ میزد؟...

میدونستم با حرفای مهرداد قراره سرنوشتم تغییر کنه حاال چه خوب چه بد دیگه 

 فرقی نداشت.
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رم پایین با اون مرتیکه پیر روبه رو بشم و دوباره چندتا کتک نوش میترسیدم ب

جونم کنه ولی خب نمیشد که کل روز و توی اتاق سپری کنم و بشینم برای کتک 

 هایی که خوردم یا حرفای مهرداد به رایان زانوی غم بغل کنم.

با پشت دست اشک هایی که روی گونه هام ریخته بود و پاک کردم و به طرف 

 یین رفتم .پا

 

فاطمه خانم تا من و دید اومد سمتم و دستی به صورتم کشید و با لحن مهربونی 

 گفت: بهتری دخترم؟!

 

 بارانا: آره بهترم فاطمه خانم.

 

فاطمه خانم: دخترم نگران نباش االن آقا رفته بیرون و تا شب نمیاد. ما همه 

دی آقا رایان بود میدونیم نیت تو پاِک برای همون ناراحت نباش. شانس آور

وگرنه زبونم الل کاریت میشد...االنم آقا رایان قبل از اینکه بره گفت که با 

 علیرضا خان حرف میزنه تا اخراجت نکنن.

 

با حرفای فاطمه خانم جا خوردن! یعنی من اینقدر برای رایان با ارزشم که 

 نمیخواد اخراج بشم؟! 

 ه بود باید تا االن تو کفن باشم!!ولی فکر میکردم با چقولیایی که مهرداد کرد

چرا باید با وجود حرفایی که مهرداد بهش زده بازم اینقدر مهربون 

 باشههههه؟!نمیگه من قندم میفته؟.. بخدا االن قش میکنم...

 

 بارانا: اِ فاطمه خانم آقا رایان نگفت کجا میره؟
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طر چیزی فاطمه: نه عزیزم ولی عصابشون یکم به هم ریخته بود معلومه بخا

 ناراحت بودن...

 

خدایا این بدبختیا کی تموم میشه؟! خسته شدم دیگه چرا من و قاطی این بازیای 

 کثیفشون میکنن؟ 

باز خوبه اون مرتیکه بیشعور نیست که چشم تو چشم بشیم. چقدرم دستاش محکم 

بودا یعنی مردم از درد... از سنش خجالت نمیکشه اینقدر سبک بازی در 

من چه اصال میخواستی یک جای دیگه بری با تلفنت حرف بزنی که میاره؟؟ به 

منم فالگوش وای نستم..منم وقتی اون مدارک لعنتیو برداشتم تالفی میکنم آقا 

 علیرضاااا...

 

یکم سرگیجه داشتم اما برای اینکه به اتفاقات اخیر کمتر فکر کنم غذا رو خودم 

 درست کردم.

ومد ولی آثاری از خشم و عصبانیت نبود! با رایان ساعت های سه ظهر بود که ا

 همون مهربونی ذاتیش اومد سالم کرد و نشست سر میز. 

واا این چشه دیگه باید االن بزنه بُکشه من و چرا اینقدر ریلکسه؟! واقعا گیج 

 شده بودم اصال از کارهاشون هیچی سر در نمی آوردم...

رش یک فنجون قهوه میخوره غذا و خورد و میدونستم طبق عادت همیشه بعد نها

 برای همون سریع قهوه رو حاضر کردم و بعد از چند دقیقه به اتاقش بردم.

 

رایان که از کارم تعجب کرده بود و با لحن مهربونی و گفت: از کجا میدونستی 

 بعد غذام قهوه میخورم؟!

 

 بارانا: هه شما هنوز به استعداد های ذاتِی من پی نبردین رایان خـــان...

 

 رایان خندش گرفت و گفت: راستی بهتر شدی؟!دیگه درد که نداری؟؟
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 بارانا: نه خوبم ممنون

 

 قهوه رایان که تموم شد فنجون و برداشتم و به بیرون رفتم.

 فنجون و گذاشتم توی سینک ظرف شویی و رفتم توی اتاقم تا یکم استراحت کنم.

ردم. یک پیام از اردالن روی تختم ولو شدم و گوشیم رو از زیر بالشتم درآو

 داشتم. واای باز االن عصبی میشه که جوابش رو ندادم...

 

 سریع پیام و باز کردم و دیدم که نوشته: میتونی صحبت کنی؟؟

 

در و باز کردم و نگاهی به بیرون انداختم بعد از اینکه مطمئن شدم کسی پشت 

د تا بوق گوشی رو در نیست گوشی و برداشتم و به اردالن زنگ زدم. بعد از چن

 برداشت.

 

با لحن تمسخر آمیزی گفتم: سالم، بیین اردالن امروز کلی اتفاق برام افتاد و به 

 لطف تو کلی کتک نوش جونم شد...

 

اردالن که مشخص بود از حرفام شوکه شده اما با همون غرور مسخرش گفت: 

 گفتم دست از پا خطا کنی اینجوری میشه!

 

د حالم خوبه؟ االن بهترم؟ فقط به فکر خودشه پسره واای خدایا اصال نپرسی

 پرووووو...

 حق به جانب گفتم: واقعا ازتون عذر میخوام که به خاطر شما کتک خوردم..
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 اردالن که از لحنم خندش گرفته بود گفت: باشه حاال بیا بزن!..

 حاال چرا کتک خوردی؟؟ نکنه..نکنه فهمیدن؟؟؟!!

 

یل داشت با گوشیش حرف میزد منم فال گوش بارانا: نخیرممم، این عزرائ

 وایستاده بودم که بیام به تو خبر بدم اونم مچم و گرفت و بعدشم که گفتم دیگه...

داشت میگفت که مدارک حاال نمیدونم منظورش کدوم مدارک بود و گفت که باید 

 سریع براش پیدا کنه و فقط تا دو روز دیگه وقت داره ...

دارک مهمی حرف میزد که نمیخواست حرفاشون رو مطمئنم داشت درباره م

 بشنوم و با این کارم کلی کتکم زد!

 

به نظرم تو محافظ ها و نگهبان هارو بیشتر کن چون ممکنه درباره تو حرف 

 زده باشه و شاید بخواد مدارک دیگه ای رو ازت بدزده! 

ال باز اینجوری من بدبخت این وسط باید تاوان جنگ شمارو پس بدم و دنب

 مدارک باشم...

 

اردالن: هه مرتیکه پیر فکر کرده دیگه گول میخورم... من خودم به نگهبان ها 

 و بقیه رسیدگی میکنم این دفعه دیگه نباید مار تو آستینم پرورش بدم .

 مرسی بابات فال گوش وایستادنتون بارانا خانــم...

 ارک و برداری...درضمن ما هم باید هرچه سریع تر دست به کار شیم و اون مد

 

 بارانا: خودم چیکار کنم؟؟من و میکشن که!!

 

 اردالن: دیگه اون مشکل خودتههه...
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 تقریبا با داد گفتم: یعنی چییی؟!!! 

 من این وسط بدبخت بشم فقط بخاطر مدارک تو؟؟ قرارمون این نبود آقا اردالن.

 اینجا نجاتتو گفتی اگه خوب کار کنم و مدارک رو به دستت برسونم من و از 

 میدی و نمیزاری کاریم کنن.

 

اینقدر سریع و عصبی صحبت کرده بودم که تمام تنم میلرزید و میخواستم فقط 

 زمین و زمان و به هم بریزم...

خنده های اردالنم به عصبانیتم اضافه میکرد. حاال این وسط خنده کردنت چی 

 ه...میگه دیگه؟! پسره پرووو فکر کرده میتونه من و بازی بد

 

اردالن: باشههه بابا شوخی کردم تو رو هم فراری میدم چقدر حرص میخوری 

 بچت ناقص به دنیا میدا..

 

 بارانا: خیلی مسخره ای اردالن..

 

اردالن: لطف داری... اینم تالفی اون زنگ زدنِا آخر شبیت! تا تو باشی سربه 

 سر من بزاری بارانا خانم.

 

 خواستم بکشمش هم خندم گرفته بود.از کارش هم حرصم گرفته بود و می

 بارانا: خیلههه خب آقا اردالن به هم میرسیم، من که باالخره تورو میبینم.

 

 اردالن: هه خواهیم دید. 

 فقط از االن بگم داری با دم شیر بازی میکنی!!
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 بارانا: هههه تو نگران من نباش...

 

 اردالن: چشم چشم.

باش که گند نزنی برای مدارک هم خودم برو دیگه وقتم و نگیر مواظب خودتم 

 بهت خبر میدم کی بری سراغشون.

 

 تا خواستم حرفی بزنم گوشی قطع کرد!

 ایییش پسره از خود راضییییی....

 گوشی و دوباره زیر بالشت جاساز کردم و گرفتم خوابیدم.

 

بعد از ظهر بود که از خواب بیدار شدم،بعد از مرتب کردن لباسام از  ۷ساعت 

قم خارج شدم و به طرف آشپزخونه رفتم.توی آشپزخونه سارا مشغول سبزی اتا

 پاک کردن بود و فاطمه خانم هم مشغول آشپزی.

 

 بارانا:کمک الزم دارین؟

 

 فاطمه خانوم:نه دخترم تو استراحت کن تا بهتر شی.

 

 بارانا:فاطمه خانوم من خوبم از بس استراحت کردم حالم بد شد.

 

 یا بشین اینجا با من سبزی هارو پاک کن.سارا:خب اگه خوبی ب

 

 بارانا:باشه
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 سارا:مریم خودتی؟چه حرف گوش کن شدی!

 

 بارانا:بودم

 

دیگه هیچی نگفت و هردو مشغول شدیم.بعد از اینکه کار سبزی ها تموم شد 

دستامو شستم و به باال رفتم.قبل از اینکه وارد اتاقم بشم چشمم به اتاق رایان 

به طرف اتاقش رفتم.در زدم ولی کسی جواب نداد،دوست داشتم  افتاد.بی اختیار

برم تو اتاقش یکم فضولی کنم،می دونم کار خوبی نبود ولی خب می خواستم با 

تری اتاقشو ببینم.درو باز کردم،وقتی مطمئن شدم کسی نیست درو دقت بیش

 پشت سرم بستم.چشمم به میز تحریرش افتاد.کلی برگه روش بود.به سمت میزش

رفتم و به برگه ها نگاهی انداختم،چندتا برگه نقاشی با چندتا برگه که روش به 

 فرانسوی چیزی نوشته شده بود.

 

برگه های نقاشی و برداشتم و نگاهشون کردم.عکس چندتا چهره بود.همینطور 

به نقاشی ها نگاه می کردم که با نقاشی ای که دیدیم دهنم باز موند...عکس من 

که اونروز ازم گرفته بود رو کشیده بود.قلبم داشت تند تند بود،همون عکسی 

میزد،لبخند ثانیه ای از روی لبام نمی رفت،خدایا این پسر معرکس،با خودم گفتم 

شاید یه حسی نسبت بهم داره اما با نقاشی بعدی که دیدم حدسم اشتباه بود،فاطمه 

تم و از اتاقش رفتم خانوم سارا رو کشیده بود.با ناراحتی شونده ای باال انداخ

بود،وقت شامه.رفتم آشپزخونه تا همراه سارا  ٠بیرون.به ساعت نگاهی انداختم،

میزو آماده کنیم.بعد از آماده کردن میز رایان وارد خونه شد و بدون اینکه 

لباساشو عوض کنه نشست سر میز.علیرضا خان امشب تشریف 

 نمیاوردن،بهتررر.

 

 ردی.دیگه وقتشه شوهرت بدیم.رایان:به به فاطمه خانوم چه ک

 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 111 

 

ای خدا!این رایان که پسر آرومی بود این حرفا چیه؟فکر کن فاطمه خانوم لباس 

عروس بپوشه.فاطمه خانم که سرخ شده بود استغفراللهی زیر لب گفت و من و 

 سارا هم ریز ریز میخندیدیم رایان هم بیخیال غذا می خورد.

 

و رفت باال تو اتاقش.سفره رو جمع  بعد از اینکه غذاشو خورد و تشکر کرد

کردم،ماشین ظرف شویی یه هفتس خراب شده و امروز نوبت منه ظرف 

بشورم.این علیرضا با این همه پولش یه ماشین ظرف شویی  نمی خره،البته فکر 

نکنم اصال بدونه،تو یه فرصت مناسب باید به رایان بگم.پس از اینکه ظرفا تموم 

کردم و رفتم باال.روی تخت دراز کشیده بودم و با  شد دستمو با دستمال خشک

 ناخنام بازی می کردم که کسی به اتاق در زد.

 

 بارانا:سارا حوصلتو ندارم اجازه نیست بیای تو در نزن.

 

 دوباره در زد.

 

 بارانا:اه سارا برو دیگه.

 

باز هم در زد.اینبار دیگه اعصابم خورد شد و بلند شدم و درو باز کردم و 

 :سارا گمشو گفتم

 

 حرفمو کامل نکرده بودم که رایان رو مقابل در دیدم.

 

 به تته پته افتاده بودم...

 رایان که داشت ریز ریز میخندید گفت: صاحبخونه؟...مهمون نمیخوای؟!

 بعد دوباره با لحن شیطونی ادامه داد: کجایی دختر؟!...ببین عشقتتت اومده!!
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ند لحظه با حالتی که انگار هیچی نشده یک لحظه مونده بودم چی بگم. بعد چ

 گفتم: به به آقا رایان بفرمایید داخل...

 و رفتم کنار تا رایان بیاد تو.

 

 رایان: راستش اومدم این عکسارو بهت بدم.

 

 نگاهی به عکسا انداختم،عکسایی بود که اونروز ازم گرفته بود.

 

 بارانا:ممنون

 

 رایان:خواهش می کنم،من دیگه برم.

 

تکون دادم،برگشت که بره اما هنوز چند قدم برنداشته بود که دوباره سری 

 برگشت و گفت:میگم چیزه،نظرت چیه فردا باهم بریم یه دوری بزنیم؟

 

 چییییی؟این چی گفت؟وای خدا من که از خدامه.

 

 بارانا:اما علیرضا خان

 

 رایان:اون با من،حاال میای؟

 

 لبخندی زدم و گفتم:آره
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 شب بخیررایان:اُکی،پس 

 

 بارانا:شب خوش

درو بستم و به سمت کمد رفتم.لباس خوابامو پوشیدم و به دستشویی رفتم.بعد از 

اینکه مسواک زدم اومدم بیرون و روی تخت دراز کشیدم.به فردا فکر کردم،چی 

بپوشم؟اینجا که لباس زیاد ندارم.بیخیال یه چیزی می پوشم دیگه مهم اینه با 

 بودم که چشمام گرم شد.رایانم.توی همین فکرا 

 

صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم.به دستشویی رفتم و بعد از 

انجام کار های مربوطه اومدم بیرون.لباس فرمام رو پوشیدم و از اتاق رفتم 

بیرون.وقتی رسیدم توی آشپزخونه صبح بخیر بلندی گفتم که سارا و فاطمه خانم 

ز صبحونه رو آماده کردیم و خودمون اومدیم تو هم جوابمو دادن. همراه سارا می

 آشپزخونه تا صبحونه بخوریم.رو به سارا کردم و با صدای آرومی گفتم:سارا

 

 سارا:هوم

 

 بارانا:دیشب رایان گفت فردا باهم بریم بیرون.

 

 سارا:چییی؟ایول بابا چه زود مخشو زدی.

 

 انجام بده.بارانا:گمشو مخ زدن کجا بود،گفتم امروز کارای منو تو 

 

 سارا:امر دیگه ای؟

 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 113 

 

بارانا:فعال امری نیست،تا بعد ببینم چی میشه،در ضمن یادت باشه ماجرا 

 نامزدتو بهم نگفتی.

 

 سارا:باشه حاال بعدا بهت می گم.

 

بعد از اینکه خودمون صبحونه خوردیم.پارچ آبمیوه رو از یخچال برداشتم سارا 

 گذاشتیم. هم چایی رو آماده کرد و رفتیم روی میز

 

علیرضا و رایان وارد سالن شدن.رایان صبح بخیری گفت ولی علیرضا بی ادب 

بدون هیچ حرفی نشست.داشتن صبحونه میخوردن که رایان روبه علیرضا 

 گفت:بابا امروز میخوام برم یه سری چیزا بخرم مریم هم با خودم میبرم.

 

 علیرضا:یعنی چی؟این دختره رو برای چی میبری؟

 

میخوام برم برای اتاقم چیزی بخرم،دیروز فاطمه خانوم گفت مواد رایان:

خوراکی هم تموم شده،مریم هم میبرم تا وسایل الزم و خوراکی های الزم و 

 بخریم.

 

 علیرضا:باشه

 

 رایان نگاهی بهم انداخت و چشمکی زد.خندم گرفت،اینم فیلمیه برای خودش.

ان هم رو به من گفت:تا دو صبحونشون که تموم شد علیرضا رفت بیرون و رای

 ساعت دیگه حاضر و آماده دم در باش.

 

 بارانا:باشه
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 بعد از اینکه میزو جمع کردیم و به طرف اتاقم رفتم تا حاضر شم.

 

قبل از اینکه حاضر شم به حموم رفتم تا یه دوشی بگیرم.حمومم حدود نیم ساعت 

بازش کردم.اه هیچی  اومدم بیرون به سمت کمد رفتم وطول کشید.وقتی از حموم

ندارم،فقط یه پالتو و یه مانتو بافت و یه مانتو با دوتا شلوار لی و یه شلوار 

تا شال و دو جفت هم کفش داشتم.شلوار لی تیره ای با بلوز بافت  ۵مشکی و 

مشکی و برداشتم و پوشیدم.به طرف میز آیینه رفتم و کمی آرایش کردم)ریمل و 

هم ال سشوار خشک کردم و دم اسبی  رز کم حال صورتی(،موهام رو

بستم.دوباره به سمت کمد رفتم و پالتو مشکی با شال بافت سورمه ای براشتم و 

پوشیدم.بعد هم نیم بوت های مشکی و پام کردم و ادکلن زدم و بعد کیفمو برداشتم 

و رفتم بیرون.با سارا و فاطمه خانوم خداحافظی کردم و رفتم توی حیاط منتظر 

دقیقه بعد رایان اومد.توس دلم سوتی براش زدم.چه جیگری  ۵ن.آقا رایا

 شده.شلوار کتون سبز)نه ازین بد رنگا(با کاپشن سورمه ای و کفش سورمه ای.

 

 با صداش به خودم اومدم.

 

 رایان:آماده ای؟

 

 بارانا:آره،بریم

 

 سوار ماشینش شدیم و حرکت کرد.

 

 رایان:خب،کجا بریم؟
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 شما دوست دارین.بارانا:نمی دونم هر جا 

 

 رایان:مگه من چند نفرم که می گی شما؟با من راحت باش،بگو تو

 

 بارانا:باشه

 

 رایان:من زیاد جایی رو نمی شناسم،اگه جایه خوبی سراغ داری بگو.

 

 بارانا:بریم بام،تو هوای سرد میچسبه.

 

 رایان:باشه

 

 ٢٣ی بگیره.نیم ساعت بعد رسیدیم بام.از ماشین پیاده شدیم،رایان رفت چیز

 دقیقه بعد با دوتا بستنی اومد و یکی شو داد به من.

 

 بارانا:ممنون

 

یاد روزی افتادم که اردالن بستنی گرفت،چقدر خندیدیم.با صدای رایان به 

 طرفش برگشتم.

 

 رایان:دانشگاه رفتی؟

 

 تر نخوندم.تا اومدم بگم آره یادم اومد مثال من تا دیپلم بیش



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 116 

 

 

 .تر بخونمی دلم میخواست اما تا دیپلم نتونستم بیشبارانا:نه،راستش خیل

 

 رایان:آها

 

 بارانا: خب از خودت بگو اونجا احساس تنهایی نمیکردی؟

 

 رایان:فرانسه؟

 

 بارانا: آره دیگه

 

رایان: خب راستش نه چون از بچگی اونجا بودم دیگه تموم دوستام خارجی 

 بودن، دوستام خانوادم بودن یک جورایی دیگه.

ستاره خانم هم بابام فرستاده بود که به عنوان مادرم بود و همیشه برام  بعد

مادری میکرد و پیشم بود...ولی خیلی زن احساساتی بود،بعضی اوقات به جای 

 اینکه اون منو آروم کنه من آرومش میکردم.

 خالصه از ایران بهتر بود، اینجا خیلی سخته برام!

 

 ی میکنه...وااا همچین میشه انگار داره کارگر

 

 بارانا: یعنی نمیمونی ایران؟!!

 

 رایان با حالت جدی و خیلی با قیض گفت: نه تا وقتی کارم تموم نشه میمونم!
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 کدوم کارش؟؟واای خدا چقدر رمزی حرف میزنه...

من که هیچی سر در نیاوردم از کارش. نکنه باز این میخواد جای باباش و 

 بگیرهههه؟!! نههه....

 

اشتم بدونم منظورش از این حرف چی بود...ولی می ترسیدم با خیلی دوست د

پرسیدنه این سوال فکر کنه که دختره فضولی هستم.پس بی خیالش شدم و پیشه 

 خودم گفتم:ولش کن...

 خودم اینقدر بدبختی دارم بعد نشستم به کارهای آقا فکر میکنم!

 

 رایان چشمکی بهم زد و گفت: سوار شو بریم یک جای خوب.

 

 ارانا: کجااا؟!ب

 

 رایان: نترس نمیخورمت میخوام ببرمت رستوران. 

 

 بارانا: نترسیدممم

 

 رایان: هه از حرکاتت میشه فهمید خانم...

 بعد آروم زمزمه کرد:رنگه رخساره خبر میدهد از سره درون...

 

 بارانا: ایییششش

 

ز ( ننشستیم توی ماشین و رایان ضبط و روشن کرد و آهنگ هرچیم بشه) وانتو

 رو گذاشت.
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 تا وقتی اینجایی

 مهم نیست چی میشه

 تا هستی بیداریم

 صبحش نیست هیشکی حیف

 پس برقص

 دیوونه بازی درار برام

 مست مست

 من که هستم هرکی هم بره

 حواسم باشی هر جا اونجاست

 چشامون بسته لبامون باز رو هم میشن هی

 با توئه دیوونه کی زیِر بارون چتر میبره

 وهاتبرقص با م

 عکسامون قاب

 بکنه روش خاک

 خودتم حالمو داغون کردی

 خودتم همونی که باهاش آروم تر میشم

 نمیخوابم نگی شب بخیر تو

 کوچه دلگیر از این پنجره صبح

 نبینم بشکونه کسی هم دلتو من که هستم

 هرچی هم بشه خب هر کی هم بره تو مال منی بِیب

 نگو تا کی بگو واسه همیشه

 هی
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 پس برقص

 یوونه بازی درار برامد

 مست مست

 برقص برقص

 برقص برقص

 تو بخند تو بزن بریز همه چی رو به هم

 من که هستم هرچیم بشه

 تو ببند چشماتو شب بخیر

 شب بخیر

 متن آهنگ هرچیم بشه وانتونز

 منو توییم هرچیم بشه

 ما با همیم هرچیم بشه

 مال منی هر چی هم بشه

 زمین حتی اون آسمون از اون باال بیاد

 مال منی هرچیم بشه

 منو توییم هر چی هم بشه

 ما با همیم هر چی هم بشه

 حتی اون آسمون از اون باال بیاد زمین

 پس ما یه جای دور

 خرابه حالمون

 به همه گیر بده بشکون همه چیو فدای یه تاِر موت

 این شمعا که با یه فوت

 خاموشن من با یه آرزو
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 میدونم که این حرفای خام پوچ

 چ تاثیری نذاره ساده روتهی

 دشمنا زیاد نزار ب*انمون

 بیوفت یاد اون شب های نابمون

 میخوری مست به در دیوار

 مست به در دیوار

 گفتم منو یادت نره بخور هرچقدر میخوای

 خونه من اگه دوره خونه تو میریم

 خونه تو نشه هتل پولشو میدیم

 با همه سردی با هیشکی گرم نمیگیری

 اشک نمیریزی نه منطقی میبینی

 نمیدونیم یه روز همه میمیریم

 تهش َپ این زندگیو سخت نمیگیریم نه

 بیا نزدیکتر بهم شو

 دورت هرکی هه ولش کن

 هیچ جا ندیدم مث تو

 مهم نی هرچیم بشه

 هرچیم بشه

 چشمامو میبندم

 انگار روی ابرام

 چقد خوبه پرواز

 موهاتو شونه کرد باد

 چقد خوبه دستات
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 ارمچقد دوست من د

 اگه دیدی توی خونه دعواست

 نه نشین یه گوشه تنها

 بزنیم توی کوچه فریاد

 پس..

 تو برقص دیوونه بازی درار برام

 مسِت مست

 من که هستم هرکیم بره

 تو بخند

 تو بزن

 بریز همه چیو به هم

 من که هستم هرچیم بشه

 تو ببند چشماتو شب بخیر

 شب بخیر...

 

 م.با تموم شدن آهنگ به مقصد رسیدی

رستوراِن خیلی لوکس و مدرنی توی یکی از خیابون های شمال شهر تهران 

بود. رایان از ماشین پیاده شد و اومد در ماشین و برام باز کرد و دستم رو 

 گرفت تا پیاده شم!

 اصال حواسم نبود دارم با چشمام درسته قورتش میدم... 

خودش  چهرش با اون عینک آفتابی که زده بود آدم و بیشتر جذب

میکرد...موهای فر خرماییش با نسیمی که میومد تو هوا تکون میخورد و عطر 

 مردونه تلخش آدم و وسوسه میکرد!...
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 رایان: یک آب هم روش بخور بشوره ببره!

 

 بارانا: چی؟!

 

 رایان پوزخندی زد و گفت:هیچی. 

 نمیخوای بلندشی بریم داخل؟

 

ه طرفم گرفته بود و منتظر بود که یک دفعه چشمم دوباره به دستاش خورد که ب

 بگیرمشون و پیاده شم... 

 آخه کی گفته اینقدر جذاب باشی که حواسم بهت پرت بشههههه؟؟؟؟!

 ایییششش... 

دستای گرم مردونش رو گرفتم و از ماشین پیاده شدم و به طرف رستوران 

 رفتیم، روی یکی از صندلی های میز ها نشستیم.

دخترا رو روی رایان حس کنم! ولی رایان مغرور تر از به خوبی میتونستم نگاه 

اون چیزی بود که بخوان بهش بچسبن و باهاش صمیمی بشن... بدون توجه به 

همه نگاه ها سفارشش رو داد و بعد هم من سفارشم رو دادم، بعد از چند دقیقه 

 ای غذا رو برامون آوردن.

 

ادت همیشم غذای رایان استیک گوشت سفارش داده بود و من هم طبق ع

 دریایی، ماهی و میگو سفارش دادم. 

 غذا رو که آوردن هردو شروع به خوردن کردیم. 

گاهی متوجه نگاه های گاه و بی گاه رایان روی خودم میشدم ولی به روی خودم 

 نمیوردم، که باالخره شروع به حرف زدن کرد...

 

 رایان: شب کجا بریم؟
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 ن و میکشن بیشتر از این بیرون نمونیم دیگه.بارانا: واای بخدا علیرضا خان م

  

 رایان مظلومانه به حرفش ادامه داد: یعنی دلت میاد من تنها برم؟!

 

بارانا: حاال خودت و مظلوم نکنی هم راضی میشدم الزم به این کارا نیست آقا 

 رایان...

 

 ..رایان تک خنده ای کرد و گفت: ایووول همیشه این مظلوم بازیام جواب میده.

راستی ما مثال یکم خرید داشتیما! پس میریم پاساژی چیزی که دست خالی 

 برنگردیم خونه.

 

 بارانا: باشهه.

 

 اول من غذام تموم شد و بعد رایان. 

 رایان رفت حساب کرد و بعد هم باهم از رستوران خارج شدیم.

 نگهبان ماشین رو برامون آورد و بعد با رایان سوار ماشین شدیم.

 

به آهنگ فرانسویی که رایان گذاشته بود گوش میدادم.حاال هیچی هم از داشتم 

 آهنگ نمیفهمیدما ولی ملودیش قشنگ بود...

یکمی توی شهر دور زدیم و ساعت های شیش بود که رایان ماشین و جلوی یک 

پاساژ خیلی شیک نگه داشت و پیاده شدیم بعد هم نگهبان ماشین و برد توی 

 پارکینگ.

 یرفت و منم آروم پشتش حرکت میکردم.رایان جلو م
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چشمم به یک مانتو بافت سفید خوشگل از پشت ویترین یکی از مغازه ها افتاد 

 که داشت بهم چشمک میزد... 

رایان که انگار متوجه نگاهم شده بود رو به من کرد و گفت: بریم تو هر کدومو 

 انتخاب کردی رو برمیداریم.

ر تا دورش پر بود از مانتو های زیبا و با قبول کردم.رفتیم توی مغازه، دو

 طرحای زیباتر و صدالبته قیمتای خوشگلتر...

 همون مانتو سفیده پشت ویترین و به مغازه دار گفتم برام بیاره تا پُروش کنم.

از حالتش خیلی خوشم اومد،جلو باز بود و یه طرفش جای سینش طرحی به 

 شکل پروانه سرخابی داشت.

دیدم واقعا بهم میاد و خیلی جیگر شده بودم...از توی آینه یک وقتی پروش کردم 

بوس برای خودم فرستادم و با خنده جلوی آینه هعی ژست این مدل هارو 

 میگرفتم...

از اتاق پرو اومدم بیرون که دیدم رایان یه روسری سرخابی سفید ازین مدل 

 د.جدیدا که طرحش خیلی قشنگ بود  با یه شلوار جین زاپ دستش بو

 

 رایان:بیا اینو سرت کن به مانتوت میاد،شلوار رو هم بپوش.

 

 بارانا:باشه

 

 رایان:من بیرون منتظرم

 

 بعد در رو بست. 

 

 بعد از پوشیدن شلوار مانتو رو هم دوباره تنم کردم و روسری رو هم پوشیدم.

 کارم تموم شد و از اتاق اومدم بیرون.ولی رایان تو مغازه نبود. 
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که مسئول فروش بود گفتم:این مانتو بافت و شلوار و روسری  رو به خانمی

 چقدر میشه؟

 

خانومه با لبخند گفت:اون آقایی که همراهتون بودن پول همشون رو حساب 

 کردند!

 

 بعد همشونو تو پاکت کرد و داد دستم...

 منم همونطور هاج و واج مونده بودم...

 نبودم... از این کارش هیچ خوشم نیومد، من که صدقه بگیر

از مغازه اومدم بیرون که دیدم رایان کمی اونطرف تر وایستاده و داره با تلفنش 

حرف میزنه. منتظر شدم تا تلفنش تموم بشه. تلفنش که تموم شد برگشت دید که 

 من منتظرش وایستادم به طرفم اومد .

 

 هبا عصبانیت گفتم: من خودم به اندازه ی کافی پول داشتم و می تونستم واس

خودم خرید کنم، چرا شما پول لباسا رو دادید؟ اینکارتون میشه گفت یه جور 

 توهین به من بود...

 

لبخند زد و با شیطنت گفت:میدونم پول داری ولی مگه به تو یاد ندادن که وقتی 

یه خانم با شخصیت با یه اقای باشخصیت تر از خودش میاد بیرون حق نداره 

 دست تو کیفش کنه و پول بده؟

خیره سرم منم مردم دیگه غیرتم بر نمی داره زن که باهامه دست تو کیفش 

 بکنه...
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بعد از زدن این حرف افتاد جلو و منم سرجام وایساده بودم وهمونطور داشتم 

 نگاهش می کردم.

 بابا باغیرت...

 

رایان مقابل یه مغازه مردانه ایستاد و بعد از نگاهی به ویترین وارد مغازه 

 همراهش وارد شدم.شد،من هم 

 

رایان:خب مریم خانوم یک دیراهن مردونه واسه منم انتخاب کن ببینم سلیقت 

 چجوریه.

 

 خندیدم و گفتم:باشه

 

چشمم به یه بلوز مردونه چهارخونه به رنگ سورمه ای قرمز افتاد به طرفش 

 رفتم و رو به رایان گفتم: این چطوره؟

 

 رایان:عالیه

 

 نه خریدش و با هم از مغازه رفتیم بیرون.بعد هم بدون اینکه پروش ک

 

رایان رو کرد به من با حالت بامزه ای گفت:میگم فکر کنم قرار بود برای خونه 

 هم به چندتا چیز بخریما

 

 خندیدم و گفتم:آره مثال
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 رایان:پس بدو بریم پایین

 

سری تکون دادم و باهم به طرف پایین رفتیم.رایان جلو تر شروع به حرکت 

منم که هنوز یکم از رایان دلخور بودم روم و اونطرف کردم و داشتم به کرد، 

 اطرافم نگاه میکردم.

همینطور داشتم به راهم ادامه میدادم که به یکی برخورد کردم.شونم خیلی درد 

گرفت،سرمو بلند کردم که ببینم کیه اما با کسی که دیدم چشمام از تعجب یا بهتره 

 بگم از ترس گرد شد...!

 کرد؟!!!اینجا چیکار می این

 این دختره کی بود کنارش؟!!

 اونم با دیدنم چشماش گرد شد و همون لبخند شیطونش و تحویلم داد...

 اوه اوه بدبخت شدم رفت!..

 

 رایان*

به سمت مریم برگشتم که دیدم با یکی برخورد کرده و پالستیکش از دستش 

و هردو خم شده بودن.وقتی  افتاده.سر مریم دقیقا روبه روی سر اون یارو بود

اون مرده بلند شد ابروهام از تعجب باال رفت.اردالن بود،اون هم که با تعجب به 

تر تعجب کرد.توی چهرش حالتی از خشم و کرد با دیدن من بیشمریم نگاه می

تعجب بود. مریم هم بلند شد و لباساشو تکونی داد.به طرف اردالن رفتم با 

 الن خان،چطوری؟پوزخند گفتم:به به ارد

 

اون هم پوزخندی زد و گفت:به خوبی حال شما...بعد نگاهی به مریم انداخت و 

 با حالتی عصبانی گفت:فکر نمی کردم با خدمتکاراتون میاین دور دور

 

 رایان:منم فکر نمی کردم اینقدر دقیق آمار خدمتکارامونو داشته باشی!...
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تر  اونجا نبودن به عنوان ون بیشتکونی خورد و گفت:به هر حال دوتا دختر جو

 خدمتکار که در حال پذیرایی بودن.

 

 رایان:قبال چشم چرون نبودیا!!

 

 اردالن:االن هم نیستم،این بخاطر جلب توجه زیاد خدمتکاراتونه...

 

 به مریم نگاهی انداختم که به اردالن با چشایی گرد نگاه می کرد.

 

 کلی کار داریمرو به اردالن گفتم:خب ما دیگه بریم که 

 

 اردالن:اتفاقا منم کارام مونده،خداحافظ 

 

 رایان:خداحافظ

 

بعد هم اردالن نگاهی به مریم انداخت و بعد از زدن پوزخندی رفت.مریم هم 

کرد که بعد از اینکه من حرکت کردم اونم پشت داشت رفتن اردالن رو نگاه می

 سرم مثه بچه ها اومد.

و بعد هم به طرف ماشین رفتیم.توی ماشین که  خرید خونه یه ساعتی طول کشید

 نشستیم مریم گفت:رایان؟

 چرا اینقدر تو و اردالن باهم پدر کشتگی دارین؟! 
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رایان با حالت مسخرگی گفت: نههه فقط رقیب بابامه من هم زیاد نمیشناسمش تو 

 اینجوری فکر کردی... 

 

 بارانا* 

کردم چرا اینجوری با اردالن رایان خیلی پسر سربه زیر و آرومی بود تعجب 

برخورد کرد!! انگار یک خصومت خاصی بینشون بود...وال اونجوری که من 

 دیدم اگه من نبودم مطمعنم سایه همو با تیر میزدن!...

 

 رایان:راستی تو از زندگیت هیچی نگفتیا

 

به دنیا اومدم،رشتم ریاضی بود،دوست  ٢٢۷۵بهمن  ٢۱بارانا: خب راستش من 

م معماری اما خب نشد،یه خانواده سه نفره بودیم،خیلی خوشبخت بودیم داشتم بر

 اما طی یه حادثه ای از خانوادم دور شدم و سرنوشتم این شد.

 

 رایان:منم زمستونی ام

 

 بارانا:جدی؟کدوم ماه؟

 

 دی ١٢رایان:

 

 بارانا: بلههه...

 

نه ت به خوتا آخر مسیر دیگه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد، بعد از نیم ساع

 رسیدیم.
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وارد عمارت که شدیم فاطمه خانم بسته ها رو از دستم گرفت و سارام که 

 شیطون نگاهم میکرد معلوم نبود باز چیا پیش خودش فکر کرده...

 یک دفعه چشمم به علیرضا افتاد که داشت با چشماش درسته قورتم میداد!!

 م میکنه...وااا چشه این؟ پسرشو که ندزدیم اینقدر با قیض نگاه

 به درک اصال بزار اینقدر نگاه کنا تا چشماش از کاسه در بیااااد.

 

رایان که متوجه نگاه بد علیرضا رو من شد رو به علیرضا گفت: علیک سالممم 

 بابا جان...

 خدایی نکرده چیزی شده؟؟!

 

علیرضا با همون چهره عصبیش گفت: دیگه چی میخواستی بشه؟! تا این وقت 

 این بیرون چکار میکردی؟شب اونم با 

 

 رایان: اوال این اسم داره...

 دوما نمیبینی خریدارو رفتیم کردیم دیگه این کارا چیه بچه که نیستم خیر سرم...

 

علیرضا قهوه اش رو سر کشید و بی توجه به حرف های رایان به طبقه باال 

 رفت.

 

 واااای االن رایان ازم دفاع کرد یا دارم توهم میزنم؟!!

 اینقدر مهربونی تو آخه؟؟... چرا
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رایان لبخندی بهم زد و بعد به سمت اتاقش رفت. منم پاکت لباسایی که رایان 

برام گرفته بود و برداشتم و به اتاقم رفتم. مانتو سفیده و شال و شلوار رو یک 

 بار دیگه تنم کردم و جلوی آینه ژست گرفتم...

. در و برام باز میکنه، برام چیزی داشتم با خودم به کارهای رایان فکر میکردم

میخره، ازم دفاع میکنه، باهام مهربونه درحالی که با بقیه اصال اینجوری نیست 

یعنی درکل موادب هستا ولی درعین حال ظاهرشو حفظ میکنه و به هرکسی رو 

 نمیده...

واقعا نمیدونم منظورش از این کارا چیه یعنی یک حدسایی میزنم ولی واقعا 

 میتونم دلیل کارای اخیرش و بفهمم! مسخرس ن

از وقتی مهرداد هم بهش زنگ زده و درباره من یک چیزایی بهش گفته باهام 

 گرم تر میگیره!! 

 اوووف چی دارم میگم تو این گیر و بیر رایان از سرمم زیادیه واال...

یک دفعه با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم. واای اردالن بود...دودل بودم 

ردارم ولی خب مجبور بودم بردارم وگرنه باز باید چرت و پرتاش و تحمل که ب

 کنم...

 بعد از یکم طول دادن نفس عمیقی کشیدم و به تلفن جواب دادم.

 

 بارانا: بله؟

 

اردالن که مشخص بود عصبیه گفت: مررررگ...حتما باید مچت و بگیرم؟! من 

م با آقا رایان ریخته روهم فرستادمت اونجا تا مدارک و برام جور کنی نگو خان

 و باهم میرن دور دور!!...

 

بارانا: وقتی هیچی نمیدونی الکی حرف نزن. بریی خونه خرید داشتیم رایان 

 گفت که منم باهاش برم همین.
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اردالن: اون خونه خدمتکار نداره که آقا رایان شاخ شمشاد علیرضا میره 

شیره بمالی خودم دیدم باال که خریدارو انجام میده؟! بعدم الزم نیست سر من 

 بودین چقدر خوش و بش میکردین...

 

 بارانا: آررره میدونی باهاش ریختم روهم اصال به توچه هااا؟

من مطمعنم رایان باالخره یک چیزایی از کار باباش میدونه کم و بیش میتونه به 

دردمون بخوره برای همون دارم سعی میکنم بهش نزدیک بشم تا ازش آمار 

 گیرم.ب

 

اردالن: الزم نکرده...بعدم من که بهت گفتم اون جوجه هیچی از کار باباش 

 نمیدونه داری بیراهه میری...

 دیگم واسه من بلبل زبونی نکن کارت و انجام بده به اونم نچسب.

 

 تا خواستم بتوپم بهش باز طبق عادت همیشش گوشی رو روم قطع کرد.

 

 ستاده اینجا نگفته که با پسر مردم راه نرم...اصال به اون چه آخه؟! اون من و فر

 مثال این بابا ها هعی گوشزد میکنه! 

 حاال این وسط اینم شده مصیبت...

با حالت آشفته ای لباسای تنم و درآوردم و هرکدوم رو مرتب گذاشتم توی رگال 

 مخصوص.

 حوصله نداشتم برم پایین از طرفی هم خیلی خسته شده بودم از صبح با رایان

 بیرون بودیم.

گوشی و دوباره گذاشتم جای همیشگی و روی تخت دراز کشیدم و به روبه روم  

 خیره شده بودم نفهمیدم کی خوابم برد.

 صبح با نور آفتابی که اتاق و روشن کرده بود از خواب بیدار شدم. 
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 از پایین سروصدا می اومد و معلوم بود که شلوغه. 

هداشتی که توی اتاق بود رفتم، کمی آب به ازجام بلند شدم و بطرف سرویس ب

دست و صورتم زدم و خودمو تو آیینه دیدم صورتی سفید با لبای قلوه ای و 

 موهای خرمایی و چشای تیله ای داشتم، میشد گفت دختر قشنگی هستم...

 پوووف منم االن وقت گیراوردم خودمو آنالیز میکنم...

 رون.دست وصورتمو خشک کردم و از اتاق زدم بی

 

به آشپزخونه رفتم و بعد از سالم کردن روبه سارا گفتم: چخبره اول صبحی؟ 

 باز چرا به خودتون افتادین؟؟خبریه؟...

 

سارا: واای نپرس باز علیرضا خان میخواد فردا مهمونی بگیره برای همون 

 داریم کار میکنیم.

 

 بارانا: وااا مگه نذر داره هر ماه مهمونی میده؟!

 

ه ای کرد و گفت: نه بابا ولی خب اینا مدلشونه که ماهی یک بار سارا تک خند

 یک مهمونی میگیرن دیگه.

 

اوووف برو بابا چه حوصله ای داره اینم...البته خودش که کار نمیکنه این وسط 

 ما باید زجرمش بشیم...

یک دفعه سارا کلی وسایل شوینده رو داد بغلم و گفت:به چی زل زدی دختر؟ 

 نجام بده دیگه.برو کارارو ا

 

 بارانا: اِاا سارا بزار حداقل اول صبحی یک چیزی کوفت کنم بعد در خدمتم...
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 بعدهم کیک و آبمیوه رو از توی یخچال درآوردم و شروع به خوردن کردم.

بعد از اینکه سیر شدم وسایل و برداشتم و شروع به کار کردم.همه جا رو تمیز 

ویی ها رو برق انداختم فقط اتاق رایان کردم از اتاق علیرضا بگیر تا دستش

مونده بود چون اون هنوز خواب بود دلم نیومد بیدارش کنم اون و بعدا تمیز 

 میکنم.

 

اینقدر کار کرده بودم که نای راه رفتن نداشتم... بعد از دو ساعت رایان از 

خواب بیدار شد و صبح بخیری گفت و بدون اینکه صبحانه اش رو بخوره 

 . بیرون رفت

 

 فاطمه خانم: کجا پسرم؟ یک چیزی بخور بعد برو اینجوری بدنت ضعیف میشه.

 

رایان با مهربونی لقمه ای توی دهنش کرد و گونه فاطمه خانم و بوسید و بعد هم 

 از خونه خارج شد.

من هم با فاطمه خانم به آشپزخونه برگشتیم که سارا یک نشکون محکمی از 

 نگفتی دیشب چطور بود؟؟!بازوم گرفت و گفت: راستی کلک 

 

بارانا: هیچی بابا اول رفتیم بام و بعد نهار و بیرون خوردیم دیگه بعدش هم که 

 رفتیم پاساژ برای خونه خرید کردیم همین.

 

 سارا با شیطنت گفت: برای خونه یا برای تووو؟!!

 

 

 بارانا: چشمم به یک مانتو افتاد خوشگل بود برداشتمش دیگه.
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 گفت: خب خب حاال قسمت های سانسوری داستانو بگووو!... سارا با اشتیاق

 

 بارانا: جوون خیلی دلت میخوادا...

 بعد افتادم به جونش و تا تونستم قلقلکش دادم... 

 

دیشب اونقدر کار کردیم که هم سرم رو گذاشتم روی بالشت رفتم اون باال باال 

 ها...

م. کش و قوصی به بدنم صبح با صدای آالرم ساعت کنارم از خواب بیدار شد

 دادم و بعد از شست و شو صورت و پوشیدن لباس فرم به سمت آشپزخونه رفتم.

صبح بخیری گفتم و به سمت یخچال رفتم که سارا گفت: آقا امشب چی 

 میپوشی؟!

 

 بارانا: اول صبحی بجای سالم کردن میگی لباس چی میپوشم؟!! 

 چمیدونم یه چیزی میپوشم دیگه.

 

 ابا توام که همش پاچه میگیری نمیشه اصال باهات حرف زدا...سارا: برو ب

 

 بارانا: باشه باشه تو خوبی.

 

 هوووف چه گیری کردیما...

 

رایان باز طبق معمول صبح با عجله از خونه زد بیرون نمیدونم این چیکار داره 

 که صبح زودی همش بیرونه!...
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ش آمار بگیرم به قول نه کاری داره نه چیزی. واال من هرچی سعی میکنم از

 اردالن همش به بیراه میرسم...

 

طرفای عصر بود که هرکسی سمت اتاق خودش رفت منم بعد یه دوش موهامو 

خشک کردم یکم فرش دادم و نیمه باز بستم. آرایش مالیمی کردم و رژ صورتی 

 کمحالی زدم.

 یم.به گفته سارا مهمونی بالماسکه بود برای همون باید هموون نقاب میزد

اون لباس حریر آبی آسمونی بلنده ای که قبال با سارا خریده بودیم و پوشیدم با 

کفش های پاشنه بلند نقره ای پاشنه پنج سانتیم رو پام کردم) خیلی بلند دوست 

ندارم نه که خیلی هم تعادل دارم یکی میوفتم روی مهمونا! (، و یه نقابی که فقط 

بود چند تا طرح خوشگل روش  نصف صورتمو میگرفت و به رنگ مشکی

 داشت و هم روی صورتم گذاشتم.

نگاهی توی آیینه به خودم انداختم. چشمام با رنگ لباسم تضاد خاصی داشت که 

 جلب توجه میکرد... 

حاضر و آماده روی تخت نشسته بودم و داشتم به اینکه قراره دوباره اون 

یه  قراره در قبال بیرون اردالن و بیینم فکر میکردم. به اینکه عکسالعملش چ

 رفتنم با رایان چقدر فوحش و ناسزا بخورم...

البته خداروشکر چون مهمونی بالماسکه بود قیافه ها خیلی دیده نمیشد ولی از 

 اونجایی که من مثال خدمتکارم و همش جلوی چشمشم، میشناستم.

 

کرد  بازتوی همین فکرا بودم که یک دفعه یکی از خدمتکارا با عصبانیت در و 

و گفت: حاضر شو دیگه یک ساعته چیکار میکنی این تو؟! پاشو بیا پایین االن 

 علیرضا خان میاد.

 

 

 منم با همون لحن خودش جواب دادم: میبینی که حاضرم. تو برو من میام.
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در و بست و منم دوباره رژم رو تمدید کردم و از پله های مارپیچ عمارت با 

 پایین. اون کفش هام به سختی رفتم

سارا رو دیدم که پیراهن مشکی بلند چسب پوشیده بود و اندامش رو به خوبی 

 نشون میداد... 

 اووووف خالصه که خوب چیزی شده بود المصب...!!   

 

سارا صوتی زد و گفت: چقدر خوشگل شدی تو دختر، ناساامتی مثال ما  

یچی زدی پسرا که هخدمتکاریم نباید اینقدر تیپ بزنیاااا. اینجوری که تو تیپ 

 دخترام برات صف میکشن!!

 

 بارانا: واای یعنی اینقدر تابلِو قیافم؟؟

بخدا آرایش نکردم فقط یکم رژ و ریمل زدم، لباسمم اگه خیلی ضایس که برم 

 عوض کنم؟!!!

 

 سارا: نههه بابا شوخی کردم فقط خیلی ناز شدی عزیزم.

 

 ذوق کردم از حرفش و رفتم لپش و بوسیدم.

 

از یک ساعت دیگه کم کم همه مهمونا اومدن یعنی اینقدر شلوغ بود که فکر بعد 

 کنم فقط مامان بابای من دعوت نبودن!!

 رفتم تو آشپزخونه و سینی رو برداشتم و بیرون رفتم تا پذیرایی کنم. 

یه لحظه هنگ کردم چه خبر بود کلی زن و مرد توهم می لولیدن و همه نقاب 

 د دقیقه پیش مثل آدم بودن چرا جو اینجوری شد یهو!!داشتن واال تا همین چن

 یک اهنگ عجق وجق خارجی هم به حد گوش کرکنی گذاشته بودن.
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 متعجب به اطراف نگاهی کردم

خدایا به حق چیزای ندیده اینجا چه خبر بود؟! اینا می رقصن یا کارای خاک 

 برسری انجام میدن؟!!

 ..پارتی قبلی دیگه تا این حد افتضاح نبود.

 محتویات سینی رو به همه تعارف کردم و به سمت سارا که یک گوشه بود رفتم.

 

 بارانا: یاا خدا چرا اینجورین ایناا؟!

 االن ما چیکار کنیم هر طرفو می بینم یکی درحال انجام عملیاته!...

 

 سارا خندش گرفت و با شیطنت گفت: بده داری فیلم س*ک*س زنده میبینی؟!

 

 گرفتم و گفتم: بروبابا من مثل تو عقده ای نیستم خانمممنشکونی از بازوش 

 

 بعد باهم نشستیم روی یکی از مبل ها و درحال دید زدن بقیه شدیم.

 

 سارا بلند شد و گفت: من خسته شدم پاشو بریم برقصییم یکم

 

بارانا: زشت نیست؟! یعنی خب خجالت میکشم بین اینا...به نظرت علیرضا خان 

 ه خدمتکاراش دارن قِر میدن؟!!دعوامون نمیکنه ک

 

سارا: هه نه بابا دیوونه یعنی تو فکر کرده اینا االن تو این تاریکی و مستی 

میفهمن ما داریم چیکار میکنیم؟! واال این وسط کسیم ترتیبش و بدن هیچکی 

متوجه نمیشه... بعد دستم و گرفت و بلندم کرد و رفتیم یک قسمت و الکی شروع 
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مینطور که درحال رقص بودم یهو احساس کردم دستی نرم به رقص کردیم، ه

 به بازوی لختم کشیده شد!!

 یه لحظه نفسم بند اومد...خدایا این کیه؟!!

هیچ حرکتی نمی تونستم بکنم.دستشو نرم نرمک به انگشتام رسوند وبعد 

 انگشتاشو بین انگشتام قالب کرد و نفس گرمی کنارالله گوشم کشید.... 

تم تو اون تاریکی باید چکار کنم. با نقابی که زده بود چهرش واقعا نمیدونس

 مشخص نبود ولی ظاهر و تیپش خیلی جذاب بود...

 

به خودم اومدم و حالتی جدی گرفتم و گفتم: هعییی چته؟! ول کن دستم و ای 

 بابا...

 

 همون پسر خوشتیپه: هیییییس

 

 فقط همین قدر گفت ولی صداش برام خیلی آشنا بود!

ک حرکت دستمو و گرفت و اون یکی دستش و دور کمرم حلقه کرد و با ی

 شروع به رقصیدن کرد!

 

 بارانا: آقا جون عزیزت ول کن. من و با یکی دیگه اشتباه گرفتی...

 

 یه چرخی زد و منو به دیوار نزدیک تر کرد.

 

 پسره: نشناختی هنوز؟!

 

 بارانا: ....
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 ش رو پوشونده بود و برداشت.دستی توی موهاش کشید و نقابش که کل صورت

یااا خدا اردالن بود که!! چقدر زود پسر خاله میشه، این کارا چیه پسره ی 

 کثافت؟!...

 

 حالت جدی و نگاه سرد ولی شیطونی بهم انداخت و گفت: چقدر غر میزنی تو.

 مجبور بودم اونجوری بکشمت کنار تا باهات حرف بزنم.

 

 بارانا: بفرمایید

 

 خوشگل شدی!!اردالن: خیلی 

 

 بارانا: میدونممم الزم به گفتن نیست...

 

 اردالن: چقدر پرویی تو دختر! هنوز گند کاریت پیش رایان و یادم نرفته ها

 

 بارانا: یادت نره، یادت نره. من کاری نکردم که بخوام بترسم ازت.

 

 اردالن: نهه مثل اینکه تو یکم دلت تنبیه میخواد!!

 میکنه ها بعد یکم رو لبام مکث کرد. فقط تنبیه من با همه فرق

 

 یعنی چی میخواد چیکار کنه؟!!
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کنم هم ترسیده بودم هم توی آغوش گرم و  من واقعا هنگ بودم نمیدونستم چیکار

 مردانه اش گم شده بودم...

 

تا خواست بهم نزدیک بشه اون دستمو که روی سینش بود و با تمام قدرت به 

اصله گرفت بعد هم با عصاب خوردی به طرف جلو هل دادم و یکم ازم ف

 آشپزخونه رفتم.

 فکر کنم مست بود وگرنه این چه کاری بود آخه؟!!!

 حیف که جاش نبود وگرنه زیر فحش و لگد لهش میکردم پسره سودجو...

 

 سارا: کجا یهو غیبت زد دختر؟!

 

 من که عصبی بودم شمارش نفس هام بیشتر شده بود، سارا آبی داد دستم.

سر کشیدم و جواب دادم: نپرس یک دیوونه ای بهم گیر داده بود تو این آب و 

 وضیعت قبض روح شدن واال...

 

 سارا: باش حاال جو نده بدبخت که کاری نکرد.

 

 بارانا: اییییش.

راستی سارا، رایان و علیرضا کجان؟!! واال مهمونی مال اوناس ولی خبری از 

 خودشون نیست...

 

عمول دست یک دختررو گرفت رفتن باال تا کارای سارا: علیرضا که طبق م

خاک بر سری انجام بدن. بعد به مبل آخر سالن اشاره کرد و گفت رایانم 

 اونجاس.
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 سریع سینی و از سارا گرفتم و به سمت رایان رفتم.

 

با دیدن رایان چشمام گرد شد. خیلی جذاب شده بود المصب...کت تک مشکی با 

عینکش رو هم برداشته بود و نقاب مشکی سفیدی شلوار کرم پوشیده بود و 

 گذاشته بود.

 نمیدونم ناخداگاه قلب یک جوری شد! مثل گنجشک میزد...

 وااای خدا چرا من هروقت اینو میبینم اینجوری میشم آخه؟!!

به سمتش رفتم و سینی که روش الکل و شراب و آبمیوه بود و به سمتش تعارف 

 کردم.

نگاه میکرد و اصال متوجه سینی که جلوش گرفتم نشد  اونم که همینجوری به من

 همینجوری به هم زل زده بودیم. دست خودم نبود ولی نمیشد نگاهش نکنم...

 سکوت کرده بودیم اما در پشت اون سکوت کلی حرف نگفته داشتیم... 

 

 سینی و جلوش گرفتم و گفتم: نمیخوری؟

 

نارش بشینم. سینی و گذاشتم با کمال تعجب آبمیوه ای برداشت و اشاره کرد ک

 روی میز و کنارش نشستم.

 رایان نقابم و برداشت و لبخند ملیحی زد...

 

 رایان: چقدر خوشگل شدی نمیگی عاشقت میشن؟

 

 خندم گرفت و گفتم: اتفاقا منم همینو میخواستم...
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رایان پوزخندی زد و آبمیوه اش رو کنار گذاشت و دستم رو گرفت گفت: بریم 

 رقصیم؟یه دور ب

 

 منم با خوشحالی گفتم: بریم

 

 دستشو گرفتم و به طرف وسط سالن رفتیم و شروع به رقصیدن کردیم...

 قشنگ متوجه فحش هایی که دخترای دورم از شدت حسودی میزدن، میشدم! 

 وجودش بهم آرامش میداد، آرامشی که هیچوقت نمیخواستم تموم بشه.

مدلش جوری بود که از پشت تا کمر  دستش و دور کمرم حلقه کرد ، منم لباسم

 باز بود و وقتی دست گرمش با پوستم برخورد کرد تنم مور مور شد...

 

 رایان چشم غره بامزه ای کرد و گفت: لباس لختی تر میپوشیدی دیگه!

 

 منم خجالت کشیدم سرم و انداختم پایین.

 

 رایان: دیگه ازین لباسا نپوش خدایی نکرده کار دست خودت میدی!!

 بعد نگاهش روی لبام افتاد...

 

 لبخندی زد بعد لبای گرمشو رو لبام گذاشت و پرحرارت شروع به بوسیدن کرد.

 دستشو محکم دور کمرم حلقه کرده بود.

منم همراهیش کردم... میخواستم زمان تو این لحظه وایسته و فقط من و رایان 

 باشیم...
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س نفس میزدم.وقتی می رایان ازم جدا شد و معذرت خواهی کرد و رفت.نف

بوسیدم حس خیلی خوبی داشتم،یه حس شیرین که نمی تونستم مخالفت کنم.اما 

چرا اینطوری رفت؟شونده ای باال انداختم و به آشپزخونه رفتم.توی آشپزخونه 

سارا رو دیدم که داره سینی رو پر از جام میکنه.تا منو دید گفت:بدو بیا اینارو 

 ببر 

 

ی رو گرفتم و رفتم توی سالن.داشتم یکی یکی تعارف می به طرفش رفتم و سین

کردم که به اردالن رسیدم...خیلی عصبانی بود،آخرین جام رو برداشت و 

بالفاصله سر کشید و همراه یه کاغذ جام رو گذاشت توی سینی.رفتم و سینی رو 

 روی اپن گذاشتم و گوشه ای ایستادم و کاغذ و باز کردم.

 

 در رفتی دفعه بعد تالفی می کنم.اردالن:فکر نکن قسر 

 

 کاغذ و پاره کردم و انداختم سطل آشغال.پسره بیشعور...

 

 با صدای یکی از خدمتکارها به طرفش برگشتم.

 

 خدمتکار:سارا گفت بری تو آشپزخونه.

 

 بارانا:باشه

 

 بعد هم رفتم توی آشپزخونه که سارا گفت:وقت شامه بیا بریم سالن غذاخوری

 

 بارانا:باشه
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به سمت سالن غذاخوری رفتیم،به همراه چند خدمتکاری که برای کمک به ما 

اومده بودن غذا ها و دسر و نوشیدنی هارو روی میز چیدیم.وقتی کارمون تموم 

شد سارا رفت تا مهمونا رو برای شام صدا بزنه. مهمونا اومدن و هرکدوم 

دیدم،بیخیال مشغول غذا کشیدن برای خودشون شدن...توی جمع اردالن رو ن

شونه ای باال انداختم و برای خودم غذا کشیدم و رفتم گوشه ای 

نشستم...همینطور مشغول غذا خوردن بودم که متوجه کسی شدم که کنارم 

نشست.از بوی عطرش فهمیدم کیه...رایان بود.سرمو برگردوندم و بهش نگاهی 

 کردم و لبخند زدم،اون هم لبخندی زد...

 

 اطر اون موقع عذر میخوامرایان:ام چیزه،به خ

 

 سرمو انداختم پایین و گفتم:مهم نیست

 

 رایان:اا پس برای دفعه های بعد خیالم راحت باشه دیگه؟مشکلی نیست؟

 

 سرمو بلند کردم و گفتم:یعنی چی؟

 

 خندید و گفت:هیچی

 

دیگه هیچی نگفتیم و به غذا خوردن ادامه دادیم.بعد از اینکه همه غذا خوردن 

سالن اصلی رفتن و باز هم رقص و کوب.ساعت حدود چهار صبح دوباره به 

بود که دیگه کم کم مهمونا داشتن میرفتن.منم با خستگی به سمت اتاقم رفتم...در 

اتاقمو باز کردم و چراغ و روشن کردم و با صحنه ای که دیدم هیییع بلندی 

نه آشپزخو کشیدم.این مرده کیه رو تختم خوابیده؟در اتاقو باز کردم و به طرف

رفتم و ماهی تابه ای برداشتم و دوباره به اتاقم برگشتم.آروم آروم به سمت تختم 

رفتم که یه مرده روش به طرف پشت خوابیده بود.وقتی رسیدم ماهی تابه رو 
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بلند کردم و زدم به کمرش که آخ بلندی گفت و با وحشت برگشت اما با کسی که 

 دیدم منم وحشت کردم....

 

 هم زل زده بودیم که گفت:چته وحشی؟این چه کاریه که کردی؟هاا؟ همینطور به

 

 بارانا:حرف نزن،اصال خودت اینجا چیکار میکنی مرتیکه؟

 

 اردالن:سؤالمو با سوال جواب نده

 

اداشو در آوردم و گفتم:سوال من واجب تر از سوال چرت تو هست،حاال هم 

 بگو اینجا چیکار میکنی؟

 

ماساژ میداد گفت:زیادی مست بودم سردرد گرفتم  اردالن همینطور که کمرشو

 یکی از خدمتکارا منو آورد اینجا

 

 تر مهمونا رفتنبارانا:باشه حاال پاشو برو بیش

 

 اردالن:چرا؟کسی که نمی فهمه من اینجام،تا صبح کلی خوش میگذره

 

 بارانا:اه اردالن حالمو بهم زدی زود باش برو

 

 که نذاشتی انجام بدم و تالفی کنماردالن:نکنه میترسی اون تنبیهی 
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بارانا:هههه نخیر نمیترسم چون نمی تونی تالفی کنی،حاال هم بدو برو وگرنه 

 جیغ میزنم

 

 اردالن پاشد و  دستاشو به حالت تسلیم باال برد و گفت:باشه باشه من تسلیم،میرم

 

بعد هم به سمت در رفت و بازش کرد و رفت.اووووف این اردالن چرا همچین 

شد نه به شده؟نه به اون اردالن مغرور که یه کلمه حرف به زور ازش شنیده می

 االن...

 

لباسامو عوض کردم و رفتم دستشویی.وقتی برگشتم با خستگی خودمو انداختم 

 روی تخت و خیلی زود چشمام گرم شد.

 

صبح وقتی از خواب بیدار شدم به حموم رفتم و وقتی اومدم بیرون لباس فرمامو 

دم و موهامم با سشوار خشک کردم و از اتاق رفتم بیرون.خدا رو شکر پوشی

دیشب تا صبح چند تا خدمتکار دیگه اومده بودن و خونه رو تمیز کرده 

بودن.توی آشپزخونه صبح بخیری گفتم و نشستم صبحونه خوردم.صبحونه که 

 رضا وتموم شد همراه سارا میز صبحونه رو آماده کردیم و بعد از چند دقیقه علی

 رایان هم اومدن.

 

 علیرضا:رایان من قراره برم مسافرت

 

 رایان:کی؟کجا؟

 

 علیرضا:دو ساعت دیگه میرم دبی
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 رایان:تا کی میمونی؟

 

 علیرضا:معلوم نیست شاید یه هفته ای موندم

 

 رایان:باشه

 

 دیگه چیزی نگفتن و دوباره مشغول خوردن شدن.

 

ا رفتن فرودگاه منم بعد از اینکه وقتی صبحونه شون تموم شد رایان و علیرض

سفره رو جمع کردم رفتم توی اتاقم تا به اردالن خبر بدم.گوشی مو از زیر 

 بالشت برداشتم و به اردالن ای ام اس دادم.

 

 بارانا:علیرضا داره میره دبی

 

بالفاصله جواب داد:اوال سالم،من خوبم تو خوبی؟)اه چقدر این اردالن خنک 

 اد بره برای چی؟خوشده(دوما کی می

 

د خوابارانا:گفت معلوم نیست شاید یه هفته موندم ولی نمی دونم برای چی می

 بره

 

 اردالن:اُکی

 

دیگه چیزی نگفتیم و گوشی و دوباره گذاشتم سر جاش و از اتاق رفتم بیرون.از 

آشپزخونه وسایل شوینده رو برداشتم و رفتم باال تا اتاقارو تمیز کنم.حدود دو 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 139 

 

یزکاری اتاقا به جز اتاق رایان طول کشید.اتاق رایان رو گذاشتم آخر ساعت تم

تمیز کنم.وارد اتاقش که شدم چشمام گرد شد...چقدر این پسر شلختس،اتاقش پر 

لباس بود.یکی یکی لباسارو برداشتم سر جالباسی انداختم.داشتم یکی از شلوار 

انداختم...چیزی به  هارو تا میزدم که یه کاغذ از توش افتاد،نگاهی به کاغذ

فرانسوی توش نوشته شده بود.دوباره کاغذ و گذاشتم توی جیبش و به کارم ادامه 

 دادم.

 

وقتی کارم تموم شد رفتم توی آشپزخونه و وسایل شوینده رو گذاشتم 

سرجاش.ساعت یک بود که رایان اومد خونه،یه قهوه براش بردم که تشکری 

شتم توی آشپزخونه.وقت ناهار میز رو کرد من هم لبخندی زدم و دوباره برگ

چیدیم و رایان رو صدا زدم.وقتی اومد گفت:فاطمه خانوم،مریم،سارا بیاین 

 امروز همگی با هم روی این میز غذا میخوریم

 

فاطمه خانوم:پسرم این میز مخصوص ما نیست نمی تونیم بشینیم اگه آقا بفهمه 

 عصبانی میشه

 

خواد بفهمه،اصال تا دیگه آقا نیست از کجا میرایان:ااا فاطمه خانوم ناز نکن 

 وقتی بابام نیست فقط عشق و حاله،حاال هم بیاین بشینیم

 

بعد هم سه تایی نشستیم.رایان روبه رو من نشسته بود.همینطور غذا میخوردیم 

 که رایان گفت:میگم فردا جمعست،نظرتون چیه بریم بیرون شهر

 

 برم یه سری از دخترم بزنم فاطمه خانوم:واال پسرم من فردا باید

 

 سارا:منم میخوام برم پیش نامزدم
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 رایان به من نگاهی انداخت و گفت:تو چی؟

 

 بارانا:من چی؟

 

 رایان:تو میخوای کجا بری؟

 

 بارانا:هیچ جا

 

 رایان:آها پس فقط منو تو موندیم میریم یه جایی

 

 شدیم. سارا یه نگاه مشکوک بهم انداخت.دوباره همه مشغول غذا خوردن

 

وقتی غذا تموم شد رایان تشکری کرد و رفت توی اتاقش.ما هم میزو جمع 

کردیم و بعد از این که جمع شد رفتم توی اتاقم.روی تخت دراز کشیدم.چقدر 

هوس کردم آهنگ گوش بدم.دلم برای گوشیم تنگ شده.یهو یاد مامان بابام 

یه خالفکاره معلومه که افتادم...یعنی مهرداد بهشون همچی رو گفته؟هه اونم که 

نگفته.یعنی رایان هم خالفکاره؟نه بابا فکر نکنم آخه حتی نمی دونه باباش 

خالفکاره...رایان من پاک و معصومه.وای من چی گفتم؟رایان من دیگه 

چیه؟یعنی من عاشقش شدم؟یعنی این تپش های قلب وقتی میبینمش نشونه 

 خوابم برد. عاشقیه؟همینطور به این چیزا فکر می کردم که

 

 با صدای کسی چشمامو باز کردم که سارا مزاحم و دیدم.

 

 سارا:اه پاشو دیگه چقدر میخوابی
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 بارانا:ساعت چنده؟

 

 بعد از ظهر  ۲سارا:

 

 بارانا:ای بابا چقدر خوابیدم 

 

 سارا:بله حاال پاشو صورتتو بشور

 

م و از م دادپاشدم و به طرف دستشویی رفتم.وقتی اومدم بیرون تکونی به لباسا

 اتاق خارج شدم.

 

توی آشپزخونه که رسیدم یه تیکه از کیک هایی که سارا درست کرده بود همراه 

با آبمیوه برداشتم و خوردم.سارا روی میز ناهارخوری نشسته بود و به نقطه ای 

خیره شده بود و منم رفتم کنارش نشستم.رو بهش گفتم:تو آخر نمی خوای این 

 بگی؟فردا هم که میخوای بری پیششماجرا نامزدتو بهم 

 

سارا:سه سال پیش وقتی تازه اومده بودم اینجا یه علیرضا خان یه راننده داشت 

سالم  ١٣ساله مغرور و سر به زیر...من اون موقع  ١۱به اسم مازیار...یه پسر 

بود و تازه یه سال بود که خانوادمو از دست داده بودم و یکی از آشنا ها اینجارو 

عرفی کرد...یه شب که خوابم نمی برد رفتم توی حیاط و گوشه ای بهم م

نشستم...دلم برای مامان بابام خیلی تنگ شده بود،همینطور آروم گریه میکردم 

 که متوجه شدم کسی نشست کنارم،مازیار بود.

 

 مازیار:برای چی گریه میکنی؟
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 سارا:دلم برای مامان بابام تنگ شده

 

 مازیار:مگه کجان؟

 

 یه سال پیش توی تصادف از دست دادمشونسارا:

 

 مازیار:متاسفم،منم دو سال پیش توی یه شب بارونی خانوادمو از دست دادم

 

 سارا:خدا رحمتشون کنه

 

خالصه اونشب مازیار هم بی خوابی به سرش زده و بود و باهم کلی حرف 

 زدیم.اونم مثه من هیچکس و نداشت...

 

شدیم و مثه دوتا دوست شدیم یا بهتره بگم  از اون شب به بعد یکم باهم صمیمی

همراز همدیگه...خیلی خوب همو درک میکردیم.سه ماه گذشت تا اینکه این 

دوستی تبدیل به عشق شد.میدونی آدما خیلی زود عاشق میشن...منو مازیار 

خیلی عاشق هم بودیم،تا اینکه مازیار یه رازیو بهم گفت...اون پلیس بود و برای 

باند علیرضا رو پلیسا متالشی کنن به عنوان راننده بهش نزدیک  اینکه بتونه

شده بود...وقتی اینو فهمیدم خیلی ناراحت شدم و میترسیدم علیرضا بفهمه اما 

مازیار کلی دل داریم داد و گفت هیچی نمیشه.یه شب مازیار بهم پیشنهاد ازدواج 

.درست یه ماه بعد اینکه داد منم قبول کردم و  رفتیم و عقد کردیم و نامزد شدیم..

نامزد کردیم علیرضا فهمید مازیار پلیسه...هر دو مونو برد به یه زیر زمینی و 

 کلی کتکمون زد.

 

به اینجا که رسید هق هقی کرد و گفت:بعد...بعد اون عوضی مازیار منو جلوی 

چشمام کشت...به سرش تیر زد.بعد هم من غش کردم و سرم خورد به سنگ و 
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ست دادم...علیرضا هم منو پیش خودش نگه داشت و خونشو حافظمو از د

عوض کرد و کلی تغییرات بوجود آورد تا پلیسا نتونن پیداش کنن...وقتی 

حافظمو بدست آوردم هیچی نگفتم و بعد چند وقت الکی گفتم یه نامزد دارم...می 

 یخواستم برم پیش پلیس ولی علیرضا فهمید و تهدیدم کرد...االن هم هیچکار نم

 کنم تا یه روزی نابودیشو به دست نزدیک ترین شخصش ببینم...

 

سارا اینارو میگفت و من اشک میریختم.خدایا چقدر این علیرضا ظالمه.چقدر 

 سارا رنج کشیده.

 

 بارانا:چجوری علیرضا با اسم واقعیش راست راست میگرده؟

 

م چی دونسارا:مازیار میگفت پلیسا فکر میکنن اسمش یه چیز دیگس ولی نمی 

 درواقع یه اسم جعلی اون بیرون داره.

 

 بارانا:آها،االن یعنی فردا کجا میری؟

 

 سارا:سر خاک مازیار

 

 بارانا:خدا رحمتش کنه

 

 سارا:مرسی عزیزم

 

بعد هردو بلند شدیم و آبی به صورتمون زدیم.خیلی دلم برای سارا سوخت.پشت 

 اون چهره خندونش یه دنیا غمه...
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رتم و صوح از خواب بیدار شدم به طرف دستشویی رفتم صبح ساعت هفت صب

و که شستم بعد لباس ورزشی مشکی سفیدم رو پوشیدم، موهامو باال سرم دم 

اسبی بستم . رژ صورتی و ریمل زدم و کولم رو برداشتم و به سمت آشپزخونه 

 رفتم.

 ههیچکی به جز نگهبان ها خونه نبود و بیشتر خدمتکار ها چون جمعه بود رفت

 بودن به خانوادشون سر بزنن و بقیشون هم طبقه پایین عمارت بودن.

 تاحاال عمارت و اینقدر خلوت و ساکت ندیده بودم....

یهو از خلوتی خونه خووف برم داشت، اخه یکی نیست بگه چرا من بدبختو تنها 

 گذاشتن رفتن پی خوشیشون نمیگن میترسم؟!...

م و یکم میوه و نوشیدنی و خوراکی ساندویچ هایی که دیشب درست کرده بود

 برداشتم از یخچال و گذاشتم توی کولم. 

بعد از اینکه مطمعن شدم همیچی رو برداشتم به سمت اتاق رایان رفتم و تا 

خواستم در و باز کنم یاد مهمونی پریشب افتادم و ناخداگاه لبخندی روی لبم 

 اومد...

خوابیده! خوبه حاال خودش گفته  در و باز کردم دیدم رایان مثل یک بچه معصوم

 بود صبح زود بریم که به گرما نخوریم بعد خودش خوابیده...

 اینقدر قشنگ خوابیده بود که دلم نیومد بیدارش کنم...

 

رفتم آروم طوری که بیدار نشه کنارش نشستم و دستم رو آروم روی گونه های 

 برجستش گذاشتم و نوازشش کردم.

ز رایان آمار بگیرم تا بتونم مدارک و پیدا کنم و فرار اوالش فقط واسه اینکه ا

کنم بهش نزدیک میشدم و عالقم از روی حوس و انتقام بود، ولی االن... االن 

 بعد از اون بوسه احساس میکنم خونه ای تو قلبم ساخته و اونجا زندگی میکنه!

ه گحاال یکی نیست بگه دختر بین این همه مشکالتت این وسط عاشق شدنت دی

 چی بووود؟! خب چکار کردم دله دیگه دست خودش که نیست... 
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فکر نمیکردم بعد باراد دیگه بتونم عاشق بشم! بعد از اون قول دادم در قلبم و 

دیگه به روی کسی با نکنم ولی این پسر با وجود همه چیز دریچه ای به قلب 

ا ونم دوستم داره یسنگین باز کرد و حاال منم که عاشقانه دوستش دارم...نمیدونم ا

 فقط از روی احساس زود گذره...

میدونستم این وسط عاشق شدنم کار درستی نیست اونم عاشق همچین آدمی 

شدن! خالفکار، بچه یک خالفکاره...میدونم ولی چکار کنم عاشقش شدم و دیگه 

 دست خودمم نیست!...

 

تکونی  همون طور که گونه هایشو نوازش میکردم و با خودم دردل میکردم

 خورد و سریع از جاش پرید!

وااای بمیرم ترسید بدبخت... خداکنه که نفهمه من بودم. یک ضرب دستم و 

 کشیدم کنار که یکوقت لو نرم.

 

رایان با چشمای خابالو اما درعین حال متعجب گفت: تو بودی داشتی روی 

 صورتم دست میکشیدی کلک؟!

 

 بابا من و چه به این کارامنم که دست پاچه شده بودم و گفتم: هه نه 

 

 رایان: زیرش نزن خانم بیدار بودم کل این مدت فقط...

 

 با چشمای گرد شده گفتم: فقط چی؟!

 

 رایان: ققط چشمام رو باز نکردم تا ببینم چکار میکنی.

 بعد هم چشمک شیطونی زد و از چاش بلند شد و به حمام رفت.
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ختش نشسته بودم و داشتم به کل این مدت که رایان تو حمام بود من روی ت

 نقاشی های روی میزش نگاه میکردم.

در کشوی میز تحریرش باز بود و ناخداگاه من و جذب خودش کرد... مطمعن 

بودم رایان حاال حاال ها از حمام نمیاد برای همون سری از جام پریدم و در 

 کشویی که همیشه قفل بود و باز کردم.

م مدارک مهمی بود که رایان همیشه در این چندتا مدارک بود که مطمعن بود

کشو رو قفل میکرد... تا خواستم بخونمشون یکدفعه یکی مدارک و از دستم قاپید 

 و گذاشت سرجاش و در کشو رو قفل کرد! 

تمام این مدت از تعجب چشمام گرد شده بود ولی میترسیدم پشتم و بکنم و با 

ستی نکردم ولی مگه این فوضولی رایان روبه رو بشم... خودمم میدونم کار در

 عمان میده؟! 

 حاال چی بگم بهش؟ بگم فوضولیم گل کرده بود ؟؟هوووف خدایا 

با کلی ترس پشتم و کردم و با چهره عصبیش رو به رو شدم که یکدفعه زد زیر 

 خنده!

