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 انتقام بارانینام کتاب : 

 ستاره شبنویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 

 

 

 

 

 

https://telegram.me/romancity
https://telegram.me/romancity
http://instagram.com/_u/roman.city
http://instagram.com/_u/roman.city
http://roman-city.ir/
http://roman-city.ir/
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 به نام خدا

 

 

 

 

 

 یرمان انتقام باران

 : ستاره شب سندهینو

 

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  ینترنتیا آدرس

http://roman-city.ir 

 

 

 

 …تهیشتروقتاماموریب  سهیبود بابام پل دهیکارتونو بابام خر نیاخه ا کردمیبه کارتون نگاه م جانیمبل نشسته بودم باه یرو

 تابرگرده  نمیبیدرومیکه برام خر ییمنم کارتون ها تیاالنم طبق معمول رفته مامور زارهیمنومامانم رو تنهام

 

 حاضره اشامیب زمیباران جان عز_

 

 یچشم مامان_

 

 دینشستم برام غذاکش یصندل یکردرویدعوام م شدیم یوقتا ازدستم عصب یکه مامان بعض یبودم طور طونیش یلیخ

 

 اد؟یم یباباک یمامان_

 

 دخترم دونمینم_

 

 کردم اخم

 

 دلم براش تنگ شده_

 

 دیگونموبوس

 

 ادیم یباباهم به زود زمیغذاتوبخورعز_

 

 اخه؟ یپس ک_

 

 ادیهرموقع کارش تموم شدم_

 

 شهیکارش تموم م یک_
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 دخترم دونمینم_

 

 مشغول غذاخوردن شدم یباناراحت

 

 

 

 خوردم بلندشدم چندقاشق

 

 ؟یکجا؟توکه هنوزکامل غذاتونخورد_

 

 اخه ستیگشنم ن_

 

 باشه پس برومسواک بزن بخواب_

 

 یچشم مامان_

 

 لحظه دربازشد همون

 بود بابام

 

 تمگف یباخوشحال

 

 ییبابا_

 

 جان بابا_

 

 پروازکردم محکم بغلش کردم سمتش

 

 دلم برات تنگ شده بود_

 

 دیبوس گونمونرم

 

 منم فداتشم_

 

 کردیبالبخندنگامون م مامان

 

 ؟یرینم گهیباباجون د_

 

 رمیاومدبهتون سربزنم بعدش م زمیچراعز_

 

 پکرشدم

 

 ی؟اخه تازه اومد ینر شهینم_

 

 کاردارم یلینه دخترم هنوزخ_
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 گفتم ناراحت

 

 باشه_

 

 امیتوبروتواتاقت تامنم ب_

 

 ادیمنتظرشدم تاباباب دمیتختم درازکش یگفتم ازپله هاباالرفتم دراتاقم روبازکردم رو یچشم

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 

 زدمامانمیرفتم بابا داشت بامامان حرف م نییازبابانشدبلندشدم اروم دروبازکردم ازپله هاپا یخبر یمنتظرشدم ول یربع ی

  گنیم یچ شدمیمتوجه نم زدنیچون اروم حرف م کردمیبهشون نگاه م یکردباکنجکاویم هیاروم گر

 

 بابا_

 

 برگشتن نگام کردن عیسر

 

 یجانم دخترم مگه نگفتم منتظرم باش_

 

  یچراباباگفت_

 

 نییپا سرموانداختم

 

 دیببخش_

 

 زد یلبخندمهربون

 

 منو مامانتم صحبتامون تموم شد زمینداره عزاشکال _

 

 بغلم کرد اومدسمتم

 

 ؟ میبخواب میخب دخترم بر_

 

 باشه _

 

 کردیم دموهامونوازشیتخت گذاشت کتاب داستان موردعالقم روبرداشت کنارم درازکش یمنورو میاتاق رفت یتو گهید باهم

 برد خوابم…کم چشماموگرم شد خوندکمیبرام م

 

بلندشدم دست وصورتم روشستم  یروبازکردم به اطرافم.نگاه کردم بابارفته بودباناراحت خوردچشمامیکه به چشمم م یبانور

  نییباحوله خشک کردم رفتم پا

 

 مامان_

 

 سکوت_
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  دمیلرزیزدم ازترس م یبلند غیبه شدت بازشدج هودرخونهیست؟یخونه ن یدهنموباترس قورت دادم چراکس اب

 

 بهم زل زد شیطوس یمدداخل باچشماچهارشونه او یمرد

 

 گفتم بالکنت

 

 ن؟یهست…هس…ه…یک…ک…شما…شم…ش_

 

 دیخند ثیخب

 

 اومدم با بابات حرف بزنم_

 

 ستین…ین…ن…بابام…با…ب_

 

 رودراورد شیپوزخندزدگوش

 

 ادیحتمام زشمیدخترعز شیاالن که بفهمه پ_

 

  میترسیم یلیشدخ یجار اشکام

 

سرم  یقفل شده بود زبونم بنداومده بوداسلحه رو رو نیحرکت کنم انگارپاهام به زم تونستمیرودراورد اومدسمتم نم اسلحش

 گذاشت

 

 به به جناب سرهنگ _

 

 سکوت _

 

 شمهیپ یاالن ک یاگه بدون_

 

 سکوت_

 

 گناه داره  دهیترس میلیخ تیزیدخترعز_

 

 سکوت_

 

 شهیخانوم کوچولوبدم نیا یاوه اوه جناب سرهنگ مودب باش وگرنه برا_

 

 سکوت _

 

  یخوایاگه دخترتوزنده م نجامیخونت من ا یرسونیاالن خودتوم نیهم_

 

 سکوت _

 

 منتظرم _
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 سرم.برداشت یروقطع کرد اسلحه روازرو یگوش

 

 ادیاالن بابات م_

 

 یدار…دار…د…کاریچ…کایچ…یچ…چ…ما…م…با…ب_

 

 کاردارم یلیباپدرت چراخ یندارم ول یباتوکار_

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 

 زنگ بلندشد یشکمم جمع کردم صدا یمبل نشستم پاهاموتو یرو ارهیسربابام ب ییبال دمیترسیم یلیخ کردمیم هیگر ازترس

 

 انگارباباجونت اومده_

 

 بهش نگاه کردم بانفرت

 

  رفت…کرد یبلند خنده

 سمتش محکم بغلش کردم  دمیدو دنشیباعجله اومدتوباد دروبازکردبابام

 

 گفتم بابغض

 

 بابا_

 

 اومدم زمینترس عز_

 

 نه؟ میمابفهم یکردیخوب جناب سرهنگ وقت تقاص دادنه فکرشونم_

 

 ینکن نیسنگ نیشترازایبهتره جرمتوب شهیرمیدستگ یاون باندلعنت یببنددهنتوبه زود_

 

 پوزخندزد

 

  نمیجون دادنتوبب خوامیفقط م ستیبرام مهم ن_

 

 گفتم غیباج

 

 دست ازسربابام بردار_

 

 دیصورتموبوس

 

  یباش ییدقوینترس باباتوبا_

 

 ازدستت بدم   خوامینم ترسمیبابامن م_

 

 گذاشت نیزم یمنورو
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 شتیپ امیم گهیربع د یتوبروتواتاقت منم _

 

 

 گفتم هیباگر

 

 زارمینه نه من تنهات نم_

 

 بروباال…به بابااعتمادکن_

 

دروبازکردم با  دمیترسیم یلیومدخیبابان یربع گذشت ول یگفتم رفتم اتاقم  یچشم نیبه بابام اعتمادداشتم به خاطرهم من

 دمیافتاده بود دو نیزم یزدم بابام غرق خون رو یبلند غیدجیچیفضاپ یگلوله تو یاومدم که صدا نییلرزون ازپله هاپا یپاها

 سمتش 

 

 گفتم غیباج

 

 

 ییبابا_

 

 دیکشینفس م ینشستم به سخت نیزم یرو کنارش

 

 گفتم هیباگر

 

 بابا کنمیبابا باباجونم تنهام نزارالتماست م_

 

 گفت یسخت به

 

 (سرفه)…دخترم…دخ…د_

 

 باش…مادرت…ما…م…خودتو…خو…خ…مراقب…مرا…مر…م_

 

 تروخدابابا  ازدارمیمن بهت ن یدماروتنهابزارینه بابا تونبا_

 

 خوشرنگش نگاه کردم کم.کم.بسته شد یچشما به

 

 هق گفتم باهق

 

 نه بابا_

 

 زد  ییرحم قهقه ا یمردب اون

 

 بود ییبایز شیخب نما_

 

 بهش نگاه کردم گفتم بانفرت

 

 رمیگیانتقام باباموازت م یروز یباالخره _
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 پوزخندزد

 

 باشه کوچولومنتظرم _

 

 رمیباشه چون قول دادم انتقام باباموازش بگ دمنتظرمیبا یرحمم رفت ول یاون  ب کردمیم هیکرده بودم گر باباموبغل

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 

 )چندسال بعد(

 

راه کمکم  نیا یتو یلیسرهنگ موحدخ رمیانتقامشوبگ خوامیشدم م سیمنم مثل بابام پل گذرهیچندسال ازاون روزنحس م_

 یخطرناک یها تیتالش کردم مامور یلیساالخ نیا یزودارتقا درجه گرفتم سروان شدم تو یلیکارم خوب بودخ نکهیکردبه خاطرا

 بوددرصد کیدیقبول کردم که احتمال زنده موندم شا

 

 به درخورد ییاتاقم نشسته بودم که تقه ا یتو

 

 دییبفرما_

 

 گذاشت یاومدداخل احترام نظام یاحمد دربازشدستوان

 

 جناب سرهنگ باشماکارداره_

 

 یبر یتونیشه مبا_

 

 رفت…گذاشت احترام

 

به  دادمیکه منم فقط سرموتکون م زاشتنیم یبرام احترام نظام رونیچادرمومرتب کردم دراتاق روبازکردم اومدم ب بلندشدم

 به درزدم یتقه ا دمیاتاق سرهنگ رس

 

 دیچیگوشم پ یتو شیجد یصدا

 

 دییبفرما_

 

 گذاشتم یاحترام نظام دربازکردم

 

 قربان؟ نیداشت یبامن کار_

 

 باهات کاردارم نیابشیب_

 

 نشستم یصندل یدادم رو سرموتکون

 

 یریکه انتقام پدرتوبگ ینیکه چندساله منتظرا دونمیم_

 

  کردمینگاش م یباکنجکاور
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 ازاون باندبه دست اوردن؟ یاطالعات_

 

 یایکه ازپسش برم دونمیپرونده روبه توبدم م نیا خوامیم یهنوزنه ول_

 

 برق زد چشمام

 

 نکنم  مونتونیپش دمیقول م_

 

 من بهت اعتماددارم _

 

 روبهم داد پرونده

 

 ممنون  _

 

 لبخندزد

 

  یبر یتونیم_

 

