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 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 

 :مقدمه

 من هم دخترم،دختری مانند دیگران،

 اما تو با رفتنت دنیایم را ویران کرده ای،

 نمیدانم بی تو میشود یانه؟ کسی جایت را می گیرد یانه؟

 :اما شنیدم می گویند

 .میشودجای خالی عشق با عشق پر 

«» 

 مشت های پی در پی ام روی کیسه بوکس فرود می امد،

یه می کرد اما نمی خواسررتم بیمیاا شررم باید  دونه های عرق از سررر و رررورتم  م
برترین باشم حتی اگه کل روزهای هفته رو انقدر تمرین می کردم که توی مسابقه 

 .مجبور به تمرین می شدم  ون هیچ وقت نابرده رنج گنج میسر نمی شه

 دانلود رمان نیاز عاشقی
 دانلود رمان آرام نا آرام

 دانلود رمان بقا مرگ دوباره

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%db%8c/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%82%d8%a7-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87/
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 :باشنیدن ردای استاد باشدت بیشتری مشت هام رو زدم

 . آفرین دختر داری عالی پیش میری دنا ادامه بده

یسه بوکس برای اینیه بهتر پیش برم تموم حرص هایی رو که از بقیه داشتم سر ک
 !که از سقف آویزون بود خالی می کردم خیلی خوب جواب می داد  رنگ جلوم قرمز 

 :و توی ذهنم با خودم حرف می زدم

 دانیاا باعث شد شایان بمیره

 .اون دنبالم امد

 مشت محیمی به کیسه بوکس زدم طوری که انگار دارم دانیاا رو می زنم،

باشنیدن دوباره ی ردای استاد در حالی  همینطور به ضربه زدن ادامه می دادم که
 :که نفس نفس می زدم از کاردست کشیدم

 .کافیه دنا واسه امروز بسه خسته نباشی

 .نفس عمیقی کشیدم وسرم رو تیون دادم

به سرررمت بطری آب بزرگم رفتم و همه ی باقی مونده که مقدار کمی بود سرررر 
 .کشیدم

 دنم خارج بشه،جلوی کولر توی باشگاه ایستادم تا گرما ازب

 .نفس عمیقی کشیدم ودستم رو پشت گردنم گذاشتم وتیونی به گردنم دادم

 :باشنیدن ردای کیمیا نگاهم رو بهش دوختم

 !وای دنا وای! هالک شدم  قدر تو اعصاب و تحمل داری واقعا

 :پوزخندی زدم و نگاهش کردم

 من اعصاب دارم؟ مطمئنی؟

 :نفس هر  ی توه بود سر کشید سر بطری آب توی دستش رو باز کرد و یک
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 .خب، االن که فیر میینم حرفم رو پس می گیرم آماده شو زودتر بریم

سرم رو تیون دادم و مانتوی  هار خونه ی آبی سفیدم رو تنم کردم شاا وشلوارم 
 .رو هم پوشیدم و بابرداشتن کیف مشیی ورزشیم از باشگاه خارج شدم

شتم شگاه آروم آروم  دا ردام کرد و توی حیاط با شتم که کیمیا اروم  قدم بر می دا
 :ازپشت خوده رو بهم رسوند

 می خوای برسونمت؟

 :سرجام ایستادم، سرم رو به طرفین تیون دادم و گفتم

 .نیازی نیست پیاده می رم

 .باشه عزیزم هرطور راحتی می بینمت-

 .می بینمت آرومی گفتم و راهم رو به سمت خونه در پیش گرفتم

 ن گرفت و قطره هاه روی سرم فرود آمد،کم کم بارو

سرم رو به سمت آسمون گرفتم و بادیدن بارون که لحظه به لحظه شدتش بیشتر 
 :میشد با عصبانیت قدم هام رو تند تر کردم و زیر لب گفتم

 !همین رو کم داشتیم

 از بارون به شدت متنفر بودم وهمچنین خیس شدن،

 .م و سواره شدم آدرس خونه رو دادمبنابراین برای یک تاکسی دست تیون داد

 :همینطور که از پنجره ی تاکسی به بارون نگاه مییردم گذشته توی ذهنم مرور شد

 ****فلش بک****

 .دنا ببین بیا زیر بارون-

 :وسپس دستم رو کشید و و باخوده زیر بارون برد با اعتراض گفتم

 !شایان من از بارون بدم میاد
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 .توی دست هاه گرفت خندید و دوتا دست هام رو

باهم زیر بارون می  رخیدیم و با رررردای بلندی می خندیدیم! مدل دیوونه هایی 
 .که دلشون خوه بود و هیچی براشون مهم نبود

شیم رو پاک  سریع ا شدم و سر خورد از فیر خارج  شیی که روی گونه ام  با قطره ا
 .کردم

ی دنیای من وجود نباید گریه می کردم باید محیم می موندم ضرررعیف بودن تو
 .نداره و نبایدم داشته باشه

 .با شنیدن ردای راننده از فیر خارج شدم: رسیدیم خانم

 سری تیون دادم و بعد از حساب کردن کرایه از ماشین پیاده شدم،

 !هنوزم بارون میومد و انگار قصد بند امدن هم نداشت

 .شدمکلیدم رو از کیفم در آوردم و درحیاط رو باز کردم و داخل 

صف حیاط باغچه بود با گل  ضای داخلی حیاط نگاه کردم تقریبا بزرگ بود و ن به ف
 .های رنگارنگ مامان که جای جای حیاط کاشته شده بود

سالن  سه تا پله ی نیم دایره میمورد تا به در خود خونه برسی که روی نرده های 
 .و سقف همه با گل کارشده بود

 :یر لب زمزمه کردمنگاهم رو از این فضا گرفتم و ز

 جایی که شماها توه زندگی کنید هر قدرم زیبایی داشته باشه،

 .واسه من جهنمه

شدم مامان مدل همیشه روی مبل نشسته  دستگیره در رو پایین کشیدم و داخل 
 :بود با دیدنم نگاه غمناکش رو بهم دوخت

 .خسته نباشی دخترم
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ستید شق مامانم بودم  قدر ازته دا می پر شایان  قدر عا شقی که به  مش ولی ع
 .داشتم  شمم رو به همه  یز کور کرده بود

فقط سرررم رو تیون دادم وجوابی ندادم و یک راسررت از پله ها باال رفتم و داخل 
 .اتاقم شدم

هیچ جایی مدل اینجا آرامش بمش نبود! وارد حموم شررردم و بعد از گرفتن یک 
 .دوه روزانه ی ساده از حموم خارج شدم

شیدم و موهای قهوه پیراهن  شیی پو شی م شلوار ورز سفیدم رو همراه  دکمه دار 
ای روشن بلندم رو که تا کمرم میرسید نصف و نیمه خشک کردم وبقیه اه رو بی 

 .خیاا شدم  ون حورله اه رو نداشتم

روی تمت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم، کاه االن شایان پیشم بود اگه اون 
 .افتاد بود همچین اتفاقایی نمی

 !اون ها حق نداشتن بماطر خوب نبودن وضع مالیش اینطور تحقیره کنن

شایانم من مرد بود و روی پای خوده  شت، نامرد نبود  شت ولی غیرت دا پوا ندا
ایسرررتاده بود خانواده ی من باعث مرگش شررردن عذاب وجدان هیچ وقت ولم 

 .نمیینه برعیس اون ها

رزه بوکس رو ادامه بدم و رتبه بیارم هدف هاه رو دنباا میینم دوست داشت و
 .مشتاقانه ادامه میدم و رتبه هم میارم

 .هیچ وقت پاپس نمییشم

 :باردای دانیاا از فیر خارج شدم

 .دنا بیا برای شام

 :هوف کالفه ای کشیدم و بلند گفتم

 .نمی خورم

 :دانیاا در اتاق رو باز کرد و کالفه نگاهم کرد
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 !ی بیرون می خوردی روز به روز الغر تر می شیمسمره بازی درنیار از بس غذا

 :پوزخندی زدم وهمونطور که نگاهش می کردم با تمسمر گفتم

 !نه که براتون مهمه

 من حاضرم هر قدر که بگی غذای بیرون بمورم اما باشماها سر یک سفره نشینم

 !شوره رو درنیار دیگه بسه-

 :با جدیت گفتم

وارده نشرررو اررررال دلم نمیمواد باهات حرف  دانیاا ازاتاقم برو بیرون دیگه هم
 !بزنم

 .با حرص نگاهم کرد، از اتاق خارج شد ودر رو بهم کوبید

زیرلب وحشررری بهش گفتم و از روی تمت بلند شررردم حاال که فیر می کردم می 
 !دیدم واقعا گشنمه

جلوی آینه ایستادم وموهام رو باالی سرم دم اسبی جمع کردم و سیوشرت سرمه 
شلوار جین زغالیایم رو ک شیدم،  رنگم رو تنم کردم و با  ه تا پایین ران هام بود پو

گذاشررتن شرراا و پوشرریدن کتانی تیپم رو تیمیل کردم کیفم رو هم روی دوشررم 
 .انداختم و از اتاقم خارج شدم

 .همونطور که از پله ها پایین می رفتم شماره ی کیمیا رو گرفتم

ستم بود هیچیس جز کیمیا نمی سی  تنها دو ست با من کنار بیاد البته منم باک تون
 .کنار نمی امدم

 :باردای مامان نگاه کوتاهی بهش انداختم

نا؟  کجا میری دم

 :کوتاه جواب دادم

 بیرون
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بعدم از در خونه خارج شرردم و دکمه ی اتصرراا رو زدم که بعد از  ندبوق ررردای 
 :ظریفش توی موبایل پیچید

 بله؟

 کیم شام خوردی؟_

 :ییم میث کرد

 نه خیر کسی خونه نیست تنها ام کوفت بمورم؟_

 :خیره شدم لبمند محوی زدم و رو به روم

 خودت بلد نیستی  یزی درست کنی؟

 دنا زوره ولین زنگ زدی اینارو بگی؟_

 :تک خنده ای کردم و در حالی که به سمت در حیاط می رفتم گفتم

 .نه می خواستم بگم بریم بیرون شام بموریم گشنمه

 !که همیشه خدا گشنه ایتوهم  -

 :کالفه از حرفاه پرسیدم

 می آی یانه؟

 .اوف...خیلی خب بیا خونمون باهم می ریم_

باشرره ای گفتم و موبایل رو قطع کردم و پیاده به سررمت خونه ی کیمیاشررون راه 
 .افتادم

بعد از تقریبا نیم ساعت رسیدم آیفون رو فشار دادم که  ند ثانیه بعد در باردای 
 .شد، وارد حیاط سرپوشیده ی خونشون شدم تییی باز 

 .ردای پاشنه ی کفش هاه که تند تند از پله پایین میومد به گوه می رسید

 :در حالی که ریموت ماشینش رو دور انگشت اشاره اه می  رخوند گفت
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 باال نمی آی؟

 :ابروهام رو به نشونه ی منفی باالانداختم

 .نه بیا بریم

ماشررین رو زد، ریموت رو توی جیب کاپشررن خزدار سررره رو تیون داد و ریموت 
 .کرم رنگش انداخت و سوار شد

در پارکینگ رو باز کردم تا از پارکینگ خارج شررریم و بعد ازاینیه خارج شرررد در رو 
 .بستم خودم هم سوار شدم

 :کیمیا دستش رو روی فرمون گذاشت وگفت

 خب کجا بریم؟

 :نگاهم رو به بیرون دوختم

 ساندویچی

ساندویچی حرکت کرد بین راه بودیم که کیمیا به سره رو  سمت  تیون داد و به 
 :یک جا اشاره کرد وگفت

نا اینجارو ببین بچه های دانشگاه میگن تصمیر شده است-  .دم

 :تک خنده ای کردم

 تصمیر شده؟ اونم این مرکز تفریحی؟

 ! رت وپرت نگو این  یز ها وجود نداره

 :تکیمیا پاه رو روی گاز گذاشت و گف

نمی دونم می گفتن هرکی رفته یا برنگشته یا برگشته از ترس بی هوه شده  من-
 !بود وایی ارال نمی خوام بهش فیر کنم تمام موهای تنم سیخ می شه

 :نگاه می کردم گفتم در حالی که از پنجره به بیرون
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 بچه های دانشگاه خیلی غلط کردن

 .شیطون میگه پاشم برم بهتون ثابت شه دروغه

کیمیا سریع پاه رو روی ترمز گذاشت که ماشین با ردای بدی ایستاد و باعث در 
 .هم رفتن  هره ام شد

 :کیمیا به طرفم برگشت و با جیغ گفت

  ی؟بری اونجا؟ دیوونه ای تو؟

 :اخم کمرنگی کردم

  ه خبرته؟

 .آره می رم تا به شما ترسو ها ثابت کنم

 این  رت وپرتا  یه آخه؟

 !ه ی دیوونهغلط کردی دختر -

 :لبمند کمرنگی زدم

 خیلی خب حرکت کن

 :باتردید نگاهم کرد

می ریا-  !دنا نم

 باشه دیگه حرکت کن-

 .سره رو تیون داد و دوباره حرکت کرد

 بارسیدن به ساندویچی از ماشین پیاده شدیم و وارد ساندویچی شدیم

 :کیمیا روبهم گفت

 مدل همیشه کالباس دیگه؟

 :یون دادم که گفتسرم رو به معنای آره ت
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 .میرم سفاره بدماوکی من

ضرب گرفتم و  شت هام روی میز رو  ستم و با انگ ش شیی رنگی ن رندلی زر روی 
 .منتظر کیمیا شدم

بعد از دو دقیقه کیمیا به سرررمتم امد و درحالی که روی ررررندلی رو به روییم می 
شگاه رو ادامه بدی؟بی ستی تو نمیموای دان ست گفت: االن میارن، را ش ست و ن

 !دوسالت شد دختر

 :سرم رو به عالمت منفی تیون دادم

 .فعال نه، انگیزه ای برام نمونده که بموام برم

 :سری از روی تاسف تیون داد

 !دیوونه ای دیگه، نمیدونم  طوری تا االن کیک بوکسینگ رو وا نیردی

 :پوزخندی زدم و نگاهش کردم

 .به خاطر شایان

 .ی نگفتساکت شد، فقط نگاهم کرد و  یز

 . ند دقیقه بعد ساندویچ هامون رو با نوشابه سیاه آوردن ومشغوا خوردن شدیم

شدم  ساب کردم و منتظر  شنه بودم که تا آخره رو خوردم و پولش رو ح انقدر گ
کیمیا تموم کنه ولی انقدر آروم آروم میمورد که باید فعال اینجا می نشرررسرررتم 

 :بنابراین با تمسمر گفتم

 !یمواد یک ذره تند بمور البته اگه زحمت نمیشهکیمیا اگه دلت م

 :ابروهاه رو باال انداخت و با شیطنت گفت

 !عزیزم، آدم باید مزه ی تموم لقمه هاه رو حس کنه نمیشه تند بموره که

 :سرم رو تیون دادم

 .باشه، تو بشین مزه ی تک تک لقمه هات رو حس کن من می رم خونه
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 !دای بلند گفت: نهو خواستم از جام بلند شم که بار

 .نگاه های متعجب به سمت مابرگشت

 : شم غره ای بهش رفتم و آروم لب زدم

 !ردات رو بیار پایین دیوونه

 .باشه باشه تو بشین من االن سریع می خورم-

 . پ  پ نگاهش کردم و  یزی نگفتم

بعد از این که کیمیا ساندویچش رو تموم کرد سوار ماشین شدیم و به سمت خونه 
 .ما رفتیمی 

 وقتی رسیدیم دم در خونه ی ما کیمیا نگاهم کرد وبا لحن مظلومانه ای گفت: دنا؟

 :به طرفش برگشتم و نگاهش کردم که لبش رو آویزون کرد

ما امشب خونمون کسی نیست، مامان و بابام رفتن روستا فردا می آن. من خونه 
 ...تنهام

 رسی تنها بمونی؟خواست ادامه بده که بین حرفش پریدم: و تومی ت

 :باهمون لب های آویزون سره رو باال وپایین کرد که خندیدم

 .بیا پایین دختر لوس، بیا

شین رو دور زد،  شدم و کیمیا در حالی که می خندید ما شین پیاده  خودم هم از ما
 :به سمتم امد و محیم بغلم کرد

 .وایی دنا تیی دوست بداخالق من

 .خندیدم و یزی نگفتم

 .دثانیه از بغلم خارج شدبعد از  ن

 .باکلید در رو باز کردم و باهم داخل شدیم
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 .برق ها خاموه بود وفقط آباژور حاا روشن بودتمام

این نشون دهنده ی این بود که همه خوابن شونه ای باالانداختم و باهم به سمت 
 .طبقه ی باال رفتیم و وارد اتاقم شدیم

تم اتاق رو دیدن و  یزی هم نبود که دیگه در رو قفل نمی کردم  ون می دونسررر
 .بموام پنهان کنم

 :برق اتاق رو روشن کردم که کیمیا نگاهش رو روی دیوار ها رخوند وگفت

 هنوز این عیس هارو برنداشتی؟

 :با جدیت جواب دادم

 .قرار نیست برشون دارم

 .درحالی که کاپشنش رو از تنش در می اورد ابرویی باال انداخت و  یزی نگفت

نش یک ُبلیز مشیی ساده یقه اسیی بود که کامال  سبیده به بدنش بود از هییل ت
 .و  هره ی کیمیا خوشم می امد

  شم های عسلیش انگار خاص بودن

و ابروهاه رو هم خیلی دوست داشتم  ون حالتش دوست داشتنی بود، پوست 
 .گندمیش و گونه های برجستش که بانمک تره مییردن

سره گرف سلی رنگ هم توه شالش رو از  ت وموهای قهوه ایش که رگه های ع
 :داشت باز کرد و تابی بهشون داد

 می شه پیش تو روتمت بموابم؟

 :در حالی که لباس هام رو عوض می کردم گفتم

 .اگه جفتک نندازی آره

 .زیر لب بی تربیتی بهم گفت وروی تمت دراز کشید

 یز آرایش گذاشتم،جلوی آینه ایستادم کش موهام رو باز کردم و روی م
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سمت آینه متمایل کردم و به  هره ام  شتم و خودم رو به  دست هام روی میز گذا
 .نگاه کردم به قوا شایان  هره ام خوشگل، مظلوم وجدی بود

سوراخی که روی  ونه ام قرار داشت  هره ام رو جدی تر مییرد و  شم های آبیم 
رورتم مدل ابروهای قهوه  رورتم و مظلوم و بقیه ی اجزای  سب با  ایم بینی متنا

 .لبای قلوه ایم بهم زیبایی میدادن

باورم نمیشد شایان دیگه نیست که این حرف هارو بهم بزنه هنوز باورم نشده بود 
 .مرده

 :باردای کیمیا از نگاه کردن به خودم دست برداشتم

 !خشک شدی اونجا؟بیا دیگه

سمت تمت رفتم و   شتم و به  شیدم که بی نگاهم رو از آینه بردا کنار کیمیا دراز ک
 :هوا پرسید

 خیلی دوستش داشتی؟

 !پوزخندی زدم و نگاهش کردم: داشتم؟ دیوونه وار دوسش دارم

 :کیمیا نگاه غمگینش رو بهم دوخت

وای بمیرم الهی منم باورم نمیشه شایان مرده فقط دوبار دیدمش ولی پسر خوبی _
 .بود

 می شه از بحث شایان بیایم بیرون؟

 .م بهم می ریزهعصاب

 :لبمندی زد

 .باشه هرطور دوست داری

 : یزی نگفتم و پتو رو روی هردومون کشیدم

 .بگیر بمواب ربح باید بری دانشگاه منم از ربح تا غروب میموام برم باشگاه
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 بس که بییاری!  قدر تمرین میینی آخه؟-

 .بمواب کیمیا، درضمن جفتیم ننداز-

 .به من کرد و خوابیدبا حرص بی ادبی گفت و پشتش رو 

ستم وبا فیر کردن به هدفم تو بوکس به خواب  شمام رو ب تک خنده ای کردم و  
 .عمیقی فرو رفتم

********* 

 :دوباره تیونی بهش دادم و باردای بلند گفتم

 !کیمیا پاشو دیگه ساعت نه شد احمق_

شده به اطر  با این سرعت روی تمت نشست و با  شمان گرد  اف حرفم کیمیا به 
 .نگاه کرد

 !خونه کتابام رو بگیرم ُنه شده؟ وای کی برم_

 .ونگاهش به ساعت افتاد که عدد هشت رو نشون میداد

 :باحرص نگاهش رو به من دوخت وجیغ زد

 کدافت ساعت ُنه شده؟

 :شونه ای باال انداختم و خونسرد نگاهش کردم

 .وریماینطوری بلند نمی شدی حاالهم پاشو تا همه خوابن یک  یز بم

 .نگاه پرحررش رو ازم گرفت و با غرغر وارد دستشویی شد

شلوارکش رو همراه بطری آب  سرمه ایم رو تنم کردم و  تک خنده ای کردم و تاپ 
توی کیف ورزشیم انداختم مانتو و شلوارهم پوشیدم که کیمیا از دستشویی خارج 

 .شد ومشغوا حاضرشدن شد

 :هش گفتمشالم رو آزادانه روی سرم انداختم وروب
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 .می رم یک  یزایی حاضر کنم آماده شدی بیا پایین من

 سرررره رو تیون داد که کیفم رو برداشرررتم و کتانی هام رو پام کردم و از پله ها
شتم  شدم، در یمچاا رو باز کردم، پنیر و مربارو گذا شپزخونه  پایین رفته و وارد آ

 .روی میز نون رو هم کناره و دو لیوان  ای ریمتم

 دای پای کیمیا به گوه رسید،که ر

 .کنارم ظاهر شد، روی رندلی نشست و با گرفتن لقمه برای خوده مشغوا شد

 .تییه ای نون برداشتم و برای خودم پنیر ساندویچ کردم و همراه  ای خوردمش

 !روبه کیمیا گفتم: بجنب دیر میشه

کردم که   ظرف هارو توی ماشین ظرفشویی گذاشتم و دست به سینه به کیمیا نگاه
 .سریع لیوان خوده رو توی ماشین ظرفشویی گذاشت و از آشپزخونه خارج شد

هردمون وارد حیاط شدیم و سوار ماشین کیمیا شدیم اوا من رو باشگاه رسوند و 
 .بعد خوده به سمت خونه حرکت کرد تا وسایلش رو برداره

ها مشررغوا  در باشررگاه رو به طرف داخل هل دادم و وارد شرردم، یک عده از بچه
 .تمرین بودن

به طرف رختین رفتم و مشررغوا عوض کردن لباس هام شرردم که حرف های بچه 
 :ها توجهم رو به خوده جلب کرد

دیشب هم ییی پسره از دانشگاه رفت انقدر ادعای قلدری مییرد رفته بود برگشته 
ت شده بود طفلی یم  !بود شبیه مم

 :پگاه حرفش رو ادامه داد

خشک شده بود! ارال نمی تونست حرف بزنه وایی موهای تنم  آره بیچاره عرفان_
 سیخ شد اخه  طور اینطور شد؟

 ...من خودم ارال به روح اینا اعتقاد نداشتم ولی االن
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 :بین حرفشون پریدم

 االنم نداشته باه اگه هم وجود داشته باشن ما نمی بینمشون

 :بهاره پوزخندی بهم زد و نگاهم کرد

 دختر؟ تو  قدر ادعات میشه

  ندین نفر رفتن برنگشتن یا برگشتن شبیه میت بودن تو  ی میگی این وسط؟

 :به سمتش رفتم و باهمون پوزخند گفتم

 می خوای بهت ثابت کنم همتون رو به بازی گرفتن وهمچین  یزی وجود نداره؟

 :خنده ی بلندی کرد

 ؟ یه نینه میموای بری اونجا دختر شجاع؟ورژن جدید پسر شجاع شمایی_

 .وهمه زیر خنده زدن که سرم رو تیون دادم و گفتم: می رم

شد و باتعجب بهم نگاه کردن، پگاه زیر لب گفت:  شون کم کم قطع  ردای خند ها
 !تو دیوونه ای

 :بهاره خوده رو جمع و جور کرد و گفت

 خیلی خب، اگه راست میگی برو

یستیم تو برو تو ببینیم امشب باهم قرار می زاریم ما ییم پایین تر از اون مرکز وایم
 ! ی میشه

 .قبوله ساعت هفت قرار بزاریم روز ها کوتاهه-

سم  سه بوک شدم و روبه روی کی شگاه  شون وارد خود با وبی توجه به نگاه متعجب
ست هام  شروع کردم با پاهام ود ضربه هام رو  شیدم و  ستادم، نفس عمیقی ک ای

رورت متوالی میز  ستم به  ضربه ای که می تون دم نمی دونم  قدر ادامه هر نوع 
بادست عرق هام  دادم که دیگه جونی تو بدنم نموند و خسته روی زمین نشستم

 .که همینطور ازتنم میریمت پاک کردم و سر بطری آب رو باز کردم وسر کشیدم
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به ساعت روی دیوار نگاه کردم که ساعت ده و سی دقیقه رو نشون می داد و این 
 .رژی استفاده کردم و وقت استراحتم رسیدهمی گفت به اندازه کافی ان

****** 

 :شالم رو روی سرم انداختم که ردای بهاره از پشت سرم امد

 .حاضری؟ ساعت نزدیک هفت شده

 :به طرفش برگشتم و با جدیت نگاهش کردم

ماشین که داری باهم می ریم، من رو اونجا پیاده میینی و خودت می ری عقب تر 
 .ساعت برنگشتم برو  ون میترسی! اگه تا یک

 واگه واقعی باشه یا برنمی گردم یا برگشتم وضعم مدل بقیه میشه درست؟

 :سره رو تیون داد که پوزخندی زدم وگفتم

 .پس منتظر باشین تا وجود نداشتن ارواح به همتون ثابت شه

 :ایستاد کیمیا با لب های آویزون شده رو به روم

نا توروخدا نرو! من می ترسم اینا   !ارزه ندارن خودت رو توی خطر بندازیدم

 : شمیی بهش زدم

 !نترس من  یزیم نمی شه دختر لوس

نم اشررک توی  شررم هاه دیده شررد و اشررک  همونطور که نگاهم می کرد کم کم
 !هاه روی گونه هاه ریمت

 :متعجب نگاهش کردم که خوده رو توی بغلم انداخت و با بغض گفت

 !کنم؟ خواهش می کنم نرو  دنا اگه تو  یزیت بشه من  ه کار 

فیر نمی کردم کیمیا انقدر دوستم داشته باشه! واقعا از این حرکتش متعجب شده 
 .بودم
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دسررت هام رو که همونطور کنارم آویزون بود رو باال اوردم کیمیا رو آروم ازخودم 
 :جدا کردم

رار کیمیا مطمئن باه من سالم و سرحاا برمیگردم، اتفاقی هم برام نمیوفته فقط ق
 .بهشون ثابت کنم، همین. دیگه گریه نین لطفا

 :با حرص پاه رو روی زمین کوبید وگفت

 !خیلی کله شق و دیوونه ای

 .من هم باهاتون می آم

 .وبدون اینیه بذاره حرفی بزنم از باشگاه خارج شد

 .پوف کالفه ای کشیدم، از در باشگاه خارج شدم وسوار ماشین بهاره شدم

یا روه رو ازم  به کیم به بیرون زا زده بود حرفی بهش نزدم و رو  برگردونده و 
 .بهاره گفتم: حرکت کن

سره رو تیون داد و ماشین رو روشن کرد وبه سمت همون پارک تفریحی قدیمی 
 .روند

تقریبا نیم سرراعتی تو راه بودیم که ماشررین بهاره جلوی در میله ای پارک ایسررتاد 
 .تارییی پشتش واقعا تو  شم بود

 :ا ترسیده خوده رو توی بغلم پنهون کردکیمی

نا، ببین  ه ترسناکه  !نرو دم

 :مصمم نگاهش کردم

 .کیمیا آروم باه، شما ها برین جلوتر اگه تا یک ساعت دیگه نیومدم برین

 .با  شم هایی که نم اشک دره واضح بود نگاهم کرد و از بغلم خارج شد

 :رد گفتمبا پوزخند خطاب به بهاره که ترسیده نگاهم می ک

 .منتظرم باه
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 :نیم نگاهی به پارک انداخت و باردایی که می لرزید گفت

دنا نمی خواد بری، من حرفم رو پس می گیرم، اگه بالیی سرت بیاد گردن من می 
 !اوفته

 :همونطور که در ماشین رو باز می کردم جواب دادم

 .نترس،  یزیم نمی شه که بمواد گردن تو بیوفته

شین  سویی بعدهم از ما شینش حرکت کرد؛ زیر لب تر رله ما شدم که بالفا پیاده 
 .زمزمه کردم و در فلزی که تقریبا زنگ زده بود رو به جلو هل دادم وداخل شدم

 .جز دار و درخت  یز دیگه ای دیده نمی شد اون هم در سیاهی شب

 .سیوتی رو که توی فضای اینجا حیم فرما بود ردای زوزه ی باد می شیست

شد با قدم ه ساس کردم یک  یزی از جلوم رد  ای محیم و بلند جلوتر رفتم که اح
 .و ردای خنده ی وحشتناکی توی فضا پیچید

شتش به من بود افتاد، ییم  سی که پ شمم به ک اهمیتی ندادم و جلوتر رفتم که  
 ترسررریده بودم ولی خودم رو نباختم و یک قدم دیگه به طرفش برداشرررتم، همون

برگرده که دیدم که بدنش به شررراخه ی درخت برخورد لحظه اون هم خواسرررت 
 .کرد

با بهت ابروهام رو باال انداختم، اگه این روح یا جن بود که باید از همه  یز رد می 
 شد پس  را؟

 !می شد گرفت اون یک انسان بود فقط یک نتیجه

دوباره ررردای خنده توی فضررا پیچید و اون فرد درسررت رو به روی من ایسررتاد، 
شیدم و دوقدم به عقب رفتمرورتش  ، رو که دیدم  ون یهویی بود جیغ بلندی ک

رورتش بدتر از اون بود و این بود که من رو می  سیاه وحشناکش و  موهای بلند 
 :ترسوند، زیر لب زمزمه کردم

 !میان نداره ماسیه_
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شد، یک فیری توی ذهنم  ردای خنده و اون شمص به من نزدیک تر  دوباره اون 
 .ین تنها راهم بودجرقه زد، ا

 ند قدمی به عقب رفتم و یهو باسرعت زیاد به طرفش دوییدم و با دست هام به 
طرف زمین هولش دادم، با برخورد دسرررت هام بهش دیگه مطمئن شررردم یک 

 !انسانه

 ون انتظاره رو نداشرررت تعادلش رو از دسرررت داد روی زمین افتاد و من هم 
 .روه

شید رورتش ک سیه بدون میث محیم سریع با ناخونام روی  م، وقتی فهمیدم ما
شیی براق  شم م شم هام توی دوجفت   رورتش کندم که   سک رو از روی  ما

 .قفل شد

 .کل ترسم فراموشم شده بود با بهت به انسان رو به روم خیره بودم

 .ابروهای پر مشیی رنگش در هم فرورفته بود و با عصبانیت نگاهم می کرد

 .زمین بلند شد یهو محیم هلم داد و از روی

 :باردای بلندی گفتم

 .تو یک انسانی! حدسم درست بود

 :نگاه خشمگینش رو بهم دوخت و با ردایی که عصبانیت توه واضح بود گفت

 !نباید اینیارو می کردی! به هیچ وجه نباید کنجیاوی می کردی

، سپس با قدم های بلند به سمتم امد؛ با شجاعت توی  شم های تیره اه زا زدم
 !برای یک جن زیادی جذاب بود

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !مرتییه دقل باز و سادیسمی
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 شم هاه رو به قرمزی زد و با عصبانیت  یزی رو روی دهنم قرار داد، تا بموام 
 .به خودم بیام و حرکتی بینم دست و پاهام شل شد و دیگه  یزی نفهمیدم

**** 

طرافم نگاه کردم، اررررال جایی که  شرررم هام رو به آرومی باز کردم، باگیجی به ا
 !بودم برام آشنا نبود

 :زیر لب زمزمه کردم

 من کجام؟

خواستم دستم رو باال بیارم که روی رورتم بیشم که دیدم نمی تونم و یک  یزی 
 !مانع می شه

شده  سته  رندلی نگاه کردم، پاهام هم ب شدم به  سته  ست های ب با تعجب به د
 .بودن

 !د، اون پسره حتما کار اونههمه  یز یادم ام کم کم

 :باحرص و ردای بلندی داد زدم

 .اینجا  ه خبره روانی؟ بیا دست هام رو باز کن

 .ولی هیچ ردایی نشنیدم

سته  شون کنم ولی خیلی محیم ب شاید بتونم آزاد ست هام رو تیون می دادم تا  د
 !بودشون

 .زیرلب باحرص لعنتی زمزمه کردم

شونه ای همون لحظه در فلزی جایی که تو سر هییلی و  هار شد و پ ه بودم باز 
 .وارد شد و در رو پشت سره بست



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

23 

 

که دیگه با اعصبانیت بهش نگاه کردم، این همون آدم دیشب بود فقط با فرق این
اون لباس سررفید بلند تنش نبود و تیشرررت طوسرری رنگ و شررلوار جین جاه رو 

 .گرفته بود

 :کردم تا دست هام رو باز کنم گفتم  نگاهم رو ازه گرفتم و همین طور که تقال می

 .واسه  ی دست هام رو بستی احمق؟ بازشون کن_

 :پوزخندی زد، جلو امد و رو به روم ایستاد، با لحن تمسمر آمیزی گفت

 . شم امر امر شماست

 :سپس با جدیت ادامه داد

 .عین بچه ادم بشین سرجات

 :با حرص جیغ زدم

 سم داری؟این مسمره بازی ها یعنی  ی؟ تو سادی

آدم می کشرری من رو هم اینجا زندانی کردی طلبیارم هسررتی؟ بازکن این لعنتی 
 !هارو

 بایک دست رندلی دیگه ای برداشت و رو به روم گذاشت،

 :روی اون نشست و گفت

 !می کردی ببین دخترجون، نباید توی کار من کنجیاوی

 :باحرص گفتم

ذارم و ببینم همه این دروغ آخه دیوونه ی پرو! انتظار داشررتی دسررت رو دسررت ب
 مسمره رو باورکنن که اینجارو ارواح تسمیر کردن؟

 :رورتش رو نزدیک تر اورد و باردایی که رگه های خشم توه معلوم بود گفت

ستی که بموای بذاری یا نذاری؟  ی کاره ای تو؟ تو _ رال تو کی ه شتی؟ ا می ذا
 ؟هستی که تو کار من دخالت می کنی دختره ی احمق کی
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 :با حرص نگاهش کردم

 !احمق تویی! روانیم آشغاا_

 : ونه ام توی دستش گرفت و با همون جدیت توی رداه گفت

 تا وقتی از هیچی خبر نداری حرف اضافه از دهنت بیرون نیاد، شیرفهم شدی؟

 :باخشم سرم رو کج کردم و  ونه ام رو ازدستش بیرون کشیدم و گفتم

 !دیدممن تابه حاا آدمی به پستی تو ن

 !همه کار می کنی، قاتل هم هستی، زبونت هم که درازه

 :دندون هاه رو به هم فشارداد

من هیچ کار اشررتباهی نیردم، تو از من و زندگی من هیچی نمی دونی من فقط از 
 !حقم دفاع کردم ایناهم به تو هیچ ربطی نداره

 :خنده ی عصبی کردم و جواب دادم

مه آدم که میان اینجا و دیگه برنمی گردن من آهان آره، تو درست می گی؟ اون ه
 کشتم پس اون ها کجان؟

 :پوزخندی زد

 به تو  ه؟

 !دیگه داشت من روهم مدل خوده دیوونه می کرد

 !تا حاال این کلمه انقدر عصبانیم نیرده بود

 :محیم رندلیم رو تیون دادم و باردای بلند گفتم

 این لعنتی ها رو باز کن واسه  ی منو بستی؟_

 :خونسردانه نگاهم کرد و جواب داد

 ! ون زیادی جفتک می ندازی
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بازت کنم که  ی؟ بری همه  یز رو به همه بگی؟ نیومده کارمو خراب کنی و بشی 
 بالی جونم؟

 :دوباره رندلی رو تیون دادم

 معلومه که می رم و می گم!  ی فیر کردی؟

 می ذارم بقیه رو هم بیشی یا دیوونه کنی؟

 :تر شد پوزخنده عمیق

 !نمی ذارم این همه زحمت هام رو یک روزه به باد بدی

 !خربزه خوردی پای لرزه هم بشین

 :با ناباوری و عصبانیت نگاهش کردم وپرسیدم

 یعنی  ی؟ میموای تاآخر من رو اینجا بسته نگه داری؟

 :با جدیت و خونسردی جواب داد

 .اگه الزم باشه آره

 !نه حق این یک کار رو دیگه نداشت

 :با خشم نگاهش کردم

 !تو خیلی غلط کردی

 !یک  یزی ببندم اسمتم نمی دونم بهت

از عصررربانیت به نفس نفس افتاده بودم، به خاطر تقالهام موهام روی ررررورتم 
 .ریمته بود

 :مدل اینیه از عصبانیت من خوشش امده بود

 .اوال دقت کن  ی از دهنت بیرون می آد و دوما راستین، اسمم راستینه

 گه من اسمت رو پرسیدم که می گی؟م-
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 !اسم منه نه؟پس هروقت بموام می گم برام مهم نیست طرف مقابل بپرسه یا نه-

 ! پ نگاهش کردم،  قدر که این آدم پرو بود پ

 . قدرم که بهت می آد! راستین، اسمت رو باید دروغین می ذاشتن-

 ! ون یک آدم متقلب و روانی هستی

 :و باجدیت گفت ابروهاه رو باال انداخت

 یواه دختر گازت رو گرفتی رفتی جلو؟

 !هیچی بهت نمیگم دیگه پرو نشو

 .وای! این آدم زیادی پرو و غیر قابل تحمل بود

 :با حرص نگاهش کردم

اونی که رو داره تویی! زیادی هم پرویی! فقط کافیه از اینجا خارج شم،  نان بالیی 
 !سرت میارم که حض کنی

 :در می رفت گفت در حالی که به سمت

 !اگه خارج شی

 .سپس در رو باز کرد تا از اتاق بیرون بره

 ربرکن ببینم این االن می خواست بره پس من  ی؟

 من باید تا ربح دست و پا بسته اینجا سر می کردم؟

 :قبل اینیه در رو ببنده باردای بلند خطاب قراره دادم

 می ری تو؟ داری کجا

 بذاری اینجا و بری؟من رو می خوای با این وضع 

 :نفس کالفه ای کشید ودوباره داخل شد

  قدر سروردا میینی تو! دهنتو هم باید ببندم؟
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 !انتظار نداری که بشینم پیشت برات الالیی بمونم

ضیش می  سرکنم، پس باید یک طوری را شب رو اینطوری  ستم  من واقعا نمی تون
اید اینطوری نرم می کردم؟ بهتر بود دسررت از فحش دادن بهش برمی داشررتم شرر

 .شد

 :سعی کردم از حرص لحنم کم کنم و گفتم

 ببین حداقل این هارو باز کن من  طوری بموابم؟ ارال کجا بموابم؟

 !اینجا جز دوتا رندلی  یزی نیست

 :ابروهاه رو باال انداخت و نگاهم کرد

مدی فوضرررولی کنی فیر  یارم؟ وقتی ا مت و خوه خواب ب یه ت می خوای برات 
 .م می کردیاینجاش

 : هره ام درهم رفت و آخرین تالشم رو کردم

 هر ی بموای بهت می دم بیا این هارو باز کن،  ی می خوای؟

 :پوزخندی گوشه ی لبش نشست و بدون هیچ حرفی نگاهم کرد که ادامه دادم

 .پوا میموای؟ پوا می دم دارم_

 :خنده ی تمسمر امیزی کرد که طاقتم سر امد و با جیغ گفتم

  ی میموای لعنتی؟خب 

 .بگو لطفا، خواهش کن

 !متعجب نگاهش کردم، انگار عقده ی خواهش کردن داشت

 :داشتم باهمون تعجب نگاهش می کردم که سریع خودم رو جمع کردم و گفتم

 .لطفا

 .کامل بگو-



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

28 

 

 :نفس عمیقی برای کنترا اعصابم کشیدم

 .لطفا بیا دست هام رو بازکن

 م امد، پشت سرم ایستاد و کمی خم شد؛خوبه ی زیر لبی گفت و به سمت

 :دستش که روی طناب امد لبمندی زدم که سره رو کنار گوشم آورد و گفت

 .فیر فرار به سرت نزنه  ون دفعه ی دیگه نرم برخورد نمی کنم

رو تیون دادم که طناب دور دستم رو باز کرد بالفارله مچ دستام رو مالیدم و سرم
 .نموخم شدم تا پاهام رو باز ک

ستاد و  شدم که رو به روم ای رندلی بلند  طناب دور پام رو هم باز کردم و از روی 
 :گفت

عین بچه آدم بمون اینجا، رداتم در نیاد! البته در بیادم کسی اینجا نیست ردات 
 !رو بشنوه ولی حورله ی جیغ جیغاتو ندارم

 مگه این اینجا زندگی می کرد؟

 کنه؟   طوری می تونست توی همچین جایی سر 

 :نتونستم طاقت بیارم و سوالم رو به زبون آوردم

 اینجا زندگی میینی؟

 .نگاهش رو روی رورتم  رخید و آره ی آرومی گفت

زیپش  ابرویی باال انداختم و خم شررردم کیفم رو از روی زمین برداشرررتم، که دیدم
 بازه! یهو یاد موبایلم افتادم و

 !اثری از گوشیم نبود کامال کیف رو باز کردم، ولی هر ی می گشتم

 :با شنیدن رداه سرم رو باال آوردم

 دنباا این می گردی؟



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

29 

 

 :نگاهم رو به گوشیم که توی دستش بود دوختم و با اخم گفتم

 این دست تو  ی کار میینه؟

 .هنوز اونقدر عقل دارم که بدونم یک موبایل همراهت هست و بره دارم

 .زد و از اونجا خارج شدبا حرص نگاهش کردم و  یزی نگفتم، پوزخندی 

سپس ردای  رخش کلید که نشون از قفل کردن در بود. با حرص زیر لب زمزمه 
 :کردم

 !خدا لعنتت کنه عوضی

نفسررم رو کالفه بیرون دادم و کیفم رو روی زمین گذاشررتم؛ گوشرره ی دیوار دراز 
 کشیدم و سرم رو روی کیفم قرار دادم،

 !تازه متوجه ی سرمای داخل اتاق می شدم

 اما من هیچ طوری نمی تونستم خودم رو گرم کنم ارال ساعت  ند بود؟

 .پاهام رو توی شیمم جمع کردم عجب غلطی کردم سیوشرت نپوشیدم

 شررم هام رو بسررتم تا حداقل با خوابیدن کمی خودم رو از این وضررعیت خالص 
 .کنم

ردای بلند در  شم هام رو باز  شده بود که با کردم و   هنوز  شم هام کامال گرم ن
 :از جام پریدم، بهش نگاه کردم که دستش رو توی موهاه فرو کرد و گفت

 .پاشو، وجدانم اجازه نمیده اینجا بمونی

 متعجب نگاهش کردم وجدانش؟

 وقتی رد تا آدم رو می کشت وجدانش کجا بود؟

 :پوزخندی زدم و گفتم

 وجدان؟تو مگه وجدانی هم داری؟
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 :با عصبانیت نگاهم کرد

 .یک طرفه پیش قاضی نرو واسه خودت

 : یزی نگفتم که نفسش رو بیرون داد و ادامه داد

 .انقدرم عصبانیم نین، تا پشیمون نشدم راه بیفت

 !انگار طور عادی عصاب داشت

با حرص از جام بلند شدم، لباسم رو تیوندم و زودتر ازاون از در خارج شدم. دست 
 :تبه سینه جلوی در ایستادم که به سمتم امد و گف

 .ازکنار من راه بیفت، نه از جلوم بیا و نه از عقب

از این که کسرری بهم دسررتور بده به شرردت متنفر بودم واین داشررت همه ی مالک 
 !های من رو واسه اینیه  ییارکنم و نینم بهم میزد

 .فقط نگاهش کردم و جوابی ندادم

ناره راه وقتی دید حرکتی هم نمیینم باخشرررونت بازوم رو گرفت و وادارم کرد ک
 .برم

 ون فشرراری که بازوم می آورد زیاد بود تقال کردم تا بازوم رو از دسررتش خارج 
کنم که کالفه شرررد و از طریق بازوم من رو به طرف خوده کشرررید و درحالی که 

 :رورت هامون روبه روی هم بود گفت

 .عین بچه ادم راه بیفت

 .دستت رو به من نزن-

 :نفس عصبیش رو بیرون داد

 !یادی داری رو اعصابم راه می ریدیگه ز

 .عین آدم راه بیفت رداتم ببر
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با همون خشونت بازوم رو وا کرد که یک قدم به عقب رفتم، اخم غلیظی کردم و 
 .کناره راه افتادم، بهتر از اونجا موندن بود

 .جلوی یک در رنگ ورو رفته قهوه ای ایستاد و لگد محیمی بهش زد که در باز شد

 :د نیم رخ به طرفم برگشت وبالحن جدی پرسیدهمونجا ایستا

 اسمت  یه؟

 .میمواستم بگم به تو  ه ولی حیف که کارم بهش گیر بود

نا  .بالحن خشیی جواب دادم: دم

 :باسر به داخل اتاق اشاره کرد

 .برو داخل

 .پشت  شمی براه نازک کردم، از کناره گذشتم و داخل شدم

 .ش این بود جای خواب و زندگی داشتیهمچین بهتر از اونجاهم نبود فقط فرق

ست و به طرف تمت رفت که فیر کنم دوتا یک نفره بود که  سره ب شت  در رو پ
به اونور دیوار برد و در  کنارهم ید و  ته بود،  ون یییش رو محیم کشررر قرار گرف

 :همون حالت گفت

 .فعال اینجا بمون تا بعدا یک فیری به حالت کنم

 ای باهام  ی کار کنی؟یعنی  ی این حرفت؟ می خو-

 تاکی می خوای من رو اینجا نگه داری؟

 .دیر یازود پیدام می کنند

 :دوقدم بلند برداشت وجلوم ایستاد و باجدیت کامل گفت

 ببین، انقدر از من سوالی نپرس که خودمم جوابش رو نمیدونم،

 .هیچ کس نمیدونه اونی که اینجاست یک انسانه و جرئت نمی کنن بیان
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 .می دونی و منفقط تو 

سی نمی دونه  پس نمی تونم سک کنم وآزادت کنم و محض اطالعت هم بگم ک ری
 تو زنده ای که دنبالت بگرده

 :دندون هام رو روی هم فشردم و با حرص آشیاری گفتم

 !نمی تونی من رو اینجا نگه داری دیر یا زود فرار می کنم؛ حاال می بینی

 :خون سرد سره رو تیون داد

 .برو فرار کن

ستی فرار کنی و شهدت رو بمون!   فرار کردی که هیچ اما اگه خوا گیر من افتادی، ا
 .پس جوری فرار کن که من نفهمم

 :رو به نشونه ی تاسف تیون دادم و نگاهش کردمسرم

 !خوبه، خودت هم می دونی  ه هیوالیی هستی

یدم و وبدون اینیه نگاهی بهش بندازم به سررمت اون تمت رفتم، روه دراز کشرر
سرم انداختم سفید رنگ رو روی  ردای در  ملحفه ی  ستم که با  و  شم هام رو ب

 .رو که نشون از بیرون رفتنش می داد  شم هام رو باز کردم

 .یک دور اتاق رو از نظر گردوندم

 .آره، تقریبا می شد زندگی کرد

دگی در ،  یزهایی بود که برای زنیمچاا، شررریر آب، گاز و یک دراور قهوه ای رنگ
 .یک میان الزم بود اینجا بود

 .دوباره زیرلب فحشی بهش دادم و  شم هام رو بستم

نمی دونم  قدر گذشررته بود که  شررم هام رو باز کردم و به دور و اطراف نگاهی 
 !انداختم، اثری ازه نبود شایدم شب برنگشته بود، ارال به من  ه

 از روی تمت بلند شدم،
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ید با این یک دست لباس سر می کردم! اوف این دیگه معلوم نیست  ند روز رو با
  ه مصیبتی بود؟

  ه طوری باید از اینجا فرار می کردم؟

 !واقعا هیچی نمی دونستم

شاهلل  سمتش رفتم و دره رو باز کردم ما شد، به  شیده  سمت یمچاا ک نگاهم به 
 .یمچالش که کامال پر بود

 :ارداه از جام پریدمدستم رو دراز کردم تاظرف مربا رو بردارم که ب

 با اجازه کی؟

سرررریعا به طرفش برگشرررتم، تعجبم جاه رو به اخم داد و در یمچاا رو محیم 
 .کوبیدم: نمواستم

 .ابرویی باالانداخت و کمی جلو اومد: خوبه

شت  شویی گذا سمت یمچاا رفت  ند تا ظرف بیرون آورد و کنار ظرف خوده به 
 :و درهمون حالت گفت

 .نمونی باید غرورت رو کنار بذاریاگه می خوای گشنه 

 ون فقط می تونی بامن غذا بموری و من هم که سررراعت غذا خوردنم تو اینجا 
 .معلوم نیست وقتی من نمورم توهم گشنه می مونی به نظرم میث نین

 می تونست رو داشته باشه؟  قدر یک آدم

تر کردم و گفتم:  باید یک  یز می گفتم که انقدر بلبل زبونی نینه! لبم رو بازبونم
 ! ه آدم ربای مهربونی

 :دستش از حرکت ایستاد و پوزخندی زد

 آدم ربا؟

 من آدم ربا نیستم خودت باپای خودت امدی اینجا، ولی مهربون؟



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

34 

 

 .نیستم و نه هستم؛  ون رفتار من بستگی به طرف مقابل داره نه می تونم بگم

 .ابرویی باالانداختم و زیر لب موزی نداره کردم

 :در اومد ای بلندهرد

 .اشتباه گرفتی اونی که موزیه تویی

سیر  ست از فحش دادن به من بردار بیا یک  یزی بمور با فحش دادن  فعال هم د
 .نمی شی، مدل اینیه خیلی نرم برخورد کردم پرو شدی

با تردید لقمه ای برای خودم  تادم کمی میث کردم و  اخمی کردم، کناره ایسررر
 .گرفتم

 .ه به من مشغوا خوردن شد و لیوان  ای رو جلوم گذاشتاون هم بی توج

نیم نگاهی بهش کردم و انگشرررتام رو دور لیوان حلقه کردم تا گرماه بهم منتقل 
 .شه

هرروز یک سررازی می زد؛ یک روز خشررک و بد اخالق، یک روز هم تقریبا نرم البته 
 !تو این دوروز که اینطوری بود شایدم امروز خیلی شارژ بود

ز اینیه به اندازه کافی سیر شدم، ظرف ها رو همون جا گذاشتم و دوباره روی بعد ا
 .تمت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم

واقعا اینجا کسررل کننده بود و حورررلم سررر رفته بود! خواب زیاد رو هم دوسررت 
 .نداشتم، کاه می شد از اینجا بیرون می رفتم

 :ندی گفتمبادیدنش که داشت از در خارج می شد باردای بل

 کجا می ری؟

 :به طرفم برگشت، یک دستش رو توی جیب شلواره فرو کرد

 باید به تو جواب پس بدم؟

 !درضمن ظرف هایی که توه نوه جان کردی رو بگیر بشور، مهمونی نیومدی که
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 :شونه هام رو باال انداختم

 نه، فقط اگه ییی اومد  طوری می خوای بترسونیش؟

 :پوزخندی زد

رد متری اینجاتو نگران نب ضمن هرکی از در  اه، ییی از  بگذره من می فهمم، در 
 اینجا بیاد تو به من خبر می رسه، اوکی؟

 .جوابی بهش ندادم که از در بیرون رفت و قفلش کرد

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

بی معنا دیگه داشررتم از اینجا موندن دیوونه می شرردم، هر روز روز هام تیراری و 
 .بودن و هیچ کاری برای انجام دادن نداشتم

راسررتین هم هر روز بیرون می رفت وشرربش برمی گشررت، کسرری هم تاحاال وارد 
 :اینجا نشده بود که بمواد بترسونده. با شنیدن رداه از فیر خارج شدم

  یه؟باز رفتی تو افق؟

 :اخمی روی پیشونیم نشست و با لحن خشیی گفتم

 ز سرم برنمی داری؟بتو ه!  را دست ا

 .سرت تو کار خودت باشه

 :سره رو به نشونه ی تاسف تیون داد

 .بی لیاقتی دیگه، لیاقت نداری بموام ازت حتی یک سوالم بپرسم

 :کنترلم رو از دست دادم و باردای بلندی گفتم

 بی لیاقتی من به تو ه؟ آخه به تو ه؟

 :به سمتم امد و با اخم غلیظی گفت

 .واسه من باال نبر به هیچ، ردات رو



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

36 

 

 :زیرلب گفتم

 .ولم کن دست از سرم بردار

 :و مالفه رو روی سرم کشیدم که دوباره خاطرات شایان تو ذهنم زنده شدن

 *فلش بک*

شی ها! دیگه من کی رو دارم - دنا بیا بیرون دختر، خدایی نیرده اون زیر خفه می 
 ازرائیلم بشه؟

 :روی سرم کشیدم و باخنده گفتم نتونستم خودم رو کنترا کنم و پتو رو از 

 شایان باز بامزه بازیت گل کرد؟-

 .اگه یک دقیقه بذاری من برم تو حس آدم های عصبانی

 :انگشتش رو نوازه گونه روی رورتم کشید و گفت

 .نمی خواد بری تو فاز آدمای عصبانی

 .من همون دنای مهربون خودم رو دوست دارم

 د از فیر خارج شدم، من کی گریه کرده بودم؟با قطره اشیی که روی گونه ام  یی

سریع کف دستم رو روی رورتم کشیدم و اشک هام رو پاک کردم، وقتی مالفه رو 
 .از سرم کشیدم دیگه اثری از راستین نبود

 البته جای تعجبم نداشت، این کی اینجا می موند؟

شدم شت در می اومد، از جام بلند  سی که از پ ردای قدم های ک شنیدن  و زیر  با
 :لب گفتم

 ! ه زود برگشت

 :به سمت در رفتم و ضربه ی محیمی به به در زدم و گفتم

 هی، راستین تویی؟
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 :ولی ردایی نشنیدم؛  ند ثانیه بعد ردای غریبی به گوشم رسید

 کی اونجاست؟

 !لبمند عمیقی روی لبم نشست، این یعنی یک راه نجات

 !نم قبل از اینیه راستین برسهمی تونستم با کمک این از اینجا فرار کنم او

 :سریعا ضربه ی دیگه ای به در زدم وباردای بلندی گفتم

 .من اینجا گیر افتادم، کمیم کن

 تو انسانی؟ اونجا  ه کار می کنی؟-

 :باردای بلندی گفتم

 !نه روحم خب ادمم دیگه

 .به این در لگد بزنی یا یک  یزی بیوبی باز می شه، فقط کمیم کن

و  ند ثانیه بعد ضرربه های محیمی بود که به در می خوردن و  رردایی نشرنیدم
 !من فقط استرس این رو داشتم که نینه راستین سر برسه

 .یهو ضربه ی محیمی به در خورد و باعث باز شدنش شد

لبمند عمیقی روی لب هام نشست و پسر سفید و تقریبا بوری جلوی در ظاهر شد 
 :و درحالی که نفس نفس می زد گفت

 بی؟اینجا  ییار میینی؟خو

 :و با گیجی به داخل اتاق نگاه کرد و ادامه داد

 ارال اینجا  ه خبره؟

 :سریعا جواب دادم

 . ببین فعال فقط از اینجا باید بریم بعدا بهت میگم

 ...ولی-
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 :بین حرفش پریدم

 .فقط برو

شاخه ای گیر کرد و  با سره رو تیون داد و باهم در حاا دویدن بودیم که پام به 
 گفتن آخ روی زمین افتادم،

 :سریع به سمتم برگشت

  ت شد؟

 :لبم رو گاز گرفتم

 . یزی نیست

 .ولی دروغ میگفتم، درد عمیقی در پام پیچیده بود

و خواستم بلند شم که  شمم به راستین خورد که از دور داشت میومد  شم های 
 :نگرانم رو بهش دوختم و گفتم

 .فرار کن، زودباه

 :کرد  باتعجب نگاهم

  را؟ولی تو ی؟

 .فرار کن، بدو ببینتت بیچاره ای! من  یزیم نمی شه برو-

شم که اون درد  ستم از جام بلند  شد، خوا سره رو تیون داد و با دو از اینجا دور 
مزخرف دوباره در پام پیچید و وادار به نشستنم کرد و پشت بنده ردای عصبانی 

 .و بلند راستین که اسمم رو ردا می زد

 :ر لب با حرص نالیدمزی

 .درد پشت درد

 :زیاد نگذشت که جلوم ظاهر شد و با اخم فوق العاده غلیظی گفت
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 اینجا  ه غلطی می کنی؟

 باید  ی جواب می دادم؟ ی می گفتم؟

 :ساکت نگاهش کردم که دوباره داد زد

 گفتم اینجا  ه غلطی می کنی؟

 :دستم رو روی مچ پام گذاشتم و جوابی ندادم که داد زد

  طوری ازاونجا امدی بیرون؟ می خواستی فرار کنی؟

 یزی بگم ولی این درد که هرلحظه شدید تر میشد قدرت حرف زدن  می خواستم
 .رو ازم میگرفت

 :وقتی دید همچنان ساکتم جلوم خم شد و بااخم گفت

  ت شده؟ را حرف نمی زنی؟

ستم رو که روی مچ پام بود؟ و همین طور قیا فه درهم رفته از درد واقعا نم یدید د
 رو؟

 :پام سرخورد و باهمون اخم گفت همون لحظه نگاهش روی مچ

 زمین خوردی؟

سرررم رو به نشررونه ی مدبت تیون دادم که دسررتم رو از روی مچ پام برداشررت و 
شد با تعجب نگاهش کردم  شت های مردونه اه دور مچ پای ظریفم پیچیده  انگ

 که با اخم غلیظی به پام خیره بود،

نگینی نگاهم رو که حس کرد نگاه کوتاهی بهم کرد و پا ه ی شررلوارم رو کمی سرر
باال زد اون ییی دسررتش هم روی مچ پام نشررسررت و فشرراری بهش داد که درد 

 :عمیقی توی پام پیچید و سپس گفت

 درد داری؟

 :آخ بلندی سردادم و با حرص ادامه دادم
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 دیوونه فشاره میدی بعد می گی درد داری؟

 : یزی گفت که نفهمیدم بعد بلند تر ادامه داد زیر لب یک

  طوری خوردی زمین؟

 آخه االن تو این وضعیت این مهم بود؟

امدم جوابش رو بدم که درد عمیقی توی پام پیچید که جیغ خفیفی کشررریدم و 
 ناخوداگاه دستام رو روی شونه های پهنش گذاشتم و به نفس نفس افتادم،

 :ده بود گفتبا لحنی که کمی از جدیتش کم ش

 .باشه تموم شد آروم باه !در رفته بود جاه انداختم

 پس اون سواا رو پرسیده بود تا حواسم رو پرت کنه؟

نگاهش توی نگاهم گره خورد هنوزم نفس نفس میزدم و درده امونم رو بریده 
 .بود

همون طور به هم دیگه خیره بودیم که من زودتر به خودم امدم دسررت هام رو از 
 :ه هاه گرفتم و گفتمروی شون

 .آدم یک ندا می ده! نفسم باال نمی آد

 .می گفتم که نمی ذاشتی

 :نفسم رو بیرون دادم و به زور گفتم

 ازکجا فهمیدی در رفته؟

 کم و بیش حالیمه، االن درد داری؟-

 :سرم روبه نشونه ی منفی تیون دادم و گفتم

 .زیاد نه
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این بود که خر خودتی ولی من کم  یک نگاه عاقل اندر رفیحی که نشون دهنده ی
نمی آوردم، می خواسررتم بلند شررم ولی هنوز نمی تونسررتم، نا ارا دسررتم رو روی 

 :شونه هاس گذاشتم و از جام پاشدم که راستین هم ایستاد وبا جدیت گفت

 می تونی راه بری یا کمیت کنم؟

 :سرم رو تیون دادم

 .می تونم

شتم که بازم درد توی پام  پیچید بااینیه قابل تحمل بود ولی بازم درد و قدمی بردا
 داشت دیگه،

لبم رو گزیدم و به قدم های لنگ لنگان ادامه دادم که دسررتم کشرریده شررد و توی 
 :آغوه راستین فرو رفتم با تعجب سرم رو باال اوردم و نگاهش کردم که گفت

 .انقدر غد بازی درنیار به من تییه کن

 :بغلش خارج شم با حرص گفتمهمون طور که تقال مییردم تا از 

 .تونمولین راستین خودم می

 :رداه رو دم گوشم شنیدم

 ولت کنم مطمئنی؟

 .خوردی زمین به من مربوط نیست

 :نفس پرحررم رو بیرون دادم

 .تالفیش رو سرت درمی آرم

 تالفی  ی رو درمی آری؟-

 این که بهت کمک می کنم؟ جای تشیرته؟

 ولت مییردم از درد می مردی؟
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 .خیلی خب بسه ادامه نده-

 .دیگه هیچ کدوممون حرفی نزدیم و اونم تا توی اتاق کمیم کرد

ضوره رو کنارم حس کردم با  شیدم که ح رله گرفتم و روی تمت دراز ک ازه فا
 :جدیت کاملی گفت

 بیرون  ه کار می کردی؟  طوری ازاینجا بیرون امدی؟

 مگه خودت نمی دونی؟-

جا اوا فیر  مد این گه اس ازه   یک نفر او یدم ییی دی کردم تویی ولی وقتی فهم
کمک خواسررتم، در رو باز کرد خواسررتم ازاینجا فرار کنم که پام پیچ خورد و تو سررر 

 رسیدی؛ فهمیدی؟

 !شعله ی خشم توی  شم هاه بیداد می کرد

 : ونه ام رو توی دستش گرفت و فشار محیمی بهش اورد و خشمگین گفت

می گی ولی اینجا رررداقت به دردت نمی خوره خیلی جسرروری، خوبه که دروغ ن
 . ون بهت گفته بودم اگه بموای فرار کنی و من ببینمت بد بالیی سرت می آد

 :گفتم  پوز خندی زدم و

 بسه تو رو خدا من رو با ی تهدید می کنی؟

 می خوای  ییارکنی؟ دوباره ببندیم به رندلی؟ یاکتیم می زنی یا می کشیم؟

 رار نمی کنی؟ولین بابا، توباشی ف

 .شرط می بندم اگه جای من بودی تا االن ده بار فرار کرده بودی! من زیادی موندم

 :دستش از روی  ونه ام پایین امد و خیره به  شم هام گفت

 ...اگه ییم بهت اعتماد داشتم که به کسی  یزی نمیگی می ذاشتم بری، ولی

 :حرفش پریدمبین
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 .ماعتماد نداشته باه  ون می رم می گ

 :پوزخندی زد

 .خیلی سرسمتی، خوشم میاد

 .این طوری بهتره، به کسی نباید روداد، من از کسی هم نمی ترسم-

دروغ  را از رفتارت خوشررم اومده، دروغ نمی گی و به قوا خودت از هیچ  یزی -
 .واهمه نداری، بدون هیچ ترسی حرفات رو می زنی و نازک نارنجی نیستی

رفتار های من خوشررش اومده بود همه بهم می گفتن  اولین کسرری بود که از این
ییم مدل دخترا رفتار کن، دختر باید این طور باشه باید اون طور باشه، ولی باالخره 

 !یک نفر هم با طرز فیر متفاوت پیدا شد

 :ولی نباید رو می گرفت بنابراین گفتم

 .برعیس من از خودت و رفتارت متنفرم

 :خونسردانه جواب داد

 .م نیازی به گفتن نیستمی دون

 !با تعجب ابرو هام رو باال دادم امروز  قدر عجیب شده بود

سایل داخلش رو به هم ریمت و  سمت دراور رفت و ییم و شد و به  از جاه بلند 
 . ند دقیقه بعد با بانداژ برگشت و کنارم نشست

 پا ه ی شلوارم رو کمی باال زد و بانذاژ رو آروم آروم دور پام پیچید،

حرفی نگاهش می کردم و سعی می کردم دردی که دارم وی سیوت و بدون هیچت
 :رو بروز ندم، بعد از این که کاره تموم شد گفت

 .ییم توی راه رفتنت دقت کن، حورله ندارم اینجا مریض داری کنم

 :اخم هام رو درهم کشیدم و جواب دادم

 .مجبورت کردم؟ من به کمک تو احتیاجی ندارم
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 .واست جمع باشه اون زبونت کار دستت ندهخوبه ولی ح-

 .تو نترس نمی ده-

 :نفس عمیقی کشید از روی تمت بلند شد

 .بگذریم

واقعا کنجیاو شررده بودم که  را این همه مدت این همه مردم رو می ترسرروند و 
 !نمی ذاشت به اینجا نزدیک شن

 :قبل اینیه بره سریع گفتم

 .وایسا

 شت،سرجاه ایستاد ولی به طرفم برنگ

 :ادامه دادم

  را نمی خوای کسی وارد اینجا بشه؟

  را می ترسونیشون؟

 :نیم رخ جدیش به سمتم برگشت

  را میموای بدونی؟ هنوزم فوضولیت نموابیده؟

 :نگاه  پی بهش انداختم و  یزی نگفتم که خوده ادامه داد

 .توی کار من فوضولی نین، به نفع خودته-

 .رو ازه برگردوندمزیر لب موزی نداره کردم و روم 

 کلی سواالت ممتلف ذهنم رو درگیر کرده بود واسه  ی اینیار رو می کرد؟

 خانواده اه کجا بودن؟

 ولی جوابی برای هیچیدوم نداشتم،
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نگاهم که به پام خورد آروم تیونش دادم که ببینم درد دارم یا نه، با درد تقریبا 
امتحان هم این کاز  حتی برای خفیفی که در پام پیچید ترجیح دادم که دیگه این

 !رو نینم، همین که از هوه نرفته بودم خوده خیلی بود

 :نگاهم رو به راستین که روی تمت دراز کشیده بود دوختم و گفتم

 کی من رو می بری اون خونه که برم حموم؟

 :نگاه متعجبش رو بهم دوخت و گفت

 تازه سه روز پیش بردمت، باز  ی حمومه؟

 :اخمی کردم

 نتظار نداری که هفته ای یک بار برم حموم؟ا

 :شونه ای باال انداخت و گفت

 !به من  ه! خونه ی خاله ات نیست که!مجبوری هفته ای یک بار بری

 :با حرص نگاهش کردم

 .خیلی نفرت انگیزی

 جوابی بهم نداد و پشتش رو بهم کرد،

 نفس کالفه ام رو بیرون دادم،

 این دیگه  ه وضعی بود؟

یش  شررمام رو با یک پار ه بسررت و دسررت و پا بسررته توی ماشررین سرره روز پ
 .انداخت

گفت دوه بگیرم و وقتی  شرررم هام رو باز کرد که توی یک اتاق بودم که بهم 
 .سریع بیام بیرون

انقدر غر زدم که لباسی ندارم، کارتم رو از کیفم گرفت و داد به یک نفر که برام یک 
 .ه ردام بریده شهدست لباس بگیره که تا به قوا خود
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 .دلم گرفته بود دیگه کیمیایی نبود که باهاه حرف بزنم و غر بزنه

خانواده ای نبود که باهاشرررون دعوا کنم، خیلی تنها بودم، هیچیس کنارم نبود و 
 .االن قدر خانواده ام رو می دونستم ولی انگار دیر بود

 !ی هم نبودمعلوم نبود تا کی اینجا موندگار بودم انگار هیچ راه فرار

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

شتاب  ضربه های محیمی که به در می خورد  شم هام رو باز کردم و با  ردای  با
 :روی تمت نشستم، ردای پسری توجهم رو جلب کرد

 دختر هنوز اون تویی؟

 :سریع از روی تمت بلند شدم و پشت در ایستادم و گفتم

 تو کی هستی؟

 .رار کنم، اسمم شایانهمن همون دیروزی ام که اومدم و گفتی ف-

ست می  س سمش زانوهام  شنیدن ا شه با  شدند، همی ست  س حس کردم پاهام 
 .شدند و دیگه عادت کرده بودم

 :باردای ضعیفی گفتم

 .اومدی اینجا؟ از اینجا برو برای  ی

می خوام کمیت کنم احمق، شررماره ای  یزی از خانواده ات بده فردا با یییشررون -
 .می آم فراریت میدم

م هام برق زدن  را به فیرخودم نرسررید؟ باید قبل ازاینیه راسررتین برسرره  شرر
 .انجامش می دادم

 :شماره ی اولین کسی که به ذهنم می رسید یعنی دانیاا رو دادم که گفت

 اسمت  یه؟

 اینی که شماره رو دادی  ه نسبتی باهات داره؟
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 .اسمم دناست، اونم دانیاله برادرم

 .کنم با برادرت بیام  دا سعیم بو میخیلی خب االن می رم و فر -

 :سرم رو به در تییه دادم و گفتم

حواسرررت رو جمع کن موقعی بیا که اون اینجا نیسرررت، به بقیه هم بگو اون یک 
 .انسانه و از  یزی نترسن

 .خیلی خب، االن نباید وقت رو تلف کنم، می بینمت-

 ی کرد؟م و دیگه ردایی ازه نیومد، اون کی بود؟  را داشت کمیم

 ! را انقدر همه  یز پیچیده و عجیب و غریب بود؟

 نفسم رو کالفه بیرون دادم و روی تمت برگشتم، واقعا فردا از اینجا آزاد می شدم؟

 فرار می کردم ولی راستین  ی می شد؟

 .دلم می خواست کشفش کنم ولی مدل اینیه قسمت نمی شد

 و سر یمچاا رفتم،لبمند کمرنگی روی لب هام نشست و از جام پا شدم 

 .یک لیوان آب برای خودم ریمتم و یک نفس نوشیدمش

خواسرتم بطری آب رو سررجاه بزارم که  شرمم به تییه کالباسری خورد که توی 
 پالستیک پیچیده شده بود،

شتم و  ستییش رو بردا شحاا از اینیه یک  یز آماده برای خوردن پیدا کردم پال خو
 روی َسیو گذاشتم،

 .ور و گوجه هم توی این یمچاا پیدا بشهامیدوارم خیارش

خم شدم، توی یمچاا رو با  شم گشتم که پالستیک گوجه هم به  شمم خورد، 
 :لبمندی زدم و دوتا گوجه ازه بیرون کشیدم و سرجام ایستادم و زیر لب گفتم

 راستین اون روز خیارشور رو از کجا در آورده بود؟
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 :یدمبا ردایی که از پشت سرم امد از جام پر

 .از اینجا

 :و خم شد ظرفی رو بیرون کشید و به دستم داد، متعجب نگاهش کردم و گفتم

 تو کی اومدی که من نفهمیدم؟

 .ییم بی سروردا اومدم-

 این هر مروز کجا می رفت؟

که ذهنم رو درگیر کرده بود، ابرویی  این هم ییی از اون سرررواالتی شرررده بود 
 :و خیارشور ها رو می شستم گفتمباالانداختم و همونطور که گوجه ها 

 توهم می خوری؟

همه من به تو غذا دادم  اگه زحمتت نمی شه بله، من ه آدمم گشنم می شه، این-
 .یک بار هم تو

 .نسبت به اوا ییم نرم تر شده بود ولی بازم هرروز یک ساز میزد رفتاره باهام

 :تک خنده ی آرومی کردم و گفتم

 شدی؟ باز  ی شده تو امروز شارژ 

 :پوزخندی گوشه ی لبش نشست و گفت

 ...امروز پولدار های توی خیابون زیاد

 .و انگار که از دهنش پریده باشه یهو خوده ساکت شد

دسررتم روی مواد غذایی خشررک شررد، پولدار های توی خیابون؟ این پسررر داشررت 
  ییار می کرد؟

 :متعجب به سمتش برگشتم

  ی؟ پوا دارای توی خیابون یعنی  ی؟
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 و داری  یار می کنی؟ت

 :دستش رو توی موهاه کشید

 .هیچی، به تو مربوط نیست

 :تک خنده ی عصبی کردم

 اگه به من مربوط نیست  را گفتی؟

 .از دهنم پرید-

 .حاال هم لطف کن بقیش از دهنت بپره-

 :با عصبانیت به سمتم امد و انگشت اشاره اه رو جلوی رورتم گرفت

تار کرد هات خوب رف با بار  پای من نپیچ دو  به پرو  قدر هم  نداره، ان م دور برت 
 فهمیدی؟

 :دستم رو روی سینه اه و به عقب هولش دادم و در همون بین گفتم

 .برو بابا، من روهم تهدید نین از تو ییی نمی ترسم

 .اشتباه می کنی باید بترسی-

 ودو قدم برداشت و بهم نزدیک تر شد،

 :باردای بلندی گفتم

 .از من فارله بگیر

 :سرجاه ایستاد، نگاه  پی بهم کرد و زیر لب گفت

 .دختره ی دیوونه

شبیه آژیر بود از گوشیش توی اتاق پیچید من رو از جا  شتر  ردای آهنگی که بی و 
 :پروند باردای متعجبی گفتم

 این ردای  یه؟
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 :درحالی که کالفه دور خوده می  رخید گفت

 !لعنتی لعنتی

 :دسپس عجوالنه رو به من ادامه دا

 ماسک رورتم ماسک کجاست تو ندیدیش؟

 :سرم روبه نشونه ی منفی تیون دادم

 این ردای  یه؟  را انقدر هوا شدی؟

بدون این که جوابی بهم بده خم شررد، دسررتش رو زیر تمت کرد و ماسرریش رو 
بیرون کشرررید؛ لباس سرررفید بلنده رو  نگ زد و بدون اینیه در رو ببنده از اتاق 

 .بیرون رفت

 ابروهام رو باالانداختم،با تعجب 

شدار  شیش بهش ه شه گو سی که وارد اینجا می اینطور که من فهمیدم یعنی هرک
 می ده؟ اما  ه طوری؟

با تردید به سررمت در رفتم و آروم آروم از اتاق خارج شرردم، باقدم های بلند جلوتر 
ستم ستین خوا ردای  رفتم و بادیدن قامت را شم که  سر بهش نزدیک ب شت  از پ

 .لندی در فضا پیچیدجیغ ب

 :لب گفتم زیر 

 یک قربانی دیگه، یعنی اینم کشت؟

 یا فرار کرد؟

وقتی دیدم راسررتین ماسرریش رو برداشررت و داره به این سررمت می آد سررریع به 
 .سمت اتاق دویدم و روی تمت نشستم

شدم و با  سینه  ست به  سک رو روی تمت پرتاب کرد؛ د شد و کالفه ما وارد اتاق 
 :گفتم  لحن طعنه داری
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 ی شررد؟ این ییی رو هم کشررتی یا فرار کرد؟ با این  یزی هم که روی گوشرریت 
 !هست، ماشاهلل معلومه هیچ کدوم رو هم نمی خوای از دست بدی

 :نگاه خشمگینش رو بهم دوخت و با حرص غرید

 !توزیادی داری رو عصاب من رژه میری

 .این رو هم تو مغزت فرو کن که من کسی رو نیشتم

 :رو باالانداختم ابروهام

 !مدل این که من کال با تو به تفاهم نمی رسم

 تو که ادعات میشه کسی رو نیشتی پس اون همه آدم که برنگشتن کجان؟

سی از - بس کن بابا، کی این  رت و پرت ها رو توی مغزت فرو کرده؟ کی گفت ک
 اینجا در نیومده؟

حرف اضرررافه در نیارین  همه یا فرار کردن یا از در پشرررتی در رفتن، از خودتون
 !جادوگر که نیستم

متعجب بهش زا زدم، یعنی واقعا راسررت می گفت؟ کسرری رو نیشررته بود؟ این 
 .پسر پر از رمز و راز بود

ست بفهمم این بودن که در طوا روز کجا می ره  دوتا  یزی که خیلی دلم می خوا
 که شب برمی گرده؟ و واسه  ی این بازی مسمره رو شروع کرده؟

شدم. از   سعی ضوع فیر نینم  ون فردا از اینجا خالص می  کردم دیگه به این مو
جام بلند شدم و کالباس ها رو ریز کردم و به همراه نون توی سینی گذاشتم و روی 

 .تمت نشستم و مشغوا خوردن شدم

سررنگینی نگاه راسررتین رو حس کردم ولی اهمیتی ندادم و به خوردن ادامه دادم؛ 
رو باال آوردم و نگاهی  کردم، سرررم  حس ره رو رو به روم ند لحظه بعد حضررو

بهش انداختم که خم شررد و خیلی شرریک نصررو بیشررتر محتویات بشررقاب رو توی 
 .بشقاب خوده ریمت و روی تمتش برگشت
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 :با حرص نگاهی به بشقاب کردم و گفتم

 !می اومدی همش رو می بردی دیگه

  ی برای من موند؟

اخت و همون طور که لقمه ای برای خوده می گرفت بی خیاا شرررونه ای باالاند
 :گفت

 .بتو ه، ماا خودمه، دوست دارم

 :نشنوه گفتم نگاهش کردم و زیر لب طوری که با حرص

 !غلط کردی، خب خودت ریز می کردی

 :که بالفارله رداه رو شنیدم

  یزی گفتی؟

 .بتو ه! دهن خودمه هر ی بموام می گم-

ب  یزی گفت که نفهمیدم، بنابراین شونه ای باالانداختم نگاه  پی بهم کرد و زیر ل
 .و همون قدر از غذام که مونده بود خوردم و ظرف ها رو روی ظرفشویی گذاشتم

روی تمت برگشررتم و به امید این که فردا از اینجا خالص می شررم  شررم هام رو 
 .بستم و به خواب فرو رفتم

******* 

 .ش پیدا شهد بجنب دانیاا االناست که سر و کل-

 .خیلی خب از در فارله بگیر-

سریع عقب کشیدم که در بعد از  ند ضربه ی محیم باز شد و نگاه دانیاا روی من 
 .ثابت موند

 زیر لب اسمم رو ردا زد و به طرفم امد و در آغوشم گرفت،
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با تعجب نگاهش کردم، دست هام ازادانه کنارم افتاده بودن که ردا حیرونش رو 
 :شنیدم

 !رم نمی شهباو

 .خدا رو شیر که سالمی فیر کردم  یزیت شده؛ خدایا رد هزار مرتبه شیرت

 :پلک هام رو روی هم فشار دادم و گفتم

جا  یاد این هارو بگی االن فقط بجنب  ون هرکی ب عدا هم می تونی این  یاا ب دان
 .اون می فهمه

 .باشه باشه پس بدو-

 .دستم رو گرفت و باهم به طرف بیرون دویدیم

وقتی از در اونجا خارج شدیم نفس عمیقی کشیدم وبه ماشینی که اونجا پارک بود 
 شم دوختم، که همون لحظع دره باز شد و قامت شایان، همون پسره که کمیم 

 :کرد نمایان شد و گفت

 !بجنبین سوار شین، نباید وقت رو تلف کرد

 سریعا به همراه دانیاا سوار ماشین شدیم،

 :کشیدم و زیر لب گفتمنفسی از سر آسودگی  

 .باالخره تموم شد-

 :همون لحظه ماشین حرکت کرد، دانیاا به سمتم برگشت

 ! ه خبر بود دنا؟ مردیم از نگرانی

  را همچین ریسیی کردی؟

 :شونه ای باال انداختم و گفتم

 .به ریسیش می ارزید، مطمئن شدم اون کسی که همه رو می ترسونه یک انسانه
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 .سمتم برگشت و  ی بلندی گفتدانیاا با بهت به 

 . یه؟ شرط بندی کردیم رفتم-

 :با حرص نگاهم کرد و زیر لب گفت

 !تو دیوونه ای

 .وا کن بابا-

 بعد هم نگاهم رو به بیرون دوختم،

ستم  ستین برگرده و ببینه من نی شده بود! ولی االن را  قدر دلم برای بیرون تنگ 
  ه عیس العملی نشون می ده؟

 !ی شه، اون هم زیادقطعا عصبانی م

 :راستین

امیدوار بودم که زودتر برسم و آدمی رو که وارد شده از اونجا فراری بدم، ولی انگار 
 !قسمت نبود  ون همون لحظه با رسیدن من سمند سفیدی با سرعت گاز داد

 یعنی  ی شد؟ طرف خوده برگشت؟

م و به طرف در شررونه ای باال انداختم و داخل شرردم، از البه الی درخت ها رد شررد
 !رفتم که با باز بودن در مواجه شدم

 اخم هام رو درهم کشیدم، این در  را باز بود؟

صبانیت از  شدم که با دیدن جای خالی دنا با ع قدم هام رو تند کردم وداخل اتاق 
 .ازاتاق خارج شدم و باردای بلندی اسمش رو ردا زدم

 !ازه نبود که نبودولی جوابی نشنیدم، همون اطراف رو گشتم و اثری 

 ...ربرکن ببینم اون ماشین

 و هم  نین ییی هم وارد اینجا شده،
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 !لعنتی! دنا رو فراری داده بودن

 !نباید انقدر از شهر دور می شدم که االن می رسیدم

ستم  ستم رو توی موهام فرو کردم به این راحتی از د با حرص لگدی به در زدم و د
 !در رفته بود

 ون ارتباط برقرار کرده بود؟اما  طوری با بیر 

باید بیشتر حواسم رو بهش جمع می کردم، از اولش هم معلوم بود زیرکه، نباید به 
 . هره ی مظلومش نگاه می کردم

 !لعنت بهم که انقدر احمق بودم

فعال بیشررتر از این حرررری بودم که نتونسررته بودم جلوی فرار یک دختر بچه رو 
 !بگیرم

 و هم که من نباید می خوردم؟اما بی خیاا، حرص این ر 

 .البته تا وقتی که دهنش رو باز نمی کرد

هردفعه که از قسررمت به قسررمت اینجا رد می شرردم یاد خاطرات مامان و حرف 
 .هاه می افتادم

برای اینجا نقشه ها داشت، می خواست هروسیله ی سرگرمی که دوست داره به 
 .قرار بده عالوه ی  یز های دیگه به طور رایگان برای بقیه

 :دلش خیلی مهربون بود و همیشه می گفت

 مگه بچه هایی که پوا ندارن دا ندارن؟_

 .بذار اونا هم بازی کنن و بچگیشون رو بینن

 خداروشیر من دارم بمورم، بپوشم و به اندازه ای دارم که خودم رو تامین کنم،

 .پوا اینجارو نمی خوام؛ بزار ثواب کرده باشم
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شوق  اینجا رو خرید ولی این زندگی لعنتی امونش نداد و جونش رو باکلی ذوق و 
 .ازه گرفت

 .مامان رفت، رفت و با خوده منم برد با تمام وجود شیستم نابود شدم

 .من همه  یزم مامان بود، نه خواهری داشتم نه برادری

بار خوده بود بعد از مرگ مامانم که غیبش زد،  پدرم بود، ولی همش پی کار و 
 !هم داره ار نه انگار پسریارال انگ

ولی توی همون حوالی یک عده آدم سررود جو با کاله برداری اومدن، اینجا رو ماا 
 .خودشون کردن و خیلی راحت برای خودشون منبع در آمد درست کردن

کت بشرررینم، همون ما من نتونسرررتم سرررا جا رو ا مانم قوا دادم این ما به  موقع 
 .خواسته درست میینماز نگشون در می آرم و همون طور که 

 .اوا از راه قانونی پیش رفتم ولی تودادگاه اونا بردن

 پس تنها راهی که به ذهنم رسید این بود،

 .همه رو بترسونم و نذارم کسی وارد اینجا بشه

 .درآمدشون رو قطع کنم و بعد دوباره اینجا رو پس بگیرم

 دستم رو کالفه توی موهام فرو کردم،

رو مشررغوا کرده بود این بود که  طور یک عده برنگشررته  تنها سرروالی که ذهنم
 بودن؟

سط می لنگید،  شدن اما یک  یزی این و شون از در خارج  من خودم دیدم تک تی
 !شاید هم دنا اشتباه می کرد

شن، خودم کم بدبمتی  سرم رو به طرفین تیون دادم تا این افیار از ذهنم خارج ب
 !نداشتم
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خارج شدم، موتور پرشی مشیی رنگم که دم در بود  و ازه به طرف در پشتی رفتم
سرم به  سیت روی  شتن کاله کا شدن با گذا سوار  شن کردم و هم زمان با  رو رو

 .طرف خونه ی مهدی حرکت کردم

تقریبا نیم ساعت بعد که رسیدم از موتور پایین امدم و ایفون رو فشاردادم؛  یزی 
سره رو از پنجره بیرون آورد و به ط شت که  رف پایین خم کرد، با دیدن من نگذ

 .حرفی پنجره رو بست و  ندثانیه بعد ردای تیک در اومد بدون هیچ

داخل حیاط شررردم کفش هام رو در آوردم و با باال رفتن از پله ها وارد واحده 
 :شدم، مهدی درحالی که ساکش رو جمع وجور می کرد گفت

 .به موقع اومدی راستین، دیگه بهترم بریم

 ون دادم و وارد اتاقش شدم،سرم رو تی

تاده  تاق اف یل هاه یک طرف ا طبق معموا بهم ریمته بود و هر کدوم از وسرررا
 .بودند

گذاشتم. سیو شرت   از آویز توی اتاق کاله لبه دار طوسی رنگم رو گرفتم و روی سرم
هم رنگش رو که هر روز تنم بود رو پوشررریدم و کالهش رو روی این کاله لبه دارم 

 .انداختم

 :از اتاقش خارج شدم که با دیدنم ساکش رو روی دوشش انداخت و گفت

 .امروز بریم مترو

سرعت به  شدیم با سوار موتورم  شم هردو  شیدن کف سرم رو تیون دادم و با پو
 .سمت مترو حرکت کردیم

 با رسیدن به مترو از موتور پیاده شدیم،

 !حسابی شلوغ بود جای سوزن انداختن هم نبود

 ن رو از بین مردم رد کردیم تا به جای همیشگیمون رسیدیم،به زور خودمو

 .مهدی ساک رو باز کرد و بساط رو روی زمین پهن کرد
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به ی کالهم رو پایین تر کشررریدم  عقب گرد کردم و تییه ام رو به دیوار زدم و ل
 .تا هره ام معلوم نینه

ه جایی ارال دلم نمیمواست کسی من رو بشناسه و بگن پسر حسین آریا کاره ب
 !رسیده که دست فروشی میینه

 .از خورد شدن غرورم و ترحم ها متنفر بودم، پس بهتر بود که ناشناخته بمونم

ولی مهدی بر عیس من بود ارررال براه اهمیت نداشررت که  ه اتفاقی بیوفته با 
 .خیاا راحت کاره رو انجام میداد

 .ولی مهم نبود که این کار پوا خوبی توه نیست

ده تومن پوا حالا می ارزید به میلیون ها پوا حرام پس بقیه  یز ها از نظر من 
 .مهم نبود

نگاهم به دو زنی کشریده شرد که به گمونم داشرتن برای خودشرون شراا انتماب 
 .مییردند

شاا  شتیم و از تولیدی  صف پوا میزا صف به ن ساط هر روزمون همین بود، ن کال ب
شلوغ میفروختیم و د صف می می خریدیم؟ توی جاهای  رآمد هر روز روهم باهم ن
 .کردیم یعنی شریک بودیم؛ هم شریک هم دوست

 :باردای مهدی نگاهم رو بهش دوختم

 همش وایسا به اون دیوار تییه بزن خب؟

 !یک وقت نیای اینجا وایسی کمک من

 :تک خنده ای کردم و با دو قدم بلند خودم رو کناره رسوندم

 حاال خوب شد؟

 .بهتر شد-

 .ندادم و لبه ی کالهم رو پایین تر کشیدم جوابی بهش
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شت خوب پیش می رفت  شتری ها می اومدن و می رفتن امروزم دا همین طور م
 .فقط بدترین جاه این بود که برای دو قرون پوا  ونه ی تمفیف می زدند

 :تقریبا هوا داشت تاریک میشد که مهدی با خوشحالی گفت

 .ایوا پسر امروزم خوب در آوردیم

 شد؟  قدر -

 .سیصد، البته نصف شاا ها مونده-

 !مهدی همچین گفتی خوب شد که گفتم االن  ه قیمتی میگی-

 :در حالی که خم می شد تا همه رو توی ساک بریزه جواب داد

برو به همینم خداروشررریر کن، پوا اسرررم نداره تو این کار کمتر از این گیرت نیاد 
 .بیشتر نمیاد

 :تم گفتمدرحالی که به سمت موتور می رف

 .بجنب بریم به شب نیوفتیم

حضروره رو کنارم حس کردم و به طرفش برگشرتم که همین طور که پوا ها رو 
 :می شمرد گفت

 .وایسا پولتو بدم بعد بریم

 :سرم رو تیون دادم که  ند ثانیه بعد پوا ها رو به طرفم دراز کرد

 .اینم ماا امروز، دیگه بریم

 .ی جیبم گذاشتم و سوار موتور شدمزیر لب تشیری کردم و پوا رو تو

شسته  شدم ن شست وقتی مطمئن  شت ن بعد از اینیه روشنش کردم مهدی هم پ
 .گاز موتور رو گرفتم و به سمت خونه ی مهدی حرکت کردم

شونه ام  ضربه ای به  سیدن به خونه اه ترمز گرفتم که از موتور پایین امد و  با ر
 :زد
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 .فردا می بینمت-

لبمندی زد و داخل خونه شررد؛ من هم گاز موتور رو گرفتم و سررری تیون دادم که 
 .به سمت پارک رفتم

از در پشررتی وارد شرردم، موتور رو پارک کردم و از البه الی درخت ها رد شرردم و 
 .داخل اتاق شدم

پوزخندی زدم هنوز هم تمت بهم ریمته بود و ظرفای غذایی که دیشررب خوردیم 
 .روی ظرفشویی

 ین که تا آخر بمونه؟ ه انتظاری داشتم؟ ا

 !خب معلوم بود که می رفت وفرار می کرد؛ خیلی دختر زیرکی بود

بیمیاا شدم، سیوشرت و کاله رو دراوردم و باخستگی روی تمت نشستم. ساعدم 
رو روی پیشونیم گذاشتم، دیگه نمی تونستم  شم هام رو باز نگه دارم بنابراین با 

 .رو رفتمکشیدن ملحفه روی سرم به خواب عمیقی ف

هام رو باز کردم و دستم رو از  ربح با ردایی که از موبایلم می اومد ییی از  شم
رفحش افتاد  شتم تا نگاهم به  سرم بردا زیر پتو بیرون اوردم و موبایل رو از باالی 

 !پریدمباشدت از جام

 این وقت ربح کی بود اینجا؟

گرفتن ماسررک و لباسررم و سررریعا ملحفه رو کنار زدم، ازروی تمت بلند شرردم و با  
 .پوشیدنشون به ارومی از اتاق خارج شدم

سی رو پیدا با  شم شتم ک شده ولی هر ی می گ سی بودم که وارد اینجا  دنباا ک
 !نمی کردم

 !باقدم های بلند محتاطانه جلو رفتم ولی باز هم کسی رو ندیدم

 این  طور امیان داشت؟ انقدر زود فرار کرد؟
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می کنید می آید وقتی  شست، بزدا های ترسو پس غلطپوزخندی روی لب هام ن
 .نمی تونید یک دقیقه هم بمونید

دوباره نگاه سراسری به فضای پارک انداختم و دوباره داخل اتاق شدم. بلند کردن 
 .خواستم لباس هارو دربیارم که ردای شیستن  یزی از بیرون امد

 :اخمی کردم و زیرلب غریدم

 این دیگه  ه بازی ایه؟

 !با عصبانیت از اتاق خارج شدم و به اطراف نگاه کردم ولی باز هم کسی رو ندیدم

خواستم دوباره برگردم که تیون خوردن  یزی پشت درخت توجهم رو جلب کرد، 
 ییم جلوتر رفتم و درست پشت سره ایستادم،

حضررورم رو حس کرد و نیم رخ به طرفم برگشررت که نگاهم متعجب شررد، باز هم 
 دنا؟

ه طرفم برگشت، جسورانه توی  شم هام زا زد و با پوزخند گوشه ی لبش کامل ب
 :گفت

 .به به انسان روح نما

نه مدل این که این دختر از رو نمی رفت. وقتی فرار کرد برگشرررت دوباره اه  ی 
 بود؟

 :با عصبانیت بازوه رو گرفتم و به خودم نزدییش کردم و غریدم

 دی؟واسه  ی باز اینجایی؟ از جونت سیر ش

 :لبمند عمیقی زد و گفت

 می خوای بگی می کشیم؟

 مگه خودت نگفتی کسی رو نیشتی زیره میزنی؟
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 طور وقتی می دونسررت اینجا می تونم هربالیی سررره بیارم اینطور جسررورانه 
 رحبت می کرد؟

 :فشار محیمی به بازوه آوردم و گفتم

 .از اینجا برو دیگه ام ارال نیا

 .خوامنمی نذار کاری رو بینم که

 .نمیرم-

 :متعجب نگاهش کردم که ادامه داد

 .نگی واسه  ی اینیار رو می کنی نمی رم تا بهم

می خوای منو ببند به اینجا، هرکاری دوسررت داری بین ولی نمی رم فقط با مرگم 
 .می تونی از دستم راحت شی

 :اخم هام رو درهم کشیدم و باردای تقریبا بلندی گفتم

 تو مشیلت  یه بچه؟

 .از جون من میموای دم گمشو برو از اینجا  ی

 .ولی باز هم جسورانه و با لبمند نگاهم می کرد

دست آزاده رو باال آورد و قبل از اینیه بفهمم می خواد  یارکنه ماسک رو از روی 
 :رورتم کشید

خود واقعیت باه وبامن دعوا کن. زیر اون ماسررک قایم نشررو، با این کارت شرربیه 
 .شیترسو ها می

 :اخم هام بیشتر در هم رفتن و با لحن کامال جدی گفتم

 توی کارهای من ارال دخالت نین، شیرفهم شدی یا نه؟
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ظه ترسررری توی  یک لح ظه...فقط برای  یک لح که  ند گفتم  قدر محیم و بل ان
شم شت؟   سوره برگ شد و به همون حالت ج سریع رفع  ست ولی  ش هاه ن

 :سره رو زیر گوشم برد و آروم زمزمه کرد

 .ن توی کارهای تو دخالت نمی کنم کاری رو می کنم که دلم می خوادم

 :و آروم ازم فارله گرفت و همون طور که توی  شم هام خیره بود گفت

 .می بینمت

شه که بازوه رو محیم گرفتم، به طرف خودم بره گردوندم  ست ازم دور  و خوا
 :و با جدیت و خشم گفتم

یک بار دیگه اینجاها پیدات بشررره تضرررمین  دنا، فقط یک بار دیگه تاکید می کنم،
 .نمی کنم سالم از اینجا بری بیرون

 :سپس بازوه رو وا کردم و گفتم

 .راهتو بیش و برو

 :ابروهای قهوه ای رنگش درهم شدند و با لحن جدی گفت

 ...منو تهدید نین راستین ازخودتو تهدید های پو ت نمی ترسم و

ه بازو  تا  به سرررمتش رفتم دو خت بین حرفش  به در اه رو گرفتم و محیم 
کوبوندمش که از درد لبش رو گاز گرفت. اخم هام شررردید درهم بودند درهمون 

 :حالت سرم رو به طرف رورتش خم کردم و گفتم

 تهدید های پوچ آره؟

 پس می خوای عملی شن، آره؟

از ردای دادم  شم هاه رو محیم روی هم فشار داد و در سیوت نگاهم کرد که 
 :ند تری گفتمباردای بل

 شیر فهم شدی یانه؟
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 !بسه ولم کن-

 :پوزخندی روی لب هام نشست خودم رو بهش نزدیک تر کردم و گفتم

  ی شد؟ تو که تا االن دم از شجاعت می زدی؟ ترسیدی کو ولو؟

شیمم زد که  ضربه ی محیمی توی  با عصبانیت توی  شم هام نگاه کرد و با زانو 
ستم ر  شدتش ولش کردم و د شتم، همون طور که عقب بماطر  شیمم گذا و روی 

 :عقب می رفت گفت

تا االن لو می  یارم و گرنه  تا سرررر از کارت در ب برمی گردم راسرررتین، برمی گردم 
 .دادمت

شدم مگه اون  شیمون  ستم دنبالش برم که پ شدم خوا ضربه خارج  شوک  وقتی از 
 کیه که من بموام دنبالش بدوئم؟

 .اه بشه همش الف بوددیگه جرئت نمی کرد این طرفا پید

 .پس بی خیاا شدم، داخل اتاق برگشتم و روی تمت دراز کشیدم

از زندگی من کوفتی تر و مزخرف تر وجود نداشررت، نمی تونسررتم کار بگیرم  ون 
 .اینجا خالی می موند و دوباره می افتاد دست همونا

شم و راحت اینور و اونور کنم و شته با ستم یک زندگی معمولی دا اگه هم  نمی تون
می فهمیدن اینا کار من بود توی زندان می افتادم ولی من همه ی اینا رو به جون 

 .خریده بودم و پا توی این راه گذاشته بودم

اگه دنا؟ اون دختره ی لعنتی پیداه نمی شرررد خطر زندان رفتن منو تهدید نمی 
می  کرد، اگه اون بگه همه  ی تموم میشه همه ی زحمت هام به خاطره به باد

 .رفت

 با این فیر تیز روی تمت نشستم باید یک جوری دهنش رو می بستم اما  طوری؟

نمی تونسررتم دوباره ببندمش به یک جا یا بدزدمش  ون مطمئنا االن به  ند نفر 
گفته بود من آدمم و به محض ناپدید شرردنش یقه ی من رو می گرفتن پس باید 



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

65 

 

ینه واسه  ی این کار رو می کنم یک فیر دیگه می کردم، خوده گفت می خواد بب
 و برای همین لو نداده یعنی اگه می فهمید لو نمی داد؟

ارال فهمیدنش  ه سودی به حاا اون داشت از کجا معلوم بعد از فهمیدنش نمی 
 رفت پیش پلیس؟

یو بود پایین  با خشررم از روی تمت بلند شرردم و با حرص ظرف هایی که روی سررَ
سر خشم   کشیدم کار من به کجا رسیده که باید لنگ یک دختر انداختم و دادی از 

 بچه باشم؟

نا****  ****دم

با لبمند کو ییی گوشررره ی لبم به در پارک خیره شررردم، مطمئن بودم که تا االن 
نا  خیلی عصررربیش کرده بودم ولی خوب بود کم کم باید عادت می کرد من اگه دم

 .نمی داشتمبودم تا دلیل این کاره رو نمی فهمیدم دست ازسره بر 

 .فعال هم قصد لو دادنش رو نداشتم  ون اون طوری نمی فهمیدم مشیلش  یه

شده  شین کیمیا که ییم دورتر پارک  سمت ما پوزخندی زدم و باقدم های آروم به 
 :بود رفتم و سوار ماشین شدم که کیمیا بانگرانی نگاهم کرد و پرسید

 سالمی؟

 !می بینی که-

 مگه قرار بود  یزیم بشه؟

 :نه ای باالانداختشو

 ! میدونم واهلل، از این پسری که تو می گی بعید نبود دوباره بگیرم تورو زندونی کنه

 :پوزخندی زدم و درحالی که از پنجره به پارک نگاه می کردم گفتم

نمی تونه  ون می دونه اگه بالیی سرررر من بیاد یا ناپدید شرررم اوا میان یقه ی 
 !اونم اینو نمی خوادخودشو می گیرن و می ره زندان، 
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کیمیا  هره ی متفیری به خوده گرفت و درحالی که ماشررین رو روشررن می کرد 
 :گفت

 !با این  یزایی که تو می گی شمصیتش موزی به نظر می رسه-

 :با حرکت کردن ماشین زیر لب زمزمه کردم

 .همینطوره

 :و رو به کیمیا ادامه دادم

 .منو ببر خونه

 ی خونه؟باالخره تصمیم گرفتی بر-

 اونم وقتی بیچاره ها رو از نگرانی کشتی؟

 :پوزخندی زدم

 .نترس تااالن دانیاا امارا رو داده

 پس می خواستی نده؟-

 .مطمئن بودم می گه، اون مدل تو نیست نمی خواد اونا رو نگران کنه

 :زیر  شمی نگاه مشیوکی بهش انداختم و پرسیدم

 اسی؟تو کی وقت کردی دانیاا رو انقدر خوب بشن

 :حس کردم دستپا ه شد ولی لبمند مصنوعی زد و گفت

 .خوب نمی شناسمش، همین طوری گفتم

 .اون گفت ولی من باور نیردم

 :دستی به موهای قهوه ایم کشیدم و با تردید پرسیدم

 کیمیا نینه تو حسی به دانیاا داری؟

 : شم هاه گرد شد و باردای بلندی جواب داد
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 ردی؟ ی؟ نه! اینو از کجا درآو

 :سری تیون دادم

 .خوبه! ارال نمی خوام همچین  یزی باشه

کیمیا زیر لب نیست آرومی زمزمه کرد، کف دست هاه رو برای پاک کردن عرقی 
 .که به نظرم از استرس بود به شلواره مالید و دوباره فرمون رو به دست گرفت

از وقتی از اونجا آرنجم رو لبه ی شیشه پنجره ماشین قرار دادم و در فیر فرو رفتم 
در امدم که تقریبا دو روزی می شررد خونه نرفته بودم  ون اون موقع حورررله ی 

 !سواا و جواب که این مدت کجا بودم رو ارال نداشتم، ارال

فعال رفته بودم و پیش کیمیا می موندم،  ون مامان و بابای اون رفته بودن کرج 
ه بود و این رفتنشررون خیلی پیش مامان بزرگش و کیمیا بماطر دانشررگاهش نرفت

 .به نفع من بود

باررردای آهنگ انگلیسرری توی ماشررین پیچید از افیارم خارج شرردم و به کیمیا که 
 .غرق در رانندگی بود نگاه کوتاهی انداختم

سرررم رو به رررندلی تییه دادم و نفس کالفه ام رو بیرون فرسررتادم، واقعا از این 
دیگه ای ارتباط نداشررتم و بااون اتفاق زندگی خسررته شررده بودم جز کیمیا با کس 

لعنتی توی اون روز بارونی از خانوادم هم زده شرردم، اون ها مقصررر مرگ شررایان 
 .بودن و ازهمه بیشتر دانیاا

ست هم توی خیابون می دویدیم،  ست توی د اون لحظات رو تک به تک یادمه، د
 .داشتیم فرار می کردیم ولی بازهم می خندیدیم

سوار اتوبوس شیم و بریم که ییی از پشت ردام رسیده بودیم تر  ستیم  میناا، خوا
 .زد، اون دانیاا بود، اون موقع ها خیلی دوسش داشتم

 .شایان بهم گفت واینسیم و بریم ولی من گوه نیردم که ای کاه می کردم
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گفتم برادرمه نمی تونم، خیلی دوسررش دارم همین که بهم رسررید اولین کاری که 
 .کرد این بود

 .سیلی خوابوند در گوشم وشروع کرد به بد و بیراه گفتن به شایانیک 

وقتی که شررایان امد تا به خاطر زدن من یک  یزی بهش بگه دانیاا مشررتی توی 
سرگرفت. اون وسط من از بس بهت زده بودم نمی رورتش شون  خوابوند و دعوا

 .دونستم باید  ه کاری انجام بدم

شایان روی زمین اف ستم درهمون بین که  ستش روی بینیش بود خوا تاده بود و د
خم شم ببینم  ش شده که دانیاا دستم رو کشید و با خوده کشون کشون برد. 
ولی نگاه من به شررایان بود وقتی متوجه رفتنمون شررد از جاه بلند شررد دنبالمون 
لب  یزهایی رو  به اون طرف جاده برد و در همین بین زیر  یاا من رو  دوید دان

 ون تمام هوه  د که نمی فهمیدم، می شرررنیدم ولی نمی فهمیدمزمزمه می کر 
حواسم پیش شایانی بود که داشت دنبالم می اومد، وسط جاده داشت میدوبد که 

 .ماشین با سرعتی اومد و بهش زد

شررایان روی کاپوت ماشررین افتاد و از اونجا روی زمین، غرق در خون بود. دانیاا 
 .تاد و بهت زده به اون رحنه نگاه کردهم باشنیدن ردای ترمز ماشین ایس

 !من...من مات بودم، نمی تونستم حرکتی کنم و برم ببینم  ی شده

شتن نمی دونم  ند دقیقه مات و بی حرکت نگاه می  پاهام توان حرکت کردن ندا
کردم که باررردای داد و بیداد مردم به خودم امدم و با سرررعت به طرفش رفتم. 