واااا این چشه؟! از حق نگذریم دیوونس بخدا همیشه با کاراش آدمو غافلگیر 

 شق چه کسییی شدما...میکنه، منم عا

 

 رایان: فوضول کی بودی تووو؟!

 

واای دیگه این دفعه واقعا آبروم رفت... سرم رو از شرم و خجالت انداختم پایین 

و داشتم حرص می خوردم که یکدفعه نگاهی به رایان انداختم دیدم فقط یک 

 حوله سفید دورش پیچیده و باال تنش لخته!!..

 یه آفریدی؟!اوووووف خدایا این دیگه چ

 سیکس پکاش با اون بدن سفیدش حال آدمو دگرگون میکرد اصال...

آدم هیزی نبودم و ازین کارا خوشم نمیومد ولی مگه میشد چشم ازش 

 برداشت؟!!
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 رایان با لحن شیطونی گفت: مورد قبول واقع شدم؟!

 

 اومدم یکم اذیتش کنم گفتم: نه مالیم نیستیی!..

 

 کورشه چشمایی که داشت قورتم میداد! رایان: تو که راست میگی،

 

 زیر چشمی براش نازک کردم و گفتم: نمیخوای حاضرشی؟! دیر نرسیم یکوقت.

 

 رایان باشه ای زیر لب گفت و منم رفتم پایین منتظر رایان نشستم.

 

رایان اُتو کشیده و غرق ادکلن با سویشرت و شلوار ورزشی مشکی وارد 

 آشپزخونه شد.

 

 م که دیرمون شدرایان: بزن بری

 

 باشه ای زیر لب گفتم و  با رایان به سمت حیاط رفتیم.

 سوار شورلت مشکی رایان شدیم و حرکت کردیم. 

 

 بارانا: راستی نگفتی من و میخوای کجا ببری؟

 

 رایان: یک جای خوووب
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 بارانا: بخدا اینجوری که میکی بیشتر میترسم!

 

 میریم کوهنوردی.رایان تک خنده ای کرد و گفت:نترس عزیزم 

 من کال جمعه ها با دوستام میرم کوهنوردی ولی امروز گفتم با تو بیام. 

 

 بارانا: هاا باشه بریم.

 

 رایان صدای آهنگ و بیشتر کرد و با سرعت روند.

 

منم که کال آدم ترسوییم با صدای لرزون گفتم: رایان آروم تر برو االن 

 هردومون و به کشتن میدییییی

 

 ش گرفت و گفت: باشه عزیزم آرومتر میرم.رایان خند

 بعد لپمو کشید و به روبه روش خیره شد.

 

 اوووف رایان اوووف فقط بلدی منو حرص بدی...

به درک من عاشق همین شیطونیاشم، همین کارای بامزشه که آدم و عاشق 

 خودش میکنه، ولی کاش اونم بهم میگفت دوستم داره... 

 خسته شدم...دلم کمی آرامش میخواد.دیگه از این حس بالتکلیفی 

 سرم و گذاشتم روی شیشه ماشین و به آهنگ گوش دادم.

 یک ساعت بعد به مقصد رسیدیم و پیاده شدیم.

 یه نفس عمیق کشیدم...واقعا هوای لذتبخشی بود...

 رایان به ماشین تکیه داده بود و به اطراف نگاه می کرد...
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 رد و منم پشت سرش راه میرفتم .بعد چند لحظه رایان شروع به حرکت ک

 

رایان روش و به من کرد و کولرو ازم گرفت گفت: بده من ببرم تو سر باالیی 

 خسته میشی.

 

 بارانا: ممنون ولی خسته میشیا

 

 رایان خندید گفت: نترس خستگی اینجوریش هم شیرینه...می زنم پای حسابت...

 

 اوه اوه تروخدا نزن به حسابم!

 زدم و هردو راه افتادیم. لبخند ملیحی بهش

خیلی از راه رو رفته بودیم پیشنهاد دادم یه جا بشینیم و ساندویچایی که درست 

کردم و بخوریم. رایان هم موافقت کرد. ساندویچا رو در آوردم و هردو مشغول 

 خوردن شدیم.

 

 رایان: اووف خیلی خوشمزه بود دستت درد نکنه گشنم بود واقعا...

 

 نتبارانا: نوش جو

 

 رایان: باید تورم عروس کنیما داری میزنی رو دست فاطمه خانم شیطون!

 

خندم گرفت و گفتم: نه بابا این چه حرفیه بعدم خدا نکنه من قصد ادامه تحصیل 

 دارممم
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 رایانم خندید و بعد تشکر کرد بابت ساندویچ و دوباره شروع به حرکت کردیم.

 

چی شد یه سنگ از زیر پام در رفت و  همونطور داشتم راه میرفتم که نمی دونم

 سرخوردم و پرت شدم جلو!

رایان جلوم بود.یه جیغ کشیدم و از پشت خوردم بهش اون هم به خاطر 

سرازیری نتونست خودشو کنترل کنه و در حالی که شکه شده بود پرت شد 

 روی من!...

 داشتم از درد میمردم فکر کنم همه جام کوفته شده...

فتاد و چشم تو چشم شدیم اصال از روز اولمم بهتر شدم...زل ولی وقتی روم ا

 زده بودم تو اون چشمای مشکیش که با شیطنت خاصی بهم نگاه میکرد...

 خداروشکر کسی دور و برمون نبود وگرنه آبرومون میرفت. 

 

رایان با اخم ملیحی گفت: حواست کجاست دختر نزدیک بود دوتامون و ناقص 

 ت نداری؟ واال من که عاشق جونمم...کنی!.. تو جونتو دوس

 

 بارانا: بخدا حواسم بود نمیدونم یکدفعه سر خوردم.

 

 دستم خیلی درد میکرد فکر کنم شوخی شوخی شکسته باشه!...

 

رایان که متوجه درد دستم شد، دستم رو گرفت و گفت: وااای دستت. خیلی درد 

 میکنه؟!

 

 بارانا: نه چیز خاصی نیست
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ی: چطور چیز خاصی نیست کبود شده دستت، پاشو سریع باید رایان با نگران

 بریم خونه به دکتر زنگ بزنم بیاد معاینت کنه...

 

 با مهربونی نگاهش کردم و تشکری کردم.

 

 رایان: میتونی راه بری؟ 

 

 بارانا: دستم کاری شده پاهام که سالمه عزیرم نگران نباش خوبم.

 

 ز نگران بود.رایان نفس راحتی کشید ولی نگاهش هنو

 بعد از چند دقیقه سوار ماشین شدیم و به سمت عمارت حرکت کردیم.

چون درد داشتم تو کل راه دستم و گرفته بودم و از زور درد چیزی نمیگفتم و 

 سعی میکردم آروم باشم.

بعد از یک ساعت به عمارت رسیدیم، رایان در و برام باز کرد و دستم رو 

 کمرم و گرفت و کمک کرد تا راه برم. گرفت تا بلندشم بعد از پشت

 واااای چقدر مهربونه این بشر...کاش همیشه یک جام ناقص میشد...

 

حدود نیم ساعت بعد دکتر اومد.خدا رو شکر دستم نشکسته بود و فقط ضرب 

دیده بود و یه کرم به دستم زد و یه آتل هم بست و گفت تا دو سه روز دیگه 

ماه کرم و بزنم.رایان که از اون موقع پیشم بود  تونم بازش کنم ولی تا یهمی

 گفت:بهتری؟

 

 بارانا:آره ممنون
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 رایان:من دیگه برم،توام یکم استراحت کن

 

 بارانا:باشه

 

 رایان لبخندی زد و از اتاق خارج شد.منم بعد از چند دقیقه به خواب رفتم.

 

دم.از بیرون بعد از ظهر بود....چقدر خوابی ۵وقتی از خواب بیدار شدم ساعت 

سر و صدا میومد.بلند شدم و به دستشویی رفتم...وقتی اومدم بیرون میخواستم 

لباس فرمامو بپوشم ولی پشیمون شدم.از کمد یه بلوز بافت قرمز با شلوار 

مشکی برداشتم.آتل و باز کردم و آروم آروم جوری که دستم آسیب نبینه بلوز و 

تاقم رفتم بیرون.توی آشپزخونه فاطمه پوشیدم،بعد هم شلوارو پام کردم و از ا

خانم تا منو دید گفت:الهی بمیرم مادر خدا بد نده...برو بشین برات چیزی بیارم 

 بخوری.

 

 بارانا:خدا نکنه فاطمه خانم،باشه خیلی ممنون

 

رفتم و روی صندلی نشستم که همون موقع سارا هم اومد.سارا به طرفم اومد و 

 ه عزیزم،امیدوارم زودتر خوب بشهکنارم نشست و گفت:خدا بد ند

 

 بارانا:ممنون اتفاقا تا دو سه روز دیگه خوب میشه،ام چیزه رایان نیست؟

 

 سارا:ای شیطون چی شده دلت براش تنگ شده؟

 

 بارانا:نخیر فقط میخواستم ازش تشکر کنم بخاطر دکتر
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 سارا:انکار نکن من که میدونم تو یه حسایی بهش داری

 

 بارانا:چی من؟

 

 ارا:آرهس

 

 بارانا:یعنی اینقدر ضایعم؟

 

 سارا:پس قبول داری،نه ضایع نیستی فقط میخواستم از زیر زبونت حرف بکشم

 

 یکی زدم به بازوش و گفتم:بیشعور،به کسی نگی ها 

 

 سارا:چرا اتفاقا وقتی علیرضا اومد یه راست میرم به اون میگم

 

 بارانا:هاهاها خندیدم

 

 هم رفت توی اتاقش.اه آخر نگفت رایان کجاست.دیگه چیزی نگفتیم و سارا 

 

حوصلم خیلی سر رفته بود،این سارا هم که معلوم نیست رفت اتاقش چیکار 

کنه،حتما خوابیده.از آشپزخونه اومدم بیرون و به پذیرایی رفتم...روی مبل رو 

به روی تلویزیون نشستم و روشنش کردم.همینطور که کانال هارو عوض 

یه فیلم هندی خورد.همونو گذاشتم تا ببینمش.فیلم سینمایی های میکردم چشمم به 

هندی رو دوست داشتم به خصوص جای آهنگاش...البته فقط بعضیاشون که 

جالب بودن و اینم به نظر جالب میومد.چه خدمتکاریم من اومدم مثه این صاحب 
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الخره اخونه ها نشستم دارم فیلم میبینم.حدود دو ساعت داشتم فیلم میدیدم که ب

تموم شد ولی اشکای من همچنان در حال ریختن بود.موضوعش این بود که یه 

پسره وقتی بچه بوده جلوی چشمش مامان باباشو میکشن اونم زیر میز بوده تا 

اونو نبینن و نکشن،بعد هم پیش یه خالفکار بزرگ میشه و یه پسرکم حرف و 

لی کتکش میزنن و خشن میشه.یه روز یکی و میکشه که میبرنش زندان و ک

میگم رئیست کیه ولی اون هیچی نمیگه که یه دختر خبرنگار اونو میبینه و از 

این مقاومیش خوشش میاد.خالصه پسره رو ول میکنن و دختره میره سراغ 

پسره و میگه که میتونی منو ببری یه جایی و کمکم کنی ولی پسره بهش محل 

کمکش میکنه.دیگه اینا عاشق هم نمیده و میره اما بعد چند وقت اکی میشه و 

میشن و ازدواج میکنن و دختره هم یه مریضی داشته.دختره حامله میشه و 

درست توی همون روزی که شوهرش یه کار برای خودش پیدا کرده و بعد 

اینکه اومد میخواست بهش بگه یه دزد میاد خونشونو و دختره رو از پنجره 

 میندازه پایین...

 

ره میوفته شوهرش هم میرسه و دختره رو غرق خون همون موقع که دخت

میبینه.خالصه دختره میمیره و پسره دنبال قاتل دختره میگرده تا اینکه یه روز 

دکتر دختره به پسره زنگ میزنه و میگه زنت حامله بوده.وقتی میفهمه خیلی 

ناراحت میشه و دیگه بعد چند وقت قاتل و پیدا میکنه و باهم درگیر میشن که 

وقع درگیری قاتله از پنجره درست مثه دختره میوفته بیرون.فیلم خیلی خوبی م

بود که البته من خیلی خالصه گفتم.به طرف دستشویی رفتم و صورتمو 

بود که رایان اومد و با مهربونی سالمی کرد و رفت باال.وقتی  ۱شستم.ساعت 

بزرگه داره  اومد پایین بلند گفت:فاطمه خانوم غذا کی آماده میشه که روده

 کوچیکرو میخوره

 

 فاطمه خانوم از توی آشپزخونه گفت:پسرم تا بیست دقیقه دیگه حاضره

 

 رایان رو به من کرد و گفت:سر کار خانوم چطورن؟
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 بارانا:خوبم تو چطوری؟

 

 رایان:خوبم،چیکارا کردی؟چرا چشات قرمزه؟

 

 بارانا:هیچی یه فیلم هندی دیدم آخراش غمگین بود گریم گرفت

 

 رایان خندید و گفت:فیلم هندی؟بخاطر فیلم هندی گریه کردی؟

 

 اخمی کردم و گفتم:خیلی هم قشنگ بود

 

 رایان:باشه حاال اخم نکن

 

 لبخندی زدم که اونم لبخند زد...

 

سارا از اتاقش اومد بیرون و به رایان سالم کرد.همراه سارا به آشپزخونه رفتم 

ه شد دوباره رایان نذاشت بریم تو آشپزخونه و با هم میزو آماده کردیم.وقتی آماد

بخوریم و با هم نشستیم خوردیم.شام رو توی سکوت خوردیم.بعد از اینکه تموم 

شد رایان تشکری کرد و به اتاقش رفت.منم با سارا سفره رو جمع کردیم و سارا 

ظرفا رو شست و منم رفتم تو اتاقم.روی تخت دراز کشیده بودم که متوجه 

شدم،گوشی بود...از زیر تخت برداشتمش که دیدم اردالن زنگ  لرزش چیزی

 میزنه.جواب  دادم و گفتم:بگو

 

 اردالن:چشم منو دور دیدی پرو شدی
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 بارانا:اگه میخوای این چرت پرتا رو بگی قطع کنم؟

 

 اردالن:نه،تا یه هفته دیگه میای پیشم

 

 چشمام از تعجب گرد شد و گفتم:چی؟یعنی چی؟

 

شب برقا میره و دوربینا  ٢٣چهارشنبه میاد و پنجشنبه ساعت  اردالن:علیرضا

از کار میوفتن،فردا یکی میاد و بهت یه دارو خواب میده و پنجشنبه موقع خواب 

میریزی تو غذا و همه میخوابن،بعد خیلی راحت مدارک و بر میداری و فردا 

 صبحش از کارت استعفا میدی

 

 بارانا:اگه استعفامو قبول نکنه چی؟

 

 اردالن:برای چی نکنه؟

 

 بارانا:آخه شاید بدونه من میفهمم اون خالفکاره دیگه خر که نیست بزاره من برم

 

 اردالن:نمیدونه

 

 بارانا:باشه

 

بعد هم بدون خداحافظی گوشی قطع کرد...دیگه اینبار به این فکر نکردم که باز 

روز  تا چند اردالن بدون خداحافظی گوشی قطع کرد،فقط به این فکر میکردم که

دیگه از رایان جدا میشم.ناخودآگاه اشکام ریختن...من نمیخوام از اینجا برم،حتی 
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اگه رایان دوستم نداشته باشه بازم میخوام به عنوان خدمتکار اینجا باشم.تا یه 

هفته دیگه عالوه بر دلتنگی مامان بابام باید دلتنگی رایان هم تحمل کنم.اصال 

م و و بهش میدم ولی از اینجا نمیرم...یعنی اردالن مدارک اردالن و برمیدار

میزاره؟اگه بگه برای چی میخوای بمونی چی بگم؟عمرا بهش بگم عاشق رایان 

شدم...نمی خوام یه نقطه ضعف دیگه دستش بدم.مجبورم برم...مجبورم این 

سرنوشت لعنتی و قبول کنم...مجبورم دور از کسایی که دوستشون دارن 

 ی حفظ جونشون...باشم...فقط برا

 

 اردالن*

خیلی خوشحالم که تا یه هفته دیگه بارانا پیشمه...دیگه مطمئن شدم که 

عاشقشم.البته فکر نکنم اون دوستم داشته باشه...یادمه گفته بود عاشق کسی 

نیست پس شاید به مرور زمان اونم عاشقم بشه.یه دفعه یاد یه چیزی افتادم که 

یاد مهمونی علیرضا که رایان و بارانا باهم باعث شد دوباره عصبانی بشم.

میرقصیدن بعد همو بوسیدن...دستمو مشت کردم...یعنی چیزی بینشونه؟اگه هم 

 باشه نمیزارم...نمیزارم بارانا مال رایان شه...بارانا مال منه،فقط من...

 

صبح با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم.از روی تخت بلند شدم و به 

رفتم.بعد یه دوش یه ربعی اومدم بیرون و به طرف کمد رفتم.یه طرف حموم 

شلوار جین مشکی با یه بلوز زرشکی برداشتم و پوشیدم.به طرف پنجره 

رفتم...زمین پوشیده از برف بود.کاپشن مشکی مو برداشتم و بعد از پوشیدن 

ز نکفشام از اتاق رفتم بیرون.بعد از خوردن قهوه از خونه زدم بیرون و سوار ب

 مشکیم شدم و راه افتادم.همینطور رانندگی میکردم که گوشیم زنگ خورد.

 

 اردالن:الو

 

سهیل:سالم اردالن خان،اون دارویی رو که گفتین خریدم،فقط چجوری ببرمش 

 خونه علیرضا؟
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 اردالن:سر راه به یه بچه پول بده و بگو ببره بده به بارانا

 

 سهیل:چشم،امر دیگه ای ندارین؟

 

 نهاردالن:

 

 بعد بدون اینکه مهلت خداحافظی بهش بدم گوشی و قطع کردم.کال عادتم بود...

 

 رایان* 

صبح ساعت هفت بیدار شدم، دوش گرفتم و یه تیشرت جذب مشکی با شلوار 

 مشکی پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم.

 به طرف اتاق مریم رفتم و در اتاق و که باز کردم دیدم خوابه خوابه. 

یکنه این دختری که مثل یه بچه معصوم خوابیده همونیه که کی فکرش و م

 تونسته من و به آینده امیدوار کنه؟!

کنم که به خودم میگم نکنه من هم عاشقش هایی بهش پیدا میهایی یه حسیه وقت

 ست!شدم؟! وای محاله فکرم! باید از سرم بندازمش بیرون، شوخیش هم مسخره

! دست خودم نیست ولی االن که دارم کم کم به بعد اون بوسه نمیدونم چم شده 

 خواستم میرسم باید قید عشق و عاشقی رو بزنم، نباید بزارم چیزی مانعم بشه...

 دوباره به مریم نگاه کردم، اما این دفعه نگاهم دیگه سرد بود.

 مریم حرکتی کرد و از خواب بیدار شد و با تعجب بهم نگاه میکرد. 

 

 یی؟!مریم: تو از کی اینجا
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 رایان: هیچی اومدم بیینم بهتری یا نه...

که فکر کنم بهتری بعد سریع اتاق و ترک کردم تا بیشتر از این اسیر اون 

 چشمای تیله ایش نشم...

 

نباید بزارم کسی بیشتر از این بهم آسیب بزنه... دیگه نمیزارم کسی بهم نزدیک 

من فقط یک هدف دارم و االنم بشه و باهام بازی کنه. باید بشم همون رایان قدیم. 

 فقط بخاطر اون اینجام...

 با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم.

 

 رایان: بله؟

 

 مهرداد: کجایی پسر بدو که کلی کار ریخته سرم بیا سریع به دادم برررس...

 

 خندیدم و گفتم: باشه داداش حاال گریه نکن نیم ساعت دیگه میام به دادت میرسم.

 

 بدو پس. خدافظمهرداد: باشه 

 

 رایان: خدافظ.

 

 بارانا*

صبح با همون قیافه ژولیدم بیدار شدم و تا خواستم باند شم دیدم رایان جلو 

 وایستاده و داره نگاهم میکنه! 

 یک لحظه فکر کردم دارم رویا میبینم...

 آخه فقط تو رویا یک آدم میتونه اینقدر جذاب باشه... 
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 همه چی اومده بود از حالم باخبر بشه!! باورم نمیشد اول صبحی زود تر از

خب من عاشق همین مهربونیاشم دیگهههه... ولی نمیدونم چرا بعدش اینقدر سرد 

برخورد کرد و تا اومدم قربون صدقش برم فرار کرد!! هوووف بارانا بچه 

خجالت کشیده دیگه... کاش بیدار نمیشدم یا خودم و به خواب میزدم و میتونستم 

 بون صدقش برم...همینجوری قر

 

لباس فرمم و پوشیدم و رفتم پایین و دنبال رایان میگشتم ولی مثل اینکه دوباره 

 رفته بیرون!

 

 سارا: رایان چند دقیقه پیش رفت بیرون بیخودی دنبالش نگرد...

 

 بارانا: اِاا کی گفته من اصال دنبال اون میگشتم؟!

 من به اون چکار دارم آخه اول صبحی.

 

گه دنبال اون نمیگشتی چشم به راه علیرضا خان بودی و سارا: پس ا

 نمیدونستیم؟!!!

 

از چرت و پرتاش خندم گرفت اما جلوی خندم و گرفتم و بهش توپیدم: 

 نخیرمممم...

 اصال داشتم دنبال تو میگشتم، خوبه؟!

 

 سارا ذوق کرد و گفت: آفرین حاال شد.

 بعد چشمکی زد و باهم به آشپزخونه رفتیم.

 رو که خوردیم قرار شد من غذارو درست کنم.صبحونه 
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ه و گذاشتم کنار و شروع ب تصمیم گرفتم تهچین درست کنم و وسایل مورد نیاز

 درست کردن کردم. 

 بعد از اینکه کارام تموم شد به حیاط رفتم و روی تاِب کنار استخر نشستم.

 

 میکنه!... فرارنمیدونم چرا امروز احساس کردم رایان ازم ناراحته یا داره ازم 

ولی دلیلی برای ناراحتیش نیست پس داره از یک چیزی فرار میکنه... نمیدونم 

چرا ولی باید ازش بپرسم. من همون رایان شیطون و مهربونم و میخوام نمیخوام 

 در حسرت یک لبخندش باشم.

 حاال اومد میرم باهاش حرف میزنم ببینم چشه...

و بهم تعارف کرد منم برداشتم، سارا کنارم  سارا با یک سینی شربت اومد کنارم

 نشست.

 

 سارا: چیشد که عاشقش شدی؟!

 

 نمیتونستم انکار کنم ولی با این حال قهقه زدم و گفتم: من و عاشقی؟!

 تو دیوونه ای دختر...

 

 سارا حالت جدی گفت: میدونم عاشق رایان شدی نمیخواد انکار کنی.

برگرده چقدر حالت بد بود اما االن تا اون فکر کردی نفهمیدم قبل از اینکه اون 

 و میبینی رنگت عوض میشه؟!

 

لبخند ملیحی زدم و سرم رو گذاشتم روی شونه های سارا و گفتم: میدونی سارا، 

مثل اینه که بگی مزه آب چجوریه...نمیتونی توضیح بدی چرا یا چیشد که 

تونی ادی و نمیعاشقش شدی، وقتی به خودت میای میبینی تو باتالقش گیر افت

 خودت ازش نجات بدی...



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 162 

 

 

 سارا: اون چی؟ اونم دوستت داره؟!

 

بارانا: نمیدونم بخدا بعضی اوقات اونقدر باهام مهربون برخورد میکنه که فقط 

میخوای براش بمیری ولی یک حسی بهم میگه دختر این خیال پردازیای الکی 

 ه آخه؟!چیه رایان رحیمی با اون همه ابوهتش بیاد عاشق تو بش

 هوووف بالتکلیفیم حس بدیهه بخدا...

 

سارا شونمو نوازش کرد و گفت: منم احساس میکنم اونم بهت یک حس هایی 

 داره ولی نمیخواد نشون بده...

 

 

 بارانا: امیدوارم همینجوری باشه...

 

سارا: خیله خب حاال نمیخواد زانِو غم بغل کنی پاشو برو آشپزخونه االن غذات 

 میسوزه ها!

 

 بارانا: واااای راست میگی

بعد با سرعت شربتم و نوشیدم و به آشپزخونه رفتم. خداروشکر نسوخته بود ، 

 خاموشش کردم و میز و چیدم و منتظرش شدم تا بیاد...

 

رایان ساعت دو اومد و سالمی کرد بعد به اتاقش رفت. بعد از چند لحظه 

 لباساشو عوض کرده بود و اومد سر میز نشست. 

 نشستیم سر میز و جوری بود که من روبه روی رایان بودم...همه 
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 سرجام نشستم که نگاهم به رایان افتاد.

 بشقابش خالی بود و داشت بهم نگاه میکرد...

بشقابش رو از جلوش برداشتم تا براش غذا بکشم.بعد از کشیدن غذا بشقابشو 

 گذاشتم جلوش.

عقب ولی همین که خواستم دستشو اورد جلو  فکر کرد می خوام دستمو بکشم 

 دستمو بکشم سریع دست رایان نشست روی دستم!

 زیر بشقاب رو گرفته بودم و دست رایان هم روی دستم بود.

 سرجام خشکم زد...

سرشو بلند کرد و نگام کرد. هردو به هم زل زده بودیم که یک دفعه سارا  

 محکم زد به  پهلوم و به خودم اومدم.

 

 رم از صبح بیرون بودی حتما گشنته.فاطمه خانم: بخور پس

 

رایان یک قاشق از غذا رو مزه کرد و گفت: اوووف فاطمه خانم چه کار 

 کردی...

 

 فاطمه خانم: پسرم امروز غذا رو مریم درست کرده کار اونه.

 

 رایان متعجب روبه من کرد و با حالت سردی گفت: ممنون خیلی خوشمزه شده!

 

 ؟! اون نگاه سرد توی چشماش چیه دیگه؟وااا چرا امروز اینجوری شده

 

 منم اصال به روی خودم نیوردم و گفتم: نوش جان
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رایان که غذاش تموم شد زیر لب ازم تشکری کرد و به اتاقش رفت، منم سریع 

غذامو تموم کردم و همه کی رو جمع کردم و به اتاق رایان رفتم. وقتی داخل 

 م!...اتاق شدم تره یادم اومد خیر سرم در نزد

 رایان متعجب بهم زل زده بود ولی دوباره نگاهش سرد و خشن شد...

هوووف خدایا یکی بهش بره بگه تو که اینجوری اخم میکنی جذاب تر 

 میشیاااا...

 

 رایان: کاری داشتی؟

 

تا اومدم حرف بزنم و درد دلم رو بگم، بگم که ِچت شده؟! چرا وقتی که تازه 

 ی کردی؟!! همه چی داشت خوب میشد اینجور

گوشیه لعنتیش زنگ خورد و اونم مشغول خوش و بش شد. یه چند دقیقه ای 

منتظر وایستادم که گوشیش تموم شد باهاش حرف بزنم ولی حرفشون ادامه 

 داشت... 

 بی فایده بود و از اتاق رفتم بیرون.

 

 سارا: مریم 

 

 بارانا: تروخدا یه امروز و بیخیال من شین...

 ه اتاقم رفتم.بعد با عصبانیت ب

 

بیخیال بارانا باالخره که میبینیش امشب نشد فردا صبح باهاش حرف میزنم و 

میفهمم چشه... بهش میگم که لطفا دیگه اینجوری نگام نکن آخه من قلبم 

 ضعیفههه...
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سرُم گذاشتم روی بالشت و سعی کردم فقط خوابم ببره وگرنه حرصمو سر 

 وسایل و افراد خونه خالی میکنم...

 

 خدا رو شکر خیلی زود خوابم برد.

 

بود...وااای  شب ۱با احساس تشنگی از خواب بیدار شدم.به ساعت نگاه کردم،

چقدر خوابیدم.از روی تخت بلند شدم و به طرف حموم رفتم تا یه دوشی بگیرم 

و سرحال شم.لباسامو دراوردم و و توی سبد انداختم...آب گرم رو باز کردم و 

یه ربع اومدم ی هوای سرد دوش آب گرم خیلی میچسبه.بعدزیرش ایستادم،تو

بیرون و یه بلوز پشمی سفید با شلوار گرمکن مشکی پوشیدم.تو این مدت که 

علیرضا نبود منو سارا لباس فرم نمی پوشیدیم.موهامو با سشوار خشک کردم و 

 پشت سرم بافتم.از اتاق خارج شدم و به آشپزخونه رفتم.

 

فت:به به خانوم خوش خواب،چه عجب بیدار شدی،خواب سارا تا منو دید گ

 شاهزاده سوار بر اسب سفیدتو میدیدی؟

 

 بارانا:ای بابا من باید خواب گدا بر خر خاکستری رو ببینم

 

 سارا:اینم حرفیه

 

 بارانا:شام چی داریم؟

 

 سارا:کشک بادمجون،برو میزو آماده کن

 

 بارانا:باشه
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شق و چنگال و لیوان برداشتم.بعد هم از توی بشقاب هارو از توی کابینت با قا

یخچال نوشابه و آبمیوه و آب رو برداشتم،نون هم برداشتم و همه رو روی میز 

چیدم.یه ربع بعد رایان بدون اینکه حتی نگاهی بهم بندازه اومد و نشست...امشب 

دیگه حتما باید باهاش حرف بزنم.غذا رو توی سکوت خوردیم...بعد از اینکه 

شد رایان تشکری کرد و رفت توی اتاقش.همراه سارا میزو جمع کردیم و  تموم

رفتم باال تا با رایان حرف بزنم.دم در اتاقش نفس عمیقی کشیدم و در زدم و رفتم 

 داخل.

 

 بارانا:میشه یکم حرف بزنیم؟

 

 رایان:در مورد چی؟

 

ر د کمی نزدیک تر شدم و گفتم:احساس میکنم یجوری شدی،ام چیزه...سرد شدی

 حالی که تا دیروز اینجوری نبودی

 

 رایان:من فرقی نکردم 

 

زدی و بارانا:چرا کردی،همیشه هروقت منو میدیدی با مهربونی حرف می

 همیشه هوامو داشتی

 

 رایان:من با همه همینطوریم که میگی
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راست میگفت...رایان با همه مهربون بود ولی اون بوسه...اون نگاها...معنی 

فکرمو به زبون آوردم و سرمو انداختم پایین با صدای خفیفی اونا چی بود؟

 گفتم:پس اون بوسه

 

 رایان:اونو فراموش کن،یه اشتباه بود،از...از روی هوس بود

 

کرد،ناخودآگاه اشکام با این حرفش بهش نگاه کردم...اونم نگاهم می

ریختن،رایان هم متوجه اشکام شد...برای یه لحظه چهرش ناراحت شد اما 

 وباره نگاهش سرد شد...د

 

بدون هیچ حرفی برگشتم و از اتاق رفتم بیرون.با سرعت به طرف حیاط رفتم 

گوشه ای نشستم.اشکام همینطور میریختن...خدایا رایان دوستم نداره...این عشق 

 یه طرفس.

 ای کاش برگردیم به اون روزایي كه من واسش مهم بودم... 

م گریه کردم.گریه کردم به خاطر این سرمو گذاشتم روی پاهام و تا تونست

زندگی...به خاطر اینکه توی این وضعیت عاشق شدم... اونم عاشق کسی که 

 دوسم نداره و کمتر از یه هفته دیگه ازش دور میشم...

 

 رایان*

وقتی اشکای مریم رو دیدم دلم لرزید.اما خودمو بی تفاوت نشون دادم.به طرف 

دم که متوجه مریم شدم...سروشو گذاشته بود پنجره رفتم و به بیرون نگاه کر

 روی پاهاش.با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم،بهداد بود.

 

 رایان:جانم داداش
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 بهداد:یه خبر خوب دارم

 

 رایان:تشنه یه خبر خوبم،بگو ببینم چی شده؟

 

با حرفایی که بهداد زد نور امیدی تو چشمام بوجود اومد...از این بهتر نمیشد.به 

کمد رفتم و شلوار مشکی با کاپشن مشکیم برداشتم و پوشیدم.کفش های طرف 

 ونس مشکیم هم پام کردم و با خوشحالی رفتم بیرون...

 

شدم.بدون هیچ حرفی از کنارش  در خونه رو که باز کردم با مریم روبه رو

 گذشتم و رفتم.سوار ماشینم شدم بعد از استارت به راه افتادم.

 

 بارانا*

ساعت سرمو از روی پاهام برداشتم و بلند شدم و به طرف خونه  بعد از نیم

رفتم.تا خواستم در و باز کنم یکی درو باز کرد.نگاهی کردم که رایان و دیدم.بی 

تفاوت از کنارم رد شد...این موقع شب کجا میخواست بره؟شونه ای باال انداختم 

ز بس خوابیدم االن و رفتم داخل.به اتاقم رفتم و خودمو روی تخت انداختم...ا

دیگه خوابم نمیاد.اوووم...چیکار کنم؟همینطور داشتم فکر میکردم چیکار کنم که 

گوشی زنگ خورد.نگاهی به شماره انداختم...ناشناس بود،مونده بودم جواب بدم 

 یا نه؟بزار جواب بدم ببینم کیه.

 

 بارانا:الو

 

 اردالن:اردالنم این خط دیگمه

 

 بارانا:آها
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 ار میکنی؟اردالن:چیک

 

 بارانا:هیچی دارم فکر میکنم چیکار کنم،حوصلم خیلی سر رفته

 

اردالن:منم حوصلم سر رفته،بیا باهم حرف بزنیم مثِل قبال که خونم بودی با هم 

 حرف میزدیم

 

 بارانا:باشه

 

 اردالن:اونجا آشپزی ام میکنی؟

 

 بارانا:بعضی اوقات

 

 اردالن:بلدی؟

 

 ..بارانا: بله پس چی فکر کردی.

 اردالن؟

 

 اردالن:جانم

 

جاااان این گفت جانم؟یا خدا فکر کنم کار زیادی روش فشار آورده.با صداش به 

 خودم اومدم:مردی؟
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 بارانا:نه زندم

 

 اردالن:چی میخواستی بگی؟

 

 بارانا:وقتی مدارکتو برات آوردم میزاری برم؟

 

 اردالن:کجا بری؟

 

و خالفکاری...اصال اسمی ازت نمی بارانا:پیش خانوادم،قول میدم به کسی نگم ت

 برم

 

اردالن:بارانا چرا نمی خوای بفهمی دیگه تا آخر عمرت نمیتونی بری پیش 

 خانوادت

 

بارانا:راس میگی یادم رفته بود دزدیده شدم و به زور منو وادار به همکاری با 

 خالفکارا کردن

 

 اردالن:شروع نکن 

 

 بارانا:من میرم،خداحافظ 
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قطع کردم و گذاشتم سر جاش.بازم اشکام شروع به ریختن  بعد هم گوشی رو

کرد...اه من چرا اینقدر ضعیف شدم؟چرا همش گریه میکنم؟بارانا تو باید قوی 

 باشی...قوی...

 

خواد بیاد.صبح که بیدار شدم بعد امروز چهارشنبه ست و باالخره علیرضا می

.تو این چند روز یه هفته لباس فرمامو پوشیدم و شروع به تمیز کاری کردم

رایان رفتارش باز هم سرده.همراه سارا گوشه ای ایستاده بودیم و منتظر 

علیرضا بودیم.بعد ده دقیقه در خونه باز شد و علیرضا اومد داخل.بدون سالم رو 

 به من گفت:رایان کجاست؟

 

 تا خواستم جواب بدم صدای رایان رو شنیدم که گفت:اینجام

 

رضا رو به آغوش گرفت.نگاهی بهش بعد هم نزدیک اومد و علی

انداختم...موهاش خیس بود و عینک هم نداشت...یه تیشرت مشکی با شلوار 

ورزشی سورمه ای پوشیده بود.رایان و علیرضا رفتن و روی مبل نشستم منم 

رفتم قهوه آماده کردم و براشون بردم.بعد اینکه برداشتن به طرف آشپزخونه 

شستم و سرمو گذاشتم روی میز.به فردا شب فکر رفتم.روی یکی از صندلی ها ن

کردم...یعنی بعد اینکه مدارک رو برداشتم باید چیکار کنم؟یادم باشه از اردالن 

بپرسم.هووووف اگه گیر بیوفتم چی؟یاد اون دارویی افتادم که چند روز پیش یه 

ا غذپسر بچه بهم داد...اردالن گفته بود توی غذا بریزمش...یادم باشه خودم از 

 نخورم...

 

هم استرس دارم و ناراحتم از اینکه قراره دیگه رایان و نبینم و این طاقت فرسا 

ترین اتفاق زندگیمه... ولی خب از یک لحاظ وقتی به این فکر میکنم که قراره 

فرار کنم واقعا خوشحالم، خوشحالم از اینکه دیگه نمیخواد نقش بازی کنم و 

  .هروز با نقاب جدید وارد بشم..

 فقط خدا میدونه چقدر خسته شدم از این زندگی...
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از صبح کارم شده اینکه زانو غم بغل کنم و آبغوره بگیرم حاال برای کی؟! برای  

 کسی که فقط و فقط من و بخاطر یک هوس  زودگذر میخواد!

 باورم نمیشد رایان هم اینجوری باشه!!... فکر میکردم متفاوته ولی.... 

میا تموم شده كه مردم باهم بازى میكنن و همو برای خوب معلومه سرگر

 خوشگذرونی میخوان دیگه...

 هووووف باالخره یه روز مغزمو با یه گلوله میترکونم!!... 

سریع اشکام و پاک کردم و مثل همیشه نقاب بیتفاوتی رو به صورتم زدم و به 

 طرف آشپزخونه رفتم. 

رفتم کنارش که بوی غذا ها مستم  فاطمه خانم و دیدم که مشغول آشپزی کردنه،

 کرد...

 

 بارانا: اوووف فاطمه خانم چه کردی بوش که مارو مست کرد... 

 چی درست کردی حاال؟

 

 فاطمه خانم خندید و گفت: سوپ جو، چلو گوشت، فسنجون.

 

با تعنه گفتم: یا خدا یکم بیشتر درست میکردین بخدا من گشنه میمونم پس 

 میفتما...

 

تک خنده ای کرد و گفت: امروز چون علیرضا خان برگشتن برای فاطمه خانم 

 همون گفتم غذا هایی که دوست دارن و درست کنم.

 

اصال به حرفش توجه نکردم و ناخداگاه گفتم: فاطمه خانم، آقا رایان چه غذایی 

 رو دوست داره؟!
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فاطمه خانم یکم تعجب کرد ولی به روی خودش نیورد و گفت: خب رایان پسرم 

استا و الزانیا و کال غذاهایی که یکم سبکش خارجی باشه رو بیشتر دوست پ

 ده ضاعقش به همون ورها میخوره...داره چون قبال هم اونجا بو

 

 وااای ذوق کردم که بیا و بیین! چه تشابهی اوووف قربون سلیقش برم اصال...

 

 دوباره نقاب بیتفاوتی رو زدم و گفتم: آها خوبه.

 نا فاطمه خانم به کارش برسه.بعد رفتم کنار 

 

ولی خدا به خیر کنه اگه من امروز جون سالم به در ببرم دیگه هیچی ازت 

 نمیخوام خدا جون فقط یه امشب و به فکر ما باش...

 

 فاطمه خانم: دخترم بیا غذا حاضره برو میز و بچین بعد آقا رو صدا کن بیان.

 

ار بشه... دوباره گیر اون نگاه میترسیدم دوباره رایان و بیینم و دلم بی قر

وحشیش بیفتم...ولی با این حال رفتم و میز و چیدم و صداشون کردم بیان برای 

 غذا.

 اومدن پایین و سر میز نشستن و شروع به خوردن کردن.

 

 رایان روبه بابای نکبتش کرد و گفت: خب بابا کارا خوب پیش میره؟ 

 

ک معامله پرسود داشتیم که به علیرضا: آره پسرم فعال اونجا که رفتم ی

 نعفممونه...
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رایان زیر لب چیزی گفت که فکر کنم فحش داده چون اگه غیر از این بود که 

بلند میگفت! ولی چرا باید ناراحت بشه از این کار؟!مگه خود حضرت عالی 

 خالفکار نیست؟...

 

 رایان: ایول الحق که بابِا خودمییی... 

 

 ن و بوسید.علیرضا خندید و گونه رایا

 غذاشون که تموم شد هردو به طرف اتاق علیرضا رفتن.

 

سر میز اصال به رایان نگاه نکردم چون باز دلم بیقرار میشد و دیگه نمیتونستم 

 ازش دل بکنم... ولی هر از چند گاهی سنگینی نگاهشو حس میکردم!... 

... م بس باشهشب به اندازه کافی بهش نگاه میکنم به اندازه ای که برای کل عمر

برای آخرین بار نگاهش میکنم و حرفامو از چشمام میزنم... میگم هعی پسره 

من که این وسط بدبخت شدم رفت ولی سعی کن نفر بعد از من و کمتر عاشق 

 خودت کنی که اونم به بیماری من دچار نشهههه...

فت. رایان بعد از چند دقیقه از اتاق علیرضا اومد بیرون و به اتاق خودش ر

فنجون قهوه ای که براش آماده کرده بودم و برداشتم و به طرف اتاقش رفتم. 

 چیزی نگفتا ولی خوب منم راه و روش خودم و دارم دیگهههه...

 بعد از چند تقه در و باز کردم و فنجون رو گذاشتم کنارش.

 

 رایان که از تعجب مونده بود چی بگه که خودم شروع به حرف زدن کردم.

 

 الزم به گفتن نبود دیگه خودم میدونم عادتات چیه بارانا:

 

 رایان: خوبه خوبه
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 ایییشششش میمردی یکم مثل قبلنت  مهربون باشی؟! 

 

 چپ چپ نگاش کردم که گفت:نخوریمون!

 

 من: همچین خوردنیم نیستی آقا رایان

 

رایان که از طرز حرف زدنم تعجب کرده بود اخم کمرنکی روی پیشونیش 

 ی نگفت!..نشست ولی هیچ

 

 اوووف یکی نیست بگه تو لبخند بزن، جنگ جهانى چهارم به عهده من...

 قهوه اش که تموم شد فنجون و برداشتم و به آشپزخونه رفتم.

 هنوز برای شب کمی مسترب بودم ولی چکار کنم دیگه...

 

 سارا: چته دختر چرا اینقدر به خودت میلولی؟! استرس چیو داری کلک؟

 

 ابا بارانا: برو ب

 

 سارا: من که میدونم باز یه خبراییه ولی تو سکوت کن...

 

 یعنی این سارا گیر بده دیگه مگه ول میکنه؟! 

 ولی خداییی خیلی زرنگه ها!! 
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اوووف دختر این کارا چیه آخه آروم باش با این کارا هرکی ندونه فکر میکنه 

 میخوای بانک بزنی... 

 م رفتم تا یکم بخوابم حالم سر جاش بیاد.کمی خودم و جمع و جور کردم و به اتاق

 سرم و که روی بالشت گذاشتم طولی نکشید که خوابم برد.

 

 با صدای پیامک گوشیم از خواب پریدم.

 

 اردالن: امشب ساعت دو دوربینا برای یک ساعت خاموشه خاموشه.

همه چیو دیگه میدونی فقط زیر میز علیرضا یک رمز شکن گذاشتم خودت  

وری باهاش کار کنی، مدارک و که برداشتی برو تو اتاقت از بالکن میدونی چج

 به جاسوسم بده.

 مو ال درزت بره، بفهمن دیگه خودت میدونی و عزراعیل!...

 

بارانا: خیله خب بابا هم یک هفتس هروز این پیام و کپی پیست میکنی 

 میفرستی!... 

 

 هااااردالن: پرو بازی در نیار که به تنبیهات اضافه میشه 

 

 یااا خدا این باز شروع کرد... 

 خب من چی بگم به این؟! خدا عاقبت من و با این بخیر کنه...

 

 بحث و عوض کردم و گفتم: خب دیگه من برممم

 

 اردالن: آخییی جوجوم خجالت کشید...
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 عیب نداره برو، چند روز دیگه میبینمت خانمی.

 

 م بخدااااا...ایشششش دلم میخواد بگیرم زیر مشت و لگد لهش کن

 

 عمارت به سمت آشپزخونه رفتم.  از پله های مارپیچ

 

رو به فاطمه خانم گفتم: فاطمه خانم میشه من شام و درست کنم؟ آخه صبح خیلی 

 خسته شدی برو استراحت کن.

 

اومدم مثال یکم خودشیرینی کنم که بزاره من شام و درست کنم تا اون دارو رو 

 باشه نمیتونم دارو رو بریزم توی غذا.... بریزم توش چون غیر از این

 

فاطمه خانم: واای خدا از دهند بشنوه دخترم.... باشه تو درست کن دیگه منو رو 

 هم میزارم به عهده خودت.

 

 بارانا: باشههه

 

چون خودم هوس پاستا کرده بودم پاستا درست کردم...هه مدیونین فکر کنین 

 بخاطر رایانه!!...

 یراشکی، دسر هم تارت میوه درست کردم.سوپ جو، پاستا، پ

 اوووف بارانا خانم چه کردههه...ماشاال از هر انگشتم هر میبارهههه.

دارو رو از کنار لباسم یواشکی درآوردم و توی همه غذا ها حتی دسر ریختم، 

 البته فقط توی سوپ نریختم که خودم بتونم بخورم.
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 میز و چیدم و صداشون کردم تا بیان.

ترس بدی به جونم افتاد... اگه داروی توی غذا رو نفهمن برنامه شب هم باز اس

 حله چون تا اون موقع تو خواب هشتمن...

نشستن سر میز و سعی کردم به رایان نگاه نکنم تا استرسمو از تو چشمام 

 نخونه. 

 ماشاال همشون اینقدر زیاد خوردن که فکر کنم تا آخر هفته خوابشون ببره!!

 می از سوپ خوردم.خودمم فقط ک

 رایان هم مثل اینکه از پاستا خیلی خوشش امد چون دو بشقاب پر خورد...

وقتی خواستن برن آخرین نگاهمو دوختم به رایان تا تصویرش و برای همیشه 

 تو ذهنم نگه دارم...

 خداروشکر هیچی نفهمیدن...تا یک ساعت دیگه همشون خوابشون میبره...

 ریع به اتاقم رفتم.همه چی رو مرتب کردم و س

لباسم رو عوض کردم و یک بلوز شلوار ورزشی مشکی پوشیدم و موهامم باال 

 دم اسبی بستم تا راحت باشم. قشنگ شبی این دزدا شده بودم دیگه...

 ساعت یازده بود و هنوز تا ساعت دو کلی وقت بود.

ا این و ب کاغذ و قلم و برداشتم و شروع به نوشتن کردم. میدونستم کارم اشتباه

 کارم رسما قبر خودم و کندم ولی ته دلم نور امیدی بود.

 میخواستم چند روز بعد که خواستم استفا بدم این نامه رو بدم به رایان...

 از احساساستم نوشتم تا دزدیده شدنم...

 

 دفترچه رو باز کردم، شروع به نوشتن کردم. 

تموم شن! جا بمونم میون اینقدر حرف دارم برای نوشتن که میترسم کلمه هام 

 حرف هایی که برای گفتنشون کلمه ای بلد نیستم...

 نمیدونم االن که شروع کردم به نوشتن میخوام از چی بنویسم!..
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 فقط...فقط میخوام هرچیزی که به ذهنم میرسه و بنویسم...

 رایان، عزیزم... 

 حساساتمنمیدونم حسم و چجوری توصیف کنم ولی تو این مدت حتما خودت از ا

 باخبر شدی...

من به بیماریی دچار شدم که هیچ دکتری نتونست راه درمانی رو براش تجویز 

 کنه...

 من از یه جایي به بعد نه عاشقت شدم

 نه وابستت شدم

 معتادت شدم...

 )قطره اشکم ریخت روی دفترچه و جوهر پخش شد روی کاغذ...

 اوووف همینو کم داشتیم...

 وباره شروع به نوشتن کردم.(کاغذ و پاره کردم و د

 رایان من دزدیده شدم توسط رقیب بابات، اردالن پارسا... خودت میشناسیش . 

بابات خالفکاره )قاچاق اسلحه(، تا اونجایی که من میدونم مثل اینکه تو نمیدونی 

 بابات چکارست...

ا ظاهرا بابات مدارک اردالن و دزدیده بوده و اردالنم من و اینجا فرستاد ت

 مدارک و بردارم.

 ولی اون من و مجبور کرد که به اینجا بیام...

درسته توی این همه مدت کلی سختی کشیدم ولی اون نمیدونست چه هدیه ای بهم 

 داده... اون من و با تو آشنا کرد...

 اون تونست کاری کنه که دوباره بتونم عاشق بشم...

 . اگه بخوام شروع کنم به نوشتن تا صبح مینویسم..

میدونم این حرفام برای تو بی معنیه ولی فقط خواستم بدونی که چقدر دوستت 

 دارم.
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 دوستت دارم.

 بارانا راد

 

توی این مدتی که نامه رو مینوشتم اشکام قطع نمی شد.کاغذ و تا زدم و بلند شدم 

بود...هوووف چقدر دیر  ٢١گذاشتم زیر بالشم...به ساعت نگاهی انداختم،هنوز 

اتاقو باز کردو رفتم بیرون و به طرف اتاق رایان رفتم.در اتاقشو به  میگذره.در

آرومی باز کردم...نگاهی بهش انداختم،مثه یه بچه معصوم خوابیده بود.نزدیک 

تر شدم و گوشه تختش نشستم...کاش توام دوستم داشتی.یه نیم ساعت توی اتاقش 

و به اینکه چجوری موندم و دوباره رفتم توی اتاقم...روی تخت دراز کشیدم 

دوری رایان رو تحمل کنم فکر کردم.با زنگ گوشیم به خودم اومدم...اه این 

 اردالن چقدر زنگ میزنه.

 

 بارانا:بگو

 

اردالن:فردا نمی خواد استعفا بدی اینجوری ضایعس میفهمن تو مدارک رو 

 برداشتی،دوشنبه استعفا بده

 

 بارانا:باشه

 

 اردالن:همه خوابیدن؟

 

 هبارانا:آر

 

 اردالن:من میرم دیگه
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 بعد هم طبق معمول بدون خداحافظی قطع کرد.

 

 باالخره ساعت دو شد.

 اشکامو پاک کردم و چند بار نفس عمیقی کشیدم و آروم تر شدم. 

 نقاب بی تفاوتیم رو زدم که اردالن پیام داد: دوربینا خاموشه میتونی بری

 

طمعن شدم همه خوابن و گوشی رو برداشتم و از اتاق زدم بیرون. وقتی م

نگهبانی نیست به سمت اتاق کار علیرضا رفتم و با یه حرکت سنجاق در که قفل 

 بود و باز کردم.

 رمز شکنی که اردالن برام گذاشته بود و از زیر میز برداشتم.

 به طرف مجسمه ابوالهول رفتم و چشم مبارکش رو فشار دادم تا باز شد...

اید وارد میکردم نوشته شده بود .تک تک الی یکی از درزهاش کدی که ب

کارهایی که می بایست رو انجام دادم طولی نکشید که درش باز شد...داخلش 

 کلی دالر، سی دی و فلش وجود داشت.

واال این از بانکم بیشتر پول داره!! یادم باشه حتما یه بار سر فرصت بیام از 

 اینجا دزدی کنم...

داخل لباسم ریختم. صفحه شمارو برگردوندم همه مدارک و به جز دالرها رو 

سرجاش و چسب زدم. مجسمه رو به حالت اول بستم و به گوشیم نگاه کردم، 

 هنوز نیم ساعتی وقت داشتم...

 رمز شکنو برداشتمو با احتیاط بیرون رفتم، در و پشت سرم قفل کردم.

 

منو  یاز استرس پاهامو عصبی تکون میدادم.میترسیدم موقع بیرون رفتن کس

 ببینه...

 از اتاق که خارج شدم از پله ها به هر بدبختیی بود پایین رفتم.
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 خودم و به اتاقم رسوندم. از اضطراب نفس نفس میزدم...

 سریع در بالکن و باز کردم که دیدم هیچکی پایین نیست! 

 

بیاد  به اردالن پیام دادم: پس کدوم گوره این جاسوست؟ قبض روح شدم بگو

 یره ببره وگرنه از شدت استرس کار دست خودم میدم!اینارو بگ

 

 اردالن: پایینه احمق جان، قشنگ نگاه کن

 

دوباره رفتم پایین و نگاه کردم که دیدم یک غولتشن با اون چشمای ذاقش بهم 

 زل زده و رو به من گفت: بده دیگه مدارک و به چی زل زدی؟!

 

ل کیسه ای که از قبل آماده بدون هیچ حرفی همه مدارک و با رمز شکن رو داخ

کرده بودم گذاشتم و فقط یک تکه طناب کوچیک تونسته بودم پیدا کنم همونو 

بهش بستم و تا نصفه های راه آویزونش کردم. طنابو رها کردم و اونم مدارک و 

 برداشت و سریع از اینجا دور شد.

 

ی از هیاهوینفس راحتی کشیدم و االن میتونستم با خیال راحت بخوابم و فارغ 

 که به پا کرده بودم، باقی شبو صبح کنم.

 سرم روی بالشت گذاشتم که کم کم خوابم برد.

 

****** 

 

صبح با خوشحالی از خواب بیدار شدم و لباس فرمم رو پوشیدم و از اتاق زدم 

 بیرون.

 صدای پچ پچ نگهبان ها و خدمتکار ها تا اینجا میومد!! 
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نکه مدارکش دزدیده شده باخبر شده و زمین و میدونستم تا االن علیرضا از ای

 زمان و به هم ریخته و این صدا هام همه بخاطر اونه...

شونه باال انداختم و از اتاق بیرون رفتم. به درک بزار یکم زجرکشش کنم 

 مرتیکه پیر اینم تالفیه اون کتکایی که بهم زدی...

 جالبه دیگه مثل قبل استرس ندارم!! 

از بیخیال بودنم کار دست خودم میدم... اوووف چکار کنم  آخرش با این حجم

 ولی خب به درک اصال.

 

پایین که رسیدم برای اینکه نقشمو خوب بازی کنم رو به فاطمه خانم گفتم: اینجا 

 چخبره؟!! اتفاقی افتاده؟؟

 

فاطمه خانم: نپرس دخترم... ولی امروز آقا به قدری عصبانیه که مشخصه 

 اتفاقی افتاده!!

 

شونه باال انداختم و دیگه هیچی نگفتم و به سمت یخچال رفتم و برای خودم یکم 

 چیزی آماده کردم و بیخیال لقمه های صبحانمو میخوردم.

 

 همینطور چاییمو کم کم میخوردم که سارا با غر غر وارد آشپزخونه شد.

 

 سارا:واااای خدا مردم چقدر خسته شدم.

 

 ریز بیا بشینبارانا:برو یه چایی برای خودت ب

 

 سارا باشه ای گفت و رفت برای خودش چایی ریخت بعد هم اومد نشست.
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 سارا: چیشده؟! چرا انقدر علیرضا خان عصبِی؟

 

 شونه باال انداختم و گفتم: نمیدونم واال  

 

بعد هردو بدون اینکه چیزی بگیم چاییمونو خوردیم.ای بابا پس فردا هم که 

گم برای چی میخوام برم؟آها میگم میخوام برم یه جا قراره از اینجا برم...حاال ب

دیگه کار کنم...نه نه این بده،میگم میخوام برم شهرستان آره این بهتره.ولی باز 

 از اردالن هم باید بپرسم...

 

صبحانم که تموم شد از توی آشپزخونه وسایل شوینده رو برداشتم و رفتم باال تا 

 دو ساعتی طول کشید. اتاقارو تمیز کنم.تمیز کاری اتاقا

از خستگی دستمو به کمرم گرفته بودم...وااای خدایا آخه یکی نیست بهشون بگه 

خواد چیکار...یکی دوتا هم که نیست ده تا این اتاقا هرروز تمیزکاری می

 اتاقه!...

البته اتاق آقازاده رو تمیز نکردم چون خوابه...اه چقدر میخوابه،منم وقتی خونه 

یاد میخوابیدم...هیییی چه روزایی بود...یعنی میشه یه روز وقتی خودمون بودم ز

از خواب بیدار میشم توی اتاقم توی خونه خودمون کنار خانوادم باشم؟تقریبا دو 

هفته دیگه عیده ولی من کنار خانوادم نیستم.دو روز دیگم که میرم خونه 

 اردالن.با صدای رایان به خودم اومدم.

 

 ی؟رایان:به چی فکر میکن

 

 آخجون فکر کنم مثه قبل شده...
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 بارانا:هیچی

 

 رایان:باشه پس بیا اتاقمو تمیز کن 

 

 اه هنوز همونطوریه.به طرف اتاقش رفتم تا تمیزش کنم.

 

داشتم اتاق این رایان شلخته رو تمیز میکردم که چشمم به یه عکس افتاد.نگاهی 

،مهرداد وسطشون بهش کردم...عکس مهرداد و رایان و اون یکی دوستشون بود

ایستاده بود و هر سه میخندیدن.من هنوز نفهمیدم مهرداد با پسر یه خالفکار 

چجوری دوسته؟شاید نمی دونسته و من گفتم فهمیده.اصال چرا همون شب با 

 پلیس نیومدن منو ببرن و اردالن و علیرضا رو هم دستگیر کنن؟!...

 ه رایان هم دروغ میگه.اینا همه یعنی اینکه اونم یه خالفکاره و داره ب

اگه پسر عموم نبود اینم به رایان میگفتم.بیچاره عمو و زن عمو...اه بیخیال دو 

 ساعته به این عکس زل زدم با خودم حرف میزنم!!

دوباره مشغول تمیزکاری شدم.بعد یه ربع کار اتاقش تموم شد و رفتم پایین تا 

ه هنوز مضطرب در حال یکم استراحت کنم.توی آشپزخونه که رسیدم دیدم هم

 تکاپیو ان!!

 اگه بفهمن دلیل این همه استرابشون گند کاریای منه زنده زنده دفنم میکنن!...

 

 نمیدونم چهره مضطرب اینارو که دیدم دوباره ترس بدی به جونم افتاد!...

 یک حسی بهم میگفت نکنه از خودم ردی به جا گذاشته باشم و بفهمن!!

 حالم و بد میکنه.اصال فکر کردن بهش هم 

 داشتم به اتاقم میرفتم که صدای عصبِی علیرضا رو از پست اتاقش شنیدم.

 

 علیرضا با داد گفت: پس تو دیشب چه غلطی میکردی؟! 
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شما احمقا نگهبانی میدین یا کاوچرونی میکنید؟؟ مدارک من دزدیده شده ولی آبم 

 از آب تکون نمیخوره...

 

..... 

 

 اید اون جاسوس لعنتی رو پیدا کنی.علیرضا: خفه شو فعال ب

 

 پاهام سست شد و دیگه هیچی نشنیدم فقط سریع به اتاقم رفتم.

باید هرچه سریع تر برم وگرنه با این حرفای قاطعی که علیرضا میزد خودش 

 کشتتم!

 گوشی رو از زیر بالشت برداشتم و به اردالن پیام دادم.

 

 دم؟بارانا: فردا بگم برای چی میخوام استفا ب

 

اردالن بعد چند دقیقه حواب داد: استفا نده اینجوری شک میکنه... مرخصی 

 بگیر.

 

 بارانا: بگم میخوام برم شهرستان پدرم مریضه، خوبه؟!

 

 اردالن: آره همینو بگو.

 

 بارانا: علیرضا اینقدر عصبِی که اگه فردا  فرار نکنم مطمعنم گیر میفتم! 

 

 اردالن: هیچی نمیشه نترس.
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رفش نور امیدی تو دلم باز کرد ولی بازم کمی مضطرب بودم. گوشی رو این ح

 دوباره گذاشتم جای قبلیش و روی تخت دراز کشیدم.

ای کاش به حرف به مامان گوش میدادم و  هیچوقت به اون مهمونِی لعنتی 

 نمیرفتم.... همه این بدبختیا از اونجا شروع میشه...

کالم فکر کنم، انگار فکر کردن باعث ولی من هیچوقت نتونستم بشینم به مش

 میشه آدم تو دردا غرق بشه!!

 من میترسیدم حل بشم تو دردام و اونا بشن جزئی از من...

همیشه فرار میکردم، واسه همین یه مشت درد حل نشده پشت سرم زل زده بهم 

 و من دارم فرار میکنم....

 

ه خوابم برد... نه غذا ساعتای چهار بود که بیدار شدم. اصال نمیدونم چیشد ک

 خوردم نه چیزی، گوشیم رو که گذاشتم کنار از شدت سردرد خوابم برده. 

خوشم میاد هیچکی هم برای نهار بیدارم نکرده!!...البته االن که یادم میاد فکر 

کنم سارا اومد یک چیزایی گفت ولی من انقدر منگ خواب بودم حالیم نشده. 

 دِی که خوردم...فکر کنم اثرات اون قرصای سردر

 کالفه از روی تخت بلند شدم و رفتم پایین. 

 

 سارا: چه عجب بیدار شدین مریم خانم!

 

 بارانا: بخدا نمیدونم چی شد که خوابم برد!! 

 

 سارا:آره باشه

 

 بدون توجه به سارا به سمت فاطمه خانم رفتم.



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 188 

 

 

 بارانا: فاطمه خانم اگه کاری دارین بگین من انجام بدم.

 

 خانم: دخترم تو برو دسر هارو آماده کن.فاطمه 

 بعد رو به سارا کرد و ادامه داد: سارا دخترم تو هم برو ساالدارو درست کن.

 

 هردو چشمی گفتیم و مشغول کار شدیم.

 

همه چی رو آماده کردیم بعد میز و چیدم و خواستم برم صداشون کنم بیان پایین 

اشتها داشته باشن فقط آقا رایان و  که فاطمه خانوم گفت: فکر نکنم علیرضا خان

 صدا کن.

 

 چشمی گفتم و صداش کردم تا بیاد. 

 بعد چند دقیقه رایان اومد پایین و شروع به خوردن کرد. 

 

 رایان رو به فاطمه خانم گفت: برای چی بابام نیومده برای شام؟!

 

فاطمه خانم: علیرضا خان از صبح نمیدونم سر چه موضوعی عصابشون 

 اشتها ندارن گفتن شما بخورین.خورده. 

 

 رایان: آره منم نمیدونم چیشده میخوام برم اتاقش ولی نمیخواد کسی رو بیینه...

 

 خداروشکر رایان نمیدونه، ولی فردا که نامه رو دادم بهش میفمه... 

 مطمعنم با وجود همهچی بهم حق میده... 
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 مجبور بودم دیگه...

 گاهی بهم انداخت و بعد به اتاقش رفت.رایان غذاش که تموم شد زیر چشمی ن

آخرین نگاهش نفس گیر بود...اون لحظه که نگاهم کرد نمیدونستم باید ذوق کنم 

یا ناراحت باشم از اینکه دیگه قرار نیست از این نگاه های یواشکیش ذوق مرگ 

 بشم...

 

همینجوری به یک نقطه زل زده بودم و داشتم با خودم حرف میزدم که دیدم 

ن دوباره اومد توی سالن و به طرف در رفت و نگهبان که در و باز کرد رایا

 بیرون رفت.

 این وقت شب کجا میخواد بره؟!!

 هه مثال خیلی روش غیرت دارم!...نه ولی خب خیلی مشکوک میزنه!

 ایییش به من چه اصال. 

 رفتم توی اتاقم و لباسام رو که در آوردم روی تخت ولو شدم.

 بهم میگه بهش دیگه فکر نکن یک صدایی تو مغزم

 قلبم میگه بیشتر بهش فکر کن

 حس میکنم از صدای این دوتا دوباره سردرد گرفتم!!

 درستش این بود که بوسیدن لبات روزمره زندگیم باشهاصال 

 نه مرور خاطره ی هربار بوسیدنت!..

 ناشکای توی صورتم و با پشت دستم پاک کردم و سعی کردم بخوابم تا حداقل ای

 شب آخری دیگه بهش فکر نکنم...

به کمی خواب نیاز داشتم باید تجدید قوا میکردم تا بتونم با فکرو نیروی قوی 

 فردا فرار کنم...

 

صبح از خواب که بیدار شدم لباس فرمم رو پوشیدم و حالت نارحتی به خودم 

 گرفتم و به آشپزخونه رفتم.
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 سارا: چیشده چرا اینقدر تو همی؟!

 

 بابام حالش خیلی بده! بارانا: 

 چند دقیقه پیش مامانم زنگ زد گفت که اگه میشه مرخصی بگیرم برم پیشش.

 

سارا که معلوم بود گول چرت و پرتای من و خورده با حالت نارحتی دستش و 

به پشتم کشید و گفت: عیب نداره عزیزم نارحت نباش بیا صبحونتو بخور بعد 

 برو از علیرضا خان مرخصی بگیر.

 

ا همون چهره درهمم چایی برای خودم ریختم و بعد از اینکه تموم شد سریع به ب

 سمت اتاق غلیرضا رفتم.

 این احمقا نمیدونن پشت این چهره عبوس و ناراحتم چقدر خوشحالِی.... 

همیشه با این حرکاتم میتونستم همرو فریب بدم! مامانم همیشه میگفت باید برم 

اری عالقه داشتم... البته عالقه که چی عرض بازیگر بشم ولی خب من به معم

 کنم بیشتر بخاطر پسراش رفتم معماری!!...

 

به اتاق علیرضا که رسیدم تا خواستم وارد اتاق بشم نگهبان جلوم رو گرفت و 

 گفت: علیرضا خان گفتن کسی اجازه ورود نداره!

 

این طرفا بارانا: برو کنار بابا منم اگه کار مهمی نداشتم مطمعن باش اصال 

 نیومدم...

بعد سریع دستگیررو باز کردم و به داخل رفتم. ) هه همیشه از قلدر بودنم 

 گفتممم (
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 علیرضا که از اومدنم جا خورده بود خودم سریع شروع به حرف زدن کردم.

 

 بارانا: سالم کردم، بخشید بد موقع مزاحمتون شدم.

 

 کاری داشتی؟علیرضا خودشو جمع و جور کرد و گفت: عیب نداره، 

 

بارانا: شاید االن وقت مناسبی نباشه ولی میخواستم برای دو ساعت ازتون اجازه 

 مرخصی بگیرم.

 مادرم سر صبح زنگ زد و گفت که پدرم حالش خوب نیست... 

 

علیرضا مشکوک بهم نگاه کرد یک لحظه احساس کردم همهچی رو فهمیده و 

 دستم رو شده!...

 

 ولی فقط دو ساعت.  علیرضا: باشه میتونی بری.

 

 اینو که گفت نفس راحتی کشیدم و چشمی گفتم و از اتاق زدم بیرون.

 نگهبان که با قیض نگاهم میکرد بهش پوزخندی زدم و رفتم اتاقم.

 

سریع وسایلم رو جمع کردم و نامه ای که برای رایان نوشته بودم و برداشتم و 

 رفتم بیرون. 

م هنوز خوابه، نامه رو روی پاتختی کنار در اتاق رایان و که باز کردم دید

 تختش گذاشتم و برای آخرین بار نگاهش کردم و رفتم بیرون. 

با سارا و بقیه خداحافظی کردم و به بیرون رفتم. سوار تاکسی شدم و آدرس 

 خونه اردالن و دادم بهش.
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 باورم نمیشد که تونستم از اون زندان فرار کنم!! 

ز قفس فرار کرده.... االن فقط میخوام قِر بدم ولی حس پرنده ای رو دارم که ا

 خب تو تاکسی نمیشه ایشاال رسیدم خونِه اردالن همرو زخمی میکنمممم....

 به عمارت که رسیدیم پول تاکسی رو دادم و پیاده شدم.

 زنگ در و فشار دادم و منتظر موندم تا در باز بشه. 

 

 نگهبان بیرون اومد و گفت:اینجا چی میخوای؟

 

 بارانا: اردالن درجریان اومدنم هست در و باز کن الکی وقتم و نگیر.

 

با کمال تعجب نگهبان باتوجه به چیزی که توی گوشش بود رفت کنار!! منم 

 بدون توجه به اون رفتم داخل.

 

 اردالن*

طبق عادت همیشم پشت پنجره داشتم بیرون و نگاه میکردم که یک دختررو 

که از بارانا داشتم فهمیدم خودشه... به نگهبان گفتم که  جلوی در دیدم. با شناختی

 بهش اجازه ورود بده.

اصال فکرشو نمیکردم که بتونه از پس این کار بر بیاد و از شر تحدیدای  

 علیرضا خالص بشه!!... 

از همون روز اولم فهمیدم که سر نترسی داره و از این همه جسارتو شجاعتی 

 .که داشت، خوشم اومده بود..

از پنجره فاصله گرفتم و به سمت در ورودی رفتم. قبل از اینکه خدمتکار به 

سمت در بره، خودم درو باز کردم. میخواستم خودمرو بیتفاوت نشون بدم ولی 

خوشحالی دوباره دیدنش مانع این کارم میشد!! دلم برای اون نگاه گیراش، اون 

 چشمای تیله ایش تنگ شده بود... 
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در مشغول بحث کردن با نگهبان بود که تا من و دید ساکت شد همینجوری تا دم 

 و اخم کمرنگ در عین حال مهربونی روی صورتش نقش بست.

 

 بارانا: اوووه میبینم اومدی بدرقم کنی!!

 خیر باشه تو و این همه مهربونی محاله...

 

 ابروهام باال پرید تو این حالتم زبونش از کار نمی افتاد!

 

دی خودم و حفظ کنم و رو به خدمتکار گفتم: ببر اتاقش رو سعی کردم حالت ج

 نشونش بده.

 

بعد سریع از جلوی در کنار رفتم و خدمتکار همراه بارانا به سمت راهروی 

 غربی رفتن، منم دوباره به اتاقم رفتم.

 

 بارانا*

از اینکه اردالن تا دم در اومده بود بدرقم ذوق کردم ولی به روی خودم 

 نیوردم...

متکار اتاقم و که بهم نشون داد سریع در و باز کردم و به داخل رفتم. اتاق با خد

 تم سرمه ای سفید با یک بالکن کوچیک. 

ساکم و گذاشتم روی زمین و از اونجایی که خیلی وسواسی بودم اولین کاری که 

کردم سریع لباسام رو از توی ساک درآوردم و توی کمد چیدم  بعد لباس تنم و 

 و یک سوییشرت شلوار سورمه ای با تیشرت سفید پوشیدم. درآوردم

روی تخت دراز کشیدم و داشتم به اتفاقات اخیر فکر میکرم. یعنی االن رایان 

اون نامه ای که براش نوشته بودم رو خونده؟! حتما خونده و علیرضام از اینکه 

 باخبر شده همه چی زیر سر منه زمین و زمان و به هم میزنه...
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طره های این یک ماه مثل فیلم توی ذهنم نقش بست...روز اولی که  همه خا

 دیدمش، کل کل کردنم با سارا، کتک خوردن از اون بیشرف و...

 آخه چطوری باید فراموش کنم؟ مگه میشه؟ مگه میتونم؟

 اون همه خاطره، اون همه روزای خوب

 چطور آخه؟

و اون لحظه های لعنتی با چشمامو بستم و نمیخواستم بیشتر از این اون خاطرات 

 یادآوریشون زجرکشم کنن...

 اینقدر خسته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد.

 

 ١٣۱#پارت_

دید  با صدای یکی از خدمتکارا چشمامو باز کردم.وقتی چشمای بازمو

 گفت:وقت ناهاره، آقا گفتن برین پایین

 

د...آها گل این چقدر آشناست!آها قبال باهاش آشنا شده بودم،اسمش چی بو

 بانو.لبخندی زدم و گفتم:خوبی عزیزم؟

 

 گل بانو:ممنون خوبم بارانا خانوم شما خوبین؟

 

 پس منو یادشه،ولی چرا میگه بارانا خانوم؟قبال میگفتن بارانا.

 

 بارانا:منم خوبم

 

 گل بانو:من برم به کارام برسم،با اجازه
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 بارانا:راحت باش

 

عد اینکه دست و صورتمو شستم اومدم بلند شدم و به طرف دستشویی رفتم.ب

بیرون.به طرف کمد رفتم و یه شلوار ورزشی مشکی با بلوز زرشکی پوشیدم و 

 موهامم پشت سرم بافتم و از اتاق خارج شدم...

 

از پله ها پایین رفتم و به طرف سالن رفتم که اردالن پشت میز ناهارخوری 

ه خبرهههه؟چقدر غذا واسه دو نشسته بود.منم رفتن و پشت میز نشستم.اوه اوه چ

نفر آدم...به اردالن نگاه کردم،فکر کنم فهمید متعجب شدم چون گفت:به خاطر 

 برگشتنت گفتم غذا زیاد درست کنن

 

 بارانا:اوهااا،از کی تا حاال تو اینقدر مهربون شدی؟

 

 دونهاردالن:مهربون بودم کسی قدر که نمی

 

 بارانا:خوبه حاال

 

دبختا گفته چقدر غذا درست کنن.به غذا ها نگاهی تورو خدا ببین به ب

کردم،مرغ،قورمه سبزی،گوشت،ماهی،باقالی پلو،پلو ساده،دلمه و...این اردالن 

مشکوک میزنه ها این کارا یعنی چی آخه؟البته خوب کار بزرگی براش انجام 

دادم از خونه علیرضا رحیمی مدارکشو براش آوردم.تو این مدت کم که چند 

تر نیست اومدم دلم کلی برای رایان تنگ شده...هییی.بیخیال فکر ساعت بیش

کردن شدم و برای خودم باقالی پلو ریختم مرغ هم برداشتم و مشغول خوردن 

 شدم...
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بعد اینکه غذا خوردیم باهم به سمت مبل ها رفتیم و روبه روی تلویزیون 

ل جم سریز نشستیم.کنترل رو برداشتم و کانال هارو عوض کردم و که کانا

اومد،داشت فیلم غنچه های زخمی رو پخش میکرد...منم که عاشق این فیلم 

نشستم نگاه کردم.مشغول تماشای فیلم بودم که سنگینی نگاه کسی رو حس 

کردم،به طرفش برگشتم که دیدم اردالن داره نگاهم میکنه.با اشاره سر بهش گفتم 

 چیه؟

 

 اردالن:هیچی

 

ه این هنوز این عادت مسخرشو ترک نکرده؟دارم بعد هم بلند شد و رفت.اه ا

ازش سوال میپرسم این مثه پسرای دبیرستانی که دوست دختر میخوان ولی می 

ترسن بگن سرشو میندازه پایین میگه هیچی.چه تشبیهی کردم...دوباره مشغول 

 نگاه کردن فیلم شدم.

 

 اردالن*

چرا عاشقش شدم؟اصال اه لعنتی...چرا وقتی کنارِم نمی تونم بهش نگاه نکنم؟

چجوری عاشقش شدم؟ االن فقط دیگه اینو میدونم که واقعا عاشقشمو این یه 

با چندتا خریدار قرار  ۴بود...ساعت  ٢:٢٣عادت نیست.به ساعت نگاه کردم،

 شداشتم.اگه این معامله سر بگیره خیلی خوب میشه...امیدوارم همه چی خوب پی

 بره...

 زنگ زدم،بعد از خوردن چندتا بوق جواب داد. گوشی مو برداشتم و به سهیل

 

 سهیل:بفرمایید اردالن خان

 

 اردالن:اتاق جلسه حاضره؟
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 سهیل:بله حاضره 

 

 اردالن:خوبه

 

بعد هم گوشی رو قطع کردم.تصمیم داشتم بارانا رو هم با خودم ببرم،زبون 

میتونه به درد  خوبی داره برای راضی کردن خریدار ها به یه قیمت خوب

بخوره.یکی از خدمتکار هارو صدا زدم و بهش گفتم به بارانا بگه حاضر شه و 

دم در باشه.اونم بعد گفتن چشم از اتاق خارج شد.به طرف کمد  ۴ساعت 

رفتم،نگاهی به لباسام انداختم...چون نزدیک عید بود هوا زیاد سرد نبود و اون 

اسپرت مشکی و  سوز چند روز قبل رو نداشت.یه بلوز مشکی ساده با یه کت

شلوار جین مشکی برداشتم و پوشیدم.کفش های کالجمو پام کردم و بعد از زدن 

 ادکلن رفتم بیرون تا بارانا خانوم تشریف بیارن...

 

بعد از یه ده دقیقه بارانا اومد.نگاهی بهش انداختم...پالتو خاکستری با شلوار 

م ه بلند مشکی.با هاز این روسری بزرگا به رنگ  مشکی و کفش پاشن مشکی و

به طرف حیاط رفتیم و سوار ماشینم شدیم...بعد از زدن استارت ماشین به راه 

 افتادم.

 

 بارانا:کجا میریم؟

 

اردالن:با چندتا خریدار قرار دارم و تو اونجا باید به اون قیمتی که من میخوام 

 اونارو راضی کنی

 

 بارانا:اونوقت من چجوری راضی شون کنم؟

 

 ان نباش با اون زبونی که تو داری میتونیاردالن:نگر
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بارانا:اصال از این حرفت خوشم نیومد ولی بیخیالش میشم،حاال قیمتی که تو 

 میخوای چنده؟

 

 اردالن:ده میلیون دالر

 

 بارانا:چییییی؟ده میلیون دالر؟تو دیگه کی هستی

 

 دیگه چیزی نگفتم و تا آخر مسیر هیچ کدوممون حرفی نزدیم...