 شدیلبم پاک نم یلبخندازرو رونیدادم اومدم ب یاحترام نظام بلندشدم

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 

  خوندمینشستم پرونده روبازکردم بادقت م یصندل یاتاقم برگشتم رو به

 

 ………وفروش دختر و دیمربوط قاچاق اعضا حمل موادمخدر خر یپرونده خالف ها نیا یساله مهره اصل۰۴انیرضاک_

 نداره  یادیپدرش دخالت ز یتوکارا قاتیساله طبق تحق۹۲انیدخترداره روشاک ی

 واردباندبشم  تونمیم یتاسرهنگ بهم بگه ک دمنتظربمونمیروبستم با پرونده

 

 رونیروبرداشتم ازاداره اومدم ب  پرونده…فمویخسته بودم بلندشدم ک یلیبرم خونه خودمم خ تونستمینگاه کردم م باساعت

خونه  دمیکه چندساله منتظرشم رس هیتیهمون مامور نیا گفتمیمامان م دبهینبا یشدراه افتادم سمت خونه ول نمیسوارماش

 سالم کردمبلند  ددروبازکردمیباکل

 

 اشپزخونه بود یتو مامان

 

 یسالم دخترم خسته نباش_

 

 مامان یمرس_

 

 ستیگشنت ن_

 

 استراحت کنم رمیادمینه ز_

 

 اناهارتوبخوریاول ب شهینم_
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 چشم پس بزارلباساموعوض کنم_

 

 نکرده خیاتاناهاریباشه زودب_

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 

 نشستم یصندل یبودرو دهیزروچیمامان م نییدادم رفتم تواتاقم لباساموعوض کردم برگشتم پا سرموتکون

 

 دستت دردنکنه _

 

 نوش جونت دخترم_

 

بهش  یکه چجور ربودمیباخودم درگ تیبرم مامور خوامیزودتربهش بگم که م یمشغول خوردن شدم بهتره هرچ دمیروکش غذام

 مامان به خودم اومدم یبگم باصدا

 

 

 بگودخترم منتظرم_

 

 

 دادم   رونینفسموباصداب 

 

 تیمامور دبرمیبا گهیمامان من چندروزد_

 

 

 گفت یبابلندیتقر یباصدا

 

 یومدین تیتوتازه ازمامور ؟مگهیچ_

 

 باالانداختم شونه

 

 دبرمیمهمه با یلیخ تیمامور نیا یول دونمینم_

  

 

 بهم نگاه کرد بابغض

 

 یبکش یهمه سخت نیا ستین یچقدربهت بگم دخترم پدرتم راض_

 

 میمامان ماقبالنم باهم حرف زد_

 

 خطرباشه یهرروزتو ادگارمحمدمی دونمی یکیدختر شهینم یراض کارکنم؟دلمیچ_

 

  گمید یتایمثل مامور نمینگران نباش مامان ا_

 

 یدبرگردیطورم سالم با نیهم یکه سالم رفت ینطوریهم یبهم بد دقولیبا_
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 دمیچشم قول م_

 

 ناراحتش کنم خواستمینداشتم فقط نم نانیاطم زدمیکه م یبه حرف خودمم

 

 ازماهان چخبر_

 

 تیاون که زودتررفت مامور_

 

 هم یرفت تو اخماش

 

 یباهاش حرف بزن گهید یمگه نگفتم حق ندار_

 

 گفتم کالفه

 

 ه؟یمامان شمامشکلت باماهان چ_

 

  ستیاالن وقت صحبت کردن ن_

 

 رسهیوقتش م یمامان پس ک یگیروم نیهردفعه هم_

 

 زبلندشدیازسرم

 

 یشیمتوجه م یبه زود_

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 

بفهمم  دهرجورشدهیبا تیمامور نیکردم بعدا زروجمعیمبل نشست بلندشدم م یبودبدون توجه به من رو ختهیبهم ر عصابم

کردم بالذت به playاهنگ رو دمیتختم درازکش یرو کردم رفتم اتاقم زوجمعیم یادوقتیکه ازماهان خوشش نم هیچ انیجر

 برد  وابمخسته بودم چشمام روبستم که خ یلیخ کردمیاهنگ گوش م

 

 دارشدمیب میزنگ گوش یباصدا

 

 الودگفتم خواب

 

 بله_

 

 جناب سروان رادمنش_

 

 بله خودمم_

 

 میدار یجلسه فور دادارهیایدبیبا_

 

 میایباشه م_
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 مینظام یبودم درکمدروبازکردم لباسا دهیوقت بودخواب یلیشب بودخ۸قطع کردم بلندشدم به ساعت نگاه کردم یخدافظ بدون

 نییروبرداشتم رفتم پا نیماش چیسو دمیروپوش

 

 کجا؟_

 

 اداره  رمیم_

 

 یشام بخور یخواینم_

 

 ندارم  لینه م_

 

 باشه خدابه همراهت_

 

 خدافظ _

 

 ادهیکردم وپ نوپارکیماش دمیزودرس نیخلوت بودبه خاطرهم ابونیفتادم سمت اداره خشدم راه ا نیرفتم سوارماش نگیپارک

 شدم

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 

 یصندل یبه درزدم رفتم داخل سرهنگ بااقتداررو ییافتاده که االن جلسه گذاشتن تقه ا یهاباالرفتم حتمااتفاق مهم ازپله

 گذاشتم ینشسته بوداحترام نظام

 

 سروان  نیبش_

 

 دادم نشستم  سرموتکون

 

  میکنیروشروع م ادخداوندجلسهیخب با_

 

 بلندشد

 

 میروواردگروه کن ییچه کسا میریبگ میتاتصم میشد نجاجمعیا میدار تیگروه اشنا نیخب همه ماباا_

 

 من اشاره کرد به

 

 سروان رادمنش _

 

 اشاره کرد گهید یدوتاازسرگردا به

 

 یو سرگردمحمد انیسرگردراد_

 

 قراربود یقربان ول_

 

 حرفموادامه بدم نزاشت
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 یریروبپذ طیدشرایبا یخوایپرونده روم نیا اداگهیسرت ب ییخوادبالیسروان دلم نم_

 

 هم یرفت تو اخمام

 

 بله قربان_

 

 یازدوستا یکیهم  یوسرگردمحمد کننیم ینقش همسرسروان رادمنش روباز انیسرگردراد دمیم حیروتوض فتونیوظا_

 سرگرده

 

 کردمیگردشده نگاش م یباچشما

 

 قربان من نامزددارم  یول_

 

  یروقبول کن یطیدهرشرایگفتم که با ستیمشکل مان گهید نیا_

 

 گفت انیسرگردراد روبه

 

 سرگرد یتوکه مشکل ندار_

 

 خونسردگفت

 

 ستین ینه قربان مشکل_

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 

 بود ختهیبهم ر عصابم

 

 دمحضریریفردام نیخب سروان هم_

 

 چشم قربان_

 

 دیدبریتونیختم جلسه م_

 

   رونیگذاشتم اومدم ب یبلندشدم احترام نظام باحرص

 

 بفهمه حقم داره کالفه تواتاقم رفتم که تلفنم زنگ خورد یوقت شهیم یعصب یلیخ دونمیبدم م یحاال جواب ماهان روچ یوا

 

 بله_

 

 دیکن ییبازجو یکیدازیجناب سروان با_

 

 هست؟ یک_

 

 دیکن یدگیدرسیندارم قربان فقط گفتن شمابا یاطالع_
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  امیباشه االن م_

 

  ییروقطع کردم بلندشدم راه افتادم سمت اتاق بازجو یگوش

 

 رفتم داخل  دروبازکردم

 

روبه روش نشستم  دمیعقب کش یصندل دیلرزینشسته بودازترس م یصندل یساله دستبندبه دست رو۹۲دختره حدود ی

 گفت هیزکردم باگرپروندشوبا

 

 نکردم یبه خدامن کار_

 

 پرونده نگاه کردم  به

 

   یرشدیفروش موادمخدردستگ نیپروندت نوشته شده که درح یتو_

 

 من مجبورشدم _

 

 ابروموباالدادم یتا ی

 

 به چه علت؟_

 

 پول قرض کردم به خاطرمادرم  یکیمن از_

 

 ازاب خورد ییجرعه ا ختمیاب ر وانیل یبراش  هیرگریزدز

 

 ادامه بده_

 

 دیلرزیم صداش

 

 کشهیکرداگه براش موادنفروشم مادرموم دمیپول نداشتم تهد_

 

 رفت توهم اخمام

 

 چقدره؟ تیمبلغ بده_

 

  ونیلیدوم_

 

 خب ادرس ومشخصات اون شخص روبهم بده  یلیخ_

 

 رو بهش دادم  کاغذوقلم

 

 لرزون قلم روگرفت یبادستا

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 
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 شد شیرایو

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 

 ازش کاغذروگرفتم نوشت

 

 د؟یکمکم کن شهیم_

 

 دمیم ادانجامیازدستم برب یهرکمک_

 

 مارهیمادرم اخه ب شیپ دبرمیمن با_

 

  یبر یتونیفعال نم_

 

 کارکنم؟نگرانشمیپس چ_

 

 زنمیپرونده درج شده بهش سرم یادرس خونتون تو_

 

 زد ینیلبخندغمگ

 

 ممنون سروان_

 

 گفتم یروبه ستوان احمد رونیدادم اومدم ب سرموتکون

 

 ااتاقمیب_

 

 بله قربان_

 

 نشستم پرونده رودادم دستش یصندل یافتادم سمت اتاقم پشت سرم راه افتاددراتاق روبازکردم داخل رفتم رو راه

 

  یداکنیشخص روبرام پ نیمشخصات ا خوامیم_

 

 چشم قربان_

 

 مفهومه؟ نمیکارت بب یتو یاشتباه چیه خوامینم دمیتافردابهت فرصت م_

 

 بله قربان متوجم_

 

 اشاره کردم بادست

 

 یبر یتونیم_

 

 گذاشت رفت  ینظام بلندشداحترام
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روبرداشتم ازاداره  فمیهم تموم شده بودک یبلندشدم وقت ادار سوختیداشتم به مادراون دخترسربزنم دلم براش م میتصم

 شدم ادرسوبه ذهنم سپرده بودم نیسوارماش رونیاومدم ب

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 

 شدم زنگ روفشاردادم  ادهیکردم پ نوپارکیماش داکردمیادرسوپ یبدبخت یشهربودباکل نییمنطقه پا یتو  ادرس

 

 بله_

 

 دیدروبازکن شهیم_

 

 نیهست یشماک_

 

 دخترتونم یازدوستا یکیمن _

 

 گفت باهول

 

 امیاالن م_

 

 منتظرتونم_

 

 نگاه کرد مینظام یاومدبه لباسا رونیب ییا دهیخم یرزنیمنتظرموندم که دربازشدپ قهیچنددق

 گفت یبانگران

 

 شده؟ یزیچ_

 

 لبخندزدم

 