ودن رو کنار زدم، اشرررک هام کامله گونه هام رو مردمی که دوره جمع شرررده ب
 .شسته بودن

کنار جسررم بی جونش زانو زدم و به رررورتش می زدم و زجه می زدم که  شررم 
هاه رو باز کنه ولی شررایان  شررم هاه رو بسررته بود و حرکتی نمی کرد، هیچ 

 !حرکتی
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از  ندین و  ند بار رداه زدم ولی اثری نداشت، شایان  شم های مشییش رو ب
نمی کرد، وقتی دیدم کاری ازم بر نمیاد سرررره رو بغل گرفتم و بارررردای بلند 
ند کرد؛ ولی  ناره بل به زور از ک یاا من رو  مدن آمبوالنس دان با ا یه زدم،  زیرگر
شدم،  شایان تموم کرده بود! من داغون  شت!  اومدن آمبوالنس هیچ فایده ای ندا

 .شیستم

شگاهم  شدم، دان رو که تازه اواله بود وا کردم تقریبا نوزده از دانیاا از همه زده 
 .سالم بود که کارم هرروز گریه کردن شده بود

سی که هیچی براه مهم  شده بودم، ک تا به خودم اومدم تبدیل به یک آدم دیگه 
با این اخالقم فقط  مه دادم،  به هیچی فیر نمی کرد، کالس بوکس رو ادا نبود و 

 .کیمیا باهام موند و ولم نیرد

 .ه با این دنای جدید تا نمی کردن یا بهتره بگم نمی تونستن تا کننبقی

 .با اقوام هم رابطه ام رو قطع کرده بودم

تقریبا دوساا پیش یا بیشتر دنا تموم شد و مرد، ییی دیگه جاه امد کسی هم که 
 !بهش زده بود فرار کرده بود وهیچ اثری ازه نبود و هنوز هم پیدا نشده

ب خانواده ام  گه  به ازدواجمون ا یان بهش گیر نمی دادن و  یاری شرررا خاطر بی ه 
رضررایت می دادن این طوری نمی شررد یا حداقل می ذاشررتن باهاه فرار کنم و 
صرتموم این اتفاق ها خانواده  شد، مق رال اینطوری نمی  دانیاا رو نمی فرستادن ا

 !ی من بودن نه کس دیگه ای

داشت، شایان دنباا من افتاده بود کسی از خانواده ی شایان از این موضوع خبر ن
که تصادف کرد ولی خانواده می دونستن ما داریم می ریم، مامان شایان زهرا و 
باباه علی هر دو راضرری بودن ومن رو خیلی هم دوسررت داشررتن و گفتن بریم 
خونه ی ییی از فامیل هاشرررون توی رشرررت و بعده وقتی خانواده ی من عادت 

 .کردن بیایم
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ز هم باباه ممالف بود که من بی اجازه بیام ولی با اررار های من و با این حاا با
 .شایان راضی شد ولی بعد از مرگ شایان اون هم سیته کرد و فوت شد

 .در نتیجه اون ها فیر می کردن این فقط یک تصادف ساده بوده و یک اتفاق

سر می زدم و با هم درد و دا می کردیم  سر من هر از گاهی به مادره زهرا  و یا 
 .مزار شایان می رفتیم

 :باردای بهت زده کیمیا از فیر خارج شدم

نا؟ را گریه می کنی عزیزم؟  دم

شیدم، این  ندمین بار بود که  شده ام ک ستم رو روی گونه های خیس  سریعا د
 غرق در افیارم گریه می کردم؟

 :سرجام راف نشستم و جواب دادم

 !بی خیاا،  یز مهمی نیست

 :نگاهم کرد، به سمتم خم شد و دستم رو توی دستش گرفتکیمیا ناراحت 

 .عزیزم، کاه انقدر خودت رو ناراحت نینی، می گذره

دنا تو خیلی قوی هسررتی، تو قوی ترین دختری هسررتی که تا االن دیدم، اگه من 
جای تو بودم مطمئنا مدل تو سررررپا نبودم، یااررررال توی این دنیا نبودم من بهت 

 .توهم به خودت داری ایمان دارم و میدونم

 :خیره نگاهش کردم و پرسیدم

 به من اعتماد داری؟

 :سره به نشونه ی تایید تیون داد

نا تو باهمه ی این  حتی بیشررتر از خودم و به عالوه ی اون خیلی دوسررت دارم؛ دم
 .اخالقای تندت بهترین دوست برای منی

 .مهم قلبته که پاک تر از هرکسی هست که دیدم
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 ر براه بهترین دوست بودم؟واقعا  ه طو

 مگه با این اخالق های های تند و بد می شد بهترین بود؟

 !شاید کیمیا خیلی با بقیه متفاوت بود، نمیدونم

 : یزی نگذشت که توی بغلش کشیده شده شدم وبا ردای آرومی گفت

دنا سعی کن اون اتفاق رو فراموه کنی. به خودت یک شانس دوباره بده، زندگی 
 .اره و تو خیلی قوی، مطمئن باه می تونیادامه د

 :آروم زمزمه کردم

 !نمی شه کیمیا، تمام زندگی من شایان بود، همه  یزم اون بود

کیمیا فهمید هر  ی بگه بازهم من حرف خودم رو می زنم پس بی خیاا شرررد و 
 .بعد از نگاه کوتاه و غمگینی به من دوباره ماشین رو به حرکت در آورد

 !یشتر از خودم برام ناراحت می شد البته شایدشاید کیمیا ب

نیم سرراعت بعد من رو دم خونه رسرروند؟ همونطور که توی ماشررین بودم نگاهی 
اجمالی به خونه انداختم، باز به اینجا برگشتم، پیش خانواده ای که خیلی وقته که 

 !یادم نمیاد مدل خانواده واقعی بوده باشیم

 !ن هاشاید باعدش من بودم، شاید هم او

 !نمی دونم واقعا هیچی نمی دونم

 :همون طور که در ماشین رو باز می کردم تا پیاده شدم روبه کیمیا گفتم

 .ممنون بابت همه  یز

 :لبمندی زد و پلک هاه رو روی هم فشرد

 .خواهش می کنم
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ستادم و نفس عمیقی  شدم، جلوی در حیاط ای شین پیاده  دیگه حرفی نزدم و از ما
باال آوردم تا دکمه ی آیفون رو فشار بدم اما بین راه میث کردم،  کشیدم، دستم رو

 !هنوز هم تردید داشتم برای بعد از یک ماه به خونه برگشتن

شردم،  ند ثانیه  شتم رو روی دکمه ی آیفون ف ولی دا رو به دریا زدم و نوک انگ
 :بعد ردای دانیاا توی آیفون پیچید

 کیه؟

 :با لحن جدی جواب دادم

 .باز کن

 دنا؟-

 .و بعد ردای تیک که نشون از باز شدن در می داد بلند شد

آروم در رو به جلو هل دادم و وارد حیاط شررردم، دسرررت هام رو توی جیب های 
 .مانتوم فرو بردم وباقدم های آروم ولی بلند به طرف در هاا رفتم

روم جلوی در ایستادم و بعد از  ند ثانیه میث دستم رو روی دستگیره گذاشتم و آ 
 .به طرف پایین کشیدمش

درهمون لحظه قامت مامان، بابا و دانیاا رو به روم ظاهر شد، بدون هیچ حرفی و 
 .بی تفاوت بهشون زا زدم

 .از ته دا دلتنگ همشون بودم ولی نمی خواستم نشون بدم

درهمون لحظه ردای گریه ی باردای مامان بلند شد و من رو محیم به آغوشش 
 :ریه هاه باردای گرفته ای گفتکشید و البه الی گ

آخه تو کجا بودی عزیزم؟دپاره ی تنم، نگفتی...نگفتی یک مادری اینجا داری که از 
 دوریت دق می کنه و می میره؟

 .من یک ماه بیشتر روی ماهتو ندیدم پاره ی تنم؟ همه  یزم
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و دوباره لرزیدن شررونه هاه رو حس کردم خیلی دلم می خواسررت بگم خدا نینه 
نمی تونسررتم و فقط می دونسررتم توی دلم بگم جوری که فقط خودم و خدا ولی 

 .بشنویم

با این حرف های مامان فهمیدم که من هم خیلی دلتنگش بودم، من از همه سرررد 
شدم، دلم خیلی زود براه  ست می  س شده بودم ولی هنوزم با حرف های مامان 

  ه فایده؟ تنگ می شد با ناراحت دیدنش قلب من هم فشرده می شد ولی

 .این غرور و کینه ای که از اون موقع گریبان گیرم شده بود، مانع می شد

 :ولی دست هام رو باال آوردم و پشتش گذاشتم و باردای آرومی گفتم

 !امدم دیگه

 خودم نرفتم، دزدینم حتما پسرتون بهتون گفته نه؟

 :رد گفتمامان از بغلم خارج شد و در حالی که دست هاه رو قاب رورتم می ک

 آخه من قربونت برم  را خطر کردی مادر؟

 اگه خدایی نیرده اتفاقی برات می افتاد من  ی کار می کردم دنا؟

، نتونستم دیدن اشک هاه و اشک هاه باشدت بیشتری روی گونه هاه ریمتن
 !رو تحمل کنم، از سنگ که نبودم

 :دستم رو روی گونه اه کشیدم، اشک هاه رو پاک کردم و گفتم

 ریه نین اینجام، اتفاقی هم واسم نیوفتاده خب؟گ

 :لبمند کم رنگی روی لب های مامان نشست و گفت

می دونستم، دنا می دونستم دختر من توی دلش  یزی نیست و هنوز مادره رو 
 .دوست داره

 و دوباره توی آغوشش کشیده شدم،

 مگه می شد دوستش نداشته باشم؟ اون هم مادرم رو؟
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شد، امیان ن شده بود و مجبورا این نمی  شت، مامان هم قربانی کار بابا و دانیاا  دا
 .بدخلقی های من رو متحمل می شد

 شاید باید با مامان بهتر و منطقی تر رفتار می کردم، تقصیر اون  ی بود؟

بابا دانیاا رو فرستاد دنبالم خودشم با ماشین منتظرمون ایستاد مامان که از  یزی 
 !خبر نداشت

  ییار می کردم؟من داشتم 

 گناه مامانم  ی بود؟

 .ولی باز هم خودم رو نگه داشتم،  یزی نگفتم و خودم رو توی آغوشش حل کردم

 نمی آد آخرین بار کی مامانم رو بغل کردم، دوماه پیش؟ یادم

 یک ساا پیش؟ دوساا پیش؟

 !نمیدونم واقعا نمیدونم

ی مادر و بغلش رو با هیچ عطر مادرم رو با لذت توی بینیم کشررریدم، واقعا که بو
 . یزی نمیشد عوض کرد، تک بود، خاص بود و آرامش بمش

مادرم دور  مدت از  مه  هر  یزی بود که خیلی خوب بود، من  ه طوری این ه
 بودم؟  را اون رو مقصر می دونستم؟منطقم کجا رفته بود؟

 .باردای بابا از بغل مامان خارج شدم و بی تفاوت نگاهش کردم

 !ر نبود اون که بودمامان مقص

شده  شین نشسته بود، اون بود که دانیاا رو فرستاد گفت هرطور  اون که توی ما
 !بیاره حتی شده پسره رو به قصد کشت بزنی

دانیاا خوده گفته بود یک روز که بحث کردیم عصرربی شررد و همه رو لو داد از 
 !اون روز بیشتر و بیشتر از بابا فارله گرفتم، خیلی بیشتر
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با نگاه کردم تار موهای سررفیده خیلی زیاد شررده بود ولی جوگندمی بودن. به با
 :نگاه غمگینش رو بهم دوخت

سینه  سر مردم که االن  تو بغل بابات نمیای؟ این  ه کینه و نفرتیه دنا؟ به خاطر پ
 ی قبرستونه ساا هاست مارو خانواده ی خودت نمی دونی،  را؟

 :پوزخندی زدم و قدمی به سمتش برداشتم

  را؟ تازه می پرسی  را؟

 دنا دخترم  را منطقی فیر نمی کنی؟-

 ما  ون به فیر تو بودیم شدیم مقصر؟

 آخه کدوم آدم عاقلی میمواد دختره با یک پسر غریبه ی بی سر و پا فرار کنه؟

 !مطمئنا هرکی باشه جلو داره می شه

 من واسه  ی نباید اینیارو می کردم؟

 :ت به سینه ی بابا زدم و باردای بلندی فریاد زدمخنده ی عصبی کردم و با انگش

 ولی اینیار تو باعث مرگ شایان شد می فهمی؟

 :و بعد باردای آروم تری ادامه دادم

 !ولی نه! تو همین رو می خواستی

 خودت به دانیاا گفتی به قصد کشت بزنش ولی دنا رو بیار مگه نگفتی؟

 مگه تو نبودی؟

 .ا اخم کم رنگی نگاهم کردب هیچی نگفت، سیوت کردو فقط

 .از این سیوتش فهمیدم همه ی حرف های دانیاا درست بود

، به سرررجام، پوزخندی زدم و خواسررتم از کناره رد شررم که محیم بازوم رو گرفت
 :یعنی رو به روی خوده برم گردوند و با اخمی که غلیظ تر شده بود گفت
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 .وایسا دخترم وایسا، یک حرفی زدی جوابشم بشنو

ست به هرکاری پ شون د شبمتیم فرزند رالح و خو سه بماطر  درومادر اگه پاه بر
می زنند،  ون به هیچی جز خوشرربمتی فرزندشررون فیر نمی کنن؛ من گفتم ولی 

 دانیاا نزد، زد؟

 !جز  ندتا ضربه ی کو یک کاریش نداشت

ما بهش گفتیم پی دخترمون رو  یاد؟  ما گفتیم ب گه  مد م لت او با اون خوده دن
 بگیر؟

 مگه ما زیره گرفتیم که ما مقصریم؟

 !اشتباه از اون بچه بود، نباید دنبالت می اومد، اون مشیل ما نیست دنا

ضع رو دید به  صبانیتی بی اندازه نگاهش می کردم، مامان که این و شم و ع با خ
 :سمت بابا رفت

 .بسه شاهرخ! ادامه نده

 :نگاه کرد بابا توی  شم هام

مه حقیقت هارو، بذار یاده بیاد و حالیش شررره داره  ییار  را؟ بذار بگم بذار بفه
 !می کنه

 به خاطر  ی و کی ساا هاست مارو مقصر می دونه؟

سرراا هاسررت آبرومون رو پیش همه ی فامیل برده، به خاطر این بچه نمی تونیم 
 !هیچیس رو دعوت کنیم  ون همه  یز رو زهرمون می کنه و آبرومون رو می بره

 امی بهمون کرده دیگه  ی کار می خواد بینه؟همه نوع بی احتر 

 !هرکی از راه میرسه میگه دخترت دیوونست

 .روانیه، ببره پیش روانشناس

 در رورتی که دختر من مشیلی نداره و مشیلش ماییم ما بی تقصیر مقصریم؟
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بابا می گفت و هر لحظه به خشم من افزوده می شد، من روانی بودم؟ به من می 
 !ره دیگهگفتن دیوونه؟ آ 

 !پس بگو  را من رو به زور می بردن آزمایش و دکتر فقط به خاطر حرف مردم

 :کنترلی روی ردام نداشتمدیگه هیچ

 خوشبمتی؟ تو خوشبمتی منو می خواستی؟

 منو نمندون، تو به خاطر خوشبمتی من حاضری ییی بمیره؟

 !ولی جالب اینجاست که خوشبمتی هم نبود

شتی  تو من رو تبدیل به بدبمت شتی می دیدی، دا ترین آدم روی زمین کردی! دا
 .می دیدی من با شایان  قدر خوشحاا بودم

اگه راضی می شدی ما ازدواج کنیم، ما فرار نمی کردیم باعث همه  یز تویی...فقط 
 .تو

 !اونم به بهونه ی اینیه رالحم رو می خوای

ی، من کی به شما بی احترامی کردم؟  من کم

 اتل های عشقم هم کالم بشم بی احترامی بود؟ ون نمواستم با ق

 ازکجا معلوم کسی هم که با ماشین به شایان زد ییی از آدمای تو نبوده باشه؟

همون لحظه حرفم مساوی شد با نگاه خشمگین بابا و سیلی محیمی که روی گونه 
 .ی  پم خوابونده شد

گرفت. ررورتم به سرمت ممالف برگشرت و کم کم پوزخندی روی لب هام شریل  
 :ردای ناباور مامان بلند شد

 !شاهرخ

 :دانیاا به سمت بابا رفت و باردای تقریبا بلندی گفت

 بابا!  ییار کردی؟
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 :بابا باخشم زیاد نگاهم می کرد اخم هاه رو بیشتر درهم کشید و جواب داد

 !حده رو بهش فهموندم، باید بفهمه  طوری باید با پدره رفتار کنه

 .ه گذاشتین لوس شدهانقدر لی لی به الال

من لوس شده بودم؟ معموال از محبت زیاد لوس می شدند نه؟ من کی محبت زیاد 
 دیده بودم؟

سرررم رو به طرفش برگردوندم و با خشررم نگاهش کردم و  یزی نگفتم یعنی نمی 
 .تونستم بگم

شون  رد تا حرف بهتر بود. بدون این کلمه ای حرف بزنم از کنار سیوت از  همین 
 .ا باال رفتن از پله ها وارد اتاقم شدم و در رو محیم به هم کوبیدمگذشتم، ب

 .روبه روی آیینه ایستادم و به  هره ام خیره شدم

رورتم قرمز و تقریبا می  شاا بیرون زده بودن و یک طرف  موهام به هم ریمته از 
 .سوخت

 !پوزخندی به  هره ام زدم نگاه حاا و روزم رو

 .در آوردن لباس هام توی رختین زیر دوه رفتم به سمت حمام رفتم و بعد از 

سرم گذر می  ستادم؛ قطره های آب از روی  سرد رو باز کردم و زیره ای دوه آب 
سرم رو کمی باال گرفتم تا  ستم و  رورتم می ریمتن.  شم هام رو ب کردن و روی 
آب سرررد اون حس و حاا بد رو ازم دور کنه، سررردیش تنم رو می لرزوند ولی من 

 .ینطوری آروم می گرفتمفقط ا

شیوندم، این حس جور دیگه ای  وگرنه باید یک  یزی رو به هم می ریمتم یا می 
 !سرکوب نمی شد

حس حرص از همه  یز و همه کس، انگار دلت می خواسرررت هر یزی که جلوته 
 !رو داغون کنی تا آروم بگیری

 !من راحت ترین راه رو انتماب کرده بودم، حداقل دردسر نداشت
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م دیگه زیر دوه آب سرد موندم، وقتی کامال آروم شدم آب رو گرم کردم و بعد یی
 .از شستن کامل خودم حوله رو دور تنم پیچیدم و از حمام خارج شدم

لباس هایی رو که می خواسرررتم بپوشرررم رو روی تمت گذاشرررتم، با حوله تنم رو 
شغوا  شوار رو به برق زدم و م س شیدم و  شک کردم، لباس هام رو پو شک خ خ

 .کردن موهام شدم

 .همین طور که تو آینه به خودم نگاه می کردم مشغوا فیر کردن هم بودم

یک سرروالی که برام پیش اومده بود این بود که شررایان اولین بار که اومده بود و 
 فرار کرده بود باز دوباره  را برگشت؟

سرم درد می کرد که  شتم، مگه  خودم رو من اگه جای اون بودم مطمئنا بر نمی گ
توی دردسر بندازم و برم به کسی که نمی شناسمش کمک کنم؟ از کجا معلوم یک 

 تله نباشه؟

نه من که این کار رو نمی کردم، انگار یک  یزی می لنگید! شررراید هم من به همه 
 ! یز بدبین بودم و اون فقط قصده کمک بود

سشوار نگاه کردم با داغ شدن سرم سریع سشوار رو از سرم دور کردم و با اخم به 
از بس توی فیر غرق بودم و حواسرررم نبود که سرررشررروار رو همین طور روی یک 

 !قسمت از سرم نگهش داشتم

تصمیم گرفتم اوا موهام رو خشک کنم بعد به این  یز ها فیر کنم و همین کار رو 
 .هم انجام دادم و روی تمت نشستم

 در رو دلیل کمیش رو بپرسم؟ اروال انسان ُرکی بودم،  ی بهتر از این که برم رو

حتما اون هم باخوده میگه دختره بهش خوبی نیومده می آد باز خواستم هم می 
 !کنه

ولی درهرررررورت من به یک  یزی شرررک می کردم باید تا آخره رو متوجه می 
 .شدم
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شتم، می  سره برنمی دا ست از  سر از کاره در نمی آوردم د ستین تا  مدل کار را
تا ببینم اون روز منظوره از  شررردم بالی جونش و تا آخر دنبالش راه می افتادم 

 پولدار های توی خیابون  ی بود؟

 واسه  ی مردم رو می ترسوند؟

  را نمی خواست کسی وارد اونجا بشه؟

 .خالره باید جواب همه ی این سواا هام رو می گرفتم

ن و من خواسررتم گوشرریم رو بردارم و یک نگاه بندازم که یادم افتاد پیشم راسررتی
 !نیاوردمش

با حرص پوفی کشیدم و سرم رو به تاج تمت تییه دادم، باید دراولین فررت یک 
 .موبایل می خریدم

االن هم می خواستم برم یک آدرسی یا شماره ای از اون پسرم شایان بگیرم، فیر کنم 
 .دانیاا بدونه کجاست

شدم و به  شدم و از اتاق خارج  سمت اتاق دانیاا با همین فیر از روی تمت بلند 
 رفتم و پشت در میث کردم، االن در بزنم یا همین طوری وارد شم؟

 .ای خدا! سر  ه موضوعی هم دارم فیر می کنم! ارال هر دو روباهم انجام میدم

اوا تقه ای به در زدم و در رو باز کردم و وارد شررردم که با دانیاا که روی تمت 
 .واجه شدمنشسته بود و داشت با گوشیش ور می رفت م

نگاه متعجبش رو بهم دوخت و در حالی که سررعی داشررت لبمنده رو جمع کنه 
 :گفت

 وقتی همین طوری بدون اینیه بگم می آی تو واسه  ی در می زنی؟

 :سعی کردم  هره ی جدی به خودم بگیرم و شونه ای باال انداختم

نگ زد، ازه عرض ادب بود، حاال این ها رو ولش کن، اون پسره بود شایان، بهت ز 
 شماره ای  یزی داری؟
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 :در کسری از ثانیه اخم هاه در هم رفت و روی تمت نشست و پرسید

 تو با اون پسرم  ییار داری؟

 :منم مدل خوده اخم هام رو درهم کشیدم و جواب دادم

 تو با اونش کار نداشته باه داری یا نه؟

سری که شماره ی یک پ ست کی  وقتی ندونم  ی کار داری دلیلی نداره  معلوم نی
 .هست رو بهت بدم

 .با حرص به درکی گفتم و از اتاقش خارج شدم و در رو به هم کوبیدم

زیر لب لعنتی زمزمه کردم و پام رو روی زمین کوبیدم، حاال  طوری شرررماره رو 
 گیر بیارم؟

خواسرررتم به اتاقم برگردم، که فیری به ذهنم رسرررید، لبمند خبیدی روی لب هام 
 .د کردم و با دو از پله ها پایین رفتمنشست و عقب گر 

شم هام دور تادور خونه رو  سیدم میث کردم و یک دور با   به پایین پله ها که ر
 .گشتم که کسی پایین نباشه

وقتی از نبودن بقیه مطمئن شدم با همون لبمند وارد آشپزخونه شدم و از یمچاا 
دم و توشررون آب پرتغاا پارچ آپ پرتغاا رو بیرون آوردم و دوتا لیوان حاضررر کر 

 .ریمتم

بشررین نگاه کن دانیاا خان، وقتی دارم با زبون خوه بهت میگم شررماره رو بده و 
 !نمی دی به این روز می افتی عزیزم

 حاال زهرا این خواب آور هارو کجا گذاشته؟

 :در کابینتا رو باز کردم و همون طور که داشتم می گشتم زیر لب زمزمه کردم

 ی؟کجاست این لعنت

 :با ردایی که از پشت سرم اومد ترسیده سرجام خشک شدم
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 داری دنباا  ی می گردی دنا جان؟

با شنیدن ردای زهرا کسی که توی کارهای خونه کمک می کرد نفسم رو آسوده 
 :بیرون فرستادم و به سمتش برگشتم و جواب دادم

َیر، آره شیر می خوام  .بریزم توی آب میوه، حس می کنم شیره کمه شم

 :متعجب نگاهم کرد و جواب داد

 .خب عزیزم شیر که اینجاست

 :و بادست به کنار جا ادویه ای اشاره کرد که نگاهی به شیر انداختم

 .آها مرسی

 :لبمندی زد

 .من می رم، خانوم کارم داشت یا  یزی خواستی ردام کن

شه ی سرم رو تیون دادم و با رفتنش دوباره شروع کردم به گشتن که با دیدن شی
 :کو ییش پشت ظرف حبوبات بره داشتم و با حرص زمزمه کردم

 آخه اینجاهم شد جایم این؟

سرجاه  شه رو  شی شه اه رو باز کردم، یک دونه قرص بیرون آوردم و  شی سر 
برگردوندم، قاشررقی برداشررتم و با پشررتش قرص رو توی ظرفی پودر کردم و توی 

 .ل کردمییی از لیوان ها ریمتم و با همون قاشق توه ح

 :بعد از تموم شدنش با همون قاشق لبه ی لیوان زدم و زیر لب زمزمه کردم

 .بمور نوه جونت دانیاا جان

لیوان ها رو توی دسررتم گرفتم و به سررمت پله ها و از اونجا هم به اتاق دانیاا پا 
 .تند کردم



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

83 

 

دم در اتاقش میث کردم و  هره ی جدیم رو روی رورتم برگردوندم که یک وقت 
نینه که دنایی که تا االن توی رررورت من هم به زور نگاه می کرد  ه طور  شررک

 شده واسه ام نوشیدنی آورده؟

 !البته حق هم داشت شک کنه اگه هم بینه بی جا هم نبود

 : ون دستم پر بود مجبورا لبه ی لیوان رو آروم به در کوبیدم که رداه اومد

 .بیا

 .تی بیا! انگار مرض دارم در می زنمنفسم رو کالفه بیرون فرستادم، خوبه گف

 :باردایی که سعی می کردم باال نره گفتم

 .بیاو...دستم پره، بیا درو بازکن

زیاد نگذشررت که در باز شررد و قامت دانیاا پشررتش ظاهر شررد، متعجب به لیوان 
های توی دسرررتم نگاه کرد که اخم هام رو از هم باز کردم، ولی  هره ی جدیم رو 

 :حفظ کردم

 ی کنار یا نه؟می ر

بدون هیچ حرفی کنار کشید که وارد شدم، داشتم لیوان ها رو روی میز می ذاشتم 
 :که دانیاا گفت

 !امروز  قدر من رو سورپرایز می کنی دنا

درحالی که پشتم بهش بود پوزخندی روی لبم نشست، قرارم بیشتر از اینا سورپرایز 
 !شی برادر

 :واب آور بود رو به طرفش دراز کردمبه طرفش برگشتم و لیوانی که حاوی خ

 !بیا بگیر این رو بمور، از بس حرص و جوه خوردی برات خوبه

 :و پوزخندم پر رنگ تر شد که ابرویی باال انداخت و لیوان رو از دستم گرفت

 مناسبتش؟
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 .نداره-

 تو از کی تا حاال به فیر منی؟-

آمیزی تبدیل شررد، و یک نفس همه رو سررر کشررید که پوزخندم به لبمند تمسررمر 
ست و دوباره  ش شیدم و نگاهش کردم که روی تمت ن جرعه ای از آب میوه رو نو

 :پرسید

 نگفتی؟

  ی رو؟-

 .سعی می کردم بحث رو طولش بدم تا قرص کامال اثره رو بذاره

 :لبمندی زد و جواب داد

 سعی داری  ییار کنی دنا؟  ی توی سرت می گذره؟

 .هیچی-

دید و وقتی که آروم شرررد رو به منی که با خونسرررردی بارررردای تقریبا بلندی خن
 :نگاهش می کردم گفت

 .الف نزن دختر،من تو رو می شناسم، دوستی گرگ بی طمع نیست

 :یک تای ابروم رو باال انداختم و جواب دادم

 !من گرگم؟ به خواهرت می گی گرگ؟ نچ نچ نچ، جای تاسف داره

 :دوباره خندید

 .یزی برسی، این رو از  شم هات می خونم دناداری کشش می دی تا به یک  

 .خوبه-

 :روی تمت دراز کشید و ودستش رو روی سره گرفت و باردای آرومی نالید

  را انقدر سرم گیج میره؟  را انقدر خوابم می آد؟
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ساخت و باعث  ستم، این قرص زیاد به دانیاا نمی  ش لبمندی زدم و روی تمت ن
 .!طوری بودم، حتی بدتر سرگیجه اه هم می شد، من هم همین

 !من اگه این رو می خوردم به عالوه ی سرگیجه د ار حالت تهوع هم می شدم

 شررم های دانیاا کم کم داشررت روی هم می افتاد و باررردایی که به زور از ته 
 :گلوه در می امد گفت

  ی کار کردی دنا؟  ی ریمته بودی توی اون لعنتی؟

 .دومون بهش حساسیماون خواب آوره بود نه؟ اونی که هر 

 :پوزخندی گوشه ی لبم نشست و جواب دادم

 .بمواب دانیاا، خودت رو اذیت نین، آفرین

  را اینیار رو کردی؟-

 ون می دونستم حالش به اندازه ی من بد نمی شه اینیار رو کردم، هر ی نباشه 
 برادرم بود، مطمئنا بالیی سرررره نمی آوردم با ییم خوابیدن حالش جا می اومد،

 .فقط امشب رو فراموه می کرد

 :باردای آرومی زمزمه کردم

سواالت توی ذهنم و  ستم، من به فیر خودم،  درست حدس زدی، من به فیر تو نی
 .جوابایی که دنبالشونم هستم، اوکی؟

خواست  یزی بگه که فشار خواب بهش اجازه نداد و کم کم  شم هاه روی هم 
 .افتاد

ش رو از کناره برداشتم،انگشت شصتش رو روی از روی تمت بلند شدم و موبایل
فینگر موبایل زدم که باز شد، لبمندی زدم و وارد مماطبینش شدم و اسم شایان رو 

کردم فقط دوتا فرد به اسم شایان توی موبایلش ذخیره بود، با دیدن شماره   سرچ
 ی شایان خودم که هنوز توی موبایلش ذخیره بود لبمندم جمع شد و دستم رو به

 .میز گرفتم، هروقت که یادم می افتاد انگار بدنم شل می شد
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به زور نگاه از اون شرررماره گرفتم و روی بعدی رو لمس کردم، مطمئنا همین بود 
 !دیگه

خود کاری از روی میزه برداشتم، شماره رو کف دستم یادداشت کردم و گوشیش 
 .رو به حالت اوا و سرجای اولش برگردوندم

 .تاهی به دانیاا که غرق در خواب بود انداختمو در آخر نگاه کو

ستم انداختم و  شماره ی توی د شدم و به در تییه زدم؛ نگاهی به  از اتاقش خارج 
 :زیر لب گفتم

 .دیگه وقتش رسیده بریم سراغ تو منجی مرموز

شدم، یک دست لباس بیرون از کمدم خارج  شتم و وارده  به طرف اتاقم قدم بردا
دنشررون موهام رو باالی سرررم جمع کردم و شررالی رو آزادانه کردم و بعد از پوشرری
 .روی موهام انداختم

کنار کشوی پا تمتی ام خم شدم، اولین کشو رو باز کردم و همین طور که وسایل 
 :داخلش رو کنار می زدم زیر لب با حرص زمزمه کردم

 این کارتم لعنتی کو؟

ارت رو برداشتم و کشو که همون لحظه  شمم بهش خورد، لبمند کمرنگی زدم، ک
 .رو بستم

شتم، بعد از پوشیدنش  از کنار پا تمتی بلند شدم، سیوشرت مشییم رو از آویز بردا
 .با گذاشتن کارت توی جیب سیوشرت از اتاق خارج شدم

 .پله هارو دوتا ییی رد کردم و از در خروجی هاا خارج شدم

 .دست هام رو توی جیبم فرو کردم واز خونه خارج شدم

طرف موبایل فروشرری که همین نزدییی ها بود قدم برداشررتم؛ پوا زیادی توی  به
 .کارتم نبود ولی خب واسه موبایلی که من می خواستم کفاف می داد

 .تا مغازه پیاده تقریبا ده دقیقه ای راه بود
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بارسیدن به مغازه پشت ویترین ایستادم و به موبایل های متفاوت پشتش نگاهی 
 .انداختم

 می کنن آخه وقتی همه یک کار رو انجام می دن؟  ه فرقی

تنها فرقشون دوربینشون و مدلشونم دیگه وگرنه باهمشون می شه زنگ زد و پیام 
 .داد

 شونه ای باال انداختم و وارد مغازه شدم

 .و سالم آرومی دادم

سیمیارت هم همین  شتم، یک  سونگی رو بردا سام با توجه به مقدار پولم موبایل 
امتحانش کردم، وقتی از سالم بودنش مطمئن شدم کارت روبه سمت  طور همونجا

 :فروشنده گرفتم و گفتم

 .1285رمزه 

 :سری تیون داد وبا کشیدن کارت رسید و کارت رو به دستم داد

 .مبارکتون باشه، خیره رو ببینید

 .سری تیون دادم از مغازه خارج شدم

رنگ شده بود رو توی موبایل شماره شایان رو که هنوز توی کف دستم بود ولی کم
 .وارد کردم، دکمه ی تماس رو زدم و منتظر موبایل رو درگوشم قرار دادم

 :بعد از خوردن  ند بوق ردای جدی اه توی موبایل پیچید

 بله؟

 :بدون هیچ حرف اضافه ای گفتم

 .باید ببینمت

 :لحن رداه نرم شد

 نمی کنی؟معرفی
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 داه آروم شد؟سواا پیش اومده این بود که  را لحن ر

 :بیمیاا شدم و جواب دادم

 !دنا ام، همونی که منجیش شدی

 فهمیدم ولی دلیل دیدارمون  یه؟-

 :کالفه از سواا هاه جواب دادم

 ...هروقت دیدمت بهت می گم، اگه می تونی االن بیا کافه

 .اوکی، می بینمت-

 !بدون هیچ حرف دیگه ای قطع کردم،  قدر راحت قبوا کرد

 !شاید من خیلی بدبینم بگم رفتاره شک بر انگیزه ولی باز می گمهی می خوام 

 .شونه ای باالانداختم و با گرفتن تاکسی به سمت کافه رفتم

ستانه اه اینیارو کرده یا  سان دو خب اولش باید ببینم این فقط به خاطر حس ان
 !کاسه بوده  کاسه ای زیر نیم

 !نمی آد بگه بودولی خب مطمئنا اگه هم یک قضیه ای پشتش باشه 

ولی خب امتحان کردنش که ضرری نداشت، اگه به رفتاره شک کردم پی قضیه 
 .رو می گیرم تا ببینم  ی پیش می آد

نمی دونم  قدر گذشت که با شنیدن ردای راننده که خبر از رسیدن می داد کرایه 
 .اه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم

شدم، به شه ای کافه  بدون هیچ میدی وارد کافه  شی طرف میز خالی که کنار دیوار 
 .بود رفتم، رندلی خالی رو عقب کشیدم و روه نشستم

آرنج دست هام رو روی میز قرار دادم و پنجه هام رو در هم قفل کردم و منتظر به 
 .در ورودی کافه خیره شدم



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

89 

 

 امیدوارم که زیاد منتظرم نذاره  ون واقعا رررربرم زیاد نبود و می ذاشرررتم و می
 .رفتم

حاضررر شررد و در حالی که دفتر ه کو ییی   یزی نگذشررت که گارسررون کنارم
 :دستش بود با لبمند گفت

 خوه امدید  ی میل دارید؟

 .قهوه تلخ-

 همین؟-

 .سری تیون دادم که  شمی گفت وبعد ازنوشتن سفارشم ازم دور شد

 .همون لحظه دوباره  شم به در دوختم که قامت شایان ظاهر شد

دنبالم  ه به  شم هاه زده بود رو از روی  شم هاه برداشت و با  شمعینیی ک
گشررت، من هم تیونی به خودم ندادم و منتظر شرردم خوده پیدام کنه که بعد از 

 .قدم برداشت  ند ثانیه روی رورتم میث کرد و به طرفم

 دوست داشتم بهش می گفتم آفتاب بدم خدمت تون؟

 .نمی اومد فتابی ارال خوشماز عینک زدن اونم توی هوای غیر آ 

 :رندلی روبه روییم رو عقب کشید، روه نشست و لبمند کمرنگی زد

 .سالم عرض شد

 :سری تیون دادم و با جدیت جواب دادم

 .علیک

 :بااینیه انتظار داشتم با این لحنم اونم جدی شه لبمنده پر رنگ تر شد

 خب حاال بگو، دلیل دیدارمون؟

 :بدون مقدمه گفتم
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 ی کمیم کردی؟واسه  

 :تک خنده ای کرد

 باید دلیلی داشته باشم؟

 دیدم احتیاج به کمک داشتی کمیت کردم، مشیلش  یه؟

 :لبمند تمسمر آمیزی زدم و به سمتش خم شدم

 !هی می خوام بگم من بدبینم، ولی تو با رفتارت این طور نشون نمی دی

به طرف میز اومد  لبمنده پررنگ تر شد و خواست  یزی بگه که گارسون با قهوه
 :و روی میز قراره داد که شایان گفت

 .ییی دیگه هم از همین بیارین

 گارسون  شمی گفت و ازمون دور شد،

خواستم فنجون سفید رنگ قهوه رو بردارم که دست شایان زودتر روه نشست و 
 : شمیی زد

 .این رو من بمورم تازه از راه رسیدم خستم، بعدی رو ایشاال شما

 :د فنجون رو باال گرفتو بالبمن

 .با اجازه

 .وجرعه ای ازه نوشید، با حرری که توی  شم هام آشیار بود نگاهش کردم

 یک آدم  قدر می تونست پرو باشه؟

ساا ها بود که من رو  رمیمی اه بودم و  ست  یک طوری رفتار می کنه انگار دو
 .می شناخت

شیل کافه در هم قفل کردم  شدم که با پنجه هام رو روی میز دایره  و بهش خیره 
 :همون لبمند گفت
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 خب، نگفتی، مگه من  طور رفتار می کنم؟

 :ابرویی باال انداختم و جواب دادم

 تو رفتار می کنی! من باید بگم؟

 :فنجون قهوه رو آروم روی میز قرار داد، به سمتم خم شد و گفت

برای همین  از نظر من طور خارررری رفتار نمی کنم، کامال معمولی رفتار می کنم و
 .مشیلی در رفتارم نمی بینم که بموام به خاطره توضیحی بدم

 :اخم هام رو درهم کشیدم

 !رفتارم تو با منه، پس من می فهمم مشیلی هست یا نه

 : هره اه رو جمع کرد

من نمی فهمم می خوای به کجا برسرری و  ی بدونی! رک و پوس کنده حرفت رو 
 .بزن

 :دادمتک خنده ی عصبی کردم و جواب 

 !من ذاتا دارم رک میگم اما شما نمی خوای بفهمی

 واسه ی  ی به من کمک کردی؟

 :هاه رو درهم کشید و با کف دست ضربه ای به میز زداخم

بیا و خوبی کن! می آم کمیت می کنم از اون جهنم می ارمت بیرون اون وقت از 
 من طلبیاری و دلیل می خوای؟

 از اینجا ببر بیرون؟ خودت مگه نگفتی کمیم کن و من رو

 االن  ته دختر جون؟ پس

 :پوزخندی زدم، تییه ام رو به رندلی زدم و جواب دادم

 ببین پسر جون با احمق طرف نیستی خب؟
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 اوا پا شدی اومدی اونجا؟ من ردات زدم خواستیم فرار کنیم نشد، اوکی؟

 خب تا اینجا درست، ولی بعده  را باز برگشتی؟

می دونه اگه بره جایی که جونش در خطره پاشو اونجا نمی هیچ آدم عاقلی وقتی 
 .ذاره

ولی تو گرفتی اومدی، دانیالو آوردی و کمیم هم کردی، تازه با ماشرررین هم رفتی 
 .دانیاا رو آوردی

ستش  شنا سی که حتی نمی  سه ی ک هیچ کدوم از این کارها رو یک آدم عاقل وا
 !نمی کنه

 :الت گفتلبمندی روی لب هاه نشست و در همون ح

 تو فیر کن من عاقل نیستم، نمی شه؟

شتم خونسردیم رو حفظ کنم تا نرم با مشت توی  نفس عمیقی کشیدم و سعی دا
 !رورتش بزنم که انقدر پرویی نینه

حدسررم درسررت بود، یک جای کار می لنگید وگرنه اینطور طفره نمی رفت و رک و 
 .پوست کنده جوابم رو می داد

 :اخم هام رو درهم کشیدم

 .داری طفره میری معلومه

 :خونسردانه نگاهم کرد و عیس العملی نشون نداد

حس انسان دوستانه شنیدی؟ فیر کن از روی اون این کار رو  تا حاال  یزی به اسم
 .کردم

 :از روی رندلی بلند شدم، کف دستم رو محیم روی میز کوبیدم و با جدیت گفتم

 !من می دونم تو یک ریگی به کفشت هست

 !ی گی ولی من می فهمم بشین و نگاه کن هنوز منو نمی شناسینم
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 :لبمندی زد، از روی رندلی بلندشد، توی  شم هام زا زد و باردای آرومی گفت

 !حتی فیره رو نمی کنی که من  قدر می شناسمت

 :نگاهم متعجب شد، ولی ظاهرم رو حفظ کردم و پرسیدم

 منظورت  یه؟

ره روی رررندلی نشررسررت و فنجون قهوه اه رو پوزخندی زد و جوابی نداد، دوبا
 .دوباره توی دستش گرفت

 .نگاه کوتاهی بهش انداختم و با عصبانیت از کافه خارج شدم

 !ذهنم رو بدتر درگیر کرده بود

 !این طرز حرف زدن وجواب دادن هاه خیلی روی عصاب بود، خیلی

 !خیلی مرموزانه حرف می زد، یعنی  ی که خیلی خوب می شناسمت

 .شاید فقط می خواسته ذهن منو درگیر کنه و دروغ می گفت

 !ولی نه لحن جدی اه این رو نشون نمی داد

 .اوف ارال گیج شدم

بالش، اون بود که می اومد و این طوری راحت تر به  ولی دیگه من نمی رفتم دن
 .جواب سواا هام می رسیدم

 !وجه حاا و حورله پیاده رفتن تا خونه رو ارال نداشتم، به هیج

رورتم  شده جلوی  ستی به تارموهای آویزون  ستادم، د سم رو کالفه بیرون فر نف
 .کشیدم و به داخل شالم هدایتشون کردم

 . ند دقیقه ایستادم تا یک تاکسی گیرم امد و آدرس خونه رو دادم

 .بعد از اینیه به خونه رسیدم کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم
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باز کردم و وارد خونه شدم، آروم دستگیره ی در هاا رو پایین  در حیاط رو با کلید
 !کشیدم و سرکی داخل خونه کشیدم، خوبه کسی داخل هاا نبود

کامل وارد هاا شرردم، در رو پشررت سرررم بسررتم، با دو از پله ها باال رفتم، وارد 
 .شدم و در رو قفل کردماتاقم

ی تمت دراز کشرریدم و پتو بی حورررله لباس هام رو روی زمین پرتاب کردم و رو
ستم و خیلی هم طوا نیشید که به خواب  سرم کشیدم و  شم هام رو ب رو روی 

 .فرو رفتم

شد به زور  ضربه های محیمی که به در خورده می  ردای داد و بیداد دانیاا و  با
 شررم هام رو باز کردم که به خاطر نوری که به  شررم هام خورد،  شررم هام رو 

 :نشستم که باز هم ردای دانیاا به گوه رسیدجمع کردم و روی تمت 

 .دنا باز کن این در رو، باز کن این در رو تا نشیوندمش دختره ی احمق

با عصبانیت از روی تمت بلند شدم و به طرف در رفتم، کلید رو توی قفل  رخوندم 
 :و با اخم گفتم

  ته باز هار شدی؟

 :اه بلند شددرهمون لحظه سیلی محیمش به رورتم کوبیده شد ورد

هی هیچی بهت نگفتم پرو شررردی؟ کارت به جایی رسررریده می آی خواب آور به 
 خورد من می دی؟

 اون هم اون  یزی که می دونی ممینه باعث مرگم بشه؟

پوزخندی روی لبم نشررسررت، انقدر بی دفاع و بی کس شررده بودم که هرکی از راه 
 می رسید ییی می زد زیر گوشم؟

سینه اه  اخم هام رو درهم کشیدم و به طرفش برگشتم، با دست کوبیدم تمت 
 :و با داد گفتم

 !حواست باشه دستت کج نره
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 باعث مرگ؟ تو این  ند باری که خوردی پس  را نمردی؟

 .من مدل تو قاتل نیستم

 !خفه شو-

 . هره اه سرخ شده بود ودست هاه مشت

 :پوزخندی زدم و بازهم ادامه دادم

 نگشتت به من خورد فهمیدی؟دفعه ی آخرت بود حتی نوک ا_

هروقتم به نفعت نیست من باید ساکت شم؟ نه این طور نیست، بشین و حقیقت 
 !هارو گوه کن

عذاب وجدانی  بدون هیچ  عث مرگ ییی شررردی و خودت  با نداری،  تو وجدان 
ه  !نشستی زندگیت رو می کنی ولی اون زیر خاکم

 :با حرص مشتی توی دیوار کوبید و داد زد

 ونی از حاام من؟تو  ی می د

 !وجدانی که می گی نیست داره من رو می کشه

 !کاه نبود

 من هرشب با عذاب وجدان می خوابم،

کابوس می بینم، به لطف تو من داره باورم می شه واقعا قاتلم! در رورتی که این 
 !طور نیست

 :انگشت اشاره ام رو به سمتش گرفتم و بین حرفش پریدم

 !رو بی گناه جلوه بدیارال، ارال سعی نین خودت 

 .من خوب تو رو می شناسم

 .محض اطالعت بگم همون طور هم هست
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 :دستش رو کالفه بین موهاه کشید و باردای آرومی گفت

 !بس کن، بس کن دیگه نمی تونم به حرفات گوه بدم، داری دیوونم می کنی

 :و همون طور کالفه به سمت اتاق می رفت که با ردای بلندی گفتم

 !من نه، نمی تونی به حقیقت ها گوه بدی حرف های

و بی توجه بهش وارد اتاقم شدم در رو پشت سرم بستم و بهش تییه دادم، همون 
 .طور که نفس نفس می زدم به سمت پایین سرخوردم و نشستم

 :طره ای از موهام رو بین پنجه هام گرفتم و زیر لب گفتم

 !کنهخدا لعنتتون کنه، راحتم بذارید، خدا لعنتتون  

شون کنم ستم تحمل شون دیگه جونم به لبم رسیده بود نمی تون ستم باها ، نمی تون
 !یک جا بمونم کل پولم فقط واسه  ند شب موندن در هتل کفاف می داد

 !که نمی تونستم بمونم  ون خانواده اه باهاه بودن  کیمیا همپیش

ستم با دانیاا و نمی دونستم باید  ی کار می کردم ولی می دونستم دیگه نمی تون
 !بابا یک جا بمونم واقعا نمی شد

ساک مشیی رنگم رو بیرون کشیدم و  ند  توی یک تصمیم ناگهانی از توی کمدم 
دسررت لباس و شرراا رو بدون نگاه کردن از توی کمد برداشررتم،  وپ لباسرری های 

 .همشون رو روی زمین پرتاب کردم و لباس هارو توی ساک فرو کردم

شی شاا م شلوار لی رو هممانتو و  شیدم،  شم  یم پو ساک رو روی دو پام کردم، 
 .انداختم و با برداشتن موبایل و کارتم و پوشیدن کتونی هام از اتاقم بیرون اومدم

ستم در رو  سمت در رفتم، همین که خوا باقدم های تند از پله ها پایین رفتم و به 
 :باز کنم ردای مامان متوقفم کرد

 دنا مادر کجا می ری؟

 :ه سمتش برگشتم و خیره به  شم های نگرانش با لحن جدی ولی آرومی گفتمب
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ببمشرررید مامان، ولی من واقعا نمی تونم جایی که قاتل شرررایان یعتی پسررررتون 
زندگی می کنه زندگی کنم، برای همین فعال از اینجا می رم هروقت هم اون رفت 

 .من بر می گردم فقط در همین رورت

ک روی شررونم به گرده در امد و با ناراحتی به طرفم  شررم های مامان روی سررا
 :اومد و گفت

 دنا جان  ی می گی دخترم؟

 یعنی  ی یا جای منم یا دانیاا

 !ناسالمتی برادرته

 بیاتو دخترم دیوونه بازی در نیار

 خوای بمونی؟کجا می

 :سری به نشونه ی منفی تیون دادم

 نه مامان، همچین برادری می

 !خوام نباشه

 .ران نباه من یک جا پیدا می کنمشما نگ

دنا مامان جان من نمی ذارم از این خونه بری، زود باه بیا تو، اون ساکم ببر بذار -
 .توی اتاقت بدو مامان

 :و خواست دستم رو بگیره که که زیر لب گفتم

 .متاسفم

 وعقب گرد کردم و از در خارج شدم

 :رم باردای بلندی ردا زدمامان وقتی دید حریف من نمی شه و واقعا دارم می 

 .شاهرخ، شاهرخ



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

98 

 

 .این رو که شنیدم شروع به دویدن کردم و از در خونه خارج شدم

ستاد بدون هیچ میدی  ست تیون دادم که ای سریع براه د سی  با دیدن یک تاک
 .سواره شدم و آدرس خونه ی کیمیا رو دادم

ستاده شین بابا رو دیدم که عقب تر از من ای شت ما شه ی پ شی بود این یعنی  از 
 !دنبالم ادمد ولی نتونست بهم برسه

 .نفسم رو آسوده بیرون فرستادم و به رندلی تییه دادم

می خواسرررتم ییم برم پیش کیمیا تا بتونم راحت فیر کنم که باید  ییار کنم اوا 
باید یک کار پیدا می کردم که بتونم پوا در بیارم و زندگیم رو بچرخونم اما  ه 

 کاری؟

 !گاهم رو کامل رفته بودم نه  یزینه دانش

 !تهش باید می رفتم داخل یک مغازه مشغوا به کار می شدم

 .این  ند روز هم توی هتل می موندم

 !وایسا ببینم

 !برای هتل موندن باید شناسنامه داشته باشم ولی یادم رفته بره دارم

 االن باید  ه غلطی می کردم؟

 !ازه دربیاماگه برمی گشتم خونه دیگه نمی تونستم 

 اوف! لعنتی من  را انقدر حواس پرت شدم آخه؟

 .بافیری که به سرم زد لبمندی گوشه ی لبم نشست

شدم، جلوی  شین پیاده  ساب کردم و از ما سیدن به خونه ی کیمیا کرایه رو ح بار
ردای  شردم که  ند ثانیه بعد در با  شتم رو روی زنگ ف ستادم و انگ شون ای در

 .تییی باز شد
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سرموارد حی شت  شدم و در رو پ شیده ی خونه  سر پو ستم، کتانی هام رو از  اط  ب
پام در آوردم، از پله ها باال رفتم، تقه ای به در هاا زدم و وارد شررردم که قامت 

 :کیمیا رو به روم ظاهر شد و با لبمند نگاهم کرد

 !سالم خوه امدی،  ه بی خبر

 :نفسم رو کالفه بیرون فرستادم

 .کنمبرات تعریف می این طوری شد دیگه،

 مامانت خونست؟

 :سری تیون داد وجواب داد

 .آره توی حمومه

 :نگاهش که به ساک روی دوشم افتاد متعجب نگاهم کرد و پرسید

 دنا! ون ساک  یه روی دوشت؟

 !ازخونه فرار کردم-

 :باردای بلندی داد زد

  ی؟

 :باحرص نگاهش کردم

 !ردات رو بیار پایین دیوونه

 :گاهم کردبا عصبانیت ن

 !دیوونه تویی! واقعا هم دیوونه ای

همین یک کار رو نیرده بودی که اون هم کردی! از خونه فرار کردن دیگه از کجا 
 دراومد؟ االن می خوای کدوم جهنمی بری؟
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بازوه رو توی دسرررتم گرفتم و درحالی که به سرررمت اتاق هدایتش می کردم با 
 :حرص زیر لب گفتم

ندارم یک  یزی بهت می گم، برو داخل گفتم بهت توضیح تمته گاز نگیر! حورله 
 .می دم

 :فقط با حرص نگاهم کرد و جوابی نداد. روی تمت نشستیم که با جدیت گفتم

 .فقط به یک شرطی بهت توضیح می دم، باید واسم یک کاری انجام بدی

 :با عصبانیت ضربه ای به پام زد

 .ذاره! بناا ببینم شرطم میرداتو ببر دنا!  قدر پرویی! واسه من

 قبوا یا نه؟-

 :با حرص اوفی کشید

 !خیلی خب هر کار بگی می کنم بگو ببینم  ه مرگته

 :گوشه ی لبم کش امد

 ببین کیمیا من اومدنی یادم رفت شناسنامه ام رو بردارم خب؟_

 :سری تیون داد که ادامه دادم

می گردی و باور نمی تو االن باید بری خونه ی ما و به بهونه ی این که دنباا من 
کنی رفتم وارد اتاقم می شی و از داخل کشوی پ اتمتیم زیر مدارکم شناسنامه ام 
َشک نمی کنن من پیش تو  رو برام می آری به همین راحتی، این طوری هم دیگه 

 .باشم

 :با  شم های گرد شده نگاهم کرد و حق به جانب گفت

با دیگه  ی؟ از من انتظار داری برم جلو با تا تو نه  بازی کنم  ی خانواده ات فیلم 
 !راحت تر فرار کنی؟ نه بابا از این خبر ها نیست! هر ی از من بمواه جز این

 :ابرویی باال انداختم
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 !خودت قوا دادی راهی نیست

 :از حرص جیغی کشید

 .دلم می خواد بیوفتم روت و تا می تونم موهات رو بیشم ولی نمی تونم

 :لبمندی زدم

اضررر شررو، کاری که گفتم رو بین بعد که اومدی همه  یز رو دقیق پاشررو کیمیا ح
 .بهت می گم

 پ  پ نگاهم کرد، از روی تمت یک نفره اه بلند شرررد، به سرررمت کمد آبی 
 :رنگش رفت و یک دست لباس برداشت و با اخم رو بهم گفت

 !روت رو اونور کن ببینم

 :ه کردسری تیون دادم و به طرف ممالفش برگشتم که زیر لب زمزم

 !نگاه کن من رو توی  ه وضعیتی قرار داده! دارم شریک فراره می شم

نمی دونستم االن باید به حرف هاه بمندم یا عصبانی بشم! خیلی بامزه غرغر می 
 !کرد و حرص می خورد

 :از همون جا گفتم

کیمیا شرریک قتل که نمی شری! فقط داری می ری شرناسرنامه ام رو بیاری دیگه! 
 .ه فیلم بازی می کنی فقط همینییم هم کنار 

 !اگه تویی منو شریک قتل هم می کنی-

 !حاال می تونی برگردی

شتم؛ جلوی  سته بود جمع کردم و به طرفش برگ ش شه ی لبم ن لبمندی رو که گو
 .آینه نشست و مشغوا آرایش شد؛ من هم تو این مدت نگاهی به اتاقش کردم
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بی بود و پا تمتی های هم تمت یک نفره ی مشررریی رنگی که رو تمتی روه آ 
رنگ تمت کناره، دیوار هاه با کاغذ دیواری گلبه ای رنگ پوشیده شده بود، میز 

 .بود درکل بیشتر  یز هاه آبی روشن بود آرایشش هم آبی رنگ

با تموم شرردن آرایشررش کیفش رو برداشررت و درحالی که از اتاق خارج می شررد 
 :گفت

 !من نیا دیگه هم واسه ای کار های خالفت سراغ

 .و از اتاق بیرون رفت، با رفتنش با ردای آرومی زیر خنده زدم

نمی دونم  را فیر می کرد داره جرم می کنه که می گفت من رو دیگه وارد این 
 !کار ها نین، به خاطر تو دارم  ه کارهایی می کنم و از این قبیل حرف ها

شتن کیمیا ییم فیرکنم تا ببینم بای صمیم گرفتم تا برگ سرم می ت د  ه خاکی توی 
 !ریمتم

 !اوا باید یک کار پیدا می کردم اما  ه کاری؟ واقعا نمی دونم

ارررال از خونه فرار کردن پشرریمون نبودم  ون دیگه نمی تونسررتم تحمل کنم، به 
 !هیچ وجه

یک لحظه وایسررا! راسررتین داخل خیابون یک کاری می کرد شرراید اون کار به درد 
سریع  من هم بموره! خالره مردم  شه!با این فیر  شاید یک کار به درد بمور با دیگه 

از روی تمت بلند شرردم و به کیمیا پیامی زدم که دارم جایی می رم و بر می گردم 
شدم و  شه ی لبم بود از اتاق کیمیا و بعد از اون از در هاا خارج  با لبمندی که گو

 .با پوشیدن کفش هام از خونه خارج شدم

س ییم پایین تر از اونجا رو دادم  ون می دونستم کسی یک تاکسی گرفتم و آدر 
 !تا دم در اونجا من رو نمی بره

بعد از بیشررتر از نیم سرراعت به جایی که می خواسررتم رسرریدم و با دادن کرایه از 
 .ماشین پیاده شدم
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 !باقدم های تند خودم رو به اونجا رسوندم توی روز زیاد هم وحشتناک نبود

فلزی رو هل دادم و داخل شرردم، داشررتم از ال به الی  نفس عمیقی کشرریدم و در 
درخت ها با سرعت می گذشتم که  شمم به  ند تا لباس و ماسک وحشتناک که 

 !از درخت آویزون بود خورد، سرجام ایستادم، این ها دیگه  ی بودن

 !بموام دروغ نگم واقعا ترسیدم

اینجا رو از این  یز ها دور خودم  رخیدم تا کامل دور و اطراف رو ببینم، بیشرررتر 
 !آویزون کرده بود

خواسررتم برگردم و راهم رو ادامه بدم که به جسررمی برخورد کردم سرررم رو باال 
شدم ولی  ون یهویی بود  ستین رو به رو  شگیه را سک همی آوردم که باهمون ما

 !مغزم نیشید که راستینه و جیغ بلندی کشیدم و  ند قدم عقب رفتم

رورتش همین طور که نفس نفس  سک رو از روی  می زدم بهش نگاه کردم که ما
 :برداشت

 !بازم که تو اینجایی

 :نفسم رو آسوده بیرون فرستادم و دستم رو روی قلبم گذاشتم

خدا لعنتت نینه داشرررتم سررریته می کردم! مریضررری مگه؟ این  یزها  یه اینجا 
 آویزون کردی؟

 آم باید تو رو این طوری ببینم؟ من هم می

 :که نگاهم می کرد پوزخندی زدهمون طور  

 !واسه فوضوا هایی مدل تو الزمه

 !غیب نداشتم بازهم تویی که درضمن من علم

 جواب بدی؟ می میری یک وقت عین آدم-

 :اخم هاه رو درهم کرد
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 زیادی حرف نزن، بگو ببینم باز اینجا  ی می خوای؟

 :به سمتش حرکت کردم و روبه روه ایستادم و با جدیت گفتم

 .ید باهات رحبت کنمبا

 :دستش رو به معنای برو بابا توی هوا تیون داد گفت

جمع کن بابا، تو آخه  ه حرفی با من داری جز این که دلیل کارمو بدونی؟ من هم 
 .که بهت نمی گم، پس هری

دست هام رو مشت کردم تا حرص و عصبانیتم رو بیرون نریزم  ون خیلی داشت 
 .غرورم رو خورد می کرد روی عصابم راه می رفت و

 :نفس عمیقی کشیدم که نگاه کوتاهی بهم کرد و خواست بره که گفتم

 .لطفا نیست باید حرف بزنیم اون گوه کن، راجع به  بهم

 :ایستاد و نیم رخ به طرفم برگشت

 !با این که ارال دلم نمی خواد ولی خیلی خب راه بیفت ببینم دردت  یه

طرف اتاق کو ییش راه افتاد، لبمند پیروز مندانه ای  و خوده بی توجه به من به
 .روی لبم نشست و با قدم های سریع پشت سره رفتم

زودتر از من وارد اتاق شررد و اون لباس سررفید رو از تنش در آورد و بی حورررله 
شست و پنجه هاه رو درهم قفل کرد، نگاهش  شه ای پرت کرد، روی تمت ن گو

 :رو بهم دوخت

 باز  ی می خوای؟خب بگو ببینم، 

 :روی تمت کناره نشستم

 .دنباا کار می گردم

 :بین حرفم پرید

 خب به من  ه؟
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 :کالفه جواب دادم

 !بذار حرفم رو کامل کنم

 :ادامه دادم نگفت که  یزی کرد ونگاهم فقط

تو یک بار از دهنت پریده بود توی خیابون کار می کنی خب به هر حاا مردیک 
می تونی بینی بهت نمی خوره مواد فروه هم باشی، منظورم کار  ندان بدی که ن

 .اینه که من هم می خوام توی این کار باشم

اخم هاه رو به شرردت درهم کشررید، باشررتاب از روی تمت بلند شررد و باررردای 
 :بلندی داد زد

 داری واسه خودت  ی می بافی؟

نیستم،  این حرف های مفت رو از کجات درمی آری؟ مواد فروه و کوفت و مرض
 !ولی توی این کاری هم که هستم به درد توی الف بچه نمی خوره

 !نگاهم متعجب شد، فیر نمی کردم انقدر عیس العمل نشون بده

بنابراین نتونسرررتم حرررررم رو کنترا کنم، من هم از روی تمت بلند شررردم و با 
 :عصبانیت گفتم

 رداتو واسه من باال نبر! فیر کردی کی هستی؟

شد شم هاه از  ستش گرفت و   شده بودند،  ونه ام رو توی د سرخ  شم  ت خ
 :همون طور که فشاره می داد من رو به طرف خوده کشید و با خشم گفت

 در ارل تو فیر می کنی کی هستی؟

حدی هم بو نبره  یارم و هیچ ا گه بموام االن می تونم هربالیی سررررت ب من ا
 فهمیدی؟

 !هیچ احدی نمی فهمه کار من بوده تییه پارت کنم و گوشتتو بندازم جلو اله خورا

 !می گن رفته اونجا ارواح یک بالیی سره آورد و به دیار باقی شتافت و فاتحه
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 !من هم هیچ ضرری نمی کنم تویی که تو این سن کم آرزو به دا می مونی بچه

 !حاال هم پا روی دم من نذار و جمع کن برو جایی که ازه امدی

خشررمگین نگاهش می کردم،  ونه ام توی  من هم توی این مدت با  شررم های
 .دستش در معرض خورد شدن بود ولی دم نمی زدم

تا اسرررمش رو میارم این طور جوه می  باید می فهمیدم  ه کاری می کنه که 
 !آره!البته بیشترعصبانیتش بماطر حرف ها و تییه های من بود

در می آوردم و فعال از اینجا می رفتم ولی یک روز با تعقیب کردنش از کاره سرررر 
 !اون روز خیلی دور نبود

دسررتم رو روی دسررت مردونه اه گذاشررتم تا بتونم  ونه ام رو از توی دسررتش 
 :خالص کنم که محیم تر نگهش داشت

شی،  رد کیلومتری اینجا هم رد ن شت کن تا دیگه از  حرفام رو خوب آویزه ی گو
 !حاال هم هری

 .ی بهم ازم فارله گرفتو محیم  ونه ام رو وا کرد و با نگاه خشمگین

اون موقع که پیشش زندانی بودم اخالقش قابل تحمل تر بود اما االن وحشی تر و 
 !بد اخالق تر شده بود

نگاه کوتاهی بهش انداختم و از اتاقش خارج شرردم و زیر ییی از درخت ها همون 
ست  شیمم جمع کردم و د ستم، به درخت تییه دادم، زانوهام رو توی  ش اطراف ن

 .رو دوره حلقه کردمهام 

 !االن باید  ی کار می کردم؟ از این هم که بماری بلند نمی شد

سررررم رو به درخت تییه دادم کجا می خواسرررتم بمونم؟ واقعا باید  ی کار می 
 کردم؟

سم رو کالفه بیرون فرستادم، خیلی خسته بودم، از همه  ستم و نف  شم هام رو ب
 . یز و همه کس خسته بودم
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توی فیر بودم حضور کسی رو کنار خودم حس کردم؛ بنابراین  شم همین طور که 
 :هام رو باز کردم، راستین رو دیدم که کنارم نشست و بدون نگاه کردن بهم پرسید

  را پیش من دنباا کار می کردی؟

 :رادقانه جواب دادم

از خونه فرار کردم، دانشگاهی  یزی هم نرفتم که بهم کار بدن مجبور شدم شانسم 
 .امتحان کنمرو 

پوزخند پررنگی روی لب هاه شررریل گرفت و همون طور که به رو به روه خیره 
 :بود گفت

 !پس دختر فراری هم هستی

 :نیومد و با تندی جواب دادم از تییه ای که بهم انداخت ارال خوشم

تو که گفتی به درد من نمی خوره پس واسه  ی امدی نشستی پیشم از من دلیل 
 می خوای؟

 :انه جواب دادخونسرد

 .مجبور نیستم جوابی بهت بدم

حرص و عصبانیت سرتاسر وجودم رو فرا گرفت  ون فقط منتظر یک تلنگر بودم تا 
 !کل حرص و عصبانیتم رو سر ییی خالی کنم

به طرفش خیز بردم و با شدت هام یقه ی لباسش رو توی دست هام گرفتم و داد 
 :زدم

 !مجبوری! مجبوری به من جواب بدی

ین به  ه روزی افتادم که باید بیام از یک آدم آشغاا حیوونی مدل تو درخواست بب
 !کار کنم! عوضی اومدم عین آدمیزاد باهات حرف زدم هار شدی

 االنم اومدی از من دلیل می خوای بعد می گی مجبور نیستم؟
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 !حالم ازت بهم می خوره

و با یک   شررم هاه از خشررم قرمز شررده بود با شرردت مچ دسررت هام رو گرفت
سرم قفل کرد،  ست باالی  ست هام رو با یک د حرکت من رو روی زمین کوبید، د

 :رورتش رو روبه روی رورتم قرار داد و باخشم گفت

 !نه! مدل این که تو سرت روی بدنت زیادی کرده

نت می آد می ریزی بیرون  به ذه باز می کنی و هر ی  نت رو  همین طور ده
 !ارم که حرف زدن یادت برهحواست باشه نزنم بالیی سرت بی

شم راف توی  با حرص توی   شمگین بود و  شدم نگاه هردومون خ هاه خیره 
 . شم هم دیگه زا زده بودیم

از اینیه هر ی دلش می خواسررت بارم می کرد خشررم وجودم بیشررتر می شررد، 
 :بنابراین پوزخندی زدم و جسورانه گفتم

  ی شد بهت بر خورد؟

جلوت ایسرررتاده هر ی دلش می خواد بهت می گه؟  بهت بر خورد که یک دختر 
 داری آتیش می گیری نه؟

اگه کسرری بفهمه  پیدی توی اون اتاق و  ه غلطی می کنی یک تفم تو روت نمی 
 !اندازه

 !من هنوز هیچی بهت نگفتم حیوون، هیچی

 !فشار دستش روی دست هام بیشتر شد و شعله ی خشمش بیشتر 

صار دست هاه خارج شه خواستم با پام ضربه ای بماطر این که دست هام از ح
پاهاه قفل کرد و اجازه ی کو یک ترین  پاهام رو بین  بهش بزنم که فهمید و 

 !حرکتی رو ازم گرفت

 :نفس پرخشمش رو روی رورتم فوت کرد و یهو فریاد کشید

 د آخه دختره ی عوضی! تو  ی می دونی از زندگی و دردی که من کشیدم؟
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 !دونی غلط می کنی دهنتو باز می کنیوقتی هیچی نمی 

 !وقتی دلیلم رو نمی دونی نباید حرف مفت بزنی

 :من هم مدل خوده داد زدم

 !هیچ  یزی نمی تونه این کارت رو توجیه کنه

شوندی  هیچ رد نفر رو تا لب مرگ ک شه که  طور   یزی نمی تونه توجیه این با
 ...تو

 :بین حرفم پرید و با خشم فریاد زد

 !خفه شو

 !تو اگه جای من بودی بدتر از اینا رو می کردی

وقتی بیان با کاله برداری ملیی که یادگار مادرت بوده و براه آرزو ها داشرررته از 
دستتون در بیارن و باخوشی واسه خودشون از جایی که قرار بود رایگان در اختیار 

گاه می کنی؟ بچه ها باشه منبع در امد درست کنند و پولشو باال بیشن می شینی ن
 د حرف بزن وایمیسی نگاه می کنی؟

مات نگاهش کردم، به نفس نفس افتاده بود دست هام رو رها کرد و با عصبانیت 
شید، با قدم های  ستی توی موهاه ک شمگینی بهم کرد، د شد، نگاه خ از روم بلند 

 !بلند از من دور شد و من رو توی بهت حرف هاه گذاشت

 !ده بود و نمی تونستم از روی زمین بلند شمانگار تمام بدنم بی جون ش

 یعنی همه ی این کارها رو فقط به خاطر مادره کرده بود؟

 بعد از مرگ مادره این ملک رو با کاله برداری از دستش در آوردن؟

 همین رو گفت دیگه نه؟

مه تحقیره کردم و هر ی می تونسرررتم بهش گفتم  کار کردم؟ این ه من  ی 
 ه خاطر مادره این کارو می کرد؟درحالی که اون فقط ب
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جای اون بودم مطمئنا آروم نمی نشستم و هر کاری می کردم تا اینجا  اگه من هم
 !رو از دستشون دربیارم، هر کاری

 .اشتباه کردم، نباید بدون دونستن  یزی انقدر قضاوتش می کردم

 مطمئنا بهم دروغ نمی گفت و دقیقا  را باید بهم دروغ می گفت؟

 !ه ی داغون و عصبانیش معلوم بود راست می گهاز  هر 

شدیم ولی با دالیلی که  شتیم هردومون بماطر خانوادمون تباه  شباهت دا به هم 
 !زمین تا آسمون فرق می کرد

 !واسه همین خوب درکش می کردم

ماا دلم باره  جا رو دو نه این ها بتو بازی  بدونم این  تا  می خواسرررت کمیش کنم 
 !خوده کنه

م آنی دست هام رو تییه گاهم روی زمین کردم، از جام بلند شدم و توی یک تصمی
 .به طرف اون اتاق رفتم

ست در رو به جلو هل دادم و  شیدم و با کف د دره نیمه باز بود، نفس عمیقی ک
وارد شدم، در رو پشت سرم بستم و ناراحت بهش نگاه کردم، روی تمت نشسته 

 .سمت پایین مایلش کرده بود بود، سره رو بین دست هاه گرفته بود و به

 !همش تقصیر من بود، من درده رو تازه کرده بودم، لعنت به من

شتم و  شونه اه گذا ستم رو روی  ستم، د ش آروم به طرفش رفتم و روی تمت ن
 :باردای آرومی گفتم

 ...راستین من

 :بین حرفم پرید و با ردای خش داری گفت

عنت بهت، لعنت به روزی که وارد هیش رررداتو ببر! نمی خوام رررداتو بشررنوم! ل
 !اینجا شدی! لعنت بهت که شدی بالی جونم
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لبم رو گاز گرفتم، من  قدر ظالم بودم و خودم نمی دونسررتم و  قدر قضرراوت بی 
 !جا کردم

 :با ردای آرومی گفتم

 ...راستین لطفا بهم گوه کن

 :در یک حرکت آنی سره رو باال گرفت و  شم های قرمزه رو بهم دوخت

گه دردت  یه؟ دیگه از جون من  ی می خوای؟ بهت گفتم فهمیدی د برو دیگه دی
 !از اینجا

 !لعنتی! هی می خوام باهاه با آرامش برخورد کنم نمی ذاره که

 :وقتی بهم ناسزا گفته می شد نمی تونستم آروم بشینم, بنابراین با جدیت گفتم

 اوکی؟من دارم عین آدم باهات حرف می زنم عین آدم جواب بده 

 !منم بلدم فحش بدم، دیدی که

 :درهمون حالت باخشم جواب داد

 !نمی خواد عین آدم با من حرف بزنی

 .نه حرف زدنت رو می خوام، نه دیدن خودت رو من

درضررمن من هم بهت گفتم یک بار دیگه از این پرویی هات رو ببینم حرف زدنو از 
 !یادت می برم

 !رهاینجا جز من و تو کسی نیست، یادت ن

صبانیت مشتش کردم و با خشم  شونه اه پایین کشیدم و با ع ستم رو از روی  د
 :جواب دادم

 !هرکاری می خوای بینی بین، من  یزی واسه از دست دادن ندارم

 !می خوای بزن، بیش، هرکاری دوست داری بین، یاال
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 !از جاه تیونی نمورد، حتی نگاهمم نیرد

ره بلند شدم و روبه روه ایستادم و داد این باعث عصبانیت بیشترم شد، از کنا
 :زدم

 د یاال دیگه! منتظر  ی هستی؟

 تو داری کی رو تهدید می کنی؟

 کسی رو که هیچی واسش مهم نیست؟

 !از من باید بترسی ،از کسی که  یزی واسش مهم نیست باید بترسی

ناگهانی شرررونه هام رو گرفت و من رو روی تمت پرت کرد که  در یک حرکت 
های گرد شررده به رررورتش که دقیقا رو به روی رررورتم بود نگاه کردم، با شررم 

 :پوزخندی روی لب هاه شیل گرفت و گفت

 ! ی شد؟ ردات خفه شد؟ تا االن که داشتی مدل  ی ورور می کردی

تازه به خودم امدم و با دسررت هولش دادم ولی تیونی نمورد! اخم هام رو درهم 
 :کردم

 .تند خودتو پرت می کنی رو من پاشو ببینم، هر ی می شه تند

 :با جدیت نگاهم کرد و با لحن جدی تر از نگاهش گفت

 !عاشق  شم و ابروت شدم واسه اونه

انقدر جدی گفت که یک لحظه با تعجب نگاهش کردم که پوزخند عمیقی زد و 
 : ونه ام رو توی دستش فشرد

 !واسه اینیه حواست باشه باکی طرفی بچه

 !به پرویی و بی شعوری این ندیده بودم واقعا توی عمرم آدمی

 :مشت محیمی به سینه اه زدم و گفتم

 !تن لشتو جمع کن، سریع
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یهو با شتاب از روم بلند شد، بازوم رو کشید، با خشونت از روی تمت بلندم کرد و 
 :با خشم زمزمه کرد

 !حالیت می کنم باکی طرفی

 :که جیغ زدم  و در همون حالت من رو کشون کشون از اتاق خارج کرد

 .ولم کن وحشی روانی

 .رداتو ببر-

شه ای از اونجا برد که فقط  شت. من رو به گو هر قدر تقال می کردم فایده ای ندا
دارو درخت بود، نگاهم رو در اطراف  رخوندم، جز درخت و علف هیچ  یزی نمی 

 !دیدم

 !نمی دونستم قصده  یه و واسه  ی من رو اینجا آورده

 !که توی سرم پیچید جیغ خفیفی کشیدم و از فیر خارج شدم  یهو بادرد شدیدی

شده  سیر  ست هاه ا شده بود و موهای بلندم توی د سمت عقب خم  سرم به 
 !بودند

 :با ردای بلندی جیغ زدم

 !روانی موهامو وا کن

دسررت هام رو باال آوردم که به رررورتش ضررربه بزنم ولی قبل از اینیه کاری بینم 
 !پشتم قفل کرددوتا دست هام رو محیم 

 !لعنتی حتی نمی ذاشت کو یک ترین حرکتی بینم

 :با پاه ضربه ی محیمی به زمین زد و گفت

لت می  همین جا رو می بینی؟ همین زمین همین جارو می َکَنم و زنده زنده  ا
 !کنم!حرف دهنتو باید بفهمی، باید

 ؟یک بار دیگه فقط یک بار دیگه سایه ات رو هم اینجا نبینم، فهمیدی
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 ! الت می کنم به خدا قسم یک بالیی سرت میارم

 !این یک دیوونه ی به تمام معنا بود

 قسم خورد بالیی سرم می آره ولی به  ه قیمتی؟

شد، و دوباره فریاد  شدن دوباره ی موهام اجازه ی فیر کردن ازم گرفته  با کشیده 
 :زد

 هیچ کس حق نداره توی قلمرو راستین پا بذاره، فهمیدی؟

 : ار داد زدمبه نا

 !مگه دوران شاهنشاه که قلمرو قلمرو می کنی؟ خیلی خب ولم کن دیوونه

محیم موهام رو کشید و ولم کرد که تعادلم رو از دست دادم، روی زمین افتادم و 
 :سرم به تنه ی درخت برخورد کرد و درد شدیدی توی سرم پیچید که آروم نالیدم

 ...سرم

 .شد و دیگه  یزی نفهمیدم کم کم همه  یز جلوی دیدم سیاه

 ****راستین****

شت هر ی  شتم، حق ندا صبانی بودم که اختیاری روی رفتار و حرکاتم ندا انقدر ع
 !به ذهنش می رسه رو به زبون بیاره

 !خیلی خودم رو تا االن کنترا کرده بودم تا بالیی سره نیارم

شتم و با دیدن خونی که ا سمتش برگ ضعیفش به  شنیدن ناله ی  شونیش با  ز پی
 سرازیر شده بود سریعا به سمتش قدم برداشتم و کناره خم شدم،

 !لعنتی! از حاا رفته بود

 .نبض داره یا نه انگشتم رو روی گردنش گذاشتم تا ببینم

با حس کردن نبضررش نفس راحتی کشرریدم، باید حتما می بردمش بیمارسررتان تا 
 .فتادبالیی سره نیومده بود وگرنه همه  یز گردن من می ا
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  ه طور انقدر محیم ولش کردم که این طوری شد؟

 !ولی همه اه تقصیر خوده بود نباید پا روی دمم می ذاشت

االن دیگه فیر کردن بس بود باید هم جون این رو نجات می دادم و هم خودم رو 
 .از این مممصه خالص می کردم

ستم با احتیاط از روی زمین بلنده کنم ک سمتش رفتم و خوا ردایی متوقفم به  ه 
 :کرد

 !دستت بهش بموره قطعش می کنم

دسررت هام وسررط راه خشررک شررد، کس دیگه ای هم بود که می دونسررت اینجا 
 خبری از ارواح نیست، نه؟

 .مطمئنا از ردقه سر این دخترم بود

 .اخم هام رو درهم کشیدم و باخشم به سمت ردا برگشتم

شم صبانی بهم نگاه می کرد با خ سر جوونی که ع سمتمون امد و رو به روی  پ به 
 :هم ایستادیم تا خواستم حرفی بزنم مشت محیمی روی رورتم خوابوند و داد زد

  ییاره کردی عوضی؟

 اخم هام رو درهم کشیدم،  طور جرئت کرده بود من رو بزنه؟

شت هام گرفتم و محیم به تنه  سمتش یوره بردم، یقه اه رو توی م صبی به  ع
 :می درختی کوبیدم و غرید

 تو دیگه  ه زری می زنی بچه قرتی؟

 سگم کی باشی؟

 :با خشم نگاهم کرد و اون هم دست هاه رو به یقه ام گرفت و با خشم گفت

سرت  شونمت، اینجا رو روی  سیاه می ن شه به خاک  سره کم  اگه یک تار مو از 
 !خراب می کنم مرتییه پست
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 :و نگاه نگرانی به دنا انداخت و ادامه داد

 !باید ببرمش بیمارستان وا کن عوضی

شد من هم توی  شدن نبود اگه اون  یزیش می  ست به یقه  االن وقت دعوا و د
 !دردسر می افتادم

 :بنابراین محیم یقه اه رو وا کردم، انگشت اشاره ام رو به سمتش گرفتم و گفتم

 !حساب تو بعدا

 !تا من اینجا هستم تو کاره ای نیستی، از همون راهی که اومدی برگرد

 :پوزخندی زد

 .به همین خیاا باه که من دنارو بسپرم دست تو! از سر راهم بیش کنار

 :و خواست بره سمتش که با گرفتن شونه اه مانع شدم

نوک انگشرررتت هم بهش نمی خوره، اینجا ماا منه پس هر کس و هر یزی که 
ستش می کنم. حاال ست من اختیاره رو دارم؛ هر اتفاقی هم بیوفته من در  اینجا

 .هم هرری

 :و به عقب ُهلش دادم که با خشم نگاهم کرد

ست  شه، وا کن لعنتی داره از د ست که بمواد ماا تو با شئ نی ستتو بیش دنا  د
 !می ره

 ما داشتیم  ییار می کردیم؟

 .توی این وضعیت واقعا زمان بحث کردن نبود

 :بنابراین با اخم گفتم

 !ولت می کنم سرجات وایسا

سمت دنا رفتم  شم یزی نگفت و فقط باخ نگاهم کرد، نگاهم رو ازه گرفتم و به 
 :و آروم و با احتیاط از روی زمین بلنده کردم که گفت
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 .ماشینم بیرون پارک شده بیاره

 .و نگاه نگرانی به دنا کرد و با دو به سمت بیرون رفت

من هم با قدم های بلند و محیم پشررت سررره رفتم، البته نا ار بودم  ون نمی 
 !م با موتور ببرمش بیمارستانتونست

 :به رورتش نگاه کردم و با ردای آرومی گفتم

 !الحق که شدی بالی جونم

نمی خواستم  یزیش بشه  ون فقط من توی دردسر می افتادم و ممین بود بگه 
 !کار من بود و همه  یز رو لو بده

 ولی تا االن  را  یزی نگفته بود؟

سم رو کالفه بیرون فرستادم، قدم  سره رو با احتیاط به نف هام رو تند تر کردم و 
 .سینه ام  سبوندم تا آویزون نباشه و باعث بشه وضعش بدتر بشه

با احتیاط از در خارج شدم که همون پسرم در سمند سفید رنگش رو باز کرد و بدون 
 .حرف بهم نگاه کرد

 !وایسا ببینم

 !این ماشین همون ماشینی هستش که دنا باهاه فرار کرد

 !این پسر همون پسرم  پس

نگاه کردم و خم شدم و همراه دنا آروم سوار ماشین شدم،  با اخم های درهم بهش
 :سره رو روی پام قرار دادم و روبه پسرم داد زدم

 !د بنجب دیگه لعنتی

 !هر ثانیه از وقتی که از دست می دادم ضرر بود فقط ضرر

به الی ماشررین ها الیی می پسرررم با سرررعت سرررسررام آوری رانندگی می کرد و از ال
 .از آینه نگاه نگرانی به دنا می انداخت کشید و هر از گاهی هم
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بهش انداختم و نگاهم رو به دنا که  شررم هاه بسررته و بدنش  از آینه نگاه  پی
 .بی جون بود دوختم

 :سرم رو نزدیک گوشش بردم و آروم زمزمه کردم

دردسر درست کنی، این دفعه بد حق نداری  یزیت بشه، حق نداری باز هم واسم 
 !می بینی، هشدار آخره

 داری  ی زیر گوشش وزوز می کنی؟-

 :سرم رو باال آوردم؛ با اخم نگاهش کردم و خشمگین جواب دادم

 !ببر رداتو، رانندگیتو بین

 !حسابتو می رسم فقط بذار حالش خوب شه'

 :با عصبانیت بیشتری داد زدم

 ینه ات، کیو تهدید می کنی بچه قرتی؟ببر رداتو تا سرتو نذاشتم رو س

نگاه کوتاهی از توی آینه بهم انداخت و با سرررعت بیشررتری به طرف بیمارسررتان 
 .روند

زیاد نگذشرررت که کنار بیمارسرررتانی پارک کرد و در سرررمت من رو باز کرد، دنا رو 
 .محیم گرفتم و با احتیاط از ماشین پیاده شدم

تان شدم که پسرم رفت یک حرفی به پرستار ها با قدم های بلند و تند داخل بیمارس
 :زد که تمتی آوردن و دنا رو با احتیاط روه گذاشتن و یییشون پرسید

  ه اتفاقی واسش افتاده؟

 .سره به تنه ی درخت خورده-

 .شما همینجا وایسید خبرتون می کنیم-

شد رو دنباا می کردم تا از  دیدم   یزی نگفتم و با نگاهم تمت رو که ازم دور می 
 .محو شدن
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سرم برخورد  شتم که به همون پ سمت ممالف برگ شیدم و به  رورتم ک ستی به  د
 :نگاهش کردم که گفت کردم و با اخم

 کار تو بود نه؟ تو هلش دادی؟

 : شمیی زدم و با انگشت به تمت سینه اه زدم و گفتم

  ییارشی؟ به تو  ه؟

 :یهو به طرفم یوره آورد و یقه ام رو به دست گرفت

 خوای بدونی  ییارشم آره؟می

 !کاره ایش نیستم ولی عاشقشم، عاشق

شق ییی  شد، عا سره بیاد ولی ن شتم بالیی  شم نذا سایه دنبال ست مدل  ساا ها
 دیگه شد، فهمیدی؟

اون ُمرد ولی بازم جرئت نیردم برم جلو، ترسررریدم پسرررم بزنه، داغون شرررد اون 
 !ن دختردختری که من دوست داشتم این نبود باید بشه همو

 !نمی ذارم هیچ بنی بشری آسیبی بهش بزنه

صبانیت همه  یز رو لو می داد و من  شد ولی حرفی نزدم، توی ع نگاهم متعجب 
 :می خواستم با سیوتم به این کاره ادامه بده که باردای بلند تری ادامه داد

فهمیدی؟ هم اسم من بود اینطوری به خودم نزدییش می کنم عاشقشم و عاشقش 
شق من می ک شه مدل اون عا شنوه از این رو به اون رو می شایان رو می  سم  نم، ا

 .میشه می بینی هرطوری شده این اتفاق می افته، می بینی نشونت می دم

 :گرفتم و پایین آوردم  با شنیدن ردای پرستار مچ دست هاه رو محیم

 .آقایون  ه خبرتونه؟ اینجا محیط بیمارستانه

 .ه اینجا آلودگی روتی ایجاد کنیدبفرمایید بیرون از محوط

 :دستم رو باال آوردم و گفتم
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 .خیلی خب برو حل شد

 .پرستار سری به نشونه ی تاسف تیون داد و ازمون فارله گرفت

 :با اخم بازوه رو گرفتم و با جدیت گفتم

 .تو راه بیفت ببینم

 :و اون رو با خودم به حیاط بیمارستان کشیدم و ادامه دادم

 ایی که کردی رو دناهم می دونه؟این زرزر ه

 :در کسری از ثانیه رنگ از رورتش پرید

 !به تو  ه

 !نشست، پس خبر نداشت پوزخندی روی لب هام

 !نبایدم داشته باشه اگه بفهمه توی روشم نگاه نمی کنه

 :با همون پوزخند روی لب هام ادامه دادم

 خب شایان بودی دیگه، نه؟

 .قرتی ردات کنمولی من ترجیح میدم همون بچه 

 :و دستم رو پشت گردنش گذاشتم و اون رو سمت خودم کشیدم و گفتم

 خوب گوه کن ببین  ی می گم،_

این دفعه حواسررت رو جمع کن توی عصرربانیت دهنتو جلوی غریبه ها باز نینی و 
 .هست و نیست زندگیت رو بریزی بیرون

 .ولی االن که ریمتی  اره ای نیست؟ پس خوب گوه کن

مله می کنیم تو دهنت رو می بندی و به کسرری نمی گی من هلش دادم و یک معا
من توی اون پارکم و خبری از ارواح نیسررت و من هم این حرفات رو به عشررقت 

 نمی گم، مفهومه؟
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 :پوزخندی زد

 !پس تو عمدا هلش دادی کدافت

 :فشاری به گردنش آوردم و جواب دادم

ک درسررری بهش بدم عقلش بیاد عمدی نبود زبونش زیادی می جنبید خواسرررتم ی
 سرجاه، خودشو شل گرفت و اتفاقی برخورد کرد به درخت فهمیدی؟

اگه این طوریه پس  را می خوای به کسی نگم؟ باالخره  ه عمدی  ه غیر عمدی 
 !تو هلش دادی

نگاهش کردم، دیگه داشررت زیادی روی عصررابم راه می رفت نتونسررتم  با خشررم
 :هام گرفتم، محیم فشاره دادم و داد زدم تحمل کنم و گردنش رو توی دست

 می بندی اون گاله رو یا ببندمش؟

رورتش قرمز شد، دست هاه رو روی دست هام گذاشت و سعی داشت دست 
 :هام رو از گردنش جدا کنه که داد زدم

 خفت می کنم فهمیدی؟ پا روی دم من نمی ذاری و گرنه با همین دست هام

 :تهمینطور که خس خس می کرد گف

 کن  ولم کن کدافت، ولم

 . ند نفر دورمون جمع شدن و سعی داشتن من رو ازه جدا کنن

باالخره به زور ولش کردم که به سرفه افتاد و دستش رو روی گلوه گذاشت؛ نگاه 
 :خشمگینی بهش کردم و روبه بقیه گفتم

 .به  ی زا زدید؟ نمایش تموم شد

وارد بیمارستان شدم و روی ییی از  و با عصبانیت دستی به رورتم کشیدم، دوباره
 .رندلی ها نشستم

 .سرم رو به دیوار تییه دادم و نفسم رو عصبی بیرون فرستادم
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سر دیگه ای  شایان با یک پ رندلی منتظر بودم که  ساعتی بود که روی  تقریبا نیم 
 .که شباهت زیادی به دنا می زد و یک دخترم دیگه وارد بیمارستان شدند

می زدم برادره باشه  ون خیلی شبیه بودن ولی عیس العملی  پسرم رو که حدس
از خودم نشررون ندادم که بفهمن من دنا رو می شررناسررم و من باعث این اتفاق 

 .بودم

 :ردای همون پسرم بلند شد

 خواهرم کو شایان؟ کجا بردنش؟

 :دختری که همراهشون بود دستی روی شونه اه گذاشت و گفت

 .کتره رحبت می کنیمآروم باه دانیاا االن با د 

 آخه  ه طوری آروم باشم کیمیا؟-

 :و رو به شایان ادامه داد

 د حرف بزن که  ش شده؟  ه طوری سره خورده به تنه ی درخت؟

شایان به سمتم کشیده شد و خیره نگاهم کرد، با اخم شدیدی نگاهش کردم  نگاه 
 .تا یک وقت به سره نزنه حقیقت رو بگه

سمتمون امد و همین طور که بهم خیره ب ست دهن باز کنه که دکترم دنا به  ود خوا
 :نگاهی به من انداخت و گفت

 شما همراه خانم بودی دیگه؟

 :قبل از اینیه من  یزی بگم شایان دهن باز کرد

 .نه من بودم

 :دکتر با تردید نگاهش بین من و شایان در گرده بود که سر آخر سری تیون داد
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یم سررر ارررل مطلب خوشرربمتانه ضررربه ای که به حتما اشررتباه کردم، ولی خب بر
سررره خورده خیلی جدی نبوده و فقط یک ضررربه دیدگی تقریبا شرردید بوده که 

 ...براثر اون از حاا رفته و  ند تا خراه کو یک ولی یک مشیلی هست

 :با تردید بهش نگاه کردم که برادره با عصبانیت گفت

 .دم خب بگین دیگه

 :بهشون گفت دکتر نفس عمیقی کشید و رو

  طوری سره ضربه دیده؟

به نظر من کسی که تعادلش رو از دست بده سره به این شدت ضربه نمی خوره 
 .و ییی عمدا هلش داده که بر اثر فشار وارد شده بی هوه شده، باز هم بال به دور

و همین که ازمون دور شرررد دانیاا به سرررمت شرررایان خیز برد، یقه اه رو توی 
 زد با خواهرم  ییار کردی عوضی؟ مشتش گرفت و داد

 با تو بودک  ه بالیی سره آوردی؟

 !د م حرف بزن لعنتی

شرررایان نگاهش رو به من دوخت و خیره تو  شرررم های هم بودیم که دانیاا رد 
شمگینش رو بهم دوخت و من هم با  سید نگاه خ نگاهش رو دنباا کرد و به من ر

 :بهش نگاه کردم و حق به جانب گفتم اخم

 به  ی زا زدی؟  ته

 :نگاه می کرد گفت خواست حرفی بزنه که شایان همونطور که به من

 .کار من نبود، من اتفاقی دیدمش ییی دیگه هلش داده بود

دانیاا یقه اه رو بیشتر توی مشتش فشرد و باردایی که سعی درکنترلش داشت 
 :گفت

 به من دروغ نگو! کدوم جهنمی دیدیش؟  ه طوری اتفاقی دیدیش؟
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 .همون جایی که یک مدت بود، توی اون پارک جنگلی؛ اونجا بود'

 :دست های برادره کم کم از روی یقه اه شل شد و مات و مبهوت نگاه کرد

  ی؟

سر دربیارم که دیدم ییی بی هوه - آره همون جا بود، من هم رفته بودم از اونجا 
 .اونجا افتاده و دیدم دنا بود و کسی هم اطرافش نبود

 .وردمش بیمارستان و بهت زنگ زدم همینمن هم آ 

 .می خوای باور کن می خوای نین، تمام حقیقت همینم تموم شد

 :با ردای آرومی لب زد

 دروغ می گی! داری الف می زنی، دنا اونجا  ه غلطی می کرد؟

 :شایان شونه ای باال انداخت و خونسردانه جواب داد

 .اونش رو دیگه من نمی دونم

 .اری به خواهرت که داری، برو از اون بپرسبه من اعتماد ند

 .یک بار رفته باز هم می تونه بره، تعجب نداره

 !می آی ثواب کنی کباب می شی ای بابا

 !خوب فیلم بازی می کرد، شاید من هم اگه نمی دونستم باورم می شد

 !انقدر همشون درگیر بودن که یادشون نبود بپرسن می تونن ببیننش یا نه

م و از روی رندلی بلند شدم و با حرکت ابرو به شایان اشاره کردم به پوزخندی زد
 .حیاط بیمارستان بیاد

نگاه عصرربی بهم کرد ولی  یزی نگفت که خودم زودتر از اون داخل حیاط شرردم. 
 یزی نگذشت که همون طور که به اطراف نگاه می کرد به سمتم امد و رو به روم 

 :ایستاد
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  یه؟

 :دم و با جدیت گفتمبهش نگاه کر  با اخم

 .االن می ری تو یک طوری فامیالشو دور می کنی، می خوام برم تو ببینمش

 :متعجب بهم نگاه کرد

  ی می گی تو؟ من  ه طوری اینیارو بینم؟

 .به من ربطی نداره، خودت یک طوری جوره کن-

 .االنم یک شماره از خودت رد کن بیاد

  ی؟-

 :نفسم رو عصبی بیرون فرستادم

 ه، شماره نمی دونی  یه؟شمار 

 !شمارتو بده بچه قرتی

 .گوشیتم بیار بیرون

 .با حرص نگاهم کرد و موبایلش رو دراورد

شماره  ست توی جیبم کردم و موبایلم رو بیرون آوردم، همین طور که  من هم د
 .رو می خوند من هم توی گوشی می زدم

شد دکمه ی تماس رو زدم تا ببینم وا شه یا بعد از این که تموم  شماره ی خود قعا 
شدم و همین طور که موبایل رو  شد مطمئن  شن  شیش رو رفحه ی گو نه وقتی 

 :توی جیبم می ذاشتم گفتم

 .بدو برو کارمو راه بنداز، از منتظر موندن خوشم نمیاد، بجنب

 :با اخم نگاهی بهم کرد و زیر لب گفت

 .خدا لعنتت کنه مرتییه
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 .و از کنارم رد شد

 .لبم نشست و پشت سره وارد بیمارستان شدمپوزخندی گوشه ی 

 خدا لعنتم کنه؟

من لعنت شرررده بودم که به این روز افتادم، وگرنه این زندگی مسرررمره و کوفتی 
 واسه هرکسی نیست، هست؟

نفسم رو عصبی بیرون فرستادم و دوباره روی همون رندلی نشستم. ولی با فرق 
 !این که این دفعه اونا اینجا نبودن

 .روی هم انداختم و منتظر نشستم تا ببینم خبری از شایان میشه یا نه پاهام رو

 یزی نگذشت که ردای پیام موبایلم بلند شد، دست توی جیبم کردم، موبایلم رو 
 :بیرون آوردم و به محتوای پیام نگاه کردم

 .برو تو بقیه رو بردم بوفه، داریم می آیم بهت پیام می دم، اتاق دویست و سه

روی لب هام نشررسررت، تا االن دم از غیرت می زد ولی االن راحت اجازه پوزخندی 
 می ده برم مدال عشقش رو ببینم؟

 !من جاه بودم نمی ذاشتم یک غریبه حتی از یک قدمی اتاقش رد شه

نفس کالفه ام رو بیرون فرستادم؛ از پله ها باال رفتم، به سمت اتاقش رفتم و رو به 
 .روی اتاق ایستادم

وی دستگیره ی در گذاشتم، آروم به طرف پایین کشیدم، وارد اتاق شدم دستم رو ر 
 .و در رو پشت سرم بستم

نگاهی بهش انداختم، باند سفیدی دور سره پیچیده شده بود و  شم هاه بسته 
بودن، به طرفش قدم برداشررتم و کنار تمتش ایسررتادم، پوزخندی گوشرره ی لبم 

 :زمزمه کردمنشست و به طرفش خم شدم و آروم در گوشش 

 االن سر عقل اومدی؟ فهمیدی نباید با راستین آریا در بیوفتی؟
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من هر روز می رم توی خیابون دست فروشی و کوفت و مرض می کنم که دوقرون 
یاد هر ی از دهنش می آد بهم  چه ب یک ب قت  یاد، اون و پوا حالا دسرررتم ب

 بچسبونه؟

عدا یاد بگیری باید با کی از این خبر ها نیسررت این درس کو یک برات باشرره تا ب
 ! ه طوری حرف بزنی

سته بود و  شم هاه ب سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم، هنوزم همون طور  
به احتماا زیاد اثر دارو هایی بود که بهش تزریق  هیچ ررردایی ازه در نمی اومد

 .کرده بودند

در اتاق باز  نگاه کوتاهی بهش کردم و خواسررتم از اتاق خارج شررم که همون لحظه
 .شد و قامت دختری نمایان شد

ستادم. دخترم متعجب نگاهم کرد و همین طور که  سرجام ای همون لحظه متعجب 
 :در رو پشت سره می بست گفت

 تو کی هستی؟ توی اتاق دوستم  ی کار داری؟

 نگاهش کردم، مگه قرار نبود اگه کسی امد این پسرم بهم خبر بده؟ با اخم

 :دمبا جدیت جواب دا

 .داشتم می رفتم بیرون، اشتباه اومده بودم

 :و خواستم در رو باز کنم که ردای دنا متوفقم کرد

 اشتباه اومده بودی که داشتی در گوشم تهدیدم می کردی؟

 !دست هام رو از حرص و اعصبانیت مشت کردم، لعنتی

 !پس تمام مدت بیدار بوده

 :ای بلندی گفتدخترم  ند ثانیه ای بهم نگاه کرد و یهو با رد

 تو همون پسره ای که دنا رو دزدیدی؟
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مرتییه عوضی االن نگهبانا رو خبر می کنم بعد اوناهم به پلیس می گن می ری آب 
 .خنک می خوری کدافت

و خواسررت جیغ بزنه که سررریعا به طرفش خیز بردم، دسررتم رو روی دهنش قرار 
 :دادم و با خشم گفتم

 !دوستتو سرت نیاوردم خفه شو! خفه شو تا بالی بدتر از 

ستم رو از روی دهنش  شت د سعی دا شده نگاهم می کرد و  شاد  شم های گ با  
 :برداره که ردای دنا باعث شد دستم رو از روی دهنش بردارم

 اونو نگه داشتی منم می تونی نگه داری؟

تقاص این کارت رو پس می دی راسرررتین. تا االن حرفی نزدم ولی از این به بعد 
 !رق می کنه، االنم از اینجا گمشو بیرون تا پلیس خبر نیردمهمه  یز ف

گاهم می کرد  با خشرررم ن مت نیم خیز شرررده بود و  گاهی بهش کردم، روی ت ن
 :پوزخندی زدم و جواب دادم

 !کیو تهدید می کنی؟ نو؟ زمزمه هایی رو که شنیدی فراموه نین

 !اگه بموای هم نمی ذارم هیچ غلطی بینی

 :گفتمو در رو باز کردم و  

 .در ضمن حواست به دور و اطرافت باشه؛ به آدمای اطرافت دقت کن

 .و از اتاق خارج شدم و در رو محیم به هم کوبیدم

 ****دنا****

 :با ردای کیمیا نگاهم رو بهش دوختم

 این روانی عصبی از کدوم جهنمی دراومد؟

 :با عصبانیت دستم رو به سرم گرفتم و گفتم

 .ه اومدماز همون جهنمی که من از 
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 :کیمیا متعجب نگاهم کرد

 !ربرکن ببینم، تو واقعا اونجا بودی؟

 :نفسم رو عصبی بیرون فرستادم، به تمت تییه زدم و خونسردانه گفتم

 !انگار که اینطوره

 :کیمیا با حرص دست هاه رو مشت کرد

 !وای دنا وای! تو رو دیگه ارال نمی شه کنترا کرد، به هیچ وجه

به کنتر- یازی  ها رو بی خیاا بگو ببینم کی من رو آورده من ن ندارم، حاال این  ا 
 اینجا؟

 :هوفی کشید و روی تمت نشست

 !شایان دیگه

 :نگاه متعجبم رو بهش دوختم و پرسیدم

 !شایان؟

 :کیمیا اخمی کرد

 آره مگه نمی دونستی؟

 :مات لب زدم

 !نه

 :کیمیا دستی به گردنش کشید

بود فقط یقه ی اینو اون رو می گرفت، اوا فیر باید دانیالو می دیدی! دیوونه شده 
 .اتفاقی دیدمش و اینا بی خیاا شد کرد کار شایانم بعده پسرم گفت نه من

 :پوزخندی زدم
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کار همیشررگی دانیاا همینه، فقط یقه ی این و اون رو می  سرربه، می خواد بگه 
 .غیرت دارم وگرنه هیچی نیست همش فیلمه

 !این طوری نگو-

 !م درد می کنه می خوام تنها باشم؛ برو بهشون بگو باز نگیرن بیان توبی خیاا سر -

سررری تیون داد، از روی تمت بلند شررد و همونطوری که به سررمت در می رفت 
 :گفت

 !اوکی بازم حواست به خودت باشه،  یزی الزم داشتی بگو

 .سرم رو تیون دادم که اتاق خارج شد و در رو بست

ه واقعا شیم داشت به یقین تبدیل می شد انگار شایان دستم رو به سرم گرفتم، دیگ
مدل سررایه من رو تعقیب می کرد که هروقت یک بالیی سرررم می امد پیداه می 

 !شد

 !مطمئنا نمی تونستم باور کنم همه ی این ها اتفاقی باشه

باید همه  یز رو می فهمیدم، مطمئن بودم یک  یزایی رو داره ازم پنهون می کنه 
 .حرف نمی زد باید خودم می فهمیدم ولی خوده که

 ! طوری اه رو نمی دونم

 .با ییم فیر کردن شاید به یک نتیجه ای می رسیدم

دسررتی به رررورتم کشرریدم و کامال روی تمت دراز کشرریدم، درد بدی توی سرررم 
 .پیچیده بود و ارال حاا خوبی نداشتم دلم می خواست فقط بموابم

رال تنم کوفتگی داشرت معلوم نبود  ه دا رویی بهم دادن یا  ی تزریق کردن که ا
 !دلم نمی خواست از تمت دا بینم

مشرریلم این بود که یادم نمی اومد راسررتین من رو از عمد ُهل داده بود یا خودم 
تعادلم رو از دسرررت دادم واقعا هر قدر فیر می کردم هیچ  یزی یادم نمی اومد، 

 !هیچ  یزی
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 !د این کار رو بینهاز اون بعید هم نبود که از عمد بموا

 !جوری باهام رفتار می کرد که انگار پدره رو کشتم

 ...با وحشی بازی، مو کشیدن و هل دادن و

 !ولش می کردم  ند تا کتک هم در گوشم می خوابوند

خواب بیشتر از این بهم اجازه ی فیر کردن نداد،  شم هام کم کم روی هم افتاد و 
 .در عالم خواب فرو رفتم

ی که توی گوه هام پیچیده می شررد آروم  شررم هام رو باز کردم که با رررداهای
 :ردای خوشحاا شمصی رو شنیدم

 !الهی قربونش برم  شم هاه رو باز کرد

ردای مادرم بود، نگاهم رو بهش دوختم که به سمتم اومد، روی رندلی نشست 
 :و دستم رو توی دستش گرفت و همون طور که اشک هاه رو پاک می کرد گفت

شم، دخترم، عزیزکم، همه  یزم  را با ما این کار رو می کنی اخه اله ی من فدات ب
 عزیزم؟

 !جون به لب شدم من امروز که خدایی نیرده بالیی سرت نیومده باشه

 !ولی ببین دلشوره هام الیی نبوده

 بگو عزیزم  طور این اتفاق افتاد خوبی مادر؟

 :لبم رو با زبونم تر کردم و جواب دادم

 .امان  یزیم نیستخوبم م

 .مامان زیر لب خدارو شیری گفت و خم شد و گونه ام رو بوسید

نگاهم رو به دسررتم که توی دسررتش بود دوختم دلم نمی اومد دسررتم رو بیرون 
 .بیشم  ون گرمای دست مامانم همیشه بهم حس خوبی رو منتقل می کرد
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انگار ته دلم خالی انگار در امنیت کامل بودم و وقتی دستم از دستش خارج می شد 
 .می شد، خیلی ام خالی می شد

نگاهم رو به  شررم های گریون مامان دوختم، بدون هیچ حرفی دسررتم رو از زیر 
 .دستش بیرون کشیدم، کمی خودم رو باال کشیدم و نگاهم رو درون اتاق  رخوندم

گه ای نبود،  را فیر می کردم  یان کس دی یا و شرررا خانواده ی خودم و کیم جز 
 نم قراره اینجا باشه؟راستی

 !ارال شایان اینجا  ییار داشت؟

ستم یک رازی  شست که لبمند کمرنگی زد، می دون رورتش ن نگاهم با اخم روی 
 .توی این پسر پنهان شده مطمئن بودم و یک راهی برای فهمیدنش پیدا می کردم

شه ی  سرم جرقه زد لبمندی گو همون طور که بهش خیره بودم با فیری که توی 
 !م نشست، ایوالب

 !درستش همینه، انگار باضربه ای که به سرم خورده مغزم بیشتر داره کار می کنه

 :با ردای بابا نگاهم رو از شایان و به اون دوختم گرفتم

 از خونه فرار کردنت دیگه از کجا در امد آخه دخترم؟

 !بازهم یادم افتاد بازهم اون اتفاق و اون روز کذایی

 :وی هم فشار دادم و گفتمپلک هام رو محیم ر 

 .بقیه برید بیرون می خوام با پدرم تنها رحبت کنم

شدند که  شد و همراه بقیه از اتاق خارج  مامان با تردید نگاهم کرد و از جاه بلند 
 :بابا روی تمت بیمارستان نشست، دستش رو نوازه وار روی سرم کشید و پرسید

  طور این اتفاق افتاد؟_

 ری این کارو کرده؟کدوم بی پدر و ماد

 :اخمی کردم و همین طور که دستش رو کنار می زدم جواب دادم
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 .کسی کاری نیرده، خودم تعادلم رو از دست دادم

 :پوزخندی گوشه ی لب بابا نشست و نفسش رو بیرون فرستاد

 !ولی دکتر این رو نمی گفت

ضربه ا شتری ییی هولت داده و  شته، به احتماا بی شدت دا ضربه ات  ی با گفت 
 !این شدت نمی تونه اتفاقی بوده باشه

 واقعا من بقیه رو احمق فرض کرده بودم؟

 :ولی خودم رو نباختم و با جدیت جواب دادم

 دکتر بهتر می دونه یا من؟

 !خورده پس  طوری اه رو هم من می دونم نه کس دیگه ای ضربه به سر من

 از کی داری دفاع می کنی؟-

شار د ردام باال نره جواب پلک هام رو روی هم ف شتم  سعی دا ادم و درحالی که 
 :دادم

گه حرفی  بار تیرار کنم االنم ا ند  یک حرف رو   فا بس کنین، نمی خوام  با لط با
 .ندارین می خوام تنها باشم

 :بابا نفس عصبی اه رو بیرون داد، نگاه نگرانش رو بهم دوخت و گفت

 .صیحتداری راه اشتباهی رو می ری دخترم؛ از من به تو ن

 :سپس نگاهی به ساعت مچی اه انداخت و ادامه داد

 .االنم ییم استراحت کن تا دوساعت دیگه مرخص می شی

 . یزی نگفتم و نگاهم رو به سرم توی دستم دوختم

بعضرری اوقات که می خوای از نگاه کردن به کسرری یا  یزی فرار کنی به هر یزی 
 !نگاه می کنی اال اون شمص
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 !یز ها مدل همین سرم هم خیره می شیبه بی ارزه ترین  

 .این طوری بهتره این طوری راحت تر می تونی نگاهت رو کنترا کنی

 .بابا هم دید نه می خوام حرفی بزنم و نه نگاهش کنم از اتاق خارج شد

شیدم، از همه  یز خسته بودم، واقعا خیلی خسته بودم کاه می  نفس عمیقی ک
ی زندگی کنم، نگاهم به زندگی مدل بقیه باشه تونستم من هم مدل بقیه مردم عاد

بتونم با خانواده ام بگم بمندم، دلم به این خوه باشررره که یک برادری دارم که 
 محیم پشتم ایستاده، ولی کو؟

ستن ولی من شن ه  را هیچ کدوم از این حس هایی رو  شمص هایی که باید با
 که باید داشته باشم رو ندارم؟

شه هم حق با من ولی همه ی حرف هام هم ست، همی ست نی ست می گم  در نی
 بقیه اما کدوم بقیه؟

 زندگی هرکس ماا خودشه  را خودم رو با بقیه مقایسه می کنم؟

 !شاید ییی بهتر از من زندگی می کنه، شاید هم ییی بدتر

مدال همین راسررتین مادره رو از دسررت داد و االن داره به خاطر اون و یادگاره 
 !ک در اتاق زندگی می کنهتوی یک پارک و ی

ساا زحمت هاه  شه و این همه  از اونجا نمی تونه بیرون بیاد  را که ییی وارد 
 !به باد بره

آره! ما همه ی آدم ها باهم فرق داریم طرز لباس پوشررریدنمون، رفتارمون، حرف 
 زدن و حتی خندیدمون، پس  را انتظار داریم مدل ییی دیگه باشیم؟

 .ون باشیم این طوری خیلی قشنگ تریمکاه یاد بگیریم خودم

حتی خود من هم همین االن فهمیدم فیرم اشرررتباه بوده نباید خودم رو با دیگران 
 !مقایسه می کردم؛ درسته دیر فهمیدم ولی همین که فهمیدم خیلی خوبه
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خورده بود  لبمندی گوشه ی لبم نشست، مدل اینیه واقعا با ضربه ای که به سرم
 !شده بود طرز فیرم هم عوض

 !ای خدا واقعا دارم دیوونه می شم انگار

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

 !ای بابا کیمیا بهت می گم خوبم دیگه-

 !تیر نزدن وسط قلبم که

 :کیمیا با حرص نگاهم کرد و مشتی روی پام زد

 !انقدر حرف نزن بگیر اینو بمور

 کیمیا سوپ واسه مریض هاست من مریضم؟-

و خدادادی مریضی، اینو می گیری می خوری رداتم تو از رد تا مریضم بدتری ت-
 !در نمی آد

اوف بلندی کشیدم و برای راحتی از شر غر و لند های کیمیا سینی رو روی پام قرار 
دادم و قاشق رو توی ظرف سوپ گذاشتم و با نگاه  پی به کیمیا که با لبمند پیروز 

عد از قورت دادنش مندانه ای نگاهم می کرد قاشرررق رو توی دهانم گذاشرررتم و ب
 :گفتم

حیف! حیف که نمی خوام دلتو بشرریونم وگرنه می دونسررتم باید باهات  طوری 
 !رفتار کنم

 :ابرویی باال انداخت

 .می دونم عشقم می شناسمت

 : پ  پ نگاهش کردم و تشر زدم

 !کیمیا

 :کش دار جواب داد
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 جان؟

کردم و داد با حرص و اعصرربانیت بالشررتی از پشررت سرررم گرفتم، به طرفش پرت  
 :زدم

بی شرررعور تو که می دونی از این حرفای خاله زنیی و  نده بدم میاد  را تیرار 
 می کنی؟

 :خنده هاه گفت کیمیا با ردای بلندی زیر خنده زد و ال به الی

شدی هر روز  سرت خورد  قدر بامزه  ضربه ای که به  وای دنا اگه بدونی بعد اون 
 .سرت رو می کوبی به دیوار

 !ا االن بود که دیوونه می شدموای خد

 :فقط می خواست اذیتم کنه، نفس عصبیم رو بیرون فرستادم و گفتم

 کیمیا تا سر تورو نیوبیدم به دیوار که از من با نمک تر بشی بس کن، خب؟

کیمیا در حالی که سعی در کنترا کردن خنده اه داشت زیپ فرضی روی دهنش 
نه اتاقم ایستاد، همون طور که موهاه رو کشید؛ از روی تمت بلند شد و جلوی آی

 :باز می کرد گفت

 .من دیگه برم دنا حواست به خودت باشه، دلم پیش تو نمونه_

 :سری تیون دادم و در حالی که از روی تمت بلند می شدم گفتم

 نمی مونی؟

 .نه دیگه دیر شده تا االنم زیاد موندم-

 :سری تیون دادم و جواب دادم

 .حتی من بدرقت کنمباشه هر طور را_

 :کرد   پ نگاهم  پ

 .نمی خواد تو بگیر بمواب هروقت سرت خوب شد فیر بدرقه باه
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 :برگشت و گفت که خیلی یهویی به طرفم   یزی بگم خواستم

 !وایی راستی دنا اون پسرم  قدر وحشی بود

 :هام رو درهم کشیدم و پرسیدم اخم

 کی؟ راستین رو می گی؟

 :اخت و جواب دادشونه ای باال اند

 !حاال اسمش هر ی که هست، خیلی هار بود بی شعور

 !اون به این روز انداخت که  تورو هم

 :کالفه نگاهی بهش کردم و همین طور که دستم رو به سرم گرفته بودم گفتم

 !نمیاد برات که توضیح دادم دقیق یادم

شی و دقل باز، فیر کرده  ه خ- شیطونم باالخره که می آد، مرتییه وح ست  ری ه
 .می گه

 :میدی کرد، نفس عصبیش رو بیرون فرستاد و زیر لب زمزمه کرد

 .استغفرهلل هی می خوام دهنمو باز نینم

شه ی لبم شست و بهش نگاه کردم که دوباره  لبمندی از غرغر های زیر لبیش گو ن
سمت در  شتن کیفش به  سره انداخت و با بردا سری بلند آبی رنگش رو روی  رو

 .رفت

سه ای زد و روی هوا برام شت هاه بو سر انگ شت، به  سمتم برگ  قبل رفتن به 
 :فرستاد و درحالی که  شمیی هم بهم می زد گفت

 .بینمت عشقم می

از شدت حرص دست هام رو مشت کردم ولی قبل اینیه  یزی بگم کیمیا با خنده 
 .در رو بست و رفت



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

138 

 

شتم رو پایین او ستادم و م صبیم رو بیرون فر ردم، توی این مدت به اندازه نفس ع
رلیم فیر کنم. ییی  کافی حرص خورده بودم االن وقت این بود که به هدف های ا
اه بوکس بود که بعد از بهتر شرردن سرررم می رفتم سررراغش و اون ییی سررردر 

 .آوردن از کارم راستین و شایان

 ولی اوا شررایان،  ون کنترا کردن شررایان راحت تر بود می خواسررتم یک دسررتی
 .بزنم و دو دستی بگیرم

گوشرره ی لبم کمی باال رفت و موبایلم رو از روی پا تمتی برداشررتم، مطمئن بودم 
 !یک ریگی به کفشش هست برای همین به امتحانش می ارزید

کردم و بعد از زدن دکمه   شررایان رو لمس نگاهم رو به موبایل دوختم و روی اسررم
 .تماس موبایل رو در گوشم گذاشتم

 :خوردن  ند بوق رداه توی موبایل پیچید بعد از 

 بله؟

 :نفس عمیقی کشیدم و باردای آرومی گفتم

 .همه  یز رو فهمیدم

 :رداه متعجب شد

  ی رو فهمیدی؟

 .شناسی و قصدت  یه کجا می  این که کی هستی، من رو از 

 :مات زمزمه کرد

  ی؟

متعجب و مبهوت حتما یک  یزی بود وگرنه انقدر  هام رو درهم کشیدم پس اخم
 !نمی شد

 :ردای نفس عصبیش توی موبایل پیچید و بعد ادامه داد



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

139 

 

  ی رو فهمیدی دنا؟  ی داری می گی؟

 ...نینه

 :کمی میث کرد و دوباره ادامه داد

 ربرکن ببینم اون بهت گفت؟_

 همون پسرم راستین؟

 !لعنتی! لعنتی

 !اخم هام متعجب از هم باز شد

 ن می گفت؟ ی رو باید به مراستین 

 حتی راستینی که تازه وارد زندگیم شده ازه خبر داشت؟ یعنی اون راز  ی بود که

 !حدسم درست بود پس

 :با ردای مبهوت و آرومی گفتم

 راستین  ی رو باید به من می گفت؟

تا  ند لحظه جز رررردای نفس هاه هیچی به گوه نمی رسرررید که با رررردای 
 :بلندتری داد زدم

 ؟حرف می زنی یا نه

 مگه نگفتی همه  یز رو فهمیدی؟-

 پس اگه راستین نگفته از کجا فهمیدی؟

 :دستم رو پشت گردنم کشیدم و با ردای آرومی زمزمه کردم

 .نفهمیدم ولی االن می فهمم
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و بدون این که بذارم حرفی بزنه تماس رو قطع کردم و با عصررربانیت کاپشرررن 
م، کاله خز دار کاپشن رو هم خردلی رنگم رو  نگ زدم؛ شالی هم روی سرم انداخت

 .روی سرم انداختم؛ با سرعت از اتاق خارج شدم و با دو از پله ها پایین رفتم

از خونه خارج شدم و شروع کردم به دوئیدن تا خیابون ارلی که بین راه سرم تیر 
شدیدی کشید و این باعث شد بین راه وایسم، پلک هام رو از شدت درد روی هم 

 !و به دیواری گرفتم تا روی زمین نیوفتمگذاشتم و دستم ر 

 :با حرص زیر لب زمزمه کردم

 !لعنتی تا االن که خوب بودی

 !هر لحظه درده بیشتر می شد و طاقت من کمتر

سرم گرفتم، به رو به روم ستم رو محیم به   یز  نگاه کردم، انگار دور همه هردو د
 .یک هاله ی مشیی رنگ بود

 .وی پاهام بند نبودمگیج می رفت و دیگه ر   سرم

کم پاهام سست شد و قبل از اینیه روی زمین بیوفتم سعی کردم با تییه دادن   کم
کم شررده بود   جلوگیری کنم ولی انقدر قدرت دسررت هام خودم به دیوار از افتادنم

 !که حتی نمی تونستم دستم رو به دیوار بگیرم

ردا می ک سمم رو  سرم که ا شت  ردای کسی از پ شنیدن  سوی امیدی با  رد کور 
 .توی دلم روشن شد که حداقل ییی هست که از این وضعیت خارجم کنه

شت دور کمرم ستی از پ شد ولی قبل از اینیه بیوفتم د شتر  ستی پاهام بی حلقه  س
شرررد و محیم نگهم داشرررت و من رو به طرف خوده برگردوند که با تمام توانم 

تم، نگاهم از روی یقه اه باال تر دسررت هام رو باال آوردم و به یقه ی لباسررش گرف
 .رفت و روی رورتش نشست

ولی تار می دیدمش،  ند بار پلک زدم تا دیدم بهتر بشررره ولی تغ ری نمی کرد، 
 :می شد گفتم بنابراین باردایی که به زور از گلوم خارج
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 تو....تو...کی هستی؟

 ! را نمی تونم ببینمت؟

شتر پلک می زدم دید ستم از حاا برم، انگار هر قدر که بی شد نمی خوا م کمتر می 
 !نباید از حاا می رفتم

یقه اه رو تا اونجایی که می تونسررتم توی دسررت هام فشررردم و عصرربانیت داد 
 :زدم

 !هرکی هستی یک کاری بین لعنتی میگم نمی بینمت

نمی خوام از هوه برم، رررردای نفس کالفه ای که بیرون داد به گوه رسرررید و 
 :ر کمرم محیم تر کرد و با ردای آرومی گفتحلقه ی دستش رو دو

بده ببرمت توی  به من تییه  مام وزنت رو روی من بریز و  نا گوه کن، ت نا...د د
 .ماشین

 !با شنیدن رداه انگار تازه سلوا های مغزم تازه به کار افتاد و فهمیدم کیه

زندگی شایان بود، باز هم اون بود این آدم های جدید کی بودن و  را هر روز توی 
 من سروکله شون پیدا می شد؟

ستم ممالفت کنم و کاری رو که گفت انجام دادم و درهمون حالت من رو به  نتون
 .یک سمتی کشوند

 !این تار بودن  شم هام داشتن دیوونم می کردن

 .تصمیم گرفتم  شم هام رو ببندم حداقل این طوری اذیت نمی شدم

 :د پرسیدمبا ردایی که با زور از ته گلوم در می ام

 داری من رو کجا می بری؟

 .توی ماشین باید بریم پیش دکتر-



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

142 

 