 

یه ربع رسیدیم.نگهبان درو باز کرد و ماشینو بردم داخل.از ماشین پیاده بعد از 

شدیم و به طرف در اتاق جلسه رفتیم...وقتی وارد شدیم همه اومده بودن.یکی 

یکی سالم کردن که جوابشونو دادم.روی صندلی مخصوص خودم نشستم بارانا 

خانوم بارانا راد هم کنارم نشست.به بارانا اشاره مردم و گفتم:ایشون همکارم 

 هست

 

 بارانا لبخند مصنوعی زد و گفت:خوشبختم

 

بقیه هم ابراز خوشبختی کردن.رو به همه گفتم:بهتره بریم سر اصل 

 ۵٣تا جعبه  ١٣٣تن اسلحست که میشه  ۵مطلب،همینطور که بهتون گفته بودم 

تایی کلت.همشون بهترین جنس رو دارن ماله شرکتای خوبه روسین،اطالعات 

تر در مورد اسلحه ها توی یه دفترچه هست که هرکی خریدشون بهش بیش

 میدم،حاال میتونید قیمتای پیشنهادیتون رو بگید و با خانوم راد به توافق برسید.
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همه ی نگاه ها به طرف بارانا چرخید.بارانا کمی هول شده بود ولی بعد چند 

 دقیقه خوب شد...

 

 ١تن  ۵بود گفت:به نظر من برای یکی از خریدار ها که فامیلش خشایاری 

 میلیون دالر خوبه

 

بارانا:خیر آقا،شما االن به تعداد قیمت گفتید،ولی به جنسشون دقت نکردید،در 

 واقع کیفیت بهتر از کمیت هستش مگه نه؟

 

خشایاری به فکر فرو رفت.در همین موقع یکی دیگه که فامیلش سلطانی بود 

 رمیلیون دال ۵گفت:قیمت پیشنهادی من 

 

تر گفتید ولی شما هم یه کمیتش نگاه کردین،یعنی به بارانا:درسته از این آقا بیش

میلیون دالر ولی ما داریم بهترین جنس رو بهتون میدیم پس  ٢ازای هر تن 

 بر تعداد کیفت هم روی قیمت تاثیر داره عالوه

 

 میلیون دالر ۲رضایی:

 

 بارانا:خالصه بگم،خیر 

 

 وش ندارینرضایی:فکر کنم قصد فر

 

بارانا:اشتباه فکر کردین،در حقیقت شما قصد خرید ندارین،همینطور که میدونید 

آقای پارسا همیشه بهترین جنس رو به بقیه میدن و این وسط افراد قیمت هایی 
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تر از ما میدن که حتی از خواسته ما هم بیشتره،خوب اینجوری خودشون بیش

 حکمت نیست و هیچ ارزونی بی دلیل سود مییبرن.از قدیم گفتن هیچ گرونی بی

 

همه رفتن تو فکر.ایول بارانا خیلی خوب حرف میزد و همه رو به فکر انداخته 

 بود...

 

 میلیون دالر ٢١بعد از چند دقیقه خشایاری گفت:

 

چشمام از خوشحالی برق زد.بیشتر از قیمتی که من میخواستم.به بارانا نگاه 

 کردم...داشت فکر میکرد.

 

میلیون  ٢٣باشه،خوشحالم که به نیمه پر لیوان فکر کردین و قیمت رو از بارانا:

تر و بهتری با هم داشته افزایش دادین،امیدوارم بعد این معامله،معامله های بیش

 باشیم.

 

 اردالن:آقای خشایاری برای بستن قرارداد به اتاقم بیاین.

 

 رو به بقیه کردم و گفتم:شما هم میتونید برید

 

رانا و خشایاری به طرف اتاق کارم رفتیم.بعد از بستن قرار داد همراه با

 خشایاری رفت که بارانا گفت:حال کردی چه سیاستی به خرج دادم

 

 اردالن:شاهکار نکردی
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 بارانا خنکی زیر لب گفت و روی مبل تکی نشست...

 

 بارانا*

 باورم نمیشد تونستم انقدر خفن سخرانی کنم اونم جلوی قاچاقچیا!! 

یدونم این چرت و پرتارو کجا باد گرفته بودما ولی یکدفعه رگ سیاستمداریم نم

 زد باال و شروع به سخنرانی کردم...

مطمعنم خود اردالنم فکر نمیکرد منی که انقدر نازک نارنجیم بتونم از پسش بر 

 بیام...

فکر میکردم اونجوری که اردالن قبل ورودمون تفنگ داد دستم باید حتما دعوا 

 ولی خیلی خوب پیش رفتیم!...  بشه

ولی جای تعجب داشت که چرا باید اردالن منی که اصال هیچی از این کارا سر 

در نمیارم و بیاره بشون سر معامله به این بزرگی!! شاید میخواست من و 

 امتحان کنه ولی خداروشکر تونستم روش و کم کنم...

 یم و سوار ماشین شدیم.جلسه که تموم شد با اردالن از محل جلسه خارج شد

نزدیکای عید بود ولی هوا هنوز کمی سوز داشت اما توی ماشین گرم بود... 

بوی ادکلن تلخ اردالنم داشت کم کم مستم میکرد...عینک دودیشو زده بود، 

موهاشم کمی توی صورتش ریخته بود و داشت با سرعت حرکت میکرد. 

ان نمیشه... هیچوقت اون اوووف خدایی خیلی جذاب و خبیثه ولی هیچی رای

 چهره معصوم و مهربونشو یادم نمیره...هعیییی...

یک ساعت بعد به عمارت رسیدیم و نگهبان، همون احمقی که دیروز سربه سرم 

 میزاشت در و باز کرد و اردالن رفت داخل.

 

 با کالفگی در ماشین و باز کردم و به داخل رفتم.

گفتم یه شربت برام بیاره اتاقم، خودمم  خیلی تشنه بودم برای همون به خدمتکار

 تا موقع رفتم اتاقم و لباسام و با یه تیشرت شلوار عوض کردم.
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خدمتکاره شربتم و آورد و بعدش رو به من گفت: اردالن خان گفتن یک ساعت 

 دیگه برین اتاقشون کارتون دارن.

 

 اوه اوه خدا عاقبت من و بخیر کنه معلوم نیست باز چکارم داره!!

 

 باشه ای گفتم و خدمتکار لیوان و برداشت و از اتاق خارج شد.

 یکم استراحت کردم . نگاهی به ساعت انداختم و دیدم که باید برم پیش اردالن...

به همین لباس تنم اکتفا کردم، فقط آرایشم و تمدید کردم و رژ قرمزم و ادکلنم و 

 زدم و رفتم بیرون.

وری در و باز کردم!! اصال یادم نبود که به طرف اتاق اردالن رفتم و همینج

 مثال خونه خالم نیست و باید در بزنم... 

 اردالن از این کارم اخم کمرنگی روی پیشونیش نشست و اومد سمتم.

 انقدر هول کرده بودم که اصال حرف زدن یادم رفته بود!

 

 اردالن: اینجا خونه خالتون نیست که بدون در زدن وارد شی...

 

 اشه حاال چرا میزنیبارانا: ب

 

اردالن باز ازون لبخندای شیطونش زد و گفت: نه نه نمیزنم فقط به تنبیهات 

 اضافه میشه خانم کوچولووو...

 

 واااای حاال چجوری باید از شر این فرار کنم؟!!! 

 

 کم کم تنمو به دیوار چسبوند و ادامه داد: میدونی تنبیه کوچولو ها چیه؟!
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رشو آورد پایین و من و محکم به خودش فشرد و گفت: تا خواستم چیزی بگم س

 چقدر بوی خوبی میدی!!یه بوی خاص... و سرشو بین گردن و کتفم کشید...

 

دستم و روی سینش گذاشتم خودم و کمی کشیدم کنار و با کمال تعجب گفتم: 

 هووو چکار میکنی؟!

 

وع با ولع شرباز تا خواستم چندتا فحش حوالش کنم لباش و گذاشت روی لبام و 

 به بوسیدنم کرد!...

 مونده بودم چکار کنم!! فقط چشمام از 

 تعجب گرد شده بود و کاری نمیکردم...

حاال نه که بگیم بدم میومدا  حس عجیبی داشتم، ولی هرچی بود عشق نبود...

 ولی واقعا از این کارش تعجب کردم!!

 بعد چند ثانیه که نفس کم آوردم خودشو کشید کنار.

 

 الن: خب تقصیر خودته اینقدر جذابی دختر!! ارد

 از بوی عطرت خوشم میاد عوضش نکن و بعد چشمکی زد

 

گیج و منگ نگاهش میکردم که به خودم اومم و سریع خودم و کشیدم کنار و 

 گفتم: برو باباا

 

اردالن همینجور که داشت میخندید به طرف میزش رفت و منم که از خجالت 

 اتاق زدم بیرون.آب شده بودم سریع از 
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همینجوری که به طرف اتاقم میرفتم داشتم به اردالن فحش میدادم، پسره احمق 

هیییز سواستفاده گر تا هم میخوای حرف بزنی میبینی کار خودشو کرده وااای 

سال سن داره ولی شهوتش از یه ١۷باورم نمیشه آخه این چه کاری بود پسره 

 پسربچه نوجوونم بیشتره!!...

 ن: حاال نه که توام خیلی بدت میومد!() وجدا

 واای وجدان تروخدا تو یکی سربه سرم نزار...

به اتاقم رفتم و خودم و انداختم روی تخت و سرم و کردم توی بالشت تا به 

 گندکارِی اردالن خان فکر نکنم...

تا موقع شام بیرون نرفتم و روی تختم دراز کشیده بودم که همون خدمتکاره 

 اقم و گفت که وقت شام شده و برم پایین.صبح امد ات

نفس عمیقی کشیدم و خیلی خونسرد رفتم پایین و اصال به روی خودم نیوردم تا 

 راحت بتونم غذامو بخورم و کوفتم نشه...

سر میز نشستم و اردالن بعد چند دقیقه اومد. از اون لبخندای شیطون و 

 مزخرفش تحویلم داد و نشست سر میز.

دفعه که نگاهم به نگاه   بهش نگاه نکنم ولی هرچند که هرسعی کردم اصال

 اردالن می افتاد چشمکی حواله میکرد و بدتر حرص منو در می آود...

 

اردالن: چه ساکت شدی! اگه میدونستم انقدر تاثیر داره زودتر این کارو میکردم 

 تا از شر زبونت خالص بشم...

 

 یرم زبونم سرجاشهههاز حرصش زبونمو آوردم بیرون و گفتم: نخ

 

 اردالن با شیطنت گفت: پس واجب شد یه بار دیگه اساسی زبونتو بچینم...
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زیر چشمی براش نازک کردم و بعد غذاش که تموم شد به اتاقش رفت و منم با 

 خیال راحت بقیه غذامو کوفت کردم.

 غذام که تموم شد من بجای اردالن تشکر کردم و به آشپزخونه رفتم.

و به طرف یخچال رفتم تا آب بردارم که یکی از خدمتکارا که قبال تشنم شد 

 ندیده بودمش با فیس و افاده گفت: تو چکاره آقا اردالن میشی؟؟

 

 مونده بودم چی بگم...بگم من و دزدیده؟؟ بگم یک ظالم به تمام معناست؟!

 

ار ک دیدم جوابی ندارم بدم برای همون گفتم: این فوضولیا به تو نیومده سرت به

 خودت باشه...

 

 ناسزایی زیر لب گفت ازم فاصله گرفت.

چی فوضوله اصال به توچه؟! نگااا اردالن من و تو چه دردسرایی میندازی که 

 مجبورم الکی چرت و پرت بگم...

 

آب و برداشتم و داشتم به همون خدمتکاره که دختر جوونی بود نگاه میکردم، 

یس و افاده الکی میومد یکی نیست بگه تقریبا همسن و ساالی خودم بود ولی ف

 ظرفتو بشور آخه کارگرو چه به این کارا !!...

 آب و سرکشیدم و شونه انداختم باال و رفتم به سمت اتاقم.

همینجور که داشتم به طرف اتاقم میرفتم به گوشه و کنار خونه سرک کشیدم. 

جا رد...ولی اینعمارت علیرضا اینا تم خونش بهتر بود ولی اینم دست کمی نمیو

 بزرگ تره. واال من نمیدونم انقدر خونه اینا بزرگه خودشون گم نمیشن؟:/

چهار طبقس! یکی برای اتاق کارگراس، یکی سالن مهمونِی، یکی سالن اصلی 

 و آخری هم اتاق ماهاس... 

 بعد از اینکه سرک کشیدنم توی خونه تموم شد به اتاقم رفتم.
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ز گذاشتم و داشتم به ویوِو باغ نگاه میکردم. نصف رفتم توی بالکن و موهام و با

بیشترش و یک استخر بزگ و نورانی پر کرده بود که فقط حال میداد برای 

 آبتنی... 

حاال نه که ما مثال تو خونمون استخر نداریم برای همون.. دقیقا مثل این ندید 

 پدیدا همش درحال انداز برندازم.... ایییش.

 

 اومدم.با صدای در به خودم 

 یکی از خدمتکار ها بود.

 

 خدمتکار: آقا اردالن گفتن شما فردا صبح بیدارشون کنین! 

 

با قیافه پوکر گفتم: وااا این همه خدمه چرا من؟ اصال برین بهش بگین یه چیزی 

 اختراع شده به نام ساعت، ساعتشو کوک کنه بیدار شه به من چه آخه.

 

 خدمتکار: من نمیدونم دیگه 

 

 اووووف... حاال کی باید برم بیدارش کنم؟ بارانا:

 

 ۲خدمتکار: 

 

 یک دفعه خورد تو ذوقم و به خدمتکار گفتم که میتونه بره.

 

پسره تنبل به من چه آخه نه که خیلی هم دوست دارم برم پیشش و زیر اون نگاه 

 های هیز و شیطونش آب بشم که باز االنم باید برم بیدارش کنم!!...
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 ولی االن اصال نمیتونم دلیل این کاراشو درک کنم... قبلنا خوب بودا 

رفتم روی تخت دراز کشیدم و گوشیمو کوک کردم تا فردا شیش آقا رو بیدار 

 کنم، بعد هم گرفتم خوابیدم.

 

 صبح با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم.

 لباسام و عوض کردم و خواب آلود به طرف اتاق شازده رفتم. 

 آروم پشتش زدم تا بیدار شه.در و باز کردم و رفتم 

دیدم نه مثل اینکه آقا قصد نداره بیدار بشه همینجوری داشتم میگفتم: اردالن 

 پاشو، جناب اردالن پاشو، بیدار نشدی؟ ای بابا اردالن پاشووو دیگه...

 

 ریز ریز میخندید و گفت: بیدار شدم انقدر حرص نخور جوجه! 

 م.برو صبحونمو آماده کن تا من حاضر میش

 

 بارانا: نوکر بابات غالم سیاه

 

 اردالن: فعال که یه جوجه سفیده که چشاشم دیگه نگم برات...

بعدم من که نون خور اضافه تو خونم نمیخوام باالخره باید به یه دردی بخوری 

 بعد از اینم باز باید بری ماموریتا...

 

یااا بابا من و بارانا: واای اردالن اول صبحیم دست از حرص دادن من برنمیدار

 چه به ماموریت آخه اوووف...

 بعد رفتم آشپزخونه و صبحونه مفصلی براش آماده کردم.
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به میز صبحونه نگاه کردم،به به چه کردی بارانا...تخم مرغ آب 

پز،سوسیس،کالباس،پنکیک که روشو با نوتال و میوه تزئین کرده بودم،خامه 

پرتقال،قهوه و چایی...خالصه دیگه شکالتی،نوتال،پنیر،کره،مربا،نون تست،آب 

نگم براتون.با صدای پا کسی به طرفش برگشتم که دیدم اردالن داره میاد،یه 

پیراهن مردونه سبز یشمی با کت اسپرت مشکی و شلوار جین مشکی پوشیده 

 بود،بوی عطرشم که همه جارو پر کرده بود.

 

 اردالن:کدبانویی بودی خبر نداشتم

 

 بارانا:بله دیگه

 

ردالن نشست سر میز منم نشستم.برای خودم آبمیوه ریختم و یه توی بشقاب ا

کالباس گذاشتم و نون هم برداشتم و شروع به خوردن کردم.همینطور صبحونه 

 میخوردیم که اردالن گفت:فردا قراره یه مهمونی بگیرم

 

چشمام برق زد...پس حتما رایان هم هست،یعنی ممکنه نباشه؟خدا کنه باشه دلم 

 لی براش تنگ شده...خی

 

 رو به اردالن گفتم:خوبه،حتما رقیبات هم هستن

 

 اردالن:آره از جمله علیرضا رحیمی

 

چیییی...وای االن یاد علیرضا افتادم،اگه منو ببینه که صاف میفرستتم سینه 

 قبرستون.رایاااان،اصال حواسم نبود تو نامه همه چیو گفتم...
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 بارانا:پسرشم هست؟

 

 مشکوکی بهم انداخت و گفت:آرهاردالن نگاه 

 

 بارانا:پس من چی؟اگه علیرضا منو ببینه که میکشتم

 

اردالن:میبرمت آرایشگاه چهرت عوض شه یکم،دیگه خودتم جلو علیرضا نباش 

 تا نبینتت

 

 بارانا:لباس ندارم

 

 اردالن:بعد از ظهر میریم میگیریم

 

 بارانا:باشه

 

 شدیم... دیگه چیزی نگفتیم و مشغول صبحونه خوردن

 

بعد اینکه صبحونه خوردیم اردالن رفت بیرون منم رفتم توی پذیرایی نشستم و 

ساعت فیلم دیدم که دیگه خسته شدم و  ١تلویزیون رو روشن کردم.حدود 

خاموشش کردم.اوووووف حوصلم خیلی سر رفته.بلند شدم و به طرف اتاقم 

واستم خاطراتمو رفتم،یه دفتر و خودکار برداشتم و روی تخت نشستم.می خ

بنویسم...خاطراتم با رایان.دفترو باز کردم و شروع به نوشتن کردم،از همون 

روز اولی که دیدمش،مهربونی هاش،مؤدب بودنش،اینکه در مقابل باباش ازم 

دفاع کرد،به بهونه خرید خونه رفتیم بیرون،شب مهمونی،اینکه یهو سرد 

شتم.از وقتی اردالن منو بوسیده شد،اینکه شده همه ی زندگیم،همه و همه رو نو
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عذاب وجدان دارم...احساس میکنم به رایان خیانت کردم،درسته من نمی خواستم 

 و اون یهو این کارو کرد ولی بازم...هر چند اون دوستم نداره. 

نمی دونم فردا که دیدمش چه عکس العملی نشون بدم یا اون چه عکس العلی 

 نشون میده...

 شم تا علیرضا منو نبینه...ای باباااا چه گرفتاری شدم منم...باید خیلی مواظب با

 

 

بود،خیلی وقت بود داشتم می نوشتم.دفترو بستم و  ١به ساعت نگاه کردم،

گذاشتمش زیر تخت...چی میشه یه روز منم خوشبخت بشم،نمی دونم چرا بدست 

م فتآوردن خوشبختی اینقدر بدبختی داره!از روی تخت بلند شدم و از اتاق ر

بیرون.به طرف آشپزخونه رفتم که دیدم نسرین داره آشپزی میکنه اون خدمتکار 

جدیده هم نشسته بود ناخوناشو الک میزد...یکی اینو بگیره،اون بدبختا کار 

 میکنن این نشسته الک میزنه.رفتم و باال سرش ایستادم و بهش گفتم:اسمت چیه؟

 

 خدمتکار:دنیا

 

 ه جای الک زدن به فکر آماده کردن میز باشیبارانا:دنیا خانوم بد نیست ب

 

دنیا ایشی گفت و از روی صندلی بلند شد...اه اه دختره حال بهم زن.رو به 

 نسرین گفتم:نسرین جون کمک الزم داری؟

 

 نسرین:نه عزیزم

 

 لبخندی زدم و از آشپزخونه رفتم بیرون.

 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 211 

 

ر لب سالمی همینطور توی خونه الکی راه میرفتم که اردالن اومد خونه.زی

کردم و به راه رفتیم ادامه دادم.بعد یه ربع دنیا مارو برای ناهار صدا زد،رفتم و 

روی صندلی نشستم بعد چند دقیقه اردالن هم اومد.بعد اینکه غذا خوردیم اردالن 

 حاضر باش میریم لباس بخریم ۲گفت:ساعت 

 

 بارانا:باشه

 

بعد  بم،روی تخت که دراز کشیدمدیگه چیزی نگفتم و رفتم توی اتاقم تا یکم بخوا

 چند دقیقه خوابم برد.

 

 با صدای دنیا نکبت چشمامو باز کردم.

 

 شده اردالن خان منتظرته ۵:٢٣دنیا:بیدار شو ساعت 

 

 بارانا:باشه برو بیرون

 

 با بی حوصلگی بلند شدم و رفتم دستشویی...

 

بارونی وقتی از دستشویی اومدم به طرف کمد رفتم و شلوار جین یخی با 

سورمه ای و شال سفید برداشتم و پوشیدم.جلوی آیینه ایستادم و کمی آرایش 

کردم و بعد از زدن عطر از اتاق رفتم بیرون.تا رسیدم پایین اردالن گفت:چه 

 عجب خانوم تشریف آوردم

 

 تر از این منتظر نمونه گناه داریبارانا:آره دیگه گفتم بیش
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ز خونه رفتیم بیرون و سوار ماشین شدیم و اردالن دیگه چیزی نگفت و باهم ا

بعد از استارت حرکت کرد.حدود نیم ساعت توی راه بودیم مه باالخره 

رسیدیم.ماشین رو توی پارکینگ پارک کرد و از ماشین پیاده شدیم...همینطور 

مغازه هارو نگاه میکردیم که چشمم به یه پیراهن بلند خاکستری افتاد،خیلی 

 قشنگ بود...

 

 ردالن گفتم بریم تو تا من پیراهن و پرو کنم.به ا

داشتم پیراهن و تنم میکردم و به خودم تو آینه نگاه میکردم. نمیدونم چرا امشب 

میخواستم پیش همه بدرخشم و یه خودی نشون بدم برای همون دست رو بهترین 

 پیراهن گذاشتم.

 ..لوه داشت.پراهن پشت حلقه بود که از پشت تا کمر لختی بود و کال خیلی ج

 

 پیراهن و که پوشیدم در و یواشکی باز کردم و رو به اردالن گفتم: خوبه؟!

 

 اردالن اخم غلیظی روی پیشونیش نشست و با صدای گرفته گفت: اوهوم

 

 وااا االن این چرا یهو ناراحت شد؟! لباسم که بد نبود فقط یکم لختی بود دیگه...

 که این میشه!!واال بابامم اینجوری روم غیرتی نمیشد 

بعد از اینکه لباس و خریدیم یک دست کفش ست پیراهنم و خریدیم و بعد با 

 اردالن برگشیم به عمارت. 

 

 ساعت بعد ١۴

 روی مبل همراه اردالن نشسته بودیم و فیلم میدیدم. 
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اردالن که از  دیروز موقع پرو پیراهنم باهام حرف نزده بود رو به من کرد و 

به سما سفارش کردم که برای شب درستت که علیرضا  گفت: برو تو اتاقت

 متوجه نشه.

 

 باشه ای گفتم و به طرف اتاقم رفتم.

 

وارد اتاق شدم که یه خانومه که ظاهرا همون سما بود با پوست برنزه و هزار 

 جور عمل گفت که برم داخل.

 زن کم حرف و اخمویی بود.

باسم اما کم بود و یک رژ من و نشوند روی صندلی و آرایش چشمام به رنگ ل 

قرمز برام زد، موهامم باز و بسته درست کرد یه تیکه رو از جلو رو پیشونیم 

 برد تا پشت گوشم.

 واقعا چیز جالبی در آورده بود و چشمای تیله ایم جلوه خاصی داشت...

 لباسم و تنم کردم و کفاشمم پام کردم .

 م... خیلی فرق کرده بودم همونی شده بودم که میخواست

 

سما که تا اون موقع هیچی نگفته بود تقه ای زد به تخته و گفت: خیلی خوشگل 

 شدی دختر چشم نخوری

 

 خنده ای کردم و بعد از اتاق رفت بیرون.

در آخر ادکلن همیشگیم و زدم و روی تخت نشستم چون هنوز یک ساعت به 

تا کمی مهمونی مونده بود برای همون هنوز وقت داشتم و روی تخت نشستم 

 خستگیم رفع بشه.
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اردالن گفت که رایانم میاد برای همون کلی ذوق داشتم ولی مطمعنم االن ازم 

 عصبِی... خب حقم داره باالخره من مدارک باباشو دزدیدم...

دست از فکر کردن برداشتم و داشتم از بالکن اتاق فضای بیرون و نگاه 

 میکردم. 

و به تاریکی میرفت و فضای باغ رو همه در حال تکاپو بودن و هوا داشت ر

 دلنشین کرده بود .

از بالکن فاصله گرفتم میخواستم در و باز کنم تا به پایین برم که اردالن در و 

 باز کرد و اومد داخل.

 اوالال چه جیگری شده بود!!

مثل همیشه کت تک مشکی با شلوار کرم و کفش کالج پوشیده بود و طبق 

 بی خود میکنه... معمولم  بوش آدمو از خود

قشنگ معلوم بود که اونم داره مثل من، منو انداز برنداز میکنه چون نگاهی سر 

 تا پام انداخت!... 

لبخند شیطونی روی لبش نشست و خواست دوباره نزدیکم بشه که گفتم: آرایشم 

 خراب میشه بیخیال شو

 

 گی نه... اردالن پوزخندی زد و گفت: وقتی میگم دل خودت شیطنت می خواد می

 عزیزم میخواستم دستتو بگیرم بریم پایین ولی اگه میخوای...

 

 تا خواست ادامه بده دستم و گذاشتم روی لباش و دستش و گرفتم و رفتیم پایین.

 

وقتی از پله ها پایین رفتیم صدای آهنگ گوشامو داشت کر میکرد... مثل اینکه 

 همه اومده بودن و مهمونی شروع شده بود.

ه این بزرگی توی نور های رنگی رنگی غرق شده بود و هیچی دیده عمارت ب

 نمیشد فقط دود سیگار بعضی ها توی فضا پیچیده بود.
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 باهم به طرف میز بزرگ وسط سالن رفتیم.

تا اون موقع که زیر نور  کور کننده مهمونی هیچکی متوجه ما نشده بود وقتی 

 همرو رومون حس کنم... به میز رسیدیم قشنگ میتونستم سنگینی نگاه های

اردالن رو به کسایی که دور میز بودن کرد و با همشون دست داد و بعد کلی 

 خوش و بش یکیشون رو به من کرد و گفت: اووو شکار جدیدته اردالن؟!

 

 اردالن: هعییی بگی نگی...

 

بعد همشون نگاه خریدارانه ای بهم کردن و همون مرتیکه گفت: ای ناجنس 

 ار کردیاااخوب چیزیم شک

 

واقعا از طرز صحبت و این حرفایی که میزدن خجالت کشیده ام یک ذره غیرت 

نداشتن انگار...منم چه حرفا میزنم هه غیرت!! از یه خالفکار چه انتظاری 

 داری خب...

 

 خدمتکار اومد و محتویات سینی رو به هممون تعارف کرد.

 رشون بودن...همشون در حال خوردن و کارای خاک بر سری با پارتن

گیالس ها برای بار سوم پر شد و دعا میکردم ظرفیت اردالن بیشتر از اینا باشه 

ولی چرا کم کم داره بهم نزدیک مي شه؟... اصال از این که دستش و دور بازوم 

 حلقه کرده؟!... 

واقعا احساس خطر میکردم همش منتظر فرصتی بودم که ازشون فاصله 

 بگیرم...

ه که وضع نه چندان خوبیم نداشت اومد کنار ما و در گوش یک دفعه یه دختر

اردالن نمیدونم چی گفت که اردالن خنده مستانه ای کرد و بعد دختره دست 

 اردالن و گرفت باهم به طبقه باال یعنی اتاقا رفتن!!
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میدونستم اردالن مسته و دست خودش نیست ولی اصال از این کارش خوشم 

 نیومد...

 

از سرجام بلند شدم که یه مرده ازونایی که دور میز بود دستم با عصاب خوردی 

 و گرفت و گفت: کجااا عزیزم بودی حاال!...

 

 بارانا: جون عزیزت ول کن من این کاره نیستم.

 بعد دستم و از دستش کشیدم و رفتم.

 

اصال از اوضاع اینجا خوشم نمیومد و مخصوصا االنم که اردالن رفته بود 

 میکردم... بیشتر احساس خطر

 شایدم اینا همش بهونس و من منتظرم که اون بیاد و از اینجا نجاتم بده... 

چشم چرخوندم و همش دنبالش میگشتم که نگاهم روی کسی که روی یکی از 

 میزهای ته سالن بود ثابت موند...

 قلبم توی سینم فرو ریخت!... 

دختره کی بود  نه خودش بود... همون جذابیت همیشگیش و داشت!!  ولی اون

 روی پاهاش؟؟؟!

 دهنم خشک شده بود. دستم به لرزش افتاد... قلبم تند تند توي سینه مي زد.

چشمای گریونم به نگاهش گره خورد و که احساس کردم میخواد بیاد سمتم ولی 

 قبل این که بیاد پیشم سریع از اونجا دور شدم و رفتم.

از بس شلوغ بود البته منم تار  رفتم وسط سالن و همش به این و اون میخوردم

 میدیدم وگرنه شایدم شلوغ نبوده!!

 باورم نمیشد انگار یک تیکه از قلبم و گرفته بودن...
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 خب آخه تا حاال به این فکر کردی که اگه یروز دیگه عاشقت نباشم دیگه

 هیشکی مثه من دیوونت نمیشه؟

 میدونستی هیشکی اندازه من نمیخوادت؟

 قتی میبینمت زانوهام میلرزه؟ میدونستی هنوز و

 میدونستی واسه اینکه دیگه اذیت نشم همه اینارو میریزم تو خودم؟ 

 میدونستی؟!

نمیدونم چرا احساس میکردم هنوز پشتمه و داره دنبالم میاد!! هه اون اگه تو رو 

 میخواست که االن اون دختره رو پاهاش نبود...

م هرچه سریع تر به اتاقم برم که از باالی داشتم از پله ها باال میرفتم و میخواست

پله ها اردالن و دیدم... اوها چه زود کارش تموم شد!! دیگه دختره کنارش نبود 

 و انگاری مستم نبود و حالش سرجاش بود...

چشای گریونم به اردالن بود و همینجور که از پله ها باال میرفتم یک دفعه به 

 نِی دستش پخش زمین شد!!یکی از خدمتکارا برخورد کردم و سی

 این دنیا خودشیرین بود از عصبانیت مونده بود چی بگه...

اصال حالم سرجاش نبود سرم گیج میرفت و چشمام هم تار میدید برای همون 

 حوصله حرف زدن نداشتم و با یه بیخشید خالصش کردن.

 

 دنیا: ببخشید؟!

 اینارو خودت جمع میکنی دیگه؟؟

 

 م حاال اینم هی زر زر میکنه واسه من.اووف اصال عصاب نداشت

 شیطونه میگه...

  

 بارانا: دهنتو ببند و وظیفتو انجام بده.
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بعد رام و کشیدم و رفتم که دستم و گرفت!! دستم و از دستش کشیدم بیرون و 

 هولش دادم به جلو.

 

 دنیا: چیه اردالن پست زده اینجوری هار شدی؟! 

یقا لب پله وایستاده بودم و کفاشمم که پاشنه بلند بعد مثل خودم هولم داد جلو... دق

 بود با یه حرکت از پله ها افتادم و بعد همه جا برام سیاه و تاریک شد...

سعی میکردم پلکام که در حال بسته شدن بودن و باز نگه دارم ولی خارج از 

...چشمام روی هم افتاد اما قبل از اینکه کامل از هوش برم، هنوز توانم بود

 میشنیدم.

 

صدای دوتا پسر جوون میومد صدایی آشنا... یکیشون داشت با دنیا دعوا میکرد 

و یکیشونم دستش و گذاشت روی بازوهام و بلندم کرد و بعد دیگه هیچی 

 نشنیدم...

 

 اردالن*

در اتاق و بستم و کامال حالم سرجاش اومده بود و توپ توپ بودم... یک دفعه 

اون همه مرد تنهاش گذاشتم که دیدم خودش داره از پله  یاد بارانا افتادم که بین

ها میاد باال و نگاهم به چشمای تیله ایش گره خورد... یک لحظه فراموش کردم 

کجام و انگار تو خالء چشماش گیر افتاده بودم ولی وقتی متوجه اشکای روی 

 گونش شدم قلبم از کار افتاد...

تنهاش گذاشتم و چرا باید اشکاش روی  خودم و لعنت فرستادم که چرا اون پایین

 گونه هاش باشه؟! 

عصبی بودم و سریع یکی دوتا پله هارو پایین رفتم که دیدم بارانا با یکی از 

 خدمتکارا بحثش شده!!
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میدونستم حالش خوب نیست و اونم داره رو نروش راه میره و سریع خودم و 

ش پیچ خورد و از پله ها بهش رسوندم ولی تا رسیدم بارانا با یه حرکت مچ پا

 افتاد!!...

 

بغض به گلوم چنگ زد و با تمام توانم خودم و بهش رسوندم و وقتی بدن بی 

جونشو روی پله ها دیدم حالم بد شد و همه حرصم و سر باعث و بانیش خالی 

 کردم و پریدم به جون دنیِا بی شرف.

نگهبان( گفتم  یکی زدم تو گوشش و به هق هق افتاده بود و بعد به صالح )

 ببرتش تو زیرزمین تا بعد به سراغش برسم...

پشتم و کردم و تا خواستم بارانا رو ببنیم، دیدم رایان بغلش گرفتش و داره 

 میبردش به طرف اتاقش و با نگرانی داره نگاهش میکنه!! 

 یعنی چییییی؟! این پسره احمق اینجا چکار میکنه؟! چرا بغلش کرده؟؟ یعنی؟!...

 

مام وجودمو گرفت و مانعش شدم و گفتم: تو اینجا چه غلطی میکنی؟ خشم ت

 بزارش زمین سرییییع....

 

رایان: خفه شو باعث و بانیش تویی که االن اینجوری شده بزار ببرم اتاقش تا 

 بدتر از این نشده.

 

 اردالن: تو چکارشیییی که اینقدر دلسوزی میکنی براش؟!

 

 راهم برو کنار تا بدتر نشده...رایان: به تو ربطی نداره از سر 

 بعد سریع به طرف باال رفت و بارانا رو برد توی اتاقش.
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از شدت عصبانیت نمیدونستم باید چکار کنم... نمیدونستم ناراحت باشم که عشقم 

 اینجوری شده یا بگیرم اون رایان و زیر مشت و لگد لهش کنم...

 ممممم!!...آره حسودیم میشد اصال منه مغرور یه عاشق حسود

 مشتی به دیوار زدم و بعد به نگهبان گفتم که به همه بگه مهمونی تموم شده. 

گوشیم و از جیبم درآوردم و شماره سعید، دکتری که همیشه برای خودمو افرادم 

 کار میکرد رو گرفتم.

 

 بعد چندتا بوق برداشت و گفت: بله اردالن جان؟

 

ش خوب نیست سریع خودتو اینجا اردالن: یکی از افرادم بیهوش شده و حال

 برسون.

 

 سعید: باش تا نیم ساعت دیگه اونجام

 

 با داد گفتم: نیم ساعت دیگه نه سریع بیا لطفااا

 

 سعید: باشه آروم باش یکم دیگه اونجام

 

 تشکری کردم بعد گوشی رو قطع کردم و به اتاق بارانا رفتم.

 

 م!رفتم داخل اتاق که باز با این رایان روبه رو شد

 

 اردالن: تو که هنوز اینجایی!!
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 رایان: دلیلی نمیبینم تنهاش بزارم...

 به دکتر زنگ زدی؟!

 

 اردالن: توو چه کارشی آخه؟!! مگه بینتون چیزی بوده؟؟؟

 آره زنگ زدم.

 

 رایان: دلیلی نمیبینم بهت توضیح بدم.

 بعد نگاهشو ازم گرفت و به بارانا نگاه میکرد.

 

 لی نمیبینم!!... برو بابا پسره جوجه چه زبونیم داره!دلیلی نمیبینم ، دلی

 گیج شده بودم امکان نداره چیزی بینشون باشه... امکااااااان ندااره....

اینقدر عصابم خورد بود که حوصله فکر کردن به اینارو نداشتم و االن فقط 

 میخواستم حالش خوب بشه.

 

 باش.رایان رو به من کرد و گفت: من باید برم مواظبش 

 

 بعد تا خواستم چندتا فحش نوش جونش کنم  سریع از اتاق خارج شد.

حیف که االن وقتش نیست وگرنه میگرفتم زیر مشت و لگد لهش میکرم و 

 عزرائیلش میشدم ولی فعال االن کارای مهم تری دارم. 

 دست بارانا رو گرفتم و کنارش نشستم. 

 اون چشمای وحشیش و ببینم...چقدر معصوم شده بود ولی من میخواستم دوباره 

 داشتم خودمو لعنت میکردم که سعید با دم و دستگاهش اومد داخل.

 زود تر از اون چیزی که گفته بود رسیده بود!
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 سعید خنده ای کرد و گفت: بگو پس چرا اینقدر عجله داشتی!...

 

 اردالن: داداش بخدا اونجوری که فکر میکنی نیست .

 

 برو کنار تا معالجش کنم...سعید: باشه باشه حاال 

 

 بعد رفتم بیرون تا سعید کارش و انجام بده.

 

 بعد بیست دقیقه سعید از اتاق اومد بیرون.رو بهش گفتم:چی شد؟

 

سعید:سرش به جای تیزی که خورده باعث شکستگیش شده بود بخیه زدم،دستشم 

 ضرب دیده به نظر میاد این پستش یبار دیگم ضرب دیده بوده

 

 گی دستی توی موهام کشیدم و گفتم:کی بهوش میاد؟با کالف

 

سعید:سه چهار ساعت دیگه بهوش میاد ولی وقتی هم بهوش میاد بخاطر ضربه 

 سرش منگه،من دیگه میرم اگه چیزی شد زنگ بزن

 

 به حسابت اردالن:باشه ممنون،پول رو میریزم

 

 سعید:الزم نیست،خداحافظ 
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 اردالن:خداحافظ 

 

 داد و رفت.در اتاق بارانا رو باز کردم و رفتم داخل...بعد هم سری تکون 

 

گوشه تختش نشستم و دستش و گرفتم تو دستم.نگاهی بهش کردم،چقدر معصوم 

خوابیده.رو بهش گفتم:کاش توام دوستم داشته باشی...کاش من یه آدم معمولی 

ه من یبودم و با هم یه زندگی معمولی کنار بچه هامون داشته باشیم.بارانا تو از 

من  شدآدم عاشق خیال باف ساختی...خیلی ترسیدم چیزیت بشه،اگه چیزیت می

میمردم...تنها چیزی که منو به این زندگی امیدوار میکنه تویی...درواقع تو 

بهترین اتفاق زندگیمی.کاش بتونم ساعت ها تو آغوش بگیرمت،وقتی بغلت 

وجود داره بعد من  میکنم از تنهایی در میام.فکرشو بکن،هفت میلیار چهره

عاشق تو شدم.بارانا من تورو مثل نفس هام دوست دارم،همونقدر بی 

 اختیار،همونقدر تا پای جون. من به غیِر تو، به چى، به كى، میتونم فكر كنم؟

 

 پشت دستشو بوسیدم و بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون...

 

 بارانا*

ه جا تار بود و چشمم با احساس سر درد زیادی چشمامو باز کردم ولی هم

بستم و دوباره بازش کردم...این بار همه جا واضح شد.نگاهی  میسوخت،چشممو

به دستم انداختم،اوووف باز هم ضرب دیده فکر کنم.بدنم خیلی کوفته و خسته 

بود و خیلی هم گیج بودم.با صدای باز شدن در به رو به رو نگاه کردم...اردالن 

 و گفت:کی بیدار شدی؟حالت خوبه؟بود،تا منو دید لبخندی زد 

 

 بارانا:خوبم فقط یکم بدنم درد میکنه و گیجم

 

 اردالن:دکتر گفت طبیعیه
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 اردالن از توی کشو قرص برداشت و گفت:بیا اینارو بخور

 

بعد همراه با لیوان آبی به دستم داد.قرص رو خوردم ولیوان خالی آب با بسته 

 قرص رو به اردالن دادم...

 

 م بخواب تا وقتی بیدار شدی قرص کامال اثر کرده باشه و بهتر بشیاردالن:یک

 

 بارانا:باشه

 

 چشمامو بستم و بعد از چند دقیقه خوابم برد...

 

وقتی از خواب بیدار شدم دیدم اردالن پایین تختم نشسته و دستمو گرفته و سرشو 

 گذاشته روی تخت،خواب بود.کمی تکون خوردم که اردالن بیدار شد و کمی

 هول شد و گفت:ببخشید خوابم برد

 

بعد هم بلند شد و رفت.بیخیال شونه ای باال انداختم و با احتیاط و آروم از روی 

شد اومدم بیرون و  تخت بلند شدم و به طرف دستشویی رفتم.وقتی کارم تموم

یکی گلناز رو صدا زدم تا بیاد کمکم کنه لباسمامو عوض کنم.بعد از چند دقیقه 

ت:بهتری شدی عزیزم؟بشکنه دست اون دنیا که هلت داد،کاری داشتی اومد و گف

 فدات شم؟

 

 بارانا:میخواستم لباسامو عوض کنم میشه کمکم کنی؟

 

 گلناز:البته
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بعد اینکه با کمک گلناز لباسامو عوض کردم رفتم و جلوی آیینه ایستادم و گلناز 

ه رسیدم اردالن داشت هم موهامو بافت و با هم از اتاق رفتیم بیرون.به سالن ک

صبحونه میخورد،منم رفتم روی یکی از صندلی ها نشستم که اردالن برام 

آبمیوه ریخت و یه بشقاب هم پر از محتویات گذاشت روبه روم و گفت:باید 

 همشو بخوری

 

 بارانا:اوووو چه خبره بابا شکم گاو که نیست مال انسانه

 

 اردالن:همین که گفتم

 

به خوردن کردم.با هر بدبختی که بود همشو هووفی کشیدم و شروع 

خوردم...وااااای االن منفجر میشم.به اردالن نگاه کردم که داشت با لبخند 

 پیروزمندانه ای نگاهم میکرد.رو به اردالن گفتم:راضی شدی؟

 

 اردالن:آره

 

 چشم غره ای بهش رفتم که خندید.مرتیکه دیوونه...

 

..حالم بهتر شده و آتل دستمم باز کردم.همراه یه هفته از روزی که افتادم میگذره.

اردالن شطرنج بازی میکردیم که زنگ خونه به صدا در اومد،هر دو به طرف 

در برگشتیم که نسرین در رو باز کرد و رفت بیرون،دوباره به بازی ادامه 

دادیم.همینطور مشغول بازی کردن بودیم که با صدای نسرین به طرفش 

ایی که دست نسرین بود چشمام از تعجب گرد شد...توی یه برگشتیم.با دیدن چیز

دستش کلی بادکنک قرمز به قلب بود و توی یه دستش یه جعبه مشکی که توش 

پر گل رز قرمز بود و یه پالستیک هم توی دستش بود که چیزی مستطیل شکل 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 226 

 

توش بود.نگاهی به اردالن انداختم...اونم مثه من تعجب کرده بود.باالخره 

 ن به حرف اومد و گفت:اینا دیگه چین؟اردال

 

 نسرین:راستش آقا یکی اینارو آورد و گفت بدم به بارانا خانوم

 

 تر تعجب کردم.کی اینارو واسم فرستاده؟اینبار بیش

 

اردالن با حالت مشکوکی بهم نگاه میکرد.به حالت تسلیم دستامو باال بردم و 

 گفتم:من هیچی نمی دونم

 

ایل از نسرین گرفتم گفت که میتونه بره.از پالستیک اون اردالن بلند شد و وس

شئ مستطیل شکل رو برداشت...یه تابلو بود که با روزنامه پوشیده شده 

بود.روزنامه هارو پاره کرد و به تابلو زل زد.نمی دونم توش چی بود که هر 

لحظه اردالن رو عصبانی نرو قرمز تر میکرد.بلند شدم و رفتم کنارش ایستادم 

به تابلو نگاهی انداختم.با چیزی که دیدم قلبم برای یه ثانیه ایستاد و بعد با  و

سرعت زیادی شروع به تپیدن کرد.از هیجان و ترس و خوشحالی نمی دونستم 

چی بگم.توی تابلو یه نقاشی دو تا دست بود که انگشت کوچیکشونو به هم گره 

بود روی یکی نوشته بود  داده بودم و مچ دستشون با چندتا نخ به هم وصل شده

 Je t‘aimeرایان روی اون یکی هم بارانا،پایینشم به فرانسوی نوشته بود

barana...)دوست دارم بارانا( 

 

وااااای اصال باورم نمیشه...رایان...رایان من،اونم دوستم داره.با صدای شکستن 

ته داخچیزی به زمین نگاه کردم.قلبم توی سینه فرو ریخت،اردالن تابلو مو ان

بود.با عصبانیت زیاد رو به اردالن گفتم:برای چی این کارو کردی؟برای چی 

 انداختیش
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 اردالن با صدای بلندی گفت:دهنت رو ببند،میدونستم یه چیزی بینتون هست

 

بعد با صدای بلندتری گفت:چه طور جرات کرده اینارو بفرسته خونه ی من؟هااا 

 چطور؟

 

تر شد...دستاشو  یکنه؟اردالن بهم نزدیکهیچی نگفتم،برای چی اینجوری م

 گذاشت روی بازوهام و گفت:توام دوستش داری؟

 

دوست نداشتم سکوت کنم یا خجالت بکشم،باالخره بابام نیست که از جواب دادن 

 خجالت بکشم.

 

 بارانا:آره دوستش دارم

 

تر کرد...از عصبانیت زیاد قرمز شده بود.با صدایی اردالن فشار دستاشو بیش

 بلند که از عصبانیت میلرزید گفت:برای چی دوستش داری؟

 

 بارانا:ای بابا به تو چه دوستش دارم دیگه برای چی نداره

 

 اردالن:تو باید منو دوست داشته باشی

 

بارانا:چی میگی تو؟برای چی کسی رو که منو دزدیده و رئیس یه باند قاچاق 

 اسلحه است رو دوست داشته باشم؟

 

 باش خالفکارهاردالن:اونم با
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بارانا:باباشه خودش که نیست در ضمن تو که دوستم نداری برای چی اصرار 

 داری من دوستت داشته باشم؟!

 

 بعد هم با سرعت به طرف اتاقم رفتم...

 

 در اتاق و بستم و رفتم توی بالکن تا نفسی تازه کنم و از این رویا بیام بیرون!...

 انگار واقعییته!!!  چند بار دستم و نشکون گرفتم ولی نه

 یعنی اونم؟؟ 

پس اون حرفایی که زد همش دروغ بوده؟ خب پسر جان کرم داری الکی اشک 

 منو در میارییییی؟!

راستش انقدر خر ذوق شدم که کلمات حرف کم آوردند و نمیتونم حس و حال  

 االنم و وصف کنن...

ره میکرد..اووف پسبهترین سوپرایز زندگیم بود اگه اون اردالن دیوونه خرابش ن

 روانیه بخدا اصال نمیفهمم دلیل این کاراش چیه!!...

هووف کاش االن کنارش بودم و بهش میگفتم خب من دوست ندارم من عاشقتم 

 دیوونه عاشقتمممم مهربون ترین...

چقدر خوب شد فهمیدم اونم دوستم داره و این حس دو طرفس... ولی باید دلیل 

 یدم... این کارای اردالن و میفهم

دستی به سر و روم کشیدم و رفتم جلوی آینه و آرایش مالیمی کردم و بعد به 

 اتاق اردالن رفتم.

 

در زدم و بعد از اینکه اجازه داد وارد اتاق شدم که لب پنجره در حال سیگار 

 کشیدنه.
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 اردالن: بگو

 

 ظاهرا متوجه نشد که منم!

 

 بارانا: میشه دلیل این کاراتو بدونم؟! 

 الکی روم غیرتی میشی؟! چرا 

 واقعا نمیتونم درکت کنم...

 

اردالن پک سنگینی به سیگارش زد و گفت: خنگی یا خودت و میزنی به 

 خنگی؟؟

 

 بارانا: اوال که خنگ عمته دوما نخیرم میخوام از زبون خودت بشنوم.

 

سیگارشو از پنجره انداخت بیرون و اومد سمتم و تو چشمام زل زد و خیلی 

 : نمیخوام دربارش حرف بزنم. اگه کاری نداری برو بیرون.جدی گفت

 

 به درک اصال من احمق و بگو دارم با کی حرف میزنم.

 شونه باال انداختم و سریع از اتاق خارج شدم.

 

 *اردالن

جدیدا احساس میکنم همه چیزو خیلی بزرگ میکنم همه چیز منظورم مشکالته. 

دیوونه شم یا به هر راهی که شده و خب انقدر فکر میکنم راجبشون که یا 

 واسشون راه حل پیدا کنم. 

 آخر این بازی به نفع هیچکس نیست ولی این بازییه که خودشون شروع کردن...



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 231 

 

غرور لعنتیم اجازه نمیداد بهش بگم آره لعنتی من عاشقتم حتی شاید بیشتر از 

 اون پسره کوفتی...

 یم زنگ خورد.سیگار دیگه ای روشن کردم تا آروم بشم که گوش

 

 اردالن: بله؟

 

 سهیل: سالم آقا جنسا آمادس کی حرکت میکنیم؟

 

 اردالن: من حالم یکم مساعد نیست، یکی دیگه رو بجای خودم میفرستم.

 فقط تازه کاره خودت هواشو داشته باش.

 

 سهیل: باشه

 

 اردالن: تعداد ماشین هارو بیشتر کن البته هیچ غلطی نمیتونن بکنم ولی تو بازم

 محکم کاری کن. 

 

 

 سهیل باشه ای گفت و بعد تلفن و قطع کردم.

 

چیزی نبود که نتونه از پسش بر بیاد، البته این کارو کردم تا کمتر به اون پسره 

 احمق فکر کنه و دیگه از این غلطا خونه من نکنه...

تن اسلحه جابه جا ۵شب سهیل میاد دنبالش با افرادم تا کرج میرن و حدود 

 میکنن.

 برای نهار که پایین نرفتم چون حوصله کسی رو نداشتم.
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آفتاب غروب کرده بود و کم کم داشت شب میشد. روی میزم نیشسته بودم و 

 داشتم چندتا قرداد رو تنظیم میکردم باید از اون علیرضا احمق جلو بیفتم...

 واای اون روز که بعد از اینکه مدارک دباره افتاد دستم اولین زنگ گوشیم از

علیرضا بود و اینقدر پشت گوشی حرص میخورد که هنوز بهش فکر میکنم 

خندم میگیره...هه خودشم میدونه دیگه پیرشده و نمیتونه رو مال و اموالش 

 چمبره بزنه بعد میاد منو تهدید میکنه.

 قرداد هارو نتظیم کردم و بعد برای شان رفتم پایین.

سواستفاده نکنه و پرو بازی در فرور همیشگیم و حفظ کردم تا از احساساتم 

 نیاره... یک چند مدت خیلی مهربون بودم نفهمیده اینجا خونه خالش نیست...

 

 نشستم  سر میز که دیدم بارانا خیلی خونسرد داره غذاشو میخوره.

 

کمی غذام و خوردم و رو بهش گفتم: غذات و خوردی ساعتای دو آماده سو باید 

 ی از مشتری ها برسونی.تن محموله رو به دست یک۵بری 

 

 بارانا: برو بابا

 

 چشم غره ای بهش رفتم که فکر کنم قانع شد...

 

 بارانا: باشه حاال الزم نیست اونجوری نگام کنی میرم.

 خودت نمیای مگه؟

 

 اردالن: نه.

 رفتی اونجا افرادم بهت میگن باید چکار کنی. از قیمتی که گفتم هم پایین نمیای.
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 ه.بارانا: هووف باش

 

غذام که تموم شد به طرف اتاقم رفتم. سرم کمی درد میکرد چندتا قرص باال 

 انداختم و گرفتم خوابیدم.

 

 بارانا*

میدونستم داره تالفیه کارای صبح و سرم در میاره برای همون میخواد من و 

تنها بفرسته پیش اون همه گرگ! البته نون خور اضافی که تو خونس نمی خواد 

 یه دردی بخورم... دیگه باید به 

 سعی کردم نترسم چون دلیلی برای ترس نداشت. 

 یه دوش گرفتم و بعد مشغول خشک کردن موهام شدم.

موهامو دم اسبی بستم و مانتو کتی مشکی با کفش پاشنه بلند مشکی و شال سفید 

 پوشیدم و از اتاق زدم بیرون.

ن ه سهیل اومده و پاییرفتم آشپزخونه و یکم میوه خوردم بعد نگهبان اومد گفت ک

 منتظرمه.

 رفتم پایین که سهیل در و برام باز کرد و نشستم.

 به غیر از ماشین خودمون دوتا ماشین دیگه هم پشتمون بودن!

 

 رو به سهیل گفتم: این همه ماشین برای چیه خودمون میرفتیم دیگه.

 

 سهیل: آقا گفتن تعداد ماشین هارو زیاد کنیم.

 

 بعد دو ساعت رسیدیم به مقصد.دیگه چیزی نگفتم و 
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خواستم از ماشین پیاده شم که سهیل هفت تیری دستم داد و گفت ممکنه الزم 

 بشه، بعد توضیحات کامل و برای معامله داد.

 بعد هردو طرف از ماشینامون پیاده شدیم.

 چهار مرد قوی هیکل از ماشین پیاده شدن.

 

 مرد: جنسا

 

زدن بکنه من سریع اقدام کردم و با غرور قبل از اینکه سهیل شروع به حرف 

 خاصی گفتم: اول پول و میگیریم بعد جنس و تحویل میدیم قانون کاره ماست

 

 مرده چمدون پوالرو گذاشت روی کاپوت ماشین و درش و باز کرد.

 اوها تاحاال تو عمرم انقدر دالر ندیده بودم!!...

 شون بدن. بعد منم به بچه ها گفتم جای محموله هارو بهشون ن

چند نفرشون رفتن تست کنن که بعد از اینکه فهمیدن اصله چمدون پوالرو آورد 

 جلو و منم اجازه بارگیری دادم.

 

 در حال رد و بدل بودیم که صدای آژیر ماشین پلیس گوش هممون و کر کرد!!..

 

 اصال نمیتونستم بفهمم چطوری جامون و فهمیدن! 

 اونا محموله هرو بردن و ما پوالرو گرفتیم. سریع بار و بندیلمون و جمع کردیم

هم خوشحال بودم از اینکه اگه پلیس بگیرتم از این جهنم خالص میشم و دوباره 

به زندگی عادیم برمیگردم ولی مطمعنم عدامم نکنن چند سال حبس و هستم 

 مخصوصا االن که این محموله به این بزرگی رو من جا به جا کردم.
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یل دستم و گرفت و دیدم توی ماشینم و داریم با سرعت از نفهمیدم چیشد که سه

بیراهه میریم و چون شب بود زیاد دید نداشتیم ولی صدای تیر اندازی به خوبی 

 شنیده میشد.

 نمیدونم طرف مقابل کجا بود ولی فعال پلیس دنبالمون بود.

از شکی که بهم وارد شده بود اشکام همینجور سرازیر شده بود و به هق هق 

 افتاده بودم و نای تیراندازی نداشتم...

 

سهیل: نمیخواد تو کاری کنی فقط سرتو بدزد که اگه کاریت بشه اردالن خان 

 میکشتمون!

 

 یعنی انقدر براش مهم بودم؟!!! وایییی...

 

سرم و دزدیم و با سرعت داشتیم حرکت میکردیم و بچه ها مشغول تیراندازی 

به سرشون کنیم و از یه راه دیگه به طرف  بودن. بعد چند دقیقه تونستیم دست

 تهران برگشتیم.

 وااای قلبم داشت از جاش کنده میشد این وقت شب اینا از کجا فهمیدن آخه؟!!

سهیل دستمالی بهم داد تا اشکام و پاک کنم و کمی آروم شدم ولی هنوز ضربان 

 قلبم باال بود...

و میبینه ولی من باید ُجر  بگم چکار نشی اردالن خودش داره خواب هفت پادشاه

 گند کاریای اون و بکشم...هوووف...

 وقتی به عمارت رسیدیم پله هارو دوتا یکی رفتم باال و اصال نای کاری نداشتم.

 رفتم آشپزخونه و آبی خوردم بعد به اتاقم رفتم.

 لباسام و در آوردم و صورتم و شستم و بعد روی تختم دراز کشیدم.

 که سعی کردم به مغزم فشار نیارم و گرفتم خوابیدم. انقدر سرم گیج میرفت
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صبح با سردرد زیادی از خواب بیدار شدم.هوووووف از بس دیشب استرس 

داشتم و گریه کردم اینجوری شدم.بلند شدم و به طرف دستشویی رفتم.بعد از 

اینکه اومدم بیرون یه شلوار ورزشی خاکستری با بلوز صورتی پوشیدم و از 

بیرون.به سالن که رسیدم به اردالن که مشغول صبحونه خوردن بود  اتاق رفتم

صبح بخیری گفتم که فقط سرشو تکون داد...ایییش پسره بی ادب میمرد جواب 

بده.بیخیال روی یکی از صندلی ها نشستم و برای خودم یه آبمیوه ریختم و 

به اردالن  روکالباس هم گذاشتم تو بشقابم.بعد از اینکه سیر شدم و انرژی گرفتم 

 با عصبانیت گفتم:دیشب نزدیک بود بمیرم

 

 اردالن همینطور که قهوه میخورد و با آیپدش کار می کرد گفت:حاال که نمردی

 

 بارانا:یعنی چییی؟پلیسا میخواستن بگیرنمون

 

 اردالن:حاال که نگرفتن

 

 بارانا:اوووووف چرا همش حاال حاال میکنی؟اگه میگرفتنمون همه چیو به پلیس

 میگفتم و تو رو هم دستگیر میکردن

 

 اردالن پوزخندی زد و چیزی نگفت...اه پسره حرصی...

 

از سر میز بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم.هوووف دیگه خسته شدم از این 

زندگی...همش اتاق،اتاق،اتاق.باید یجوری رایان رو ببینم و باهاش حرف بزنم تا 

رو که به عنوان دفتر خاطرات استفاده  منو از اینجا ببره.از توی کمد دفتری

میکردم رو برداشتم.روی تخت نشستم و دفترو گذاشتم روی پام و شروع به 

نوشتن کردم.از این نوشتم که رایان هم دوستم داره و واسم کلی چیزی فرستاد و 

اردالن الکی روم غیرتی شد.نوشتم که اردالن منو به یه ماموریت دیگه فرستاد 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 236 

 

ساعت همینطور در حال نوشتن  ٢دستگیر یا کشته بشم.حدود و نزدیک بود 

بودم که دیگه چیزی برای نوشتن نداشتم.دفترو بستم و گذاشتمش توی کمد...کش 

و قوسی به بدنم دادم و از اتاق رفتم بیرون.توی آشپزخونه همه داشتن در مورد 

م.بعد از عید حرف میزدن...سه روز دیگه عیده و من نمی تونم پیش خانوادم باش

اینکه یه لیوان آب خوردم به طرف حیاط رفتم تا یکم قدم بزنم.توی حیاط پشتی 

مشغول قدم زدن بودم که ناگهان یکی دهنمو گرفت و به گوشه ای که هیچ دیدی 

نداشت برد.اومد و روبه روم ایستاد...با دیدنش چشمام از تعجب گرد شد.دسشو 

 بعد آروم آروم دستشو برداشت. به نشونه سکوت روبه روی لبش قرار داد و

 

 بارانا:دیوونه شدی؟تو اینجا چیکار میکنی؟

 

 رایان:اومدم عشقم و ببینم

 

 با این حرفش قبلم نمی دونم چش شد.لبخندی زدم و گفتم:عشقت؟

 

 رایان:اوهوم

 

 بارانا:رایان واقعا دوستم داری؟

 

 رایان:آره

 

 بارانا:پس چرا اون حرفا رو زدی؟

 

 سم مطمئن نبودمرایان:چون از ح
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 بارانا:ام چیزه،نامه رو خوندی؟

 

 رایان:آره،میشه در مورد اون مسئله چیزی نگی؟

 

 بارانا: باشه

 

 رایان:خوب حاال رو در رو بهم بگو

 

 بارانا:چیو

 

 رایان:همون چیزی که آخر نامه بهم گفتی،میخوام از زبونت بشنوم 

 

 تو چشماش زل زدم و گفتم:دوست دارم رایانم

 

 ن:منم دوست دارم بارانامرایا

 

 بعد همو به آغوش کشیدیم...

 

دوست داشتم زمان متوقف بشه...خیلی حس خوبیه تو آغوش عشقت باشی...حس 

راست گفته و واقعا  امنیت داشتم و به رایان کامال اعتماد داشتم که همه اینارو

 دوستم داره.با صدای پچ پچ نگهبان ها از هم جدا شدیم.

 

 گه ببیننمون بدبختیمبارانا:وای ا
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 رایان:نگران نباش نمیبینن،من دیگه برم 

 

 بارانا:رایان

 

 رایان:جانم

 

 بارانا:میشه منو از اینجا ببری؟

 

رایان دستامو گرفت و گفت:بهت قول میدم خیلی زود از اینجا میبرمت،فقط 

 یکمی صبر داشته باش

 

 لبخندی زدم و گفتم:باشه،برو تا کسی ندیدت،خداحافظ 

 

 یان چشمکی زد و گفت:خداحافظ را

 

بعد اینکه خداحافظی کردیم رایان خیلی ماهیانه از دیوار رفت باال و پرید 

پایین...اصال فکر نمی کردم رایان از این کارا یاد داشته باشه.عجیبه که اینطرف 

حیاط دوربیناش خراب شده و هنوز کسی برای درست کردن نیومده و رایان 

د که دوربینا خراب بود ولی اون که نمی دونست دوربینا درست زمانی اومده بو

 خرابه...یعنی با خودش فکر نکرده که اینجا دوربین داره و ممکنه ببیننمون؟

 

بیخیال شونه ای باال انداختم و حرکت کردم نا به داخل خونه برم.در خونه رو 

 باز کردم و به طرف پذیرایی رفتم و روی مبل رو به تلویزیون نشستم و

روشنش کردم.همینطور داشتم کانال هارو عوض میکردم که با دیدن تیتر خبری 
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بامداد  ٢یه کانال روی همون متوقف شدم.توی تیتر نوشته بود که در ساعت 

دیشب نیروهای یگان ویژه قادر به دستگیری یکی از باند های قاچاق اسلحه 

ر معامله توانست شدند که در حال معامله با باند دیگری بودند ولی طرف دیگ

بدن چی؟با کالفگی از  روی  فرار کند.وااااای یعنی اونارو گرفتن؟اگه مارو لو

مبل بلند شدم و به طرف پله ها رفتم که در باز شد و اردالن اومد داخل.رو بهش 

 گفتم:فهمیدی اونایی که دیشب باهاشون معامله کردیم رو دستگیر کردن؟

 

 اردالن:آره،چرا؟

 

 یوونس،چرا نداره که...واااا اینم د

 

 بدن چی؟ بارانا:اگه مارو لو

 

 اردالن:دقیقا چیو میخوان لو بدن؟!

 

 بارانا:چه میدونم کال

 

 اردالن:طوری نمیشه

 

 بارانا:اُکی

 

اردالن سرشو انداخت پایین و رفت باال،منم پشت سرش رفتم باال و به طرف 

با خودم خیال بافی کردم اتاقم رفتم.تا وقت ناهار خودمو یجوری سرگرم کردم و 

 که باالخره وقت ناهار شد.
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در اتاق رو که باز کردم و رفتم بیرون که اردالن هم همزمان با من از اتاقش 

خارج شد. با هم به طرف سالن رفتیم و پشت میز ناهارخوری نشستیم و بدون 

 هیچ حرفی غذا خوردیم...

 

فت: شب قراره برام اردالن غذاش که تموم شد رو به یکی از خدمتکارا گ

 مهمون بیاد نمیخوام هیچ کم و کاستی باشه.

 بعد با همون غرور خاصش به اتاقش رفت.

 

 کنجکاو بودم بدونم مهمون ویژش کیه که انقدر براش مهمه... 

 

 رو به همون خدمتکاره کردم و گفتم:  میدونی مهمون آقا اردالن کیه؟!

 

 خدمتکار: نه اگه الزم بود خودشون میگفتن.

 

 یعنی فقط منتظر بودم تو واسه من خودتو بگیری و جوابمو بدی!! 

 اه اه چرا تو این خونه همشون بی عصابن آخه!

حوصله کل کل نداشتم برای همون چیزی بهش نگفتم و به حیاط رفتم تا کمی 

 هوا بخورم.

داشتم به استخر بزرگ وسط باغ نگاه میکردم که صدای گام های کسی رو پشت 

، از بوی ادکلنش مشخص بود اردالِن برای همون خودم عادی جلوه سرم شنیدم

 دادم و عقب گرد کردم.

 

 اردالن: فکر نکن چون ازت ناراحتم تونستی از دستم قِصر در بری!...
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اوه اوه باز این داره خطری میشه!! نه به اون غرور مسخرش که به زور حرف 

 میزنه نه به این حرفاش!

 

 م که از دستم ناراحت باشیییبارانا: من کاری نکرد

 

 اردالن دسته ای از موهام و دور دستش حلقه کرد و گفت: کاری نکردی؟!

 

 هووف یه جوری میگه انگار من به رایان گفتم برام کادو بیاره! 

 

 چشم غره ای براش رفتم و گفتم: نُچ

 

 اردالن: الکی چشمات و اونجوری نکنا...

 چولو؟!!نکنه باز دلت میخواد تنبیه بشی کو

 

 بارانا: من غلط بکنم

 

خندش گرفت و لپم رو کشید و قبل از اینکه بره گفت: درضمن از فردا صبح 

 باید خودت برام صبحونه درست کنی فهمیدی؟

 

 بارانا: اوو برو بابا

 

 اردالن: بارانااااا
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 بارانا: باشه چیزیم نمیتونم بگم مجبورم قبول کنم

 

پسره از خود راضی.من باید برای رایانم  بعد چشمکی زد و از کنارم رفت.اه

 صبحونه درست کنم نه تو...

 

یکم توی حیاط قدم زدم و دوباره رفتم داخل و به طرف اتاقم رفتم.روی تخت 

دراز کشیدم و چشمام رو بستم.بی صبرانه منتظر روزیم که از اینجا نجاتم بدی 

 نفهمیدم...رایانم...بعد چند دقیقه چشمام گرم خواب شد و دیگه هیچی 

 

 بارانا:رایان کجایی؟من اینجا گم شدم.کسی نیست؟

 

اووووف خدایا اینجا دیگه کجاست،توی این جنگل بزرگ گیر افتادم.همینطور 

دیدم...تمام انرژی مو جمع کردم و  مشغول راه رفتن بودم که از دور کلبه ای رو

 انوهام و نفسبه طرف کلبه دویدم.وقتی رسیدم خم شدم و دستامو گذاشتم روی ز

نفس میزدم...بعد اینکه حالم اومد سر جاش صاف ایستادم و در کلبه رو با 

آرومی باز کردم.چراغ قوه گوشیمو روشن کردم و اطراف رو نگاهی انداختم 

اما با چیز که دیدم قلبم توی سینه فرو ریخت...این چرا اینجوریه؟اینجا چه اتفاقی 

ره بپوشم پر از خونه؟با شنیدن صدای پا افتاده؟چرا لباس عروسی که فردا قرا

شد با ترس به عقب برگشتم که اردالن رو کسی که از پشت بهم نزدیک می

دیدم.تا خواستم چیزی بهش بگم با چوب به سرم زد و بعد 

 سیاهی...سیاهی...سیاهی...

 

با جیغ خفیفی از خواب پریدم.خدایا این دیگه چه خوابی بود من دیدم...خواب هم 

ر مسخره؟یعنی چی اصال؟هوووف.با کالفگی از روی تخت بلند شدم و بعد اینقد

از برداشتم حوله به طرف حموم رفتم.لباسامو دراوردم و دوش آب سرد رو باز 

کردم و زیرش ایستادم.بعد اینکه دوش گرفتم اومدم بیرون و به طرف کمد 

مد گویی رفتم.دوش آب سرد حسابی حالمو جا آورده بود.از بیرون صدای خوشا
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میومد...فکر کنم مهمون ویژه آقا اردالن تشریف آوردن.خیلی کنجکاو بودم 

بدونم کیه.یه شلوار جین یخی همراه با بلوز مشکی برداشتم و پوشیدم...حوصله 

نداشتم تیپ رسمی بزنم.به طرف آیینه رفتم و موهامو با سشوار خشک کردم و 

طر زدم و رفتم بیرون.به سالن بعد اینکه خشک شد باال سرم دم اسبی بستم و ع

که رسیدم مهمون اردالن صورتش دیده نمیشد ولی مرد بود و اردالن دیده 

میشد.نمی دونستم باید برم یا نه؟بیخیال بزار ببینم کیه.نزدیک تر رفتم و با 

صدای بلندی سالم کردم که مهمون اردالن برگشت.با دیدنش از حرکت ایستادم 

 و متعجب گفتم:تو...

 

 ان*رای

دیدم حس خوبی دارم.خوشحالم که حسمو بهش  از صبح که بارانا رو

گفتم...وقتی اون نامه رو خوندم و فهمیدم دوستم داره خیلی خوشحال شدم.با 

 صدای زنگ گوشیم نگاهی بهش انداختم،مهرداد بود.

 

 رایان:جانم داداش

 

ستیم ریم نتونمهرداد:داداش میگم پاشو بیا بریم یه دوری بزنیم،خیلی وقته درگی

 تفریح کنیم

 

 رایان:باشه 

 

 مهرداد:پس من به بهداد هم خبر میدم

 

 رایان:بهش بگو بیاد خونه شما من میام دنبالتون با یه ماشین بریم دیگه
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 مهرداد:اکی،فعال

 

 رایان:فعال

 

 بود.به طرف کمد رفتم و بازش کردم تا حاضر شم. ٠به ساعت نگاهی انداختم،

 

با تیشرت سفید و کت لی برداشتم و پوشیدم.جلوی آیینه  یه شلوار جین تیره

ایستادم و موهامو درست کردم،حالت موهامو خیلی دوست داشتم فر بود که بلند 

هم شده بود ولی نه اونقدر بلند که کلم شبیه کله گوسفند بشه.عینک طبی گردمو 

م و کردزدم به چشمام و یه دوش هم با عطر گرفتم.کفش های اسپرت سفیدمو پام 

از اتاق رفتم بیرون.پله هارو تند تند به طرف پایین طی کردم که بابا مقابلم قرار 

 گرفت و گفت:کجا؟

 

 رایان:بیرون،خداحافظ

 

بعد هم بدون فرصت دادن به جواب بابا از خونه زدم بیرون و سوار ماشینم 

 شدم.بعد از زدن استارت ماشین رو به حرکت درآوردم و به طرف خونه مهرداد

حرکت کردم.بین راه آهنگی رو پلی کردم تا سکوت فضا از بین بره...یه آهنگ 

 فرانسوی بود که خیلی آرامش بخش بود...

 

دقیقه رسیدم خونه مهرداد.بوقی زدم که مهرداد و بهداد اومدن بیرون و  ١٣بعد 

 سوار ماشین شدن.

 

 بهداد:به به داداش رایان،پارسال تربچه امسال پیازچه
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 ه حرکت دراوردم و گفتم:خوبه همین دیروز باهم بودیمماشینو ب

 

مهرداد:زیادی دوستمون داره یه روز نبینتون مثه یه ساله براش،یه روز پیش ما 

 نباش ببینیم چه حسی داره

 

بهداد:واال خوبه همش خودتون زنگ میزنین میگین پاشو بیا،من که میدونم بدون 

 ا افسرده میشینمن خوش نمیگذره،اگه من نباشم که شما دوت

 

 رایان:یه دقیقه به اون فکت استراحت بده،حاال کجا بریم

 

 بهداد:برو پاتوق

 

 رایان:باشه

 

 بهداد:این چه آهنگیه گذاشتی یه آهنگ خفن بزار

 

آهنگو عوض کردم و به قول بهداد یه آهنگ خفن گذاشتم و صداشم بلند کردم و 

 سرعت ماشین هم زیاد...

 

احتیاط و مقرراتی بود گفت:داداش یکم آروم تر برو  مهرداد که خیلی آدم با

 عجله ای نداریم

 

 بهداد:باز این بابابزرگ شروع کرد
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 سرعت رو یکم کمتر کردم و گفتم:بزار شاد باشه

 

 بهداد گوشیش زنگ خورد و گفت:یکم اون آهنگ رو کم کن

 

 آهنگ رو کمش کردم که بهداد جواب داد.

 

 بهداد:جانم مامان جان

 

..... 

 

 بهداد:با بچه ها بیرونم

 

..... 

 

 بهداد:بگو بهراد بره دنبالش من ماشین ندارن

 

..... 

 

 بهداد:باشه خداحافظ

 

بعد از چند دقیقه رسیدیم کافه یا همون پاتوقمون و از ماشین پیاده شدیم.در کافه 

رو باز کردم و وارد شدیم.سر میز همیشگیمون نشستیم و گارسون اومد و 

 ومدین،همون همیشگی؟گفت:خیلی خوش ا
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 بهداد:آره

 

گارسون سری تکون داد و رفت.مهرداد سیگاری روشن کرد و پک عمیقی 

 بهش زد و دود رو فرستاد بیرون.رو بهش گفتم:چه خبر از اونورا

 

 مهرداد:هیچی بدبختا کارشون شده دعا و انتظار کشیدن

 

 رایان:باالخره همه چی تموم میشه

 

 مهرداد:اوهوم

 

 ن داداش بیا سر جای من بشینبهداد:رایا

 

 رایان:چرا؟

 

بهداد:بابا این دوست دختر قبلیم دقیقا روبه رومه ببینتم باز میاد اینجا شروع 

 میکنه غرغر زدن 

 

 خندیدمو گفتم:باشه بیا بشین

 

 بلند شدم که بهداد هم بلند شد و جاهامونو عوض کردیم.
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 بارانا*

 آرین اینجا چکار میکرد؟!! 

م اشتباه میزنم... چند بار پشت سر هم پلک زدم و کمی رفتم جلو ولی نه بابا دار

 نه انگار خودش بود!  از تعجب چشمام چهارتا شده بود...

 

 با حرکتام خندش گرفت و گفت: خودمم، به خودت فشار نیار! 

 مشتاق دیدار...

 

 بارانا: یعنی تو این همه مدت تو دانشگاه نقش بازی میکردی؟!!

 

 ه ای کرد و گفت: آره متاسفانه! همش یه نقشه بود.آرین تک خند

 

تا اومدم به سمتش هجوم بیارم اردالن با عصبانیت دستم و گرفت و با اشاره 

 گفت که بشینم روی مبل.

یعنییی چی آخه همش نقشه بود؟! این وسط سر اون آتوسِا آشغال ما باید قربانی 

 بشیم!...

احمق و بگو به اردالن فحش میدادم  پس همش زیر سر تو بود آقا آرین؟!!! من

 نگو باعث و بانی این بدبختیا تویی!! 

فقط میخواستم جرش بدم پسره احمق و مِن دیوونه رو بگو عاشقش شده 

 بودم!وایییی...

 پسره آشغال ایشاال قبرتو با گالب بشووورن.

 

میدونستم اگه دهنم و باز کنم و بهش چیزی بگم یا کاری کنم اردالن بدبختم 

میکنه وگرنه تا االن زیر مشت و لگد لحش میکردم... با چشمام تموم حرصمو 
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بهش منتقل کردم اما اون خیلی ریلکس و با خنده بهم نگاه میکرد که همین 

 حرکتاش بیشتر حرصیم میکرد!... 

 

 اردالن: داداش کارا چطوره؟! تونستی منتقلشون کنی دبی؟

 

دادی نصف بچه های دانشگاه و آرین: آره بابا همون روزی که تحویلشون 

 فرستادم دبی! فقط این خانم تونست قِصر در بره!

 

 بارانا: یعنی چی منتقلشون کردی؟! 

 

آرین با تمسخر گفت: یعنی االن دوستات دارن اونجا بین بچه پولدارای عرب 

 دست به دست میشن.

 

ش مگه خود چییییی؟!! وااای امکان نداره یه آدم چقدر میتونه پست و پلید باشه؟

 خواهر نداره آخه؟ 

 پس کارش قاچاق انساِن پسره بیشعور!

 

 

تا اومدم باز بتوپم بهش اردالن رو به من کرد و گفت: بهتره که تو بری برامون 

 قهوه بیاری.

 

 بارانا: این همه خدمه برای عممه؟!

 

 اردالن نگاه بدی بهم کرد که فکر کنم جامو خیس کردم! 
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 م و به طرف آشپزخونه رفتم.بدون هیچ حرفی بلند شد

 

کلفتشون که نبودم بشینم خودم قهوه درست کنم برای همون نشستم روی میز و 

 به یکی از خدمتکارا گفتم قهوه رو آماده کنه بزاره تو سینی تا ببرم براشون.