 نه اومدم بهتون سربزنم_

 

 کجاست؟ نیاسمیپس _

 

 میداخل صحبت کن امیب شهیم_

 

 داخل یایازبس هول شدم تعارفت نکردم ب  ددخترمیببخش یوا_

 

 لبخندزدم

 

  هیچه حرف نیا_

 

 نشستم نیزم ینداشتن رو یادیززیفرش کهنه پهن بودچ یبودداخل خونه  یمیخونه قد یداخل  رفتم

 

 ندارم ییرایپذ یبرا یادیززیچ دمادرمنیببخش_

 

 میکن دصحبتینیبش ومدمین یمهمون یمن برا_
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 روم نشست روبه

 

 ینگرانم کرد یبگودخترم حساب_

 

 میرکردیامروزدخترتون روبه خاطرفروش موادمخدردستگ_

 

 دیصورتش کوب یرو بادست

 

 نیمن پاکه حتمااشتباه کرد نیاسمیخدامرگم بده مگه ممکنه؟ یوا_

 

 دخترتون مرتکب جرم شدن ستیدرکارن یاشتباه چیمتاسفانه ه_

 

 شد یجار اشکاش

 

 رکنم؟کایدچیحاال با_

 

 شهیداشته باشه مجازاتش کمترم قتیاگه حرفاش حق کنمیکه بتونم کمکش م ییمن تاجا_

 

 گفت هیباگر

 

 دختررودارم تروخداکمکمون کن ی نیمن هم_

 

 کنمیمومیچشم تمام سع_

 

 بلندشدم

 

 بااجازتون من برم_

 

 کرد اشکاشوپاک

 

 به تودخترم  دمیبه خدابعدش ام دمیپس اول ام_

 

 دادم سرموتکون

 

 بتونه ازش استفاده کنه ازداشتیبراش پول گذاشتم تااگه ن یواشکی امیب خواستمیم یوقت

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 

 خدافظ _

 

 خدابه همراهت دخترم_

 

که همراهش بوده  یاثبات بشه وگرنه بااون همه مواد شیگناه یب دوارمیام سوختیاومدم دلم براشون م رونیب ازخونه

 اعدامه حکمش
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 زنگ خورد میشدم سمت خونه راه افتادم گوش نیسوارماش

 بود یاحمد ستوان

 

 بگوستوان_

 

 داکردمیسالم قربان ادرس اون شخص روبراتون پ_

 

 کنم ییبازجو دتافرداازشیکن رشیدستگ نیخوبه ماموربفرست_

 

 بله قربان _

 

 د؟یندار یخب کار_

 

 نه قربان خدافظ_

 

 شدم رفتم داخل  ادهیپ نگیپارک نوبردمیخونه ماش دمیروقطع کردم رس یکردم گوش یخدافظ

 کردینگاه مtvمبل نشسته بود یرو مامان

 

 سالم مامان_

 

 یرکردیچراانقدرد زمیسالم عز_

 

 نیخاطرهم ادبودبهیکارم ز_

 

 یخسته نباش_

 

 تیمامور دبرمیبا گهیمامان چندروزد یممنون راست_

 

 دفعه رو نرو نیبه خاطرمن ا یروبر تیمامور نیتوا دهینم تیدلم رضا_

 

 دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 

 دبرمیمامان جان حتمابا شهینم_

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 

 نگام کرد  یباناراحت

 

 نداره  دهیبگم فا یهرچ دونمیباشه برو م_

 

  لبخندزدم

 

  یکنیکه درکم م یمرس_

 

 ندارم  ییا گهیچاره د_
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 چمدونام روجمع کنم  رمیمن م_

 

  میبخور اتاشامیزودب یباشه ول_

 

تخت گذاشتم  یدادم ازپله هاباالرفتم دراتاقم روبازکردم داخل رفتم لباسام روعوض کردم چمدونم روبرداشتم رو سرموتکون

کردم ازاداره زنگ خوردبه شماره نگاه  میچمدون گذاشتم گوش یکردم تو ازداشتموجمعیکه ن یلیوسا…درکمدروبازکردم لباسا

 بود 

 

 بله _

 

  میداکردیروپ نیخواستیکه م یجناب سروان اون شخص_

 

 بشه  یدگیتارس ددادگاهیدفردابفرستیکن ییخوبه ازش بازجو_

 

 چشم قربان _

 

  دیریبودباهام تماس بگ یهرمشکل_

 

  ستین یحتماامر_

 

 نه خدافظ _

 

 خدانگهدار_

 

 تخت گذاشتم که مامان صدام کرد  یروقطع کردم رو یگوش

 

 مهمون اومده  ابرامونیباران ب_

 

  امیچشم االن م_

 

 باشه  تونستیم یک یعنیشب بود۲ساعت نگاه کردم به

 

 اومده بود  میرفتم خاله مر نییروبازکردم ازپله هاپا دراتاق

 

  بالبخندگفتم

 

  یسالم خاله خوش اومد_

 

  زمیماهت عز یسالم به رو_

 

 نشستم  کنارش

 

 ؟یازماکرد یادیدلم برات تنگ شده بودچه عجب  یلیخ_
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[Forwarded from یانتقام باران] 

 دامیا ینامزد رمراسمیشرمنده دخترم درگ-

 

 دمیخند

 

 هست؟ یک یخب بسالمت-

 

 اگه خدابخدا گهیچندماه د-

 

 مبارک باشه -

 

 ؟یازدواج کن یخوایتونم زمیعز یمرس-

 

 دمیجد رپروندهیفعال نه درگ-

 

 شغل خطرناکه نیچقدربهت بگم دخترم ا-

 

 تیمامور خوادبرهیدست رودلم نزارخواهرکه خونه تازه فرداهم م-

 

 تاسف تکون داد یازرو یسر

 

 مثل پدرش لجبازه -

 

 دمیخند

 

 استراحت کنم رمیم دارشمیدزودبیمن فردابا دخالهیببخش-

 

 یزاریپست سرم تیپرونده هم باموفق نیا زمیبروعز-

 

 بلندشدم

 

 دیبرام دعاکن شااهللیا-

 

 برودخترم خداپشت وپناهت-

 

 ریخاله شبتون بخ یمرس-

 

 ریشب بخ-

 

 زنگ خوردبه شماره نگاه کردم ناشناس بود میکه گوش دمیتخت درازکش یاتاقم برگشتم رو به

 رو وصل کردم تماس

 

 بله-
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 دیچیگوشم پ یتو یمرد یجد یصدا

 

 جناب سروان رادمنش؟-

 

 بله خودم هستم-

 

 کنم یاداوردیفردارو خواستمیهستم م انیسرگردراد-

 

 بله فرداسروقت محضرهستم-

 

 کنم که فردامنتظرنمونم یاداوریخوبه خواستم -

 

 نبود تونیاداوریبه  یازین-

 

 روقطع کردم یگوش الیخیب

 برام مهم نبودپسره خودخواه یدرحال انفجاره ول تیاالن ازعصبان دونستمیم

 

 

[Forwarded from یانتقام باران] 

 شدم یسوارتاکس رونیکردموازخونه اومدم ب یمحضر ازمامان خدافظ رفتمیدمیبا  دارشدمیزودب صبح

 راننده به خودم اومدم یباصدا گذرمیازجونمم م ینداشتم فقط به خاطرتوباباحت گهیباشم چاره د الیخیکردم ب یسع

  میدیرس_

 دهیپس رس دمیدرد یروجلو نشیشدم ماش ادهیکردم وپ پولشوحساب

 یپسره ازخودراض ستیاصال مهم ن یبدش اومدچون اخماش رفت توهم ول یلیرفتم باسربهش سالم کردم انگارخ داخل

 میخطبه خونده شدبلندشد عیروبخونه خداروشکرچون ازقبل هماهنگ شده بودسر ادخطبهیتاب مینشستم ومنتظرحاج اقاشد

 هدرانتظارمون یچ میدونستیمشخص نبودنم اخرراهمون میرفتیدمیبا

 منتظرمون بود  نییتماس گرفت پا اهمیار

 تموم شد سالم：ایار_

 میوفتیراه ب میتونیم اره：ارمان

 نیقرارگذاشت یک_

 ۸ساعت：ایار_

 خوبه_

 واسمون گرون تموم شه تونهیم یهراشنباه میروشروع کن دنقشمونیبا ازاالن：ارمان

 گفتم یباخونسرد

 یکن یسخنران میندار یازین میکارکنیدچیبا میدونیخودمون م_

 نگام کرد تیباعصبان

 چشم قربان  یگیگفتم م یهرچ یروحرفم حرف بزن یحق ندار زنمیحرف م یوقت：ارمان

 زل زدم باتمسخرگفتم شیمشک یچشما به

 چشم قربان_

 زدگفتیکه خنده توش موج م ییاباصدایار

 شد رمونید گهیبسه د_

 شدم نیتوجه به ارمان سوارماش بدون
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ردوبدل  نمونیب یراه حرف یتو نمیمشکل داره ا یروان دپسرهیبهم کوب نودرومحکمیماش یتحملش کنم نشست تو مجبوربودم

شدم ارمان اومدطرفم  ادهیچهرم خونسردبود پ یزده بودول خیاسترس تمام وجودموگرفت دستام  میدیرس الیبه و ینشد وقت

نزد ازاالن  یحرف یدستم شدچون متعجب نگام کرد ول یمتوجه سرد ممردونش گرفت انگاراون یدستا یروتو فمیظر یودستا

 میشد الینکردم شونه به شونه هم واردو یمخالفت نمیبه خاطرهم میکردیم یباز دنقشیبا

 

 

 

که عاشقشون بودم چشماموبستم  اسینرگس و یسرو گل ها یگردشده به داخل نگاه کردم درخت ها یدربازشدوباچشما

 رونشیکه به نسبت ب ییا خونه…میبازکردم و واردخونه شد چشم…اسیهام پرشدازعطر هیر دمیکش یقیونفس عم

نگاهموازاطراف  یکفش یپاشنه ها یباصدا …رنگ ییطال یسلطنت یها ومبل…چیمارپ یها باپله دوطبقه…انگاربزرگتربود

 میکه زندگ ییدوست داشتم کسا یلینبودخ ادسختیحدسش ز نمینتظربودم صاحبش روببدوختم وم چیمارپ یگرفتم وبه پله ها

   نمیرونابودکردن روبب

 اومد نییپا چیمارپ یازپله ها یروشاباغرورولوند

 لبم نشست یرو یلبخندکمرنگ دنشیماهانم همراهش بودباد مینیبادست اشاره کردبش میاحترامش بلندشد به

 

 

 