و سپس ردای باز شدن در ماشین رو شنیدم، با کمک شایان داخل ماشین نشستم 
 .و دراز کشیدم و پاهام رو آویزون کردم

اون هم در ماشرین رو بسرت و طولی نیشرید که جای راننده نشرسرت و ماشرین 
 .شروع به حرکت کرد

 :که در فضای ماشین حیم فرما بود با سوالش شیستسیوتی  

 با این حالت داشتی کجا می رفتی؟

 :اخم هام رو درهم کردم و حق به جانب جواب دادم

 !به تو  ه

 : یزی نگفت که ادامه دادم

 تو دیگه از کدوم جهنمی پیدات شد آخه؟

  ی از زندگی من می دونی که راستین هم می دونه؟

  ی توی سرته شایان؟

 :با ردای عصبی غرید

سواا پرسیدن و لجبازی نیست، بدون این که دست به  شم  دنا...دنا االن وقت 
 .هات بزنی آروم آروم  شم هات رو باز کن

کشررریدم و  شرررم هام رو آروم باز کردم، به اطراف نگاه کردم وقتی   نفس عمیقی
 :فهمیدم از تاری دیدم کم شده نفس راحتی کشیدم و زیر لب گفتم

 .یا شیرتخدا

 :همون لحظه هم شایان پرسید

  ی شد؟ اگه هنوز تغ ری نیردی بریم دکتر؟

 :با جدیت جواب دادم
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 .نیازی نیست خوبم منو ببر پیش راستین

 .واسه من راستین ماستین نین، از این خبرا نیست_

 :با عصبانیت از حالت دراز کشیده خارج شدم و نشستم و داد زدم

 .توضیح می دیخیلی خب نبر، ولی خودت 

خودت مو به مو همه  ی رو برام تعریف می کنی شررایان، بدون این که  یزی رو 
مه این  که معلو نه من می رم و خودم می فهمم و این طور  ندازی وگر از قلم ب

 طوریش واسه تو خوب نمی شه، این طور نیست؟

 :دستی به رورتش کشید، از آینه نگاه کوتاهی بهم کرد و آروم گفت

 .قتش نیست دنا...االن نمی شه نمی تونم، هنوز موقعش نرسیدهاالن و

 !موقعش رو من معلوم می کنم نه تو. همین االن بهم میگی-

 :با حرص مشتی محیمی به فرمون کوبید و داد زد

 !گفتم االن نه

نگاه عصرربانی ام رو بهش دوختم و در یک تصررمیم آنی در ماشررین رو باز کردم و 
 :گفتم

 !باال نبررداتو واسه من -

 .نگه دار وگرنه می پرم پایین

 :متعجب نگاهم کرد

 داری  ییار می کنی دختر؟

 !دیوونه شدی؟! ببند اون درو

 :با ردای بلندتری داد زدم

 !آره دیوونه شدم گفتم نگه دار
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جوری ترمز گرفت که رررردای خط انداختنش روی زمین هم به گوه می رسرررید 
 !ی ترمز خالی کرده بودانگار که تمام حرص و عصبانیتش رو رو

پوزخندی زدم و از ماشین پیاده شدم، محیم در رو به هم کوبیدم، به سمت پنجره 
 :ی طرفش که پایین بود رفتم و انگشت اشاره ام رو به طرفش گرفتم و گفتم

 !ارال، ارال دنبالم نیا دیگه اطرافم پیدات نشه

 :سره رو کمی از پنجره بیرون آورد و پوزخندی زد

سایه دنبالتم بین من و تو کور خ سر دنیا هم دنبالت می آم، مدل  وندی دنا، تا اون 
 .آخرین دیداری وجود نداره

 !اخم هام در هم رفت، به هیچ وجه نمی تونستم رفتاره رو درک کنم

 !خیلی موزیانه رفتار می کرد، طوری که انگار رد ساله من رو می شناسه

 :توی دستم گرفتمبا جدیت به سمتش خم شدم و یقه اه رو 

 !ببین منو پسر جون، تو هنوز دنا رو خوب نمی شناسی

این دفعه واینمیسرررم بر و بر نگاهت کنم، جوری می زنمت تا تعقیب کردن من و 
 !دم خونم مدل سگ کشیک کشیدن یادت بره

 :مچ دستم رو گرفت و با اخم بهم تشر زد

 !دنا درست حرف بزن

 :ابرویی باال انداختم

 !برخورد؟ الهی ی شد؟ بهت 

 اگه درست حرف نزنم  ی می شه؟

 می خوای  ه غلطی بینی؟

 :لبمند عمیقی روی لب هاه نشست و با لحن موزیانه ای گفت
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 !در ارل تو هنوز نمی دونی شایان کیه

ست به کاری  سی که دارم بذارم و به خاطر هدفم د داری کاری می کنی پاروی ح
 .بزنم که دلم نمی خواد

 .ارو بینم منو به آدمی که نمی خوام تبدیل نین، پا روی دمم نذاردنا نذار اون ک

 :با ردای بلندی زیر خنده زدم و یقه اه رو وا کردم

 .برو پسرجون برو

 داری کی رو تهدید می کن؟ منو؟

من بیدی نیسررتم که با این بادا بلرزم؛ این حرف های رررد من یک غازت رو بذار 
 از تو بترسه ایشاهلل مدل خودت بشه اوکی؟واسه کسایی که عین خودتن؛ کسی که 

شدم،  سپس  شمیی زدم و باهمون پوزخند روی لبم از کنار نگاه بهت زده رد  و 
 .زیاد طوا نیشید که تاکسی گرفتم و آدرس پارک رو دادم

 .این دفعه دیگه بی خیاا نمی شدم و بر نمی گشتم

این بود که ازه به  اگه بهم همه  یز رو نمی گفت اولین قدمی که بر می داشررتم
یه مطمئن نبودم ولی این  با این یت می کردم،  یا یه هولم داده بود شررر خاطر این
حدس رو می زدم و بعده هم به خاطر این که داخل پارک اون بال رو سرررر مردم 

 .می آره شیایت می کردم و لوه می دادم

 .این طوری مجبور می شد هر ی که می دونه بگه. هر ی

الیی هم سرم بیاره،  ون  ندنفر هستن که می دونن و بازهم نمی تونست هیچ ب
 !واسه ی خوده ریسک می شه

 :پوزخندی گوشه ی لبم نشست و زیر لب گفتم

 !این دفعه دیگه از هر طرف دستت بستت راستین خان



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

146 

 

به ییم پایین تر از پارک که رسیدیم گفتم وایسه و با دادن کرایه اه پیاده شدم، با 
 :اخل پارک رسوندم و داد زدمدو خودم رو به د

راسرررتین بیا بیرون، هر ی که می دونی رو می گی وگرنه به خدا قسرررم که ازت 
 .شیایت می کنم! بیا بیرون

 : یزی نگذشت که  هره ی عصبانیش رو به روم ظاهر شد و با جدیت گفت

 باز  ه مرگته؟

  ته که عین این الت های کو ه خیابون رداتو انداختی روی سرت؟

 بهت نگفتم اینورا پیدات نشه؟ مگه

 :سپس به باند دور سرم اشاره زد و گفت

 اون درس نشده برات؟

 :با عصبانیت به طرفش خیز بردم و یقه ی لباسش رو توی مشتم گرفتم و داد زدم

 همه  یز رو بهم می گی راستین

 !هر یزی که اون شایان بی شرف بهت گفته بهم می گی

یگم هولم دادی و ازت شیایت می کنم بعدشم قضیه و اگرنه ازت شیایت می کنم م
 .اینجارو لو می دم

 !به خدا قسم که این کارو می کنم

سبید و در  صبانیت گلوم رو   شم هاه به قرمزی زد و با ع سری از ثانیه   در ک
 :همون حالت به درخت  سبوند

 !باز که داری زر اضافه می زنی

 !منو تهدید نین دختر برات بد تموم می شه

 :در همون حالت بدون اینیه تالشی برای برداشتن دستش بینم جواب دادم
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 !هیچ غلطی نمی تونی بینی راستین

 !هیچ غلطی

 :فشار دستش روی گلوم بیشتر شد و باردای خشنی گفت

  را نتونم؟

 مگه یک بار هولت ندادم و نموردی به درخت؟

 مگه نمی گی  ندین آدمو که اومدن اینجا رو کشتم؟

 بازم نتونم هان؟پس  را 

در سیوت بهش نگاه کردم که عصبانیتش بیشتر شد و در حالی که گلوم فشار می 
 :داد داد زد

 .د جواب بده

 .دستش که روی گلوم بود رفته رفته داشت اذیتم می کرد

 :ولی مقاومت کردم و با ردایی که به زور از ته گلوم خارج می شد جواب دادم

اینجام؛  ند نفر  اینجا  ند نفر می دونن که من نمی تونی  ون االن که اومدم-
می دونن که روح اینجا تویی و اون بالرو تو سررررم آوردی برای همین هیچ غلطی 

 !نمی تونی بینی

با این کارم داشتم عصبانیتش رو بیشتر تحریک می کردم و این معنیش کندن گور 
 !خودم بود

ست هاه خارج م صار د ی کردم تا اونجایی که می باید یک طوری گردنم رو از ح
 !دونستم تو عصبانیت هرکاری ازه سر می زد

با فشار بیشتر دستش روی گلوم دستم رو روی دستش گذاشتم تا بتونم بره دارم 
 !اما نتونستم

 :ردای خشنش توی گوشم پیچید
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 !دنا داری گور خودت رو می کنی

 !با عصاب من بازی نین

 !زی برام نمونده که بموام از دست بدممن همه  یزم رو از دست دادم دیگه  ی

 !منو تحریک نین که بزنم تییه تییه ات کنم، منو قاتل نین لعنتی

 !دیگه ردایی از گلوم خارج نمی شد که بموام جواب بدم

 !و حتی راه تنفسمم هم داشت بسته می شد

وقتی دید برای نفس کشیدن تقال می کنم فشار دستش از روی گلوم کمتر شد و با 
 .نگاه کرد م بهمخش

 :نفس عمیقی کشیدم و با ردای خش داری گفتم

 !پس بیش، اگه می تونی منو بیش

یا بیش یا همه  یز رو بهم بگو که اگه نگی من به پلیس می گم، یا تو بگو یا من 
 !می گم

 :با دو تا دست هاه شونه هام رو گرفت و غرید

 !دنا خفه خون می گیری می شینی سرجات

 !نمی کنی دنا وگرنه روزگارت رو سیاه می کنمدهنت رو باز 

 !بدبمتت می کنم

پس تو دهن باز کن راسرررتین، من از این بدبمت تر نمی شرررم، نمی تونی از این -
 !بدبمت ترم کنی

نگاه پرخشررمش رو بهم دوخت و شررونه هام رو محیم توی دسررت هاه فشرررد 
 !جوری که انگار داشتن توی دست هاه خورد می شدن

باال آوردم و به آرومی روی بازوهاه گذاشررتم ولی راسررتین بدون  دسررت هام رو
 :اینیه نگاه خشمگینش رو از روم برداره فقط شونه هام رو فشار می داد که گفتم
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شه، پس بذار بدون  صیبت نمی  سوندن به من هیچ  یزی ن سیب ر ستین با آ را
 .خشونت این کار رو تمومش کنیم

شونه  شت و دست هاه رو با خشونت از روی  هام گرفت، یک قدم به عقب بردا
 :دقیقا رو به روم ایستاد

  ی رو تموم کنیم؟

  ی از جون من می خوای؟

 :پوزخندی زدم و با انگشت شستم به خودم اشاره زدم

 من؟ من  ی می خوام؟

 من  یزی از تو نمی خوام راستین؟ جز این که هر یزی که می دونی بهم بگی

 با من کنار بذاری و باهام راه بیای؟ ی می شه این دشمنی پو ت رو 

 :دستش رو الی موهاه فرو کرد و بدون نگاه کردن بهم گفت

 .من هیچ دشمنی با تو ندارم

 :خنده ی تمسمر آمیزی کردم

 نداری؟ پس واسه  ی می خوای سر به تنم نباشه؟

 !نمی دونم  را بهم  یزی نمی گی و مقاومت می کنی

گی اون لوت می ده نگران نباه، کنترا شرررایان ولی اگه بهت گفته اگه تو بهم ب
 .دست منه لطفا بهم بگو لطفا هر ی که شایان بهت گفته بگو

 :سره رو باال آورد، با تردید نگاهم کرد و با ردای جدی ولی آرومی گفت

  را اومدی سراغ من؟

  را از خوده نمی پرسی؟
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ستی بگیرم که از - ستی بزنم و دو د ستم یک د دهنش پرید و  بهش زنگ زدم خوا
 !گفت حتما راستین بهت گفته

شید که باز  سرم تیر ک شد و  شم هام تار  شت که داخل راه   ستم بیام پی و خوا
 ...شایان نمی دونم از کجا پیداه شد و

 :بین حرفم پرید و با پوزخند گفت

 !اون تعقیبت می کنه

 .بیرونمدل سایه همه جا دنبالته االنم مطمئن باه دم در اینجا منتظرم بری 

 :گنگ نگاهش کردم و پرسیدم

 یعنی  ی؟

 :تک سرفه ای کرد و با جدیت گفت

 .راه بیفت بهت نشون بدم

 .و خوده راه افتاد، متعجب نگاهش کردم و با تردید دنبالش راه افتادم

 از ال به الی درخت ها گذشتیم و به در قهوه ای رنگی رسیدیم که کامال باز بود،

 .تین که کنارم ایستاده بود کشیده شدنا خودآگاه نگاهم به راس

شده بود و اخم هاه درهم  ند ثانیه ای همونطور به همون  شت  ست هاه م د
 !در خیره بود که یهو با عصبانیت لگدی به در زد و داد بلندی کشید

شده بود، زیر  صبانیت به نفس نفس افتاده و قرمز  با تعجب بهش نگاه کردم، از ع
 :لب زمزمه کرد

 !ین منو دوباره کشوندی به اینجا دیگه نمی تونمنین دنا ن

 هیچ  یزی از حرف هاه نمی فهمیدم و فقط گنگ نگاهش می کردم،

  را از نگاه من انقدر مظلوم و آروم به نظر می رسید؟
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 !انگار پشت این ظاهر خشن یک درون آروم و بی آزار داشت

ره برای همین نمی دونم  را حس کردم نیرراز برره یررک نفر برای آروم کردن دا
نتونستم طاقت بیارم و به طرفش رفتم و بغلش کردم، دست هام رو دوره حلقه 

 :کردم و با ردای آرومی زمزمه کردم

 نمی دونم این حس عجیبم بهت  یه راستین که دلم نمیاد سمتی تو ببینم؟

  را انقدر از نگاهم مظلومی؟

 .ی رسیدفقط ردای نفس هاه که کم کم داشت آروم می شد به گوه م

شت و با  شت کمرم گذا کم کم دست هاه که آزادانه آویزون بود رو باال آورد و پ
 .خشونت من رو به خوده فشار داد

 :لبمند کمرنگی روی لب هام شیل گرفت و زمزمه کردم

 .منم مدل تو تباه شدم و سوختم راستین، خوب درکت می کنم و می فهممت

 ...تونم باهام راه بیای خیلی راحت می اگه ییم

نذاشررت ادامه بدم و فشررار دسررتش رو روی کمرم بیشررتر کرد جوری که انگار می 
 !خواست من رو با خوده حل کنه

 :با ردایی خش دار زمزمه کرد

 !ساکت شو دنا  یزی نگو

 !بذار همینطور آروم بمونم این آروم بودن من بی سابقه اس

 .نفس عمیقی کشیدم و به حرفش گوه دادم و ساکت شدم

لی دلم می خواست بتونم درد های نهفته توی دلش رو بفهمم تا شاید تسیینی خی
 !براه بشم دلم خیلی کمک کردن به این ادم مظلوم رو می خواست خیلی

 ولی من  را االن بغلش کرده بودم؟

 مگه  ه رنمی باهام داشت؟
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 !از یک طرفم می خواستم از آغوشش خارج شم ولی دلم وا نمی داد

 دوراهی بود؟این دیگه  ه 

جدا  به آرومی از هم  باالخره  لت بودیم و  را ولی  حا نمی دونم  قدر تو همون 
شون  شار شون کردم، به هم دیگه ف شتم بردم و در هم قفل ست هام رو پ شدیم د

 .می دادم تا حرص این کار نسنجیده ام رو سر اون خالی کنم

همون تو هم گره نگاهم رو از کفش هاه برداشتم و به رورتش خیره شدم که نگا
 !خورد

که  گاهم می کرد  حالتی فقط ن بدون هیچ  هیچ  یزی توی ررررورتش نبود و 
 :نتونستم طاقت بیارم و دست هام رو توی هوا تیون دادم و گفتم

 به  ی زا زدی؟  یه؟

 :پوزخندی زد، به سمت ممالفم برگشت و گفت

 .راه بیفت بریم تو

 .کشیدم و پشت سره راه افتادمو خوده بدون میث راه افتاد که نفس عمیقی  

 نگاه کردم،وقتی از در رد شدم در رو پشت سرم بستم و متعجب به اطرافم 

 !اینجا برعیس اون طرف بود

سایل بازی برای بچه ها همون طور خیره  شده بود و و شته  گل های جورواجور کا
 :به اونجا ایستاده بودم که ردای جدی و بلند راستین من رو از جا پروند

 دنا مگه با تو نیستم؟

 !د بیا دیگه

یداه کردم، نفس عمیقی  سرررریع سرررر  رخوندم که  ند قدم جلوتر از خودم پ
کشرریدم و به سررمتش رفتم زیر لب  یز نا مفهومی گفت و بعد دوباره به راهش 

 .ادامه داد
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بعد از  ند ثانیه وارد یک اتاقیی پر از تجهیزات کامپیوتری بود رفتیم، کمی که نگاه 
 !م فهمیدم ماا دوربین های مدار بستسکرد

به سررمت ییی از کامپیوتر ها رفت، پشررتش نشررسررت و همونطور که به رررفحه 
 :کامپیوتر نگاه می کرد گفت

 مگه نمی خوای همه  ی رو بفهمی؟

 !پس بیا با  شم های خودت ببین

با تردید به سمتش رفتم و پشت رندلی ایستادم که یک فیلمی رو برام گذاشت و 
 :گفت

این ماا اون موقع اسررت که سرررت به درخت خورد این ماشررینی هم که می بینی 
 ...ماا شایانه بقیه رو خودت ببین

اخم هام رو درهم کشیدم و کف دستم رو روی میز گذاشتم و برای بهتر دیدن کمی 
 .خم شدم

 یزهایی که می دیدم رو باور نمی کردم شرررایان دقیقا دو دقیقه بعد از اینیه من 
شرردم ماشررین رو اونجا پارک کرد و وقتی که دید مدت طوالنی خبری از من  وارد

 !نشد وارد شد

 !پس واقعا تعقیبم می کرده

 :همونطور که خیره ی مانیتور بودم گفتم

 !داخل  ی؟ وقتی که خوردم به درخت اونم بیار  یزی یادم نمیاد

 هیچی یادت نمیاد؟-

 :نفس عمیقی کشیدم

 !ردنم رو نه را ولی  طور به درخت خو

 . یزی نگفت و بعد از  ند دقیقه ور رفتن با کامپیوتر یک فیلم دیگه رو باز کرد
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بی حرف نگاه می کردم که باالخره به قسررمتی که می خواسررتم رسررید و دیدم که 
راسررتین فقط ولم کرد و این من بودم که باشرردت به درخت برخورد کردم و اون 

 !تمصیر  ندانی نداشت

 !ری وانمود می کرد که انگار مقصره؟ را همش جو پس

نگاه متعجبم رو بهش دوختم که بعد از  ند ثانیه سرررنگینی نگاهم رو حس کرد و 
سررره رو باال آورد و یک تای ابروه رو به معنای  یه باال انداخت که با ررردایی 

 :که تعجب دره واضح بود گفتم

 هلم دادی؟تو منو هل ندادی! پس  را جوری وانمود می کردی انگار تو 

 :نچی کرد و با پوزخند گفت

 من؟ من کی گفتم من هلت دادم؟

 !تو خودت اینطور برداشت کردی

 اگه یادت باشه ییم قبل هم گفتم مگه نمی گی من هلت دادم؟

 !من هلت ندادم ولی این که خودت خوردی هم برات درس حساب می شه

ی که توی ذهنم بود خیلی داشتم خودم رو کنترا می کردم تا ریز و درشت هر یز
 !رو به دهنم نیارم تا ییم با خاک ییسانش کنم

 .البته اگه راستین بود که حرف از دهنم در نیومده جوابم رو می داد

 :نفس عصبیم رو بیرون دادم و پرسیدم

 دیگه  ی می دونی؟

 :دوباره شروع به ور رفتن با کامپیوتر کرد و درهمون حالت با جدیت گفت

 می خواست بدونی به تو می گفت اینطور نیست؟به من گفت، اگه 

در ضررمن بهترم بعضرری هاه رو از زبون خوده و بعدا بشررنوی االن من بهت بگم 
 ...شوکه می شی میوفتی رو دست من
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 :با عصبانیت کف دستم رو به میز کوبیدم و با اخم گفتم

 !راستین بس کن

 !هی هیچی نمی گم تو گازشو نگیر نرو جلو

 !ند شد که رندلی تقریبا به عقب پرتاب شدجوری از جاه بل

 :با جدیت روبه روم ایستاد گفت

 خوای  ییار کنی؟مدال اگه بس نینم می

 :اخم هام رو درهم کردم

 .به موقعش می بینی

ست  شر در ستم که بموام باهات بحث کنم پس  شرایطی نی رال توی  ولی االن ا
 .نین

 !زیاد حرف می زنی-

سرررتادم،  یزی نگفتم که نگاه  پی بهم کرد و دوباره نفس کالفه ام رو بیرون فر 
روی رررندلیش نشررسررت ولی این دفعه رو به من نشررسررت و نگاهش رو به من 

 :دوخت

 پس می خوای همه  یز رو بدونی، هوم؟

 :سرم رو تیون دادم که لب هاه رو با زبون تر کرد و ادامه داد

 اگه نگم؟

 :لبمند کمرنگی زدم و جسورانه جواب دادم

 !یمی گ

 :غلیظی کرد اخم

 .می دونی که از این که از یک  یز این طور مطمئنانه رحبت می کنی متنفرم
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 :پوزخندی زدم و با انگشت به تمت سینه اه زدم و گفتم

 !عالیقت و  یز هایی که ازه متنفری برای من ارال مهم نیست

 .برای همین ترجیح میدم رعایتشون نینم

 :ی دستش گرفت و زیر لب غریداخم غلیظی کرد و بازوم رو تو

 .باز هم داری پا روی دمم می ذاری، حواست رو جمع کن

نفس عمیقی کشرریدم، امشررب دیگه کشررش یک جنگ و جدا دیگه رو نداشررتم 
 .ممصورا که سرم هم درد گرفته بود پس  ه بهتر که سربه سره نمی ذاشتم

ه توی دسررتش بود بنا بر این اخم هام رو درهم کشرریدم و درحالی که به بازوم ک
 :نگاه می کردم گفتم

 !خیلی خب وا کن

 اگه نینم؟-

 :پلک هام روی هم فشردم و گفتم

راستین بس کن سرم به اندازه کافی درد می کنه که با تو ییی کاری نداشته باشم، 
 !دنباا شر نیستم

 :پوزخندی زد و در حالی که بازوم رو وا می کرد گفت

 !نجا نبودیتو اگه دنباا شر نبودی االن ای

 !خودم واست شر حساب می شم دختر، یک شر بزرگ من

 :ابروهام رو باال انداختم و تمس جواب دادم

نیسررتی تو واسرره من شررر به حسرراب نمی آی، فقط رفتارت ییم شرررم ولی خودت 
 .بهتری

سینه اه تییه  ست هاه رو به  پوزخندی زد، به دیوار تییه زد و همون طور که د
 :می زد گفت
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 ی گی خودم خوشتیپم؟یعنی م

شه، پس نمی تونی بگی  ضمن رفتار هم هم جز ویژگی های خودم حساب می  در 
 !رفتارت بده خودت خوبی

 :از سوتی که داده بودم لبم رو با دندون گاز گرفتم ولی کم نیاوردم و گفتم

 .منظورم به ظاهرت بود

 پس همون حرف خودم، خوشتیپم؟-

 .هام رو کف دستم فشار دادم با حرص زیر لب پوفی کردم و ناخون

  را وقتی می اومدم درستش کنم بدتر می شد آخه؟

 !االن دقیقا هیچ جوابی نداشتم بدم

 :با ردای راستین سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم

گه  ندی دی جا مو یادی این بدی، حرفتو زدی، االنم ز نمی خواد فیرکنی  ه جوابی 
 .بری برات بهتره

 !ما داشت بیرونم می کردپسره ی...ای خدا، رس

بیشررتر از این موندنم به این معنی بود که غرورم رو زیر پا گذاشررتم و من همچین 
 یزی نمی خواسررتم، بنابراین پشررت  شررمی نازک کردم و با گفتن برمی گردم 

 :خواستم از در خارج شم که با سوالش متوقف شدم

 کجا زندگی می کنی؟

 :شتم و متعجب جواب دادماخمی از سر تعجب کردم، به سمتش برگ

  ی؟

 :تییه اه رو از دیوار برداشت، به سمتم امد، رو به روم ایستاد و با جدیت گفت

 کجا زندگی می کنی؟ آدرس خونه ات انقدر سمته؟
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این همه تو می آی جایی که من سرریونت می کنم شرراید یک بارم من خواسررتم 
 بیام! یه مهمون ناخونده نمی خوای؟

گاهش می کردم که گوشررره ی لبش کمی باال رفت، فیر کنم همون طور متعجب ن
 لبمند به حساب بیاد نه؟

 ولی یعنی  ی بیاد خونه ی ما؟

 :نتونستم طاقت بیارم و متعجب پرسیدم

 تو می خوای بیای خونه ی ما؟

 :خنده ی تمسمر آمیزی کرد

 !تو دیوونه ای دختر

 بعضی اوقات بهت شک می کنم، می خوام بیام اونجا  ییار؟

ستم همه ی  یز هایی که می دونم رو  شاید یک روزی خوا سه این می گم که  وا
 .بهت بگم بیام اونجا

برق زدن  شم هام رو به وضوح حس کردم، االن که نرم شده بود بهترین فررت 
 !بود بتونم برای حرف زدن راضیش کنم

 :برای همین موبایلم رو درآوردم و گفتم

 .شمارت رو بگو برات بفرستم

همون پوزخند گوشه ی لبش شماره اه رو گفت که یاد موبایلم که توی دستش با 
 :بود افتادم و پرسیدم

 اون موبایلم که دست تو بود  ی کاره کردی؟

 نمی دونم، باز من به تو رو دادم؟-

بدون گفتن  یزی از  گاه  پی بهش کردم و  عد از اون از در دوم هم  ن تاق و ب ا
 .بیرون امدم و دم در ایستادم
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نفس عمیقی کشیدم و هوا رو وارد ریه هام کردم، نگاهی به اطراف انداختم، خب 
 حاال باید از کدوم طرف می رفتم؟

 !اینجا  شم می  رخوندی فقط درخت بود

ستین منو از  شدم برم بگم را سلما االن پا نمی  ستادم م سم رو کالفه بیرون فر نف
 کدوم طرف آوردی که االن نمی دونم  طوری برگردم؟

 !اوف راستین اوف

 !اینجا یک پا جنگله واسه خوده

 .خب با اینجا ایستادنم که راه پیدا نمی شد پس باید از یک طرف برم دیگه

 .واقعا هم وحشت ناک بود ولی خب من از این  یزها نمی ترسیدم

ست حرکت کردم، ولی انگار هر ی می  شونه ای باال انداختم و از طرف را بنابراین 
 !اه رو گم می کردمرفتم بیشتر ر 

 ! قدر اینجا بزرگ بود

همون طور دور خودم می  رخیدم که شررراید یک راهی پیدا کنم که حس کردم 
دستم به یک شی پار ه ای خورد با تردید برگشتم نگاهی کردم که با دیدن پار ه 
ی پاره ی سفیدی و  هره ی وحشتناکی که جلوی  شمم بود جیغ بلندی کشیدم 

 .راستین رو ردا زدم و عقب عقب رفتم و ناخوداگاه اسم

انقدر از دیدن یهویی همچین  یزی ترسرریده بودم که ارررال یادم رفته بود ممینم 
 !بازم ییی از کار های راستین باشه

رفتم به یک  یز سرررفت برخورد کردم که طاقت  همین طور که عقب عقب می
 :نیاوردم و جیغ کشیدم

 .نه نه دوباره نه

 :ی راستین نفس عمیقی کشیدم و بهش تییه زدمولی با شنیدن ردا
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 .خیلی خب آروم باه دنا منم

شتم  سینه اه گذا سرم رو با خیاا راحت روی  همون طور که نفس نفس می زدم 
 :و گفتم

 اینم ییی از اون بازی هات بود؟

 !داشتم سیته می کردم

 !کمتر غد بازی در بیار-

 ی ری؟واسه  ی وقتی راه رو بلد نیستی کله می کنی م

 .عین آدم بیا بگو راه رو بلد نیستم

 !این توجیح کار اشتباه تو نمی شه-

 !با این کارات مردم رو زجر می دی مردن خیلی بهتره

سم،  سم االن فهمیدم از خیلی  یزها می تر شد از  یزی نمی تر من که ادعام می 
 !یییشم این

 :نفس عصبیش رو بیرون داد و یک دستش رو پشت کمرم گذاشت

 !ز طرز نفس کشیدنت معلومه خیلی ترسیدیا

 !ترسیدم؟ داشتم می مردم

 .خودت یک نگاه بنداز

 !من که می ترسم با اون  شم های قرمزی که گذاشتی با اون موهای سیاه

 !لب و دهنم که هیچ

 :تک خنده ای کرد و پرسید

 همه رو توی یک نگاه دیدی؟
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تم تو راه رو گم می کنی پا می در ضمن من اینو گذاشتم واسه مزاحم ها، خبر نداش
 !شی می خوری به اینا که

 :نفس عمیقی کشیدم

 !آره کور که نیستم ولی توروخدا منو از اینجا ببر وگرنه دیوونه می شم

 :خواست ولم کنه که پیرهنش رو  سبیدم که با اخم نگاهم کرد و پرسید

  ییار می کنی؟

 .خوای بری می رم پشت سرم راه بیوفت مگه نمی

گاهم رو از زمین به  شررم های مشررییش سرروق دادم،  قدر تیره بودن برعیس ن
 . شم های آبی من

سریع به خورم اومدم و طلبیار خودم رو عقب کشیدم که با پوزخند گوشه ی لبش 
 .به طرف جلو حرکت کرد و من هم پشت سره

 :بین راه آروم گفت

 !ای بودهتازه داشتم می گفتم این  ه آروم شده نگو اتصالی لحظه 

 :با حرص جواب دادم

 !می شنوم  ی می گی

 .منم می گم که بشنوی -

ظار داری هنوز همون طور - خب وقتی همچین  یزی رو از جلوم در می آری انت
 .رفتار کنم؟ منم دخترم دیگه می ترسم

 :محیم شاخه ی درخت جلوی راهمون رو کنار زد و گفت

 .شما ما رو کشتی با اون ترسو بودنت

 .ن خیلی غر می زنی با ساکت شدنت هم خودت راحت می شی و هم منراستی-
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ایسرررتاد، برگشرررت و  پ  پ نگاهم کرد که شرررونه هام رو به معنای  یه باال 
 .انداختم

 .زیر لب ال اال.. گفت و دوباره به مسیره ادامه داد

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

 !خیلی خب کیمیا گفتم میام-

حظه آخر زیره بزنی، راس سررراعت خودتم خوب می دونی از تو بعید نیسرررت ل-
 .هفت می آم دنبالت، آماده باه عین آدم لباس بپوه

 :نفس کالفه ام رو بیرون فرستادم و گفتم

 !باشه کیمیا باشه، االن حاضر می شم

و بدون اینیه بذارم  یز دیگه ای بگه تماس رو قطع کردم، دستم رو به سرم گرفتم 
 :دمو نفس عمیقی کشیدم و زیر لب زمزمه کر 

 اوف کیمیا اوف خودت داری می ری، منو  را با خودت می بری؟

امشرررب مراسرررم ازدواج ییی از بچه های باشرررگاه بود با این که دعوت بودم اما 
شت من رو با خوده ببره  سم و فالن قصد دا شتم ولی کیمیا با هزار ق حورله ندا

 !می شه که داره موفق هم

می اومد با این همه اررار باز هم قبوا نینم. با این که ارال راضی نبودم ولی دلم ن
بنابراین جین سرمه ایم رو پام کردم و شومیز آبی رنگ آستین بلندی رو تن کردم، 

سرم  شاا موهام رو هم باالی  شییم و  شی پالتوی م جمع کردم و بدون هیچ آرای
 .همرنگش رو پوشیدم

شون می دا ساعت که ن شیی رو هم پام کردم و به  د پنج دقیقه به کفش ورنی م
 .اومدن کیمیا مونده نگاه کردم

 .با برداشتن موبایلم از اتاقم خارج شدم
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و دانیاا که مشرررغوا حرف زدن بودن  با دیدن مامان با دو از پله ها پایین رفتم و
 :بی توجه به دانیاا رو به مامان گفتم

 .مامان من دارم می دم عروسی فاطمه، کیمیا می آد دنبالم

 :ندی زدمامان لبم

 .باشه گلم خوه بگذره مواظب خودت باه

سری تیون دادم، از در سالن خارج شدم و دم در حیاط ایستادم که با دیدن شایان 
می اومد اخم هام رو درهم کردم، این  را دسررت از سررر من بر نمی  که به طرفم

 داشت؟

 !دیگه مزاحمت های پی در پی و تهدید هاه داشتن دیوونم می کردن

 :بمند گوشه ی لبش رو به روم ایستاد که با اخم و طلبیارانه گفتمبا ل

 باز  ی می خوای؟

 :دست هاه رو توی جیبش کرد

 کجا تشریف می بری؟

 !به تو  ه-

 :اخمی کرد و تشر زد

 !دنا

 :قبل اینیه ادامه بده طلبیارانه جواب دادم

 خوای پسر؟ می  یه؟ تو  ی از جون من

 .خسته شدم یمتت رو ببینماز اینیه هر روز همه جا ر

از جلوی  شررم هام گمشررو اگه یک بار دیگه فقط یک بار دیگه ببینمت به پلیس 
 :خبر می دم، فهمیدی؟برعیس تصورم لبمند عمیقی زد



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

164 

 

بشررری به پام بیوفتی و  تا آخر عمرت اسررریر من کنم یزی نمونده دنا، کاری می
 !شه ماا منی، ماا منخودت دنبالم بیای دفعه ی بعدی که دیدمت برای همی

ستم  سر وجودم رو فرا گرفت، به طرفش خیز بردم، یقه اه رو توی د سرتا شم  خ
 :گفتم  گرفتم و با خشم

 !ببین منو تا نزدم دهنتو سرویس نیردم و با خاک ییسانت نیردم از اینجا گمشو

 فیر کردی کی هستی که هر زری که به ذهنت می رسه به زبون میاری؟

 .مفتت رو توی ذهنت مرور کن بعد تف کن بیرون اوا اون حرف های

من اگه دنا ام بمیرم هم به پای آدم آشرررغالی مدل تو نمی افتم، فقط یک بار دیگه 
 !می کنی زندگیت رو به گند می کشم ببینم پشتم راه افتادی و تعقیبم

ستم رو از روی  شی برای اینیه د ولی اون فقط با پوزخند نگاهم می کرد و حتی تال
 !ه اه برداره هم نمی کردیق

 :با ردای کیمیا با خشم یقه اه رو وا کردم و به عقب رفتم

 دنا  ی شده؟ مشیلی هست؟

 :نگاه خشمگینم رو از شایان برداشتم، به طرف کیمیا رفتم و گفتم

 .فعال نه، تا دیر نشده بریم

 .در ماشین رو باز کردم و سوار شدم و خودم

 :کرد و در راننده رو باز کرد، سوار شد و پرسیدبا تردید نگاهمون   کیمیا هم

 سر راه تو ظاهر میشه؟ پسرم  را همش  ه خبره دنا؟ این

رو لبه ی پنجره قرار دادم، کالفه و همونطور که بیرون رو نگاه کردم جواب  آرنجم
 :دادم

دونم یک بار دیگه ببینمش به پلیس خبر می  فقط میدونم،  دونم کیمیا نمی نمی
 !دم
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 :کیمیا ماشین رو به حرکت در آورد و در همون حین گفت

 .به خانوادت بگو، همه ی تهدید هاه رو شنیدم به نظر من

عادی هرروز و هرشب می افته دنباا ییی و شب دم بمدا انگار دیوونست یک آدم
 !خونش می خوابه؟ نه واهلل

ه دانیاا یا بابات دنا این پسرررر خطرناکه  ی می شررره غد بازی رو کنار بذاری و ب
 بگی؟

 :با شتاب به طرفش برگشتم

 !ارال کیمیا ارال

 !مشیالتم برمی آم الزم نیست اونا  یزی بدونن خودم از پس

 !کله شقی دیگه،  یزی ندارم بگم-

من هم  یزی نگفتم، کیمیا ضرربط رو روشررن کرد و ررردای آهنگی توی ماشررین 
 .پیچید

مه ای از آهنگ رو ولی من انقدر درگیر فیر و خیاا های خو دم بودم که حتی کل
 !نمی فهمیدم

پیدا نیردم  رفتم دیگه بهونه ای برای رفتن از همون آخرین باری که پیش راسرتین
و این باعث می شد اون نقشه ی توی ذهنم عقب بیوفته و این یعنی دور شدن از 

 .اهدافم

 .راستین واسه من پلی برای رسیدن به اهدافم بود، فقط همین

 !ا باید  طوری بهش نزدیک می شدم رو نمی دونمام

صابم ستم خودم رو کنترا کنم  انقدر با رفتار هاه ع رو بهم می ریمت که نمی تون
 .و رفتاری که نباید می کردم رو می کردم
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ظاهر می شررد و  اون طرف هم شررایان با تهدید های پو ش هر روز سررر راهم از 
 .شد باعث سلب همین ته مونده ی آرامشم می

سر بزرگی می  سریع تر یک فیری به حالش می کردم و اگرنه برام درد باید هر  ه 
 !شد

هر دقیقه ای هم که اسررمش به گوشررم می خورد یاد شررایان خودم میوفتادم و به 
 !هیچ وجه نمی تونستم حرکاتم رو کنترا کنم

 :نمی دونم  قدر گذشت که با ترمز ماشین و ردای کیمیا به خودم امدم

 .شو دنا، رسیدیم پیاده

 :پنجره نگاهی به تاالر کردم و بی تفاوت گفتم از 

ردا و  ساعت ده بر می گردم کیمیا من  همین االن بهت بگم از  سر و  رله ی  حو
 !اررار نینی شلوغی رو ندارم باز 

 !باشه حاال توام-

ست هام رو توی جیبم فرو کردم شدم، د شین پیاده  و  ابرویی باال انداختم و از ما
 .هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم  شم

 . یزی نگذشت که کیمیا ماشین رو پارک کرد و باهم به داخل تاالر راه افتادیم

همین که وارد تاالر شدیم ردای سرسام آور آهنگ توی گوشم پیچید که باعث شد 
 . هره ام درهم بره

لب هاه بود کردم و زیر  یا که لبمند پر رنگی روی  به کیم گاهی  با حرص  ن لب 
 :گفتم

 !شیطون میگه بگیر برگرد برو خونه

 .الیی گرفته منو آورده اینجا

 .کیمیا خوده با ذوق به طرف دوست هاه راه افتاد
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من هم کالفه نفس پرحرررررم رو بیرون دادم،به طرف ییی از ررررندلی های خالی 
 .رفتم و روه نشستم

گاه کردم، هرکس تو حاا خوده بود و  همه می رقصررریدن به اطراف و مردم ن
 .فاطمه و شوهر آینده هم که انگاری هنوز نرسیده بودن

هام رو تیون  پا یا من رو آورده بود و خوده غیبش زده بود، از حرص فقط  کیم
می دادم و به ساعت مچی توی دستم نگاه می کردم که شاید وقت سریع تر بگذره 

 !و از اینجا خالص شم

ساا پیش بو سی که رفتم  ند  سارای بود اونم آخرین عرو سه دختر داییم  د که وا
شد با این که یک کاری  ساوی می  شایان بود و موندنم توی خونه م سالگرد   ون 

 .دست خودم بدم

 .کلی گریه کردم و اشک اونم در آوردم

 .از یاد اون شب پوزخندی گوشه ی لبم نشست

  را شایان نبود؟  را؟

  را اون ماشین اون لحظه باید می اومد؟

ش سالش بود که باید به خاطر من و خانوادم می رفت زیر خروار ها مگه  ایان  ند 
 خاک؟

 آخه مگه کسی می تونست جای اون رو توی دلم بگیره؟

  طوری می خواستم فراموشش کنم؟

  طور اون همه خاطره رو یادم می رفت

 !انگار اون آدمی که با شایان بود من نبودم

شبیه من اون دختری که از خوشحالی لبمند از  رال  شد ا روی لب هاه پاک نمی 
 !نبود
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 دنای شاد و سرحاا اون موقع کجاست؟

سروقت دانیاا روی تمتش می پریدم  هر  شدم، می رفتم  روز که از خواب بلند می 
تا بیدار شرره و به خاطر الغر بودنش بهش می گفتم دانیاا  وب شررور. و اونم دور 

ن بلند می شررد سررر آخرم اعتراض خونه دنبالم می کرد و ررردای خنده ی هردومو
 !های مامان مارو آروم می کرد

من دیگه هیچ شرررباهتی به اون دختر ندارم، اون خونه ی با ررررفای ما االن حتی 
 !سرسوزنی رفای اون موقع رو نداره

 .شایان که رفت زیر خاک اون دنا رو هم با خوده زیر خاک دفن کرد

 .می خورد و نمی تونستم تحمل کنماین فضای شاد تاالر ارال به فضای دا من ن

و  بنابراین نفس عمیقی کشرریدم و بدون اینیه به کیمیا خبر بدم از تاالر بیرون زدم
 .سرجاده تاکسی گرفتم و به سمت خونه رفتم

جز فضرررای تاریک اتاقم آرومم نمی کرد فضرررای اتاقم هم مدل درون  االن هیچی
 !ی هم توه پیدا نمی شدخودم تاریک بود جوری که حتی یک کورسوی امید

 .و فقط همون جا بود که من رو به آرامش دعوت می کرد

زنگ خورد، کالفه  بعد از نیم ساعت که به خونه رسیدم،  یزی نگذشت که موبایلم
گوشررریم رو از جیبم درآوردم، با دیدن اسرررم کیمیا قطع کردم، موبایل رو خاموه 

 .کردم و روی تمت پرتابش کردم

سمت کشوی پا تمتیم رفتم و قاب عیس خودم دکمه های پالت وم رو باز کردم، به 
نشررسررتم و قاب عیس رو توی  و شررایان رو بیرون کشرریدم، همون جا روی زمین

ستم رو  شدم، د رورت خندون هردومون  ست هام گرفتم، با لبمند تلمی خیره  د
 :نوازه گونه روی تصویره کشیدم، بوسه ای روی تصویره زدم و زیر لب گفتم

شم به  ست خیره  شایانم! کاه جای اینیه به عی شید  صوریت نفس می ک کاه ت
 .خودت خیره می شدم
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شک  و لبمنده کم کم بغضی که توی گلوم بود با دیدن عیسش شد و ا شیسته 
 .می شدندهای سمج بودن که از گونه هم سرازیر 

دم و گذاشرررتم و به خودم فشررراره دا  قلبم گرفتم، روی  عیس رو توی بغلم قاب
 :باردایی که می لرزید زیر لب زمزمه کردم

 کجایی شایان؟ کجایی لعنتی؟

 !تونستی تنهام بذاری بی معرفت  طوری

کاه بدونی که این قلبم هر روز بیشررتر مچاله می شرره، جرئت این که بیام سررر 
مزارت رو ندارم، شررایان ازت خجالت می کشررم من باید جای تو زیر اون خاک ها 

 !اید می مردم، منمی رفتم، من ب

این رسررمش نیسررت که من نفس بیشررم و تو به خاطر من زیر خاک ها باشرری و 
 !نتونی نفس بیشی

 :عیسش رو دوباره رو به روم قرار دادم و اشک هام رو پاک کردم

شایان عزیزم قوا می دم، قوا می دم که هرکی که با اون ماشین بهت زد رو پیدا 
اوا اون رو پیدا می کنم و تقاص کاره رو می کنم و تقاررررت رو پس می گیرم. 

 .ازه می گیرم اون وقت...اون وقت من هم دیگه توی این دنیا کاری ندارم

 !می آم پیشت؟ این دنیا بدون تو برای من معنی نداره، دنیای من تو بودی

 !اگه از من بود که خیلی وقت پیش پیشت بودم، همه  یز من پیش تویم لعنتیه

ت نمی ذارم شررایان به محض اینیه قاتل ارررلیت رو پیدا کردم ولی نترس من تنها
 یک لحظه هم میث نمی کنم و خودم رو پیشت می رسونم خب؟

 .بهت قوا می دم عزیزم

 .و بوسه ای به عیسش زدم و دوباره توی کشو قراره دادم
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سرازیر بودن در کمدم رو باز  شک هایی که از گونه ام  شدم، با همون ا از جام بلند 
و پیرهن آبی رنگ شرررایان و جعبه ای که روه بود رو ازه بیرون آوردم،  کردم

 .پیرهن رو به بینیم  سبوندم و با تموم وجود عطر لباس رو نفس کشیدم

می خواستم فیر کنم بعد از گذشت  هارساا هنوز عطر شایان روشه، با این که این 
کنم، این طوری خواسرررتم این طوری فیر طوری نبود و از محاالت بود ولی من می

 .خیلی بهتر بود

ست دیگه ام جعبه رو  شته بودم با د ست پیرهن رو نگه دا همون طور که با یک د
باز کردم، گردن بندی که شایان بهم هدیه داده بود و اسم خوده به حروف التین 

 .بود رو بیرون کشیدم، توی کف دستم گرفتم و بهش خیره شدم

 :م گفته بود توی ذهنم اکو شدحرفی که موقع دادن این گردنبند به

ست دارم شه همراهته  این دو شه ،این طوری یاد من همی شه توی گردنت با همی
 .حتی اگه پیشت نباشم

قت عملی  و من یارم ولی زیر قولم زده بودم و االن و هم قوا داده بودم دره ن
 .کردن دوباره بود

دنبند رو به گردنم بستم پیرهن رو روی میز گذاشتم و رو به روی آینه ایستادم، گر 
 .و دستی روه کشیدم

سابی  از آینه به خودم سفید گردنم ح ست  نگاه کردم طالیی بودن گردنبند روی پو
 .خود نمایی می کرد؛ لبمندی زدم و بوسه ای روی گردن بند زدم

همون طور توی آینه به گردنم خیره بودم که با ررردای تقی که به پنجره خورد، از 
و متعجب به سمت پنجره حرکت کردم که دوباره سنگی به شیشه فیر خارج شدم 

 :پنجره خورد، اخمی کردم و درحالی که پنجره رو باز می کردم زیر لب گفتم

 اینجا  ه خبره؟

بعد از این که پنجره رو باز کردم کمی به طرف پایین خم شدم که با دیدن راستین 
 !ت  شم هام گرد شدکه سنگ توی دستش رو توی هوا می انداخت و می گرف
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 این اینجا  ییار می کرد؟

 :اخم هام رو درهم کردم و با حرص گفتم

  ه غلطی می کنی؟ تو اینجا

 :لبمند پررنگی زد و تلو تلو خوران عقب رفت و گفت

 .بیای باید با من

 نه بابا امر دیگه؟-

 : شم هام رو ریز کردم و بادقت بهش نگاه کردمسپس

 ! ی می گما آره، ولی می فهمم دارم

 .اونقدرنموردم یاال بیا پایین

 :نفسم رو کالفه بیرون دادم

 بشه؟ بیام پایین که  ی

  رت و پرت تحویل من می دی؟ رفتی تا خرخره خوردی بعد اومدی اینجا

 .یاال برو شر درست نین

 .آم باالاگه تو نیای من می-

 :با حرص گفتم

 تو دیوونه ای؟ سرشبی با من  ییار داری؟

 .ال تعادا نداشت و فقط تلوتلو می خوردار

پنجره رو ببندم که رداه متوقفم سری به نشونه ی تاسف تیون دادم و خواستم 
 :کرد

اون شب....اون شب که یاد مامانم عصبیم کرد و تو بغلم کردی خیلی آروم شدم، -
 .االنم بیا، االنم بیا آرومم کن زودباه



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

172 

 

 :جاه رو تعجب گرفت و زیرلب گفتمناخوداگاه اخم هام از هم باز شدن و 

 !این واقعا دیوونه شده

 : یزی نمی گفتم و فقط نگاهش می کردم که همون طور که نگاهم می کرد گفت

ییی از اعضرررای خانوادت در و باز  زنم مییا همین االن با من می آی یا می آم در 
 کنه که این طوری برات خوب نمی شه نه؟

 :نفس پرحرری کشیدم

 ه  ب دیوونه همین طور بی سررررورررردا اونجا بشرررین االن می آم ببینمخیلی خ
 !مرگته

پالتوم رو از روی تمت  نه ای زد که با حرص پنجره رو بسرررتم،  لبمند پیروز مندا
 . نگ زدم، کالهش رو روی سرم گذاشتم و آروم از اتاقم خارج شدم

شدم آروم از  سی مطمئن  پله ها پایین  به اطراف نگاه کردم و وقتی که از نبودن ک
 .رفتم، خوشبمتانه توی سالن هم کسی نبود

ستم؛ نفس آسوده ام رو  ردا ب شدن بی  سالن رو باز کردم و بعد از خارج  آروم در 
ببینم مشرریل این  بیرون فرسررتادم خدارو شرریر خطرها به خیر گذشررت حاال برم

 !دیوونه  یه

سردی هوا لرزی به تنم شست که لبه های پالتوم رو به از  هم نزدیک کردم و به  ن
 .طرف پشت خونه حرکت کردم

سواا ارلیم این بود که اون  ه طور تونسته وارد خونه بشه و از اون جالب تر از 
 کجا می دونست پنجره ی اتاق من کدوم ییی از این اتاق هاست؟

با دیدنش که زیر  نداختم و  باال ا به  ابرویی  تاقم به دیوار تییه زده بود  پنجره ی ا
خیز شرردم، دسررتم رو زیر  ونه اه  حرکت کردم و با اخم رو به روه نیم طرفش

 :گرفتم و سره رو باال آوردم که با دیدن  شم های بسته اه متعجب گفتم

 راستین منو ببین،  ت شد؟
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 :ردای خیلی آرومش بلند شد

 .خوبم فقط خوابم می آد

س کردن داغی با تردید نگاهش کردم و دستم رو روی پیشونیش گذاشتم که با ح
 :شدید پیشونیش با نگرانی نگاهش کردم

خط و نشون می کشیدی! االن یهو  ت  دیوونه تو که همین االن داشتی واسه من
 !شد؟ داری توی تب می سوزی

 :با بی حالی سره رو به دیوار تییه زد و زمزمه کرد

 .دنا فقط باید بموابم، باید برم پارک خوبم

 :اخمی کردم و با حرص گفتم

 با این حاا؟ نمی تونی روی پاهات وایسی!  ییار کردی با خودت؟

 !نمی گفت و فقط نفس های تند می کشید یزی  هیچ

 :با نگاه کردن به لباس هاه با عصبانیت زمزمه کردم

سه من با لباس به این نازکی میاد بیرون بایدم تب کنی  ستونه! وا انگار نه انگار زم
 !و از پا بیوفتی

 :ام رو بیرون فرستادم و ادامه دادمنفس کالفه 

همین طور همین جا بشررین من بر می گردم ولی ارررال، ارررال نمواب اون طوری 
 نمی تونم ببرمت باشه؟

نگفت، نگاهی بهش کردم و با سرررعت به  پلک هاه رو به هم فشررار داد و  یزی
 .داخل خونه دویدم

 !حاا مستم می کنهبا این

 م؟آخه من به تو  ی بگم؟  ی بگ

 !نمی فهمم واسه  ی انقدر زندگی رو به خودت زهر کردی
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نمی  کنم بدون هیچ وسایل گرمایشی دووم  جایی زندگی همچین من هم اگه توی
 !آرم

شوی پاتمتیم رو باز  سمت اتاقم رفتم، ک ساکت و آروم به  شیدم و  پوف بلندی ک
 .شدمکردم، ریموت ماشینم رو کف دستم گذاشتم و با تردید بهش خیره 

شایان به هیچ وجه ازه استفاده نیردم و جزو ممنوعه هام به حساب مرگ  ز بعد ا
 اومد، یعنی االن وقت استفاده ازه رسیده بود؟می

 راستین کی بود که باید به خاطره پا رو ممنوعه هام می ذاشتم؟

 !شاید هرکسی توی این حاا بود این کار رو می کردم! ولی شاید

 .ذاشتم و دستم رو مشت کردمتردید رو کنار گ

کشررو رو بسررتم و از اتاق خارج شرردم، به سررمت انباری طبقه پایین رفتم و داخل 
 .شدم

شتنش   با ییم گشتن  شمم به بماری برقی خورد که لبمند کمرنگی زدم و با بردا
 .از انبار خارج شدم و به سمت ماشینم که یک دنا پالس مشیی بود رفتم

ه اسرررمم با ماشرررینم ییی بود مسرررمره ام می کردند و می خیلی ها بماطر این ک
 .خندیدند و البته خودم هم همین طور

زدم، خاری رو روی رررندلی جلو  بی خیاا فیر کردن شرردم و ریموت ماشررین رو
 :گذاشتم و در رو بستم و به طرف راستین رفتم، زیر بازوه رو گرفتم و گفتم

 .راستین بلند شو باید بریم

نگاه کرد، حق به جانب نگاهش کردم  هاه رو باز کرد و با اخم بهم الی پلک آروم
 :و گفتم

 اخم هاتو نریز، اونی که باید اخم کنه منم پاشررو ببینم! من زورم به این واسرره من
 !هییل تو نمی رسه
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گلوه باال و پایین شررد و کف دسررتش رو به زمین تییه زد و با کمک من   سرریبک
ت وایسه و بی تعادا عقبی رفت که محیم بازوه رو بلند شد، ولی نتونست درس

گرفتم و به سررمت ماشررین بردم و در عقب رو باز کردم ولی همچنان تلو تلو می 
 !خورد

سررری به نشررونه ی تاسررف تیون دادم و به داخل ماشررین هدایتش کردم که دراز 
کشید و پاهای بلنده رو آویزون کرد و  شم هاه رو بست، من هم در عقب رو 

 .م و جای راننده نشستمبست

با تردید دست هام رو روی فرمون گذاشتم، بعد از گذشت  هار ساا دوباره پشت 
 .فرمون نشستم

اون هم به خاطر یک غریبه ای که نمی دونسرررتم  ه جایگاهی توی زندگیم داره! 
 !جز پلی واسه ی رسیدن به اهدافم هنوز جایگاه دیگه ای نداشت راستین

 .گذاشتم و ماشین رو روشن کردم و به سمت پارک رفتمفیر کردن رو کنار  

 !خوب بود که هنوز رانندگی رو فراموه نیرده بودم

 هاه بسته بود انداختم، از آینه نگاهی به راستین که  شم 

شین پیاده  سیدیم، از ما شید که به پارک ر شتر کردم و زیاد طوا نی سرعتم رو بی
 :شدم،  ند بار رداه زدم و گفتم

 !، راستین پاشو رسیدیم، یک تیونی به اون هییل گندت بدی بد نمی شهراستین

 !و پاهاه رو به طرف خودم کشید، ارال حرکتی نمی کرد

 .دست هام رو به کمرم زدم و پوفی کشیدم

 !به  شم های بستش خیره شدم، آخه من  ه طوری تورو تیون بدم؟

شرررد و تا داخل  شررراید اگه یک سررریلی بهش می زدم حداقل از خواب بیدار می
 !اومدمی

 !اومد بازهم خوبه که از ترس اینجا کسی این اطراف نمی
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سیلی شدم و  شین خم  شم  به طرف داخل ما محیمی به گونه اه زدم که یهو  
 :هاه رو با شتاب باز کرد با حرص زمزمه کرد

 داری  ه غلطی می کنی؟

 :نفس آسوده ام رو بیرون فرستادم و گفتم

 .ه خوده شد، پاشو ببینم بریم داخلباالخره ییم شبی

 :خواست بلند شه که دوباره روی رندلی افتاد و زمزمه کرد

  را انقدر بدنم کوفته اس؟

 .اوفی گفتم و دستش رو گرفتم و با کمک خوده از ماشین بیرون کشیدمش

 .در رو بستم و ریموت رو زدم

ی بررا خودم برره داخررل اترراق بردمش، روی تمررت گررذاشرررتمش و نفس عمیق
 !کشیدم،دماشاهلل قدو هییل نبود که

 :کردم و با اخم گفتم  نگاهی بهش

 بیداری یا باز خوابی؟

 :به زور زمزمه کرد

 .بیدارم

خوبه ای گفتم و از اتاق بیرون رفتم تا بماری برقی که گرفتم رو از ماشرررین بیرون 
 .بیارم

شتن بماری برقی کو یک به داخل اتاق  شین رفتم و با بردا شتم و به طرف ما برگ
 .در رو پشت سرم بستم

با  شم دنباا پریز گشتم و با پیدا کردنش بماری رو بهش ورل کردم و روشنش 
 آورد؟ کردم، واقعا اینجا بدون هیچ وسیله گرمایشی  طوری طاقت می

 !به طرف راستین رفتم و دستم رو روی پیشونیش گذاشتم، هیچ تغ ری نیرده بود
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شدم، پار ه ای شتم، توی ظرفی آب ریمتم و پار ه رو توی ظرف  از جام بلند  بردا
 :فرو بردم و بعد روی پیشونیش گذاشتم و خیره بهش زمزمه کردم

 من  را دارم به تو کمک می کنم؟

  را دلم نمی آد این طوری ولت کنم و برم؟

رورتش افتاده بود رو کنار زدم و با  شیی بلنده رو که جلوی  ست موهای م با د
هاه رو باز کرد،  رورتش ریمتم که پلک هاه لرزید و  شم دست ییم آب توی

 :نگاهی به اطراف کرد و گفت

 .ارال نمی تونم  شم هام رو باز نگه دارم

 :و نگاهش رو به من دوخت و ادامه داد

 تو داری  ییار می کنی؟

 :لبمند تمسمر آمیزی زدم

 بینی؟دارم برات می رقصم نمی

 !دت بیای تاله می کنمدارم واسه اینیه جنابعالی به خو

شد و با اخم به گردنبند روی گردنم نگاه  شیده  رورتم به گردنم ک نگاهش از روی 
 :کرد و زمزمه کرد

 این ماا همون بچه قرتیه؟

 :گنگ نگاهش کردم و پرسیدم

  ی؟ بچه قرتی کیه؟

 :پوزخندی زد، دستش رو آروم باال آورد و گردن بند رو توی مشتش گرفت و گفت

 همون شایانی هستش که خودشو بماطرت تییه پاره کرده؟ماا  این

 یا برای اون قبلی که مرد؟
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با شررنیدن این حرف با بهت نگاهش کردم این از کجا می دونسررت شررایان کیه و 
 !مرده

 :مات نگاهش کردم و گفتم

 تو...تو از کجا می دونی؟

 :گوشه ی لبش کش امد

داشته ولی دورادور، گفت  همون بچه قرتی گفت، گفت اون قبل از عشقت دوست
به خاطر تشررابه اسررمی هم که شررده تو رو تحت تاثیر خوده قرار می ده؟ خیلی 

 .فهمیدم و توهم عاشقش می شی. اون به من گفت، منمدوست داره 

 می شنیدم؟ بلند شدم، خدای من!  ی دستم رو به سرم گرفتم و از جام

 خودم عاشقم بوده؟ شایان قبل از مرگ شایان

 !ه االن راستین داره  رت می گه، اون تو خوده نیستن

 .می گه دونه  ی آره نمی

 می دونه شایان مرده؟ ولی اگه نمی دونه پس از کجا

گرفتم، مدل دیوونه ها به طرف راسررتین رفتم و   با عصرربانیت موهام رو توی  نگم
 :داد زدم

 تو داری  ی می گی؟

 !راستین، همین االن توضیح می دی همه  یز و همین االن بهم

 !هاه رو بست نگفت و  شم  یزی راستین ولی

 !نه االن نه، االن نباید می خوابید

 .باید هر ی که می دونست رو به من می گفت

 :با عصبانیت تیونش دادم و داد زدم
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 !راستین بلند شو، پاشو باید همه  ی رو بهم بگی

 .ولی انگار ارال توی این دنیا نبود

گرفتم، داره  ه اتفاقی می افته؟  را همه از همه  یز   ت هام رو به سرمکالفه دس
 زندگی من خبر دارن اال خودم؟

شه و جواب همه  ستین بیدار  شستم تا را ربح همین جا می ن ربح، تا فردا  فردا 
 !سواا هام رو بده، یعنی باید می داد

به پایین پرتاب  جلوی دستم بود رو انقدر عصبانی بودم که دلم می خواست هر ی
 !کنم ولی نمی شد، حداقل اینجا نمی شد

سم  ستادم و با همه ی توانم ا صمیم آنی از اونجا بیرون رفتم، همون جا ای در یک ت
 .خدا رو فریاد کشیدم

پشررت سررر اون  ند تا فریاد دیگه زدم تا تموم حرص و عصرربانیتم رو این طوری 
 .تملیه کنم

 .داخل اتاق برگشتم بعد از اون نفس عمیقی کشیدم و به

 االن باید کجا می خوابیدم؟ خب من

 !اینم ماشاهلل کل اون دوتا تمت رو گرفته بود

به نا ار با دسرررت به اون طرف هلش دادم و اون ییی تمت رو با ییم زور زدن از 
به طرف ممالفش بردم. نیم گاه خشرررمگینی بهش که راحت  اون جدا کردم و  ن

 .تمت دراز کشیدم خوابیده بود انداختم و روی

 . شم هام رو بستم و  یزی نگذشت که خوابم برد

 :نمی دونم  قدر گذشت که با ردای عصبانی راستین از خواب پریدم

 پاشو ببینم تو اینجا  ییار می کنی؟

 د مگه با تو نیستم؟
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ستاده  شاکی کنار تمت ای ست به کمر و  ستم، بهش که د ش با حرص روی تمت ن
 :بود نگاه کردم

 ی می گی؟ ته  

 :اخم هاه رو توهم کرد

 دارم بهت می گم تو اینجا، روی تمت من  ه غلطی می کنی؟

 :پوزخندی زدم

  یزی یادت نمی آد نه؟

 :دندون قر ه ای کرد و از بینشون غرید

  ی رو باید یادم بیاد دنا؟

 دیشب  ی شده؟

 :با عصبانیت از روی تمت بلند شدم، رو به روه ایستادم و داد زدم

 ی شده هان؟که  

 تازه به خودت امدی؟

 .کنی تا خرخره می خوری که االن بیوفتی گردن منو هیچی یادت نیادغلط می

با حرص به سمتم خیز برداشت و یقه ی لباسم رو گرفت و من رو به دیوار  سبوند 
 : فت شده اه غرید و از الی دندون های به هم

 .دنا با عصاب من بازی نین؟ د بهت می گم بناا

داشتم شک می کردم که راستین دیشب خوده باشه  پوزخند کمرنگی زدم، کم کم
 !که با این رفتار وحشیانه سابقش نشون داد خودشه و هیچ شیی نیست

شتم، با غیض دستش رو از یقه ام جدا کردم و حق  ستم رو روی مچ دستش گذا د
 :به جانب گفتم
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 سنگ زدن به پنجره اتاقم دیشب مست کردی و عین دزدا اومدی توی خونه ما، با
 منو آوردی پایین و اون وقت  ی گفتی؟

یا این کارو کن و فالن و  گفتی اون شرررب که بغلم کردی و آرومم کردی، االنم ب
 بهمان. یه یادت نمیاد؟

 :غلیظی کرد و با بهت گفت اخم

  ی؟

 !حرف اضافه نزن، من هیچ وقت همچین کاری نمی کنم

 !نمی اد سو استفاده می کنی داری از اینیه هیچی یادم

 :ابرویی باال انداختم و جواب دادم

 ام حاال دروغگو هم شدم؟

 برو بشین فیر کن دیشب اگه من نمی آوردمت اینجا  ی می شد؟

 !نه وایسا خودم می گم

سرت می امد  شه ی خیابون، یک بالیی هم  سوختی و می افتادی گو توی تب می 
 .راحت می شد، همین و خیاا من هم

 :و خواستم از کناره رد شم که بازوم رو گرفت و من رو به سمت خوده برگردون

 ارال گیریم که اینطوره، تو واسه  ی موندی؟

 دلیل ارلیش رو خودم هم نمی دونستم،

یل منطقی تر  فقط می دونسرررتم دلم نمی اومد این طوری ولش کنم، ولی یک دل
 .داشتم که بهش بگم

 :های مشیی عصبانیش زا زدم و گفتم کردم، توی  شمبنابراین لبم رو با زبون تر  

 می دونی  را؟
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به من و زندگی من می دونی که  بدهیاری،  ون  یزهایی راجع  به من   ون 
 .حتی خود من هم نمی دونم

 :گفت  بین حرفم پرید و با اخم

 به تو گفتم؟ ربرکن ببینم من  ی

 :قورت دادم و گفتم بغضی که بازهم با یاد شایان توی گلوم نشسته بود رو

 خوای بدونی  ی گفتی؟ می

 :گردنبند رو توی دستم گرفتم و داد زدم

 گفتی این ماا اون بچه قرتی است یا اونی که مرده؟

 :نگفت که ادامه دادم فقط نگاهم کرد و  یزی

ستین خان سم هم که   آره را شابه ا شق من بوده و بماطر ت شایان از قبل عا گفتی 
 .و به خوده جذب می کنه؛ آره اینارو گفتیشده یک جوری من

 !و کسری کم  به من بدهیاری  ون باید همه رو بهم بگی، بدون هیچ االنم

نگاهی کرد، یک تای  در کماا خونسررردی به منی که داشررتم از درون می سرروختم
 :ابروه رو باال انداخت و گفت

 مگه نمی گی حالم خوب نبوده*"؟

 :م و به عقب هلش دادمبا دست به تمت سینه اه زد

شایان مرده  ون نیست، ممین همه  یز من مرده و اگرنه تو اینو از  نیست، ون 
 کجا می دونستی؟

 :هاه رو درهم کرد و گفت به سرعت اخم

 .کی مرده و کی زنده  من کار ندارم

 .دیشب گفتم ماا دیشب بود هر ی
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 .عش بهت می گمخواست به موق حرفی نمی زنم، اگه دلم هم تا نموام

دیگه داشتم دیوونه می شدم،  را نمی خواست بفهمه این  یزهایی که نمی گه و 
 هروقت دلش خواست می گه راجع به زندگی منه؟

 :نفس عصبیم رو بیرون فرستادم و با خنده ی عصبی گفتم

 !راستین این  یزی که داری ازه حرف می زنی زندگی منه، من

 من یعنی  ی؟ نن جز این زندگی منه ولی همه می دو

سره رو به طرفین  شت،  شت گردنش گذا ستش رو پ لبش رو با زبون تر کرد، د
 :تیون داد و با جدیت گفت

 .رسم زندگی همینه

 اسمم ماا تو ولی بقیه ازه استفاده می کنن نه؟

 !اینم همینه، بعضی  یزها رو بقیه راجع به زندگی تو می دونن اال خودت

 !م هست ولی باید قبولش کردشاید به نفعت نیست شاید

 .اتاق خارج شد و جلوی  شم های بهت زده ی من از 

 .دستم رو مشت کردم و با حرص به دیوار کوبیدم و پایین دیوار سر خوردم

 !خدایا دیگه نمی کشم

 اینجا  ه خبره؟

 نمی گه؟  را هیچیس هیچی

 نباید بدونم؟ آخه  ی؟ اینا  یه که من

 .مسلط باشم کردم به عصابمنفس عمیقی کشیدم و سعی  

از اتاق بیرون رفتم که راسرررتین رو دیدم که با دوانگشرررت سررریگار رو بین لباه 
 .گذاشته بود، اون ییی دستش توی جیب شلواره بود و به رو به رو نگاه می کرد
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موهای بلنده هم یک طرفه روی ررررورتش ریمته بودن، با قدم های آروم به 
 .سمتش رفتم و کناره ایستادم

 :بدون اینیه به طرفم برگرده پیی به سیگاره زد پرسید

 واسه  ی هنوز نرفتی؟

 !تا جواب سواا هام رو نگیرم جایی نمی رم-

 :پوزخندی زد، پک دیگه ای به سیگاره زد و به طرفم برگشت

 !نیست، پیش همون بچه قرتیه جواب سواا های تو پیش من

 :دست به سینه شدم

 !حتی نمی خوام ریمتش رو ببینم من با اون هم کالم نمی شم

 :یک تای ابروه رو باال انداخت و با خونسردی پرسید

 شی؟می هم کالم   را با من پس

 .خیلی دوست داری منو ببینی؟

 :نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم

 !راستین من سواا می پرسم و تو جواب می دی، نه برعیس

 :ردسیگار رو روی زمین انداخت و با کفشش لهش ک

یک بار بهت گفتم هر ی می خوای بدونی از اون بپرس منو قاطی نینین، به من _
 !ربطی نداره

 :و به سمت اتاق رفت که داد زدم

  را می دونی؟ اگه به تو ربطی نداره پس

  را بهت گفت؟ پس

 !از همون اوا نباید خودت رو قاطی می کردی، تو قاطی شدی راستین، تموم شد
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 :ه طرفم برگشت و جواب دادایستاد، نیم رخ ب

اگه هم شرردم نمی خوام بیشررتر از این بشررم، از اینجا برو؛ دیگه هم پیدات نشرره. 
 .جواب سواالت پیش من نیست

 .و بدون اینیه  یزی بگه من رو با درونی پر از حرص و عصبانیت همونجا گذاشت

 .دماز اونجا خارج ش های بلند و محیم نفس پرحررم بیرون دادم و با قدم

با حرص دسرررت هام رو توی جیبم فرو بردم، قدم هام رو روی سرررنگ ریزه های 
 !خیسی میذاشتم که رداشون یک آرامش و جذابیت خاری برام داشت

سرعت آرومی  شن کردم و با  شین رو رو شدم، ما سواره  شین  سیدن به ما با ر
 .شروع به رانندگی کردم

ردن از آینه متوجه شرردم سررمند همین طور در افیار خودم غرق بودم که با نگاه ک
 !سفید رنگی داره پشت سرم میاد

این جاده ای که توه بودیم خیلی خلوت بود و تعداد ماشررین ها انگشررت شررمار 
 !بود

برای اینیه مطمئن شم از راه هایی که نمی دونستم به کجا می رن می پیچیدم که 
 !دیدم بله

 !باز هم داشت دنبالم می اومد

سفید رنگم با عصبانیت ترمز زد شین پیاده شدم و به عقب برگشتم، سمند  م، از ما
 !شایان بود

با عصبانیت دست هام رو مشت کردم و به سمت ماشین رفتم، لگدی به ماشینش 
 :زدم و داد زدم

 !بیا بیرون مرتییه

طولی نیشید که شایان با خونسردی کامل از ماشین پیاده شد و با لبمند گوشه ی 
 :و به روم ایستاد و گفتلبش به سمتم اومد، ر 
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 احواا خانوم بوکسور؟

از این همه پروییش حررم گرفت، با عصبانیت مشت محیمی به سینه اه زدم و 
 :داد زدم

 تو از جون من  ی می خوای هان؟

  را دست از سرم بر نمی داری؟

با دسررتش مچ دسررتم رو گرفت، توی یک حرکت یهویی مچ اون ییی دسررتم رو ام 
سرم قرار گرفت و هردو رو  شت  شتم برد و من رو جوری  رخوند که خوده پ پ

 .گرفت

 درحالی که نفس نفس می زدم با ا

 :خشم داد زدم

 !روانی احمق دستامو وا کن

 :سره رو زیر گوشم آورد و با ردای مرموزانه ای زمزمه کرد

 !این دفعه اومدم که دیگه نرم

 !می شیاومدم ببرمت دنا؛ با من می ای و هیچ وقت از من جدا ن

 :رو در هم کردم و همونطوری که تقال می کردم گفتم اخم هام

 !این  رندیاتت رو تحویل من نده

 !مونم بمیرمم با توی عوضی یک جا نمی من

 !دستمو وا کن گفتم

با عصبانیت لگدی به پاه زدم که فشار دستش روی دستم بیشتر شد و با حرص 
 :غرید

 !تو خیلی وحشی شدی دنا
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 .مت می کنم بشین نگاه کنولی من را

 :همین طور که تقال می کردم گفتم

 .خفه شو بابا

 !دستامو وا کن تا نشونت بدم، هنوز وحشیمو ندیدی

 .شرمنده این دفعه نمی تونم-

شم  ست بی هو سردی  یزی رو روی دهان و بینیم حس کردم، لعنتی می خوا و 
 !کنه

 شررم  کم  نتونسررتم، کم خیلی سررعی کردم خودم رو آزاد کنم و نفس نیشررم؛ ولی
 !نفهمیدم هام بسته شد و دیگه  یزی

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

توی  شم هام زد و باعث شد دوباره  که نور المپ  آروم الی پلک هام رو باز کردم
 . شم هام رو ببندم

 . ند ثانیه بسته نگهشون داشتم، بعد باز کردم و گنگ به اطراف نگاه کردم

 من کجا بودم!؟

  ه طوری روی این تمت دراز کشیدم؟ من

با شررتاب روی تمت نشررسررتم و نگاهم رو یک دور کامل به اتاقی که دره بودم 
 !انداختم

 !اتاق کامال معمولی بود ولی اینجارو نمی شناختم یک

شررومینه ای که با دوتا رررندلی کناره یک گوشرره ی اتاق قرار گرفته بود، تمت و 
 !معمولی می تونست داشته باشه کمد و هر یزی که یک اتاق

شاره و وسطم رو به گوشه ی سرم گرفتم، فشاری بهش آوردم و زیر لب   انگشت ا
 :زمزمه کردم
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 !نیست؟ یادم ی   را هیچ

ناگهان نگاهم به دوتا قاب عیسرری خورد که توی یییش عیس من بود و اون ییی 
 .نگاهشون کردمشایان بود با تعجب قاب عیس هارو توی دست هام گرفتم و 

 !شایان، من

 !همه  ی رو لود کرد ذهنم کم  کم

 !بی هوه شدنم، آورده شدنم به اینجا، همه اه کار شایان بود

توی این عیس خیلی خاص  هام این عیس رو خیلی دوسررت داشررتم، رنگ  شررم
 بود، ولی این عیس دست اون  ییار می کرد؟

مرتییه خوده  ف نگاه کردم، اینبا عصرربانیت از روی تمت بلند شرردم و به اطرا
 کجا بود؟

ستم گرفتم و با  قاب عیس اون رو روی زمین انداختم، قاب عیس خودم رو توی د
 :ردای بلندی داد زدم

 شایان، شایان کدوم جهنمی قایم شدی؟

همون طور که با حرص دور اتاق می  رخیدم  شمم به در بسته خورد، تا خواستم 
 :بلند شد ز پشتمبه سمتش برم ردای شایان ا

 !همین جام عزیزم، خودت رو خسته نین من

و به سمتش برگشتم، با خونسردی جرعه ای از  با عصبانیت دستم رو مشت کردم
 :محتوای فنجونش نوشید و اون رو به سمتم گرفت و با لبمند گفت

 !قهوه؟

شد و اخم غلیظی کردم، با عصبانیت ضربه ای به فنجون زدم که روی زمین پرتاب 
 !ردای شیستنش در اومد
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شرررایان نگاهی به فنجون قهوه کرد و با لبمند عمیقی دسرررت آزاده رو پایین 
 :انداخت و گفت

 .خیلی خب هرطور راحتی

 .واسه آرامشت خوب بود گفتم شاید بموری

 :دندون هام رو به هم فشردم و با حرص گفتم

اتفاقی  نگار هیچشررایان با من بازی نین! با این خونسررردی مسررمرت جوری که ا
 .نیوفتاده ربر من رو امتحان نین

شومینه رفت،  رندلی های  وبیم کنار  سمت ییی از   یزی نگفت و همون طور به 
 :روه نشست و خیره به رندلی رو به رویی گفت

سرای وا گرد کو ه خیابونی می _ شایان ُمرده وقتی می بینمت یاد این پ ز وقتی 
 .افتم

 !ی مدل بقیه، ولی بعده همه  یت عوض شدقبلش یک دختر ظریف بود

 !از طرز حرف زدن و راه رفتنت بگیر تا لباس پوشیدنت

 .دیگه خبری از اون دخترم شاد و ظریف قدیم نبود

اون لباس های رررورتی و رنگ شرراد و ظریفت توی حیاط خونه سرروختن و اون 
 !دنای ظریفم با خودشون سوزوندن

دختر شرریننده یک دختر قوی و خاص  شررایان ُمرد ولی پشررت سررره به جای یک
 !متولد کرد

 .دختری که خانواده همه  یزه بودن دیگه حتی با اونا هم حرف نمی زد

به اینجای حرفش که رسرررید روه رو به سرررمتی منی که با بهت به حرف هاه 
 :گوه می کردم برگردوند و لبمندی زد

 .که اون دختر تو بودی  خب اولشم گفتم
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 گردیم به گذشته؟بر  خوایمی می گم

 :و با ابرو به قاب عیس توی دستم اشاره کرد و گفت

 حتما االن دوست داری بدونی اون قاب عیس دست من  ییار می کنه؟

 !خب بیا بشین تا برات بگم

 :و با دست اشاره ای به رندلی رو به روییش کرد که من خنده ی عصبی کردم

 ربرکن ببینم، تو..تو من رو مسمره کردی؟

من  ه طوری بودم و  ه طوری شدم و  ییار  هارو از کجا می دونی؟ این کهاین 
 کردم رو کی بهت گفته؟

 :از جاه بلند شد، با لبمند به سمتم امد و گفت

 !ربر نداری که عزیزم

 !ییم تحمل کنی بهت می گم

و ناگهان مچ دستم رو گرفت و قبل اینیه حرکتی کنم من رو روی رندلی نشوند و 
 .فتن قاب عیس از دستم خوده رو به روم نشستبعد از گر 

 :پای  پش رو روی پای راستش انداخت و خیره به قاب توی دستش گفت

 !هات  شم هات دنا،  شم

رنگشون خیلی خاص و قشنگه، ممصورا اینجا هرکس ببینه ناخواگاه بهت جذب 
 !می شه

 :و نگاهش رو بهم دوخت و ادامه داد

 .بود و دوم دبیرستان بودی دیدمتاولین بار وقتی هیفده سالت 

داشررتی با دوسررت هات از مدرسرره بر می گشررتی خونه و ررردای خنده هات اون 
هم بدون این که بدونم محوت شررده بودم البته اون  منطقه رو برداشررته بود، من

 !موقع بیست سالم بود
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 ! یزی که گفتم این بود که این دختر  قدر خوشگله بهت نگاه کردم و اولین

د از اون روز هر روز جلوی مدرسرره یک گوشرره وایمیسررتادم تا ببینمت، با ررردا بع
 .اسمت رو فهمیده بودم کردن اسمت توسط دوست هات هم

 خیلی عوض شدی؟ می دونی  را می گم

سبز شدم ترسیده   ون یک بار نتونستم سر راهت  طاقت بیارم و وقتی تنها بودی 
 .زی که به خاطر اینیه ناراحتت نینم رفتمبودی و می خواستی جیغ و داد راه بندا

ولی االن جلوم قد علم می کنی، خط و نشون می کشی، تهدید می کنی و حتی می 
 !زنی

 خب کجای این دنا به دنای قبلی شبیهه؟

من حرفی نداشرررتم، فقط مات بهش نگاه می کردم که ابرویی باال انداخت و ادامه 
 :داد

 .اکت به حرف هام گوه بده؛ خودم می گمخب پس همین طور ادامه بدیم، تو س

رال این دختر اون نبود.  ، هیچجواب رو هم من می دونم شت انگار ا شباهتی ندا
بعد اون روز هم دیگه جلوت سبز نشدم و فقط دورا دور دنبالت می کردم، تا بتونم 

 .یک دا سیر نگاهت کنم

 !ولی  یزی نگذشت که فهمیدم ییی رو دوست داری

ایان بود پسری که رشتش کامپیوتر بود و توی کافینت محلتون کار می اسم اونم ش
 !کرد

 .خیلی اونجا می رفتی و برای هر کار کامپیوتری که داشتی اونجا بودی

یک روز من هم پشررت سرررت وارد شرردم و اتفاقی حرف هات رو با دوسررت هات 
 :شنیدم که با شیفتگی به شایان نگاه می کردی و می گفتی

نش  ه سررربه زیره، بابا من عاشررق این شرردم رفت! یک روز نبینمش توروخدا ببی
 !روزم شب نمی شه



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

192 

 

دقیقا همون حسرری که من بهت داشررتم من اختیار از کف داده بودم و دیوانه وار 
 !بهت وابسته شده بودم

 !با خودم می گفتم بچست و احساسش واقعی نیست، ولی واقعی بود

 !شایان شده بود خدای دومت

نتونستی طاقت بیاری و خودت بهش اعتراف کردی که عاشقش شدی در حدی که 
 !و من مات مونده بودم

سر  شه ی  شمی هم بهم ننداختی! مگه اون پ مدت ها من در پی تو بودم ولی گو
  ی داشت که من نداشتم؟

 !هیچ وقت اینو نفهمیدم

ر ولی وقتی بردیش پیش خانوادت به بدترین شرریل برخورد کردن و گفتن کار و با
 .نداره

 !کورسوی امیدی توی دلم روشن شد که قضیه ی شایان تموم شدست، ولی نبود

نمی کشرریدی و  هرروز با شررایان بودی و با وجود ممالفت خانوادت بازهم پا پس
 باهم بودین، ولی من  ی؟

می سرروزه و  خبر نداشررتی یک بدبمتی همون اطراف شررمارو می بینه و از درون
 !آتیش می گیره

 !دل خوره افتاده به جونش و داره جونش رو می گیرهحسادت م

وقتی جلوی  شم های من وارد یک خونه می شدین می مردم، می مردم تا بفهمم 
 !اونجا  ه خبره

همون طور که تو شررایان رو می پرسررتیدی من هم   ون ولی باید تحمل می کردم
 !تورو می پرستیدم، باید می ساختم  ون عاشقت بودم
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فشردم و دستم رو روی  هام رو به هم پلک ی حرفش رو با داد گفت کهو به اینجا
دسته ی رندلی فشار دادم، فقط ردای نفس های عصبی و پشت سر همش به 

 .گوه می رسید

 : شم هام رو باز کردم بعد از  ند ثانیه و با شنیدن ردای لرزونش آروم

 زدم؟می فهمی دنا؟ می فهمی من  ه زجری می کشیدم و دم نمی 

 می تونی درک کنی اون همه درد رو  ه طوری توی وجودم جا کردم؟

 تونم طرفت بیام، یا باهات حرف بزنم  را؟این که نزدیک منی ولی من نمی

سیبک گلوه باال و پایین  شد، آب دهانش رو جوری قورت داد که  ساکت  ناگهان 
 !شد و قطره اشیی از گوشه ی  شمش  یید

شد انگار داش تم خواب می دیدم! هیچ وقت حتی خواب همچین  یزی باورم نمی 
ستم طاقت بیارم یک مرد جلوی  شتم؟ نمی تون رال حس خوبی ندا رو نمی دیدم، ا

 !من اشک بریزه اونم به خاطرم خودم من

دست هام رو باال آوردم و بهشون نگاه کردم، انقدر دسته ی رندلی رو توی دستم 
 !ده بود و گیز گیز می کردفشار داده بودم که کف دست هام قرمز ش

دوباره نگاهم رو بهش دوختم که با دست اشیش رو پاک کرد، از جاه بلند شد و 
 :گفت

شی!  ستم ببینم با ییی دیگه خو ست دنا! این دفعه نمی ای االن دیگه اون طوری نی
 !این دفعه طرف مقابل باید من باشم، فقط من

 :فتمبا بهت نگاهش کردم و با ردای تحلیل رفته ای گ

 تو  ی می گی؟

 :دست هاه باال آورد و خونه رو نشون دادو گفت

دسررت و پاتو نمی بندم  ون اسرریرم نیسررتی و نمی خوام حتی یک تار مو ازت کم 
 !شه و ناراحت شی
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 .ولی باید اینجا با من بمونی  ون عاشقم می شی و بعده ازدواج می کنیم

 : شمیی زد و ادامه داد

ته فعال برای این حرف لذت ببر خونه ی خودته، من هم از کنار تو  الب ها زوده تو 
بودن لذت می برم و عقده ی این پنج سرراا رو خالی می کنم و در ضررمن بقیه ی 
داسرررتانم بعدا برات تعریف می کنم عزیزم. فعال باید مدارک اینیه تو پیش منی از 

 !بین ببرم  ون نمی خوام هیچ کس مزاحم خلوتم باهات بشه، شب می بینمت

 :میدی کرد، با دست خورده شیشه های لیوان رو نشون داد و گفت

 .جمعشون می کنم حواستم باشه روی اینا راه نری، شب که برگشتم

شتاب از  شد، وقتی به خودم امدم با  شم های بهت زدم از اونجا خارج  و جلوی  
 !جام بلند شدم و پشت سره رفتم ولی اون رفته بود

ره اه رو  ندبار باال و پایین کردم ولی در رو قفل کرده به سمت در رفتم و دستگی
 !بود

 :با خشم و حرص با کف دست به در کوبیدم و داد زدم

 شایان این مسمره بازیا  یه؟

 !در رو باز کن

 !د بهت می گم این درو باز کن

 ! ند بار دیگه هم به درکوبیدم و داد زدم ولی ردایی نیومد

لدون  و به گ گدی  یت ل بان تاد ولی با عصررر پام زدم که روی زمین اف بی جلوی 
 .نشیست

 :با حرص موهام رو  نگ زدم و زیر لب گفتم

 خدایا  را هر ی خل و دیوونه هست اطراف من جمع شده؟
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سرم راه می افتاده، از  یزهایی که خودم هم  شت  ساا هرجا می رم پ سرم پنج  پ
 !خبر ندارم خبر داره

می کنه اون وقت دا من خل و  لم براه  نشسته اینجا برام تعریف می کنه گریه
 می سوزه! آخه مگه لیاقت داره؟

 !روانیه روانی

 :با حرص جیغی کشیدم

 وای خدا االن دیوونه می شم آخه یعنی  ی!؟

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

 !نیست که نیست؛ دخترم آب شده رفته تو زمین-

 گه  ه وضعشه؟هر روز باید دنا رو از جاهای ممتلف پیدا کنیم؛ این دی

کیمیا دست  پش را باال آورد تا بر روی شانه ی دانیاا بگذارد، اما نتوانست، بین 
 :راه دستش را مشت کرده و پایین آورد

 .نگران نباه دانیاا هرجا باشه پیداه می شه

دانیاا که انگار در معرض انفجار بود در حالی که سعی داشت ردای خود را کنترا 
 :کند گفت

هفته است دخترم نیست! گوشی و ماشینشم که داخل جاده خاکی پیدا د آخه یک 
 کردن! مگه می شه نگران نباشم؟

شد  ستین با ست همان مرد یعنی را شاید بازهم دنا در د شیش برده بود تا  کیمیا 
 .ولی جرئت گفتن را نداشت

نمی توانست اعتماد دوستش را سلب کند و حرف هایی را که تنها به او گفته بود 
 .پیش دیگران بیان کند را

 !تنها یک راه داشت؛ آن هم اینیه خوده به تنهایی راهی آنجا می شد پس
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خواسررت به سررمت در برود که با  در یک تصررمیم ناگهانی از جایش برخاسررت و
 :ردای دانیاا در جای خود متوقف شد

 داری کجا می ری؟

ایش درهم به سرررمتش برگشرررت، دانیاا آرنج هایش روی پاهایش بود، پنجه ه
 .قالب و به او نگاه می کرد

ست طاقت بیاورد و در حالی  لحظه ای نگاهش در نگاه دانیاا گره خورد ولی نتوان
 :که نگاهش رو از او می دزدید جواب داد

االن دیگه می آن، من هم زود  یک سر می رم خونه عمو شاهرخ و خاله فاطمه هم
 .برمی گردم

سر و بدان آنیه منتظر جوابی از جان شت  شد و در را پ شد از اتاق او خارج  ب او با
 .خود بست

تییه ی خود را به در زد، دسررتش را بر روی قلبش که با سرررعت زیادی می کوبید 
 :گذاشت، نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت

 خدایا نمی شه این حس لعنتی سرکوب شه؟

 !پنهونش کردم، فیر نینم دیگه طاقت بیارم  ند ساله که توی قلبم

دستش را همان جا مشت کرده و پایین آورد، هر بار که در  شمان روشن او خیره 
می شد با خود فیر می کرد االن هست که حاا دلش لو برود و دانیاا از حسی که 

 !ساا هاست در دلش پنهان شده با خبر بشود

سره را به طرفین تیان داد، نفس خسته اه را بیرون فرستاده و از پله ها پایین 
 .ترف

 .رفت، سواره شده و از آنجا خارج شدبا قدم های تند به سمت ماشینش

 :کالفه دستش را الی موهای عسلی رنگش فرو کرد و زیر لب گفت
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سیته می  شب همون جا  سری انداختی! من ام آخ دنا آخ! ببین منو داخل  ه درد
 !کنم

 مگه اونجا نیازی به جن و روح داره؟

 !و روح و امداا اون بدتره اون مرتییه خوده از رد تا جن

 !حداقل انشاهلل تا اونجا می رم دست خالی برنگردم

 .مدت زیادی نگذشت که به مقصده رسید

 !از استرس و ترس کف دستانش عرق کرده و پاهایش بی حس شده بودند

با ترس نگاهش را به تابلوی خاک خورده ای که سررردره قرار داشررت دوخت و 
 .منطقه را کاویدبعد با نگاهش همه جای آن 

جز سرریاهی  یز دیگری به  شررمانش نمی خورد؛ زیر لب بسررم اهلل ای گفت و از 
 .ماشین پیاده شد

سمت جلو هل داد و با تردید  سمت در رفت، با دست لرزانش در را به  با ترس به 
 .قدمی به جلو برداشت

اد روشنایی آن برای ایج دستش را در جیبش فرو کرد، موبایلش را در آورده و از نور 
 .استفاده کرد

 !اینجا از آن  یزی که فیر می کرد ترسناک تر بود

 دنا  طور می توانست راحت در اینجا رفت و آمد کند؟

تا  شررم می  رخید درخت بود و  یز دیگری به  شررمانش نمی خورد، حتی می 
 !ترسید نور موبایل را باال بگیرد و با  یزی رو به رو شود و همان جا پس بیوفتد

 :آب دهانش را با ترس فرو داد و فریاد کشید

 دنا...دنا اینجایی؟

 .ولی جوابی نشنید
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خواسررت دوباره نام دوسررت اه را ررردا بزند که با ررردای خش خش برگ ها از 
 .پشت سره در جای خود متوقف شد

ست که بر روی زمین بیوفتد و از  انقدر ترسیده بود که هر لحظه فیر می کرد االن ا
 !هوه برود

 :با فیر این که شاید دنا باشد سریعا به عقب برگشت و نور را باال گرفت

 دنا تویی؟

ولی با دیدن  هره ی ترسناکی که در رو به رویش بود، جیغ بلندی کشید، دستش 
را بر روی  شررمانش قرار داد و با ررردایی که از فرط ترس لینت گرفته بود و می 

 :لرزید گفت

 .خب؟نباا دنا..خ.ب..ببین..من..ف.. فقط امدم د

 !ا..اگه تو راستینی تورو جون عزیز ترینت اونو ا..از روی ص..رورتت بگیر

 .دنا اینجا نیست-

 .با شنیدن ردای مردانه ای به آرامی دست هایش را از روی  شم هایش برداشت

سوده  ستین نفس آ شنای رو به رویش نگاه کرد و با دیدن را رورت آ با تردید به 
 .ستاداه را بیرون فر 

راستین با اخم خیره به دخترک ترسیده ی رو به رویش شد و با جدیت مردانه اه 
 :پرسید

 واسه  ی اومدی اینجا دنباا دنا؟

 مگه اینجا خونه خاله است که هی می رین می آین؟

 !عجب گیری کردیما

کیمیا که حاال با دیدن راستین کمی از ترسش کم شده بود، جسارتش را جمع کرده 
 :دادو جواب 



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

199 

 

 !فیر کردم شاید بازهم تو گرفتیش

 .آخه یک هفته است خبری ازه نیست واسه همین

 :یک تای ابرویش باال انداخت و جواب داد

 .وقتی پیداه نیست دلیل نمی شه اینجا باشه

 جای دیگه ای رو ندارین دنبالش بگردین؟

ن بم آفت تا اونجایی هم که می دونم دوستت سابقه فرار زیاد داره، نترس بادمجو
 !نداره؛ دیر یا زود پیداه می شه

 .جاده خاکی پیدا کردن، موبایلش هم اونجا بودآخه ماشینش رو وسط -

 تو آخرین بار کی دیدیش؟

شان افتاد، یعنی دقیقا بعد  ستین در هم رفتند و یاد دیدار هفته ی قبل اخم های را
 آن روز دخترک مفقود شده بود؟

 :کیمیا دوخت و پرسیدنگاهش را به  شمان ترسیده ی  

 دقیقا از کی ازه خبری نیست؟

 :کیمیا با تردید نگاهش کرد و پاسخ داد

 !سه شنبه ی قبلی

 .آری، حدسش درست بوده، دقیقا همان روز بود

سمت  زیر لب لعنتی با خود گفت و با قدم های محیم و تند بی توجه به کیمیا به 
 .سیستم ها نشستاتاق دوربین ها رفت و بدان هیچ وقفه ای پشت 

با کمی عقب و جلو کردن، فیلم های ضبط شده ی دوربین های دم در را پیدا کرد 
و هم زمان با شروع فیلم کیمیا هم وارد اتاق شد و با تردید به سمتش آمد. پشت 

 :سره ایستاد و خیره به رفحه ی سیستم پرسید

 اون  یه؟
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 .نگاه می کرد اما راستین بدان جواب دادن به او با جدیت به فیلم

 ند ثانیه ای از شروع فیلم گذشته بود که دنا را نشان داد، از در پارک خارج شد و 
 .بعد از رفنتش سمند سفید رنگی پشت سر او شروع به حرکت کرد

 ند ثانیه ی بعد هم هردوی آن ها دیگر توی رررفحه ی سرریسررتم نبودند،  ون 
 .دوربین دور تر از آنجا را فیلم نمی گرفت

 :یا با بهت دستانش را روی دهانش گذاشت و با ردایی که می لرزید پرسیدکیم

 وای خدایا! یعنی دنا رو دزدیدن؟

راسرررتین کالفه از جایش برخاسرررت و پنجه های مردانه اه را بین موهایش فرو 
برد،  نگی به آنها زد و نگاهش را بین کیمیا و سرریسررتم رد و بدا کرد و با حرص 

 :پرسید

 می دونی راحب این ماشین کیه؟می خوای بگی ن

 !نه به خدا نمی دونم-

 :نفسش را کالفه بیرون فرستاد و با جدیت گفت

 .همون بچه قرتی، شایان

 :کیمیا ناباورانه نگاهش کرد

 کدوم شایان؟ همونی که دنا رو آورد بیمارستان؟

سررری تیان داد، پیراهن بلنده را با یک حرکت از تن خود خارج کرد و بدان نگاه 
 :کردن به او پرسید

 ماشین آوردی؟

 :سره را پشت سرهم تیان داد و جواب داد

 .آره...آره بیرون پارکه

 .خوبه، راه بیفت-
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 .و خود سریعا از آنجا خارج شد

همان طور که به بیرون می رفت دست در جیبش کرد و موبایلش را بیرون آورد و 
 .با حرص شماره ی شایان را گرفت

ود قرار داد که بعد از  ند ثانیه رررردای شرررایان در تلفن موبایلش را در گوه خ
 :پیچید

 !به به راستین خان

 ! ی شد خبری از ما گرفتی؟

 :دندان هایش را بهم فشرد و از الی آن ها غرید

 دخترم رو کجا بردی بی ناموس؟

 :ردای خنده ی شایان از پشت تلفن بلند شد

 !فهمیدید پس

شرمنده نم سته دنا با منه، ولی  جاه رو بگم که بیاید خلوتم رو باهاه  ی تونمدر
 !بهم بزنید

نگاهش که به کیمیا افتاد که منتظر به او نگاه می کرد با دست به ماشین اشاره زد 
 .که یعنی ماشین را روشن کند

 .پشت آن نشست کیمیا سری تیان داد و با سرعت به سمت ماشین رفت و

 :نیت غریدداستین که از رفتن او مطمئن شد با عصبا

 بناا شایان، بناا تا نزدم دهنتو سرویس نیردم! بهت می گم دنرررا کررجرراسررت؟

 :از ردای داد او لحن شایان هم جدی شد و جواب داد

 به تو ربطی نداره، به تو  ه! پدر و برادر نداره تو افتادی دنبالش؟

  ییارشی؟
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 !حویلش دادمقبل از این که اون ها بیوفتن دنبالش من پیداه کردم و ت

خوب گوه کن ببین  ی می گم؛ اگه بالیی سررر اون دختر آورده باشرری روزگارتو 
 .سیاه می کنم شایان

 ...یا جاه رو می گی یا

 :خنده ی عصبی کرد و عجوالنه بین تهدید هایش پرید

 مدال می خوای  ه غلطی بینی؟

که در را پوزخندی زد، به سررمت ماشررین رفت، در شرراگرد رو باز کرد و همان طور  
 :می بست گفت

 می خوای بدونی؟

مدال االن خواهرت شیرین تو دست های منه، اگه جای دنا رو بهم نگی منم حساب 
 .کنمکارو با این دختر  شم آبی تموم می

اخم های شررایان در هم رفتند؛ باور نمی کرد که تک خواهره بمواهد در دسررت 
 !های راستین باشد

 اخت؟ارال او خواهره را طور می شن

 :بنابراین باور نیرد

دروغ می گی! حرفات رو باور نمی کنم، اگه راسررت می گی می خوام رررداه رو 
 .بشنوم

راسررتین در یک تصررمیم ناگهانی دسررت آزاده را زیر شرراا دختر متعجب رو به 
 !رویش برد و محیم موهایش را کشید که ردای جیغ دردناک کیمیا به هوا رفت

و خواسرررت  یزی بگوید که با دیدن  هره ی  اشرررک در  شرررمانش حلقه زده
خشمگین راستین که با گذاشتن انگشت اشاره بر روی بینی اه به او اشاره می زد 

 .ساکت باشد دستش را زیر شالش برد و نگاه پر حررش را از او گرفت
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شایان  ند لحظه سیوت کرد از اینیه خواهره در دستان او اسیر باشد می ترسید 
 :ی خواست باور کند بنابراین گفتولی هنوز هم نم

دروغه، ممینه ررردای یک دختر دیگه باشرره! اگه راسررت می گی عیس بده، باید 
 !ازه عیس بدی

نه تو می  تادم آدرس رو بهم می دی، و اگر  خیلی خب عیس رو که برات فرسررر
 !دونی و خواهرت

 :بعد تماس را قطع کرد که ردای جیغ کیمیا بلند شد

  ی موهامو می کشی؟ مرتییه ی وحشی! واسه

 مگه سادیسم داری بی شعور؟

 ...دیوونه ی

 :راستین کالفه بین رحبت هایش آمد

 !ده بس کن دیگه

ه  !اون دوستت از تو خیلی قابل تحمل ترم

 !مدل تو جیغ نمی کشید، ترسو هم نبود

 !اون همه بال سره آوردم جیغ میغ نزد مدل تو

مت کار بیش یدن از اون م جای جیغ کشررر یت می کنم اون یک ذره  ! دارم کم
 .دوستت رو پیدا کنی

 این طوری کمیم می کنی؟ با کشیدن موهام؟

 :با خونسردی کامل نگاهش را به جلو دوخت و با اخم جواب داد

به ردای جیغ احتیاج داشتم، تو هم ماشاهلل دوزاریت یک مقدار کج می زنه، تا می 
 !خواستم بهت بگم جیغ بزن نقشه هدر می رفت که
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یا خواسررت دهانش را باز کند و هر ه که می تواند بار او کند که یاده امد با کیم
 !او تنهاست و او می تواند هر بالیی سره بیاورد

پس سررریوت را ترجیح داد، آب دهانش را آرام فرو داد و نگاه پر ترسرررش را از او 
 .گرفت

ماره ی راسررتین نگاه  پی به دخترک کرد، موبایلش را از جیب خود درآورده و شرر
 .دوست خود مهدی را گرفت

 :طولی نیشید که ردای مردانه ی رفیقش در موبایل پیچید

 الو؟

 :بدون میث و مقدمه پاسخ داد

 مهدی کجایی؟

 بیرون،  طور؟-

 اون دخترم خواهر شایان هنوز توی اون خونست؟-

 !آره حسین گفت داره می ره خونه و عجیب بد*" می زنه

 .نیست دخترم  تو حاا خوده

 .پنجه هایش را بین موهایش فرو کرد

 :باید قبل از اینیه به خانه می رفت او را می گرفت پس سریعا گفت

شو برام  ش ست دقیقه دیگه باید دخترم رو گرفته و عیس بی هو مهدی بجنب تا بی
 !فرستاده باشی، وقت نیست بجنب

 .و بدان اینیه بگذارد مهدی پاسمی بدهد تماس را قطع کرد

بهت زده او را نگاه می کرد نگاه کرد، اخم هایش را درهم کشرررید و  به کیمیا که
 :طلبیارانه گفت

  ته؟ واسه  ی زا زدی بهم؟ جن دیدی؟
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 !دیگر واقعا داشت از این مرد رو به رویش می ترسید

 :لینت زبان گرفته بود

 ا..اون دختره وا..واقعا پیش ت..تو؟

 ..پوزخندی گوشه ی لبانش نشست

 :فهمیده بود بنابراین پاسخ داد ترس دختر را خوب

 .هنوز نه، ولی می آد

 !الزم باشه هرکس دور و برم باشه رو زندانی می کنم تا به هدفم برسم

کیمیا که حسررابی ترسرریده بود خوده را به در رررندلی  سررباند و در حالی که 
 :دستانش می لرزید پرسید

 یعنی ب..بماطر هدفت می ک..کشیشون؟

ه دسرررتانش که می لرزید انداخت بده نمی آمد کمی اذیتش نگاه مرموزانه ای ب
 .کند

 :یک تای ابرویش را باال انداخت و با جدیت پاسخ داد

 .آره می کشم، تییه تییه اشون می کنم و توی همین پارک خاکشون می کنم

 !و حتی اگه توهم خیلی روی ممم بری این کارو می کنم

 .بند آمده بود شمان کیمیا از ترس گشاد شدند و زبانش 

هر لحظه ممین بود از حاا برود که راستین در یک آن اخم هایش را در هم کشید 
 :و پاسخ داد

 !معلومه که نه دختره ی دیوونه

 مگه من قاتل زنجیره ای ام؟

 !استغفرهلل، دخترم دهن منو باز می کنه
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یته می این لگنو راه بنداز ببینم، واسرره من کارگاه بازی در نیار که تهش خودت سرر
 !کنی می افتی رو دستم

شت و آن را با قدرت به طرف دیوار  صبانیت گلدونی را از روی میز بردا شایان با ع
 .پرتاب کرد

عربده بلندی کشید که از ردای بلند آن دنا که خواب بود  شم هایش را با شتاب 
 .باز کرد

 !دخواست از جایش بلند شود که کرختی و کوفتگی بدنش این اجازه را ندا

اخم هایش درهم رفتند، حتی قوت بلند شدن را هم نداشت و تمام بدنش درد می 
 !کرد

 .نگاه خصمانه شایان روی او کشیده شد و ناخوداگاه اخم هایش باز شدند

 !برای بلند شدن تقال می کرد ولی نمی توانست

پوزخندی گوشه ی لبان شایان نشست، به طرف او رفت و باالی تمت ایستاد، دنا 
 :حضوره را حس کرد اخم هایش در هم رفتند و با ردای گرفته ای گفت که

 با من  ییار کردی اشغاا؟

 کنه؟بمورم؟ واسه  ی انقدر بدنم درد می  تیون تونم را نمی

 :شایان به طرفش خم شد و آرام کنار گوشش زمزمه کرد

 ییم فیر کن، یادت نیست  ه اتفاقی افتاد؟

 :د و با ردای بلندی گفتدنا بر عصبانیتش افزوده ش

 !واسه من قصه نباف! بهت میگم با من  رریریرار کررردی؟

 !از عصبانیت به نفس نفس افتاده بود

 :شایان لبمند محوی زد و جواب داد

 !باشه عزیزم می گم، عصبانی نشو
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ممینه یک  یزی بهت تزریق کرده باشرررم که بتونه تو رو تا آخر عمرت کنارم نگه 
 داره، هوم؟

 :ان گرد شده ی دنا را که دید لبمنده پررنگ تر شد و ادامه داد شم

شمت که فقط بتونی از خودم بگیریش و  مدال می تونم به یک  یزی معتاد کرده با
 !اگه نیشی می میری و مدل االن نتونی از درد زیاد تیون بموری

 !حداقل این طوری مطمئنم هیچ کس و هیچ  یزی نمی تونه تو رو از من بگیره

 !دنا ترسیده بود! ترسیده بود از این که او را واقعا به ماده ای معتاد کرده باشد

بی خیاا درد بدنش شررد، با تاله زیادی نیم خیز شررد و در حالی که رررورتش از 
 :درد درهم رفته بود با ردای گرفته ای گفت

 !تو  ییار کردی احمق؟

 !دیوونه ای! تو یک دیوونه و روانی به تمام معنایی

 ر کردی با این کاری که کردی می تونی من رو پیش خودت نگه داری؟فی

 :خنده ی عصبی کرد

آره روانی ام! عشق تو دیوونه ام کرده! اون قدر که برای داشتنت دست به هرکاری 
 !می زنم

 !تو پیش من می مونی، یعنی باید بمونی

شده می ای و ازم می زریقش کنم خوای یک بار دیگه بهت تبه خاطر این دردم که 
 !تا دردت آروم شه

 !می شم دناو این زنجیره ادامه پیدا می کنه تا فقط و فقط درمون دردت من

 !عاشق با عشقش همچین کاری نمی کنه تو عاشق نیستی، یک-

 !تو مریضی، مریض

 !باید توی تیمارستان بستریت کنن
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کنم و می   خیلی پشیمون می شی، من از اینجا می آم بیرون، از دستت شیایت می
اندازمت تیمارسرررتان یا زندون با این که کاری که باهام کردی ازت متنفر شررردم 

 .شایان، خوشحاا باه یک حسی بهت دارم، اسمشم تنفره

 ****دنا****

 :خنده ی عصبی کرد و جواب داد

 !نشدی، نمی تونی بشی که

 .تو باید منو دوست داشته باشی، همین

 .ه باشی، مدل خودمفقط باید همین حس رو به من داشت

 !با بهت نگاهش کردم اون واقعا دیوونه بود

 !یک دیوونه ی به تمام معنا

 .ولی اوایل که دیده بودمش ارال نشون نمی داد، کامال شبیه یک آدم نرماا بود

 !کنم ولی نمی شد  سعی داشتم نسبت به درد های بدنم بی تفاوت عمل

ی نمی دونستم اون  یزی که بهم هر لحظه اون درد ها بیشتر می شدن و من حت
 !تزریق شده  یه

 :سری به نشونه ی تاسف تیون دادم و گفتم

 !شایان تو دیوونه شدی، عقلت سرجاه نیست

 !به خودت بیا پسر

 !رو تمومش کن منو از اینجا ببر بیرون؛ این مسمره بازی

ن و زمان از اینجا بره بیرون بمدا از زمی من پام شرررایان نابودت می کنم، شرررایان
 .محوت می کنم

 !اگه مردی بذار برم
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 :دوباره درد زیادی توی بدنم پیچید که نتونستم تحمل کنم و داد زدم

 !درد ایررن لررعررنررتی رو هررم یرک طروری آرومررش کررن

پوزخندی زد، روی تمت نشررسررت و خیره به منی که از درد به نفس نفس افتاده 
 :بودم گفت

 !نمی گی؟ برای نجات خودت حتی دروغ هم را انقدر متفاوتی که 

به نظرم اگه کس دیگه بود به دروغم شرررده بود می گفت باهم دیگه از اینجا می 
 !ریم بیرون ولی تو نه

 !به عالوه تهدیدم هم می کنی

همین متفاوت بودن و رفتار هات من رو روز به روز بیشرررتر بهت جذب می کنه 
 !دختر

 :ه رورتم از درد جمع شده بود نالیدمبی توجه به حرف هاه در حالی ک

 مرتییه این لعنتی رو  ند بار بهم تزریق کردی؟

 .هاه دوختم خوده رو کمی به سمتم مایل کرد که نگاهم رو توی  شم

هنوز هم نفس نفس می زدم، ملحفه رو توی دسررتم مشررت کرده بودم و سررعی 
 .داشتم تمام فشاری که روم بود روی ملحفه خالی کنم

 :م هام زا زد و با لبمند کجی گفتتوی  ش

 پس باالخره طاقتت سر اومد؟

 طلسم غرورت داره می شینه دنا؟

 طلسم این  ندساا سفتی و سمتی داره می شینه؟

 :در همون حالت جواب دادم

 .نمی شینه، حداقل واسه آدمی مدل تو نمی شینه
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دستش گرفت لبمنده رنگ گرفت، دستش رو باال آورد و تره ای از موهام رو توی 
 :و با ردای آرومی گفت

 !اون هم می شینه دنا خانوم

تا  همین نزدییی ها می آی و بهم التماس می کنی که دوباره بهت تزریقش کنم 
 .آروم شی

تونم درد کشررریدنت رو ببینم و زودتر از اینیه التماس کنی بهت  نمیولی من که 
 !، مدل االنزنمش و آرومت می کنممی

بزنه که بی خیاا دردم  اال آورد و خواست دستش رو به رورتمسپس دستش رو ب
 :شدم، سریع خودم رو عقب کشیدم و با اخم غلیظی گفتم

 .نموره شایان بهم ارال، رال دستت هم

بست و با غضب از روی تمت هاه رو با خشم دستش روی هوا مشت شد،  شم
 .بلند شد

خشمگینم دنبالش کردم که رفت و از در حالی که موهام دورم ریمته بودن با نگاه 
سر میز سرنگی برداشت، سوزنش رو داخل قوطی کرد و محتویاتش رو توی سرنگ 

 .نگاهش کردم کرد که با ترس

 لعنتی  ی بود؟ اون

قبل این که به طرفم بیاد با دردی که داشت جونم رو می گرفت از روی تمت بلند 
 :و امرانه گفت برگشت شدم که متوجه شد و با اخم به طرفم

 .بمواب روه برگرد روی تمت دنا، همین االن

 :تیون دادم و گفتمرو به نشونه ی منفی به طرفین  سرم

 !از این بیشتر به این لعنتی معتادم کنی نمی ذارم، نمی ذارم

 :خشمگین نگاهم کرد و به سمتم امد و گفت
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 !نین، نذار بهت آرامبمش بزنم دنا سگم

بیشتر می شد  ابی بهش بدم بی توجه به دردی که با حرکت هامبدون این که جو
 .به سمت در رفتم

به امید باز بودنش  ند بار دسرررتگیره اه رو باال و پایین کردم که همون لحظه 
ست هام شد که بماطر درد زیاد  دوتا د شتم برده  ستی به پ سط د سرم تو شت  پ

 .جیغ خفیفی کشیدم

 :رداه رو از پشت سرم شنیدم

 !باه دختر خوب باه دنا، آروم آروم

شیم، این طوری هم تو حس نمی کنی هم من  بذار این رو بزنم هردومون راحت ب
 می رسم، نظرت  یه هوم؟ راحت به هدفم

 .آروم باهمی دونم موافقی پس من

 :نتونستم طاقت بیارم و جیغ زدم

 !ولم کن آشغاا، ولم کن روانی

سریع خو "* دم رو عقب کشیدم که دست هام رو محیم که شوکی بهم وارد شد، 
 تر بهم فشرد و خشمگین گفت؛

 !خودت خواستی دنا، خودت خواستی

 !وقتی  شمم به سرنگ توی دستش خورد شروع به تقال و جیغ و داد کردم

 .این ییی آرام بمش بود این اون سرنگ نبود و فیرکنم

 !خوابیدممن باید از اینجا می رفتم؛ من نباید می

 : سبوند و غرید بیشتر شد که با حرص من رو به در  هامتقال 

 !تیون نمور لعنتی، د بهت می گم تقال نین
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حس کردم و   ی شررد که سررردی سرروزن رو روی گردنم توی یک لحظه نفهمیدم
 :رداه رو شنیدم

 .هیس آروم باه عزیزم آروم، تموم شد تموم شد

به خود متوقف شرررد،  شرررم هام خود  گه  یزی هام روی ه تقال  تاد و دی م اف
 .نفهمیدم