واقعا مونده بودم چی بگم پسره بیشعور کل این مدت بازیمون داده بعد 

 ع خودش کلی دختر جوون و فرستاده اونجا! دزدیدتمون االنم برای مناف

یاد کمند افتادم اصال حالم با حرفایی که زد به هم خورد نمیدونم از خشم زیاد یا 

 ناراحتی بود که میلرزیدم و دمای بدنم رفته بود باال... 

 بعد چند دقیقه خدمتکار سینی قهوه رو گذاشت جلوم و گفت که ببرم.

شتم به طرف سالن رفتم که با حرفاشون سر جام بلند شدم و سینی رو که بردا

خشکم زد و با وجود دوربینا کمی جای خودم مکث کردم تا ببینم دارن چی 

 میگن.

 

 آرین: مهرداد هنوز به حرف نکرده؟!

 

اردالن: مطمعن باش تا وقتی که دخترعموش اینجا جونش در خطره بحرف 

 میکنه.

 

رف میزدن؟! اینا مهرداد و از کجا چیییییی؟!!! داشتن درباره من و مهرداد ح

میشناسن؟! مهرداد چرا باید به حرف اینا کنه؟ یه پلیس چه ربطی به یه خالفکار 

 داره آخه؟ من جونم در خطره؟

 وای نههههه... 

 چشمام یک لحظه سیاهی رفت با همین چند جمله احساس کردم کم کم رفتنیم...

 دارین آخههه؟ من و بدبخت کردین به کنار به پسرعموم چکار 
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یه لحظه جرقه ای تو ذهنم زد... االن اردالن که الکی نون خور اضافی که تو 

 خونش نمیخواد پس نکنه همه اینا یه نقشس؟

دست از سواالت مزخرفی که برام پیش اومده بود برداشتم و به بقیه حرفاشون 

 گوش دادم تا شاید چیزی دست گیرم بشه.

 

کردی هیچ کاری نکرد به نظرم باید از شرش آرین: برو بابا این همه صبر 

 خالص بشین و بکشیمش.

 

اردالن تقریبا با داد گفت: من خودم میدونم اون مهردادو چجوری راضی کنم به 

 بارانا کاری نداشته باش.

 

 آرین با تمسخر گفت: هه فکر نمیکردم انقدر زود دلت و ببازی! 

رسِا به این بزرگی رو از بازی باز آفرین به اون که چطوری تونسته اردالن پا

 منحرف کنه!!...

داداش من، به من ربطی نداره چون تویی که این وسط ضربه میبینی ولی از ما 

گفتن این وسط عشق و عاشقیت و بزار کنار و کاری کن تا اون مهرداد احمق 

 راضی بشه.

 

 و اردالن تا خواست چیزی بگه نگاهش رو من افتاد. سریع بغضم و قورت دادم

خیلی طبیعی طوری که انگار هیچی نشنیدم رفتم جلو و قهوه هارو تعارف کردم 

 بعد بدون هیچ حرفی به اتاقم رفتم.

وارد اتاق که شدم بغضم ترکید و قطره های اشک آروم آروم از گونه هام پایین 

 اومد...

 یعنی موندنم اینجا بازم نقشس؟ 

اضافی که تو خونش نمیخواد  آره دیگه اردالن پاسِا به این بزرگی نون خور

 معلومه برای منفعت خودش من و اینجا زندانی کرده... 
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یعنی مهرداد بخاطر من باید برای چی راضی بشه؟! خب من و مهرداد مثل 

خواهر و بردارد بودیم و اون همیشه جای برادر نداشتم و پر میکرد ولی االن 

 ...نمیدونم برای چی باید بخاطر من به اینا بها بده!

اون حرفای اردالن چی بود اون پایین پس... یعنی هم دوستم داشت هم داره باهام 

بازی میکنه؟! پسره بیشعور آخه تو اگه من و دوست داشتی از من برعلیه پسر 

عموم استفاده نمیکردی که!... البته جای شکر داره وگرنه توی این مدت 

 ه مهرداد استفاده میکرد.میتونست یه سفر دبی بفرستنم بعد از جنازم برعیل

هوووف گیج شدم همش نقشه نقشه بسه دیگه خسته نشدین انقدر برای منفعت 

 خودتون همرو بازی دادین؟! 

حاال اینا به کنار اون آرین حرومزادرو بگو هی َجو میده ولی خوشم اومد 

 اردالن باهاش تند برخورد کرد و دهنش و بست.

 

 بدبختی و همه چی داره میترکه...دیگه مغزم از شدت سردرد و فکر و 

 همین شبا که همه چیو دوتا میبینم و سرم گیج میره و از سردرد دارم نابود میشم

 دقیقا همین شبا

 همینا منو بزرگ کرد...

 خدمتکار برام چندتا قرص سردرد آورد و همرو خوردم تا آروم بشم. 

 برای شام پایین اصال نمیخواستم دوباره ریخت نحس آرین و ببینم برای همون

نرفتم و میدونستم که قرصا کم کم اثر میکنه و خوابم میبره برای همون سرم 

 گذاشتم روی بالشت که کم کم خوابم برد.

صبح که از خواب پاشدم نگاهی به ساعت انداختم و دیدم که ساعت یک ظهره!! 

 فکر کنم دیگه قرصایی که دیشب خورده بودم زیادی اثر کرده!... 

ز روی تخت بلند شدم بعد از اینکه از دستشویی اومدم لباس خوابم رو کالفه ا

درآوردم و تیشرت بادمجونی با شلوار مشکی چسب پوشیدم و موهامو باز 

 گذشتم و به پایین رفتم.
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صبحونه نخوردم چون میدونستم یک ساعت دیگه وقت نهاره برای همون به 

 روی مبل نشستم.خدمتکار گفتم برام یه فنجون قهوه بیاره و بعد 

 

 مشغول خوردن قهوه ام بودم که رو به خدمتکار گفتم: اردالن کجاست؟ 

 

 خدمتکار: آقا صبح زود رفتن.

 

هاا اصال یادم نبود اردالن صبح زود میره به کار شریفشون برسه بعد ظهر 

 میاد.

باشه ای گفتم و همینطور که مشغول خوردن قهوه ام بودم تلوزیون و روشن 

 ستم فیلم خارجی اکشنی که پخش میشد و دیدم.کردم و نش

 من رو همین مبل میشینم 

 همون فیلم همیشگیو میبینم 

 چرت میزنم، کتابامو ورق میزنم

 میگم بیزارم از همتون

 بیزارم از همتون

 بیزارم از همتون...

 هنوز نمیدونم چرا ثبات ندارین؟...چرا اوالش خوبین وسطاش خراب میکنین؟!

 اسه به دست اوردن دلمون تو روزای اول اونقد فیلم بازی کنین؟مجبورین مگه و

 سعی کنین آدمارو با شخصیت واقعیتون کنار خودتون نگه دارید...

داشتم فیلم میدیدم ولی بیشتر فکر میکردم اصال دیگه روی کارام تمرکز ندارم 

 هیچ مثال دارم یه کاریو انجام میدم یهو یه خاطره مزخرف میاد تو ذهنم که اصال

ربطی به موضوع نداره انگار مغزمم دیگه داره ارور میده میگه بسه من دیگه 

 بجای تو خسته شدم!...
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 با صدای خدمتکار به خودم اومدم که گفت برای نهار برم.

 سر میز نشستم ولی اردالن نبود! 

 

 بارانا: مگه اردالن نمیاد؟!

 

 خدمتکار: آقا نمیان گفتن شما غذاتون و بخورین.

 

 هترررر اصال میخوام بره دیگه برنگرده...ب

شونه باال انداختم و مشغول خوردن شدم. چون صبحونه نخورده بودم گشنم بود 

 برای همون یکم زیادی غذا خوردم. 

غذام که تموم شد تشکر کردم بعد دوباره رفتم روی مبل جلوی تلوزیون نشستم و 

 همون فیلمی که داشتم نگاه میکردم و دیدم.

که تموم شد بی حوصله هی این کانال اون کانال میکردم تا حوصله سر  فیلمم

 رفتم و جبران کنه.

چشمام درد گرفته بود انقدر پای تلوزیون بودم برای همون به اتاقم رفتم تا یکم 

 چرت بزنم.

 روی تخت دراز کشیدم و چشمام و روی هم گذاشتم که خوابم برد.

 

مامو باز کردم که اردالن رو دیدم.رو بهش با صدای بارانا بارانا گفتن یکی چش

 گفتم:ها؟

 

 عصره،چقدر میخوابی تو،پاشو دیگه ۷اردالن:ساعت 
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 بارانا:به تو چه،دوست دارم بخوابم،پاشم چیکار کنم؟

 

 اردالن:بارانا گفتم پاشو منو عصبانی نکن

 

اووووف برو بمیر،بی توجه به حرفش پتو رو کشیدم رو سرم و دوباره خوابیدم 

اردالن هم بدون هیچ حرفی رفت بیرون.داشت کم کم خوابم میبرد که یکی در و 

شد حس میکردم ولی اعتنایی اتاق رو باز کرد،قدم هاشو که بهم نزدیک می

نکردم تا اینکه یه پارچ آب سرد روم خالی شد،البته فقط حدس زدم که یه 

بهم  یروزمندانه ایپارچ.پتو رو زدم کنار و با عصبانیت به اردالن که با لبخند پ

نگاه میکرد  زل زدم.خدا بگم چیکارت کنه مرتیکه...کی من از دست تو راحت 

 میشم؟بدون اینکه حرفی بزنم بلند شدم و به طرف دستشویی رفتم...

 

بعد اینکه از دستشویی اومدم بیرون به طرف کمد رفتم و لباسامو عوض 

رم بافتم،نگاهی به خودم کردم.رو به روی آیینه ایستادم و موهامو دو طرف س

انداختم...خندم گرفت،با اون لباس صورتی هم که پوشیده بودم شبیه بچه ها شده 

بودم.به طرف در اتاق رفتم و بازش کردم و رفتم پایین.به پذیرایی که رسیدم 

اردالن نبود...بهتر.روی مبل نشستم و از ظرف میوه ای که روی میز بود سیبی 

دن کردم.مشغول سیب خوردن بودم که اردالن پیداش برداشتم و شروع به خور

 شد و اومد کنارم نشست .رو به من گفت:فردا میریم شمال

 

 بارانا:جااان؟شمال برای چی؟

 

 اردالن:یه معامله داریم یه روزه میریم برمیگردیم

 

 بارانا:داری که داری،منو کجا میبری؟
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 اردالن:به عنوان شریکم باید همراهم بیای

 

ردم باال و گفتم:چه شریکی؟هاا چه شریکی؟من شریک جرم های تو صدامو ب

 نیستم 

 

اردالن هم صداشو باال برد و گفت:صداتو بیار پایین،مثه اینکه یادت رفتی 

 معامله قبلی رو تو انجام دادی؟

 

 بارانا:دیگه انجام نمیدم،تو که منو بخاطر م...

 

پشیمون شدم...نباید میفهمید که تا اومدم بگم منو بخاطر مهرداد اینجا نگه داشتی 

 من میدونم...

 

 بارانا:ببین بیخیال من شو،من نمی خوام کار خالفی انجام بدم 

 

 اردالن:باشه مشکلی نیست،پس با خانوادت خداحافظی کن

 

تا اسم خانوادم رو شنیدم اشک تو چشمام جمع شد.با صدای آروم و لرزونی 

 وادم نداشته باش...گفتم:باشه هرچی تو بگی فقط کاری با خان

 

 اردالن پوزخندی زد و چیزی نگفت.

نمی دونم چرا اشکام پشت سر هم سرسره بازی میکردن...سرمو انداخته بودم 

 پایین و آروم اشک میریختم.
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 اردالن دستشو گذاشت زیر چونمو سرمو آورد باال و گفت:نبینم گریه کنیا

 

کشید و گفت:نمی خواستم پوزخندی زدم و چیزی نگفتم،اردالن منو تو آغوش 

 ناراحتت کنم ولی تقصیر خودت بود

 

دوست نداشتم منو بغل کنه،من االن فقط به آغوش رایان احتیاج داشتم.خودمو به 

زور از اردالن جدا کردم و بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم.به نسرین گفتم 

 اقم رفتم...یه قهوه برام درست کنه و بده بیارن تو اتاقم بعد هم به طرف ات

 

در اتاقمو باز کردم و رفتم داخل.از توی کمد کتابی رو که رایان برام فرستاده 

بود برداشتم و روی تخت نشستم.کتاب چشمهایش از بزرگ علوی بود...تاحاال 

تر نخونده بودم.یادمه بابام همیشه چقدر اصرار میکرد که تا کتاب بیش ١٫٢

تاب بخون ...با یادآوری اون روزها لبخند بجای اینکه با موبایل ور بری بشین ک

تلخی زدم.در اتاقم به صدا دراومد و بعد باز شد و خدمتکار با به فنجون قهوه 

اومد داخل.قهوه رو ازش گرفتم و تشکری کردم و بعد رفت.کتاب رو باز کردم 

و شروع به خوندن کردم.حدود دو ساعت مشغول کتاب خوندن بودم که 

ام صدا زد.کتاب رو بستم و از روی تخت بلند شدم و از خدمتکار منو برای ش

اتاق رفتم بیرون.به سالن غذاخوری که رسیدم اردالن رو دیدم که مشغول غذا 

خوردن بود...به طرف میز رفتم و روی صندلی نشستم و مشغول غذا خوردن 

 شدم...

 

ح صب ۴بعد اینکه غذا خوردم از روی صندلی بلند شدم که اردالن گفت:ساعت 

 راه میوفتیم آماده باش

 

 بارانا:باشه
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دوباره به طرف اتاقم رفتم و بعد از خوردن قرص خواب روی تخت دراز 

 کشیدم که بعد از چند دقیقه خوابم برد.

 

 با  صدای اردالن که سعی در بیدار کردنم داشت چشمامو باز کردم.

 

 اردالن:زود باش حاضر شو نیم ساعت دیگه بیا دم در

 

دادم که رفت بیرون.از روی تخت بلند شدم و به طرف حموم  سرمو تکون

 ٢٣رفتم.لباسامو درآوردم و انداختم تو سبد و و رفتم و زیر دوش ایستادم.بعد 

دقیقه اومدم بیرون و به طرف کمد رفتم...یه شلوار جین که نه تیره بود نه روشن 

ردم و می آرایش کبه همراه بلوز سفید برداشتم و پوشیدم.به طرف آیینه رفتم و ک

موهامو همونطور خیس باز گذاشتم.از توی کمد کولمو برداشتم و یه شلوار 

گرمکن ورزشی همراه با سویشرتش و یه بلوز گذاشتم توش.بارونی مشکیمو 

برداشتم و پوشیدم و شال سورمه ای سفیدمو هم سرم کردم و بعد از پوشیدن 

 اتاق رفتم بیرون... کفش های اسپرتم و زدن عطر کولمو برداشتم و از

 

از پله ها که رفتم پایین نگاهی به پذیرایی انداختم اما نبود،حتما رفته توی 

حیاط.به طرف در خونه رفتم و بازش کردم رفتم توی حیاط که اردالن رو دیدم 

 به ماشینش تکیه داده و سیگار میکشه.به سمتش رفتم و  و گفتم:من آمادم بریم

 

ش له کرد و بدون هیچ حرفی سوار ماشین شدم،منم در سیگارشو انداخت و با پا

جلو رو باز کردم و نشستم توی ماشین.اردالن ماشین رو به حرکت دراورد و 

آهنگ مالیمی رو پلی کرد.هوا هنوز تاریک بود و شهر هم خلوت.هوووف ابن 

چه آهنگیه دیگه؟آهنگ رو عوض کردم ولی بعدی هم خوب نبود،رو به اردالن 

 ت اصال خوب نیستن،یه آهنگ خوب نداریگفتم:آهنگا
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 اردالن:تو داشبورت یه فلشه اونو بردار

 

در داشبورت رو باز کردم فلش رو برداشتم و با فلش قبلی عوض کردم.اولین 

 آهنگی که پلی شد رو گذاشتم بمونه...

 

 یاد توئه دیوونه کردم باز این رابطه جنگه همش دعواست

 رگرد یه کاری کن منو دریابخسته شدیم از بس زدیم فریاد ب

 برگرد منو دریاب که آشوبم این مشکالت تقصیر من بودن

 برگرد منو دریاب منه ساده اونیکه از چشم تو افتاده

کی مثله من موهاتو میبافه شبا آروم بشی من نباشم درد و دلهاتو میگی آروم به 

 کی

که نریزه هی بدی دیدم ازت اما نیاوردم به روت خودخوری کردم همش تا 

 آبروت

کی مثله من موهاتو میبافه شبا آروم بشی من نباشم درد و دلهاتو میگی آروم به 

 کی

هی بدی دیدم ازت اما نیاوردم به روت خودخوری کردم همش تا که نریزه 

 آبروت

 تکست آهنگ منو دریاب اشوان

 منو ببخش اگه دستامو برات مشت کردمو وقت سختیا بهت پشت کردم

 صری خب بهونه های بیخود روزایه خوب بینمونو کی بردچون توام مق

 حیفه من حیفه خاطرات بینمون سنگدلیه نخوام بهت بگم بمون

 حیفه من حیفمون حیفه خاطراتمون

 برگرد منو دریاب که آشوبم این مشکالت تقصیر من بودن

 برگرد منو دریاب منه ساده اونی که از چشم تو افتاده
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ه شبا آروم بشی من نباشم درد و دلهاتو میگی آروم به کی مثله من موهاتو میباف

 کی

هی بدی دیدم ازت اما نیاوردم به روت خودخوری کردم همش تا که نریزه 

 آبروت

کی مثله من موهاتو میبافه شبا آروم بشی من نباشم درد و دلهاتو میگی آروم به 

 کی

نریزه  هی بدی دیدم ازت اما نیاوردم به روت خودخوری کردم همش تا که

 آبروت

 اشوان( -)منو دریاب

 

 آهنگ که تموم شد غرق در فکر بودم که اردالن گفت: به چی فکر میکنی؟

 

 بارانا: خب یه چیزی ازت بپرسم راستشو میگی؟

 

 اردالن با خنده گفت: بهت قول نمیدم ولی بپرس

 

 بارانا: اردالااان

 

 اردالن: باشه بپرس دیگه

 

 م فشار آوردم که هیچی نگم ولی...بارانا: ام چیزه..خیلی به خود

 بستون نبود منو بدبخت کردین به پسرعموم چکار دارین دیگهههه؟!
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اردالن که معلوم بود جا خورده بعد کمی مکث گفت: کی بهت گفته فالگوش 

 وایستی؟!

 

 بارانا: مسخره بازی درنیار بگو با مهرداد چکار دارین؟

 

اگه میخواستم بهت بگم که همون اردالن حالت جدی به خودش گرفت و گفت: 

 اول برات توضیح میدادم...

 

از خشم صدام میلرزید و با صدای گرفته گفتم: میدونی چیه اصال تو یه آشغال 

 عوضیی که...

 

 تا اومدم حرفم و ادامه بدم یکی خورد تو دهنم!! 

 

 ناردالن: حدتو بدون ازین به بعد خواستی دهنتو باز کنی قبلش یه نگاه بکن ببی

 کی جلوت وایستاده.

 

 باورم نمیشد اردالنی که حرف از دوستاشتن میزد االن دست روم بلند کرده!!

همیشه همین بود، همون اولشم بی عصاب و دیوونه بود فقط این چند وقت فکر 

 کنم قرصاش تغییر کرده بکم مهربون شده بود پسره بیشعور...

تو دهنم حس کردم و کمی  از شدت ضربه ای که تو دهنم زد طعم تلخ خون و 

 بدنم ضعف رفت... 

تاحاال کسی جرعت نکرده روم دست بلند کنه ولی اصال جلوش کوتاه نیاوردم و 

 مثل این بدبختا شروع به گریه نکردم. 

این چند مدت باهاش مهربون شدم فکر کرده کیه خب به درک که این همه مال و 

 ! اموال داری این اخالق سگتو میخوای چکار کنی؟
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 روم و اونور کردم تا دیگه ریختشو نبینم.

بعد چند دقیقه اردالن ماشین و نگه داشت و سرشو گرفت بین دستاش و آروم 

 روی شقیقه هاش و فشار داد.

 حقته ایشاال بمیری از سردرد...

هه توقع داشت االن قربون صدقش برم ولی اصال به روی خودم نیوردم و 

 دوباره روم و اونور کردم. 

 

 ردالن با صدای گرفته گفت: یه بسته قرص تو داشتبرده بده بهم.ا

 

 

 بارانا: اینو باید اون موقع که زدی تو دهنم بهش فکر میکردی...

 

هیچی نگفت و دستشو برد جای داشتبرد و بسته قرص رو برداشت و چندتا از 

 قرصا رو بدون آب انداخت باال.

 رفت.گوشیش و از تو جیبش درآورد و شماره یکیو گ

 

 اردالن: پاشو بیا ماشین من رانندگی کن سرم درد میکنه

 

 بعد بدون اینکه به طرف مقابلش محلت حرف زدن بده تلفن و قطع کرد.

 

 بعد از چند دقیقه یکی از افرادش اومد و دوباره شروع به حرکت کردیم.

 

 اردالن*

 با چیزی که بارانا بهم گفت شکه شدم و مغزم تیر کشید... 
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خاطر مهرداد اینجاس و همش یه نقشس ولی کم کم عاشقش شدم و دیگه درسته ب

دست خودم نیست. حتما االن با خودش فکر میکنه دوستاشتنم هم همش یه نقشه 

 بوده...هووف آرین بگم چکار نشییی.

از حرفی که بارانا بهم زد دوباره سردردام شروع شد و اون سیلی که تو دهنش 

تی سردردم شدید میشد به شدت عصبی میشدم و زدم اصال دست خودم نبود وق

 به صدا و هر چیز کوچیکی واکنش نشون میدادم...

کنترلم رو از دست داده بودم نور های توی جاده بیشتر عصبیم میکرد برای 

 همون ماشین و زدم کنار و به یکی از افرادم زنگ زدم تا اون بیاد رانندگی کنه.

 

 صندلی عقب.سامان که اومد با بارانا رفتیم 

چشمام و روی هم گذاشتم تا قرصا اثر کنه بلکه بهترشم که چیزی رو صورتم 

 افتاد. 

 چشمام و باز کردم دیدم بارونی بارانا بود.

 

 بارانا: بنداز رو چشمات نور کمتری بهش بخوره.

 

واقعا نمیدونستم چکار کنم با وجود اون سیلی که بهش زدم اما بازم دلش برام 

 چه فرشته ای آفریدی آخه... میسوخت خدایا

بارونی رو روی صورتم انداختم سرمو به صندلی تکیه دادم و دوباره چشمام و 

 روی هم گذاشتم و بعد خوابم برد.

 

 بارانا*

با وجود کاری که کرد اما دلم براش سوخت و بارونیم رو در آوردم و بهش دادم 

 که روی چشماش بزاره بهتر بشه.

 ت که سنگینی چیزی رو روی شونم احساس کردم!حدود نیم ساعتی میگذش
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 سرم و برگردوندم با سر اردالن مواجه شدم!...

 

 خودم و کمی عقب کشیدم و آروم گفتم:اردالن؟

 

 جوابی نداد، فکر کنم خوابه.

 

حس خواصی بهم دست داد اگه تنفر و ازش فاکتور بگیریم شمارش ضربان قلبم 

 هم بهش اضافه شده بود!...

که میکشیدم بوی عطرش کل ریه هامو پر میکرد... نفسهامو کوتاه  با هرنفسی

 کردم تا کمتر بوی عطرشو حس کنم.

گرما تمام وجودم و گرفته بود احساس خاصی داشتم وقتی تو بغلم بود ولی سعی 

 کردم تحمل کنم چون باز حوصله جر و بحث نداشتم... 

 ذب بودم.نمیدونم این کار و از دستی کرد یا نه ولی واقعا مع

نیومد بیدارش کنم ولی نمیتونستم ازجام ُجم بخورم...هووف چه گیری کردیما  دلم

 حاال من باید تا آخر راه این گودزیال رو تحمل کنم؟! 

چند ساعتی همینجوری گذشت و با دیدن تابلویی که کنار جاده بود نفس راحتی 

 کشیدم.

م منم پامیشد دیگه کم کم رسیدی نمیدونستم بیدارش کنم یا نه ولی خب باالخره باید

 خسته شدم دیگه.

تا اومدم حرکتی کنم و بیدارش کنم ظاهرا با تکونی که خوردم خودش از خواب 

 بیدار شد.

 

 با چشمای خمار بهم زل زد و گفت: ببخشید اذیت شدی 
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اصال به روی خودم نیوردم و نخواستم خیلی بهش رو بدم و فکر کنه فراموش 

 گفتم: مهم نیست.کردم برای همون 

 بعد روم و اونور کردم.

 

اردالن: میدونم از دستم ناراحتی ولی وقتی سردرد میشم کارایی که میکنم دست 

 خودم نیست.

 

 بارانا: من از کجا میدونستم با حرفای من سردرد میشی؟؟!

 

 اردالن خنده ای کرد و لپم و کشید و گفت: چقدر کینه ای تو، ببخشید دیگه.

 

 یبخشم!بارانا: نم

 

 اردالن ابروهاش باال رفت و گفت: خب پرنسس بگو چکار کنم ببخشیمون؟

 

 بارانا: نمیخواد کاری کنی فقط سعی کن اخالقتو درست کنی.

 

 اردالن: چشم امر دیگه؟

 

 بارانا: حاال اگه بود بعدا بهت میگم.

 

 تک خنده ای کرد و روش و به طرف پنجره کرد.
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الش بهتر شده بود...ایییش اصال به من چه که ظاهرا قرصا اثر کرده بود و ح

 بهتر شده.

 ماشین جلوی یک ویالی سفید که بیشتر به قصر تشابه داشت نگه داشت.

 اردالن در و برام باز کرد و همراه باهاش به طرف خونه رفتم.

اولین چیزی که توجهمو جلب کرد هوای شرجی و مرطوب شمال بود که همیشه 

 ولی خب االن مجبورم... از این هوا بدم میومد

رنگی رنگی باغ جلوه  دور تا دور خونه با درخت نخل پر شده بود و گل های

 خاصی داشت.

 از پله ها که باال رفتیم نگهبان در و برامون باز کرد. 

خونه دوبلکس بود و تم کرم داشت ولی پنجره هاش تا پایین بود و ویوو رو به 

مثل این بچه های دو ساله به طرف پنجره دریا... دست اردالن و ول کردم و 

 رفتم تا دریا رو ببینم.

همیشه عاشق دریا بودم و با خانواده ماهی یک بار به ویالی شمالمون 

 میومدیم... هعیییی....

 

 دیدم اردالن هم اومد کنارم و به دریا زل زد.

 

 اردالن: فکر میکردم فقط خودم با دریا آرامش میگیرم

 

 خیلی وقته دیگه بهش فکر نمیکنم... بارانا:آرامش! هه

 

اردالن سرشو و پایین انداخت و بعد از کمی مکث گفت: برو یکم استراحت کن 

 نهار و که خوردیم میریم لب ساحل.

 

 چشمام برق زد و با خوشحالی گفتم باشه.
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 بعد به اتاقی که برام حاضر کرده بودن رفتم. 

 اتاق بزرگ با تم بنفش بود. 

 ردم و رفتم سریع به دوش کوچیک گرفتم که خستگیم در بره.لباسام و درآو

یه ربع بعد از حموم اومدم و موهام رو سشوار کشیدم و پیراهن نخی سفید آبی 

 بلندی پوشیدم که راحت باشم.

 موهامم باز گزاشتم و فقط جلوش و کمی بافتم و بعد بیرون رفتم.

بوی خوبی که میومد فهمیدم از پله ها که پایین رفتم به آشپزخونه رسیدم و با 

 ماهی دودی با باقالی پلو درست کردن.

رفتم روی مبل نشستم و به یکی از خدمتکارا گفتم برام شربتی بیاره تا موقعی 

 که نهار حاضر میشه نمیرم از گشنگی.

 

 خدمتکار شربت و آورد و تشکری کردم و بعد رفت. 

بود منم خیلی اینجا رو حوصلم سر رفته بود نمیدونم این اردالن باز کجا 

نمیشناختم تا برم سرک بکشم برای همون ترجیح دادم که بشینم تلوزیون نگاه 

 کنم.

مثل همیشه فیلم زبون اصلیی گرفتم و چون زبانم خوب بود به خوبی متوجه 

 حرفاشون میشدم و مشغول دیدن فیلم شدم.

 

 اردالن: میدونی آخرش چی میشه؟

 

 اومدی ؟!بارانا: واای ترسیدم تو کی 

 

 اردالن: خیلی وقته شما مشغول فیلم دیدن بودی متوجه نشدی!

 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 268 

 

 بارانا: خب آخرش چی میشه حاال؟؟

 

اردالن: آخرش پسره و دختره باهم فرار میکنن و میرن یه جایی که هیچکی 

 دستش بهشون نرسه...

 

 بارانا: آخییی چه قشنگ

 

 اردالن لبخند ملیحی زد و گفت: اوهوم

 

 باز بودی نمیدونستیمبارانا: فیلم 

 

 اردالن: نه بابا وقت این کارارو ندارم ولی خب این فیلمش معروفه 

 

 دیگه هیچی نگفتم و با اردالن مشغول دیدن فیلم شدیم.

 

مبل کوچیک بود برای همون به هم چسبیده بودیم و گرمی نفساش و به خوبی 

 میتونستم حس کنم...

وقتی بهش نزدیک بودم احساس  هووف باز این حس لعنتی اومد سراغم!...

 میکردم به رایان خیانت میکنم.

سرم و برگردوندم که با هم چشم تو چشم شدیم! تاحاال دقت نکرده بودم که چه 

مژه های بلندی داره!! انگار فر مژه زده و باعث میشد چشماش جلوه خاصی 

م چش پیدا کنه... لبخند ملیحی زد که نمیدونم چرا خجالت کشیدم و سریع ازش

 برداشتم و دوباره مشغول فیلم دیدن شدم.

 هنوزم سنگینی نگاهش و میتونستم حس کنم ولی به روی خودم نیوردم...
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 اردالن*

 اون لحظه که باهاش چشم تو چشم شدم ضربان قلبم یکدفعه اوج گرفت...

میدونی؟ اصن چشات بود که منو عاشقت کرد! میدونی؟ چشات شروعه یه چیزه 

 بود جدید تو قلبم

 ولی منو دیوونه کرد... نمیدونم چی دارن چشات

 هعییی کاش حالیت بود چقد میخوامت!...

با صدای خدمتکار که برای نهار صدامون زد هردومون به خودمون اومدیم و 

 به سمت میز نهارخوری رفتیم.

 

روی صندلی نشستم و مشغول غذا خوردن شدم.وقتی برامون تموم شد رو به 

 آماده باش میریم سر قرار ۲رای ساعت بارانا گفتم:ب

 

 بارانا:اکی

 

بعد هم بلند شد و رفت.من هم بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم تا کمی استراحت 

کنم.در اتاقم رو باز کردم و رفتم داخل...روی تخت دراز کشیدم و ساعدمو 

و  مگذاشتم رو پیشونیم.حدود نیم ساعتی گذشت ولی خوابم نمیبرد...کالفه بلند شد

به طرف دستشویی رفتم. آبی به صورتم زدم و اومدم بیرون و کنار پنجره رو 

به دریا ایستادم.به حرکات موج های آهسته دریا نگاه میکردم که متوجه دختری 

شدم که کنار ساحل روی شن ها نشسته بود و به دریا نگاه میکرد.از همینجا هم 

قول داده بودم باهم بریم لب میتونستم تشخیصش بدم.آخ اصال یادم نبود بهش 

ساحل...دوست نداشتم تنها بمونه به همین خاطر از اتاق رفتم بیرون تا برم کنار 

ساحل.از پله های ویال پایین میرفتم که خدمتکار مقابلم قرار گرفت و گفت:آقا  

 یکی پشت تلفن با شما کار داره
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 اردالن:وقت ندارم

 

 ارو طی کردم و از خونه زدم بیرون...بعد هم بدون توجه به اون باقی پله ه

 

 دقیقه رسیدم پیش بارانا. ١راه ویال تا ساحل خیلی کم بود و در عرض 

اصال حواسش اینجا نبود و خیره شده بود به دریا...کنارش روی شن ها نشستم و 

 به دریا نگاه کردم.

 ا.واقعا گاهی اوقات آدم باید به خودش استراحت بده و بیاد شمال کنار دری

 همینطور که به دریا نگاه میکردم به بارانا گفتم:به چی فکر میکنی؟

 

بارانا هیع بلندی گفت که به طرفش برگشتم.با دیدنش خندم گرفتم...دستشو روی 

 قلبش گذاشته بود و نفس نفس میزد،چقدر ترسو بود نمی دونستم.

 

اهمی اوهومی بارانا:یعنی یجا نمی تونم از دست تو آرامش داشته باشه،بابا یه 

 چیزی بگو ترسوندیم!

 

 اردالن:نمی خواستم خلوتت رو بهم بزنم

 

 بارانا:با اومدن بهمش زدی دیگه چی میگی

 

اردالن:نگفتی،به چی فکر میکردی؟نکنه بازم به این فکر میکردی اسم بچتو 

 چی بزاری؟

 

 بارانا خنده ای کرد و گفت:نه،داشتم به یه کسی فکر میکردم
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مام رفت توهم...حتما به رایان احمق فکر میکرد چون اگه با این حرفش اخ

 خانوادش یا مهرداد بود میگفت.

 یعنی واقعا بارانا هم عاشق رایانه؟

 

 رایان*

توی دفتری که تازه با بچه ها بازش کرده بودیم نشسته بودم و با یکی از مشتری 

صد ها حرف میزدم و سر قیمت بحث میکردیم.باالخره بعد کلی حرف زدن ق

رفتن کرد.به احترامش بلند شدم و تا دم در اتاقم همراهیش کردم و رفت.با 

خستگی خودمو روی مبلی که توی اتاقم بود انداختم و سرمو به مبل تکیه دادم و 

 چشمامو بستم.در اتاق به شدت باز شد که چشمامو باز کردم.بعلهه بهداد بود.

 

 میکنی میای تو؟!رو بهش گفتم:چه خبرته مثه طلب کارا درو باز 

 

 بهداد:حرف مفت نزن پاشو ببین واست چی آوردم

 

 به دستاش نگاه کردم که دوتا جعبه پیتزا دیدم.

 

 رایان:از کجا فهمیدی ناهار نخوردم؟

 

بهداد:من که تو خسیس رو میشناسم  میدونم از گشنگی میمیری ولی دست تو 

 جیبت نمی کنی غذا سفارش بدی

 

 خسیسم یکی تورایان:آره حتما یکی من 
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 بهداد خندید و گفت:شوخی کردم داداش حاال برو دستاتو بشور تا سرد نشده

 

بلند شدم و به طرف دستشویی رفتم.بعد اینکه دستامو شستم رفتم بیرون و روی 

 مبل نشستم و همراه با بهداد پیتزا خوردیم.

 

روزا بهداد همینطور که مشغول غذا خوردن بود گفت:راستی این مهرداد این 

 چشه؟خیلی تو فکره

 

 رایان:نمی دونم فکر کنم از یه چیزی ناراحته

 

بهداد یکی زد تو سرم و گفت:اونو که خودمم میدونستم باهوش،برای چی 

 ناراحته؟

 

 رایان:چه میدونم

 

دیگه چیزی نگفتیم و دوباره مشغول خوردن شدیم.بعد اینکه تموم شد جعبه هارو 

 انداختم سطل آشغال.

 

 م دیگه،ماشین داری؟رایان:بری

 

 بهداد:نه دست بهراده

 

 رایان:باشه،پاشو بیا برسونمت
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 بهداد آروم خندید و گفت:مرسی تو زحمت نمیندازمت

 

 رایان:باشه هرجور راحتی 

 

بهداد:داداش االن که فکر میکنم میگم تو که مسیرت طرف خونه ماست پس 

 زحمتی نیست

 

 خندیدمو گفتم:بریم

 

 م برداشتم و با بهداد از دفتر زدیم بیرون.سوییچ و همراه با کت

 

 بارانا*

جلوی آیینه ایستاده بودم و موهامو میبافتم.بعد از اینکه بافتم کمی ریمل همراه با 

رژ کالباسی زدم و به طرف کولم رفتم.از صبح لباسام تو کوله بود و حوصله 

و شکر م...خدا رنداشتم در بیارم و بزارم تو کمد.مانتِو سفید کتی از توش برداشت

چروک نشده بود.مانتومو تنم کردم و بعد اینکه شالم رو سرم کردم از اتاق رفتم 

بیرون.به پذیرایی که رسیدم اردالن با گوشیش حرف میزد.تا خواستم بشنوم چی 

 میگن گوشی رو قطع کرد!

 اه چه ضدحالی خوردم...

ار کتون مشکی،بوی نگاهی به اردالن انداختم...پیراهن مردونه چارخونه با شلو

 عطرشم که طبق معمول کل فضا رو پر کرده بود.

 با صداش به خودم اومدم.

 

 اردالن:اگه دید زدنت تموم شد بریم
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 بارانا:دید نمیزدم فقط میخواستم ببینم چی پوشیدی یه وقت آبرومو نبری

 

 اردالن:یه تنبیه به حسابت

 

 اعصابم خورد میشه بارانا:دیگه چی؟تورو خدا باز تنبیه تنبیه نکن که

 

اردالن خندید و بدون اینکه چیزی بگه به طرف در رفت و بازش کرد منم 

 دنبالش مثه جوجه اردکا راه افتادم.این وسط خندش برا چی بود دیگه؟

 

سوار ماشین شدیم و اردالن بعد از استارت حرکت کرد.جالب بود که این موقع 

د...شاید یه جلسه است و فقط میخوان معامله کنن معموال همیشه نصف شب بو

 حرف میزنن،بیخیال اصال به من چه.

حدود یه ربع تو راه بودیم که اردالن جلوی یه ویال نگه داشت...ویالی معمولی 

 بود،البته نسبت به ویال اردالن.

از ماشین پیاده شدیم و به طرف ویال رفتیم،چند دقیقه بعد نگهبان در رو باز کرد 

 رد.و به داخل دعوتمون ک

با دیدن حیاط ویال چشمام گرد شد،حیاطش یه نمونه از بهشت بود...چهارتا 

باغچه بزرگ تقریبا به شکل مربع که توی هرکدوم پر از گل رز سفید و آبی و 

قرمز  بود.وسط چهارتا باغچه حوض سنگی قشنگی بود که یه آبشار هم داشت 

ویزون شده بود که شد.از دیوار های حیاط گل مریم آو شر شر آب شنیده می

بوی خوبی رو ایجاد کرده بود.در انتها پله هایی که به در داخلی خونه ختم 

 میشد.

از پله ها رفتیم باال که یه زن با لباس فرم در رو باز کرد.داخل خونه هم مثه 

 بیرونش با نشاط بود و ترکیب رنگش سفید و آبی و صورتی بود.
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دمتکار اومد و شربت تعارف کرد.بعد از همراه با اردالن روی مبل نشستیم که خ

چند دقیقه صدای پاشنه کفشی که بهمون نزدیک میشد اومد.سرمو برگردوندم که 

 خانوم مسن و شیک پوشی رو دیدم.

 

خواد معامله کنه؟یا خدا مردم سر پیری چه کارا که یعنی اردالن با این می

گیرن دستش نمیکنن.فکر کنم کور بود چون یه عقل که کورا دستشون می

بود.پیرزن با صدای لرزونی که معلوم بود بخاطر بغض بود گفت:اردالن پسرم 

 تویی؟

 

 اردالن:آره 

 

 پیرزن:بیا تو بغلم پسرم،نمیگی یه مادر بزرگ داری که دلتنگت میشه؟

 

 چییی؟مادر بزرگ؟این مامان بزرگ اردالنه؟

 

ارم مجبور شدم بگم اردالن:نیومدم اینجا دلتنگیت رو رفع کنم،یه قرار کاری د

 بیان اینجا

 

مامان بزرگ اردالن اشکی از چشمش چکید و گفت:پسرم تو هنوز منو 

 نبخشیدی

 

 اردالن:نمیخوام در اون مورد حرف بزنم،االنم برو باال مهمونام االن میرسن

 

مامان بزرگش سرشو انداخت پایین و درحالی که آروم اشک میریخت برگشت و 

 رفت باال.
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دلم به حالش سوخت،چقدر سنگ دله این اردالن،با گریه های این  بیچاره چقدر

 پیرزن سنگ هم میشکنه ولی اردالن نه!

 

اومدم ازش بپرسم چرا اینجوری باهاش رفتار کرد که زنگ در به صدا در اومد 

و خبر از اومدن مهمونا اردالن داد.بعد از چند دقیقه یه مرد و یه زن وارد 

د.بعد از سالم و احوال پرسی فهمیدم که زنه ایرانی شدن،زنه شبیه غربی ها بو

نیست چون لحجه داشت. روی مبل نشستن و  خدمتکار ازشون پذیرایی کرد.بعد 

اینکه خدمتکار رفت شروع به صحبت کردن.داشتن درمورد چندتا محموله 

حرف میزدن که سود زیادی توش بود.بعد نیم ساعت حرف زدن که هیچی از 

وردم رفع زحمت کردن.داشتم به این فکر میکردم که االن حرفاشون سردر نیا

 دقیقا چی شد  که اردالن گفت:زیاد به خودت فشار نیار ازشون اسلحه خریدم

 

 بارانا:آها

 

 اردالن:پاشو بریم دیگه

 

 بارانا:نمیخوای با مامان بزرگت خداحافظی کنی؟

 

و باز کرد و  اردالن اخم وحشتناکی کرد که فهمیدم جوابش نه هست.اردالن در

رفت منم به دنبالش رفتم.آخرین نگاهمو به حیاط انداختم و از خونه خارج شدیم 

 و سوار ماشین شدیم.

 

اردالن کمربندشو که بست حرکت کرد.رو بهش گفتم:برای چی اونجوری با 

 مامان بزرگت رفتار کردی؟

 

 اردالن:چی باعث شده فکر کنی بهت میگم؟
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 بارانا:به درک نگو

 

 بعد از دو سه دقیقه مکث گفت:این زن باعث شد مامانم بره تیمارستان اردالن

 

اوه اوه مامانش تیمارستانی بوده؟پس بگو این به کی رفته!...ولی خب جدا از 

 شوخی پس حقش بوده اردالن اونطوری باهاش رفتار کرده.

 

بارانا:چی بگم واال،حق داشتی،تورو از مامانت جدا کرده نباید ببخشیش،منم 

 سایی که از خانوادم جدام کردن نمیبخشم.ک

 

اردالن نگاه بدی که بهم کرد که نزدیک بود خودمو خیس کنم.ولی خب تیکمو 

 گرفت و یجورایی سبک شدم.

اگه االن پیش خانوادم تو خونمون بودم داشتم سفره هفت سیم رو میچیدم ولی 

 .االن دیگه برام فرقی نداره که فردا عیده یا یه روز معمولی..

 

با ترمز ماشین به خودم اومدم...رسیده بودیم.از ماشین پیاده شدم و در رو محکم 

بستم...به طرف در رفتم که نگهبان در و برام باز کرد و با سرعت به سمت 

 اتاقم دویدم.

اه چقدر خسته شدم با اینکه هیچ کاری نکردم.مانتو و شالمو دراوردم و خودمو 

 م.روی تخت انداختم و چشمامو بست

تقریبا داشت خوابم میبرد که یکی در اتاق رو باز کرد!...از بوی عطرش فهمیدم 

 اردالن مزاحمه.
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میریم  ۴اردالن:میدونم بیداری،چشات داره میلرزه،االن یکم استراحت کن 

 طرف تهران فقط زودتر بیدار شو  سرحال شی.

 

صبح  ۴.بعد هم رفت بیرون.رفت و آمدش رو چه ساعت یکسانی تنظیم کرده..

 صبح شمال به تهران! ۴تهران به شمال،

 تر بمونیم حداقل با دیدن دریا یکم آرامش بگیرم پسره دیوونه.نذاشت یکم بیش

سعی کردم دیگه به این مزخرفات فکر نکنم تا خوابم ببره که موفق هم شدم و کم 

 کم چشمام گرم شد.

 

ردم و وسایلم رو جمع کبا صدای آالرم گوشیم بیدار شدم و به دستشویی رفتم بعد 

لباسام رو با مانتو آبی نفتی کوتاه و روسری رنگیم عوض کردم و موهامم باز 

 گذاشتم، از پله ها پایین رفتم.

به پایین که رسیدم دیدم اردالن پایین نیست. وااا خودش میگه راس ساعت فالن 

 پایین باش بعد خودش نمیاد بخدا یه تختش کمه ها !!...

و بعد چند تقه در و باز کردم دیدم تاقش نیست وقتی صدای دوش  به اتاقش رفتم

 حموم شنیدم حدس زدم رفته باشه حموم.

اووف خب میگفت انقدر عجله نکنم دیگه این وقت شب چه وقت دوش گرفتن 

 بود آخه...

میدونستم باز یه ساعت میاد لباس انتخاب میکنه برای همون تا موقع که حموم 

 باساش و چند دست لباس آوردم بیرون.بود رفتم سمت رگال ل

 یه پیراهن مردونه سفید با شلوار لی و کفش کالج مشکی گذاشتم بیرون.

چرخی زدم تا برم روی تخت بشینم که یه بوی خوب مخلوتی از افترشیو و 

شامپو پیچید تو اتاق و اردالن با اون پوست برنزه و بدن شیش تیکش با یه حوله 

 ظاهر شد!... نیم تنه به پایین جلوم

قطرات آب روی پوست برزنش سر میخورد و منم که همینجور هاج و واج 

 داشتم به منظره روبه روم نگاه میکردم...
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فاصله اش رو باهام کمتر کرد و گفت: خب االن وقت خوبیه که تنبیه هاتونو 

 جبران کنم!..

 

ن لختش بد برو بابایی زیر لب گفتم و تا خواستم برم دستم و گرفت و محکم به

برخورد کردم، لباش و گذاشت روی گردنم و  با حرارت لباش پوست بدنم مور 

 مور شد...

دستام روی بدن عضالنیش بود و قلبم داشت مثل گنجشک میزد ولی احساس 

 خوبی نداشتم!

همینجور که مشغول بوسیدنم بود من و به دیوار نزدیک تر کرد و آروم آروم 

 شت روی لبام...اومد باال تر و لباش و گذا

بغض گلوم و گرفت و چشمام پر اشک شد اصال دلم نمیخواست کسی به جز 

 رایان ببوستم اما با این حال نمیدونم چرا ضربان قلبم اوج گرفته...

هرچه تقال میکردم اون بدتر میکرد که بعد چند دقیقه ولم کرد و تو چشمام زل 

ش دادم و با حرص گفتم: زد و خواست چیزی بگه که زدم تو گوشش و محکم هل

 لباساتو آماده کردم گذاشتم روی تختت بپوش سریع پایین منتظرم.

 

 بعد بدون این که مهلت حرف زدن بهش 

 بدم سریع از اتاق خارج شدم.

 

 هوووف آخر این منو دیوونه میکنه...

دلم نمیخواست بهش فکر کنم و برای همون رفتم بیرون لب ساحل که یکم هوا 

 اد.بخورم تا می

 داشتم به دریا مواج نگاه میکردم که اردالن اومد و اصال به روی خودم نیوردم.
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دسته ای از موهام که توی باد درحال رقصیدن بود و تو دستش گرفت و بو 

 کرد!...

واای بخدا این چیزی مصرف میکنه اصال نمیدونه داره چه غلطی میکنه! پسره 

 سواستفاده گر...

 

 و گفتم: بسه دیگه با خشم سرم کشیدم کنار

 

 اردالن: کنار دریا هم که باشم غرق شدن تو موج موهاتو ترجیح میدم!...

 

 اوه چه رمانتیک!! 

 بهش مهل ندادم و به سمت ماشین رفتم.

راننده در ماشین و برام باز کرد و نشستم داخل بعد از چند لحظه اردالن هم 

 اومد نشست داخل.

اش خودش رانندگی میکرد اینجوری که راننده شروع به حرکت کرد، هووف ک

کنارم نشسته احساس بدی دارم ولی خب میترسم باز سردردای مزخرفش شروع 

 بشه و کار دستمون بده...

 

 روم و اونور کردم تا باز پرو نشه. 

اصال نمیتونستم باور کنم اردالنی که انقدر دختر دورشه چرا به من میچسبه؟! 

یلی خوبه نمیدونم چرا !... یعنی میدونما ولی خیلییی غرور داره ولی با من خ

 نمیخوام باور کنم.

 یک ساعتی از راه میگذشت و آفتاب کم کم داشت طلوع میکرد. 

 

حوصلم حسابی سر رفته بود و رو به راننده گفتم: میشه آهنگ بزاری حوصلم 

 سر رفته.
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 اردالن خنده ای کرد ولی هیچی نگفت. 

یگه هیچی نگفتم و همینجور که به بیرون نگاه راننده آهنگ خارجی گذاشت و د

 میکردم داشتم آهنگ گوش میدادم.

 از جاده تهران کرج داشتیم میرفتیم که یه دفعه یاد روز دزدیه شدنم افتادم...

یادمه همین جاده بود و حس بدی داشتم و میدونستم قراره یه چیزایی اتفاق بیفته 

م سعی کردم آروم باشم، لعنت به و قطعا این ون ماشین پلیس نیست ولی باز

 خودم اگه همون روز یه جوری فرار میکردم االن سرنوشتم این نبود...

 چی بهم میخوره...ولی جدی چقد دیگه حالم از همه

 

 یچیزی از تو آسمون میخوام؛ نورش خیلی جذبم کرد به آسمون نگاه کردم دیدم

 همون نورش

 همونو میگم!

پیشم بودی و من و از این همه بدبختی نجات میدادی اون تو بودی... کاش االن 

میدونستم میاد و من و از این جهنم نجات میده و میبرتم ناکجا آباد ولی این زمان 

 لعنتی مگه میگذره؟ کاش اون روز برسه سریع...

امروز ساعت هفت شب سال دوباره از نو شروع میشد ولی برای من تازه 

اره شروع میشه میتونم حس کنم سرنوشت میخواد شروع بدبختیام بود!... تازه د

 بازی بدی باهام بکنه... 

پارسال همین موقع، حالم با االنم خیلی فرق داشت....یعنی جدی جدی شب سال 

 تحویله؟ چرا این خالفکارا اصال به فکر عید و این چیزا نیستن؟! 

 .بی روح، بیچرا هیچ ذوقی ندارن؟ منم احساس میکنم دارم یکی میشم مثل اینا..

 احساس و بی جون...

کم کم دارم مغز درد میگیرم بس که مجبورم به همچی فکر كنم کالفه چشمام و 

 روی هم گذاشتم که خواب مهمون چشمام شد.
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 با نوازش دستای یکی از خواب پریدم! 

 دستای اردالن بود!.. تا بیدار شدم دستشو کشید. 

 

 اردالن: ام چیزه... پاشو رسیدیم

 

 شمای خوابالود بهش زل زدم و گفتم: اووف باشهبا چ

 

 نمیدونم داشت به چی میخندید!

 

 بارانا: به چی میخندییی؟

 

 اردالن: قیافت وقتی خوابالِو بامزه میشه

 

 بارانا: ااا برو خودتو مسخره کن 

 

 لپم و کشید و گفت: ازت تعریف کردم دیوونه.

 بدو پیاده شو دیگه.

 

 ایییشش پسره خونک...

هیچی نگفتم و از ماشین پیاده شدم و به سمت در رفتم تا نگهبان در و برام  دیگه

 باز کرد.
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 داخل که رفتم به خدمتکار گفتم برام شربتی بیاره اتاقم و بعد به طرف اتاقم رفتم.

 هووف چه سفر مزخرفی بودا خیلی خسته شدم هنوزم خوابم میاد...

دم و بعد خدمتکار که شربتمو لباسام و درآوردم یه تیشرت شلوار مشکی پوشی

 آورد یجا همشو سر کشیدم. روی تخت ولو شدم و دوباره گرفتم خوابیدم.

 

 

 *اردالن

به سمت اتاق کارم رفتم و روی صندلی نشستم. گوشیمو برداشتم و شمارشو 

 گرفتم، دیگه باید تصمیمشو میگرفت خیلی دارم بهش مهلت میدم.

 اشت.شمارش و گرفتم و بعد چندتا بوق برد

 

 اردالن: تصمیمتو گرفتی؟

 

مهرداد: چه تصمیمی نه واقعا تو فکر کردی من میام با شما کار کنم و دست از 

 پرونده بردارم؟

 

 اردالن: بارانا

 

مهرداد از خشم که صداش میلرزید با داد گفت: خفشو آشغال اگه یه تار از 

 موهاش کم بشه خودم زندت نمیزارم 

 

 م گوش کنی.اردالن: پس بهتره به حرف

 هنوزم سر حرفت هستی دیگه؟!
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 مهرداد با صدای آرومی که معلوم بود ترسیده گفت: آره 

 

 با خشم گوشی رو قطع کردم و با تمام قدرتم گوشی رو پرت کردم .

 

سرشون اینا هنوز اون رِو اردالن پارسا رو ندیدن، نمیدونن میتونم چه بالهایی

 بیارم و عزراعیلشون بشم...

مدت فقط بخاطر بارانا صبر کردم چون میدونستم مهرداد براش با ارزشه تا این 

 ولی دیگه خیلی صبر کردم.

 دوباره گوشیم رو از روی زمین برداشتم و شماره سهیل و گرفتم.

 

 سهیل: بله آقا

 

 اردالن: کارو یه سره کن...

 

 و بعد گوشی رو قطع کردم.

سردرد میشم، همیشه وقتی زیاد  شقیقه هام درد گرفته بود و میدونستم باز دارم

به خودم فشار میاوردم اینجوری میشد برای همون چندتا قرص رو بدون آب 

انداختم باال و پرده هارو کشیدم تا نور کمتری در دیدم باشه و بعد روی تخت 

 خوابیدم. 

 چند ساعت که میگذشت سردردم خوب میشد و قرصا اثر میکرد.

 

 مهرداد*

 و داشتم به سمت اداره میرفتم که گوشیم زنگ خورد.درحال رانندگی بودم 
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خواستم رد بدم چون نمی خواستم موقع رانندگی با تلفن حرف بزنم ولی با شماره 

 ای که روی گوشی دیدم فهمیدم باز خود نحصشه!

 و سریع گوشی رو برداشتم.ماشین و زدم کنار 

 نقطه ضعف دستش میدونستم میخواد چی بگه ولی منم کم نمیوردم و نمیخواستم

 بدم دراصل اون باید از من بترسه نه من از اون.

 تلفن و برداشتم و طبق معمول حرفاش و که زد گوشی رو قطع کرد.

 اااه لعنتی میدونم باز میخواد یه غلطی بکنه... 

با تمام قدرتم لگدی به ماشین زدم و سوار ماشین شدم تا همه چی رو برم 

 میکردم. گزارش بدم نباید سرخود کاری

دیدم کمی تار شده بود و حس بدی به جونم افتاده بود ولی هرجور شد خودم و به 

 اداره رسوندم.

 به اداره که رسیدم گزارش و دادم.

 

سرهنگ کاظمی: سرگرد باید چندتا محافظ برات بزاریم، خودتم خوب میدونی 

 جونت در خطره...

 

از خودم محافظت کنم این  مهرداد: نیازی به این کارا نیست من خودم میتونم

 پرونده اِی که خودم شروعش کردم خودم هم تمومش میکنم.

 

سرهنگ کاظمی بعد از کمی مکث گفت: باشه ولی این چند مدت نباید خیلی 

 جلب توجه کنی. 

 بهت اطمینان دارم میدونم میتونی این پرونده رو تمومش کنی .

 

 تاق بیرون رفتم.لبخندی زدم و احترام نظامی گذاشتم و بعد از ا
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 به اتاقم رفتم و دوباره درحال برسی پرونده شدم.

 کالفه یه دستی به صورتم کشیدم و زل زدم به مانیتور.

بازم هیچی!هیچ اثر و رد پایی نمونده! لعنتی همه کاراش با برنامس هیچ ردپایی 

هم بجا نمیزاره اصال نمیتونم هیچ جوره آتویی ازش گیر بیارم و دستگیرش 

 ...کنم

تاحاال پرونده ای به این پیچیدگی و سختی برنداشته بودم ولی این کاری بود که 

 باید انجامش میدادم مخصوصا تا وقتی که جون یکی از عزیز ترینام در خطره.

سرم و گذاشتم روی میز که چند تقه به درخورد و بهداد پرید تو اتاق. این پسر 

 آدم بشو نیست!

بوسم رو دید سریع سیخ وایستاد و احترام نظامی برگشتم سمتش، تا چهره ی ع

 گذاشت.

 

مهرداد: سرگرد ایزدی شما کی میخواین این عادت زشتتون رو ترک کنین؟ 

 دفعه ی بعد تنبیه سختی درانتظارتونه.

 

 بهداد: جون من ول کن دیگههه.

 

 مهرداد: بهداد سرم شلوغه حرفت و بزن سریع.

 

گفت: طبق برسی هام میخوان محموله  بهداد چندتا برگه گذاشت جلو روم و

 هارو در تاریخ این به تورکیه صادر کنن.

 

 مهرداد: مطمعنی دیگه؟ باز مثل هر دفعه به بیراه نخوریم.

 

 بهداد: شک نکن این دفعه گیرشون میندازیم.
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 مهرداد: برو بابا همیشه همینو میگی.

 

دلی و تمام حرفای به بهداد اشاره کردم که بیاد بشینه و اونم نشست روی صن

 اردالن و براش تعریف کردم.

 

 مهرداد: خب حاال به نظرت باید چکار کنم؟

 

 بهداد: داداش به نظرم باید به حرف سرهنگ گوش میدادی

 

 مهرداد: هیچ غلطی نمیتونه بکنه.

 

 بهداد: اه چقدر لجبازی تو پسر...

 پاشو لباساتو عوض کن برو خونه یکم عقلت سرجاش بیاد.

 جاش بلند شد و ادامه داد: من میرم پایین منتظرم بیا باهم بریم.بعد از 

 

 مهرداد: با ماشین اومدم تو برو خودت

 

 بهداد سرشو تکون داد و عقب گرد کرد.

 وباره پروندرو برسی کردم و بعد لباسام رو که عوض کردم، رفتم بیرون.کمی د

تم نمیخواستم سوار لکسوزم شدم و به طرف خونه رفتم. هنوزم حس بدی داش

غرورم و زیر پام بزارم و چیزی بگم ولی احساس میکردم میخواد اتفاقای بدی 

 بیفته...
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خونمون فرشته بود و از اداره تا خونه یه ساعتی طول میکشید و حسابی تو 

 ترافیک طاقت فرسا کالفه شده بودم...

 

یلی بعد یه ساعتی به خونه رسیدم و ماشین و کمی اونورتر پارک کردم و خ

ریلکس به طرف در رفتم تا نگهبان در و برام باز کنه که کسی از پشت دستمالی 

 گذاشت روی دهنم و میدونستم اگه کاری نکنم از هوش میرم. 

شوک بدی بهم وارد شده بود اما منم کم نیوردم و چون رزمی کار بودم و تمام 

عقب برگشتم دوره هارو گذرونده بودم با یه حرکت دست طرف و پیچوندم و به 

 و باهم درگیر شدیم.

نمیتونستم صورتشو ببینم چون صورتشو پوشونده بود ولی میتونستم حدس بزنم 

 افراد کیه...

طرف مثل غول بود ولی هیچکی تاحاال نتونسته بود تو دعوا شکستم بده و 

مشخص بود که کم آورده و به نفس نفس افتاده بود... هه فکر کرده میتونه با 

 دربیفته ! پلیس جماعت

داشتم ناکوتش میکردم که کسی از پشت ضربه محکمی به سرم زد و روی 

زمین افتادم و بعدشم تصویر تار شد، فقط دیدم که ون مشکی بزرگی جلوم سبز 

 شد و بعدشم سیاهی...سیاهی...سیاهی!

 

 بارانا*

ساعت به سال تحویل مونده بود...از روی مبل بلند شدم و به طرف اتاقم ١

ر اتاقمو باز کردم و رفتم داخل...از توی کمد حولمو برداشتم و به سمت رفتم.د

حموم رفتم.بعد نیم ساعت اومدم بیرون و یه بلوز مشکی و شلوار جین یخی 

پوشیدم.جلوی آیینه ایستادم و موهامو با سشوار خشک کردم بعد هم باال سرم دم 

م از اتاق رفتم اسبی بستم...ریمل و رژ هم زدم و بعد از پوشیدن صندل ها

بیرون.از پله ها رفتم پایین و به طرف آشپزخونه رفتم.رو به یکی از خدمتکارها 

 تا ظرف داریم برای سفره هفت سین؟۲گفتم:

 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 289 

 

 خدمتکار:آره،االن میدم

 

 بارانا:سیر و اینجور چیزا هم بده لطفا

 

 خدمتکار:چشم

 

م مواد داخلشو از توی یکی از کابینت ها یه جعبه درآورد و داد دستم بعد ه

داد.تشکری کردم و از آشپزخونه رفتم بیرون.روی یکی از میزها رو خلوت 

تا ۵کردم و ظرف هارو با دقت چیدم...توی یکی از ظرف ها سرکه ریختم و تو 

 دیگه سماق،سنجد،سیاهدونه،سیب و سیر گذاشتم.

 

ل.به آیینه و شمع دون هم گذاشتم روی میز...اوووف ماهی و سبزه نداریم،بیخیا

طرف در خونه رفتم و بازش کردم و به حیاط رفتم.چندتا گل از توی باغچه 

چیدم و دوباره به داخل خونه برگشتم.گل هارو توی گلدون گذاشتم و روی میز 

دقیقه دیگه سال تحویل  ٢٣هفت سین گذاشتم.به ساعت نگاه کردم...اوه اوه 

ا کردم تا سکوت فض میشه.معلوم نیست این اردالن کجاست.تلویزیون رو روشن

خونه از بین بره...چه برنامه باحالی.باالخره ده دقیقه تموم شد و سال تحویل 

شد.مامان...بابا...سال نو مبارک.قطره اشکی از چشمم چکید...تلویزیون رو 

خاموش کردم و بلند شدم تا برم توی اتاقم که در خونه باز شد و اردالن اومد 

 د و گفت:چطوری؟داخل.تا منو دید به طرفم اوم

 

سرمو انداختم پایین و اشکمو با انگشتم پاک کردم که اردالن دسشو گذاشت زیر 

 چونم و سرمو آورد باال و گفت:ببینمت؟برای چی گریه میکنی؟

 

 بارانا:همینطوری
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 بعد هم با سرعت به طرف اتاقم رفتم...

 

 مهرداد*

چشمامو بستم و دوباره با سردرد زیادی چشمامو باز کردم ولی همه جا تار بودم.

بازش کردم که اینبار دیگه تار نبود...نگاهی به اطرافم کردم،اینجا دیگه 

کجاست؟یهو همچی یادم اومد...کثافت منو دزدیده.سعی کردم دستامو باز کنم 

ولی با زنجیر بسته بودنشون و امکان پذیر نبود.با کالفگی دست از تالش 

دای باز شدن در به روبه رو چشم دوختم که برداشتم و سرمو انداختم پایین.با ص

دیدم.پوزخندی زد و بهم نزدیک تر شد...مقابلم خم شد و  سمت اردالن رو

 گفت:به به جناب سرگرد راد،ازتون خوب پذیرایی میکنن؟

 

 مهرداد:فکر کردی با دزدیدنم میتونی مجبورم کنی از پرونده دست بکشم؟

 

 ار یا شاید همکارانت رو بگیاردالن:نه فقط مجبورت میکنم اسم همک

 

 پوزخندی زدم و گفتم:واقعا فکر کردی میگم؟

 

 اردالن:اگه به قیمت جونت باشه شاید!..

 

 مهرداد:هیچ وقت یه پلیس رو با جونش تهدید نکن

 

 اردالن:جون کسایی که دوسشون داری چی؟

 

 با داد گفتم:کثافت اگه به بارانا آسیب برسونی خودم میکشمت.
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 زخندی زد و بدون هیچ حرفی بلند شد و از اتاق رفت بیرون.اردالن پو

 

 بارانا*

صبح با صدای آالرم ساعت از خواب بیدار شدم.به طرف دستشویی رفتم و بعد 

از اینکه اومدم بیرون لباس خوابامو درآوردم و پیراهن بلند سفیدمو پوشیدم و 

کردم و رفتم موهام رو هم باز گذاشتم.به سمت بالکن رفتم و درش رو باز 

داخل.نسیم بهاری موهامو نوازش میکردم...خیلی حس خوبی بود.چشمامو بستم 

تا به صدای جیک جیک پرنده ها گوش بدم.حدود یه ربع توی بالکن بودم که 

دیگه خسته شدم و رفتم بیرون.به طرف در اتاق رفتم و بازش کردم و از اتاق 

وی صندلی نشستم و مشغول خارج شدم.توی سالن که رسیدم اردالن نبود...ر

صبحونه خوردن شدم.بعد اینکه تموم شد بلند شدم تا برم طبق معمول تلویزیون 

 از خدمتکار ها گفت:خانوم پشت خط تلفن یکی با شما کار داره ببینم که یکی

 

 با تعجب گفتم:با من؟

 

 خدمتکار:بله

 

 با کنجکاوی تلفن رو از دستش گرفتم و جواب داد.

 

 بارانا:الو

 

 رایان:منم
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نگاهی انداختم تا ببینم کسی نباشه بعد گفتم: برای چی زنگ زدی؟اگه اردالن 

 بفهمه چی؟

 

 رایان:خب دلم برای عشقم تنگ شده

 

 دلم آب شد... با این حرفش کیلو کیلو قند تو

 

 بارانا:منم دلم برات تنگ شده

 

 رایان:روزی میرسه که همیشه پیش همیم

 

 بارانا:امیدوارم

 

 راستی به این اردالن زیاد نزدیک نشو،جلوش لباس مناسب بپوشرایان:

 

اوه اوه اگه بفهمه دوستم داره و همش سعی میکنه بهم نزدیک شه خیلی بد 

میشه،ولی دوست نداشتم بهش دروغ بگم چون عذاب وجدان میگرفتم و احساس 

 میکردم بهش خیانت میکنم به همین خاطر گفتم:ام چیزه...اردالن

 

 الن چی؟رایان:ارد

 

 بارانا:فکر کنم دوستم داره
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رایان با صدای بلندی گفت:غلط کرده مرتیکه،ببین بارانا اگه بهش رو بدی یا 

 نزدیکش بشی منو فراموش کن

 

 بارانا:بهش که نزدیک نمیشم ولی اون

 

 رایان:بارانا میشه کامل حرفتو بزنی

 

 بارانا:خب اون همش بهم نزدیک میشه

 

 یشو از پشت تلفن حس کنم.میتونستم نفس های عصب

 

رایان:خیلی کم مونده که از اون جا نجاتت بدم توام جلو چشم اردالن زیاد آفتابی 

 نشو

 

 بارانا:میگم نمیفهمه که زنگ زدی؟یه وقت کنترل نکنه؟

 

 رایان:نه

 

 خواد منو نجات بده؟!چقدر این رایان مطمئن حرف میزد.اصال چجوری می

 

 داری؟رایان:من دیگه میرم،کاری ن

 

 بارانا:نه عزیزم،خداحافظ 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 294 

 

 

 رایان:خداحافظ 

 

 گوشی رو قطع کردم و بردم گذاشتم سرجاش.

یعنی بعد اینکه رایان منو از اینجا برد اردالن چیکار میکنه؟میاد دنبالم بعد 

هممونو میکشه؟نه بابا یه راست میرم پیش پلیس همه چیو میگم.از پله ها رفتم 

..در اتاق رو باز کردم و از توی کمد دفتر خاطراتمو باال و به طرف اتاقم رفتم.

برداشتم و روی تخت نشستم.دفتر رو باز کردم و شروع به نوشتن کردم.حدود 

یه ساعت چرت و پرت مینوشتم که یکی در اتاق رو با شدت باز کرد.نگاهی 

 کردم...هوووف اردالن بود.

 

 بارانا:چته مثه بز میای تو

 

 میزدی؟اردالن:با کی تلفن حرف 

 

با این حرفش تعجب مردم و البته کمی هم ترسیدم.ای خدمتکار موزی...ببین چه 

 زود آمار داده.

 

بارانا:هیچکی قصه سخنگو زنگ زده بود گفت خیلی حوصلت سر رفته بزار 

 برات قصه بگم

 

اردالن:بارانا چرت نگو،گفتم باکی حرف میزدی؟اون خانوم کی بود زنگ زده 

 بود؟
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این رایان اول گوشی رو داده یکی دیگه حرف بزنه،ایول...حاال چی خانوم؟هاااا 

 بگم بهش،خب خانومه کی بود؟

 

 بارانا:اشتباه گرفته بود

 

 اردالن:اشتباهی زنگ زده گفته با بارانا کار دارم؟

 

 بارانا:اووووف من که فقط بارانا نیستم

 

 ار دارم؟اردالن:ولی این عجیب نیست زنگ بزنن خونه من بگن با بارانا ک

 

 بارانا:باشه راستشو میگم

 

 اردالن:میشنومم

 

 بارانا:سارا بود

 

 اردالن:سارا کیه؟

 

 بارانا:یکی از دوستام تو خونه علیرضا زنگ زد گفت دلم برات تنگ شده

 

 اردالن:شماره خونه منو از کجا آورده
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 بارانا:اووووف من بهش دادم مثال شماره خونه مامانمه

 

 ا،برای چی دادیاردالن:احمقی باران

 

 بارانا:نگران نباش نمیره به علیرضا بگه،مورد اعتماده

 

اردالن بدون اینکه چیزی بگه رفت بیرون و در رو محکم کوبید.چی گفتم اصال 

 خودمم نفهمیدم.چقدر این اردالن باز خنگه که باور کرد.

 

 اردالن*

ر رفشو باومطمعنم اون شخصی که بارانا گفت نبود ولی با این حال خواستم ح

 کنم...

به همه خدمه گفتم ازین به بعد هرکی زنگ زد بگین همچین اسمی نداریم و به 

نگهبانام سفارش کردم امنیت و بیشتر کنن و حواسشون بیشتر باشه مخصوصا 

 االن که مهردادم اینجاس دیر یا زود سر و کله پلیسا پیدا میشه!...

 ه وگرنه خدا میدونه چی میشه...نباید به هیچ وجه بارانا ازین موضوع بو ببر

به کمی آرامش نیاز داشتم برای همون به سالن تیراندازی رفتم تا یکم آروم 

 بگیرم. 

تمام عمرم با این اسلحه ها زندگی کردم و یجورایی بهم آرامش میدن و هروز یه 

 بگیرم... سری اینجا میزنم و تا آروم

ک ،دو، سه ،چهار..ده گلوله های طالیی رنگ کردم؛ یخشاب رو پر از گلوله

 در یکجا. 

چشمهامو را میبندم و تک تک اجزایش رو لمس میکنم روی ماشه متوقف 

 ای که میتوان برای توصیفش گفت، زیباست!میشوم...تنها کلمه

 عشقو اسلحه هردو همانند هم هستند؛آدم کش...
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 شلیک... تنها یک حرکت و

 

 پشت سر هم شلیک کردم. 

یدونم یه دفعه از کجا نشأت گرفته بودو روی ماشه خالی عصبانیتی که نم

 .کردم..

 دایره وسط سیبل سوراخ سوراخ شد.

یک ساعت بدون وقفه اسلحه رو پر و خالی میکرد و تمام حرصم و روی سیبل 

 خالی کردم.

تفنگ و گذاشتم کنار بینیم و بوش کردم...بوی فلز و سیگار میداد که باعث میشد 

 امش بگیره...سرتاسر وجودم آر

 بعد تفنگ و گذاشتم روی میز و سالن و ترک کردم. 

 به اتاقم رفتم کنار پنجره همیشگی اینجوری کل تهران زیر پام بود...

سیگار و از پاکت درآوردم بین کشیدن و نکشیدنش مردود بودم اما مگه میشه 

 دست کشید از اینهمه آرامش یهویی؟!

 دم.سیگار و از پاکت درآوردم و فندک ز

پک سنگینی به سیگارم زدم و دور از هیاهوی شهر غرق اتمسفر سیگار شده 

 بودم...

 اما من همچنان آرامش ندارم! 

داشتم فکر میکردم روز و شبی که امروز گذروندم، واقعا شبیه رویاهای 

 نوجونیم  بود؟! معلومه که نه...

 

ینم کیه شایدم چند تقه به در خورد و در باز شد حوصله نداشتم برگردم و بب

هیچکی نبود و باز خیاالتی شدم آخه صدایی نمیومد! چند دقیقه همینجوری 

 گذشت و من از سایه توی پنجره نگاهش میکردم که به حرف اومد.
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بارانا: خسته نشدی انقدر وایستادی لب پنجره زل زدی به شهر و سیگار 

 کشیدی؟

 

 ...اردالن: قشنگه از این باال، مردم دارن عشق میکنن

 

 بارانا: خب برو قاطیشون توام.

 

پک سنگینی به سیگارم زدم و گفتم: من خیلی وقته با هیچی و هیچکس قاطی 

 نمیشم!...

همچی از این باال قشنگه، از دور زشتیارو نمیبینی ولی هربار نزدیک شدم و 

 واقعیت و دیدم حالم بد شد!...

 

و هیچی نگفت، چند دقیقه از دور کاراشو زیر نظر داشتم سرشو انداخت پایین 

 در سکوت گذشت که دوباره ادامه داد: چیشد که سیگاری شدی؟!

 

یهو یه خاطره از جلو چشات رد میشه همونموقع  وقتی داری سیگار میکشی و

که کامه سیگارو محکمتر میگیری، گفتم: پونزده سالم بود که بابام داشت سیگار 

میکشی مگه اون لعنتی چی داره؟!  میکشید و رفتم بهش گفتم چرا انقدر سیگار

 که اونم گفت: سیگار کشیدم 

 تا بگم حاضرم واسه چیزی که بهم 

 آرامش میده از زندگیم بگذرم...

حاال منم دارم سیگار میکشم تا بگم حاضرم واسه چیزی که بهم آرامش میده از 

 زندگیم بگذرم!
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تاق ملیحی زد و از اقشنگ معلوم بود که تحت تاثیر حرفام قرار گرفته و لبخند 

خارج شد. نمیدونستم چکارم داشت که اومده بود اتاقم ولی وقتی دید حوصله 

 ندارم نخواست چیزی بگه و منم نپرسیدم دیگه.

 داشتم به ویوو شهر نگاه میکردم که گوشیم زنگ خورد.

 

 اردالن: بله؟

 

 فرار پسره خیلی بیقراری میکنه و چند بار داشت از دستمون سهیل: آقا این

 میکرد که جلوشو گرفتیم! میخواین یکم گوش مالیش بدم؟

 

 پوزخند ملیحی زدم و گفتم: نه بزار خودم االن میام. 

 

بعد گوشی رو قطع کردم و سیگارم رو داخل جاسیگاری خاموش کردم و به 

 طرف زیرزمین مخفی خونم رفتم.

ز متر پایین تر اهه احمق فکر میکنه میتونه فرار کنه نمیدونه اون زیرزمین ده 

حد معموله و کسی بهش دسترسی نداره و امکان نداره بتونه فرار کنه!...پلیسم 

 تا یه ضربه بهشون میخوره بیهوش میشن!پلیسا قدیم اینا دیگه چین 

 

 دهنش بسته بود و داشت با چشماش نگهبانا رو میخورد که خندم گرفت.

ن دهن بستش چندتا فحش تا منو دید سرجاش سیخ شد و فهمیدم داره با همو

 حواله میکنه که بیشتر خندم گرفت...خنده های عصبی...

 

 اردالن: چیشده مهرداد خان از اینجا خوشتون نیومده انقدر بیقراری میکنی؟ 

 

 دیدم میخواد چیزی بگه که به نگهبان اشاره کردم تا چسب دهنش و باز کنه.
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این جهنم فرار میکنیم پس بهتره مهرداد: باالخره دیر یا زود خودم و بارانا از 

 خیلی هوا برت نداره.

 

یکی زدم تو دهنش که صندلی همراه با خود احمقش پخش زمین شد و گفتم: دفعه 

 آخرته ازین بلبل زبونیا میکنی.

 االنم برا این چرندیات نیومدم بگو اون همکارای لعنتیت کین؟

 

 گممهرداد که داشت از درد ناله میکرد گفت: بمیرمم نمی

 

اردالن: نه نه من زندتو میخوام ولی تو که دوست نداری معتاد بشی بنازمت 

 گوشه خیابون؟

 

قشنگ میتونستم ترس و از تو نگاهش بخونم... همشون همینجورین احمق و 

 زودباور!...

 

انگشتم و به حالت تهدید گرفتم جلوش و گفتم: تا فردا بهت وقت میدم گفتی که 

 کنم که کبوترای آسمون به حالت گریه کنن.هیچی اگه نگفتی کاری می

 بعد به نگهبانا اشاره کردم تا دهنش و ببندن یه حالیم بهش بدن...

 

چیکمو میخورد. به طبقه باال رفتم و روده بزرگم داشت از گرسنگی روده کو

 دیدم که بارانا نشسته سر میز و داره غذاشو میخوره.

 ناخداگاه لبخند ملیحی روی لبام نشست!

 شستم سر میز و خدمتکار برام غذا کشید.ن
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 مشغول خوردن بود که بارنا گفت: بهتری؟ 

 

 گنگ نگاهش کردم و گفتم: مگه چیزیم شده که بهتر باشم؟!