  یمشک یجذاب بودچهارشونه وقدبلندباچشما شهیهم مثل

 سروقت  قیساعتش نگاه کرد دق دبهیخوش اومد_

 ماهان اشاره کرد به

 دیبپرس دازشیتونیادرومیم شیکه براتون پ ییبه بعدسوال ها نیماهان هستن ازا شونیا_

 دامادس؟یاریماب یکه قراربودبرا محموله：ارمان_

 زد یلبخند

 دیریگیم لیوقتش محموله روتحو دبهیدار عجله یلیخ نکهیا مثل：روشا_

 نبود نیقرارماا یول_

 دیماروهم جلب کن نانیداطمیبا یول درسته：روشا_

 گفت ابااخمیار

 م؟یوجودداره وماخبرندار ینکنه مشکل_

 نیشیوسط باشه شماهم بامانابودم سیپل یاگه پا_

 گفت نانیبااطم

 توننیوقتم نم چیبشه ه اهیباندس التیکس نتونسته واردتشک چیه تاحاال：روشا

 زدم یپوزخند

 دیزنیحرف م  ینجوریکه ا نیدار نانیبه خودتون اطم یلیخ نکهیمثل ا_

 بلندشد  میمابه خودمون شک ندار البته：روشا_

 ماهان جان اتاقشون رونشونشون بده  دیبر ییدجایبا کنمیم دفرداخبرتونیکن داستراحتیبر_

 دییخانوم شمابفرما بله：ماهان

 تکون دادرفت باال  یروشاسر

 رونشون بدم   دتااتاقاتونییبفرما：ماهان

جرعتم نکردم بهش نگاه  گهیکرددیم ددرکمیبا یول دادمینگام کردبهش حق م تیبهش انداختم که باعصبان ینگاه یرچشمیز

 دمیم حیوبراش توض کنمیکنم سرفرصت باهاش صحبت م

ممکنه  یهرحرکت اشتباه میباهم حرف بزن میتونستیباشه نم نیممکنه دورب نکهیباال ماهان اتاقارونشون دادبه خاطرا میرفت

 نابودمون کنه
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  میداخل اتاق شد باارمان

 میراحت حرف بزن میتونستینبودوم ینیخداروشکردورب میگشتینامحسوس م انهیتواتاقمون هست  نیدورب مینیبب نکهیخاطرا به

 ممکن بودشنودگذاشته باشن میکردیم اطیداحتیبازم با یول

 گفتم میزنینم یشک نکنن که حرف نکهیا یبرا

 حموم  رمیمن م زمیعز_

 میشام بخور میباشه خانومم بروبعدش بر_

 امیباشه زودم_

 روبازکردم قبلش  رابیداخل حموم ش رفتم

 دادم امیروبرداشتم وبه ارمان پ میگوش

 نکردم اددقتیشک نکنن ز نکهیا یبرا میکنیت فرداباغ هم چک مهس نیتادورب۰راه رو  یتو یول دانکردمیپ ینیدورب_

  میگردیاحتمال شنودهست فرداباغ هم م یول دانکردمیپ نیمنم دورب_

 م؟یبر ییدجایبودفردابا یمنظورش چ_

 میشب بابچه هاجلسه دار دونمینم_

 ؟یساعت ؟چیک_

 خبرداد ابهمیاالن ار الیصبح پشت و۳ساعت_

 باشه_

 

 

 

 کردم واومدم سیموهاموخ

  رونیب 

  زمیباشه عز تیعاف_

  یمرس_

 به درخورد ییلحظه تقه ا همون

 دروباز کرد ارمان

 دییبفرما_

 دیاریب فیشام تشر یخانوم گفتن برا_

 میایبرواالن م_

 چشم اقا_

 شام ماروخواستن  یازحموم اومدم برا نکهیاتاق شنودهست چون به محض ا یتو میشد متوجه

 منتظرن زمیعز میبر_

  خوردیبهم م شینما نیحالم داشت ازا گهید

 میبر_

  نییپا میورفت دستموگرفت

  شدهیچ ستیهم بودمعلوم ن یاتویار یصحبت بودن اخما امشغولیروشاباار

 کرد اقطعیاومدن ماشدصحبتش روباار روشامتوجه

 میکن دصحبتیبا دبعدشامینیدبشیایب_

 اومده شیپ یمشکل：ارمان_

 ادیب شیممکنه پ یول هنوزنه：روشا_

  ستیکه افتاده بودقطعابه نفعشون ن یهراتفاق یول شدهیبدونم چ کنجکاوبودم

نداشتم فکرم  یلیم دیزدم خودشم کنارم نشست برام سوپ کش یاجبارلبخند دبهیروبرام عقب کش یصندل ارمان

 بگه یخوادچیم دونستمیرروشابودنمیدرگ

 دستم ینشست رو یکس دست

 ؟یخوریچراغذانم_

 زدم یلبخندساختگ یومدولیکارش خوشم ن نیازا اصال
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 کنهیاشتهاندارم ازصبح معدم دردم_

 ببرمت دکتر؟ یخوایم_

  ستین یزیچ شهیحالم خوب م زمینه عز_

  میصحبت کن میشامتون تموم شدبر اگه：روشا_

 ازمابمونه بلندشدوبه طرف سالن رفت یمنتظرجواب نکهیا بدون

 

 

 

 کردم واومدم سیموهاموخ

  رونیب 

  زمیباشه عز تیعاف_

  یمرس_

 به درخورد ییلحظه تقه ا همون

 دروباز کرد ارمان

 دییبفرما_

 دیاریب فیشام تشر یخانوم گفتن برا_

 میایبرواالن م_

 چشم اقا_

 شام ماروخواستن  یازحموم اومدم برا نکهیاتاق شنودهست چون به محض ا یتو میشد متوجه

 منتظرن زمیعز میبر_

  خوردیبهم م شینما نیحالم داشت ازا گهید

 میبر_

  نییپا میورفت دستموگرفت

  شدهیچ ستیهم بودمعلوم ن یاتویار یصحبت بودن اخما امشغولیروشاباار

 کرد اقطعیاومدن ماشدصحبتش روباار روشامتوجه

 میکن دصحبتیبا دبعدشامینیدبشیایب_

 اومده شیپ یمشکل：ارمان_

 ادیب شیممکنه پ یول هنوزنه：روشا_

  ستیکه افتاده بودقطعابه نفعشون ن یهراتفاق یول شدهیبدونم چ کنجکاوبودم

نداشتم فکرم  یلیم دیزدم خودشم کنارم نشست برام سوپ کش یاجبارلبخند دبهیروبرام عقب کش یصندل ارمان

 بگه یخوادچیم دونستمیرروشابودنمیدرگ

 دستم ینشست رو یکس دست

 ؟یخوریچراغذانم_

 زدم یلبخندساختگ یومدولیوشم نکارش خ نیازا اصال

 کنهیاشتهاندارم ازصبح معدم دردم_

 ببرمت دکتر؟ یخوایم_

  ستین یزیچ شهیحالم خوب م زمینه عز_

  میصحبت کن میشامتون تموم شدبر اگه：روشا_

 ازمابمونه بلندشدوبه طرف سالن رفت یمنتظرجواب نکهیا بدون

 

 

 

 میروش نشست دروبهیرسیسالن کالفه به نظرم میرفت

 میشنویم خوب：ارمان

 کنهیم یهمکار سیماداره باپل نیازب یکیوجودداره  یمشکل：روشا_
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 دادزد تیباعصبان ارمان

  دیحواستون روجمع کن میمگه نگفت_

    مینبودمابه شمااعتمادکرد نیقرارماا：ایار_

 سکوت باالبرد یمعن دستشوبه

 معلوم کارخودشمانباشه؟خواستم اصال ازکجا نیهم یمن شماروبرا وفتهین یهنوزاتفاق_

 ادادزدیبارار نیا

   شهیماهم دردسرم یدحتمابرایربشیاگه شمادستگ_

 داستراحتیاالنم بر شهیبه سرتون نزنه چون براتون دردسرم انتیوقت فکرخ چیخواستم بگم ه فقط：روشا_

 هیدفرداروزمهمیکن

 

 

 

 شک نکنن گفتم نکهیتواتاقمون و واسه ا میرفت

 خستم یلیخ خوابمیمن م زمیعز_

  ریشب بخ یباشه خانوم_

 میهاروخاموش کن نیدورب میتونستیاشاره کردوقت رفتنه چون نم قهیمشغول بودباالخره بعدچنددق شیباگوش ارمان

 نیدازبیبا مینداشت یادیوقت ز میدیپر عینداشت سر یچون ارتفاعش کم بودمشکل میازپنجره استفاده کن میمجبوربود

 بودپام به کیتار یلیخ میگذشتیدرختام

 روازدردبه هم فشاردادم دچشمامیچیپام پ یتو یدردبد نیزم رکردوخوردمیگ شاخه

 

 

 

 باتمسخرگفت ارمان

  یروندار یکار چیعرضه ه یوقت تیمامور نیبه ا یاصال چراتوامد_

 خونسردگفتم یبهم برخوردول یلیخ

 گرفتمیم دازشمااجازهیبا دونستمیدنمیببخش_

به صورتم  شیعصب ینفسا یصدا…ازدردجمع شد چهرم…دتمیکوب درخت به…وگلوم روگرفت زبرداشتیبه سمتم خ یعصب

  خوردیم

 یزد یچه زر_

 هات اضافه شده یژگیناشنوابودنم به و نکهیمثل ا_

 دیغر باخشم

 بگو گهیبار د ی یاگه جرعت دار_

 گفتم یکم اورده بودم به سخت نفسم

که سگاهم زورشون  یچشماش زل زدم (درصورت ی)گستاخ تو  نیزوربازوتون روبه رخ مابکش نیشمامردافقط بلد یدونیم_

  ادهیز

داشت خفم  یروان پسره… کردمیم سرفه شدت به…هام فرستادم هیبه ر ژنیافتادم اکس نیزم یکردرو هوولمی

  مونهیگلوم م یانگشتاش رو یجا دونستمیکردمیم

 داد  دوارتکونیاشارشوتهد انگشت

 زنده بودنت وجودنداره یبرا نیچون دفعه بعدتضم ین روعصابم راه نرک یسع_

 بلندشدم وپسش زدم قذمام هاموتندکردم یبهش نگاه کردم به سخت بانفرت

 

 

 

  شیتوجه یدلم گرفت ازب اجوابمودادیاروم سالم دادم که فقط ار کردمیوماهان داشتن باهم صحبت م ایار

 ه؟یچ انیجر خوب：ارمان
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 سردگفت ماهان

 بهتون شک کردن  نیوارد تازه شماهم چون دادم…ازمحموله هاشون رو لو یکیروزید_

 امتحانمون کنن خوانیفردام پس：ایار_

 جمع باشه  دحواستونیبا درسته：ماهان_

 دونمیشنودرونم ینداشت ول نیمن دورب اتاق：ایار

 هست  نیراه رو وباغ دورب یشنودهست تو ینداره ول نیاتاقادورب：ماهان_

  دادیعذابم م ارنیسرش م ییچه بال نکهیفکرا یخداحت ی؟وایبودم اگه به ماهان شک کرده باشن چ نگران