 ***راستین***

 :محیمی توی گوشش زدم و با عصبانیت فریاد زدم سیلی

 دخلتو بیارم؟ عوضی حرف می زنی یا همینجا بزنم

 :با گریه شروع به تقال کردن کرد

 می خوای؟ ی من و داداشم تو کی هستی؟ از جون

 !گم نمی دونم، نمی دونم شایان کجاستمی

 :فرو کردم و زیر لب زمزمه کردم رص پنجه هام رو توی موهامبا ح

 .گی  دروغ می دروغ می گی! مدل سگ

 :و باردای بلند تری به مهدی گفتم

 عیس اینو واسه اون بی شرف فرستادی؟

 .آره داداه حله-

 :سرم رو تیون دادم

 .خوبه االن می فهمه دنیا دست کیه

 :ردای بغض دار کیمیاهایی پشت سرم امد و بعده  ردای قدم

 راستین، دنا رو پیدا می کنی مگه نه؟

 .بالیی سره بیاره توروخدا پیداه کن، می ترسم
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 .از کسی کمک بگیرم، به دنا قوا دادم به کسی  یزی نگم تو نمی تونم جز 

 !به دنا قوا دادم نذارم کسی از وجود تو با خبر شه، حتی دانیاا

 .خواستم بگم نذاشت

شده من راهی   را اینو گفت ولی به خاطر اینم اهی نداره، نمی دونمگفت اون گن
 !ندارم، لطفا پیداه کن

 .متوقف شد می زدم یک آن دستمهمونطور که داشتم موهام رو  نگ

 قوا گرفته که کسی از وجود من با خبر نشه؟ دنا برای  ی

گم ولی فیر نمی   گفته بود اگه هر ی شررایان بهت گفته بهم بگی به کسرری  یزی
 !نمی کردم از کسی که زندانیش کرده طرفداری کنه

 خواسررتم که دنا رو پیدا کنم و دلیل اینبا فهمیدن این حرف ها بیشررتر از قبل می
 .کارهاه رو ازه بپرسم

 :باعث شد که به طرف شیرین خیز بردم، گردنش رو گرفتم و غریدم این

ه یا می کشمت؛ با همین دست هام یا می گی اون برادر بی شرفت دنا رو کجا برد
 !می کشمت

 :در حالی که از فشار دست هام روی گردنش خس خس می کرد گفت

 ...نمی دونم من از

نتونستم بیشتر از این تحمل کنم و فشار دستم رو بیشتر کردم که  هره اه کبود 
 :شد و با آخرین توان گفت

 !باشه می گم، می گم توروخدا دستتو بردار

 !می گه خبر داره و داره دروغ می دونستم

 :محیم دستم رو برداشتم و گفتم

 .بناا ببینم
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 :با ردایی گرفته گفت

 .توی یک خونه ییم خارج از تهرانه، ماا خودشه

 : یزی بگم که کیمیا با عصبانیت سیلی توی گوشش زد و با جیغ گفت خواستم

 .دختره ی آشغاا عوضی، دروغ گوی بی شعور، آدرسش رو بگو

س ستمد شیدم، نمی دون رورتم ک ست جیغ زدن و  تی به  ضعیت از د توی این و
 .فحش دادن این دختر بمندم یا یک  یزی بهش بگم

سمت کیمیا  سری تیون داد و  شه که  شاره زدم که اینو کنار بی با ابرو به مهدی ا
 :اومد و گفت

 .کیمیا خانم، برید کنار ما خودمون حلش می کنیم

 :ره که سریع برگشت و بهش  شم غره رفت و گفتو خواست بازوه رو بگی

 .به من دست زدی نزدیا

 !از تو که آبی بلند نمی شه فقط هییل گنده کردی ارال به تو ه؟

 :مهدی فقط با حرص نگاهش می کرد که اخم غلیظی کردم

 .کیمیا بسه، هردوتون سریع برید بیرون

 :مهدی نگاه پرحررش رو از کیمیا گرفت و رو به من گفت

 ...اما

 .گرفررتررم بررریررد برریرررون-

کیمیا دست به سینه یک پاه رو به زمین کوبید و به سمت در رفت، پشت سره 
 .هم مهدی

کرد نزدیک شررردم و با رررردای آروم ولی با رفتن اونا به شررریرین که سررررفه می
 :خشمگینی گفتم
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 .همون خونه ای که گفتی بریمارو می کنممنو ببین دختر، بازت می

ماری به سررررت رو انجام می دی، بمواد فیر فرار و هرکوفت زهر  و کاری که گفتم
 بزنه زندت نمی ذارم! خر فهم شدی؟

تیون داد که اوا  اقوم رو از جیبم در آوردم، باهاه طناب  سررره رو پشررت هم
پاهاه رو باز کردم و بعد پشت رندلی رفتم، کمی خم شدم و دست هاه رو باز 

 .کردم

ندلی بلند شد که به سمتش رفتم، بازوی ظریفش رو توی دستم گرفتم و از روی ر
 :با اخم گفتم

 .راه بیفت

 :و همین طور که می رفتم پشت سرم کشیدمش که با درد گفت

 !خب تو داری منو می کشی دنباا خودت دیگه

 راه امدن یا نیومدنم فرقی هم داره؟

 :خشیی گفتمهام بیشتر درهم رفتن و با لحن  اخم

 !رداتو ببر

 .دیگه جرئت نیرد  یزی بگه که از در انبار مهدی بیرون رفتیم

شین کیمیا تییه زده بودن که کیمیا متوجه ما  رله از هم به ما کیمیا و مهدی با فا
 :نگاه کرد که با جدیت گفتم شد و به من

 .در عقبو باز کن

 رو داخل ماشینرو باز کرد که شیرین سره رو تیون و با نگاه  پی به شیرین در 
 :پرت کردم و و در همون حالت خطاب به مهدی بلند گفتم

شین پیش ستو جمع کن، یهو دیدی مهدی بیا ب شش  این دخترم حوا اینم مدل دادا
 !مارمولک از آب در امد
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 .و خودم رو کنار کشیدم که مهدی سوار شه

 .کردم و نشستمبعد از سوار شدن همه در شاگرد رو باز 

 :ن کیمیا بدون اینیه برگردم با جدیت گفتمبا حرکت کرد

 .طرف بره آدرس رو به کیمیا بگو و عین آدم بگو از کدوم

 ند لحظه میث کرد، بعد آدرس کامل رو به کیمیا گفت و با لحن مظلومی رو به 
 :من پرسید

 می خوای با من  ییار کنی؟

 !آدرسو گفتم دیگه بذار برم

 :واب دادمیک تای ابروم رو باال انداختم و ج

 !هنوز نیازت دارم

 .کاری که گفتمو انجام می دی  خوب گوشاتو وا کن عین

می ریم اونجا اوا می ری در می زنی و می گی شایان درو باز کن و فالن و بهمان، 
 .ییم هم گریه و زاری راه می اندازی

 .خب تو خودت این نمایشا رو بهتر از من بلدی

 .ی شرفت  ییار می کنمبعده می دونم با تو اون داداه ب

 آخه تو  ییارشون داری؟-

 تو  ه نسبتی با دنا داری؟

 !فوضولیش به تو نیومده

 :مظلومانه ادامه داد

 !عاشق دناست، دیوونشه بذار تو حاا خودشون باشن داداشم

 :با عصبانیت به سمتش برگشتم و داد زدم
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 بری یا ببرمش؟رداتو می

 .هاون بی ناموس خیلی غلط کرده عاشقش

نگاه کردم و زیر با ردای بلندم ترسید، به رندلی  سبید که با حرص به روبه روم 
 :لب زمزمه کردم

 !عاشقه! آبروی هر ی عاشقه برده

دیگه کسرری  یزی نمی گفت و نیم سرراعتی می شررد که جز پرسرریدن آدرس حرف 
 .دیگه ای زده نشده بود

 :همون لحظه کیمیا روی ترمز زد و پرسید

 اینجاست؟

 .ین نگاهی به اطراف کرد و باردای لرزون آره ی آرومی گفتشیر

نگاه  پی بهش کردم و با اخم از ماشین پیاده شدم، ماشین رو دور زدم، در از آینه 
با خودم می  بازوه رو گرفتم و همونطوری که  باز کردم،  مت شررریرین رو  سررر

 :کشوندمش گفتم

هت گفتم هایی که ب مه خارج از  یز  یک کل جا دخلت رو ب ببین فقط  گی همین 
 !میارم

 .سره رو با ترس تیون داد

 :وقتی به در رسیدیم  اقوم رو از جیبم در آوردم و پشتش گذاشتم و گفتم

 .یاال

 :کرد، نفس عمیقی کشید و با ردای بلندی گفتنگاهم  با تردید و ترس

 .شیرینداداه، داداه منم 

 !ردتو گرفته داداه این درو باز کن باید از اینجا بریم، پلیس

 :در همین بین که مهدی رسید در گوشش گفتم
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 !درو که باز کرد تو برو سروقت شایان منم دنا رو پیدا کنم

 .به این دخترم هم بگو بیرون بمونه

 :سره رو تیون داد که شیرین دوباره به در کوبید و با ردای بلندی گفت

 شایان  را باز نمی کنی؟

 !بدو االن می رسن

ستم خبر  ولی خبری از  َش شد که به اطراف نگاه کردم و با دیدن پنجره ها  شایان ن
 !دار شد که مارو دیده

 :با حرص لگدی به در زدم و رو به شیرین داد زدم

 این قبرستون در پشتی هم داره؟

 :سره رو متوالی تیون داد که داد بلندی زدم و گفتم

 !مهدی پشت و بپا، مارو دیده بی شرف

مت پشت خونه رفت که  اقوم رو به سمت کیمیا پرت کردم مهدی با عجله به س
 :و گفتم

 .بگیر این دخترم رو ببر تو ماشین فرار نینه

 .غلط کاری هم کرد با همین دخلش رو بیار

خم شد و  اقو رو از روی زمین برداشت و من شیرین رو به سمتش هل دادم که 
 .نهبی توجه به تقالهای شیرین کیمیا تونست وارد ماشینش ک

شونه  شدم به در نگاه کردم، دو قدم عقب رفتم و خودم رو با  وقتی از اونا مطمئن 
 ! ند بار محیم به در کوبیدم که باالخره باز شد

 :رو با دست ماساژی دادم و با ردای بلندی داد زدم شونه ام

 .شایا، بیا بیرون مرتییه
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سمش ر  شمم رو به اطراف  رخوندم و با دیدن دنا روی تمت ا و زیر لب زمزمه  
 .کردم و با سرعت به سمتش رفتم

 .هاه رو باز نیرد رو ردا زدم ولی  شم  ند باری تیونش دادم و اسمش

 :غریدمسیلی آرومی به رورتش زدم و با خشم 

 اون لعنتی باهات  ییار کرده؟

 !پاشو دختر پاشو

 !خوردولی نه! حتی تیونم نمی

یگه ام رو زیر شونه اه انداختم و بغلش نا ار یک دستم رو زیر پاهاه و دست د
شتم  شتاب به عقب برگ شنیدم که با  سی رو  ردای داد ک گرفتم که همون لحظه 

 .نگاهش کردمکه با دیدن کیمیا که گلدون شیسته ای توی دستش بود متعجب 

 :گلدون رو سریع پایین انداخت و با ترس گفت

 !دستش  وب بود، می خواست از پشت غافلگیرت کنه

گاهم رو به زمین دوختم که  وب کنار شایان افتاده بود و خوده بی هوه بود. ن
 :زیر لب بی شرفی گفتم و بلند رو به کیمیا گفتم

 !بزنین پلیس بیان اینا رو جمع کننبرو پشت مهدی رو ردا کن زنگ 

 :نگاه  پی به شایان کردم کیمیا سره رو تیون داد و از در بیرون رفت که

 !می رسماب تو هم ربرکن، به حس

 .بیرون رفتم و نگاهی به رورت دنا انداختم با قدم های تند و بلند از در 

 .هاه بسته بودن موهای بلنده آویزون شده بودن و هنوزم  شم

که عقب ماشررین بود   رفتم با دیدن شرریرین پوفی زیر لب گفتم و به طرف ماشررین
 .ماشین رو باز کنه کیمیا بیاد در   لعنتی زیر لب گفتم االن باید وایمیستادم تا

 :تییه دادم، نگاهی به دنا کردم و زیر لب گفتم هوفی کشیدم و به ماشین
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 !دخترم  وب خشیو می مونه

 !یک ذره وزن نداره

 به اطراف نگاه کردم، پس اینا کجا موندن؟

 :با شنیدن ردای زمزمه مانندی از سوی دنا نگاهم رو بهش دوختم

 شایان

 .هام رو بستم با حرص  شم

اولین  یزی هم که به زبون می آره معلوم نیست اسم اون مرتییه اس یا اونی که 
 .مرده

 .نگاهم به گردنش که خورد با دیدن اون گردن بند اخم هام رو درهم کردم

خم شررردم و دنا رو روی زمین گذاشرررتم، بدون فیر کردن گردن بند رو از گردنش 
 .کشیدم و توی جیبم گذاشتم

 :لب زمزمه کردمزیر 

 .اسم اون بی شرف رو توی گردنت نمی ندازی دنا

 .هاه نیمه باز شده بود انگار کم کم داشت به هوه می اومد  ون  شم

شتر از اون  شم هاه بی رورتش زدم ولی اثری نیرد و   سیلی تقریبا محیمی به 
 .باز نشدن

 .مطمئنا یک  یز قوی بهش تزریق شده بود، یک آرام بمش خیلی قوی

 :همون لحظه کیمیا و مهدی با دو اومدن که با حرص گفتم

 کجایین شما؟ مگه از اون پشت تا اینجا  قدر راهه؟

 :مهدی با حرص نگاهی به کیمیا کرد و گفت

 .داداه همش تقصیر این دختره اس
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 .ایستاده اون پشت با من کل می ندازه

 :کیمیا حق به جانب به سمتش برگشت

 .خودت شروع کردی

 بی توجه به کیمیا با حرص شایان رو روی زمین انداخت؛مهدی 

 .وزنش رو انداخته روی من مرتییه آشغاا تموم

 !انگار با یک  وب مرده

 :پوزخندی زدم و خیره به شایان گفتم

 .وزنی ام نداره

 به پلیس زنگ زدین؟

 .آره داداه االناست که برسه-

 :کیمیا موبایلش رو از جیبش در آورد و گفت

 .خانواده اه خبر بدممن به 

 .و ازمون دور شد

 .طولی نیشید که پلیس هام سر رسیدن و شیرین و شایان رو بردن

 .ماهم با ماشین کیمیا به بیمارستان رفتیم، البته از ماهم باید باز جویی می شد

 ****دنا****

 .مکالفه از جام بلند شدم، پرده ی پنجره رو کنار زدم و از پنجره به بیرون خیره شد

 .یک ماه گذشته بود

 .یک ماه شده بود که شایان تو زندان بود و من هم به هروئین معتاد

 !هیچ کس نفهمیده بود
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 .به کسی نگفته بودم، اگه کسی می فهمید بیچاره بودم

سی بفهمه ترک کنم اما درد بعده به هیچ وجه نمی  ستم بدون این که ک می خوا
 !ذاشت

ه بود این بود که گردن بندم بعد از اون روز  یزی که خیلی فیرم رو مشررغوا کرد
 .نبود توی گردنم

 رفته بودم مالقات شایان و ازه پرسیده بودم که گفت اون برنداشته و تا لحظه ی
 !آخر توی گردنم بوده

 .می گم مالقات مالقاتم خوبی نبود

 . قدر بهش بدو بیراه گفتم و تهدیده کردم بماند

خالیم بود یادم اومد راستین من رو از اونجا آورده همون طور که دستم روی گردن 
 .بیرون شاید اون دیده باشه

ستین رو گرفتم که با خوردن  شماره ی را شتم و  سریع موبایلم رو بردا با این فیر 
 : ند بوق ردای مردونه اه توی موبایل پیچید

 .بگو

 .باید ببینمت-

 انقدر زود دلت تنگ شد؟-

 :بی حورله جواب دادم

 مسمره بازی درنیار، بیام پارک؟ راستین

 !من می تونم عین آدم از اینجا بیام بیرون؟ باید تو بیای دیگه-

 .خیلی خب تا یک ساعت دیگه اونجام-

 و با گفتن این حرف تماس رو قطع کردم،
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شتم و مواد رو توی جیبش انداختم، توی  رندلی بردا سرمه ایم رو از روی  پالتوی 
 .خونه امنیت نداشت

ش شینم از اتاق شاا م شتن موبایل و ریموت ما سرم انداختم و با بردا ییم رو روی 
 .خارج شدم

 :داشتم از در سالن هم خارج می شدم که با ردای بابا متوقف شدم

 داری کجا می ری؟

 :با جدیت به سمتش برگشتم و جواب دادم

 .بیرون

سمت خوده برگردون ستش گرفت، من رو  ستم برم که بازوم رو توی د د و و خوا
 :با اخم گفت

لت خواسرررت بری و هرجور  له کنی هرجا د پدرتم، نمی تونی همین طور ک من 
 !خواستی رفتار کنی

 :پوزخندی زدم

 ام االن به این نتیجه رسیدی؟

 تا االن کجا بودی؟

 !وقتی دزدیده شدم پدرم باید نجاتم می داد نه غریبه ها من

 !االن دیره واسه این که به خودت بیای باباجون

 .سپس با حرص بازوم رو از دستش بیرون کشیدم و از سالن خارج شدم

 .ریموت ماشین رو زدم و با سوار شدنش به سمت پارک حرکت کردم

  ییار می کردم؟ معتاد شدن باید با این لعنتی، من

 مگه این درد می ذاشت ترکش کنم؟
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 .پام رو روی گاز گذاشتم و با سرعت از بین ماشین ها الیی کشیدم

 !خدا لعنتت کنه شایان

 این دیگه  ه بالیی بود سر من آوردی؟

 .تالفیش رو سرت در می ارم عوضی

 .زندان رفتن برات کمه باید زجر بیشی

 .باید مدل من درد بیشی

 .وقتی به پارک رسیدم پام رو روی ترمز گذاشتم و وارد پارک شدم

 یز رو فهمیده   ون همه دیگه نزدیک شرردن به راسررتین رو بی خیاا شررده بودم
 .بودم دیگه  یزی نمونده بود که بموام با نزدیک شدن بهش بفهمم

 .پوفی کشیدم و با قدم های تند سمت اون اتاق رفتم

بدون در زدن وارده شدم، راستین که سره پایین بود و روی تمت نشسته بود 
 :هاه رو درهم کرد و سره رو باال آورد با شنیدن ردای در اخم

 !ه مگه کله می کنی می آی توخونه بابات

 :بدون مقدمه  ینی پرسیدم

؟  گردنبندم پیش توم

  ه گردنبندی؟-

 .همونی که روه اسم شایان نوشته بود، از اون روز به بعد نیستش-

 :با لحن بی تفاوتی گفت

 من  ه می دونم سراغ گردنبند خودتو از من می گیری؟

 .برو بگرد ببین  ه جهنمی انداختیش
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بلند شد و به سمتم اومد، رو به روم ایستاد و یک تای ابروه رو باال  از روی تمت
 :انداخت و گفت

 واسه این تا اینجا اومدی؟

 .پرسیدی همین جواب رو می گرفتیمی از پشت تلفنم

 :گوشه ی لبم باال رفت و جواب دادم

 .حتما خیلی مهم بود که وادارم کرد تا اینجا بیام

 .شاید-

 س گردنبندم کجا بود؟دیگه جوابی ندادم پ

 !حتما جایی بین راه افتاده تو ماشین کیمیا هم که نبود

 :نگاه کردمهمون طور در فیر غرق بودم که با شنیدن ردای راستین بهش 

 اونجا بودی کاری که باهات نیرد؟

 یعنی بالیی سرت نیاورد؟

 !معتادم کرد که فیرم سمت هروئین کشیده شد نمی تونستم بگم

 :دیم رو حفظ کردم و جواب دادم هره ی عا

 .نه

شاید خوب ندیده  شینش رو بگرده،  ستم ما بهتر بود یک بار دیگه از کیمیا می خوا
 .بود

ست توی جیبم کردم و موبایلم رو در آوردم که همراه با اون مواد هم  با این فیر د
 .پایین افتاد

ست ب شد و قبل این که من د ستین هم بهش جمع  شم با افتادنش توجه را ه کار 
 :پالستیک کو ییش رو توی دستش گرفتک خیره به مواد با اخم غلیظی غرید
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 دنا این کوفتی  یه؟

 :با اینیه کمی دست پا ه شده بودم اما جسارتم رو حفظ کردم

 .راستین اونو بده به من

 :اومد و داد زد با عصبانیت به سمتم

 دختره ی احمق تو هروئین می کشی؟

  یه بی مغز؟هیچ می دونی عوارضش 

بزنم خواسرررتم بگم به تو  ه که با  سررراکت نگاهش کردم، هیچ حرفی نداشرررتم
 :عصبانیت غرید

 .هر ی از این کوفتی همراهته بده من

 .به تو ربطی نداره-

 :بعدم خواستم برم که بازوم رو محیم گرفت و غرید

 .منو سگ نین، هر ی همراهته بده

 :وقتی دید حرکتی نمی کنم داد زد

 .د یاال

 :گفتم  لبم رو گاز گرفتم و با ردای ارومی

 .فقط همین همراهم بود

 :نگاهم کرد پوفی کشید و با خشم

 اینارو از کجا می گیری؟

  ند وقته این غلطو می کنی؟

 :نفس عمیقی کشیدم

 ...تزریق می کرده، من هم من نمی کردم شایان بهم
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 :با حرص بین حرفم پرید

 کنی رفتی کشیدی نه؟توی احمقم نتونستی تحمل  

 جهنمی می گیری؟بهت گفتم این ها رو از کدوم 

 .شایان بهم آدرس یک پسرم رو داد منم از اون گرفتم-

 !نمی دونم  را داشتم به سوااله جواب می دادم

 .ربطی ندارهشاید انقدر دست پا ه شده بودم که یادم رفته بود به اون 

سیدم و یهو به طرفم خیز آورد و من رو به دیوا سبوند که  ون ناگهانی بود تر ر  
 .هام گرد شد و بهش نگاه کردم کمی  شم

 .هاه قرمز رورتش سرخ شده بود  شم

 اون  را به معتاد شدن من همچین عیس العملی نشون می داد؟

 :با ردای خشنش به خودم امدم

 از این زهر ماری داری؟ سرنگش کو؟ بازم

 :عزمم رو جمع کردم

 !به تو  ه

 سه  ی تو کارای من دخالت می کنی؟وا

 !بیش کنار ببینم

ستم برم که دوباره بازوم رو گرفت و منو محیم تر به  و با دست هلش دادم و خوا
 !دیوار کوبید؛ جوری که حس کردم کمرم خورد شد

 :با ردای بلندی فریاد کشید

 !با عصاب من بازی نین دنا

 !یهو دیدی همین جا ییی خوابوندم زیر گوشت
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 :م هام رو در هم کردم و مدل خوده ردام رو بلند کردماخ

 غلط می کنی! به  ه حقی؟ پدر و برادرمی؟

 :با دستش  ونم رو سفت گرفت و غرید

 !نیستم، ولی تاثیر من تو زندگیت بیشتر از اوناست

 !هچلی می افتی من تهش نجاتت می دم تو هر 

 !ختم شدهانگار این ییی ام تهش به من

 .نمواستم تو خودتو می ندازی وسط من ازت کمیی-

 :پوزخندی زد

 !من خودمو نمی ندازم وسط

نیست  ه گندی باال آوردی که خانوادت حتی حاضر نیستن بیان نجاتت  تو معلوم
 !بدن که دوستت می آد خواهش التماس منو می کنه

بدون هیچ کنترلی سررریلی محیمی در گوشرررش  بانیم کرده بودم که  انقدر عصررر
 .خوابوندم

 .ز عصبانیت می لرزیدما

 .دونست و حرف می زد هیچی رو نمی

رررورتش به  پ متمایل شررده بود و اخم هاه در هم بود قبل اینیه اون  یزی 
 :بگه داد زدم

 تو  ی می دونی از زندگی من؟

 !به  ه حقی راجع بهم قضاوت می کنی؟

 اونا نه، من با اونا کاری ندارم! می دونی  را؟

 !شرررق مررنن ون اونا قاتل عررر
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 !اونا شایان منو کشتن

 .نگاهش رنگ تعجب گرفت، اخم داشت ولی تعجب توی نگاهش هم معلوم بود

 :ولوم ردام رو پایین آوردم

 فهمیدی؟

 .نمی دونی راستین تو هیچی از منو زندگیم

 .کنیتوبیمم می راست راست میای تهدیدم می کنی و واسه کارام

 .من اینی که االن هستم نبودم

 .من نمواستم شایان بمیره، من نمواستم از خانوادم و تک برادرم زده شم

 !به دست اون لعنتی به این روز بیوفتم من نمواستم

 !پس تو نمی تونی منو واسه اون کارای نا خواسته توبیخ کنی

 :پوزخند عمیقی گوشه ی لبش نشست و با خونسردی گفت

 درد داشت نه؟

 خیلی درد داره نه؟این که ندونسته قضاوتت کنن 

  طور تو این کارو می کردی؟

باهات  نداشرررتم  قاتلی و فالن و بهمان من حق  هزار جور حرف راجع بهم زدی و 
 کاری کنم؟

 .جاهامون عوض شده انگاری

 مات نگاهش کردم،  را حرف هاه همیشه حقیقت بودن؟

 .حقیقت بودنبا نیش و کنایه می گفت ولی

 :اون حرف زد حرفی نداشتم بزنم که جای من

 !ولی با این حاا فیر نین پی این غلطی که داری می کنی رو وا می کنم
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 .می ری عین آدم ترک می کنی، البته خودمم می ام که مطمئن شم

 به تو  ه؟ تو  را داری جوه منو می زنی؟-

 :بدون اینیه جوابی به سوالم بده ادامه داد

 .از همین فردا شروع می کنیم

 :سریع گفتمای حرفش پی بردم تازه که به معن

 .من توی کمپ و اینا نمی خوابما! گفته باشم

 :گوشه ی لبش کج شد و جواب داد

 بمواب؟ مگه کسی بهت گفت برو توی کمپ

شونه هام رو باال انداختم و نگاهم رو ازه گرفتم، همین طور که به سمت شیر آب 
 :می رفت گفت

 .رو می دی باال حالت می اد سرجاهریم مرکز ترک اعتیاد  ند وقتی دامی 

و بعد این حرفش شرریر آب رو باز کرد، مشررتی آب به رررورتش زد و شرریر آب رو 
 .بست

از روی تمت پالسررتیک و برداشررت و بدون نگاه کردن بهم از اتاق خارج شررد که 
 :گفتم

 داری اونارو کجا می بری؟

 گفتی سرنگت کجاست؟-

 :پوفی کشیدم

 .تو ماشینمه

 .کن بیادریموتشو رد  -

 با بی میلی دست توی جیبم کردم و سوییچ رو کف دستش گذاشتم که
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 .همون لحظه در رو محیم بست و ردای قفل کردنشو شنیدم

 :سپس رداه اومد

 . ند دقیقه بدون فوضولی کردن بمون تو بر می گردم

 :با حرص دست هام رو مشت کردم، به در کوبیدم و داد زدم

 .این درو باز کن راستین مسمره بازی در نیار 

 .ولی مدل اینیه رفته بود

 !از شایان اینم از اینبا حرص لگدی به تمت زدم، اون 

نمی دونم  ه قدر با حرص روی تمت نشرسرته بودم و پام رو عصربانی تیون می 
 :بلند شدم دادم که با ردای  رخش کلید توی در سریع از جام

 هست داری  ییار می کنی؟ معلوم

 :در دو می بست جواب دادهمون طور که 

 .اون زهرماری ها رو گم و گور کردم

شمی  شت   ستم که اونپ ش رله روی  نازک کردم، دوباره روی تمت ن هم با فا
 :تمت نشست و گفت

 اهمیتی نمی دی؟ گفتی تو بهشون

 .اوهوم-

 :پوزخندی گوشه ی لبش نشست

 اون هم به خاطر شایان؟

 :سرم رو تیون دادم که با جدیت گفت

من اگه مادر و پدر داشتم می رفتم روزی رد بار دستشون رو می بوسیدم و شیر 
 !می کردم که هستن
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 !وقتی یک کسی رو از دست بدی تازه می فهمی  ه رفتار اشتباهی داشتی

از هر دعوایی که باهاه کردی، حتی یک حرف بدی ناخواسرررته بهش زدی خیلی 
 .پشیمون می شی

 !اون کارو نمی کنم فقط بیا می گی بمدا این کارو نمی کنم

 .حاضری آسمون رو به زمین بیاری که دوباره ببینیش

 .االن اون هارو داری هیچی نمی فهمی

 .ولی وقتی از دست دادی داغی کلت می پره

 .من االن هیچ کدومشون رو ندارم

 !مامانم که رفته زیر خروار ها خاک و بابامم معلوم نیست کجاست

 .ه فقط یک بار دیگه مادرم رو ببینمحاضرم هر ی دارم بدم ک

ستم هیچ کاری  مادرم جلوی سرطان جون داد و نتون شم های من به به خاطر   
 !بینم

 .نتونست طاقت بیاره و رفت حتی با شیمی درمانی هم

 .اتفاقی که می دونی بعدم اون

از زندگی خودم دسررت کشرریدم تا تهش اینجا رو دوباره  من به خاطر یادگار مادرم
 .به اسم خانواده خودم کنم

یک نصیحت از کسی که ازه متنفری، هیچ وقت بماطر یک غریبه که تازه تو این 
دنیا نیست با خانواده ات اون طوری تا نین، اگه یک اتفاقی می افتاد که تو اشتباه 
کرده بودی مادر و پدرت تا آخر پشرررت بودن و حمایتت می کردن ولی یک غریبه 

 .اینیا رو نمی کرد

 اونا زندگی تو ان یا یک غریبه؟
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حاال باز هم خودت می دونی، من از دسررت دادم و می دونم تو بموای این طوری 
 !ادامه بدی یا نه به عهده خودته

 .مات نگاهش کردم

 !راستین و این حرفا؟ بعید بود واقعا بعید بود

شلواره فرو کرد و بدون این که بهم  از کنارم بلند شد، دست هاه رو توی جیب 
 :نگاه کنه گفت

 .االن برو خونه، فردا می آم دنبالت می ریم همون جایی که گفتم

 .نمی خواستم ممالفت کنم  ون خودم واقعا می خواستم ترک کنم

 .سرم رو تیون دادم و با گفتن باشه از اونجا بیرون رفتم

شماره کیمیا رو گرفتم که بعد  از  ند به محض بیرون رفتنم موبایلم رو در آوردم و 
 :بوق جواب داد

 جانم؟

 .توی ماشینت رو نگاه کن، شاید یک جا افتاده باشه الو کیمیا می گم یک بار دیگه-

 :تقریبا نالید

 !دنا توروخدا بی خیاا! تا االن ده بار گفتی نگاه کن منم نگاه کردم بمدا نیست

 :با حرص یک پام رو به زمین کوبیدم و زیر لب گفتم

 ی؟کجاس این لعنت  پس

 :ولوم ردام رو باالتر بردم

 .خیلی خب حتما یک جایی افتاده

 :کیمیا نفس کالفه اه رو بیرون داد

 .من که می دونم خیالت این طوری راحت نمی شه بیا خودت ببین
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 :نشست و جواب دادم لبمندی روی لب هام

 .ممنون می بینمت

 .بینمتمی-

 .ه شدمرفتم و سوار  لبم رو گاز گرفتم و به سمت ماشینم

 !مردم خونه کیمیا بهتر بود  ون مطمئنا شب از درد می همین االن می رفتم

ستین بدجور ذهنم رو درگیر کرده بود، اگه یک وقت  از یک طرف هم حرف های را
 از دستشون می دادم؟

 !پشیمون نمی شدم؟  را خیلی پشیمون می شدم

 .شایان که رفته با این رفتار من که برنمی گرده

 .ارلی کسی بود که با ماشینش بهش زده بود نه خانواده ی منمقصر 

سر دیگه فرار  شاید به قوا بابا هیچ کسی بد بچشو نمی خواد و نمی ذاره با یک پ
 !کنه

من تا االن داشتم با کسایی که تقصیر  ندانی نداشتن مدل قاتل ها رفتار می کردم 
 .جای اینیه برم دنباا قاتل واقعی

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

 .نیست که نیست

 :کیمیا شونه ای باال انداخت و دست به سینه گفت

 .من که بهت گفته بودم

 :کالفه در ماشین رو بستم، پوفی کشیدم و بهش تییه دادم که کیمیا گفت

 .خب برو ییی عینش رو بمر

 .نه اون فرق می کرد هدیه شایان بود-
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 :دادکیمیا سری تیون 

 .خیلی خب حاال، بیا بریم باال مامانم واسه عصرونه منتظرته

 :تییه ام رو از ماشین برداشتم

 .نه دیگه برم خونه

 :اخمی کرد، به سمتم امد و بازوم رو گرفت و گفت

 .انقدر حرف نزن راه بیفت

 . یزی نگفتم و دنبالش رفتم دیگه

 .ارال حاا و حورله ی ممالفت کردن نداشتم

 .ی آروم به دنباا کیمیا از پله ها باال رفتمبا قدما

 :کیمیا که زودتر از من رفته بود با ردای بلند و سرحالی گفت

 .باالخره مهمونمون افتمار دادن اومدن مامان

سمتم سالمی کردم که لبمند پررنگی زد و به   لبمند کمرنگی زدم، رو به خاله آرزو 
 .امد

 :د گفتهمون طور که من رو در آغوشش می فشر 

 .سایه ات سنگین شده دخترم

 .طرف ما نمیای

 .امد پیششما که می دونین  ه اتفاقاتی واسه من-

 :حالی که ازم جدا می شد گفت خاله دستش رو پشتم تیون داد و و در 

شون بود که باید می  می آره گلم شو به در و دیوار زد و پری دونم، کیمیا انقدر خود
 .دیدی

 :به کیمیا که با شیطنت نگاهم می کرد کردم که گفت از گوشه  شم نگاهی
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جونم رو واسررره این خانوم می دم، این  واال مامان جون کیه که قدر بدونه من
 .نیست که نیست خیالشمعین

 :خاله اخم تصنعی کرد

 .بی انصافی نین کیمیا

 مگه نه؟ دنا هم تو رو دوست داره ولی اخالقش اینه، نشون نمی ده

 :که خندید و گفت  دادم،  پ  پ به کیمیا نگاه کردمسری تیون 

 .بیاین بریم عصرونه که خیلی گشنمه

و هر سه مون به سمت میز رفتیم. رندلی رو عقب کشیدم و روه نشستم، خاله 
توی فنجون  ایی خوه رنگی ریمت و به سررمتم گرفت، که زیر لب ممنونی گفتم 

 .و فنجون رو از دستش گرفتم

شیر توی فنج شغوا هم کمی  شتم و همون طور که م شقی رو بردا ون ریمتم، قا
 زدنش بودم داشتم به این فیر می کردم که فردا قرارم  ه اتفاقی برام بیوفته؟

  ه طوری می خوام ترک کنم؟

 خیلی سمته؟

 .شایان خدا لعنتت کنه که من رو به این روز انداختی، هیچ وقتم نمی بمشمت

 !اید  ه دردهایی رو تحمل کنمببین به خاطر دیوونگی این من ب

 روانی تو که زندانیم کرده بودی این کار واسه  ی بود؟

 مدال  ه طور می خواست من رو پیش خوده نگه داره؟

 !عقل که نباشد جان در عذاب است حیایت این بشره

 .البته االنم هم مجبور شدم برم پیش کسی که شایان معرفی کرده و مواد بگیرم

 !نش کنم کمههر ی لعن و نفری
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 :با ردای کیمیا سرم رو باال آوردم و از فیر خارج شدم

 !نموند از بس همش زدی  ییار می کنی دنا؟ از اون  ایی دیگه هیچی

 :سرم رو به طرفین تیون دادم و جواب دادم

 !ارال حواسم نبود

حرفم قاشق رو  ندبار به لبه ی فنجون زدم و روی میز گذاشتمش  و پشت بند این
 :کرد و گفت  کیمیا نگاه  پی بهم  که

 .معلوم نیست حواس جناب عالی کجا هست

با حرص نگاهش کردم و خواستم یک جواب دندون شین بهش بدم که یادم افتاد 
شون  شدم، فقط با نگاهم براه خط و ن ساکت  سته، برای همین  ش خاله اینجا ن

 .مشغوا شدکشیدم که با شیطنت ابرویی باال انداخت و نون رو برداشت و 

ستغفرالهی گفتم شتم و لقمه ای مربا انجیر برای خودم گرفتم زیر لب ا ، نون رو بردا
 :که خاله گفت

 دنا جان شما دیگه درست رو ادامه نمی دی؟

 :لقمه ی توی دهنم رو کامل قورت دادم و با خونسردی گفتم

 . را، ولی االن زوده

 .کیمیا هم سنی  بیست و دو سالته و با دخترم اگه اشتباه نینم-

افتی فیر کنم بعد نمی هر ه زودتر شررروع کنی برای خودت بهتره این طوری عقبم
 از مرگ خدا بیامرز شایان یک یا دوسالی ادامه دادی بعد وا کردی درسته؟

 :پوزخندی زدم

 .منبع اخبارتون کامال درست بهتون گفته

 :به خوده گرفت و گفت و نگاه عصبانیم رو به کیمیا دوختم که  هره ی مظلومی

 .شم به مامان گفتم که شاید بتونه تورو راضی کنهآخه من که حریف تو نمی
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 !دیوونه، من به فیر توام

 :با جدیت نگاهش کردم

نیسررت کسرری به فیر من باشرره و توی خودم عقل دارم، فیر دارم، الزم کیمیا، من
 !الت بدهزندگیم دخالت کنه لطفا نه خودت دخالت کن نه بقیه رو دخ

 :از روی رندلی بلند شدم و رو به خاله گفتم

 .بابت عصرونه ممنون

حرف دیگه ای و بی توجه به رررردا زدن های  بعد از گفتن این حرف بدون هیچ
 .شدم کیمیا از خونشون خارج

 

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

 :کیمیا با حرص به داخل خانه باز گشت و گفت

 !ین که گند زدم مامانمدل ا

 .و نگاه غمگینش را به مادره دوخت

 :مادره با لبمند کمرنگی از روی رندلی برخاست و به سمت کیمیا آمد

سائل  شینه به این م شه دنا دوباره ب شده با شاید این باعث  ناراحت نباه عزیزم، 
 .می تونه براه یک تلنگر باشه فیر کنه و بمواد درسش رو ادامه بده، این

به خاطر این که  نیست ممینه االن دنا اخالقش تنده ولی تو دلش هیچی در ضمن
زندگیش رو گفتی ییم رنجیده و ناراحت باشه اما دیر یا زود دوباره  داستان به من
 شه همون دنای قبلی می

 :نگاه کیمیا رنگ امید و خوشحالی گرفت و گفت

 گی؟راست می



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

239 

 

دستش را بر روی گونه ی دخترکش گذاشت و با لبمند مادره پررنگ تر شد، کف 
 :مهربانی جواب داد

 نمیاد دلت رو بشینه؟، مگه خودت نمی گی تنها دوستش تویی و دلشآره عزیزم

 :سره را تیان داد که مادره ادامه داد

باهم حرف می خب پس باره  نا زودی می اد و دو ته فیر نینمد قهر کرده  زنین الب
 .باشه

 :ش پرید و عجوالنه گفتکیمیا بین حرف

نه دنا اهل قهرو فالن نیسررت، فقط ییی دو روزی سرررسررنگینه و دوباره می شرره 
 .همون دنای قبلی

 .باشه دیگه پس هیچ مشیلی نمی مونه-

 :با خوشحالی نگاهش کرد، گونه ی مادره را بوسید و با ذوق گفت

 .وای مامان! عاشقتم، کلی بهم امید دادی

 .خوده می خنده و حل می شهتازه با ییم لوس بازی 

 .با ذوق بیشتری گونه اه را بوسید و به اتاقش رفت

 :همان طور که مانتویش را بر تن می کرد زیر لب خود را مواخذه کرد

برای  ی می ری می گی  آخه دختره ی احمق تو که اخالق این دوسررتت رو دونی
 !اینو نصیحت کنن آخه! خریت خودمه دیگه احمقم

دیره شده بود و عجله داشت باز هم نمی توانست بی خیاا آرایش  هر  قدرم که
شررود، بنابراین بر روی رررندلی رو به روی میز آرایشررش نشررسررت، رژ قرمزه را 

 .برداشت و بر روی لبان قلوه ای اه کشید بعد از ان ریمل، خط  شم و رژگونه

با برداشتن وقتی که از  هره ی خود راضی شد با رضایت از روی رندلی بلند شد و 
 .کیف دستی آبی رنگش از اتاقش بیرون آمد
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 :مادره که متوجه ی او شده بود سره را باال گرفت و با لبمند گفت

 داری می ری پیش دنا؟

 :لبمند پررنگی بر لبان کیمیا نشست و با خوشحالی جواب داد

 .آره عشقم می رم لوس بازی در بیارم

 :مادره خندید

 .برو مامان جان برو

 .ده از مادره خداحافظی کرد و از خانه خارج شدبا خن

متوقف  آشنایی برجایش همین که خواست سوار ماشینش بشود با شنیدن ردای
 :شد

 کیمیا ییم وقت داری رحبت کنیم؟

 !دستانش بر روی در ماشین خشک شده بود

شوقش  ردای مع ردا  ست و این  شنیده ا ست  با خود فیر می کرد آیا واقعا در
 ؟دانیاا بود

بانش  ندی بر روی ل ظاهره لبم به آرامی فرو داد، برای حفظ  هانش را  آب د
 :نشست، با آرامش ظاهری به سمتش برگشت و جواب داد

 ...بیرون ولی برم می خواستم من

 :دانیاا بین حرفش پرید

سرراه می رسونی  ، من همکنیمزیاد وقتت رو نمی گیرم داخل ماشین رحبت می
 خونه هوم؟

باید خوده را لو می داد پس  در دا بی توجه به کوبش که از خدایش بود ولی ن
 :قلبش سری تیان داد و گفت پی در پی

 باشه بیا بشین، حاال موضوع  ی هست؟
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 :نشست گفتدانیاا در شاگرد را باز کرد و در حالی که می

 .دنا

 :گفت  کیمیا آن لحظه  یزی نگفت، با نشستن در ماشین حرکت کرد و

 .شنوم خب می

 :دانیاا کالفه دستی به موهایش کشید و گفت

 .این دختر خیلی از کنترا خارج شده کیمیا

شم ولی خوامهی می شه، معلوم بی تفاوت با ست کجا می ره، کی می ره،  نمی  نی
 .کی می آد

ری هم فقط می گه با مامان تازه رابطش بهتر شرررده و در پاسرررخ سرررواا کجا می
 !بیرون

 دختر داره  ییار می کنه؟ تو می دونی این

 .رو بهت می گه آخه تو نزدیک ترین کسشی همه  یز 

شان دهد برای همین سره را تیان داد  سرد ن سعی می کرد  هره ی خود را خون
 :و گفت

 خب؟

 :دانیاا کمی میث کرد

 خب یعنی تو نمی دونی این دختر داره  ییار می کنه؟

 :دکیمیا ابرویی باال انداخت، نفس عمیقی کشی

 .درسته می گه و می دونم

تونم حرفایی که دنا با من در میون می ذاره رو برمال  ولی شرررمنده دانیاا من نمی
 !و فاه کنم
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سفم اگه می  خب اون به من اعتماد کرده و با این کار اعتماده از بین می ره، متا
 خوای  یزی بدونی از خوده بپرس

 .اگه رالح بدونه بهت می گه

 .او نگاه کرد دانیاا مات به

 !کندکرد همچین پاسمی را از جانب او دریافت   نمی هیچ وقت فیر 

 .انتظار هر پاسمی را داشت به جز این پاسخ

شده بود آب دهان سمتی  کیمیا که متوجه ی نگاه خیره و مات دانیاا  خود را به 
 .فرو داد و به سمتش برگشت

 :کاه می توانست فریاد بزند و بگوید

 طوری به من نگاه نین، این لعنتی

ییم هم به فیر این دا وامونده باه که وقتی می ری می سررروزه و جز خاکسرررتر 
 .نمی مونه  یزی ازه هیچ

 .نمی توانست باید مدل همیشه و هر زمان پنهانش می کرد ولی

 :باالخره دانیاا لب باز کرد

 یعنی نمی گی دیگه؟

هایش نگاه کند و  توانست در  شمنگاهش را از رورت او به پایین سوق داد، نمی
 .بگوید: نه نمی گویم

 :لبش را گاز آرامی گرفت و با ردای آرامی گفت

 .متاسفم دانیاا

 نگاه نمی کنی؟  را توی  شم هام-

 .خون در رورتش جوشید
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 .سعی داشت خونسردی خود را حفظ کند ولی نمی توانست

 :ترنگش دوخت و گفآبی به سمتی  شمانش را به  شمان

 .ربطی نداره یهو نگاهم به پایین کشیده شد

 :دانیاا ابرویی باال انداخت و در حالی که  شمانش را ریز می کرد گفت

  ی ربطی نداره کیمیا؟

 می گم  را به من نگاه می کنی می گی ربطی نداره؟

 .فهمید که گاف بزرگی داده است

 .یدانگار هرجا دانیاا بود هوه و حواس او از آنجا پر می کش

سخ  شالی که بر روی سره بود کشید و پا بنابراین نفس عمیقی کشید، دستی به 
 :داد

 .اینجا نیست، با دنا بحدمون شده فیرم اونجاست راستش حواسم

 .و نفس آسوده اه را بیرون فرستاد

 . ه بهانه ی خوبی سریعا به ذهنش رسیده بود

 : شمان دانیاا ریز تر شد و با تردید پرسید

 ن؟ سرم  ی؟بحث کردی

 خب راستش اشتباه از من بود،-

خصرروررریش دخالت کنه و از اون با خبر می دونسررتم از اینیه کسرری توی زندگی 
 .بشه شاکی می شه اما خریت کردم و به مامانم گفتم که باهاه رحبت کنه

 .اونم قاطی کرد و  ند تا تییه انداخت و رفت

 .من هم االن می خواستم برم از دلش در بیارم
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شان افتاد؛وقت ل شست یاد قدیم های خود شه ی لبان دانیاا ن بمند کمرنگی بر گو
 .هایی که بحدشان می شد او باید می رفت از دا تک خواهره در می آورد

سی قهر می کرد الف و تییه می  شت وقتی با ک آن موقع ها هم همین اخالق را دا
شرربیه دنای همان  مانداخت تا نشرران دهد از او ناراحت اسررت، انگار دنا هنوز ه

 .موقع ها بود

 :در یک لحظه ی ناگهانی تصمیمش را گرفت و با همان لبمند رو به کیمیا گفت

 االن می دونی کجاست؟

 .بزنم کی؟ دنا؟ نه واال باید بهش زنگ-

 :سره را تیان داد و گفت

 .باشه بزن، باهم می ریم من هم می آم

 رنگ نگاه کیمیا متعجب شد، او هم می آمد؟

 !مان طوری دنا از او دلمور بود دیگر  ه برسد که دانیاا هم با خود می برده

 اما مگر می توانست به او نه بگوید؟

 می توانست بگوید تو نیا؟

 نمی توانست، دلش نمی گذاشت،  اره ای جز قبوا کردن نداشت، داشت؟

 ****دنا****

پیاده شرردم، در  با رسرریدن به خونه با حرص پام رو روی ترمز فشررردم، از ماشررین
 :ماشین رو محیم بستم و زیر لب با حرص گفتم

 .جدیدا همه واسه من روان شناس شدن و درس زندگی می دن

 .فالنی می گه اا کن اون ییی می گه بل کن

این کمه می رن به ییی دیگه ام می گن بیان با من حرف بزنن. خدا ببین گیر کیا 
 !افتادم من
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شده و می آد به زور می بره و معتاد اون از اون دیوونه که به قو شق  ا خوده عا
 .می کنه

 .این از ییی دیگه که می خواد به زور ترکت بده

دوستمونم که می ره زندگی مارو می ذاره کف دست مامانش بیاد به من مشاوره 
 .بده

 !اگه این زندگی منه پس  را همه توه دخالت دارن جز خودم؟ خدایا خداوندا

 .بیرون فرستادم و وارد خونه شدمنفس پر حررم رو 

 .با دیدن مامان که تو آشپزخونه بود یاد حرفای راستین افتادم

 .شاید حق با اون بود، شاید هم نه

 .خب من که درک نمی کردم، اون زجره رو کشیده بود

 .پدره ولش کرد و مادره مرد

ه من نمی دونم این که پدرت دوسررت نداشررته باشرره  طوریه؛ نمی دونم این ک
 .مادرت تو زندگیت نباشه  طوریه

مایی که نیشررریدیم درک نمی کنیم اونایی که کشررریدن درک می کنن، پس  ه 
 !طوری از ما انتظار دارن دردی رو که نیشیدیم بفهمیم؟

آره، اون نمواسررت این درد رو بفهمم فقط گفت قدر بدونم، گفت باهاشررون بد تا 
 .می شمنینم که وقتی از دستشون دادم خیلی پشیمون 

خب من هم یک جایی خونده بودم که تا وقتی یک  یزی رو از دست ندی قدره 
 .رو نمی فهمی

 .همه ی اون حرف های راستین هم مفهومشون این بوده انگاری

 :از فیر بیرون اومدم با شنیدن ردای مامان

 دنا جان شما کی امدی؟
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 :نفس عمیقی کشیدم، تییه ام رو از در برداشتم و جواب دادم

 .تازه، همین االن رسیدم

 :لبمند روی لب های مامان پررنگ شد و به سمتم اومد

 .خوه اومدی مامان جون، بیا، بیا که امشب برات شام مورد عالقه ات رو پمتم

 :های آبیش زا زدم و بی حواس پرسیدم  شمتوی

 سوپ سبزیجات؟

نشست  لب هامبرق  شم های مامان رو که دیدم ناخوداگاه لبمند کمرنگی روی 
 :که مامان دستی به موهای از شاا بیرون ریمته ام کشید و گفت

سبزیجاتش  ست و فقط  سوپ ها برای مریض ها آره عزیزم، از نظر تو که بقیه ی 
 .خوبه

 .گر ه فرق زیادی هم ندارن

 :نفس عمیقی کشیدم

 .درسته فرق ندارن اما برای من  را

 .یامبگذریم من برم لباس هام رو عوض کنم و ب

 :خوشحالی مامان رو به وضوح حس کردم، با تعجب و خوشحالی پرسید

 سفره؟ ..یعنی با ما می آی سر یکبیای؟دیعنی.

 !لحظه از خودم بدم اومد یک

  ییار کرده بودم؟ من

 ییار کرده بودم که مامان با فهمیدن این که باهاشون سر یک میز می شینم انقدر 
 خوشحاا بشه؟

 !با کی باید  ه طور رفتار کنمارال نمی دونم 
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 شایان کی تقصیر داشت؟ ارال داخل مرگ

 !بابا؟ مامانم؟ دانیاا؟یا شایدم ارال خود من

 .شایان بودن ولی انگار اینا فقط مقصر یک گوشه ای از مرگ

ست کنم ست د ستم کیه، باید به جای این که د رلی رو نمی دون صر ا اون رو  مق
 .پیدا می کردم

 !دور شده بودم، خیلی خیلی از اهدافم  ند وقت بود

ید به محض این که در  باا  مرحله ی ترک با این کوفتی قرار می گرفتم دوباره دن
 .می رفتم هدف هام

ستگیره ی آهنی در  ستم رو روی د شیدم و به از پله ها باال رفتم؛ د نفس عمیقی ک
 .گذاشتم و به آرومی پایین کشیدمش و وارد اتاقم شدم

رله باز کردم، لباس های راحتیم رو تن کردم و جلوی دکمه ها ی پالتوم رو بی حو
 .آینه ایستادم

 :زمزمه کردم کشیدم و زیر لب  دستی به گردن خالیم

 کجا افتادی لعنتی؟ کجا؟

ندم  باز کردم که موهای بل تادم و کش موهام رو  نفس کالفه ام رو بیرون فرسررر
ام کشیدم و برای خارج شدن از اتاق در ازادانه دورم رها شدند، دستی به الی موه

اتاق رو باز کردم که با دیدن کیمیا پشررت در ترسرریده عقب رفتم که لبمند عمیقی 
 :زد و گفت

 .آشتی کنون عشقم؟ اومدم

با حرص پلک هام رو روی هم فشرررردم و زیر لب زمزمه  وقتی به خودم اومدم 
 :کردم

 ...عشقمو زهرمار، عشقمو



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

248 

 

از جلوی در کنار رفتم، کیمیا با لبمند پر رنگی و در حالی  نفس پر حرری کشیدم و
 .که آدامسش رو می جوید وارد اتاقم شد و روی تمت نشست

 :هام رو در هم کردم و در حالی که در رو می بستم گفتم اخم

 اومدی اینجا؟ برای  ی

دستمالی برداشت و در حالی که آدامس رو باهاه توی سطل آشغاا می انداخت 
 :تگف

 دلت می آد دنا؟

 دیگه با من هم این طوری حرف می زنی؟

 :با خونسردی دست به سینه شدم و با جدیت جواب دادم

شینی ییی رو پیدا می کنی به من درس زندگی بده بله  وقتی تو هم عین بقیه می 
 .که دلم می آد

 :لباه رو جمع کرد و مظلومانه گفت

 !می کردم انقدر ازم دلمور شیبمدا به خاطر تو این کار رو کردم فیر ن

 !باز هم معذرت می خوام، تورو خدا این طوری نین دیگه

 .رد بار بهتون گفتم از این که ییی توی زندگیم دخالت کنه متنفرم-

ممصورا تو کیمیا تو بهتر از همه این رو می دونستی..می دونستی و با این حاا 
 .بازم این کار رو کردی

شد شک جمع  شم هاه ا ه بود؛ این رو به خوبی می دیدم و این مانع می توی  
 .شد که بموام باز هم مواخذه اه کنم

شدن و این خیلی  شروع می  شتن  صابم خیلی بهم ریمته بود، درد هام دا ولی ع
 !دیوونه ام می کرد خیلی

 :ردای گرفته از بغضش به گوشم رسید
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 ...اما دنا من

 :بین حرفش پریدم

 !نباه، لطفا نباهتو  ی کیمیا؟ به فیر منی؟ 

 !خواهش می کنم کسی به فیر من نباشه دیگه خسته شدم، از همتون خسته شدم

ردای  سمتم امد و با  شد و به  سرخورد، از جاه بلند  شیی روی گونه اه  قطره ا
 :گرفته گفت

 !تو..همین تو..تو خیلی خود خواه و مغروری دنا

ه رو می شرررینی، ..هرکسررری رو که دوسرررت دار واسررره خاطر این غرورت هرکس
 !داغونش می کنی

 !جوری می شینیش که دیگه جرئت نینه سمتت بیاد

 .میث کرد، بغض زیاده بهش اجازه ی ادامه دادن نمی داد

 :بغضش رو فرو داد و ادامه داد

ضیه رو  ستم بیام دنبالت اون رو تو راه دیدم بهش ق همین دانیاا برادرت؛ می خوا
 !م دناکه گفتم لبمند گوشه ی لبش رو دید

 .توی فیر رفتنش رو دیدم که بعد خواست با من بیاد و باهات حرف بزنه

 ولی اون لحظه می دونی توی فیر  ی من بود؟

این بود که االن وقتی من دانیاا رو بیارم باز تو ناراحت می شررری و باهام حرف 
 !نمی زنی

 ولی  طور بهش می گفتم نه؟

 تورو ببینه ناراحت می شه آره؟  ون می گفتم با من نیا و خواهرت رو نبین

 تو این کارو با اطرافیانت می کنی دنا،
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 !به خاطر اون غرور مسمره و بی جات همه رو بی غرور کردی

 وقتی برادرت بمواد با من بیاد که ببینتت یعنی  ی؟

 :رداه رو باال برد

 بگو دیگه یعنی  ی؟

 مات بهش نگاه کردم، این واقعا کیمیا بود؟

 واقعا کیمیا می زد؟ این حرف هارو

ستم، پس خودم  سی نبودم که با  ند تا حرف تغ ر کنم، یعنی نمی تون ولی من ک
 :رو نباختم و با خونسردی ظاهری جواب دادم

 می دونی یعنی  ی؟

 .تونی بفهمی نمی دونی و نمی

شایان  شم، خودتم خوب می دونی قبل مرگم  کیمیا من خودم انتماب نیردم این با
 .به روت ایستاده من نبودم اینی که رو

نمی تونم  شررم پوشرری کنم  ون شررایان جلوی  شررم های من جون داد؛ جون 
 !دادنش رو من دیدم من

 !خونی که از سره رو می رفت رو من دیدم

 !در رورتی که اگه دانیاا و بابام نبودن این اتفاق نمی افتاد

 فهمیدی؟ حاال فهمیدی؟

 ون بده یعنی  ی؟می تونی درک کنی عشقت جلوی  شمت ج

 وقتی جنازه ی خونیش رو ببینی می تونی طاقت بیاری یا نه؟

 همون آدم قبلی می شی؟ همون طوری می خندی؟ آره یا نه؟



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

251 

 

دیگه اثری از اون خونسردی قبلی در من نبود، رورتم با یاد آوری اون روزها قرمز 
 .شده بود و ردام باال رفته بود

 :و با ناراحتی زیر لب گفت اشک های کیمیا روی رورتش سرخورد

 ..دنا

 :بین حرفش پریدم و با عصبانیت گفتم

 !دنا  ی هان؟ دنا  ی؟ دنا مرد، تموم شد

 !وقتی تو یا بقیه منو درک نمی کنین و نمی تونین درکم کنین نباید قضاوتم کنین

شما که جون دادن عشقتون جلوی  شمتون رو ندیدین که بفهمید بعده به  ه 
 .دروزی می افتی

هیچ کس، هیچ کس حق نداره من، رفتار من و کارهایی که می کنم رو قضررراوت 
 .کنه

ضاوت می کنن و نظر می دن   ون هیچ کس جای من سایی که منو ق ست و ک نی
 !حتی گوشه ای از درد منو نیشیدن، پس برای همین هیچ کس حق نداره

 !حتی تو

 .داری بی انصافی می کنی دنا-

 .بقیه بی انصافی می کنی خیلی خیلی داری در حق من و

 .و بدون هیچ حرف دیگه ای از اتاقم خارج شد و در رو به هم کوبید

 .به محض رفتن کیمیا با حرص جیغی کشیدم و لگد محیمی به در زدم

 .انقدر عصبانی بودم و بهم فشار اومده بود که هیچ جوره آروم نمی شدم

شتم و به طر  شیشه ی ادکلن رو بردا ردای با عصبانیت  ف پنجره پرتاب کردم که 
 .شیستن شیشه در کل فضای اتاق پیچید

 :با عصبانیت داد زدم
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 .لعنتیا خدا لعنتتون کنه

نت می کنم فقط می دونسرررتم االن  با کی ام و دارم کی رک لع نمی دونسرررتم 
 هرطوری شده باید خالی شم هر طوری که شده

که روی میز بو پایین به طرف میز آرایش رفتم و هر  یزی  یه  با جیغ و گر د و 
 !ریمتم، انگار دیوونه شده بودم

 .باز هم مدل قبال داشتم به اون وضعیت خراب د ار می شدم

شون زدم ستم رو توی موهام کردم و با تمام وجود  نگ ستم از د ، انگار که می خوا
 !ریشه بینمشون ارال هیچ اختیاری روی حرکاتم نداشتم، هیچ اختیاری

ردای سید و در با  همون لحظه  شم ر ردا می کرد به گو سمم رو  سی که ا داد ک
 .شدت باز شد

در حالی که نفس نفس می زدم از آینه نگاهی به در کردم که دانیاا، کیمیا، مامانم 
 .و راستین اونجا بودن

 با دیدن راستین با شدت به طرف در برگشتم، اون اینجا  ییار می کرد؟

  ه طور وارد شده بود؟

دیدن وضررع اتاق و من با ررردای بلند یا خدایی گفت، کیمیا دسررتش رو مامان با 
 :روی دهانش گذاشت و دانیاا خواست به سمتم بیاد که با ردای بلند داد زدم

 .نیا، برو عقب

 :با عصبانیت نگاهم کرد

 دیوونه این  ه وضعیه واسه خودت و اینجا درست کردی؟

 .به تو ربطی نداره؛ برو بیرون، تنهام بذارید

شت و در گوه کیمیا  یزی گفت  سردی تییه اه رو از دیوار بردا ستین با خون را
 :که کیمیا با ترس سری تیون داد و رو به دانیاا گفت



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

253 

 

 .دا...دانیاا شما بیاین بریم بیرون، راستین حلش می کنه

 :دانیاا با عصبانیت گفت

 راستین خر کی باشه که بمواد حلش کنه؟

  ییار داره؟ارال این پسرم کیه؟ اینجا 

 :کیمیا نگاه ترسیده ای به من کرد و جواب داد

 .دوست دناست

 :دانیاا با سرسمتی نگاهی به ما کرد و گفت

 !من یادم نمی آد دنا دوستم پسر داشته باشه

 :کیمیا تقریبا داشت می نالید

 .دانیاا توروخدا بیاید من توضیح می دم قانع نشدید بیاید

 .بیرون برد و مامان و دانیاا رو به زور 

با بیرون رفتنشون راستین در رو پشت سره بست و به سمتم اومد، دستم رو به 
 :دیوار تییه دادم و با ردای ضعیفی پرسیدم

 واسه  ی اومدی اینجا؟

 :دوخت و جواب داد نگاه خونسرده رو بهم

زدم جواب ندادی، فیر کردم ممینه در بری برای همین اومدم  بهت  ند بار زنگ
 . ته که از پنجره یک  یزی پرت کردی بیرون برای همین اومدم باال ببینم

شم هام شد   شتر می  شت گیج می رفت، درد بدنم بی شده  سرم کم کم دا خمار 
ستین متوجه شد و زیر بازوم رو گرفت  بود و کم کم دیدم داشت تار می شد که را

 :و با ردای آرومی زمزمه کرد

 دنا، خوبی؟
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؛ حداقل می تونستم راستش رو بهش بگم، بنابراین آروم خوب بود که می دونست
 :نالیدم

 .، ارال خوب نیستمنه نیستم

نگهم داشت و آروم من رو به سمت تمت هدایت کرد و با ردای آرومی  محیم تر 
 :گفت

 .شششش باشه بیا

هام رو  و من رو روی تمت گذاشررت که بی رمغ روی تمت دراز کشرریدم،  شررم
 :جمع شده بود گفتم  هره امبستم و در حالی که 

 .دردم داره شروع می شه

 .همونه زده به سرت همه  ی رو داغون کردی_

سررررم رو به نشرررونه ی منفی به طرفین تیون دادم، آب دهانم رو فرو دادم و با 
 :ردای گرفته ای گفتم

 .شاید یک گوشه ایش به خاطر اون باشه، بقیش نیست

 پس واسه  ی این کارارو کردی؟-

 در بی حاا و بی حورررله بودم که حتی حاا نداشررتم باهاه بحث کنم و بگمانق
 :بتو ه  ون تهش به جایی نمی رسید بنابراین جواب دادم

 ..با کیمیا بحدم شد، بعدم یاد مرگ شایان افتادم به خاطر اون

شم ساس تیون خوردن تمت   رله از  با اح هام رو آروم باز کردم که دیدم با فا
 :دوخت و گفت نشسته، نگاه سرده رو بهممن روی تمت 

نمونه اه رو هم  من هم وقتی یاد مرگ مادرم می افتم این طوری می شرررم؛ یک
 .دیدی
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پوزخندی گوشه ی لبم نشست، اون  ه می دونست که من جون دادن شایان رو 
 تماشا کردم و نتونستم کاری کنم؟

 :با همون پوزخند گفتم

های من تصادف کرد،  جلوی  شم ر مهر ماه؛ شایانتقریبا  هار ساا پیش بود اواخ
 !یک ماشین زیره گرفت و فرار کرد

های من بود؛ ولی هیچ کاری از دستم بر نمی اومد،  جلوی  شم جنازه ی خونیش
 .تموم کرده بود

،  ون تک تک اون رحنه ها توی ذهنم تداعی برای همینه که من دیوونه می شم
 .می شن

 :لب زدشوکه نگاهم کرد و 

 تو  ی گفتی؟

 .همه رو شنیدی-

 :نگاهش رو از من گرفت و در حالی که دستش بین موهاه فرو رفته بود پرسید

 تو که گفتی خانوادت باعث شدند، اینجا تقصیر خانوادت  یه؟

اون روز من و شررایان داشررتیم باهم فرار می کردیم،  ون خانوادم ممالف بودن -
ست منو نمی دونم  طور ولی پیدامون کرد شایان و کتک زد و د ن. دانیاا اومد و 

کشید و به زور برد؛ درهمون بین شایان که داشت می اومد دنبالم بین راه یک بی 
 .شرفی با یک پژو پارس مشیی زیره گرفت و در رفت

 نمی دونی کی بود؟-

 :هام رو بستم و جواب دادم با خشم  شم

ست  شرفی بود که با د ستم کدوم بی  شتمش فقط اگه می دون های خودم می ک
 .کافیه پیداه کنم
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 پس اگه اون رو مقصر می دونی  را با خانوادت همچین رفتاری داری؟-

 :تماز سوااله کالفه می شدم بنابراین گف دیگه داشتم

  ه خبره؟ بیست سوالی راه انداختی؟

 .اینا ارال به تو  ه؟ برو بیرون از اتاقم

 :بده پرسیدبدون اینیه تغ ری در حالت رورتش 

 تازه یادت افتاد بیرونم کنی؟

 :جوابی ندادم که در حالی که به سمت در می رفت گفت

 .فردا ربح می آم دنبالت بهت زنگ می زنم بیدار باه

 .باز هم جوابی از من نشنید که در رو باز کرد و از اتاق خارج شد

پس باید می  مطمئنا تا  ند دقیقه دیگه باید با دانیاا یک بحث حسابی می کردن
 .رفتم و نمی ذاشتم این اتفاق بیوفته، حورله ی این ییی رو دیگه نداشتم

دسرررتم رو به پاتمتی تییه زدم و درحالی که به خاطر درد لبم رو گاز می گرفتم از 
 .روی تمت بلند شدم، خوشبمتانه درده اونقدر زیاد نبود که مانع حرکتم بشه

 .قیقا رو به روی در اتاق من ایستادندر اتاقم رو باز کردم که دیدم همه د

 :همون لحظه دانیاا با دست راستین رو به عقب ُهل داد و با اخم گفت

 مرتییه بهت می گم تو از کجا دنا رو می شناسی؟

 :راستین اخم غلیظی کرد، مچ دست دانیاا رو گرفت و با جدیت گفت

 .ه مندستتو بیش.هر  یزی رو می خوای بدونی برو از خواهرت بپرس ن

ید و  به دیوار کوب قه ی راسرررتین رو گرفت، اون رو  با حرص ی عه  یاا این دف دان
 :خواست  یزی بگه با ردای بلندی گفتم

 .دانیاا، بسه
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 :دانیاا با اخم به طرفم برگشت که کمی جلوتر رفتم و گفتم

 ...راستین همونیه که

ستین نگاه کردم، از ف سید میث کردم و به را ستفاده به اینجای حرفم که ر رت ا ر
 .کرد، دست های دانیاا رو از یقه اه جدا کرد و به من نگاه کرد

 :دانیاا با کنجیاوی پرسید

 !همونیه که  ی؟ کاملش کن دیگه

 باید راستش رو می گفتم یا نه؟

اگه راستش رو می گفتم وضعیت بدتر می شد، کار به پلیس و شیایت می کشید 
 باید  ی می گفتم؟نمی خواستم این طوری بشه! پس  که من

 :همون لحظه کیمیا پا درمیانی کرد و گفت

 ... یزم راستین

 :دانیاا کالفه گفت

 .اه بگین دیگه،  قدر میث می کنین

 :کیمیا نفس عمیقی کشید

 .راستین جون دنا رو نجات داده

 .همگی با تعجب به کیمیا نگاه کردیم حتی خود راستین

 :راستین متعجب نگاهش کرد و زیر لب گفت

 جان؟

 .انقدر این کلمه رو باحاا گفت که لبمندی گوشه ی لبم نشست

 :دانیاا اخمی از سر ندونستن کرد و گیج پرسید

 جونش رو نجات داده؟ ییی تون می گه موضوع  یه؟
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 :کیمیا نگاه نگرانش رو بین من و راستین  رخوند و رو به دانیاا گفت

مهدیم بود که ما با هم اره، راسررتین دوسررت ییی از دوسررت های من که اسررمش 
ستین کرد و اینا  رلی ترین کار رو را شایان گرفتیم. ولی ا ست  رفتیم و دنا رو از د

 .اونجا باهم آشنا شدن همین، آره فقط همین

 :دانیاا با تردید نگاهی به راستین کرد و با اخم پرسید

 دوست تو؟ مهدی؟ اینم دوست مشترکتون شده االن؟

رورت مت سره رو به  سره رو تیون داد و رو به کیمیا  والی تیون داد که دانیاا 
 :راستین برگشت

 .شرمنده داداه

 :و دستش رو به شونه ی راستین زد و گفت

 .دمت گرم مارو حالا کن

 .حرف دیگه ای از پله ها پایین رفت کیمیا کرد و بدون هیچ  و نگاه  پی به

 :مامان با لبمند رو به راستین کرد

ین دانیاا ما ییم رو خواهره حساسه ندیده و نشنیده رفتار ما رو ببمش پسرم، ا
 .کرد

 .من برم ببینم  ش شد شما هم بفرما یک  ایی مهمونتون کنیم

 :راستین سری تیون داد

 .مشیلی نیست، ممنون من مزاحمتون نمی شم

 .مگه می شه؟ تا اینجا اومدی نمی شه بری، بیا پسرم بیا-

 .سری تیون داد و همراه مادرم پایین رفتن به راستین نگاه کردم که با اخم

 :کیمیا نگاه کوتاهی بهم کرد و خواست بره که سریع ردا زدم
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 .کیمیا

 :سرجاه ایستاد و به سمتم برگشت که گفتم

 .من...من معذرت می خوام، بابت همه  ی ممنون

 :ابرویی باال انداخت و با پوزخند گفت

 مگه تو عذر خواهی هم بلدی؟ عذر می خوای؟ به غرورت بر نموره یک وقت،

 :کالفه نگاهش کردم

 .کیمیا بس کن لطفا! ارال حاا و حورله ندارم

 !آره هروقت به ما می رسی بی حورله ای-

 :با حرص بهش تشر زدم

 .کیمیا

  یه؟-

 :نفس عمیقی کشیدم و در حالی که سعی داشتم خودم رو کنترا کنم گفتم

 .برو، برو پایین منم االن می آم

ره ای بهم رفت و از پله ها پایین رفت که من هم به داخل اتاق برگشتم و  شم غ
رورت دم  شونه کردم و به  شتم، موهام رو  ستادم؛ برس رو بردا رو به روی آینه ای

 .اسبی از باال ترین جای ممین بستمشون

 .بافت طوسی رنگی رو تنم کردم و از اتاقم خارج شدم

 .داشت  ای می خورد اوف کالفه ای کشیدم وقتی رفتم پایین با دیدن راستین که

 همینم کم بود فیر کنن کسررری که نزدیک بود من رو به کشرررتن بده جونم رو هم
 !نجات داده
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البته درسته که کمک کرد از دست شایان خالص شم ولی بازم خوده دست کمی 
 !از شایان نداشت

 :مامان که متوجه من شد لبمندی زد و رو بهم گفت

 .ی مامان؟ بیا برای تو هم یک  ای بریزمدنا جون اومد

سمت مبل تک شم  سرم رو تیون دادم، به  ستم و با   ش نفره ای رفتم و روه ن
 :دنباا کیمیا و دانیاا می گشتم که ردای راستین امد

 .برادرت حیاطه، کیمیا هم رفته دنبالش

 :با شنیدن رداه اخم غلیظی کردم، نگاهم رو بهش دوختم و گفتم

 ی پا نمی شی بری همون پارکت؟ اومدی اینجا بشی بالی جون من؟تو واسه  

 ! ی از جون من می خوای ولم کن دیگه

 :نگاهی به آشپزخونه کرد و از مبل بغلی به سمتم خم شد و گفت از گوشه ی  شم

یک مدت تو شررده بودی بالی جون من و دسررت از سرررم برنمی نداشررتی، من هم 
 گه بده؟گفتم بذار دین تو رو ادا کنم م

 :با حرص لبم رو گاز گرفتم و جواب دادم

 .همین که دست از سرم برداری دینت ادا شده

 :لبمندی گوشه ی لبش نشست، نچی کرد و گفت

 .من عادت دارم هر دینی که دارم رو به همون روه خوده ادا کنم

ستم یک جواب دندون شین بهش بدم که با اومدن مامان ساکت شدم و تنها  خوا
 .گاه  پ بهش اکتفا کردمبه یک ن

 :مامان با لبمند  ای و خرما رو روی میز عسلی کنارم گذاشت و گفت

 .بمور عزیزم نوه جونت
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 :ممنون آرومی گفتم که مامان روی ییی از مبل ها نشست و رو به راستین گفت

 . ه خوب شد که باهات آشنا شدم پسرم

ستی ن ساله که جز کیمیا هیچ دو داره و االن که فهمیدم با  ون دنا  ندین و  ند 
 .تو ام دوسته واقعا خیلی خوشحاا شدم

راسررتین یک جرعه از  اییش خورد و در حالی که فنجون رو روی پیش دسررتیش 
 :می ذاشت با جدیت گفت

 .خوشحاا نشد ولی انگار پسرتون خیلی هم

 .تو به دا نگیر پسرم، دانیاا ییم زیادی حساسه وگرنه پسر خوبیه

شتم حرص مامانم با را سابی گرم گرفته بود و فقط من بودم که اینجا دا ستین ح
 .خوردممی

رال این ست بگه مادر من تو وقتی ا سی و اولین بارم  آخه ییی نی شنا آدم رو نمی 
 می بینیش  را انقدر باهاه رمیمی برخورد می کنی آخه؟

 !همین مونده دوروز دیگه راستین پاه به اینجا باز شه دیگه واویال

 :ان کمی از  اییش خورد و از راستین پرسیدمام

 خب پسرم شما از کی ها هستین؟ کجا می شینین؟

راسرررتین نگاهش رو به من دوخت که بی خیاا پام رو روی اون پام انداختم و 
 .نگاهم رو ازه گرفتم

 خب جواب بده راستین خان کدوم جهنمی می شینی جنابعالی؟

 خوای بگی؟ ی می

 می شینم و مردم رو سیته می دم؟ االن می گی توی پارک

 :راستین نفس عمیقی کشید و جواب داد

 .فامیلیم آریاست طرفای مشیریه می شینم
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 :مامان خواست دوباره  یزی بگه که گفتم

مامان می گم به نظرم من برو ببین کیمیا و دانیاا کجان، خیلی معطل کردن بیرون 
 .انگار

 :افتاد سری تیون دادمامان که انگار با گفتن من تازه یاده 

 .آره واهلل راست می گی برم ببینم

به سمت راستین برگشتم و  و به محض این که از در هاا خارج شد سریعا با اخم
 :گفتم

پاشرررو و از اینجا برو بیرون، حتی یک لحظه هم  نمی تونم راسرررتین همین االن 
 .تحملت کنم

 :بدون این که نگاهم کنه با خونسردی کامل جواب داد

 .تو منو دعوت نیردی که بموای بیرونم کنی

 .در ضمن می تونی تحمل نینی اجبارت نیردم اینجا بشینی

 :با حرص دست  پم رو مشت کردم و گفتم

 .اینجا خونه ی منه و نمی خوام تورو اینجا ببینم می فهمی؟ برو بیرون

 .بیرون کن-

 :سمتم برگشت و گفت متعجب نگاهش کردم که به

 نمی کنی؟  را بیرون  ی هستی؟ مگه خونه ی تو نیست؟ پس یاال منتظر 

با حرص لبم رو گاز گرفتم، بی توجه به دردم از جام بلند شرردم و خواسررتم برم تو 
 .اتاقم که یک آن پشیمون شدم و سرجام نشستم

 .من  را می رفتم؟ اینجا خونه ی خودمه، خوده بره، آره، راستین باید بره

 :ش برگشتمبا شنیدن رداه به سمت
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  ی شد پشیمون شدی؟

 :شونه ای باال انداختم و سریعا جواب دادم

 اره؛ اینجا خونه ی منم اونی که باید بره تویی، واهلل ارال  را من برم؟

 :تک خنده ای کرد و در حالی که از ظرف جلوه تممه بر می داشت گفت

ها کار همچین خونه خونه می کنی که هرکی ندونه فیر می کنه نشررسررتی سرراا _
 !کردی اینجارو ساختی

 :پشت  شمی نازک کردم

 ارال به تو  ه هان؟ به تو  ه؟

شو برو دیگه،  رال تو به این کارا  ییار داری؟ مگه خونه خالته؟ پا تو فیر کن آره، ا
 ...تازشم

 :یهو دستش رو به نشونه ی  ه خبره باال آورد و بین حرفم پرید

 هووووه  ه خبرته؟

 !ا پشت هم رگبار ببندیک نفس بگیر بعد بی

 معلومه  ته؟ ارال با خودت  ند  ندی؟

 واقعا من  م بود؟

 !ارال روی رفتاری که از خودم نشون می دادم کنترا نداشتم

 !واهلل بمدا از اثرات و درد این لعنتیه که سعی دارم به روم نیارم

م آوردن که هجو با گفتن کلمه ی درد انگار که باز یادم افتاده باشرره، درد هام بهم
 . هره ام در کسری از ثانیه جمع شد و این از  شم راستین دور نموند

سمتم اومد و  شد، به  شت پر از تممه اه رو توی ظرف خالی کرد، از جاه بلند  م
 :پرسید
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 دنا  ت شد یهو؟ درد داری؟

 :لبم رو گاز گرفتم و جواب دادم

 .شداز اولشم داشتم، سعی می کردم به روم نیارم ولی شدید 

 :اخم هاه در هم رفتن و زیر لب نچی کرد و گفت

 .پاشو دختر، پاشو، پاشو تا کسی نیومده ببرمت اتاقت

سم  ه  ستم بپر شتم، می خوا شت که حتی نای ممالفت هم ندا انقدر بدنم درد دا
طوری می خوای ببریم که همون لحظه راسررتین یک دسررتش رو زیر زانوم و اون 

 .و من رو از روی مبل بلند کردییی رو زیر شونه ام انداخت 

با  شررم های گرد شررده نگاهش کردم که در حالی که به سررمت پله ها می رفت 
 :گفت

  یه؟ تو با این وضعت می تونی سریع بری توی اتاقت که وضعیتت تابلو نشه؟

 .اگه می تونی بگو بذارمت پایین

 .نفس عمیقی کشیدم و  یزی نگفتم

من  پاهاه باز کرد، به سررمت تمتم رفت و آروم یزی نگذشررت که در اتاقم رو با 
 رو روی تمت گذاشررت و برای این که راحت بتونه این کار رو بینه تقریبا روم خم

 .شده بود

شد که نگاهمون در  سوق دادم همین  نگاهم رو از تمت به و  شم های تیره اه 
 .هم گره خورد

 .ارال توی وضعیت جالبی نبودیم

 !مارو می دید فیرای خوبی نمی کرد هرکی از بیرون می امد و

ستین دو طرف بدنم بود و ییی از دست های من پشت گردنش که  دست های را
سریع دستم رو از پشت گردنش پایین آوردم، از فررت استفاده کردم و بیشتر به 
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 هره اه دقیق شدم، ابروهاه کشیده و مشیی بودن  شم هاشم مشیی شایدم 
ق معلوم نبود؛ جلوی موهاه بلند بود و طرف راسرررت قهوه ای که خیلی تیره دقی

پیشررونیش ریمته بودن بینی و لبش هم که خوه فرم و متناسررب با رررورتش 
 !بودن بی انصافی نینم واقعا جذاب بود حتی بهتر از شایان

 من  را داشتم راستین رو با شایان مقایسه می کردم؟ وایسا ببینم

 :ردم و گفتمکمرنگی ک  اومدم، اخم سریع به خودم

 برو عقب دیگه، جات راحته؟

 :با حرف من همون لحظه خوده رو عقب کشید و با ردای ارومی گفت

اونقدر  شررم هات و رررورتت مظلومه که آدم یک درررردم فیر نمی کنه همچین 
 .دختر بداخالق و خشنی باشی

 .نبودم، شدم-

 :دستی به رورتش کشید

 .خیلی خب، االن حالت خوب نیست

 .؟ شاید حالتو بهتر کردمسین داری

 .توی پاتمتی کنارم هست، بده برو دیگه زیادی موندی-

با اخم نگاهم کرد و در حالی که خم شررده بود و توی کشرروی پاتمتی دنباا قرص 
 :می گشت گفت

 !ال اال...دخترم دهن منو باز می کنه

 جای تشیرته؟

لیوان آب  پوفی زیر لب کشیدم که همون لحظه قرص رو کف دستم گذاشت و یک
 :از پارچ روی میز برداشت

 .بگیر اینو بمور بعد بمواب، من هم برم؛خیلی وقته پارکو به امون خدا وا کردم
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 .همچین منت می ذاشت انگار من مجبوره کرده بودم اینجا بمونه

نگاه  پی بهش کردم و آروم تو جام نشررسررتم؛ لیوان آب و قرص رو از دسررتش 
رو یک نفس سرررر کشررریدم و لیوان رو روی میز  گرفتم و بعد از خوردن قرص آب

 .گذاشتم و بی توجه بهش دوباره روی تمت دراز کشیدم و  شم هام رو بستم

 : ند ثانیه بعد در حالی که به طرف در می رفت گفت

 .قرار فردامون یادت نره

 .و بعده ردای در که نشون از رفتنش می داد

ک کن نزنم این پسر رو از هستی نفس عصبیم رو بیرون فرستادم؛ خدایا خودت کم
 .محو کنم، خیلی داره رو عصابم رژه می ره

 :یهو با شنیدن ردای کیمیا هینی کشیدم و با شتاب  شم هام رو باز کردم

 .دنا باید یک  یزی رو بهت بگم دیگه طاقت ندارم

 نفس عمیقی کشیدم و به سمتش برگشتم، آخه االن وقت اومدن بود؟

 ن از کجا بدونه من به این وضعیت قشنگ د ارم؟خب گناه اون  یه؟ او

 .هاه برق می زدن نگاهی بهش کردم، لبمند عمیقی روی لب هاه بود و  شم

 : شم هام رو ریز کردم و پرسیدم

 ! ه خبر شده؟  شمات نور افینی می کنن

 :لبش رو با خوشحالی گاز گرفت و کنارم نشست

 .جای سمتش همین گفتن به توم 

 ؟ ی شده کیمیا-

 :نفس عمیقی کشید

 می گم، می گم فقط عصبانی نشو و خونسردی خودت رو حفظ کن خب؟
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 :کالفه نگاهش کردم

 .بگو کیمیا

 :هاه رو بست و سریع گفت  شم

 .دنا من دانیالو دوست دارم

 به گوه هام شک کردم، داشتم  ی می شنیدم؟! دانیاا رو دوست داشت؟

لندی زیر خنده زدم که کیمیا متعجب نتونسررتم خودم رو کنترا کنم و با ررردای ب
 :نگاهم کرد

 واسه  ی می خندی؟

 :البه الی خنده گفتم

 .شوخی جالبی بود

 .ولی من ارال باهات شوخی نیردم-

 :خندم قطع شد و با جدیت گفتم

  راغ سبز نشون داده؟ دانیاا رو دوست داری؟ رو  ه حسابی اون وقت؟ بهت

 !البد اونم دوست داره

 کردی دوستش داشته باشی؟  ارال کی وقت

 :با گفتن این حرفم دوباره لبمندی زد و گفت

 !واهلل خودمم نمی دونم کی شد، انقدر از عیس العملت می ترسیدم که نگو

 .ولی دانیاا رو نمی دونم شاید آره شایدم نه

 آره ای که می گی رو  ه حسابیه؟ خب اون-

ن االن که باهم تو حیاط خب همین دیگه، فیر می کنم سررررم غیرتی شرررده، همی-
 بودیم خب؟
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شت، از کجا در اومد  سرم غر زد که اون مهدی کی بود و  ه ارتباطی با تو دا کلی 
 !و فالن

 :بازم بدون هیچ کنترلی زیر خنده زدم و گفتم

 !وای کیمیا منو نمندون توروخدا

 االن  ون  ند تا حرف بهت زد یعنی غیرتی شده و دوست داره؟

 .بودن و این افیار بچه گانه بیا بیرون لطفااز رویایی  ییم

 :با حرص نگاهم کرد

 غیرتی شدن نیست پس اسمش  یه هان؟ اگه این

 !به نظر من دانیاا غیرتی شده، ولی نه سرتو سر من شده-

 !می خواست بدونه مهدی کیه، راستین کیه و ارتباط من باهاشون  یه نه تو

 .بینخوای بشین فیرای خودتو ولی تو اگه می

 :در کسری از ثانیه لبمنده جمع شد و با لحن غمگینی گفت

 یعنی این طوری فیر می کنی؟

شدم؛ مدل اینیه زیادی باهاه  شیمون  شنیدم از گفته هام پ لحن ناراحتش رو که 
 .رک رحبت کرده بودم و نباید این طوری نا امیده می کردم

 !خودم رو که جاه می ذارم می فهمم  قدر سمته

نقدر یهویی گفت و من شررروکه شررردم که نفهمیدم دارم  ی می گم و ولی خب ا
 . ییار می کنم

 :بنابراین لحنم رو جدی کردم

 .گفتم که این فیرم منه

 .ممینه هر یز دیگه ای باشه همیشه که فیرای من درست نیست
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کیمیا  یزی نگفت و نفس عمیقی کشررید و کنارم دراز کشررید و در همون حالت 
 :گفت

 .بادمو خوابوندیاوف دنا! کل 

آدم که باهات حرف می زنه از دنیا و زندگی نا امید می شررره بمدا، منبع انرژی 
 .منفی هستی تو

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

 :همون طور که دکمه ی مانتوم رو می بستم خطاب به کیمیا گفتم

نا  عد بریم پیش راسرررتین ای یک دوه بگیریم ب ما  نه ی  یا بریم خو نب کیم بج
 .رنمنتظ

 خونه ی مهدی رفته؟'

 :تک خنده ای کردم

 .خواد سورشو بدهآره، گفتم که مهدی کار پیدا کرده می

 :کیمیا پشت  شمی نازک کرد

 حاال کس دیگه ای نبود بهش سور بده؟

 حتما باید مارو می برد؟

 :زیپ کیفم رو بستم؛ روی دوشم انداختم و با اخم گفتم

 .می تونی نیای، اجباری نیست

 .ی که مهدی و راستین کس دیگه ای رو جز من و تو ندارنمی دون

ستین مدیونم اگه اون نبود، و قضیه معتاد شدن منو به مامان نمی گفت  من به را
خوابوندن االن معلوم نیسررت توی  ه وضررعی و منو هر ند بزور توی کمپ نمی

 .بودم

 :کیمیا  هره اه رو جمع کرد
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ه ی موزی  .وای یادم ننداز پسرم

 .لی اومد با مامانت حرف زد و به مقصد مرکز ترک اعتیاد بردنت تو کمپموا مو

 :هام رو درهم کردم با یاد آوری اون روز ها اخم

 .کیمیا خودم همه رو یادمه نگفتم که تو توضیح بدی، راه بیفت

 .اوف، باشه-

 .بهش کردم و زودتر از اون از باشگاه خارج شدم نگاه  پی

شین رو ز  شدم؛ دقیقا دو ماه کیمیا ریموت ما سوار  د که من در جلو رو باز کردم و 
 .گذشته بود  کمپ  و ده روز از روزی که رفته بودم

مدل اینیه همون روزی که راسررتین خونه ی ما بود با مامانم رررحبت کرده بود و 
مامان روز بعده من رو بدون اطالعم و به  قضیه رو بهش گفته بود، و باهماهنگی

 .کمپزور برده بودن  

نی شرررابور خونه ی ییی از خاله های مامانم  گفته بود رفتم  مامانم به بابا و دانیاا
 .کرد  تنها زندگی می کنه و با اونم هماهنگ که

سته خیلی بهم شدم با هیچ  در شت و بعد از  هل و پنج روز که خارج  سمت گذ
نمی شد تا وقتی سبز  ام زیاد اطرافم کس حرف نزدم و راستینم فهمید ازه شاکی

اون همه سررمتی ارزه داشررت و به رررالح خودم  که به خودم اومدم و فهمیدم
 .بود

از اون به بعد رابطم با راسررتین بهتر شررده بود، دیگه بحث نمی کردیم و حتی یک 
 . یزی شبیه دوست شده بودیم

با بهم خوردن در ماشررین و وارد شرردن کیمیا از فیر خارج شرردم، کیمیا ماشررین رو 
 .شن کرد و به سمت خونه ی ما حرکت کردرو
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شدم، کلیدم رو از  تقریبا نیم شین پیاده  ساعت بعد دم در خونه ی ما بودیم؛ از ما
جیبم در آوردم و باهاه در رو باز کردم و وارد خونه شرردم، در رو باز گذاشررتم که 

 .کیمیا هم پشت سرم وارد شد

رو باز کردم، مامان با شررنیدن  با قدم های تند خودم رو به در هاا رسرروندم و در 
 :ردای در به سمت در برگشت و با دیدن من لبمند عمیقی روی لب هاه نشست

 اومدی مامان؟

 :قبل این که من  یزی بگم ردای کیمیا از پشت سرم امد که با  اپلوسی گفت

 .منم اومدم خاله جون

 :خندید مامان

 .خوه اومدین

 :به گونه اه زدکیمیا به سمت مامانم رفت و بوسه ای 

 .وای خاله، انقدر دلم برات تنگ شده بود که نگو

 :مامان خواست  یزی بگه که اخم تصنعی کردم و گفتم

 .خودشیرینی و  اپلوسی بسه کیمیا بیا بریم دیر می شه

 :بعد رو به مامان ادامه دادم

 .بدهما داریم با راستین و مهدی می ریم بیرون، مهدی کار پیدا کرده می خواد سور 

 .، سالم من هم به راستین برسون حتمابرین، خوه بگذره بهتون برین عزیزم

 .خدا خیره بده اون پسرو

 یزی نگفتم و با قدم های تند از پله ها باال رفتم و کیمیا همون طور که پشرررت 
 :اومد گفتسرم می

 دنا، االن تا ما نوبتی بریم حموم بیایم دیر نمی شه؟
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 :می رفتم گفتم اقمدر حالی که به سمت ات

 .، جنابعالی لطف کن برو حموم ته سالنحموم اتاقم رممن می

 .حبیب خداست من باید برم توی اتاقت نه تو بی تربیت، مهمون

 .مهمون حبیب خداست نه تو که هر روز اینجا پالسی

شدم؛ کیفم  ردا زد که تک خنده ای کردم و وارد اتاقم  سمم رو  با حرص و جیغ ا
تمت پرتاب کردم و یک راسررت وارد حموم شرردم، لباس های تنم رو توی  رو روی

 .رخت کن گذاشتم و دوه آب رو باز کردم

بعد از این که کامال خودم رو شستم، حوله ی تن پوشم رو پوشیدم و حوله ای رو 
 .دور موهام پیچیدم و از حموم خارج شدم

 .ه طوالنی بودناثری از کیمیا نبود، خب طبیعی بود اون همیشه حموم ها

با یک حوله ی دیگه تنم رو خشرررک کردم و شرررلوار جین زغالیم رو تن کردم، بلیز 
آستین کوتاه نارنجیم رو هم پوشیدم و با به برق زدن سشوار مشغوا خشک کردن 

 .موهام شدم

ضر و آماده وارد اتاقم  شوار رو خاموه کردم کیمیا حا س دقیقا بعد از این که من 
 متعجبی بهش کردم، این کی وقت کرده بود آماده شه؟شد، از آینه نگاه 

 :خوده جواب داد قبل این که بپرسم

شم مونده  اون طوری نگاهم شدم فقط آرای ضر  نین عزیزم، تو اتاق خاله جونم حا
 .که اینجا حلش می کنم

ابرویی باال انداختم و با برداشررتن کش موهام رو از باال بسررتم و از جلوی آینه کنار 
ه کیمیا سریعا خوده رو به آینه رسوند و مشغوا آرایش کردن شد؛ سری رفتم ک

به نشونه ی تاسف تیون دادم و در کمدم رو باز کردم، مانتوی آبی روشن اسپورتی 
شیدم؛ کتانی های آبی رنگی که تازه خریده  شیدم و زیپش رو باال ک رو رو بیرون ک

 .بودم رو از کمد بیرون آوردم و پام کردم
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 :شالی زغالی رنگی رو روی سرم انداختم که کیمیا گفت و در آخر 

 .وای دنا، همش رورتت بی رنگ و رو یک رژ لب بزنی بد نمی شه

 :اخمی کردم

 .الزم نیرده، خوشم نمی اد

سمتم اومد و  شتن رژ قرمز رنگی به  شد و با بردا رندلی بلند  کیمیا با اخم از روی 
 :گفت

 .غلط کردی باید بزنی

 .انمی خوام کیمی-

 :رژ لب رو باال اورد و تهدید امیز گفت

 .نمی آم کنم باهاتم  بمدا اگه نذاریا کل رورتت رو رژ لبی می

 :نفس پر حررم رو بیرون فرستادم و گفتم

 .نمی دونم این مسمره بازی ها واسه  یه، خیلی خب بیا بزن

شید و کنار رفت ستاد و رژ رو روی لبام ک ؛ لب هام لبمند عمیقی زد و رو به روم ای
 :رو به هم مالیدم و گفتم

 تموم شد؟

 .اره ایوا خیلی خوشگل شدی-

 :در حالی که جلوی آینه می رفتم گفتم

 !انگار یک رژ  قدر تغ ر ایجاد می کنه

نداختم، نه ا به خودم توی آی گاهی  بیراه نمی گفت؛ از بس خیلی  همچین هم و ن
 .بهترم می کرد وقت بود آرایش نیرده بودم حتی یک رژ کو یک هم

 :لبمند کم رنگی زدم و همین طور که موبایلم رو بر می داشتم گفتم
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 .بجنب بریم کیمیا

 :در حالی که وسایل ارایشش رو جمع می کرد گفت

 .باشه باشه اومدم

 .و تقریبا پنج دقیقه ی بعد از خونه خارج شدیم

شدم شین پیاده می  طاب به کیمیا خ با رسیدن به خونه ی مهدی در حالی که از ما
 :گفتم

 .تو بشین تو ماشین، من می رم اونا رو بگم بیان پایین

کیمیا سررری تیون داد که در ماشررین رو بسررتم و دکمه ی ایفون رو فشررار دادم، 
طولی نیشید که در با ردای تییی باز شد و وارد حیاط شدم؛ خونه ی مهدی اجاره 

 .ای بود و طبقه ی دوم این خونه ی دو طبقه

ها باال رفتم، تقه ای به در زدم و کفش هام رو از پام در آوردم، دقیقا وقتی  از پله
شد، نگاهی  شت در ظاهر  ستین پ شد و قامت را که کفش هام رو در آوردم در باز 
بهم انداخت و سرررالم آرومی کرد که مدل خوده جوابش رو دادم و بلند تر ادامه 

 :دادم

 می ری کنار بیام تو؟

شدم و  شم  رخوندم و  بدون هیچ حرفی خوده شید که داخل خونه  رو کنار ک
 :با ردای بلندی ردا زدم

 مهدی، مهدی کجایی؟

 :اومد که گفت همون موقع رداه از پشت سرم

 .اینجام، اومدم

 :با دیدنش لبمند شیطونی زدم

 .برات یک مهمون قشنگ آوردم



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

275 

 

 :لبش از بین رفت لبمند روی

 !نگو که کیمیا رو آوردی

 :ه نشونه ی تایید باال و پایین کردمسرم رو ب

 .دقیقا خودشه

 .نمی خواست بیاد بزور آوردمش اونم

 !حیف می شد یک دعوای حسابی رو از دست می دادیم

 : شمیی زدم و رو به راستین ادامه دادم سپس

 مگه نه؟

 :خنده ای کرد و خطاب به مهدی گفت تک

 .بریم دخترم پایین منتظرهحتما بیارتش، بیا  راست می گه منم بهش گفتم

شتم لبمندم رو کنترا کنم در رو باز کردم و دوباره کفش هام  سعی دا در حالی که 
 :رو پام کردم و خواستم برم پایین که با ردای راستین ایستادم

 .بریم وایسا باهم

ایسررتاد و  متعجب ابرویی باال انداختم و  یزی نگفتم؛ همون لحظه راسررتین کنارم
 :گفت  از پله ها پایین می رفتیم ه باهمدر حالی ک

 .خیلی از قبل بهتر شدی

 از  ه لحاظ؟-

 .دونم، فقط می دونم مدل قبل خشک و بد اخالق نیستی نمی

 :زدم لبمند کمرنگی

 .بذار بریم بام تهران مفصل رحبت می کنیم

 :ابرویی باال انداخت و پرسید
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 تهران؟ بام

 :سری تیون دادم

 .آره، جای خوبیه

 .و همون لحظه در حیاط رو باز کردم، به سمت ماشین کیمیا رفتم و جلو نشستم

 :بعد این که راستین و مهدی هم اومدن کیمیا ماشین رو روشن کرد و گفت

 خب، حاال قرارم کجا بریم؟

 :با گفتن این حرفش من به سمت عقب برگشتم و خطاب به مهدی گفتم

 بام تهران هوم؟ من می گم یک ساندویچی  یزی بمریم بریم

 :مهدی لبمندی زد

 .خوبه، ساندویچم بشه سوری که قولش رو داده بودم

 :سری تیون دادم که کیمیا گفت

بریم همون سررراندویچی همیشرررگی دنا، من ماا جای دیگه رو نمی خورم معلوم 
 .نیست توه  ی ریمتن

 .اینم باشه-

 .کردکیمیا لبمندی از سر رضایت زد و به طرف ساندویچی رانندگی  

راسررتین و مهدی باهم دیگه حرف می زدن و من سرررم رو به شرریشرره پنجره تییه 
 .داده بودم و به بیرون نگاه می کردم

کاری که راسررتین و مهدی انجام داده بودن رو فهمیده بودم، فقط یک سررواا برام 
پیش اومده بود این بود که االن که مهدی تونسته بود منشی یک آموزشگاه درسی 

 ین می خواست  ییار کنه؟بشه راست

  ه طوری تنهایی خرج خوده رو در می آورد؟
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مطمئن بودم که تنهایی هیچ وقت دست فروشی نمی کرد  ون به غروره بر می 
 .خورد

 خواست  ییار کنه؟پس می

 :با ترمز زدن کیمیا نگاهی به اطراف کردم و با دیدن ساندویچی گفتم

 .شما بشینین تو ماشین من می رم می گیرم

و در ماشررین رو باز کردم و پیاده شرردم؛ که دیدم راسررتین هم پیاده شررده نگاهی 
 :بهش انداختم و گفتم

 .تو  را اومدی؟ خودم می رفتم

 :بدون این که جوابی به سوالم بده گفت

 .برو تو

 .نگاه  پی بهش انداختم و وارد مغازه شدم

 :توی جیب شلواره کرد و گفت راستین یک دستش رو

 .ره بدیم مهدی پولو داده به منبریم سفا

ستین به  ابرویی باال انداختم، و خجالت زده گوشه ی پیشونیم رو خاروندم، پس را
 .امده بود خاطر این

 !تو  را اومدی خودم می خرم قرار بود مهدی پوا رو بده اون وقت من می گفتم

 :گفتم  لبم رو گاز گرفتم و با ردای آرومی

 مورین؟باشه، تو و مهدی  ی می

 :تک خنده ای کرد

 .بندری
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سری تیون دادم، به سمت مردی که پشت میز ایستاده بود و سفاره می گرفت 
 .رفتم

دوتا سرروسرریس بندری، برای خودم کالباس و برای کیمیا همبرگر سررفاره دادم و 
 .روی ییی از رندلی های خالی نشستم

 :روه نشست ند ثانیه بعد راستین رندلی رو به روییم رو عقب کشید و 

 سفاره دادی؟

 .انگار-

ست ازه  شدم؛ خیلی دلم می خوا شم  شم تو   سرم رو باال آوردم که باهاه  
جلوی زبونم رو بگیرم  بپرسرررم بعدم مهدی تو می خوای  یار کنی و نمی تونسرررتم

 :برای همین گفتم

 .راستین می گم

 :کمی میث کردم که جدی نگاهم کرد و گفت

 .بگو

 :ردم و گفتملبم رو با زبون تر ک

 یعنی االن که مهدی رفته آموزشگاه تو واسه کار می خوای  ییار کنی؟

 :پوزخندی زد

  یه؟ برام کار سراغ داری؟

 :اخمی از شنیدن تییه اه کردم که ادامه داد

 .کار خاری نمی کنم می شینم تو پارک همین

 خرجت که با نشستن تو پارک در نمی آد، می آد؟-

 .دارمیک مقداری پس انداز -
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 .پسره ی..هیج جوره کم نمی آورد

شدم، یک تای ابروم رو باال انداختم  سمتش خم  ولی منم دنا بودم برای همین به 
 :و گفتم

 .اون پس انداز که تا آخر نمی مونه

 یک روزی تموم می شه؛ نمی شه؟

 : شمیی زد

 .نترس، حلش می کنم

 .رحبت می کردنه! مطمئنا پشت این قضیه یک  یزی بود که انقدر مطمئن 

 :برای همین  شم هام رو ریز کردم و گفتم

 !تو پشتت به یک جا گرمه، واگرنه انقدر مطمئن حرف نمی زدی

 قضیه  یه راستین؟

 :لبمند کمرنگی گوشه ی لبش نشست و جواب داد

 .قضیه داره، اونجا برات توضیح می دم

 .پس حدسم درست بود یک  یزایی هست-

 :سری تیون داد

 .ابام فوت شدهآره هست، 

 نان با ردای بلندی گفتم  ی که راستین  شم غره ای بهم رفت و با لحن توبیخ 
 :کننده ای گفت

 !هیش،  ه خبرته دختر؟ آروم تر

نگاهی به کسرررایی که متعجب نگاهم می کردن کردم ولی بی اهمیت دوباره به 
 :سمت راستین برگشتم و گفتم
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 دیوونه ای تو؟

 قت نشستی ور دا من؟می گی بابات مرده اون و

گفتم که کاملشرررو تو بام تهران بهت می گم، گر ه فیر نینم از فوضرررولی طاقت -
 .بیاری

 :با حرص از زیر میز ضربه ای به پاه زدم و گفتم

 !فوضوا خودتی، بی ادب

ساندویچ ها مارو مماطب  ردای مردی که برای گرفتن  ست  یزی بگه که با  خوا
 .و به سمت میز رفت قرار داده بود از جاه بلند شد

با گرفتن نوشابه و حساب کردن پولش به داخل ماشین برگشتیم و کیمیا به سمت 
 .بام تهران حرکت کرد

شتم و  ستین رو بردا ساندویچ خودم و را سیدیم  به محض این که به بام تهران ر
 :عجوالنه گفتم

 .راه بیفت راستین، همه  یزو باید بهم بگی

 :هم می امد گفتخندید و در حالی که همرا

 .باز می گم فضولی بهت بر می خوره

 !راستین خوبی؟-

 !خندی؟ بابات مرده اون وقت تو می

 :نچی کردم و در حالی که دستش رو می گرفتم تا دنباا خودم بیشونمش گفتم

 ...نه تو یک  یزیت می شه! باید بهم

وده ولی جای این که باهام میاد دسرررتم رو محیم گرفت و من رو به سرررمت خ
 .کشید و این باعث شد حرفم قطع شه

 :متعجب نگاهش کردم
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 داری  ییار می کنی؟

و به  شم هاه زا زدم،  شم هاه یک برق شیطنت خاری داشتن  یزی بود 
 !که برای اولین بار تو  شم های راستین می دیدم

 :لبمند کمرنگی گوشه ی لبش نشست و گفت

 می دونی  ی خیلی خوبه؟

 :ه ادامه دادسوالی نگاهش کردم ک

این که دیگه مدل قبل بد اخالق و سررمت نیسررتی این باعث می شرره منم نتونم 
 .باهات سرسمت رفتار کنم

 من عوض شده بودم؟

 !نمی دونم شاید نرم شده بودم شایدم نه

 پس  را خودم  یزی حس نیردم؟

 :جسورانه توی  شم هاه نگاه کردم و جواب دادم

 .ردینی من هیچ تغ ری نیردم، تو هم

 :یک تای ابروه رو باال انداخت

 واقعا؟

 به نظرت من می تونم االن موهات رو بیشم و به سمت درخت ُهلت بدم؟

 تو می تونی االن دوباره با زانو توی شیمم بزنی؟

 .من که نمی تونم! تواگه می تونی بزن یاال

 .اگه عقیده داری هنوزم همونیم بزن

 استین؟با این حرفا می خوای به کجا برسی ر -
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یک توی دسرررتم  حالی که از پالسرررت لبمند عمیقی زد، دسرررتم رو وا کرد و در 
 :ساندویچش رو بر می داشت گفت

 .بیا بریم بشینیم بهت می گم

 .و خوده جلو تر از من راه افتاد

جایی نشررسررت که دقیقا کل تهران رو می دیدی و انگار همه ی تهران زیر پامون 
 .بود

 !یدن داشتاین منظره داخل شب واقعا د

 راغ های ساختمون ها، خونه ها،  راغ های تو خیابون، مغازه ها و جاهای دیگه 
 .همه باهم خیلی منظره ی قشنگ و دیدنی رو توی شب به وجود آورده بودن

 :به سمت جایی که راستین نشسته بود رفتم، کناره نشستم و ناخوداگاه گفتم

 .اینجا تو شب خیلی قشنگه

 .حتما قبال هم دیده بودیپیشنهاد خودت بود،

 :همون طور که اطراف رو نگاه می کردم گفتم

 .آره، ولی خیلی وقت بود نیومده بودم

 :سری تیون داد

 .موافقم خیلی قشنگه

 .انگار همه ی شهر زیر پایم تو و تو اینجارو اداره می کنی

 .اینجا به من اعتماد به نفس می ده و حس ریاستم رو باال می بره

 .هران با اون عظمتش زیر پات باشه حس خیلی خوبیهاین که ت

نگاهش رو از شهر گرفت و بعد از میث کوتاهی  نگاهم رو بهش دوختم که اون هم
 :گفت
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 خواستم به  ی برسم؟خب؛ اوا کدوم و بگم؟ قضیه بابامو یا این که می

 !راستین راست می گفت

 .این رو دیگه مطمئن بودم که راستین خیلی عوض شده بود

دیگه اون رفتار سرد و خشن رو با من نداشت واقعا دوستم شده بود؛ یک دوست 
 .خوب و همیشه همراه

خب اوا می خواسرررتم بدونم هدفش از گفتن اون حرف ها  ی بود برای همین 
 :گفتم

 .دومیش، این که می خواستی به  ی برسی

 :لبمنده عمیق تر شد و جواب داد

 .می خوام باور کنی عوض شدی

 :تم ادامه بده، بین حرفش رو پریدم و با لحن آرومی گفتمنذاش

شررراید باور کردم که اگه بموام با زندگی سرررمت برخورد کنم فقط واسررره خودم 
 .سمت می شه

 .شاید برای همین دارم کوتاه می آم

من هر  قدر هم با خانواده ی خودم بد تا کنم شرررایان برنمی گرده؛ در واقع اونا 
 .ام دنباا قاتل واقعیش بگردمقاتلش نیستن من می خو

 .فعال تنها اهداف هام این و به مقام رسیدن در کیک بوکسینگه؛ همین

 :اخم هاه در هم رفتن و برای  ند لحظه میث کرد و پرسید

  ه طوری می خوای پیداه کنی؟

 کی رو؟-

 :لبش رو با زبون تر کرد
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 .همون قاتلش رو

 :غلیظی کردم و جواب دادم اخم

 .لی حتما پیداه می کنمنمی دونم، و

 اگه پیداه کنی می خوای  ییار کنی؟

 می دیش دست پلیس؟

 .دست هام رو مشت کردم، قطعا فقط به دست پلیس دادنش راضی نمی شدم

خودم باید تا می تونسررتم می زدمش و حتی قبال دلم می خواسررت بیشررمش ولی 
 .نه

مئنا مادر شررایان من دسررتم رو به خون همچین آدم آشررغالی آلوده نمی کردم؛ مط
 .هم رضایت نمی داد و قصاص می شد

 :برای همین فقط یک کلمه جواب دادم

 .قصاص

 :حالت رورتش هیچ تغ ری نیرد، در همون حالت گفت

 .پس می خوای قصاص شه

 :مسمم جواب دادم

 .رد در رد، من مطمئنم مامان شایان هم رضایت نمی ده بموادم بده من نمیذارم

 !ن منو کشته باید بمیرهحتما کسی که شایا

 .تازه با ماشین زیره گرفته در رفته

 مگه اون رحنه ها از ذهن من بیرون می رن؟

 !مامانش تک پسره رو یاده می ره؟ نه

 شاید اون کسی که زده و فرار کرده برای فرار کردنش دلیل داشته، نمی شه؟-
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 :نگاهش کردم و با ردای کمی بلندی جواب دادم با خشم

 شه!  ه دلیلی؟ نه، نمی

 !زده ییی رو زیر گرفته و بعد بدون این که حتی نگاه کنه گذاشته رفته

 .هیچ دلیلی واسه همچین آدم آشغالی نمی تونه وجود باشه

 .همچین آدم هایی فقط از آدم بودن اسم و ظاهره رو یه یدک می کشن

 .اینا انسان نیستن؛ ارال نیستن

 :آرومی گفتبازوم رو توی دستش گرفت و با ردای 

 .باشه دنا باشه، آروم باه

 !فیر کنم از خشم و عصبانیت قرمز شده بودم

 :گذاشتم که راستین گفت  نفس عمیقی کشیدم و دستم رو روی سرم

 .ببمشید، نمی خواستم ناراحتت کنم

 :سرم رو به عالمت نفی به طرفین تیون دادم و گفتم

 .ولش کن، اشیالی نداره

 .حرف نزنیم کافیههمین که دیگه راجع بهش 

 .ارال می خواستی قضیه بابات رو بهم بگی؛ زود باه منتظرم

شم هاه رد و بدا کردم که  ستش بود و   سپس نگاهم رو بین بازوم که بین د
 :خوده متوجه شد، دستش رو کشید و تک سرفه ای کرد

سه روز پیش ییی از دختر عمه هام رویا که بابام رابطه خوبی باهاه داشت یعنی 
یلی دوستش داشت بهم زنگ زد، خبره رو داد و گفت بابام سیته کرده و تموم خ

 .کرده
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البته خودم هم برای این که ازشون خبر بگیرم پنهانی باهاه ارتباط داشتم جز من 
 .و خوده کسی خبر نداشت

شدم رفتم که دقیقا فردای  همین که بهم شدن پا  خبر داد همه خونه ی اونا جمع 
 .ز تشیع جنازه وکیل بابام برای وریت نامه اومداون روز؛ بعد ا

 .هر ی که داشته و نداشته رو داده به من بابام

 :با بهت نگاهش کردم

 .جدی؟ این که عالیه

 .آره خوبه، ولی یک مشیلی هست

  ه مشیلی؟-

 :نفسش رو کالفه بیرون فرستاد

با رویا  فقط یک سوم ثروتش به من می رسه و بقیه ی ثروتش رو وقتی می ده که
 .ازدواج کنم

 مات نگاهش کردم، ازدواج کنه؟

 :بدون این که کنترلی روی ردام داشته باشم گفتم

  ی؟ با دختر عمت ازدواج کنی؟

 :نگاه  پی بهم انداخت و تشر زد

 .دنا رداتو بیار پایین

 !آخه خیلی  یز بی منطق و مسمره ایه-

 مگه بچه این؟

 ندین اونو به این؟ارال مگه عصر حجره این و به اون بب

 فقط به خاطر یک ثروت خواسته تو با دختر عمت ازدواج کنی؟
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 !همینم نمی داد که بهتر بود

 .هردوتون دوتا ادم عاقل و بالغین حق انتماب دارین

با سیوت و نگاه توبیمانه راستین فهمیدم خیلی تند رفتم برای همین ساکت شدم 
 :که راستین گفت

 کن، خب؟  می خوای ییم خودتو کنترا

 :سرم رو تیون دادم و زیر لب ببمشیدی گفتم که ادامه داد

 .زورم که نیرده

 !فعال همین یک سوم منو کفاف می ده، بقیش پیش کش

بعد در باره ی عاقل و بالغ بودنم باید بگم رویا خوده خبر داشرررت و بهم گفته 
 .راضیه

 یعنی می گی دوست داره و می گه ازدواج کنیم؟-

 .زایییک همچین  ی-

 !نمی شد باباه همچین وریتی براه کرده باشه هنوز تو بهت بودم و باورم

 آخه مگه بچه بود که براه تع ن تیلیف می کرد؟

 یعنی راستین می خواست قبوا کنه؟

اگه قبوا می کرد که مساوی می شد با این که من بازهم ییی دیگه از دوستام رو 
 از دست می دادمک