 

 بارانا: نه خب از حرفات احساس کردم شاید حالت زیاد خوب نباشه

 

 پوزخندی زدم و گفت: عادت دارم دیگه...

 

 یعنی االن نگرانم شده بود؟! 

 لبخندم عمیق تر شد و دوباره به چهره معصومش نگاه کرد...

 کاش توام همونقدری که من دوستت دارم دوستم داشتی...

غذام که تموم شد آخرین نگاهم و به بارانا انداختم و به اتاقم رفتم تا برای جلسه 

شب آماده بشم. جلسه خونه خودم برگزار میشد برای همون به خدمتکار گفتم 

 ه رو آماده کنه.اتاق جلس

 

لباسام و درآوردم و رفتم داخل وان و بعد نیم ساعت اومدم بیرون و ناخداگاه یاد 

پریشب افتادم واقعا دست خودم نبود ولی خیلی خوشگل شده بود و لباش وسوسه 

 برانگیز بود...

 میدونستم کار درستی نکردم ولی دله دیگه حرف که حالیش نمیشه...

 رو لبام نشست! با مرور اونشب لبخندی

سراغ رگال لباسام رفتم و کت تک خاکستری با شلوار مشکی و بلوز سفید 

برداشتم و بعد از اینکه لباسام و پوشیدم ادکلن تلخ مردونمو زدم و دستی توی 

موهای خرمایی رنگم کشیدم. به چهره خودم توی آینه نگاه کردم، کمی ته ریش 

 م به نظر برسم...داستم اما همین باعث میشد بیشتر از سن
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 بیخیال در اتاق و باز کردم و به بیرون رفتم.

 به سالن پایین رفتم و دیدم که ساتیار اومده و با خوشحالی بقلش کردم.

 

 اردالن: به به چه عجب آقا ساتیار برگشتن! بدون تو کارا عقب افتاده بودا...

 

 ساتیار: آره مگه اینکه االن قدر منو بفهمی اردالن خان

 

 ه ای کردم و کنارش نشستم.خند

 

همکاریم با ساتیار به چهار سال پیش برمیگشت.بیشتر معامالت خارجی رو اون 

انجام میداد و همه کارهاشو بی نقص انجام میداد، برای همین مورد اعتمادم شده 

 بود...فقط یه چند ماهی به آمریکا رفته بود و وقتی اونجا بود، نبودش حس میشد!

 ن بود اما به همون اندازه جسور بود...سنش بیشتر از م

 

داشت اسلحه ای که حدس میزدم مال خودش باشه و رو روی میز میچرخوند که 

 رو بهش گفتم: خب چخبرا؟

 

ساتیار: اگه علیرضا نخواد موی دماغ بشه معامله بی دردسری با طرف مقابل 

 در پیش داریم.

 درخواست کردیم. فعال فقط از هرنوع سالح پنج قبضه برای نمونه کار

 

 صاف نشستم و لبخندی روی لبم آوردم.

به ساعتم نگاه کردم و حتما باید طرف مقابلمون اتاق جلسه باشه برای همون 

 همراه ساتیار به طبقه باال رفتیم.
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 بارانا*

هووف خسته شدم توی این خونه واال زندانیِا زندان اوین رو هم انقدر شکنجه 

 نمیدن...

 ه دارم میپوسم بیرونم که نمیتونم برم اه آخه این چه زندگییه...همش تو خونم دیگ

 واقعا از این روند زندگیم خسته شدم

خیلی به یه تنوع خوب نیاز دارم، شدیدا به یه خوشحالی از ته دل، یه دلگرمی، 

 یه چیزی که منو ازین حال در بیاره نیاز دارم...

 خیلی خسته شدم...خیلی!

اما به دلم چی بگم؟ چکار کنم صداشو میشنوم اما من  حاال خستگی من به کنار

تشنه دیدنشم، تشنه بودنش، تشنه مهربونیاش...اما بیشتر از همه دلم واسه زندگی 

 تنگ شده!... عادیم

 کالفه از اتاقم بیرون رفتم و روی مبل نشستم و مشغول تلوزیون دیدن شدم.

ون خیلی گشنم بود ولی به خدمتکار گفتم برام یکم میوه و خوراکی بیاره چ

نمیخواستم تنهایی شام بخورم... منتظر اردالن شدم تا بیاد و یه دو ساعتی سرم و 

 با خوردن و دیدن فیلم گرم کردم. 

نمیدونم باز رفته کجا منو تنها گذاشته...به من چه اصال حاال بودن یا نبودنش چه 

ردم عادی بشینیم باهم فرقی داره من االن میخوام فقط کنار رایان باشم و مثل م

فیلم ببینیم... البته رایان هم جز مردم عادی حساب نمیشه ولی خوب بازم من همه 

 جوره دوستش دارم...

 

همینجوری داشتم با خودم حرف میزدم که دیدم اردالن همراه یه پسره پایین اومد 

 و اومدن مبل روبه رویی نشستن.

اال خوب چیزی بود!... موهای پسره سنش از اردالن بیشتر میخورد ولی ماش

مشکی لختش با چشمای عسلیش ترکیب جالبی شده بود و با لبخند سالمی کرد و 

 منم سالم کوتاهی کردم بهش.
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 پسره روبه اردالن کرد و گفت: اردالن نمیخوای معرفی کنی؟

 

 تا اردالن خواست حرفی بزنه خودم پیشقدم شدم و گفتم: بارانا راد

 

 وااا چشه؟! پسره یهو جا خورد!

 

 با کمی مکث گفت: ساتیار ایرانمنش. 

 

اردالن یهو پرید وسط حرف و گفت: ساتیار همکار و دوست بچگیامه که یه 

 مدتی آمریکا بود ولی االن برگشته.

 

 دیگه هیچی نگفتم و با لبخند جوابشو دادم .

 یشه! مپس اینم خالفکاره یعنی همکارشه دیگه... ایییش یه آدم عادی اینجا پیدا ن

یادمه خونه علیرضا که بودم توی مهمونی اینو با اردالن دیدم اما خیلی بهش 

 توجه نکردم...

 

 ساتیار جوری که من نفهمم در گوش اردالن گفت: خودشه؟!

 

 

 اردالن: آره دختر عموشه!
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 ساتیار: چجوری تونست از خونه علیرضا جون سالم به در ببره؟!!

 

 

 من همه نقشه هام باید عملی بشه. اردالن پوزخندی زد و گفت: 

 و بعد روش و اونور کرد.

 

 

 ولی متاسفانه گوشام به قدری تیز بود که بتونم صدای پچ پچای اینارو بشنوم...

پس این منو از همون اول میشناخت فقط من افتخار آشنایی نداشتم!! چه مهرداد 

 شناسن!معروف بوده نمیدونستم ماشاال همه منو دختر عموی مهرداد می

هه پسره فکر نمیکرد بتونم از خونه علیرضا فرار کنم، واال اینا منو خیلی دست 

 کم گرفتنا !!

دیگه بقیه حرفاشونو بلند میزدن و بیشتر درباره کار حرف میزدن که من خیلی 

 گوش نمیدادم ولی قشنگ متوجه نگاه های ساتیار و اردالن روم میشدم!... 

ن انقدر نگاهم میکنه؟! اه اه انقدر بدم میاد از حاال اردالن یه چیزی چرا او

 پسرای هیز ولی نمیشد از قیافش بدم بیاد خدایی شبی اروپاییا بود!...

 

خدمتکار اومد و برای شام صدامون زد که ساتیار گفت: داداش من دیگه باید 

 برم

 

اردالن: نه بابا کجا تازه میخوایم شام بخوریم بعد این همه مدت اومدی مگه 

 یزارم بری؟!م

 

 ساتیار خنده ای کرد و بعد همه باهم رفتیم سر میز شام.
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میز جوری بود که اردالن در صدر نشسته بود مثل این پادشاها و من و ساتیار 

 هم کنارش روبه روی هم.

بی توجه به اونا مشغول خوردن شدم و بعد تشکری کردم رفتم روی مبل نشستم. 

یرون رفتن و ساتیار آخرین نگاهشو به من اونام وقتی غذاشون تموم شد به ب

 انداخت و رفت.

 

 اردالن*

 ساتیار: خب میخوای باهاش چکار کنی؟

 

 اردالن: نمیدونم فعال که بخاطر مهرداد اینجاس حاال تا بعد خدا بزرگه

  

ساتیار دیگه چیزی نگفت و بعد باهم خداحافظی کردیم و رفت. کمی توی حیاط 

 تم.قدم زدم و بعد به داخل رف

بارانا توی سالن نبود...حتما رفته بخوابه.از پله ها رفتم باال و به طرف اتاقم 

رفتم.در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل...از توی کشو پاکت سیگار رو برداشتم 

و رفتم توی بالکن...یه دونه سیگار از توی پاکت برداشتم و با فندک روشنش 

و رها کردم.اگه فردا مهرداد به حرف کردم...پک عمیقی به سیگار زدم و دود ر

نیومد بد بالیی سرش میارم...به من میگن اردالن پارسا.بعد اینکه سیگاری تموم 

شد از بالکن رفتم بیرون و لباسامو عوض کردم و روی تخت دراز 

 کشیدم.چشمامو بستم که چیزی نشد خوابم برد.

 

خت بلند شدم و به صبح با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم.از روی ت

طرف حموم رفتم.یه ربع بعد از حموم اومدم بیرون...به طرف کمدم رفتم و 

بازش کردم.شلوار جین  با تیشرت سفید چسبی برداشتم و پوشیدم،کفش های 

کالج مشکیم رو هم پام کردم.موهامو با سشوار خشک کردم و بعد از زدن عطر 

 از اتاق رفتم بیرون...
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بارانا هنوز نیومده بود.پشت میز ناهارخوری نشستم و به سالن که رسیدم 

مشغول صبحونه خوردن شدم.بعد اینکه صبحونه تموم شد بلند شدم و از خونه 

زدم بیرون.به طرف حیاط پشتی رفتم...یه نگاهی به باال و دور و اطرافم کردم 

تا یه وقت بارانا نباشه و در زیر زمین رو باز کردم.مهرداد رو دیدم که 

ابیده...به طرفش رفتم و لگدی بهش زدم که بیدار شد و خیلی خمار با اون خو

چشمای آبیش بهم زل زد.با اینکه پسر عمو باراناست ولی چقدر شبیه همن.خم 

شدم و یقشو گرفتم و گفتم:تصمیمتو گرفتی مهرداد خان؟میگی همکارات کین یا 

 نه؟گفته بودم تا امروز وقت داری...

 

 و گفت:منم گفتم بمیرمم نمیگم مهرداد پوزخندی زد

 

 اردالن:زیادی وفاداری،ولی این وفاداریت بدجوری بهت ضربه میزنه

 

 بعد بلند شدم و به رحیم زنگ زدم و گفتم:اون چیزایی رو که گفتم بیار

 

مهرداد کنجکاو بهم زل زد...پوزخندی زدم و برگشتم و به در نگاه کردم و 

 منتظر اومدن رحیم شدم...

 

دقیقه رحیم اومد.پالستیک رو از دستش گرفتم و گفتم:برو نگهش دار تا  ٢٣بعد 

 تکون نخوره 

 

سرنگ رو که توش هروئین بود از توی پالستیک برداشتم و مقابل مهرداد خم 

شدم.همینطور که به سرنگ نگاه میکردم گفتم:ببینیم با تزریق این چیزی از 

 مهرداد قوی میمونه یا نه
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 و پا میزد مانعم بشه داد زد و گفت:کثافت،میکشمت!مهرداد که داشت دست 

 

پوزخندی زدم و سرنگ رو بهش نزدیک کردم...سعی میکرد نزاره تزریقش 

کنم ولی بی فایده بود چون رحیم با اون هیکل گندش اونو گرفته بود.باالخره 

سرنگ رو توی رگش زدم و محتویات رو توی رگش خالی کردم...مهرداد هاج 

ش نگاه میکرد...فکر کنم باور نکرده بود.بلند شدم و از زیر زمین و واج به دست

رفتم بیرون.یه دقیقه بعد رحیم هم اومد بیرون،رو بهش گفتم:اگه به هروئین 

احتیاج داشت بهش تزریق نکن و بزار درد بکشه،ولی جوری نباشه که ترک 

 کنه و درست وقتی ک تو آستانه ترک بود بهش تزریق کنین

 

 ربانرحیم:چشم ق

 

 سری تکون دادم و به داخل خونه رفتم.

 

توی خونه بارانا رو دیدم که داشت صبحونه میخورد.رفتم و باال سرش ایستادم 

جوری که پشتش بودم و متوجه من نبود.چند دقیقه بعد صبحونش تموم شد و تا 

بلند شد یهو منو دید و فکر کنم سکته ناقصه رو زد.خندم گرفت چقدر دوست 

 بدم! دارم حرصش

 

 با عصبانیت گفت:برای چی مثه جن پشت سرم واستادی؟!

 بعد هم با یه چشم غره برگشت و رفت باال.

 

 بارانا*

بابا این اردالن کم داره.اوووف آخر یه روز من از دست این سکته میکنم فقط 

دوست داره حرص منو در بیاره چه آدمیه این دیگه.در اتاقمو باز کردم و رفتم 

میز الک سفید رو برداشتم و روی تخت نشستم...در الک رو داخل.از روی 
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بازش کردم و با دقت شروع به الک زدن کردم.بعد اینکه تموم شد دستامو مقابل 

لبم گرفتم و فوت کردم تا خشم بشه.دو سه دقیقه بعد خشک شد و الک رو گذاشتم 

 سرجاش.هوووف چقدر حوصلم سر رفته خدایا...چقدر دلم به دانشگاه تنگ

 شده...

 

از اتاقم رفتم بیرون و به پایین رفتم.به پذیرایی که رسیدم اردالن رو دیدم که 

داره اخبار میبینه...خیلی خونسرد به طرفش رفتم و کنترل رو از روی میز 

برداشتم و کانال رو عوض کردم.اردالن با حرص گفت:چته؟داشتم اخبار میدیدم 

 ها

 

 بارانا:تو خالفکار رو چه به اخبار

 

 اردالن:نکنه هوس تنبیه کردی

 

بارانا:اینقدر بدم میاد وقتی حرف کم میاری هی تنبیه تنبیه میکنی،در ضمن 

 اینقدر به بهونه تنبیه خودتو به من نچسبون

 

 اردالن عصبانی شد و گفت:اووو چه بدباوری تو!

 

 بارانا:نخیر من بدباور نیستم،فکر کردی متوجه رفتارای عجیبت نشدم ؟

 

 بارانا خفه شو...اردالن:

 

بعد هم با عصبانیت بلند شد و رفت باال...بهتر منم با خیال راحت سریالم رو 

 میبینم.
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 پنج دقیقه بعد سریال شروع شد و مشغول تماشا کردن شدم... 

 

یه ساعت بعد سریال تموم شد.تلویزیون رو خاموش کردم و بلند شدن.اومدم برم 

جکاو شدم ببینم کیه،خدمتکار در رو باز باال که زنگ در به صدا دراومد...کن

کرد و بعد از یه دقیقه این مرتیکه ساتیار اومد داخل...این دیگه از کجا پیداش 

 شد باز هرروز خدا میاد اینجا.

 

 بهم نزدیک تر شد و گفت:به به بارانا خانوم،احوالتون؟

 

 بارانا:خوبم

 

 ساتیار:اردالن نیست؟

 

 رو از پشت سر شنیدم:اینجام اومدم بهش بگم باالست که صداش 

 

 برگشتم و بهش نگاه کردم.بهمون نزدیک تر شد و گفت:کی اومدی داداش؟

 

 ساتیار:همین االن

 

 اردالن رو به من گفت:بارانا دوتا قهوه برامون بیار

 

 بارانا:امر دیگه ای؟

 

 اردالن:فعال قهوه کافیه
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 بگو بارانا:چی میگی بابا؟اینقدر خدمتکاره تو خونه به اونا

 

 بعد هم بدون توجه بهشون از پله ها رفتم باال...حوصله نداشتم پیششون باشم.

 

 اردالن*

 بیخیال بارانا شدم و خدمتکار برامون قهوه آورد.

ساتیار با کالفگی دست توی موهای خوش فرمش کرد و احساس کردم از چیزی 

 ناراحته!

 

 اردالن: چیشده چرا پَکری؟

 

هم زدن نامزدیمون از حرص من رفته با علیرضا  ساتیار: ساناز بعد از به

 ریخته رو هم!

 

 با چشم های گرد شده گفتم: چیییی؟!

 مرتیکه پیر با اون همه سنش چه کارا نمیکنه!

 داداش از اولم گفتم این دختر یه هرزه بیش نیست الکی بهش دل نبند...

 

 ساتیار: بهش دل نبستم

 

 اناز بیخیال کارش شد و رفت آمریکا؟اردالن: عمه من این همه مدت به خاطر س

 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 312 

 

ساتیار سرشو انداخت پایین و بعد کمی مکث گفت: ولی من اون عوضی پیرو 

 میکشم

 

 پوزخند ملیحی زدم و دیگه هیچی نگفتم.

 

 قهومون تموم شد رو به ساتیار گفتم: خب بریم؟

 

 ساتیار: باشه پس من با ماشین تو میام

 

پارکینگ رفتیم. و بعد از استارت ماشین به سوییچ و برداشتم و با ساتیار به 

 حرکت دراومد و شروع به حرکت کرد .

 

 اردالن: انبار صدو دِه؟

 

 ساتیار: نه مجبور شدن از یه مسیر دیگه بیان، گفتم ببرن انبار جنوبی.

 

 اردالن: خوبه

 

برای دور زدن پلیس ها هیچوقت اسلحه ها رو تو یه انبار ثابت نگه داری 

ا االن به جز خطر احتمالی پلیس ها برای دشمنیمون با علیرضا هم نمیکردیم ام

 باید بیشتر احتیاط میکردیم. از اون دیوونه همچی بر برمیومد...

 کنار انبار که تقریبا بیرون شهر بود پیاده شدیم.

 همراه ساتیار رفتیم داخل و چهارتا کانتینر وسط سالن ایستاده بودند.
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 ها گفت: ایمان جعبه هارو بیارین پایین ساتیار رو به یکی از بچه

 

با کمک چندتا از نگهبانها جعبه ی بزرگ و سنگین وزنو پایین آوردند و درشو 

 باز کردند.

 توش بود که روس ها مشتریش بودن. fn falتفنگ جنگی 

 آر آمریکایی بود که یه سالح عالی و خوش دست بود.سیجعبه بعدی اِی

رتا که پای ثابت همه مشتری ها بود و فروش بعدی هم کالشینکف و کلت ب

 خوبی داشت. 

بود. چشمام برق زد و یکیشو برداشتم و  m4 carbineجعبه آخر هم سالح جدید 

 دیوار جلوییم رو هدف گرفتم.

این سالح نوعی سالح نیمه خودکار بود که بهترین تفنگ تهاجمی دنیاست و 

 پی هست.درقابلیت شلیک سه گلوله پی

 ایق صدا بود برای همون مشکلی بوجود نمیومد. انبار ع

 با یه حرکت ماشه رو فشار دادم و شلیک...

 

 با لبخند پیروزمندانه به ساتیار زل زدم و گفتم: عالیه!

 

ساتیار هم حرفم رو تایید کرد. بعد دوباره رو به بچه ها کرد و گفت که اسلحه 

 هارو بزارن سرجاش.

 

ون میشد که میتونستیم باهاش کل تهران و انقدر از فروش سالح سود عایدم

 بخریم!

 

 رو به بچه ها کردم و گفتم: از همشون دو قبضه خونه من بیارین.
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 چشم. -

 

 بعد با ساتیار از انبار خارج شدیم.

 به طرف عمارت رفتم.

یه لحظه از کارم پشیمون شدم چون اونشب متوجه نگاه های پیاپی ساتیار رو 

نم هرچی هم بشه ساتیار نمیتونه ساناز و فراموش کنه بارانا میشدم ولی مطمع

 برای همون بیخیال دوباره به رانندگیم ادامه دادم.

به عمارت که رسیدیم نگهبان در و برامون باز کرد و به همراه ساتیار داستیم از 

 پله های وسیع و مارپیچ وسط عمارت باال میرفیتم که وسط راه بارانا رو دیدم.

 بودم که ساتیار با دست به پهلوم زد و متوجه منظورش شدم...محو چهرش شده 

 

 بارانا: به چی نگاه میکنی؟

 

 اردالن: امم هیچی...

 بعد به اتاقم رفتم.

 

بعد از اینکه دستگاه اثر انگشتم رو خوند در اتاق باز شد و و ساتیار هم پشت 

 سرم اومد داخل و روی مبل نشست.

رو باز کردم و خودمو به تنظیم کردن محل رفتم پشت میزم نشستم و لپ تاپم 

 تبادل اسلحه ها مشغول کردم.

 

ساتیار با شیطنت گفت: چقدر شبی مهرداِد ولی با این تفاوت که خیلی خوشگل 

 تره...
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 با عصبانیت سرم و بلند کردم گفتم: بسه

 

ساتیار که از حرکتم جا خورده بود چیزی نگفت و فقط داشت مشکوک نگاهم 

 میکرد!

ید میزاشتم از روی حرکاتم متوجه عالقم به بارانا بشه چون واقعا مسخره بود نبا

که توی این نقشه ای که خودم کشیدم عاشق طرف بشم! ولی چکار کنم دست 

 خودم نبود...

 کنم... کاش قلبم میزاشت به عقلم گوش

 یه نیم ساعتی همینجوری گذشت و تقریبا معامله هارو تنظیم کردم.

 

 داداش سرت و از اون تو بیار بیرون دیگه ساتیار: بسه

 

 اردالن: بزار یکم دیگه تموم میشه

 

 ساتیار: باشه. این جوجه سرگردمون هنوز پایین زندونیه؟

 

 پوزخندی زدم و گفتم: آره

 

 ساتیار: باشه پس من میرم پایین تا ببینم هنوزم نمیخواد حرف بزنه

 

 ن دیگه.اردالن: نه بزار خودم هم میام اینام تموم شد

 

 از پشت میز بلند شدم و با ساتیار به طرف زیر زمین رفتیم.
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 بارانا*

داشتم توی حیاط قدم میزم و کمی ورزش میکردم که باز این اردالن و شریکش 

و دیدم. مشغول حرف زدن بودن و منم که فوضول رفتم یواشکی از پشت ببینم 

چک کنه میفمه خیلی آروم چی میگن. قایم نشدم چون میدونستم بعدا دوربینارو 

 منم پشتشون قدم میزدم طوری که متوجه نشن.

 

 سانیار: چند وقته اینجاست؟

 

 اردالن:کی؟

 

 سانیار: مهرداد دیگه

 

 اردالن: یه روز قبل از اینکه تو برگردی ایران.

با زبون خوش باهاش حرف زدم به حرف نکرد دیگه یکی از بچه هارو 

کنم ولی متاسفانه سرگردمون یکم زیادی  فرستادم بیارنش رودر رو حالیش

 دهنش قرصه مجبور شدم با کارای دیگه به حرفش بیارم...

 

ساتیار خنده ای کرد و گفت: مثل اینکه اینا هنوز اون روی اردالن پارسا بزرگ 

 و ندیدن، خباثت از تن و روش میباره!...

 

 اردالن پوزخندی زد و ژست مغرورانه ای به خودش گرفت.
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 پر اشک شد.  چشمام

داشتن درباره داداشم حرف میزدن. میدونستم دیر یا زود کار خودش و انجام 

 میده ولی نه دیگه در این حد! 

قطره های اشک روی گونه هام ریخت و راهم و کج کردم و رفتم گوشه باغ 

 نشستم و سرم گذاشتم روی پاهام.

جه میدن! یعنی افتخارم میکنن که یه جوون و دارن به خاطر کار خوبش شکن

 کثافت تر از اینا ندیدم ایشاال خیر نبینین آشغاالاا...

باید هرجور میشد مهرداد و پیدا میکردم نباید میزاشتم بیشتر از این شکنجش 

 بدن.

سریع اشکام و پاک کردم و از جام بلند شدم و دوباره رفتم پشتشون تا ببینم کجا 

 میرن شاید دارن میرن پیش مهرداد...

و سانیار رفتن توی اتاق نگهبانی انتهای باغ ولی من نرفتم تو دیگه چون  اردالن

 میفهمیدم فقط از اون بیرون داشتم رصدشون میکردم. 

هووف اینجا کجاست که رفتن! همینجور داشتم با خودم غر غر میکردم که 

اردالن پرده بزرگ و سرتاسری اتاق و داد کنار و با کمال تعجب پشت پرده یه 

 یک آهنی قرار داشت! در کوچ

 اردالن کلید در و از جیبش درآورد و در رو باز کرد و بعد رفتن داخل.

 

 چشمام از تعجب گرد شده بود...

چه جا خفنی مطمعنم این در به زندان بزرگ اردالن ختم میشد و مهرداد هم 

 همونجا بود.

اهم رو ر االن نمیتونستم برم داخل وگرنه گیر میفتادم برای همون خیلی طبیعی

 کج کردم و قدم زنان به طرف عمارت رفتم.

 نگهبان در و برام باز کرد و سریع به اتاقم رفتم.

 انقدر عصبی بودم که میتونستم همین االن هردوشون رو زجرکش کنم...
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خب منو که زندانی کرده دیگه چی از جون مهرداد میخواد؟ حتما مهرداد بخاطر 

 اونم گفته با شکنجه حالیش کنه!من زیر بار حرفای اردالن نرفته 

نمیزارم بیشتر از این اذیتش کنن اردالن که برگشت حالیش میکنم پسره بیشعور 

فکر کرده کیه که هرکار دلش میخواد میکنه و هرجور دلش میخواد با آدما 

 رفتار میکن! 

 یا باید مهرداد و آزاد کنه یا خودم هرجور شده با دستای خودم میکشمش...

اشکام سرازیر میشد و فکر کنم فشارم افتاده بود چون سرم گیج میرفت همینجور 

برای همون از جام بلند شدم تا به آشپزخونه برم و آب قندی چیزی بخورم بهتر 

 بشم. باید قوی باشم و نزارم اردالن با این کاراش به هدفش برسه...

 

م گیج سرم یک رفتم توی آشپزخونه و اشکام و پاک کردم و رو به خدمتکار گفتم:

 میره یه آب قندی چیزی که حالم و بهتر کنه درست کن.

 

 خدمتکار: خیر باشه خانم چیزی شده؟!

 

 بارانا: نه فقط فکر کنم فشارم افتاده که چیز مهمی نیست 

 

بعد خدمتکاره رفت برام یه لیوان آب قند آورد و یه ظرف پر از کیک و شکالت 

 بشم. هم آورد گفت چون شیرینه بخورم بهتر

مشغول خوردن بودم که اردالن تنهایی اومد باال و حدس زدم که ساتیار باالخره 

 رفع رحمت کرده.  

 آخیش شرش کم شد خودش بس نبود باز این شریک خونکش هم اضافه شد!

اردالن با خونسردی کامل اومد آشپزخونه تا نمیدونم چی بگه که رنگ پریده منو 

 دید جا خورد.
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 را رنگت پریده؟؟!اردالن: چیشده چ

 

بدون توجه به خدمتکارا گفتم: به تو ربطی نداره الکی ادا آدمای نگران و در 

 نیار.

 بعد هم از جام بلند شدم و رفتم باال.

 

در اتاقم رو با شدت باز کردم و محکم بستم.دستامو گذاشتم روی صورتمو طول 

؟آها فهمیدم و عرض اتاقمو طی کردم...هوووف خدایا چجوری کلیدارو بردارم

شب که خوابید میرم برمیدارم...نه بیدار میشه.اوووف چیکار کنم پس؟همینطور 

مشغول فکر کردن بودم که در اتاق باز شد و اردالن اومد داخل.رو به من 

 گفت:با چه جرئتی با من جلوی خدمتکارا اونجوری حرف زدی؟ها؟

 

 با داد گفتم:ازت خسته شدم،ازت بدم میاد،برو گمشووو

 

ردالن با عصبانیت به طرفم هجوم آورد و منو روی تخت هل داد و خودشم ا

 روم خیمه زد...خیلی نرسیده بودم خدایا دیوونه نشه یه کاری کنه.

 

 اردالن همینطور که دستامو گرفته بود گفت:خیلی پرو شدی دیگه

 

 بارانا:اردالن غول پیکر پاشو دارم نفس کم میارم

 

زل زد و با کالفگی دستشو توی موهاش فرو برد و اردالن چند لحظه به چشمام 

 بد هم بلند شد و رفت.
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وای خدا رو شکر خالص شدم.از روی تخت بلند شدم و تکونی به لباسام دادم.به 

بعد از ظهر بود...فکر کنم امروز قصد نداشتن ناهار  ۵ساعت نگاهی انداختم،

 بخورن.

 

شپزخونه رو به یکی از از اتاقم رفتم بیرون و به آشپزخونه رفتم.توی آ

 خدمتکارها گفتم:قصد ندارین ناهار رو آماده کنین؟

 

خدمتکار:اردالن خان گفتن االن غذا رو آماده کنیم،میز رو چیدیم بفرمایید سر 

 میز

 

بدون هیچ حرفی رفتم و روی صندلی نشستم.چند دقیقه بعد اردالن هم اومد و 

 خدمتکار غذا رو آورد و شروع به خوردن کردیم.

بعد اینکه  غذامون تموم شد اردالن پاشد و رفت بیرون.فکر کنم دوباره رفت 

سراغ مهرداد بدبخت...باید هرچه زودتر برم و ببینمش.از روی صندلی پاشدم و 

به طرف پذیرایی رفتم و روی مبل نشستم.دو ساعتی مشغول تماشای فیلم بودم و 

یلم دیدن خسته شدم به همین توی این دو ساعت اردالن هم نیومده بود.دیگه از ف

خاطر بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم تا برم حموم.بعد اینکه لباسام رو دراوردم 

رفتم توی حموم و زیر دوش ایستادم و آب سرد رو باز کردم.با برخورد قطرات 

 سرد آب روی بدنم لرزه به تنم افتادم.

داشتم خودمو آب داغ رو باز کردم...این کارم دیوونگی محض بود.دوست 

شکنجه بدم...نمی دونم چرا ولی از خودم بدم اومده بود.دوست داشتم برم یه 

جایی که هیچکس نباشه...حتی رایان و خانوادم.برای منی که دیگه انگیزه ای 

 ندارم رفتن به یه جایی که هیچکس آشنایی نباشه مثه رفتن به بهشته...

 

ی اون بارانا قبلی نباشم...درواقع توشاید وقتی که رفتم پیش خانوادم هستن دیگه 

زندگی اتفاقاتی میفته که بعد اون دیگه اون آدم سابق نیستی و من االن در اون 

 مرحله از زندگیمم...!
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شاید در ظاهر بیخیال باشم ولی توی دلم آشوبه که حتی نمی تونم به زبون 

چی درست بیارم!کاش زمان برگرده به عقب...چرا زمان فکر میکنه بره جلو هم

 میشه...یه کم منطقی باشه...بره عقب...

دست از فکر کردن برداشتم و دوش رو بستم بعد اینکه حوله رو پیچیده دورم از 

حموم رفتم بیرون.به طرف کمد رفتم و لباسام رو پوشیدم.بعد اینکه موهامو با 

سشوار خشک کردم چشمم به الک پاک کن افتاد...هوس کردم نماز بخونم...چه 

 جودات عجیبی هستیم ما آدما...هر وقت کارمون گیره یاد خدا میوفتیم!مو

الک پاک کن رو برداشتم و الکامو پاک کردم و بعد اینکه پاک کردم رفتم وضو 

گرفتم.توی خونه یک خالفکار سجاده پیدا نمیشد که به همین خاطر یکی از 

د خدمتکار برام خدمتکار هارو صدا زدم تا اگه دارن برام بیارن.چند دقیقه بع

 سجاده ای آورد و رفت.سجاده رو پهن کردم و چادر رو سرم کردم...

 پوزخندی به خودم زدم...نماز خوندن یادم رفته بود!

 بعد کمی فکر کردن به یاد اوردم شروع به خوندن کردم.

 

بعد اینکه تموم شد دعا کردم تا هم منو هم مهرداد رو از این جهنم نجات بده و 

رو جمع کردم و همراه چادر گذاشتمش توی پالستیک و از اتاق رفتم  بعد سجاده

 بیرون.

امشب دیگه فکر نکنم شام بخوریم.به طرف آشپزخونه رفتم و پالستیک رو دادم 

 به خدمتکار و از آشپزخونه رفتم بیرون.

اردالن توی پذیرایی نشسته بود و مشغول تلویزیون دیدن بود...لباساشو عوض 

داگاه فکری به ذهنم رسید.شاید وقتی لباساشو عوض کرده کلیدارو کرده بود.ناخو

توی اتاقش گذاشته! خیلی آروم طوری که متوجه نشه از پله ها رفتم باال و 

 طرف اتاقش رفتم.در اتاقشو با آرومی باز کردم و رفتم داخل...

 خدا کنه نیاد یه وقت...

 که روی تخت انداختهتوی کشو های میزش رو گشتم ولی نبود.به طرف لباساش 

بود رفتم و توی جیباشو گشتم که پیداشون کردم...! با خوشحالی به کلیدهای توی 
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دستم نگاه کردم.از اتاقش رفتم بیرون و به اتاق خودم رفتم.کلیدهارو زیر بالش 

 گذاشتم و دوباره رفتم بیرون.

 

.تا منو دید همینطور که از پله ها میرفتم پایین اردالن رو دیدم که میومد باال

 ایستاد و گفت:من خیلی خستم میرم بخوابم

 

 بارانا:چیکار کنم؟خب برو بخواب دیگه

 

بعد هم از کنارش گذشتم و رفتم پایین.از خونه رفتم بیرون تا کمی توی حیاط قدم 

بزنم.حدود دو ساعت توی حیاط بودم که دیگه خسته شدم.به ساعت مچی توی 

داخل خونه و به طرف اتاقم رفتم.بعد اینکه شب بود.رفتم  ٢١دستم نگاه کردم،

کمی استراحت کردم بلند شدم و لباسامو با بلوز شلوار مشکی عوض کردم و بعد 

از برداشتن کلید ها از اتاق رفتم بیرون.پله هارو خیلی آروم طوری که کسی 

متوجه نشه رفتم پایین و در خونه رو آروم باز کردم.برای اینکه جلو نگهبانا 

باشه اول کمی توی حیاط راه رفتم بعد خیلی آروم به حیاط پشتی ضایع ن

رفتم.دیگه به فکر دوربین ها نبودم میدونستم ابن موقع شب نگهبان ها خوابشون 

میاد و به دوربین ها توجهی نمیکنن.در اتاق نگهبانی رو باز کردم...خیلی وقت 

م و طرف پرده رفتبود که نگهبانی اینجا نبود و فقط اسمش رو یدک میکشید.به 

کنارش زدم که مقابل در آهنی قرار گرفتم.کلیدهارو امتحان کردم که با دومین 

 کلید در باز شد.با خوشحالی در رو به جلو هل دادم و وارد شدم.

 

اوهاا اینجا دیگه کجاست! کلی پله مارپیچ و تاریک بود که به پایین ختم میشد 

 ه از اینجا فرار کنه!ولی تعدادشون خیلی بود و عمرن کسی بتون

با کلی بدبختی بعد نیم ساعت پله های وسیع و طی کردم و پایین پر اتاقک مثل 

سلول زندان بود! همون ابتدا چهارتا از این نگهبانا غول پیکر وایستاده بودن اما 

سرشون به هم بند بود و داشتن با هم حرف میزدن که منم ازین موقعیت 

دم اینجا هم پر دوربینه ولی دیگه برام مهم نبود! سواستفاده کردم...مطمعن بو
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همه اتاقک هارو گشتم که به آخرین اتاقک رسیدم با دید دوتا غول پیکر متوجه 

 شدم که حتما اینجاست و صدا ناله یکی از اون تو میومد!

نیم ساعتی منتظر شدم تا حداقل بتونم برم تو که دیدم هردوشون به طرف 

 اصال حواسشون به اینجا نبود! صندلی آخر سالن رفتن و

به سمت در رفتم ولی اگه در اینجا رو باز میکردم با صدایی که تولید میکرد 

حتما گیر میوفتادم، برای همون از محفظه باز روی در داخل اتاقک و دید زدم 

 که با چیزی که دیدم اشک تو چشمام جمع شد...

له میکرد و به خودش مهرداد بی جون روی زمین افتاده بود و از درد نا

میپیچید.دستاشو با زنجیر بسته بودن و صورتش پر از زخم و خون های خشک 

شده بود.هنوز متوجه اومدن من نشده بود. چند تقه خیلی آروم به در زدم که 

 خداروشکر تونست متوجه بشه و چشماش از تعجب گرد شده بود.

 

کنی؟اگه اون کثافت اومد طرف در و با صدای ضعیفی گفت: اینجا چیکار می

 بفهمه بد میشه برات

 

 بارانا:اونو ولش کن،چیکار کردن باهات داداشم؟

 

 مهرداد:نامردها هروئین بهم تزریق کردن و االن که بهش نیاز دارم بهم نمیدن

 

بعد با حالت زاری و درحالی که اشک از چشماش میومد گفت:بارانا دارم 

 میمیرم،خیلی درد دارم

 

 میکردم گفتم:آروم باش،کمکت میکنم از اینجا بری همینطور که گریه

 

 مهرداد پوزخندی زد و گفت:با این زنجیرا؟
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 بارانا:صبر کن

 

دیگه طاقت نیوردم و در اتاقک رو با کلیدا تو دستم باز کردم ولی باکمال تعجب 

 کسی متوجه نشد! 

 بعد هم رفتم کنارش و به آغوش کشیدمش...  

 

 ببینم با این کلیدا میشه بازشون کردبارانا: بزار امتحان کنم 

 

 بعد یکی یکی کلیدارو امتحان کردم که باز شد! با خوشحالی بهم نگاه کردیم...

 

مهرداد دستامو گرفت و گفت:بهت قول میدم تا رفتم بیرون فرداش تورو هم از 

 اینجا نجات بدم

 

 لبخندی زدم و چیزی نگفتم...

 

 حال بازم مقاومت میکنه...میدونستم خیلی درد داره ولی با این 

کمکش کردم تا بلند شه. دستش رو انداختم دور گردنم و کمرشو گرفتم و با هم 

 آروم آروم به طرف در رفتیم.

 در رو باز کردم و رفتیم بیرون.

 

رو بهش گفتم:مهرداد میدونم درد داری ولی سعی کن صدایی از خودت 

 درنیاری
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 مهرداد:میدونم،باشه

 

یه جوری نگهبانارو پیچوندیم و از اتاق نگهبانی هم رفتیم بیرون با کلی بدبختی 

 و توی حیاط پشتی بودیم.

وای خدایا حاال چجوری ببرمش بیرون؟باید کمکش کنم از دیوار بره باال جور 

 دیگه ای نمیشه.

 

 بارانا:باید از دیوار بری باال کار دیگه ای نمیشه کرد

 

م به طرف دیوار حرکت کردیم که با مهرداد سری تکون داد و چیزی نگفت.آرو

 صدای نگهبان از ترس ایستادم.

 

 نگهبان:اونجا چه خبره؟

 

 مهرداد:بارانا توجه نکن بیا بریم

 

تر کردیم که نگهبان به طرفمون دوید بعد صدای تیر بلند یکم سرعتمون بیش

شد.مهرداد سرعتش کم شد...دستش از دستم افتاد و خم شد.نگاهی بهش 

 .نه این امکان نداره!انداختم...

 

 مهرداد بی جون روی زمین افتاد و چشماش بسته شد...

 با صدای بلند داد زدم مهرداااد.

 اشکام مثه سیل میریختن...دستام میلرزید.
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خم شدم و دستامو گذاشتم جای زخمش.توی اون گیر و دار صدای رعد و برق 

 خون شده بود.اومد و بعد هم بارون شروع به باریدن کرد...همه جا پر 

 

 بعد از چند دقیقه اردالن اومد و گفت:بارانا حالت خوبه؟

 

با عصبانیت بلند شدم و یقشو گرفتم و گفتم:اردالن خدا لعنتت کنه،همش تقصیر 

 توئه،یکاری کن نمیره

 

 اردالن زد تو گوشمو گفت:داشتی فراریش میدادی؟؟ واقعا خیلی احمقین!

 

 برام مهم نبود... مزه خون توی دهنم پیچید ولی دیگه

 اردالن به طرف مهرداد رفت و خم شد و نبضشو چک کرد.

 

 رو به نگهبان گفت:دکتر رو خبر کن

 

 بعد رو کرد به منو گفت:با تو هم بعدا کار دارم االنم گمشو برو باال تو اتاقت

 

 بی توجه به تهدیداش فقط اشک میریختم و به طرف باال رفتم.

 

 ..خدایا تورخدا نزار بمیره.

همینجور اشک میریختم و شک بدی بهم وارد شده بود اصال فکر نمیکردم 

 اینجوری بشه وگرنه اصال کاری نمیکردم.

یک دفعه در با شدت باز شد و اردالن اومد داخل! سریع اشکامو پاک کردم تا 

 نقطه ضعف ندم دستش.
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ستی ناردالن: خب احمق جون تو فکر کردی با وجود کلی دوربین و نگهبان میتو

 فراریش بدی؟ 

تا همینجاشم که اونا هیچ کاری نکردن چون خودم داشتم از دوربینا نگاهتون 

 میکردم و بهشون گفتم که کاریتون نداشته باشن ببینم تا کجا میخواین برین! 

 و مت بودینا..! بعد با خنده گفت: قشنگ مثل پت

 

ور میخواد میکنی، هرج بارانا: ایشاال بمیرییییی... خستم کردی دیگه هرکار دلت

 دلت میخواد با آدما رفتار میکنی!

 

 اردالن با خشم گفت: اون دهنتو ببند که برات گرون تموم میشه...

 از این بعد حتی از اتاقتم نمیتونی بیای بیرون. 

 

بارانا: چیییی؟ به طور عادیشم توی این خونه زندونیم دیگه این از کجا در 

 اومد؟!

 

 زنی بدتر از این میشه...اردالن: زیاد حرف ب

 بعد راشو کشید رفت بیرون و در و از پشت قفل کرد!

 

 اردالن*

با عصبانیت به طرف اتاقی که مهرداد توش بود رفتم و دیدم سعید اومده و داره 

 معالجش میکنه.

 

 رو به سعید گفتم: مواظب باش من این حیوون و زنده میخواما
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 طوریش نمیشه.سعید: تیر به پاش خورده برای همون 

 

 باشه ای گفتم و از اتاق رفتم بیرون تا سعید کارش و انجام بده.

جلوی چشمام کمی تار شد.سردردهام بازم داشت شروع میشد...باید قبل از اینکه 

 زیادتر بشه و امونمو ببره، زودتر قرصمو میخوردم.

 سردرد شده بزرگترین دردسر زندگیم...

 

 م و برام بیار.رو به خدمتکار گفتم: برو قرصا

 

 بعد نشستم روی مبل تا کمی خون به مغزم برسه...

 

 وضعیت خوبی نیس این بالتکلیفی 

 نمیدونی حرف قلبتو گوش بدی یا صدای فریادی که از مغزت میاد...

 سردرگمی...

قلبت میگه دوستش دارم، مغزت از اونور داد میزنه که تو غلط میکنی اون 

 نمیخوادت

 اینه که من میخوامش... قلبت جواب میده مهم

 باز مغزت داد میزنه داری خودتو بدبخت میکنی هااااا

 قلبت میگه عیبی نداره فدای سرش...

شاهده این کشمکش بین قلب و مغز بودن حالت جنون به آدم میده دلت میخواد 

داد بزنی که بسه دوتاتون خفه شین ولی زورت حتی به این صداهای درونیتم 

 نمیرسه...!
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شدن تو این برحه زمانی اصال خوب نیست باید یه جوری از فکرش بیام عاشق 

بیرون...همه این اتفاقای مزخرف تقصیر اونه ولی دلم نمیاد باهاش کاری کنم و 

 با یه تیر خالصش کنم...!

 خدمتکار قرصام رو آورد و همش رو بدون آب انداختم باال. 

ن نمایشای مسخره زندگیم هروز قبال سردرد داشتم چون ارثی بود ولی االن با ای

 شدید تر و شدید تر میشه...

 

بعد نیم ساعت چشمام داشت گرم میشد و میدونستم قرصا دارن کار خودشون و 

 میکنن که سعید اومد پایین و به طرفم اومد.

 

 سعید: معتاده؟

 

 اردالن: آره. یعنی نه گفتم بهش تزریق کنن.

 

 من بجای اون ازت میترسم! سعید: اوه معلوم نیست چکار کرده واال

بدنش خیلی ضعیف شده وگرنه آدم بخاطر یه تیری که به پاش زدن از هوش 

 نمیره...!

 

 خنده ای کردم و گفتم: کی به هوش میاد؟

 

 سعید: فعال که بهش آرام بخش تزریق کردم فردا به هوش میاد. 

 کنم.فقط به هوش که اومد بهم دوباره زنگ بزن باید بیام دوباره چکابش 

 

 اردالن: باشه.
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 بعد به طرف در همراهیش کردم و رفت.

 

بعد رو با نگهبان گفتم که جلوی در اتاق مهرداد چندتا محافظ بزارن ، امنیت 

 حیاطم بیشتر کنن .

باید بفهمم بقیه همکاراش کین تا اونارم به روزگار این دربیارم و سرشون و از 

 اون پرونده مزخرف بیرون بیارن.

 اقم رفتم تا کمی بخوابم.بعد به ات

 طولی نکشید که بخاطر قرصا کم کم خوابم برد.

 

 مهرداد* 

صبح با کالفگی چشمام و باز کردم و تا خواستم بلند بشم سرمی که به دستم 

 وصل بود مانعم شد.

با مرور اتفاقات دیشب به خودم اومدم و بعد تیری که بهم خورده بود از هوش 

 رفتم.

ولی خب بار اولم نبود که تیر میخوردم دیگه عادت داشتم پام درد بدی میکرد 

 ولی چون بهم اون کوفتی رو تزریق کردن بدنم ضعف میره...

نباید میزاشتم این چیزای الکی منو از پا در بیاره و مانعم بشه. باید از موقعیتی 

 که برام پیش اومده بود استفاده میکردم و سریع فرار میکردم...

 نکه کاری بکنم بارانا رو ببینم ولی نمیشد فعال.میخواستم قبل ای

 

 توی فکر فرار بودم که در با شدت باز شد.

 اردالن با چهره سردی وارد شد.

 

دستشو به حالت تهدید گرفت جلوم و گفت: اگه بخوای دوباره دورم بزنی 

 بدبختت میکنم، فهمیدیـی؟
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 ون بر میاد...توی دلم بهش پوزخندی زدم ولی میدونستم هرکار بگی از ا

تو وضیعتی نبودم که بخوام باهاش دهن به دهن بشم برای همون سعی کردم 

 سکوت کنم و هیچی نگم.

 

 اردالن رو به محافظ جلوی در گفت: برو زنگ بزن سعید بیاد بهوش اومده

 

 بعد نگاه وحشتناکی بهم انداخت و رفت بیرون و در اتاق رو با شدت بست.

ار کنم ولی اگه االن این کارو نکنم دیگه هیچوقت نمیدونم چجوری میخوام فر

 نمیتونم و جونم و توی اون زندان لعنتی میدم...

 دیگه به درد پام یا ضعف بدنم فکر نمیکردم فقط و فقط میخواستم فرار کنم.

 کاش میشد بارانا رو هم فراری بدم ولی نمی تونستم!

 

کیف و دم و دستگاهش  بعد نیم ساعت سعیدشون، ظاهرا همون دکترشون اومد و

 و گذاشت روی زمین و چکابم کرد.

 سرم توی دستم رو کشید بعد نگاهی به بخیه پاهام کرد.

یک بسته قرص هم کنارم گذاشت و گفت که باید کی بخورم و منم بی توجه  

 بهش فقط سرم و تکون میدادم.

 

 بعد از جام بلند شدم و رو بهش گفتم: تا کی نمیتونم راه برم؟

 

: میتونی راه بری ولی سعی کن به پای چپت خیلی تکیه نکنی و کمی تا سعید

 موقعی که بخیه پاتو بکشم لنگان لنگان راه میری.
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باشه ای گفتم و همینجور که نشسته بودم روی تخت عقب گرد کرد که بره و 

سریع تو یه ثانیه از جام پریدم و دستم رو روی دهنش گذاشتم و تو یه حرکت 

دم و با پهنای وسط انگشت شصت و سبابم زیر سیب گلوش زدم و غافلگیرش کر

 دراز کش روی زمین افتاد! 

فقط بیهوش شده بود و از موقعیت استفاده کردم و به طرف تراس بزرگ اتاق 

 رفتم.

 

 حواسم به دوربین ها هم بود اما خودمو به خدا سپردم...

یکردم. ارتفاع تراس تا باید تا قبل از اینکه از دوربینها متوجهم بشن فرار م

 زمین حداقل ده متر بود...

از گوشه ی نرده های تراس آویزون شدم و پاهامو دور ستون حلقه کردم. وقتی 

از جای پاهام مطمئن شدم دستمو از نرده ها آزاد کردم و یواش سر خوردم 

 پایین.

ا هپام درد بدی کرد ولی باید تحمل میکردم هرچند به خوبی برای این موقعیت 

آموزش دیدم و میدونم چطوری باید باهاش مقابله کنم برای همون به دردم 

 توجهی نکردم و ادامه دادم.

داشتم بدو بدو به طرف دیوار های باغ میرفتم که با یکی از نگهبان ها چشم تو 

 چشم شدم! 

تا اومد تفنگشو برداره و گزارش بده سریع آرنجم رو بلند کردم و ضربه ای به 

 م و چاقو کنار جیبش رو برداشتم و فرو کردم تو شکمش...صورتش زد

 

همونجا صدای پارس چندتا سگ وحشی بلند شد و ظاهرا دوبین ها هم متوجه 

 شدن...

همه به تکاپو افتاده بودن و باز داشت ضعف بدنم شروع میشد و دست و پام 

 میلرزید و آبریزش بینیم شروع شد...
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عت از البه الی درختها میدویدم، هیچ کاری با وجود همه این حالت هام به سر

 نمیتونستم انجام بدم جز دویدن.

 نگهبانها از دور میدویدند و سگها رو با قالده همراهی میکردند...

ی بدون توجه به اونا با یه جهش با تمام قدرت پای راستمو به دیوار کوبیدمو لبه

ی اال کشیدم و دوباره پادیوارو گرفتم.به کمک دستام حفاظ رو گرفتم و خودمو ب

راستمو روی میله ی وسط حفاظها گذاشتم. پای چپم رو با احتیاط جوری که 

 .رد کردم صدمه نبینه باال بردم و بدنمو با احتیاط از میون دوتا نیزه ی حفاظ

 سریع به پایین پریدم و لنگان لنگان از کوچه های روبه روم میگذشتم.

 سوار شدم و آدرس خونه رو دادم بهش.اولین تاکسی که سر راه دیدم و 

 

 راننده تاکسی که متوجه حال بدم شد گفت: آقا حالتون خوبه؟

 

 مهرداد: خوبم چیزی نیست فقط اگه میشه سریع تر برین

 

 راننده سرعتش رو بیشتر کرد و به راهش ادامه داد.

 

 بارانا*

 د که اومده بودیمو به در و دیوار نگاه میکردم.دو روز بوتوی اتاقم نشسته بودم 

یه خونه دیگه و اینجا زندونی بودم و خدمتکار فقط واسم غذا میاورد ولی 

هیچکدومو نمی خوردم.تنها نکته ی مثبتی که این دو روز داشت فرار کردن 

 مهرداد بود...اردالن چه داد هایی که نمیزد...! 

دزدیده بود زیاد این روز ها خیلی از اردالن متنفر شده بودم.قبال با این که منو 

ازش متنفر نبودم و فقط یه کینه بود ولی االن همه ی کینه ها با هم یه تنفر زیاد 

ساختن.حتی دیگه دلم به اینکه رایان یا مهرداد نجاتم میدن هم خوش 

نیست...ناامید ناامیدم.توی این دو روز که غذا نخوردم خیلی بی حال شدم و بدنم 

ب باشه،حتی عاشق شدنم...االن که فکر میکنم ضعف داره.کاش همه اینا یه خوا
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میبینم کاش اون موقع هایی که خونه علیرضا بودم فرار میکردم و میرفتم پیش 

پلیس...واقعا چرا نرفتم؟همینطور مشغول فکر کردن بودم که در باز شد اما 

 نگاهی نکردم کیه که صداش اومد.

 

 اردالن:چرا غذاتو نخوردی؟

 

 الشو بی جواب گذاشتم و با ناخن هام بازی کردم...از تعجب خشکم زد و سو

 

اردالن که فهمید قصد جواب دادن ندارم دوباره گفت:این بار رو هیچی نمیگم 

 ولی دفعه بعد غذاتو باید کامل بخوری وگرنه خودم میام میریزم تو حلقت

 

بعد هم ظرف غذا رو برداشت و در رو محکم بست و رفت.باز هم سکوت...باز 

ایی و باز هم این اتاق.از روی تخت بلند شدم و به طرف بالکن هم تنه

رفتم.درشو باز کردم و رفتم داخل،باز هم خدا رو شکر اتاق یه بالکن داره و 

میتونم هوا بخورم وگرنه میمردم.داشتم توی حیاط رو نگاه میکردم که ساتیار 

دست  رو دیدم توی حیاط ایستاده،چند دقیقه بعد اردالن هم اومد و بهم

دادن.صداهاشون شنیده میشد.ساتیار رو به اردالن گفت:داداش اون معامله رو 

 ٢روز دیگه،فقط باید فردا بری که قرارداد رو ببندی و  ٢تنظیم کردم برای 

 روز دیگم تحویل بار

 

 اردالن:معامله کجاست؟

 

 ساتیار:کارخونه قدیمی مبل سازی

 

 اردالن:باشه،بیا بریم داخل
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د برم گفتم بیام اینو بهت رو در رو بگم پشت تلفن خطرناکه،این ساتیار:نه بای

 روزا باید احتیاط کنیم مهرداد فرار کرده خطریه

 

 اردالن:آره 

 

 ساتیار:من دیگه برم داداش،خداحافظ 

 

 اردالن:خداحافظ

 

از بالکن اومدم بیرون و دوباره نشستم روی تخت...باز چه معامله ای 

 معامله کردن؟دارن...خسته نشدن اینقدر 

 

 مهرداد*

از دیروز تا حاال یه راست دارم کار میکنم...باید هر چه سریع تر اردالن پارسا 

و چند باند دیگرو بگیریم.پریروز که با اون حال رسیدم خونه مامانم نزدیک بود 

غش کنه و همش میگفت از کارت استعفا بده.خدارو شکر به دلیل بدن مقاومم 

صفحه لپ تاپم نگاه کردم...نقشه ای از جایی که به خیلی زود خوب شدم.به 

احتمال زیاد معامله بعدی اردالن اونجاست.چندتا آتو از اردالن پیدا کرده بودم 

که با مدارکی که گفتم بهداد بیاره میتونیم دستگیرش کنیم...باید تمام تالشمونو به 

دستی به  خرج بدیم تا این باند و زیر مجموعه هاش متالشی بشن.با خستگی

گردنم کشیدم و به صندلی تکیه دادم و چشمامو بستم تا برای چند لحظه ام که 

 شده به هیچی فکر نکنم...
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با صدای در چشمامو باز کردم...بهداد بود.بهم نزدیک تر شد و روی میز 

نشست و یه پوشه رو پرت کرد تو بغلم و گفت:حال کن چه زود مدارکو برات 

 چیکار میکردی تو؟آوردم،اگه منو نداشتی 

 

 مهرداد:از روی میز پاشو

 

بهداد بلند شد و رو صندلی نشست و گفت:چه خبر از باند بابِا رایان؟ یه وقت 

 اونو گرفتیم رایان رو نگیرن!

 

 خنده ای کردم و گفتم:نه اتفاقی برای اون نمیفته

 

 ادهبهداد:حاجی اون دوست دختر قبلیم که اونروز تو کافه دیدیم،امروز پیام د

 احوال آقا پلیسه؟

 

 مهرداد:به دوست دخترات میگی پلیسی؟

 

بهداد:نه بابا به یکیشون گفتم بعد همشونو باهم قاطی کردم اشتباهی به این گفتم 

 یادت که نرفته من پلیسم ولی خب باور نکرد اینم میخواست مسخره کنه

 

بیا  تم،توامسری تکون دادم که بهداد دوباره گفت:من دیگه برم خونمون خیلی خس

 برسونمت

 

 مهرداد:باشه
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 بعد هم کتمو برداشتم و باهم از اداره رفتیم بیرون.

 

سوار ماشین بهداد شدیم که بعد از استارت راه افتاد.توی کل مسیر بهداد همش 

حرف میزد و من از خستگی چشمامو بسته بودم.بهداد جلوی خونمون نگه 

 خم کردم. داشت.از ماشین پیاده شدم و سرمو از پنجره

 

 مهرداد:مرسی داداش

 

 بهداد:قربونت،خداحافظ 

 

 مهرداد:خداحافظ

 

به طرف در رفتم و نگهبان جلوی در، در و برام باز کرد که بهداد هم گاز 

 گرفت و رفت.

 

 اردالن*

صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم...گوشیمو برداشتم و نگاه کردم 

 ببینم کیه،ساتیار بود.

 م و گفتم:چیشده ساتیار؟جواب داد

 

 ساتیار:فرخی زنگ زده بود معامله رو انداخت فردا شب

 

 اردالن:چرا؟
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 ساتیار:مثل اینکه یه کاری براش پیش اومده باید زودتر بره ترکیه 

 

 اردالن:باشه

 

 بعد هم گوشی رو قطع کردم و از روی تخت بلند شدم.

 

.حوله رو دورم پیچیدم و دقیقه ای گرفتم ٢٣به طرف حموم و رفتم و یه دوش 

جلوی آیینه ایستادم و به ریشام نگاه کردم...خیلی بلند شده بود.ریشامو مرتب 

کردم و از حموم اومدم بیرون و به طرف کمد رفتم.یه شلوار جین تیره با 

تیشرت مشکی ساده پوشیدم و بعد از زدن عطر با همون موهای نم دارم از اتاق 

تم و پشت میزناهارخوری نشستم و مشغول رفتم بیرون.به طرف سالن رف

صبحونه خوردن شدم.بعد اینکه بلند شدم چشمم به خدمتکار افتاد که با یه سینی 

 صبحونه به طرف اتاق بارانا میره.رو بهش گفتم:سینی رو بده به من،من میبرم 

 

کمی با تعجب نگاهم کرد که چشم غره ای بهش رفتم و سینی رو داد دستم.به 

بارانا رفتم و در رو باز کردم.هنوز خواب بود...میخواستم بیدارش سمت اتاق 

کنم ولی دلم نیومد.سینی رو گذاشتم روی میز و توی اتاقش به دنبال یه کاغذ 

 خودکار گشتم.

 

از توی کشو دفتری رو برداشتم.اومدم یه کاغذ هم بردارم که چشمم به یه صفحه 

 افتاد که اسم رایان توش نوشته شده بود!

اه کردم...از احساساتش نسبت به رایان گفته بود،صفحه بعد...امروز با رایان نگ

رفتیم بازار،صفحه بعد...توی بازار اردالن رو دیدیم،صفحه بعد...رایان با همه 

خیلی مهربونه،صفحه بعد...یه حسایی به رایان دارم،صفحه بعد...مطمئنم عاشق 

بوسید،صفحه بعد...صفحه رایان شدم،صفحه بعد...توی مهمونی رایان منو 

بعد...دستمو مشت کردم و با عصبانیت دفترو پرت کردم و سینی صبحونه رو 

 هم محکم پرت کردم روی زمین که بارانا بیدار شد.
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 بارانا:چته؟اول صبحی زده به سرت؟

 

 اردالن:بگو عاشق رایان نیستی

 

 رسیبارانا:هوووف قبال هم بهت گفته بودم که عاشقشم چرا دوباره میپ

 

 اردالن:لعنتی تو نباید عاشق اون باشی

 

بارانا از روی تخت بلند شد و گفت:چرا؟نکنه دوست داری عاشق توعه ظالم 

 بشم؟

 

 داد زدم:دهنت رو ببند

 

 بعد هم از اتاقش رفتم بیرون و به طرف اتاقم رفتم و در رو محکم کوبیدم.

 

 بارانا*

 به جهنم بزار ناراحت بشه پسره فوضول! 

که بدت میاد انقدر فوضولی نکن تو وسایل من... بخدا از دستش آسایش خب تو 

 ندارما...

 بدنم ضعف میره ولی انقدر لجباز بودم که بتونم یک ماه بدون غذا زنده بمونم.

 هیچوقت تو لجبازی کم نمیوردم اینم روش...

توی این یک هفته که زندانی بودم کارم شده خواب خواب خواب... البته گاهی 

 لم و کاغذ و برمیدارم براش مینویسم...ق



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 341 

 

تو اتاق دوربین بود برای همون ممکنه که االن داره نگاهم میکنه و سمت کاغذ 

 نرفتم تا بیشتر از این کفریش نکنم.

 به سمت بالکن رفتم و کش و قوصی به بدنم دادم.

ر پهوا بهاری بود و بوی شکوفه ها همه جا پیچیده بود ولی بیشتر از همه اینجا 

 از نفسای تِو، نمیدونم چطور میگن تهران آلودست...!

من که این روزا فقط با نفسای تو زندم وگرنه تا االن باید از شدت گرسنگی 

 میمیردم!

 دروغ چرا ولی جدی این دلتنگی داره بهم فشار میاره...

 

 نمیدونم چرا ولی بعضی اوقات با وجود همچی دلم برای اردالن میسوزه...!

چکار کردم که دوستم داره ولی با این حال بعضی اوقات به خودم لعنت  نمیدونم

میفرستم و میگم که کاش اصال به اون مهمونی مزخرف نمیرفتم تا االن درگیر 

این بازی ها و این عذاب وجدان لعنتی نمیشدم، حتی کاش عاشق نمیشدم و مثل 

 ...دیوونه ها هنوزم آرین و فقط بخاطر قیافه نحسش دوست داشتم

حس عجیبیه وقتی یک آدم مغرور بهت ابراز احساسات میکنه و تو نمیدونی باید 

 چکار کنی...! 

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم بعد به داخل رفتم و در بالکن رو 

 بستم.

بعد چند دقیقه قفل در باز شد و گارد گرفتم و فکر کردم دوباره اردالِن که دیدم 

 باره اومده!ر از غذا های متنوع دوخدمتکار با یک ظرف پ

 

 رو به خدمتکار گفتم: نمیخوام چند بار میارین 

 

 خدمتکار: آقا گفتن حتما بخورین 
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خواستم چیزی بگم ولی خب این بدبخت چه گناهی کرده برای همون سری 

 تکون دادم و رفت.

 میل غذا خوردن نداشتم ولی تشنم بود برای همون فقط لیوان پر از شربت و

 برداشتم و یجا همشو سر کشیدم. 

سینی رو زدم کنار و بعد روی تخت ولو شدم و مثل دیوونه ها به سقف زل زدم 

 بلکه فرجی شه...

 

 

 اردالن*

به هم ریخته بودم از این رفتارهای عذاب آور، از بی عالقگی بارانا نسبت به 

 خودم...

اشته باشه؟! چرا تو چرا باید کسی رو دوست داشته باشم که بهم تعلق خاطر ند

 این دام افتادم؟..

من زیادی حساس نیستم ولی دوست ندارم چیزی که به من تعلق داره رو با 

 دیگران تقسیم کنم...

 دیگه نمیدونم چمه

 فقط میدونم این من، منه سابق نیست...!

کالفه دستی توی موهای خرماییم کشیدم و به خدمتکار گفتم که دوباره براش غذا 

 دونستم گشنشه ولی لجباز بود دیگه چکارش کنم...ببره. می

وباره گرفتم رو تخت شب باز جلسه داشتم برای همون بدون اینکه نهار بخورم د

 دراز کشیدم تا کمتر به مشکالت مزخرف زندگیم فکر کنم.

 انقدر مغزم خسته بود که طولی نکشید فارغ از همچی خوابم برد.

 

 !با صدای یه احمقی از خداب پریدم

 ساتیار باز شوخیش گرفته بود ولی این کی اومد؟
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ساتیار: اووو باشه بابا الزم نیست چشماتو اونجوری کنی ولی دیرمون میشه ها 

 ساعت هشته...

 

 جدیدا مثل خرس شدم از بس میخوابم 

 خسته هم نیستما فقط روحم خستس...

 

 دت بری؟ من حوصله ندارم.اردالن: میشه خو

 

 اردالن نباشه معامله نمیکنم!ساتیار: میگه اگه 

 

 چند لحظه متعجب نگاهش کردم و گفتم: نکنه داره دستمون میندازه؟!

 

 ساتیار: نه بابا 

 

اردالن: این فرخی هم نمیشه روش حساب باز کرد هرطرف باد بوزه به همون 

 سمت میچرخه..!

 

ساتیار نوچی کرد و گفت: خودت که بهتر میشناسیش عین سگ از همه چیز 

رسه فکر میکنه اگه تو باشی امنیتش بیشتره. موندم چجوری تا حاال دووم میت

 آورده و از دور خارجش نکردن!

 

 پوزخندی زدم دیگه هیچی نگفتم.
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از جام بلند شدم و به طرف دستشویی رفتم و بعد به طرف رگال لباسام رفتم و 

 پوشیدم. پیراهن مردونه مشکی با شلوار لی

 

 بره ترکیه، سه شنبه خودش میاد دیگه؟ اردالن: شب که میخواد

 

 ساتیار: آره گفتم اگه خودش نیاد اجازه بارگیری نمیدم.

 

 اردالن: آهان خوبه

 

 تفنگمو پشتم جا دادم و رو به ساتیار گفتم: بریم داداش؟

 

 ساتیار: بریم

 

 با ساتیار به طرف پارکینگ رفتیم.

 رو صدا زدم.قبل از اینکه سوار ماشین بشم سهیل  رئیس نگهبانا 

 

 کنار ماشین ایستاد: بله قربان 

 

 اردالن: شیش دنگ حواستون به خونه جمع باشه نمیخوام پرنده پر بزنه فهمیدی؟

 

 سهیل: چشم قربان
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االن که مهرداد از چنگم در رفته بود ممکنه هر لحظه اتفاقی بیفته برای همون 

 نباید میزاشتم بارانا هم بتونه قسر در بره....

 

 ی گاز گذاشتم و از در رفتم بیرون.پا رو

ساتیار با آهنگی که پخش میشد سرشو تکون میداد و با انگشتاش ضرب گرفته 

 بود.

 خندم گرفت و چیزی نگفتم.

 بعد یک ساعت به مکان جلسه که یکی از انبار های حومه شهر بود رسیدیم.

را از شونه خاکی جاده پایین رفتم رو به ساتیار کردم و گفتم: خب ظاه

 منتظرمونن

 

 فرخی با چندتا از محافظاش دم در انبار ایستاده بود.

 ماشین و کنار انبار پارک کردم و از ماشین پیاده شدیم.

 

 فرخی: به به اردالن خان مشتاق دیدار

 

 فقط به سالم اکتفا کردم و نخواستم زیادی بهش رو بدم.

ما تأمین میکردیم و فرخی یکی از خورده پاهای باند مواد بود که اسلحه هاشو 

حاال میخواست پنج قبضه از اسلحه جدیدی که برامون اومده رو جدا از بقیه 

 بهش بفروشیم.

ولی چون قبال با علیرضا کار میکرد هیچوقت نتونستم زیادی بهش اطمینان 

 کنم...

 

 با ساتیار به همراه فرخی به داخل رفتیم و سر میز بزرگ وسط سالن نشستیم.
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فرخی کرد و گفت: پنج قبضه اسلحه چیز کمی نیست، برای خودت  ساتیار رو به

 میخوای یا مثل همیشه میخوای صادر کنی؟

 

 فرخی: نه ساتیار جان میخوام به همراه کمی مواد به ترکیه صادر کنم

 

من که تا اون موقع چیزی نگفته بودم حرفش و قطع کردم و گفتم: پنج قبضه 

 شه یک قبضه میگرفتی چیشد یکدفعه؟اسلحه یه جای کارش میلنگه تو همی

 

 فرخی: طرف مقابل این دفعه بیشتر تقاضا کرده

 

حس بدی به جونم افتاده بود میدونستم فرخی که نمیتونه کاری کنه و مثل سگ 

 ازم میترسه ولی ممکنه علیرضا و شاید مهرداد بخوان کاری کنن...

یک جایه کارش  هشت ساله توی این کارم و رو دستم نیست ولی این معامله

میلنگه..! نگاه های منتظر فرخی و ساتیار رو روم حس کردم و میخواستن که 

سریع امضا کنم. با این حال دل و زدم به دریا و امضا کردم تا سه شنبه 

 بارگیری کنن.

 

 فرخی به محافظش اشاره کرد تا پوالرو بیارن.

  

 ع میاری.اردالن: سه شنبه خودت هم باید بیای. پول هم همون موق

 

 فرخی: باشه 
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 دیگه چیزی نگفتم و به همراه ساتیار از انبار خارج شدیم.

 

 مهرداد*

توی اتاق مخصوص خودم در اداره نشسته بودم و مشغول بررسی پرونده ها 

بودم که کسی به در اتاق در زد.بعد اینکه اجازه ورود دادم در باز شد و بهداد 

 اومد داخل...چه با ادب شده!

 

 با خوشحالی گفت:یه خبر خوب بهداد

 

 مهرداد:چی؟

 

بهداد:یکی از نفوذی هامون توی باند مواد که رئیسش فرخی هستش گفت که 

 قراره یه معامله اسلحه بکنه و طرف معامله اردالن پارساست

 

 نور امیدی درونم ایجاد شد.لبخندی زدم و گفتم:معامله کی انجام میشه؟

 

 بهداد:امشب

 

واسم بفرست،به نیروی های امداد ویژه و نوپو هم خبر بده  مهرداد:لوکیشنش رو

 محل رو محاصره کنن

 

 بهداد:باشه

 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 347 

 

بعد هم احترام نظامی گذاشت و رفت.خیلی خوشحال بودم...امیدوارم امشب 

 سالمون به پایان برسه... ۱پرونده 

 

 بارانا*

م، ون برباالخره روز معامله کوفتی رسید.اردالن بهم گفته بود منم باید باهاش

البته میدونم اینا همش بهونس تا بیشتر بهم نزدیک بشه ولی منم دیگه از حبس تو 

 اتاق خسته شده بودم برای همون خدا خواسته قبول کردم...

باید حاضر باشم تا بریم.به طرف  ٢٢به ساعت نگاه کردم، ده شب بود.ساعت 

ردم و لباسام رو حموم رفتم تا یه دوش بگیرم و سرحال بشم.در حموم رو باز ک

دراوردم.آب رو سردو گرم تنظیم کردم و زیر دوش ایستادم.بعد نیم ساعت از 

حموم اومدم بیرون.به طرف کمدم رفتم و یه شلوار جین مشکی با تیشرت 

مشکی برداشتم و پوشیدم.موهامو با سشوار خشک کردم و باال سرم دم اسبی 

میشد روی صورتم  بستم.آرایش کمی هم که شامل ریمل و رژلب کمرنگ

 نشوندم.از روی تخت مانتو گلبهی کتی و شال سفیدی رو برداشتم و پوشیدم.

 بود که اردالن در اتاقمو باز کرد و گفت وقت رفتنه. ٢٢ساعت دقیقا 

بدون هیچ حرفی دنبالش رفتم و از خونه زدیم بیرون و سوار بی ام دبلیو مشکی 

 اردالن شدیم...

اهمون هی میخواستم بپرسم شاید جا گذاشتنش ولی جالبه که ساتیار نبود همر

 خب باز میترسیدم برداشت بدی بکنه برای همون هیچی نگفتم.

 

بعد یه ساعت رسیدیم سر قرار.از ماشین پیاده شدم و به دور و اطرافم نگاهی 

کردم.یه کارخونه قدیمی و مخوف بود...یاد این فیلم ترسناکا افتادم.با صدای 

 کردم.اردالن بهش نگاه 

 

 اردالن:اگه دوست داری بریم داخل؟
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شونه ای باال انداختم و همراه هم به داخل رفتیم.ترجیح میدادم دیگه هرچی گفت 

 چیزی نگم و سکوت کنم...

راهروی باریک و تاریک بود که داشتیم مستقیم میرفتیم.انتها راهرو یه در آهنی 

.چند تا آدم دیگه که بود که نگهبان در رو برامون باز کرد و رفتیم داخل

نمیشناختمشون داخل بودن...فکر کنم طرف مقابل معامله بودن.بهشون نزدیک 

 تر شدیم که یه مرده تا اومد حرف بزنه اردالن گفت:اول پول

 

مرده سری تکون داد و به یکی از زیر دستاش اشاره کرد چیزی بیارن که چند 

نو باز کرد که توش کلی تا کیف رو آوردن و مقابلمون گذاشتن.اردالن درشو

 دالر بود.اردالن رو به یکی از نگهبانا گفت:جعبه هارو بیارین

 

تا اردالن این حرف رو زد صدای آژیر پلیس اومد و مانع آوردن جعبه ها شد و 

 سکوتی که شامل ترس بود توی فضا حکم فرما شد.

 

 اردالن که توی شک بود به خودش اومد و گفت:جمع کنین بریم

 

اومد و دستمو گرفت و همراه خودش کشید.نمی دونستم چیکار کنم...نباید  بعد هم

میزاشتم فرار کنیم به همین خاطر الکی خودمو انداختم که اردالن با نگرانی خم 

 شد و گفت:چی شد؟

 

به جای اینکه من جواب بدم صدای پلیس اومد که از پشت بلندگو میگفت:همه جا 

 ه زودتر تسلیم بشینتحت کنترل ماست،محاصره شدید،هرچ

 

اردالن دستمو گرفت و بلندم کرد.داشتیم میدویدیم که صدای تیراندازی اومد.با 

اردالن یه گوشه نشستیم تا تیر بهمون نخوره.اردالن اسلحشو برداشت و تیر 
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اندازی کرد...از یه گوشه نگاه کردم،همه ی پلیسا ریخته بودن داخل.اردالن یه 

 م تیراندازی کناسلحه داد دستم و گفت:توا

 

توجهی نکردم و اسلحه رو محض احتیاط نگه داشتم.دوست نداشتم تیراندازی 

 کنم...من که مثه اینا قاتل نیستم.

 

چند دقیقه ای اردالن در حال تیراندازی بود که دوباره دستمو کشید و بلندم کرد 

 و گفت:بدو بیا بریم

 

 کر کنم موفق شدیم فراربه طرف یه راهروی تاریک رفتیم که هیچکس نبود و ف

کنیم ولی با صدای ایستی که از پشت سرمون اومد فکرم اشتباه بود.برگشتیم و 

به پلیسی که اسلحه رو مقابلمون گرفته بود نگاه کردیم...چرا دروغ بگم ولی با 

اینکه کاری انجام نداده بودم میترسیدم.اردالن با یه حرکت سریع پاشو برد باال و 

که تفنگش افتاد و باهم درگیر شدن.اردالن با صدای بلند بهم به دست پلیس زد 

 گفتم:بارانا بزنش

 

 فهمیدم منظورش چی بود...انتظار داشت با اسلحه بزنمش.

 

 بارانا:امکان نداره

 

همینطور باهم میجنگیدن که یه صدای آشنا مانع ادامه درگیریشون شد و من 

با دیدنش شک بدی بهم وارد  مات و مبهوت از اون صدایی که شنیدم برگشتم که

 شد.این چطور ممکنه؟
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قفل هم شده بودیم...هردو به هم نگاه میکردیم.حتی اردالن هم شکه شده 

بود.دوباره صداش اومد که گفت:اردالن پارسا بهتره تسلیم شی،راه فراری 

 نداری

 

اشکی از گوشه چشمم چکید...این وسط این چی بود دیگه.اسلحه از دستم 

ایان به اردالن نزدیک شد و به دستاش دستبند زد و رو به اون پلیسه افتاد...ر

 گفت:ببرش

 

 اردالن با صدای بلندی خندید و گفت:پس تو همکارش بودی؟ آقای رایان رحیمی

 

 بعد لحنشو خبیث کرد و گفت:مطمئن باش تقاصشو پس میدی،منتظر باش

 

هم تموم شد...ولی این  بعد هم اون پلیسه بردتش...تموم شد،داستان اردالن پارسا

 وسط حس های عجیبی داشتم...ترس،تعجب.

باورم نمیشد کسی که روبه روم با یونیفرم پلیسه رایان باشه...اصال باور کردنی 

 نبود.االن دیگه توی راهرو فقط منو اون بودیم.

 

 انقدر بهم شک وارد شده بود که مغزم دیگه از کار افتاده بود! 

باشه؟! باباش یکی از بزرگ ترین قاچاقچی های  چطور ممکنه رایان پلیس

 کشوره بعد خودش پلیس؟...

 یعنی این همه مدت بازیمون داده؟

 یعنی من عاشق یه پلیس شدم و خبر نداشتم؟!!

شریک مهرداد رایان بود! مطمعنم اردالن هم انقدر از این موضوع شکه شده 

 که سریع تسلیم شد... 
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ه این بزرگی رو در یک دقیقه گرفتن و اونم چطور ممکنه آخه اردالن پارسا ب

 سریع تسلیم شد...!

 این همه معامله کرده بعد یکدفعه چیشد؟! 