 صورتش گذاشتم باتعجب نگام کرد یجلورفتم دستمورو اوارمانیتوجه به ار بدون

 گفتم یبانگران

 نکنه بهت شک کنن تروخدامواظب خودت باش _

  میمیاالن تعجب کردن چراباماهان انقدرصم دونستمینکنم م هیکردم گر یسع یلیهم صورتشوبرگردوندخ یرفت تو اخماش

 زدگفتیکه خشم توش موج م یباصدا ارمان

 ممکنه شک کنن میبهتره بر_

 برن دست ماهانوگرفتم  تاخواستن

 میایم گهید قهیدچنددقیشمابر_

 رفتن بااخم نگام کرد یوقت

 نکن ینجوریتروخداا دیببخش_

پرت شدم بابهت بهش  نیزم یبه صورتم زدرو یمحکم یلیمنفجرشد س یمن بودچون من بمب ساعت کلمه حرف کی انگارمنتظر

  سوختیرونداشتم صورتم م یلینگاه کردم انتظارس

 بادادگفت

 شده  گهید یکیکه دوسش دارم زن  یکس دمیفهم ینابودشدم وقت یییفهمیم ینابودم کرد_

 گفتم هیباگر

 نکاروکردمیکه فقط بخاطرانتقامم ا یدونیبشه خودت م ینجوریمگه من خواستم ا یکنیچرادرکم نم_

 بوده تموم شه   نمونیب یتحملش کنم بهتره هرچ تونمیرونم یکی نیا گهید مونیبه زندگ یگندزد تیانتقام لعنت نیتوباا_

 شکست  قلبم

 گلوم خفه کردم باخشم نگاش کردم وسردگفتم یکردم وهق هقوتو اشکاموپاک

 یاریب ازنبودبهونهین یگفتیترحرف دلتومزود میشیباشه جدام_

 نیزم یبودانگار خواب بود اروم رو دهیتخت درازکش یازپنجره باالرفتم ارمان رو الیسمت و دمیازش نشدم ودو یمنتظرجواب

 دیکش شیماهان قلبموبه ات یحرفا ختمیصدااشک ر ینشستم پاهاموبغل کردم ب

 

 

 

  ارمان

 نیب یکالفه دست دادمیکاردستشون م موندمیم گهید قهیدق کیبودم که اگه  یانقدرعصب کارداشتیپسره چ نیباا دمیفهمینم

 ومدهیهنوزن  یساعت گذشته ول کیبه ساعت نگاه کردم  شدمیم ونهیزودتربرگرده داشتم د خواستیدلم م دمیموهام کش

  داربودمیانفهمه بچشماموبستم ت دمیتخت درازکش یرو عیبرم دنبالش که متوجه شدم خودش اومدسر خواستمیم

زانوش بود ازلرزش شونه هاش  ینشسته بود سرش رو نیزم یرو کنهیکارمیچ نمیگذشت اروم چشمام روبازکردم بب یربع ی

کنم  یکار تونمینم یبه خاطراون شنودلعنت یول شدهیبرم بغلش کنم ازش بپرسم چ خواستیدلم م کنهیم هیداره گر دمیفهم

 دختربرام مهمه؟ نیاصال چراا

 چقدربهش فکرکردم که خوابم برد دونمیچشمام روبازبستم نم دونمیجوابش رونم خودمم

 

 

 

 کل  یدانا
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هرچه  خواستیم…بهش واردشده بود یادیروگرفته بودن خسارت ز سامحمولهیپل نکهیبه خاطرا رفتیاتاق راه م یتو رضاکالفه

  داکنهیتراون شخص روپ عیسر

 به درخورد ییا تقه

 اتویب_

 ازافرادمورداعتمادش  یکیفرهادبود

 سالم اقا_

 ؟  نیکرد داشیپ_

 کنم داشیبهتون پ دمیقول م یهنوزنه ول_

 داد دوارتکونیاشارشوتهد انگشت

 یدیبادادگفت فهم کشمتیم یدانکنیکرده روپ انتیروکه بهم خ یاگه کس_

 قورت داد یدهنشوبه سخت اب

 دمیبله اقافهم_

 نشو یچشمم افتاب یجلو ینکرد داشیپ یتنهاباشم تاوقت خوامیم رونیبروب_

 باهاتون صحبت کنن خوانیچشم اقافقط دخترتون م_

 ادیبگوب_

 گفت ورفت  یچشم

 اروم سالم کرد روشااومدداخل

 افتاده؟ یاتفاق_

  دنیدرسیکه منتظرشون بود ییبگم کسا خواستمینه بابافقط م_

 مورداعتمادن؟_

  شهیحرفاشونم شنودم میبهشون اعتمادکن میتونیبله م_

 خوبه حواست بهشون باشه _

 ننیمنتظرن شماروبب_

  دمیم بیترت یمهمون یحل کنم  کردرویم یکه توگروهم جاسوس یکس هیبزارقض_

 منتظربمونن گمیباشه پس م_

  بلندشد

 بااجازتون من برم _

 یبر یتونیم_

 

 

 

  بارانا

 یبلندشدم رفتم جلو سوختیم شبید هیاتاق نبود چشمام به خاطرگر یکه به صورتم خوردچشمام روبازکردم ارمان تو یبانور

به  یکه ماهان زده بود کبودشده  بودپوزخند یلیارمان مونده بودصورتمم ازس یدستا یبه صورتم  گلوم که جا اتعجبی نهیا

 میگوشت یه لباهم ب یروژلب قرمز دمیکش یصورتم رومحوکردم خط چشم یحال روزم زدم صورتم روشستم باکرم پودرکبود

 نییرفتم پا دمیکه گلوم مشخص نشه پوش یاسک قهیبالباس  یخیسرم جمع کردم شلوار یبلندم رو باال ییطال یموها دمیکش

 

 

 

  رونینبود پس چرابه من خبرندادن اگه رفتن ب الیو یتو یکس

 مهیرح هیرحم_

 خودشورسوند عیسر

 بله خانوم_

 ارمان کجاست؟_

  ارفتنیخانوم صبح زودبااقاار دونمینم_
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  یبر یتونیم_

 گفت ورفت یچشم

فکرم رفت   کردمیم نییهدف کاناال روباالوپا یروشن کردم بtvمبل نشستم  یرو پرسمیکجارفتن برگشتن ازش م ستین معلوم

 که باماهان اشنانشده بودم یسمت گذشته هازمان

 

 )گذشته(

 قهیده دق میبود دهیروند گهیوقت بودهمد یلیشده بودخ کافه ستاره منتظرمهسابودم دلم براش تنگ یتو

 تکون دادم بالبخنداومدسمتم ددستموبراشیبعدرس

 جونم یسالم بار_

  دمیخند

  یسالم صدبارگفتم بهم نگوبار کیعل_

 زد چشمک…باالبرد میحالت تسل دستاشوبه

  سهیچشم خانوم پل_

  شهیوقت ادم نم چیتاسف تکون دادم ه یازرو یسر

 زمونیاومدسرم گارسون

 نیدار لیم یچ_

 یشکالت کیقهوه وک_

 مثل من سفارش داد مهساهم

 کن اموزشات تموم نشد؟ فیخوب تعر_

 ادیب یمدت یتا  تونهینم رخوردهیدادتیکه بهمون اموزش م یکس یکیمونده  میراندازینه هنوزچندجلسه ازت_

 ه؟یشماچ فیبنده خداحاال تکل یوا_

  ارنیم نیگزیبراش جا_

 ؟یامروزم کالس دار_

 نه امروزدرخدمت شمام_

 زد  چشمک

 برات دارم  یخوب یبرنامه ها_

 گفتم  یساختگ باترس

 رکنهیخدابه خ_

 

 

 

 

 

 )حال(

 

 یکردم که باابروبه روشااشاره کرد لبخندساختگ یفیکه دورکمرم حلقه شدازافکارم جداشدم ارمان بوداخم ظر یبادست

 گفتم…زدم

  زمیعز یخوش اومد_

 ؟یکردیکارمیچ یخانوم یمرس_

 حوصلم سررفت  نیشماهانبود یچیه_

 میروشابه خودمون اومد یشب بودمحوچشماش شده بودم باصدا یاهینافذش بهم نگاه کرد چشماش مثل س اهیچشمام س با

  یریبگ لیروتحو ییمحموله ا یدبریباراناتوامروزبا_

 گفتم  باتعجب

 ؟منیچ_
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 ثابت شه  تونیشماقراربودوفادار بله：روشا

 ارمان نگاه کردم اونم مثل من متعجب بود  به

  رمیبارانا م یبه جا من：ارمان_

 بده  دباراناانجامیبا شهینم：روشا_

 هم  یرفت تو اخماش

  دمیخودم انجام م ستین یمشکل_

  یکارکنیدچیبا گمیبهت م نییاپایخوبه بروحاضرشوب_

کردم اروم باشم  یسع دمیکش قیبسته بود نفس عم خیاتاقم لباساموعوض کردم ازاسترس دستام  یگفتمورفتم تو ییا باشه

  نییکن رفتم پا اکمکمیخدا

 من حاظرم _

  داکنیپ نانیحتماازاصل بودنش اطم شسیش یریبگ لیدتحویکه با ییخوبه جنسا_

  دمیفهم_

 پول روداددستم  فیک

 پولو بهشون بده  یگرفت لیجنسوتحو_

 کرد کراشارهیمردغول پچهار به

 محافظاتن  ناهمیا_

 اشاره کرد  شونیکی به

  یبهش اعتمادکن یتونیم هیعل نیا_

 دادم وگفتم سرموتکون

 برم ؟ تونمیم_

 یدردسربنداز یماروتو یحق ندار یرشیباشه اگه دستگ ادتیفقط  فرستمیم روبرات ادرس…رمز یتونیاره م_

  نیانقدرنگران باش ستین یازیمن کارموبلدم ن_

 کنمیم یاداوریفقط دارم برات _

 

 

 

 نانیاطم یچشماموبرا زدیتوش موج م ینگاه کردم نگران شیمشک یروحس کردم ارمان بودبه چشما یکس رهیخ یها نگاه

 روشاچشم ازارمان گرفتم یبازوبسته کردم باصدا

 روبه طرفم گرفت  چیسو

 جونت تموم شه  متیهراشتباهت ممکنه به ق کنمیدمیبازم تاک نگهیپارک یتو نیماش_

  دمیفهم_

 اشاره کرد شونیکیبه  کننیم ادکمکتیب شیپ یچندنفرم همراهت هست اگه مشکل_

 یبهش اعتمادکن یتونیم هیعل نیا_

 برم؟ تونمیم_

  یبر یتونیاره م_

 دفرستا رمزورودروبرام…روزدم همون لحظه ادرس یمازارات نیرماشیکردمورفتم دزدگ یخدافظ

 گذاشتم تااسترسم کم بشه  یمیمال کرداهنگیمحافظاپشت سرم حرکت م نیافتادم ماش راه

 

 