 .ارال نمی خوام راستین رو از دست بدم خودمم خوب می دونستم

 ون راسررتین کسرری بود که توی همه موقعیت های بدم پشررتم بود و کمیم کرد، 
 .هیچ وقت نمی خواستم از دستش بدم

های مشررییش خیره شرردم و با  برای همین به سررمتش برگشررتم، توی  شررم
 :مظلومیت پرسیدم
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 تو که نمی خوای باهاه ازدواج کنی هوم؟

 :مدن و بی توجه به سوالم پرسیدلباه کش ا

 سردته؟

 :رک جواب دادم

 .ییمی

 .ربر کن االن می آم-

و از جاه بلند شررد و به سررمت ماشررین کیمیا رفت که با حرص سررنگی از کنارم 
 :برداشتم و به پایین پرتاب کردم، نفسم رو پر حرص بیرون دادم و زمزمه کردم

 .بدون اینیه جواب آدمو بده می ذاره می ره

 !یک کالم بگو آره یا نه دیگه  ی می شه مدال خب

 .اوف راستین، اوف

 سرم رو به عقب برگردوندم همون موقع با حس انداخته شدن  یزی روی شونه ام
 .راستین رو باالی سرم دیدم که پتوی آبی رنگی دورم انداخته بود

 :نشست و گفت ممنون آرومی زیر لب گفتم که کنارم

 ودی نه؟خب یک سواا پرسیده ب

 :سرم رو تیون دادم که گفت

 نظر تو  یه؟ ازدواج کنم یا نه؟

 :با ظاهر بی تفاوت شونه ای باال انداختم و گفتم

 به من ربطی نداره، خودت می دونی،

 !من که نمی خوام دختر داییتو بگیرم که

 :خندید و در حالی که نگاهم می کرد گفت
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 .دختر عمم

 :باز هم شونه هام رو باال انداختم

 .حاال هر کوفتی

 اگه به تو ربطی نداره پس  را می پرسی؟-

 .اه تو ام! یک سواا ازت پرسیدما-

ساژ می  شت و در حالی که گردنش رو ما شد، دستش رو پشت گردنش گذا جدی 
 :داد با جدیت گفت

معلومه که نه! گفتم که من به ثروت بیشرررتر از اون یک سررروم احتیاجی ندارم که 
 حسی ندارم برم زیر یک سقف، کسی که بهش هیچبموام به خاطره با  

 .تازه پارک هم هست؛ من ارال شرایط ازدواج رو ندارم

 :نفسم رو آسوده بیرون فرستادم که گوشه ی لبش کش اومد

 خیالت راحت شد؟

 :رادقانه جواب دادم

اوهوم؛  ون جز تو و کیمیا هیچ دوسرررت دیگه ای ندارم برای همین نمی خوام از 
 .دستت بدم

 :با همون لبمند روی لبش یک تای ابروه رو باال انداخت و پرسید

  را فیر کردی وقتی ازدواج کردم منو از دست می دی؟

نفسم رو کالفه بیرون فرستادم، یک سواا پرسیدم حاال باید رد تا سواا جواب می 
 !دادم

 :پیچیدم جواب دادمهمین طور که پتورو بیشتر دور خودم می

خب  ون مطمئنم وقتی ازدواج کنی سرررت گرم زندگی متاهلیت می شرره و دیگه 
 .مارو نمی شناسی
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و پشت بند این حرفم سرم رو باال آوردم و به  شم هاه نگاه کردم که اخم هاه 
 :رو در هم کشید و با جدیت گفت

 .فیر الیی می کنی، هیچ وقت  نین  یزی اتفاق نمی افته؛ هرکسی جای خوده

 :ایدی گفتم که ادامه دادزیر لب ش

 .می خوام از پارک بیام بیرون

 :سرم رو با شتاب باال آوردم و متعجب پرسیدم

 ! ی؟

 .!تو که همین االن گفتی پارک هست و فالن من شرایطش رو ندارم

 :با خونسردی سره رو تیون داد و گفت

 .درسته، هنوزم می گم ولی خودم از اونجا می آم بیرون

سرروم بابام لطف کرده یک خونه ی کو یک و نقلی گذاشررته   ون داخل اون یک
 .برام، می خوام برم اونجا بمونم

 .پارکم با  ند تا دم و دستگاه درست می کنم تا بعدا قانونی اقدام کنم

 :ابرویی باال انداختم و سرم رو تیون دادم که ادامه داد

 .بابام یک کافه ام داشته شاید تونستم برم اونجا مشغوا شم

داقل این طوری زندگیم سرررو سررامون می گیره و عین آدمای عادی زندگی می ح
 .کنم

 :نگاهم رو به برج میالد که از این فارله هم توی  شم بود دوختم و گفتم

 و اون موقع یعنی شرایط ازدواج رو پیدا می کنی؟

 :خندید

 تو  را گیر دادی به این قضیه ازدواج من؟
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 ردم وساندویچم رو از پالستیک در آو

 :خواستم جوابش رو بدم که با شنیدن ردای کیمیا از جام بلند شدم

 !شما دوتا کجایین؟ منو مهدی کل اینجارو دور زدیم تا پیداتون کنیم

 :راستین با خونسردی جواب داد

 .موبایل رو گذاشتن واسه همین موقع ها

 :کیمیا پشت  شمی نازک کرد

 .خودم می دونم

 :و دوباره سرجام نشستم و گفتمگازی از ساندویچم زدم 

بشینین ساندویچارو بمورین ماا من که مدلش سردم ولی برای شما سرد می شه _
 .از دهن می افته

 .و سر نوشابه ام رو هم باز کردم و مشغوا خوردن شدم

هم کمی با فارله با ما نشستن؛ بعد از  نشست و مهدی و راستین کیمیا کنار من
 :یطنت نگاهم کرد و پرسید ند ثانیه کیمیا با ش

 خب، و این مدت که ما نبودیم  ییارا کردین؟

 .هیچی بلند شدیم گرگم به هوا بازی کردیم-

 :نگاه  پی بهش کردم و گفتم بعد گفتن این حرفم

 می خواستیم  ییار کنیم کیمیا؟

 :کیمیا پشت  شمی برام نازک کرد و گفت

 .ایش، بی ذوق

 :گفتمکمی از نوشابه رو سر کشیدم و  

 .هیچی، شانس بهش رو کرده



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

292 

 

 .قرارم زندگیش از این رو به اون رو شه

 :کیمیا گنگ نگاهم کرد و پرسید

 یعنی  ی؟

 :با جدیت گفتم

 .باباه به رحمت خدا رفته و هر ی داشته به راستین داده

 :کیمیا با  شم های گرد شده نگاهم کرد

  ی داری می گی؟ جدا؟

 :که کیمیا لبمندی زد و گفت  سری به نشونه ی مدبت تیون دادم

 .واو، این که عالیه

 .دیگه الزم نیست بلند شه بره مردم ازاری کنه

 :اخمی کردم و به دفاع از راستین گفتم

 !واسه عشق و حالش که این کارو نمی کرد که

 .واسه خاطر نگه داری از یادگار مادره اینیارو می کرده

شرف امدن با کاله برداری اونجا ستین  ند تا بی  شون گناه را رو گرفتن برای خود
  یه؟

 اوهو تو  را این طوری داری ازه دفاع می کنی دنا خانوم؟-

 :شونه ای باال انداختم

 .دارم حقیقتو می گم

 .کیمیا ابرویی باال انداخت و بی حرف به خوردن ساندویچش ادامه داد

 طوری  من هم همچنان که مشغوا خوردن بودم داشتم به این فیر می کردم که
 !می تونم به راستین کمک کنم که یک فیری تو ذهنم جرقه زد
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 !سارای

ستاده بود  سریع از جام شین ای ستین که حاال کنار ما شدم و با دو به طرف را بلند 
 :رفتم، وقتی بهش رسیدم در حالی که نفس نفس می زدم گفتم

 .راستین...باید...باید یک  یز مهمی رو بهت بگم

 :تاپام رو بر انداز کرد و درهمون حین گفتراستین متعجب سر 

 خیلی خب دختر  ته؟

 .!واسه  ی می دوئی؟ فرار که نمی کنم همین جام

 :دستم رو رو سینه ام گذاشتم و در حالی که نفس عمیق می کشیدم گفتم

راسررتش من دختر داییم پلیسرره، یعنی بود و بماطر شرروهره از کار اومد بیرون. 
چه داره ولی پارک رو پس بگیریم  ون  االنم ییی ب می تونه کمیمون کنه راحت 

 .خیلی آشناهای زیادی تو اداره داره داییش ایناهم هستن

 همین به شوهره تهمت دروغ زده بودن، البته اون موقع شوهره نبود،

 .خیلی راحت تونست بی گناهیشو ثابت کنه پس به ماهم می تونه کمک کنه

هاه رو راحت می تونستم  ق زدن  شملبمند کمرنگی گوشه ی لبش نشست، بر
 !ببینم

 .معلوم بود که یادگار مادره  قدر زیاد براه ارزشمنده

 :با شنیدن رداه نگاهم رو به  شم هاه دوختم

  را می خوای کمیم کنی؟

 .به همون دلیلی که تو داخل همه  یز بهم کمک کردی-

 :لبمنده عمیق تر شد

 .قانع شدم
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 :ت و یک قدم بهش نزدیک تر شدم و گفتملبمندی روی لب های منم نشس

 .پس همین امشب بریم ببینمش من بهش زنگ می زنم

 :دستی پشت گردنش کشید

 ولی مطمئنی قبوا می کنه؟باشه،

 :مطمئن سری تیون دادم و جواب دادم

 .فهمیآره، سارای خیلی مهربونه خودت ببینیش می

ستین سری تیون داد که موبایلم رو در آوردم و شم سارای رو گرفتم و دم را اره ی 
 :گوشم گذاشتم که بعد از خوردن  ند بوق رداه توی گوشی پیچید

 جانم؟

 :نفس عمیقی کشیدم و همون طور که به راستین نگاه می کردم گفتم

 خونه ای؟ سالم، سارای من دنام، می گم

 .باید ببینمت، یک خواهشی ازت دارم

 :تعجب توی رداه رو به خوبی حس کردم

 با من کار داری؟دنا؟

حقم داشت تعجب کنه، ساا به ساا روی منم نمی دیدن  ه برسه این که خودم 
 .زنگ بزنم

 :زدملبمند کمرنگی 

 .آره واقعا به کمیت احتیاج دارم

 خیلی خب، آره خونه ام عزیزم آدرس رو بلدی؟

 .بفرستش نه بلد نیستم، لطفا برام-

 .باشه گلم می بینمت خداحافظ-
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ومی گفتم و تماس رو قطع کردم، رو به راسررتین که منتظر نگاهم می خداحافظ آر 
 :کرد و برگشتم و گفتم

 .حله، االن آدرس رو می فرسته می ریم پیشش

 .ایوا-

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

 اینجاست؟-

 :با ردای راستین نگاهم رو به بیرون دوختم

 .البد دیگه

 .اریگفت آپارتمانم هشت طبقه اس اینم هشت طبقه اس انگ

 .سری تیون داد، ماشین رو خاموه کرد و هردو از ماشین پیاده شدیم راستین

 :راستین در حالی که ریموت ماشین رو می زد گفت

وقتی برگردیم مهدی و کیمیا رو از بام بگیریم جنازه ی مهدی رو بهمون  می ترسررم
 .پس بدن

 :تک خنده ای کردم

 .کنی خبیث نیستکیمیا اونقدرام که فیر می

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 .واهلل اون نگاه های خصمانه ای که اون به مهدی می کرد

شد و  شید که در باز  شردم، طولی نی سوم رو ف خندیدم و دکمه ی آیفون طبقه ی 
 .من و راستین وارد حیاط شدیم و به سمت آسانسور رفتیم

 .خوشبمتانه آسانسور همیف بود
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سه دره رو باز کردم، اوا خودم وار  ستین دکمه ی  شدن را شدم و بعد از وارد  د 
 .رو فشردم

طولی نیشید که به طبقه سوم رسیدیم و رو به روی واحد سارای شون ایستادیم، 
 .ناخودگاه نگاهم رو به راستین دوختم که دیدم اونم داره نگاهم می کنه

 نفس عمیقی کشرریدم و زنگ واحد رو زدم که  ند ثانیه بعد در باز شررد و به جای
شتش  شم های در سارای دختر کو ییی که حتما دختره بود درو باز کرد و با  

 .نگاهمون کرد

سارای  ناخوداگاه لبمندی روی لب هام شبیه  رال  ست خیلی بامزه بود ولی ا ش ن
سارای که  ستم  یزی بگم که همون لحظه  شم کامال فر و کوتاه بود خوا نبود، موها

هر شررد و با لبمند پررنگ و لحن داشررت شررالش رو درسررت می کرد پشررت در ظا
 :گرمی گفت

 .خوه اومدید، بفرمایید دم در واینسید

نگاه کوتاهی به راستین کردم و بعد از در آوردن کفشم وارد خونه شدم که راستین 
 :هم سریع پشت سرم اومد و رو به سارای گفت

 .راستینم دوستم دنا، ببمشین زحمت دادم سالم، من

 :سارای لبمندی زد

 .بمتم بفرمایید، این  ه حرفیهخوش

به دختره خورد که دور خونه میدویید و باباه هم با اون  همون موقع  شرررمم
 .قد و هییل دنبالش

 :ردای تک خنده ی راستین بلند شد که سارای سریع به عقب برگشت و گفت

 پندار؟ داری  ییار می کنی؟

 .سانای رو بردار بیا اینجا ناسالمتی مهمون داریم



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

297 

 

ر با یک حرکت محیم دختره رو بغل گرفت و با لبمند به سرررمتمون اومد، پندا
ستین دست داد و رو به من سالم داد که من هم مودبانه  لبمند عمیقی زد و به را

 .جوابش رو دادم

 :سارای هردومون رو به سمت مبل هدایت کرد و گفت

 . ای بیارم شما بشینین من برم

 :سریع گفتم

 .باهات حرف بزنیم خوایم نیازی نیست سارای، می

 می شررما یک لحظه با من حاال اوا  ای رو بمورین بعد حرف می زنیم، پندار جان
 آی؟

نگاهم رو به پندار دوختم که لبمند عمیقی زد و دختره رو روی زمین گذاشررت و 
 :گفت

 سانای بابا تو اگه می خوای برو تو اتاقت بازی کن باشه؟

 .داد و با دو به سمت اتاقش رفتسانای هم خنده ی بلندی سر 

 :وقتی پندار هم وارد آشپزخونه شد راستین آروم زیر گوشم گفت

 .معلومه حسابی عاشقن

سمتمون که ییم  ابرویی باال انداختم و جوابی ندادم سینی  ای به  سارای با   بعد 
 :امد که گفتم

 .بزنیمباهات حرف خواستیم را زحمت کشیدی؟ فقط می-

 :سارای جواب داد پندار جای

مهمون حبیب خداست باید برسیم بهشون دیگه نمی شه همینطور هیچی نمورده -
 !برید که وا کنیم
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عد از این که  ایی هارو بهمون داد روی مبل  ممنون آرومی گفتم که سرررارای ب
 :سلطنتی آبی تک نفره نشست

 .شنوم جانم؟ بگو عزیزم می-

 :تک سرفه ای کردم

 ..نه راستینراستش این دوست م-

رو شنیدی  زمزمه ی این که یک پارکی خارج از شهر تسمیر شده و فالن نمی دونم
 ...یانه

 :که سارای سری تیون داد و بین حرفم پرید

 ..گفته  آره شنیدم پندار بهم-

 :و ادامه دادم سری تیون دادم

 ...خب در ارل روحی  یزی در کار نبوده و همش کار راستین بوده-

 :پرسید ادامه بدم که یهو پندار با تعجب رو به راستین مو خواست

 گه؟راست می  ی؟ جان من-

 :راستین سری تیون داد و با جدیت گفت

واسرره بچه هایی که وضررع مالی خوبی  خواسررتآره اونجا ماا مادرم بود که می-
ندارن و بچه های بی سرپرست اونجا رو تبدیل به یک پارک تفریحی کنه و داشت 

شه و یک سری بی شرفایی با مدارک ن کارو می کرد که عمره قد نمی ده و نمیای
خودشون در می آرن و اونجا رو می کنن  جعلی و سند های قالبی اونجا رو به اسم

 ...محل در امد خودشون و

ضوع رو بدون هیچ سارای با   و همه ی مو ضیح داد که  شون تو سری برا کم و ک
 :می داد با لحن مالیمی پرسیدوهخونسردی و سیوت به حرفاه گ

 آد؟ خب حاال  ه کمیی از دست من بر می-
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 : ای رو توی دستم گرفته بودم گفتممن مداخله کردم در حالی که فنجان

شرراید  تو پلیس بودی و االن اسررتعفا دادی، گفتم دگفتمبه راسررتین راسررتش من
یک به را  بتونی  قانونی  جا رو  تا اون سرررتین بر گردونی  ون کمیی بهمون بینی 

 .مامانش اونجا رو به اسم راستین زده بود

سرررارای لبمندی زد، شررریالتی توی دهانش انداخت و  ند ثانیه بعد با مهربونی 
 :جواب داد

پیش خوب کسرری اومدین عزیزم، درسررته خودم دیگه تو اداره نیسررتم ولی داییم 
 .قاضیه و پسر داییم سرگرد، دوست و آشناهم زیاد دارم

رلی رو بیارید دادگاه حتما و حتما کمک  فقط شیایت کنید و مدارک ا شما  الزمه 
 .میینم به طرز کامال قانونی اونجا رو پس بگیرید نگران نباشین

شحالی کامال توی نگاهش معلوم بود و با لبمند  ستین برق زدن، خو شم های را  
 :پررنگی از جاه بلند شد و گفت

 .کنممی واقعا ممنون، خیلی ممنونم، جبران

 :لبمندی زد سارای هم

 .هروقت کارت درست شد بیا حرف از جبران بزن

 :لبمند پررنگی زدم و از جام بلند شدم و گفتم

 .بازم ممنون سارای ببمشید این وقت شب مزاحمت شدیم، ما دیگه بریم

 .این  ه حرفیه گلم بازم بیاین حتما-

ی پنداره باهاشم هماهنگ می اها راستی برات شماره ی یک وکیلو می فرستم، دای
 .کنم برید پیشش وکیلتون بشه کمک بزرگی توی این پرونده بهمون می شه

 .باشه مرسی-
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و بعد از  ند دقیقه از خونه خارج شدیم همین که سارای در رو بست یهو راستین 
 !به طرفم امد و محیم بغلم کرد

ررردای راسررتین زیر  مات رفته بودم، دسررت هام آزادانه دورم آویزون بودن که با
 :امدم گوشم به خودم

شم کمه، به وهلل جبران می کنم کارت و این  دنا هر قدر ازت تشیر کنم و ممنون با
 .کمیتو

شتم که  شتش گذا ست هام رو باال آوردم و پ ست و د ش لبمندی روی لب هام ن
 :دوباره گفت

 .بگو  ی ازم می خوای هوم؟ بمدا که انجامش می دم

 .وی گلوم نشستبغضی نا خواسته ت

همه ذوقی که واسررره پس گرفتن یادگارم مادره  از این همه مظلومیتش، از این
 ..داشت

ستم بگم  حاال که گفت هر ی بگم انجام می ده بهترین موقعس  یزی که می خوا
 .رو بهش می گفتم

 هامبنابر این آروم از بغلش خارج شرردم، بغضررم رو فرو دادم و در حالی که دسررت
 :ه بود گفتمروی بازوها

 .فقط ازت می خوام بهم یک قولی بدی

 :سره رو تیون داد و گفت

 .باشه حتما بگو

 :لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم

 .هیچ وقت ازدواج نین، بهم قوا بده هیچ وقت ازدواج نمی کنی
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سرم رو پایین  شوکه شدنش رو حس کردم و نگاه متعجبش که روی رورتم بود، 
سته ام خودخواهی محض بود ولی انداختم می دونستم ستین نمی خوا ستم را خوا

 .خواستم با دختر دیگه ای جز من در ارتباط باشه ، نمیرو از دست بدم

به این که فقط من و مهدی و کیمیا دوسرررت هاه  به تنهاییش عادت کرده بودم
توی زندگیش  باشیم عادت کرده بودم و نمی تونستم هضم کنم پای کس دیگه ایم

 .ا شهو

با شررنیدن رررداه که اسررمم رو ررردا می کرد هوم آرومی گفتم ولی سرررم رو باال 
 :نیاوردم که دستش رو زیر  ونه ام گذاشت و گفت

 .منو نگاه کن ببینم-

 :هاه دوختم که گفت نگاهم رو توی  شم

 ذهنت در گیر حرفیه که بهت گفتم؟ تو هنوزم

و گفتم که هیچ وقت تو از یادم نمی گفتم که با رویا به هیچ وجه ازدواج نمی کنم 
 .ری و فراموشت نمی کنم دختر

 .این طوری نین دیگه

 !به این دنای مظلوم ارال عادت ندارم

 .به همون دنای بداخالق که ارال من براه مهم نبودم عادت داشتم

 .ولی خودتم گفتی همه  یز عوض شده-

م عادت ندارم تورو با تو االن واسررره من خیلی مهم تر از این حرف هایی و من ه
کسرری تقسرریم کنم، عادت ندارم تورو با کس دیگه ای ببینم به تنها بودنت عادت 

 .کردم راستین

 ...شاید خودخواهی باشه اما

 :حرفم پرید و با لبمند گفت بین
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 .باشه فهمیدم، بهت قوا می دم

 ولی اگه یک روزی عاشق شدم  ی؟

 :شونه ای باال انداختم

 .جع به اون حرف می زنیمحاال موقعش شد را

 .با خنده سری تیون داد که لبمندی از سر رضایت روی لب هام نشست

ست هام شت  د ستینم پ شدم که را سور  سان شیدم و وارد آ رو از روی بازوهاه ک
 .سرم اومد

 :دکمه ی هم کف رو زدم و همین طور در سیوت می گذشت که راستین گفت

 دنا فردا خونه ای؟

 :ختمنگاهم رو بهش دو

 اوهوم،  طور؟

 .پس می آم دنبالت باهم بریم یک جایی-

 :کنجیاو نگاهش کردم و پرسیدم

 کجا؟

 :با جدیت جواب داد

می ریم خونه ی پدربزرگم، همه اونجان می خوام ببرمت و اونجا بگم که با رویا 
 .ازدواج نمی کنم و این قضیه کنسله

 بود؟مگه تا االن کنسل ن متعجب بهش خیره شدم، کنسله؟

 : شم هام رو ریز کردم و گفتم

 ربرکن ببینم، تو تا االن به رویا گفته بودی باهاه ازدواج می کنی؟

 :دستی پشت گردنش کشید و با همون جدیت جواب داد
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 !معلومه که نه

 ...پس-

 :پرید بین حرفم

نداده بودم، گفتم تصرررمیمم رو می گیرم و بهش خبر می دم االنم  جوابی بهش 
 .رفتمتصمیمم رو گ

 :ابرویی باال انداختم

 خوای ببری؟خب منو  را می

 .می خوام مطمئن شی که روی قولم هستم-

ستم بپرم تا می تونم ته دلم شده بودم جوری که می خوا شحاا  بغلش  خیلی خو
کنم و فشررراره بدم ولی من مدل اون نبودم که یهو بیام اون ییی رو بغل کنم! 

قدر گرمم شرررده بود که انگار توی این فضرررای بنابراین فقط سرررری تیون دادم، ان
 !کو یک آسانسور داشتم خفه می شدم

به محض اینیه به همیف رسیدیم سریع در رو باز کردم و از آسانسور خارج شدم؛ 
 .دستم رو روی قفسه سینه ام گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم

  ه اتفاقی داشت می افتاد؟

 من و راستین کی به اینجا رسیدیم؟

با تیر می زدیم اینطور من و ا یه ی هم رو  تا همین  ند وقت پیش سرررا  ون که 
 دوست شدیم؟

 :با دستی که جلوی رورتم تیون داده می شد از فیر خارج شدم

 وای  ته؟

 :اومدم دستش رو عقب کشید و گفت وقتی دید به خودم

 !زنم  مه؟ یک ساعته دارم ردات می
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 :سرم رو به طرفین تیون دادم و گفتم

 .ید حواسم پرت شدببمش

 :سره رو تیون داد

 خیلی خب، االن دوباره برگردیم بام؟

 :گفتم  رفتم های حیاط می گذشتم و به سمت در می در حالی که از روی موزائیک

یا بریم وای نه یان، یک  خونه ی ما به کیمیا شرررونم می گم زورمه! بی خیاا ب ب
 !نمی شهتاکسی بگیرن که  یزی ازشون کم

د تا قدم بزرگ خوده رو بهم رسررروند و همین طور که کنارم راه می اومد با  ن
 :گفت

 .از خودت دعوت می کنی؟ شاید مامانت برنامه ای  یزی داشته باشه

همون لحظه به در حیاط رسیدیم، در رو باز کردم و دم در ایستادم، راستین هم در 
 :و بست و کنارم ایستاد که گفتم

 .می شهنداره، تو بیای خوشحالم 

 :مقاومت کرد بازم

 .کیمیا رو تحویل می دم بهشرم ماشینخونه بعدا میرسونمنمی خواد، تورو می

 .دیگه  یزی نگفتم که هر دور سوار ماشین شدیم

 :بعد  ند لحظه گفتم

 بعده تو کجا می ری؟

 :دستی به گوشه ی لبش کشید و با جدیت جواب داد

 .کنم امشب تموم شه  مهدی رو می گیرم کارای پارک رو ردیف

 .از فردا می رم خونه
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 :نگاه  پی بهش کردم گفتم

 !آره آره حتما برو پارک واسه خودت دردسر درست کن

 :سپس با ردای آروم تری ادامه دادم

پسر تو احمقی؟ این پرونده می خواد قضایی بشه می خوای پای خودتم گیر بشه؟ 
 .کنیموا کن دیگه اونجارو یک روز می آم بریم تملیش  

 :با دست رو پیشونیش کوبید

 !وای ارال حواسم نبود

 : شم غره ای بهش رفتم

 !نباشم تو هیچ کاری رو درست انجام نمی دی من

 :خندید

 .برای خودت خوب نوشابه باز کن

 !حقیقته راستین جان حقیقته-

 .با خنده سری تیون داد و ضبط رو روشن کرد

 :مندی به روی راستین زدمتقریبا نیم ساعت بعد با ترمز ماشین لب

 من رفتم، پس نمی آی باال؟

 .نه، مواظب خودت باه-

 .همچنین آرومی گفتم و از ماشین پیاده شدم

شدم، یک  شدم و بعده در هاا که در رو باز کردم با دانیاا رو به رو  وارد حیاط 
آن ترسیدم و هین آرومی کشیدم و  شم هام رو طوالنی بستم که دانیاا در حالی 

ه معلوم بود به زور داره خنده رو کنترا می کنه سرررره رو زیر انداخت و با ک
 :ردای آرومی گفت
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 می ذاری برم بیرون؟-

 :غره ای بهش رفتم و با حرص گفتم  شم

 .مرض، بی شعور، بیا برو

نگاه کرد، تازه فهمیدم بازم مدل قدیما با دانیاا  متعجب سرررره رو باال آورد و بهم
 .ود که باعث تعجبش شده بودحرف زدم و همین ب

 .رفتم لب زیرینم رو به دندون گرفتم و سریعا به سمت اتاقم

که همون لحظه در باز شررد و مامان وارد اتاقم   داشررتم لباسررام رو عوض می کردم
 :شد، سالم آرومی گفتم و روی تمت نشستم که مامان گفت

 دنا راجع بهش فیر کردی؟

 :بی حواس پرسیدم

 راجع به  ی؟

 :ون لحظه دوزاریم افتاد و با اخم به مامان نگاه کردم که گفتهم

 .اون طوری نگاهم نین مامان جان

 .من به فیر تو ام، مهرداد پسر خوبیه، کاری نیست؟ که هست

 .نیست؟ که هست خوشتیپ

 .خانواده دارم که هست، دوستتم داره

 :نفس عمیقی کشیدم

 !مامان من نگفتم پسر بدیه

کنم  ه برسررره به   ، من زندگی خودمو دارم به زور اداره میولی من نمی خوامش
این که ییی دیگه ام بیاد توی زندگیم! نمی تونم مامان؛ بمدا نمی تونم ییی دیگه 
 .رو هم وارد زندگیم کنم، نمی تونم زیر بار مسئولیتش برم، من از پسش بر نمی آم
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 .و تحمل کنه ماماناونم اگه با من بیاد زیر یک سقف نمی تونه بی محلیای من

 .تمومش کن لطفا

 :مامان سری تیون داد

 ...ولی من به خاطر خودت می گم، تا کی می خوای باشه،

 :بین حرفش پریدم

 .مامان

 .باشه دخترم باشه-

 :با رضایت سری تیون دادم

 .نه خوبه، االنم زنگ بزن بهشون بگو جوابم

سیوت نگاهم کرد، بدون حرف از اتاقم سره خا مامان در  شت  شد و در رو پ رج 
 .بست

 با حرص دستی بین موهام کشیدم، خدایا کی این بحث ها تموم می شد؟

 !جوری رفتار می کنن انگار شرایط من رو نمی دونن

 !نمی دونم از  ی من خوششون می آد پا می شن می آن خاستگاری

باه با مان  ما نداره تو روی  که می کنین بهتون نمی گن دختره اخالق   تحقیق 
 وایمیسته و فالن بهمان؟

 .اوف بلندی کشیدم و به پشت روی تمت دراز کشیدم

 .انقدر خسته بودم و خواب داشتم که  شم هام رو روی هم نذاشته خوابم برد

ست دنباا  شم هام رو باز کردم، با د شیم با اخم   ردای زنگ بی وقفه ی گو با 
 کردم که اسم راستین  گوشیم گشتم و بعد از پیدا کردنش با حرص به گوشی نگاه

نشررسررتم و  از هم باز شررد و تو جام روه خود نمایی می کرد، ناخوداگاه اخم هام
 :تماس رو جواب دادم
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 .بله

 آماده ای؟-

 :متعجب گفتم

  ی؟ آماده برای  ی؟

 .دنا-

  یه؟-

 ویندوزت هنوز نیومده باال نه؟-

 .بابزرگش ایناکمی میث کردم و تازه یادم افتاد که قرار بود بریم خونه با

 :بنابراین سریع گفتم

 گی؟آهاااا،خونه بابا بزرگتو می

 به نظر تو؟-

 !فقط بلد بود با کنایه جواب بده

 :با حرص گفتم

 !عین آدم جواب منو بده راستین، هی با کنایه حرف می زنه

ساعت  ی- شو تا یک  ضر  شو برو حا گفتم مگه؟! انقدر منو به حرف نگیر دختر پا
 .خونتون، پاشو دیگه می آم

باشررره ی آرومی گفتم و تماس رو قطع کردم، پتو رو از روم کنار زدم و به طرف 
 .سرویس رفتم

ضر  بعد از این که دست و رورتم رو شستم از سرویس خارج شدم و مشغوا حا
 .شدن شدم
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سرم سفید رنگم رو روی  شاا  شدم و با دو از پله  سر آخر  انداختم و از اتاق خارج 
 :ن که مامان با دیدنم متعجب گفتها رفتم پایی

 کجا؟   را انقدر عجله داری؟ دنا؟

 :همون طور که به طرف آشپزخونه می رفتم گفتم

با  با بالم می خوایم بریم خونه  نه بمورم راسرررتین می آد دن حا  ایی دمه؟ ررررب
 .بزرگش

 وا! اونجا برای  ی؟-

 :در حالی که رندلی رو عقب می کشیدم جواب دادم

 .طوالنیه حاال بهتون می گمداستانش -

 :و سپس رو به زهرا خانم ادامه دادم

 .زهرا جون قربون دستت یک  ایی و مربا بدی من بمورم عجله دارم

آرومی گفت و بعد از پنج دقیقه همه  یز حاضر شد و من شروع   شم زهرا خانم
 .به خوردن کردم

سیر شدم تشیری کردم و با خداحافظی سرسری از مامان وارد حیاط  بعد از اینیه 
 .شدم

در حیاط رو که باز کردم  شمم به سوناتای مشیی رنگی خورد که جلوی پام پارک 
کرد و پسررر سررفید پوشرری ازه پیاده شررد، اخم هام رو در هم کردم و بهش نگاه 

 :کردم که لبمندی گوشه ی لبش نشست و به سمتم امد

 .سالم

 :طلبیار نگاهش کردم

 علیک، امرتون؟

 :ای کردتک خنده 
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 !بدتر از اون  یزی هستی که فیر می کردم

 :بیشتر درهم رفتن و با جدیت گفتم هام اخم

 !ببینم کی هستی و  ی می گی درست حرف بزن

 :دستش رو جلو آورد و گفت

 .من مهردادم، مهرداد امینی

کمی از غلضت اخمم کم شد، برای خاستگاری که اومده بودن من ارال پایین نرفته 
 .ه بشناسمشبودم ک

با جدیت نگاهی به دستش کردم که خوده متوجه شد و دستش رو عقب کشید 
 :و گفت

 .باید حرف بزنیم

 :یک تای ابروم رو باال انداختم

 راجع به؟

ستم  شم های آبی رنگی که پر از  شت که تون عینیش رو از روی  شم هاه بردا
 .شیطنت بودن ببینم

 :لبمندی زد

 .راجع به جوابت

 :وعی زدم و گفتملبمند مصن

 .منفیه

 :به خاطر جواب یهوییم شوکه نگاهم کرد ولی سریع به خوده اومد و گفت

  را؟

 :نفس کالفه ام رو بیرون فرستادم
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 حسی بهت ندارم؟ دلیل از این مهم تر که نمی شناسمت و هیچ

 .بعدشم من فعال قصد ازدواج ندارم

 ا؟و راستی توهم ارال منو نمی شناسی  را اومدی اینج

 !کنمنگو به ازدواج سنتی اعتقاد داری که باور نمی

 :دستش رو نوازه وار روی رورتم کشید و گفت

 .کم کم آشنا می شیم؛ من ازت خوشم می آد دنا

 شررم هات، موهات، اخمت و حتی تندی کالمت منو عجیب به خوده جذب می 
 !کنه

 و با نگاه بدی سرتا پام رو بر انداز کرد،

 دم، با  ه جرئتی بهم دست می زد؟غلیظی کر  با اخم

ستین متوقفم  ردای را ستم  یزی بگم که  دستش رو با عصبانیت پس زدم و خوا
 :کرد

 خب دیگه  ی؟-

ردا زدم که نگاه کوتاهی بهم  سمش رو  شتم و زمزمه وار ا متعجب به طرفش برگ
 :گفت  و با اخم کرد و رو به روی مهرداد ایستاد

 نی؟با  ه اجازه ای بهش دست می ز 

 :نگاهش رو بینمون  رخوند و بی توجه به راستین رو به من گفت مهرداد با اخم

 پس اینه؟

 .کنیکسی که به خاطره منو رد می

 :به جای من راستین جلو تر رفت و با خشم گفت

 بر فرض که باشم تورو سننه؟
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 :عقب بیشمش گفتم دستم رو روی بازوه گذاشتم و در حالی که سعی داشتم

 .وا کن بیا بریم راستین،

 :بدون این که به سمتم برگرده پرسید

 این کیه؟

 :خواستم جوابی بهش بدم که مهرداد گفت

 .شاید شوهر آینده

با این حرف راسررتین یهو به سررمتش یوره برد و یقه ی لباس اتو کشرریده اه رو 
 :توی دستش گرفت و با خشم گفت

 ...ببین منو

 :گفتمبا ردای بلندی که توه حرص مشهود بود  

 .راستین می گم ولشین لیاقت نداره

 :و بازوه رو گرفتم که دست هاه رو از روی یقه ی لباس مهرداد عقب کشید

 !اینجا تموم نمی شه آقازاده

 :مهرداد در حالی که یقه ی لباسش رو مرتب می کرد نیشمندی زد و گفت

 .برو موتورتو بپا یک وقت سروته نشی باهاه

ی زندگی کردن خودتم کافی نیست می خوای دنارو هم ببین تو حتی پولت واسه 
 وارد زندگیت کنی؟

 .برو اوا خودتو جمع و جور کن بعد بیا واسه من شاخ و شونه بیش

ستین در عرض  ندثانیه از خشم قرمز شد و بی هوا مشتی توی رورت  رورت را
 .مهرداد خوابوند که شوکه دست هام رو جلوی دهانم گرفتم

 :ه بودم که ردای راستین من رو به خودم آوردبا بهت بهشون خیر 
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 بی شرف، پولتو به رخ من می کشی؟

 جهنمی سر و کلت پیدا شد؟ تو دیگه از کدوم

 من اونقدری دارم که بموام دونفر بیشترم کفاف بدم حالیت شد؟

 .تو باید خودتو جمع و جور کنی

ت دستم رو گرفت و محیم یقه ی مهرداد رو وا کرد، به سمت من اومد؛ با عصبانی
 :و گفت

 .راه بیوفت

اولش عیس العملی نشرررون ندادم تا ییم از مهرداد دور شررریم وقتی دقیقا از دید 
 :مهرداد خارج شدیم با خشم دستم رو از بین دستش بیرون کشیدم و گفتم

 ! ته؟ جوری رفتار می کنی انگار واقعا نسبت خاری باهام داری

 نو ببندیم تو  را جدی می گیری؟یک  یزی گفتیم واسه این که دهن او

ستم رو وا کرد و بدون هیچ سریع د سمت  اخم هاه رو در هم کرد و  حرفی به 
 .موتوره رفت

 متعجب بهش نگاه کردم!  ی شد؟ بهش برخورد؟

 : یزی بگم که با لحن سردی گفت خواستم

 .سوار شو

 :به سمت موتوره رفتم، با تردید نگاهش کردم و آروم گفتم

 ...نراستین م

 :بین حرفم پرید

 .گفتم سوار شو
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با حرص بهش نگاه کردم و سوار موتور شدم، وقتی فهمید نشستم دستش رو روی 
 .گاز گذاشت و با سرعت حرکت کرد

فیر کنم بازم یک طرفه به قاضرری رفته بودم و دوباره ناراحتش کرده بودم، شرراید 
 .فقط اون به خاطر کمک به من این کار رو کرده بود

رحرری گفتم و خودم رو ییم جلوتر کشیدم که حس کردم بیشتر گاز داد، با اوف پ
حرص دسررتم رو به شررالم گرفتم که به خاطر شرردت باد داشررت از سرررم می افتاد، 
حس می کردم ییم دیگه هم بگذره خودمم با این شررردتی که باد می زد با باد می 

 !رفتم

 :بنابراین نتونستم طاقت بیارم و تقریبا جیغ زدم

 .استین آروم تر برور 

 :شنید ولی تغ ری در سرعتش نداد که مشت آرومی پشتش کوبیدم و جیغ زدم

 مگه با تو نیستم؟

 :نیم رخ به طرفم برگشت، و با تمسمر داد زد

  یه ترسیدی؟

 !کنم پایین، نگه دار اینو  بمدا اگه واینسی خودم رو پرت می-

گه داشررت که من سررریع پیاده با حرص نگاهم کرد و موتور رو گوشرره ی خیابون ن
 :شدم، راستین هم با حرص از موتور پایین اومد و با خشم گفت

 ! ه مرگته تو؟ از وقتی منو دیدی داری پا ه می گیری

 .نمی خوای بیای بگو نمی خوام

 این ادا و اروا ها  یه؟

 :فقط نگاهش کردم و  یزی نگفتم که ابروهاه رو باال انداخت و گفت

 االن ناراحتی که اون بچه پولدار رو رد کردم هوم؟ اها فهمیدم! تو
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 .باشه بیا بیا برسونمت پیشش، تو به تیپت نمی خوره با ماها بپری

 با عصبانیت نگاهش کردم، واقعا راجع به من این طوری فیر می کرد؟

 :با حرص یقه ی لباسش رو گرفتم و خیره به  شم هاه گفتم

 .یل من ندهراستین خفه شو، انقدر  رت و پرت تحو

من اگه می خواسررتم با اون مرتییه برم با تو نمی اومدم فهمیدی؟ پس حرف الیی 
 .نزن

 :پوزخندی زد

 ...نمی دونم، شاید توی رودروایسی قرار گرفتی و با من

 :نذاشتم حرف هاه رو ادامه بده و دستم رو روی دهنش گذاشتم و گفتم

 .راستین، بهت گفتم  رت و پرت نگو

ص نده، اونقدری که تو واسررره من ارزه داری هیچ کسررری تا االن انقدر منو حر 
 !نداشته

اخم هاه از هم باز شررد، دسررتم رو از روی دهنش پایین کشررید و با لحن آرومی 
 :گفت

 حتی شایان؟

 متعجب بهش نگاه کردم! این دیگه  ه سوالی بود؟

 من  ی جوابشو می دادم؟

 !جوابشو نمی دونم واقعا نمی دونم

 :رفتم، نگاهم رو ازه گرفتم و آروم گفتمکمی عقب تر 

 .شایان فرق داشت من عاشق اون بودم

 :ابروهاه رو باال انداخت
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 حست به من  یه؟

 !جا خوردم! توقع این سواا رو دیگه نداشتم

 :ولی خودم رو نباختم و خونسرد جواب دادم

 .خب تو دوستمی، حسی که به یک دوست باید داشت رو بهت دارم

 گفتم؟  راست می ولی

پوزخند عصررربی زد و پنجه هاه رو کالفه بین موهاه فرو کرد و با حرص زمزمه 
 :کرد

 ...دوستشم...مدل یک دوست

 :یهو با ردای بلند ادامه داد

 وقتی دوستتم پس  را می گی از همه بیشتر برام ارزه داری ها؟

 بگو بین دوستام شاید تو با ارزه تر باشی، این درستشه نه؟

 کردم، این  را انقدر امروز عجیب شده بود؟متعجب نگاهش  

متعجب بهمون نگاه می کردن البته حق هم  مردمی که از کنارمون رد می شدن هم
 !باهم بحث می کردیم داشتن! گوشه ی پیاده رو داشتیم

 :عصبی نگاهش کردم

 راستین  را این طوری می کنی؟

 !تو امروز ارال تو حاا خودت نیستی

 ...حس تو به من یک  یزی فراتر از دوستانه هست و همچین می گی انگار 

 :یهو با دادی که کشید ادامه ی حرفم رو خوردم

 .هست، لعنتی هست
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سرجام شده  شک  ستادم، یعنی  ی؟ یعنی  ی فراتر از  مات نگاهش کردم و خ ای
 دوستم براه؟

 :نگاهم رو به  شم هاه دوختم و آروم لب زدم

 منظورت  یه؟

 :ده رو بهم رسوند و رو به روم ایستادبا  ند قدم بلند خو

 .منظورمو خوب فهمیدی دنا

 !نفهمیدم، واقعا انگار مغزم قفل کرده-

 !متوجه نمی شم  ی می گی

 :نفس عمیقی کشید و خیره به  شم هام با لحن عصبی گفت

سی که می دونم هیچ وقت امیان نداره دوباره  می دونی من انقدر احمقم که به ک
 !عاشق کسی مدل من دا دادم عاشق بشه و اونم

انقدر بیچاره و تنها بودم که با اومدن تویی که هرلحظه و توی تمام مشیالت کنارم 
 .بودی و تنهام نذاشتی انگار وارد یک زندگی جدید شدم

ستم با خیلیا  ستم می تون می دونی  یه؟ دختر دور و اطرافم زیاد بود اگه می خوا
 .بپرم ولی من عادی نبودم

سه دو قرون پوا حالا به زندگی ع شتم و وا شتم پوا ندا شتنو ندا ادی که بقیه دا
 !این در و اون در می زدم

اره شرراید قیافه داشررته باشررم ولی با این اخالق و زندگی که من داشررتم هیچیس 
 !لحظه تحملم کنه  ه برسه به این که مدل تو کنارم باشه حاضر نبود حتی یک

کشررید و دوباره بی توجه به منی که توی بهت  ند ثانیه میث کرد، نفس عمیقی  
 :به سر می بردم ادامه داد

 .با همه فرق می کردی، عشوه و دلبری و فالن تو کارت نبود
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شررجاع و جسررور بودی و مدل من زندگیت عادی نبود؛ مدل بقیه دخترا نبودی که 
 .دیخودت بر می اومدو روز از خونه و خانواده جدا میشن آبغوره می گیرن از پس

کسرری تحملم نمی کرد ولی تو کردی!هر قدر که بیشررتر از خودم روندمت بیشررتر 
 .بهم نزدیک شدی

ضاوتم نیردی می گفتی لوت می دم ولی لوم ندادی و کمیم کردی ییم  مدل بقیه ق
شدی آروم جونم؛ وقتی عصبی بودم تو کنارم بودی؛ باهات آروم  که گذشت دیدم 

 .از این رو به اون رو می شدم می شدم، توی هرشرایطی با حرف تو

دیر فهمیدم، دیر فهمیدم بهت دا دادم اگه زودتر می فهمیدم مطمئن باه جلوی 
نمی شه می دونم  این حس کوفتی رو می گرفتم؛ حسی که می دونم تهش هیچی

 .شی تو هنوز دلت با اون شایانیه که زیر خاکهنمی هیچ وقت عاشقم

اقل به عنوان کسی که عاشقش باشی جایگاهی من توی زندگی تو جایی ندارم حد
 .ندارم

 !هیچ عیس العملی نمی تونستم از خودم نشون بدم

زبونم قفل کرده بود و هیچ کلمه ای رو نمی تونسررتم به زبون بیارم و فقط مسررخ 
 !شده بهش نگاه می کردم

زبونم بند امده بود،  یز هایی که شررنیده بودم رو نمی تونسررتم به هیچ وجه باور 
 !کنم انگار همش یک خواب بود یک خوابی که شیرین یا تلمیش رو نمی دونستم

خیره نگاهم کرد وقتی فهمید جز نگاه کردن بهش هیچ  یزی نمی خوام بگم پوف 
 :کالفه ای کشید و گفت

 .خونه پدربزرگم دیر می شه بیا برو سوار شو بریم

سرد سرقولش بود، با اینیه دید هیچ  یزی نگفتم و  سر قولش  هنوزم  بودم بازم 
 .موند توی این شرایط سیوت بهترین کاری بود که از دستم بر می اومد
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ستین هم با  ستادم که را سمت موتوره رفتم و کناره ای برای همین بی حرف به 
اخم های درهم سررروار شرررد و بعد از روشرررن کردن موتوره به سرررمت خونه ی 

 .پدربزرگش رفت

قدر توی شرروک بودم که ارررال دیگه برام مهم سرررعتش زیاد بود ولی من ان هنوزم
 .نبود

هنوزم باورم نمی شد راستین عاشق من باشه ارال توی مغزم همچین  یزی نمی 
 !گنجید

توی خوابمم همچین  یزی رو نمی دیدم که توی همچین جایی راسررتین بهم بگه 
 !بهم دا داده

 . یزی بود که حتی یک بارم از گوشه ی ذهنم نگذشته بود

ونم  قدر از زمان رو عمیقا در فیر بودم که با ایسرررتادن موتور راسرررتین به نمی د
شین به طرفم  شدم. اونم بعد از خاموه کردن ما خودم اومدم و از موتوره پیاده 
امد و با نگهبانا هماهنگ کرد و وارد حیاط خونه ی پدربزرگش شررردیم، نگاهم رو 

 .خونه ی ویالیی زیبای رو به روم میخ شد

 .ید بود و بزرگکامال سف

 !بیرونش انقدر خوشگل بود داخلش  ی بود

دوطبقه بود و دور نرده های بالینش گل پیچیده شده بود و حیاطش هم کال  من 
 .بود و سرسبز و یک اب نمای آبی رنگ هم وسط حیاط بود

همون طور که من محو اطراف بودم راستین جلوتر از من راه افتاده بود و بی توجه 
شو   سریعا خودم رو بهم راه شیده بود و می رفت که با حرص نگاهش کردم و  ک

بهش رسرروندم، جای اینیه بعد از اون اعتراف زیباه من باهاه سرررد بشررم اون 
 !باهام سرد می شه

ضربه ای به در زد که  ند ثانیه بعد  ستین  زیاد نگذشت که به در حاا رسیدیم، را
 :عقب کشید و گفتزن میانسالی در رو باز کرد و با دیدن راستین 
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 .خوه اومدین بفرمایید

ستم رو گرفت و من رو  ستین نگاه کردم که نگاه کوتاهی بهم کرد، د با تردید به را
 .با خوده داخل خونه برد

سمت دختری  شد، نگاهم به  سمت ما جلب  شدنمون همه ی نگاه ها به  با وارد 
شد که ییم دورتر از  ستین نگاه می کر  جذب  د، اخم هام رو درهم ما با لبمند به را

کردم و نگاه گذرایی بهش انداختم، موهای بلند بلوند که ریشررره ی موهاه قهوه 
ای تیره بودن و  شم های سبز آرایش شده، پوست سفیدی هم داشت و روی لب 

 .هاه رژ کمرنگی کشیده بود و بافت نازک مشیی رنگی هم تن کرده بود

یدن دسرررت های قفل شررردمون لبمند همون طور با لبمند خیره ی ما بود که با د
روی لبش ماسید؛ بی اختیار دست راستین رو محیم تر  سبیدم و نگاه گذرایی به 

 .فضای خونه انداختم

سلطنتی طالیی سته بود  مبل های  ش رنگ که روی ییی از اون ها مردی با اقتدار ن
 .و دست هاه رو روی عصاه گذاشته بود

 تاد سررالی سررن داره و قطعا پدر بزرگاز موهای سررفیده می شررد فهمید یک هف
 .راستین بود

سته  ش ری بهم می داد و خیلی به دلم ن  هره ی مهربونش نا خوداگاه آرامش خا
بود، همون لحظه همون مرد نگاه کوتاهی بهم کرد، تک سرررفه ای کرد و با جدیت 

 :گفت

 .راستین پسرم خوه اومدین، بیاین بشینین

شم آرومی گفت و همون ط ستین   شید روی ییی از را ور که منم با خوده می ک
 .مبل های دو نفره نشستیم

معلوم بود راسرررتین احترام زیادی واسررره این مرد قائل بود، ابهت و در عین حاا 
 .مهربونیش خواه ناخواه آدم رو به احترام مجبور می کرد
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جز اون دختره که حدس می زدم رویا باشررره و پدر بزرگش و یک زن و مرد میان 
 :و دوتا پسر جوون هم حضور داشتن؛ راستین سیوت بین جمع رو شیستساا 

رحبت کنم، عمه به  ضوعی باهاتون  ستش بابا جون اومدم که راجع به یک مو را
 .شما هم مربوطه

 :نگاهش رو به نگاه نگران من دوخت و با جدیت گفت

 .من با رویا ازدواج نمی کنم

نگاه می کرد نه تنها اون بلیه همه نگاهم رو به رویا دوختم که شرروکه به راسررتین 
 .به جز پدربزرگش متعجب بودن

 :یهو ییی از پسرا با خشم از جاه بلند شد

ست تو یک روز بگی ازدواج می کنم  سمره د سر؟ مگه خواهر من م  ی می گی پ
 یک روز نه؟

 از همون اوا می گفتی نمی خوامش دیگه این بازیا  ی بود؟

 :با خونسردی نگاهش کرد راستین

 !من به رویا قوا دادم باهاه ازدواج می کنم؟ نه

 .گفتم تصمیمم رو می گیرم بهش می گم اینم تصمیمه

ولی نگاه من فقط به رویا بود که دسرررتش رو به دیوار گرفته بود و معلوم بود به 
 !زود خوده رو سرپا نگه داشته

 یعنی انقدر دوستش داشت؟

سوخت، تو این مورد خودخواه  اومدم بودم و هیچ جوره کوتاه نمیدلم براه نمی 
 !نمی خواستم راستین رو از دست بدم به هیچ وجه

 :اون ییی پسره شوکه بهمون نگاه کرد

 !وایسید ببینم،  ه ازدواجی؟
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 :راستین بی توجه به بقیه از جاه بلند شد و گفت

 .من حرفام رو زدم دیگه بقیش با خودتون

 .از اونجا بیرون زدیم و باهم و بدون هیچ حرف دیگه ای دست من رو گرفت

به محض بیرون اومدنمون دستم رو از دستش بیرون کشیدم که نیشمندی گوشه 
 :ی لبش نشست

 .موندم بهت ثابت شد؟ سر قولم

 :تیون دادم سرم رو آروم-

 .آره

سمت موتوره رفت و منم سره رفتم خوبه ی آرومی گفت و به  شت  و روه  پ
 .نشستم

در خونه ی ما ایسرررتاد، بدون حرف پیاده شررردم و  د دمتقریبا نیم سررراعت بع
 .خداحافظی آرومی کردم و وارد خونه شدم

حتی منتظر خداحافظی اونم نشررردم بعد این که در رو بسرررتم به در تییه دادم و 
 !نفس کالفه ام رو بیرون فرستادم، اون اعترافی که کرد هنوز توی مغزم نمی گنجه

 ه کسی مدل من دا ببنده؟ طور انقدر سریع تونسته بود ب

شایان  شته بود به گفته ی خوده من فیر نینم بتونم بعد  سی گذا ست رو بد ک د
 .دوباره عاشق بشم

 .تییه ام رو از در برداشتم و بی حاا قدم برداشتم و وارد خونه شدم

 *****راستین*****

 .بازم بهت می گم راستین داری راه اشتباهی رو می ری-

 :زدم و گفتمبا حرص لگدی به در 

  ی می گی پسر؟  ه اشتباهی؟
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 !د بهت می گم بفهمه روزگارم سیاهه

 .بیچاره می شم همین روزاس که پی این قضیه رو بگیره

 اون شایان بی شرفم می دونه اگه اون بگه می فهمی  ی می شه؟

 :مهدی با خشم نگاهم کرد

 با این کار تو  ی عوض می شه ها؟

 شه راستین؟ با بازی دادن دنا  ی عوض می

 !دیر یا زود می فهمه همش یک بازی بوده و به فنا می ری

اون دختر داره کمیت می کنه اینجارو پس بگیری و سر و سامون بگیری اون وقت 
 این طوری جوابشو می دی؟

شم  شم خارج  سم کردم، برای اینیه از داغی و خ ستم رو بین موهای خی کالفه د
 .کلم رو زیر آب فرو کرده بودم

 :س کالفه ام رو بیرون دادم و آروم گفتمنف

 .نمی خوام، ولی مجبورم

ییم که باهام نرم شرررد باهاه نامزد می کنم بعده که فهمید دلش نمی آد به 
پلیس بگه و باهام کاری داشررته باشرره اونوقت من می ذارم می رم و وقتی همه 

 . یز یاده رفت بر می گردم و این قضیه هم بسته می شه می ره

 ونم برم زندان می فهمی؟نمی ت

ضیه اینجارو لو می ده هم اون ییی رو و من  ضوع رو بفهمه هم این ق اگه اون مو
 اعدام می شم می فهمی؟

 :نیشمندی گوشه ی لبای مهدی نشست و روی تمت نشست و گفت
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اون وقت که تو این کارو کردی هم می فهمه این قضیه ی عاشقی و نامزدیت یک 
ه اون تصرررادف کار تو بوده اونوقته که مطمئن باه نفرت بازی بوده، هم می فهم

 !سراسر وجودشو می گیره و به هیچ وجه ازت نمی گذره راستین

 :در حالی که از خشم نفس نفس می زدم گفتم

 .نه ایندطوری نمی شه

 !اگه عاشقم بشه به هیچ وجه نمی تونه بگه دلش نمی آد که بگه

حرمیت بینمون می خونن وقتی هم که عاشقم می شه باهاه نامزد می کنم یک م
 .همه  یز رو فهمید باطلش می کنم و می ذارم می رم

 :مهدی با خشم یقه ی لباسم رو گرفت و داد زد

  طور انقدر پستی هان؟

هم زدی عشق دختره رو کشتی هم داری بازیش می دی و هم می خوای عاشقش 
 کنی؟

 !تو یک بی شرف به تمام معنایی

 .ش می گی بی شرف هزار برابر توی آشغاا شرف دارهاون شایانی که به

 .نمی ذارم این بازی کدیف رو ادامه بدی راستین خودت بیش کنار

 رو اعتراف کن وگرنه این کارو من می کنم، فهمیدی؟ خودت همه  ی

یقه ی لباسم رو وا کرد و خواست بره که با ردایی که هم توه خشم  و با خشم
 :ی گفتمدیده می شد و هم ناراحت

 مگه من اونو از قصد زدم؟

از بیمارستان زنگ زدن گفتن مامانت داره می میره خودتو برسون؛ منم با بیشترین 
 .سرعتی که می تونستم داشتم می روندم برم بیمارستان

 !وسط راه یهو یک پسر پرید وسط خیابون تا خواستم ترمز بزنم دیر شده بود
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 !امانم داشت می مرد مهدیزدم بهش اوا خواستم پیاده شم ولی م

شو ازم سرمم نگاه نینم ولی خدا انتقام شت  شدم برم و پ گرفت زیاد طوا   مجبور 
نیشید منم مامانمو از دست دادم، خواستم برم اعتراف کنم من بودم بمدا خواستم 

 .برم کالنتری بگم من زدم در رفتم

 !ولی اون بی شرفا اومدن و اینجا رو راحب شدن مهدی

 .نبود تقصیر من

منم قربانی شدم، بعدشم مجبور شدم این بازی روح رو بندازم تا کسی نتونه اینجا 
 .بیاد و نمی تونستم با وجود اینجا برم پیش پلیس

سه من  ست، خدا خوده می دونه دنا وا صد من عذاب دادن دنا نی شاهده ق خدا 
و ارزه داره ولی عاشررقش نیسررتم دوسررتش دارم ولی نه اون طوری اونم مدل ت

 .دوستمه

دلم نمی آد آزاره بدم ولی اگه بفهمه شایان رو من زدم ازمن متنفر می شه و می 
 .ره پیش پلیس

هم می گه من بودم که این بازی روح رو در آوردم و هم می گه من شرررایانو زدم 
 !اشد مجازات رو برام می برن، اعدام می شم مهدی اعدام

 .حاال با این حاا برو بگو

 .ین بازی رو در می آرم که جونمو نجات بدمبرو بگو دارم ا

مهدی با ناراحتی به سمتم برگشت و رو به روم ایستاد، توی  شم هام نگاه کرد و 
یهو محیم بغلم کرد، بغضی که توی گلوم نشسته بود رو فرو دادم و دست هام رو 

 .پشت مهدی گذاشتم

 :جدا شد و غمگین نگاهم کرد  ند ثانیه بعد ازم

 .؟ کاه راه دیگه ای باشهخوام بگم بذار برو ولی کجا بریی نیست؟ میراه دیگه ا
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دنا  ی؟ اون اگه عاشقت بشه و بفهمه کسی که عاشقش بوده و عشق قبلیش رو 
 کشته و بازیش داده و گذاشته رفته  ه حالی می شه راستین؟

 !آره نمی گه، دلش نمی آد بگه ولی دلش می شینه، دوباره داغون می شه

خیلی ازه گفته از حالی که داشت برای همین دلم براه می سوزه، دنا  برامکیمیا 
 .جای خواهر منه راستین

 .کیمیا می گه تازه داره بهتر می شه کاه این کارو نینی

 .تاوان دا شیستنشو می دی راستین، بد می دی

 :اخم هام رو در هم کردم و  یزی که توی ذهنم بود رو به زبون آوردم

 .زن انگار من از قصد دارم این کارو می کنمجوری حرف ن

 :مهدی سره رو تیون داد

 .باشه فردا می آیم کمیت واسه تملیه ی اینجا، فعال

سرم تییه  شت  سرم رو به دیوار پ شستم و  فعال آرومی گفتم و کالفه روی تمت ن
دادم،  شم هام رو که از بی خوابی می سوختن رو به هم فشردم، قطره های آب 

خوردن؛ با وجود اتفاق های  موهام روی رررورتم  یه می کردن و سررر میاز روی 
رال خوابم نمی برد  ون همش  سته بودم  شم روی هم بذارم و ا رال نتون اخیر ا

 .داشتم فیر و خیاا می کردم

سررائدم رو روی  شررم هام گذاشررتم که همون لحظه با لرزیدن موبایل توی جیبم 
شیدم و در همون حال سم مماطب موبایل پوف کالفه ای ک ت بدون نگاه کردن به ا

 :رو دم گوشم گذاشتم و با ردای بمی گفتم

 بله؟-

 راستین؟-

با شررنیدن ررردای رویا شررتاب زده دسررتم رو از روی  شررم هام برداشررتم و کامال 
 :نشستم



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

327 

 

 رویا؟

 :ردای گریه اه بلند شد

 .راستین تیام داره منو می کشه توروخدا بیا خونه ما

 :کردم و با بهت گفتم  اخم هام رو درهم

  ی می گی تو؟ یعنی  ی تیام داره منو می کشه؟

 :با هق هق گفت

 ...بعد این که تو اومدی واسه قضیه ازدواج منو اورد خونه

 .و خواست ادامه بده که ردای جیغش مانع شد و یهو تلفن قطع شد

 !دهبا خشم از جام بلند شدم و داد بلندی کشیدم؛ یک لحظه آرامش به من نیوم

همون طوری از روی تمت بلند شدم و سوار موتورم شدم و با بیشترین سرعت به 
 .سمت خونه ی عمه روندم

با سرعتی که من می رفتم زیاد طوا نیشید که رسیدم؛ سریعا از موتور پیاده شدم، 
 !عجیب بود که در ورودی هم باز بود

و با باز کردنش داخل  با فیر کردن با جیغ رویا با دو خودم رو به در حاا رسرروندم
 .شدم

هیچ اثری از کسرری نبود، همون طور با اخم دنباا رویا بودم که با شررنیدن ررردای 
جیغ و التماس هاه که از اتاقش می امد سرررریع در اتاق رو باز کردم و با دیدن 
وضررع رویا که گوشرره ی اتاق تو خوده جمع شررده بود و گریه می کرد و تیام که 

ستش بود با  سیلی محیمی بهش کمربنده د سمت تیام یوره بردم و  شم به  خ
 :زدم

 بی غیرت عوضی که بهت می گن، زورت به ضعیف تر از خودت رسیده؟
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ستم رو روی هوا گرفت و در حالی  سیلی دیگه هم بهش بزنم که د ستم یک  و خوا
 :که نفس نفس می زد گفت

فاع یا رو نمی خوای االن د جار زدی رو کردنت    یه؟ تو که اومدی جلوی همه 
  یه؟

 :از بین دندون های بهم قفل شده ام با خشم گفتم

هر ی که باشه رویا دختر عمه ی منه فهمیدی؟ توهم حق نداری همین طوری بی 
 !دلیل دست روه بلند کنی

 :یک تای ابروه رو باال انداخت

 خواهرمه، ربطش به تو؟

سرم رفت و در حالی که هق هق می شت  یرد خوده در همین حین رویا با گریه پ
پنهون کرد، تیام در حالی که  پ  پ بهش نگاه می کرد خطاب به من  رو پشررتم

 :گفت

شه  شه و قوا ازدواج می گیره تهش می  سر داییش جیک تو جیک می  وقتی با پ
 .این

 :با خشم یقه ی لباسش رو  سبیدم و گفتم

 این  رت و پرتا  یه می گی؟

 !حرف دهنتو بفهم

 .نه ربطی به رویا داره نه منبه خاطر وریت بابام بود 

تیام با اخم نگاهمون کرد و  یزی نگفت که دسررت رویا رو گرفتم و شررالش رو از 
 :روی تمتش برداشتم و گفتم

 .هروقت سر عقل اومدی بیا خواهرتو ببر

 .و بی توجه بهش رویا رو با خودم توی حیاط بردم
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رورتش کشید و وقتی وارد حیاط شدیم دستش رو وا کردم که سریع دستی به 
 :در حالی که خیره ی زمین بود گفت

 ...ممنونم راستین، اگه تو نبودی

 :بین حرفش پریدم

 .نیازی به تشیر نیست، یک وظیفه ی انسان دوستانه بود

 :نگاه می کردم گفتم به اطرافم و در حالی که گنگ

 من موتور دارم، االن تورو با این وضع  طوری با موتور ببرم؟

 :رو به طرفین تیون داد و در حالی که عزمش رو جزم کرده بود گفتسریع سره 

 .نه نه، مشیلی نیست من خوبم-

 :با تردید سرتاپاه رو از نظر گذروندم و گفتم

 مطمئنی؟-

سره رو آروم تیون داد که باشه ای گفتم و کاله کاسیت رو بهش دادم که ممنون 
 .آرومی گفت و روی سره گذاشت

ش سوار موتور  سوار من هم  شتم رو تییه گاه خوده کرد و به آرومی  دم که رویا پ
شد، کمی سرم رو به عقب کج کردم که دیدم به زور داشت سوار می شد و احتماا 

 .دادم به خاطر درد بدنش باشه

لحظه رویا نشررسررت و با ررردایی که به  با حرص فحشرری به تیام دادم که همون
 :گوشم برسه گفت

 .نمن نشستم، می خوای حرکت ک

 . یزی نگفتم و گاز موتور رو گرفتم و به سمت پارک حرکت کردم

رویا اولین کسرری بود که می دونسررت من داخل پارک زندگی می کنم پس وقتی 
 .می بردمش اونجا مسلما تعجب نمی کرد
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زیاد طوا نیشرررید که به در پشرررتی پارک رسررریدیم و بعد از اینیه موتور رو جای 
شونه ی ر  شتم زیر  ویا رو گرفتم و کمیش کردم به طرف اتاق بیاد. همیشگیش گذا

مت بردمش،  تاق و روی ت خل ا تا دا مالفتی نیرد و خودشرررم کمک کرد.  اونم م
سفید رنگم رو گرفت، نگاهش  سریع یقه ی پیرهن  ستم ولش کنم  موقعی که خوا

 :هام دوخت و با مظلومیت گفت رو توی  شم

 .نرو...ولم نین...من...من می ترسم

ذهنم به وقتی که دنا پاه در رفته بود کشیده شد،  قدر باهم متفاوت ناخوداگاه 
 !بودند

 اون سعی داشت به هر طریقی از من فارله بگیره و خوده بیاد ولی رویا  ی؟

 !کامال برعیس بودن

ناره روی تمت  جدا کردم و ک قه ام   یزی نگفتم و دسرررت هاه رو اروم از ی
 :نشستم که لبمندی زد و گفت

 !ام خیلی درد می کنن، فیر کنم به خاطر سگک کمر بندهکمرم و پاه

 اخم شدیدی کردم، تیام از کی انقدر وحشی شده بود؟

روی تمت نشست و مانتوه رو در آورد که نگاهم به دستش که روه رد کبودی 
 :نگاهی بهش کردم و آروم گفتم تازه و قرمزی دیده می شد خورد با اخم

 !عوضی باهات  ییار کرده

 .با بغض نگاهم کرد و خوده رو یهو توی بغلم انداخت و زیر گریه زدرویا 

اولش عیس العملی نشون ندادم ولی بعد که دیدم ارال حالش خوب نیست دستم 
 :رو پشت کمره گذاشتم و آروم زمزمه کردم

 .باشه آروم باه، من اینجام

 :در حالی که هق هق می کرد گفت
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 .اگه بازم بریم خونه بازم منو می زنههیچ وقت تنهام نذار، خیلی بد بود...

و دوباره ردای گریه اه بلند شد، کالفه شده بودم ولی خونسردی خودم رو حفظ 
 :کردم

باشه، باشه تیام دستش بهت نمی رسه نگران نباه. ممنونم راستین؛  ه خوبه که 
 .هستی

 !به دختر جماعت نباید رو داد

 !ببین دوتا باهاه خوب حرف زدم سوار شد

خواسررتم از خودم جداه کنم که یهو نگاهم به در کشرریده شررد که دنا توی  اخم با
 ! ار وب در ایستاده و با پوزخند نگاهمون می کرد

نگاهم  تمت بلند شدم که رویا متعجب سریع رویا رو از خودم جدا کردم و از روی
 :کرد

  ی شد؟

 :پوزخند روی لب های دنا کمرنگ شد و کامال خونسرد گفت

ساست کمیت کنم، ولی انگار بد موقع  مهدی سه جمع کردن ا زنگ زد گفت بیام وا
 .اومدم

 با اخمی که از سر ندونستن بود نگاهش کردم، مهدی زنگ زد؟

 جمع کنم که پس؟ من که به مهدی گفتم فردا می خوام

 !تازه متوجه شدم برای  ی این کارو کرده

 !کردیآخ مهدی همه  ی رو خراب کردی؛ همه  ی رو بدتر  

 :دنا نگاه کوتاهی به رویا کرد و در حالی که عقب گرد می کرد گفت

 .من فعال می رم، حاالییی هست کمیت کنه

 .به هرحاا اگه به کمیم احتیاج داشتی می آم، فعال
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 و دسرررتش رو به نشرررونه ی خداحافظ روی هوا تیون داد و از  ار وب در خارج
 .شد

 !وای لعنتی

طور می گم اون رو دوسررت دارم اون وقت االن رویا تو االن فیر می کرد که من  
 !بغل منه

رداه زدم که بر خالف انتظارم که  سریع دنبالش رفتم و  شه  قبل از این که دیر ب
 :گفتم می ره و جواب نمی ده ایستاد و به سمتم برگشت

 بله؟

 :تعجب کردم ولی بروزه ندادم

 .اون طوری که فیر می کنی نیست

 :اال انداختیک تای ابروه رو ب

  ی اونطوری که فیر می کنم نیست؟

 :کالفه دستم رو بین موهام فرو کردم و گفتم

 ...همین که منو رویا رو توی

 :بین حرفم پرید و با خونسردی گفت

 راستین  را داری واسه من توضیح می دی؟

 واقعا فیر می کنی برام مهمه که بدونم؟

 !تو به من ربطی نداره زندگی

 .قوا رو به من نمی دادی که اینجا این طوری بی دست و پا شی فقط کاه اون

می  رو از حرص مشرررت کردم، بمدا اگه یک موقعیت دیگه بود منم دسرررت هام
در کف  رو با فشار دادن انگشت هام  ی باید جوابش رو بدم ولی حررم دونستم

 :دستم حررم رو خالی کردم، کمی بهش نزدیک تر شدم و گفتم
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 .بهت توضیح بدم خوام ولی من می

 .زیر قولم نزدم من

 !نگفتم زدی من-

 !ولی این طور که معلومه قصدت با رویا جدیه خودتو دروغگو کردی

 .که اجبار نیردم می تونستی بگی نه نمی گم، قوا نمی دم  من

ولی وقتی می آی به من می گی دوسرررت دارم و از اونور با رویایی به نظرم ییم 
 ...عجیبه وقتی

 :با حرص شونه هاه رو توی سمتم گرفتم و با اخم گفتم

 !واسه خودت نرو جلو یک دقیقه زبون به دهن بگیر ببین  ی می خوام بگم

ست هام خارج  شونه هاه رو از د شیدن خوده  نگاه  پی بهم کرد و با عقب ک
 :کرد و در حالی که دست به سینه می شد گفت

 .باشه بگو، می شنوم

 :دم و گفتمدستی به گردنم کشی

بعدم این که ما رفتیم؛ تیام برادر رویا که از هیچ  یزی خبر نداشرت فیر اشرتباه می 
 .کنه و می آد رویا رو می بره خونه و زیر کتک می گیرتش

 .رویا هم وقت گیر می آره به من زنگ می زنه منم رفتم از اونجا آوردمش اینجا

ا دیگه؛ سرررو تفاهم پیش نیاد و این حالش زیاد خوب نبود خوده اومد توی بغلم
 .برات

بی توجه به حرفایی که زدم نگاهی به اطراف کرد، یک تای ابروه رو باال انداخت 
 :و گفت

 .قضیه ی پارک رو می دونه انگاری اونم پس

 .آره از اولشم می دونست-
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 :با جدیت نگاهم کرد

 .راستین به نظرم اشتباه کردی

 ونم که دوست داره پس  را معطلی؟تو که انقدر بهش اعتماد داری و ا

 ازدواج می کردین دیگه بساطشم که جور بود یک قوا که این حرفارو نداره نه؟

شتم ولی این غروره  با اخم ستش دا ست دو نگاهش کردم، با اینیه مدل یک دو
شد دلم شید و باعث می  سوهان می ک صابم  یک بالیی  بمواد بزنم بد جوری رو ع

 !نمی اومد ونستم نمی تونم بهش آسیبی بزنم؛ دلمسره بیارم ولی می د

 :بهش تشر زدم با خشم

 !دنا-

 :ابروهاه رو باال انداخت، دستاه رو از هم باز کرد و گفت

 .پیدا کردی هوم؟ دنا  ی؟ حقیقتو می گم، برو باهاه ازدواج کن دیگه شرایطشم

 :رو از هم باز کردم و با جدیت گفتم اخم هام

 یم تر که به رویا حسی ندارم؟دلیل از این مح

 .کنماگه خواستم ازدواج کنم با تو ازدواج می

 اگه من نموام  ی؟ هوم؟-

 تو گفتی دا دادی ولی منم گفتم دا دادم؟

سرم رو تیون  سرم بردم و  شت  ست هام رو پ جا خوردم ولی خودم رو نباختم، د
 :دادم

 .حاال ربر کن، وقت زیاده، یهو دیدی توهم خواستی

 .بیا داخل اگه می خوای برای جمع کردن کمک کنیفعال 

 .اخمی کرد و از کنارم رد شد و وارد اتاق شد
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سیگارم رو به  سته ی  شلوارم و ب ست کردم داخل جیب  شیدم، د پوف کالفه ای ک
 .همراه فندک در آوردم

شتم و در حالی  سیگار رو بین لب هام گذا سیگار از داخلش بیرون آوردم،  یک نخ 
روشررنش می کردم با دسررت دیگه ام بسررته ی سرریگار رو دوباره توی که با فندک 
 .جیبم گذاشتم

پک عمیقی به سیگار زدم و در حالی که به نقطه ی نامعلومی خیره بودم سیگار رو 
 بین انگشت اشاره و وسطم گرفتم؛ ته این بازی که من راه انداختم  ی می شد؟

 پیش می رفت؟ تماگه دنا می فهمید همه  ی همون طوری که می خواس

 دنا عاشقم می شد یا لوم می داد؟

 !انقدر سواا توی ذهنم بود که ارال دیگه عقلم کار نمی کرد

شیی رنگم سیگار رو روی زمین انداختم، زیر کتانی م شیدم،  لهش کردم و  پوفی ک
وارد اتاق شدم که دیدم دنا و یک پالستیک دستش گرفته و داره تموم کشو هارو 

سته بود و به دنا نگاه می کرد ولی  و رویا همخالی می کنه  ش با اخم روی تمت ن
بهش نمی انداخت نگاهم رو بین هردوشررون  رخوندم  دنا حتی یک نگاه کو ییم

 :و گفتم

سایلو امروز بقیه  من یک زنگ به مهدی بزنم بگم شو بیاره ییم از و ست شین دو ما
 .کنیم؛ بعد می آم کمیتهم فردا تموم

ستادم و موبایلم رو از جیبم نگاه ک بدون سری تیون داد که دم در اتاق ای ردن بهم 
در آوردم، شرررماره ی مهدی رو گرفتم و موبایل رو در گوشرررم قرار دادم که بعد از 

 :خوردن  ند بوق جواب داد

 بله؟

ساعت دیگه - شت هماهنگ کن تا یک  مهدی با اون دوستت که می گفتی مزدا دا
 .و ببریم اون خونه بقیشم فردابیاین اینجا بعضی از وسایل
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 .راجع به کاری هم که کردی حتما رحبت می کنیم

 .خیلی خب حله، رحبت هم می کنیم-

موبایل رو قطع کردم و دوباره داخل اتاق برگشررتم و با  یزی که دسررت دنا دیدم 
 .ایستادم و مات بهش نگاه کردم خشک شده سرجام

 ****دنا****

خالی می کردم که با ردای رویا در همون حالت داشتم کشوی بعدی لباس هاشم 
 :میث کردم

 رابطه ی بین تو و راستین  یه؟

 :با جدیت جواب دادم

 .خاله خواهر زاده ایم

 .تونستم اخمش رو حس کنمبا این که بهش نگاه نمی کردم ولی می

ارررال حس خوبی به این دختر نداشررتم انگار که یک ریگی توی کفشررش بود برای 
 .دلم نمی خواست به سوالش جواب درست حسابی بدمهمین ارال 

 :بعد از  ند ثانیه گفت

 !من باهات شوخی ندارم خانوم، جدی پرسیدم

شست، یک تای ابروم رو باال انداختم و درحالی که  شه ی لب هام ن شمندی گو نی
 :نگاهش می کردم گفتم از گوشه ی  شم

 به نظر تو رابطه ی بینمون  یه؟

 .این طور نگرانت کنهحتما  یزی هست که 

 .راستین منو دوست داره نه تورو-

 !خیلی سعی کردم جلوی خندم رو بگیرم، منو احمق فرض کرده بود
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سی  شم و زار زار گریه می کنم ولی با بد ک فیر کرده بود با این حرفش عقب می ک
 !در افتاده بود

 .آره بهم گفته-

 :نگاه کرد اخم هاه از هم باز شدن و متعجب بهم

 ی؟  ی بهت گفته؟ 

 :کامل به سمتش برگشتم

 گفت دوست داره،  را تعجب کردی مگه خودت نگفتی دوست داره؟

 .برو دختر جون برو؛ منو احمق فرض نین

 .من این راه هارو خیلی وقته رفتم

 :خشم توی  شم هاه رو خوب می تونستم حس کنم

 منظورت  یه؟

م، کشرروی آخر رو بیرون کشرریدم و ابروهام رو باال انداختم و نگاهم رو ازه گرفت
همه ی لباس هارو از داخلش بیرون انداختم که  شرررمم به یک گردنبند طالیی 

 !آشنایی خورد که داخل کشو افتاده بود خورد رنگ

ضرم  ستم گرفتم؛ همون گردنبند بود حا ست بردم و گردنبند رو توی د بهت زده د
ی که شررایان من رو دزدیده قسررم بمورم همون گردنبندی بود که بعد از اون روز

 !بود گمش کرده بودم

 ولی این اینجا  ییار می کرد؟

همون موقع حضرررور کسررری رو کنارم حس کردم همون طور که خیره ی گردنبند 
بودم از روی زمین بلند شرردم، می تونسررتم حدس بزنم کسرری که روبه رومه کیه 

شررمرده شررمرده برای همین نگاهم رو از روی گردنبند به  شررم هاه سررر دادم و 
 :گفتم
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 این گردنبند پیش تو  ییار می کنه؟

فقط نگاهم کرد و  یزی نگفت، پلک هام رو محیم روی هم فشرررردم، گردنبند رو 
 :توی کف دستم فشردم و با ردای بلندی گفتم

 بهت می گم این گردنبند توی کشوی تو  ییار می کنه؟

 :نفس عمیقی کشید و سره رو به سمت رویا برگردوند

 ا می شه تنهامون بذاری؟روی

 ...اما-

 .رویا برو بیرون-

 .بعد از اتاق خارج شد رویا نگاه خصمانه ای به من کرد و ییم

 :راستین  ند قدم عقب رفت و گفت

 .همون روز از گردنت برداشتم

 !اما من اومدم ازت پرسیدم، ازت پرسیدم دیدیش؟ گفتی نه-

 !توم  گفتی نمی دونی! ولی االن این گردن بند پیش

 .ولی االن توی کشوی تو پیداشد

 این یعنی  ی راستین؟

 :زبونش رو دور لبش کشید و آروم گفت

نمی دونم  را وقتی توی گردنت دیدمش یک حسی بهم گفت از گردنت بردارمش 
پالکش منو یاد اون مرتییه شایان می انداخت واسه همین برداشتمش؟ حسودیم 

 .شد

 شررم هام نگاه نمی کرد و نگاهش  ت، تویبا خشررم نگاهش کردم، دروغ می گف
 .رو به زمین دوخته بود
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 :فیری که توی ذهنم بود رو به زبون آوردم

 !راستین داری دروغ می گی

 .حسودی که می گی برای وقتیه که تو به ییی احساس داشته باشی

شتیم که تو  شایان منو دزدیده بود من و تو هیچ برخوردی باهم ندا اون موقع که 
 !ی عاشقم بشیبموا

میث کردم و دو قدم  دوماه بیشررتر نبوده!کمی ییی و اونم بحث کردیم فقط باهم
 :جیبم گذاشتم و گفتم به عقب برداشتم، گردنبند رو توی

 !ادعای دا دادنت می شه االن شاید راست بگی ولی اون موقع نبودی

 .متنفر بودی راستین تو حتی از من

صبیم رو بیرون ف رستادم، نگاهش رو توی  شم هام دوخت و دقیقا دو و نفس ع
 :قدم بهم نزدیک تر شد

 می خوای راستش رو بگم؟

 :سره رو تیون داد و ادامه داد

شتمش فقط می دونم دلم ستش اینه که نمی دونم  را بردا ست بردارمش  را خوا
 .همین

شمگین نگاهش کردم، اون شی من رو  خ شت با ارزه ترین  به هیچ وجه حق ندا
 .با همچین دلیل بی منطقی ازم بگیره، اونم

 :گفتم  انگشت اشاره ام رو به طرفش گرفتم و

 .دلیلت هر یزی که بود تو ارال حق نداشتی به این گردنبند دست بزنی

 !دفعه ی آخر همچین اجازه ای نداشتی، دفعه ی آخرت بود فهمیدی؟

 :با تمسمر ادامه دادم فقط نگاهم کرد و حرفی نزد که انگشتم رو پایین آوردم و

 !پرسم دیدیش می گه نهمی گردنبند رو بر می داره که هیچ، ازشم
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 :نگاه دلمورم رو توی  شم هاه دوختم

راسرررتین داشرررتی می دیدی که من  قدر در به در دنباا این گردنبند می گردم، 
 !داشتی می دیدی من  قدر آشفته بودم

 !کردی و گفتی نه  نگاه ازت پرسیدم راست راست توی  شم هام

  طور تونستی؟

 !وقتی داشتی می دیدی  قدر واسه من ارزه داره  طور ساکت موندی؟

 !راستین باور نمی کنم کنمباور نمی

و خواسرررتم از کناره رد شرررم که بازوم روی توی دسرررتش گرفت و در همون 
 :گفتحالت

لش حرف با ارزه بودن شررایان و وسررای از  هیچ وقت، دیگه هیچ وقت جلوی من
 .نزن

 :از دستش بیرون کشیدم و گفتم اخم هام رو درهم کشیدم، دستم رو با خشم

 تو فیر می کنی کی هستی؟

 به  ه حقی واسه من تایین تیلیف می کنی؟

 :روی هم فشرد و لحن آرومی گفت پلک هاه رو محیم

 .دنا االن عصبانی هستی..برو وقتی آروم شدی رحبت می کنیم

ست می گفت، واق شیمون را صبانی بود و ممین بود یک  یزی بگم و تهش پ عا ع
شم شتم و از پارک خارج  نگاه  پی برای همین ب بهش کردم و از در فلزیه اتاق گذ

شدم، به سمتدنای سفید رنگم که بیرون پارک بود رفتم و دره رو باز کردم و سوار 
 .شدم

و به  باز کردم یک دسرتم رو روی فرمون گذاشرتم، مشرت دسرت دیگه ام رو آروم
 !گرنبند خیره شدم، این همه دنبالش گشتم نگو که دست راستین بوده
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گردنم بسرررتم و نفس پرحرررررم رو بیرون فرسرررتادم، گردنبند رو بدون تردید دور 
 .دستی به پالکش کشیدم

 !نمی فهممت راستین نمی فهمم

  را دروغ می گی؟  را گردن بند رو برداشتی؟

 تو سرته راستین؟  ی

 !ابراز عالقه یهوییش و حساس شدناه یهویش برام عجیبه! خیلی عجیب ونا

ستم شن کردم اوا خوا شین رو رو شیدم و ما به طرف خونه برم اما  پوف عمیقی ک
سمت خونه ی مامان زهرا عوض  سیرم رو به  شدم و م شیمون  توی یک لحظه پ

 .کردم

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

 :و سفیده رو توی دستم گرفتم و لبمندی زدمدست تپل 

 مامان جونم  را بهم زنگ نمی زنی هوم؟

 خونه موندی؟  را نمی گی تک و تنها توی این

 .می زدی می گفتی بیام پیشت شیما هم که برگشته شیراز زنگ

 مگه منم دخترت نیستم؟

که   های مشییش سرازیر شد، دست دیگه اه رو روی دستم قطره اشیی از  شم
 :دستش رو بغل گرفته بود گذاشت و دستم رو عمیق فشرد

یانم بودی پس یک یه از شرررا یک تی پاره ی تنمی، تو  یه از منم  را دخترمی،   تی
 .هستی

 .بود و نبود شایانم تو بودی پس بود و نبود منم تویی

ست ادامه بده که خودم رو روی مبل قهوه ای رنگ قدیمیش جا به جا کردم و  خوا
 :زدیک تر شدم، بغضم رو فرو دادم و خیره به  شم های اشییش گفتمبهش ن
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 !نین مامان جون، نین

من همین طوریش که اسررم شررایان می آد دلم خون می شرره شررما بدتره نین 
 .عزیزم

 .می دونم شایان پاره ی تنت بود، تک پسرت بود، ولی وجود منم بود

 .با این حرف ها هم خودت رو اذیت می کنی هم من

 ی روسررری خوشرره داره که طرح گل روه داشررت رو بلند کرد و زیر  شررم لبه
 :هاه کشید

 .باشه عزیزم باشه، دیگه نمی گم، خودتو ناراحت نین عزیزدلم

سرریوت کردم و نگاهم رو دور تا دور خونه  رخوندم، یک دسررت مبل هفت نفره 
قرار  قدیمی و با میز وسرررط هم رنگش که روبه روی مبل سررره نفره قهوه ای رنگ

 .داشت

تلوزیون کو یک طوسی رنگ و زیر تلوزیونی  وبی کرم رنگ و دیوار هایی که  یک
کم کم داشتن بوی رطوبت می گرفتن، شاید خونشون قدیمی بود ولی رفا داشت 

 .شایان همونم رفته بود البته داشت با رفتن

ساا بود این ساا ب خونه دیگه رنگ  هار  شت؛  هار  ود که دیگه و روم قدیم رو ندا
دیگه هرروز سرراعت پنج و نیم  پیچید، ررردای خنده های مردونه کسرری اینجا نمی

سینی  ایی خوه رنگ سی با یک  شید وارد  ک سماور قدیمی دم می ک و بو که از 
 .هاا نمی شد

شایان بیاد کیف و کاپشنش رو بگیره و  شیمایی نبود که با هر بار وارد شدن  دیگه 
 .دور خونه دوره بدهبعده بره روی کولش تا 

شیما اون موقع شونزده سالش بود ولی با قد و هییل ریزه ای که داشت هیچیس 
 .فیر نمی کرد بیشتر از دوازده ساا داشته باشه

 .االن اون شیما بیست سالش شده و با پسرخاله اه نامزد کرده
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 .یک پاه شیرازه و یک پاه پیش مادره

خونه بمونم  ون تک تک خاطرات شایان  اینتونستم توی دیگه بیشتر از این نمی
 .رو برام زنده می کردن

 .زهرا مجبور بودم ولی مجبور بودم به خاطر مامان

ستم کردم و از روی مبل  سط رو تییه گاه د ستش خارج کردم، میز و ستم رو از د د
 :بلند شدم

 .نگران نشن خوابممن برم یک تلفن بزنم به مامان اینا بگم امشب اینجا می

 :نگاه مهربونش رو به  شم هام دوخت

 .برو خونتون مونمتنها می احتیاجی نیست دخترم، من

 :در حالی که موبایلم رو از کیفم در می آوردم اخم مصنوعی کردم

ناز یک زنگ  این  ه حرفیه مامان جون؟ خودم می خوام بمونم االنم می رم به ال
. خوریممی درسررت می کنیم و باهمخوشررمزه  بیاد اینجا یک شررام می زنم می گم
 هوم  طوره؟

هاه به راحتی حس کردم، معلوم بود خیلی تنهایی  برق خوشحالی رو توی  شم
خب دیوونه می شرره،  اذیتش می کرده؛ خب حقم داشررته تنها توی یک خونه آدم

 !حورلش سر می ره

 .می شهبراه زنده  این خونه که تک تک خاطرات شایان یعنی پسره توه اونم

شماره ی مامانم رو می گرفتم به  ستادم و در حالی که  نفس کالفه ام رو بیرون فر
سرم شت  سفید رنگ پ شم دیوار  و در حالی  قرار دادم تییه دادم، موبایل رو در گو

 که نگاهم به مامان زهرایی بود که خیره ی عیس شرررایان روی دیوار بود با پاهام
 :ید که مامان تماس رو جواب دادروی زمین ضرب گرفتم، طولی نیش

 جانم دخترم؟

 .نگران نباه سالم، مامان من اومدم خونه ی مامان زهرا شبم پیشش می مونم-
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 باشه عزیزم تنهایین؟-

 .بیاد، همون دختر خاله ی شایان فعال آره اما زنگ می زنم النازم-

 :کمی میث کرد و بعد از  ند ثانیه گفت

 .ه، شبت بمیرباشه عزیزم مواظب خودت با

 .شب شماهم بمیر آرومی گفتم و موبایل رو پایین آوردم

نفس عمیقی کشررریدم و دوباره موبایل رو باال آوردم که متوجه ی پنج تا تماس از 
 :دست رفته از راستین دارم، پوزخندی زدم و زیر لب زمزمه کردم

 ! را زنگ می زنی و  ی می خوای بگی نمی دونم

 ند بوق جواب  ماره ی الناز رو گرفتم که بعد از خوردنپرویی زیر لب گفتم و شررر
 :داد

 الو دنا؟

 سالم خوبی؟-

 ! ه عجب تو سراغی از ما گرفتی علیک سالم-

 :تک خنده ای کردم

 .بمونیم خوایمتعجب رو بذار برای بعد، االن پاشو بیا خونه مامان زهرام شبم می

 :تعجب توی رداه بیشتر شد

 !یوا حورلم خیلی سر رفته بودجون الناز اونجایی؟ ا

 .باه منتظرم عشقم آممی شماالن حاضر می

باشه ی آرومی گفتم و تماس رو قطع کردم، تییه ام رو از دیوار برداشتم که متوجه 
به  شدم، به عقب برگشتم که متوجه شدم آستین مانتوی مشییم ی سفیدی پشت

شده و د سفید  شت مانتوم  ر اینخاطر پس دادن گچ دیوار آستینم  شرایط قطعا پ
 !سفید شده بود
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 :زهرا سریعا نگاهم کرد اوف تقریبا بلندی کشیدم که مامان

  ی شد دخترم؟

 :تیوندم گفتمدر حالی که گچ روی آستینم رو می

 .غر زدم هیچی مامان جون، به خاطر گچ دیوار مانتوم سفید شد واسه اون

 :لبمند تلمی روی لب هاه نشست

 .ن خونه قدیمی شده و عمره رو کردهدیگه ای

جواب کردن، منم امروز هستم فردا نیستم  ه انتظاری از این خونه داری  دیواراشم
 .دخترم

سمتش رفتم ستم، اخمبا ناراحتی به  ش رو  هام، میز رو دور زدم و دوباره کناره ن
 :در هم کردم و گفتم

 !ام مامان جون اینطوری نگید دیگه

 !کنینمی احتمواقعا دارین نار 

 .لبمندی عمیقی زد، قربونت برم من دخترم،  ه خوبه که هستی عزیزم

شار آرومی بهش وارد  شتم و ف ستش گذا ستم رو روی د من هم لبمندی زدم و د
 .کردم

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

 !الناز خودت پاشو ظرف هارو بشور خسته شدم بابا-

 !هم من  یدم جنابعالی فقط نظارت کردی و حرف زدیپمتم میز  من

سلیم باال  ستش رو به عالمت ت شد، د رندلیش بلند می  الناز در حالی که از روی 
 :آورد

 .کنم شما و خاله جون برین بشینینجمع می ، االن شم عزیزم  شم



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

346 

 

 :مامان زهرا لبمند عمیقی زد و گفت

 .یر شین انشاهللپ دستتون درد نینه عزیزانم،

رندلی لبمندی زدم، از جام شدم، میز رو دور زدم و کنار  ستادم  بلند  مامان زهرا ای
 :و با لبمند گفتم

 .، دست منو بگیرید باهم بریم داخل اتاقتونمامان جون

ستم شیر  مامان جون یا علی آرومی گفت، د شد، ت رندلی بلند  رو گرفت و از روی 
 .هم وارد اتاق کو ییش شدیمکرد و همراه   آرومی ازم

خواب  مامان جون رو به سمت تمت فرفورژه ی یک نفره مشیی رنگش که خوه
سررفتی به خاطر کمردرده روه بود هدایت کردم که روی تمت دراز کشررید، پتو 

 .رو خوده از روی تمت برداشت و روی سره کشید

تاق رفتم، دره با لبمند نگاهش کردم و به سمت کمد دیواری قهوه ای رنگ توی ا
و روی زمین کنار تمت مامان  رو باز کردم و دوتا تشرررک از داخلش بیرون آوردم

هم  برداشتم در کمد رو بستم، المپ زهرا پهن کردم، بعد از اینیه بالشت و پتو هم
 .و از اتاق خارج شدم خاموه کردم

 :الناز که مشغوا ظرف شستن بود رفتم به سمت

 هنوز تموم نشدی؟

 :اینیه تغ ری در حالتش بده گفت بدون

 .دیگه آخراشه،  یزی نمونده

 :سرم رو تیون دادم

 .تموم که شدی بیا منتظرتم باشه، من تشک پهن کردم

 .که نگاهم رو ازه گرفتم و دوباره داخل اتاق برگشتم  گفت  باشه ی آرومی
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ش می از خوابیدن نگاهم رو به مامان جون دوختم که نفس های کوتاهش نشررون
توی جیبم مانع شررد، پوف کالفه ای  دادن، خواسررتم دراز بیشررم لرزیدن گوشرریم
مواجه شدم، با حرص خیره ی  راستین کشیدم و گوشی رو بیرون آوردم که با اسم
 :رفحه گوشی شدم و زیر لب زمزمه کردم

 به هیچ وجه بی خیاا نمی شی نه؟

دم و وقتی وارد حیاط شرردم برای اینیه مامان جون بیدار نشرره از اتاق خارج شرر
 :تماس رو جواب دادم

 .بگو راستین

 !باالخره جواب دادی-

 .آره جواب دادم،  ون کالفه شدم از زنگ زدنات-

 :هوف کالفه ای کشید

 !این طوری نین دنا، حتی نذاشتی برات توضیح بدم

  ی رو می خوای توضیح بدی؟-

 .من هر ی که باید می فهمیدم فهمیدم

 !م برای اون کاری که کردی نداری پس لطفا کشش ندهدلیل منطقی ه

 :لحنش جدی شد

 .باشه کشش نمی دم، می رم با خانوادت حرف می زنم

 حرف بزنه؟ خواست با خانوادم رو سریعا درهم کشیدم،  ی رو می اخم هام

 :رو به زبون آوردم حرفم

  ی رو می خوای با خانوادم حرف بزنی؟

خوامت، االنم که هم کار دارم هم خونه زندگی واسررره  بهت گفته بودم، گفتم می-
 .خوام پا پیش بذارم با خانوادت حرف می زنم می آم خاستگاریتنامزدی می
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 ! شم هام درشت شدن

 !انگار این واقعا جدی بود

 :با شتاب گفتم

 !راستین دیوونه بازی در نیار

 تو واقعا جدی می گی؟

 !کامال  لحنش جدی بود! اونم

 .می خوامت ه جدیم، بهت گفته بودممعلومه ک-

 خوامت؟خوای اون وقت منم گفتم میتو گفتی می-

 :سیوت کرد، تا  ند ثانیه  یزی نگفت ولی بعده گفت

 .زنیم شبت بمیرفردا موقعی که اثاث ها رو می برم اون خونه بیا باهم حرف می

 .بدون اینیه بذاره  یز دیگه ای بگم قطع کرد و

 :یدمپوف کالفه ای کش

 !اوف راستین اوف

 کالفه به داخل اتاق برگشتم و روی تشک دراز کشیدم، شایان  ی می شد؟

 .رنگ گل بافت رو روی سرم کشیدم و  شم هام رو بستم پتوی قرمز 

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

 .هنوز تردید داشتم به این که برم یا عقب بیشم

پشت ییی از درخت ها پنهون کرده بودم و فقط سرم رو از پشت درخت  خودم رو
بیرون بود و بهشون نگاه می کردم؛ می دیدم راستین رو که  شمش منتظر اومدنم 
 .بود و به مزدای آبی رنگی که داشتن وسایلش رو توه می ذاشتن تییه زده بود
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دوتا مرد به همراه  عزمم رو جزم کردم و با قدم های محیم به سمت ماشین رفتم،
 .آوردن و می ذاشتن توی ماشینمهدی وسایل رو می

نشرررده بودن که همون لحظه مهدی رو به  کدومشرررون متوجه ی منهنوز هیچ
 :راستین گفت

 به خودت بدی؟ خوای یک تیونینمی

 !بریممی وسایل جنابعالیه همه رو ما داریم

تمتش  داخل اتاق شد، و  وب راستین بی حرف تییه اه رو از ماشین برداشت و
همون لحظه نگاهم با نگاهش گره  رو به دسررت گرفت و پشررت مزدا گذاشررت که

 :لب زد خورد، آروم

 !اومدی

روی لب   یزی نگفتم که ماشرررین رو دور زد و رو به روم ایسرررتاد، لبمند کمرنگی
 :هاه نشست

 .مدیگه پرونده ی اینجا بسته شد؛ جایی که اولین بار همو دیدی

دسررت هام رو حصررار بدنم کردم و سرراکت به اطراف نگاه گذرایی کردم، اینجا با 
هر ی خاطره ی خوب و بد که باهم داشتیم پرونده داست بسته می شد، راست 

 .می گفت

 : یزی بگم که ردای ییی از اون مرد ها متوقفم کرد خواستم

 تموم شد آقا، نمی آین؟

 :و رو به من گفت راستین پوزخندی گوشه ی لب هاه نشست

من با مزدا می رم شررما به کالسررت بر می خوره ماشررین مدا پایین سرروار شرری با 
 .ماشین خودت بیا

 اخم هام رو در هم کشیدم، واقعا من رو این طوری شناخته بود؟
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با حرص نگاهش کردم، و بی توجه به نگاه متعجبش دسررتم رو به لبه ی ماشررین 
شتم و پام رو بلند کردم، روی  شتم و خودم رو باال گذا سمتی که جای پا بود گذا ق

 .کشیدم و سوار ماشین شدم

 :راستین مات نگاهم می کرد که ابرویی باال انداختم

 نمی آی؟

به خوده اومد، توی یک حرکت خوده رو باال کشررید، سرروار شررد و در پشررت 
 .ماشین رو بست

 .من بودم و راستین و مهدی

شین حرکت کرد. ا ستین و فقط  جاینو  ند دقیقه بعد ما سایل را شده بود از و پر 
 !من به زور خودم رو جا کرده بودم یک گوشه خالی بود که اونم

با هر تیون ماشررین فیر می کردم  راسررتین و مهدی که لبه ی ماشررین بودن و من
 !االنه که بیوفتن پایین

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

 اینو کجا بذارم؟راستین -

 :راستین نگاهش رو ازم گرفت و رو به مهدی جواب داد

 .ببر تو اون اتاقی که خالیه، خوده می آد می بره

 .نگاه گذرایی به خونه انداختم، کامال مبله و تیمیل

مبل های قهوه ای رنگی که مرتب  یده شده بودن، دیوار های ساده سفید رنگ و 
اره و راه رو کوتاهی که تهش به دوتا اتاق خطم  یز های معمولی که هر خونه د

 .می شد

 :با ردای راستین نگاهم رو بهش دوختم

 حرف بزنیم؟
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و به مبل دو نفره ای که نزدییمون بود اشراره کرد، سررم رو تیون دادم و به طرف 
 :مبل رفتم که ردای مهدی اومد

 راستین من دارم می رم، فعال باهام کاری نداری؟

 :بهم انداختراستین نگاهی 

 .تو بشین، من مهدی رو بدرقه کنم می آم

رو روی هم انداختم و منتظر  باز هم سرم رو تیون دادم و روی مبل نشستم، پاهام
 .نشستم راستین

نشررسررت، ناخوداگاه کمی خودم رو به  طولی نیشررید که اومد و روی مبل کنارم
 :رو روی دسته ی مبل گذاشتم طرف  پ کشیدم و دستم

 گفتی  ی بود؟می ، اون  رت و پرت هایی که پشت تلفنشنومبگو، میخب 

 :گوشه ی لبش کج شد

 .بیام خاستگاریت خوام رت و پرت نبود، حقیقت بود می

کنی ولی جلوی زبونم رو گرفتم و به جاه با تو غلط می خواست بگمخیلی دلم می
 :پوزخند گفتم

 خوای بیای راستین؟میواسه  ی

 !تو منو دوست نداری بمورم مقس حاضرم

 :کشید  ابرو هاه رو درهم

 گی؟   ی برای خودت می

 :رو بهش نزدیک کردم سرم کمی

 هدفت  یه راستین؟

 .تو منو دوست نداری مطمئنم
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 .شناسم من نگاه عاشق رو خوب می این نگاه یک عاشق نیست

 :تییه زدبا خونسردی یک تای ابروه رو باال انداخت و به دسته ی مبل 

 .خوامتبهت دا دادم و می عاشقتم، گفتم نگفتم منم

 :نیشمندی زدم

 .عاشق شدن  ه فرقی داره؟ دا دادن یعنی

 !دونی عشق  یهتو ارال نمی

  را داری دروغ می گی؟

 دوست دارم ها  یه؟ این دوست دارم پشت

 :روی تو دستش گرفت و غرید بازوی راستم با خشم

 !دارمو زیر سواا نبردنا حسی که بهت 

 کار نیست و نمواهد بود  را انقدر بدبینی؟  هدفی پشت این

 .کالفه از روی مبل بلند شدم و  یزی نگفتم

 !تونستمحرف هاه رو باور کنم ارال نمی تونستم  را نمی نمی دونستم

جایی خیره شده، موشیافانه  حرفی بزنم که دیدم به و خواستم به سمتش برگشتم
 .خوده و مادره رسیدم نگاهش رو دنباا کردم و به قاب عیس رد

 :با رورتی سرخ شده از جاه بلند شد و خیره به عیس گفت لحظه راستین همون

 عیس رو توی خونه نگه داشته؟این واسه  ی

 مگه ما واسش ارزشی هم داشتیم؟

 :متعجب لب زدم

 مگه عیسو ندیده بودی؟

 .ه سمت عیس رفتبده ب بدون اینیه جوابی بهم
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ستش رو گرفتم و  سریع د ست پرتش کنه که  شت و خوا محیم از روی دیوار بردا
 :دوخت مانع شدم،  شم های سرخش رو بهم

 .دستمو وا کن

 :سعی کردم به آرامش دعوتش کنم

 .راستین پشیمون می شی. برو بشین حرف می زنیم

 !عیس جاه اینجا نیست  یزی نیست که بموام پشیمون شم، این

 خودت و مامانته.  را اینطوری می کنی؟ عیس بابات که نیست! عیس-

 :آروم دست بردم و عیس رو از دستش بیرون کشیدم

 .بگیر بشین

 یزی نگفت و فقط نگاهم کرد، همون طور که عیس دستم بود به سمت مبل سه 
 .نفره ای رفتم و روه نشستم

شید، پاهای بلن شیمش جمع کرد کالفه نگاهم کرد و روی مبل دراز ک ده رو توی 
 .روی پام گذاشت و سره رو

 :متعجب نگاهش کردم

 !کنی؟ ییار می

 :جواب داد با ردای آرومی

شدم مامانم این طوری آرومم می کرد، موهام رو  هروقت از یک  یزی عصبی می 
 .نوازه می کرد

 .ولی وقتی اون دیگه نیست

 :حرفش پریدم بین

 این کارو بینم؟ می خوای من
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کج شرردم،   جوابم رو با سرریوت داد که هوف کالفه ای کشرریدم، کمی به طرف  پ
سره قرار دادم.  ستم رو روی  سلی قرار دادم، با تردید د قاب عیس رو روی میز ع
شرربیه پسررر بچه های کو ییی بود که ییی اذیتشررون می کرد و بعده احسرراس 

 .تنهایی می کردن و به مادرشون پناه می بردن

 :بین موهای راف مشییش کشیدم انگشت هام رو

  را همیشه از من می خوای آرومت کنم؟

 :پلک هاه رو روی هم گذاشت

قدرتش رو داری! منم نمی دونم  طوری این کارو می  مانم فقط تو  ما عد   ون ب
 !کنی

 :رو باال انداختم و لب زدم ابروهام

 بازی می کنی؟ اینم ییی دیگه از نقش هاییه که داری

 .اقعیهاین ییی و-

 .ابرویی باال انداختم و آروم دستم رو بین موهای مشییش حرکت دادم

  را دروغ می گفت؟  را داشت وانمود می کرد دوسم داره؟

 .مطمئن بودم دوسم نداره

 .من نگاه یک عاشق رو می شناسم، رفتاره رو می شناسم

 .من یک عاشق بودم، شایانم یک عاشق بود

 .آخ شایان، شایانم

 بود سر مزاره نمی رفتم؟ ند وقت 

 ند وقت بود بی معرفتی می کردم و سر مزار کسی که به خاطر من تو اوج جوانی 
 مرده بود نمی رفتم؟

 :نفس عصبیم رو بیرون دادم و  هره ی راستین خیره شدم و لب زدم
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  را داری بهم دروغ می گی؟

شنیدن نفس های منظمش شت که با  ست از نوازه نمی دونم  قدر گذ کردن   د
 .موهاه کشیدم

 !مدل این که من واقعا توی آروم کردنش تاثیر داشتم  طوریش رو نمی دونم

سررره رو توی دسررت هام گرفتم و در همون حالت از روی مبل بلند شرردم و زیر 
 .سره ییی از کوسن های قهوه ای تیره ی مبل رو گذاشتم

اه آخرم رو بهش که خم شرردم و موبایلم رو از روی میز برداشررتم و در حالی که نگ
پاهاه رو توی شررریمش جمع کرده بود و آروم خوابیده بود می انداختم از خونه 

 .خارج شدم و در رو بستم

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

 دنا اون ظرف مربارو می دی به من؟-

دراز کردم، ظرف مربا نگاهی به دانیالی که منتظر نگاهم می کرد کردم و دسررتم رو 
 .رو برداشتم و بدون اینیه بهش نگاه کنم به طرفش دراز کردم

ستم گرفت و ممنون آرومی گفت که جوابش رو با خواهش می کنمی ظرف رو از د
 .به زور می شنیدمش دادم که خودمم

یک جرعه از  ای توی فنجونم نوشررریدم و داشرررتم لقمه ای پنیر برای خودم می 
مشرریی رنگ خونه  لحظه زهرا خانوم در حالی که تلفن بی سرریم گرفتم که همون

 :دستش بود وارد آشپزخونه شد

 .فاطمه خانم یک خانمی زنگ زدن می گن با شما کار دارن

 :مامانم سره رو تیون داد و در حالی که تلفن رو می گرفت گفت

 نگفت کیه؟

 .فقط فامیلیش رو گفت که به گمونم آریا بود-
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سرفه کردم که مامان  انم بود یک آن تو گلوم گیر کرد و پشت هملقمه ای توی ده
 :نگران  ند ضربه به کمرم زد گفت

 ! ی شد دخترم؟ دانیاا یک لیوان آب بده به خواهرت

دانیاا سررریع یک لیوان پر آب ریمت به و به طرفم گرفت که از دسررتش گرفتم و 
 .همه رو یک نفس سر کشیدم

 :رو در گوشش گذاشتهمون لحظه هم مامان بی سیم 

 جانم بفرمایین؟

 .هستم بله خودم-

 واسه امر خیر؟-

 :همون لحظه مامان نگاه خندونش رو به من دوخت و ادامه داد

 .بله متوجه شدم باشه امشب حتما تشریف بیارین منتظریم

 .قربون شما خداحافظ-

 !! راستین واقعا جدی بودخدای من

 !قرار خاستگاری گذاشته بود

 !می شهباورم ن

 :بود خطاب به دانیاا گفت مامان همون طور که نگاهش به من

 .پاشو یک لحظه برو اتاقت می خوام با خواهرت حرف بزنم

 :دانیاا با اعتراض به مامان نگاه کرد

 !مامان دارم ربحانه می خورم. ای بابا

 :مامان دوباره تیرار کرد

 .خوریپاشو دانیاا، ربحانه فرار نمی کنه دوباره می
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دانیاا در حالی که زیر لب غر می زد از روی رررندلی بلند شررد و به سررمت اتاقش 
 .رفت

مامان وقتی از رفتنش مطمئن شررد به سررمت من برگشررت و همون طوری که به 
 : هره ی مضطرب من خیره بود، دستم رو بین دست هاه گرفت

 اشه؟خب دخترم، من از شما یک سواا می پرسم و شما راستش رو بهم می گی. ب

 :مطیعانه سرم رو باال و پایین کردم که لبمندی زد

ستین بود و  رحبت کردم زن عموی را سی که من االن باهاه  خوبه، خب این ک
به من گفت راسررتین بهشررون گفته و امشررب می خوان بیان برای امر خیر یعنی 

 .خاستگاریم شما گلم

 و من می خوام بدونم بین تو و راستین  یزی هست؟

 :اهش کردم و لب زدمنگ مبهوت

 !نه

 بینتون نیست؟ هیچی-

 :رو جزم کردم و محیم جواب دادم عزمم

 !بینمون نیست نه مامان، معلومه که هیچی

 .اون فقط دوستمه، همین

 :مامان مهربون نگاهم کرد

شرررما می گی دوسرررتته ولی مدل این که اون همچین نظری نداره که داره برای 
 .خاستگاری پا پیش می ذاره

هنم به سررمت اون روز و داخل خیابون پر کشررید، اون اعترافش، حرف هایی که ذ
 .بهم زد

 :ناخوداگاه آروم گفتم
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 .باور کنم نمی تونم نمی دونم مامان، اون می گه دوستم داره ولی من

 !خودم عاشق بودم مامانحس می کنم دروغ می گه، خب من

 !ن ارال اون طوری نیستنگاه یک عاشق رو می شناسم اما نگاه راستین به م

 .هاه نیست مدل یخ نگاهم می کنه احساسی توی  شم هیچ

هم هستم اما اون به مرور نرم شد.  نرم تره من آره قبوا دارم نسبت به قبل باهام
 وقتی یهو می آد می گه دوست دارم انتظار داره من باور کنم؟

ه اون من رو بیشرررتر از نمی دونم  را می خواد بیاد جلو فقط این رو می دونم ک
 .بینهیک دوست نمی

حرف  مامان بعد از این که سررراکت و با دقت به حرف هام گوه کرد بعد از اتمام
 :هام با جدیت نگاهم کرد

 دروغ می گه؟ یعنی می گی

 :سرم رو مطمئن تیون دادم که ادامه داد

حث یک عمر اگه دوست نداشته باشه نباید این تصمیم جدی رو بگیره و جلو بیاد ب
 !زندگیه کشک که نیست

میز قرار دادم و سرم رو بین دست  رو روی دست هام پوف کالفه ای کشیدم، آرنج
و موهایی که با گیره باالی  هام گرفتم که مامان دسررتش رو نوازه بار روی سرررم

 :جمع شده بود کشیدسرم

ست قبوا کنی من می گم ممینه ر  نگران ستین تازه داره نباه عزیزم، اجبار که نی ا
یک حس هایی بهت پیدا می کنه و نسررربت بهت بی میل نیسرررت، شررراید هنوز 

 عاشقت نشده و تو برای همین نمی تونی باور کنی، هوم؟

 :آروم لب زدم

 !نمی کشه مامان نمی دونم! واقعا دیگه مغزم
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 :کنار زد  و سرم رو روی میز گذاشتم، مامان موهام رو از جلوی رورتم

 مان، شما به راستین احساسی نداری؟خب دنای ما

 !این هم نمی دونستم سیوت کردم، احساسی نداشتم؟ داشتم؟

شتم شایان دا سی که به  ستم این بود که ح ستین  تنها  یزی که می دون رو به را
 :عاشقش نیستم، بنابراین لب زدم ندارم، می دونم

 !نه

 نسبت بهش بی میلی؟-

 !شک می انداختاین سواا بود که من رو واقعا به 

 !بی میل نبودم، قطعا بی میل نبودم

 .نگاهم به راستین و مهدی یک جور نبود

 :نفس عمیقی کشیدم

 .دونم مامان. واقعا نمی دونم نمی

 .نگاه نمی کنم فقط می دونم مدال به اون به  شمی که مهدی نگاه می کنم

 :مامان به دستم فشار آرومی وارد کرد

 .ودت رالح می دونی شب که اومدن رحبت می کنیمهر طور خ باشه عزیزم

 شب می آن؟-

 . یزی نگفتم آره گفتن شب می خوان بیان منم-

 :رو تیون دادم و از پشت میز بلند شدم سرم

شنبه ام هست خیلی  شایان، پنج  شت زهرا مزار  سر می رم به شه من فعال یک  با
 .وقته نرفتم

 :نگاه مامان غمگین شد
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 ت بیام؟می خوای منم باها

 :سرم رو به نشونه ی منفی تیون دادم

 .خوام تنها برم نه، می

 .باشه پس حداقل وایسا حلوا درست کنم با خودت ببر-

 شمم  سرم رو تیون دادم و بی حرف از پله ها باال رفتم، خواستم به اتاقم برم ولی
و روی که به در اتاق دانیاا خورد عقب گرد کردم و به سمت اتاقش رفتم، دستم ر 