واقعا گیج شده بودم ولی از حق نگذریم تو این لباس چه جیگری شده ها !! واقعا 

 لباسش برازندش بود...

اره بهتی دیعنی تا به حال رایان و انقدر جدی ندیده بودم و خیلی ازش ترسیدم...ا

پس اون مهربونیش فقط برای منه خبر نداشتم! اووف اصال بارانا قربونت بشه. 

بهش اعتماد داشتم و میدونستم که باالخره نجاتم میده. باید همون اولش وقتی 

 انقدر مطمعن حرف میزد میفهمیدم ولی دیگه مهم نیست...

 

ناک روی پیشونیش رایان با قدم های استوار و با جدیت کامل و اون اخم وحشت

 اومد سمتم و خواست به دستم دستبند بزنه! 

 با این حرکتش قطره اشکی مهمون چشمام شد و روی گونم ریخت...

درسته من ناخواسته همه این کار هارو کردم و دراصل کاری نکردم فقط یک 

بار به جای اردالن تو معامله شرکت کردم ولی بهش حق میدم و بدون هیچ 

 و آوردم جلو تا دستبند بزنه.سماجتی دستم 

داستان چند ماه اردالن پارسا تموم شد ولی داستان چندین ساله یا شایدم اعدام 

 منتظرمه...!

بی وقفه اشک میریختم و از سرنوشتم نالون بودم و رایان تا خواست دستبند رو 

 به دستم ببنده تو یک حرکت دستم رو کشیدم و بهش برخورد کردم! 

 

ه ای کرد و گفت: دیوونه مگه من میزارم تو پشت میله های رایان تک خند

 زندون بمونی؟!

بعد با دستش اشک های روی صورتم رو پاک کرد و ادامه داد: ولی یه شرط 

 داره...
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 سریع از حالت گیجی در اومدم و خوشحال گفتم: هرچی بگی قبوله

 

 رایان: نشنیده قبول کردی؟!

 

 عدام که بهتره...بارانا: هرچی باشه از زندان و ا

 

رایان آروم سرش رو به گوشم طوری که نفس های گرمش به الله گوشم 

 میخورد نزدیک کرد و گفت: باید زنم بشی!

 

از خوشحالی چشمام برق زد، تعداد ضربان قلبم به شمارش افتاده بود، خالصه 

 هرچی بگم کم گفتم فقط خداروشکر غش نکردم از خوشحالی...

 

 بردم کنار گوشش و آروم در گوشش گفتم: قبوله آقا پلیسه! بعد کمی مکث سرم 

 

 رایان لبخند دندون نمایی مهمون لباش شد و پیشونیم رو بوسید.

 باورم نمیشد که آخر این پرونده بتونه سرنوشتم رو رقم بزنه...

 انقدر خوشحال بودم که هیچ چیز نمیتونست مانعم بشه...

 ه یک کالم بگم:من "فقط" تورو دوست دارم؛ در حدی ک

 «نبودی نگرانت شدم»

 عاشقت نیستم که الکی شلوغش کنم یا سرت داد بزنم:

 کجا بودی؟»

 با که بودی؟

 «پس چرا خبری ندادی؟
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من "فقط" تورو دوست دارم؛ در حدی که اگه دلت گرفته بود و حرف داشتی 

 بتونم کنارت بنشینم و ساعت ها فقط گوش کنم.

دارم؛ در حدی که دوست داشتن تنها کافی نیست من "فقط و فقط" تورو دوست 

 و میتونم بگم عاشقتم.

 

 رایان دستم و گرفت و گفت: باید یک مدت بری خونه من زندگی کنی.

 

 بارانا: یعنی نمیشه برگردم پیش خانوادم؟

 

رایان: تا زمانی که حکم اعدام اردالن پارسا نرسه ممکنه جونت در خطر باشه 

 کنم برای همون باید یک مدت خونه من بمونی. و نمیتونم همچین ریسکی

 

دلم برای خانواده و آغوش گرم مادرم تنگ شده بود، حتی دلم برای پرستار و 

خدمتکار های خونمون تنگ شده بود ولی این همه مدت ازشون دور بودم اینم 

 روش...

 هیچی نگفتم و به همراه رایان از کارخونه خارج شدیم.

بود و داشتن یکی یکی محافظ های اردالن و به ماشین هنوز کلی پلیس دم در 

 منتقل میکردن ولی خود اردالن نبود و حدس زدم که سریع بردنش بازداشتگاه.

آمبوالنس هم دم در بود و داشتن افراد زخمی رو میبردن و یکدفعه به مانتوی 

گلبهی خوش رنگم نگاه کردم که دیدم پر لکه های خشک شده خوِن! از خون بدم 

 نمیومد ولی باید حتما لباسام رو عوض میکردم...

 

با دیدن پلیسا روسریم رو دادم جلو و سرم رو انداختم پایین که رایان از این 

حرکتم خندش گرفت...خب چکار کنم همیشه از پلیسا و گشت ارشاد و اینجور 

 چیز ها تنفر داشتم و اصال فکر نمیکردم که عشق خودم پلیس از آب در بیاد...!
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 حتی زمانی که فهمیدم مهرداد پلیس شده تا یک مدت باهاش قهر بودم! 

یک بار نزدیک بود که گشت ارشاد بگیرتم و از اون موقع از همشون تنفر 

 خاصی داشتم...

رایان که تا اون موقع داشت میخندید با دیدن مرد مسنی که جلومون وایستاده بود 

 حالت جدی گرفت.

 فهمیدم که سرهنگه. از روی درجه لباس مرده مسن

 کمی عقب تر وایستادم.

 

 سرهنگ رو به رایان گفت: روسفیدم کردی، خوشحالم که بهتون اعتماد کردم.

 

رایان: منم خوشحالم که تونستم خودم رو بهتون ثابت کنم و این پرونده هشت 

 ساله رو تموم کنم.

 

یک  هشت سال؟! اوها هشت سال اردالن برای خودش سلطنت میکرده بعد تو

 شب گرفتنش! چه غم انگیز...

 

سرهنگ که تا اون موقع من رو ندیده بود رو به من کرد و گفت: خوشحالم که 

 سالمین خانم راد 

 

 ای بابا چه معروف بودم نمیدونستم!!

 

 بارانا: درواقع من باید ازتون تشکر کنم که تونستین جون من رو نجات بدین 
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شک بود لبخندی از روی رضایت زد سرهنگ که تا اون موقع خیلی جدی و خ

 و گفت: انجام وظیفه بود 

 

 بعد چند نفر دیگه هم جلو اومدند و به رایان تبریک گفتند.

چند دقیقه همینطور گذشت و بعد که همه رفتن، من و رایان هم سوار بنز یا 

 همون ماشین پلیس رایان شدیم و به سمت خونه ای که رایان میگفت رفتیم.

 

 اردالن*

بان در سلول رو باز کرد و سربازی که پشتم بود دستبندم رو باز کرد و بعد نگه

 با قیض هولم داد داخل. 

 سلول انفرادی،سرد،تاریک بود که یکدفعه از این همه تنهایی وحشت کردم...

 گیج بودم و نمیفهمیدم چه خبره...

ا االن باورم نمیشد که همه چی توی یک ثانیه اتفاق افتاد و من، اردالن پارس

 مهمون میله های زندان شدم!

نمیخواستم سرنوشتی که سال ها پیش نصیب پدرم شده بود سر من بیاد. 

 نمیخواستم اون طناب دار نصیب من بشه...

 انقدر گیج بود که نمیدونستم باید چکار کنم...

یکدفعه خندم گرفت، خنده عصبی و وحشتناک...صدای خنده هام انقدر بلند و 

 بیشتر به فریاد و ناله تشبیه میشد!عصبی بود که 

 دیوارهای سلول داشتند بهم فشار می آوردند و دهن کجی میکردند.

موهامو محکم کشیدم و یکی زدم تو دهنم! صدام خفه شد ولی صدای درونم و 

 چجوری خفه میکردم؟ 

 کی باورش میشد اینجوری زمین بخورم؟! 

 یس باشه و بشه بالی جونم؟کی باورش میشد اون رایان احمق، بچه دشمنم پل

 نگران بارانا بودم... ولی نه من قسم خوردم باید نجاتش بدم.
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 فقط باید از شر این میله های لعنتی خالص بشم...

 

 تا یاد بارانا افتادم دوباره صدای داد و فریادم بلند شد...

 یباز دوباره یکی زدم توی دهنم ولی فایده نداشت. بی تاب افتادم روی زمین ول

 از دیوار گرفتم تا بلند شم که باز عذاب وجدان لعنتیم صداش در اومد.

 اونم باورش نمیشد که من االن اینجام...!

 سرم مرحله سردرد و رد کرده بود و داشت منفجر میشد! 

 فشار بدنم هر لحظه باال تر میرفت و گرما داشت سر و بدنم و خفه میکرد...

 م دارم چکار میکنم. سرم انقدر درد میکرد که نمیدونست

 داد میزدم و عالم و آدم رو فحش میدادم.

خونی که توی سرم دویده بود، داشت مغزمو منفجر میکرد.سرمو سفت گرفتم 

 دردش امونمو میبرید...

گرمای بدنم، شدت انفجار سرم، شدت ضربات دست هام که تو دهنم میخوردن 

.. چند ساعت پیاپی این بیشتر میشد، مزه خون و تو دهن و مغزم حس میکردم.

بی تابی ها طول کشید و زندانبان زبونش مو درآورد از بس گفت که دهنم رو 

ببندم ولی کم کم صداش برام گنگ شد و انقدر که حالم بد بود بیهوش روی زمین 

 افتادم بعد دیگه صداش کامال قطع شد...

 

 تاریک.با صدای یکی از سربازا چشمامو باز کردم...باز هم همون سلول 

 

 سرباز:زود باش پاشو،باید بریم اتاق بازجویی

 

لعنتی...این وسط بازجویی برای چی بود دیگه؟بدون هیچ حرفی بلند شدم و 

همراه سرباز رفتیم بیرون.سرمو انداخته بودم پایین که موهامم که تازگیا یکم 

ی هایبلند شده بود و االن حالتش بهم خورده بود افتاده بود روی چشمام.با دست
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که دستبند زده شده بود موهامو دادم کنار و به راهم ادامه دادم.جلوی یه در 

مشکی ایستادیم...سرباز در رو باز کرد و منو برد داخل.روی صندلی که جلوش 

یه میز بود و اونورش هم مقابل من یه صندلی دیگه ای نشستم.بعد از چند دقیقه 

بود که یه پرونده هم دستش.اومد و رو یکی در رو باز کرد...یه مرد تقریبا مسن 

صندلی مقابلم نشست...دستامو گذاشتم روی میز سرمو انداختم پایین،باز موهام 

 افتاد روی صورتم ولی اینبار اعتنایی نکردم و گذاشتم همینجوری بمونه...

 

ساله،فرزند اول،دانشجوی  ١۱بازپرس بعد بررسی پرونده گفت:اردالن پارسا،

ترین باند های دانشگاه...پدرت رئیس یکی از بزرگ انصرافی مهندسی

 ایران،مادرت خانه دار،درسته؟

 

 بدون هیچ حرفی منتظر بودم تا بقیه حرفش رو بزنه.

 

 بازپرس:میدونم یه شریک داری،ساتیار ایرانمش،کجاست؟

 

باز هم جوابی ندادم...باید یه کاری کنم تا از اینجا فرار کنم و نباید بهشون آمار 

 دم.اگه هنوز نگرفتنش پس چرا هیچ کاری برای نجاتم نکرده؟؟میدا

 با دادش به خودم اومدم.

 

 بازپرس:گفتم کجاست؟

 

پوزخندی زدم و گفتم:نمی دونم،شاید خونه،شاید سر یه معامله،شاید اینجا،شاید 

 آمریکا

 

 بازپرس:آدرس خونشو توی این برگه بنویس
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ه به زور یک آدرس الکی رو به برگه نگاهی کردم...با اون دست های بست

 نوشتم و دادم بهش.

 

بازپرس نگاهی به برگه کرد و بعد سرباز رو صدا زد تا منو ببره.سرباز در رو 

باز کرد و احترام نظامی گذاشت و به طرفم اومد.از روی صندلی بلند شدم و 

همراه سرباز رفتیم.روبه روی سلول ایستادیم...سرباز در رو باز کرد و منو 

گوشه ای نشستم و سرمو گذاشتم رو  خت داخل و در رو بست.رفتم واندا

پاهام.حدود یه ساعت به همون حالت بودم که دوباره سردرد هام شروع 

شد...خیلی رو نرو بود.بلند شدم و طول و عرض اتاق رو طی کردم...بدتر 

 شد.به دیوار نگاهی کردم...به طرفش رفتم و سرمو کوبیدم به دیوار و داد زدم

خوب شو...خوب شو.تا اومدم یه بار دیگه بزنم سرباز در رو باز کرد و با 

تعجب بهم نگاه کرد.خوشبختانه با همون یه بار خونی شده بود.چشمامو خمار 

کردم و خودمو انداختم روی زمین و چشمام رو بستم ولی نمی دونم چی شد که 

 واقعا دیگه چیزی نفهمیدم.

 

ار شدم...نگاهی به دور و اطراف انداختم...همه با سردرد زیادی از خواب بید

جا سفید بود،توی بیمارستان بودم.بعد از چند دقیقه پرستار اومد داخل و 

 گفت:باالخره بهوش اومدین

 

بعد هم از توی کمدی که یه گوشه اتاق بود پالستیکی رو برداشت و به طرفم 

 اومد.

 

 و گفت:اینارو بپوشاز توی پالستیک لباس هایی رو دراورد و بهم داد 

 

 پوزخندی زدم و فهمیدم ساتیار باالخره به دادم رسیده.
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لباسارو برداشتم و بلند شدم تا بپوشم.بعد اینکه پوشیدم یکی در رو باز کرد که  

 لباساش دقیقا مثه مال من بود.رو به ما گفت:آماده این؟

 

زده بودم هردو سری تکون دادیم و با هم به طرف در رفتیم...عینکی رو که 

کمی بردم عقب و سرمو انداختم پایین.بدون هیچ جلب توجهی از کنار مامور ها 

رد شدیم و به طرف خروجی بیمارستان رفتیم.نفس عمیقی کشیدم و سرمو گرفتم 

باال.اون دختره پرستار بهم گفت:برو سوار اون ماشین مشکیه شو،ساتیار خان 

 منتظرتونن

 

رفتم.نگاهی به دور و ورم کردم و سوار سری تکون دادم و به سمت ماشین 

 ماشین شدم که ساتیار با لبخند پیروزمندانه ای گفت:خدا بد نده داداش 

 

 خندیدم و چیزی نگفتم که ماشین حرکت کرد.

 

ساعت بعد رسیدیم خونه ی ساتیار.از ماشین پیاده شدم و همراه ساتیار ١حدود 

ال اتاق اولی یه کم استراحت کن رفتیم داخل.ساتیار رو به من گفت:داداش برو با

 لباسم برات گذاشتم

 

سری تکون دادم و رفتم باال.خیلی نگران بارانا بودم...یعنی االن چیکار 

میکنه؟در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل.خودمو توی آیینه نگاه کردم...یه باند 

عمیق دور سرم بسته بودن.آروم باند رو باز کردم و به زخم نگاه کردم...زیاد 

نبود.به طرف حموم رفتم تا یه دوش بگیرم و سرحال شم.بعد اینکه لباسامو 

دراوردم زیر دوش ایستادم.یه ربع بعد از حموم اومدم بیرون و یه شلوار 

 ورزشی مشکی با تیشرت خاکستری پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون.

شستم ن ساتیار توی پذیرایی نشسته بود و مشغول گوشیش بود.روی مبل مقابلش

 که گوشیشو گذاشت کنار و گفت:اردالن باید هرچه زودتر از ایران بریم
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 اردالن:تا وقتی که بارانا رو نجات ندادم هیچ جایی نمیرم

 

 ساتیار خندید و گفت:میدونستم!

 بعد کمی مکث ادامه داد: نجاتش بدی؟از کجا؟از توی بغل عشقش؟

 

 اردالن:منظورت چیه؟

 

 دستگیر نکردن،االن هم با جوجه سرگردمون رایانه!ساتیار:بارانا رو اصال 

 

با این حرفش خون جلوی چشمم رو گرفت...دستامو مشت کردم.با عصبانیت از 

 روی مبل بلند شدم و گفتم:من اون مرتیکه رو میکشم

 

ساتیار اومد کنارم و گفت:االن نه،همه دنبالتن،اول باید از ایران بری،بزار یه 

رست زمانی که هیچکس انتظارش رو نداره ضربتو مدت خوشحال باشن،بعد د

 بزن

 

یکم آروم تر شدم...ساتیار راست میگفت.ولی اگه تو این مدت ازدواج کنن 

 چی؟لعنتی...لعنتی...لعنتی

 

 بارانا*

روزی از اینکه اومدم خونه رایان میگذره...امروز قراره خانوادم بیان  ٢

ملی نشون میدن.این دو روز پیشم.خیلی هیجان دارم...نمی دونم چه عکس الع

خیلی خوشحالم و فقط یه خبر بد اینه که اردالن فرار کرده...گویا از ایران 

رفته.با صدای زنگ آیفون به خودم اومدم.رفتم و در رو باز کردم و منتظرشون 
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ایستادم.بعد از چند دقیقه اولین نفر یعنی مامانم اومد داخل...با دیدنش اشک تو 

 این مدت چقدر پیر شده بود.چشمام جمع شد،تو 

 

 مامان تا منو دید خودشو انداخت بغلمو گفت:عزیز مامان،الهی فدات شم من

 

اشکای هردومون همینطور میریختن و محکم توی بغل هم بودیم.بعد از چند 

 دقیقه صدای بابا اومد که گفت:بزار منم دخترمو بغل کنم خانوم

 

..اون هم پیر شده بود.بابا منو به آغوش از مامان جدا شدم و به بابا نگاه کردم.

کشید...حس خیلی خوبی داشتم اینکه تو بغل کسی بودم که سراسر امنیت بود.از 

بابا جدا شدم و به آخرین نفری که با لبخند نگاهمون میکرد نگاه کردم.لبخندی 

زدم که چشمکی زد و به شالم بعد به بابام اشاره کرد.خندم گرفت.همه با هم به 

پذیرایی رفتیم و روی مبل نشستیم.رایان برامون شربت آورد و کنار بابا طرف 

 نشست...بابا رو به رایان گفت:کی میتونیم بارانا رو ببریم؟

 

 رایان:فعال بهتره اینجا باشه تا آبا از آسیاب بیفته

 

بابا: ولی پسرم خوبیت نداره دختر و پسر جوون تو خونه تنها باشن میدونم 

 میکنی ولی بازمپلیسی و رعایت 

 

 با این حرف بابا به سرفه افتادم...ای خدا این چی بود گفت دیگه.

 

رایان:درک میکنم،راستش این چند روز من شبا میرفتم عمارت خودمون و یکی 

 از همکارای خانوم اینجا بودن
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 بابا نفسی از سر آسودگی کشید و لبخندی زد.

 

ابا تعریف کرده ولی باز خودم میدونستم رایان همه ماجرا رو برای مامان ب

 دوباره ریز و بمش رو گفتم.

مامان بابا بعد کلی ماچ و بوس کردنم بعد رفتن و به رایان کلی سفارش کردن 

 که هوامو داشته باشه.

 باز نشستم گوشه ای زانو غم بغل کردم که رایان اومد کنارم. 

 

 رایان: آروم آروم نبینم ناراحتیا

 

ه میخوام برم یجایی که فقط خودم و خودت باشیم و کنار بارانا: خسته شدم دیگ

 هم آرامش داشته باشیم

 

 رایان لبخند شیطونی زد و گفت: کار دیگه ای نکنیم یعنی؟!

 

 منظورش و فهمیدم یکی به شوخی زدم به پهلوش و چپ چپ نگاهش کرد.

 

 رایان اومد بغلم کرد و با خنده گفت: شوخی کردم عزیز 

 

 چیزی نگفتم.خنده ای کردم و 

 

 بارانا: خببب آقا پلیسه نگفتی چیشد که پلیس شدی؟

 

 رایان سرشو انداخت پایین و گفت: 
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مامان من معشوقه محبوب بابام بود، بابام عاشقانه مامانم رو دوست داشت و 

مامانم با تموم کارهای کثیف بابام باهاش ازدواج کرد و بعد دو سال سر یه غفلت 

 د ولی بابای من آدم پدرسوخته و حروم خوری بود.احمقانه من و حامله ش

بابام همیشه پی عیش و نوش خودش بود و کم کم عشقش به مامانم به هوس  

 تبدیل شد و مامانم رو اذیت میکرد، هروز با یک دختر بود.

هیچوقت خاطره خوبی از بابام نداشتم و مامانم همیشه بخاطر این کاراش از 

 عاصی بود...

خاطره ی خیلی واضحی از اون دوران ندارم، فقط یادمه که  به هر حال من

بعضی شب ها توی خونه مون پارتی برگزار می شد...یک شب که مهمونی 

داشتیم من که اجازه نداشتم باال بیام و ببینم توی مهمونی چی میگذره ولی بساط 

مشروب و قمار و زن و اینا بود و خالصه مامانم آخر شب هی دنبال بابام 

گرده که وقتی در اتاقشون رو باز میکنه با صحنه فجیهی مواجه میشه که بابام می

 با سه تا دختره...

مامانم هم که مست بوده با اون حال خرابش بدون توجه به بقیه گریون سوار 

ماشین میشه تا کمی از اون جهنم دور بشه که بعد فرداش خبر میدن مامانم 

 تاده پایین...!بخاطر سرعت زیاد و مستی از دره اف

 

با حرفاش کم کم داشت گریم میگرفت و احساس کردم خود رایان هم بغض بدی 

 به گلوش افتاده ولی سعی در پنهون کردنش داره.

دستم رو گذاشتم روی دست عضالنی و مردونش و نوازشش کردم و اونم لبخند 

 مالیمی زد.

 

رم بابام کمی به خودش رایان نفس عمیقی کشید و دوباره ادامه داد: بعد فوت ماد

 اومد ولی بازم فایده ای نداشت...

بچه بودم ولی با شنیدن خبر فوت مادرم شکه بدی بهم وارد شده بود و همیشه 

 میرفتم گوشه ای میشستم و آهسته تو تنهایی خودم گریه میکردم...
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لب ها و چشمای من به مادرم رفته کال خیلی شباهت به مادرم داشتم و پدرم 

منو میدید یاد مادرم میفتاد برای همون منو فرستاد فرانسه و من با هروقت 

 پرستار بزرگ شدم.

 دست ستاره خانم درد نکنه ولی هیچوقت جای مادرم نشد...

بزرگ تر که شدم مقصر و دلیل مرگ مادرم رو فقط و فقط پدرم میدونستم، اگه 

 نمیرفت... اون از کثافت کاریاش دست میکشید مادرم هیچوقت به اون دنیا

 

بزرگ که شدم خون جلوی چشمام و گرفت و هرشب با کابوس اینکه یک روز 

پدرم رو نابود میکنم زندگی کردم. به خودم قول دادم که انتقام مرگ مادرم رو 

به هر روشی که شده ازش میگیرم ولی اون با اینکه من اونو یاد مادرم میندازم 

ولی این کار ها برام کافی نبود و من  بازم همیشه هوامو داشت و ساپورتم میکرد

 باید انتقامم رو میگرفتم.

بابام برعکس بقیه خالفکارا هیچوقت پای منو به خالفکاری های خودش باز 

 نکرد و هیچوقت درباره خالفکاری هاش باهام صحبت نمیکرد...

و بهش مهل نمیدادم میدونستم چه غلطی میکنه ولی خیلی سوال پیچش نمیکردم 

 ی کم به ایران برمیگشتم تا منو یاد خاطره های بچگیم نندازه.و خیل

خیلی سخته همه بچگی آدم با کثافت یکی باشه... بچه هایی که از شش هفت 

سالگی بهشون قرآن یاد میدن وقتی بزرگ میشن بازم به سمت کارهای ناجور 

کشونده میشن... منی که از بچگی با چیزهایی بزرگ شدم که نحس و زشته 

لی سخت می تونم تشخیص بدم چی خوبه چی بد... ولی من تموم مدت تو خی

فرانسه کارم شده بود درس، درس، درس و خودم رو با درسام مشغول کرده 

 بودم تا به انتقام گیری کمتر فکر کنم.

 

تو رشته ای که دوست داشتم تحصیل کردم و همیشه عاشق هنر و عکاسی بودم. 

 ین حال به چهار زبون دنیا مسلط بودم!فوق لیسانسم رو گرفتم و درع

موفق بودم و درعین حال همیشه کنار درسم خوشگذرونیم رو میکردم ولی نه 

 مثل بابام...
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با این حرفش چینی به بینیم دادم ولی سکوت کردم تا رایان به بقیه حرفش ادامه 

 بده.

 

 ام... رایان: بعد به ایران برگشتم تا کار نصفه نیمم رو تموم کنم، انتق

 تصمیم گرفتم برم پلیس بشم و تو یک حرکت بابام رو غافلگیر کنم. 

هیچوقت بابام فکر نمیکرد که تک پسرش بتونه از پشت خنجر بزنه ولی دیگه 

 برام مهم نبود.

اون روزی که اومدم عمارت و تو من رو دیدی همه فکر میکردن من همون 

ن از خیلی قبل ترش ایران روز برای مدت ها به ایران برگشتم ولی دراصل م

 بودم و پلیس بودم ولی کسی از این موضوع خبر نداشت. 

خالصه با کمی غافلگیری بابام رو تونستیم باالخره دستگیر کنیم و امروز یا 

 فردا حکم اعدامش صادر میشه!

 مطمعنم اردالن هم به اندازه من از این موضوع خوشحال شده ولی اونم دیگه

 و آخرش دوباره اسیر میله های زندون میشه...راه فراری نداره 

 

با شنیدن اینکه تونسته به هدفش برسه و باباش، علیرضا رحیمی به این بزرگی 

ورم نمیشد که اون رو دستگیر کنه تموم وجودم سرشار از خوشحالی شد. با

مرتیکه پیر و گرفتن و از خوشحالی و گونه های برجستشو بوسیدم و گفتم: 

شدم که باالخره تونستی به هدفت برسی و جواب کارهای بد  خیلی خوشحال

 پدرت رو بدی و با وجود تموم بی پناهیات بازم راه درست رو بری.

 

 رایان گونه هاش سرخ شد که خندم گرفت و منو به آغوش کشید...

سرم رو روی قفسه سینه رایان گذاشته بودم و به صدای قلب بی تابش گوش 

 خورد و کمی از هم فاصله گرفتیم.میدادم که گوشیش زنگ 
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 رایان: سالم خانم صادقی

 

..... 

 

رایان به طرف در رفت و در رو باز کرد. حدس زدم که باز اون افسر سیبیلِو 

 اومده ولی جلوی رایان هیچی نگفتم.

 افسر سیبیلِو اومد باال و رایان مثل همیشه بهش کلی سفارش کرد.

 

گفت: مواظب خودت باشیا، باز میام بهت سر  رایان بعد رو به من کرد و آهسته

 میزنم خانمم

 

از تعجب و ذوق چشمام به حداکثر اندازش گرد شده بود که ظاهرأ خودشم 

 متوجه حرفش شد و هردو به هم لبخند معنا داری زدیم...

 

 بارانا: چیییی؟ یه بار دیگه اون کلمه آخرو تکرار کن

 

ل و آخرش که زن خودمی پس چه فرقی رایان: اِاا خوشت اومده ها... بعدم او

 داره من از االن بهت میگم خانمم

 

خواستم بگیرم انقدر بوسش کنم که صورتش پر رژ بشه که با دیدن افسره جلو 

خودم رو گرفتم و به رایان گفتم: حیف که این افسر سیبیلِو هست وگرنه انقدر 

 بوست میکردم که نگو...

 

رعین حال سعی داشت جلوی همکارش رایان از حرفام خندش گرفت ولی د

 حالت جدی خودش رو حفظ کنه.
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 بعد رایان از هردومون خداحافظی کرد و رفت.

 

به گذشته غم انگیز رایان فکر کردم و از اینکه پلیسه زیادی خوشحال نیستم ولی 

 بازم بهش افتخار میکنم که تونسته اون بابای دیوونش رو تو دام بندازه...

 ه تصور بدی که نسبت به پلیس ها دارم عوض بشه! رایان کاری کرد ک

ولی حاال شاید بعدا ازش بخوام شغلشو تغییر بده چون خودشم فقط بخاطر انتقام 

 به این شغل رو آورده بود وگرنه پلیس کجا و هنر کجا...

نگاهی به افسر سیبیلو انداختم که ظاهرا قصد نداره پیش من هم اون چادرش رو 

 ه به اون به اتاقم رفتم.در بیاره! بی توج

خاکستری نقره  خونه ای که موقت توش بودم یک خونه دوبلکس و شیک با تم

 ای بود که تو نیاوران بود و رایان موقتا این خونه رو بخاطر من گرفته بود.

 به اتاقم که رفتم روی تخت دراز کشیدم تا کمی استراحت کنم.

 

 اردالن*

د دوباره بهم ریختم و زمین و زمان و بهم دیروز بعد حرفی که ساتیار بهم ز

 زدم...

سعید رو خبر کردن که اومد بهم آرامبخش تزریق کرد ولی صبح با کابوس از 

دست دادنش دوباره بیقرار شدم و داد و بیداد کردم ولی دیگه نذاشتم با آرامبخش 

 خفم کنن...

 وام...ساتیار از صبح همش پیشمه و هوام رو داره ولی من فقط اونو میخ

 

 اینکه االن ندارمت 

 اینکه االن دارم حسرت داشتنتو میخورم

 حسرت اینکه اآلن توی همین لحظه سرمو بذارم رو شونت

 حسرت اینکه دیدن چشمات واسه من دورترین رویاست
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 بی رحمانه ترین کار علیه بشره...

 چند تقه به در خورد و ساتیار اومد داخل.

ر بودم چون بعد از دستگیر شدنم خونم رو این چند روز فعال عمارت ساتیا

محاصره و اموالم رو مصادره کردن، جای دیگه هم ممکنه پلیسا دستشون بهم 

 برسه برای همون اینجا بهترین جا بود.

 

 ساتیار: بهتری داداش؟

 

 اردالن: نه صداهای تو سرم اذیتم میکنن...!

 

مزخرفات چیه  ساتیار حالت جدی به خودش گرفت و گفت: بس کن دیگه این

 تحویلم میدی؟! 

من اون اردالن پارسا رو میخوام که کوه یخ بود و دخترا از همون بچگیش 

اسباب بازیش بودن، من اون اردالن پارسا قوی رو میخوام که چه تو ایران چه 

تو جای دیگه اسمش میاد همه از ترس زبونشون الل میشه، من اون اردالن 

 ن حال کوه غرور رو میخوام میفهمیییییی؟؟!!پارسا خبیث و شیطون ولی درعی

 

بعد دوتا بلیت سفر به آمریکا با شناسنامه های جعلی گذاشت روی میز و ادامه 

 داد: شب ساعت سه پروازمونه. 

فعال از اونجا به کارا رسیدگی میکنیم بعد چند سال که آبا از آسیاب افتاد 

 برمیگردیم ایران، اُکی؟

 

ین راحتی برم من باید انتقامم رو بگیرم. باید تقاصشو پس اردالن: نمیتونم به هم

 بدن.
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ساتیار: اینارو نگفتم که بخواهی انتقام بگیری دیگه فرصتی هم نداریم باید از 

 اینجا بریم.

 

نفسم به شماره افتاده بود. میتونستم بدون انتقام برگردم؟ االن به قدری سرم داغ 

 بود که نمیفهمیدم...

اونم برای من ولی حق با ساتیار بود و به کمی زمان احتیاج  رفتن راحت نبود

 داشتم، باید خودم رو جمع و جور میکردم و بعد ضربمو میزدم...

حس نفرت تو چشمام موج میزد و کم کم داشتم میشدم همون اردالن پارسا 

 قبلی...خبیث و شکست ناپذیر!

 

 پوزخند تلخی زدم و سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم.

 

 بارانا*

طرفای ظهر بود که از خواب پاشدم و بعد از رفتن به دستشویی یک ساق چسب 

مشکی با تیشرت سفید ُشلی پوشیدم و رژ زرشکیی زدم و به پایین رفتم. با کمال 

تعجب افسر سیبیلو نبود! ایییش یکم میبودی میخندیدم بهت...منو بگو بخاطر کی 

 تیپ زدم هووف عشق سیبیلوم رفت...!

 ا رایان بهش گفته بود که منو تنها بزاره وگرنه که جایی نمیرفت.حتم

 قهوه ای برای خودم ریختم و نشستم جلوی تلوزیون و اخبار رو گرفتم. 

از اینکه بعد مدت ها میتونستم مثل آدم های عادی اخبار ببینم و روزنامه بخونم 

 اتفاقاتی کهخوشحال بودم چون تو خونه علیرضا و اردالن خیلی نمیزاشتن از 

 اون بیرون میفته مطلع بشی! 

خوشحال بودم که باالخره بعد مدت ها تونستم به زندگیم برگردم ولی ارزشش 

 رو داشت و این وسط عشقم رو پیدا کردم...

خوشحال بودم که باالخره اون مرتیکه پیرو اعدام میکنن و اردالن هم شرش 

 کنده شده.
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پسرش ریختم رو هم دیگه اعدام الزم نبود وااای اگه علیرضا میفمید که من با 

 خودش خودکشی میکرد!

 تو فکر بودم و داشتم علیرضا پیر و مسخره میکردم که زنگ آیفن دراومد.

 

 یک لحظه ترسیدم نکنه اردالنه؟! 

آخه از اون هر چیزی برمیاد! مخصوصا با اون جمله ای که موقع دستگیریش 

ر میکنم میترسم!! خبیث ترین و گفت تنم مور مور شد و هنوز که بهش فک

زرنگ ترین کسی بود که تاحاال دیده بودن...! تا دید راه فراری نداره تسلیم شد 

و فرداشم با یک حرکت ساده فرار کرد! نمیدونم االن کجاست ولی یجورایی دلم 

برای اذیت کردنش تنگ شده...پسر خوبی بود ولی درعین حال بدجنس. با این 

اون نباشه چون حتما رایان میفهمید و بعد معلوم نبود چی  حال امیدوار بودم

 میشد...

با کلی ترس رفتم سمت آیفن که دیدم دوتا پسر جذاب و دیوونه با لباس فرم 

 چیریکی دم در وایستادن. ناخداگاه لبخندی زدم و سریع در و براشون باز کردم.

بیشتر هوا منو داشت تو این مدت یک بار بیشتر مهرداد و ندیده بودم چون رایان 

و به گفته خودشون مهرداد و بهداد بیشتر دستگیری اردالن رو پیگیری 

 میکردن.

دلم برای مهرداد تنگ شده بود و هیچوقت اردالن و بخاطر کاری که با مهرداد 

کرد نمیبخشم ولی اونشب که فهمیدم تونسته با اون حال خرابش فرار کنه از 

ر کنم ولی به گفته رایان بعدش یک چند هفته تعجب و خوشحالی نمیدونستم چکا

ای مجبور شدن هروز ببرنش کمپ ترک اعتیاد تا ترک کنه و بتونه دوباره به 

 حالت اولش برگرده!

 

 مهرداد و رایان اومدن باال و سریع پریدم بغل مهرداد.

 

 مهرداد: آی آی خفم کردی دختر 
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 اینجوری خفت نمیکنم... بارانا: این نتیجه یک بار اومدنته اگه هروز بیای

 

 رایان چهره بامزه ای به خودش گرفت و گفت: من چی؟! منو بغل نمیکنی؟ 

 

 مهرداد: اووو حسودی نکن آقا داماد شما رو هم به وقتش بغل میکنه

 

 هرسه خندیدیم و به طرف سالن رفتیم.

به چهره مهرداد نگاه کردم...خیلی ضعیف شده بود، چشمای آبیش عسلی سبز 

بود، رد لکه های آبی و سبز سرنگ لعنتی رو دستاش بود و رنگ چهرش شده 

 زرد شده بود ولی با این حال سعی داشت مثل همیشه خودشو قوی نشون بده... 

منو مهرداد خیلی شبیه هم بودیم. مهرداد بدنش شیش تیکه و سفید بود و قد بلندی 

ولی متاسفانه  داشت و عضالنی بود و هر دختری آرزو داشت که باهاش باشه

 یکم بچمون مغروره!

 

اون دوتا روی مبل نشستن و من به آشپزخونه رفتم و براشون چایی ریختم و بعد 

 براشون بردم.

 

 داشتم تعارف میکردم که مهرداد گفت: اووف باید عروست کنیم دیگه 

 

 خنده ای کردم که رایان چشم غره ای رفت و گفت: هی هی صاحب داره ها

 

این رمانتیک بازیاش گل کرد...! بخدا بارانا تا قبل از اینکه تورو مهرداد: باز 

بشناسه کوه یخ بود و با هیچکی نمیجوشید و سرش تو الک خودش بود هم تورو 
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دید یهو عوض شد! خالصه تمام حرفاش شده بود بارانا... دیوونمون کرده بود 

 تو اداره از بس از تو میگفت!

 

 س آبروم میره خندم گرفت و رایان گفت: هییی

 

 هرسه خندیدیم و مشغول خوردن شدیم.

 

 مهرداد: خب نگفتین کی ازدواج میکنین؟

 

 بارانا: فعال تا موقعی که اردالن و نگرفتین حبسم

 

 مهرداد و رایان سکوت کردن. مهرداد بعد کمی مکث گفت: از ایران رفته!

 

 ی؟چایی تو گلوم گیر کرد و بعد کلی سرفه گفتم: چییی؟ چطور؟! ک

 

مهرداد: رنجرهای اطالعات مرزی بهمون خبر دادند که دیشب چند نفر 

غیرقانونی از مرز رد شدند گویا اردالن و ساتیار بودن اما نتونستند 

 دستگیرشون کنند!!

 

باز دوباره ترس بدی به جونم افتاد... تا وقتی که اون بیرونه همه کار ازش 

 برمیومد...

 

 حبس نیستم؟ بارانا: این یعنی اینکه دیگه
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 مهرداد لبخندی زد و گفت: نه دیگه

 

 لبخندی زدم و سعی کردم انقدر حرص نخورم...

 

مشغول چایی خوردن بودیم که زنگ آیفون به صدا دراومد.اومدم بلند شم برم 

 درو باز کنم که رایان گفت:من باز میکنم

 

 ه یک بارسری تکون دادم و کنجکاو به در زل زدم...بعد از چند دقیقه پسری ک

 خونه علیرضا دیده بودم که حدس میزدم بهداد باشه اومد داخل. 

همراه رایان به طرف ما اومدن و تا مهرداد رو دید گفت:به به داداش 

 مهرداد،چطوری؟

 

 مهرداد:خوبم داداش تو چطوری؟

 

 بهداد:خوبم

 

 بعد رو کرد به من و گفت:شما چطوری زن داداش؟

 

 خندیدم و گفتم:خوبم ممنون

 

 بهداد:بشینین دیگه چرا ایستادین؟

 

 رایان:فقط منتظر اجازه تو بودیم
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 بهداد:خوب زودتر میگفتی برادر من

 

 همگی خندیدیم و نشستیم.

 

 مهرداد رو به من گفت:راستی از فردا میتونی بری خونتون

 

 با خوشحالی گفتم:جدی؟

 

 مهرداد:آره

 

 بگیریمبهداد:بچه ها میگم نظرتون چیه این موفقیت رو جشن 

 

 بارانا:من که موافقم

 

منو بهداد به رایان و مهرداد زل زدیم تا ببینیم اونا چی میگن که هردو با هم 

 گفتن:موافقم

 

 بهداد:بریم دربند پس

 

ما سه تا باهم گفتیم بریم.بعد هم بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم تا برم حاضر 

شلوار جین یخی با مانتو  شم.روبه روی آیینه ایستادم و کمی آرایش کردم...یه

نخی مشکی پوشیدم.شال سفید هم سرم کردم و بعد از برداشتن کیفم و پوشیدن 

 کتونی های سفیدم از اتاق رفتم بیرون.
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توی سالن که رسیدم همه منتظر من بودن...رایان و مهرداد هم لباساشونو 

شیده عوض کرده بودن.رایان یه شلوار جین با پیراهن مردونه سرمه ای  پو

 بود.مهرداد هم یه شلوار جین تیره با تیشرت مشکی پوشیده بود.

 

با صدای بهداد به خودم اومدم:میگم مهرداد زشت نیست رایان با عشقشون منو 

 تو تنها

 

 مهرداد:حرفشم نزن

 

 بهداد خندید و گفت:آخه مگه میدونی میخوام چی بگم که میگی حرفشم نزن

 

 شناسممهرداد:آره،من تو یکی رو خوب می

 

 بهداد:باشه بابا تسلیم

 

بعد هم همه از خونه زدیم بیرون و سوار ماشین رایان شدیم...توی راه بهداد کلی 

 حرف زد و ماهم خندیدیم...خیلی پسر باحالی بود و در عین حال جذاب...

بعد اینکه رسیدیم از ماشین پیاده شدیم و به طرف رستوران رفتیم.روی یکی از 

سفارش غذا دادیم.بعد اینکه غذا رو آوردن همرو روی سفره تخت ها نشستیم و 

 گذاشتیم و تا اومدیم برداریم بهداد با صدای بلند گفت:دست نگه دارین

 

همه با تعجب به بهداد نگاه کردیم.بهداد کمی لحنشو آروم تر کرد و گفت:حداقل 

 قبل اینکه بخوریم یه عکس یادگاری بگیریم دیگه.

 

 هداد و گفت:اینو میتونستی یکم آروم تر بگینمهرداد یکی زد پشت ب
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 بهداد:بابا بو غذا گوشاتونو کر کرده بود مجبور شدم 

 

 رایان:باشه حاال عکستو بگیر

 

بهداد یکی از گارسون هارو صدا زد تا ازمون عکس بگیره...بعد اینکه گرفت 

ه اینکچندتا هم سلفی گرفتیم و باالخره بهداد اجازه داد غذامونو بخوریم.بعد 

غذامونو خوردیم بهداد سفارش قلیون و چایی داد.یه ربع بعد قلیون و چایی رو 

 آوردن و بهداد میخواست بکشه که رو به من گفت:میکشی

 

 بارانا:نه ممنون

 

بعد مشغول قلیون کشیدن شد و بعد هم به رایان و مهرداد داد و نوبتی قلیون 

 :وااای بدبخت شدیممیکشیدن.مشغول چایی خوردن بودم که بهداد گفت

 

 با تعجب گفتیم:چرا؟

 

 بهداد:اونجا رو ببین

 

همه به اون طرف نگاه کردیم...یه مرد همراه با خانوم و یه دختر تقریبا هم سن 

و سال من بودن.مرده خیلی آشنا بود...یکی که فکر کردم فهمیدم سرهنگی بود 

 که اونروز دیدم.

 

 مهرداد:اوه اوه این اینجا چیکار میکنه؟
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 رایان:نمی دونم،بهتره تا ندیدتمون بریم

 

 بهداد:آره پاشین بریم

 

 بعد هم همگی بلند شدیم و رفتیم.رو به رایان گفتم:برای چی رفتیم؟

 

 رایان:اگه با اون وضع قلیون و یه دختر که تو باشی میدیدمون خوب نمیشد

 

 بارانا:آها

 

رد.ساعت حول و سوار ماشین شدیم و رایان بعد از استارت ماشین حرکت ک

رفتم و لباسامو عوض کردم و  بود که رسیدیم خونه.به طرف اتاقم ۷حوش 

دوباره رفتم پایین.رایان مقابل تلویزیون نشسته بود و فیلم میدید.رفتم و کنارش 

نشستم و منم مشغول تماشای فیلم شدم.توی مدتی که فیلم میدیدم سرم روی شونه 

من میداد...باورم نمیشد دیگه همه چیز تموم  رایان بود و این خیلی حس خوبی به

شده بود و می تونستم با خیال راحت زندگی کنم.فقط یه مشکل وجود داشت اونم 

اینکه چجوری به بابام قضیه رایان رو بگم؟یا اصال نمیگم و یهو بیاد 

 خاستگاری...اینجوری بهتره.

 

 بود فیلم که تموم شد رایان گفت:خوب حال کردی ها سرت رو شونم

 

 خندیدم و چیزی نگفتم.دوباره رایان گفت:شام چی میخوری؟

 

 بارانا:من که هنوز سیرم
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 رایان:باشه. بارانا؟

 

 بارانا:جانم

 

 رایان:قول میدی همیشه پیشم باشی؟!

 

 بارانا:معلومه،حتی اگه توام از من خسته شی من ولت نمیکنم،تا آخرش باهاتم...

 

 سید...رایان لبخندی زد و پیشونیم رو بو

رایان همه چیز من بود...هیچوقت فکر نمی کردم واقعا عاشق بشم،معموال وقتی 

از یه پسر خوشم میومد میگفتم عاشق شدم ولی خیلی زود فراموشش 

میکردم.همیشه فکر میکردم عشق اول با یه لباسی مثل غرور،انتقام،نفرت و 

 ین یه گوشه از ذهنمتر داستانا اینجوریه و اتالفی وارد زندگی میشه...تو بیش

ثبت شده بود...ولی عشق منو رایان اینجوری نبود،با مهربونی و دوستی شروع 

 شد و وقتی به خودم اومدم تو منجالب عشق گیر کرده بودم...

به نظرم وقتی عاشق میشی دیگه اون آدم قبلی نیستی...میشی یه عاشق...یه 

وزادی که تو آغوش مادرش دیوونه...یه آدم جدید که تازه متولد شده و مثل ن

 آروم میگیره فقط تو آغوش عشقش آروم میگیره.

 

 با صدای رایان به خودم اومدم:من دیگه باید برم،االن صادقی هم میاد

 

 بارانا:اون برای چی؟خطری که منو تهدید نمی کنه

 

 رایان:میدونم،برای اینکه شب تنها نباشی گفتم بیاد
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 بارانا:آها

 

 تیم و تا دم در بدرقش کردم.با هم به طرف در رف

 

 حاضر باش میام دنبالت ببرمت خونتون ٢٣رایان:فردا ساعت 

 

 بارانا:باشه 

 

 رایان:خداحافظ 

 

 بارانا:خداحافظ عزیزم 

 

به رفتن رایان نگاه کردم.در حیاط رو که باز کرد صادقی پشت در بود.بعد 

ی کرد و اومد اینکه احوال پرسی کردن رایان رفت و صادقی مسیر حیاط رو ط

 داخل.سالم کوتاهی کردم که با لبخند جوابم رو داد.

 

 دیدم زشته اینجوری باهاش رفتار کنم بهمین خاطر گفتم:شام خوردی؟

 

 صادقی:آره ،ممنون

 

لبخندی زدم و سرمو تکون دادم بعد هم به طرف اتاقم رفتم.روی تختم دراز 

 د.کشیدم و چشمامو بستم و بعد از چند دقیقه خوابم بر
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با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم...کش و قوسی به بدنم دادم و از 

 روی تخت بلند شدم و به طرف حموم رفتم.

بعد اینکه دوش گرفتم اومدم بیرون و یه شلوار جین زاپدار با تیشرت مشکی 

پوشیدم.موهامو همینطور خیس دورم رها کردم و از اتاق رفتم بیرون.به سالن 

ی هم بیدار شده بود و به میز صبحونه مفصل چیده بود.راستی که رسیدم صادق

چه خوشگل شده بود...فکر کنم سیبیالشو زده بود.با صدای بلند صبح بخیری 

گفتم که جوابمو داد.روی صندلی نشستم و مشغول صبحونه خوردن شدم.رو 

 بهش گفتم:چرا زحمت کشیدی؟

 

 صادقی:کاری نکردم 

 

صادقی میز رو جمع کردیم و ظرف ها رو هم  بعد اینکه صبحونه خوردیم با

 صادقی زحمتشو کشید و شست بعد هم عزم رفتن کرد.

به ساعت که نگاه کردم ده و نیم بود.به اتاقم رفتم و لباس هایی رو که رایان برام 

خریده بود تو یه چمدان گذاشتم و بعد از پوشیدن مانتو و شال کیفمو برداشتم و 

 آیفون به صدا دراومد که بازش کردم... از اتاق رفتم بیرون.زنگ

 

 رایان وارد خونه شد و گفت:آماده ای؟

 

 بارانا:آره بریم

 

 رایان چمدونو برداشت و باهم رفتیم بیرون.

 

سوار ماشین که شدم رایان هم بعد اینکه چمدون رو گذاشت تو صندوق عقب 

 اومد و بعد از استارت راه افتاد.
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 طونی گفت:حاال من کی بیام خاستگاری؟رایان رو به من با لبخند شی

 

بارانا:وااای رایان گفتی،من میگم یهویی خودت بیا یعنی به خونمون زنگ بزن 

 بگو شب برای امر خیر میام

 

 رایان لبخند تلخی زد و گفت:تنهایی بیام؟

 

 سرمو انداختم پایین،واقعا نمی دونستم چی بگم.

 

منو میشناسن و مثه پسرشون دوستم  رایان:با مامان بابای بهداد میام،اونا هم

 دارن

 

 بارانا:باشه

 

 رایان:دلم برات خیلی تنگ میشه

 

 بارانا:منم،ولی وقتی باهم ازدواج کردیم این دلتنگی رفع میشه

 

 رایان:آره

 

 لبخندی زدم و چیزی نگفتم.
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بعد یه ربع رسیدیم خونه...رایان ماشین رو نگه داشت و باهم پیاده شدیم.نگاهی 

مون انداختم...باورم نمی شد االن رو به روی خونمون باشم.به طرف در به خون

رفتم و زنگ آیفون رو زدم که خاله مهرانه یکی از خدمتکارامون جواب 

 داد:کیه؟

 

 بارانا:منم خاله مهرانه

 

در با صدای تیکی باز شد.به حیاط خونمون نگاه کردم...هنوز هم مثه قبل قشنگ 

به طرف در ورودی رفتیم که مامان در رو باز کرد و و دلباز بود.همراه رایان 

 خودشو انداخت بغلم.

 

 مامان:خوش اومدی دخترم

 

 بارانا:ممنون مامان جون

 

 از بغلم جدا شد و به رایان نگاه کرد و گفت:خوش اومدی پسرم،بفرمایید تو

 

 رایان:خیلی ممنون،من باید برم

 

 مامان:حداقل بیا یه چایی بخور

 

 ه روز دیگهرایان:ممنون ی

 

 مامان:هرجور راحتی
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 رایان:خداحافظ 

 

 منو مامان هردو با هم گفتیم:خداحافظ 

 

به داخل خونه رفتم و همراه مامان به پذیرایی رفتیم.هیچ جا خونه خوده آدم 

 نمیشه.روی مبل نشستم که خاله مهرانه برام شربت آورد.

 بلند شدم و به آغوش گرفتمش و سالم احوال پرسی کردم.

 

وقتی خاله مهرانه رفت دوباره روی مبل نشستم که مامان گفت:تو که اینجا 

نبودی خونه صفایی نداشت،بیچاره مهرداد خیلی شرمنده بود،هر روز بهمون 

سر میزد،اوایل اون خیر ندیده خیلی زنگ میزد و تهدیدش میکرد و اصال خبری 

آورد،الهی فدات شم ازت نبود تا اینکه همکار مهرداد که همین رایانه ازت خبر 

 چقدر الغر شدی

 

 بارانا:خیلی دلم براتون تنگ شده بود

 

دوباره مامان رو به آغوش گرفتم تا بوی خوش مامانمو استشمام کنم.ازش جدا 

شدم که گفت:ناهار غذایی که دوست داری رو گفتم برات بپزن ،االن برو یکم 

 استراحت کن

 

 ونه به طبقه باال که اتاقم بود رفتم.باشه ای گفتم و بلند شدم و از پله های خ

در اتاقمو باز کردم و نگاهی کردم...یه تخت دو نفره سفید با رو تختی صورتی 

کمرنگ،میز آیینه ست تخت و یه میز تحریر که روش کامپیوتر بود و باالش هم 

 یه قفسه کتاب.هیچی تغییر نکرده بود و همچی مثه قبل بود.
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 وض کردم و روی تختم دراز کشیدم.لباسامو با یه پیراهن نخی ع

 همه چی خیلی خوب بود...امیدوارم همینطور خوب بمونه...

 

 روی تختم دراز کشیدم و چشمام رو بستم که خوابم برد.

 با صدای خاله مهرانه از خواب پریدم.

 

 خاله مهرانه: پاشو دخترم نهار حاضره

 

 باشه ای گفتم و از جام پا شدم. 

 دم بابام اومده.به پایین رفتم که دی

 بابا با یک دسته گل رز آبی اومد طرفم و لپم رو بوسید.

 

 شحالم کردینبارانا: واای بابا این کارا چیه! مرسی خیلی خو

 

 بابا: خواهش میکنم دخترم.

 

پشت میز نشستیم و به میز نگاهی کردم... همه غذت های محبوبم رو درست 

 کلی دسر رنگی رنگی. کرده بودن. کباب، چلو گوشت، فسنجون ، با

ذوق زده نشستم پشت میز و خدمتکارا برام غذا رو که کشیدن شروع به خوردن 

 کردم.

 

 مامان آهی کشید و گفت: اونجا غذا که میخوردی؟ 
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رستوران رفته بودی، خونه  با لبخند جوابشو دادم: خونه اردالن که انگار

 علیرضام آره میخوردم.

 

 قدر نگرانت بودیم! مامان: خداروشکر نمیدونی چ

اون شب که دیگه نیومدی خونه زمین و زمان برامون تموم شده بود ولی االن 

 خیلی خوشالم که مهرداد تونست از اون جهنم نجاتت بده....

 

 لبخندی زدم و بقیه غذام رو خوردم.

سر میز هی میخواستم بحث و باز کنم و درباره خودم و رایان بگم ولی روم 

 ظاهرا متوجه شد که میخوام یک چیزی بگم ولی هیچی نگفت.نشد...بابا هم 

حاال خود رایان باهاشون صبحت میکنه ولی دوست داشتم از زبون خودم 

 میفهمیدن...

غذام که تموم شد تشکری کردم و رفتم روی مبل نشستم. تلوزیون و روشن 

کردم و همینجوری داشتم هی کانال هارو رد میکردم که روی یک کانال 

 تاد.وایس

 

 داشت فیلمی که با اردالن دیده بودیم رو پخش میکرد...

چقدر زود میگذره... میدونستم االن اوضاعش خوب نیست ولی هیچوقت 

نمیخواستم اینجوری بشه...نمیخواستم یکیو عاشق خودم کنم و بعد رام و بکشم 

 برم...

 حالمسریع تلوزیون و خاموش کردم و رفتم اتاقم. هیچوقت مرور خاطرات خوش

 نمیکرد...

 

****** 
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 شب با صدای گوشیم از خواب پریدم.

آخه کدوم بیشعوریه که ساعت سه شب زنگ میزنه؟ با اسمی که روی گوشی 

 دیدم خفه شدم!

 

 رایان: بدو بیا پایین

 

 بارانا: چییی؟ تو پایینی؟

 

 رایان: آرهه

 

پشتم  سریع رفتم لب پنجره که با دو گوی مشکی مواجه شدم. وااای از همین

خوشگله...موهای فر خرماییش تو باد میرقصید و من محو نگاه کردنش شده 

 بودم...

 

 بارانا: اینجا چکار میکنی این وقت شب میدزدنت 

 

 رایان: هه پلیس جماعتو بدزدن؟!

 

 بارانا: عزیزم میدونی که خوشگالرو سریع میدزدن

 

 خوابم نبرد!  رایان خنده ای کرد و گفت: تا االن داشتم بهت فکر میکردم

 میدونی دراز کشیدم با چشمای بسته.

ی چند ساعت فکر کردن بهت حاصلش این یک جمله شد: بزرگتر از محدوده

 فکریت دوستِت دارم...!
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 بارانا: میشه منو بگیری؟ چون االنه که غش کنم!

 

 رایان خندش گرفت و گفت: فداتشم پاشو بیا پایین دیگه

 

 ا میفهمن که بارانا: خب االن مامانم این

 

رایان: هوووف باالخره میام خاستگاریت اونجا دیگه انقدر نگاهت میکنم که 

 معتاد چشمات بشم...

 

 بارانا: بیایی ها

 

 رایان: چشم بزار یکم بگذره 

 

 بارانا: کی مثال؟

 

 رایان: هفته دیگه 

 

 لبخندی روی لبام نشست...

 

 م بخوابم دیگهرایان: برو بخواب عزیزم فکر کنم من هم االن بتون

 

 بارانا: شب بخیر آقا پلیسه
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 رایان: شب بخیر عشق رایان.

 بعد گوشی رو قطع کرد.

 

زندگی من دیگه چیزی به جز تو نیست. خود من هم دیگه چیزی به جز خود تو 

نیستم. چهره ات تموم زندگی منو در آینه واقعیت منعکس می کند و این واقعیت 

 می ماند! اونقدر عظیم است که به افسانه

تو رو دوست دارم؛ و این دوست داشتن، حقیقتی است که من رو به زندگی 

 دلبسته می کند.

همه ی شادی هایم در یک لبخند تو خالصه می شود؛ و کافی است که تو قیافه 

ناشادی بگیری تا من همه ی شادی ها و خوش بختی های دنیا را در خطوط 

 گم کنم.. -داند چقدر دوستش می دارم چهره ای که خدا می-درهم فشرده ی آن، 

 #احمد_شاملو

 

 ظهر برای ناهار با رایان قرار بود بریم بیرون.

مانتو کرم کتی با شلوار جین تیره زاپ و کفش و کیف کرم پوشیدم و آرایش 

 مالیمی کردم و از خونه زدم بیرون.

 ظرم بود. رایان امروز زودتر از اداره اومده بود و با لکسوز مشکیش دم در منت

 با دیدنش لبخندی روی لبام نشست و سریع سوار ماشین شدم.

رایان پیراهن مردونه مشکی با شلوار کرم پوشیده بود و عینک دودیشم زده بود 

 و اووووف اصال یکی آب قند بیاره...

 

 بارانا: آقا رایان شما قصد کشتن منو دارین؟

 

 نمرایان که از حرفم جا خورده بود گفت: من غلط بک
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بارانا: لطفا دفعه بعد انقدر خوشتیپ نیاین بیرون چون ممکنه دیگه جدی جدی 

 قندم بیفته

 

 رایان که خندش گرفته بود اومد لپم و بوسید و گفت: قربونت بشم دیوونه

 

بعد ماشین و به حرکت درآورد. دستم و بردم سمت ضبط ماشین و آهنگی پلی 

 کردم.

 

 دوست دارم

 ستم داریبهم بگو اگه تو هم دو

 بگو دوستم داری

 بگو دوست دارم

 بهم بگو تو هم دوست نداری

 بگو دوست نداری

 گفتی نرم بیرون بی تو

 هی میری بیبی برگردی زود

 صد دفعه گفتی که نزن این کوفتی رو

 دورم هستش خیلی ولی تو از همه بهتری

 فرشتمی

 تا ولنجکیم یه حس نه نیست

 نه با نوشت نی

 بگذریم
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 نوشت سریع تو جهنم برام

 نمیگردم دنبال آتو که بد شدم

 نمیخوام به هیشکی جاتو بدم

 میدونم میرسم با تو به تهش

 حتی اگه سرش بخوام بشم با کل شهر

 دوست دارم

 بهم بگو تو هم اگه دوست نداری

 بگو دوستم داری

 میگم دوست دارم

 بهم بگو تو هم اگه دوست نداری

 متن آهنگ  دوست دارم وانتونز

 د قوالی سر صبحیه شب ب

 معتادم آره ولی معتاد تن تو

 شدیم رد… معتادم اینکه با 

 خفاشا بستن

 اتاقم درشم

 عشق من حالم وخیمه نه

 نسوزه دلت واسه ی من

 ازت متنفرم که انقدر عاشقتم

 بمون فقط بزار اینا خاطره شن

 توی قلبم تا حاال تویی عوضی

 دوست ندارم دعوا کنیم الکی

 عصبی بیبی سر هرچیزی ما
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 بشیم به هم هرچی میخوایم برگردیم بگیم

 حساسم یکمی من

 اخالقمه همین من

 فردا اگه رفتی بازم میگم دوست دارم حتی نگی ام

 دوست دارم

 تو اونارو دوست نداری

 وانتونز(-)دوست دارم

 

رایان منو برد به یک رستوران شیک باال شهر و هردو پشت میز نشستیم و بعد 

 رو دادم رو بهش گفتم: یک سوال بپرسم ازت؟ از اینکه سفارشمون

 

 رایان: دوتا بپرس

 

بارانا: نه دیگه همین یه دونس. اون روز نامه ای که برات نوشته بودم رو 

 خوندی چکار کردی؟

 

رایان: خب از قبلش که انگار مهرداد بهم گفته بود تو دختر عموشی و اردالن 

لی بقیشو نمیدونستم که بابام مدارک تورو برای به دام انداختن مهرداد دزدیده و

 اردالن و دزدیده و تو بخاطر اون اینجایی... 

بعدم اینکه وقتی فهمیدم حسی که بهت دارم متقابله و هردومون همدیگرو دوست 

دارم ازون به بعد شب و روز فکر و ذهنم تو بودی و فقط دنبال راه چاره بودم 

 که تورو نجات بدم از اونجا.

 

 و دستشو فشردم. لبخندی زدم
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 همونجا غذارو آوردن برامون و مشغول خوردن شدیم. 

 

غذامون که تموم شد دست تو دست همراه رایان از رستوران خارج شدیم و 

 سوار ماشین رایان شدیم.

 

 رایان: میری خونتون؟

 

 بارانا: آره دیگه

 

 رایان: نمیشد یکم دیگه با هم باشیم؟

 

 نگران میشن بارانا: نه دیگه عزیزم خانواده

 

 رایان چهره بامزه ای به خودش گرفت و گفت: منم گناه دارم خب 

 

 گونه هاشو بوسیدم و گفتم: واای رایان انقدر دلبری نکن منو برسون خونه دیگه

 

 رایان خندید و باشه ای گفت و بعد حرکت کرد.

 بعد نیم ساعت رسیدیم خونه.

. به طرف خونه رفتم و زنگ رایان و بوسیدم و بعد تشکری کردم و پیاده شدم

 در رو که زدم، در باز شد و رفتم داخل.

 

همینجوری صبح و شب با رایان میگذشت و البته شب ها هم که دیگه عادت شده 

بود و خودم میدونستم باز رایان زیر درخت همیشگی تو کوچه وایستاده و به 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 393 

 

و فهمیده بودم پنجره اتاقم زل زده که کی باز میشه، البته منم دیگه ساعتشو 

سریع میرفتم لب پنجره تا بتونم با دیدنش شب خوابم ببره... جدیدأ شبا بدون 

 دیدنش خوابم نمیبره! خدا بخیر کنه آخر این داستانو...

امروز صبح خانم ایزدی، مامان بهداد زنگ زد خونمون و گفته بود که شب 

 برای امر خیر میخوان بیان اینجا !

 رت کرد و بابا هم موافقت کرده بود...مامان هم با بابا مشو

 انقدر خوشحال بودم که فکر کنم مامان بابا همچی رو فهمیده باشن دیگه!

 خاستگار زیاد داشتم ولی رایان تک بود...

 نمیدونم چیشد یکهو ولی میدونم من بیشتر از اون چیزی که باید بشه عاشقشم...!

 خالصه که دل تو دلم نبود...

 م و طرفای شیش بود که بیدار شدم و به حمام رفتم.کمی استراحت کرد

 

توی وان نشستم و بعد نیم ساعت اومدم بیرون. موهام روبا حوله بستم و لباسی 

که خریده بودم رو تنم کردم. یک کت شلوار دخترونه آبی کاربنی با کفش پاشنه 

 بلند ست خودش رو پوشیدم. 

یک طرف بافتم و انداختم روی موهام رو باز کردم و سشوار که کردم بعد به 

 شونم. مثل همیشه کمی هم آرایش کردم و در آخر ادکلنم رو زدم. 

به خودم توی آیینه نگاهی انداختم...چشمای تیله ایم برق خاصی پیدا کرده بود و 

 معلوم بود که خوشحالم!

بعد اینکه شالمو سرم کردم حاضر و آماده به سمت طبقه پایین رفتم.  بابا روی 

 ل نشسته بود و مامان هم آشپزخونه داشت با چندتا از خدمتکارا حرف میزد.مب

 

 مگه قرار نبود هشت بیان؟  رفتم پیش مامان و گفتم:

 

 مامان: چرا االناس که برسن 
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 بارانا: میخوای یک زنگی بهشون بزن 

 

مامان چشماشو ریز کرد و چشمکی  زد و گفت: تو برای هیچکدوم از 

 هول نبودی، چیشد این پلیسمون عقل از سرت پرونده؟ خاستگارات انقدر

 

 بارانا: اِاا مامان 

 

 مامان خنده ای کرد و گفت: نمیخواد انکار کنی همچی رو میدونم 

 

 با تعجب پرسیدم: از کجااا؟

 

 مامان: رایان پسرم وقتی که تو پیش اون عوضیا بودی خودش بهم گفت 

 

 نفس راحتی کشیدم و خنده ای کردم.

 

 ن موقع صدای زنگ در به گوش رسید.واای اومدن!همو

 

مامان با لبخند گفت: اومدن. دخترم تو همینجا باش هر وقت پدرت صدات کرد با 

 سینی چای بیا تو سالن، باشه عزیزم؟

 

 باشه ای گفتم و بعد مامان به طرف بیرون رفت.

د و شسریع رفتم پشت پنجره آشپزخونه و به بیرون سرک کشیدم. در حیاط باز 

 رایان همراه بهداد و پدر و مادرش وارد شدن.
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نگاهم روی رایان ثابت موند...کت تک مشکی با پیراهن سفید و شلوار 

خاکستری پوشیده بود و عینکشم درآورده بود. یک سبد گل زیبا هم پر از گل 

 های رز سرخ و سفید تو دستاش گرفته بود.

 ا بابا و مامان می اومد...وارد خونه شدن.صدای سالم و احوال پرسیشون ب

 سرمو گرم چای کردم.

از بس خونه اردالن و علیرضا قهوه درست میکردم یادم رفته بود چطوری  

چایی درست کنم! خندم گرفت و بعد رفتم سمت سماور. با دستای لرزونم داشتم 

 می ریختمشون تو فنجون.

 وای حاال چه وقت ویبره رفتن بود؟

و گفتم آروم باش بارانا مثال امشب قراره اتفاق مهمی چند بار نفس عمیق کشیدم 

بیفته و زندگیت و بهت بدن، آروم باش این سوسول بازیا چیه. ولی کاش میدادم 

 خدمتکار چایی رو بریزه هووف...

وقتی همه چایی ها رو ریختم فنجون هارو گذاشتم توی سینی.با صدای بابام که 

یرایی رفتم...خدا کنه خرابکاری صدام زد سینی رو برداشتم و به طرف پذ

نکنم.وقتی رسیدم توی پذیرایی سالم کردم که همه با خوشرویی جوابم رو دادن 

 اما از جواب بهداد چشمام گرد شد.

 

 بهداد:سالم زن داداش

 

رایان سرفه ای کرد و با آرنج زد تو پهلو بهداد که فکر کتم فهمید چی گفت و 

 اصالحش کرد.

 

 م خانوم رادبهداد:چیزه،یعنی سال

 

خنده ای کردم...این پسر واقعا بامزه بود.اول از همه به طرف بابای بهداد رفتم 

و چایی تعارف کردم.بعد از اون بابا که کنارش نشسته بود و بعد هم مامان بهداد 
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و مامان.در آخر هم به بهداد و رایان.سینی رو روی میز گذاشتم و روی مبل 

م...سعی کردم اصال بهش نگاهی نکنم یوقت نگن تکی که روبه رایان بود نشست

این دختر چقدر بی جنبس.بابا و بابای بهداد داشتن حرف های سیاسی میزدن و 

نظر میدادن...مامان و مامان بهداد هم در مورد لباس و این جور چیزا حرف 

میزدن...بهداد هم که طبق معمول رایان رو حرص میداد...منم این وسط مثه 

 بودم. هویج نشسته

 

با صدای بابای بهداد توجهم بهش جلب شد:خب دیگه بهتره بریم سر اصل 

مطلب،راستش ما امشب برای امر خیر مزاحم شدیم که اگه خدا بخواد دخترتون 

 رو برای پسرم رایان خاستگاری کنم.

 

 بابا نگاهی به من کرد که سرمو انداختم پایین.

 

صالح فرزندش رو میخواد،بزارین بابا:خودتون که میدونید هر پدر و مادری 

 رک بگم،من از کار پسرم رایان راضی نیستم

 

با تعجب سرمو آوردم باال و به بابا نگاه کردم...منظورش چی بود؟رایان هم با 

 تعجب به بابا نگاه میکرد.اوووف این دیگه چه وضعشه؟

 

 هاستآقای ایزدی)بابای بهداد(:آقای راد شغل رایان جان یکی از بهترین شغل 

 

 بابا:درسته ولی خطرناکه، نمیخوام اول کاری خدایی نکرده دخترم بیوه بشه.

 

 اینبار رایان به حرف اومد و گفت:آقای راد من باهاتون صحبت کرده بودم
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 بابا:آره،دیشب خیلی ذهنم درگیر بود و من شدیدا مخالف شغلتم پسرم

 

 آقای ایزدی:یعنی فقط مشکلتون شغله؟

 

 بابا:بله

 

لت زاری به مامان نگاه کردم تا یه کاری کنه...وقتی نگاهمو دید چشمامو با حا

 گذاشت روی هم و لبخندی زد.

 

با صدای رایان بهش نگاه کردم:آقای راد اگه فقط مشکلتون شغله منه،خب...خب 

 من از کارم استعفا میدم

 

ا داد بهمه با تعجب به رایان نگاه کردیم...بهداد که نزدیک بود شاخ در بیاره.به

 صدایی بلند که حالتی تعجب داشت گفت:چییی؟

 

 رایان:همین که شنیدی

 

 بابا:باشه پس اگه اینجور که میگی باشه من دیگه حرفی ندارم

 

 آقای ایزدی:پس بچه ها برن صحبتاشونو بکنن

 

 مامان:دخترم رایان جان رو به اتاقت راهنمایی کن
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..همراه رایان به طرف اتاقم رفتیم سری تکون دادم و بلند شدم.رایان هم بلند شد.

و من روی تخت رایان هم روی صندلی پشت میز تحریر نشست.سرمو انداختم 

 پایین و گفتم:بخاطر حرفای بابام متاسفم،واقعا نمی دونم چرا اینجوری کرد

 

 رایان:مهم نیست،بابات حق داره

 

 ز کارتبه چشماش نگاه کردم و گفتم:ببین رایان مجبور نیستی بخاطر من ا

 استعفا بدی

 

رایان:بارانا من تصمیمم رو گرفتم،بخاطر تو هر کاری میکنم این که چیزی 

 نیست،اتفاقا هدفم از این شغل انتخاب بود که گرفته شد

 

 لبخندی زدم که اونم لبخند زد.

 

 رایان:خب مادمازل،حرفی سخنی،شرطی شروطی داری بگو

 

تو زندگیمون همیشه با هم صادق  بارانا:خب من ازت فقط یه چیز میخوام،اینکه

 باشیم

 

 رایان:اون که صد البته

 

 بارانا:تو چیزی نمی خوای بگی؟

 

 رایان:من میخوام همیشه پیشم باشی
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 بارانا:هستم

 

 رایان:نظرت چیه بریم پایین؟

 

 بارانا:بریم

 

بلند شدیم و رفتیم پایین.وقتی رسیدیم توی پذیرایی همه ی نگاه ها به طرف ما 

وی مبلی که از قبل نشسته بودم نشستم.بابای بهداد گفت:خب دخترم برگشت.ر

 نظرت چیه؟

 

 سرمو انداختم پایین و آروم گفتم:خب جوابم مثبته

 

 رو کرد به رایان و گفت:تو چی رایان جان؟

 

 رایان:منم همینطور

 

 آقای ایزدی:پس مبارکه

 

زدن و همگی دست زدن و تبریک گفتن.بعد هم در مورد عقد و عروسی حرف 

قرار بر این شد پس فردا عقد کنیم و یه ماه دیگه هم عروسی بگیریم.خیلی خوش 

 حال بودم و اصال باورم نمی شد داریم به هم می رسیم.
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وقتی همه ی حرفا زده شد مهمونا رفتن و منم با خستگی به اتاقم رفتم.لباسامو با 

 لباس خوابای صورتیم عوض کردم و 

 روی تخت دراز کشیدم. 

 

 رود ای عشقگوشیم رو که برداشتم یه پیام از رایان داشتم:جان من برای تو می

من،سرگذشت قلب من دچار عشق نبود تو آمدی شدی تمام من.باور کن همه ی 

 حرفایم را و محکم بگیر دست هایم را ای جان من

 

با خوندنش اشکی از شوق از چشمم چکید.خدا می دونست چقدر رایان رو 

 تر از هر چیزی..بیشدوست داشتم..

 

براش نوشتم:اگر بروی پشتت هستم تا آخر این راه،درد هایت را به من هدیه کن 

 و لبخندت برای خودت.دوستت دارم رایانم

 

حاضر  ٢٣بعد اینکه ارسال کردم طولی نکشید که نوشت:من بیشتر،فردا ساعت 

 باش میام دنبالت برای عقد بریم خرید

 

 بارانا:باشه عزیزم

 

 ن:شب بخیر عشقمرایا

 

 بارانا:شب توام بخیر عشق من

 

گوشی رو خاموش کردم و گذاشتمش روی میز.چشمامو بستم که طولی نکشید 

 خوابم برد.
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با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم.کش و قوسی به بدنم دادم و از روی 

 و تخت بلند شدم.به طرف حموم رفتم و بعد اینکه مسواک زدم لباسامو درآوردم

دوش گرفتم.نیم ساعت بعد از حموم اومدم بیرون...از توی کمد شلوار پارچه ای 

پوشیدم.به طرف آیینه رفتم و  قد نود سورمه ای و تیشرت سفید برداشتم و

موهامو با سشوار خشک کردم...کمی هم آرایش کردم.مانتو سورمه ای سفیدمو 

از اتاق رفتم بیرون.به  برداشتم و پوشیدم...شال سورمه ای هم سرم انداختم و

طرف میز ناهارخوری رفتم که مامان و بابا درحال صبحونه خوردن 

بودن.صبح بخیر بلندی گفتم که با خوش رویی جوابم رو دادن.پشت میز نشستم 

و برای خودم آبمیوه ریختم و با کیکی که خاله مهرانه دیروز درست کرده بود 

 ا رایان میری خرید؟خوردم.مشغول خوردن بودم که مامان گفت:ب

 

 بارانا:آره

 

لبخندی زد و سرشو تکون داد.وقتی صبحونه خوردم بلند شدم و خداحافظی 

 کردم و بعد اینکه کفشامو پوشیدم از خونه رفتم بیرون.

دیدم...در رو بستم و به طرف  در حیاط رو که باز کردم ماشین رایان رو

 ماشینش رفتم و در جلو رو باز کردم.

 

 سالم کردم که رایان هم لپمو کشید و جوابمو داد. با لبخند

 

 رایان:خب،اول بریم لباس بخریم؟

 

 بارانا:آره
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رایان سرشو تکون داد و آهنگی گذاشت و بلندش کرد و گاز گرفت و به طرف 

پاساژ حرکت کرد.همراه رایان آهنگ رو میخوندیم و صدای خواننده بین 

 صدامون گم شده بود.

 

 آغوشت حبسم کنلمسم کن منو توی 

 حتی وقتی که باهات حرفم شد

 بغلم کن و منو درکم کن

 اصال تو دیوونه ای مثل خودم قبل از تو

 عاشق هیشکی نشدم

 اینقدر چون منو عشقت به دنیایی بهتر بود

 نه این حس بد نیست دست نزار روی قلب من بزار حس کردی

 تپش قلبمو دیوونه وارش کردی

 ارتا ابد منو اینجوری نگه د

 به این آسونی میتونی منو برسونی به رویایی

 که دیگه جز واسه تو توی قلبم جا نیست

 میخوامت هنوز مثل اولین بار

 کاری کردی جز تو هیچکسی به چشم من نیاد

 عاشقت دیوونگی هاشو فقط با تو میخواد

 اینکه توی خلوتم تنها تورو یادش میاد خوبه

 مدوست دارم نوازش دستاتو روی گونه ها

 وقتی که پیش توام درست مثه دیوونه هام

 توی زندگی هرکسی یکی انقد بخوادش خوبه

 نه این حس بد نیست دست نزار روی قلب من بزار حس کردی
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 تپش قلبمو دیوونه وارش کردی

 تا ابد منو اینجوری نگه دار

 به این آسونی میتونی منو برسونی به رویایی

 تکه دیگه جز واسه تو توی قلبم جا نیس

 میخوامت هنوز مثل اولین بار

 مارین(-)لمسم کن

 

بعد بیست دقیقه رسیدیم.رایان ماشین رو توی پارکینگ پارک کرد و از ماشین 

 پیاده شدیم و به پاساژ رفتیم.

اولین مغازه ای که دیدم چشمم به یک مانتو سرخابی خوشگل افتاد که حالت کتی 

اشت که رنگی رنگی داشت و روی سینش گل سینه هایی به شکل سنگ د

 بودن.دست رایان رو گرفتم و باهم وارد مغازه شدیم.