  روفشاردادم زنگ…شدم  ادهیبودپ ییالیخونه و ی دمیمحل موردنظرم رس به

 خشن گفت  یباصدا یمرد

 بله؟_

 ۹۸۸۸بارانا_
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 پشت سرم اومدن داخل گهیچندنفرد… یبازشد عل یکیت یدرباصدا

 مشخص نبود  الیداخل و نیکاج محاصره شده بود به خاطرهم یبادرختا الیاطرافم نگاه کردم دورتادورو به

 محکم رفتم داخل یها باقدم

 

 

 

 سبزداشت  یچشما یجوگندم یموها…مبل نشسته بود یرو ساله۰۴…۰۴حدود یمرد

 چشماش برق زد دنمیباد

 ومدیچشماش اصال خوشم ن ازبرق

 خندبلندشد دستشوبه طرفم درازکرداون بالب یکردم ول اخم

 رودارم ؟ یباچه کس ییسالم کامران هستم افتخاراشنا_

 مبل نشستم  یرو الیخیباهاش دست بدم ب نکهیا بدون

 هم به جهنم یرفت تو اخماش

  رمیبگ لیباراناهستم اومدم جنسارو تحو_

 زد یشخندین

 ؟یعجله دار یلیخ نکهیمثل ا_

 بادستام خفش کنم  خواستیم دلم

 بدم  لیروتحو دتاپولتونیاریباارزشه جنساروب یلیخ دچونیدرسته پس وقتمونگر_

 دیخند

 د؟یبزار ارمنمیازوقت باارزشتون رودراخت کمی شهیم_

 باتمسخرگفتم

 که باارزش باشن نه امثال شما کنمیم یینه چون وقتموصرف کسا_

 درازه یلینه خوشم اومدزبونت خ_

 نشسته نگاش کردم که قهقه زد  به خون یباچشما

 دادمینشون م دضعفینبا یدولیبدنم لرز چهارستون

  نشست کنارم…مبل بلندشد یازرو

 فاصله گرفتم که مچ دستمومحکم گرفت ازش

 ولم کن یروان یهووو_

 کنن ینتونستن کار شتربودنیکامران ب یچون محافظا یدخالت کنن ول خواستنیم محافظام

 تصورتم گذاش یرو دستشو

  دمیروعقب کش صورتم

 ؟یدار یقشنگ یچشما یدونستیم_

 برم  خوامیارمیچرت وپرتابروجنساروب نیا یمن ازتواظهارنظرخواستم؟به جا_

 بهم نگاه کرد دادزد تیباعصبان

 محسن محسن_

 خودشورسوند باعجله

 بله اقا_

 

 

 

 عجله داره ارخانومیجنساروب_

 ساعتم نگاه کردم  به

 باتمسخربه کامران اشاره کردم شهیمعامله انجام نم گهیوگرنه د یاریتاجنساموب یندار شتروقتیب قهیپنج دق_

 وقتموگرفتن  شونیا یبه اندازه کاف_

 دادم  لشیتحو یصورتش قرمزشده بودلبخند تیازعصبان
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 دلم خنک شد  شیییاخ

  زگذاشتیم یجنسارو رو محسن

 اره کردماش یمزه کردم اصل بود به عل کمی شوروبازکردمیکیباچاقو

 بده  لیپوالروتحو یعل_

 چشم خانوم _

 اومدداخل  مهیازمحافظاسراس یکیهودربازشدیکه  میگرفت لیجنساروتحو

 سایپل میاقا بدبخت شد_

 بلندشدم  باترس

 دادزد کامران

 نیکردیم یپس شماهاچه غلت-

 اقا میخوایمعذرت م_

 

 

 

 گفتم تیباعصبان

  میدفرارکنیبا ستیحرفان نیاالن وقت ا_

  یدست عل پوالرودادم

 باغ   ارپشتینوبیزودباش ماش یعل_

 اشاره کردم  گهید یمحافظا به

 میفرارکن میدتامابتونیشماهامعطلشون کن_

  رفتن…گفتن  یچشم

 دیچیفضاپ یگلوله تو یبعدصدا قهیچنددق

 وجودنداره یراه فرار چیدهیسیپل دشماتومحاصرهیش میتسل_

پاک شده بود اگه  میواردباندبشم تمام سوابق کار نکهینبودم قبل ا سیپل گهیچون من االن د میرفتیدزودترمیبا

  شدیتمام نقشه هام خراب م شدمیرمیدستگ

 کنمیبهت نم یکمک چیه ییبعدتنها نجابهیازا：کامران_

 پوزخندزدم

  یروندار یکار چیندارم چون توعرضه ه اجیبه کمکت احت_

نفس  ادبودیز ارتفاعش…کرد توجهموجلب پنجره…ازاتاقاروبازکردم  یکیدر هاباالرفتم ازپله باسرعت…صبرنکردم  گهید

  نییپا دمیحرکت پر یبودم روبه کارگرفتم با  دهیساالاموزش د نیا یتو یهرچ روبازکردم پنجره… دمیکش یقیعم

 کردم  دنیباتمام توانم شروع به دو یییلعنت دیسامنودیازپل یکیلحظه  همون

  دمیشنیگفتناشوازپشت سرم م ستیا یصدا

 شکمم حس کردم  یروتو یبد سوزش

 اخخخخ

  کنمیکن خواهش م اکمکمیخدا

  رفتیم لیداشت تحل میانرژ شدیشترمیهرلحظه ب دردم

  دمیشنیقدماشوم یخودموپنهان کردم صدا یکیتار یدرختارفتم تو نیب

 شو میپس تسل یهست یزخم دونمیم ینکن نیسنگ نیشترازایبهتره جرم خودتوب_

 

 

 

 نهیبب تونستیبود منونم کیچون تار یول شدیترم کیبودنفسام به شمارش افتاده بود هرلحظه بهم نزد ادشدهیز میزیر خون

 افتاد  نیزم یرو…گفت یدست محکم به گردنش زدم اخ غهیاروم پشت سرش قرارگرفتم بات
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جارو  ساهمهیتحمل کنم پل تمتونسینم گهید هیرگریزدم ز شدیشترمیبلندشدم باهرقدمم دردم ب یبه سخت دمیدیجاروتارم همه

نگاه کردم  نیپام ترمزکردباترس به ماش یمحکم جلو ینیماش الرسوندمیو یخودموبه درپشت یمحاصره کرده بودن بابدبخت

   نیوماشت کردم خودموپرت… دمیکش ینفس راحت یعل دنیباد

 نگام کرد یبانگران یعل

 حالتون خوبه خانوم _

  رمیمیداره دارم م دنیپرس نیبگه اخه احمق ا ستین یکی

 گفتم یسخت به

  رسنیم…ریم…یم…االن…اال…باش…با…ب…زود…زو

  الیو میرسیاالن م نیاریطاقت ب_

 دمینفهم یچیه گهید……اطرافموگرفت یاهیس دمیشنیروگنگ م یعل یصدا

 

 

 

 بارانا

 سادهیدوردست هاوا ینرگس که عاشقشون بودم بابام تو یبلندوگل ها یبودم پرازدرختا یدشت سرسبز یتو

 خدااجوونمم بابام  یکردوایم بالبخندنگام…بود

 سمتش محکم بغلش کردم اصال حاظرنبودم ازش جداشم باذوق گفتم  پروازکردم

 دلم برات تنگ شده بودموهامونوازش کرد  یییلیسالم باباجونم خ_

 زمیعز یسالم نفس بابا خوب_

 باباجونم  مممیعالل_

 زد یلبخندمهربون

  ستیدخترم االن وقتش ن شمیپ یدزوداوم_

 بهش نگاه کردم بابغض

 بمونم  شتیپ خوامیم ییلیخستم خ ییاخه بابا_

 رشیز یبزن یخوای؟میداد یبهم چه قول ادتهی_

 ازت جداشم تونمیاالن نم یول رمیقول دادم انتقامتوبگ ادمهیچرابابا_

 دیموبوسیشونیپ

 یکن دکمکشونیبا ازدارنین ابهتیلیاالن خ یول_

 لبخندزدم

  شهیدلم برات تنگ م یچشم باباول_

  شتمیپ شهیهم زامیوقت تنهات نم چیمن ه_

 اطرافموگرفت یاهیشدم س دهیعقب کش هوبهی

 

 

 

 ارمان

 

اومد  نییروشاازپا غیج یصدا کردمیم یبودکالفه طول وعرض اتاقوط دهیساعتم نگاه کردم نگران بارانابودم هنوزنرس به

حس شدباراناغرق  یصحنه روبه روم خشکم زد دست وپام ب دنیرفتم باد نییاسرعت ازپله هاپااسترس تمام وجودموگرفت ب

 بود  نیزم یخون رو

 که زدم حس کردم حنجرم پاره شد یباداد

 باااااراااانااااا_

 سست به سمتش رفتم یها باقدم

 بود  دهیپر یجونشوبغل کردم رنگ وروش حساب یب جسم

 داشت ارومش کنه  یاسعیروشاروعصابم بودار هیگر یاصد زدیکندم یلیروگرفتم خ نبضش
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 دادزدم تیباعصبان

 رهیداره ازدست م ادیزنگ بزن دکترب یریابغوره بگ نکهیا یبه جا_

 کمک کن  اخودتیشدخدایداشت منفجرم سرم

 لرزون شماره دکتروگرفت  یروشابادستا

  الیدویایب عیدکترسر_

 امیچشم خانوم االن م_

 قطع کرد ییحرف اضافه ا بدون

 بهش نگاه کردم زدباوحشتینبضشودوباره گرفتم نم شدیهرلحظه داشت بدترم حالش

 

 

 

 ارمان

 

 دادزدم گشتیبرنم…دادم  یماساژقلب

  کنمیخدااااااابرش گردون التماست م_

 یجا یزدولینبضشوگرفتم کندم عیکرد بابهت بهش نگاه کردم سر یناله اروم دمیکوب یم نشیبه قفسه س یمحکم یها مشت

 بودکه برگشت  یشکرش باق

  دیلحظه دکتررس همون

 مارکجاست؟یب_

 روپاک کرد به بارانااشاره کرد  روشااشکاش

 بود قیعم  یلیزخمش اخمام رفت توهم خ دنیخودشوبه بارانارسوندلباسش روباالزدباد دکترباعجله

 برد اروشاروباخودشیار

 تونمینم ییتنها یکمک کن دبهمیبا قهیزخمش عم_

 دادم کونسرموت

 روداددستم  ییا پارچه

  ادیعمل بهوش ب نیح رممکنهیدندوناش شونه هاشم محکم بگ نینوبزاربیا_

 که گفتوانجام دادم  یعرق بود هرکار سیگرفته بودم دستام خ استرس

 نگاه کردم تکون دشیصورت رنگ پر شدبهیزخمش فروکردحالم داشت بدم یباپنس تو ختیر الکل…نیبتاد لیگازاستر یرو