 :دستگیره در گذاشتم و با تردید زمزمه کردم

 ؟ در بزنم یا نزنم؟برم یا نرم

شم این  ستم وارد اتاق دانیاا  ضعیتم کردم، هروقت می خوا تک خنده ای برای و
 .این داستان هارو داشتم

روی تمت نشررسررته و با  نفس عمیقی کشرریدم، در اتاقش رو باز کردم که دیدم
 .ضرب گرفتهحرص با پاهاه زمین رو 

 :لبمندی گوشه ی لب هام نشست

 .پاشو برو پایین ادامه ربحانه ات رو بمور

 :پاهاه از حرکت ایستاد و سره رو باال گرفت با شنیدن ردام

 .می خوردم مامان نذاشت من که داشتم

 .هنوزم مدل قبال بود، مدل قبل به خاطر غذا نموردن لجباز بود

 !شدپر خورد بود ولی ارال  اق نمی 

 :لبمندی زدم و گفتم

 !نمی دونم  را با این که همش گشنه ای و می خوری ارال  اق نمی شی

 .پاشو برو بمور دانیاا حرفامون تموم شد
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 :از روی تمت مشیی رنگ  وبیش بلند شد و با تمسمر گفت

 کنی؟  وا توروخدا؟ شوخی نمی

 :با حرص نگاهش کردم

 ! ه منو باه به فیر تو ام! نمور ارال به من

 می دونی  را اومدم؟

بهت برخورد اومدم بگم  آخه دیدم مدل این دختر بچه های لوس با حرف مامان
 !بابا تا یک وقت دا کو ییت نشینه غذاتو بموری پرنسس

 .و بی توجه به  شم های گرد شده اه در اتاق رو محیم بستم

 !پسره ی عنق، لیاقت نداره ارال به فیره باشی

لب دانیاا رو مورد عنایت قرار می دادم در کمد رو باز کردم و  همون طور که زیر 
 .یک دست کامل لباس مشیی رنگ بیرون کشیدم و پوشیدمشون

شه و مامان  ستم، برای اینیه کمی وقتم تلف  ش شتم، روی تمت ن لب تاپم رو بردا
حلوا رو درست کنه  ند تا کلیپ بوکس دانلود کردم و با دقت مشغوا دیدنشون 

 .شدم

ها بودم که با رررردای مامان لب تاپ رو  ی دونم  قدر مشرررغوا دیدن کلیپنم
 :خاموه کردم

 .دنا دخترم، بیا حلوا حاضر شد

سریع از روی تمت بلندشدم، لب تاپ مشییم رو سرجاه برگردوندم و با برداشتن 
 :رفتم و وارد آشپزخونه شدم گوشیم از پله ها پایین

 تموم شد؟ کو؟

 :داشت روی حلوا سلفون می کشید جواب دادمامان در حالی که 

 .آره تموم شد بیا ببر
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 :و ظرف رو به سمتم گرفت که ممنونی گفتم و ادامه دادم

 دانیاا آخه اومد پایین ربحانه بموره؟

 .خواست خورد دوباره باال برگشتآره اومد، تا دلش می-

با نایلونی گذاشرررتم و  بار مصررررف حلوارو توی  یک  هانی گفتم و ظرف  گفتن   ا
 .خداحافظ سوار ماشین شدم و به طرف بهشت زهرا حرکت کردم

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

شییش ریمتم و  سنگ قبر م رورت پراکنده روی  سر بطری آب رو باز کردم و به 
 :قبر کشیدم پشت سره دستم رو روی سنگ

 .عرفتم، می دونم خیلی وقته بهت سر نزدمبی م سالم، می دونم

رال از وقتی تو رفتی  شایانم، ا سرم اومد  ولی می دونی تو این مدت خیلی  یز ها 
 .سرجاه نیست دیگه هیچی

می دونی خیلی ها رفتن و اومدن ولی هیچیس تو نشرررد، هیچ کس شرررایان من 
 .نشد و نمی شه

 .چ جا ندیدم شایاناون سادگی و رداقتی که تو داشتی نمونه اه رو هی

شون اجازه  شون نیردم و به شروع به باریدن کردن ولی پاک شک هام ناخوداگاه  ا
 .ی ریمتن دادم، می خواستم خالی شم

 .بس بود هر ی توی خودم می ریمتم، اینجا من بودم و شایان

 .کسی نبود که به خاطره خودم رو نگه دارم

 :لبمند تلمی زدم و ادامه دادم

وستم داره، ادعای عاشقیش می شه فیر می کنه من نمی فهمم، فیر اومده می گه د
 .می کنه نمی فهمم دروغ می گه
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خب می دونی حق داره، حق داره  ون نگاه تورو به من ندیده بدونه عشرررق  یه، 
 !نمی دونه به خاطر ییی از جون گذشتن یعنی  ی

 .نمی دونه و ادعا می کنه هیچی

قبره می کشرریدم باهاه حرف می  ای سررنگهمون طوری که دسررتم رو همه ج
 .، همه  یزگفتم، از همه  ی براه می گفتماتفاقات اخیر براه می زدم، از تموم

ستین،  شب را ستگاری ام اتفاق هایی که افتاده، داره می افته و قراره بیوفته و خا
 :نفس عمیقی کشیدم و غمگین ادامه دادم

 نه؟ کردم  نامردیشایان اگه قبوا کنم بهت 

ولی جوابی که برام نمی اومد، اگه قبوا می کردم عذاب وجدانی بود که بیمیالم 
نمی شررد و دلم هم می خواسررتم بدونم قصررد راسررتین از این دروغ ها  یه باید 

 .دستش رو رو می کردم

با شرررایان حرف زدم حلوا رو روی مزاره گذاشرررتم و با  بعد از اینیه ییم دیگه 
 .شدم رجخداحافظی ازه از مزار خا

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

 :شاا فیروزه ای رنگم رو روی سرم گذاشتم و کالفه به طرف کیمیا برگشتم

 االن خوب شد؟

 :دستش رو متفیر زیر  ونه اه گذاشت

! قابل تحمل شدی؛  ی بود می خواستی با اون شاا مشیی بری وسط خاستگاری
 !مگه عزاداریه؟

ولی خودمونیما این راسررتین  قدر موزی بود رو نمی کرد تورو می خواد ارررال از 
 !رفتار هاه معلوم نبود

 :نیشمندی گوشه ی لبم نشست
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 ! ون دوستم نداره کیمیا همش یک بازیه

 :لبمنده جمع شد

 مطمئنی؟ اگه بازی باشه  را باید بیاد خاستگاریت؟

 .ه اینو بفهمم می خوام قبوا کنمنمی دونم منم برای اینی-

 :بهت زده لب زد

  ی؟

 :رفتم گفتم رو باال انداختم و در حالی که به سمت در می بی خیاا شونه هام

 .بیا بریم االنه که مامانم رداه در بیاد

بازوم رو گرفت و من رو به طرف خوده  کیمیا با حرص نگاهم کرد، از پشرررت
 :برگردوند

خوای آینده ی خودت رو که بفهمی این یک بازیه یا نه می  واسررره این تو احمقی؟
 خراب کنی؟

 :آمیزی روی لب هام نشست لبمند تمسمر 

ستین  آینده؟ دوما اگه این اوال کدوم ررفا ادامه پیدا نمی کنه و را شه  یک بازی با
 .مشیلی نیست جا می زنه، پس وقتی به هدفش رسید وسطش

 :نگاهم کرد نگرانی با

 !دنا بازی نباشه  ی؟ می ترسماگه 

زیادی بود! خیلی داشت خوده رو به  حجم از نگرانی از طرف کیمیا واسه من این
 .خاطر من اذیت می کرد

 :و زیر گوشش زمزمه کردم بغلش کردم آروم برای همین

شه هم من وقتی همه  یز رو فهمیدم پا پس  نگران نباه کیمیا، حتی اگه بازی نبا
 .کشم  می
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ست هاه  به خودم و اون رو آروم ستاد، د سش رو کالفه بیرون فر شردم که نف ف
 :رو پشتم گذاشت و آروم گفت

 .به خیر بگذره هم امیدوارم این

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

 نفس عمیقی کشیدم و دسته های سینی

شردم  ستم ف سمت من بود  ای رو توی د شدم، همه ی نگاه ها به  و وارد هاا 
 .ولی هوا نیردم کامال خونسرد بودم

شروع کردم به تعارف کردن سیدم؛  از پدر بزرگش   ای و آخر از همه به خوده ر
گاهم کنه فنجون  ای رو برداشرررت و ممنون آرومی گفت، اخم  بدون این که ن

 .ی کردکه ناراضی بودنش رو کامال واضح م  داشت، اخمی

عیس العملی نشرررون ندادم و بی تفاوت سرررینی  ای رو روی اپن برگردوندم، از 
 .آشپزخونه خارج شدم و کنار مامان نشستم

 .گوه نمی کردم  ی می گن  ون ارال برام مهم نبود

رو به پارکت های قهوه ای کف زمین دوخته بودم و عمیقا در فیر فرو رفته  نگاهم
 :تیون خوردم و نگاهش کردم ی در جامبودم که با ردای مامان کم

 .پاشو دخترم

 برای  ی؟ گنگ نگاهش کردم، پاشم؟

با اشرراره ی نامحسرروس کیمیا بهش نگاه کردم، با ابرو به راسررتین و بعدم به باال 
اشاره کرد که آهان آرومی گفتم، از جام بلند شدم و با اشاره ی کو ییی به راستین 

 .دنبالم اومداز پله ها باالرفتم و اون هم 

 .و بی تفاوت روی تمت نشستم در اتاقم رو باز کردم
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ست و با همون اخم سره ب شت  شد و در رو پ ستین هم وارد اتاق  نگاهم کرد  را
 :که یک تای ابروم رو باال انداختم

 نمی شینی؟

 :نفسش رو با حرص بیرون فرستاد و روی رندلی نشست

 م بگو آره یا نه؟دنا واقعا حورله جنگ و جدا ندارم؛ یک کال

 :خونسردانه نگاهش کردم

 .آره

 :نگاهش روی رورتم مات شد و شوکه لب زد

  ی؟

  را تعجب کردی؟ تا اینجا نیومدی که جواب منفی بشنوی! نه؟-

 :و توی دلم ادامه دادم

 راستین؟ می خوای بازی کنیم

شیالی نداره همراهیت م شتی ولی ا ست روی همبازی بدی گذا ی کنم، با این که د
 .بازی کنیم

 :توی  شم هام خیره شد و لب زد

 یعنی مشیلی نداری؟ قبوله؟

 :لبمند تمسمر آمیزی گوشه لبم شیل گرفت

 !مدل این که خیلی مایل بودی ممالفت کنم

 :دستش رو کالفه بین موهای بلنده فرو کرد و لب زد

 !این نبود منظورم

 :ابرویی باال انداختم و از روی تمت بلند شدم



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

367 

 

شرطم خ ست، حرفی نداری؟ اگه نداری من  ب، منظورت هر ی که هست مهم نی
 .رو بگم

 :سره رو تیون داد

 .بگو

مونیم و با یک قبوا می کنم اما تا وقتی که من نگفتم ازدواج نمی کنیم، نامزد می-
 .جشن کو یک سر و همش رو می آریم

می رم و پشت سرم و مورد بعدی اینه که اگه دروغی در کار باشه راستین می رم، 
 !نگاه می کنم، جوری که انگار ارال نبودم رو هم

 اوکیه؟

 :که توی  شم هام نگاه کنه گفت  سره رو تیون داد و بدون این

 از االن تو فیر ازدواجی؟

 !خوبی نبود نیشمندی گوشه ی لبم نشست، ارال بازیگر 

 .تنده باعث می شد لو بره زبون

 :نیشمند نگاهش کردم با همون

 نینه تو با قصد و نیت دیگه ای جلو اومدی؟ هوم؟

 :کشید و از روی رندلی بلند شد  هاه رو به شدت در هم اخم

 !زنی؟ رک و راست حرفت رو بزن  یه هی با تییه و کنایه حرف می

 :دستم رو روی دستگیره در گذاشتم و با ابرو های باال رفته جواب دادم

 .نه، هر یزی می خواستم بگم گفتم

 . یزی نمونده که بموام با تییه کنایه بگم تو اینطوری احساس می کنی
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دندون هاه رو با حرص روی هم سایید، می فهمیدم خیلی داره خوده رو کنترا 
 .می کنه که مقابل جواب های آماده ام هیچی نگه

که اون هم   پوزخندی زدم، دسررتگیره در رو پایین کشرریدم و از اتاق خارج شرردم
 :ت سرم امدمتقابال پش

 االن باید بریم پایین و بگیم مشیلی نیست، درسته؟

 بازم باید حرفی که توی اتاق زدم رو تیرار کنم؟-

هم از پشت  نفس عصبیش رو بیرون فرستاد و با غیض از پله ها پایین رفت و من
 .براندازه کردم

شلوار جین آبی تیره، زیر کتش هم یک شیده بود با  یراهن پ کت قهوه ای رنگی پو
 .که پاه بودن  سفید تنش بود و کتانی های سفید رنگی

رنگش، شاا و رندلی که پوشیده بودم  منم شومیز سورمه ای رنگ، شلوار دنپا هم
 .هم فیروزه ای بودن

ستادم،  سط هاا بین جمعیت کناره ای سره رفتم و و شت  با قدم های آروم پ
 .بمند مطمئنی بهش زدمنگاه مامان رو روی خودم حس کردم، نگاهش کردم و ل

 .تازه توجهم به پدربزرگ راستین جلب شد که با لبمند نگاهمون می کرد

افتاده  همون مرد بود، همون مردی همون روز داخل عمارت مهره عجیب به دلم
 !بود

 :اون هم نگاهش رو به من دوخت و با ردای بلندی گفت

 خب بچه ها، دهنمون رو شیرین کنیم؟

 :، لبمندی که فقط من مصنوعی بودنش رو خوب می فهمیدمراستین لبمندی زد

 .ما که بین خودمون رحبت کردیم و مشیلی نبود

 .ولی دنا خوده یک بار دیگه جوابش رو بگه تا همه مطمئن شین
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صبی تیون می داد با اخم   رو به دانیالی دوختم نگاهم که در حالی که پاهاه رو ع
 .هم نگاهم می کرد

رال ب ستینمعلوم بود ا ست، از اوا هم از را ضی نی رلت را شش نمی  ه این و خو
اومد و بارها گفته بود از رفت و آمده به این خونه و ارتباطش با من ارال راضی 

 !نیست دیگه  ه برسه االن که داشت با خواهره نامزد می کرد

 :دوباره سیوت رو شیست و خطاب به من گفت پدر بزرگش

 .گومی شنویم، خودت ب خب دخترم

 جوابت  یه؟

 :نفس عمیقی کشیدم

 .من مشیلی ندارم، اگه بقیه هم مشیلی نداشته باشن قبوله

لبمند روی لب های پدربزرگش پر رنگ تر شرررد، دسرررت هاه رو به هم کوبید و 
 .پشت سر اون بقیه هم دست زدن و جمله ی مبارک باشه از هر سو بلند شد

نگاهش بیشررتر شررده  دفعه خشررم دانیاا همچنان با اخم نگاهم می کرد ولی این
بود؛ بی تفاوت نگاهم رو ازه گرفتم و به راسرررتین دوختم، راسرررتینی که لبمندی 

شم شت ولی   شییش داد می زدند همه  یز یک اجباره، یک  روی لب دا های م
 !اجبارم محض

 :خم کرد و زیر گوشم زمزمه کرد سره رو به سمتم

 .بدی بریم آزمایش فردا می آم دنبالت، باهم

 :رو تیون دادم، یهو یاد یک  یزی افتادم و گفتم سرم

 زنگ زد، رفتی شیایت نامه رو امضا کردی پیش وکیل؟ راستی دختر داییم

 .آره دوروز پیش کاراشو با فرهانی حل کردیم-

 .احضاریه رو حتما براشون فرستادن
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سمت مامان شه ی آرومی گفتم و به  ستین با شستم، را پیش  هم رفتم و کناره ن
 .نشست پدر بزرگش

 .یک ساعت بود یا دو ساعت ولی باالخره رفتن نمی دونم

سرم شالم رو از  و روی دسته ی مبل  گرفتم  همین که مامان در رو بست با حرص 
 !پرتاب کردم، دیگه داشتم زیر این شاا خفه می شدم

که همون لحظه   و تند تند خودم رو باد زدم کتابی که روی میز عسلی بود برداشتم
روی مبل نشست، هوف بلندی کشیدم، واقعا حورله نداشتم  دانیاا اومد و کنارم

 :گفتم  باز هم باهاه بحث کنم بنابراین

 !ارال حورله ندارم خوای بحث کنی باید بگم اگه می

 :برگردوند سره رو به سمتم

 بحث واسه  ی؟

 :برداشتم دست از باد زدن خودم

 .گه! قیافت داد می زد راضی نیستیهمین خاستگاری دی

 :کرد  نفس عمیقی کشید و نگاهم

نمی آد! حس خوبی بهش ندارم ولی وقتی خودت  اون که آره، ارررال ازه خوشررم
 .خوای حرفی نیست می

 :نگاهش کردم تمسمر  نشست و با پوزخند عمیقی روی لب هام

 !خواستم این طوری نمی گفتی ولی موقعی که شایان رو می

 :دستش که روی ران پاه بود مشت شد و رورتش پر از خشم شد

 .اون موقع قضیه اه فرق می کرد

 :با حرص نگاهش کردم

 دقیقا  یش فرق می کرد؟
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 ...دقیقا همون بود ولی نه این ییی اینم

 :بین حرفم پرید

فرقش اینه من از قضرریه شررایان درس گرفتم، دیگه توی رابطه هات دخالت نمی 
کاری ندارم  ون نمی خوام دوباره از دسرررتت بدم، نمی خوام دوباره کنم، دیگ  

 !همه  یز بیوفته گردن من

 !اون موقع هم به این  یز ها فیر می کردی االن وضعمون این نبود-

 .مگه نگفتی حورله ی بحث نداری؟ بی خیاا شو دیگه-

 .پوزخند ردا داری زدم، شالم رو با حرص  نگ زدم و به طرف اتاقم رفتم

 .لباس هام رو با لباس های خونه تعویض کردم و روی تمت دراز کشیدم

همه تازه به خودشررون اومدن که باید  ه کارهایی بینن و  ه رفتار هایی نشررون 
 !بدن

 !فیر کنم حیایت نوه دارو بعد از مرگ سهراب همینه

 !ولی سهراب این حیایت ما شایان بود، شایان من

و با فیر کردن به اتفاقات اخیر  شررم هام رو  پتو رو با حرص روی سرررم کشرریدم
 .بستم

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

 :بستم گفتم در حالی که بند کتانی های مشییم رو می

 .باشه مامان مواظبم

 :لبمندی زد

 .برو خدا به همراهت

 .خداحافظ آرومی گفتم و از خونه خارج شدم
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دیدن موتور پالس مشرریی رنگی که راسررتین سرررنشررینش بود ابروهام رو باال  با
 :انداختم

 عوضش کردی؟

 :لبمند عمیقی روی لب هاه نشست و دستش رو روی بدنه ی موتور کشید

 .آره اون ییی رو فروختم این رو گرفتم

 خب  را ماشین نمریدی؟-

 !ییی موتور داشتی دیگه

 :نگاهم کرد  شمیی زد و با لبمند گوشه ی لبش

 .تو یک ماشین داری دیگه، نیازی نیست من بگیرم

 !خوشم نمی آد هیجان موتور بیشتره در ضمن خیلی هم از ماشین

شتم  سرم گذا سیت رو روی  سمت موتوره رفتم، کاله کا اوهوم آرومی گفتم و به 
 .و سوار موتور شدم

 .افتاد اون هم کاله کاسیت رو روی سره گذاشت و به طرف آزمایشگاه راه

با رسرریدن به آزمایشررگاه از موتور پایین اومدم و کاله رو از روی سرررم برداشررتم، 
 .راستین موتور رو خاموه کرد و بعد از برداشتن کاله از سره از موتور پیاده شد

 :کاله رو عقب موتور گذاشتم

 .من می رم داخل، موتور که پارک کردی بیا

شگاه شدم و بعد از گرفتن نوبت روی یک  سره رو تیون داد که من داخل آزمای
 .رندلی نقره ای رنگ انتظار نشستم

از بوی آزمایشگاه متنفر بودم، بوی مزخرف خون و آمپوا که واقعا حالم رو بهم می 
 . هره ام درهم بره زدند باعث شدن کمی

 !انقدر آزمایشگاه شلوغ بود که شک داشتم تا دوساعت دیگه ام نوبت ما بشه
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ش شمزیاد طوا نی شگاه با   سط آزمای شد، و شگاه  ستین هم وارد آزمای  ید که را
سر من هاه یک شگاه رو از نظر گذروند و دقیقا  ستاد و این یعنی دور کل آزمای  ای

 .باالخره دید کجا نشستم

رو بیرون فرستادم که به سمتم اومد و روی رندلی کناریم که خالی  نفس کالفه ام
 :بود نشست

 !یخوب به نظر نمی آ 

ستم ته این بازی که برای  ست می گفت، کالفه بودم، کالفه از این که نمی دون در
 !می شه هم دیگه راه انداختیم  ی

 :سرم رو بی تفاوت تیون دادم

 .این طور نیست، فقط ییم بی حورله ام

 :نگاه سرده رو بهم دوخت

 فقط همینه؟

 :لبمند تلمی زدم و توی  شم هاه زا زدم

 استین؟ را دروغ می گی ر 

 :هاه رو درهم کرد اخم

 منظورت  یه؟

 !نگاهت خیلی سرده! داد می زنه دوستم نداری-

 :هاه غلیظ تر شدن و خوده رو کمی روی رندلیش جا به جا کرد اخم

 !بحث رو شروع نین دنا، لطفا باز این

به روم خیره شررردم؛ مقاومت می کرد، اررررال  به رو  پوزخندی زدم و سررراکت 
 .رو بگه! کامال واضح بود خواست راستشنمی
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شدیم، اتاقی که بوی خون و  نمی شد و وارد اتاق  شت که نوبتمون  دونم  قدر گذ
 !آمپوا قوی تر از خود سالن آزمایشگاه بود

روی رندلی نشست و پرستار خیلی راحت ازه خون گرفت، اون هم  اوا راستین
ند شد که پرستار با درحالی که استین لباسش رو درست می کرد از روی رندلی بل

 :مهربونی رو به من گفت

 .بشین عزیزم، نوبت شماست

خون بودم و این باعث می شرررد آزمایش هام ییم سرررمت بشررره ولی اررررال  کم
 .ترسیدمنمی

روی رندلی نشستم و پرستار یک  یزی رو دور بازوم بست و  ندثانیه بعد سوزن 
 :م خون گرفترو توی دستم فرو کرد و زیز نگاه خیره ی راستین از 

 .عزیزم این پنبه رو روه نگه دار

به حرفش گوه دادم و همونطوری که پنبه رو روی دستم نگه داشته بودم از روی 
 :رندلی بلند شدم و  ند دقیقه بعد از آزمایشگاه خارج شدیم که راستین گفت

 ضعف داری؟

 :رادقانه جواب دادم

 .یه ذره

 :سره رو تیون داد

 .برم از سر خیابون برات آب میوه ای  یزی بگیرمباشه اینجا وایسا من 

 .باشه ی آرومی گفتم، به موتور تییه دادم و به اطراف نگاه کردم

ستین رفت داخل  شگاهش توی یک کو ه تقریبا خلوت بود و برای همین را آزمای
 .مغازه سر خیابون
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یهو همون لحظه بازوم به طور ناگهانی توسررط کسرری گرفته شررد، من رو به طرف 
 :خوده کشید و سردی  یزی که پشت کمرم حس کردم

 .تیون بموری یک گلوله حرومت می کنم

شه توی   شم سلحه با سردی  یزی که حدس می زدم ا شدن و لرزی از  هام گرد 
 .وجودم نشست

 :با ردایی که سعی می کردم نلرزه گفتم

  ی می گی تو؟

 :سر اسلحه رو بیشتر پشت کمرم فشار داد

 !ی که می گم بینخفه شو و هر کار

 .راه بیوفت به طرف اون ون مشیی

شیی دم دره  شلوار م شیی که دو نفر با کت و  نا خوداگاه نگاهم به طرف ون م
 :ایستاده بودن خورد

 از جون من  ی می خوای؟

 تو کی هستی؟

 :بازوم رو توی دستش گرفت و با خشم غرید

 !مگه بهت نمی گم رداتو ببر؟ راه بیوفت

 !ب هرکی هم جای من بود می ترسیدترسیده بودم، خ

 .هم این ضعف داشتن هم باعث می شد نتونم از خودم دفاع کنم

شه که بتونم از  شاید برام امیدی ب سه و  ستین بر تو دلم خدا خدا می کردم که را
 .دستشون نجات پیدا کنم

 .به ون که رسیدیم نا امید نگاهم رو به اطراف دوختم اما اثری از راستین نبود
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 :ن مرد دوباره سر اسلحه رو توی کمرم فشردهمو

 د مگه بهت نمی گم برو تو؟

نا ار دستم رو به لبه ماشین گرفتم و داخل شدم، اون دوتا مرد هم پشت سر من 
 .وارد شدن و همونی که پشت سرم بود روی رندلی راننده نشست

ه طرفم یییشون که کنارم بود با  هره ی جدی بهم نگاه می کرد و یک اسلحه رو ب
 !گرفته بود که مبادا حرکتی کنم

 خدایا این دیگه از کجا دراومد؟

  را هر ی بالست سر من می آد؟

ارررال اینا کی بودن؟ واسرره  ی من رو گرفته بودن؟ و هزاران سررواا دیگه ای که 
 .ذهنم رو درگیر کرده بود

 :عزمم رو جزم کردم و با ردایی که به زور ازم در می اومد گفتم

 سه  ی گرفتین؟من رو وا

 پوا می خواین؟

 !هیچ جوابی بهم ندادن، طوری که انگار ارال نشنیده باشن

بین دوتا از این آدم های قلدر نشررسررته بودم و می ترسرریدم کو ک ترین حرکتی 
 .ازم سر بزنه و بالیی سرم بیارن

شد؛ با  شن  سوی امیدی توی دلم رو شیم توی جیب مانتوم کور با لرزه خفیف گو
 !ون کردم که خوشبمتانه  یزی نفهمیده بودنترس نگاهش

هردو دسرررتم رو توی جیب مانتوم کردم همون موقع یییشرررون با اخم به طرفم 
 :برگشت که طلبیار نگاهش کردم

  یه؟ سردمم نمی شه بشه؟

 .با همون اخم نگاهش رو ازم گرفت و به رو به رو دوخت
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سررتم یک طوری فرار شرراید حداقل اگه می تونسررتم موبایل رو ممفی کنم می تون
 .کنم

نمی تونسرررتم بفهمم دارن من رو کجا می برن  ون روی همه ی پنجره ها  حتی
 !توری کشیده بودن و طوری نشسته بودم که به پنجره ی جلوهم دید نداشتم

نمی دونم  قدر گذشررت که ماشررین ترمز زد و ییی از مرد های کنارم پیاده شررد و 
 :ور از ماشین پیاده ام کرد که با خشم گفتمبازوی من رو وحشیانه کشید و به ز 

 وحشی مشیلت  یه؟

 !عین آدم بگو  ی می خوای

 :اسلحه رو بهم نزدیک کرد و گفت

 .راه بیوفت برو تو اون خونه

 .ییم بعد می فهمی  را اینجایی

نگاهم رو به خونه ای کم از خرابه نداشت دوختم و نا ار به سمتش قدم برداشتم 
 .سلحه پشت سرم می اومدو اون مرد هم با ا

رندلی  وبی قهوه ای  شدم یییشون بازوم رو گرفت و من رو روی  وارد خونه که 
 :رنگی نشوند و رو به ییی دیگه اشون گفت

 .برو اون طناب ها رو بیار

قبل این که به خودم بیام یییشررون سررریع دسررت هام رو پشررت رررندلی برد و 
 :وبیدمنگهشون داشت که با حرص پام رو به زمین ک

 ولم کن احمق! واسه  ی من رو آوردی اینجا؟

مچ دست هام رو محیم تر فشار داد که  هره ام جمع شد و سرم رو کمی عقب تر 
 :بردم

  را نمی گی من رو واسه  ی آوردی اینجا؟
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 :با خشمی که توی رداه مشهود بود جواب داد

 !انقدر تقال نین بچه جون، با تو کاری ندارن، البته فعال

 :م هام ناخوداگاه از هم باز شد و بهت زده لب زدماخ

 منظورت  یه؟

شت  شد و رو به پ ست وارد  شون طناب به د ست  یزی بگه که ییی دیگه ا خوا
 :سریم گفت

 .محیم ببنده و بیا بیرون رئیس می خواد بیاد تو

 .هم طناب رو روی هوا گرفت سره رو تیون داد که مردم طناب رو پرت کرد و اون

 :تم و بعده هم پام رو بست و خواست بره که سریع گفتماوا دس

 خواهش می کنم بگو کی هستین؟ من رو  را آوردین اینجا؟

 :با تردید نگاهم کرد و آروم گفت

 .تو کاری نیردی به خاطر نامزدت آوردنت

 .بعده هم بدون این که بذاره  یزی بگم از اتاق خارج شد

 :زدمبهت زده به جای خالیش خیره شدم و لب 

 نامزدم؟

 نامزدم کی بود؟ منظوره از نامزدم راستین که نبود؟ بود؟

 ارال راستین به این آدم های گردن کلفت  ه مربوط بود؟

 !گیج شده بودم، دیگه واقعا  یزی نمی فهمیدم، واقعا

دست هام رو تیون می دادم و سعی داشتم دست هام رو باز کنم ولی انقدر سفت 
 .نداشتبسته بود که فایده ای 

 .همون موقع دوباره گوشی توی جیب مانتوم لرزید، کاه می تونستم جواب بدم
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 !لحظه فیری به ذهنم رسید، اون که دست هام رو به رندلی نبسته بود همون

 !فقط برده بود پشت رندلی

کور سوی امیدی توی دلم روشن شد و دست هام رو باال بردم و بعد از کلی تاله 
 .ی جداشون کنمتونستم از پشت رندل

 !یعنی کارم راحت تر بود خوشبمتانه جیب مانتوم بغل مانتوم بود و این

در حالی که نفس نفس می زدم با انگشررت هام گوشرری رو کمی بیرون کشرریدم و 
 !دکمه ی پاسخ رو کشیدم، حتی نتونستم ببینم کیه

 :ردای گوشی اونقدری بلند بود که بتونم ردای طرف مقابل رو بشنوم

 واسه  ی جواب نمی دی؟ دختر؟ جایی تودنا ک

 :نفس زنان جواب دادم

شون گفت به خاطر تو من  ستین منو دزدیدن، نمی دونم کین ولی ییی ستین...را را
 .اینجام

 :ردای بهت زده توی گوشی پیچید

  ی می گی تو؟  ه دزدیدنی؟

 تو االن کجایی؟

 !نمی دونم راستین، نمی دونم-

 .رین  ی کار می کنین که بیاین پیدام کنیناز روی گوشی سیگناا می گی

 .خیلی خب، نترس عزیزم نترس-

 .نجاتت می دم دنا نگران نباه

ستم شد  خوا سالی وارد اتاق  شد و مرد درشت اندام و میان  جوابی بدم که در باز 
 .که باعث شد ردام توی گلو خفه شه
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مشت کرد و با   شمش به گوشی نیمه بیرون افتاده از جیبم افتاد، یک دستش رو
 .حرص به سمتم اومد و گوشی رو با خشم از جیبم بیرون کشید

 با ترس بهش نگاه کردم، این دیگه کی بود؟

ردای راستین از پشت می اومد که اسمم رو ردا می زد مرد نگاهی به من کرد و 
 :با خشم زمزمه کرد

 حاال دیگه واسه من به نامزدت زنگ می زنی ها؟

 ارسالن در بری؟که می خوای از دست 

گوشی رو با خشم به دیوار کوبید که تیه های ریز شده ی گوشی روی زمین پمش 
 .شد

 :مات نگاهش کردم که همونطور که خیره به من نگاه می کرد داد زد

 .رضا بیا اینجا

 : ند ثانیه بعد همون پسرم که دست هام رو بسته بود وارد اتاق شد

 بله قربان؟

سمش ارسالنه به تییه های پمش شده ی گوشی اشاره همون مردی که فهمیدم ا
 :کرد

بگیر اینا رو ببر یک جایی سررر به نیسررت کن از سرریگناا و فالن نموان پیداه کنن 
 .بعدم تا من نگفتم کسی وارد اینجا نمی شه، با این خانوم کو ولو هنوز کار داریم

 !واقعا کم کم داشتم می ترسیدم

 !این مرد واقعا شوخی نداشت

 ! شوخی نداشتارال

دستش رو توی جیب شلوار پار ه ی طوسی رنگش کرد، فندک رو به همراه پاکت 
 سیگار از جیبش بیرون کشید،
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یک نخ سرریگار برداشررت، توی دهانش قرار داد و بعد از این که با فندک روشررنش 
 .کرد پاکت سیگار و فندک رو دوباره توی جیبش برگردوند

 :آرومی امد و رو به روم ایستاد پیی به سیگاره زد و با قدم های

 به کی زنگ زده بودی؟

نگاهم رو به  هره ی خونسرده دوختم، تقریبا می شد گفت کچل بود  ون فقط 
 .بغل سره مو داشت

 :نگاهم رو به کفش های مشیی براقش دوختم و آروم لب زدم

 .من به کسی زنگ نزدم

شد، ناگهان در یک حرکت و شمندی زد و بهم نزدیک تر  شیانه یقه ی مانتوم نی ح
رو از وسط پاره کرد و یقه ی لباسم رو تا سرشونه ی  پم پایین کشید که با خشم 

 :داد کشیدم

 داری  ه غلطی می کنی مرتییه؟

بدون این که جوابی بهم بده سر سیگاره رو روی شونه ام گذاشت که جیغ گوه 
 .خراشم به هوا رفت

 !خیلی بد شونه ام می سوخت، اونم

 !تونستم بگم سوزشش نفسم رو گرفته بود حتی می

 :سیگاره رو بعد از  ند ثانیه از روی شونه ام برداشت و زیر پاه له کرد

این تازه اولشرره دنا خانوم! تاوان کسرری که بمواد با ارسررالن بازی کنه بدتر از این 
 !هاس

 :با ردایی که به خاطر درد به زود در می امد نالیدم

 !؟ من ارال نمی دونم تو کی هستیرتییهمن با تو  ی کار دارم م
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ستاد و خیره به  شم هام  شد، رو به روم ای شمند گوشه ی لب هاه عمیق تر  نی
 :گفت

 ...دختر خوشگلی هستی، زیرک هم هستی اما حیف که نامزد اون مرتییه راستینی

 :قبل این که بمواد ادامه بده بین حرفش پریدم

 .من نامزد اون نیستم

 :دادسره رو تیون 

 !درسته، ولی فعال نیستی

 .در آینده می شی

اون هم عاشررقته، اگه بمواد به لجبازی ادامه بده و شرریایتش رو پس نگیره حتی 
 !جنازتم نمی تونه پیدا کنه

باید دوباره اون پارک رو به من پس بده و اگرنه اوا همه عزیزاه رو می کشرررم 
 !بعدم خودشو

 !می گفت خطرناکنپس این اون بود! همونایی که راستین 

شوخی  شاید اثری از  رورتش  رخوندم تا  با ترس نگاهش کردم، نگاهم رو روی 
 !پیدا کنم ولی نه، کامال جدی بود

 .حق داشتم بترسم باید هم می ترسیدم

 :آب دهنم رو با ترس فرو دادم و نالیدم

آخه اون پارک به  ه دردت می خوره که به خاطره خودت رو اونقدر به آب و 
 ش می زنی؟آتی

 !پارک معمولیه دیگه یک

 تازشم اگه پارک رو می خوای  را منو گرفتی؟

 :نگاهم کرد با جدیت و خشم
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 !اون پارک فقط یک پارک معمولی نبود

اونجا کلی  یز میز هسرررت که تو خبرنداری و برای سرررواا دومت باید بگم تورو 
 .بهش بدمگرفتم که راستین به خاطر تو از شیایتش دست بیشه تا تورو 

شیل گرفت، اون واقعا فیر می کرد من  پوزخند عمیقی خود به خود روی لب هام 
 برای راستین مهمم؟

 :رو با لحنی که تمسمر توه واضح بود گفتم حرفم

 !این دفعه راهو اشتباه رفتی، من واسه راستین هیچ اهمیتی ندارم

 !اون حسی به من نداره

 .هست حتما یک  یزی بینتون کرد،اگه نداشت که باهات نامزد نمی-

تیون دادم و با ررردایی که به خاطر سرروزه  سرررم رو به عالمت منفی به طرفین
 :گرفته بود گفتم  شونه ام

 .عاشق هم نیستیم بینمون نیست، هیچ کدوم اشتباه می کنی، ما هیچ  یزی

ونی بازیه یک بازی که راسرررتین راه انداخته! اینارو می گم که بد همش فقط یک
 !زدی به کاهدون، اون جز مادره هیچ کس براه مهم نبوده و نیست

 !اون پارکم  ون یادگار مادرشه به هیچ وجه بهت نمی ده

 :با خونسردی نگاهم کرد

 .من کاری می کنم که می ده، تو بشین نگاه کن

بسته  سوزه شونه ام هر لحظه بیشتر می شد و این خیلی بد بود که دست هام
 .تونستم کاری بینم تا سوزشش کم شه بود و نمی

 :با  هره ی در هم رفته پرسیدم

 می خوای  ی کار کنی؟ منظورت  یه؟
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لبمند خبیدی زد، من رو دور زد و کمی ازم دور شرررد، سررررم رو کمی کج کردم که 
ستاد؛ در حالی که زیپ شت و دوباره رو به روم ای شیی رنگی رو بردا  دیدم کیف م

پسره رضا رو ردا زد که  یزی نگذشت که رضا  اره همونکیف رو باز می کرد دوب
 :وارد اتاق شد

 بله قربان؟

 اون گوشی رو گم و گور کردی؟-

 :نگاه کوتاهی بهم انداخت

 .آره قربان حلش کردم

ارسالن با همون لبمند مسمره اه سیمی از کیف بیرون کشید و با انگشت شصت 
 :و اشاره اه از باال تا پایین لمسش کرد

 اون پیک نیک که بهت گفتم آوردی؟ رضا

 .بیرونه بله قربان-

 :سره رو تیون داد

 .خوبه، برو بیاره

 !با ترس نگاهشون کردم، راستین خدا بگم  ی کارت نینه

 !ببین من رو توی  ه هچلی انداختی

 !خوان باهام  ی کار کنننیست می هایی که معلوم بین آدم

 :لرزشش مشهود بود لب زدمخیره به سیم توی دستش با ردایی که 

 می...می خوای با اون  ی کار کنی؟

 :لبمند  ندشی زد

 .می خوام برات روی بدنت  ند تا طرح خوشگل بزنم، فقط همین
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 ... شم هام گرد شدن، نینه

 :سریع گفتم

خوای انجام بدی رو نده! اون کاری که می دیوونه بازی در نیار، خواهش می کنم
 !برم مشیل داری برو خودشو تهدید کن، منو وا کن گناه من  یه؟ با خوده

 :خنده ی مستانه ای سر داد

 .نترس عزیزم، می ذارم طرحش رو خودت انتماب کنی

 :همون موقع رضا با پیک نیک وارد شد اون رو روشن کرد و جلوی ارسالن گذاشت

 .بفرمایین قربان

ه بود و سیم رو روی نگاه ترسونم رو به ارسالنی دوخته بودم روی زانوهاه نشست
 .شعله ی پیک نیک حرکت می داد تا داغ شه

خنده ای سررر داد، با دسررت آزاده گوشرریش رو از  هم نگاه خیره ام رو که دید باز 
 :جیبش در آورد و سیم رو روی پیک نیک گذاشت و خطاب به رضا گفت

 .دست هاه رو باز کن

شد و با  اقو طناب رندلی خم  دست هام رو پاره کرد  رضا به طرفم اومد، پشت 
 :که گفتم

 !التماست می کنم کمیم کن! نذار این کار رو بینه خواهش می کنم

 :با تردید نگاهم کرد و آروم لب زد

 .متاسفم، کاری از دست من بر نمی آد

 :تسلیم نشدم

زن داری؟ بچه  ی؟ خواهر مادر که داری! اگه این کار رو با اون ها بینن تو راضی 
 !وای بهت می دم فقط کمیم کنهستی؟ هر ی بم

 .نگاه می کرد سر جای اولش برگشت  یزی نگفت و در حالی که خیره بهم
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شیانه مانتوم رو از تنم که بموام  قبل این سمتم اومد و وح سالن به  حرکتی بینم ار
 :کند که تقریبا جیغ زدم

 !مرتییه  ی کار می کنی؟ ولم کن

 .دستت رو بهم نزن

 :محیمی روی گونم خوابوندارسالن با خشم سیلی 

 !خفه شو دختره ی سرتق، می زنم کار دستت می دما

 با بهت دستم رو روی گونه ی راستم گذاشتم، واقعا من رو زد؟

 :همون موقع رداه رو شنیدم

 .رضا شونه هاه رو نگه دار

ست به طرفم بیاد که با تمام رندلی باال و پایین کردم  رضا خوا قدرتم خودم رو با 
ع به جیغ و داد کردم، ارسررالن و رضررا مات به حرکاتم نگاه می کردند که و شرررو

 :ارسالن به خوده اومد و خطاب رضا داد کشید

 .اینو ببند سرم رفت منتظر  ی هستی؟ برو یک کوفتی بیار دهن

شیانه به  سالن وح شد، ار ضا همون طور که گنگ بهم نگاه می کرد از اتاق خارج  ر
 :بهم بد و بیراه می گفت طناب دور پاهام رو باز می کرد سمتم اومد و همونطور که

 !دختره ی وحشی، یک درسی بهت بدم تا عمر داری یادت نره

ستم ببینم  ی  شد، خوا همون موقع رضا با  سبی که توی دستش بود وارد اتاق 
 :کار می کنه که ارسالن وحشیانه موهام رو  نگ زد و سرم رو عقب کشید

 .بگیر دهنشو ببند

ا هم بدون میث  سب رو محیم روی دهنم زد که ارسالن موهام رو وا کرد و رض
 .محیم هولم داد که پشت روی زمین افتادم
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با دهانی که بسرررته بود به خاطر درد ناله ی آرومی کردم، هنجره ام گرفته بود و 
 .دیگه نایی برای جیغ کشیدن نداشتم

شم ه ضا بود که جلوی   ام بود، اگه از اینجا زنده نگاهم به کفش های قهوه ای ر
 !بیرون می وامدم نمی ذاشتم هیچ کدومشون آب خوه از گلوشون پایین بره

 .کاه راستین می ادمد، کاه می اومد و نجاتم می داد

شم  ستم تو جام نیم خیز  شدم و خوا شت بلیزم از فیرم خارج  شدن پ با حس پاره 
 .دار کرد سرجام برگردمکه ارسالن نذاشت و با فشار محیمی به کمرم من رو وا

ستم داد بزنم، می ستم بگم  ی کار می کنی ولی با این دهان بسته که می خوا خوا
 !نمی شد

 : شم هام رو روی هم گذاشتم و فقط به میالمه هاشون گوه می کردم

 .رضا اون سیم رو بیار

 .و ردای پای رضا رو شنیدم که احتماال رفت و سیم رو آورد

ستن  ی کار کن سوزونن و می خوا سیم تنم رو ب ن؟ حدس می زدم بموان با اون 
 .خیلی سمت بود که نمی تونستم از خودم دفاع کنم

نمی تونسررتم برگردم و ببینم پشررت سرررم دارن  ی کار می کنن و فقط ررردای 
 :ارسالن رو شنیدم که گفت

 .بیا با این گوشی فیلم بگیر، بفرستیم واسه نامزده، شاید عقلش اومد سرجاه

شت سریع انگ ست داد و  شید که حالت انزجار بهم د ش رو نوازه وار روی کمرم ک
 :خودم رو باال کشیدم، تک خنده ای کرد

روی کمرت  وای خانوم کو ولو، خب بگذریم خب دوسررت داری برات  ی بیشررم
 هوم؟

 دوست نداری خودت طرحش رو انتماب کنی؟
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 !حاضر بودم قسم بمورم این مرد دیوونه بود

 .ه و عوضییک آدم دیوون

 : ند ثانیه بعد دوباره ردای خنده ی مزخرفش بلند شد

 !آخ عزیزم، حواسم نبود نمی تونی با دهن بسته  یزی بگی

 .اشیالی نداره خودم طرحش رو انتماب می کنم

و  ند ثانیه بعد ییی دیگه از آدم هاه وارد اتاق شررد، روی زانوهاه نشررسررت و 
 .شونه هام رو محیم نگه داشت

 !که توی دلم رخنه کرده بود هر لحظه بیشتر و بیشتر می شدحس ترسی  

سته  شت کمرم حس کردم و با دهان ب شتناکی رو پ سوزه وح شید که  طولی نی
 .جیغ کشیدم

بهشررون بد و بیراه می  پاهام رو به خاطر سرروزه به زمین می کوبیدم و توی دلم
 .گفتن

شد و با ریمتن قطره های ا ساوی  های  شک از  شمردای خنده های ارسالن م
 .من

دیگه نایی نداشتم ناله کنم، نایی نداشتم فریاد بزنم، نایی نداشتم تقال کنم و فقط از 
شد و از این جا نجات پیدا می کردم،  ستم کاه یک معجزه می  خدا کمک می خوا

 !از این درد ها رها می شدم؛ ولی همشون خیاا های پوچ بودن

 .یگه  یزی نفهمیدمکم کم پلک هام رو روی هم افتاد و د

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

 :راستین

 راستین بهت می گم دنا کجاست؟  ی دیدی توی اون گوشی؟-
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شی  صویر دنا بودم که کیمیا با حرص گو ستم حرفی بزنم، فقط مات خیره به ت نتون
 باره ررردای جیغ های دنا توی گوشررمرو از دسررتم کشررید و فیلم رو پلی کرد، دو

 .پیچید که ناخوداگاه دست هام رو روی گوشم گذاشتم و از اتاق خارج شدم

جیغ هاه آزارم می دادن، طاقت نداشتم بشنومشون، به خاطر من این بال سره 
 !اومده بود به خاطر من داشتن اذیتش می کردن همش تقصیر من بود

 .حق نداشتم انقدر پست و بی غیرت باشمحق نداشتم انقدر خود خواه باشم، 

 ارزشش رو داشت؟ اون پارک

 داشت که ییی به خاطر پارکی که من می خواستمش اینجور زجر می کشید؟

 .کالفه دستم رو بین موهام فرو کردم و دادی از سر خشم زدم

تصمیمم رو گرفته بودم پارک رو می دادم و دنا رو می گرفتم، حقش نبود به خاطر 
 !اونقدر زجر بیشه من

شد و آروم  شیی بهم خیره  شم های ا شتم که کیمیا با   دوباره به داخل اتاق برگ
 :زمزمه کرد

 .همش تقصیر تو بود! تو باعث شدی

 .تقصیر توم 

 :با خشم به سمتم هجوم اورد، تمت سینه ام زد و من رو هوا داد

 !بی شرفه توی  ه وضعیتیه؟ همش به خاطر تو مرتییه عوضی، ببین خواهرم

 !می ری همین االن می آریش بیرون، ببین  ه بالیی سره آوردن

 دیدی کمرشو؟ شنیدی جیغاشو؟

 .می گفت و نمی دونست بیشتر آتیش می گیرم

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .گوشی رو بده بهشون زنگ بزنم، شیایت رو پس می گیرم پارک رو پس می دم
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 :مهدی متعجب نگاهم کرد

 پسر؟ دیوونه شدی تو

 !پسش بدی؟ این همه ساا که الیی خودتو بدبمت نیردی

 .حتما یک راه دیگه ایم هست

 :کیمیا با خشم نگاهش کرد

  ی می گی تو ها؟ جون خواهر من مهم تره یا اون پارک مسمره ی شماها؟

 :مهدی با آرامش نگاهش کرد

شررراید  منظورم این نبود! من می گم زنگ بزنین به دختر دایی دنا همون سرررارای
 .تونست یک کمیی بینه

 :کیمیا دستی به گونه ی خیسش کشید و نا امید روی تمت نشست

 .اون که دیگه توی اداره پلیس نیست،  یزی از دستش بر نمی آد

 .راه دیگه ای نداریم

 :ولی مهدی نا امید نشد، کمی بهم نزدیک تر شد و موبایل رو به سمتم گرفت

 !نا و فامیل زیاد داره امتحانش که ضرری ندارهدرسته دیگه کار نمی کنه ولی آش

 .با تردید نگاهش کردم و موبایل رو از دستش گرفتم

 :شماره ی سارای رو گرفتم و از اتاق بیرون رفتم

 سالم سارای خانم خوب هستین؟

 سالم بله ممنون، ببمشید به جا نیاوردم؟-

 .راستین هستم-

 .آهان بله بفرمایین-

********************************************************************* 
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 !راستین دیوونگی نین-

 .یک هفته ربر کردی این دو دقیقه هم روه

 :رو به نشونه ی منفی تیون دادم سرم

بس بود، ندیدن حالشو؟ ندیدین باز هم  ه بالیی سر کمره  نه هر قدر ربر کردم
 .بشینین آوردن؟ دیگه نمی تونم ربر کنم شما همین جا

سپس در ماشین رو باز کردم و بی توجه به ردا کردناشون وارد محوطه شدم که 
 :سریع دونفری که اونجا وایساده بودن جلوم وایسادن، پوزخندی زدم

 .بیشین کنار، با ارسالن هماهنگم

بدون حرف از سررر راهم کنار کشرریدن که با دو خودم رو به در خرابه رسرروندم و 
دم که با دیدن دنایی که بی حاا گوشررره ی اتاق افتاده بود با سرررریع در رو باز کر 

 .نگرانی اسمش رو زمزمه کردم و به طرفش رفتم

 .کناره نشستم که  شمم به کمره خورد و  هره ام درهم رفت، لعنت به من

رورتش  سبوندم، موهاه رو از جلوی  سینم   سره رو به  آروم بغلش کردم و 
 :ش نگران رداه زدمکنار زدم، با دیدن  شم های بست

 دنا، دنا، دنا عزیزم ردامو می شنوی؟

با دسررت  ند ضررربه ی آرومی به رررورتش زدم که حس کردم پلک هاه تیون 
 .خورد، نفس عمیقی کشیدم و زیر لب خداروشیر کردم

 !پشت لباسش به طرز افتضاحی پاره شده بود و فقط روی تنش افتاده بود

دیدن مانتوه که نزدییم بود کمی خودم  نفس پرحررررم رو بیرون فرسررتادم و با
 .رو کج کردم و مانتورو برداشتم و روی تنش انداختم

به رورتش خیره شدم، هنوز  شم هاه رو باز نیرده بود، دوباره ضربه ی آرومی 
 :به رورتش زدم که این دفعه لب هاه تیون خوردن و  یزی رو آروم زمزمه کرد



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

392 

 

 .تنم درد می کنه، نه، خواهش می کنم نهدوباره نه، خواهش می کنم نه، هنوز 

مچاله شرررد، حس کردم، حس کردم مچاله شررردنش رو، باعدش من بودم،  قلبم
تقصرریر من بود که اون دختر شررجاعی که حریف همه می شررد توی ناله هاشررم از 

 .ییی خواهش می کنه باهاه کاری نداشته باشه

 :رتش رو نوازه کردمبا حرص دندون هام رو بهم فشار دادم ولی با آرامش رو

 .دنا، دنا ردام رو می شنوی؟ منم راستین،  شم هات رو باز کن

بعد از  ند ثانیه آروم  شررم هاه رو باز کرد و مات بهم خیره شررد، نفس عمیقی 
 !کشیدم، خیلی عمیق

 .خدارو شیر می کردم که دوباره  شم های سبزه رو می بینم

 .اوقات آبی شم های عجیبش که بعضی اوقات سبز و بعضی 

دست سرده رو توی دستم گرفتم و با انگشت هام نوازشش کردم که آروم زمزمه 
 :کرد

 راستین؟

 :دستش رو باال آوردم و روی دستش رو آروم بوسیدم

 جانم راستین؟

 :لب هاه رو تر کرد "*

 .پارک، پارک رو نده بهشون، براه خیلی زحمت کشیدی

وضعیت هنوز هم توی فیر پارک و من پلک هام رو محیم روی هم فشردم، با این 
 !بود

 !نگفت من رو ببر، نگفت نجاتم بده

 !گفت پارک رو پس نده

 ...من خودخواهی تمام رو در حقش کرده بودم ولی اون
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 :پیشونیش رو بوسیدم

 . یزی نگو، خودت رو خسته نین، از اینجا بریم حرف می زنیم

 .ی پیشونیش زدمسره رو به سینه ام  سبوندم و دوباره بوسه ای رو

 طور انقدر خوب بود؟ برعیس  یزی که سررعی داشررت نشررون بده قلبش خیلی 
 .مهربون تر از این حرف ها بود

شنا  رال اون طوری باهات آ کاه هیچ وقت اون بازی رو راه نمی انداختم، کاه ا
نمی شرردم، کاه هیچ وقت به اینجا نمی رسرریدیم، کاه هیچ وقت به جایی نمی 

 .ر بشم بگم کاهرسیدیم که مجبو

همون موقع در اتاقک باز شررد و ارسررالن با لبمند مزخرفی که کنج لب هاه بود 
 :وارد اتاقک شد

 !خب راستین خان، می بینم خوب با نامزدت خلوت کردی

 .دنا با شنیدن رداه خوده رو بیشتر بهم  سبوند و دستم رو آروم فشرد

وقتی یاد سرروختگی های معلوم بود خیلی ترسرریده بود، خب حقم داشررت هنوزم 
 .روی کمره می افتم دلم خون می شه

 :سفت تر بغلش کردم و رو به ارسالن غریدم

این سوختگی هایی روی بدنش هست خب؟ می بینی دیگه؟ یک روزی بدتر از اینا 
 !رو سرت می آرم

 .مرد نیستم اگه بدتر از این رو سرت نیارم

 !ت ندیدیراستین نیستم اگه عین همین زخم هارو روی کمر 

کمی جلوتر اومد که تازه متوجه ی برگه های توی دسررتش شرردم، خنده ی بلندی 
 :سر داد و برگه هارو جلوم روی زمین انداخت

 !واسه من شاخو شونه نیش بچه جون
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 !فعال دستت به هیچ جا بند نیست

 .بگیر اینارو امضا کن بعدم شرتون رو از اینجا کم کنین

 .جیبش در آورد و جلوم پرتاب کردو پشت بند حرفش خودکاری از 

با خشم نگاهش کردم، اگه دنا نبود همین جا به قصد کشت می زدمش و جرمشم 
به جون می خریدم! ولی به دنا بدهیار بودم، واسه اون پارک خیلی زحمت کشیده 

 .بودم

 !نمی شد، فعال  یز هایی که می خواستم نمی شد

ستم رو از دست دنا جدا کنم تا ب ستم د شار آرومی به خوا رگه هارو بگیرم که دنا ف
 :دستم آورد و با ردای ضعیفی گفت

 !امضاشون نین

نمی تونستم االن با حضور ارسالن همه  یز رو بهش توضیح بدم برای همین سرم 
 :رو کمی خم کردم و زیر گوشش آروم گفتم

 .بهم اعتماد کن

رو برداشتم، با  شم و دستم رو آروم از دستش بیرون آوردم و برگه ها و خودکار 
شته بود کردم، توه گفته بود من باید پارک رو  شروع به خوندن قراردادی که نو
تمام و کماا به اون بدم اونم بدون این که هزینه ای در قبالش بهم پرداخت کنه 

 .و از همه مهم تر این که دیگه اقدام به پس گرفتنش نینم

 !دپوزخندی روی لب هام نشست،  ه خوه اشتها بو

خودکار رو گرفتم و محیم روی برگه خط کشرریدم که ررردای عصرربی ارسررالن بلند 
 :شد

 !مرتییه  ه غلطی می کنی؟

 :همون موقع ردای آژیر نیروی پلیس بلند شد
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 .تسلیم شین، شما در محارره ی نیروی پلیس هستین

یک دسررتم رو زیر زانوهای دنا گذاشررتم و اون ییی دسررتم رو هم روی شررونه اه 
 .و از روی زمین بلند شدمگذاشتم 

 .اگه می خواستم کمره رو لمس کنم به خاطر سوختگی ها اذیت می شد

سالن به طرفمون  سلحه ای که ار شدم که نگاهم به ا با احتیاط از روی زمین بلند 
 :گرفته بود دوخته شد

 .اشتباه کردی راستین آریا، همین االن اینجا دخل هر سه تامونو می آرم

ر می تونست تموم شه اما نمواستی! راه سمت رو انتماب کردی! این کار راحت ت
 !حیف شد ناکام از دنیا می ری

 !قبل این که اسم دنا همامنش بیاد توی شناسنامه ات می ری زیر خاک

خواسررتم  یزی بگم که در با شرردت باز شررد و  ند مرد مسررلح با لباس نظامی ر 
 :یت غریداسلحه هاشون به طرف ارسالن بود، یییشون با جد

 .اسلحه ات رو بنداز زمین وگرنه شلیک می کنم

اما ارسررالن حرکتی نیرد و فقط با غضررب به من خیره بود که اون مرد دوباره داد 
 :زد

 !د بهت می گم بندازه

نفس عصرربیش رو بیرون فرسررتاد و اسررلحه اه رو زمین انداخت؛ پلیس ها هم 
نسادم ببینم  ه اتفاقی می سریع به سمتش رفتن و بهش دست بند زدن، دیگه وای

 !افته

 .دنا رو محیم به خودم فشردم و از اتاق خارج شدم

همون طور که به سمت ماشین کیمیا می رفتم رو به دنایی که ساکت فقط نگاهم 
 :می کرد زمزمه کردم
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 .تموم شد عزیزم، دیگه نمی ذارم اتفاقی برات بیوفته تموم شد

 :ی گفتتوی  شم هام خیره شد و با ردای ضعیف

 می تونی کمرم رو بهم برگردونی؟ اون جای سوختگی هارو می تونی از بین ببری؟

و قطره اشیی که از گونه هاه سر خورد، پاهام روی زمین خشک شد، این  یزی 
 !بود که هیچ وقت نمی تونستم جبرانش کنم

 :پلک هام رو محیم روی هم فشردم و فقط آروم لب زدم

 .معذرت می خوام

ستادم و دوباره به  هیچی نگفت سم رو کالفه بیرون فر شد، نف و باز هم بهم خیره 
سررمت ماشررین قدم برداشررتم، کیمیا با دیدنمون مبهوت دسررتش رو روی دهنش 

 :گذاشت

 !وای! دنا

 :با ابرو به در عقب ماشین اشاره کردم

 !درو باز کن بذارمش پشت، حالش ارال خوب نیست

 .یک راست برو بیمارستان

ن سریع در ماشین رو باز کرد و دوباره سرجای راننده برگشت، مهدی کیمیا هراسو
 :نگاهی بهم کرد و گفت

 کمک می خوای؟

 :همون طور که دنا رو آروم توی ماشین می ذاشتم گفتم

 .نه، برو بشین زودتر بریم

 .مهدی هم معطل نیرد و سریع در جلو رو باز کرد و نشست

ستم، به محض این که در رو بستم کیمیا دنا رو توی ماشین گذاشتم و خودمم نش
 .حرکت کرد
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********************************************************************** 

 کی مرخص می شم؟-

 :خم شد و روی دستم رو بوسید مامان

 .امروز مرخص می شی عزیزم

 :بغض داشتم، بغضی که کم کم داشت می ترکید

کمرم  ه طوری دیگه برم بوکس؟ مسرررابقه نزدیک مامان هدفم  ی؟ من با این  
 بود مامان! من  ه طوری برم تمرین؟

 :قطره اشیی از گونه ی مامان  یید

 .یک مدت ربر کن عزیزم، می تونی گلم می تونی بری

نمی تونم مامان، خسررته شرردم، از وقتی اون وارد زندگیم شررده هر روزم شررده -
 !بیمارستان

 !هدفم هم که هیچی به هیچی

 !تونم مامان، آرامش می خوامیگه نمید

 :مامان دستش رو نوازه وار روی رورتم کشید و رورتم رو بوسه باران کرد

 باشه گلم باشه. هرطور تو راحتی، می خوای بگم خوده بیاد باهاه حرف بزنی؟

 :دستم رو روی دست مامان گذاشتم و خیره به  شم هاه لب زدم

 اینجاست؟

 .آره عزیزم-

 .و به سقف خیره شدمسیوت کردم 

من دیگه با این وضرررع کمرم که همه جاه خط خطی شرررده بود به زور راسرررت 
 !وایمیستادم دیگه  ه برسه به بوکس کار کردن
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 !این یعنی هدفی که  ندین ساا براه زحمت کشیدم سر هیچ و پوچ پر کشید

من دیگه نمی کشررریدم، نمی کشررریدم به هیچ بازی ادامه بدم، دلم یک آرامش 
 .می خواست، دلم یک زندگی بدون دردسر می خواست محض

تنها هدفی که برام باقی مونده بود پیدا کردن قاتل شرررایان بود، بعد از اون می 
برم جایی که آرامش محض داشته باشم، جایی که هیچ مشیلی نباشه، فقط  خوام

 .خودم باشم و خودم

 :نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو به مامان دوختم

 .تو بگو بیاد

 :مامان دوباره خم شد و پیشونیم رو بوسید

 .باشه عزیز دلم

از اتاق خارج شد،  ند دقیقه بعد در اتاق باز شد و راستین وارد اتاق شد. نگاهم رو 
شید و در حالی که نگاهش به زمین بود  شت گردنش ک ستی پ بهش دوختم که د

 :گفت

 بهتری؟

 .می تونی سرتو بیاری باال ببینی-

 :دنش کشید و نگاهش رو به  شم هام دوختدستی پشت گر 

 .من واسه همه  یز متاسفم

 :نفس کالفه ام رو بیرون فرستادم

 !بیا اینجا بشین، نمواستم بیای که این حرف هارو بزنی

نگاهش رو ازم گرفت و به سمت رندلی که کنار تمتم بود رفت و روه نشست، 
شصتش رو نواز  شت  ستش گرفت و انگ ست آزادم رو توی د ستم د ه وار روی د

 :کشید
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 می خوای بگی نامزدی رو بهم بزنیم؟

 :نفس عمیقی کشیدم و به  شم هاه خیره شدم

راسررتین من فقط آرامش می خوام، هم تو هم من خوب می دونیم تو حسرری به 
 !من نداری و فقط یک بازیه که  راه رو نمی دونم

 !عا دیگه خسته شدمبازی رو ادامه ندیم، من واق ازت خواهش کنم این می خوام

 :لبش رو با زبونش تر کرد و گفت

همه ی حرفات درسررته ولی یک  یزی رو می خوام بدونم، اگه این بازی تبدیل به 
واقعیت شه  ی؟ اگه بگم بهت آرامشی که می خوای رو می دم و خوشبمتت می 

 کنی؟  کنم  ی؟ بازم قبوا نمی

 :پوزخندی روی لب هام نشست

یست، پس خوشبمتی و آرامشی هم برامون به وجود نمی ما هیچ حسی بینمون ن
 .آد

همه که اولش عاشررق نیسررتن، حس کم کم به وجود می آد ولی بیا ییم منطقی -
 رحبت کنیم بدون هیچ دروغی خب؟

 :نگاهم رو به سقف دوختم و لبمند محوی زدم

 راستین توی بیمارستان وقت گیر آوردی واسه منطقی حرف زدن؟

 :رو پشت گردنش کشید و نگاهش رو به زمین دوختخجالت زده دستش 

 !شرمنده ارال یادم نبود توی  ه وضعیتی هستیم

ستان  سفید بیمار سقف  شید و نگاهم رو به  همون لبمند محو از روی لب هم پر ک
 :دوختم

خب فرقی هم نداره، من با این وضع کمرم حاال حاال ها خونه نشینم، بهترین موقع 
 .صماست بگیم تا شبم ترخی
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نگاهش رو بهم دوخت، درون نگاهش غم جا خوه کرده بود شایدم عذاب وجدان 
 :بود

 .این طوری نگو دنا! تو دختر قوی هستی سریع سرپا می شی

 کمرتو بستن؟

 :سرم رو تیون دادم و در حالی که به پهلو می خوابیدم گفتم

شیدن یک وقت خون شم روه باند ک ریزی  آره مامان می گفت پماد اینا زدن بعد
 .نینه و اذیت نشم، گفت ییم بگذره باید با سرم شست و شوه بدم

دسررتم رو کمی باال آورد و انگشررت هاه رو بین انگشررت هام جا داد که متعجب 
 :نگاهش کردم ولی توجهی نیرد

سوختگی های بدنت منم، من هم می گیرم  رال یک فیری وقتی باعث  خب ببین ا
 ه نشین شیم هان؟ نظرت  یه؟بدنمو می سوزونم که هردو باهم خون

 ! شم هام گرد شدن، این دیوونه شده بود؟ فیر کنم عقلش رو از دست داده بود

 :نفس عمیقی کشیدم

 !مزخرف نگو راستین! گمونم عقلت رو از دست دادی

 :با جدیت نگاهم کرد و ابروهاه رو باال انداخت

 .نه بابا جدی می گم.  یه خب؟ هردو باهم خونه نشین می شیم

 :اخم هام رو در هم کشیدم

شی که  شیم و بهم آرام شبمت  شم مگه تو نگفتی ازدواج کنیم، خو الزم نیرده! تاز
 می خوامو می دی؟

 پس اگه هردو خونه نشین بشیم کی از من مواظبت کنه؟

 :لبمند کمرنگی روی لب هاه نشست و آروم لب زد

 بگم؟
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  ی رو؟-

 !همه  ی رو-

 :منظوره رو نفهمیدم گفتم متعجب نگاهش کردم و با این که

 .بگو

 !اون روزی که گوشه ی خیابون بهت اون حرفارو زدم دروغ بودند-

 .خودتم فهمیدی، می دونم

شم و هم یک  شر رویا راحت ب شم که هم از  ستم یک بازی راه انداخته با می خوا
 .هدف دیگه پشتش بود که به موقعش بهت می گم

شم کرد، گفت ب سرزن شرفی گفت ناموس و غیرت نداری و به مهدی گفتم، کلی  ی 
 !خودخواهی و کلی حرف های دیگه

ولی زیر بار نرفتم و این بازی رو ادامه دادم، توهم متوجه شرررده بودی همش یک 
 !بازی و دروغه

اون روزی که فهمیدم به خاطر من باهات اون کارارو کردن حس کردم قلبم مچاله 
 !شد

 !گفتی پارک رو نده  اومدم پیشت جای این که بگی نجاتم بده

 .همون موقع از تموم کارهام و خودخواهی هام پشیمون شدم

 !تو زیادی خوب بودی و به خاطر من خیلی توی دردسر افتادی

گه این  ته ا گه نمی خوای من رو ببینی الب خل  ون فیر کردم االن دی مدم دا نیو
 !طوری بود حق هم داشتی

جدان و این  یزا این درخوا عذاب و خاطر  سرررتو نمی دم، می خوام من هم به 
 .آرامش رو بچشم

 ! ه بهتر که توهم می خوایش
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 .نمی گم عاشقتم و فالن ولی نسبت بهت بی میل هم نیستم

 !اون طوری به کیمیا نگاه می کنم، نگاهم به تو اون طوری نیست

 .ییم بگذره شاید این حس ییم پیش رفت کرد و مدل بقیه ماهم عاشق شدیم

 .قعی باشم و واقعی رفتار کنم دنادیگه می خوام وا

می خوام یک زندگی تازه رو شرررروع کنم، می خوام خودم باشرررم بدون این که از 
 !دیده شدن هراس داشته باشم

 می خوام با تو شروعش کنم، هستی؟

 :با تردید نگاهش کردم

 قوا می دی این دفعه هیچ بازی در کار نباشه؟

 :پلک هاه رو مطمئن روی هم گذاشت

 .ی دمقوا م

 .اون وقت قبوله، هستم پس-

 :لبمند عمیقی روی لب هاه شیل گرفت و از روی رندلی بلند شد

 .شب می بینمت

خمیازه ای کشیدم و همین طور که به پهلو خوابیده بودم  شم هام رو بستم و به 
 .خواب فرو رفتم

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

 .دنا بازم می گم،  یزی احتیاج داشتی ردام بزن-

 .باشه دانیاا، ممنون-

 :خم شد و گونه ام رو بوسید

 !مواظب خودت باه دنا، خواهش می کنم



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

403 

 

 !خیلی ترسیدم  یزیت بشه

 :لبمند تلمی زدم، دستش رو گرفتم و واداره کردم روی تمت بشینه

 کجا بودی؟  حاال که  یزیم نشده، تو دیشب موقعی که مرخص می شدم

 :نفس عمیقی کشید و روی تمت جا به جا شد

سه بازجویی رفته  بیرون بودم، دیروقت اومدم خونه که خواب بودی، امروزم که وا
 .بودی االن تونستم بیام

برات  ند تا کمپوت و آب میوه گرفتم تو یمچاله هروقت خواسررتی بگو زهرا برات 
 .بیاره

 :کرد  سرم رو تیون دادم که با تردید نگاهم

 دنا؟

 بله؟-

 منو بمشیدی؟-

 :لبمند کمرنگی زدم

ما نبودین، کاری نیردین که بموام  یاا، مقصرررر شررر مدم دان به خودم او گه  دی
 .ببمشمتون، فقط می خوام قاتل ارلی رو پیدا کنم، همین

 :توی  شم هاه برق عمیقی پدیدار شد و روی لب هاه لبمندی عمیق

 جدی می گی دختر؟

 می شیم؟یعنی بازم مدل قبل 

 :لبمندم رنگ بیشتری گرفت

 !انگاری که تو راضی نیستی

 !ساکت شو دیوونه-
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 :و خواست بغلم کنه که سریع به عقب هولش دادم

 !دانیاا می خوای منو بیشی؟ کمرم

 :با کف دست روی پیشونیش کوبید و با حرص گفت

 !وای ارال حواسم نبود! شرمنده

 :یدم و با دست موهاه رو بهم ریمتمخند انقدری دلم برات تنگ شده بود آروم

 !بموام اعتراف کنم، من هم دلم واسه دانیاا خیارشورم تنگ شده بود

 !خیلی خوبه خندون می بینمت دنا-

 !اگه به خاطر راستینه باید برم دست بوسیش

شه و قسمت  ستین با شاید یک قسمتی از این خندون بودنم باعدش را نمی دونم، 
و تنها برادرم، هر ی که بود خیلی حس خوبی رو بهم  دیگه اه ررررلح با خانواده

 .منتقل می کرد

 :من هم بوسه ای روی گونه ی دانیاا زدم

 فقط اون نیست، شماهم باعث شدین بعد مدت ها ییم بمندم هوم؟

 :دستش رو نوازه وار روی گونه ام کشید و ناراحت نگاهم کرد

ما با یاد آوری کمرت تموم دنا کمرت، هی می خوام خوشحاا باشم با خوشحالیت ا
 !خوشحالیم می پره

 ...هدف داشتی، می خواستی بوکس رو ادامه بدی اما با این وضع

 :بین حرفش پریدم

 !تو نگران این  یز ها نباه، من سگ جون تر از این حرف هام

شم، هنوز زوده  ضر می  ساا بعد حا سابقه ی  سه م ییم که بگذره بر می گردم و وا
 !واسه نا امیدی
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 :بمندی زد و از روی تمت بلند شدل

 .حق با توست، زوده واسه نا امیدی، بازم بهت سر می زنم

گفتم که از اتاق خارج شد و در رو پشت سره بست، جدیدا از تنها   باشه ی آرومی
 .گرفت تنها بمونم  نمی نمی اومد و واقعا حورلم بودن خوشم

 !ندم و استراحت می کردمممصورا این مدت که باید بیشتر توی خونه می مو

بازیاه من رو از  حداقل زنگ می با مسرررمره  بییاری در  زدم کیمیا می اومد و 
 !آوردمی

بنابراین دسررتم رو به سررمت میز پا تمتیم بردم و موبایلم رو از توه برداشررتم که 
سم ست، متعجب ابرویی باال انداختم و تماس  همون موقع ا ستین روه نقش ب را
 :رو جواب دادم

 الو؟

 سالم،  طوری؟ بهتری؟-

 .آره خوبم، ممنون-

 خوبه، زنگ زدم بگم بیرون  یزی الزم نداری؟-

 :ابروهام رو باال انداختم

 نه،  طور؟

 .گفتم  اونجا برای همین آم آخه دارم می-

 :متعجب گفتم

 بازم؟

 !نیستی بیام انگار تو زیاد راضی-

 .نه نه، متعجب شدم واسه همین گفتم-
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 .به بعد باید عادت کنی، فعال از این-

 .گفتم و تلفن رو قطع کردم  فعال آرومی

شدم که درد خفیفی توی کمرم شد ولی پیچید که  هره ام از روی تمت بلند  جمع 
و رو به روه ایستادم،  اهمیتی ندادم و به طرف آینه ی مستطیل شیل اتاقم رفتم

سرم شونه زدم و در یک حرکت باالی  پیچیدمشون و دوره کش  موهای بازم رو 
 .کشیدم تا یک وقت باز نشه

رندا های مشیی رنگم رو پام کردم، همین که در اتاق رو باز کردم یهو با کیمیا و 
 :عقب رفتممهدی رو به رو شدم که جیغ خفیفی کشیدم و کمی

 !شما ها دیوونه این؟ یک ردایی از خودتون در بیارین

توی دستش که داخلش آب میوه بود رو  تیککیمیا لبمند دندون نمایی زد و پالس
 :باال آورد و نشونم داد

 !ببمشید، ولی به جاه برات آب میوه آوردیم، ببین

 :ریز کردم و گفتم  شم هام رو مشیوک

شررماها خیلی مشرریوک شرردین!  یه جدیدا خیلی باهم می گردین قبال که  شررم 
 !ی زدیننداشتین همو ببینین یا بهتر بگم سایه ی همو با تیر م

 :غره ای برام رفت که مهدی گفت مهدی  شم دور از  شم

 !زدم، آخه تنها سمتم بود بیام واسه اون راستش من بهش زنگ

 :نشست و ابروهام رو باال انداختم لبمند کمرنگی روی لب هام

 !ام جدا؟ خب با راستین می آمدی اونم داره می آد اینجا

خت و  یزی نگفت که کیمیا سررریع وارد مهدی خجالت زده سررره رو پایین اندا
 :اتاق شد
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سر مردم  شته به پ وای دنا وقت گیر آوردیا! ییم مدل مریض ها رفتار کن عزیزم، ز
 !گیر می دی

 :لبمند مسمره ای بهش زدم و گفتم

 .بپر برو پایین داخل آشپزخونه  ند تا  یز میز بردار بریم توی حیاط بشینیم

 :کیمیا با ذوق نگاهم کرد

 !آره من دیدم تازه توی حیاط میز رندلی آوردینا وای

 .خاله زهرا وسایلو می آرم تو و مهدی برین تو حیاط رم پیشمیایوا من

سف تیون  شونه ی تا سری به ن شد که  سریع از اتاق خارج  بعد از گفتن این حرف 
 .دادم و با مهدی از اتاق خارج شدیم

می گفتم دانیاا هم می اومد بد نمی وسط راه رو با یاد آوری  یزی ایستادم، خب 
 .شد

بنابراین به راهم رو به سرررمت اتاقش کج کردم و تقه ای به در زدم، با شرررنیدن 
 :رداه در رو باز کردم و گفتم

ست  ستین هم االنا شینیم را دانیاا من و مهدی و کیمیا داریم می ریم توی حیاط ب
 !که بیاد می خوای پاشو توهم بیا

 :رندلی پشت کامپیوتر بلندشد لبمندی زد و از روی

 .باشه شما برین من اینو خاموه کنم بیام

 .سرم رو تیون دادم و در رو بستم و به سمت حیاط رفتم

با رسررریدن به حیاط همراه با مهدی ییی از ررررندلی های طرح  وب رو عقب 
 :کشیدیم و روه نشستیم که رو به مهدی گفتم

 مهدی تو حسی به کیمیا داری؟

 :ا یهوییم متعجب به سمتم برگشتاز این سوا
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 این دیگه  ه سوالیه؟

 :دست هام رو روی میز گذاشتم و تو هم قفلشون کردم

شیل می گیره از  سی داره  ستم بگم اگه ح سید آخه خوا نمی دونم، یهو به ذهنم ر
 .همین االن ریشه اه رو بین

 :خیره شد اخم هاه رو در هم کشید و توی  شم هام

 منظورت  یه دنا؟

ستمت ستش که توه پنج تا  ا خوا شیل توی د ستطیل  سینی م  یزی بگم کیمیا با 
 :لیوان  ای و یک بشقاب کیک بود به طرفمون اومد

 .خب خب ما اومدیم

رو کمی کج کردم و با دیدن دانیاا که توی دسررتش یک پالسررتیک خرت و  سرررم
 :پرت بود و پشت سر کیمیا می امد ابرویی باال انداختم

 کجا آوردی دانیاا؟  اینا رو از 

 :کرد و پالستیک رو روی میز مستطیل شیل طرح  وب گذاشت  پوکر فیس نگاهم

برای اون خریده بودمشررون ولی کیمیا وقتی  قرار بود فردا با دوسررتام بریم بیرون-
 .دید انقدر جیغ و داد کرد که مجبور شدم بیارم

 :با این حرفش کیمیا اخم مصنوعی کرد

 !ین حرف اضافه نزنخوب کردم، بگیر بش

 یا دوست هات؟ تازه ما مهم تریم

 .خب معلومه شما-

 .بشین حرفی نمی مونه بگیر  پس-
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شست که تک خنده ای کردم، از  رندلی رو عقب کشید و روه ن دانیاا با حرص 
سرکه ای و ماست موسیر رو بیرون آوردم و خواستم بمورم  توی پالستیک  یپس

 :س رو از دستم کشیدکه کیمیا با عصبانیت  یپ

 !به کجا  نین شتابان دنا خانوم؟  ایی هارو واسه عمم که نیاوردم

بگیر بمور تا سرررد نشررده بعد برو سررراغ  یپس با حرص نگاهش کردم که سررریع 
 :گفت

 ارال وایسا ببینم اون نامزد روح نمای تو کو ها؟ نگاهم نینا!  یه؟ اون طوری

 !ساعته داره می آد مدال یک

 :نما آروم زیر خنده زدم که دانیاا با دهن باز زمزمه کرد نیدن کلمه ی روحبا ش

 روح نما؟

کیمیا بی خیاا شونه هاه رو باال انداخت و روی رندلی نشست و موهای عسلی 
رنگش رو که بیرون ریمته بود زیر روسررری طرح دار سرراتنش کرد، یک فنجون و 

 .ما مشغوا شد تییه ای کیک برای خوده برداشت و بی توجه به

 .بنابراین من هم فنجون  ای رو به عالوه ی کیک برداشتم و مشغوا شدم

همین طور که مشررغوا خوردن بودم با ررردای راسررتین سرررم رو به طرف ررردا 
 :برگردوندم

 نیک می گیرین و بدون من شروع می کنین؟ مرسی بابا! حاال بدون من پیک

 :ش انداختکیمیا بی توجه یک دونه  یپس رو داخل دهن

ریمتیم ولی دیدیم تو نمی آی  واهلل ما زیادی منتظرت موندیم، حتی برات  ای هم
 .و داره سرد می شه برای همین مهدی لطف کرد ترتیبش رو داد

راستین شونه هاه رو باال انداخت و پالستیک های سیاه توی دستش رو روی میز 
بیشه  ی پالستیک ها سرکگذاشت که کیمیا کنجیاوانه خوده رو جلو کشید تا تو

 :ولی راستین سریع پالستیک هارو عقب کشید
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خوای تو پالسررتیک ها؟ تو سرریرمونی نداری بچه جون؟ این ها واسرره تو  ی می
 .نیستن برای دنا ان

 :کیمیا سریع اخم کرد

 !من بچه نیستم

 :و با لحن آرومی رو به من ادامه داد

 ورم، مگه نه دنا جون؟تازشم من و دنا نداره که دنا راضیه من بم

 :لبمندم رو جمع کردم و سرم رو تیون دادم

 !البته عزیزم

 :کیمیا با لبمند پهنی به راستین که عبوس نگاهمون می کرد و نگاه کرد

 !بوی دماغ سوخته می آد عزیزم

راستین با غضب نگاهش کرد که دانیاا با لبمند از جاه بلند شد و دستش رو به 
 :سمت راستین دراز کرد

 .ببمشید بهت خوه آمد هم نگفتیم، بگیر بشن خوه آمدی

راسررتین بعد از دسررت دادن به دانیاا ممنون آرومی گفت و روی رررندلی کنارم 
 .نشست

 :خونسردانه نگاهم رو بهش دوختم

 سالم،  طوری؟

 :تک خنده ای کرد و بهم خیره شد

 مگه پشت تلفن داری باهام رحبت می کنی؟

 :ه هام رو باال انداختملبمند کمرنگی زدم و شون

 .خب همین طوری به ذهنم رسید گفتم
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 .یک دونه  یپس برداشتم و توی ظرف ماست فرو کردم و توی دهانم فرو دادم

 :زمزمه کرد راستین سره رو نزدییم کرد زیر گوشم

 .برات توت خشک خریدم و کناره شاه توت هم  یدم

 !توت خریده بود! اونم برای من

 جا می دونست من عاشق توت خشک و شاه توتم؟ارال اون از ک

 :با بهت به سمتش برگشتم و پرسیدم

 کی به تو گفت من عاشق شاهتوتم؟

سمت  لبمند کمرنگی روی لب هاه نشست و  یپسی که توی دستش بود و به 
 :دهنم برد

 !حاال بماند

 .مجبورا  یپس رو جویدم و  یزی نگفتم

 :و گفت کیمیا بی حورله سره رو روی میز گذاشت

 !بچه ها حورلم سر رفت بیاین یک بازی بینیم خب

 :پوکر سرم رو خم کردم و نگاهش کردم

 بچه شدی عسلم؟

 :پوف بلندی کشید و  یزی نگفت که مهدی گفت

 .خب می تونیم جرئت حقیقت بازی کنیم

 :حرفی بزنم که کیمیا درهمون حالت جواب داد خواستم

 !دنا از این بازی متنفره

کجا معلوم کی راسررت می گه و جرئت هم می تونیم انجام ندیم کسرری می گه از  
 !کاری نمی تونه بینه
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گاهش رو بهم تایید حرف کیمیا اوهوم مهدی متعجب ن  آرومی دوخت که برای 
 .گفتم

 :کیمیا مشت آرومش رو روی میز کوبید و با حرص گفت

سرررم!  ی ذارماگه یک کاری نینین جیغ می کشررم واهلل جیغ می کشررم! اینجا رو م
 !فقط می لمبونن یک غلطی بینین دیگه این همه آدم

کمی به جلو خم شرردم و جلوی موهاه که از زیر روسررریش روی میز رها شررده 
 :بودن رو دور انگشتم پیچیدم

 خب می خوای فوتباا بازی کنیم؟ هوم؟

 :کیمیا ذوق زده سره رو باال آورد

 .ایوا! اره بازی کنیم

 :م بلند شدم که با لحن جدی راستین سر جام ایستادملبمندی زدم و خواست

شین ما یک  شما ب شما کجا دنا خانوم؟ نمی گی یک وقت توپ بموره به کمرت؟ 
 .فیر دیگه می کنیم

 !اره حق با اون بود! ارال یادم نبود

 :دست به سینه با حرص سرجام نشستم که دانیاا خونسردانه گفت

و بیارم اون رو مشغوا شین، دنا هم توی خب اگه می خواین من برم شطرنج هار 
 این بازی ماهره مشیلی نیست، هوم؟

 :کیمیا سره رو تیون داد

 .از بییاری بهتره

 .بیارمش من می رم پس-

 :و از جاه بلند شد که راستین گفت

 .بی زحمت یک ملحفه ام با خودت بیار
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 .دانیاا باشه ای گفت و رفت

یدم و بی حاا سرررم رو روی شررونه ی راسررتین بعد از رفتن دانیاا خمیازه ای کشرر
 !گذاشتم، ارال حاا و حورله ی هیچ کاری رو نداشتم و خوابم می اومد

رورتم  سره رو خم کرد، با دیدنم لبمندی زد و موهام رو از جلوی  ستین کمی  را
 :زد کنار 

 .خوای تو برو باال بموابمی

 .من باهاه بازی می کنمنه نیازی نیست، شما بازی کنین، هرکدومتون که برد -

 :راستین خواست  یزی بگه با شنیدن ردای آشنایی سیخ سر جام نشستم

 می بینم که جمعتون حسررابی جمعه! گفتیم بیایم عیادت، ولی مریض از ما سررالم
 !تره

راستین با دیدن مهرداد با عصبانیت از جاه بلند شد که من هم سریع از جام بلند 
 :شدم

 کنی؟  تو اینجا  ی کار می

 :لبمند عمیقی زد

واهلل توی محله ی ما رسررمه هرکی یک اتفاق بدی براه می افته می رن عیادتش 
 .ماهم به این رسم احترام گذاشتیم؛ گرفتیم اومدیم

 :کیمیا با  شم های برق زده به مهرداد نگاه کرد و دستش رو به طرفش دراز کرد

 .سالم من کیمیا هستم

 :آروم فشرد مهرداد لبمندی زد و دستش رو

 .من هم مهرداد، خوشبمتم

 .همین طور  منم-

 .با حرص  شم غره ای برای کیمیا رفتم که شونه ای باال انداخت
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 :راستین با عصبانیت به مهرداد نگاه کرد

 .حاال عیادتو کردی بفرما برو

 :مهرداد بی تفاوت نگاهش کرد

 نمی فهمم  را تو همش واسه من شاخ و شونه می کشی؟ من

 کارشی تو پسر؟   ی

 :راستین با جدیت جواب داد

 !نامزده

مهرداد مات شرررد، با بهت نگاهش بینمون در گرده بود که لب گزیدم و نگاهش 
 :کردم، مهرداد مات لب زد

 نامزده؟

 :و خطاب به من ادامه داد

 تو نامزد داشتی؟

 :راستین بازوم رو گرفت و من رو به خوده نزدیک کرد

 شد؟ می بینی که داره! تموم

سره رو  شد و  ستین رد و بدا  ست من و را سیوت کرد و نگاهش بین د مهرداد 
 :باال آورد

 حلقه هاتون کو؟ پس

 !لبم رو گاز گرفتم و  یزی نگفتم، حاال خر بیارو باقالی بار کن

 :راستین با حرص به طرفش رفت و یقه ی کتش رو گرفت

ی رو برات توضرریح بدیم منو ببین اتو کشرریده، نه من نه دنا مجبور نیسررتیم  یز
 خب؟



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

415 

 

 !وقتی می گم نامزدیم بگو  شم

 !یاال برو از هرکی می خوای بپرسی بپرس

 نینه از اون آدم هایی هستی که به ناموس مردم  شم داری؟

 :سرخ شده اه نگاه کردم و کمی جلو رفتم به رورت

 !راستین وا کن

ستین رو از یقه ست های را ی کتش جدا کرد و  مهرداد با اخم های در هم رفته د
 .با خشم از حیاط خونه بیرون رفت

شستم و هوف بلندی کشیدم که کیمیا گنگ نگاهم  کالفه و عصبی رندلیم ن روی 
 :کرد

 !این دیگه کی بود؟

 :در همون حالت جواب دادم

 .مهرداد، خاستگارم

 :کیمیا سوت بلندی کشید

 !ایوا بابا! عجب تییه ای بود

 :کردم که تیز به کیمیا نگاه کرد و تشر زدناخوداگاه به راستین نگاه  

 !کیمیا

 :کیمیا خواست  یزی بگه که دانیاا با ملحفه و دوتا شطرنج دوباره برگشت

 !المصب این یییش رفته بود زیر میرای کمد پیداه نمی کردم ارال

 .برای همین ییم معطل شدم
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رو  کسررری  یزی نگفت و راسرررتین بی حرف ملحفه ی  هارخونه ی سرررفید قرمز 
برداشت و دورم انداخت که متعجب نگاهش کردم، سردم بود ولی یادم نمی اومد 

 !بهش گفته باشم سردمه

 :بی خیاا شدم و به دانیاا نگاه کردم

خب خب، کیمیا تو مهدی باهم یک دسرررت برین، من و راسرررتینم باهم و از اون 
 .جایی که تعدادمون فرده کسی که برد با دنا بازی می کنه

 :ج نگاهش کردکیمیا گی

 !کسی که برد؟ خب دونفر می بریم دیگه

 :راستین خونسردانه روی رندلی نشست

شدی و از بازی منو  کیمیا جان منظوره اینه مدال اگه از بازی تو و مهدی تو برنده 
 دانیاا من من و تو باهم مسابقه می دیم بعدم یییمون با دنا دیگ انقدر سمته؟

 :کیمیا ابرویی باال انداخت

 !ب سر هیچ و پوچ این همه بازی کنیم؟ خب تهش ییی یک  یز بده دیگهخ

 با خودم فیر کردم، کی دقیقا  ی می داد؟

 !من که  یزی به ذهنم نمی رسید

 :دانیاا بشینی زد و گفت

خب مدال می شه بریم رستوران و یا بازار تا سقف یک قیمتی برنده هر  ی خواست 
 بمره خوبه؟

 : هره ام رو جمع کردم

 دانیاا واقعا  یز بهتری به ذهنت نرسید؟

 !واسه شما که می رسه بگو-

 !از من که باشه به نظرم ارال بازی نینیم  ون خوابم می آد-
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 !پس نظر من رو نپرسین

ستم رو گرفت و من رو  شد و د رندلی بلند  ستین با جدیت نگاهم کرد، از روی  را
 :هم بلند کرد

 .بیا یک دقیقه اونور، کارت دارم

عجب نگاهش کردم و دنبالش رفتم که وارد خونه شررد و به از پله ها باال رفت، مت
 :در اتاقم رو باز کرد و وارد اتاقم شدیم که متعجب نگاهش کردم

  ی شد یهو؟ این کار یعنی  ی؟

 :نفس عمیقی کشید و دستم رو وا کرد

 ؟دنا تو تازه از بیمارستان مرخص شدی! می شه ازت خواهش کنم استراحت کنی

 !دارو هات رو بمور و بگیر بمواب! لطفا

 :ابروهام رو باال انداختم و نیشمندی زدم

 نگرانمی؟

 :با جدیت نگاهم کرد و دست هاه رو قاب رورتم کرد

 .نگرانتم آره نگرانتم، خیلی هم

 !نمی خوام دیگه هیچ اتفاقی برات بیوفته

 !می خوام سالم باشی، می خوام حالت خوب باشه

 :کردم و لب زدممتعجب نگاهش  

 من خوبم راستین!  را اینطوری می کنی؟

 :کالفه دستش رو بین موهاه کشید و روی تمت نشست

قدر بهم ریمته ام و عذاب وجدان دارم که نمی دونم  نمی دونم دنا! این اواخر ان
 ! ی کار می کنم و  ی می گم
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 !ارال می تونم بگم حسابی قاطی کردم

 !هوییش خیلی عجیب بودمعلوم بود! این عیس العمل ی

 :کناره نشستم و دستم رو روی دستش که روی زانوه بود گذاشتم

اگه به خاطر عذاب وجدانته بی خیاا شررو، تموم شررد و گذشررت، تقصرریر تو نبود 
 باشه؟

 :نیشمندی زد و آروم زمزمه کرد

 !کاه فقط همین بود

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

 :دستم رو باال آوردم و به رینگ ساده ی طالیی رنگ توی دستم خیره شدم

 .همین خوبه

 :راستین متعجب بهم نگاه کرد و سره رو زیر گوشم آورد

 !مطمئنی؟ این فقط یک رینگ ساده اس

 :دستم رو پایین آوردم و همین طور که حلقه رو در می آوردم جواب دادم

 !س می خوامشهمون  ون یک رینگ ساده ا

 :و رو به فروشنده ادامه دادم

 !همین لطفا

فروشررنده  شررم آرومی گفت که راسررتین پوفی کشررید و حلقه ی طالیی رنگی که 
 .توی دستش بود در آورد و روی میز گذاشت تا فروشنده بسته بندیش کنه

 .به حلقه های پشت شیشه ی میز خیره شدم و زیر لب آهی کشیدم

 ا شایان بیام؟می شد می تونستم ب ی

  ی می شد با اون ازدواج می کردم؟
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کاه زنده بود و به جای این که بدون هیچ حسرری این خرید هارو بینم با عشررق 
 خرید می کردم؟

 !همیشه زیادن ای کاه های زندگیمون، خیلی زیاد

 :با ردای فروشنده نگاه خیره ام رو از حلقه ها برداشتم

 .بفرمایین، مبارکتون باشه

 .بعد از حساب کردن دستم رو گرفت و از مغازه خارج شدیمراستین 

 :جعبه ی قرمز زنگ حلقه رو توی جیبش گذاشت و گفت

 خب دیگه  ی مونده بمریم؟

 :نگاهم رو دور تا دور پاساژ  رخوندم

 .نمیدونم، فیر نینم  یزی مونده باشه

 :راستین پاکت های خرید توی دستش رو باال آورد و با حرص گفت

 !یاد و مونده باشهنه پس ب

 !جا نداره دیگه دستم

 :لبمند محوی زدم

 !لباس های خودتم جزوشونه آقا راستین! فقط خرید های من نیست

سف تیون دادم،   اخم هاه رو در هم شونه ی تا سری به ن کرد و  یزی نگفت که 
ستین ساژ پایین رفتم که را شتم و از پله های پا  با  ند از مغازه های جورواجور گذ

 :قدم بلند خوده رو بهم رسوند

 ریموت ماشین دست تو؟

 .آرومی گفتم و ریموت ماشین رو زدم اوهوم
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شت من در جلو رو باز  رندوق عقب می ذا ستین پاکت هارو توی  همونطور که را
 .کردم و روی رندلی نشستم

هیچ وقت عالقه ای به خرید کردن نداشررتم و خسررتم می کرد، مدل االن که فقط 
 !واست برم خونه و بموابمدلم می خ

رو باز کرد و روی رندلی  راستین بعد از اینیه پاکت هارو جا به جا کرد در ماشین
راننده جا گرفت،  شم هام رو روی هم گذاشتم و سرم رو به رندلی ماشین تییه 

 :دادم و نفس عمیقی کشیدم که توجه راستین بهم جلب شد

 خسته شدی؟

 :در همون حالت جواب دادم

 !یعتا کسی که خیلی از خرید کردن خوشش نمی آد خسته می شهطب

 !می خواد بموابم، فقط همین دلم

 !خواستم یک جایی ببرمتتازه می-

 .گفتم که خسته ام-

راستین سیوت کرد و ماشین رو روشن کرد می تونستم حدس بزنم بهش برخورده 
شررایان باشرره اما اما حورررله نداشررتم، این روز ها می تونسررت بهترین روزهام با 

 !نیست

 من باید قاتلش رو پیدا می کردم اما  طوری؟

تنها  یزی که داشتم پالک ماشینی که بهش زده بود که اونم توسط ییی از شاهد 
 .های تصادف نوشته شده

 !شاید می تونستم از طریق پالک ماشین پیداه می کردم

 :بنابراین رو به راستین پرسیدم

 ونم از طریق پالک ماشین یک نفر رو پیدا کرد؟می گم به نظرت  طور می ت
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 :همونطور که رانندگی می کرد سرد جواب داد

 .از طریق پلیس

 !نمی رسید نگاهش کردم، انگار این به عقل خودم  پ  پ

 :لبمند مصنوعی زدم

 ! قدر شما باهوشی

شی ساا برم اداره پلیس بگم فالن اتفاق افتاده و از پالک ما ن در من االن بعد  هار 
 بیارین این ماشین برای کیه؟

 یک کسی رو سراغ نداری بتونه در بیاره؟

 !سفت شدنس انگشت هاه دور فرمون رو حس کردم

 :با اخم و سرد کوتاه جواب داد

 !نه

 :سرم رو تیون دادم

 .اوکی خودم می گردم ییی رو پیدا می کنم

 :اخم هاه بیشتر شدن و با خشم نگاهم کرد

نده با آدم هایی که معلوم نیسرررت  ه غلطی می کنن درگیر الزم نیرده! همین مو
 !شی

 :با حرص ابروهام رو باال انداختم

 نه بابا؟ انتظار داری دست رو دست بذارم بشینم نگاه کنم؟

 !نه عزیزم! هرطور شده ییی رو پیدا می کنم حتی اگه کمیم نینی

 من گفتم کمیت نمی کنم؟-

 :با جدیت به رو به روم خیره شدم
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تی! ولی با رفتارت نشررون دادی مایل نیسررتی کمک کنی! نیازی هم به کمیت نگف
 !دارم تا االن از پس همه  ی بر امدم اینم روه

 . یزی نگفت و فقط در سیوت به رانندگیش ادامه داد

سیوتش برام عجیب بود، هروقت بحث پیدا کردن قاتل شایان می شد سیوت می 
 !شگیش زیادی عجیب و توی  شم بودنمی گفت و این سیوت همی کرد و هیچی

رو از پنجره به بیرون دوختم، به درخت هایی که گوشرره ی خیابون کاشررته  نگاهم
 .شده بودن و مردم و ماشین هایی که از کنارم می گذشتند

شه! بنابراین با اخم ستین خیلی داره زیاد می  سرعت را به  رفته رفته حس کردم 
 :سمتش برگشتم

 ری؟ را انقدر تند می 

سرعتش رو کم کرد، پلک هاه رو محیم روی هم فشرد و زیر لب ببمشیدی گفت 
 .که نگاه کوتاهی بهش کردم و دوباره به بیرون خیره شدم

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

 خرید هاتونو نشون نمی دی؟-

 :کالفه پاکت هارو روی تمت انداختم

 .عا حورله ندارم!  یز خاری نمریدیم خودت برو نگاه کنکیمیا واق

 ! یز خاری نیست؟ واسه نامزدیته دختر-

 :لبمند مسمره ای زدم

 ! قدرم که برام مهمه

کیمیا با  شررم های گرد شررده نگاهم کرد و با ابرو به راسررتینی که با قیافه درهم 
 .منگاهم می کرد اشاره زد که بی خیاا شونه هام رو باال انداخت

 !واقعا هیچ شور و شوقی نداشتم
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ست می دیدمش، من دلم می  شم یک دو ستین نبودم و فقط به   شق را  ون عا
 !خواست این روز هارو با شایان ببینم نه کس دیگه ای

 :راستین تییه اه رو از دیوار اتاقم برداشت و با لحن آرومی گفت

 کیمیا یک  ند لحظه تنهامون می ذاری؟

 .بلند و با گفتن حتما از اتاق خارج شد کیمیا سریع از جاه

رندلی  سرم گرفتم و روی دسته ی  شالم رو از  ستین  با رفتن کیمیا بی توجه به را
سیوت کرده بود و نمی فهمیدم  را به کیمیا  شم بود قرار دادم،  که جلوی میز آرای
گاهش  باز می کردم ن مانتوم رو  های  مه  فت که بره بیرون، همونطور که دک گ

 :کردم

  را گفتی کیمیا بره بیرون؟ کاری داری؟

نیشمندی گوشه ی لب هاه نشست و به عیس های شایان که روی دیوار اتاقم 
 :بود خیره شد

 از قصد اینیارو می کنی نه؟

 :اخم هام رو در هم کردم

  ه کاری؟

 !همین که به کیمیا گفتی نامزدی برات مهم نیست-

 :رندلی قرار دادم مانتوم رو هم از تنم دراوردم و روی دسته

 .کاری نیردم، فقط حقیقت رو گفتم

 جلوی من؟ اونم-

 :با خونسردی به سمتش برگشتم

 آره جلوی تو! مگه فرقی هم داره؟

 !این یک حقیقته که باید بدونی
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 .واسه این نامزدی هیچ شوق و ذوقی ندارم من

 :کامال نزدییش شدم و انگشت اشاره ام رو به سینه اه زدم

 را انقدر کالفه ام؟می دونی  

 ! ون دوست ندارم

 ! ون دارم با کسی که دوستش ندارم ازدواج می کنم شبیه یک ازدواج اجباری

 :نگاهم کرداخم هاه شدیدن در هم رفتن و با خشم

 ! را  رت و پرت می گی؟

 !ازدواج اجباری  یه

 !مگه من زورت کردم نامزد کنیم؟ خودت قبوا کردی

 !ههیچ اجباری در کار نبود

 :طاقتم سر اومد و داد زدم

اره اجباری نبوده ولی نمی دونم  را دارم باهات ازدواج می کنم، از این که کنارمی 
دیوونه می شرم! از این که شرایان زیر خروار ها خاکه و من زنده ام و دارم ازدواج 
می کنم عذاب می کشررم می فهمی؟ از این که به خاطر تو بدنم سرروخته و هرروز 

 !رستانم خسته شدم راستینتوی بیما

 !اومدی گفتی دوست دارم خواستی بازیم بدی دلیلشم هنوز که هنوزم نمی دونم

از این که اون قاتل عوضی رو پیدا نیردم که انتقام شایانم رو بگیرم عذاب می کشم 
 !من

 "*:سیوت کرد، پلک هاه رو روی هم فشرد و بعد از  ند ثانیه گفت،

ستی خوردم کنی؟ می شایان رو  می خوا سم  شی نداری؟ ا ستی بگی هیچ ارز خوا
 آوردی که بگی من دربرابر اون هیچی نیستم؟

 که یک بدبمت آشغالیم که لنگه نداره؟
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 !حق داری! هر  ی بگی حق داری

 .اشک هام بدون این که ازم اجازه بگیرن روی گونه هام سرازیر شدن

ه دادم، نفس نمی نشررسررتم و سرررم رو به کمد تیی بی هدف همون جا روی زمین
 !کشیدم انگار، دیگه  یزی نمی فهمیدم، خسته بودم، خیلی خیلی خسته

 :طولی نیشید که راستین هم به دیوار تییه داد و رو به روم نشست

ست این روزهارو با  سی بهم نداری، می دونم دلت می خوا می دونم، می دونم ح
 .سقف و کل  یز های دیگهشایان بگذرونی، با اون خرید کنی، با اون بری زیر یک 

شایان همیشه توی ذهن و یادت باقی می مونه و  ندین بار  شایان نمی شم،  من 
 .با من مقایسه می کنی

مهم نیست من می شینم، مهم نیست به غرور من بر می خوره، مهم نیست وقتی 
 ...از عشقت جلوی نامزدت می گی اون

دست هاه رو قاب رورتم کرد  حرفش رو خورد و به منی که مات بودم نگاه کرد،
 :و با انگشت شستش اشک هام رو پاک کرد

گه ای ارزه  نار جاده بهم گفتی برات بیشرررتر از هرکس دی یادته؟ اون روز ک نا  د
دارم؟ دوباره اون حس رو بهم داشته باه، مدل اون موقع باهام رفتار کن ولی این 

 !طوری نباه

 !این طوری هم خودت رو عذاب می دی هم من رو

شی، من اونقدرا هم که فیر می  شته با ست دا ستی منو دو شاید تون امتحان کن 
 .کنی بد نیستم

نگاهم رو از موزائیک های قهوه ای رنگ اتاقم به  شم های مشییش سوق دادم و 
 پرسیدم

 تو  ی؟ تو من رو دوست داری؟ یا می تونی دوستم داشته باشی؟
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خیره بودیم که آروم  شم های همپیشونیش رو به پیشونیم  سبوند، هردو توی  
 :لب زد

شقت  شم عا رادق با ست دارم ولی می خوام باهات  ست دارم دنا، واقعا دو دو
 .دوست دارم نیستم ولی به خدا قسم

 یزی نگفتم، حرفی نداشررتم بزنم، این دفعه برعیس دفعات قبل رررداقت رو توی 
 . شم هاه می دیدم و این مانع می شد تا حرفی بزنم

 ی شد طعم خوشبمتی رو بچشم؟یعنی م

 می شد راستین رو دوست داشته باشم و بتونم زندگی خودم رو تشییل بدم؟

دسررت هاه از روی رررورتم پایین امد، روی کمرم نشررسررت و محیم من رو به 
 .آغوشش کشید

بنابراین سرررم رو  برای اولین بار توی آغوشررش راحت باشررم، به خودم اجازه دادم
 م و همونطور که قسمتی از پیرهن آبی رنگش رو توی مشتمروی سینه اه گذاشت

 .می فشردم بی ردا به گریه کردن ادامه دادم

دسرررت اون هم نوازه وار روی موهام به حرکت در می اومد و هیچ کدوممون 
 .گفتیمهیچ  یزی نمی

نمی دونم  قدر گریه کردم و خودم رو  به این سرریوت و آرامش احتیاج داشررتیم،
 .نگفت و  قدر از این بابت ممنونش بودم ولی راستین هیچی خالی کردم

 :آروم خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم

 .امشب اینجا بمون

 : شم هاه رنگ شیطنت گرفت

 روی تمتت جا می شیم؟

 :اوا متوجه منظوره نشدم و گنگ تمت نگاه کردم و گفتم



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

427 

 

 ... اره دیگه دونفره است و

 :سینه اه کوبیدم و حرری گفتموقتی فهمیدم  ی می گه مشتی به 

 !خیلی بی حیایی راستین

 :خنده ی بلندی سر داد که از جام بلند شدم و گفتم

 !جنابعالی می ری اتاق دانیاا می خوابی من می رم از پایین برات تشک می آرم

 :دست هاه رو به عالمت تسلیم باال آورد

 !باشه دنا خانوم، نزن مارو

 :لند شد و رو به روم ایستاداخمی کردم که از اون هم ب

 .تو که خوابیدی می رم پایین شینممی خودم می رم می آرم، من

شه ی آرومی گفتم خوبه ی آرومی گفت و رفت روی تمتم نشست که متعجب  با
 :نگاهش کردم

 اونجا  را نشستی؟

 :با جدیت نگاهم کرد

 .بیا بمواب

م که سرررم رو بلند کرد، در همون حالت به سررمت تمت رفتم و روه دراز کشررید
 :روی ران پاه گذاشت و دستش رو بین موهام فرو برد

 .القا می کنه موهات خیلی نرمه! نوازه کردنش حس آرامش خاری رو بهم

 !همونطور که به سقف کاذب اتاقم خیره بودم  شم هام گرد شدن

 راستین و این حرف ها؟

 .واقعا ازه بعید بود

 !که تا حاال ندیده بودم  شاید هم یک روی دیگه اه بود
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 :به آرومی اسمش رو ردا زدم

 راستین؟

 جونم؟-

 !جا خوردم، این جونم گفتنش عجیب به دلم نشست

 :نفس عمیقی کشیدم

 تقریبا هفته ی بعد نامزدیمونه  ند وقت نامزد می مونیم؟

 :با لحنی که شیطنت دره پیدا بود جواب داد

 !ازدواج کنیا مدل اینیه خیلی عجله داری سریع تر باهام

 !نترس فرار نمی کنم

 :خنده ی تمسمر آمیزی کردم

 !هه هه هه  قدر تو بامزه ای

 !تحفه که بهت می گن

 :خندید

 .یک ساا، دوساا، شاید بیشتر و شاید کمتر هر ی تو بگی

********** 

 خوابید؟-

 :دستانش را در جیب شلواره فرو کرد

 .آره خسته بود، خوابید-

 :روی میز قرار داد و روی مبل دونفره ی هاا نشستفاطمه سینی  ای را 

 !من خیلی نگرانشم پسرم، دنا با این سن کمش خیلی زجر کشیده اس پسرم
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درد  می دانست، خوب می دانست دنا بیشتر از سنش می فهمد و بیشتر از سنش
 .کشیده اس

 :سیوت را ترجیح داد که فاطمه ادامه داد

مدل قبل ندیدم، اوایل مرگش که دنا فیر کنم بعد از مرگ شرررایان، دیگه دنا رو 
وزنش از پنجاه به  هل رسررریده بود، غذا نمی خورد و فقط یک مرده ی متحرک 
شده بود که به دیوار خیره می شد و حرف نمی زد، فقط نفس می کشید، فیر کنم 

شید که به خوده بیاد ولی  ه به خود اومدنی؟ با هممون شمن  شش ماهی ک د
 !شده بود

 .رفتار که ازه می بینی عالی ترین رفتاره بعد از شایان بود م اینپسر 

 .با ماها حرف نمی زد،  ند بار دست به خودکشی زد و دیگه نگم برات

اینجا بود، اونم کمک کرد که دنا سرررر  کیمیا هم خدا خیره بده هر روز یک پاه
 .پاشد

 .یک ساا که گذشت یا فقط پیش کیمیا بود یا باشگاه

سیله های  خونه که ست می داد و کل و می اومد مارو می دید انگار جنون بهش د
خونه رو داغون می کرد؛ مهمون که می اومد آبرو ریزی می کرد و دیگه  یزهایی 

 .بدتر از این

 !مات به فاطمه خانم نگاه می کرد

باوره نمی شد دنا همچین رفتار هایی داشته باشد، دنایی که او می شناخت هیچ 
 !ه دنایی که مادره می گفت نداشتشباهتی ب

 این حرف هارا  را به او می گفت؟

 :خواست بپرسد که فاطمه خانم ادامه داد

پسرم اینارو بهت می گم که هوای دنامو داشته باشی، بهت اعتماد کرده نمی خوام 
 .بیشتر از این بشینه و داغون شه، نه من طاقتشو دارم نه خوده
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خوام اینه که بهش بگی درسررشررو دوباره ادامه بده  و یک  یز دیگه ام که ازت می
 .حیف می شه استعداده رو داشت

اخم هایش در هم رفتند، او  طور نامزدی بود که حتی رشرررته ی دنا را هم نمی 
 دانست؟

ستین را پای  ه بگذارد که باالخره  فاطمه خانم نمی دانست این سیوت طوالنی را
 :ردای راستین بلند شد

 رشتش  ی بود؟

 .تربیت بدنی می خوند-

لبمند محوی روی لب هایش نشرسرت، خوده هم یک زمانی پزشریی می خواند 
 اما سر انجام  ه شد؟

 :آب دهانش را فرو داد و سیبک گلویش باال و پایین رفت

 .، حتما باهاه رحبت می کنم شم

ست  شده ا شیر می کرد که کسی پیدا   شم های فاطمه برق زدند، در دا خدا را 
 .اره بتواند دختره را مانند قبل کندکه دوب

 :لبمند عمیقی زد و به راستین نگاه کرد

 .خدا خیرت بده پسرم،  اییت رو بمور تا از دهن نیوفتاده

 ای گفت و فنجان را به سرررمت دهانش برد و یک  راسرررتین ممنون آرامی بابت
 .جرعه نوشید

زنم از جای خود بر فاطمه از جایش بلند شررد و با گفتن می رم یک سررری به دنا ب
 .خاست و از پله ها باال رفت

شان رد و بدا  شین بین سمت حرف هایی که در ما شید به  با رفتن او ذهنش پر ک
 .شده بود
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 .دنا برای پیدا کردن قاتل راستین بسیار مصمم بود

 !اگر می فهمید  ه؟ و بدتر این بود که شایان می دانست

ز ررررحنه ی تصرررادف فیلم گرفته بود و این آن روز هم دنا را تعقیب کرده بود و ا
 .گونه راستین را شناسایی کرده بود

یک روز در زندان با او قرار گذاشررته و گفته بود اگر بی خیاا دنا نشررود آن فیلم را 
 .نشانش خواهد داد

خواسرت بی خیاا بشرود، اما نتوانسرت یک حسری مانع می شرد تا از دنا دسرت 
 .بیشد

شد و حتی اورا به پلیس معرفی می ولی اگر دنا آن فیلم را  می دید از او متنفر می 
 !کرد

 .ولی راهی نداشت، دیر یا زود می فهمید پس  ه بهتر که خوده به او می گفت

 ولی آیا می توانست؟

شود و  سی که تازگی زیادی برایش پر اهمیت بود خیره  شم ک ست در   می توان
 رار کرد من هستم؟بگوید قاتل عشقت من هستم؟ کسی که به او زد و ف

کالفه پوفی کشررید و فنجان  ای را در نلعبیی که روی میز گرد وسررط سررالن قرار 
 .داشت گذاشت

 !این سردرگمی دیگر امانش را بریده بود

واقعا نمی دانسررت باید  ه کار کند تنها می دانسررت طاقت این که دنا دیگر حتی 
 !نداشت نمواهد در  شم های او نگاه کند را نداشت، به خدا که

فاطمه در اتاق دختره را آرام باز کرد که یک وقت بدخواب نشرررود؛ به سرررمتش 
 .رفت، آرام روی تمت نشست و به  هره ی غرق در خواب دنا خیره شد

خم شرررد و با لبمند محوی کف دسرررتش را نوازه گونه بر روی گونه ی دختره 
 .کشید
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ر خوب بود که دیگر ردای  ه قدر خوب بود که او را این گونه آرام می دید،  ه قد
 !بلند گریه ها و حالت های جنونش را نمی دید

 .جز سالمتی و آرامش دختره  یز دیگری از خدا نمی خواست

 :بیشتر خم شد و بوسه ی طوالنی روی پیشونی دختره کاشت

 .الهی مادر به قربونت، خوشبمتیت آرزومه

تا سررر شررانه های  از روی تمت بلند شررد، ملحفه ی قهوه ای رنگ روی تمت را
 .دختره کشید و با لبمند محوی از اتاق خارج شد