 

 رو به فروشنده گفتم:میشه اون مانتو سرخابی پشت ویترین سایز من رو بدین

 

 فروشنده:حتما

 

بعد هم رفت و از توی رگال برداشت و داد دستم.رفتم توی پرو و مانتو رو 

 گفتم:چطوره؟ به رایان پوشیدم.در پرو رو باز کردم و رو

 

 رایان:خیلی خوبه،به خصوص تو تن تو
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پوشیدم.رایان بعد اینکه  لبخندی زدم و مانتو رو درآوردم و مانتو خودم رو

حسابش کرد از مغازه رفتیم بیرون.رایان از مغازه ی بعدی که مردونه بود کت 

 شلوار خرید...منم از یه مغازه برای خودم روسری و شلوار خریدم.

 

ن و خانم ایزدی خیلی اصرار کردم که همراهمون بیان ولی هیچ کدوم به ماما

 قبول نکردن و گفتن دو نفری بهتون بیشتر خوش می گذره...

 خریدامون که تموم شد همراه رایان به رستوران نزدیک پاساژ رفتیم.

قرار شد عروسیمون رو که گرفتیم برای زندگی همراه رایان بریم خارج از 

 کشور... 

راضی نمیشدم ولی رایان دیگه راضیم کرد. مامان بابا هم مشکلی با این  اوالش

موضوع نداشتن و میگفتن اینجوری بهتره یکم از ماجراهای دزد و پلیسی دور 

 میشیم و خاطرات بد گذشته رو فراموش میکنیم...

البته دیگه اردالن هم پیدامون نمیکنه...ولی فکر کنم دیگه یادش رفته چون االن 

 ماهی هست که از اون موضوع گذشته و هیچ خبری ازش نیست!چند 

قرار شد عروسی رو تو یکی از باغ های مجلل تهران برگذار کنیم که البته اون 

هم رایان میگفت عروسی رو خارج از کشور بگیریم ولی دیگه به حرفش 

 نکردم...

 ورایان به دستشویی رستوران رفت تا دستاشو بشوره منم پشت میز نشستم 

 داشتم ِمنو رو میخوندم.

 

 با صدای اس ام اس گوشی رایان که روی میز بود به خودم اومدم.

میدونستم کار درستی نیست ولی از روی کنجکاوی، غیرت نمیدونم هرچی 

 گوشی رو برداشتم ببینم کی پی ام داده.

 رمز گوشیش که تاریخ تولدم بود رو زدم و رفتم تو پیام هاش.
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 مال منه تا اَبد ماله منه  ناشناس: چیزی که

 زمانی ماله تو میشه که من دیگه نخوامش...

 

وااا چه عصبی! این کیه دیگه؟؟ اصال رایان بهش تاحاال پی ام نداده بود و 

 شمارش سیو نبود ولی طرف انگار با رایان پدر کشتگی داشت!

 یعنی کیه؟! 

ن شماره رایان و از کجا ترس بدی به جونم افتاد. نکنه اردالنه؟؟؟! هه نه بابا او

 داره...چه حرفا میزنی بارانا اون اردالن پارسِا هرچی که بخواد و پیدا میکنه...

 خواستم جوابش رو بدم و بگم: شما؟

ولی پاک کردم و از تصمیمم منصرف شدم! نمیدونم حس بدی داشتم ولی نه بابا 

 هی فرستاده.باز خیاالتی شدم حتما یک بنده خدایی دستش خورده پیام اشتبا

 

از پیامی که اون ناشناس فرستاده بود استرس گرفته بودم و دستامم که ویبره 

 میرفت...

 تهدیدآمیز ترین جمله بود!

 یعنی چی مال رایاِن که اون میخوادش؟!  

سعی میکردم با حرف خودم رو آروم کنم و فکر کنم که طبق معمول توهم میزنم 

 ولی اگه اون باشه چی؟!!!

چشمم دیدم که رایان داره به طرف میز میاد و سریع پیام رو پاک کردم از گوشه 

و دوباره گوشی رو قفل کردم، گذاشتم روی میز. نمیدونم چرا همچین کاری 

کردم ولی نمیخوام تو این روزای قشنگ چیزی مانع خوشبختیمون بشه و با این 

 چیز های الکی شادیمون رو از بین ببره...

 

 

 ی؟رایان: سفارش داد
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 بارانا: نه عزیزم صبر کردم تا تو بیای باهم سفارش بدیم 

 

 بعد سفارش غذامون رو دادیم.

 

 رایان دستی به صورتم کشید و گفت: چرا رنگت پریده؟!!

 

 بارانا: اممم هیچی... فکر کنم فشارم افتاده 

 

 رایان: االن باید بگی؟؟ بمیرم برات بزار االن میرم آب قند بیارم.

 

ی بود که گفتم آخه؟ اصال نمیخواستم بهش دروغ بگم ولی دوست واای این چ

 نداشتم ناراحت بشه...

 

دستم و گذاشتم روی دستای لرزونش و گفتم: هیچی نیست عزیزم خوبم، غذامون 

 و بیارن یکم چیزی بخورم بهتر میشم.

 

رایان مخالفت کردم و میتونستم از توی چشمای مهربونش نگرونی رو بخونم 

 یگر اصرار کردم و دیگه هیچی نگفت.ولی کمی د

 چند دقیقه بعد غذامون رو آوردن.

رایان مجبورم کرد که همه غذام رو تا ته بخورم و منم برای اینکه سوتی ندم به 

 حرفش کردم.

 

 اون روز بقیه خریدامون رو کردیم و بعد اومدیم خونه.
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یدم. پوش فرداش مانتو سرخابی که گرفته بودم با روسری و کیف و کفشم رو

آرایش مفصلی کردم و رژ سرخابی زدم. خودم رو غرق ادکلن کردم و موهامم 

 تلی بافتم.

 خیلی ذوق داشتم و هی جلو آیینه برا خودم ژست میگرفتم...

رایان بعد یک ساعت اومد و زنگ در رو زد و از پشت پنجره اتاقم داشتم 

م سنگینی نگاهم نگاهش میکردم که یک دسته گل بزرگ دستشه و انگار اون ه

 رو احساس کرد و سرش رو بلند کرد که چشم تو چشم شدیم...

 از باال بوس براش فرستادم و وقتی رسید باال پریدم بغلش. 

 با مامان و بابا احوال پرسی کرد و دسته گل رو داد دستم.

مامان و بابا هم حاضر و آماده بودن و رایان گفت که خانواده بهداد هم االن 

 ن.محضر هست

دست تو دست با رایان به طرف ماشین رفتیم. مامان و بابا زودتر رفتن و من و 

 رایان هم کمی دیر از بقیه رفتیم.

 رایان داخل ماشین نشست و طبق معمول ضبط رو هم تا آخر بلند کرد.

 رایان هم مثل من کلی ذوق داشت و به طرف محضر حرکت کردیم.

 

 برای همون نیم ساعت بعد رسیدیم.محضر با خونه ما خیلی فاصله نداشت 

رفتیم توی اتاقی که مخصوص عقد تزعیین شده بود و با مامان و بابا بهداد 

 روبوسی کردم و نشستیم جای مشخص خودمون.

 عاقد اومد و صیغه ی عقد رو جاری کرد...

 قرآن رو باز کرده بودیم و هر دو نگاهمون به آیات بود...

 

 لم گفت: با اجازه بزرگترا بلهههههباید بله می دادم...از ته د

 

 همه برامون دست زدن و جیغ و هورا کشیدن..
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 نوبت به رایان رسید اون هم با لبخند بله داد...

 بهداد و مهرداد شاهدمون بودن و شهدات خودشون رو دادن.

خیلی خوشحال بودیم و بعد همه برامون دست و هورا کشیدن و با همه روبوسی 

 ه مامان بابا بهداد دعوت بودیم و خواستیم جشن بگیریم.کردم و شب هم خون

شب مانتو آبی آسمونی کتی همراه روسری پوشیدم و همراه رایان به خونه بهداد 

 رفتیم.

 

خونه بزرگ و خوشگلی تو باال شهر داشتن و رایان ماشین رو جلوی خونه 

 پارک کرد و بعد از اینکه زنگ زدیم وارد خونه شدیم.

به رنگ سفید بود و مامان بابا رایان با خوشحالی در رو باز کردن خونه ویالیی 

 و همونجا مامان بابا و مهرداد هم اومدن و همه با هم احوال پرسی کردیم.

 خیلی خونه خوشگلی بود با تم سفید طالیی، همجاش برق میزد و جلوه داشت...

خالصه برای شام هم که دستشون درد نکنه غذاهاشون خیلی خوشمزه بود و 

شب همونجا بودیم.  ٢،١جشن کوچیکی گرفتیم و خیلی خوش گذشت و تا ساعت 

مامان بابا بهداد خیلی اصرار کردن که همونجا بمونیم ولی ازشون تشکر کردیم 

 و گفتیم ایشاال تو یک فرصت دیگه.

مهرداد و گذاشتیم خونشون و بعد رایان من و گذاشت خونه و با مامان بابا هم 

 د.خداحافظی کر

اون شب خیلی خوش گذشت و خوشحال بودم که داره همچی به خیر و خوشب 

 میگذره....

رایان هم دست کمی از من نداشت و تون هم کلی ذوق داشت و هروز برام 

 کادوهای جور واجور میخرید و منم کلی قربون صدقش میرفتم.

 

 یک ماه مثل برق و باد گذشت...
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***** 

 

 ن که چشمم به رایان افتاد. هر دو به هم خیره شدیم...از در آرایشگاه اومدم بیرو

کت شلوار خوش دوخت مشکیش تو تنش جلوه خاصی داشت و مخصوصا با 

اون پاپیون بامزه ترش میکرد. مثل همیشه جذاب و مهربون بود... جذابیتی که 

 نمیشد ازش چشم برداشت... واقعا محشر شده بود! 

ش رو به سمتم دراز کرد. تازه متوجه با لبخند مهربونی سمتم اومد و دست

 فیلمبردار و مهرداد و بهداد شدم...

با لبخند دستمو بردم جلو و گذاشتم تو دستش، هر دو به طرف ماشین رفتیم. در 

رو برام باز کرد و کمکم کرد تو ماشین بشینم...دامن لباسمو جمع کرد و درو 

 رد و نشست.بست..به طرف صندلی راننده رفت ودر ماشین رو باز ک

 

انقدر جفتمون خوشحال بودیم که دیگه هیچی نمیتونست مانع خوشبختیمون 

بشه...حتی با وجود اون گذشته بدمون بازم خوشحال بودیم و غرق در خوشبختی 

 و آرامش...

 حس میكردم خوشبخت ترینم

 عشق و توي چشماي تو دیدم...!

 اره...ناگهان کسی می آید، می آید و انگار خیال رفتن هم ند

دیگه کم کم داشت باورم میشد که همه رفتنی اند از ازل تا به ابد یک به یک 

نوبت به نوبت میروند و ناگهان تو میمانی و تمام وعده های دروغین 

 همیشگیشون که روزی تورو با آن قانع کرده بودند...

 دنیاِی عجیبیست وقتی کسایی میمونند کنارت که انتظاری از ماندنشان نداری؛

آرومت میکنند،ُمَسکنی بر روح خسته ات میشوند،همدمت میشوندُ مرحمی برای 

 زخمت های ال عالجت که نامش را دوست داشتن گذاشتی...

 میمونی و کنار دلم در گوشم میگویی؛
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 "نترس دیوونه کنارتم"

خوشبختی چیع دیگه با حرفهات،با حرفهات باید ُمرد و ُمرد و ُمرد اما لحظه ای 

 دم نزد...

میدونی انتهایش گذاشت؟انتها ندارد این راه که هر لحظه اش با خنده هات همراه 

 هست...

کسی از راه دور آمده است؛دستاش را به دور کمرت انداخته است سرش را بر 

روی شانه ات رها کرده است،تنش را گرما بخش تنت قرار داده است،لبخندش 

 میدونه...را به تو هدیه کرده است،دلیل خنده اش را تو 

کسی در این حوالی بوی مهربانی میدهد،مهربانی اش را از آن وجودت 

 میکند؛تو نکنه تنها لحظه ای احساس تنهایی کنی...

 

مهرداد و بهداد همراه فیلمبردار رفتن توی ماشین مهرداد و پیاپی بوق میزدن و 

 هی برامون دست تکون میدادن.

لی رانندگی میکرد و هی بهم نگاه رایان ضبط ماشین و زیاد کرد و با خوشحا

 میکرد و چشمک شیطونی میزد.

تموم خاطراتمون رو از روز اولی که دیدمش داشتم مرور میکردم...این بازی 

سرنوشت بود که من و رایان رو بهم رسوند...درسته سختی های زیادی داشت 

م ولی من این تقدیر و دوست داشتم.رایان همه چیز من بود، اون نیمه وجود

 بود...

اول رفتیم آتلیه عکس گرفتیم. دیگه نای هیچ کاری نداشتم کمرم شکست از بس 

ژست های مختلف میگرفتیم ولی مطمعن بودم همش عالی از آب در میاد...یک 

 عکس هم با مهرداد و بهداد گرفتیم برای یادگاری.

رسیدیم باغ و نگهبان ها درو برامون باز کردن. از همین دور همین صدای 

آهنگ و نور ها جلب توجه میکرد...صدای جیغ و دست همه به خوبی به گوش 

میرسید...نور آتیش و ترقه ها دیده میشد...عروسیمون مختلت بود و تمام 

دوستای رایان بودن و بعضی هاشون معلوم بود که ایرانی نیستن.کال بیشتر به 

 پارتی تشبیه میشد تا به عروسی!
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ومدن و آهنگ تغییر کرد. بابا، مامان، ه طرفمون اوقتی وارد باغ شدیم همه ب

 مامان بابا بهداد... همه بهمون تبریک گفتن...

دورو برمون پر آتیش و فش فشه های رنگی بود و من و رایان تو نور باغ گم 

 شده بودیم... از باال رو سرمون گل های پر پر شده رز میریختن...

و کادوهاشونو می دادن، من و  یکی یکی می اومدن جلو و تبریک می گفتن

 رایان هم با لبخند ازشون تشکر می کردیم...

تو عروسی جای سوزن انداختن نبود همه وسط بودن و داشتن قِر میدادن البته 

 من و رایان هم کم نمیوردیم و همش وسط بودیم و با همه میرقصیدیم.

ه با وجود خیلی بهمون خوش گذشت و بهترین شب عمرم بود و باورم نمیشد ک

 اون همه استرس قبل عروسی بازم بهم خوش بگذره...

 انقدر رقصیده بودیم که دیگه پاهام نای راه رفتن نداشتن! 

موقع شام خیلی نتونستم چیزی بخورم و بیشتر غرق نگاه کردن به رایان بودم 

اون هم هی قربون صدقم میرفت و میگفت که خیلی خوشگل شدم و منم ذوق 

 میکردم...

سی تا چهار صبح طول کشید و بعضی ها مست بودن و کال تا آخر شب عرو

 میرقصیدیم و شاد بودیم.

 

کم کم مهمونا قصد رفتن کردن.همراه رایان دم در ایستاده بودیم و با مهمونا 

خداحافظی میکردیم.دیگه کامال همه ی مهمونا رفته بودن...اینبار نوبت ما بود 

ی آغوش گرفتمش...هردو بهم قول داده بودیم که بریم.به طرف مامان رفتم و تو

گریه نکنیم.بعد اینکه از آغوش مامان اومدم بیرون بابارو به آغوش کشیدم.بعد 

از من رایان مامان و بابا رو بغل کرد و من هم به طرف عمو و زن 

عمو،مهرداد،بهداد و مامان بابای بهداد رفتم.عمو رو بغل کردم و بعد از اون هم 

داد با لبخند بهم نگاه میکرد...دستاشو برام باز کرد و رفتم توی زن عمو.مهر

بغلش.بعد اینکه از مهرداد جدا شدم به سمت مامان بهداد رفتم و بغلش کردم.با 

بهداد و آقای ایزدی هم دست دادم.رایان کارهای منو تکرار کرد و دیگه وقت 
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ارم ه تو میسپرفتن شد.بابا دستشو گذاشت روی شونه رایان و گفت:دخترمو ب

 پسر،خوب ازش محافظت کن

 

 رایان لبخندی زد و گفت:مطمئن باشین

 

بعد هم دستمو گرفت و آخرین نگاه رو به همه انداختیم و رایان در ماشین رو 

برام باز کرد و نشستم...خودش هم ماشین رو از جلو دور زد و نشست توی 

 ماشین.

 

رد و حرکت کرد...سقف ماشین رایان بعد از استارت ماشین رو به حرکت در آو

رو باز کرد و صدای آهنگ رو بلند کرد.همینجور که یه دستش به فرمون بود با 

 دست دیگش دست منو گرفت و بوسید.بهش نگاهی کردم و لبخند زدم.

 

 بی بی پشتتم ، پشتتم تا آخرین این راه

 همه چیو بسپر به من ، نشون داده نقطه ضعف

 ل خودتدرداتو بده به من خندت ما

 شک نکن قلبم ماِل توئه

 هر جایی میخوای بری ، منم باهات میام

 مرکوری )عطارد( یا مریخ ، حتی چاله های سیاه

 بی بی پشتتم پشتتم ، من پشتتم

 تا آخِر این راه ، تا آخر این راه

 به این جای آهنگ که رسید هردو باهم بلند میخوندیم.

 امشب که ماِل هم میشیم

 دارم همه چیه دنیا رو
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 نمیدیدم من تووِی خواب هم که بشی ماِل من

 بشیم ماِل هم

 امشب که ماِل هم میشیم

 همه چیه دنیا رو دارم

 نمیدیدم من تووِی خواب هم که بشی ماِل من

 بشیم ماِل هم

 ببین قول میدم قول میدم

 تا تهشه جام

 من میخوام با تو پیر بشم

 اگه یاری کنه عمِر من

 یا رو دارمدنیا رو نمیخوام من در

 تنها کسی که نمیتونم تنها بذارم

 میخوام باشه کنارم

 هر جا که باشم

 با تو آدمم ، تو هم هوامو داری

 با تو هیچ روزی نیستش تکراری

 میدونم تو از آسمون میای

 اینو خوندم من أ مهربونیات

 بی بی پشتتم پشتتم ، من پشتتم

 تا آخِر این راه ، تا آخر این راه

 هم میشیم امشب که مالِ 

 همه چیه دنیا رو دارم

 نمیدیدم من تووِی خواب هم که بشی ماِل من
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 بشیم ماِل هم

 امشب که ماِل هم میشیم

 همه چیه دنیا رو دارم

 نمیدیدم من تووِی خواب هم که بشی ماِل من

 بشیم ماِل هم

 امشب که ماِل هم میشیم

 همه چیه دنیا رو دارم

 اِل مننمیدیدم من تووِی خواب هم که بشی م

 بشیم ماِل هم

 امشب که ماِل هم میشیم

 همه چیه دنیا رو دارم

 نمیدیدم من تووِی خواب هم که بشی ماِل من

 بشیم ماِل هم

 سیاوش راد(-)من پشتتم

 

رایان ماشین رو مقابل خونمون نگه داشت...در پارکینگ رو با ریموت باز کرد 

یجان زده شدم...یه حیاط و ماشین رو به داخل هدایت کرد.از دیدن حیاط خونه ه

دلچسب و مدرن بود.یه گوشه از حیاط استخر قرار داشت و کنارش سه تا 

صندلی برای آفتاب گرفتن بود.یه متر جلوتر از استخر باغچه بود که گل های 

 قشنگ رز توش جلب توجه میکرد.

رایان در ماشین رو باز کرد و کمکم کرد پیاده شم.به طرف در ورودی رفتیم و 

ان درو باز کرد.همه جا تاریک بود...رایان کمی جلوتر رفت و برق هارو رای

روشن کرد که با دیدن خونه نزدیک بود از هیجان سکته کنم...دقیقا همون 

چیزی بود که من میخواستم...خونه ای با دکوراسیون سفید و صورتی کمرنگ 

تفاعشون که فضا خونه رو شاد نشون میداد.پنجره های خونه قدی بودند و ار
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زیاد بود.پرده ها سفید بودند با دستک هایی که توش گل های قشنگ صورتی 

داشت.پشت پله ها که به باال ختم میشد یه سالن مهمون بود با دکراسیون رسمی 

تر.رو به رایان گفتم:واااای رایان نمی دونم چی بگم،واقعا ازت ممنونم،خیلی 

 قشنگه

 

 رایان:نمی خوای آشپزخونه رو ببینی؟

 

 بارانا:چرا

 

 سری تکون داد و با هم به طرف آشپزخونه که قسمت شرقی خونه بود رفتیم.

 

متری میشد با کابینت  ۲٣وارد آشپزخونه شدیم...به آشپزخونه قشنگ که تقریبا 

های سفید که گوشه های قسمت باالشون طرح گل کشیده شده بود.یه میز 

میزش سفید و صندلی هاش  ناهارخوری چهار نفره هم وسط آشپزخونه بود که

هرکدوم به رنگ های صورتی،زرد،سبز و آبی بودن.یه پنجره بزرگ هم داشت 

که پایینش کلی گلدون بود.به خواسته ی خودم به رایان گفته بودم خدمتکار 

 نگیریم...خونه هم ویالیی بود و خیلی بزرگ بود.

 باال رایان به طرفم اومد و دستمو گرفت و گفت:خب دیگه بریم طبقه

 

 بارانا:بریم

 

 با رایان از آشپزخونه خارج شدیم و رفتیم باال.

باال چهار تا اتاق داشت که اتاقی که انتهای راهرو بود مال ما بود.به طرف 

اتاقمون رفتیم و رایان در رو باز کرد.با دیدن اتاقمون کیلو کیلو قند توی دلم آب 

تختی سفید که روش با گل های شد...مثل فیلم ها بود.تخت سفید و طالیی با رو 

رز قرمز پر شده بود.دوتا پایتختی دو طرف تخت که باالش به دیوار آباژورهای 
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قشنگ طالیی وصل بود.یه میز آیینه هم ست تخت و یه کمد بزرگ اتاق رو 

کامل میکرد.روی زمین کلی شمع روشن بود که فضای اتاق رو رمانتیک کرده 

 بود.

 

 مرسی بابت همچی،خیلی قشنگه رو به رایان گفتم:رایان

 

رایان پیشونیمو بوسید و گفت:برو یه دوش بگیر خستگیت رفع بشه که حاال حاال 

 ها کار داریم

 

 مشتی به بازوش زدم و گفتم:بدجنس

 

رایان کمکم کرد لباسامو در بیارم و موهام رو هم باز کنم.به طرف حموم رفتم و 

لباس خواب کوتاه حریر قرمز دوش گرفتم.بعد یه ربع اومدم بیرون و یه 

پوشیدم.رایان با دیدنم به طرفم اومد و دستاشو گذاشت روی بازوهام و گفت: 

 خوشحالم که دارمت

 

 بارانا:منم همینطور

 

 رایان:خیلی دوست دارم

 

 بارانا:من بیشتر

 

رایان سرشو نزدیک آورد و لب هاشو آروم روی لب هام گذاشت...به طرف 

یم و اونشب به طور کامل مال هم شدیم و از دنیای تخت رفتیم و دراز کشید

 دخترونم خداحافظی کردم...
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 اردالن*

روی صندلی چوبی نشسته بودم و همینطور که به عکس ها نگاه میکردم سیگار 

میکشیدم.خبر رسیده بود دیشب بارانا و رایان ازدواج کردن...هه باالخره کار 

ردالن باشه مال اردالن میمونه.از خودش رو کرد،ولی کور خونده...چیزی مال ا

روی صندلی بلند شدم و به عکس ها نزدیک تر شدم...رایان و مهرداد.ته 

سیگارمو انداختم و با پام لهش کردم.ای کاش بارانا االن اینجا بود... وقتی به این 

 فکر میکنم که دیشب...لعنتی،لعنتی،لعنتی!

 م نبود...مشتی به دیوار زدم که به شدت درد گرفت ولی مه

خیلی وقت بود درد عشق در مقابل بقیه درد ها ایستاده بود و فقط اون رو حس 

میکردم.من غرورم رو شکستم تا منو بارانا ما شویم...ولی حیف که رایان و 

بارانا ما شدن.شاید یه وقتایی الزمه یکسی رو از دور دوست داشته باشی...ولی 

 وشیم به خودم اومدم...ساتیار بود.من این دوری رو نمیخوام.با صدای زنگ گ

 

 اردالن:بگو

 

 ساتیار:سه خبر خوب یه خبر بد

 

 اردالن:خبر بد رو میدونم خوب رو بگو

 

 ساتیار:اون کاری که بهت گفته بودم توش سود زیادی هست انجام شد

 

 اردالن:آها

 

 ساتیار:خوشحال نشدی؟
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 اردالن:هیچ حسی ندارم،خداحافظ 

 

 تظر جوابش بشم قطع کردم...هوووف اینم وقت گیر آورده.بعد هم بدون اینکه من

 

 بارانا*

یه ماه از زندگی مشترک منو رایان می گذشت...توی این مدت خیلی شاد 

ظهر بود ولی هنوز غذا درست نکرده بودم.به  ٢١بودیم.به ساعت نگاه کردم...

 مطرف آشپزخونه رفتم و در فریزر رو باز کردم...اوووم چی درست کنم؟چشم

به هویج های خورد شده افتاد...یهو هوس سوپ شیر کردم.مواد الزم رو از 

فریزر برداشتم و گذاشتم باز بشن.مرغ رو که از دیروز مونده بود برداشتم و 

بعد اینکه گرمش کردم قسمت های سینش رو برش زدم و توی یه ظرف 

رفتم  ریختم.سبزی هارو هم خورد کردم.حدود یه ساعت بعد کارم تموم شد و

توی پذیرایی...غذا تا وقتی رایان بیاد آماده میشه. مشغول تلویزیون دیدن بودم 

که چشمم به ساعت خورد...اوه اوه این همه مدت فیلم میدیدم و حواسم 

نبود...االن رایان میاد.به طرف آشپزخونه رفتم و میز ناهار رو آماده کردم که 

با دستمال تمیز کردم و به  صدای باز شدن در خونه به گوشم خورد.دستامو

 استقبال رایان رفتم.با دیدنش لبخند زدم و پریدم بغلش.

 

 بارانا:سالم عزیزم،خسته نباشی

 

 لپمو کشید و گفت:مرسی خانومم

 

 بارانا:برو لباسام رو عوض کن بیا ناهار
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سری تکون داد و رفت باال...منم برگشتم توی آشپزخونه و سوپ هارو توی 

اشتم روی میز.صدای رایان همینطور که از پله ها میومد ظرف ریختم و گذ

 پایین بو گوشم خورد:به به چه بوی خوبی

 

وارد آشپزخونه شد و پشت میز نشست.براش سوپ کشیدم و بعد اون برای 

 خودم.

 

 

هنوز چند قاشق بیشتر نخورده بودم که ناگهان احساس کردم هرچی خوردم 

دستشویی رفتم و محتویات معدم رو خالی میخوام باال بیارم.با سرعت به طرف 

 کردم...

 

 رایان با نگرانی اومد و گفت:چی شد یهو؟بریم دکتر؟

 

 بارانا:نه یه دو روزی هست اینجوری شدم خوب میشم

 

 رایان:تو دوروزه حالت بده االن میگی؟زود حاضر شو بریم دکتر

 

 بارانا:رایان گفتم که خوبم

 

 رایان:مطمئنی؟

 

 مبارانا:آره عزیز
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هایی لبخندی زد و باهم رفتیم تا به غذا خوردن ادامه بدیم ولی من دیگه اشته 

 نداشتم.

 

رایان که مشغول غذا خوردن بود یکدفعه سرشو آورد باال و متفکرانه بهم زل 

 زد.

 

 بارانا: چی شده؟چرا اینجوری نگاهم میکنی؟!

 

 رایان: چند روزه اینجوری باال میاری؟؟!

 

ای میشه که همش حالت تهوع دارم ولی امروز اولین بار بود بارانا: یک هفته 

 باال آوردم. چطور؟

 

رایان که تا اون موقع خشکش زده بود یکدفعه مثل ِجت از جاش پرید و با لبخند 

 شیطونی گفت: بارانا، نکنه؟؟

 

 بارانا: نکنه چی؟!

 

 رایان: مثل اینکه بعد تالش های بحث برانگیزم باالخره نتیجه داد!

 ی جدی داریم مامان بابا میشیم؟؟؟!جد

 

 زدم زیر خنده و گفتم: نه بابا دیگه چی؟...هنوز اول کاری انقدر زود؟!
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 رایان نیشش تا بناگوش باز شد و گفت: فکر کنم یکم زود دست به کار شدم...

بعد اومد سمتم و دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت: تا شما از حالت منگولیت 

 داروخانه و برمیگردم عشقم. در بیای من میرم

 

 تا اومدم چیزی بگم دیدم رایان در و پشت سرش بست و رفت.

 من که عین منگوال ماتم برده بود یک دفعه مغزم کار کرد.

 یعنیییی؟؟؟! واااای یعنی ممکنه؟ چرا انقدر زود؟!! دم رفتن این چی بود دیگه!

 کر میکردم هنوز زوده...تا رایان برگشت مردم و زنده شدم! هم ذوق داشتم هم ف

رایان با ذوق اومد داخل و بی بی چک و داد دستم، دستم رو گرفت و منو برد به 

 سمت دستشویی بعد در و پشت سرم بست.

 استرس داشتم و بار اولم بود و هول کرده بودم.

 تا عالمت مثبت رو دیدم جیغم به هوا رفت! 

 

 رایان: چیشدهههه؟؟! عشقم؟

 

دم و رایان تا خواست بقیه حرفش رو بزنه پریدم بغلش و سریع در و باز کر

 پیاپی جیغ میزدم...

 

 رایان: این یعنی اینکه مثبته؟؟!

 

 با ذوق سرم رو تکون دادم و خندیدم.
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رایان که ماتش برده بود یکدفعه از خوشحالی مثل بچه ها جیغش به هوا رفت و 

ذوق داشتیم که قابل  داشت مثل دیوونه ها تو هال میدویید. انقدر هردومون

 توصیف نیست...

 رایان اومد سمتم و دستش رو کذاشت پشت کمرم و بلندم کرد و چرخوندم.

 

 خندم گرفته بود و گفتم: رایاااان...رایان خر نکن 

 

رایان من و گذاشت زمین و بوسه محکمی به لبام زد...انقدر پر حرارت بود 

شده بود و مثل گنجیشک لباش که همچی یادم رفت! قلبم پر جنب و جوش 

 میزد...

بعد چند لحظه ازم جدا شده و پیشونی و دستامو بوسید و در گوشم گفت: دوستت 

 دارم.

 

 بارانا: کجای کاری بنده خدا من عاشقتمممم...!

 

 رایان: هی هی اینجوری دلبری نکنا من بیشتر تحریک میشم!

 

 خندیدم و یکی به شوخی به بازوش زدم.

 

 رفت و با ذوق گفت: بدو عشقم، بریم به بقیه هم خبر بدیمرایان دستم رو گ

 

با خجالت سرم رو انداختم پایین و گفتم: فکر نمیکنی یکم زود دست به کار 

 شدیم؟ فکر بد نکنن!
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 رایان بلند خندید و گفت: چیزی که شده، دیگه کاریش نمیشه کرد.

 

 بارانا: اوهوم

 

 وای فکر کنم لپام گل انداخته بود.

 

که سعی داشت خندشو کنترل کنه گفت: اصال چطوره شب همرو دعوت  رایان

 کنیم اونجا این خبرو بهشون بدیم؟

 

 بارانا: آرهه اینجوری بهتره

 

 بعد رایان دوباره پیشونیم رو بوسید و باهم به طرف اتاق رفتیم.

 

 مهرداد* 

 خسته مشغول برسی پرونده ها بودم که یکی در و باز کرد و پرید تو.

یزدم این بهداد باشه و سعی کردم جلوی خندم رو بگیرم و حالت جدی حدس م

 خودم رو حفظ کنم.

 

 بهداد: بزن بریم

 

گنگ نگاهش کردم که گفت: وای مهرداد جون تو هوس بستنی کردم پاشو بریم 

 کافه.

 

 مهرداد: یعنی فکر کنم تو یک روز بستنی نخوری تشنج میگیری!
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 بهداد: اِااا پاشووو دیگه

 

خره بعد کلی کری خوندن آقا بهداد مجبور شدم مثل این پدرای فداکار باهاش باال

 برم بستنی بگیرم براش.

بعد اینکه ساعت کاری تموم شد لباس فرمم رو درآوردم و لباسای عادیم رو تنم 

 کردم و در اتاقم رو قفل کردم و از اداره زدیم بیرون. 

 جلوی کافه پارک کردیم.نیم ساعت بعد به کافه محبوب بهداد رسیدیم و 

 

 از در کافه رفتیم روی میز وسط سالن نشستیم.

بدون توجه به نگاه های خیره ی دخترا رفتم سمت میزمون و نشستم روی 

صندلی.خودم خوب میدونم که قیافم خوبه و خیلی خفنم ولی باز نگاه های گاه و 

تم ه بیشتر اذیبیگاه دخترا به جای اینکه بهم اعتماد بنفس بده و خوشحالم کن

 میکنه!

 

بهداد: نشد دیگه اومدیم بستنی بخوریم نه که هی دخترای مردومو عاشق خودت 

 کنی داداش من

 

 خنده ای کردم و گفتم: این چشمای آبی هم بد دردیه!

 

 بهداد هم خندید و بعد سفارشمون رو دادیم.

ش نگاه های هیز دخترا داشت عصابم رو خورد میکرد و کال پسر چشم و گو

بسته ای بودم یا به قول بهداد مغرور بهشون مهل نمیدادم اما دوست داشتم یکم 

 سربه سرشون بزارم و از موقعیت شغلیم استفاده کنم...
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 رو به بهداد گفتم: حالت تدافعی بگیر

 

 بهداد: نگو که باز سرهنگ اومده

 

 مهرداد: نه دیوونه حالت تدافعی بگیر میخوام یکم اینارو اذیت کنم

 

هداد که سعی داشت جلوی خندش رو بگیره گفت: نکن داداش من آخرش با این ب

 کارات میترشیا 

 

 مهرداد: هیییس کاری که گفتم و بکن

 

کارت پلیسم رو از توی جیبم درآوردم. اووف کاش لباسام رو عوض نکرده 

 بودم اینجوری ترسناک تر میشدم...

 بلند شدم.حالت جدی و خشک همیشگیم رو حفظ کردم و از جام 

 

رو به همون دخترای میز بغلی کارتم رو نشون دادم و گفتم: سرهنگ مهرداد 

 راد، همتون به جرم بدحجابی دستگیرین...

 

یعنی قیافه هاشون عالی بوداا خیلی سعی کردم جلوی خندم رو بگیرم...رنگشون 

مثل گچ شده بود و همه دستشون روی روسری هاشون بود و داشتن جلو 

 ن.میکشیدنشو

 

یکیشون که مشخص بود داره اشکش در میاد گفت: آقا ببخشید بخدا دفعه  

 آخرمونه، دیگه اینجوری نمیایم بیرون.



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 426 

 

 

بی توجه به حرفش بیسیم و از جیب پشتم درآوردم و گزارش دادم تا گشت ارشاد 

 یکم ارشادشون کنه بخندیم...

شون هم  گریه ون ماشین اومد و همشون که با قیض نگاهم میکردن و بعضی ها

 میکردن رو برد.

 

پسر مذهبی نبودم و اصال شغلم برخالف چیزی که بقیه فکر میکنند به حجاب و 

این چیزا ربطی نداره و اتفاقا خودم همشون رو درس میدادم ولی دوست داشتم 

 یکم اذیتشون کنم بخندیم حاال ایشاال تو بازداشتگاه مالقاتشون میکنم...

 یم با بهداد ده دقیقه پیاپی روده بر شده بودیم. یعنی از خنده مرده بود

 

بهداد که از خنده اشکش دراومده بود و داشت اشکاش رو پاک میکرد گفت: 

داداش این چه کاری بود کردی بخدا بزور داشتم خودم رو کنترل میکردم اون 

 وسط نخندم 

 

 مهرداد: بده کاری کردم یکم بخندیم؟

 

 تارو چیزای خوبی بودن...بهداد: نه نه ولی پروندی بدبخ

 

 به شوخی یکی زدم پس کلش و خندیدم.

 بستنیمون که تموم شد همراه بهداد از کافه خارج شدیم.

همه زنایی که توی کافه بودن از ترس ما روسریشون رو داده بودن جلو و ما 

 فقط به حرکات مسخرشون میخندیدیم...

 

 بهداد: میری خونه؟
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 رسون مهرداد: آره بی زحمت منو ب

 

 بهداد بدون حرفی به طرف خونه ما رفت .

 

پسر مذهبی نبودم و اصال شغلم برخالف چیزی که بقیه فکر میکنند به حجاب و 

این چیزا ربطی نداره و اتفاقا خودم همشون رو درس میدادم ولی دوست داشتم 

 یکم اذیتشون کنم بخندیم حاال ایشاال تو بازداشتگاه مالقاتشون میکنم...

 از خنده مرده بودیم با بهداد ده دقیقه پیاپی روده بر شده بودیم. یعنی 

 

بهداد که از خنده اشکش دراومده بود و داشت اشکاش رو پاک میکرد گفت: 

داداش این چه کاری بود کردی بخدا بزور داشتم خودم رو کنترل میکردم اون 

 وسط نخندم 

 

 مهرداد: بده کاری کردم یکم بخندیم؟

 

 ولی پروندی بدبختارو چیزای خوبی بودن... بهداد: نه نه

 

 به شوخی یکی زدم پس کلش و خندیدم.

 بستنیمون که تموم شد همراه بهداد از کافه خارج شدیم.

همه زنایی که توی کافه بودن از ترس ما روسریشون رو داده بودن جلو و ما 

 فقط به حرکات مسخرشون میخندیدیم...

 

 بهداد: میری خونه؟
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 ره بی زحمت منو برسون مهرداد: آ

 

 بهداد بدون حرفی به طرف خونه ما رفت .

 

بهداد: نگاه داداش من همه دخترارو با جینگولک بازیات میپرونی از آخر 

 میترشی از ما گفتن بود 

 

 مهرداد: حاال نه اینکه تو زن و بچه داری

 

حله اول بهداد با خنده گفت: فعال که این رایان مارمولک از هممون جلوتره...مر

و رفت، حاال به امید خدا مرحله ی دوم رو هم با موفقیت میگذرونه و یه نفر به 

 جمعمون اضافه میشه...

 

 خندم گرفت و با این شوخیه بهداد قند تو دلم آب شد! یعنی کی میشه دایی بشم؟

 

 بهداد: راستی از رایان گفتی، شب خونه رایان اینا دعوتیم

 

 دلباز شده  مهرداد: چی داداشمون دست و

 

 بهداد: گفت میخواد یک خبر خوب بده

 

تو فکر بودم و داشتم به شب فکر میکردم. بعد یک ساعت رسیدیم خونه و از 

 بهداد تشکر کردم و به سمت خونه رفتمو زنگ در رو زدم.
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 بارانا*

برای شب رایان اصال نذاشت دست به سیاه سفید بزنم و همچی رو از بیرون 

قربون صدقم میرفت انقدر ذوق داشت که قیافش دیدنی بود و سفارش داد و کلی 

 همش باال پایین میپرید...

زنگ خونه به صدا دراومد و رایان در رو باز کرد. اول بهداد و مهرداد پریدن 

تو و با دوتاشون روبوسی کردم و بعد بقیه چند دقیقه بعد اومدن. با مامان بابا و 

هم احوال پرسی کردیم و بعد همه نشستن روی عمو و زن عمو، مامان بابا بهداد 

مبل. همینجوری مشغول حرف زدن بودیم و من رفتم سمت آشپزخونه تا میز و 

 بچینم که رایان با لبخند  شیطونی پشت سرم اومد داخل آشپزخونه.

 

 با لبخند گفتم: چرا اینجوری نگاه میکنی؟

 

نی نیمون اذیت میشه رایان به طرفم اومد و دستم رو گرفت و گفت: مادمازل 

 شما حق بلند شدن هم ندارین باید مثل ملکه ها فقط بشینین

 

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: پس فقط بخاطر بچمون هوامو داری؟!

 

رایان خندید و لپام رو بوسید و یکم از دلم درآورد، بعد من نشستم روی صندلی 

 شام حاضره.و رایان داشت میز رو میچید و بعد به بقیه گفت که بیان 

 

 بابا: دستت درد نکنه دخترم چه همه غذا درست کردی

 

 بارانا: اینو که رایان درست کرده بقیشم از بیرونه من کاری نکردم 
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 بهداد آروم در گوش رایان گفت: زن زلیل کی بودی تو؟!

 

من و رایان باهم خندمون گرفت و رایان یکی زد پس سر بهداد که اونم دیگه 

 رفت و نشست سر میز.جلو خندش رو گ

 

 همه داشتن برای خودشون غذا میریختن و مشغول خوردن بودن.

 

 مهرداد: خب دخترعمو نگفتی برای چی دور هم جعممون کردی؟

 

 اوه اوه رسیدیم به جای سختش! 

 

 با خجالت گفتم: خب راستش

 

رایان سریع پرسد وسط حرفم و با شیطنت گفت: بارانا ولش کن اینارو...مقدمه 

 نی رو بیخیال...آقا جون خالصه میکنم، مهرداد جان داری دایی میشی!چی

 

 همه از تعجب چشماشون گرد شده بود و من خندم گرفته بود.

 

 بارانا: چرا اینجوری نگاه میکنین؟!

 

بهداد با خنده گفت: دیدی گفتم مهرداد این رایان از هممون مارمولک تره غول 

 مرحله آخرم رفت!
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راومدن، اومدن دور من و رایان مارو به آغوش کشیدن. همه که از شوک د

بیشتر از همه مامان بابا خوشحال بودن و کلی خداروشکر کردن. مهرداد هم با 

 ذوق اومد بغلم کرد و لپام رو بوسید و تبریک گفت.

رایان دستشو گذاشت دور کمرم و محکم بغلم کرد و هردو مثل دیوونه ها  

 میخندیدیم!

 

 گفت: پسره دیگههه؟؟؟ مهرداد با ذوق

 

 رایان: هنوز که ریزنخوده جنسیتش مشخص نیست ولی دختره!

 

 مهرداد: نخیرم پسره

 

 رایان با جدیت گفت: من باباشم حس میکنم دختره، چشماشم به مامانش میره.

 

بهداد با خنده پرید وسط حرف و گفت: از االن بگم اگه دختر بود خودم 

 خواستگارشم، به کسی نمیدینشا.

 

 با تحکم گفتم: فعال همون ریزنخوده تا جنسیتش مشخص بشه.

 

 اردالن*

توی تراس ایستاده بودم و به شهر نگاه میکردم...هرکی مشغول کار خوشه.یکی 

غمگینه یکی شاد یکی هم مثه من دنبال انتقام.تصمیم گرفته بودم فردا برم 

قت دوری بارانا ایران...کار احمقانه ای هست و ریسکش هم زیاده ولی دیگه طا

رو ندارم.به ساتیار راجب این موضوع هیچی نگفتم چون میدونم استقبال 

 نمیکنه.مشغول فکر کردن بودم که احساس کردم یکی کنارمه...ساتیار بود.
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ساتیار:اگه بخوای اینجوری همش یه گوشه کز کنی و سیگار بکشی به هیچ 

میگه من پولمو میخوام جایی نمیرسی،همه ی کارا بهم ریختس،مجید زنگ زده 

بعد اون وقت تو داری نقشه میکشی چجوری معشوقتو بیاری پیش خودت،مگه 

خودت نبودی میگفتی تو کار ما عشق و عاشقی در کار نیست،چی شد؟چی 

 مونده ازت؟از اردالن پارسا.کسی که عالم و آدم ازش حساب میبردن کجاست؟

 

توام عاشق شدی بهت سالم اردالن:عشق و عاشقی دست خود آدم نیست،هروقت 

 میکنم

 

 ساتیار پوزخندی زد و گفت:نمیخواد سالم کنی،کار یه طرف عاشقی یه طرف

 

 تری دارم اردالن:فعال کارای مهم

 

ساتیار:باشه من دیگه هیچی نمیگم،پوالی مجید هم خودم میدم،فقط پس فردا که 

 نمسالمت میکتو گرداب افتادی نیای بگی ساتیار کمک،به قول خودت اون موقع 

 

توی فکر فرو رفتم...حوصله هیچی رو نداشتم،ساتیار منو درک نمی 

 کرد،هیچکی درکم نمی کرد.

 

 رو به ساتیار گفتم:پول مجید چقدره؟

 

 ساتیار:نمی دونم تو قرارداد نوشته برو ببین

 

 اردالن:فعال برای یه مدتی هیچ معامله ای انجام نده یا اگه میدی بدون من بده
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بدون هیچ حرف دیگه ای از تراس رفتم بیرون،باید به سهیل زنگ میزدم بعد هم 

برام یه خونه جور کنه توی تهران.گوشیم رو برداشتم و به سهیل زنگ زدم ولی 

جواب نداد،ترجیح دادم بهش پیام بدم و این کار رو کردم:تا فردا یه خونه برام 

 نداره جور کن،به هیچکی هم نمیگی میخوام بیام،ساتیار هم خبر

 

بعد اینکه ارسالش کردم به اتاقم رفتم و از کشو پاسپورت جعلیمو 

برداشتم.پاسپورت مال صربستان بود و البته فقط اسمم جعلی بود و پاسپورت 

اصلی بود،ویزای ایران هم داشت.به عکسم توی پاسپورت نگاه کردم...لنز سبز 

نده بود و فقط و عینک طبی،موهامم بور رنگ کرده بودم که هنوز رنگش مو

کمی ریشه اش دراومده بود که باید تا فردا درستش کنم.و اما اثر انگشت...اون 

هم جعلی بود و با مهارت های یکی از دوست های سهیل که اینجا بود درست 

 شده بود.به اسمم نگاه کردم...ماهان وزیری،متولد مشهد.

 

 بارانا*

 ۷بشه.به ساعت نگاه کردم،توی مطب دکتر نشسته بودم و منتظر بودم نوبتم 

مطلبم ولی هنوز نیومده بود.نکنه اتفاقی براش  ۷بود...رایان گفته بود یه ربع به 

افتاده؟هوووف بارانا باز فکرهای منفی تو شروع کردی...حتما کار داشته.با 

صدای منشی که اسممو صدا میزد بلند شدم که همون موقع رایان هم 

یدم و لبخندی بهش زدم.خودشو بهم رسوند و رسیدم...نفسی از سر آسودگی کش

 گفت:ببخشید دیر کردم عزیزم،ترافیک بود

 

 بارانا:مهم نیست

 

لبخندی زد و باهم به طرف اتاق دکتر رفتیم.قبل از وارد شدن در زدم که 

بفرماییدی گفت و وارد شدیم.با لبخند سالم کرد که هردو جوابشو دادیم.با دست 
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تاشو گذاشت روی میز و بهم قفل کرد.دکتر رو به من اشاره کرد که بشینیم و دس

 گفت:خب عزیزم مشکلت چیه؟

 

 بارانا:خب من تست بارداری گرفتم که مثبت بود.

 

 دکتر:آزمایش دادی؟

 

 بارانا:بله

 

بعد هم برگه آزمایش رو دادم بهش.نگاهی بهش انداخت و گفت:بله تبریک میگم 

 بهتون دارین مامان بابا میشین

 

 با خوشحالی بهم نگاه کردیم. منو رایان

 

 دکتر:عزیزم  برو روی تخت دراز بکش سونوگرافی کنم.

 

 سری تکون دادم و به طرف تخت رفتم.

 

روی تخت دراز کشیدم و بلوزمو دادم باال...دکتر اومد باالی سرم و یه مایعی که 

 مثل ژل بود رو به شکمم زد و بعد مشغول سونوگرافی شد.

شد دستمالی بهم داد تا ژل رو پاک کنم.بلند شدم و دوباره  بعد اینکه کارش تموم

 رفتم و جای قبلی نشستم.
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روزه که باردارید،همچی نرماله،فقط نباید  ۴هفته و  ١دکتر:خب شما االن 

چیزهای سنگین بردارید و زیاد کار کنی،استرس ممنوع.یه چندتا قرص مینویسم 

 که ویتامینه،هفته ای یکی بخور

 

 بارانا:چشم

 

بعد اینکه دکتر نسخشو نوشت داد همراه یه پاکت داد دست رایان و خداحافظی 

کردیم و رفتیم.از مطب خارج شدیم و به طرف ماشین رفتیم و سوار شدیم.رایان 

 پاکتی که دکتر بهش داده بود باز کرد و رو بهم گفت:وااای بارانا عکس بچمون

 

غریب بود.هرچی دقت  نگاهی بهش انداختم.یه عکس سیاه و سفید که عجیب

 کردم نتونستم بچه رو پیدا کنم...رو به رایان گفتم:پس بچه کو؟

 

رایان با حالت گیجی دستشو کرد توی موهاش و گفت:منم ندیدم،ولی البد یه 

 جاهایی همین اطرافه دیگه

 

خندیدم و چیزی نگفتم.رایان بعد از استارت ماشین حرکت کرد و از محل مطب 

 رفتیم.

 

آهنگی که پخش میشد گوش میدادن که رایان گفت:خب نظرت چیه بریم داشتم به 

 فالوده بخوریم

 

 بارانا:وااای نگو خیلی وقت بود هوس کرده بودم

 

 رایان:پس بزن بریم
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بعد یه ربع رایان مقابل یه فالوده فروشی نگه داشت.از ماشین پیاده شدیم و به 

میزها نشستیم و  طرف فالوده فروشی رفتیم.قسمت بیرونش روی یکی از

گارسون اومد سفارش گرفت و رفت.به اطرافم نگاه میکردم که چشمم به بهداد 

افتاد که همراه یه دختر با خنده وارد فالوده فروشی شدن.رو به رایان همینطور 

 که به بهداد نگاه میکردم گفتم:اوهااا اینجارو 

 

بهداد هم مارو دید. با رایان سرشو برگردوند و به بهداد نگاه کرد که همون موقع 

 لبخند همراه اون دختر به طرف میزمون اومدن.

 

 بهداد:به به داداش،زن داداش،احوال شما؟

 

 رایان به دختره اشاره کرد:معرفی نمیکنی؟

 

بهداد:این عسل خانوم همونی هستن که باهاشون تصادف کردم و یه بستنی 

 بدهکار شدم

 

 ،من رایانمرایان خندید و رو به دختر گفت:خوشبختم

 

 رو به من کرد و گفت:ایشون هم همسرم بارانا

 

 بارانا:خوشبختم

 

 عسل با صدای تو دماغی گفت:من هم همینطور



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 437 

 

 

این بهداد که سابقش اینقدر بد نبود،اون از دختر های عملی متنفر بود و حاال این 

 همه جاش عملی بود.

 

 رایان:بیاین اینجا بشینین

 

و عسل هم کنارش نشست.بعد از چند دقیقه عسل با بهداد از خدا خواسته نشست 

یه عذر خواهی بلند شد و به طرف سرویس بهداشتی رفت.تا آزمون دور شد 

بهداد نفس عمیقی کشید و گفت:داداش رایان دستم به دامنت منو از این غول 

 بیابونی نجات بده

 

 رایان خندید و گفت:من که دامن ندارم،حاال ماجرا چیه؟

 

امروز تو راه آگاهی با لباس شخصی با این تصادف کردم منم عجله  بهداد:بابا

داشتم شماره دادم گفتم خسارتش هرچی بود زنگ بزن بگو،اینم زنگ زده میگه 

خسارتش یه دونه بستنیه،حاال منم زیاد اون موقع بهش دقت نکردم گفتم باشه 

روس مرده شاید خدا خواسته یه چیز خوبی باشه،االن که اومدم میبینم شبی ع

هاست،جون تو همینجور هاج و واج مثه مجسمه بهش زل زده بودم تا به خودم 

 اومدم خواستم فرار کنم ولی دیگه کار از کار گذشته بود

 

 منو رایان پقی زدیم زیر خنده،بیچاره بهداد.

 

 رایان:تا تو باشی مثه آدم رانندگی کنی
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ها و بستنی عسل رو آوردن  دیگه هیچی نگفتیم چون عسل اومد.بعد اینکه فالوده

مشغول خوردن شدیم.وقتی تموم شد بهداد رو به رایان گفت:پس گفتی ماشینت 

خراب شده؟آخ آخ با این وضعیت نمی تونم بزارم زن داداش و وروجک رو با 

 تاکسی ببری

 

 با تعجب بهش نگاه کردم،وروجک؟

 

 رایان رو به بهداد گفت:وروجک؟

 

 بهداد:نینیتون رو گفتم

 

:آخی مامان شدی؟فقط عزیزم مواظب باش چاق نشی البته االن هم زیاد عسل

 الغر نیستی ها ولی تا چند وقت دیگه اگه مواظب نباشی میشی مثه توپ 

 

دیگه چی؟یکی اینو جمعش کنه...من چاقم؟لبخند حرصی زدم و گفت:ولی عزیزم 

 من رو فرمم،باالخره بهتر از اینه که مثه چوب کبریت باشم

 

به سرتاپاش نگاه کردم...واقعا خیلی الغر بود،به چوب کبریت گفته بود بعد هم 

 زکی

 

 با عصبانیت بلند شد و گفت:یعنی میگی من چوب کبریتم

 

 بارانا:من همچین حرفی نزدم

 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 439 

 

 عسل:ولی منظورت با من بود

 

 بارانا:اوم شاید 

 

 رو کرد طرف بهداد و گفت:نمیخوای چیزی بگی بهداد؟

 

 جواب نداره بهداد:واال حرف حق

 

 عسل:متاسفم برات بهداد

 

 بعد هم کیفشو برداشت و رفت.

 

بهداد که تا اون موقع سعی داشت جلو خندش رو بگیره یکدفعه از خنده منفجر 

 شد و گفت:وااااای نجاتم دادی زن داداش، مرسی

 

خندیدمو چیزی نگفتم.بعد اینکه یکم دیگه حرف زدیم بلند شدیم و رفتیم.از بهداد 

فظی کردم و نشستم توی ماشین...چند دقیقه بعد رایان هم اومد و به خونه خداحا

 حرکت کرد.

 

 رایان:شام نمیخوری؟

 

 بارانا:من که سیرم،تو چی؟

 

 رایان:منم همینطور،ولی ایول خوب دختره رو رد کردی بره
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بارانا:داشت به من میگفت چاق،هه خودش زیادی الغر بود من به نظرش چاق 

 میومدم

 

:بیخیال حرص نخور بچم اذیت میشه،ولی خدایی یه لحظه به عقل بهداد رایان

 شک کردم

 

 منم بارانا: هاا

 

بعد هم بدون هیچ حرفی چشمامو بستم و به آهنگ بی کالمی که پخش میشد 

 گوش دادم.

 

به خونه که رسیدیم سریع رفتم روی مبل ولو شدم، کمرم خیلی درد گرفته بود 

 م به ماه برسه دیگه قراره چی بشم...فعال که چند هفتس نمیدون

رایان اومد کنارم و دستشو حلقه کرد دور کمرم. اوه اوه باز داشت نگاهش 

 شیطون میشد!! 

 

 با خنده نگاهش کردم و گفتم: چکار میکنی؟!

 

رایان: هیچی داشتم فکر میکردم با این وضیعت اگه بریم شیطونی مشکلی پیش 

 نمیاد؟؟

 

 م به بازوش.لپام قرمز شد و یکی زد
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رایان چهره مظلومی به خودش گرفت و گفت: یعنی باید نه ماه صبر 

 کنمم؟نهههه!

 

 خنده هام بین چشم غره هام گم شده بود.

 

آروم لباشو بوسیدم و گفتم: اینو دیگه وقتی داشتی دست به کار میشدی باید به 

 فکرش میبودی عزیزم

 

م گرفت. سرم رو گذاشتم روی رایان اه بلندی کشید و منم با این حرکتش خند

 شونه های رایان و باهم مشغول دیدن فیلم شدیم.

 

**** 

 

ماه اولم بود و به گفته دکترم دوباره باید میرفتم برای سونوگرافی. لباسام رو تنم 

کردم و همراه رایان از خونه خارج شدیم و سوار ماشین رایان شدیم و به طرف 

 مطب دکتر رفتیم.

 

 کمی کار دارم عیب نداره از اونور خودت برگردی؟ رایان: عشقم من

 

بارانا: نه اتفاقا خودم هم هوس کرده بودم کمی قدم بزنم، دکترمم گفته نباید وزنم 

 زیاد بشه.

 

رایان اخماش تو هم رفت و گفت: نه شما از اونور با آژانس میای برای پیاده 

ی دیگه خوشگالرو سریع روی خودمون باهم میریم. بعد با خنده ادامه داد: میدون

 میدزدن
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 تک خنده ای کردم و گفتم: هوووف باشه

 

به مطب که رسیدیم رایان ماشین رو جلوی مطب نگه داشت و بوسه ای به گونه 

 هام زد و گفت: مواظب خودت باش عزیزم

 

 بارانا: واای رایان میخوام برم دکتر این کارا چیه دیگه

 

 خداحافظی کردم و به مطب دکتر رفتم.رایان چینی به بینیش انداخت و ازش 

دکترم بعد از اینکه معاینم کرد چندتا قرص و ویتامین برام تجویز کرد و کلی 

سفارش کرد و بعد تشکری کردم و از مطب دکتر خارج شدم. گوشیم رو 

پاسخ از تا تماس بی٢٣درآوردم میخواستم به رایان زنگ بزنم که دیدم اوووه 

 نگران شده که چرا جوابشو ندادم...رایان دارم! حتما کلی 

سریع شماره رایان رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشم. مشغول حرف 

زدن با رایان بودم و اولین تاکسی که اومد سریع سوار شدم. داخل ماشین یک 

مرد دیگه به غیر راننده بود و به شکل مزخرفی هیز بود و یک لحظه از اینکه 

شدم...هووف رایان بگم چکار نشی که نمیزاری ماشین چرا سوار شدم پشیمون 

 خودم رو بردارم و مثل آدم رانندگی کنم...

 

 روم و اونور کردم و سعی کردم چیزی نگم و از فکر و خیال بیام بیرون. 

 

 راننده: کجا میرین؟

 

 بارانا: نیاوران
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کنم  راننده سری تکون داد و به طرف نیاوران حرکت کرد. اومدم روم و اونور

که باز با این مرتیکه هیز چشم تو چشم شدم و چشم غره ای تهویلش دادم و بعد 

 به خیابون نگاه کردم.

 

 مرده: خانم؟

 

با حالت شاکی روم و برگردوندم تا چندتا ناسزا تحویلش بدم اما تا سرم رو 

چرخوندم دستمال سفیدی جلوی دهنم گرفت! به دستش چنگ زدم تا مانعش بشم 

گشو پشت سرم گذاشت ومحکمتر فشار داد.صورتم بین دستاش اما دست دی

درحال مچاله شدن بود میخواستم نفس نکشم تا بیهوش نشم ولی بخاطر 

غافلگیری و کم آوردن نفس نتونستم مقاومت کنم و با یک نفس عمیق چشمهام 

 روی هم افتاد...

 

 

 

 اردالن*

غ یکی از روستاهای سه روز از اومدنم به ایران میگذشت و توی یک خونه با

تهران این چند روز سر کردم. روی صندلی نشسته بودم و داشتم خودم رو تو 

 دود سیگار خفه میکردم... 

خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو میکردم برگشته بودم ایران ولی اینجا 

 دیگه جای موندن نیست باید سریع دوباره برگردم.

اهم از مرز خارج شدیم همچی بهتر میشه حال خوشی ندارم ولی میدونم وقتی ب

و باالخره میشم اون اردالن پارسا همیشگی...! ولی من اگه بخوام خودم باشم، 

 حوصله و بداخالقی هستم.خیلی آدِم عصبی و بی

کنم خوب باشم. چقدر مواظب باشیم هیچکس ازمون ناراحت ولی خب سعی می

 نشه خب؟ خودمون چی؟ 
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 میترسم از مِن قبلی

 رسم از ادمی که قبال بودممیت

 میترسم از دوباره به روزای گذشته برگشتن

 تاریخ داره تکرار میشه 

 کاش نشه

 کاش بشه جلوشو گرفت باور کن دوس دارم مثِل قبل شم

 ولی نمیشه...!

کالفه دستی به موهام کشیدم و امیدوار بودم سهراب کارشو درست انجام داده 

 یداشون نشن... باشه و دوباره اون جوجه پلیسا پ

 

 سهیل: آقا آوردیمش

 

 سریع از جام پریدم و چشمام برق زد...

 

به هال کوچک خونه رفتم و وقتی چهره بی جونشو رو زمین دیدم بدنم ضعف 

 رفت... نمیخواستم دستاشو ببندن ولی میترسیدم اینبار هم از دست بدمش...

اش شده کنارش ایستادم و تو سکوت نگاهش میکردم و محو زیبایی ه

 هنوزم همونقدر زیبا...بودم...خودش بود. هیچ تغییری نکرده بود. 

میخواستم نزدیکش بشم ولی میدونستم االناس که به هوش بیاد. حدسم درست بود 

 کمی تکون خورد و با بی حالی چشماشو باز کرد. 

 باورم نمیشد هنوزم اون چشمای تیله ایش بتونه انقدر تو اوج خماری گیرا باشه!

 ناخداگاه خنده ملیحی روی لبام نشست...

هنوز گیج بود و بعد چند دقیقه که به حالت عادیش برگشت تا خواست از جاش 

بلند بشه و نتونست نگاهی به دست و پاهای بستش انداخت و بعد کم کم سرش 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 445 

 

ومد باالتر و چشم تو چشم شدیم... فکر کنم سکته کرده باشه! خب حقم داره ولی ا

یه همه این کارا خودشه اگه با اون مرتیکه عوضی ازدواج نمیکرد باعث و بان

 االن یک جور دیگه باهاش برخورد میکردم...

 

منو که دید داشت سکته میزد و شکه شده بود ولی کم کم ابروهاش به هم نزدیک 

 شدن. 

 

با صدای گرفته ولی بلند داد زد: عوضییی آشغال منو برای چی گرفتی؟ دستامو 

 چرا بستی؟

 

پوزخندی زدم و گفتم: باید زمانی که با اون آشغال ازواج میکردی به این 

 چیزاش فکر میکردی...

 

بارانا: تو چرا آدم نمیشی آخه؟! همچی تموم شده رفته منم یک قربانی بودم که 

 خداروشکر تونستم جون سالم به در ببرم االن دیگه چی از جونم میخواااای؟؟؟

 

 اونور مرز.  اردالن: باید باهام بیای

 

یک لحظه تمام فحشایی که میخواست بده تو دهنش موند و از حرفم شوکه شد 

ولی بعد ادامه داد: چیییییی؟؟!! ولم کن تو رسما دیوونه شدی، دیگه داشتم فکر 

میکردم که از دستت خالص شدم ولی نگو تازه اول کاره! تروخدا چرند نگو 

 زار فقط من برم.قول میدم این موضوع بین خودمون بمونه ب

 

 با لحن خبیثی گفتم: چیزی که مال منه یا مال من میشه یا هیچکی.

 خودت خواستی وگرنه من نمیخوام با زور ببرمت...
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بعد بدون اینکه بهش محلت حرف زدن بدم رو به سهیل کردم و گفتم: ببرش تو 

 اتاقش.

 بعد به اتاقم رفتم و در رو پشت سرم بستم.

 

 بارانا* 

که اومدم تو اون حالت گیجی وقتی دست و پای بسته با طنابم رو دیدم به هوش  

وحشت کردم و از همه بدتر وقتی با عزراعیل روم به روم مواجه شدم که دیگه 

قبض روح شدم! خدایا چرا من انقدر بدبختم؟؟؟ مگه من بندت نیستم؟ چرا 

 واقعااا؟!

 م حس مادر بودن و تجربهتازه داشتم طعم خوشبختی رو میچشیدم و با کنار رایان

 میکردم این آخه از کجا پیداش شد؟! بچم! لعنتی بچم...!

اشک هام آروم آروم روی گونم ریخت. خودم به درک جواب بچمو چی بدم؟ 

 بیخود نبود رایان انقدر نگران بود...! معلوم نیست االن چقدر نگرانمه... 

 .گه.اه چقدر احمقی بارانا..آخه چطور نتونستم بفهمم؟ میدونستم یک جایه کار میل

امیدوارم قبل از اینکه این عوضی منو به زور از ایران خارج کنه بتونن پیدام 

 کنن...

بی اختیار گریه میکردم و تموم بدنم درد میکرد. امیدوارم بچم کاریش نشده 

 باشه... 

 انقدر گریه کردم که نفهمیدم کی از هوش رفتم.

 

از افراد مزخرف اردالن بود. غذایی که دستش  با صدای در از جام پریدم. یکی

بود رو گذاشت روی زمین و قبل از اینکه از در خارج بشه با ناله گفتم: تروخدا 

 بگو اردالن بیاد دارم میمیرم
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 مرده تا اومد تشر بهم بزنه حرفش تو دهنش موند!

 

 اردالن با همون قیافه خشک و جدیش رو به پسره گفت: میتونی بری بیرون

 

 پسره که رفت و در رو بست اردالن تازه متوجه حال خرابم شد.

 

 اومد سمتم و گفت: چیشدههه؟با نگرانی 

 

بارانا: بدنم درد میکنه. تروخدا بازش کن این لعنتیارو مطمعن باش انقدرم دیگه 

 باهوش نیستم بتونم دورت بزنم...

 

رار وایی فکر فاردالن سرشو انداخت پایین و بعد کمی مکث گفت: بخدا اگه بخ

 به سرت بزنه خودت بهتر از هر کسی میدونی که چه کارایی که نمیتونم بکنم.

 

 بعد کارد جیبی کوچیکی رو از جیبش درآورد و طنابارو باز کرد.

 

 دستامو که باز کرد کمی مچ دستامو مالش دادم و کش و قوصی به بدنم دادم.

 

 اردالن: غذاتو بخور ضعف کردی

 

 نم بخاطر اون نیست بخاطر یک چیز دیگست.بارانا: ضعف کرد

 

 اردالن گنگ نگاهم کرد و گفت: چی؟
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 مظلوم به شکمم اشاره کردم که متوجه منظورم شد. 

 

 اردالن چشماش چهار تا شده بود و از تعجب زبونش بند اومده بود! 

 

 اردالن بلند شد و چند قدم زد و بعد با خنده گفت: شوخی میکنی دیگه؟!

 

 ه بارانا: ن

 

یک دفعه سینی غذایی که روی میز بود و برداشت و پرتش کرد روی زمین، 

 داد بلندی زد که گوشم تیر کشید! 

 یااااا خدا چش شد یکهو؟!! روانِی بخدا !

چه غلطی کردما آخه یکی نیست بگه تو حرف نزنی نمیگن اللی بارانا یک 

 دقیقه خفه خون بگیری چیز بدی نیست...

 

 میکردم منتظر هر عکس العمل وحشتناکی بودم...با التماس نگاهش 

میدونستم میتونه هر بالیی که بخواد سرم بیاره! آخه این چه حرفی بود زدی 

 بارانا خودت قبر خوتو کندی...!

اردالن که داشت همینجور به زمین و زمان ناسزا میگفت بعد اومد طرفم و سرم 

 داد زد و گفت: چند ماهه؟؟؟

 

 تم: یک ماهآروم زمزمه وار گف

 

 میترسیدم چیزی بگم و بدترش کنم.
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رگ گردنش متورم شده بود و صورتش قرمز شده بود. نفس های تندی میکشید، 

 کارد میزدی خونش در نمیومد...

چند دقیقه دور اتاق قدم میزد و فقط صدای نفس های وحشتناک اردالن سکوت و 

 میشکست...

 اره با بچم میریم و گفت: عیب ندکمی که آروم شد اومد طرفم 

 

 بچشششش؟!! بخدا این روانیه! 

 

 با حالت طلبکارانه گفتم: منظورت بچه منو رایانه دیگه؟!

 

 اردالن: نه بچه منو تو.

 

 پُکر نگاهش میکردم و واقعا نمیدونستم دیگه باید چی بگم...

 قشنگ معلوم بود که هنوز عصبی سعی کردم سر به سرش نزارم و هیچی نگم. 

 یگاری روشن کرد و کالفه به دیوار روبه رو زل زد.اردالن س

 

 با صدای گرفته گفت: من جلوی خیلی چیزا رو نمیتونم بگیرم.

من جلوی بارون و نمیتونم بگیرم،یا مثال نمیتونم جلوی تپش تند قلبمو موقع دیدن 

تو بگیرم؛من نمیتونم جلوی هورمونای لعنتیمو بگیرم؛ لعنت بهش من حتی 

حرفایی که میزنمو بگیرم.یه سری چیزا ساخته شدن برای اینکه نمیتونم جلوی 

 جلوشونو نگیری.

 یه چیزایی مثل احساس یا عشق.

 نه من

 نه تو 
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 نمیتونیم جلوشو بگیریم.

 

نمیدونستم منظورش از این حرفا چیه برای همون گنگ نگاهش کردم که گفت: 

این همه راه و  چرا نمیخوای بفهمی دوستت دارم؟! چرا نمیخوای باور کنی من

 بخاطر تو اومدم تا تورو با خودم ببرم؟

 

با داد بهش توپیدم: خب اگه من نخوام باهات بیام باید به کی جواب پس بدم؟؟ 

 چرا نمیفهمی من و رایان ازدواج کردیم و االن داریم بچه دار میشیم!؟

 من یک قربانی بودم این وسط احساسات کوفتی تو چی میگن اخه!

 

باال که یک کشیده نوش جونم کنه دستشو کنترل کرد و تو هوا نگه  دستشو آورد

 داشت. مثل چی ترسیده بودم و رنگم پریده بود.

 

 اردالن: لعنت بهت اه... 

آره یه قربانی بودی ولی کم کم عاشقت شدم االنم دیگه نه اسم اون شوهر احمقتو 

 .میاری نه چیزی. از ایران که رفتیم همچی عوض میشه قول میدم

 

 بغض کرده بودم و به سرنوشت مزخرف و وحشنتاکم فکر میکردم... 

پک سنگینی به سیگارش زد و وقتی دید من هیچی نمیگم از اتاق بیرون رفت و 

 در رو پشت سرش قفل کرد.

 

سرمو با دو دستم گرفتم...باید یه فکری میکردم تا فرار کنم ولی مغزم هنگ 

ن داره چیکار میکنه؟حتما به پلیس خبر کرده،هیچی به ذهنم نمیرسه.االن رایا

داده و دارن دنبالم میگردن،اما این اردالن زرنگ تر از اون چیزیه که بزاره 

پلیس بیاد و بگیرتش.واقعا اردالن خیلی خودخواهه،یکی نیست بهش بگه من 
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االن ازدواج کردم...دارم مامان میشم...با پرویی تمام اومده میگه بچمون.به 

انداختم.یه پنجره کوچیک سمت چپم بود...بلند شدم و به طرف اطراف نگاهی 

پنجره رفتم و بازش کردم ولی از شانس گند من حفاظ داشت.هووووف خدایا 

حاال چیکار کنم...دوباره به طرف تخت رفتم و روش نشستم.اینجوری نمیشه باید 

م. باید ی باشیه راهی پیدا کنم.نباید مثه درمونده ها بشینم و غصه بخورم...باید قو

بخاطر بچم بجنگم.با صدای باز شدن در به روبه رو نگاه کردم...اردالن با یه 

 سینی غذا اومد داخل.

 

 اردالن:بیا اینارو بخور

 

سینی رو گذاشت روی تخت و خودشم یه گوشه از تخت نشست.گشنم بود ولی 

ه و بنمی خواستم بخورم...از یه طرف هم باید به خاطر بچم بخورم.پس سینی ر

 خودم نزدیک کردم و مشغول خوردن شدم.

 

بعد اینکه غذام رو کامل خوردم به اردالن که با لبخند نگاهم میکرد زل 

زدم.دوست نداشتم اینجوری بهم نگاه کنه...از اینکه کنارم بود با اینکه با فاصله 

 نشسته بود معذب بودم.به سینی اشاره کردم و گفتم:میتونی ببریش

 

صدا زد.چند دقیقه بعد یه پسر حدود  ی زد و یکی به اسم امیر رواردالن پوزخند

 اومد داخل. ١۵،١۴

 

 اردالن:این سینی غذا رو ببر

 

امیر سری تکون داد و اومد و سینی رو برداشت بعد هم رفت.بی توجه به 

اردالن دستمو روی شکمم گذاشتم و نوازش کردم...خیلی زود برمیگردیم پیش 

 بابات عزیز دلم.
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*** 

 

سه روز از اینکه پیش اردالن بودم میگذشت.امروز خیلی حالت تهوع دارم و 

کمرمم خیلی درد میکنه.با صدای بلند اردالن رو صدا زدم ولی بجای اردالن 

 امیر اومد داخل.

 

 امیر: ها چیشده؟

 

 بارانا:حالم خیلی بده یه کاری کنین

 

 امیر:اردالن خان نیستن،االن یه قرص میارم

 

 دون اینکه به من فرصت حرف زدن بده رفت.بعد هم ب

 

دقیقه امیر اومد داخل و یه بسته قرص و یه لیوان آب داد دستم.به قرص  ۵بعد 

 نگاه کردم...نمی خواستم بخورم ممکن بود برای بچم ضرر داشته باشه.

 

 بارانا:نمی تونم همینجوری قرص بخورم،ممکنه به بچم آسیب بزنه

 

 ت و گفت:هر جور راحتیامیر شونه ای باال انداخ

 

 بعد هم برگشت که بره اما بین راه صداش زدم.
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 بارانا:امممم میخوام برم دستشویی

 

نگاهی بهم انداخت و بعد از کمی فکر کردن اومد و باهم از اتاق رفتیم 

 بیرون.مقابل دستشویی ایستادیم.

 

 امیر:فقط زود

 

فرار  ی میگشتم تا بتونمبدون هیچ حرفی رفتم داخل.از توی دستشویی دنبال چیز

 کنم ولی نمی دونم چی.مشغول گشتن بودم ولی هیچی پیدا نکردم.

 

با ناامیدی اومدم بیرون ولی امیر نبود...با تعجب به اطراف نگاه کردم ولی 

هیچکی نبود.یعنی االن میتونم فرار کنم؟نه بابا اردالن که احمق نیست.توی فکر 

 اه کردم که گفت:بریمبودم که صدا امیر رو شنیدم.بهش نگ

 

بعد هم پشت سرش راه افتادم.به اتاق که رسیدم قبل از اینکه امیر در رو ببنده 

 گفت:شب میخواین برین،آماده باش

 

تا خواستم چیزی بگم در رو بست و رفت.یعنی چی؟کجا میخوایم بریم؟خدایا یه 

 یچکاری کن.حاال چیکار کنم؟با کالفگی طول و عرض اتاق رو طی میکردم.ه

راهی برای فرار نداشتم.رسما داخل باتالق گیر کردم.با صدای باز شدن در به 

 خودم اومدم...هوووف اردالن بود.

 

 اردالن:آماده شو االن میریم
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به طرفش رفتم و با داد گفتم:لعنتی میخوای منو کجا ببری؟مگه زوره من دوست 

 ندارم،من هیچ جایی با تو نمیام

 

ت:مگه دست توعه؟به زور میبرمت،حاال هم مانتو تو اردالن پوزخندی زد و گف

 بپوش تا بریم

 

مانتومو از کمد برداشت و به زور تنم کرد...شال رو هم سرم کرد و دستمو 

 گرفت و از اتاق رفتیم بیرون.

 

از خونه خارج شدیم و به طرف یه ماشین پرادو مشکی رفتیم و سوار شدیم.منو 

بعد از چند دقیقه حرکت کرد.دوتا ماشین  اردالن پشت نشسته بودیم و راننده

مشکی دیگه هم از پشت محافظمون بودن.هوا هنوز روشن بود...به ساعت نگاه 

 بعد از ظهر رو نشون میداد. ۴کردم که 

 

اردالن:میخواستم واست پاسپورت درست کنم تا هوایی بریم ولی دیگه نمیشد 

 ایران بمونم

 

کرد.چشمامو بستم و دستمو گذاشتم روی جوابشو ندادم...کمرم بد جوری درد می

 شکمم.بعد از چند دقیقه چشمام گرم شد و چیزی نفهمیدم.

 با صدای اردالن از خواب بیدار شدم.

 

 اردالن:بارانا عزیزم پاشو رسیدیم
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به اطراف نگاه کردم...هوا تاریک شده بود.از ماشین پیاده شدیم...هوا کمی سوز 

از یه جایی که شبیه به کوهستان بود داشت که لرزی به بدنم وارد شد.

 میرفتیم.همینجور مشغول راه رفتن بودیم که یکی از پشت اردالن رو صدا زد.

 

سال اینا بود،به من نگاهی انداخت و رو به اردالن  ۴٣یه مرد حدود 

 گفت:محض احتیاط باید راهتونو جدا کنین،شما با دوستم برو،این خانم هم با من

 

 جدا باشیم اردالن:تا کی باید

 

 مرده:کم 

 

 اردالن نگاهی بهم انداخت و لبخند زد و گفت:فکر فرار به سرت نزنه

 

بعد هم بدون هیچ حرفی دیگه ای رفت.همراه مرده به راه ادامه دادیم.دیگه داشتم 

 خسته کشیدم که مرده گفت:وایسا

 

برگشتم به طرفش اما با چیزی که دستش بود قلبم توی سینه فرو ریخت.مرد 

وزخندی زد و گفت:ساتیار خان بهت سالم رسوند،خیلی مانع بدی بودی و باید پ

 ازت خالص میشد

 

ساتیار...ساتیار،خدا لعنتت کنه،با صدای بلند اردالن رو صدا زدم ولی هیچ 

جوابی نشنیدم.رو به مرده گفتم:آقا تورو خدا من باردارم،ببین منم دلم نمیخواد 

ده،منو ببر پیش خانوادم قول میدم هیچی به پیش اردالن باشم،منو به زور آور

 کسی نگم
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 مرد پوزخندی زد و بهم نزدیک تر شد.