 گفت  یزخمش فروکرداخ بلند یشترتویپنسوب یخورد وقت یاروم

 گفت دکترباترس

  ادیبهوش م اخدادارهی_

 قورت دادم دستام شل شده بود یدهنموبه سخت اب

 سرم دادزد تیدکترباعصبان

 محکم نگهش دار_

 ترازقبل گرفتمش  محکم

 زد غیهوجیبود حالیب یلیخوش رنگشوبازکردخ یچشما

 به دکترگفتم  تیباعصبان

 ؟ یکنیم یچه غلت یدار_

 گفت باهول

 چون بهوش اومده دردداره  ستین رمنیتقص_

 دادیهم فشارم یدندوناشوازدردرو

  دمیروبوس شیشونیپ

 اریخانومم طاقت ب شهیاالن تموم م_
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 عرق بود  سیصورتش خ هوشیازدرد دوباره ب ختیزخمش ر یالکل رو یوقت

 ساعت بعدکاردکترتموم شدزخمشوپانسمان کرد کیحدود

 دیبهوش اومدحتماخبرم کن یوقت_

 کنمیممنون حتماخبرتون م_

  رفت…کرد یخدافظ

 یا دمیبه صورتم کش یبود کالفه دست یتخت لباساش خون یبارانا بغلش کردم بردمش اتاقمون گذاشتمش رو شیپ برگشتم

؟ممکن بودشک کنن باحرص  یکنیزنتوعوض نم یخودت چرالباسا گهیمم نمبگ هیلباساشوعوض کنم اگه به رحم یخداحاال چجور

 دادم رونینفسموب

 یبسته لباساشوعوض کردم  پتورو انداختم روش رو یتخت نشستم باچشما یروبرداشتم رو یشلوار…زیبل درکمدروبازکردم

 چیه گهیوباره بهم برش گردوند ددادم به صورت معصومش نگاه کردم امروزخداد هیوارتکیکنارتختش نشستم سرموبه د نیزم

 مهم نبودچون االن زن منه   یگفت ماهان نامزدشه ول ابهمیامروزار نکهیبزنه باا بیبهش اس یکس زارمیوقت نم

 به درخورد  ییا تقه

 دییبفرما_

 ابودیار

 حالش خوبه؟ شدداداشیچ_

 اره بهتره _

 خداروشکر_

 شده ؟ یچرازخم یدینفهم_

 شهیم یزخم یریدرگ نیانگارح کننیم الرومحاصرهیساویپل کردنیداشتن معامله م یگفت وقت یچراعل_

 گرفتن؟ لیجنساروتحو_

 رضاداد لیجنساروتحو  یاره عل_

 خوبه_

  یخسته شد یداداش استراحت کن معلومه حساب_

 دادم  سرموتکون

 خوابم برد یک دمیرفت انقدرخسته بودم که نفهم اکهیار

 

 

 

 بارانا

 

 بهترشد دمیدم همه جاتاربودچندبارپلک زدم تادروبازکر چشمام

  دیچیشکمم پ یتو یکه دردبد زشدمیخ میترکردم ارمان کنارتخت خوابش بردبودحواسم به زخمم نبودن لباموبازبون

 اخخخخ_

 اومدم گفت  دبهوشیتاد دارشدیباهول ب ارمان

 ؟ی؟دردداریخوب_

  دمیلبموازدردگز

 خوبم  ستین یزیچ_

 رودراورد شیگوش

  زنمیاالن به دکترزنگ م_

 باهول گفتم نیبه خاطرهم دمیترسیازدکترم یمن ازبچگ یواا

 خوبه  خوادحالمینه نه نم_

 نگام کرد    مشکوک

 حالت خوبه؟ یمطمئن _

 نشونه مثبت تکون دادم سرموبه
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 رفت هوا غمیزخمم گذاشت که ج یهودستشوروینشست  کنارم

 گفت تیباعصبان

 ؟نهههههیکه دردندار_

 چشمام جمع شده بود یتو اشک

 من با دکتر تماس گرفت  یتوجه به التماسا بدون

 نگاش کردم باخشم

 مگه نگفتم زنگ نزن_

 زد یلبخندمرموز

 ؟یترسینکنه م_

 گفتم  یباگستاخ یول ترسمیدازدکترمیابروم رفت فهم یواا

 ازدکتررفتن ندارم  یخاطره خوب مینخر_

 دیخند

 منم باورکردم  یباشه توگفت_

 خوب باورنکن مشکل خودته_

 تواستراحت کن ارمیبرات سوپ ب رمینداره م دهیبحث کردن باتوفا_

 رونیب رفت…بلندشد

 نداره  یشد؟تعادل روان هومهربونیچراانقدر نیواااا

  ربگذرونهیبه خ ونهید نیباهاش حرف زد خدااخرت عاقبت ماروباا شهیروزم نم یروزخوبه  ی

اروم کمکم کردنشستم باتعجب به لباسام نگاه  زگذاشتیم یرو رو ینیومدداخل سسوپ ا ینیس یبعدبا  قهیچنددق

 گفتم…کردم

 لباساموعوض کرده؟ یک_

 گفت  الیخیب

 داره؟ یمن؟اشکال_

 کرد یلبم گذاشت لب خون یسرش دادبزنم دستشورو تااومدم

 شنودهست احمق_

 زدم مثل خودش گفتم دستشوپس

 ؟ یمنوعوض کرد یلباسا یبه چه جرعت_

  یدادپسره عوض لمیتحو یحرص درار لبخنده

 پام گذاشت  یرو رو ینیجوابموبده س نکهیا بدون

 ندارم ببرش  لیم_

 نکن به زوربه خوردت بدم یباراناکار_

 بهم فشاردادم  لباموباحرص

 کرد  کیروبه لبام نزد قاشق

  دگفتیباتحد

 دهنتوبازکن_

 

 

 

  برمیازحرص خوردنش لذت م یبچه هاباهاش لج کرده بودم پسره ازخودراض مثل

  خورمینچ نم_

 نگام کردم که سکته زدم بادادگفت  یجور ی

 ؟ یمگه کر_

 نگام کرد  روزمندانهیبودکه جرعت نکردم حرف بزنم دهنموبازکردم قاشق سوپ روگذاشت دهنم بالبخندپ یانقدرعصب

 به درخورد  ییقاشق به زوربهم سوپ دادتقه ابارانا چند گنیکنه به من م هیاسمون به حالت گر یمرغا ارمیسرت ب ییبال ی

 اتویب_
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 دکتراومدن یاقا_

  ادیبگوب_

 به ارمان نگاه کردم  دباترسیپر رنگم

 زدگفتیکه خنده توش موج م ییباصدا

 خورتتینترس نم_

 اداشودراوردم

  خورتتینترس نم_

خفم کنه نه به خنده  خواستیکه م ششیپ قهینداره نه به چنددق یگردشده نگاش کردم تعادل روان یباچشما رخندهیبلندزدز

 االنش 

 فحش بلدبودم رونثارارمان کردم  یدلم هرچ یقورت دادم تو یاب دهنموبه سخت دکتراومدداخل

 دست داد  دکترباارمان

 ما ضیمر نمیدکترا یداقاییبفرما_

 سالم دخترم حالت خوبه؟_

 سالم بله خوبم _

 کنارم لباسموباالزد نشست

 بگو  یهرجادستموگذاشتم دردداشت_

 شکمم گذاشت نفسم بنداومد  یدادم تادستشورو سرموتکون

 اخ_

 گفت   عیسر ارمان

 ه؟یعیدکتردرداش طب یاقا_

 داروهاشم سروقت بخوره   شهیاره پسرم نگران نباش استراحت کنه حالش خوب م_

  رفت…زخمموعوض کرد پانسمان

 یراحت استراحت کن رونیب رمیم_

  باشه_

 خوابم برد دکهینکش ادطولیروبستم ز چشمام

 

 

 

 کل  یدانا

 

 

که تاحاال به دست اورده  یاطالعات… نهیزودترماهان روبب یهرچ خواستیفرستادم امیماهان پ یموحد برا سرهنگ

نرفت فقط  دنشیشده به د یدزخمیفهم یوقت نیبزاره ماهان هنوزازدست باراناناراحت بودبه خاطرهم ارشونیرودراخت

 بود  دهیاپرسیحالشوازار

که سرهنگ براش  یگذاشته بود به ادرس شیروخوب به نما شیورزشکار کلیه دکهیپوش یوشلوارمشک کت…داد  رچهرهییتغ

 فرستاده بودرفت 

 بودزنگ روفشارداد یمیخونه قد ی

 بله_

 ماهان هستم جناب سرهنگ _

  اتوپسرمیب_

 بازشد  یکیت یدرباصدا

 ماهان به احترامش بلندشدن مردونه دست دادن  دنیمبل نشسته بودن باد یرو یسرگردزمان…موحد داخل سرهنگ رفت

  میکاردار یلیسرگردکه خ نیبش_

 مبل نشست  یرو ماهان

 درخدمتم قربان _
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 سرگردچه خبرازبچه ها؟ خوب：یسرگردزمان _

  رخودنیرادمنش ت روزسروانید_

 نگران گفت  سرهنگ

 چرا؟_

  شنیم یفرارزخم نیدرح کننیرومحاصره م الیساویپل رنیبگ لیمحموله روتحو خواستنیکه م یمتاسفانه زمان_

 حالشون چطوره؟ خوب：یسرگردزمان_

  دیحالشون خوبه نگران نباش_

   دیکش یازسراسودگ ینفس سرهنگ

 ن؟یاریدست ب دبهیتونست یچه اطالعات تااالن：یسرگردزمان_

  نمشیبارتونستم بب یمن فقط  زارهینم یازخودش به جا ییردپا چیخوب بلده ه یلیکارشوخ یانیرضاک_

 یروبفهم محموله زمان…مکان  یتونست یروزچطور اون：سرهنگ_

 که تونستم بهتون خبربدم  دمیازحرفاشون شن یاتفاق یلیخ_

 یباش دمواظبیکرده با انتیکه بهشون خ گردنیم یاالن دارن دنبال کس پس：یسرگردزمان

 روهک کنم  وترشیبرم خونش کامپ خوامیم ستیامشب رضاخونه ن یحواسم هست  ول_

 دیبه صورتش کش یدست سرهنگ

 ارنیسرت ب ییچه بال یوفتیربیاگه گ ستیمعلوم ن ادهیز سکشیکارر نیا یول_

 

 

 

 کل یدانا

 

  میکن رشونیدستگ میتونیاگه موفق شم م یدرسته ول_

 فکررفت  یتو سرهنگ

  یخودت باش دمراقبیبا یباشه ول_

 چشم قربان _

 بهمون خبربده  یاطالعات روبه دست اورد یوقت：یسرگردزمان

  کنمیباشه خبرتون م_

 لبخندزد سرهنگ

 یموفق باش دوارمیام_

 دردسرافتادم  یدتویدبدونیبهتون نرس یاگه تافرداخبر یممنون قربان ول_

  ادین شیپ یمشکل میدواریبه خداباشه ام توکلت：یسرگردزمان

 بشن  بتمیبرم چون ممکنه متوجه غ دیاگه اجازه بد دوارمیام_

  یموفق باش بروپسرم：سرهنگ

 کردیم دزودترحرکتیشب بود با۲صورتش روشست به ساعت نگاه کرد یها میریگ خونه برگشت…گذاشت  ینظام احترام