وارد هاا که شررد راسررتین را دید که هنوز همان جا نشررسررته و به نقطه ای خیره 
 .بود، کیمیا هم که رفته بود

 .راستین اما انقدر که در فیر بود ارال متوجه حضور فاطمه خانم نشد

 :شاند و راستین را مماطب قرار دادفاطمه لبمند محبت آمیزی روی لب هایش ن

 پهن کنم؟ پسرم؟ کجا می خوابی برات تشک

 :با ردای فاطمه به خوده آمد و سر بلند کرد

 .خاله، من مزاحم نمی شم، می رم ممنون

 این  ه حرفیه پسرم؟-

 :و پشت بند حرفش نگاهش را به ساعت دیواری دایره شیل روی دیوار دوخت

ده می شه، خوبیت نداره االن بری، اگه راحتی توی اتاق ساعت هم دیگه داره دواز 
 .دانیاا برات تشک بندازم

 !خوابه پسر حاال حاال ها نمی البته که اون

شد که اگر باز هم می شت می  سره را دیگر ز گفت می خواهد برود برای همین 
 :تیان داد

 .باشه خاله، هر ی شما بگین
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 :اتاقی می شد راستین را خطاب قرار دادفاطمه لبمندی زد و همان طور که وارد 

 .پس تو برو توی اتاق دانیاا تا من تشک رو بیارم

 :سریعا نزدیک فاطمه شد و اخم هایش را در هم کرد

 .این  ه حرفیه! بگین کجاست خودم می برم

 ...زحمتت می شه-

 خودم می برم. توی این کمده؟-

 :رد که فاطمه لبمندی زدو به کمد دیواری قهوه ای رنگ درون اتاق اشاره ک

 .آره همون جاست پسرم، پس با اجازت من برم بموابم

 :همان طور که در کمد را باز می کرد جواب داد

 .اجازه ی ما هم دست شماست، شبتون خوه

سمت اتاق خوده  شد و به  شب خوه آرامی زمزمه کرد و از اتاق خارج  فاطمه 
 .رفت

بستن  الشت و پتو بیرون کشید و بعد از راستین تشک آبی رنگی را به همراه یک ب
 .در اتاق از آنجا خارج شد

از پله ها باال رفت و تقه ای به در اتاق دانیاا زد و با شنیدن ردایش که می گفت 
 :وارد شود وارد اتاق شد

 می گم من اگه شب توی اتاق تو بموابم ناراحت نمی شی؟

 .ایش گذاشته بوددانیاا روی تمت نشسته بود و لپ تاپش را روی پاه

 :سره را باال گرفت و به راستین نگاه کرد

 . رت نگو پسر! بگیر بیا اینجا

 :و سپس متعجب به دست مهدی که دور کمره بود نگاه کرد
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 !می شه دستت رو برداری؟ تو االن حالت خوب نیست

شلیک خنده ی بلند مهدی به هوا رفت که کیمیا سراسیمه دستش را روی دهانش 
 :فتگذاشت و گ

 !ساکت شو مهدی! مامانمو بیدار می کنی

 :اما مهدی بی توجه دست کیمیا را از روی دهانش برداشت و زمزمه کرد

 !اونو می خوای! دانیاا رو دوست داری

 .دستانش ناخوداگاه سر خوردند و کنار بدنش آویزان شدند

 !مبهوت به مهدی نگاه کرد

 د؟او از کجا فهمیده بود؟  ه کسی به او گفته بو

 :سریع خوده را از حصار دستان او آزاد کرد و زمزمه کرد

 !کی بهت گفته؟

مهدی تنها نیشرررمندی زد، خوده را به زور به پله ها رسررراند و روی دومین پله 
 .نشست

 .کیمیا هنوز هم مات بود و نمی دانست باید  ه عیس العملی نشان دهد

********* 

بهت گفتم توی گاو ررررندوق اتاق  روز مالقات بیا شررریرین، مدارک و فیلمی که-
 .خودمه کلیدشم توی گلدون آبی رنگ

 .حواست باشه کسی سرشون نره

 .فردا که اومدی بهت می گم کی و  طوری اونارو به دنا نشون بدی

 :لبمند خبیدی روی لب های شیرین نشست

 کی کشته؟ همون پسرم که منو دزدید؟ راستین بود  ی بود؟
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 !یرین، مبادا سرخود کاری کنیآره کار خودشه! مبادا ش-

 .نه داداه خیالت راحت! می بینمت-

شت و کنار رفت تا نوبت  سر جایش گذا شایان می بینمت آرامی گفت و گوشی را 
 .به بقیه برسد

ست زهر آخره را هم ست با دلیل و مدرک ثابت کند  دیگر می خوا بریزد، می خوا
 .که قاتل شایان راستین است

 .شد، برای کس دیگری هم نباید می شد اگر دنا ماا او نمی

 .نیشمندی زد و همراه نگهبان به سلولش برگشت

شررریرین اما فیر های دیگری درسرررره جوالن می داد، می خواسرررت به نوبه ی 
خوده تالفی آن کتک هایی که از راسررتین خورده اسررت را بر سررره در بیاورد و 

 ! ه فررتی بهتر از این فررت

را روی زمین پهن کرد و بالشرررت و پتو را رویش راسرررتین سررریوت کرد، تشرررک 
 .انداخت

 :همان طور که ایستاده بود به دانیالی که محو در لپ تاپش بود نگاه کرد و پرسید

 داری  ی نگاه می کنی که اونطور محوی؟

 .فیلمه خیلی باحاله-

 .می خوای بیا نگاه کن

اال حاال ها به از خدایش بود! حوررررله اه هم که سرررر رفته بود و مطمئن بود ح
 .خواب نمی رود

 :همان طور که به سمت تمت می رفت پرسید

 اسمش  یه؟

 .مماس-
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 .بی حورله روی تمت نشسته بود و با ناخن روی دیوار خط های فرزی می کشید

فیره درگیر دانیاا بود، دانیالی که عاشق بودنش را نمی دید و نسبت به او خیلی 
 .بی تفاوت و معمولی بود

 .را جمع کرد و نفس کالفه اه را بیرون فرستاد زانوهایش

ردای زنگ تلفنش او را از جا پراند، شاید دانیاا باشد! با این فیر سریعا تلفنش را 
برداشت و اما با دیدن عیس مهدی که در رفحه گوشی نمایان بود پوفی کشید و 

 :زیر لب زمزمه کرد

 !همین تو کم بودی

 داد: بله؟ سرفه ای کرد و تماس را جواب تک

 کیمیا؟-

 بله؟-

 می آی پایین؟-

 :ردایش غم داشت، آن هم آنقدر که کیمیا نگران شد و پرسید

  ی شده مهدی؟ خوبی تو؟

 االن کجایی؟

 .پایین، دم در خونتونم

 .رحبت می کنیم می آم باشه جایی نرو االن-

سرو  تلفن را قطع کرد و سریعا از جایش بلند شد، شالی روی سره انداخت و بی
شد، در حیاط را باز کرد و با دیدن مهدی که  شد و وارد حیاط  ردا از خانه خارج 

 :شبیه موه آب کشیده شده بود با  شمان گرد شده نگاهش کرد

 تو  را این طوری شدی؟ زیر بارون موندی؟

 .و ردای شرشر بارون که حرفش را تایید می کرد
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د حیاط سرپوشیده خانه کرد و سیوت مهدی را که دید دستش را کشید و اورا وار 
 :در را پشت سره بست

 احمق دیوونه! نمی گی سرما بموری؟

 .ببینم بیا بریم باال

 و دستش را خواست بیشد که مهدی بی حرف او را به سمت خود کشید و دستش
 .را روی کمره گذاشت

 شررم هایش را در  شررم های عسررلی  نگاهش کرد که مهدی هم کیمیا متعجب
 .ختکیمیا دو

 !از دنا شنیده بود که کیمیا دانیاا را دوست دارد و حاا و روزه این شده بود

 :ارال در حاا خوده نبود و بی حاا زمزمه کرد

 اونو دوست داری؟

 :گیج بود  کیمیا هنوز هم

 !کیو؟  ی می گی تو؟

****** 

 :دنا

شم س هام با نور آفتاب که به   سقف  شم هام رو رو باز کردم و  فید می خورد  
 .اتاقم خیره شدم

 دیشب من  طوری خوابیدم؟

سته بودم  شب خیلی راحت تون ستم، دی ش سرجام ن سریع  شب  با یاد آوری دی
 .طبیعیه بموابم. خب با اون ناز و نوازه هایی که راستین برام به خرج داد

 !انگار سر حرفش مونده بود، واقعا داشت آرامش رو به زندگیم برمی گردوند

 مونده بود؟ یعنی شب اینجا
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 .پتورو از روم کنار زدم و از روی تمت بلند شدم

یک دور  هام رو  هام رو عوض کردم و مو باس  نه ل های روزا کار  جام  عد از ان ب
 .پیچوندم و با کش بستمش

 :رو به روی آینه ایستادم و دستی به پالک اسم شایان کشیدم و لب زدم

 .منو ببمش شایان، منو ببمش

 .از اتاقم خارج شدمنفس عمیقی کشیدم و 

یادم افتاد به راسرررتین گفته بودم توی اتاق دانیاا بموابه، برای همین جلوی در 
 .اتاق دانیاا ایستادم و آروم در رو باز کردم

 .دانیاا روی تمت با لپ تاپ که باز روی پاهاه افتاده بود به خواب رفته بود

 .یا بیدار خوابه ببینم ولی راستین روی زمین بود نمی تونستم

لبمند محوی زدم و وارد اتاق شررردم؛ به سررراعت دیواری روی اتاق نگاه کردم که 
 !ساعت یازده و نیم رو نشون می داد و این یعنی دیگه خواب بسه

سمتم برگردوند و توی  شم هام  کمی شدم که روه رو به  ستین خم  به طرف را
 :پرسیدم زا زد؛ کمی خودم رو عقب کشیدم و آروم

 ؟بیداری

 :در همون حالت جواب داد

 .انگاری که بیدارم

 :و توی جاه نشست و خیره به دانیاا گفت

دیشرررب تا پنج اینا پای لپ تاپ بود ولی من دو دیگه خوابیدم، اونو بیداره کن 
 .بذار خوده بیدار شه

نگاهم رو به دانیالی که غرق در خواب بود دوختم و سررری به نشررونه ی تاسررف 
 :تیون دادم
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 .تشه ولش کناون عاد

 :رو از دانیاا به راستین سوق دادم و ادامه دادم نگاهم

 .بیا ربحانه بموریم پاشو دست و رورتت رو بمور 

شه ی آرومی شد؛ منم  با شویی  ست شد و وارد د بعد از اینیه  گفت و از جاه بلند 
 :تشک و پتورو جمع کردم از اتاق خارج شدم و زمزمه کردم

 .حمت اینا با خودت راستین جانز  تشک و اینا سنگینن،

 .و با لبمند محوی وارد آشپزخونه شدم

با دیدن میز ررربحانه آماده که توسررط زهرا خانوم.  یده شررده بود لبمند پر رنگی 
 .روی لب هام نشست و تشیری ازه کردم و روی ییی از رندلی ها نشستم

 !واقعا گشنم بود! اونم خیلی

شروع   شم  کردم برای خودم لقمه گرفتن و همونطور که بدون اینیه منتظر کسی با
 شیالت ربحانه روی تست می مالیدم پرسیدم: زهرا جون مامانم کجا رفته؟

 :همونطور که سر یمچاا بود با مهربونی جوابم رو داد

 .ربح زود با دوستاشون رفتن پیاده روی

ست زدم که ربح بم همون لحظه آهانی گفتم و گازی از ت سر رسید و  ستین  یر را
 .بلندی گفت که هم زهرا خانوم و هم جوابش رو دادیم

شاهتوت های دست نمورده ام افتادم، لعنتی پاک یادم رفته  ستین یاد  با دیدن را
 .بود از خجالت میوه های مورد عالقه ام دربیام

 :بنابراین رو به زهرا خانوم گفتم

 ی؟زهرا جون، می شه بی زحمت ظرف شاهتوت رو از توی یمچاا بهم بد
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زهرا خانوم باشررره ای گفت و  ند ثانیه بعد ظرفی پر از شررراهتوت های پمته ی 
شم شم هام برق زدن و با ولع دونه  سیاه رنگ جلوی   هام بودن، نا خوداگاه  
 .دونه داخل دهنم انداختم

 :همونطور که مشغوا بودم ردای آروم راستین رو زیر گوشم شنیدم

 !خوام ببرمت یک جاییربحانه ات رو که خوردی حاضر شو می 

 شاهتون توی دهانم رو کامل قورت دادم و کنجیاو پرسیدم: کجا اونوقت؟

 :با انگشت اشاره ضربه ی آرومی روی بینیم زد

 .رفتیم می فهمی، فعال ربحانمون رو بموریم. مطمئن باه خوشت می آد

 .نگاهش کردم و  یزی نگفتم با اخم

 !جایی که من خوشم بیادیعنی من رو کجا می تونست ببره؟ اونم 

 .ابرویی باال انداختم و به خوردن ربحانه و شاهتوتم ادامه دادم

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

جلو تر از راسررتین راه افتادم و با بهت به باغی که پر از شرراهتوت بود خیره شرردم! 
 !عجب جای قشنگی بود اینجا

 !اینجارو از کجا پیدا کردهمعلوم نبود 

 :با  ند قدم طوالنی خوده رو بهم رسوند و با لبمند پرسید

 خوشت آمد؟

 !من که گفته بودم جاییه که تو دوستش داری

آدم رو آب می  همونطور که خیره ی شرراهتوت هایی بودم که سرریاهیشررون دهن
 :انداخت پرسیدم

 اینجارو از کجا پیدا کردی؟ ملک شمصیه؟
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 !ن عمومیاس انگاری ییی کاشه در امون خداچ، جزو ای

 .من  ند ساله اینجارو پیدا کردم، فصلش که می شه می آم سراغشون

 :سطلی که توی دستش بود رو به سمتم گرفت

 .گردم  یک  ند دقیقه نگهش دار، بر می

سررطل رو از دسررتش گرفتم که با لبمند به سررمت ییی از درخت ها رفت و کم کم 
 .متعجب نگاهش کردم ازه باال رفت که

 !این پسر واقعا خل شده بود

 :با اخم نگاهش کردم و داد زدم

 !واسه  ی داری می ری باال؟ مگه میمونی؟

 :از همون باال بی تربیت بلندی ندارم که با ردای تقریبا بلندی زیر خنده زدم

 !خب مگه دروغ می گم؟ میمون از درخت باال می ره

 !دیوونه بیا پایین راستین! بیا پایین

 :بی توجه بی حرفم روی ییی از شاخه های کلفت درخت نشست و گفت

 .سطلو بنداز باال دختر

با حرص زیر درخت رفتم و سرم رو باال گرفتم تا در تیر راس نگاهم باشه، خصمانه 
 :نگاهش کردم

 !راستین گفتم بیا پایین! ییی می آد می بینه آبرومون می ره

 :کالفه پوفی کشید

 !دنا، اون المصبو پرت کن باال غر نینانقدر غر 

 :همونطور که سطل رو با حرص پرت می کردم گفتم

 !آخ که بیوفتی پایین من بمندم
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سف تیون  شونه ی تا سری به ن سطل رو توی هوا گرفت، من هم   یزی نگفت و 
 .دادم و به سمت درخت ها رفتم تا برای خودم شاهتوت بمورم

ستین باالخره از درخت پایین پرید و سطل پر از نمی دونم  ند دقیقه گذشت که را
 :شاهتوت رو توی هوا تیون داد

 !ببین این همه سمتی کشیدم که اینارو برای تو بچینما! یک بوس هدیه ای  یزی

 با  شم های گرد شده نگاهش کردم، این  ی گفت؟ گفت بوسه؟

 !این پسر زیادی پرو بود

شم که پام به بوته ستم بهش نزدیک تر  ای گیر کرد و قبل از اینیه روی زمین  خوا
 .بیوفتم دستش دور کمرم حلقه شد و من رو باال کشید

توی سیاهی  شم هاه محو شده بودم و یک حسی مانع می شد تا از نگاهم رو 
 .ازه بگیرم، انگار اون هم مدل من دست بردار نبود و توی  شم هام خیره بود

 نسبت به راستین بی تفاوت نیستم؟  را جدیدا حس می کردم که دیگه مدل قبل

 .به خودم امدم، نفس کالفه ام رو بیرون دادم و از آغوشش خارج شدم

 راستین کالفه دستی به پشت گردنش کشید: بریم؟

 .آره به نظرم بریم-

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

 《دو ماه بعد》

 جانم؟-

 بیام تو دنا؟ حاضری؟-

خودم توی آینه انداختم، این آرایش و لباس عجیب بهم می امد و نگاه آخر رو به 
 .خودم هم دوستش داشتم: آره، بیا
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ستین لبمندی زدم،  قدر  شتم و با دیدن را شدن در به طرف در برگ ردای باز  با 
 !این کت و شلوار سرمه ای برازنده بود

شت، برق تحسین ت سمتم قدم بردا وی لبمند عمیقی روی لب هاه نشست و به 
 : شم هاه از همین جا معلوم بود

 !خیلی خوشگل شدی

شد و دست هام شده بود  لبمندم عمیق تر  سمتم دراز  رو توی دست هاه که به 
 :گذاشتم

 !می تونم بگم تو هم خوشتیپ شدی

 آروم لب زد: زیر لفظیت رو از همین االن بدم؟

 .لبمند محوی روی لب هام نشست: بده

یب د فت و از ج له گر فارررر مل قرمزی رو در آورد، ازم  اخلی کتش جعبی مم
 :همونطور که گردبندی رو از توه بیرون می کشید من رو خطاب قرار داد

 .برگرد عزیزم

دسرررتی به گردنبند شرررایان که هنوز روی گردنم بود کشررریدم، انگار دیگه وقت 
 !خداحافظی باهاه رسیده بود

ستین اون گردنبند رو باز  حس کردم، دست برد و گیره ی رو پشت سرم حضور را
 .کرد و گردبند هدیه ی خوده رو جایگزین کرد

بعد از این که قفلش رو بست سرم رو کمی خم کردم و با دیدن اسمش روی پالک 
 :لبمند محوی زدم که رداه رو زیر گوشم شنیدم

 دیگه نوبت این شده راستین بیاد جای شایان، مگه نه؟

یک دختره دیگه رو توی گردنش می راسررت می گفت، اگه من گردنبند یک اسررم 
 !دیدم هردوشون رو باهم می کشتم
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از عاشررقی می ترسرریدم، قرار نبود دوباره دا ببازم ولی انگاری حریف دلم نشرردم، 
 !دوباره دا دادم ولی این دفعه به راستین

شرررونه هام رو گرفت، من رو به سرررمت خوده برگردوند و پیشرررونیش رو به 
 :پیشونیم  سبوند

ادرم دیگه هیچ امیدی به زندگی نداشرررتم، ولی تو از اون روزی که امدی بعد از م
توی پارک، منو دیدی و شدی بالی جونم هیچ وقت فیر نمی کردم یک روزی بشی 

 !آروم جونم

ساا  ساا پیش می گفتن یک  ستم و لب گزیدم، اگه یک  شم هام رو با لذت ب  
ستین آریا توی همچین وضعیتی قرار می گیر ی، می خندیدم و باور نمی دیگه با را

 کردم، اما حاال؟

زیر لب اسررمم رو ررردا زد که وادار شرردم توی  شررم هاه زا بزنم: دنا می خوام 
 .ازت یک سوالی بپرسم

 .شونه ای باال انداختم: خب، بپرس

 انگشت شصتش رو نوازه وار روی گونه ام کشید: قوا می دی حقیقت رو بگی؟

 لت پرسید: دوسم داری؟سرم رو تیون دادم که در همون حا

 با بهت نگاهش کردم، این دیگه  ه سوالی بود؟ واقعا معلوم نبود؟

 :اخم هام رو در هم کردم و ازه فارله گرفتم

 !واقعا که راستین! واقعا که! اینم شد سواا؟ معلومه که دوست دارم

 اگه دوست نداشتم اینجا بودم؟

 !دماگه بهت دا نداده بودم تا اینجا پات واینمیستا

 !واقعا از این حرفش دلمور شدم

 !انتظار نداشتم بعد این همه مدت همچین سوالی ازم بپرسه
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خواسررتم از کناره رد شررم که بازوم رو گرفت و من رو به طرف خوده کشررید، 
 :نگاهم رو با اخم به زمین دوختم که پرسید

 ناراحت شدی؟

و من رو به خوده  حلقه کرد نه قاطع و آرومی گفتم که دست هاه رو دور کمرم
 ! سبوند: ربر کن ببینم، نامزد ما دلمور شده

 :بدون اینیه نگاهش کنم با جدیت گفتم

 راستین می شه ولم کنی؟

دست هام رو روی دست هاه گذاشتم و سعی کردم از خودم جداه کنم که من 
 :رو محیم تر  سبید و با شیطنت گفت

 !ولت کنم کجا بری؟ جات همین جاست

 :اما ظاهرم رو حفظ کردمقلبم لرزید 

 !من ارال به این رمانتیک بازی هات عادت ندارم راستین خان

 :یک تای ابروه رو باال انداخت و در همون حالت جوابم رو داد

 !تا  ند دقیقه که شرعا و قانونا زنم شدی خوب عادتت می دم

 !این فقط یک عقد خلوت ساده اس، نه عروسی-

 !فتی یک عقد خلوت ساده باشه کافیهخودت عروسی نمواستی دنا! گ-

 .هنوزم سر حرفم هستم-

 پس  را بهم طعنه می زنی؟-

 :کالفه نگاهش خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم

 !راستین من طعنه نزدم! بی خیاا می شی؟ بیا بریم پایین منتظرمونن

 .با اخم نگاهم کرد و  یزی نگفت
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 !اخمش هم جدیدا زیادی به دلم می نشست

 !یلی کالفه بودم، یک حس دوگانگی عجیبامروز خ

 !یک دلم طرف شایان بود یک دلم راستین

 !نمی امد دلش رو بشیونم ولی دلم

 .کاه می تونستم با خودم کنار بیام

 :نفس عمیقی کشیدم و به سمتش برگشتم

ذهنم آشرررفته اس، این اتفاق های یهویی، و من هنوز  راسرررتین، منو ببمش، ییم
 .اونجور که باید فراموه کنم نتونستم شایان رو

 !اگه بدخلقی می کنم لطفا به دا نگیر

 :کالفه دستی بین موهاه کشید و با حرص زمزمه کرد

 تا کی می خوای با یاد آوری شایان به دیوونه کردن من ادامه بدی؟

 !نالیدم: شایان

 !وقتی به خودم امدم دستم رو روی دهانم گذاشتم

 !ممن راستین رو شایان خطاب کرد

 های قرمز شده نگاهم کرد: شایان؟ آره؟ با  شم

 رورتم رو پوشوندم، خدایا من  م شده بود؟ با دستم

با خشم مشت محیمی توی دیوار کوبید که ناباور نگاهش کردم، ناگهان طوری که 
شت های متوالی به دیوار کوبید و زیر لب با  شده بود م ضافه  شمش ا انگار به خ

 :حرص زمزمه کرد

 !شایان،شایان، شایان شایان،

 !جیغ بیشم ولی نمی شد دلم می خواست به خاطر اشتباه خودم
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 :راستین با همون خشم به طرفم برگشت و داد کشید

شایان ورد زبونته، برو اون جنازه ی لعنتی رو از خاک بیش بیرون  شایان  حاال که 
 !باهاه ازدواج کن

 !من نیستم

 !ایانحتی به من بگی ش نمی تونم تحمل کنم

 وقتی همه  یزت اونه  را می خوای با من ازدواج کنی؟

 مگه من برات مهمم؟

 !تو از من آرامش می خوای ولی داری آرامش من رو بهم می زنی

شایان رو دوباره ببند، همه ی عیس هاه رو دوباره بزن به دیوار من  برو گردنبند 
 !رو هم مرده فرض کن

 !اینطوری ادامه بدم نمی تونم من

 !کنم و هرروز سایه ی شایان توی زندگیم باشه  ینیه باهات ازدواجا

 !هر وقت با خودت کنار امدی بیا، من همیشه دوست داشتم ولی تو نه

 !فقط یادت باشه، یادت باشه نری بگی راستین جا زد

 :و خواست از اتاق خارج شه که با ردای بلندی خطاب قراره دادم

 ؟می خوای عقد رو بهم بزنی و بری

 :ایستاد ولی به طرفم برنگشت

 .هنوز اونقدرم آشغاا نشدم! دم در ایستادم

 .دستگیره در رو پایین کشید و به سرعت از اتاق خارج شد

شردم و نفس کالفه ام رو بیرون  شدن در پلک هام رو روی هم ف سته  ردای ب با 
 .فرستادم
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ی بر داشتم و روی  ادر طرح داری که مامان برام حاضر کرده بود رو از روی رندل
 :سرم گذاشتم؛ جلوی آینه به خودم نگاه کردم و زیر لب اسم خدارو به زبون آوردم

 .خدایا خودت همه  ی رو درست کن، هر ی به رالحمه

در رو باز کردم و از اتاق خارج شرردم، راسررتین که روی راه پله ها ایسررتاده بود با 
ا من اوا برم، نفس عمیقی دیدنم نیم نگاهی بهم انداخت و کمی عقب کشرررید ت

کشیدم و بی حرف از پله ها پایین رفتم، دلم می خواست امروز شادترین روز واسه 
 !من باشه اما نبود

 .امروز هم راستین رو ناراحت کرده بودم و هم خودم ناراحت بودم

 .خودم رو که جاه می ذاشتم می گفتم حق داره، خیلی ام حق داره

ی عقد سررفیدی که برامون  یده بودن نگاهی کردم، به هاا که رسرریدم به سررفره 
 .هنوز مامان و کیمیا ایستاده بودن دست کاریش می کردن

 . ادرم رو محیم تر بین دست هام گرفتم و کمی باال کشیدم تا زیر پاهام گیر نینه

 .با ردای پاشنه ی کفش هام توجه کیمیا بهم جلب شد و با لبمند نگاهم کرد

 !ش برای منی که ارال عادت نداشتم واقعا سمت بودراه رفتن با این کف

 :کیمیا نزدییم شد و سرتاپام رو برانداز کرد

 !ناراحت نشیا

 !ولی ارال بهت  ادر نمی آد

خودم هم فهمیده بودم بهم  ادر بهم نمی آد برای همین بی خیاا شرررونه ای باال 
 .انداختم و  یزی نگفتم

سی کردم و مامان و فامیالی نزدیک بغلم کردن و یی سالم و احواا پر شون  م باهم
 .راستین هم همین طور

 .از فامیل های راستین فقط بابابزرگش بود و  ند تا عمه هاه و ییی خاله
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 .با امدن عاقد هردومون بدون هیچ حرفی پشت سفره ی عقد نشستیم

 .ارال باهم حرف نزده بودیم و به گونه ای سرسنگین بودیم

 .ن از اوناون از من دلمور بود و م

اون به خاطر این که من شررایان رو هنوزم به اون ترجیح می دم و من  ون درک 
 !نمی کرد که شایان عشق من بود و نمی تونم با مردنش فراموشش کنم

درست بود این که اون رو به اسم شایان ردا زدم اشتباه از من بود، اما عمدی که 
 .امد و به زبونش آوردم نبود! یهو توی دهنم

 .عاقد روی یک رندلی نشست و دفتری رو باز کرد، منم قرآن رو به دست گرفتم

 :بعد از گفتن حرف های الزم شروع به خوندن خطبه ی عقد کرد

عروس خانم، دنا همامنش، فرزند شرراهرخ همامنش، به شررماره ی شررناسررنامه 
ه ی یک ی...آیا به بنده وکالت می دهید ، شررما را با مهریه ی معلوم و عند المطالب

شاخه نبات،  هارده  سیه ی تمام بهار آزادی،  هارده  ست  جلد کالم اهلل مجید، بی
 شاخه گل رز، به عقد دائم ماه داماد، آقای راستین آریا ، فرزند حسین در بیاورم؟

 !کمی میث کردم و قرآن رو باز کردم، سوره ی مریم بود

 :د ند آیه اه رو زیر لب خوندم که عاقد دوباره تیرار کر 

 عروس خانم، آیا وکیلم؟

 :قرآن رو بستم و با ردای بلندی گفتم

 .با اجازه ی بزرگ تر ها، بله

 .ردای دست اطرافیانم بلند شد

 !ولی من حتی یک لبمند هم نزدم

 !ارال خوشحاا نبودم

 .با این که راستین رو دوست داشتم ولی خوشحاا نبودم
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 .نبحث هایی که باال داشتیم مانع خوشحالیم می شد

 .عاقد همون سواا رو از راستین پرسید که بدون میث بله رو داد

 .پلک هام رو روی هم فشردم و نفس عمیقی کشیدم

 !بعد از کلی امضا رسما زن و شوهر شدیم

و هم  نین بعد از انجام دادن این مراسرررم عسرررل و فالن نگاهی به  شرررم های 
شییش انداختم،  شم هایی که امروز توه جز غم و دلمو ری  یز دیگه ای پیدا م

 .نمی کردم

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

 .بعد از خشک کردن موهام دم اسبی بستنشون از اتاقم بیرون امدم

سی توی خونه  ررف رفته بودن و جز کیمیا، مهدی و  ند نفر دیگه ک همه بعد از 
 .نبود

و بحث مهدی و راسررتین که از اتاق  خواسررتم از پله ها پایین برم که ررردای جر 
 .مهمان می امد متوقفم کرد

دوست نداشتم فالگوه وایسم ولی حس کنجیاویم بهم غلبه کرد و دم در بسته ی 
 .اتاق ایستادم

 :با ردای بلند مهدی متعجب ابرویی باال انداختم

 !راستین قرار نبود عقد کنین

 !گفتی یک بازی که تموم می شه می ره

 .تش نداشتی و نمی ذاری حداقل کسی که دوستش داره باهاه باشهتو که دوس

 :ردای پر حرص راستین بلند شد

 !دوست دارم پسر تو حالیت نیست؟ می گم دنا رو دوست دارم می فهمی؟

 !امیر غلط کرده از تو شماره دنا رو می خواد
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 !بهت گفتم اون بازی تموم شد

 .دنا خودشم می دونه همه  یز واقعیه

 !خودمه مهدی، زندگی من زندگی

 !به اون امیر به همه  یزم بگو تا من رو قاتل نیرده مدل بچه آدم بشینه سرجاه

 !اون از دنا خوشش می آد-

 :ردای پرخشم و بلند راستین امد

 !د بیجا می کنه خوشش می آد

 !مهدی انقدر رو اعصاب من راه نرو

عمر داری توی روت هم نگاه  راسرررتین دنا بفهمه  را اون بازی رو راه انداختی تا-
 !نمی کنه

 !خودت تمومش کن

شه من تا  شه که باعث  ست با متعجب ابروهام رو باال انداختم، یعنی  ی می تون
 این حد از راستین متنفر شم؟

 !هیچ  یزی نمی تونست من رو از راستین متنفر کنه هیچ  یزی

 : سبوندمبا ردای آروم و ناراحت راستین گوشم رو بیشتر به در اتاق 

 !نمی فهمه، بفهمه نابود می شم

 !اگه تو نگی، اگه من نگم نمی فهمه

 !مهدی به جون مامانم که عزیزترینمه قسم که دوستش دارم

  را کسی منو باور نداره؟

 !حتی دنا هم منو دوست نداره

 نمی دونم یعنی من اینقدر بد شدم که هیچ کس ذره ای منو دوست نداشته باشه؟
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 !نو شایان ردا کردمهدی امروز م

 !شیستم، خورد شدم ولی نفهمید

 !انگار که من آدم نیستم، انگار راستین احساس نداره

 !به خدا من نمواستم بد شم! مجبور شدم

 !ولی االن که دارم سعی می کنم خوب شم کسی باورم نداره

 .و سیوتی که توی فضای اتاق حیم فرما شد

تادم، فیر نمی جا ایسررر ناراحتی همون  قدر   با  با اونطور رررردا کردنش ان کردم 
 .ناراحتش کرده باشم

 .فیر نمی کردم فیر کنه دوستش ندارم

 .دلم گرفت، دلم واسه مظلومیتی که توی رداه نهفته بود ریش شد

شتر ندیده  شنهاد امیری که من  ند بار بی شتباه کرده بود که پی مهدی هم خیلی ا
 !بودمش رو به راستین گفته بود

ناگهانی در اتاق رو باز کردم و وارد اتاق شررردم، با امدنم سرررر در یک تصرررمیم 
 .هردوشون به سمتم  رخید

راستین نشسته به دیوار تییه داده بود، ییی از پاهاه رو خم کرده و دستش روی 
 .پای خم شده اه بود

 .مهدی هم رو به روه ایستاده بود

 :با اخم بهش نگاه کردم

 .می خوام با راستین تنها باشم

 .ه کوتاهی بهم انداخت و سر به زیر از اتاق خارج شدنگا

 .به سمت راستین رفتم و رو به روه نشستم



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

453 

 

 .موهای بلنده رو کوتاه کرده بود و این طوری  هره اه مردونه تر شده بود

 :دستم رو نوازه وار روی گونه اه کشیدم

  را فیر می کنی کسی دوستت نداره؟

 دوست ندارم؟ یا بهتره بگم  را فیر می کنی من

 :متعجب نگاهم کرد

 همه رو شنیدی؟

 .تقریبا-

 .هوفی کشید، سره رو به دیوار تییه داد و  شم هاه رو بست

 لبمند محوی زدم، خودم رو جلوتر کشیدم و کناره نشستم 

 .من دوست دارم راستین خان، خیلی هم دوست دارم

تک خنده ای کردم، جوری با تعجب سره رو جلو آورد و نگاهم کرد که ناخوداگاه 
 !حق داشت خب! تا حاال این روی من رو ندیده بود

 : ونه ی ظریفم بین دستش گرفت و رورتم رو کج کرد

 تو خودتی؟ توی شامت  ی ریمتن؟

مسرررمره ای زیر لب نداره کردم که تییه اه رو از دیوار برداشرررت؛ حاال دقیقا 
 .رورت هامون رو به روی هم بود

 :ار روی گونه ام کشید و زمزمه کردانگشت شصتش رو نوازه و

 می دونی وقتی ییی دختر و ییی پسر توی یک اتاق تنها باشن نفر سوم کیه؟

 :با شیطنت ابرویی باال انداختم و مدل خوده زمزمه کردم

 البد شیطون، هوم؟

*** 
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 !خیلی دوست دارم دنا، خیلی

 !لبمندی روی لب هام نشست، یک لبمند عمیق

 :ه گذاشتم و آروم گفتمدستم رو روی سینه ا

ستین، جون مامانت رو قسم خوردی که دوستم  شنیدم را همه ی حرف هاتون رو 
 داری!  را؟

 :من رو بیشتر به خوده فشرد

 ! ون دوست دارم دختر، نباشی نیستم

 :حس شیطنتم گل کرده بود، با ناخن روی سینه اه خط های فرضی کشیدم

 که امیر من رو می خواد هوم؟

 :من که توه شیطنت و شوخی بود لحن اون کامال جدی بود برعیس لحن

 !می کشمش

 :متعجب سرم رو باال آوردم

 راستین؟

 :جدیت توی  شم های سیاهش هویدا بود

شه رو تییه پاره می  شته با شم دا ستین، به زنش   سی که بمواد به ناموس را ک
 کنم، فهمیدی دختر؟

یی با امیری که فقط سرره یا نه مدل این که راسررتین واقعا می خواسررت یک دعوا
 . هار بار اونم تو جمع های دوستانه من رو دیده بود راه بندازه

امیر ییی از دوسرررت های مهدی بود که  ندین باری توی جمع های ما حضرررور 
 !داشت ولی فیر نمی کردم همچین  یزی رو به مهدی بگه

 :خودم رو کمی باال کشیدم به  شم های سیاهش زا زدم
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 !موقع که من زن تو نبودم راستین اون

 :سریع جبهه گرفت

 !نامزدم که بودی، اون بی شرف که می دونست نامزدمی

ستش رو خم کرد و از توی جیبش کلید  سیوت کردم که د حق با اون بود بنابراین 
 :رد در آورد و به سمتم گرفت

 .اینم کلید خونه، فردا بعد از ظهر بیا من ربح می رم یک کارایی دارم

 :ای ابروم رو باال انداختمیک ت

 خب  را ظهر نیام؟

 :دستی پشت گردنش کشید

 .خب می خوام یک  یز هایی رو راست و ریست کنم دیگه

 .مشیوک نگاهش کردم و  یزی نگفتم

 !برام سواا بود که  را باهم نمی ریم توی خونه ی خودمون و اون  ه کاری داره

 !وجه می شدمولی سیوت رو ترجیح دادم باالخره که فردا مت

راستین وقتی این دید  طور بهش زا زدم تک خنده ای کرد، همونطور که خوده 
 :از روی زمین بلند می شد دستم رو گرفت و از روی زمین بلندم کرد

 .اونطوری نگاهم نین دختر، فقط یک سری کار دارم، همین

 :ابروهام رو باال انداختم و  یزی نگفتم که ادامه داد

  بریم بموابیم؟

*** 

شستم، با دیدن  نمی دونم  قدر گذشت که  شم هام رو باز کردم و روی تمت ن
 .جای خالی راستین متعجب به ساعت نگاه کردم که یازده رو نشون می داد
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 یعنی انقدر زود رفت؟

دستم رو بین موهام کشیدم و از جام بلند شدم که  شمم به حلقه ی طالیی رنگ 
 .توی انگشتم خورد

 .ا یک زن متاهل به حساب می امدم؛ اون هم زن راستین آریامن دیگه رسم

 .دا بستن بعد از شایان واسه من محالی بود که ممین شد

به سمت سرویس رفتم و بعد از انجام کار های روزانه لباس هام رو عوض کردم و 
 .موهام رو بافتم

 .کنم  قصد داشتم بعد از خوردن ربحانه زودتر برم خونه ی راستین و غافلگیره

 .از پله ها پایین رفتم و وارد آشپزخونه شدم

هم سرسری  ند لقمه گرفتم تا زودتر حاضر شم  مدل همیشه میز آماده بود و من
 .و برم

 .مامان البد رفته بود پیاده روی، بابا سرکار و دانیاا هم طبق معموا خواب

اضررر شرردن بعد از خوردن ررربحانه دوباره به طبقه ی باال برگشررتم و شررروع به ح
 .کردم

 .قرار بود شب بیام لباس هام رو جمع کنم و برم داخل خونه ی جدیدم

 .شب برای این که همه خونه باشن تا بتونم خداحافظی کنم

مانتوی فیروزه ای رنگی که تازه خریده بودم رو برای اولین بار تنم کردم و شرررلوار 
 .هم رنگش و دنپارو هم پوشیدم

 .کردمکفش و شالمم سفید انتماب  

 .رژ قرمز رنگی روی لب هام کشیدم و توی آینه به خودم خیره شدم

بعد از مدت ها بود که دسررت به پوشرریدن لباس رنگ روشررن زده بودم و به نظرم 
 .خیلی هم بهم می امد
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ضمون  ریملی که کیمیا به عالوه ی  ند تا لوازم آرایش دیگه برام خریده بود و با م
عجیب بهم  شررمک می زد تا به مژه های قهوه  الزمت می شرره تحویلم داده بود

 .ایم بزنمش

 .خب یک بارم من امتحان می کردم

شدن کارم  شتم؛ با دقت به مژه هام کشیدمش و بعد از تموم  عاقبت ریمل رو بردا
 . ند بار پشت هم پلک زدم

با ترفند کیمیا یعنی کرم مرطوب کننده پاکش  ییمیش زیر پلیم مالیده شرررد که 
 .کردم

شین از خونه  وقتی شتن موبایل، کلید و ریموت ما شدم با بردا ضی  از  هره ام را
 .بیرون زدم

پشررت فرمون نشررسررتم و به طرف خونه ی راسررتین رانندگی کردم، تا اونجا نیم 
 .ساعتی راه بود

 .خداروشیر به ترافیک بر نموردم و زودتر به آپارتمانش رسیدم

 .باز کردم و وارد حیاط شدمبعد از پارک کردن ماشین در ورودی حیاط رو 

 ند دقیقه بعد جلوی در واحد بودم؛ نفس عمیقی کشیدم و با کلید در رو باز کردم 
 .و بی سرو ردا وارد هاا شدم

 شمم رو دور هاا  رخوندم ولی اثری ازه نبود، با شنیدن رداه شصتم خبردار 
 .شد داخل اتاق خوابه

 .البد داشت با تلفن حرف می زد

بی سر و ردا وارد راهرو شدم، خواستم داخل اتاق شم که با رحنه ای همونطور 
 .که دیدم بهت زده سرجام خشک شدم

 !رویا؟ راستین و رویا هم رو بغل کرده بودند و رویا آروم گریه می کرد

 !پس به خاطر همین بهم گفت زود نیا
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 !می خواست با دختر عمه ی عزیزه خلوت کنه

 !رهلعنتی می ذاشتی یک روز بگذ

ست زنان وارد اتاق  شسته بود رو فرو دادم و د سته داخل گلوم ن بغضی که ناخوا
 .شدم

 .با شنیدن ردای دستم راستین و رویا با بهت از هم جدا شدن و بهم نگاه کردن

 :پوزخندی زدم و راستین رو خطاب قرار دادم

اعت آفرین راسررتین خان! واقعا بهت تبریک می گم! در کم تر از بیسررت و  هار سرر
 !عشق بازیت رو با عشقت شروع کردی

 :راستین سریعا رویا رو پس زد و به سمت من امد

 !بمدا اونطور که فیر می کنی نیست

 :پوزخندی زدم و  ند قدم عقب رفتم

 ! را دقیقا همونطوریه

منو یک روز بعد از عقد دک کردی بیای مدال توی خونه ی آیندمون با عشقت باشی 
 هان؟

 !عملت دستموه به سرعت

 فقط برام سواله  را با من ازدواج کردی؟

می رفتی با عشررقت ازدواج می کردی، دختر عمتم که بود، کلی هم بهت ارثیه می 
 رسید.  را من؟

این  را من رو طوری داد زدم که برای لحظه ای پلک هاه رو روی هم گذاشررت 
 .و سیوت کرد

 :قب تر رفتمنگاهی به رویا که خصمانه نگاهم می کرد انداختم و ع

 .من مزاحمتون نشم، به خلوتتون برسین
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برم که راسررتین بازوم رو گرفت و من رو به طرف خوده برگردوند؛ در  خواسررتم
 :همون حالت رویا رو خطاب قرار داد

 .رویا برو بیرون

 :قبل اینیه رویا دهن باز کنه همونطور که سعی داشتم دستم رو آزاد کنم گفتم

 .ی که باید بره منمنه رویا جون بمونه کس

 :راستین اخم غلیظی کرد

 .داری تند می ری دنا

 .ولم کن راستین؛ نمی خوام  یزی بشنوم-

 :راستین اما محیم تر نگهم داشت و بلند تر گفت

 !رویا گفتم برو بیرون

 .رویا نا ارا کیفش رو از روی تمت  نگ زد و با حرص از خونه خارج شد

 :ن کشیدم و با تمسمر گفتمبا رفتنش دستم رو از دستش بیرو

 : را بیرونش کردی؟ با خشم بین حرفم پرید و داد زد

 !دنا ساکت شو

 :سپس آروم تر ادامه داد

 !انقدر دری وری نباف، اوا وایسا گوه کن بعد قضاوت کن

 .نه عزیزم، نیازی به گوه کردن نیست! من  یزی رو باور می کنم که دیدم-

سمت در برم که با قد ستم به  سریع خوده رو بهم رسوند و جلوی در خوا م های 
 .ایستاد

 !با خشم نگاهش کردم، هم طلبیار بود و هم بدهیار

 :نفس پر حررم رو بیرون فرستادم
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 .راستین برو کنار

 :با سماجت ابرو هاه رو باال انداخت

 !اوا باید گوه کنی

 :طاقتم سر امد و با خشم داد زدم

 !نیا که با رویا تنها باشیبه  ی گوه کنم هان؟ دیشب گفتی زود 

 .همه  یز کامال واضحه

 :با خشم پلک هاه رو روی هم فشرد

 .دلیل این که گفتم دیر بیا  یز دیگه ای بود

 .اگه گوه بدی بهت می گم

 :ساکت شدم و حرفی نزدم که ادامه داد

نمی دونستم رویا داره می آد اینجا، داشتم به کارام می رسیدم که یهو آیفون ردا 
 .د وقتی در رو باز کردم رویا با گریه وارد خونه شدکر 

شته و فالن  ست و کلی گریه کرد که بهم عالقه دا ش رفت داخل اتاق روی تمت ن
 .فالن

بعد موقعی که تو امدی دقیقا بهم گفت بیا واسرره آخرین بار بغلت کنم  ون دیگه 
 .متاهل شدی و نمی تونم

 !بمدا همش همین بود دنا

شم هاه نگاه   شت یک به   ست دا ست می گفت ولی به نظرم کم و کا کردم، را
 . یز هایی رو بهم نگفته بود

 :اما باز هم با همون اخم سیوت کردم که تییه اه رو از در برداشت و آروم گفت

 امروز  ندمه؟
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 االن این سواا  ه ربطی داشت؟

 :با لحن خشیی جواب دادم

 .هیفدهم آبان

 :نیشمندی زد و به راه رو اشاره زد

 .برو توی اون ییی اتاق تا دلیل این که گفتم نیای رو بفهمی

 خب مگه نمی تونست همین جا بهم توضیح بده؟ این کارها دیگه  ی بود؟

 :خشک گفتم

 .الزم نیست، همین جا بگو

 :اخم هاه رو در هم کرد و به سمتم امد

 !دنا لج بازی نین! برو تو اتاق

ق شدم که راستین هم پشت سرم وارد شد با حرص پوفی کشیدم و نا ارا وارد اتا
 :و با خشم دوتا نایلونی که روی زمین بود برداشت و همشون رو سرو ته کرد

بیا، بگیر ببین! واسررره این لعنتیا گفتم نیا! گفتم  ون می خواسرررتم این خونه ی 
 !لعنتی رو درست کنم! گفتم  ون امروز تولدته

دم؛ یک بار توی ذهنم تاریخ امروز رو با بهت به بادکنک و وسرررایل تزئینی نگاه کر 
 .مرور کردم

 !هیفدهم آبان تولد من بود ولی به کل از یاد برده بودمش

 .شدم، حرفی نداشتم بزنم و تقریبا شرمنده شده بودم این دفعه الا

 .باز هم زود قضاوت کردن هام باعث شد شرمنده شم

همین نیست برای  ولی راجع به قضیه رویا یک حسی بهم می گفت تمام موضوع
ستش گرفتم و روی  ستیک هارو با آرامش از د شدم، پال همین کمی بهش نزدیک 

 :زمین انداختم؛ توی  شم هاه زا زدم و با آرامش گفتم
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  ی رو داری ازم پنهون می کنی؟

 :متعجب نگاهم کرد که با دستم یقه ی لباسش رو گرفتم و باهاه ور رفتم

 !یز هایی رو گفته ولی بهم نمی گیاز  شم هات می خونم، رویا بهت  

 . رت می گی! همه  یز رو گفتم-

 :ابروهام رو باال انداختم

راسرررتین به من دروغ نگو! می فهمم که نمی خوای بگی،  ی رو داری پنهون می 
 کنی؟

دست هاه که آزادانه کنار بدنش بودن باال آورد، پشت کمرم قرار داد و من رو به 
 :ابروه رو باال انداختخوده نزدیک کرد؛ یک تای 

 پس از  شم هام می خونی هوم؟

 !دیدی حق با منه-

 :پوفی کشید و سره رو کمی عقب برد

  را نمی تونم پیشت  یزی رو انیار کنم؟

 :خوشحاا از اینیه باالخره دست از انیار برداشته لبمندی زدم

  ی گفته؟

 باید بگم نه؟-

 :رداشت و به تمت اشاره کردسرم رو تیون دادم که دستش رو از پشت کمرم ب

 . یز مهمی نگفت، همش  رند بود

 :روی تمت نشستم و شالم رو از سرم برداشتم

 .همون  رند هارو بگو، می خوام بدونم
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شید که این  ضرب روی تمت پرت کرد و دراز ک شید و خوده رو با  اوف بلندی ک
 .کاره باعث شد تمت تیون شدیدی بموره و من  پ  پ نگاهش کنم

 .ین طور ساکت بهم خیره بود و حرفی نمی زدهم

 .شصتم خبردار شد که یک  یزی هست و اون داره از زیر گفتنش در می ره

 :نفس عمیقی برای کنترا اعصابم کشیدم و گفتم

 .راستین، بگو

 ! یز خاری نبود ای بابا! عجب گیری دادی! می گم-

 :با حرص مشتی به زانوه کوبیدم

 !نیار! مدال  را نمی گی؟انقدر مسمره بازی در 

 :با حرص رورتش رو جمع کرد و مچ دستم رو گرفت

 !این دستت خیلی هرز میره ها دنا

 !هی می گم نزن بدتر می کنه

 :با خشم مچ دستم رو از دستش بیرون کشیدم

 !خوب می کنم، خیلی پرویی

 !ارال وایسا ببینم

بی شعور تو سورپرایزت  من بلند می شم می آم خونه ی جنابعالی برای این که توی
 کنم ولی  ی می بینم؟

می بینم دختر دایی عزیزت که از قضا عاشق پیشه ی جنابعالی هست توی اتاقته و 
 .همو بغل کردین

 !بعدشم تو بهم نمی گی  ه  رندی گفته

 ارال  ه معنی داره این حرکت؟
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 :با ردای بلندی زیر خنده زد و گفت

 !دنا خیلی عصبانی شدی! خیلی

 :رص خندیدمبا ح

 !عصبانی شدم؟ دارم دیوونه می شم

 !خودت رو بذار جای من

 ...می آی خونه ی ما یهو می بینی من توی اتاق و با یک پسر دیگه توی

 :خنده به اخم تبدیل شد و بین حرفم پرید

 !خیلی خب، ادامه نده

 :با تمسمر نگاهش کردم

 ! ی شد عصبی شدی؟ ببین حتی طاقت نداری کاملش رو بگم

 !اون وقت بهم می خندی

 :با حرص دستش رو روی رورتش کشید و نفس کالفه اه رو بیرون داد

 !یک مشت  رند بود دنا

 . یز مهمی نگفت

 .امد گفت هنوز دیر نشده و هر وقت بموام اون هست و پام می مونه

 .احساسی در کار نیست دنا اون واسه ارث این  یزهارو می گه

شدند؛ انقدر  شت  ست هام م شت این حرف  د ستینی که زن دا وقیح بود که به را
 .هارو می زد

 :با خشم پرسیدم

 تو بهش  ی گفتی؟ اون بغل واسه  ی بود؟

 :با خونسردی پاهاه رو روی هم انداخت
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 .هیچی، گفتم من زنمو دوست دارم انقدر  رند بهم نبافه

 .اون بغل رو هم یک بار گفتم

 .بار بغلم کنهگفت حاال که اینطور می گم برای آخرین 

 :با حرص نگاهش کردم

 توهم سریع بغلش کردی؟ نه؟

 !آره خب رفیق بچگی و محرم راز هات

 !اما ببین جنابعالی متاهلی

 .هم تو و هم رویا این رو بفهمین

 .من مدل بقیه نیستم تورو با ییی ببینم گریه زاری راه بندازم پاشم برم خونه بابام

 .می کنه تویی مردیناتو باید فرار کنی  ون کسی که 

االن دیگه اون مرد آزاد و مجرد قدیم نیسررتی یک سررری تعهد و محدودیت هایی 
 .داری که باید بفهمیشون

 :اخم غلیظی کرد و روی تمت نشست، هر دو دستم رو توی دست هاه گرفت

 !ی در کار نیستنامردیدنا 

  را با حرف هات سعی داری منو بسوزونی؟

 .خوابیدهپشت همه ی حرف هات طعنه 

 !من می دونم متاهلم، می دونم تعهد دارم

 !ولی انقدر بهم شک نداشته باه لطفا

 .باشه می دونم اشتباه کردم معذرت می خوام؛ این بحث مسمره رو تمومش کن

شده بود نگاه  سیر  ست های مردونه اه ا  یزی نگفتم و به مچ ظریفم که بین د
 .کردم
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 .بودبا همین دست ها رویا رو بغل کرده 

 !سرم رو تیون دادم تا فیر رویا از سرم بپره ولی اگه بشه

 .مچ دست هام رو آروم آزاد کردم و سرد نگاهش کردم

 !عجب روز تولد قشنگ و جذابی برام ساخته بود

****** 

 .ولش کن من می برمش-

 .سبیه تو اون ییی رو ببر این-

ستش گرفت و از پل ه ها باال رفت کرایه بی توجه به حرفم هردو  مدون رو توی د
 .مردی که  مدون هارو آورده بود حساب کردم و در حیاط رو بستم

با دیدن آسانسور که همیف بود متعجب نگاهی به راه پله ها انداختم، خب وقتی 
 !آسانسور بود  را از پله ها رفت اونم با دوتا  مدون؟

انسور بود گذاشتم، شونه هام رو باال انداختم و  مدونی که دستم بود رو داخل آس
 .خودم هم سواره شدم و دکمه ی طبقه رو فشردم

به لطف هرسرره تامون تولدی که راسررتین و خانواده ام برام ترتیب داده بودن به 
رله ی هیچ  یزی رو  صاب هردومون داغون بود که حو راحتی بهم خورد، انقدر ع

 .نداشتیم

که بهش گفته بودم ببنده به مامان هم زنگ زده بودم گفته بودم  مدون هام رو  
 .و برام با یک ماشینی بفرسته

 .اولین روز زندگی مشترکمونم اینطوری سپری شد

 .دیگه فیر کنم من باید توی خونه غذا درست می کردم و به کارهاه می رسیدم

 .کاری که خیلی انجامش نداده بودم

 .با رسیدن به طبقه ی سوم  مدون رو از آسانسور بیرون آوردم



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

467 

 

 .ن در واحد رو باز گذاشته بود تا من راحت وارد شمراستی

کفش هام رو در آوردم و توی جا کفشرری مربع شرریل  وبی گذاشررتم و دره رو 
 .بستم

می دادم وارد  دسته  مدون رو باال آوردم و همینطور که روی  رخ هاه حرکتش
 .خونه شدم و در رو پشت سرم بستم

ندگی من هیچ وقت عادی نبود و حتی نگاه اجمالی به سرررتاسررر خونه انداختم، ز 
 !االن هم نیست

 !روز تولد و دومین روز ازدواجم به این شیل بود

 .پوزخندی زدم با سر پایین به طرف راهرو رفتم که بین راه به راستین برخوردم

نا ارا سرررم رو باال آوردم و نگاهش کردم، همینطور که نگاهم می کرد دسررته ی 
 :ا کرد و بازو هام رو توی دستش گرفت مدون رو از توی دستم جد

 .می شه تمومش کنی؟ من که برات همه  یز رو توضیح دادم

 :ابروهام رو باال انداختم

 مگه من  یزی گفتم؟

 :اخمش غلیظ تر شد و رداه کمی باال رفت

د المصررب همین  یزی نگفتنت خیلی عذابم می ده! از ظهر سرراکتی و الم تا کام 
 !حرفی نمی زنی

 :ازه جدا شدم با سردی

 .حرفی ندارم بزنم، بهم فررت بده، باید فیر کنم

 :سپس خواستم به طرف اتاق برم که رداه متوقفم کرد

 راجع به  ی فیر کنی؟

 :نفس کالفه ام رو بیرون فرستادم و کوتاه جواب دادم
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 .راجع به همه  یز

شت، ممنون آرومی گ سه  مدون رو داخل اتاق گذا سیوت کرد و هر  ستین  فتم را
 :که نگاهش رو به ساعت دوخت و با اخم گفت

 !ساعت نه شبه، تو باید ساعت هفت غروب پماد کمرتو می زدی

 ربر کن ببینم ارال استفاده می کنی؟

لب گزیدم و به طرفش برگشتم، یک هفته ای می شد که استفاده کردن پماد رو از 
 .ن می دادیاد برده بودم و راستین سر این موضوع خیلی عیس العمل نشو

 :سیوت کردم که بلند تر گفت

 !جواب منو بده

 :نفسم رو بیرون دادم و آروم جواب دادم

 .فیر کنم یک هفته ای می شه که استفاده نمی کنم

 :گفت  اخمش غلیظ تر شد و با خشم

 مگه بچه بازیه؟ د خب غلط می کنی استفاده نمی کنی!

 .باز هم  یزی نگفتم که با حرص از اتاق خارج شد

نمی امد! سوزشش به  نفس آسوده ام رو بیرون فرستادم، ارال از این پماد خوشم
 .گرفتمدرک هم کمرم  رپ می شد هم هرروز خدا باید می رفتم دوه می

روی تمت نشررسررتم و ییی از  مدون هام رو باز کردم، همینطور که لباس هام رو 
 .آوردم روی تمت می ذاشتم با حضور راستین توی اتاق سرم رو باال

نگاهم رو از رورت پر از خشمش به دستش دوختم و با دیدن پماد توی دستش با 
 : شم های گرد شده نگاهش کردم

 !اونو از کجا آوردی؟! نگو که تو می خوای بزنی

 :اخم هاه از هم باز شدن ولی رورتش و لحنش هنوز هم جدی بودن



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

469 

 

 .داشته باشی مومداروخانه توی این شهر زیاده، رفتم دوتا گرفتم وقتی ت

 .و سواا دومتم باید بگم  را اتفاقا من می خوام بزنم

 آب دهنم رو با ردا فرو دادم، از فیر کردن به این قضیه هم تنم مورمور می

 !شد! این دیگه  ه حس مزخرفیه؟ من که خجالتی نبودم

با یاد آوردی تمت که روه لباس هارو ریمته بودم لبمند پیروزمندانه ای روی 
 :هام نشست لب

 .خب ببین لباس هام روی تمته، تو بذاره اینجا، کارم که تموم شد می زنمش

 :با جدیت ابروهاه رو باال انداخت و به سمت تمت امد

 !به تو سپردم این کارو دیدم وضعتو

کاری نداره االن دوباره لباس هارو می ریزیم توی  مدون و بعد از این که پماد رو 
 .نیزدی دوباره حلش می ک

دیگه ام فررررت حرف زدن بهم نداد و سررریع لباس هارو پشررت هم و بهم ریمته 
 .توی  مدون انداخت

 !من هنوزم متعجب بودم، باور نمی کردم بمواد توی این قضیه کامال جدی باشه

 :همه ی لباس هارو که از روی تمت برداشت و با ابرو به تمت اشاره کرد

 .اگه زحمتت نیست دراز بیش

 :م رو مظلوم کردمکمی رورت

 !راستین خودم می زدم دیگه

 :تشر زد

 !دنا

 .اوف بلندی کشیدم و به پشت روی تمت دونفره دراز کشیدم
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شست، همینطور که لب پایینم رو به دندون گرفته  ستین هم کنارم روی تمت ن را
صرف  شد من سر پماد رو باز می کرد نگاه می کردم،  ی می  شت  بودم بهش که دا

 می شد؟

دید مظلومانه نگاهش می کنم نتونسرررت خوده رو کنترا کنه و تک خنده وقتی 
 :ای کرد

 !زبونتو موه خورده؟ ردات در نمی اد

 :با حرص پلک هام رو روی هم گذاشتم و  یزی نگفتم که ادامه داد

 قیافشو ببین! پس خجالتم بلدی بیشی؟

 :با حرص جواب دادم

 !خیلی بی شعوری راستین

سم رو گرفت و تا جایی که خندید و حرفی نزد، کم شد و لبه ی لبا ی بهم نزدیک تر 
سرروختگی ها بود باال داد، پلک هام رو محیم روی هم فشررردم، تا حاال ارررال توی 

 !این شرایط قرار نگرفته بودم

شتم یک طوری  ست دا ستش که کمرم رو لمس می کرد تنم گر می گرفت و دو د
 .خودم رو از این شرایط خالص کنم

لبمنده کامال محو و اخم جایگزینش شرررد؛ حدس می زدم  رم یک آنبا دیدن کم
 .باز هم داره خوده رو مقصر می دونه و عصبی شده

ستش روی  ست بفهمه، د ست ولی نمی خوا صیر اون نی بارها بهش گفته بودم تق
 :کمرم مشت شد و با خشم  شم هاه رو بست و زیر لب زمزمه کرد

 .سمیک روزی حساب اون بی شرف هارو می ر 

 :برای عوض شدن جو اخم تصنعی کردم

 داری دید می زنی یا پماد؟



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

471 

 

 : شم هاه رو باز کرد و گنگ نگاهم کرد

 دید می زنم؟  ی رو؟

 :تک خنده ای کردم و گفتم

 .نمی زنی خودم بزنمش

نگاهش رو به پماد دوخت و آهانی گفت، نفس عمیقی کشررریدم که کمی پماد رو 
 .کمرم گذاشت  توی کف دستش ریمت و دستش رو پشت

نفسررم رو توی سررینه حبس کرده بودم و از  یزی که گفته بودم به خودم لعنت 
 .فرستادم

 . را اونطوری گفتم؟ می ذاشتم توی همون جو می موند شاید بی خیاا می شد

هر بار که دسررتش روی کمرم حرکت می کرد و قلب من هم ضررربانش تند تر می 
 .شد

 :با ردای راستین بهش نگاه کردم

 الن سوزه داری؟ا

 :حقیقت رو گفتم

 .کمه، خیلی نمی سوزه

 :خوبه ی آرومی گفت و  ند لحظه بعد با شیطنت گفت

 !اونقدرم که فیر می کردم سیاه سوخته نیستی

 .از این که بهم می گفت سیاه حسابی لجم در می امد و از قصد تیراره می کرد

 از  ند ثانیه بی شعوری نداره کردم که ردای خنده اه بلند شد و بعد

 .عقب کشید؛ انگار باالخره کاره تموم شد

 .با بلند شدنش از روی تمت نفس آسوده ای کشیدم
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 .زیر لب گفت که می ره دست هاه رو بشوره و برگرده

با وجود راستین فعال باید در همین حالت تقریبا نیم ساعتی می موندم  ون داخل 
 !ین بود عمرا اگه این کار رو می کردمخونه لباسم رو در می آوردم ولی وقتی راست

 :تو همین فیر ها بودم که بعد از  ند دقیقه وارد اتاق شد و بهم نگاه کرد

 فیر کنم یک نیم ساعتی باید اینطوری باشه؟

 .سرم رو تیون دادم: آره جذب که شد ییم بعده می رم می شورم

 .باشه ای گفت، به سمتم امد و روی تمت نشست

 .رتم امد و موهام رو از روی رورتم کنار زددستش به سمت رو

همین طور خیره بهش نگاه کردم که با لبمندی محوی خم شررد، بوسرره ی عمیقی 
 :روی پیشونیم زد و آروم زمزمه کرد

منو ببمش واسرره همه  یز، واسرره هر باری که باعث ناراحتیت شرردم و اذیتت 
 .کردم

 متعجب از این تغ ر حالت یهوییش نگاهش کردم

 :ی به رورتم کشیددست

 .دوه که گرفتی بیا توی آشپزخونه

 :ابروهام رو باال انداختم

 حاال  را اونجا؟

 .اگه اجازه بدین غذا بموریم-

 .آهانی گفتم و سرم رو تیون دادم که از اتاق خارج شد

******** 
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به  هارو توی کمد بچینم و برای همین این کار رو  باس  هنوز وقت نیرده بودم ل
 .ردمشب موکوا ک

به قوا اون  تادم  یاد حرف هایی که کیمیا زد اف نداختم و  باس هام ا به ل گاهی  ن
گفت ازدواج کردی و دیگه خونه مجردی نیستی عین آب لباس بپوه و به خودت 
ما حاال که فیر می کنم می  برس عین این نگرد من هم فقط بهش می خندیدم، ا

 .بینم همچین بیراه هم نگفته

ارک سررت سرررمه ایم رو از توی  مدون بیرون آوردم و روی بنابراین تاپ و شررلو
 .تمت گذاشتم حوله ام رو از تنم خارج کردم و تاپ و شلوارک رو تنم کردم

شواری بهش زدم و ترجیحا  س سری  سر حوله ای که دور موهام بود رو باز کردم، 
 .آزادانه روی شونه هام رهاه کردم

شت بهم شمک می زد، رژ قرمز رنگم خیلی دا شتم به آرایش کردن اون    واقعا دا
 .هم داخل خونه میل خاری پیدا می کردم که فیر کنم از تاثیرات ازدواج بود

سررر انجام رژ رو برداشررتم و روی لب هام کشرریدم، لب هام رو به هم مالیدم و به 
 .تصویر خودم توی آینه نگاه کردم، به نظر خودم که خوب بودم

آشررپزخونه رفتم ولی با دیدن برق های  سررپس از اتاق خارج شرردم و به سررمت
 خاموه آشپزخونه اخمی کردم، پس راستین کجا بود؟

شیالتی که روی میز قرار  شد، کیک  شیده  شن کردم که نگاهم به میز ک برق رو رو
 .داشت و کناره دو دست ظرف های غذا خوری بود

د؛ تولدت می دونم خیلی ساده شد برنامه داشتم خیلی بهتر از این ها بشه ولی نش
 .مبارک عزیزم

 :با خوشحالی به طرفش برگشتم

 !فیر نمی کردم این کارو بینی، واقعا متعجبم کردی

 :رو باال آوردم و قاب رورتش کردم لبمندی زد و سیوت کرد، دست هام
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لدی نمی ند سررراا بود هیچ تو ته بودم    لدم رو هم  گرفتم، از بس نگرف روز تو
 .ا زیادن و این ییی فراموه می شهفراموه کردم، یعنی خب دغدغه ه

 :تر شد حلقه ی دست هاه دور کمرم محیم

 .به بعد هر ساا می گیریم تا دیگه فراموشت نشه از این

 .کییو بموریم سرد می شه

 :ناخوداگاه با ردای تقریبا بلندی زیر خنده زدم و ال به الی خنده گفتم

 سرد می شه؟ منظورت اینه آب می شه؟

 :ی پیشونیش کوبیدبا کف دست رو

 آره منظورم همون بود، حواس می ذاری برای آدم؟

 :اخم مصنوعی کردم

 !به من  ه

ستم حدس بزنم االن  ی می خواد بگه  شیطنت گرفت، می تون شم هاه رنگ   
 :بنابراین سریع پیشگیری کردم

 .تو بیا بشین من دو فنجون  ای بریزم بیام

رو بیرون فرستادم و به سمت سماور  خندید و سره رو تیون داد؛ نفس آسوده ام
 .رفتم، خوشبمانه  ای حاضر بود

سینی و  شون رو توی  شون رو از  ای پر کردم، هردو شتم و تو ستیان بردا دوتا ا
 .روی میز گذاشتم

ستین ییی از رندلی هارو عقب کشید و روه نشست من هم روی رندلی رو  را
 .به روییش نشستم

 :یک بود با فندک روشن کرد و نگاهم کردشمع عدد بیست و دو رو که روی ک

 .اوا یک آرزو کن
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باشررره،   شرررم هام رو بسرررتم و تو دلم آرزو کردم، آرزو کردم همه  ی خوب 
 .خوشبمت بشم و حق به حق دار برسه

سالگیم رو فوت  سه  ست و  شمع های ورود به بی سپس  شم هام رو باز کردم و 
 .کردم

 .فتن االن می آم از آشپزخونه خارج شدرندلی بلند شد و با گ راستین از روی

ستین یک روی خوب و  شتم و تییه ای کیک برای هردومون بریدم، را  اقو رو بردا
 .دوست داشتنی هم داشت که هر روز بیشتر ازه رو بهم نشون می داد

ستی  شتم، این مهربونی ها و محبت های زیر پو ست دا شو دو و من  قدر این رو
 .قشنگش و همچنین توجه هاه

 .کاه همیشه همینطوری می موند

ستین با دو جعبه ی کادوی بزرگ توی دستش وارد  توی همین فیر ها بودم که را
 :آشپزخونه شد و اون هارو روی میز گذاشت، متعجب نگاهش کردم

 کادو هم گرفتی؟ همین تولد گرفتن بس نبود؟

 :ییی دیگه از رندلی هارو برداشت، کنار من گذاشت و روه نشست

 .س نبود، یاال بازشون کننه ب

از این حاضرررر جوابیش تک خنده ای کردم و اوا جعبه ی بزرگ رو باز کردم که با 
یک باکس گل رز رو به رو شرردم، لبمند عمیقی روی لب هام نشررسررت و باکس 
بعدی که کو یک بود رو هم باز کردم که با یک دستبند ظریف طال رو به رو شدم، 

آوردم و بهش نگاه کردم، خیلی قشنگ بود و واقعا به با خوشحالی دستبند رو باال 
 .دلم نشسته بود

توی زندگیم خیلی به جواهرات عالقه نداشررتم و جز دوتا گردنبدی که راسررتین و 
 !شایان بهم دادن طالی دیگه ای نمی انداختم ولی این ییی بحدش جدا بود

 :این ییی رو راستین خریده بود؛ دستبند رو به طرفش گرفتم
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 ی خوشگله! برام می بندیش؟خیل

البته ای گفت و دسررتبند رو از دسررتم گرفت، مچ دسررتم رو به طرفش گرفتم که 
 .دستبند رو دور مچم بست

مچم رو تو هوا تیونی دادم ییم برام گشررراد بود ولی خب نه اونقدری که تو ذوق 
 .بزنه

 .ممنونم ازت راستین، بابت همه  ی خیلی ازت ممنونم عزیزم

به سمتم  رخوند، یک تای ابروه رو باال انداخت و زیر لب عزیزمی  سره رو کمی
 :که گفتم رو با خوده تیرار کرد و سپس بلند تر ادامه داد

  را انقدر قشنگ گفتی؟

 :گنگ نگاهش کردم

  ی رو؟

 .عزیزم رو، خیلی برام قشنگ اومد-

 لب گزیدم و سرم رو زیر انداختم، من  را انقدر خجالتی شده بودم؟

سرم رو باال آورد انگا شت،  ر اون هم ذهنم رو خوند که دستش رو زیر  ونه ام گذا
 :و با لبمند گوشه ی لبش گفت

 !جدیدا خیلی خجالت می کشی! این طوریتو ندیده بودم! قبال که منو می خوردی

 :اعتراض آمیز رداه زدم که خندید و ادامه داد

یدنت رو فیر نینم هر ولی خجالت می کشی خیلی بامزه می شی؛ آخه خجالت کش
 .کسی ببینه

 :با شیطنت نگاهش کردم

شم  سی ببینه؟ آخه من فقط با کار هایی که تو می کنی خجالت می ک می خوای ک
 .و اگه می خوای کسی ببینه پس باید کار های تورو تیرار کنه
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 :اخم غلیظی کرد

واسرره هیچ کس حق نداری خجالت بیشرری! اون کسرری گه می گی غلط می کنه 
تت، غلط می کنه بهت نزدیک بشرره،! حتی خجالت کشرریدنت هم فقط باید ببوسرر

شیرفهم  ستین آریا،  شده، به نام را شه، تو همه  یزت به نام من زده  برای من با
 شد؟

ستم، عجیب بود که با این حرف هاه یک  یزی توی دلم  شم هام رو ب با لذت  
 .اه ادامه بدهخالی می شد؛ عجیب بود که دوست داشتم به این غیرتی شدن ه

دستم رو پشت گردنش گذاشتم و آروم اسمش رو ردا زدم که جونم آرومی گفت، 
ستم یک لحظه هم  شتم؟  را نمی خوا ست دا  را من جدیدا انقدر این مرد رو دو

 ازه جدا شم؟

راسررتین نمی خوام هیچ وقت از دسررتت بدم، نمی خوام هیچی تورو از من بگیره، 
 !لحظه نمی خوام ازت جدا شم حتی یک

 .می خوام فقط سهم من توی این زندگی باشی

 .نمی خوام دوباره کسی که عاشقشم رو از دست بدم

اعتراف کردم، اعتراف کردم که عاشقش شدم و  شم های بهت زده اه رو دیدم، 
 :زیر لب زمزمه کرد

 عاشقشی؟

 :اوهوم آرومی گفتم و بلند تر ادامه دادم

 مگه تو نیستی؟

 برات دختر، نفسم به نفس توی لعنتی بنده! عاشقت نیستم؟ جونم رو هم می دم

شم ها دروغ نمی گفتن، این دفعه داد  شم هاه زا زدم، این دفعه این   توی  
 می زدن که حقیقته

 :دستش رو پشت سرم گذاشت و بیشتر من رو به خوده فشرد
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شینم اون دستی رو که بمواد تورو از م شیم، می  ن ما هیچ وقت قرار نیست جدا 
 .جدا کنه دنا

قطره اشیی ناخواسته و ناخوداگاه روی گونه ام نشست که راستین سریعا گونه ام 
 :رو بوسید

 .گریه نین دنا،  یزی واسه گریه کردن نیست قربونت برم

شن و بازم مدل قبل به - شی هام زیاد طوالنی نبا ستین، می ترسم خو سم را می تر
 .یک آدم افسرده و بدبمت تبدیل شم

 ...م مدل قبلمی ترس

بغض بهم اجازه نداد که حرفم رو ادامه بدم، راسرررتین اون ییی دسرررتش رو روی 
 :گونه ام گذاشت

هیچی خراب نمی شرره، خوشرری ها این دفعه باید طوالنی باشررن، اگه تو بهم یک 
 .قولی بدی همه  یز تیمیله

 :آروم لب زدم

  ه قولی؟

 .م طالقو نیاریهر  یزی شد، هر اتفاقی که افتاد بهم قوا بده اس-

 متعجب نگاهش کردم،  را از همین االن به جاهای بد قضیه فیر می کرد؟

 :اخم غلیظی کردم

 !این  ه حرفیه که می زنی راستین؟ طالق  یه؟

 :انگشت شصتش رو به سمت لبام حرکت داد

 !هیش، هیچی نگو فقط قوا بده

ترسید، دستم   را اینطوری شده بود؟ حس می کردم یک  یزی بود و از  یزی می
 :رو باال آوردم و دستش رو توی دستم گرفتم
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 .باشه، قوا می دم

 :نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

 بر فرض این که من اسم طالقو آوردم، تو طالقم می دی؟

 :دستم رو باال آورد و بوسید، آروم زمزمه کرد

 !نه، نه، نه، معلومه که نه

 .زمین به آسمون بیاد هم من طالقت نمی دم

 .از همین االن به  یز های منفی فیر نین راستین-

شم شیدم و به کیک    رورتم ک ستی به  رله گرفت، د آرومی گفت و آروم ازم فا
 :اشاره کردم

 !دیگه بموریمش به قوا تو سرد می شه

 .تک خنده ای کرد و یک جرعه از  اییش نوشید

 :همونطور که هردو مشغوا خوردن بودیم گفت

 .ته ی دیگه می رم سر مغازهراستی، من از هف

 کوتاه پرسیدم: فره؟

آره ی آرومی گفت که ابرویی باال انداختم، همونطور که تییه ای کیک به سرررمت 
 :دهنش می برد گفت

 .و در ضمن، تحصیالتت رو ادامه بده، برو دانشگاه

 :دستم روی هوا خشک شد

  ی کار کنم؟

 .برو دانشگاه تربیت بدنیت-

 رشته ی من رو از کجا می دونست؟با بهت نگاهش کردم، 
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 !باید دوباره کنیور بدم، فقط  ند ماه بیشتر درس نموندم-

 !ولی همون  ند ماه رو جز شاگرد های ممتاز بودی-

 : شم هام گرد شدن

 تو این هارو از کجا می دونی راستین؟

 ارال خودت  ی می خوندی؟

 :از جواب دادن به سواا اولم در رفت و کوتاه گفت

 .پزشیی

 : نگاا از دستم توی ظرف افتاد که سره رو باال آورد و نگاهم کرد

  ی شد؟

 !پزشیی می خوند؟! اونم راستین؟ انتظار هر یزی رو داشتم جز این ییی

یاد اون روزی که توی پارک پای من پیج خورد و راسرررتین جاه انداخت افتادم، 
 !این باشه بهم گفته بود یک  یز هایی حالیشه ولی فیر نمی کردم رشتش

 :همونطور که مات بودم پرسیدم

 تو کدوم دانشگاه؟

 .شهید بهشتی-

 رتبت؟-

 .سیصد و پنجاه و شیش-

 شم هام گرد شد، باورم نمی شد راستین همچین رتبه ای آورده باشه، واقعا غیر 
 !قابل باور بود

 :انگار حرف دلم رو از  شم هام خوند که تک خنده ای کرد و گفت

 ه؟باوره برات سمت
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 :رادقانه جواب دادم

 !خیلی

 :خندید و به کیک اشاره کرد

 . نگالتو بردار

 :نفس عمیقی کشیدم و ابروهام رو باال انداختم که گفت

راسرررتی تا یادم نرفته، همونطور که گفتم می رم مغازه هفته ی بعد یک شرررنبه 
 .افتتاحیه است، به ررف شیرینی و شربت

 :تک خنده ای کردم

 االن دعوتم کردی؟

 :خندید

 .تقریبا

****** 

قاشرررق رو توی دهانم بردم و کمی مزه اه کردم، به نظرم نمک و ادویه جاتش 
 .خوب بود

سنجون تو کل خونه  شتم، بوی خورشت ف شق رو کنار گذا ستم و قا سر قابلمه رو ب
سنجونه و بر خالف مرد های دیگه  شق ف ستین خوده گفته بود عا پیچیده بود؛ را

 !هاز قرمه سبزی متنفر 

غذا درسرررت می کنم  یزی رو  من هم ترجیح دادم برای اولین روزی که براه 
 .درست کنم که واقعا عالقه داره

سه مغازه یک کاری داره و از خونه بیرون زده بود، نگاهم رو  ربح هم گفته بود وا
 .به ساعت نقره ای رنگ توی هاا دوختم، االن ساعت یک بود و دیگه باید می امد
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رررردای  رخش کلید توی در تک خنده ای کردم،  قدر حالا زاده  همون لحظه با
 !بود

با لبمند به اسررتقبالش رفتم ولی با دیدن قیافش و تلو تلو خوردنش لبمند از روی 
لب هام پرکشررید و متعجب نگاهش کردم،  ی به سررره امده بود؟ این زخم ها 

  ی بودن روی رورتش؟  را این طوری شده بود؟

 :تم و با دست هام رورتش رو قاب گرفتمنگران به سمتش رف

 راستین  ی شده عزیزم؟ این زخم ها  ی ان؟  ه اتفاقی برات افتاده؟

 :لبمندی زد و دستم رو بوسید

 . یزی نیست عزیز دلم، یک گوشمالی کو یک به یک نفر دادم

 :گوشمالی؟ به کی؟ خواستم بپرسم که با یاد آوری امیر اخم هام رو در هم کردم

 ا امیر دعوا کردی؟نینه ب

 :اخم غلیظی کرد

 .اون آشغالو به زبونت نیار، آره به خود بی وجوده یک درس کو یک دادم اسم

 :لب گزیدم دستی به رورتش کشیدم

 !مرتییه آشغاا، ببین  ه بالیی سرت آورده

 :رداه کمی خش دار بود

 !وضعیت اون بدتر از منه، ولی بی شرفا سه نفر بودن، عادالنه نبود

 !مون موقع حس کردم نمی تونه درست وایسهه

 :با نگرانی نگاهش کردم

 .راستین ارال حالت خوب نیست! توروخدا بیا بریم بیمارستان

 !من خوبم دنا! بزرگش نین-
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 !خوبی؟! نمی تونی روی پاهات وایسی-

بدون این که بذارم حرف دیگه ای بزنه ییی از دسرررت هاه رو روی شرررونه ام 
 :ستش رو عقب کشیدانداختم که سریع د

 دنا بهت می گم  یزیم نیست!  را این طوری می کنی؟

 :با حرص نگاهش کردم

 .پس برو روی مبل دراز بیش تا من بیام

شه به  سره رو تیون داد و همونطور که معلوم بود داره به زور خوده رو می ک
 !طرف مبل رفت، پسره ی غد

 :با حرص نگاهش کردم

 داری راه می ری، واسه  ی مغرور بازی در می آری؟راستین خیلی غدی! به زور 

 یزی نگفت و خوده رو با ضرررب روی مبل انداخت، با حرص و نگرانی جعبه ی 
 .کمک های اولیه رو از کابینت بیرون آوردم و به سمت راستین رفتم

روی مبل نشررسررتم و جعبه رو روی پام گذاشررتم، دسررتمالی رو بیرون آوردم و زیر 
شتم،  ستماا رو جلوی بینیش گرفتم تا بینیش گذا شت هم کرد که د سرفه پ  ند 

 :خون ریزیش کم شه، با نگرانی بهش نگاه کردم

 با خودت  ی کار کردی راستین؟ ارزشش رو داشت؟

 :دستش رو روی دستم و دستماا گذاشت و لبمند محوی زد

 .داشت، باید می فهمید به ناموس راستین  شم داشتن یعنی  ی

ستم رو از زیر  ستماا مرطوب دیگه ای رو روی زخم  د شیدم و د ستش بیرون ک د
 :گوشه ی پیشونیش کشیدم

  طوری سه نفر بودن؟ اگه اتفاقی برات می افتاد  ی؟
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رفتم پاتوقش، افتادم سره و دعوا یهو دوتا دیگه دوستای بی شرفشم ریمتن سر -
 .من، ولی دمم گرم خوب گوشمالیش دادم

 !ون نبود که هیچ به خوده تبرییم می گفتباورم نمی شد، یک ذره ام پشیم

با حرص نگاهش کردم و پیراهنش رو باال زدم، کبودی های کم رنگی روی بدنش 
 !دیده می شد که مطمئنا تا فردا پر رنگ می شدن

 :با ناراحتی دستش رو توی دستم گرفتم

 .راستین ببین، همه ی بدنت کبوده! توروخدا پاشو بیا بریم بیمارستان

 :ه دستم آوردفشاری ب

 .درد نمی کنه، تو که باشی خوب می شه، تو درمونم می شی

فقط نگاهش کردم و با دست آزادم  سب زخمی بیرون کشیدم و خیره به دست 
 :های قفل شدمون گفتم

 .باید  سبو بزنم به پیشونیت

دستش رو شل کرد که به طرفش خم شدم و  سب رو گوشه ی پیشونیش زدم، 
 .یدی داشت و هنوز هم سرفه های متوالی می کردبینیش خون ریزی شد

ستش  شتم و به د شتم و ییی دیگه بردا ستماا مرطوبی که زیر بینیش بود بردا د
 :دادم که تک خنده ای کرد، رداه هنوز هم خش داشت

 !من دکترم ولی درمونو تو می کنی

 !فاز دکتری برت داشته؟ ییی نیست تو رو درمان کنه-

 !تو هستی-

نمی شه مدل پسرای هیجده ساله کله شق بازی در بیاری و بری با  ند این دلیل -
 !تا آدم دعوا کنی

 .ارال مواظب خودت نیستی راستین
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 :تک سرفه ای کرد

این ربطی به هیجده سرراله بودن نداره، مرد  هل سرراله هم که باشرری و به زنت 
شتن  شینی، مرد نیستی بفهمی دست گذا شن نمی تونی آروم ب شته با رو  شم دا

 .ناموست  ه دردی داره

 :ابروهام رو باال انداختم و سره رو که روی مبل بود روی پام قرار دادم

زن نیسرررتی بفهمی نگرانی های زنونه رو، این که به خاطر من دعوا کنی و به این 
 !حاا و روز بیوفتی خیلی منو اذیت می کنه

 :دستم رو بین موهاه به حرکت در آوردم که با اخم گفت

 من اذیتت می کنه؟ غیرت

 :مدل خوده اخم کردم

 . رت نگو راستین! گفتم فقط نمی خوام به خودت آسیبی بزنی

 .به خاطر تو که شده هرکاری می کنم-

 :نفسم رو کالفه بیرون فرستادم و لبمند محوی زدم

 .واقعا دیگه نمی تونم جوابی بهت بدم راستین

 :کشیدم و گفتم  خوبه ی آرومی گفت که با یاد آوری فسنجون هینی

 !راستین غذا

 سوخت؟-

 !هنوز نه، ولی اگه بلند نشدم حتما می سوزه-

خندید و سررره رو بلند کرد که سررریع از روی مبل بلند شرردم و وارد آشررپز خونه 
 .شدم

 .سر قابلمه را باز کردم و با قاشق همی به خورشت زدم
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 .خدا رو شیر دقیقا  یزی شده بود که می خواستم

سرراعت که سررفره رو  یدم راسررتین رو ررردا زدم و با اومدنش به غذا بعد از نیم 
 .خوردن مشغوا شدیم

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

 :سینی شربت رو روی میز قرار دادم و رو به دانیاا گفتم

 این  ندمیشه؟

 :با  شم نگاهی به سینی شربت ها و شیرینی ها کرد

 .سینی شربت و سه تا هم شیرینیتا االن شد پنج تا 

 :دست هام رو به هم زدم و گفتم

 پس فعال بسه، راستین کو؟

 .رفته ربان قرمز بمره-

 :کالفه پوفی کشیدم

! آخه آدم یاده می ره واسه مغازه ی خوده ربان بمره؟  آخ از دست این پسرم

دم، دانیاا با خنده شررونه هاه رو باال انداخت که به جمعیت منتظر پشررت در کر 
 .فقط باید راستین می امد تا مغازه افتتاح می شد

به اخر مغازه رفتم و پرده رو کنار زدم که دیدم مهدی و کیمیا روی مبل نشستن و 
شون رو جمع  سریع پاها شون با دیدن من  شتن، هردو شون رو روی میز گذا پاها

 .کردن و راف نشستن

انشررون مچشررون رو می تک خنده ای کردم، شرربیه بچه هایی شررده بودند که مام
 .گرفت

 :اخم مصلحتی کردم و گفتم
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پاشین ببینم، اینجا رو من درست کردم هر وقت راستین خسته اس استراحت کنه 
 !نه شما دوتا

 :کیمیا مظلومانه نگاهم کرد که مهدی با لبمند گفت

 .حالا زاده امد

 :مبا ابرو های باال رفته به عقب برگشتم که با دیدن راستین لبمندی زد

 باالخره اومدی؟ ربان گرفتی؟

ربان توی دسررتش رو باال آورد و نشررونم داد، خواسررتم ربان رو بگیرم که قبل من 
دسررتی اون رو گرفت، متعجب به ررراحب دسررت که کیمیا بود نگاه کردم، لبمند 

 :دندون نمایی زد

 .من حلش می کنم

 .سپس سریع ازمون فارله گرفت و مهدی هم دنبالش رفت

شون سمت رو تا آخر کشید و دستش  با رفتن ستین پرده ی قهوه ای رنگ اون ق را
 :رو پشت کمرم گذاشت و من رو تو آغوشش کشید

 .دلم برات تنگ شده بود

 :تک خنده ای کردم و دست هام رو روی شونه هاه گذاشتم

 .توی خونه که همش باهمیم

 :اخم هاه رو در هم کشید و من رو به دیوار پشت سرم  سبوند

اهمیم؟ همش درگیر کارای مغازه بودم، ارال نتونستم یک دا سیر کنارت کجاه ب
 بشینم. دله دیگه، جوابشو  ی بدم؟

 !االن حتما باید اینجا از دلتنگیت کم کنی؟ مردم بیرون منتظرن راستین، زشته-

 : شم غره ای براه رفتم -

 !باز داری شر می شی! شب می ریم خونه دیگه
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 .االن کیمیا حلش کردهبیا بریم زشته، حتما تا 

با خنده سری به نشونه ی تاسف تیون دادم که دستم رو گرفت و باهم وارد خود 
 .مغازه شدیم

شاره زد که به سمتش بریم، نگاهم رو به در مغازه که ربان  کیمیا با دست بهمون ا
 .رو بهش ورل کرده بود دوختم و با لبمند به سمتشون رفتیم

ستین از زیر ربان رد شد و بیرون ایستاد، من هم پشت در نظاره گر بودم، کیمیا  را
 .قیچی رو به دستش داد و کنارم ایستاد

 .راستین زیر لب بسم اهلل ای گفت و با قیچی ربان رو برید که همگی دست زدیم

شدن، لبمند محوی  شت در داخل مغازه  مهدی در رو کامل باز کرد و تموم مردم پ
 .روی لب هام نشست

ستین به ط ست  یزی بگه که با زنگ خوردن گوه اخم هاه در را رفم امد و خوا
 .هم رفتن و با گفتن ببمشیدی ازمون فارله گرفت

 کنجیاو شدم، یعنی کی بود که اینطور باعث شد به هم بریزه؟

 *راستین*

 .زرتو بزن-

 روی حرف هام فیر کردی؟-

 :با خشم دست هام رو مشت کردم

 که با تو باشم؟گی زنییه؟ یعنی  ی     را  رت می

 یه عزیزم؟ تعجب کردی؟ یادت رفته به خاطر پیدا کردن اون دختره دنا  قدر -
 من و داداشمو اذیت کردی؟

 .کتک هایی که به من زدی از یادم نمی ره آقای آریا

 .با من بودن برات مجازات نیست، یک جایزه اس
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 .ولی  ه کنم؟ مهربونم

 :با خشم از بین دندونام غریدم

 !ن من تورو ببینم ریز ریزت می کنمدختر جو

نمی کنم اونم با یک دختری  نامردی؟ من بمیرم هم به زنم خفه شو الیی زر زر نین
 !مدل تو

 :با خونسردی و آرامش جواب داد

 .من نمی دونم عزیزم، انتماب با خودته

یا باید با من باشی یا همه ی اون فیلم هایی که ثابت می کنه تو قاتل عشقشی رو 
 .شون زنت می دمن

 .اون وقت فیر نینم دیگه باهات بمونه

 .حس کردم بدنم شل شد، حتی فیر این که دنا بفهمه هم من رو داغون می کرد

 .این طوری مطمئنا ترکم می کرد، باهام نمی موند

 .هم من داغون می شدم، هم اون

 و هم نمی تونسرررتم وایسرررم کنم  نامردیولی نمی تونسرررتم به هیچ وجه بهش 
 .زندگیمون و نگاه کنم که از هم می پاشه

نا ترکم می کرد!  ید خودم کم کم بهش می گفتم، این بهترین راه بود.ولی مطمئ با
من بدون او نمی تونسررتم زندگی کنم، نمی تونم ببینم ازم متنفر می شرره و بهم به 

 . شم یک قاتل نگاه می کنه

 :با ردای نحس شیرین از فیر خارج شدم

  ی شد عزیزم؟

 .وقت می خوام-

 :خندید
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 باشه عزیزم، تا کی؟

 .دو هفته-

 .ییم زیاده،ولی باشه، مطمئنم بهترین انتماب رو می کنی-

 .با خشم تماس رو قطع کردم و موبایل رو بین دستم فشردم

 یزی می شررد و دیوار های این  خوشرری رو ببینم حتما باید یک می اومدم رنگ تا
 !خوشی خراب می شد

 .ر روی مبل نشستمبا حالی زا

 کالفه دستم رو بین موهام فرو کردم  ه طور باید بهش می گفتم؟

  ه طور می دیدم که ازم متنفر می شه و ترکم می کنه؟

 !من بدون دنا نمی تونستم زندگی کنم، به خدا که نمی تونستم

سرم رو باال آوردم، نمی  ردا می زد  سمم رو  رداه که ا شنیدن  همون لحظه با 
 : هره ام  ی دید که با نگرانی به سمتم امد دونم توی

 راستین؟  ی شده؟

 :لبمند ظاهری زدم

 !هیچی

 :اخمی کرد و کنارم روی مبل نشست

 !به من دروغ نگو!  شم هات قرمز شدن

 :سپس دست هاه رو قاب رورتم کرد و ادامه داد

  ی شده عزیزم؟ کی پشت خط بود؟

 .اشتباه گرفته بودن-
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زی که گفتم ضایع ترین دروغ بود ولی انقدر ذهنم آشفته بود  ی این می دونستم
 !که دروغی به ذهنم نمی رسید

شم شم ها می  توی   سبز آبیش زا زدم، من  طور باید تنفر رو توی این   های 
 دیدم؟  طور ازشون دا می کندم؟

 :اخمش غلیظ تر شد

لی هر  ی ارررال بلد نیسررتی دروغ بگی! حالت  را اینطوری شررده رو نمی دونم و
 .هست برای اون تماسه

 برای کسی اتفاقی افتاده؟

 :لبمند تلمی زدم و دستش رو روی قلبم گذاشتم

 .آره، واسه دام من

 :نگرانی توی  شم هاه بیشتر شد

 ! ی شده راستین؟ تورو خدا بگو

 :لبمندی برای اطمینانش زدم و دست هاه رو جدا کردم

 . یزی نیست، ییم قلبم درد گرفت

 .م دکترخب بری-

 .االن دیگه خوبه، بریم دنا منتظرن بقیه-

با شک بهم نگاه کرد و سره رو تیون داد که باهم وارد جمعیت شدیم، بعضی ها 
تا از  ها هم فقط اومده بودن  گاه می کردن بعضررری  ها ن چه  قالی ها و  به فره 

 .پذیراییش لذت ببرن

با پیدا کردنش به دنا به طرف دانیاا رفت من هم با  شررم دنباا مهدی گشررتم و 
 :سمتش رفتم، سرم رو زیر گوشش بردم و آروم گفتم

 .کلید اون پارکینگ رو بده
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 :برگشت متعجب به سمتم

 کدوم پارکینگ؟

 .همونی که اون ماشین پارکه، پژو پارس مشیی-

 .با بهت نگاهم کرد، انگار باوره نمی شد که دارم این حرف هارو می زنم

 :بازوم رو توی دستش گرفت

 می گی تو پسر؟ می خوای  ی کار کلید اونجا رو؟ ی 

 :با جدیت نگاهش کردم

 .دیگه وقتش رسیده دنا همه  ی رو بفهمه، پنهون کاری بسه

 :با اخم بهم نگاه کرد

 ! را  رت می گی پسر؟ شما هنوز یک هفته ام نشده ازدواج کردین

 روانی شدی تو؟

 :ح بودسعی کردم ردام باال نره ولی خشم توی ردام واض

 !بهت گفتم اون شایان بی ناموس می دونه و یک کاری می کنه

 !مدارکو داده دست اون خواهر عوضی تر از خوده

اونم امده منو تهدید می کنه، می گی  ی کار کنم؟  یزی که می خواد غیر ممینه! 
 .کنم  نامردیترجیح می دم بفهمه تا این که بموام 

 :گفت  آرومیابروهاه رو باال انداخت و با ردای 

 !گی  االن نمی شه، تو حالیت نیست داری  ی می

 .بذار بعدا حرف می زنیم

 :سپس خواست از کنارم رد بشه که بازوه رو گرفتم و نگهش داشتم
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اگه تا شررب اون کلید رو بهم ندی، می رم و اونجارو هرطور که شررده باز می کنم، 
 وقتی می گم باید بفهمه یعنی باید بفهمه اوکی؟

 :شم نگاهم کردبا خ

 !داری اشتباه می کنی راستین! پشیمون می شی

 !اون دختر دیگه حتی تو روتم نگاه نمی کنه

می تونی ببینی ازت متنفر می شررره؟ طاقت اینارو داری؟ اگه می تونی یا علی! برو 
 .بشین، هر طور خواستی وارد شو ولی من کلید بده نیستم

ن گفتم ولی تو کلید رو نمی بعده که پشررریمون شررردی می آی می گی مهدی م
 .دادی

 .می شناسمت راستین، از خودتم بیشتر می شناسمت

و بدون این که بذاره  یزی بگم ازم دور شد؛ کالفه دستم رو بین موهام فرو کردم، 
  طور می خواستم بهش بگم؟

 وقتی می فهمید شوهره قاتل عشقشه؟

سواا های تیراری که هر روز از  شده بودم از این  سته  سیدم و به  خ خودم می پر
 !هیچ جوابی نمی رسیدم

که سررر یک  یزی داشررت با کیمیا و دانیاا دعوا می کرد   نگاهم رو به دنا دوختم
 !رو زیادی می برد نمی رسید و  هره ی کالفه اه هم دلم ولی انگار به تفاهم

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

 :دنا

ستم، این افتتاحیه انرژی ش رله روی مبل ن سته و بی حو زیادی رو ازم گرفته  خ
 !بود
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سر کنده اینور و  ستین تمام روز مرغ  شدم که بعد از اون تماس را متوجه این می 
 !می کرد انور 

 .زد کی بود بفهمم کسی که بهش زنگ کاه می تونستم

 ذ

از بیرون بیارن نمی  می زنم یک دوه نیم سررراعته بگیرم، شرررامم زنگ رم من می
 .خواد درست کنی

 !می زد ولی من محو هییلی بودم که اولین بار بود اینطوری می دیدمشاون حرف 

 اون سییس پک ها از کجا اومده بود؟

 اون بازوها  طور؟

 کی وقت کرده بود انقدر به هییل خوده برسه؟

 :سواا توی ذهنم رو به زبون آوردم

 تو بدنسازی کار کردی؟

 .آره،  ند ساا پیش-

 :ندی زد و ادامه دادلب معلومه ای گفتم که نیشم زیر 

 برم؟ باهام کاری نداری؟

 :رو به عالمت منفی تیون دادم سرم

 .نه، برو

 .تیون داد و به طرف حموم رفت سره

ستم در یمچاا رو باز  شدم، خوا شدم و وارد آشپزخونه  با رفتنش از روی مبل بلند 
 .کنم که با دیدن موبایلش روی اپن متوقف شدم

 .طرف کی بود می دیدم اون تماس از  االن بهترین فررت بود که
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 .از ردای دوه آب می تونستم مطمئن شم توی حمومه پس جای نگرانی نبود

شتم و بعد از زدن رمزه که تاریخ تولد من بود وارد تماس هاه  موبایلش رو بردا
 .شدم، آخرین تماسش توی همون ساعت از یک شماره ی ناشناس بود

ه ی تماس رو فشردم و موبایل رو در گوشم قرار دادم؛ ابروهام رو باال انداختم، گزین
 :بعد از خوردن  ند بوق ردای ظریفی درون موبایل پیچید

 انقدر زود دلت برام تنگ شد؟

با بهت ابروهام رو باال انداختم، این ردای ظریف زنونه ارال حس خوبی بهم نمی 
 !داد

 راستین برای این دختر؟ دا تنگی؟ اونم

 :هم کردم و گفتم رو در  ابروهام

 با کی تماس گرفتم؟

 ! ند لحظه سیوت کرد و حرفی نزد، انگار انتظار نداشت که ردای من رو بشنوه

 :یک تای ابروم رو باال انداختم

 جواب نداشت؟ سوالم

 :به خوده امد و سعی کرد موضع خوده رو حفظ کنه

 باید بگم کی ام؟ تو به من زنگ زدی، من

 :ردمبا حرص دستم رو مشت ک

 !تو حرف از دا تنگی می زنی! اون هم خطاب به یک مرد متاهل

ستین  شم موبایل رو قطع کردم و روی اپن کوبیدمش، باید را سیوت کرد که با خ
 !می اومد و تیلیف من رو روشن می کرد

وجود این دختر و شررماره اه رو توی موبایلش همه و همه رو باید بهم توضرریح 
 .می داد



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

496 

 

ه سرم گرفتم و  شم هام رو بستم، انگار یک لحظه خوشی ام با حرص دستم رو ب
 !به من نیومده

با ردای راستین که ردام میزد با حرص به طرفش برگشتم، همونطور که با حوله 
 :سره رو خشک می کرد پرسید

 ! ی شده دنا؟ انگار آشفته ای

 :با خشم موبایلش رو گرفتم و به سمتش برگشتم

ود گفتی مهم نبود، زنگ می زنم می بینم یک زن ازت پرسررریدم اون تماس کی ب
 حرف از دا تنگی می زنه! این یعنی  ی؟

 :با اخم نگاهم کرد و دستش رو پایین آورد

 تو گوشی منو  ک می کنی؟

 االن این مهم بود؟ واقعا مهم بود؟

 :با خشم ردام رو بلند کردم

 االن موضوع بحث ما اینه؟

 !؟دارم ازت می پرسم اون دختر کی بود

 :پلک هاه رو روی هم گذاشت و آروم زمزمه کرد

 .شیرین بود شیرین،

اسرررمش رو زیر لب زمزمه کردم، اسرررمش برام آشرررنا بود اما یادم نمی اومد کجا 
 !شنیدم

 :با همون خشم ولی با ولوم ردای پایین تری گفتم

 شیرین کیه؟

 .خواهر شایان، همونی که برای پیدا کردن تو تهدیده کردم-
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گفت! اما این دختر با راسررتین  ه کاری می تونسررت فهمیدم کی رو می االن می
 داشته باشه؟

 ارال یهو از کجا پیداه شد؟

 :نفس عمیقی کشیدم

 با تو  ی کار داره؟

 :کمی جلو تر امد و بهم نزدیک تر شد

 .داستانش طوالنیه دنا، االن نمی خوام و نمی تونم بهت بگم

 سعی داشت من رو دیوونه کنه؟

 ! داشتم به مرز جنون می رسیدمکامال

 :با خشم به سینه اه زدم و کمی هولش دادم

نمی  دختره جیک و پیک داری بعدم می گی یعنی  ی که نمی تونم بگم؟ با اون
 تونم بگم؟ این دیگه  ه بازی مسمره ای که راه انداختی؟

 :دستش رو دراز کرد و موبایل رو از دستم بیرون کشید

 .آروم شدی رحبت می کنیمخیلی خب، ربر کن 

 .پلک هام رو روی هم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم

شم می پیچید و مانع آروم  ردای اون دختر تو گو شم ولی  شتم آروم با سعی دا
 .شدنم می شد

با کشیده شدن دستم  شم هام رو باز کردم که راستین من رو روی مبل نشوند و 
 :خوده رو به روم ایستاد

 ی؟ آمادگی شنیدنش رو داری؟دلت می خواد بدون

 .دلم شور زد، حتما یک  یزی بود که می خواست آماده باشم
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 :سرم رو تیون دادم که گفت

 .شیرین قاتل شایان رو می شناسه

 !مات شدم، حتی پلک هم نتونستم بزنم

 !شیرین قاتل شایان رو می شناخت

 آخه  ه طور؟ اون  ه طور قاتل شایان من رو می شناخت؟

 :روی لب های خشک شده ام کشیدم و آروم گفتم زبونم رو

 ... ه طور می تونه بشناسه؟ ه طور ممینه؟ آ...آخه اون  ه

 :دستی بین موهاه کشید و کنارم نشست

می خواد بهت بگه کیه، گفت یا من باید باهاه باشررم به تالفی موقع ای که برای 
 .پیدا کردنت اونو اذیت کرده بودم

 .ه باشم بهت می گه کیهمی گه وقتی که من باها

 با بهت بهش نگاه کردم،  ی می شنیدم؟

 اون  ه شرط بی شرمانه ای بود که اون گذاشته بود؟

 :هیستیریک خندیدم

 یعنی  ی؟ ارال اون از کجا می دونه کیه؟

 .شایان، همون موقع هم در تعقیبت بوده و فیلم گرفته، تصویر راننده افتاده-

نه ام پیچید، داشرررتم به پیدا کردن کدیف ترین فرد قطره اشررریی ناخوداگاه از گو
زندگیم نزدیک می شررردم، خیلی کم مونده بود تا پیداه کنم ولی با اون شررررط 

 !مسمره ی اون دختر نمی شد

 !ارال همچین اجازه ای نمی دادم

 :به طرفش برگشتم و دست هام رو روی دست هاه گذاشتم
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شایان، اون  ستین بیا شیرین رو وا کن، می رم مالقات  حتما می تونه بهم بگه! را
 .بریم

قیافش جدی بود، ولی توی  شرررم هام نگاه نمی کرد، اخم هاه در هم بودند و 
 :انگار زیادی کالفه بود، در همون حالت من رو خطاب قرار داد

 .نیازی نیست، من می دونم قاتل شایان کیه

 .شوک دوم! کامال گیج شده بودم! از هیچی سر در نمی آوردم

 وقتی راستین می دونست اون کیه دیگه  ه نیازی به شیرین و شایان بود؟

 :کالفه سرم رو بین دست هام گرفتم و نالیدم

 راستین  را گیجم می کنی؟

 !ارال نمی فهمم  ی می گی

می گی می دونی کیه، خب وقتی می دونی  ه نیازیه که به حرف شررریرین عمل 
 کنی؟

 !خب خودت بهم بگو کیه

ررربرکن و  ا، االن وقتش نیسررت بدونی عزیزم، یک هفته یا بیشررتر ییماالن نه دن-
 .بهم قوا بده دنبالش رو نگیری قوا می دم خودم بهت می گم

شیدم، واقعا هیچی  شتم و خودم رو کمی عقب ک سته ی مبل گذا ستم رو روی د د
 !نمی فهمیدم

شده بود که نمی  شده بود و همه  یز پیچ در پیچ  شوک وارد  ستم انقدر بهم  تون
 !بفهمم داره  ه اتفاقی می افته

 !مغزم قفل کرده بود و حتی توان فیر کردن هم نداشتم

 :فشردم پلک هام رو روی هم

 !راستین، بسه! من دیگه تحمل ندارم
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 .من باید اون آشغالی که  هار ساا زندگی من رو تباه کرد پیدا کنم

 !دیگه نمی خوام برای پیدا کردنش ربر کنم

 . شم های خودم زجر کشیدنش رو ببینم، می خوام ببینم که می میره می خوام با

 :سره رو تیون داد

شی، باید کم کم  شه دنا، فردا می برمت یک جایی که به پیدا کرنش نزدیک تر ب با
 .بفهمی تا کامال آمادگیش رو داشته باشی

 .اون فرد کسی نیست که بتونی به راحتی قاتل بودنش رو بپذیری

 .ی  یز ها خیلی سمته، بعضی  یز ها غیر قابل باورهپذیرفتن بعض

ستی و فیر می کردی بازم فیرت به همچین  یزی  ش ساا ها هم می ن طوری که 
 .نمی کشید

 !حتی از ذهنت هم رد نمی شد؛ هر موقع بفهمی باز هم ذهنت نمی تونه قبوا کنه

شتر قفل بعضی موضوع ها رو اگه یهویی بفهمی بیشتر داغون می شی، اون مغز بی
یک فیر و ذهن خراب که منطقی براه نمی  قت تو می مونی و  نه اون و می ک

 .مونه

 .منطق توی ذهنه، تو وقتی ذهنت خراب باشه اون منطق هم کار نمی کنه

 .پس بهترم آروم آروم و به موقع بفهمی تا بتونی درست تصمیم بگیری

 :طاقتم سر اومد، گریه ام ردا دار شد

ستین نمی تونم،  شه برام را من تو این مورد منطقی برام نمی مونه! هر کسی که با
 !مهم نیست

 .فقط مرگ اون و زجر کشیدنش می تونه من رو آروم کنه

 .بذار تموم شه، بذار بفهمم و قاا این قضیه ام کنده شه
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، دیگه  یزی نمی مونه که ذهنمون رو درگیر کنه؛  این طوری برای هردومون بهترم
 .تی می رسیمراحت تر به خوه بم

 :دست هاه رو قاب رورتم کرد

 !د آخه عزیز من همین رو نمی فهمی

 .تو با شناختن اون فرد ارال خوه حاا و خوشبمت نمی شی

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

 .قرار بود دیروز بیایم راستین-

 :دبا همون اخم و کالفگی که از ربح توی رورتش بود جواب دا

 .نشد، واسه امروز تونستم ردیفش کنم

سرم رو تیون دادم و حرفی نزدم، دست هام رو به هم قفل کردم، از استرس زیاد 
 .کف دست هام از عرق خیس شده بودند

نمی دونستم قراره با  ی رو به رو بشم که من رو به اون قاتل عوضی نزدیک کنه 
 .و همین من رو بیشتر می ترسوند

فم انداختم، حسابی از شهر دور شده بودیم، جایی که هیچ مغازه ای نگاهی به اطرا
نبود و فقط  ند تا خونه که هیچ ررردایی ازشررون در نمی اومد، انگار کسرری اونجا 

 !زندگی نمی کرد

ولی ما امده بودیم توی یک کو ه ی تنگ و تاریک که نسررربت به بیرون این جا 
 !وضعش بدتر بود

شد ستین جلو رفت و کمی خم  ، کلیدی از جیبش در آورد و قفل پایین کرکره رو را
 :باز کرد، منتظر بهش خیره بودم که برگشت و نگاهم کرد

 حاضری؟
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نفس عمیقی کشیدم، جواب این سواا رو نمی دونستم، هنوز استرس داشتم برای 
 .دیدن  یزی که حس می کردم ارال قرار نیست  یز قشنگی باشه

سرم رو تیون دادم که شرد و کرکره ی خاکی  با این حاا  پلک هاه رو روی هم ف
 .طوسی رنگ مغازه رو باال کشید

 !باال کشیدنش درست مصادف شد با حبس شدن نفس من با  یزی که می دیدم

 .مات شدن  شم هام، پلک نزدنم و قفل شدن زبونم

هیچی نمی گفتم و فقط مات شده بودم، نفسم هم توی سینه ام مونده بود و نمی 
 .بیاد خواست باال

 !بدنم بی حس شد و دیگه نمی تونستم روی زانو هام وایسم

انگار راسررتین متوجه ی حالم شررد  ون سررریع به سررمتم امد و زیر شررونه هام رو 
 .گرفت

پاهام کامال شل شدند و روی زمین نشستم، راستین هم همونطور که نگهم داشته 
 .بود هراسون اسمم رو ردا زد و باهام رو روی زمین نشست

 .گاهم روی اون پژو پارس مشیی رنگ خشک شده بودن

 !همون شماره پالک نحس بود، همون ماشین لعنتی بود

 .همون ماشینی که جون شایان من رو، زندگیش رو ازه گرفت

 !انگار االن می خواست جون من رو هم بگیره

ولی فرق داشررت اون ماشررین به شررایان زد و من با دیدن دوباره ی اون ماشررین 
 !جون می دادمداشتم 

 :با ردای خیلی ضعیفی زمزمه کردم

 !خ...خود...خودشه، ه...همون ماشینه
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شده بود رفت،  شین که همین اطراف پارک  سمت ما از روی زمین بلندم کرد و به 
در جلو رو باز کرد و منی که حتی توان حرف زدن نداشتم رو روی رندلی گذاشت، 

سرس رو باز کر  شت،  شد و بطری آبی بردا شده ام خم  شک  د و بین لب های خ
 :گرفت

 .دنا آب بمور عزیزم، می دونم همون ماشینه عزیزم، توروخدا ییم آب بمور

بین لب هام فاررررله دادم که بطری رو باال گرفت و سرررردی مایعی رو توی کمی
 .وجودم حس کردم

 !نمی دونستم با دیدن اون ماشین به این حاا و روز می افتم

 .ولی انگار بودم من انقدر ضعیف نبودم،

راسررتین کمی آب روی دسررتش ریمت و آب رو روی رررورتم پاشررید، دسررتش رو 
 :نوازه وار روی رورتم کشید

 دنا؟ عزیز دلم؟ خوبی؟

 ! شم هام رو بیشتر باز کردم، انگار تازه ییم جون گرفته بودم

 :آب دهانم رو با ردا فرو دادم و نالیدم

 ! طور پیداه کردی؟ همون ماشینه راستین

 !اون روز همین ماشین شایانم رو زیر گرفت

گفتم شاید به خاطر لفظ شایانم باز هم جوه بیاره ولی نیاورد، انگار فهمید تو حاا 
 .و فقط بغلم کرد خودم نیستم

 . یزی که االن شاید می تونست کمی آرومم کنه

همونطور که من رو در آغوه گرفته بود در عقب رو باز کرد و خواسرررت من رو 
 :وی رندلی بموابونه که با  سبیدن لباسش مانع شدمر 

 .نه، خواهش می کنم ولم نین
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 یزی نگفت، روی رندلی نشست و من هم همونطور توی آغوشش موندم، سرم 
 .رو به سینه اه  سبوندم و به اشک هام اجازه ی باریدن دادم

رو به  دیدن این ماشرررین که من رو این طور داغون کرد دیدن قاتلش قرار بود من
  ه روزی بندازه؟

اون موقع قطعا می میرم، قبل این که اون عوضی بمیره من با دیدنش و یاد آوری 
 !شایان جون می دم

 : نگی به پیرهنش زدم و با ردای گرفته از گریه گفتم

یدم  یدا کردم و مرگش رو د تل رو پ قا قت او...اون  من...من می گفتم هر و
شم، اما االن  ستی...یک امیدی برای خو...خودم رو می ک شه، چ... ون تو ه نمی 

 !زنده بودنمی

 !ق..قوا بده هیچ وقت تنهام نذاری

ردای نفس های  شرد،  سینه اه ف سرم رو به  شت و  سرم گذا ستش رو روی  د
 :عصبیش رو می شنیدم

 .ششش، دیگه حرف از مرگ نزن عزیزم

 !من غلط بینم بموام ولت کنم

 نم عزیزم؟مگه من می تونم بدون جونم زندگی ک

 !فقط تو با خودت اینطوری نین قربونت برم

 :هق زدم

 !نمی تونم راستین، اون تصادف، اون رحنه ها همه توی ذهنم هی تیرار می شن

 !رحنه ی اومدن این ماشین نحس ارال از توی ذهنم بیرون نمی ره

 :دستش بین موهام به حرکت در آمد
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اینطور یهویی بهت نشررونش می  باشرره عزیزم، منو ببمش، تقصرریر من بود، نباید
 !دادم، باید حدس می زدم هنوز حاضر نیستی

 .حاضر نبودم، من هیچ وقت نمی تونستم با این قضیه عادی برخورد کنم

 .این قضیه و هر یزی که بهش مرتبط بود من رو به مرز جنون می رسوند

یک اگه زودتر به خودم می اومدم خوب می شررد،  ون می خواسررتم برم و از نزد
 .اون ماشین رو ببینم، ببینم اون ماشینی رو که راحبش زندگیم رو خراب کرد

ستین و امنیتی که بهم می داد احتیاج  ستم، االن فقط به وجود را اما االن نمی تون
 .داشتم

شتم،  ی  شم هام رو روی هم گذا شردم و   شتم ف پیرهنش رو محیم تر توی م
 می شد اگه قوی تر بودم؟

 :ریه آروم گفتمبا همون بغض و گ

ستین، فقط تظاهر به قوی  ستم را رال دختر قوی نی کاه ییم قوی تر بودم، من ا
 .بودن می کنم

 ...کاه می شد

 :بین حرفم پرید و با دست موهای جلوی رورتم رو کنار زد

 !ششششش، تو خیلی دختر قوی هستی دنا

رپا ارررال خودتو دسررت کم نگیر، انقدر قوی هسررتی که با مرگ عشررقت بازم سرر
 .موندی، برای هدف هات جنگیدی، از هیچی نترسیدی و دوباره عاشق شدی

من حاضرم قسم بمورم دختری مدل تو، کسی که جسارتش مدل تو باشه و اندازه 
 .ی تو قوی باشه توی عمرم ندیدم عزیزم

سه باید جلو  سه آ شه راحت باهاه کنار اومد، آ ست که ب ضوع  یزی نی این مو
 .یز هارو بپذیریبری تا بتونی خیلی  
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 .هیچ کس از تو انتظار نداره با این موضوع معمولی رفتار کنی

حرف هاه کمی آرومم کردن، جدیدا حرف هایی می زد که من رو توی عمق حرف 
 .هاه غرق می کرد

 .شده بود یک آدم عاقل، دیگه شبیه اون پسر شر و وحشی اوا داستانمون نبود

 .م شده بودراستین تبدیل به یک مرد متاهل آرو

سرم رو از سینه اه جدا کردم و توی  شم های سیاهش زا زدم، نگاه اونم توی 
شت، در همون حالت  ست هاه رو روی کمرم گذا شد و ییی از د  شم هام قفل 

 :آروم زمزمه کردم

 .آماده ام

 مطمئنی؟-

آره ی آرومی گفتم که سرره رو تیون داد و من از ماشرین پیاده شردم؛ برای  ند 
پلک هام رو روی هم گذاشرتم و نفس عمیقی کشریدم، دیگه زمانش رسریده ثانیه 
 .بود

 شرررم هام رو باز کردم و با قدم های بلند وارد مغازه شررردم، نگاهم رو به اون 
 !ماشین نحس دوختم، حسابی خاک برداشته بود

شین مدرک هایی  شاید با گشتن داخل ما شدم دره قفله،  دقت که کردم متوجه 
 .قاتلش پیدا می کردم برای پیدا کردن

همون طور که به شرریشرره ی خاکی ماشررین زا زده بودم با ررردای تقریبا بلندی 
 :گفتم

 .راستین، این قفله

با ردای قدم هاه متوجه شدم که نزدیک شد و بعد ردایی که نشون از باز شدن 
 .در ماشین بود
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دم، کل نفس حبس شررده ام رو بیرون فرسررتادم و در سررمت راننده رو آروم باز کر 
 .فضای داخلی ماشین هم خاک برداشته بود

 !کامال معلوم بود که خیلی وقته حتی کسی سراغشم نیومده

 !گفتم از دست زدن بهش حالت انزجار بهم دست می داد  دروغ نبود اگه می

هوفی کشیدم و به آینه ی خاک خورده ی ماشین نگاه کردم،  شم نظر آبی رنگی 
 .یعتا خاک برداشته بودازه آویزون بود که اونم طب

شد و تقریبا توی  شیده  ستین عقب ک سط را شم که بازوم تو شتر خم  ستم بی خوا
 :بغلش افتادم، سوالی بهش نگاه کردم که با جدیت گفت

می بینی که ماشین رو فقط خاک برداشته، بری توه سر تاپا خاک می شی، توی 
 .داشتبرد حتما مدارک هست که تو وایسا من برات می آرم

 .لبمند محوی از این توجهش روی لب هام جا گرفت

خاک و اینا همش بهونه بودن و اون به خوبی متوجه شده بود که از این ماشین و 
از دسرررت بهش حالت انزجار بهم دسرررت می ده و مدل همیشررره کمک های غیر 

 .مستقیمش رو می رسوند

، در شاگرد رو سرم رو تیون دادم که در سمت راننده رو بست و ماشین رو دور زد
 .باز کرد و کمی به سمت داخل ماشین خم شد

همونطور خیره اه بودم که  ند ثانیه بعد با یک پالستیک سفید که توه تعدادی 
شد و همونطور که به  شین کامال خارج  شد از ما کاغد و  ند تا  یز دیگه پیدا می 

 .خاطر گرد و خاک سرفه می کرد در ماشین رو بست

ماشررین ایسررتاد و همه ی کاغد هارو از توی پالسررتیک خارج و  رو به روی کاپوت
شارژ  سپری مشیی رنگ،  راغ قوه و کابل  شت، سپس یک دونه ا روی کاپوت گذا

 .هم خارج کرد
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شاید  یز به درد  صمیم گرفتم بین کاغذ ها بگردم تا  شدم و ت سیله ها  بی خیاا و
 .بموری پیدا کردم

ست و کاغذی از ب ش ستین هم بییار نن شید، کاغذ رو کمی باال را شون بیرون ک ین
 :آورد با دقت بهش نگاه کرد، بعد از  ند ثانیه آروم زمزمه کرد

 .انگاری نسمه ی داروست

خب طبیعی بود تشررمیص بده، نا سررالمتی رشررته اه پزشرریی بود، سرررم رو باال 
 :آوردم و با کنجیاوی پرسیدم

  ه دارو هایی ان؟ می دونی برای  ی استفاده می شن؟

 .دارو های معمولی نیستن، دوزشون باالست، برای مریضی های حاده-

 .جزو دارو های سرطانی هم هستن

 .متعجب ابروهام رو باال انداختم و  یزی نگفتم

نگاهم به موهاه خورد که روه کمی خاک نشسته بود، دست بردم و خاک روی 
هره اه کردم موهاه رو تیوندم که با اخم سرروالی نگاهم کرد، تک خنده ای به  

 :و گفتم

 .خاکی شده بود

 :آهانی گفت و بلند تر ادامه داد

 .کل بدنم خاکی شده، رفتیم خونه باید دوه بگیرم

شون زا  سینه به ست به  همچنین آرومی گفتم که تمام کاغذ هارو پمش کرد و د
زد، من هم با کنجیاوی و اخم  ند تا شون رو برداشتم به کاغذ ها نگاه کردم،  یز 

 .بینشون نبود که به دردم بموره و فقط  ند تا مطالب پزشیی ساده خاری

 :کالفه کاغذ هارو روی کاپوت برگردوندم و گفتم

 !از اینا هم  یزی در نیومد
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راستین اوهوم آرومی گفت که به سمتش برگشتم؛ اون می دونست قاتل کیه ولی 
 !بهم  یزی نمی گفت

 رو اذیت کنم و دنبالش بگردم؟وقتی اون می دونست  ه نیازی بود من خودم 

 :نفس کالفه ام رو بیرون فرستادم و به سمتش برگشتم

 راستین، تو می دونی اون قاتل عوضی کیه، مگه نه؟

 : هره اه جمع شد، اخمی کرد و دستش رو پشت سره کشید

 .آره، می دونم

 :دست هام رو باز کردم و به اطراف اشاره کردم

 پس ما اینجا  ی کار داریم؟

 باا  ی هستیم؟دن

  را داریم دنباا جواب سوالی هستیم که یییمون جوابش رو می دونه؟

 .خب تو بگو و خیاا هر دومون رو راحت کن

 .نمی شه-

شم نگاهش کردم، دلیل این همه مقاومتش رو روی گفتن  شنیدن جوابش با خ با 
 .اسم قاتل نمی فهمیدم

  را باید انقدر معطل می کرد؟

 :وی هم فشردمپلک هام رو محیم ر 

  را؟

 :گنگ نگاهم کرد

  ی  را؟

  را روی گفتن اسم اون عوضی انقدر مقاومت نشون می دی؟-
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 مگه اون کیه؟ راستین حرف بزن، دلیلت  یه؟

 :پوزخند عصبی زد و سره رو به سمتم خم کرد

 که  را نمی گم هوم؟

 پس می خوای همینطوری یهویی بی مقدمه بیام بهت بگم آره؟

دادم که با حرص بازوم رو گرفت و با  شم هایی که شعله ی خشم  سرم رو تیون
 :دره واضح بود نگاهم کرد

 !د دهن منو باز نین دختر

 !من تورو آوردم این ماشین رو دیدی از حاا رفتی

بیام بهت بگم کی بود؟ فیر کردی ببینیش نرمالی؟ مدل آدم های نرماا رفتار می 
 !تکنی؟ نه خیز عزیزم از این خبرا نیس

 .گمهر وقت حس کردم آماده ای بشنوی و ببینش بهت می

 .زیادی اینجا موندیم برو تو ماشین من جمع و جور کردم می آم بریم االنم

 :با بهت نگاهش کردم و آروم گفتم

 ...اما

 :نذاشت حرفم رو کامل کنم و بین حرفم پرید

 .اما بی اما برو دنا

بدون گفتن هیچ حر  گاهش کردم و  خارج با حرص ن غازه ی نحس  فی از اون م
 .شدم

در ماشرین رو باز کردم و جلو نشرسرتم، با محیم بسرتن در سرعی داشرتم کمی از 
 .حررم رو این طوری خالی کنم ولی انگاری تاثیری نداشت

من دیگه ررربری برام نمونده بود که به خوام خرجش کنم،  هار سرراا زمان کمی 
 !نبود
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 .پیدا کردن اون قاتل عوضی ربور باشم نمی تونستم برای من بیشتر از این

دلم می خواست هر  ه سریع تر پیداه کنم و زجر کشیدنش رو ببینم ولی انگاری 
 .راستین از فهمیدن این عاجز بود و یا خوده رو به نفهمیدن می زد

 یزی نگذشت که در سمت راننده باز شد و راستین توی ماشین نشست، بالفارله 
 .گرفتم و دست به سینه به بیرون نگاه کردم  نگاهم رو ازه با اخم

با این که نگاهش نمی کردم ولی می تونستم طرز نگاه کردنش و عمق عصبانیت و 
 .کالفگیش رو حدس بزنم

 :با حرص سوییچ رو  رخوند و زمزمه کرد

 .نمی فهمی! حالیت نیست من  ی می گم. بچه بازی در می آری

 :با خشم به سمتش برگشتمهمین کافی بود تا کامال جوه بیارم! 