 

اسلحه رو گذاشت روی پیشونیم.سردی اسلحه ترسم رو چند برابر کرد.اشکام 

راهشونو پیدا کرده بودن و همینجور میریختن.خدا چرا من اینقدر بدبختم...یعنی 

بمیرم؟چشمامو بستم و منتظر مرگم بودم همچی تموم شد؟به همین راحتی قراره 

 ولی با صدای اردالن موجی از امید توی دلم ایجاد شد.

 

 اردالن:چه غلطی میکنی مرتیکه

 

بعد هم اومد نزدیک و یقه مرد رو گرفت و زدش.مشغول دعوا بودن و منم 

 همینجور هاج و واج نگاه میکردم...

 

 اردالن رو به من داد زد: بارانا فرارررر کن

 

 چییییی؟؟؟! منم که از خدا خواسته به خودم اومدم و سریع از اونجا دور شدم...

همینجور میدویدم تا به یه جایی برسم ولی این وسط گیر کرده بود.با خستگی 

کنار یه درخت نشستم...همه جام درد گرفته بود.امیدوارم برای بچم مشکلی 

به راهم ادامه دادم...صدای بوجود نیاد.یکم که نفسم اومد سر جاش بلند شدم و 

و برق فضا رو ترسناک تر کرده بود.بارون شروع به بارین کرد...لعنتی رعد 

 همینو کم داشتم.

 

بعد از چند دقیقه راه رفتن نور ضعیفی رو از دور دیدم.همه انرژیم رو جمع 

کردم و به طرف نور دویدم.باالخره رسیدم...یه روستا بود با چند خونه 

طرف یکی از خونه ها رفتم و زنگ در رو زدم.یه پیرمرد در خونه کاهگلی.به 

 رو باز کرد و با تعجب نگاهی بهم انداخت.
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 بارانا:سالم آقا تورو خدا کمکم کنین 

 

 پیرمرد:چی شده دخترم؟

 

 بارانا:منو دزدیده بودن،میتونم به همسرم زنگ بزنم

 

 پیرمرد:البته بیا تو

 

د.لبخندی بهش زدم که با لبخند جوابمو وقتی رفتم داخل یه پیرزن هم بو

داد.پیرمرد یه مبایل قدیمی و کوچیک آورد و داد دستم.شماره رایان رو 

گرفتم.یک بوق...دو...سه...با چهارمین بوقی که خورد جواب داد اما قبل اینکه 

بخوام حرفی بزنم روی زمین افتادم و صدای پیرمرد و پیرزن که صدام میزدن 

 رایان آخرین چیزی بود که شنیدم. و صدای الو گفتن

 

با صدای حرف زدن چند نفر چشمامو باز کردم ولی همه جا تار بود...چشمامو 

بستم و دوباره بازش کردم که اینبار بهتر شد و با دیدن رایان چشمام برق زد.با 

 صدای ضعیفی گفتم:رایان

 

 رایان به طرفم برگشت و گفت:جان رایان

 

 بارانا:من چم شده؟

 

 یان:هیچی عزیزم فقط از حال رفتیرا
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 بعد هم به اون پیرمرد و پیرزن نگاه کرد و گفت:به لطف اینا االن بچمون سالمه

 

لبخندی زدم و تشکر کردم.با کمک رایان بلند شدم تا بشینم...پیرزن رفت و 

 برامون چایی آورد.

 

 پیرزن:دخترم اینو بخور برات خوبه

 

 ردم...چایی نبود،نمی دونم چی بود.به لیوانی که گذاشت جلوم نگاه ک

 

 بارانا:ممنونم

 

لبخندی زد و چیزی نگفت.من هم محتویات اون لیوان رو کمی مزه مزه 

 کردم...طعمش زیاد جالب نبود ولی قابل خوردن بود.

 

بعد اینکه اون جوشونده رو خوردم رایان نگاهی بهم انداخت و گفت:اگه بهتری 

 بریم

 

 بارانا:خوبم بریم

 

رد با لهجه بامزه ای که به خاطر ترک بودنش بود گفت:کجاا پسرم،امروز پیرم

 رو پیش ما بمونید

 

 رایان:خیلی ممنون تا همین االن هم به زحمت انداختیمتون
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 پیرزن:اسغفرهللا چه زحمتی

 

 رایان:ممنون ولی بهتره بریم

 

و  نبعد از کلی حرف زدن باالخره راضی شدن تا بریم.تا جای در بدرقمون کرد

بعد از تشکر کردن رفتیم.رایان در ماشین رو باز کرد و نشستم بعد هم در رو 

بست و خودش نشست تو ماشین وبعد از اینکه استارت زد حرکت کرد.چشمام 

رو بستم...با اینکه تا االن خواب یا بهتره بگن بیهوش بودم ولی بازم خوابم 

 م برد.میومد.بعد از چند دقیقه دیگه هیچی نفهمیدم و خواب

 

با کابوس بدی که داشتم میدیدم یکدفعه از خواب پریدم! اردالن همیشه، همه جا 

مثل سایه دنبالمونه و نمیزاره خوشبخت بشیم...! هوووف این چه مزخرفاتیه که 

من تو خواب میبینم! ولی کم کم داره به واقعیت تبدیل میشه...کم کم دارم به این 

ه دارم اون روی اردالن پارسا رو میبینم و دیگه نتیجه میرسم که اوِل کاره و تاز

 مثل اون اوال معصوم و شیطون نیست...

 

 رایان ماشین و نگه داشت و گفت: چیزی نیست عزیزم خواب دیدی

 

سرم رو با دستام گرفتم و گفتم: چرا این عذاب تموم نمیشه؟! میدونی، بعد از 

به غیر از راننده یک  اینکه تماسم رو باهات قطع کردم سوار تاکسی شدم که

 مرد دیگه هم بود. 

بی توجه داشتم به خیابون نگاه میکردم که مرده صدام کرد و تا برگشتم دستمالی 

جلوی دهنم گرفت و بعد هرچی دست و پا زدم نتونستم مانعش بشم و بیهوش 

شدم...وقتی به هوش اومدم باالخره فهمیدم کار اردالِن و اولش شوکه شدم که 

د این همه مدت دیدمش! کم کم داشت تموم چیزا یادم میرفت و به دوباره بع

زندگی جدید پا میزاشتم و خوشحال بودم که با دیدنش فهمیدم نه هنوز اول 

راِه...! میخواست منو به زور با خودش از مرز خارج کنه و وقتی میخواستیم از 
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نو بیاد ممرز خارج بشیم یکی از افرادش رو ساتیار عوضی شیر کرده بود که 

بکشه، مثال اینجوری اردالن کمتر به دردسر بیفته و تا خواست ماشه رو بکشه 

خداروشکر اردالن باالخره به یک دردی خورد و سر رسید و منو از دستش 

نجات داد، باهم درگیر شدن و اردالن که دید نمیتونه حریفش بشه گفت که فرار 

قدرتی که داشتم دوییدم و به اولین  کنم و منم از موقعیت استفاده کردم و با تموم

 خونه ای که رسیدم بهش پناه آوردم و بعدش هم که خودت میدونی.

ولی این چند روز برای من مثل جهنم بود و هروز با فکر این که دیگه نمیتونم 

 ببینمت شکنجه میشدم...

 امیدوار بودم که بتونین پیدامون کنین ولی...

 

ه گریه های عصبی تبدیل میشد. رایان که تا اون کم کم بغضم داشت میترکید و ب

موقع مشخص بود که از حرفام عصبی و ناراحت شده اومد طرفم و سرم رو 

گذاشتم روی شونه های مردونش و تا کمی آروم بشم...آروم موهام رو نوازش 

 میکرد و بوش میکرد و بهم میگفت که آروم باشم...

 م شده بودم.کم کم داشتم احساس آرامش میکردم و آرو

 

 کشید و گفت: حاال فهمیدی چرا انقدر نگرانت بودم؟ رایان بعد چند دقیقه اه بلندی

 میدونستم ممکنه همچین اتفاقی بیفته...

باور کن شب و روز با مهرداد و بقیه اکیپ دنبالتون بودیم و داشتم از نگرانی 

 میمردم که نکنه اون مرتیکه بالیی سرت آورده باشه...!

ه بهم زنگ زدی اون موقع هم تو اداره بودم، وقتی صدات رو شنیدم وقتی ک

انگار دنیا رو بهم دادن...باورم نمیشه که چطوری تونستی فرار کنی با وجود 

 همچی واقعا بهت افتخار میکنم.
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بعد پیشونیم رو بوسید و دوباره ادامه داد: همون موقع مختصات محلی که بودی 

رسوندیم اونجا ولی وقتی رسیدیم اردالن فرار  رو پیدا کردیم و خودمون رو

 کرده بود و یک بار دیگه نتونستیم بگیریمش!

میدونی شاید تا اینجای کار متوجه شده باشی که اردالن سالمت روانی نداره 

ولی در عین حال یک نابغس...! تو تموم این سال ها با هر روشی هم که شده 

ی دستمون انداخته و یک قدم ازمون نتونستیم دستگیرش کنیم و همیشه یکجور

 جلو تر بوده...!

 

 باورم نمیشد که بازم نتونستن دستگیرش کنن!! لعنتیییی....

 

 رایان: بارانا؟

 

 سرم رو از رو شونه هاش برداشتم و بهش نگاه کردم و جواب دادم: جانم

 

 رایان: قرارمون رو یادته؟

 

 بارانا: کدوم قرار؟

 

ازدواج کردیم بعد دوباره بریم پاریس ولی با باردار رایان: قرار بود که وقتی 

 شدن تو برنامه ها یکم تغییر کرد...

ببین میدونم مخصوصا تو این شرایط خیلی سخته ولی تا اونجایی که من فهمیدم 

اردالن برای ازبین بردن خوشبختیمون حاضره دست به هرکاری بزنه حاال چی 

تورو بدست بیاره. تنها کاری که  برای انتقامش چی از من، چی برای اینکه

 میتونیم بکنیم اینه که بریم از ایران تا نتونه دستش بهمون برسه...
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 اووف باز موضوع همیشگی...

رایان اصال طاقت موندن تو ایران و نداره و میدونم این مدت هم فقط بخاطر من 

نه ترین مونده ولی با وجود همچی االن بهش حق میدم و به نظرم بهترین و عاقال

 کار برای فرار کردن از دست اون عوضی همینه.

 

کار سختی بود مخصوصا تو این وضیعت من ولی مجبور بودیم.حاضرم بخاطر 

 بچم تموم سختیاشو به جون بخرم...

 

 رایان با لبخند گفت: خب نظرت چیه؟

 

 بارانا: خب...

 

دم بچه و ررایان سریع پرید وسط حرفم و گفت: ببین اگه مشکلت برای بزرگ گ

این چیزاس که اصال نگران نباش کلی پرستار براش میگیرم و تازه ستاره خانم 

هم که هست. باور کن بهترین کار همینه بهت قول میدم دیگه هیچی نمیتونه مانع 

 خوشبختیمون بشه...بچمون هم همونجا بزرگ میکنیم.

 

 و قبول کردم.فکر کنم دیگه واقعا قانع شده بودم برای همون پیشنهاد رایان 

 

 رایان منو به خودش فشرد که خندم گرفت و گفتم: آییی آی لهم کردی رایان

 

رایان که داشت میخندید گفت: قربونت بشم فقط چند ماهی طول میکشه که 

مدارکمون درست بشه تو این مدت باید برات محافظ بزارم که خدایی نکرده 

 دیگه چیزی نشه...
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د و به حرکت درآورد و گفت: یکم استراحت کن بعد دوباره ماشین و روشن کر

 خیلی خسته شدی عشقم رسیدیم بیدارت میکنم 

 

 چشمام رو روهم گذاشتم و سعی کردم بخوابم.

ولی روزی که بتونم بدوِن دو سه ساعت فکر و خیال قبل از خواب، بخابم 

 میتونم خوشبخت باشم...

مواظبمه و دوباره همچی نفس عمیقی کشیدم و میدونستم دیگه رایان هم بیشتر 

مثل قبل میشه. کم کم با فکر کردن به رایان آرامشی سر تا سر وجودم رو گرفت 

 و باعث شد که بتونم بخوابم.

 

***** 

 

صبح تو خواب غلتی زدم که یکهو رفتم تو بغل یکی! چشمام رو آروم باز کردم 

 م...که دیدم رایان مثل بچه های معصوم کنارم خوابیده و منم تو بغلش

حتی تو این حالتم عطر تنش وسوسه کننده بود! دلم نیومد بیدارش کنم و آروم از 

 بغلش دراومدم و به طبقه پایین رفتم.

 

چند ماهی از اون روز های کذایی میگذشت و همچی دوباره به حالت عادی 

برگشته بود و دوباره احساس آرامش میکردن. رایان هم بیشتر از قبل هوامو 

ون ته محافظ ها هم که همیشه باهامون بودن و خداروشکر دیگه از اداشت و الب

موقع اتفاقی نیوفتاده بود.اون شب با رایان به اداره پلیس رفتیم و ازم بازجویی 

 کردن و بعد از چند ساعت دوباره به خونه برگشتیم.

شکمم کامال بزرگ شده بود و این نشونه این بود که کم کم دخترم داره به دنیا 

 یاد... م
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رایان هم دنبال کارامون بود تا مدارکمون رو درستت کنه هفته دیگه از ایران 

برای همیشه میریم. خیلی خوشحال بودم و میدونستم همچی اونجا تغییر میکنه و 

 دیگه میتونیم با بچمون دور از این هیاهو شاد باشیم.

خودم  نستم جلوبه آشپزخونه رفتم و صبحونه مفصلی آماده کردم که دیگه نمیتو

رو بگیرم که چیزی نخورم ولی صبر کردم تا رایان بیدار بشه باهم بخوریم. تا 

موقع کمی برای خودم نوتال به نون زدم و همراه با آبمیوه شروع به خوردن 

 کردم.

 مشغول خوردن بودم که رایان با چهره خوابالو و خسته ای به آشپزخونه اومد.

 

 رایان: صبح بخیر خانمم

 

 انا: صبح توام بخیر، بیا که االن سرد میشه صبحونه.بار

 

 رایان با لبخند اومد سر میز نشست و مشغول خوردن شدیم.

 

بعد اینکه صبحونه خوردیم با هم میز رو جمع کردیم و رایان هم گونمو بوسید و 

رفت.روی مبلی که روبه روی تلویزیون بود نشستم و پاهام دراز کردم.این روز 

شده بودم البته این فقط گفته خودم بود و بقیه میگفتن زیاد چاق ها مثل توپ 

نشدی.توی ماه هشتم بودم و خیلی کم مونده بود تا به دنیا بیاد.یادم از چهار ماه 

پیش اومد...روزی که برای تشخیص جنسیت رفتیم دکتر.مهرداد و بهداد هم 

یگفت پسره و اومده بودن و خدا میدونست چقدر استرس داشتیم.مهرداد همش م

بهداد و رایان هم میگفتن دختر.خالصه لحظات طاقت فرسا به پایان رسید و 

منشی صدامون زد تا بریم داخل اتاق دکتر.مهرداد و بهداد به زور آزمون جدا 

شدن و پشت در منتظرمون موندن.با دکتر احوال پرسی کردیم و بهم گفت برم 

م و روش خوابیدم،بعد از چند روی تخت بخوابم...با استرس به طرف تخت رفت

دقیقه دکتر اومد و سونوگرافی کرد.اول صدای قلب بچه رو شنیدیم...اون لحظه 

واقعا یکی از بهترین لحظات بود...صدای قلبش که برای زندگی میتپید.اشک 
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توی چشمام جمع شده بود،رایان صدای قلبشو ضبط کرد و همش گوش 

به داد دستمون و گفت بازش کنیم میفهمیم میداد....و اما جنسیت بچه،دکتر به جع

جنسیت بچه چیه.در جعبه رو باز کردم که با دیدن دوتا جوراب صورتی و 

 دخترونه قشنگ فهمیدم بچه دختره.اون لحظه از خوشحالی میخواستم پرواز کنم.

 

با خوشحالی از دکتر خداحافظی کردیم و به طرف در رفتیم...تا در رو باز 

هداد مثل چی خودشونو رسوندن دم در.وقتی بهشون گفتیم کردیم مهرداد و ب

دختره هردو خیلی خوشحال شدن و بهداد همش مهرداد رو اذیت میکرد که 

شرط رو برده.به مامان و بابا هم خبر دادم و اونا هم کلی خوشحال شدن و برای 

شب دعوتمون کردن...به پیشنهاد بهداد رفتیم بستنی فروشی تا جشن 

داد میگفت به این خاطر گفتم بیایم بستنی فروشی چون میخوام از بگیریم...به

همین االن عادت کنه چون من همش میارمش اینجا.و چقدر شوخی های دیگه 

ای که بهداد کرد و ما خندیدیم.با صدای زنگ آیفون دست از مرور خاطرات 

در قکشیدم و به طرف آیفون رفتم و در رو باز کردم...بهداد بود. خندم گرفت چ

 حالل زادس!

بعد از یه دقیقه بهداد با یه خرس گنده صورتی و چندتا پاکت خرید همراه با 

 مهرداد که دست اونم کلی پاکت خرید بود اومدن داخل.اوه اوه چه خبره؟

 

 بارانا:بچه ها اینا چیه؟

 

 بهداد:سرکار علیه،اینارو برای دختر کوچولو گل گالبی خریدیم

 

 حمت کشیدینبارانا:واااا برای چی ز

 

 مهرداد:چه زحمتی بابا بیا بریم ببین چیا گرفتیم
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 با هم به طرف پذیرایی رفتیم و روی مبل نشستیم.

 

مهرداد و بهداد یکی یکی کادو هارو نشون میدادن...خیلی چیزای قشنگی گرفته 

بودن،فکر کنم با این قدر خریدی که اینا کردن دیگه نیازی به سیسمونی مامان 

ظهر بود که رایان هم به جمعمون پیوست و با دیدن  ٢١حدود  نباشه.ساعت

 کادوها چشماش گرد شد و بعد هم کلی تشکر کرد.

 

 رایان:واقعا خجالتمون دادین

 

 بهداد:تعارفی شدی توام ها،وقتی ما هم بابا شدیم اونوقت جبران کن

 

 بارانا:بچه ها ناهار چی میخورین؟

 

 یخواستیم بریم دیگهمهرداد:مرسی چیزی نمی خوریم االن م

 

 بارانا:واا اینجوری که نمیشه،یه چیزی دور هم میخوریم

 

 رایان:آره راست میگه وایسین

 

 بهداد:نه داداش مرسی 

 

 بعد هم بلند شدن و هرچی اصرار کردیم گوش ندادن و بعد از خداحافظی رفتن.

 

 رایان:ناهار چی میخوری سفارش بدم؟
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 بارانا:اومممم،جوجه

 

 د و گفت:باشهرایان خندی

 

بعد هم رفت تا زنگ بزنه و سفارش بده.ناخودآگاه هوس شمال کردم...کاش قبل 

از اینکه بریم پاریس به رایان بگم حداقل دو روز بریم شمال.رایان غذا سفارش 

داد و رفت تا یه دوشی بگیره.من هم تا وقتی غذا رو بیارن میز رو آماده 

همزمان زنگ آیفون هم به صدا دراومد و کردم.بعد از بیست دقیقه رایان اومد 

خبر از آوردن غذا بود.رایان رفت و غذا هارو گرفت و گذاشت روی 

میز.مشغول خوردن غذا بودیم که رو به رایان با حالت معصومانه ای 

 گفتم:رایان

 

 رایان:جانم

 

 بارانا:قبل اینکه بریم پاریس میشه بریم شمال

 

 اشه امشب میریمرایان:اتفاقا منم هوس شمال کردم،ب

 

 بارانا:آخجون

 

 رایان خندید و به غذا خوردن ادامه دادیم.

 

بعد از خوردن غذا میز رو جمع کردیم و رفتم و به مامان زنگ زدم و گفتم که 

امشب میریم شمال.با بابا هم حرف زدم و  خداحافظی کردم.به طرف حموم رفتم 
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من بلند با تیشرت پوشیدم و و یه دوش ده دقیقه ای گرفتم و اومدم بیرون.یک دا

چمدون رو برداشتم و لباسای خودمو رایان رو گذاشتم توش.بعد از اینکه کارم 

تموم شد رفتم توی پذیرایی که دیدم رایان روی مبل خوابش برده.تلویزیون رو 

خاموش کردم و یه پتو انداختم روش.به طرف آشپزخونه رفتم و برای شاممون 

دم و گذاشتم توی سبد.با صدای رایان به عقب توی راه ساندویچ درست کر

 برگشتم و بهش چشم دوختم.

 

 رایان:اگه کارات تموم شد بریم آماده شیم

 

سری تکون دادم و باهم به اتاق رفتیم.بعد اینکه حاضر شدیم رایان چمدون رو 

برداشت و رفتیم پایین.سبد غذا ها رو هم برداشت و از خونه خارج شدیم و 

م.رایان بعد اینکه چمدون رو گذاشت صندوق عقب نشست توی سوار ماشین شد

 ماشین و با زدن استارت ماشین دنده عقب رفت و از حیاط خارج شد.

 

رایان ماشین رو نگه داشت تا در کامال بسته بشه.با صدای چیزی که به شیشه 

ماشین میخورد به پنجره نگاه کردم که مامان رو دیدم.لبخندی زدم و از ماشین 

 ده شدم.رایان هم پیاده شد.پیا

 

 بارانا:سالم،چرا تا اینجا اومدین

 

مامان:قربونت برم نمی دونم چرا اینقدر دلم شور میزد طاقت نیاوردم به بابات 

 گفتم پاشو تا نرفتن بریم ببینیمشون

 

مامان رو تو آغوش گرفتم...یجوری شدم،انگار این آخرین باره که بغلش 

م پاریس چجوری دوری شون رو تحمل کنم.از میکنم...نمی دونم وقتی بری

آغوش مامان جدا شدم و بابا رو بغل کردم.بعد از اینکه کلی سفارش کردن 
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خداحافظی کردیم و اونا به راهی رفتم و ما هم به راهی دیگه.یک ساعت میشد 

که حرکت کرده بودیم...توی جاده بودیم و جاده هم تاریک.رایان آهنگ مالیمی 

کم کم داشت خوابم میبرد.بعد از چند دقیقه دیگه صدای آهنگ رو  گذاشته بود که

 نشنیدم و چشمام گرم شد...

 

 با صدای رایان چشمامو باز کردم.

 

 رایان:پاشو خانوم خوش خواب رسیدیم

 

 بارانا:چه زود

 

 رایان:برای شما زوده،ساندویچ رو هم تنها خوردم دلم نیومد بیدارت کنم

 

به بدنم دادم و از ماشین پیاده شدم.رایان چمدون لبخندی زدم و کش و قوسی 

هارو از صندوق عقب برداشت و به طرف در رفتیم و بازش کرد.وارد خونه 

که شدیم همه جا تاریک بود...رایان چراغ هارو روشن کرد و سبد رو برد توی 

آشپزخونه.بعد از اینکه اومد با هم به طرف اتاق خواب رفتیم و لباسامونو 

و روی تخت دراز کشیدیم.فکر می کردم چون توی ماشین خوابیدم  عوض کردیم

 خوابم نبره ولی خیلی زود خوابم برد...

 

با صدای تق و توقی که از بیرون میومد چشمامو باز کردم.به طرف دستشویی 

رفتم و مسواک زدم و اومدم بیرون و از اتاق خارج شدم.رایان توی آشپزخونه 

 آماده کردن صبحونه بود.پیش بند بسته بود و مشغول 

 

 بارانا:به به چه میکنه کدبانومون
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 رایان برگشت و گفت:بیدار شدی؟بیا ببین چه صبحونه ای درست کردم

 

به میز صبحونه مفصلی که رایان چیده بود نگاه کردم.پشت میز نشستم و منتظر 

 موندم تا رایان بیاد.

 

 رایان هم اومد نشست و باهم مشغول خوردن شدیم.

 

 ارانا:دستت درد نکنه خیلی خوب شدهب

 

 رایان:نوش جونت

 

بعد اینکه یه دل سیر صبحونه خوردیم با هم میز رو جمع کردیم و رفتیم توی 

اتاق تا حاضر شیم و بریم دریا.یه پیراهن بلند گلبهی با مانتو سفید و شال 

صورتی سفید پوشیدم.کمی هم آرایش کردم و بعد از زدن عطر صندل هامو 

دمو رفتیم بیرون.رایان هم یه شلوارک لی با تیشرت سفید پوشیده بود با اون پوشی

موهای فرفریش خیلی خوب شده بود.دریا دقیقا روبه روی ویال بود به همین 

خاطر خیلی زود رسیدیم لب ساحل.خوشبختانه ساحل خیلی خلوت بود و آرامش 

روی شونه خاصی داشت.همراه رایان روی شن ها نشستیم و سرمو گذاشتم 

 رایان.با صدای یه پسر بهش نگاه کردم که یه دوربین هم دور گردنش بود.

 

 پسره:سالم،میتونم ازتون یه عکس بگیرم آخه خیلی خوب میشه

 

 رایان لبخندی زد و گفت:البته
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سرم روی شونه رایان بود و سر رایان هم روی گوشه ای از سر من و دست 

زمون گرفت و بعد هم یه شماره تلفن و هردومون روی شکمم.پسر چندتا عکس ا

آدرس بهش دادیم که فهمیدیم اون هم تهران زندگی میکنه و خیلی خوب شد.از 

پسر تشکری کردیم و رفت.صدای آروم موج دریا آدم رو به آرامش دعوت 

 میکرد.نمی دونم چقدر گذشته بود که زنگ موبایل رایان به صدا دراومد.

 

 بارانا:کیه؟

 

 همکارام رایان:یکی از

 

بعد هم جواب داد و بلند شد و راه رفت.این یکی از عادت های رایان بود که 

وقتی با گوشی حرف میزد راه میرفت.بعد از چند دقیقه رایان با قیافه ای درهم 

 اومد.

 

 بارانا:چی شده؟

 

رایان:یه کاری واسم پیش اومده باید برگردم تهران،تو همینجا بمون محافظ ها 

 ن من زود تا شب برمیگردمهم میگم بیا

 

 حالی!هوووف چه ضده

 

 با قیافه گرفته گفتم: نه عزیزم چه ماره خب خودم هم باهات میام

 

 رایان لبخندی زد و گفت:باشه،پس پاشو بریم ناهار رو توی راه میریم رستوران
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 بارانا:باشه

 

هامون  لرایان دستمو گرفت و بلند شدم و به طرف ویال رفتیم.بعد از اینکه وسای

رو جمع کردیم گذاشتیم توی صندوق عقب و سوار ماشین شدیم و حرکت 

کردیم.آخرین نگاهمو به دریا انداختم...کم کم دور و دور تر شدیم تا جایی که 

دریا تبدیل به یه نقطه شد.تقریبا دو ساعتی میشد که توی راه بودیم...سرعت 

د استرس بگیرم.رو به ماشین زیاد بود و جاده هم خطرناک که باعث شده بو

 کن حالم داره بد میشه رایان گفتم:رایان یکم سرعت ماشین رو کم

 

 رایان:باشه عشقم

 

سرمو به صندلی تکیه دادم...سرعت ماشین کم نشد.به رایان نگاه کردم که با 

 فشار میداد. ترس به پایین نگاه میکرد و ترمز رو

 

 بارانا:رایان چی شده؟

 

 بلندی گفت:بارانا ترمز نمیگیره رایان با ترس و صدای

 

قلبم توی سینه فرو ریخت.بچه لگدی به شکمم زد که دردم گرفت...اون هم 

ترسیده بود.رایان همچنان در حال تالش بود ولی نتیجه ای نداشت.صدای بوق 

مون رو به جلو جلب کرد ولی دیگه دیر شده بود رایان برای اینکه کامیون توجه

ست پیچید...به سمتی که نباید میپیچید.صدای جیغ من که تصادف نشه به سمت را

رایان رو صدا میزدم با بوق ماشین ها قاطی شده بود.ماشین برای چند ثانیه 

 روی هوا بود و بعد به شدت به زمین برخورد کرد و مثل یه توپ قل خورد.
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شوری خون رو حس میکردم...دلم به شدت درد میکرد...سرم به ماشین ضربه 

ه بود.همه جام درد میکرد.ماشین باالخره ایستاد...درد زیادی داشتم ولی خورد

بهوش بودم.به رایان نگاه کردم که غرق در خون بیرون از ماشین بیهوش افتاده 

بود.سعی کردم خودمو بهش نزدیک کنم...ولی هیچ تکونی نخوردم.بعد از کلی 

سعی کردم دستشو تالش کمی بهش نزدیک شدم...فقط کمی.دستمو دراز کردم و 

بگیرم.انگشتم به انگشتش خورد و بعد از یکم تالش دیگه دستشو تو حصار 

 دستام گرفتم.

 

 روی تختمون نشسته بودیم و سرم روی شونه رایان بود.

 

 رایان:بارانا اسم دخترمون رو چی بزاریم؟

 

بارانا:من همیشه دوست داشتم اسم دخترمو بزارم آهو،ولی اگه دوست نداری 

 یم یه اسم باهم انتخاب کنیممیتون

 

 رایان:آهو...خیلی هم خوبه،اسمشو میزاریم آهو

 

کم کم تصویر داشت از بین میرفت و بعد همه جا تاریک 

 شد.سیاهی...سیاهی...سیاهی...

 

 مهرداد*

تو اداره پشت میزم نشسته بودم و متفکرانه داشتم به مظنون های پرونده نگاه 

شده بود...چند تقه به در خورد و بعد از اینکه  میکردم و اتاق تو سکوت من گم

اجازه ورود دادم در باز شد. بهداد بود! چه آدم شده!!نه بابا خوشم اومد مثل 

 اینکه باالخره حرفام روش تاثیر گذاشته...!
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با کمال تعجب برعکس همیشه خیلی آروم اومد روی صندلی نشست و سرش 

 رو انداخت پایین! وااا این چش شده؟!

حاال بهداد رو انقدر آروم ندیده بودم! آخه نه که همیشه انقدر بپر بپر میکنه به تا

 این کاراش عادت ندارم...

 

پوزخند پیروزمندانه ای زدم و گفتم: میبینم باالخره حرفام روت تاثیر گذاشتن 

 بهداد خان!

 

 بهداد: اوهوم

 

 محالههه!نهههه مثل اینکه جدی یک چیزیش شده! آخه بهداد و انقدر سکوت 

 

 مهرداد: خب اومدی اینجا که فقط سکوت کنی؟

 

بهداد با صدای گرفته ولی بلند گفت: خب آخه چرا این پسر نمیتونه یک روز 

 خوش داشته باشه؟! 

 چرا از اول زندگیش باید انقدر سختی بکشه؟ 

 

 گنگ نگاهش کردم و گفتم: میشه واضح تر بگی من هم بفهمم ؟

 

 تش کشید و با قیافه درهم گفت: تصادف کردنبهداد دستی به سر و صور

 

 مهرداد: یااا خدا کی؟!!

 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 475 

 

 بهداد:...

 

 با داد گفتم: داداش من یا یه چیزی رو نگو یا اگر هم میگی کامل بگو.

 

 بهداد: رایان و بارانا

 

یک لحظه احساس کردم تموم وجودم یخ زد! مغزم تیر کشید... لبخند از روی 

 لبام محو شد.

 

 م: ِکی؟ کجان االن؟ خوبن دیگههههه؟ با بغض گفت

 

بهداد: یک ساعت پیش ظاهرا تو جاده چالوس تهران بودن که ماشینشون رو تو 

 دره پیدا میکنن. اما نه ماشین سالم، ماشینی که فقط سپرش مونده!

 منتقلشون کردن به یکی از بیمارستان های تهران.

 

و میترسیدم دیگه چیزی  با هر کلمه از حرفای بهدا بغض به گلوم چنگ میزد

 بپرسم...

نمیدونم چه جوری از جام بلند شدم و دست بهداد رو گرفتم و به سمت ماشین 

رفتیم. سوییچ رو به بهداد دادم تا اون رانندگی کنه چون اصال تو وضعیتی نبودم 

 که بتونم رانندگی کنم...

یشد که م هردومون سکوت کرده بودیم و البته من بیشتر سکوتم به بغض تشبیه

 هر آن ممکن بود بشکنه...
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بعد یک ساعت به بیمارستانی که رایان و بارانا بستری بودن رسیدیم. با تموم 

سرعت از ماشین پیاده شدم و به بخش اطالعات بیمارستان رفتم تا ببینم کدوم 

 اتاق بستری شدن.

 بهداد هم پشت من منتظر وایستاده بود و اون هم کمی از من نمیورد...

 

مهرداد: ببخشید بارانا راد و رایان رحیمی ظاهرا اینجا بستری شدن لطفا شماره 

 اتاقشون رو بدین.

 

خانمه دفترشو باز کرد و داشت شماره اتاق و چک میکرد و گفت: بله جفتشون 

 طبقه سوم هستند. ICUتو بخش 

 

اال که ببعد از خانمه تشکر کردم و همراه بهداد پله هارو دوتا یکی بدو بدو رفتیم 

دیدیم مامان و بابا، عمو و زن عمو، مامان بابا بهداد همه روی صندلی نشستن و 

 به پنجره اتاق شیشه ای زل زدن...

عمو و زن عمو که از چشمای قرمزشون مشخص بود گریه کردن بقیه هم 

 چشماشون قرمز بود و قرآن به دست داشتن فقط دعا میکردن.... 

زن عمو که مثل گچ شده بود و پیاپی اشک  هیچکی حالش خوب نبود مخصوصا

 میریخت و زمین و زمان رو لعنت میکرد...

 

پاهام سست شده بود و میترسیدم برم جلو و با صحنه ای که مواجه میشم قلبم 

بگیره! دوتا از عزیز ترینام توی اون اتاق لعنتی دارن جون میدن و من اصال 

 تحمل این چیزارو ندارم...

روم به طرف اتاقک شیشه رفتیم و با دیدن صحنه روبه روم با بهداد آروم آ

تا صدایی از خود ایجاد اشک تو چشمام حلقه زد...دستم رو جلوی دهنم گرفتم 

 نکنم ولی به هق هق افتاده بودم و تمام بدنم داشت از گرما میسوخت!
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نمیخواستم کسی اشکامو ببینه برای همون آهسته به گوشه ته سالن رفتم و روی 

 ندلی نشستم و تو اعماق اندوهم غرق شدم...ص

 چرا اینا؟؟؟ چرا روزگار همش داره از اینا امتحان میگیره؟؟؟؟!

 چیشد یکدفعه؟؟؟! وسط این همه خوشی این بال ها چیه سر ما میاد آخه؟...

 باورم نمیشد االن تو کما باشن و هر لحظه ممکنه قلبشون از کار بیفته!

انا اومد جلو چشمام...همیشه وقتی گریه میکرد من تمام خاطرات بچگیم با بار

میرفتم بغلش میکردم آرومش میکردم، بازی کردنامون، همه و همه مثل قطره 

 اشکی تو چشمام جمع شد....

 رایان! کسی که معنی داداش نداشته رو با اون فهمیدم...

 خدایا به بچشون رحم کن...

 

ختای لعنتی دیدم اصال حالم بد وقتی بدن بی جون و بی رنگشون رو روی اون ت

شد! اون همه دستگاهی که به بدنشون وصل بود و ضربان قلبشون که هر از 

 چند گاهی قطع میشد و دکترایی که میرفتن تا چکابشون کنن حالم رو بد کرد...

همونجا دستی روی شونم نشست که سریع به خودم اومدم و دستی به صورتم 

 کشیدم تا اشکام پاک بشه.

اد هم که کمی مشخص بود چشماش قرمزه آروم اومد کنارم روی صندلی بهد

 نشست. 

 چند دقیقه تو سکوت و بغض و درد گذشت که بهداد به حرف اومد.

 

بهداد با صدایی گرفته گفت: االن سهیلی بهم زنگ زد میگه بچه هایی که رفتن 

 انمحل تصادف رو شناسایی کنن میگن که ترمز ماشین دست کاری شده! رای

هرکاری کرده نتونسته ترمز بگیره بعد انداخته تو بیراهه که خطر کمتری باشه 

ولی از بد شانسی ماشین به چند تا سنگ بزرگ خورده و بعد از چند بار غلط 

 زدن لب دره نگه داشته...!
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با حرفای بهداد دوباره حالم بد شد و فقط دستم رو گذاشتم روی صورتم . برای 

واستم گمشم و نباشم تو دنیای بی رحمی ها. نباشم و با این یک بار هم که شده خ

 هجم از نابودی مواجه نشم...

 

نفس عمیقی کشیدم و با صدایی گرفته گفتم: یعنی تو میگی این تصادف اتفاقی 

 نبوده؟! 

 

 بهداد: آره متاسفانه. یکی ترمز ماشین رو دست کاری کرده!

 

 اردالن! لعنتییییییییی...

 رو ریخت! از آخر کخ خودش

خون جلوی چشمام رو گرفت منی که انقدر آرومم دیگه از شدت عصبانیت به 

 تنگ اومده بودم...

 

با داد فریاد زدم: بخدا میکشمش! اون اردالن لعنتی باعث شد که االن اینا با 

 مرگ یک قدم فاصله داشته باشن...

 

انه بیمارستبهداد که سعی داشت جلوم رو بگیره گفت: هیسسس آروم باش اینجا 

 خیابون که نیست! 

بعدم ما که مطمعن نیستیم کار اردالنه، فقط میدونیم ترمز ماشین دست کاری 

 شده...

 

هردومون صداهامون خیلی بلند بود و همه توجهشون به ما جلب شده بود که 

یکی پرستارا به سمتمون هجوم آورد و گفت: لطفا آروم باشین اینجا بیمارستانه 
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اق ها کلی مریض خوابیده لطفا مراعات کنین وگرنه مجبوریم به تو همه این ات

 انتظامات بگیم.

 

انقدر غم و اندوه بهم هجوم آورده بود که میخواستم همشو سر یکی خالی کنم و 

اصال حالم خوب نبود. سردرد مثل خوره ای تمام وجودم رو از پا درآورده 

 بود...

 

 ن خودم پلیسم.به پرستار هجوم آوردم و گفتم: چی میگی م

 

بهداد که داشت خودش رو میخورد و همچنان سعی داشت جلو منو بگیره رو به 

پرستار گفت: واقعا ببخشید دیگه تکرار نمیشه. دوستم االن حالش خوب نیست 

 ولی بازم ببخشید.

 

 پرستار چینی به بینیش انداخت و بعد رفت.

 

چیزی نشده که انقدر  بهداد: دهنتو ببند دیگه میخوای بیرونمون کنن؟ ببین

عصبی و نارحتی االن باید فقط دعا کنیم که خداروشکر مطمعن باش همچی 

 دوباره مثل قبل میشه.

 

نفس عمیقی کشیدم. بهداد راست میگفت االن وقت این کارا نبود. نمیدونم انقدر 

 ناراحتی بهم فشار آورده بود که اینجوری خودم رو دارم خالی میکنم...!

 

شده بودم و دوباره رفتم روی صندلی نشستم و بهداد هم اومد  کمی آروم تر

 کنارم نشست.
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 دوباره بغض کردم!  

 

 با صدایی که از ته گلوم میومد گفتم: فکر کن

ترین آدم های زندگیت رو تخت بیمارستان دارن جون میدن و تو هیچ  عزیز

 تونی براشون بکنی..!کاری نمی

 حسه من االن مثه اونه.

 

با صدای دکترا و عمو و زن عمو به خودمون اومدیم و به سمت اتاقک همونجا 

 شیشه ایی که رایان و بارانا بودن رفتیم.

 

 دکتر: تصادف بدی کردند و ضربه بدی به هردوشون وارد شده! 

بعد به رایان اشاره کرد و ادامه داد: نخاعش صدمه بدی دیده و همین ممکنه 

مل بشن اون موقع مشخص میشه که میتونه موجب بشه که فلج بشه! ولی باید ع

 دوباره راه بره یا نه.

بعد به بارانا اشاره کرد و گفت: ایشون هم صدمه بعدی به قفسه سینشون وارد 

شده که دنده هاشون ترک خورده و لبه های تیز دندشون باعث پاره شدن رگ 

 های خونی قلبشون شده!

 ن رو.باید هم دنده هاشون رو عمل کنیم و هم قلبشو

 

و در آخر بعد کمی مکث دوباره ادامه داد: هردو عمل سنگین و سختی دارند که 

چندین ساعت طول میکشه. من جون هیچکدومشون رو تضمین نمیکنم چون 

توی اتاق عمل امکان هرچیزی هست ولی باید تا چند ساعت دیگه حتما عمل 

وجود عمل مشکلی ببشن. شما فقط میتونین دعا کنین حالشون بهتر بشه و هنگام 

 نیاد.
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 بعد با عجله از اینجا دور شد.

 

دیگه هیچی نمیشنیدم و جلوم تار شد، فقط صدای گریه ها اوج گرفت و احساس 

 کردم یکی غش کرد که فکر کنم زن عمو باشه...

دستم رو به دیوار گرفتم تا نیوفتم ولی روی زمین سر خوردم و به هق هق 

 افتادم...! 

 ی نداشت اگه بگن مرد که گریه نمیکنه... بهم بگن ضعیفی...دیگه برام اهمیت

 دنیای نامرد دردایی داره که فقط یه مرد میفهمه...!

 فقط امیدوارم عمل جفتشون موفق آمیز باشه...

 اردالن، مرد نیستم اگه عذابی که بهم دادی رو تالفی نکنم...

 

 اردالن*

از اون ماجرایی که ساتیار روی مبل نشسته بودم و منتظر تماس سهیل بودم...

میخواست بارانا رو بکشه دیگه ندیدمش و ازش دلگیر بودم.امیدوارم سهیل 

کارشو درست انجام بده و شر رایان از این دنیا کم بشه اونوقت دیگه مانعی 

برای رسیدن من و بارانا نیست.حتما شکمش تا االن بزرگ شده...کاش اون بچه 

.ولی بنظرم فقط برای تقاص پس دادن مال من بود.میگن زمین گرده..

گرده...برای رسیدن عاشقا به هم دیگه یه خط بی انتهاست.با صدای زنگ 

 گوشیم به صفحه مبایل نگاه کردم...سهیل بود.

 

 اردالن:چی شد؟

 

 سهیل:قربان کار رو تموم کردیم...فقط

 

 اردالن:فقط چی؟
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 سهیل:فقط یه سرنشین دیگه هم باهاش بوده

 

ش قلبم توی سینه فرو ریخت...نکنه بارانا بوده؟نه نه منفی بافی نکن با این حرف

 اردالن...بارانا نبوده.با صدای بلندی گفتم:چی میگی تو؟کی بوده؟

 

 سهیل چند دقیقه سکوت کرد که عصبانیت به عالوه ترسم رو زیاد کرد.

 

 دوباره با صدای بلندی گفتم:با توام،میگم کی بوده؟

 

.رفتم بیمارستان گفتن کسی که باهاش بوده...بارانا راد سهیل:قربان راستش..

 بوده

 

خون توی وجودم یخ زد...چشمام سیاهی رفت...از روی مبل بلند شدم،موبایل از 

دستم افتاد...بارانا نباید بمیره،من باعثش شدم...اگه بمیره چی؟اشکی از گوشه 

بود.دوباره چشمم چکید.موبایل رو از روی زمین برداشتم...تماس قطع شده 

 شماره سهیل رو گرفتم که زود جواب داد.

 

 اردالن:حالش چطوره؟

 

 سهیل:حال هردوشون خیلی بده،االن میخوان ببرنشون اتاق عمل

 

اردالن:توی بیمارستان بمون،آدرسش رو هم برام بفرست با اولین پرواز میام 

 تهران
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با مدارکم  بعد هم گوشی رو قطع کردم.به طرف اتاقم رفتم و وسایل ضروری

رو توی کوله گذاشتم...لباس اسپرتی هم پوشیدم و عینک طبی رو هم به چشمام 

 زدم و از اتاق رفتم بیرون.

 

از خونه خارج شدم و به طرف ماشین رفتم و سوار شدم.حوصله نداشتم یک 

ساعت برای ساتیار توضیح بدم برای چی میخوام برم ایران برای همون چیزی 

 اینکه استارت زدم به طرف فرودگاه حرکت کردم.بهش نگفتم. بعد از 

بعد بیست دقیقه رسیدم فرودگاه...ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم و از 

ماشین پیاده شدم.وارد فرودگاه شدم و به سمت بلیط فروشی رفتم و یک بلیط 

 برای تهران خریدم.خوشبختانه پرواز برای یه ساعت دیگه بود.

 

 مهرداد*

ل منتظر بودیم...دو ساعت بود که رایان و بارانا رو برده بودن دم در اتاق عم

اتاق عمل و تا االن هیچ خبری نشده بود.همه کالفه بودیم و استرس داشتیم...زن 

عمو مدام گریه میکرد و قرآن میخوند،عمو غمگین یه گوشه نشسته بود و سرشو 

کنار عمو،مامان و  انداخته بود پایین،مامان کنار زن عمو نشسته بود و بابا هم

بابای بهداد رو به زور فرستادیم تا برن و گفتیم اگه خبری شد زنگ میزنیم اما 

بهداد موند بیمارستان.لحظات خیلی سختی بود...حتی فکر اینکه اتفاقی براشون 

بیفته دیوونم میکرد.دقیقه ها دیر میگذشت و این واقعا دیوونه کننده بود...حتی یه 

بیرون تا یه چیزی بپرسیم.توی اتاق عمل دوتا اتاق دیگه بود پرستار هم نمیومد 

که بارانا و رایان هرکدوم توی یه بخش عمل میشدن.فضای بیمارستان ترسناک 

 بود...یادمه بارانا چقدر از بیمارستان میترسید.

 

ساعت در اتاق عمل باز شد و پرستار با یه تخت کودک که شبیه جعبه  ١بعد از 

ه بود اومد بیرون...با دیدن بچه همه دورش جمع شدیم.زن بود و توش یه بچ

 عمو قربون صدقش میرفت...رو به پرستار گفتم:بارانا چطوره؟
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پرستار:عملش هنوز ادامه داره اما بیمار دیگه تا چند لحظه بعد عملش تموم 

 میشه و دکتر توضیح میده،من باید بچه رو ببرم اتاق مخصوص

 

سرجاهاشون نشستن.چند دقیقه بعد دکتری که عمل بعد هم رفت...همه ناامید 

رایان رو انجام میداد اومد بیرون.همه با هم پرسیدیم آقای دکتر چی شد؟دکتر 

دستاشو به نشانه سکوت باال برد و گفت:عمل رو انجام دادیم،متاسفانه نتونستیم 

 کاری کنیم و نخاعش صدمه بدی دیده بود،از کمر به پایین فلج شدن

 

رفش اشکی از چشمم چکید...دستامو روی صورتم کشیدم.دوباره در با این ح

اتاق باز شد و رایان رو آوردن بیرون...روی صورتش زخم های زیادی 

بود.ماسک اکسیژن بهش وصل بود.رایان رو به طرف اتاق مراقبت های ویژه 

 بردن و دوباره همه منتظر اومدن بارانا شدیم.

 

موم شده بود میگذشت که در اتاق عمل باز شد نیم ساعت از اینکه عمل رایان ت

و دکتر بارانا اومد بیرون.سرشو انداخته بود پایین و ناراحت بود...یه لحظه از 

اینکه اتفاقی براش افتاده باشه ترسیدم.همه به طرفش رفتیم و زن عمو با گریه 

 گفت:آقای دکتر دخترم چطوره؟

 

ه تالشمون رو کردیم اما به دکتر با ناراحتی سرشو بلند کرد و گفت:ما هم

مغزش ضربه بدی وارد شده...راستش دخترتون رفت توی کما...ما تا فردا 

منتظریم ببینیم چه واکنشی نشون میده که شامل سکته مغزی هم هست...نمیخوام 

 این حرف رو بزنم ولی زنده موندنش یه معجزست

 

اشکام پشت سر هم بعد هم سرشو انداخت پایین و با یه عذرخواهی رفت.اینبار 

میریختن...زن عمو افتاده بود روی زمین و زار زار گریه میکرد و مامان 
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درحالی که اشک میریخت سعی میکرد آرومش کنه...عمو هم یه گوشه اشک 

 میریخت.با صدای بهداد که از اون موقع پیش رایان بود به خودم اومدم.

 

 بهداد:چی شد؟

 

 وندنش خیلی کمهمهرداد:رفت توی کما،احتمال زنده م

 

مات و مبهوت بهم نگاه کرد و عقب عقب رفت و دستاشو گذاشت روی 

 صورتش.

 

بارانا رو از اتاق عمل آوردن بیرون...زن عمو به طرفش رفت و خودشو 

انداخت توی بغل بیجون بارانا...پرستار بهش تذکر داد جدا بشه اما توجهی 

 زن عمو لطفانکرد.به طرفش رفتم و شونه هاشو گرفتم و گفتم:

 

 زن عمو رو از بارانا جدا کردم و بارانا رو بردن.

به یکی از پرستار ها گفتم به زن عمو آرامبخش بزنه که سری تکون داد و 

همراه خودش برد منم رفتم تا به بچه یه سری بزنم.پشت پنجره اتاقی که چندتا 

وی یه جعبه بچه توش بودن ایستاده بودم و به دختر بارانا نگاه میکردم که ت

مراقبت کودکانی که زود به دنیا میومدن دست و پا میزد.خدایا نزار این بچه بی 

 مادر بزرگ بشه...نزار رایان عشقش رو از دست بده.

 

***** 

 

روی صندلی نشسته بودم و سرمو انداخته بود پایین.زن عمو فشارش افتاده بود 

وز از اینکه بارانا توی و برده بودنش توی اتاق و سرم بهش زده بودن...دو ر
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کما بود میگذشت و توی این مدت رایان بهوش اومده بود و همش از بارانا 

میپرسید ولی کسی بهش نگفت که توی کماست...دخترش رو هم دید اما قسمت 

 بد ماجرا فلج شدنش بود که شوک بدی بهش وارد کرده بود.

 

صندلی بلند شدم...از  با صدای یکی از پرستارا که دکتر رو صدا میزد از روی

پرستار پرسیدم چی شده ولی جوابی بهم نداد و چندتا دکتر و پرستار همه باهم با 

 عجله به طرف اتاق رفتن

 .با کالفگی راه میرفتم و منتظر بودم بیان و به چیزی بگن.باالخره دکتر اومد...

 

 به طرفش رفتم و گفتم:چی شده؟

 

کث گفت:متاسفم...نتونستیم کاری دکتر سرشو انداخت پایین و بعد کمی م

 کنیم،غم آخرتون باشه

 

بیمارستان دور سرم پیچید...به صورت دو زانو روی زمین افتادم و به بارانا که 

روش یه ملحفه سفید کشیده بودن نگاه کردم...اشکام میریختن و تموم 

خاطراتمون جلوی چشمم مثل فیلم رد شد.بلند شدم و با پاهایی لرزون به داخل 

اتاق رفتم.ملحفه رو از روی بارانا برداشتم و به صورت بارانا که مثل گچ شده 

بود نگاه کردم...دستاش سرد بود،دیگه خبری از اون بارانا شیطون و بازیگوش 

نبود.با صدای پرستار که میگفت برم بیرون آخرین نگاه رو به بارانا کردم و 

به عمو و زن عمو و رایان رفتم بیرون...نمی دونستم که چجوری این خبر رو 

 بدم.

 

 اردالن*

مقابل در بیمارستان نگاهی به اطرافم انداختم...قیافم قابل شناسایی نبود اما کار 

از محکم کاری عیب نمیکنه.بعد از اینکه مطمئن شدم پلیسی اون اطراف نیست 
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رفتم داخل...جمعیت زیادی توی بیمارستان بودن.به طرف میز اطالعات رفتم و 

 ه پرستاری که پشت میز بود گفتم:عذر میخوامرو ب

 

 پرستار نگاهی بهم انداخت و گفت:بفرمایید

 

اردالن:من یکی از آشناهام تصادف کرده گفتن اینجاست،اسمش باراناست،بارانا 

 راد

 

 پرستار:چند لحظه صبر کنید

 

سری تکون دادم و پرستار مشغول بررسی توی کامپیوتر شد.دو سه دقیقه بعد 

 گفت:ایشون توی بخش آی سی یو طبقه دوم هستند پرستار

 

 اردالن:ممنون

 

از میز اطالعات دور شدم و خواستم با آسانسور برم طبقه دوم اما پشیمون شدم 

 و به طرف پله ها رفتم.

 

به طبقه دوم که رسیدم از یه پرستار دیگه پرسیدم بخش آی سی یو کجاست که 

ه پرستار گفته بود رفتم و به یه در گفت باید برم مستقیم سمت چپ.راهی رو ک

شیشه ای رسیدم که روش با قرمز زده بود آی سی یو...از اینکه بارانا اینجا بود 

قلبم فشرده شد.به در نزدیک شدم که باز شد و رفتم داخل.تعداد کمی آدم اونجا 

بودن و هرکی برای مریضش مشغول دعا خوندن بود.انتها راهرو پسری رو 

نو روی زمین نشسته و سرشو با دستاش گرفته...از همین فاصله دیدم که دو زا

هم میتونستم تشخیص بدم که اون پسر مهرداده.نمی دونستم چه اتفاقی افتاده که 

مهرداد اونجوری نشسته و نمیخواستم فکر منفی به سرم راه بدم.مردی تقریبا 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 488 

 

میان سال که روپوش سفید تنش بود دستشو گذاشت روی شونه ی 

د...طوری که مهرداد متوجهم نشه بهشون نزدیک شدم تا ببینم چی مهردا

میگن.با حرفی که اون مرد به مهرداد زد قلبم برای چند لحظه ایستاد...دستام شل 

شد و کوله ای که با دستم گرفته بودم از دستم افتاد. صدای مرد توی سرم اکو 

 شد:غم آخرت باشه جوون

 

ن اشتباه شنیدم...نه این امکان نداره...اصال شاید گوشامو با دستام گرفتم...نه نه،م

رایان مرده.هه احمق شدی اردالن...دیروز خبرش بهت رسید رایان بهوش 

اومده...پس...پس این یعنی واقعا بارانا مرده؟عشق من مرده؟من کشتمش؟خدا 

لعنتم کنه...من کشتمش...خدا لعنتم کنه.اشکام مثل بارون پاییزی جاری 

 ردالن پارسا...داشتم گریه میکردم.شدن...من...ا

 

به روبه رو جایی که چند دقیقه پیش مهرداد اونجا بود نگاه کردم ولی اثری ازش 

نبود...به اتاقی که بارانا بود نزدیک شدم،در باز بود و توی اتاق روی تخت، 

دختری خوابیده بود که همه ی زندگیم بود و روی زندگی من االن یه ملحفه سفید 

شده بود.با قدم های آهسته به داخل اتاق رفتم...باالی سر بارانا کشیده 

ایستادم...جرأت نداشتم ملحفه رو بزنم کنار...دوست نداشتم چهره ی بارانایی رو 

ببینم که به خواب ابدی رفته و رنگ و رویی واسش نمونده...میخواستم همون 

ستم برای آخرین بار بارانا سرزنده توی ذهنم باقی بمونه اما از یه طرف میخوا

بارانا رو ببینم...با این حال دستمو به طرف ملحفه بردم و زدمش کنار...با دیدن 

بارانا توی اون حالت خون توی قلبم منجمد شد.دختری با پوستی که مثل گچ شده 

بود و لباش کبود بود...روی صورتش چند زخم خشک شده بود...این بارانای من 

لرزوند.چرا اینقدر زود رفتی؟کاش من به جایتو مرده بود؟سرمای بدنش تنم رو 

بودم...مگه من ازت چی خواسته بودم؟میخواستم کنار هم یه زندگی آروم داشه 

باشیم.چرا مردی؟بارانا میدونی با من چیکار کردی؟لعنتی من بدون تو چیکار 

کنم؟با این عذاب و وجدان چیکار کنم؟پس دخترت چی؟باید بخاطر اون مقاومت 

کردی.اون چجوری بدون مادر بزرگ شه؟یادته همیشه درگیر این بودی اسم می

دخترتو چی بزاری؟یادمه توی حیاط بودیم...اون موقع تازه یه حس هایی بهت 

پیدا کرده بودم.گفتی اسم دخترتو میزاری آهو...بارانا آهو بدون مامانش چیکار 
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ن نفس کنه؟لعنتی کاش زنده بودی و کنار رایان بودی...کاش اال

 میکشیدی...بارانا منو ببخش...من کشتمت...منو ببخش.

 

 با صدای پرستار اشکامو پاک کردم و به طرفش برگشتم.

 

 پرستار:آقا لطفا بفرمایید بیرون،میخوان منتقلشون کنن سردخونه

 

بدون اینکه به پرستار توجهی کنم آخرین نگاهمو به بارانا انداختم و اتاق رو 

تاق دور نشده بودم که صدای گریه و داد و فریاد به گوشم ترک کردم.هنوز از ا

خورد.صدای گریه و ناله های زنی به گوشم خورد.برگشتم و نگاه کردم...زنی 

که فوق العاده شبیه بارانا بود...مامانش بود.در اون بین رایان رو دیدم که روی 

لی نمی ویلچر نشسته بود و داد میزد و گریه میکرد...سعی داشت بلند شه و

تونست و مهرداد و یه پسر دیگه سعی داشتن آرومش کنن.بارانا رو آورده بودن 

بیرون و مامانش خودشو انداخته بود روی بارانا و نمیذاشت ببرنش.مامان بارانا 

درحالی که گریه میکرد گفت:نبرینش...دخترمو نبرین...اون هنوز خیلی 

ینین چقدر سرد شده...دخترم جوونه...نبرینش...توی سردخونه سردش میشه...بب

 تازه مادر شده...اون طفل معصوم به مادر احتیاج داره

 

دیگه نتونستم بیشتر اونجا بمونم و به طرف پله ها رفتم.یه طبقه رفتم پایین و 

توی راهرویی که چندتا صندلی بود روی یکیشون نشستم.سرمو به دیوار تکیه 

 دادم و چشمامو بستم.

 

مامو باز کردم و بلند شدم.آروم آروم راه میرفتم که صدای بعد از چند لحظه چش

گریه یه نواز رو از سمت راستم شنیدم...به طرف راست برگشتم و به 

نوزادهایی که پشت شیشه توی اتاقی در دستگاه بودن نگاه کردم.ناخودآگاه چشمم 

به دستبند مخصوص بیمارستان توی دست یکی از نوزاد ها که نزدیک شیشه 

من ایستاده بودم افتاد...نام مادر بارانا راد،نام پدر رایان رحیمی.با دیدن  ای که
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بچه بارانا تو اوج ناراحتی لبخندی تلخ زدم...اون دختر بارانای من بود،اون 

 یادگار عشق من بود،اون...

 

 مهرداد*

همراه بهداد دنبال کارهای کفن و دفن بارانا بودیم...باورم نمیشد بارانا دیگه 

،خونه عمو کلی مهمون برای تسلیت اومده بود و منو بهداد نتونستیم بمونیم نیست

و مجبور شدیم کارهای کفن و دفن رو انجام بدیم.فردا صبح زود بارانا رو برای 

دفنش میکنن.نبودن بارانا اصال  ٢٢غسل دادن میبرن و بعد از اون هم ساعت 

ایان هیچ حرفی نزده...حتی باور کردنی نیست...از وقتی از بیمارستان اومدیم ر

دیگه مثل توی بیمارستان جیغ هم نمیزنه...با یادآوری حال رایان توی بیمارستان 

قلبم فشرده شد.اون گریه ها و دادهایی که میزد قلب هرکسی رو به درد 

میاورد.این بین من سعی کردم قوی باشم و ناراحتی مو توی خودم ریختم.بعد از 

د تشیع جنازه رستوران گرفتیم دیگه کاری نموند و به اینکه برای فردا ظهر بع

 طرف خونه حرکت کردیم.

 

توی راه بهداد رانندگی میکرد و هردو سکوت کرده بودیم...صدای زنگ گوشیم 

 سکوت فضا رو شکست...گوشی رو از جیبم درآوردم و جواب دادم.

 

 مهرداد:الو

 

 ناحمدی:سالم جناب سرگرد،راستش یه خبر بد دارم براتو

 

 مهرداد:چی شده؟

 

 احمدی:متاسفم که اینو میگم،اما بچه دخترعموتون از توی بیمارستان ربوده شده

 



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 491 

 

 با صدای بلند گفتم:چیی؟پس شما اونجا چیکار میکردین؟

 

 احمدی:راستش جناب سرگرد

 

نذاشتم حرفشو کامل کنه و با عصبانیت گوشی رو قطع کردم.بهداد که تا اون 

 شده؟موقع ساکت بود گفت:چی 

 

 مهرداد:دختر بارانا رو از بیمارستان دزدیدن

 

 بهداد:چیییی؟چطور ممکنه

 

مهرداد:مطمئنم کار اون اردالن عوضیه،باید هرچه زودتر پیداش کنیم،فقط به 

رایان و عمو و زن عمو فعال تا وقتی تشیع جنازه تموم نشده چیزی 

 نمیگیم،امیدوارم تا فردا پیدا شه

 

ز هم سکوت کردیم.بعد از ده دقیقه رسیدیم خونه دیگه چیزی نگفتیم و با

عمو...بهداد ماشین رو پارک کرد و بعد خرد پیاده شدیم.زنگ خونه رو زدم که 

با صدای تیکی باز شد...از داخل خونه صدای قرآن میومد.دم در ورودی خونه 

گل هایی آورده بودند که پیام تسلیت روش نوشته شده بود.دلم گرفت...از اینکه 

گه بارانا نیست دلم گرفت...از اینکه این همه گل و پیام های تسلیت مال دی

باراناست دلم گرفت.به داخل خونه رفتیم...خونه پر از مهمون بود ولی اثری از 

عمو و زن عمو نبود،رایان هم نبود.از دور مامان رو دیدم و به طرفش رفتم و 

 ازش پرسیدم:عمو کجاست؟

 

شد باالی سر اون توی اتاقه،رایان هم توی اتاق مامان:سیمین جون حالش بد 

 باراناست 
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سری تکون دادم و از پله ها رفتم باال.به اتاق بارانا رفتم و در رو باز کردم.با 

دیدن اتاق بارانا اشکی از موشه چشمم چکید...به دیواری که پر بود از عکس 

ان،عکسی هامون نگاه کردم...عکس های بچگیمون،عکس عروسی بارانا و رای

همراه با منو بهداد و رایان.آهی کشیدم و به رایان که روی ویلچر نشسته بود و 

بلوز بارانا رو بو میکرد نگاه کردم...گریه نمیکرد،فقط چشماشو بسته بود و 

بوی بارانا رو که روی بلوزش بود به مشامش میکشید.خواستم برم بیرون تا تنها 

 باشه اما با صداش به طرفش برگشتم.

 

رایان:قرار بود امروز بریم پاریس...میبینی مهرداد...ما به هم قول داده بودیم 

هرجا میریم باهم بریم...ولی...ولی بارانا بدون من رفت...مهرداد یه چیزی مثل 

سنگ توی گلومه...دارم خفه میشم...نمی تونم باور کنم...باورش برام 

.من چجوری آهو رو بدون سخته...خیلی سخته عشقتو...زندگیتو از دست بدی..

مامان بزرگ کنم...مهرداد تنها امیدم توی زندگی آهو هستش...اگه اون نبود 

همون موقعی که بارانا فوت شد منم خودمو میکشتم...ولی هنوزم نمی دونم 

 چجوری بدون اون زندگی کنم...نمی دونم

 

شتم ااینبار دیگه اشک هاش شروع به ریختن کردن.به طرفش رفتم و دستشو گذ

روی شونش و بهش گفتم:خدا همینجور که یکی رو ازت میگیره صبرش رو هم 

 بهت میده...امیدتو از دست نده داداشم

 

ولی رایان نمی دونست که دخترش رو هم از دست داده...خدایا تنها امید رایان 

 رو ازش دور نکن.امیدوارم بتونیم آهو رو پیدا کنیم...

 

 رایان*

به اوج خوشبختی رسیدی...ولی یه دشمنی قدیمی...یه گاهی وقتا فکر میکنی 

کینه قدیمی...یه دوست داشتن قدیمی میتونه آسمون رنگی خوشبختی رو تاریک 
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کنه.گاهی وقتا خوشبختی رسیدن به اون چیزاییی که دوست داری نیست...گاهی 

وقتا خوشبختی یعنی اینکه بعضی از درد ها رو درک نکرده باشی.دیشب تا 

هم گذاشتم چهره بارانا اومد جلوی چشمم.همش به اطرافم نگاه میکنم چشم روی 

شاید بارانا یه جایی همین اطراف باشه...ولی نیست.توی این هوای بارونی دلم 

خواد بارانا...یادته چقدر بارون دوست داشتی؟االن داره بارون تورو می

رفتی؟عشقم توی میاد...بارانا امروز تورو به آغوش خاک میسپارنت.بارانا چرا 

قبر تاریکه...سرده،چرا دارن میبرنت اونجا؟کاش میتونستم از روی این ویلچر 

لعنتی بلند شم و نزارم ببرنت توی قبر...کاش میتونستم بلند شم و محکم 

بگیرمت.بارانا نبودنت داره امونمو میبره...بارانا جونم داره به لبم 

یاره...من بدون تو باید چیکار میرسه...بارانا یه دنیا خاطرات تورو یادم م

کنم؟بارانا بدون تو مرگ و زندگی برام فرقی نداره...بارانا نرو...نرو...نرو،ولی 

 حیف که آخرین خاک ها رو روی قبرت ریختن و رفتی...

 

 «سال بعد۴»

 

 اردالن*

سال پیش همین روز من باعث شدم که فرشته زندگیم ۴امروز، این روز لعنتی 

 کشته بشه...

 وز چهارمین سالگرد فوت باراناست...امر

هرسال همین روز بخاطر بارانا هم که شده میرم بهش سری میزنم اما االن که 

 دخترمون، آهو هم که بزرگ شده میخوام ببرمش تا مامانش خوشحال بشه...

 به طرف اتاق آهو رفتم تا ببینم حاضره یا نه.

و داره با موهاش بازی  در اتاق و باز کردم که دیدم آهو روی تختش نشسته

میکنه. وقتی متوجه من شد به طرفم برگشت. یک لحظه احساس کردم مادرش با 

 همون معصومیت خاصیش بهم زل زده...اشک تو چشمام حلقه زد!

همون چشمای براق و تیله ای، موهای بلند و لخت و قلب مهربون... چرا 

 شمم؟!هروقت نگاهت میکنم اول باید چهره مامانت بیاد جلو چ
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بغض کرده بودم مخصوصا امروز اصال حالم خوب نبود و میترسیدم جلوی آهو 

 هر آن بغضم بترکه ولی جلوی خودم رو گرفتم و به طرفش رفتم.

 

 اردالن: دخترم تو چرا هنوز حاضر نشدی؟!

 

آهو که معلوم بود ناراضیه بعد کمی مکث گفت: بابایی من نمیخوام بیام، من 

 همینجا بمونیم دیگه.اونجارو دوست ندالم 

 

لبخندی زدم و گفتم: تو که اونجارو ندیدی نمیدونی میخوام ببرمت یه جای 

 خوووب.

 

آهو که هنوز با نارضایتی نگاهم میکرد پیشونیش رو بوسیدم و به پرستارش 

 گفتم که بیاد حاضرش کنه بریم.

 از پرستار داشت آهو رو حاضر میکرد و من به سالن رفتم و طبق عادت همیشه

 پنجره به بیرون نگاه میکردم.

 حاله این روزام اصن حاله خوبی نیست

 در واقع منظورم از این روزا

 چند ساله!

 نیست... داغونه چون هیچی دیگه مثل قبل روزام چند ساله حاله این

 چون دیگه هیچ دلیلی واسه زندگی ندارم

 هروز دارم بدتر میشم

 اما باید قوی باشم...

 ه آهو و پرستارش به طبقه پایین اومدن.بعد چند دقیق
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 اردالن: بریم دخترم؟

 

 آهو: بریم ولی قول بده رسیدیم باید برام بستنی بخریا

 

 باز این بغض لعنتی به گلوم چنگ زد...چرا باید انقدر شبی مامانت باشی؟؟!

 اون روزی که داشتیم باهم بستنی میخوردیم مثل یک فیلم جلو چشمام رد شد.

 

 لخی زدم و گفتم: باشه پس بدو بریم چون هواپیما که منتظر ما نمیمونه.لبخند ت

 

بعد دست آهو رو گرفتم و به خدمتکارا سفارش کردم که حواسشون به عمارت 

باشه و به ساتیار هم نیازی نبود بگم خودش میدونه هرسال امروز میرم ایران 

از نگهبانا  سرخاک بارانا برای همون همراه آهو سوار ماشین شدیم. یکی

 رانندگی میکرد.

حال خوشی نداشتم. بغض همش به گلوم چنگ میزد ولی مجبور بودم جلوی آهو 

 خودم رو خوب جلوه بدم، نمیخواستم اون هم ناراحت بشه...

 بعد نیم ساعت رسیدیم و همراه آهو جلوی فرودگاه پیاده شدیم.

 

به سمت صندلی  دست آهو رو گرفتم و با اون یکی دستم چمدونم رو کشیدم و

 های سالن انتظار رفتیم.

 چمدون و کنارم قرار دادم و روی یکی از صندلی ها نشستیم.

 

 آهو: بابا؟
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درسته پدر اصلیش نبودم ولی هروقت با این اسم صدام میزد همچی یادم میرفت 

 و خون تو رگام جریان پیدا میکرد...

 

 با لبخند جوابشو دادم: جونم

 

 نمیاد باهامون؟!آهو: چال عمو ساتیار 

 

 اردالن: عزیزم عموت امروز یکم کار داشت گفت که ما بریم.

 

 سری تکون داد و دیگه هیچی نگفت.

نمیخواستم مشکلی برای آهو پیش بیاد برای همون دوتا محافظ با خودمون آورده 

بودم. درسته دیگه علیرضایی درکار نبود ولی هنوزم خیلی ها تو همینجا باهام 

 رن...پدرکشتگی دا

با فاصله ای کم دوتاشون پشت سر ما نشسته بودن و هردو مسلح بودن. آوردن 

اسلحه کار سختی نبود اما هیچکس اونقدر احمق نیست که توی فرودگاه بخواد 

 از شر رقیبش خالص بشه.

 

چندین سال میگذره ولی هنوزم پلیسا دنبالم هستن و مجبورم هروقت به ایران 

بیام که قابل شناسایی نباشم. آهو هم که دیگه به این کارم میام با لباس های مبدل 

 عادت کرده بود هیچی نمیگفت.

بعد از تحویل دادن چمدون ها همراه آهو سوار هواپیما شدیم و محافظ ها هم با 

 فاصله یک صندلی عقب ما نشسته بودن.

هواپیما که شروع به حرکت کرد آهو خوابش برد و سرش رو گذاشت روی 

 نوازش میکردم و بوسش میکردم ولی تو فکر بودم.م. با دستم موهاشو شونه ها

 بعد چند ساعت هواپیما به فرودگاه ایران رسید.



 تر از عشقخبیث
 

@ASHEQANEROMAN 497 

 

 بوسه ای به گونه های آهو زدم که بیدار شد.

 

 اردالن: پاشو دخترم رسیدیم

 

سری تکون داد و همراه آهو از فرودگاه که خارج شدیم سوار ون سیاهی که 

دیم. راننده به سمتمون اومد و چمدون رو از دستم گرفت و بعد منتظرمون بود ش

 سوار ماشین شد و به سمت قبرستون حرکت کرد.

 

آهو با همون حالت بچگی و بامزش گفت: بابایی قولی که بهم دادی رو یادت نره 

 ها

 

 رو کشیدم و بعد به راننده گفتم که بره براش بستنی بخره.خنده ای کردم و لپش 

و بی احساسی بودم و از بچه ها بدم میومد اما همیشه سعی میکردم آدم خشک 

برای آهو هم جای مادر باشم هم پدر. هیچوقت نزاشتم جای خالی مادرش رو 

 حس کنه.

 بعد یک ساعت به قبرستون رسیدیم.

آهو خوشحال از ماشین پیاده شد ولی بعد چینی به بینیش انداخت و با ناز گفت: 

 گه؟!بابا اینجا کجاست دی

 

 خندم گرفت و گفتم: میریم پیش مامانت عزیزم.

 

سرش رو انداخت پایین و هیچی نگفت ولی فهمیدم ناراحته.گونه هاشو بوسیدم و 

 دستش رو گرفتم و به سمت قبر بارانا رفتیم.

 دسته گلی که گفته بودم و گذاشتم کنار قبرش و شروع به فاتحه خوندن کردم.

 م شروع به ریختن کردن!دیگه دست خودم نبود و اشک ها
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 یعنی میگی باید فراموشش کنم؟

 مگه میشه؟ مگه میتونم؟

 اون همه خاطره

 اون همه روزای خوب

 چطور آخه؟

لبخند تلخی زدم و گفتم ولی آدم برای چیزی که هیچ وقت نداشته دلش تنگ 

 نمیشه...!

 

 آهو: بابایی االن مامان کجاست پس؟!

 

 خوب...!لبخند تلخی زدم و گفتم: یک جای 

 بعد به آسمون اشاره کردم و گفتم: اون باال پیش خدا...

 

گنگ نگاهم میکرد و رفتم کنارش شونه هاشو نوازش کردم و ادامه دادم: 

 میدونی همیشه فکر میکردم تو اگه شبیه بابات میبودی چی میشد؟

دختر  هولی تو شبیه مامانتی... تو بارانا دوم منی... انقدر شبیه مامانتی که با اینک

 واقعیم نیستی اما مثل دختر خودم دوستت دارم.

تو برام جای بارانا رو پر میکنی...تو تنها یادگار مامانتی. میدونم این حرفام 

یادت نمیمونه و نمیخوام بمونه، نمیخوام هیچوقت بفهمی که من پدر واقعیت 

 نیستم...

هم پدر واقعیتم نه میخوام همیشه این تصویر یادت بمونه که بارانا مادرت و من 

 اون مرتیکه. 

شاید اگه اون دست رو دمم نزاشته بود االن مادرت زنده بود، تو بچه من بودی، 

 اون هم این بال سرش نمیومد...!
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نمیخوام تورم از دست بدم...نمیزارم هیچوقت دستش بهت برسه. تو بعد از 

.نمیزارم این مرگ مادرت باعث شدی که من بتونم امید به زندگی داشته باشم..

 امید و ازم بگیرن...

لبخند تلخی زدم و میدونستم هنوز به اون حدی نرسیده که از حرفام چیزی 

 بفهمه. 

 

 کمی نزدیکم اومد و گونه هامو بوسید و گفت: اِاا بابایی ناالحت نباش دیگه

 

پیشونیش رو بوسیدم و محکم بغلش کردم. حتی بوی تنش هم بوی تن 

 باراناست..!

 ونه چقدر این مادر و دختر رو دوست دارم...خدا مید

 

 به عکس بارانا روی قبر نگاه کردم...

سال پشِت سال می گذرد و تنها جاِی خالی، که با هیچ چیز پُر نمیشود حضور 

توست.عکس های تو هیچکدام شبیه خودت نمیشوند،شبیه تو نیستند،مثِل تو 

ه نمیروند عکس ها تنها دوباره بغض نمیکنند مثِل تو لبخند نمیزنند مثِل تو را

 نبودنت را به یادم می اندازند نداشتنت را فریاد میزنند!

سال پشِت سال می گذرد و تنها چیزی که برایم به یادگار می مانَد نبودن و 

 نداشتن توست...

از دنیا بیزارم...از زندگی...از تموم عالم... قلبم درد میکنه دردی که تنها باعثش 

 خودمم!

 چهار ساله از اون اتفاق میگذره... االن

 چهار سال...چهار سال...چهار سال...

چهار سال کم وقتی نیست اما با یادآوری یه خاطره از اون روز نابود میشم... 

 میمیرم... داغون میشم... 
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در ظاهر مثل کوه استوارم...سردم، خشکم، خشن... چشم هایی دارم که سرمای 

خود جای داده اما بعد از اون روز خودم قلبم را  آهن و تاریکی شب را در دل

 نابود کردم!کشتمش...

 من خبیث تر از عشقم بودم...

باعث و بانی همه این اتفاق ها خودم بودم اما حتی عشق هم نتونست منو به یه 

 آدم دیگه تبدیل کنه، فقط تونست جون زندانی قلبم رو بگیره...!

 خودم. بخاطر بچم، تنها یادگار عشقم... اما میخواهم آدمی دیگر باشم. بخاطر

 نفس عمیقی کشیدم و اشک هایم را با پشت دست پاک کردم.

برای آخرین بار به قبر بارانا نگاه کردم. برای همیشه از همه خاطرات اونجا 

 خداحافظی کردم و دست آهو رو گرفتم و از اونجا دور شدیم...

 

 «پایان»

 ٢٢٠۷/۲/٢۷تاریخ: 

 .ب ، بهنوش.هبه قلم: آرمیتا

 