 من؟ من بچه بازی در می آرم؟ تازه نفهم هم هستم آره؟

 !نه عزیزم این تویی که نمی فهمی

 !نمی فهمی  هار ساا ربوری کردم و دیگه ربری برام نمونده

اسرررم این کارو می ذاری بچه بازی؟ وقتی می دونی کیه و با نگفتنت داری عذابم 
 می دی حق دلمور شدن ندارم؟

 :ون هم تو عصبانیت دست کمی از من نداشت که با خشم جوابم رو دادا

آره کارت بچه بازیه، نمی فهمی وقتی با دیدن ماشرررین به اون حاا و روز افتادی 
من  ه قدر ناراحت شرردم، نمی فهمی نمی تونم دوباره تورو توی اون حاا یا حتی 

 !بدتر از اون ببینمت

 .برای اون فهمیدن این موضوع سمت بود نیشمندی زدم و  یزی نگفتم، انگار 

توی این مورد هردومون از فهمیدن اون ییی عاجز بودیم، بنابراین سرریوت بهترین 
 .روه برای حل شدنش بود
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 .وقتی دید نمی خوام حرفی بزنم پوف کالفه ای کشید و ماشین رو روشن کرد

شنش کنه که با لحن ضبط رفت تا رو سمت  ستش به  جدی  بین راه بودیم که د
 :گفتم

 .روشنش نین

 :سوالی نگاهم کرد که بی تفاوت گفتم

 .حورله ی سر و ردا ندارم

غیرمستقیم داشتم می گفتم  یزی نگه، داشتم می گفتم سیوت کنه  ون ارال نه 
 !حورله ی بحدی رو داشتم و نه سر و ردایی

همینطوریش هم قرار بود پدر بزرگ و ییی از عموی های راسرررتین فردا شرررب به 
 .ونمون بیان و من هیچ کاری نیرده بودمخ

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

 ترشی رو االن بریزم یا آخره؟-

 !نمی دونم که، تو هم هی از من می پرسی-

 :با حرص نفس کالفه ام رو بیرون فرستادم

 !خنگ تریباید برم بگردم یک دوست متاهل پیدا کنم نه تویی که از من هم 

 :بی شعوری ندارم کرد و ادامه داد

 خب مگه من شوهر دارم که بشینم براه غذا درست کنم و این هارو بدونم؟

 :ابرو هام رو باال انداختم و با شیطنت گفتم

 .پس بهتره این ییی غذا رو یاد بگیری،  ون دانیاا قرمه سبزی دوست داره

 :لبمند تلمی زد و آروم گفت

 بهت نگفتم؟
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 !هام در هم رفتند، کیمیا هیچ وقت به این آسونیا غمگین نمی شداخم 

 :دست از غذا کشیدم و به سمتش برگشتم

  ی رو؟  ی شده؟

 :رندلی  وبی آشپزخونه رو کمی عقب کشید و روه نشست

 .دانیاا دوست دختر داره

 ی بلندی که گفتم نگاه جمعیت توی هاا رو به اینجا کشوند، کیمیا به عقب نگاه 
 :و با  شم غره به سمتم برگشت کرد

 ! ه خبرته؟

 :تک خنده ای کردم

 دانیاا دوست دختر داره؟ اون دیگه کیه که به این الغر مردنی پا داده؟

 :با ناراحتی نگاهم کرد

 به نظرت االن درد من اینه؟

می دونستم درده  یه، این که دانیاا بهش عالقه ای نداره توی رورتش کوبیده 
 .شده بود

یل غمگین گلبرگ  یا هاه و آرزو هاه پر پر شرررده بودند و این بود دل های رو
 .بودنش توی این  ند روز

شم های نمناک  ستم،   ش شیدم و رو به روه ن رندلی رو به روییش رو عقب ک
 :عسلیش رو توی  شم هام دوخت که با جدیت گفتم

 من بهت نگفته بودم کیمیا؟ نگفته بودم دانیاا دوست نداره؟

رکم ولی تو واسرره دانیاا فقط دوسررت منی که گه گاهی باهاه هم ببمشررید که 
 .کالم می شه

 !من نمی دونم تو  طور بهش دا بستی
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 تو  طوری به شایانی که فقط داخل کافینت می دیدیش دا بسته بودی؟-

اخم غلیظی کردم، خوب می دونسررت االن نباید خاطرات شررایان رو برام زنده می 
 .کرد

 :ه کردمبا همون اخم بهش نگا

 !شایان رو وسط نیش کیمیا

 :سره رو بین دست هاه گرفت و آروم نالید

 دنا من نمی تونم باور کنم! یعنی من این همه مدت دلم به هیچ پوچ خوه بوده؟

 ! را فیر می کردم حسم دو طرفه اس؟

 :با ناراحتی نگاهش کردم، دست هاه رو پایین آوردم و بین دست هام گرفتم

ست تو نبود کیم شه، از هر حرکت طرف مقابل برای د شق می  سان وقتی عا یا، ان
 .خوده یک امید می سازه

شه ولی بعضی  شه و اون حرکت منظور دار با ممینه بعضی اوقات واقعا درست با
 .مواقع هم نه

 .بعضی مواقع هم فقط توهم ذهنه که برای دا خوشیه

شقی نم سته ی دومش بوده، تویی که عا سفانه برای تو از د ی فهمی ولی منی متا
که شررمص سرروم بودم و خوب دانیاا رو می شررناسررم بهت گفته بودم اون به تو 

 !حسی نداره

 :بغضی که توی گلوه نشسته بود شیست و گونه هاه خیس شد

 یعنی اون دختر رو دوست داره؟

نمی خواسررتم برای دا خوشرریش حرف بزنم و باید اون رو با حقایق رو به رو می 
 :کردم

 .می خوام باهات رادق باشم ببین کیمیا،
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دانیاا آدم عاشق شدن نیست، یعنی ارال توی این فاز ها نیست و اگه هم با دختر 
شن که یک  ست سرگرمیه و فیر کرده دختر ها بازیچه ی د ها می پره همش برای 

 !روز با این بپره بگه نه خوشم نیومد و بره با بعدی

 .ن و دانیاا هم جز اون دسته اسولی متاسفانه اکدر این پسرا همچین فیری دار

یاا آدمش نیسرررت، اون هنوز توی جمع و جور کردن  برای همین بهت گفتم دان
 .خوده هم کاره لنگ می زنه عزیزم

 !حتی اگه از اون دختر جدا شه هم  یزی عوض نمی شه

تو که می دونسررتی دوسررت دختر داره  را به من نگفتی؟  را االن که من بهت -
 و گفتی  ی؟گفتم متعجب شدی 

 ون  ند سرراا بود از این کار کشرریده بود بیرون، فیر نمی کردم دوباره مرضرش -
 .بزنه باال

 :فشاری به دست هاه وارد کردم

  را یک شانس دیگه به خودت نمی دی؟

ترجیح می دی با کسرری که دوسررتش داری و دوسررتت نداره باشرری یا کسرری که 
 دوستت داره و به خاطرت هر کاری می کنه؟

از دست هاه رو از دستم بیرون کشید و اشک های روی گونه هاه رو پاک  ییی
 :کرد

 منظورت  یه؟

با ابرو به مهدی که خیره و نگران بهمون نگاه می کرد اشررراره کردم، اخمی از سرررر 
شد و با  ساوی  شت و این م شاره کردم برگ ستن کرد و کنجیاو به جایی که ا ندون

 .گره خوردن نگاهشون درهم

 :ی زدم که کیمیا به سمتم برگشتلبمند محو

 !نگو که منظورت مهدیه
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با  نابراین  خارجش می کردم ب یاقتم  حاا و هوای برادر بی ل یک طوری از  ید  با
 :شیطنت ابروهام رو باال انداختم

 ! را که نه؟ مشیلش  یه؟ نگو نفهمیدی دوستت داره که باور نمی کنم

 :لب هاه رو جمع کرد و نگاهم کرد

 .ه بهم گفتهمی دونم، خود

 !متعجب بهش نگاه کردم، ارال فیر نمی کردم بهش اعتراف کرده باشه

 :با حرص ضربه ای روی دستش زدم

 زهرمار، االن می گن؟ این همه مدت اللمونی گرفته بودی؟

گه از ذهنم در رفت، یک شرررب اومده بود توی - خیلی وقت پیش گفته بود، دی
ست داری و  حیاطمون و می ستقیم یک  گفت دانیالو دو شم غیر م این حرف ها ته

 . یز هایی گفت و رفت برای همین خیلی اهمیت ندادم

اما به من کامال مسرررتقیم گفت، گفت که تورو می خواد و می دونه دوسرررتش -
 .نداری

ستت داره و به خاطرت هر کاری  سر خوبیه، می دونم خیلی دو ولی کیمیا مهدی پ
داری پس از من بشرررنو، بهش یک می کنی تو هم به عنوان یک دوسرررت قبولش 

 .فررت بده، تو با دانیاا به جایی نمی رسی

پوف کالفه ای کشررید و سرریوت کرد، من هم دسررت هاه رو وا کردم و از روی 
رندلی بلند شدم، بهتر بود اون رو کمی به حاا خوده رها می کردم که فیر کنه، 

 .یم می گرفتنمی تونستم  یزی رو بهش تحمیل کنم پس بهتر بود خوده تصم

 :دوباره سر قابلمه ی غذا ها برگشتم که گفت

 تو و راستین در  ه حالین؟

 :با یاد آوری رابطه ی شیر آبمون به خاطر دیروز اخمی کردم
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همون طور که می دونی، نه اون  یزی می گه نه من، فقط با اخم و تمم می آد و 
 .می ره، من هم هیچی نمی گم

میدم از جاه پا شده، ولوم رداه رو کمی پایین با ردای کشیده شدن رندلی فه
 :آورد

 البد هنوز رابطه ای هم نداشتین؟

 :نه محیمی گفتم که رداه رنگ حرص گرفت

 شما وضعیتتون از من بد تره! بعد اومدی منو نصیحت می کنی؟

 فیر نمی کنی ییم دیر شده؟

 :بی خیاا شونه هام رو باال انداخت

 .نگفت، من هم  یزی نمی گم به من ربطی نداره، خوده  یزی

 :کیمیا با حرص کنارم ایستاد و دست به سینه نگاهم کرد

 شما دوتا بچه این؟

 .تو می گی اون با من حرف نمی زنه منم نمی زنم اونم برعیسش

 خوده  یزی نگفت پس یعنی رابطه نداشته باشین، آره؟االنم می گی

 !ز نینراستین بیاد بگه.... ال اال... دختر دهن منو با

 :بی شعوری زیر لب نداره کردم و بلند تر ادامه دادم

تو همین االن نگفتی من متاهل نیسرررتم، نمی دونم و این حرف ها؟ پس  ی می 
 گی االن؟

 تو برو کاری که من گفتم رو بین، بشرررین فیر کن و تهش می فهمی که دادن یک
 .شانس دوباره به مهدی  ه قدر برای هر دوتون خوبه

کالفه بیرون فرستاد، دستی بین موهای عسلی رنگش کشید و از آشپز نفسش رو  
 .خونه خارج شد
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شونه هام رو باال انداختم، دیگه نزدیک آخرای قرمه سبزی ام بود و بقیه ی غذا ها 
حاضر شده بودن و بهترین کار این بود که ده دقیقه ی دیگه می اومدم و کار های 

 .پایانی اه رو انجام می دادم

برگشتم یهو با راستین رو به رو شدم که هینی کشیدم و کمی عقب رفتم که وقتی 
 .باعث شد کمرم به گاز برخورد کنه

رررورتم رو از درد جمع کردم و کمی به سررمت  پ رفتم، دسررتم رو پشررت کمرم 
گذاشررتم، همینطوریش کمرم داغون بود و این باعث می شررد بیشررتر درده به 

 . شم بیاد

 :که  ند روز بود نشونم می داد پرسیدراستین با همون اخمی  

  ی شد؟

 :مدل خوده اخم کردم

 .ندیدی  ی شد؟ کمرم خورد به گاز

 خب حواست رو واسه  ی جمع نمی کنی؟-

 :دلمور از این لحن طلبیاره با اخم نگاهش کردم

سرم  شت  صرم؟ جنابعالی یهو کله کردی اومدی مدل عجل معلق پ ببمشید من مق
 حواسمو جمع کنم؟ایستادی! اون وقت من 

 :اخمش غلیظ تر شد

 .برگرد ببینم

 !با این لحن دستوری و طلبیاره بیشتر به حررم دامن می زد

 !شبیه اون راستین بد خلق قدیم ها شده بود

 .با خشم کناره زدم و با گفتن نیازی نیست سریعا ازه فارله گرفتم

 .و پشت سرم بستمش به سمت راه رو و بعد از اون اتاقمون رفتم، در رو باز کردم
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درد شدید کمرم نشون می داد که احتماال به گوشه ی گاز خورده که این طور درد 
 !می کرد

سابی  سم رو باال زدم، ح ستادم و کمی لبا لبم رو گاز گرفتم و نیم رخ جلوی آینه ای
قرمز شررده بود و  ه بهتر که راسررتین ندید  ون حورررله ی گیر دادن هاه رو 

 !نداشتم

سرراعت انداختم، سرراعت هفت رو نشررون می داد و این یعنی خیلی به نگاهی به 
 .اومدن مهمون ها نمونده بود

سفید رنگی  شاا  ضر کرده بودم رو تن کردم و  شلوار گلبه ای که از قبل حا کت و 
 .روی سرم انداختم، به نظر خودم جز یک رژ قرمز رنگ نیاز به آرایش دیگه ای نبود

 .اق خارج شدمدستی به شالم کشیدم و از ات

امشرررب هم خانواده ی خودم رو دعوت کرده بودم و هم  ند نفری از خانواده ی 
 .راستین رو که بتونن قشنگ آشنا بشن

مهدی و کیمیا هم که توی همه ی جمع های ما حاضررر بودن و البته سررر خود که 
 .نه، نا سالمتی تنها دوست های من و راستین بودند

ستین بی خیاا مشغوا حرف ز  دن با مهدی بود که آروم رداه زدم، میث کرد را
و به طرفم برگشت که با دست بهش اشاره زدم به طرفم بیاد، یک  یزی به مهدی 
گفت و به سررمت منی که آخر راه رو ایسررتاده بودم اومد، خواسررتم  یزی بگم که 

 .یک دور رورتم رو از نظر گذروند و پوزخند ردا داری زد

  ته؟اخمی کردم و نگاهش کردم: 

 .هیچی-

  را پوزخند می زنی؟ پس-

 :نیشمند گوشه ی لبش عمیق تر شد
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دارم فیر می کنم وقتی مهمون می آد خوب به خودت می رسررری اون وقت داخل 
 خونه ما تیغ داریم هوم؟

 !متعجب نگاهش کردم،  ه رسیدنی؟ فقط یک رژ ساده زده بودم

 !به نظرم این روز ها زیادی حساس شده بود

 :بی کردمخنده ی عص

 !من به خودم رسیدم؟ من که جز یک رژ  یز دیگه ای نزدم

 .بازوم رو کشید و من رو به داخل اتاق برد و در رو پشت سرمون بست

 :در همون حالت من رو به سمت آینه برگردوند

برای همین با همین یک دونه رژ  تو ارررال آرایش نمی کنی، همیشرره سرراده ای،
 .تغ رت زیادی به  شم می آد

من با آرایش کردنت هیچ مشیلی ندارم ولی می خوام این تغ راتت برای من هم 
 .باشه نه فقط برای بقیه

از توی آینه بهش نگاه کردم و حرفی نزدم، شررراید حق با اون بود، من اررررال توی 
 .خونه به خودم اهمیتی نمی دادم و معمولی بودم

 :سرم رو پایین انداختم و آروم زمزمه کردم

 ...، منراستین

نذاشت حرفم رو ادامه بدم؛ من رو به طرف خوده برگردوند و انگشت اشاره اه 
 :رو روی *"گذاشت

 .ششش، نمی خوام  یزی بگی، مهم نیست

 ...اما-

 .دنا، لطفا، گفتم مهم نیست-
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اما مهم بود،  ون واضررح بود ازم دلمور شررده، و االن که فیر می کردم می دیدم 
 !حق هم داره

 !کیمیا بود، شاید واقعا دیر شده بودشاید حق با  

دست هاه از روی رورتم سر خوردن و جاشون رو به پشت کمرم دادن، پیشونی 
 :اه رو از پیشونی ام جدا کرد و من رو در آغوشش کشید

نمی ذاری، یک طوری می آی با کار هات  هر وقت که می آم ازت عصررربانی شرررم
 .اره عاشقت بشمباعث می شی اون عصبانیت از بین بره و دوب

 ،  ی می شد همیشه این آرامش بینمون می موند؟

 :تک خنده ای کردم

اگه از من باشررره تا ابد همین جا میمونم، اما االن مهمون ها می رسرررن و تو باید 
 .حاضر شی عزیزم

سررمت کمد رفتم و دره رو باز کردم، یک شررلوار جین و یک پیراهن آبی روشررن 
 .ادم و از اتاق خارج شدمبیرون آوردم، روی تمت قرار د

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

 .نوه جان همگی-

 .با این حرفم همه مشغوا غذا کشیدن برای خودشون شدند

از اونجایی که می دونسررتم راسررتین قرمه سرربزی دوسررت نداره ظرف الزانیا رو 
 .برداشتم و تیه ی بزرگی براه گذاشتم

 .گاهم کرد و با گفتن ممنون مشغوا شدتشیر آمیز ن

برای خودم هم الزانیا کشرریدم و مشررغوا شرردم، پدر بزرگش به همراه ییی از عمو 
 .هاه به اسم احمد و زنش مینا اومده بودند

 .به نظرم خوب بودند، نه خیلی بد و نه خیلی خوب
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 :با ردای عموه همه نگاهمون رو بهش دوختیم

 ی ازدواج؟بچه ها ییم عجله نیردین برا

 ...تازه برادرم یعنی بابای راستین رو به خاک سپردیم و این ازدواج

 :راستین با جدیت بین حرفش پرید

 .عمو خودتون دیدین که ما هیچ جشنی نگرفتیم و یک عقد ساده بود و بس

 ولی شما که اررار داشتین با رویا ازدواج کنم، اون موقع جشن نمی خواست؟

 .ی نگرفتیم که به بابام بی احترامی شده باشهولی خب گفتم که ما جشن

لبمندم رو به زور جمع کردم، جوابی داد که هیچ کدوم نمی تونسرررتن  یزی بگن 
 .یا بهونه ای بیارند

از زیر میز گرمای دست راستین رو توی دستی که روی پام بود حس کردم، انگشت 
وندم و بهش نگاه هاه میون انگشت هام رو پر کرد، با لبمند محوی سرم رو  رخ

 .کردم

 .می فهمیدم زیر نگاه خصمانه ی عموه هستیم ولی برام مهم نبود

این کامال واضررح بود که اون ها دوسررت داشررتن راسررتین با رویا ازدواج کنه و به 
 .ازدواج من و راستین میل زیادی نداشتند

دمون اما مهم این بود که من و راسرررتین هم رو قبوا کرده بودیم و به انتماب خو
 .بود که باهم بودیم

ستم جدا کرد؛  ستش رو از د شاری آورد و آروم د ستم ف ستین لبمندی زد و به د را
 .لب گزیدم و با لذت به ادامه ی غذا مشغوا شدم

شدند و روی مبل ها جا گرفتند؛   بعد از اتمام غذا و جمع کردن میز همه وارد هاا 
 .ممن هم وارد آشپزخونه شدم تا سماور رو روشن کن

 :همون موقع دانیاا وارد آشپزخونه شد و به طرفم برگشت
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 دنا یک لیوان آب می دی؟

 :به کابینت کنارم اشاره کردم

 .لیوان اونجاست، بردار برای خودت بریز

 :باشه ای گفت و همونطور که داشت لیوان بر می داشت گفتم

 تو باز شروع کردی این کاراتو؟

 :گشتلیوانی برداشت و متعجب به سمتم بر 

 کدوم کار هارو؟

 .همین هر یک ماه دوست دختر گرفتن و عوض کردن هات-

 :با اخم نگاهم کرد

 اون دوستت بهت فوضولی کرد؟

 :مدل خوده اخم کردم

 .راجع به کیمیا درست رحبت کن

 .دوست من اسم داره

 :نیشمندی زد

 .اوه، باشه

 :منتظر نگاهش کردم که پوفی کشید

 .ا از این خوشم می آدیک ماه، یک ماه نیست واقع

 :نیش خندی زدم و نگاهش کردم

 .تو از همه خوشت می اومد دانیاا

 . یزی نگفت، به سمت یمچاا رفت و بعد از آب ریمتن از آشپزخونه خارج شد
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ترجیح می دادم توی کار های کسی دخالت نینم همین طور دوست نداشتم کسی 
 .د بهش می گفتم که گفتمتوی زندگی من دخالت کنه، ولی این ها رو هم بای

نفس عمیقی کشرریدم و به سررمت اپن رفتم، لبمندی روی لب هام نشرروندم، کف 
 :دست هام رو روی اپن گذاشتم و بلند گفتم

  ای رو کی بیارم؟

 :بابام با لبمند بهم نگاه کرد

 .تازه غذا خوردیم دخترم، هنوز زوده عزیزم

 :پشت سره مامان هم نگاهم کرد

مامان، ما فقط نیومدیم که بموریم، اومدیم خودتو ببینیم  خودت هم بیا بشرررین
 .عزیزم

باشه ای گفتم و بعد از خاموه کردن المپ آشپز خونه وارد هاا شدم، راستین با 
 .دیدنم با ابرو به کناره اشاره کرد

نگاهم رو به مبل دو نفره ای دوختم که روه نشرسرته بود و کناره خالی بود، با 
 .و کناره نشستمقدم های آروم رفتم 

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

سر  سته بودن  شون دادم، از بس ب شیدم و تابی به ستی بین موهای قهوه ایم ک د
 .درد گرفته بودم

ریملی به مژه های روشرررنم کشررریدم و رژم رو تمدید کردم، موهام رو کج روی 
 .د شدمرورتم رها کردم و از روی رندلی بلن

هم زمان با بلند شرردنم راسررتین وارد اتاق شررد، اوا خواسررت وارد شرره ولی وقتی 
 . شمش بهم افتاد مات و مبهوت توی  هار  وب در ایستاد

خشررک شررده بود و فقط مات بهم نگاه می کرد، لبم رو گاز گرفتم تا از این حالتش 
 .نمندم ولی نمی دونم که تا  قدر موفق بودم
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 ر خوه رنگن؟ را  شم هات انقد

 :از این تغ ر حالت یهوییش لبمندی روی لب هام نشست

 .ارثیه

 :ابرو هاه رو باال انداخت

 .نه، ماا دانیاا و مادرت مدل تو نیست

 :تک خنده ای کردم

 .تو این طوری فیر می کنی و این حس زیبا دیدنه

 :گوشه ی لبش باال رفت

 خب، این حس زیبا دیدن  ی هست؟

 :آروم لب زدم

 .ون عشقهم

 توضیحات بیشتری نمی دی؟-

 :لبمند عمیقی زدم و توی  شم های سیاهش زا زدم

حس زیبا دیدن همون عشقه، کسی رو که دوست داری رو زیبا می بینی هر  قدر 
 .می بینی هم که زشت باشه باز هم تو اون رو از همه زیبا تر و سر تر 

 :لبمنده عمق بیشتری گرفت

 !قتممن خیلی عاش پس فیر کنم

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

موبایل راستین  شم هام رو باز کردم، کمی خودم رو باال کشیدم و  با ردای زنگ
 !آشنا بود موبایلش رو برداشتم، شماره ی ناشناسی بود که خیلی برام

 :دکمه ی سبز رو کشیدم و با ردای گرفته ای جواب دادم با اخم
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 ه؟بل

 ام دنا جون؟ بازم تویی؟-

 :گفتم  تو جام نشستم با خشم با شنیدن ردای آشنای شیرین با حرص

 شی؟نمی واسه  ی بازم زنگ زدی؟ تو آدم

 :خنده ی بلندی کرد

اتفاقا این دفعه با خودت کار داشتم، شاید بدونی که من قاتل شایان رو می شناسم 
 .می ده اون کیه و مدارکی دارم که کامال واضح بهت نشون

 خب؟-

خوای بفهمی کیه امروز سررراعت پنج بیا به کافه... تا خب که خب عزیزم، اگه می-
 .بهت نشونش بدم

ستینه که باید بگم از اونجایی که ارال به نفعش نیست، حاال حاال  اگه امیدت به را
 .ها بهت نمی گه اون کیه

 :پوزخند ردا داری زدم

 حرف توم فررت طلب رو باور کنم؟ ی شم و می آمفیر کردی راستین رو بی خیاا م

 .تونم  ند تا مدارک و عیس جعلی جور کنم و برم بگم قاتل فالنیه منم

 .نه عزیزم ما خودمون زغاا فروشیم برو خدا روزیت رو جای دیگه بده

 .و بدون این که فررت حرف دیگه ای بهش بدم قطع کردم

 !مفیر کنم از حرص و عصبانیت سرخ شده بود

شیدم، ییم حرف هاه  رورتم ک ستی به  ستادم و د رم رو بیرون فر نفس پر حر
نا  ماد کنم، مطمئ به راسرررتین اعت ما ترجیح می دادم  ذهنم رو درگیر کرده بود ا

 .خوده به موقع بهم می گفت اون کیه
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ردای اومدن پیام به موبایلش متوقفم کرد، از  شم که  ستم از روی تمت بلند  خوا
س اومده بود، با بهت به عیس نگاه کردم، همون ماشین بود طرف شیرین یک عی

و حتی راننده هم تو عیس بود ولی سرررره رو به عقب برگردونده بود و احتماال 
 !داشته دنده عقب می رفته

 :همونطور که مات بودم نوشته ی زیر عیس رو خوندم

و یا  این هم ییی از اون مدارکی که می گفتم، دیگه این که تشررمیص بدی جعلیه
 .ارله به عهده ی خودته، به هر حاا امروز منتظرتم

شین  همونطور مات و مبهوت خیره ی عیس بودم، همون خیابون نحس، همون ما
 .و همون رحنه

حاال می فهمیدم حق با راستین بود، یاد آوری اون روز ها حاا من رو خیلی بد می 
 .کرد

 !ربحم  ه مزخرف آغاز شده بود

 .و به راستینی که غرق در خواب بود نگاه کردمسرم رو برگردوندم 

 باید  ی کار می کردم؟ ربر می کردم اون بهم بگه یا...؟

رال حرفی راجع بهش نمی  ضیه رو پیچیده می کرد و ا شت ق ستین خیلی دا اما را
 .زد در رورتی که من باا باا می زدم برای فهمیدن این که اون قاتل کیه

شیلی نبود اگه من زودتر می  ستین ییم باهام بحث م فهمیدم اون کیه، آخره را
 .می کرد و تمام می شد پس فرقی نمی کرد اگه ییم زودتر می فهمیدم

 .من از اون پرسیدم و خوده پیچوند پس اینجا من بی تقصیر بودم

تماس های شیرین رو پاک کردم و بعد از ارساا اون عیس به خودم عیس رو هم 
 .برگردوندم پاک کردم و موبایل رو سر جاه

ملحفه رو از روم کنار زدم و از روی تمت بلند شرردم، شرراید یک دوه گرفتن می 
 .تونست کمی آرومم کنه
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 .پی حرف های شیرین و اون عیس بود در طی دوه گرفتن فیرم همش

 اگه راستین این قضیه رو می فهمید  ی می شد؟

 فقط تهش به یک دلموری ساده خطم می شد یا...؟

صابی د ستین نفس کالفه ام با اع شدم، با دیدن جای خالی را اغون از حموم خارج 
رو بیرون فرسرررتادم و لباس هام رو پوشررریدم، اتفاقات امروز رررربح اجازه نداد از 

 .زیبایی شبی که گذرونده بودم کمی خوشحاا باشم

سعی می کردم با منحرف کردن فیرم خیلی  شتم ولی  سته درد تقریبا زیادی دا در
 .یر نینمبه اون درد ف

سم  ستم رو تنم کردم و با پیچیدن حوله ای دور موهای خی لباس هایی که می خوا
 .وارد هاا شدم

 :با دیدن راستین توی آشپز خونه لبمند محوی زدم

  ی کار می کنی؟

 :با شنیدن ناگهانی ردام به سمتم برگشت

 سماور رو روشن کردم، کی اومدی بیرون؟

 .ز خونه شدمتازه ی زیر لبی گفتم و وارد آشپ

 :خواستم میز ربحونه رو بچینم که با رداه متوقف شدم

 .تو نمی خواد امروز کاری کنی، من نمی رم مغازه هستم

 .خودم ربحانه رو حاضر می کنم

انقدری درد داشتم و بی حورله بودم که نموام ممالفت کنم برای همین به تیون 
 .ها نشستمدادن سرم اکتفا کردم و همونجا روی ییی از رندلی 
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راستین که میز ربحونه رو  ید، خوده هم نشست و مشغوا شد، اما من دست 
و دلم به غذا نمی رفت و فیر و ذهنم هم فقط پی حرف های شیرین، اون عیس و 

 .پیدا کردن قاتل شایان بود

سرم رو  ستین  ردای را شق و مربا بازی می کردم که با  همینطور بی حواس با قا
 :باال آوردم

 ه دنا؟ حالت خوب نیست؟ ی شد

 :هم به زور شنیدم اما اون شنید و دقیق نگاهم کرد خوبمی که گفتم خودم

 !اما این طور به نظر نمی آی

 :اخم هام رو در هم کشیدم و بی حورله گفتم

 !راستین گیر نده، خوبم

 .غذاتو بمور پس-

ررربحونه برای این که بیشررتر از این حسرراس نشرره و  یزی نفهمه اجبارا کمی از 
 .برگشتم و به اتاقم خوردم

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

فشردم، کف دست هام خیس عرق بودن، نمی دونم  کیف پولم رو بین دست هام
این اسررترس بی مورد از کجا اومده بود که این طور کف دسررت هام خیس شررده 

 .بودند

سرته بودیم، و هیچ کدوممون حرفی دور ییی از میز ها که گوشره ی کافه بود نشر
 .نمی زدیم

نمی دونستم من با این همه زبون درازیم و شجاع بودنم  را توی این قضیه انقدر 
 ضعیف می شدم؟

شم  شم ها شم های آبی رنگش زا زدم، حتی توی   سرم رو باال آوردم و توی  
 .انگار این که نیت خوبی نداشت کامال واضح بود
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 :ام زا زد و بی پروا گفتبا بی شرمی توی  شم ه

خب عزیزم، خودت می دونی که از راسرررتین  ی می خواسرررتم و نشرررد، یعنی 
 !نمواست و خوده رو انداخت تو دردسر، من نمواستم آ خوده خواست

 :سپس پوزخندی زد و ادامه داد

 .خب یعنی خوده مجبورم کرد این کار رو که به ضررشه انجام بدم

 .م نیستبا این که خب خواسته ی قلبی

 !از این بی شرم بودنش واقعا متعجب می شدم

  طور می تونست وقتی می دونست اون شوهر منه انقدر راحت این حرفو بزنه؟

 :با اخم غلیظی نگاهش کردم

اون رو می خواستی؟!  خیلی بی حیایی! من زن اونم، اون وقت خیلی راحت می گی
 که  ی؟

 :پوزخنده عمق بیشتری گرفت

اون خیلی من رو به خاطر پیدا کردن تو اذیت کرد و حاال وقت  خواسرررتن که نه،
 !تالفی منه

هیچی نگفتم که دسرررت کرد توی کیفش و پاکت کاهی رنگی رو در آورد و جلوم 
گرفت، با تردید به پاکت توی دستش نگاه کردم، دستم رو جلو بردم و آروم پاکت 

 :رو از توی دستش گرفتم

 این  یه؟

 :شبیه نیشمند بود تحویلم داد لبمند محوی که بیشتر 

سر اون آدم بود ولی عیس هایی که داخل  شت  ستادم پ سی که برات فر اون عی
 .این پاکت هست کامل اون عیس هاست
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اگه می خوای ببینی قاتل شایان و کسی که ساا هاست دنبالشی رو پیدا کنی باید 
 .این عیس رو ببینی

شه و هر زمان کنارت  البته نیازی به این عیس ها نبود، قاتلی که شی همی تو دنبال
 !بوده، کسی که همیشه نزدییت بوده و اگه  شم می  رخوندی می دیدیش

لرزه دسررت هام رو به وضرروح حس می کردم، این حرف هارو که می زد بیشررتر 
 !من رو می ترسوند و این می شد تردیدم برای باز کردن این عیس ها

ی آماده نبودن و یواه یواه پیش رفتن حرف هایی هم که راستین می زد درباره 
 .این ها هم به تردید ها دامن می زدند

با دسررت های لرزون  سررب پاکت رو باز کردم، با  شررم های بسررته عیس هارو 
بیرون کشیدم و روی میز گذاشتم، سرم رو باال آوردم و به  شم های شیرین خیره 

 :شدم

  ی بهت می رسه؟قصدت  یه؟ تو اگه اون قاتل رو به من نشون بدی 

خب، اوا این که برادرم ازم خواسرررت این کارو بینم و این که با فهمیدن تو من -
 .هم انتقامم خواه نا خواه گرفته می شه

هیچی نگفتم و ییی از عیس هارو برداشتم،  شم هام رو به عیس دوختم، نگاهم 
ش حس رو از روی ماشررین به راننده دوختم ولی با دیدن تصررویر راننده و رررورت

 !کردم روح از بدنم خارج شده

 ! شم هام بیش از حد درشت شده بودن و حتی نمی تونستم پلک بزنم

 !این امیان نداشت، این تصویری که من می دیدم امیان نداشت حقیقت باشه

 !به هیچ وجه همچین  یزی ممین نبود یعنی محاام ممین بود

 :ولی حرف شیرین این رو نمی گفت

 !، اون قاتلی که دنبالشی شوهرته، راستینپر واضحه عزیزدلم

********************************************************* 
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 :سه ماه بعد

 .همه  یز حاضره-

 :کیمیا با ناراحتی نگاهم کرد

 !دنا نین این کارو، به خدا داری اشتباه می کنی

 :اخم غلیظی کردم

 .همن تصمیمم رو گرفتم، اون هم مجبوره قبولش کن

 .قبوا نمی کنه دنا-

دست خوده نیست، مجبوره، من حاضر نیستم با قاتل عشقم حتی یک لحظه ام -
 .زندگی کنم

 .همین سه ماه رو هم که بهش فررت دادم بره اعتراف کنه خیلی لطف کردم

اوا طالقم رو می گیرم بعدم به پلیس همه  یز رو می گم؛ تهش رو هم که گفتم، 
 .دابرای همیشه می رم کانا

 :کیمیا ناباور نگاهم کرد و از روی تمت بلند شد

 !این تو نیستی دنا

 !این آدم بی رحمی که من می بینم تو نیستی

 !اون آدمی که این طور بی رحمانه داری راجع بهش حرف می زنی راستینه

 !کسی که جونش رو هم برات می ده

 !کسی که تو عاشقشی

سر وجودم  سر تا  شم  شنیدن این حرفش خ صبانیت از جام بلند با  رو گرفت، با ع
 :شدم و داد زدم

 !من عاشق اون عوضی نیستم
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 .حالم ازه بهم می خوره! من از اون قاتل عوضی متنفرم

ربر کردم برای اینه که به جشن عقد  سه همه  یز  این قدر رو هم که می بینی وا
 .تو و مهدی برسم، بعد اون می رم و تموم

 .بعد جشن شما طالق می گیرم

 :کیمیا به سمتم اومد و با ناراحتی دست هام رو توی دستش گرفت

 !این کارو با خودتون! زندگیتون رو خراب نیناون از تو نمی گذره دنا! نین

 !اون سعی داشت آرومم کنه ولی من با این حرف ها جری تر می شدم

 :با شتاب دستم رو از دستش بیرون کشیدم و ردام رو باال بردم

دادگاه خوده طالقم رو می گیره! من یک قاتل رو نمی تونم تحمل کنه! غلط می
 کنم! اونم قاتل شایانم رو! می فهمی؟

این همه مدت توی  شررم هام نگاه کرد و دروغ گفت! داشررت می دید برای پیدا 
شیدنم رو دید و یک کلوم حرف  کردن اون قاتل جون می دم و لب باز نیرد! زجر ک

 !نزد

 !که نزد   ی می گفت دنا؟ عمدی-

 .به خاطر مادره شد، مادره تو بیمارستان بود

 .برام مهم نیست دلیلش  ی بوده، اون عوضی زنده است و شایان من مرده-

 .و غیر از این دیگه هیچی به  شمم نمی آد

 .االنم می خوام تنها باشم، لطفا تنهام بذار

 :با تردید نگاهم کرد

 ...اما

 :بین حرفش پریدم
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 .تنهام بذار

صبانیت به موهام  نگ زدم و کیمی شد، با ع ا با حرص نگاهم کرد و از اتاق خارج 
 .دندون هام رو روی هم فشردم

 !این روز ها خیلی عصبی شده بودم

 !دست هام پی در پی می لرزیدند و این ها همه به خاطر عصبی شدن زیاد بود

 !بود دست هام پی در پی می لرزیدند و این ها همه به خاطر عصبی شدن زیاد

وقتی به این اتفاقات اخیر فیر می کردم سردرد افتضاحی به جونم می افتاد و انگار 
 .همه ی بدنم درد می گرفت

 !باورم نمی شد، شوهرم، کسی که عاشقش بودم قاتل شایانم بوده باشه

 !این همه جلوی  شم هاه زجر کشیدم و دنبالش گشتم ولی لب از لب باز نیرد

 !همه  یز فرق می کردشاید اگه اون می گفت 

 !شاید این طوری هردوتامون رو بدبمت نمی کرد

هیچ وقت اون روزی رو که بعد از فهمیدن حقیقت برگشرتم به خونه رو یادم نمی 
 !ره

 !اون روز عجیب هردوتامون داغون بودیم! عجیب داشتیم گریه می کردیم

 !راستین با ما  ی کار کرده بود؟

 *فلش بک*

شدم، انقدر حالم خراب  به زور با کلید در  شون وارد خونه  شون ک رو باز کردم و ک
 !بود که حتی نمی تونستم روی پاهام وایسم

 .همون جا روی زمین تییه داده به در نشستم

شک هایی که بی اختیار و  شوک بودم، هنوز هم مات و مبهوت بودم ا هنوز هم تو 
 !بی وقفه از  شم هام می ریمت
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 .گ خونه زوم شده بود و انگار فیم قفل شده بودنگاهم روی دیوار سفید رن

 .حتی نمی تونستم فریاد بزنم، با ردا گریه کنم یا راستین رو ردا بزنم

 !زبونم قفل شده بود و مدل یک مرده ی متحرک شده بودم

ردا زد، با دیدنم  سمم رو  شد و ا سون از اتاق وارد هاا  ستین هرا همون موقع را
 .امد و کنارم زانو زد توی اون وضع متعجب به سمتم

 اونقدر حالم خراب بود که حتی نمی تونستم فیر کنم  را این ساعت خونه بود؟

 :با دستش ضربه ای به رورتم زد و نگران گفت

 دنا؟ عزیزم؟ خوبی؟

 .رنگش هیچی نگفتم و نگاهم رو بهش دوختم، به  شم های مشیی و موهای هم

شایان سی که من  طور باید باور می کردم اون قاتل  م بود؟  طور باور می کردم ک
سی بود که  شونم داد ک شبمتی رو ن شید و خو رو از اون بدبمتی زندگیم بیرون ک

 خوده من رو بدبمت کرده بود؟

 :وقتی دید الم تا کام حرف نمی زنم ضربه ی محیم تری به رورتم زد

 ! را هیچی نمی گی دنا؟  ت شده آخه المصب؟ جونم رو به لبم رسوندی

 :ی دونم  طور ولی ناخواگاه این زمزمه توی دهانم امدنم

 !کشتیش، تو شایان رو کشتی

مه  نای واقعی کل به مع مد،  به حرکت دراو مات و مبهوتش روی ررررورتم  گاه  ن
 !خشیش زده بود

سمتی قورت دادم و کمی خودم رو باال کشیدم، توی  شم هاه  آب دهنم رو به 
 :زدم و با ردای گرفته ای گفتم

شتم برای پیدا کردن اون قاتل به این در و اون در می زدم ولی  می دیدی  طور دا
 !لب از لب باز نیردی
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 !توی  شم هام زا زدی و بهم دروغ گفتی

 !التماست کردم بهم بگی اون قاتل کیه ولی نگفتی راستین

برای خودخواهیت حاضر شدی من زجر بیشم، هر شب با فیر کردن به اون رحنه 
 !و قاتلش بموابم

هروقت خواستم احساس کنم خوشبمتم یک  یزی توی زندگیم مانع می شد اونم 
 !پیدا کردن اون قاتل بود

 !ازت خواستم بهم بگی تا معنای کامل خوشبمتی رو حس کنم ولی نگفتی راستین

 :سره رو پایین انداخت و با ردای آرومی گفت

 !خواستممی خواستم بهت بگم، حتی داشتم بهت می گفتم، فقط ازت زمان 

یداه می - یه و فقط می گفتی پ یل می گفتی نمی دونی ک بهم دروغ گفتی! اوا
 !کنیم

 !من  قدر احمق بودم که نفهمیدم

شه اطراف من بود و حتی نزدیک ترین فرد به من  سی بود که همی شایان ک قاتل 
ضی هم دیدی، دیدی و حرفی  اون وقت منم احمق در به در دنبالش بودم، توی عو

 !نزدی

 :خندی زدم و ادامه دادمپوز 

 !آره خب، از یک قاتل انتظار دیگه ای نمی شه داشت

سررره رو باال آورد و غم زده نگاهم کرد، بی رحم شررده بودم! زبونم تلخ شررده بود 
 !ولی نمی تونستم جلوی خودم رو بگیرم، این اتفاق خیلی شوک بزرگی برام بود

 :ته بودپلک هاه رو محیم روی هم فشرد، ردای اون هم گرف

 !ترسیدم، نمی خواستم از دستت بدم، من نمی دونستم اون پسر شایان بود

 .اون روزی که حالت بد شد و تو خونتون همه  یز رو برام تعریف کردی فهمیدم
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 .حسی بهت نداشتم؛ برام فرقی نداشت حالت، برای همین  یزی نگفتم

زم متنفر می شررری، ولی وقتی خواسرررتم بگم دیدم دا باختم، دیدم اگه بهت بگم ا
 .برای همین نتونستم دنا

شونش می دم ولی جدیش نگرفتم! گفتم  ست، تهدیدم کرد گفت ن شایان می دون
 .می ره زندان و کاری ازه بر نمی آد ولی خواهره رو انداخت به جونم

خواسررتم خودم بهت بگم، خواسررتم از زبون خودم بشررنوی ولی وقتی اون روز که 
 .شدی به خدا دلم نیومد بیشتر از این داغون شی ماشین رو دیدی اون طوری

از اون آدم متنفر بودی و اون آدم من بودم، نمی تونسرررتم ببینم از من متنفر می 
 شی می فهمی اینو؟

ستم رو به در گرفتم و همون طور  شم هام می باریدن، د شک هام بی اختیار از   ا
 :که بلند می شدم گفتم

 .خوام به هیچی گوه کنم ساکت شو راستین، هیچی نگو، نمی

 :اون هم از جاه بلند شد

 .این طوری نین دنا، بذار توضیح بدم

شم، و فقط کمک دیوار خودم رو  شتم، هر لحظه ممین بود پمش زمین  تعادا ندا
 :ثابت نگه داشته بودم، با خشم و بغض داد زدم

 !خفه شو راستین! حتی نمی خوام ردات رو بشنوم

 ..دنا-

 :بین حرفش پریدم

 .اسم منو به زبونت نیار! ساکت شو

با شرروری  یزی روی لبم از فیر به اون روز بیرون اومدم، دسررتم رو روی رررورتم 
 .کشیدم و موبایلم رو از روی پاتمتی برداشتم
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 !همون روز از اون خونه رفتم و دیگه راستین رو ندیدم

ینا گفتم نمی  ندین بار به اینجا اومد و خواسرررت باهام حرف بزنه اما به مامان ا
 .خوام ببینمش و رده کنن

رلی  ضیه ی ا رال از ق شدند و ا سائل جزئی دعوامون  سر م اون ها فیر می کردن 
 .خبر نداشتن

صرف  شتن من رو من سعی دا صمیمم خیلی  مهدی و کیمیا امروز بعد از فهمیدن ت
 .کنن اما نتونستن و نمی تونن

ستین تقریبا می شد گفت مطمئن بودم االناست که مهدی ق ضیه ی طالق رو به را
 .بگه و راستین بیاد داد و بی داد راه بندازه، از این ییی مطمئن بودم

دلم براه تنگ شده و این رو انیار نمی کردم می گفتم قصارش می کنم ولی من 
 !حتی نمی تونستم به نبودنش فیر کنم  ه برسه خودم این کارو بینم

 !همشون فقط حرف بودن همین و بس

وبایلم رو باز کردم و به عیس مشررترک من و راسررتین که تصررویرم زمینه بود قفل م
به دوربین می  ند و خیره  قه بود های من دور گردنش حل گاه کردم، دسرررت  ن

 .خندیدم، اون هم لبمند به لب، به حالت نیم رخ به من نگاه می کرد

 لبمند دردناکی روی لب هام نشست؛ پس  ی شد اون روز های قشنگمون؟

 ست اون خوشبمتی که آرزوه رو داشتم؟کجا

ست، متعجب از این  شی نقش ب سمش روی گو ستین و ا صویر را همون لحظه ت
 .تماس یهوییش به موبایل نگاه کردم

 !دروغ بود اگه می گفتم دلم واسه رداه تنگ نشده

 .حتما مهدی بهش خبر داده بود و االن زنگ زده بود
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سبز رنگ سمت دکمه ی  ستم به  رفت و بدون هیچ حرفی موبایل رو  بی اختیار د
در گوشررم قرار دادم که همون لحظه ررردای آروم ولی پر خشررمش توی موبایل 

 :پیچید

 خوای طالق بگیری آره؟ که می

 پلک هام رو محیم روی هم فشردم، این ردای بم  طور انقدر قشنگ بود؟

 :نیشمند ردا داری زدم

 .جاسوست خوب خبر رسونده

 :خنده ی عصبی کرد

ون اوا بهت گفتم حق نداری در هیچ شرررایطی اسررم طالق رو بیاری ولی انگار هم
 !یادت رفته

راسرررتین نمی خوام یک بار دیگه حقایق رو توی روت بزنم، پس هیچی نگو، مدل -
 .بچه ی آدم می آی دادگاه و طالقم می دی تموم

 :پوزخند ردا داری زد

 !طالقت نمی دم

یا هر یزی بموا به دادگاه  گه  ی بگی طالقت نمی دم، بمیرم هم طالقت حتی ا
 .! این رو آویزه ی گوشت کننمی دم

 .هم از این پا فشاریش لذت می برم و هم می خواستم طالق بگیرم

قامش رو می یان قوا داده بودم، قوا داده بودم انت گیرم نمی تونسرررتم به شرررا
تونسررتم  راسررتین رو بیشررم و این تنها کاری بود که برای عمل کردن به قولم می

 .انجام بدم

 :لبم رو با زبونم تر کردم

 .راستین، با قاتل عشقم نمی تونم زندگی کنم خواممن طالق می
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 !عشقم عشقم راه ننداز واسه من-

عصبی شده بود، اونم خیلی زیاد! اگه بیشتر رحبت می کردیم مطمئنا به بحث و 
 :جدا می کشید بنابراین کوتاه گفتم

 .توی دادگاه می بینمت

 .و بدون این که بذارم  یزی بگه تماس رو قطع کردم

من نباید انقدر سریع خودم رو می باختم، من باید از اون متنفر می شدم نه این که 
 !همونطور عاشق و دا تنگ باشم

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

 االن دقیقا  ه ارراری بود که من رو با خودت ببری؟-

 !رفتی دیگه می با مهدی

 :با غیض نگاهم کرد و دستم رو کشید

خوام واسه توم بی سلیقه یک  یزی بگیرم تو جشن عقدم بپوشی، تو جشن من می
 خوای با لباس پسرونه حاضر شی؟ من که نمی

 :تک خنده ای کردم و سری به نشونه ی تاسف تیون دادم

شه، به خاطر تو، ولی همین مغازه ها یک  یزی انتما رله ی بیرون با ب کنیم؛ حو
 .موندن ندارم

 :اخم غلیظی کرد و دست به کمر نگاهم کرد

 .باز مدل قبال تبدیل شدی به همون دنای عبوس که شبیه پیر زناس

 .گفت، با نبود راستین باز هم مدل قبل بد خلق شده بودمراست می

قرمز  یزی نگفتم و همین طور که جلوی مغازه ها می گشرررتیم ناخوداگاه لباس 
 :رنگی  شمم رو گرفت، همون طور که به لباس نگاه می کردم گفتم

 .کیمیا، همین رو می خوام
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 :کیمیا با  ند قدم خوده رو بهم رسوند و متعجب گفت

 این قرمزه؟

 .اوهوم-

 !واهلل از تو بعید بود از این  یز ها انتماب کنی-

 .بدون این که بهش جواب بدم داخل مغازه شدم

پرو کردن نداشتم با گفتن سایزم و حساب کردن سریعا از مغازه  حاا و حورله ی
 .خارج شدم

کیمیا هم فقط با دهن باز پشررت سرررم می اومد، به محض این که از مغازه خارج 
 :شدیم به سمتش برگشتم

 کیمیا  ته؟

 !لعنتی  طور انقدر سریع انتماب کردی؟ حداقل یک پرویی  یزی-

 :دمدستم رو به معنای سیوت باال آور 

 !کیمیا گفتم که حورله ندارم

 :پشت  شمی برام نازک کرد و همون طور که جلو تر از من راه می رفت گفت

 !من گشنمه، می رم کافه، می خوای بیا نمی خوایم نیا، باز نگی تو زورم کردی

 .تک خنده ای به این رفتاره کردم

 .خودمم گشنم بود و برای این که دلش نشینه باهاه همراه شدم

درد  ارد کافه که شدیم بی حورله روی نزدیک ترین رندلی خالی جا گرفتم، سرمو
 .شدیدی گرفته بود و این کم کم داشت حورلم رو سر می برد

کیمیا رندلی شیالتی رنگ رو به روم رو عقب کشید و کف دست هاه رو به ران 
 .پاهاه مالید
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 .این حرکت رو وقتی انجام می داد که استرس داشت

 :نگاهش کردممشیوک 

 کیمیا،  یزی شده؟

 :با همون استرس نگاهم کرد

 نه،  طور؟

 پس  را عرق کردی؟-

 .لبمند مصنوعی زد و خواست  یزی بگه که با اومدن گارسون حرفش رو خورد

سرد  سفاره دادم و هم  نین که هوا هم  سر دردم فقط یک  ای  من به خاطر 
 !بود و می  سبید

داد و خواست  یزی بگه که ناگهان نگاهش به  کیمیا شیالت داغ و کیک سفاره
شتم و با  ست  یزی بگه با اخم به عقب برگ شد تا خوا ستپا ه  شد، د شک  در خ

 .دیدن راستین و مهدی مات نگاهشون کردم

 !دیدن راستین بعد از سه ماه حق داشت من رو شوکه کنه

شلوار جین  با همون بهت سر تا پاه رو از نظر گذروندم، بافت سرمه ای به همراه
 .هم رنگش پوشیده بود

 ! قدر دا تنگش بودم

  طور باور می کردم این آدم قاتل زندگی منه؟

در رو پشررت سررره بسررت و راسررت نگاهش رو به من دوخت، احتماال سررنگینی 
 .نگاهم رو حس کرده بود

 :به سمتی نگاهم رو ازه گرفتم و شاکی به کیمیا نگاه کردم

 کار تو و مهدی بود نه؟

 !سه همین دستپا ه ای و استرس داریپس وا
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 :لبش رو گاز گرفت و ناراحت گفت

 !بمدا من تقصیری ندارم

 !مهدی اررار کرد

 .گفت راستین باید دنا رو ببینه و ارال حالش خوه نیست

 .نین دنا، شما به هم احتیاج دارین

 :با حرص و عصبانیت از روی رندلی بلند شدم

خالت کنین، خودم می دونم دارم  ی کار می شما نیازی نیست توی رابطه ی ما د
 !کنم

 .کیمیا رد بار بهت گفتم خوشم نمی آد از این که کسی توی کار هام دخالت کنه

 !موبایلم رو از روی میز برداشتم و خواستم برم که سینه به سینه ی راستین شدم

شدم، دیدن ا شتم؛ نباید باهاه رو به رو می  ون با خشم پلک هام رو روی هم گذا
 !من رو ضعیف تر می کرد و من نمی خواستم از تصمیمی که گرفتم منصرف شم

شم که بازوی  ستم بدون نگاه کردن بهش از کناره رد  نفس عمیقی کشیدم و خوا
 : پم توی دستش اسیر شد و من رو جلو کشید

 .باید حرف بزنیم

 :همونطور که نگاهم به زمین بود جواب دادم

 .اریممن و تو هیچ حرفی باهم ند

 :فشاری به دستم آورد و با خشم گفت

 .وقتی می گم باید حرف بزنیم یعنی باید حرف بزنیم

سررپس بدون این که بذاره  یزی بگم دسررتم رو کشررید و از کافه بیرون برد و بی 
 .توجه به تقال هام من رو سوار ماشین کرد
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 :به محض نشستن تو ماشین با عصبانیت دستگیره در رو کشیدم

 !ن تموم کن این مسمره بازی ها روراستی

 !باز کن این درو

بی توجه به حرفم ماشررین رو روشررن کرد و همونطور که به رو به رو نگاه می کرد 
 :گفت

وقتی حرف آدم سرررت نمی شرره و با زبون خوه نمی آی مجبور می شررم به زور 
 .بیارمت تو ماشین

 :خنده ی عصبی کردم

 ت رحبت کنم؟واقعا نمی فهمی دلم نمی خواد باها

 .نه نمی فهمم. مدل تو که حرف آدم سرت نمی شه-

 :دست به سینه به رو به رو نگاه کردم

 .االن داری کجا می ری؟ هر حرفی داری همین جا بزن،  ون می خوام برم

 :با اخم بهم نگاه کرد

 نمی تونی دو دقیقه زبون به دهن بگیری؟

 !البد اینجا نمی شه دیگه

ا اخم به رو به روم نگاه کردم، هر  ی که می گفتم اهمیتی دیگه  یزی نگفتم و ب
نمی داد و باز هم کار خوده رو انجام می داد، پس  ه بهتر که  یزی نمی گفتم 

 !تا می دیدم حرفش  یه

 .من سر حرف و قولم به شایان بودم، باید ازه طالق می گرفتم هر طوری که شده

 !من نمی تونستم با قاتل شایان بمونم

 :ستم ساکت بشینم و با تمسمر گفتمنتون
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 حرفت  ی می خواد باشه؟

 می خوای بگی طالق نگیرم؟

 !نه عزیزم من نمی تونم با قاتل عشقم یک جا بمونم شرمنده

رررورتش در کسررری از ثانیه قرمز شررد و با خشررم مشررت های محیمی به فرمون 
 :کوبید

 !د باز گفت عشقم، باز گفت عشقم

 !ه! انقدر با اعصاب من بازی نیندنا نذار دستم روت بلند ش

 با بهت نگاهش کردم، با  ه رویی این حرف هارو بهم می زد؟

 :مدل خوده با خشم داد زدم

 ام نه بابا؟ دست بزنم پیدا کردی؟

 هم آدم می کشی هم می خوای من رو بزنی؟

 !خیلی رو می خواد آقای آریا! که ماشاءهلل کم هم نمی آری

 !شم جنابعالی هستیجای این که من طلبیار با

 .من از تو خودتو طلب دارم آره، طلبیارم،-

 !متعجب نگاهش کردم، انتظار این جواب رو نداشتم

واقعا خسته شده بودم و نمی خواستم حرف بزنم،  ون می دونستم همه ی حرف 
 .هامون تیراریه و ته تهش بازم به یک دعوا ختم می شه

 :حن آرومی اون رو خطاب قرار دادمیک ل بنابراین سعی کردم این دفعه با

 .راستین، ببین من و تو هر  ی حرف که بوده و نبوده رو باهم زدیم

دیگه واقعا  یزی نمونده که بموایم بگیم در نتیجه همه ی حرفامون تیراری می 
 شه، پس  را اررار داری حرف بزنیم؟
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هدی طالق من یک تصمیمی گرفتم و روی حرفم هم هستم، بعد از جشن کیمیا و م
 .بگیریم

 :پوزخندی زد و به سمتم برگشت

 طالق بگیریم؟ انقدر راحت؟

 این همه باهم بودیم که تهش انقدر راحت بگی طالق، آره؟

 :با ناراحتی به سمتش برگشتم

 !راحت؟ تو یک نفر رو کشتی! از قضا که نزدیک ترین فرد به من بود

 .بپذیرم و هضمش کنمواقعا شرمنده ام که نمی تونم این رو انقدر راحت 

اگه کس دیگه ای بود قطعا تا االن زندان و یا قصرررلص بود ولی تورو اررررال نمی 
 !تونم

 .پس لطف مقاومت نین و امضاه کن

نمی خوام بیشتر از این حرمت ها بشینه، اگه خودت رضایت ندی به زور ازت جدا 
 .می شم

 :فرمون رو بین دست هاه فشرد و با ردای خش داری گفت

 آخرته؟حرف 

 :آروم جوابش رو دادم

 .حرف آخرمه

 :سره رو تیون داد

 .باشه، هر طور که می خوای

 .من دیگه تورو مجبور به موندن نمی کنم

 :خشک شده به طرفش برگشتم
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 یعنی امضاه می کنی؟

 .امضاه می کنم-

ستم ولی  را حاال که قبوا می کرد  شت آتیش می گرفت، خودم خوا انگار قلبم دا
 ؟اذیت می شدم

حرفی نزدم، سرم رو تیون دادم و باز کردن در ماشین  گلوم خشک شده بود، هیچ
 .از ماشین پیاده شدم

ررردای السررتیک های روی زمین که نشررون از رفتنش می داد من رو کمی از جا 
 .پروند

 !همه  یز داشت تموم می شد، همه  یز

شتن برای شک هام دا شار می آوردن اما من ا سابی بهم ف ستم  باریدن ح نمی خوا
 .بهشون اجازه ی باریدن بدم؛ حداقل االن نه

خیابونی که من رو آورده بود ییم زیادی دور از خونه بود و انقدر عصرربانی بود که 
 .حتی نگفت برسونمت

 .دستی به  شم هام کشیدم و دستم رو برای یک تاکسی تیون دادم

 .ی تییه دادمرو به رندل بهش آدرس خونه رو دادم و سرم با سوار شدنم

فهمیدم کسی که شایان رو کشته  وقت نمی کاه اون قاتل شایان نبود، کاه هیچ
 !اون بوده یا ارال کاه خوده بهم می گفت

من خواسرررته ی قلبیم این نبود که همه  یز این طوری تموم شررره، من فقط دلم 
 !همین و بس خوشبمتی و یک زندگی ساده و خوب می خواست،

گار این ز  یک روی خوه ولی ان به من  ته و نمی خواد  ندگی هیچ وقت نمواسررر
 !نشون بده

 .با ایستادن ماشین کرایه اه رو حساب کردم و ازه پیاده شدم



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

548 

 

با زنگ خوردن گوشیم اون رو از جیبم در آوردم و با دیدن اسم کیمیا پوفی کشیدم، 
رله زنگ می زنه برای همین بی حو دونستم باز هممی خواستم قطع کنم ولی می

 :جواب دادم

 .بگو کیمیا

 الو، دنا؟  ی شد؟ رحبت کردین؟-

 .آره، رحبت کردیم-

 خب،  ی شد؟-

 هیچی،  ی می خواست بشه؟-

 .قبوا کرد، طالق می گیریم، به زودی همه  یز تموم می شه

 .دیگه بغضم بهم اجازه ی میالمه نداد و تماس رو قطع کردم

 .و گاز گرفتمروی گونه هام روانه شدن و لبم ر  اشک هام

 خدایا  را باید این طوری می شد؟

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

، شما ییم شما خیلی داری به خودت زحمت می دی دنا جان، بقیه هستن عزیزم-
 .بشین

شم شم و وارد جمع  ست از آشپز خونه خارج  رال دلم نمی خوا ستین از وقتی ا ، را
دنباا من می گشت و من سپرده بودم کسی بهش نگه که من تو آشپز اومده بود 

 .خونه ام  ون حورله نداشتم بازم بیاد و بحث کنیم

و هم  نین مطمئن بودم اگه این لباس رو تن من ببینه شرررروع می کنه به گیر 
 .دادن برای همین بهتر بود االن من رو نمی دید

ببرم که دیدم راستین پشت به  ستملیوان های شربت رو توی سینی گذاشتم و خوا
 .من ایستاده و در حاا آب خوردنه
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هین آرومی کشیدم و با  شم های گرد شده سریعا پشتم رو بهش کردم و سینی 
 .رو دوباره سر جاه گذاشتم

با شنیدن ردای پاه دلم رو خوه کردم که از آشپزخونه خارج شده اما با کشیده 
 .پوچ بیش نبودشدن بازوم فهمیدم همش یک خیاا 

دسررتش رو پشررت کمرم گذاشررت و من رو به طرف خوده کشررید و توی همون 
 :حالت گفت

شی! جلوی این همه مرد همه تنتو به نمایش میذاری  سه؟ آره؟ قرمز می پو که لبا
 بعد میگی لباسه؟

 :با اخم دستمو روی سینش گذاشتم تا به عقب هولش بدم و گفتم

 .دلم می خواد هر لباسی دوست دارم بپوشم برو بابا! این جا یک جشنه و منم

شوهرم بودی ولی یادت  سرم! قبال  ست پ شوهرمی نه دو ستی؟ نه  رال تو کی ه ا
 رفته داریم طالق می گیریم؟

به تو گفتم فقط حق داری جلوی من قرمز بپوشرری! این لباسرری نیم وجب پار ه -
 !جه ی خوبی ندارهداره رو پوشیدن جلوی این همه مرد وقتی منم اینجام ارال نتی

آی و در ضررمن ما هنوز طالق نگرفتیم، یعنی جنابعالی هنوز زن من به حسرراب می
 اختیارت دست منه! شیر فهم شد؟

 .شیر فهم شد رو جوری بلند گفت که برای لحظه ای از جا پریدم

شه اما باز هم به جون خریدمش  می صبانی می  شه و ع ستم این طوری می  دون
 .م نمی تونستم آزاد باشمولی انگار اینجا ه

 :کالفه خودم رو عقب کشیدم

 .راستین وا کن توروخدا، حورله ی سرو کله زدن ندارم

شپز خونه خارج کرد و به  شید و من رو از آ ستم رو ک شتری د شم بی اما اون با خ
 .سمت اتاقی که لباس هامون اونجا بود برد
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 :در رو پشت سره بست و من رو به زور روی تمت نشوند

 .ا مانتو و شلوارت رو می پوشی می آی بیرون یا می برمت خونهی

سر تا پای خودم رو نگاه کردم، لباس قرمز رنگی که تنم بود آستین هاه  با حرص 
حلقه ای بود و تا باالی زانوم می شد و یک ساپورت رنگ پاهم پام بود، بنابراین با 

 :همون حرص گفتم

 !هنمی فهمم مشیلش  یه! ساپورت پامه دیگ

 :نگاهش رو به پاهام دوخت

 !من رنگ پا و این کوفت و زهرمار ها حالیم نیست

 .هرکی ببینه فیر می کنه  یزی نپوشیدی، بود و نبوده فرقی نداره

 ارال این  ه لباسیه تو پوشیدی؟

  یز دیگه نداشتی؟

 خیاطش پار ه کم آورده بود؟

 !نه خدایی به من بگو این نیم پار ه رو کی طراحی کرده؟

 :با حرص بین حرفش پریدم

 .اوف راستین، خیلی خب، باشه

 .انقدر غر نزن

 .نمی دونستم برای حرف هاه بمندم یا از دستش عصبی بشم

 .غر زدن هاه همیشه با نمک بودن و دلم می خواست تا بتونم بمندم

برای این که دیگه  یزی نگه مانتوم رو برداشرررتم و تنم کردم، تازه خبر نداشرررت 
 .م تا مچ پام نبود شلواری نپوشیده بودم ون مانتو

 :به سمتش برگشتم با پوشیدن مانتوم و بستن دکمه هام
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 خوبه؟ راضی شدی حاال؟

روی تمت نشررسررت، یک دسررتش رو تییه گاهش کرد و یک تای ابروه رو باال 
 :انداخت

 تو ارال شلوار نپوشیدی نه؟

 :دیگه تقریبا جیغ زدم

 !داری بی خیاا شو راستین، تورو جون هرکسی که دوست

 : یزی نگفت و از روی تمت بلند شد، آروم زمزمه کرد

 بی خیاا  ی بشم؟ بی خیاا تو؟

 !نمی تونم بی خیالت شم دنا

 .تو شدی تموم خیاا من، تنها کسی که کل روز رو دارم بهش فیر می کنم

 !شده که نمی شه توریفش کرد انقدری دلم برات تنگ

تنگ بودم اما غرورم اجازه ی وا دادن بهم نمی داد، با این که خودم هم خیلی دل
سینه اه اون رو به  شتن دست هام روی  سریعا به خودم اومدم و با گذا بنابراین 

 :عقب هل دادم

 !راستین، لطفا اذیتم نین؛ لطفا

 :ناباور نگاهم کرد

 من اذیتت می کنم؟

ف حرف های نمیدونم از کی انقدر بی رحم شرررده بودم ولی با بی رحمی و بر خال
 :درونم همین طور که عقب عقب می رفتم گفتم

 .آره، اذیتم می کنی

ندازه که تو یک قاتلی و  وجودت، حرف هات و حتی دیدنت من رو یاد این می ا
 .این اذیتم می کنه



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

552 

 

 .و بدون این که شنیدار حرف دیگه ای جانبش باشم از اتاق خارج شدم

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

 .همین که تو خوشبمت بشی واسه من کافیه کیمیا-

 :با بغض نگاهم کرد و محیم بغلم کرد

شه زجر  شبمتی رو ندیدی و همی رال روی خو دنا تو  ی قربونت برم؟ تویی که ا
 ...کشیدی و

 :بین حرفش پریدم

 .شششش، امشب دیگه به من فیر نین، امشب رو دیگه غصه ی من رو نمور

 .م این طوری بوده و قابل تغ ر نیستمن سرنوشت

 .واسه من بهترین بودی و هستی کیمیا

حتی توی غم هام بیشررتر از خوشرری هام کنارم بودی ولی یک امشررب نه، باشرره 
 دختر؟

 .از بغلم خارج شد و سره رو تیون داد

 :برای این که از این حاا و هوا خارج شه به مهدی اشاره کردم

 .ازه یاد بگیرببین  ه نیشش بازه، ییم 

شت و با دیدن مهدی تک خنده ای کرد که مهدی هم بهش نگاه کرد،  به عقب برگ
 : ند ثانیه ای به هم زا زدن که دستم رو جلوی رورتش تیون دادم

 .عزیزم، بیا بیرون؛ رفتین خونه هم می تونین در نگاه هم محو شین

 :د و کنجیاو گفت پ  پ نگاهم کرد و بی شعوری ندارم کرد، به اطراف نگاه کر 

 راستین آخره رفت؟

 .به اطراف نگاه کردم؛ اثری ازه نبود و این نشون می داد خیلی وقته رفته
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 :شونه هام رو باال انداختم که کیمیا گفت

ِمآخرین باری که از اون اتاق بیرون اومد دیدمش، حالش عجیب بود،  شررم هاه 
 !قرمز بود و رداشم گرفته

 .رفتفیر کنم همون موقع گذاشت 

 :سیوتم رو که دید مشیوک نگاهم کرد

 باهم بحدتون شده، نه؟

 :سرم رو تیون دادم

 .تیر خالص رو زدم

 : شم های عسلی آرایش شده اه گرد شدن

  ی گفتی بهش تو؟

 .هیچی، گفتم بودنش، دیدنش و حتی حرف زدنش من رو اذیت می کنه-

 .گفتم که دیگه جلوم ظاهر نشه و نمواد باهام حرف بزنه

 : شم هاه گرد تر شدن و با کف دست به پیشونیش کوبید

 .وای دنا!  ی کار کردی تو؟! خراب کردی همه  یز رو

 :به لباس آبی روشنش خیره شدم و تور لباس رو به دستم گرفتم

 .همه  یز خیلی وقته که خراب شده

 :با خشم تور لباسش رو از تو دستم بیرون کشید و گفت

 !باهاه حرف می زدی! می خواست بهت بگهاحمقی دنا احمق! باید 

  را انقدر احمقی تو؟

 :با اخمی از سر ندونستن نگاهش کردم

  ی رو می خواست بهم بگه؟
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 :پلک هاه رو محیم روی هم فشرد

 .همون دختره رویا، قضیه ی اونو

با اومدن اسم رویا اخمم غلیظ تر شد، هیچ وقت به اون دختر حس خوبی نداشتم 
 .ن اسمش هم حالم گرفته می شدو حتی با اومد

 :با حرص نگاهش کردم

 .رویا  ی کیمیا؟ د جون بین

 .به مهدی گفت می خواد امشب بهت بگه-

 ...توی اون

 :خواست بگه که با اومدن مهدی حرفش رو خورد

 .بهش نگو کیمیا، بذار خود راستین بگه

 شتم،نگاه نگرانم بینشون دو دو می زد، ارال حس خوبی به این قضیه ندا

 :با حرص به مهدی نگاه کردم

  ی رو بذاره خوده بگه مهدی؟ اون  یه؟

 .متاسفم دنا، نمی دونم بهش  ی گفتی ولی رفتنی قسمم داد  یزی بهت نگم-

 .نمی خواد بر اساس اون قضیه تصمیم بگیری

 .عاجز به کیمیا نگاه کردم که متاسفم آرومی که زیر لب گفت من رو نا امید کرد

 .ر رو بهشون انداختم و بدون هیچ حرفی از خونه خارج شدمنگاه آخ

رم رو  ستم؛ برای این که حر ش شت فرمون ن شم پ شین رو زدم و با خ ریموت ما
شت کوبیدم و جیغ های پی در  شت هم به فرمون م شم  ند بار پ خالی کنم با خ

 .پی کشیدم

 رویا  ی؟ آخه اون دختر باز می خواست  ه غلطی کنه؟
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 !تین قسمش داده بود؟ ی بود که راس

 .باید می فهمیدم، باید

 .کالفه توی خیابونا می  رخیدم و با خودم درگیر بودم

هر قدر بیشررتر فیر می کردم کمتر به نتیجه می رسرریدم و این ذهنم رو بیشررتر 
 .خسته می کرد و من رو عذاب می داد

یدا نمی دونم  قدر گذشت که خودم رو جلوی خونه ی مشترک خودم و راستین پ
کردم، دستم رو داخل جیب مانتوم کردم و دسته کلیدم رو بیرون آوردم، هنوز هم 

 .کلید این خونه توی کلید هام بود

یک  یزی من رو وادار می کرد وارد خونه بشررم، از ماشررین پیاده شرردم، جلوی 
 .آپارتمان ایستادم و سرم رو باال گرفتم

و این یعنی راسررتین هنوز  برق خاموه واحدمون نشررون از خالی بودنش می داد
 .خونه نیومده بود

 ه بهتر، این طوری می تونسررتم برم داخل و برای بار آخر یک دا سرریر خونه رو 
 !نگاه کنم، خاطرات کم و زیبامون رو مرور کنم و شایدم گریه کنم

ریموت ماشین رو زدم، بغضم رو فرو دادم و کلید رو توی قفل  رخوندم، در حیاط 
 .با سوار شدن آسانسور به طبقه ی خودمون رسیدم رو باز کردم و

در واحد رو باز کردم و داخل شرردم، کلید برق رو زدم و نگاهم رو دور تا دور خونه 
 . رخوندم

 مگه خیلی فرق داشتیم؟

دا تنگ بودم، دا تنگ لحظه های کوتاه و خوبی که باهم توی این خونه داشتیم، 
، بگم مهم نیست، ولی می دونستم حتی دلم می خواست کوتاه بیام، بگم ولش کن

سنگینی می کنه،  اگه از نو هم شروع کنم باز هم یک  یزی هست که روی دوشم
 . یزی که نمی ذاره وجدانم راحت باشه
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قطره های اشررک روی گونه هام روونه شرردن، این روز ها خیلی سررردرگم بودم؛ 
 !خیلی

ین بار بود که می خواسررتم لب با همون حاا سررر ییی از بطری ها رو باز کردم، اول
گفتن اولین بار تلمیش گلوت رو می سوزونه ولی مست که می شی دیگه بزنم، می

 .هیچی نمی فهمی و برای  ند ساعت از دنیا فارغ

شم  شته با ساعت غم ندا ستم که برای  ند  ستم، می خوا من هم همین رو می خوا
ستم که هیچی نفهمم حداقل برا شم، می خوا شحاا با ساعت  یزی و خو ی  ند 

 .نفهمم

این من رو مصمم تر کرد و باعث شد لیوانی که روی میز بود رو کامل پر کنم، لیوان 
سوزوند  شیدم، همون طور که حدس می زدم گلوم رو  رو باال آوردم و جرعه ای نو

 !و سرفه کردم، از رو نرفتم؛ می ارزید به راحتی بعده

ر کشیدم، سرفه هام بیشتر شدن و حتی لیوان رو باال آوردم و یک نفس همه رو س
 .قرمز شدن رورتم رو هم از شدت سرفه حس می کردم ولی نمی تونستم نمورم

 !انگار با همه ی بد بودنش من رو به طرف خوده می کشید

می دونستم گناهه، می دونستم کارم اشتباهه ولی من دیگه عقلم سرجاه نبود و 
 ! یزی برای از دست دادن نداشتم

 .ه لیوانم رو پر کردم و همه اه رو سر کشیدمدوبار 

 !همین طور پشت هم، لیوان هایی که پشت هم خالی می شد

کم کم داشت گرمم می شد برای همین مانتوم رو در آوردم و موهام رو باالی سرم 
 .پیچوندم

 !تنم گر گرفته بود و دیگه روی پاهام بند نبودم

 !دادمانگار کم کم داشتم کنترلم رو از دست می 

 روی مبل ولو شدم و تک خنده ای کردم، من  م شده بود؟
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با ردای  رخش کلید توی در نگاهم به در و قامت راستین که توی  هار  وب در 
 .نمایان شده بود کشیده شد

در رو که بست و به سمت هاا برگشت نگاهش به سمتم کشیده شد و همون جا 
 !ی  ند ثانیه هیچ حرکتی نیردخشک شد، نگاه بهت زده اه روم مات شد و برا

 :من دیگه توی خودم نبودم، تک خنده ی بلندی کردم و گفتم

 .اومدی... خوه اومدی عزیزم

 :از بهت در اومد و با ردای آرومی لب زد

 تو اینجا  ی کار می کنی؟

 :با ردای تقریبا بلندی زیر خنده زدم

 ب می کنی؟وا این  ه سوالیه، دیگه برای بودن تو خونه ی خودمم تعج

اخم هاه رو درهم کشررید و بهم نزدیک شررد، از جام بلند شرردم و خواسررتم بهش 
سش رو  نگ زدم و دست هاه که  سریع لبا شم که به خاطر بی تعادلیم  نزدیک 

 .سریع حصار کمرم شدن

 :با اخم من رو به خوده  سبوند و خش دار زمزمه کرد

 تو مست کردی؟

 :خندیدم

 .فیر کنم آره

 :ری های روی میز نگاه کرد و کمرم رو  نگ زدبا خشم به بط

 د خب غلط کردی! مگه عقلت رو از دست دادی؟

 .آره از دست دادم، تو عقلم رو گرفتی راستین-

تو هر ی دیدی باید بری ازه بموری؟ مگه من اون المصرررب هارو واسررره تو -
 گذاشتم رو اون میز؟
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تم جمعشون می کردم که ارال خیر سرم نمی دونستم می آی اینجا! اگه می دونس
 !این غلط رو نینی

 :دست هام رو باال آوردم و دور گردنش حلقه کردم

  را عصبانی شدی عزیزم؟

 .خودم خواستم، خواستم  ند ساعتی هیچی نفهمم و غمی نداشته باشم

 :کالفه و با خشم نگاهم کرد

 من از دست تو  ی کار کنم بالی جون؟

 !ونه کردیهم خودت دیوونه شدی هم من رو دیو

 .دلم خیلی برات تنگ شده راستین

سرررم رو باال آوردم و توی  شررم هاه نگاه کردم، ناخودگاه سرررم کمی به سررره 
 :نزدیک شد که سریعا خوده رو عقب کشید

 !نین دنا، فردا به خودت می آی همه  یز رو می اندازی گردن من

 :تک خنده ای کردم

  ی رو؟

 :کالفه با دست روی پیشونیش کوبید

 !این طوری نمی شه

 :بازوم رو گرفت و من رو با خوده کشید که گفتم

 من رو داری کجا می بری راستین؟

 :همونطور که من رو به سمت اتاقمون می کشید جواب داد

 .جایی که به خودت بیای

 : یزی از حرف هاه نمی فهمیدم و فقط اررار داشتم حرف های خودم رو بزنم
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 .آمولی من پیش تو به خودم می 

 !اتفاقا تو االن که پیش منی حسابی از خودت بی خود شدی-

باز هم بی دلیل خندیدم که راسرررتین در حموم رو باز کرد و بدون این که بذاره 
 . یزی بگم من رو توی حموم برد و دوه آب سرد رو باز کرد

 :با ریمتن آب روی بدنم هین تقریبا بلندی کشیدم و به پیرهن خیسش  نگ زدم

 !کاری بود؟  این  ه

 :گوشه ی لبش باال رفت و با دستش موهای خیسم رو از روی پیشونیم کنار زد

 به خودت اومدی؟

 !نمی دونستم باید  ی بگم، شاید آره شایدم نه! ولی هنوز هم منگ بودم

دستم باال امد و پشت گردنش نشست، نگاه هامون در هم گره خورده بود و هیچ 
 .کدوم حرفی نمی زدیم

 .."*..م  ند ثانیه به هم خیره بودیمنمی دون

 "*!انگار هیچ کدوم سردی آب رو احساس نمی کردیم

به هیچ  یزی فیر نمی کردم و فقط راسرررتین رو می  نگ بودم که  قدری دا ت ان
 !خواستم

در همون حالت دستش به سمت شیر آب رفت و آب رو بست؛ من داشتم  ی کار 
باز هم  با این همه اتفاق  تابش می کردم؟  را  عاشرررقش بودم و این طوری بی 

 بودم؟

آروم ازه جدا شرردم و پیشررونیم رو به پیشررونیش تییه دادم، پلک هام رو محیم 
 :روی هم فشار دادم و نالیدم

  را نمی تونم ازت بگذرم؟  را هنوزم بی تابتم؟

 :ردای خش داره به گوشم رسید
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 .شاید به همون دلیلی که من این قدر عاشقتم

سبوندم، خوابم می اومد و انگار دیگه نای  یزی نگفتم و  سینه اه   سرم رو به 
 !حرف زدن نداشتم

 بوسه ای روی پیشونیم زد

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

 بهتری؟-

با  شررم های گرد شررده نگاهش کردم، دقیقا دیشررب  ه طوری به اینجا رسرریده 
 بود؟

 :با تعجب گفتم

 دقیقا  ی شده؟ راستین دیشب

 !وقتی حالت خوب نبود *" بایدم هیچ  یزی یادت نیاد-

 !من؟ منآره خوب نبودم*"؟

کمی به ذهنم فشرررار آوردم و با یاد آوری این که دیشرررب با دیدن نوشررریدنی 
 .ها*"خواستم برای  ند ساعتی آسوده باشم وایم بلندی کشیدم

 :دستی بین موهام کشیدم و گفتم

 :و باال انداختنچی کرد و ابروهاه ر 

 .خودت یادت بیاد قشنگ تر می شه

 یعنی  ی؟ مگه  ی شده که خودم یادم بیاد قشنگ تر می شه؟-

 :تک خنده ای کرد

اون  یزی که توی ذهنته اتفاق نیوفتاده، ولی خب  یز هایی هسرررت که بهتره 
 .خودت یادت بیاد
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ازه حرفی که خجالت زده سررررم رو پایین انداختم و حرفی نزدم، بهتر بود االن 
 .دیشب می خواست بهم بزنه می پرسیدم و این دا نگرانی رو رفع می کردم

 :کمی دست دست کردم که راستین پرسید

 خوای بگی؟ یزی می

سرررم رو باال آوردم و به  شررم های مشررییش زا زدم، لبم رو با زبون تر کردم و 
 :آروم گفتم

هارو بهت زدم و  دیشرررب می خواسرررتی یک  یزی بهم بگی، ولی من اون حرف
 .پشیمون شدی

 :اخم هاه رو در هم کشید و نیشمندی زد

 . یز مهمی نبود، یعنی دیگه مهم نیست

 :با ناراحتی نگاهش کردم

راستین من واقعا بابت حرف های دیشبم معذرت می خوام، اون حرف ها از ته دا 
 .نبودن

من نمی خوام  اتفاقا به نظرم همه ی حرف هایی که دیشرب زدی از ته دلت بود،-
 .اون موضوع رو بهت بگم که بعده به خاطر اون از تصمیم طالقت ررفه نظر کنی

اگه می خوای رررررفه نظر کنی می خوام همین طوری باشررره نه بر اسررراس اون 
 .موضوع

 یعنی اون موضوع  ی بود که ممین بود از طالق ررفه نظر کنم؟

 .با نگرانی نگاهش کردم و سیوت کردم

 .دونستم باید  ی بگم که حرفش رو تیذیب یا تایید کنم  ون واقعا نمی

 :پوفی کشیدم و به تاج تمت تییه دادم که از روی تمت بلند شد

 .تا غروب اینجا بمون، فیرات رو بین و تصمیم آخرت رو بهم بگو
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 :نیشمندی زدم

  یه؟  را این قدر عجله داری؟

 :دبا جدیت نگاهم کرد و دستش رو توی جیب شلواره فرو کر 

 .آره عجله دارم، نمی تونم ربر کنم

اگه طالق می گیری من مجبورم به اون موضررروع عمل کنم و اگه هم نه که  ه 
 !بهتر

 : هره ام در هم رفت و تقریبا نالیدم

 راستین اون  یه؟  را بهم نمی گی آخه؟

 :بی توجه به حرفم همین طور که از اتاق خارج می شد گفت

 !النم بیا ربحانه بموریم البته اگه می خوایتا غروب تصمیمت رو بگیر، ا

سرم رو تیون دادم که کامل از اتاق خارج شد، نفس کالفه ام رو بیرون فرستادم و 
 .از روی تمت بلند شدم

 .وارد دستشویی شدم و آبی به رورتم زدم

ما  طوریش رو نمی  یدم ا ید می فهم با به نظرم این موضررروع خیلی مهم بود و 
 !دونستم

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

 .دنا اون نون رو بده به من-

 .نون رو به سمتش گرفتم که تشیر آرومی کرد و نون رو برداشت

 :بی حورله دست از غذا کشیدم و کالفه به رندلی تییه دادم

 !راستین، لطفا! خواهش می کنم جون من بگو

 :رف انداختبا خشم از غذا دست کشید و قاشق رو توی ظ
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 د برای  ی قسم می دی دختر؟

ضیه دارم و این باعث  ستین من حس بدی به این ق مجبورم می کنی! نمی گی، را
 .می شه بموام بدونمش پس لطفا بگو! دیگه قسمت دادم

 :اسمم رو با حرص  ند بار تیرار کرد و با خشم گفت

ی رو هم که توی وررریت نامه نوشررته شررده بود اگه طالق بگیرم تمام اون ثروت
 ...گرفتم از دست می دم مگه این که با رویا ازدواج کنم و

 :مات نگاهش کردم و آروم بین حرفش پریدم

 .باشه، ادامه نده! فهمیدم

خشک شده بودم! باورم نمی شد پای همچین  یزی در میان باشه و طالق نگرفته 
 !بحث ازدواجش با ییی دیگه پیش اومده باشه

 :کردملبم رو با زبون تر  

 دلیل اررار بابات به ازدواج تو با رویا  یه؟

 .نمی دونم، ولی می فهمم-

 اگه من و تو طالق بگیریم می خوای باهاه ازدواج کنی، آره؟-

 :سیوت کرد و دستش رو بین موهاه کشید که بلند تر تیرار کردم

 !راستین جواب منو بده

 :با حرص فریاد زد

وا ندارم که بیام پسرررشرررون بدم! تو  ه می مجبورم، می فهمی؟ مجبورم! انقدر پ
 !فهمی اینا یعنی  ی

 :من هم مدل خوده ردام رو باال بردم
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تو همه ی درد و دقدقه ات توی مسررئله های مادی می  رخه آره؟ همه ی فیرت 
نه می فهمی عشق  یه، نه می فهمی ناراحتی  یه نه می فهمی کشتن عشق  پوله!

 !زنت یعنی  ی

رندلیش رو شی  با خشم  رندلی روی کا شد، طوری که  عقب داد و از روه بلند 
 :های آشپزخونه افتاد

 !د برای همین بهت نمی گفتم!  ون تو نمی فهمی، نمی تونی من رو درک کنی

 :خنده ی عصبی کردم

درکت کنم؟ می خوای درکت کنم؟ من  ی رو باید درک کنم؟ این که به خاطر پوا 
گه ازدواج کنی  با ییی دی و فقط منتظری من طالق بگیرم؟ آره؟ این رو می خوای 

 باید درک کنم؟

تو بویی از احساس بردی؟ هیچ می فهمی این وسط کسی که بی گناهه منم نه تو 
 که داری به عالوه ی کشتن شایان ازدواج هم می کنی؟

یارم اون همه پوا رو - گه تو طالق نگیری که من این کارو نمی کنم! از کجا ب د ا
 بدم به وکیل؟

 :پوزخند عمیقی زدم

 .توضیح نده! من جوابم رو گرفتم، طالق می گیریم

برو هر غلطی می خوای بین با هرکی می خوای ازدواج کن، ولی دیگه حتی اسررم 
 !منم به زبونت نیار، تو دیگه واسه من ُمردی

شدم، با حالی زار  ضم رو فرو دادم و وارد اتاق  و بدون این که بذارم حرفی بزنه بغ
سام شم که جلوی  لبا ستم از در خارج  شتن لباس هام خوا رو عوض کردم و با بردا

 :در ایستاد و با ناراحتی گفت

 .دنا، گوه کن

 :با خشم فریاد زدم



                 
 

 

 زیبا ستاری|  بالی جانمرمان 
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

565 

 

 !نمی خوام گوه کنم راستین! برو کنار

 ..دنا-

 !گفتم برو کنار-

 .با خشم فریادی کشید و مشتی به دیوار زد که بی توجه از خونه خارج شدم

 .نسور شدم و درمونده سرم رو به آسانسور  سبوندمسوار آسا

 !حتی از ذهنمم همچین  یزی عبور نمی کرد

 !این اون راستینی که من می شناختم نبود! به خدا که نبود

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

 امروز دادگاه داشت دیگه، نه؟-

 .آره عزیز دلم-

 خب  ی شد؟-

 یزی که می خواسررتین شررد، با همه ی مدارک تونسررت اثبات کنه اونجا واسرره -
 .سمانه آفرینش بوده و پسش گرفت

 تو بهتر شدی؟

 :با گنگی پرسیدم

 بهتر؟ بهتر برای  ی؟

 :سارای کمی میث کرد

 ...گفتی مریضی و نتونستی دادگاه بیای

 :با حرص پلک هام رو روی هم گذاشتم

 .یزم بهترمآهان، آره عز
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 .باشه ممنونم از خبرت

 .خواهش می کنم عزیزم. به نظرم االن باید با راستین این اتفاق رو جشن بگیرین-

 :پوزخندی زدم

 .گیریمآره، حتما می

 :خندید

 عالیه عزیز دلم، فعال با من کاری نداری؟

 .نه ممنون-

 .پس خداحافظ-

 .خداحافظ آرومی گفتم و تماس رو قطع کردم

 رفتیم؟  ی رو؟ طالقمون رو؟ رفتن من رو؟ ازدواج اون رو؟جشن می گ

 کدوم یییش رو باید جشن می گرفتیم؟

 !طالق توافقی که یک هفته پیش گرفتیم برای اون ارال سمت نبود

 !خیلی راحت اومد امضاه رو زد و با گفتن تفاهم نداریم گذاشت و رفت

 !شد که همه مونده بودن انگار که ارال منی وجود نداشت، انقدر راحت بی خیالم

 !بازم من مونده بودم و یک تصمیم سمت که به رفتنم خالره می شد

شبی که اون ازدواج می کرد و من برای یک مدت طوالنی به آمرییا پرواز  شب،  ام
 .داشتم

 .می خواستم برم و تا می تونم از اون و این شهر و آدم هاه دور بشم

م؛ تا یاد بگیرم به هر آدمی که سر راهم حاضر می خواستم تنها باشم تا سر عقل بیا
 !شد دا ندم
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سرم رو  ردای در  شده بودم و زانوهام رو بغل گرفته بودم که با  روی تمت جمع 
 :باال گرفتم

 .بیا

 :در آروم باز شد و قامت مامان نمایان شد، با ناراحتی نگاهم کرد و آروم ردام زد

 دنا؟ دخترم؟

 :لبمند تلمی زدممن هم ناراحت و غمگین بودم، 

 جانم؟

 :در رو پشت سره بست و اشک هاه سرازیر شدند

 واقعا می خوای بری مادر؟

 :از جام بلند شدم و ردای غمگینی گفتم

 .آره مامانم، این طوری خیلی برام بهتره

 .برم که آروم بشم، ییم از این آدم ها دور بشم

 .ولی تو نگران نباه، من تورو می برم پیش خودم عزیزم

 !لبته اگه بموایا

 :محیم من رو در آغوه گرفت

شهر دیگه حاال  کجا بری آخه؟ کشور غریب کی رو داری آخه دخترم؟ بذار برو یک 
  را کشور آخه؟

 منم باهات بیام بابات  ی؟ داداشت  ی؟

 :محیم تر بغلش کردم

 !دونم نمی دونم مامان، من دیگه هیچی نمی

 .کشید و حرفی نزدمامان دستش رو نوازه گونه روی موهام  
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 :بعد از  ند ثانیه ازه جدا شدم و گفتم

 .من باید ساکم رو ببندم، خیلی وقت ندارم

 .باشه عزیزمی گفت و با بوسیدن پیشونیم از اتاق خارج شد

نفس عمیقی کشیدم و خم شدم و  مدون مشیی رنگم رو بیرون کشیدم و بعده 
 . مدون قهوه ای کناره رو

باس هایی که الزمم بودن رو روی تمت ریمتم و  به طرف کمد رفتم و همه ی ل
 .بعد اون هر وسیله ی دیگه ای که الزم داشتم

 :با باز شدن در اتاق و ورود کیمیا نگاه کوتاهی بهش انداختم و آروم گفتم

 .خوه اومدی

 :ممنونی گفت و در رو بست؛ به سمتم امد و بلند تر ادامه داد

 داری وسیله هات رو جمع می کنی؟

مون طور که لوازم شررمصرریم رو توی جیب کو یک  مدون می ذاشررتم جواب ه
 :دادم

 .آره، خیلی وقت ندارم

 :به سمت تمت اومد و روه نشست

 از کارت مطمئنی دنا؟

 .میث کردم، مطمئن؟ نه خیلی مطمئن نبودم، تردید داشتم برای رفتن و یا موندن

 :ای نداشتولی بهتر بود که می رفتم، موندن برای من هیچ فایده 

 .مطمئنم

 :نگاهی به ساعت مچیش انداخت

 .تا سه ساعت دیگه عروسیش شروع می شه
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شم شت ازدواج می کرد  قدر که با    شته دا ستم، یک هفته نگذ هام رو با درد ب
 !معرفت بود

 .پوزخندی زدم: منم تا  ند ساعت دیگه می رم

 مهدی کجاست؟ پیش راستین؟

 .آره، رفته اونجا-

 .با کمک کیمیا به بستن  مدونم مشغوا شدمسیوت کردم و 

 ****راستین****

دست هام رو روی نرده ی بالین گذاشتم و با اخم به کسایی میز و رندلی و بقیه 
 .مقدمات مراسم رو می  یدن نگاه کردم

 این عروسی و این مقدمات رو من با دنا می خواستم ولی االن؟

 .عصبی بودم و ارال حورله نداشتم

 .ییی یک  یزی بگه تا بهش بپرم و تمام دق و دلیم رو سره خالی کنم کافی بود

حضررور کسرری رو کنار خودم حس کردم و با دیدن مهدی دوباره به رو به رو خیره 
 :شدم؛ دست به سینه کنارم ایستاد و بی مقدمه گفت

 .دنا داره می ره

 مات شدم و متعجب پرسیدم: کجا؟

 !آمرییا، اونم برای همیشه-

 :گرد شدن و با بهت به سمتش برگشتم   شم هام

  ی می گی تو؟ این دیگه از کجا در اومد؟

 :بی خیاا شونه هاه رو باال انداخت

 .این رو دیگه من نمی دونم، فقط می دونم دوساعت دیگه پروازه بلند می شه
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 !نه اون نمی تونست این کار رو بینه

 به همین راحتی می خواست بره؟

 :شفته بود ظاهرم رو حفظ کردمولی برخالف درونم که آ 

 .می خواد بره؟ پس بذار بره، بره به سالمت

 :پوزخند عمیقی روی لب هاه نشست

 انقدر بی خیالش شدی؟

من بی خیالش نشررردم، اونه که بی خیاا من شرررده؛ پس منم مدل اون رفتار می -
 .کنم

 :با دست ضربه ای به شونه ام زد

 !هم االن باید ازدواج کرده بود اگه به مدل دیگری رفتار کردن بود، دنا

، باید بی خیالش بشی،  ون دیگه داری ازدواج می کنی  !ولی حق با توم

 .و بدون این که بذاره  یزی بگم من رو همون طور رها کرد و ازم فارله گرفت

 .کالفه دستی بین موهام کشیدم و با حرص نفسم رو بیرون فرستادم

 ! قدر راحت داشت می رفت

 !داشت حق دیدنش رو ازم می گرفت قدر راحت 

اه بلندی گفتم و وارد اتاق شرردم که با دیدن رویا که جلوی آینه مشررغوا درسررت 
 :کردن لباسش بود پوفی کشیدم و زیر لب گفتم

 !همین تو کم بودی

سمتم اومد و  شت، با لبمند پر رنگی به  سمتم برگ شمش بهم خورد و به  از آینه  
 :دستش رو به یقه ی کتم گرفت

 .خیلی خوشتیپ شدی
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جوابی ندادم و دسررت هاه رو از روی یقه ی کتم برداشررتم و  ند قدم به عقب 
 :برداشتم که گفت

 !خیلی سردی راستین

 :پوزخندی زدم

 نینه انتظار دیگه ای داری؟ 

 !هم من، هم تو و هم بقیه می دونن دلیل ازدواج ما  یه پس به دلت رابون نزن

 !اما این طوری نمی شه-

 ...گه قراره زن و شوهر بشیم و این رفتار توما دی

 :بین حرفش پریدم و گفتم

 !بس کن رویا، بسه

 .ارال حورله ی این حرف هارو ندارم

 .برو پایین ببین  یزی کم و کسر نداشته باشن

 .و بدون این که بذارم  یزی بگه باز هم به بالین برگشتم

حیاط عمارت حاضررر شررد و با  ند دقیقه بعد رویا با لباس بلند سررفید رنگش توی 
 .ییی از کارگر های زن مشغوا رحبت شد

نگاهم رو توی حیاط  رخوندم، میز های سررفید رنگ و دایره شرریلی که به بهترین 
 .شیل تزیین شده بودند و رندلی هی دوره

 .دور تا دور عمارت هم  راغونی شده بود

 یز رو می خواستم من این تجمالت رو، این مراسم رو نمی خواستم، من فقط یک 
 !که اونم دنایی بود که خیلی راحت داشت ترکم می کرد

نگاهم رو به سرراعت مچیم دوختم، تقریبا نیم سرراعت دیگه دنا باید توی فرودگاه 
 .می بود و این یعنی رفتنش
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وقتی اون این انتماب رو کرده بود من نمی خواسرتم به زور مانعش باشرم اما دلم 
 !که آروم نمی گرفت

دای تخ تخ  یزی که حدس می زدم ردای عصای آقا جون باشه به سمتش با ر
 :برگشتم و با دیدنش که نزدییم می اومد سریعا دستش رو گرفتم

 .آقا جون؟  را تا باال اومدین آخه؟ می گفتین من می اومدم پایین

 :ضربه ی کو ییی روی شونه ام زد

 !وا کن پسر، من هنوزم از پس خودم بر می آم

 :ای کردم تک خنده

 .بر منیره لعنت

 :کنار نرده ها ایستاد و نگاهم کرد

 !ارال خوشحاا نیستی پسر

 !آشفته ای

 !لبمند کم رنگی زدم،  ه خوب حالم رو فهمیده بود

 :نفس عصبیم رو بیرون فرستادم

  طور خوشحاا باشم آقا جون؟

 .امروز ارال واسه من روز قشنگی نیست

 .می دونین که به رویا حسی ندارم

 .نمی تونی هم داشته باشی-

 :متعجب نگاهش کردم که دستی به ریشش کشید و ادامه داد

 . ون تو هنوزم اون دختر رو می پرستی
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کار ممین رو کردین، خودتون  باه ترین  نمی دونم  را طالق گرفتین ولی اشرررت
 !خودتون رو تباه کردین

 :سرم رو پایین انداختم

 !نشد آقا جون، می خواستیم، ولی نشد

 !هنوزم دیر نشده پسر-

 :با بهت بهش نگاه کردم که با جدیت ادامه داد

 .برو به جایی که دلت تو رو می بره، دا همیشه راست می گه

من اگه االن جای تو بودم این مراسرررم و همه  یزه رو وا می کردم و می رفتم 
 .جایی که دلم من رو می بره

 .نمون اینجا پسر، ببین دلت  ی می گه

 .گه همونه  مینان می دم هر  ی اون میبهت اط

 :لبمند عمیقی روی لب هام نشست

 یعنی می گی می شه آقا جون؟ می گی برم؟

 :لبمندی زد

 .برو پسر، گازشو بگیرو برو

لبمندم پر رنگ تر شررد، حرف زدن با این مرد به آدم امید می داد، اشررتیاق زندگی 
 !می داد

 :ه اه رو بوسیدمدست هام رو قاب رورتش کردم و محیم گون

 .نوکرتم آقا جون، من رفتم، هوامو داشته باه

با خنده ی آقا جون سرررریعا از بالین خارج شررردم، کروات و کت رو در آوردم و با 
 .برداشتن سوییچ موتورم از روی میز از اتاق خارج شدم
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با دو از پله ها پایین رفتم و با رسرریدن به پشررت حیاط سرروار موتور شرردم، کاله 
سیت سمت فرودگاه گازه رو  کا شتی به  شتم و از همون در پ سرم گذا رو روی 
 .گرفتم

با تمام سررعتی که می تونسرتم گاز می دادم و از بین ماشرین ها و موتور ها الیی 
کشرریدم، مسرریر تقریبا یک سرراعته رو توی  هل دقیقه به پایان رسرروندم و دم در 

 .فرودگاه پارک کردم

 !ی مهدی تقریبا نیم ساعت دیگه پرواز داشتبه ساعتم نگاه کردم، به گفته 

 .با دو وارد سالن شدم

 !مونده بودم بین اون همه آدم  ه طور می خوام پیداه کنم

 ! شم  رخوندم ولی توی این شلوغی اثری ازه نبود که نبود

سمت خانومی که  سریعا به  سرم زد و  سالن یک فیری به  با دیدن بلند گوی توی 
 :تم و همین طور که نفس نفس می زدم گفتمپشت میز نشسته بود رف

ردا کنن، پرواز به آمرییا داره لطفا! یک  یز خیلی  شه بگین دنا همامنش رو  می 
 !واجب پیشم جا گذاشته، باید بهش بدم

 :با تردید نگاهم کرد و گفت

 .خب بدید توی هواپیما بهشون می دن

 !نه، لطفا بگین رداه کنن بیاد اینجا-

سره رو ت سمت دیوار رو به روم رفتم و بهش تییه زدم که نا ارا  یون داد که به 
 ند دقیقه بعد اسررمش از بلند گو که به سررمت پذیره خونده می شررد زیر لب 

 .خدارو شیری گفتم و به رو به روم خیره شدم

طولی نیشید که با دوتا  مدون و یک کیفی که پشتش بود به سمت پذیره رفت 
جا بود به من اشررراره کرد، متعجب به سرررمتم و  یزی گفت که خانمی که اون

 .برگشت و با دیدنم با بهت نگاهم کرد
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اسمم رو زیر لب زمزمه کرد و یک قدم به سمتم برداشت، کامال بهش نزدیک شدم 
 :که آروم گفت

 !اومدی

 :دست هام رو قاب رورتش کردم

 .اومدم، اینجام عزیزم

 :دست هاه رو ناباور روی دهانش گذاشت

 !شه راستین! باورم نمی شه اینجاییباورم نمی 

 :محیم بغلش کردم که دست هاه دورم حلقه شد و با بغض گفت

 !فیر می کردم دیگه نمی بینمت

 !فیر کردم با اون ازدواج می کنی

 :بوسه ای روی پیشونیش زدم و دوباره بغلش کردم

 شم؟مگه من می تونستم؟ می تونستم از تو بگذرم؟ می تونستم با کس دیگه ای با

 :ردای گریه اه بلند شد

 !دیگه هیچ وقت نرو راستین، نرو

 :خودم رو عقب کشیدم و دست هام رو قاب رورتش کردم

دیگه رفتنی وجود نداره عزیز دلم، دیگه تموم شررد. این دفعه هردومون می مونیم، 
 !اونم تا ابد

 :دستش رو روی دستم گذاشت و آروم زمزمه کرد

 .تا ابد

 .و اون رو روی هوا  رخوندم که با ردای بلندی خندیدبی قرار بغلش کردم 

 .این خوشبمتی رو، این خنده هارو با هیچی عوض نمی کردم
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 زندگی شاید آن لحظه مسدودی ست

 که نگاه من، در نی نی  شمان تو خود را ویران می سازد

 و در این حسی است

 که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیمت

 تاقی که به اندازه یک تنهائیستدر ا

 دا من

 .که به اندازه یک عشقست

 پایان

 فروشگاه یک رمان
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