 ازدستش بده  یمتیق چیکه به دست اورده بودحاظرنبودبه ه ییطال تنهافرصت

 زهیبر یهوشیب یمحافظادارو یغذا یشدبه سمت خونه رضاحرکت کردقبالباخدمتکارخونه هماهنگ کرده بودکه تو نیسوارماش

  شدیاشتباهش نابودم یبا  یکارش راحت تربودول

 بازشد واردخونه شدخدمتکارباعجله خودشورسوند یکیت یروفشارداددرباصدا دزنگیرس یوقت

  میشیبدبخت م دوگرنهیاقاعجله کن_

 جات امنه نگران نباش یکه بهت دادم بر یبه همون ادرس یتونیومباشه ت_

 

 

 

 کل یدانا

 ممنون اقا _
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 بروبسالمت _

 رفت   عیسر ازترسش

  انیلبش نقش بست کارت تموم رضاک یرو یافتاده بودن لبخند نیزم یرو هوشیمحافظاب

برق زدفلش رودراوردبه  ترچشماشویکامپ دنینداشت دراتاق رضاروبازکرد باد یادیازپله هاباالرفت وقت ز عیسر

 کرد وتروصلیکامپ

که اصال به نفعش  رهیرمزداشت کارشوسخت کرده بودچون ممکن بودساعت هاوقتشوبگ لیهرفا یالشدرویهک کردن فا مشغول

 نبود  

  ارهیب بودتااسنادروبراش فرهادروفرستاده…خونه جاگذاشته بود یازاسنادش روتو یکیرضا

اتاق  یماهان روتو یبودن نگاه کرداسلحشودراورداورم ازپله هاباالرفت وقت هوشیتعجب به محافظاکه ب دبایالرسیبه و یوقت

 کرده ماهان باشه  انتیکه بهشون خ یشدکسیگردشده نگاش کردباورش نم یدباچشمایرضاد

  دیسرش قرارگرفت بااسلحه محکم به سرش کوب پشت

 افتاد نیزم یگفت رو یاخ ماهان

 دادزد یفرهادعصب

 رازتویماهان به همه شک کردم به غ یاشغال یلیخ_

 به خودش اومد عیسر یشکه شده بودول ماهان

 پوزخندزد

 کشورتون  دبهیزنیدگندمیدار اشماها؟کهیمن اشغالم؟_

 به پهلوش زد یلگدمحکم

 ؟یکرد یتوچه غلت یول دونستمیمن تورومثل داداشم م یخفه شوعوض_

 ستمیمثل تون یصفت ونیح یهه داداش؟من برادر _

 گذاشت محکم فشارداد نشیقفسه س یپاشورو

 جمع شد ازدردصورتش

  یطرف یباک دمیبهت نشون م_

 ستیبرام مهم ن خوادبکنیکه دلت م یهرغلت_

 گرفت فرهادبارضاتماس

 سالم اقا_

 ؟یایسنداوردنم برنم یازپس  شدهیچ_

 میداکردیکرده روپ انتیکه بهتون خ ینه اقاکس_

 هست؟ یک هیعال

 هانما_

 بادادگفت

 ماهان؟ یچ_

 بله اقا_

 حرف زدبهم خبربده یوقت نیانبارازش حرف بکش نشیخوب ببر یلیخ_

 گفت قطع کرد یچشم

 

 

 

 )گذشته(

 د؟یخر میبر هیباران نظرت چ_

  میدنکردیوقته خر یلیکه خ میوپرسش؟بر یکین_

 حرکت کردم  میبنزموزدم سوارشد نیرماشیدزدگ میاومد رونیب ازکافه

 م؟یدبریخوب کدوم مرکزخر_

 (………)دیمرکزخر میبر_

  دمیکشیم ییناالیماش نیازب…ادکردمیگفتموسرعتموز ییا باشه
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 گفت  غیبودباج دهیترس مهسا

 جون مرگ شم سرعتتو کم کن  خوامیبارانابه خدانم_

 شترکردمیزدم سرعتموب یثیلبخندخب

  ایترسوشد یلیداخیجد_

 غره رفت  چشم

 کنم  اخفتی یکنیم یمثل ادم رانندگ_

 کردم سرعتموکم

 بچمون ضررداره  یچشم حرص نخوربرا_

 زدکه حس کردم پرده گوشم پاره شد  یبلند غیج

 اخ اخ کرشدم _

 گفت  باحرص

 گه؟یبچمون ضررداره د یحقته که برا_

 گفتم طنتیباش

 نه؟یرازایمگه غ گهیاره د_

 گفت…محکم زدتوسرم بادست

 نه؟ یادم ش یخوایتونم_

 دادم گفتم یه گردنموماساژمک ینطوریهم

  خوامینچ نم_

  میدیسربه سرش گذاشتم باالخره رس یراه کل یتو

  امیب…نگیپارک نوبزارمیمهساتوبرومن ماش_

 ایباشه زودب_

  امیزودم یاوک_

 مهسارفتم  شیکردم پ نوپارکیماش عیداشدسریمهساپ

  زدیپسره حرف م یداشت با  مسهابااخم

 مهساجان_

 قلبش گذاشت یدستشورو دبرگشتیکش ینیه

 سکته کردم  یوا_

 گفتم…ابروموباالدادم یتا ی

  یاتفاق ییحاال که زنده ا_

 پسره اشاره کردم  افتاده؟به

  ؟یشناسیروم شونیا

 گفت باهول

  دنیپرسینه نه اقاداشتن ادرس م_

 نگاش کردم  مشکوک

 پسره به حرف اومد که

 زمینازنکن عز گهیردیباباخانوم شمارموبگ یا_

 پسره گفتم نسردبهخو

 جمعت کنن انیگورتوگم کن تانگفتم ب_

 گفت بامسخره

 ن؟یباش یاهوشماک_

 چشمام گم شو یفقط ازجلو شهیبه تومربوط نم نشیا_

 موضوع حساسم  نیا یچقدررو دونستیمهسام

 به دوستش اشاره کرددادزد پسره

 میدار نجامشکلیاایفربدداداش ب_
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 بودسه برابرمن قدداشت  یاوه عجب قول اوه

 جونم داداش_

 من اشاره کرد به

 ؟ میادبش کن هیکنن نظرت چ دگورموگمیبا گنیخانوم م_

 دستموگرفت  مهساباترس

  دیخر میایاصالغلط کردم گفتم ب میابریباراناتروخداب_

 روپس زدم  دستش

 کنن  یچه غلط خوانیم نمیتوبروکناربزاربب_

 ……بارا یول_

 ندادم حرفشوکامل کنه دادزدم اجازه

 ساینداره بروکناروا یول_

 باشن بهمون زل زده بودن  دهید یینمایس لمیکه انگارف مردمم

  زمیاستخونات خوردشه عز ترسمیم فقط：فربد_

  یفهمیدندوناتوتودهنت خوردکردم م یببنددهنتووقت_

 ازدرددادبلندزد چوندمیپ محکم…دستشوروهواگرفتم ارهیصورتم فرودب یسمتم هجوم اوردتااومدمشتشوتو دبهیبلندخند

 به شکمش زدم  یسمتم که لگدمحکم زبرداشتیخودشواومدخ کردبهیباتعجب بهم نگاه م پسره

 یگورخودتوکند یاخ اخ وحش_

 تااومدجوابشوبدم

دم افتا نیزم یکمرم جابه جاشد رو یسربهم حمله کردلگدش که به کمرم خوردحس کردم مهره ها هوازپشتیفربد

 شد نیتااومدازفرصت استفاده کنه به زانوش ضربه زدم باناله نقش زم

 به زورمنوباخودش بردباالتماس گفت  دیخودشوبهم رسوندکمکم کردبلندشدم دستموکش عیمهساسر

  میابریبسه باران ب_

 تااروم شم دمیکش قیبودم چندتانفس عم یعصب یلیخ

 

 

 

 کل )حال( یدانا

 اصال خوب نبود فرهاد داد زد ششدحالیبه شدت شکنجه م ماهان

 ؟ نیکردن چقدراطالعات ازماهابه دست اورد اکمکتیک یحرف بزن عوض_

  زدینم یحرف گرفتنیماهان فقط سکوت بوداگه جونشم م جواب

 بدنش فروداورد دردش طاقت فرسابود  یرو رو شالق

 دادزد

 نیازمادار یچه اطالعات پرسمیباراخرم یبرا_

 گفت یبه سرفه افتاد باسخت ماهان

 ……ینکن…نک…ن……خسته…خ…خ………خودتو……د……خو……بهتره…به…ب_

  یرحم یفرهادباب

 زد یادبلندیکتفش گذاشت ازدردفر یداغ رو یاهن لهیم

 کرد فرهادباپوزخندنگاش

  یایباالخره به حرف م_

 گفت  یشدت سرفه کردوبه سخت به

  زنمینم…یحرف…حر…چیه…یه…چون…چ…بکش…منو…من…م_

 یچاقورو یدنده هاش به خاطرضربه هاشکسته بودضربه ها دیدیبود چشماش تارم نیصورتش ازخون رنگ زدینفس م نفس

قدرت ناله هم نداشت فقط  یخوردحتیکمرش م یشالق رو یدرپ یپ یروشروع کردن ضربه ها کردبازشکنجهیم ییبدنش خودنما
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زده بودچقدرخودش رولعنت کرده  یلیاوس باراناافتادبهبا  دارشید نیاداخریتازودترعذابش تموم شه  خواستیازخدام

  نطوررفتارکردهیبودچراباهاش ا

 داقاببخشتتیفقط اعتراف کن شا یدیچراانقدرخودتوعذاب م_

 پوزخندزد

 ……جهنم…جه…به……دیبر…بر……اقات…اقا…اون…او…تو…ت_

 یعوض کنمیادمت م_

  هیک ادستیدن یفهمیسگا م یجنازتوانداختم جلو یوقت

 بعد هفته کی

  

 یب …سنگدل نداختیهام یلیکه اسمش لرزرابه تن خ یرضا کس شیگرفت بره پ مینداره تصم دهیفا دشکنجهید یفرهادوقت

 ییبه کسا میدار یچه انتظار کنهیکه به دخترش رحم نم ینداره کس یوبراش ارزش رهیگیجون ادماروم یکه به راحت یرحم کس

 رحم کنه؟ گهید

 

 

 

 )گذشته(

 

 

 ارمیب گینوازپارکیروبده برم ماش چیسو_

 

 کنم یرانندگ تونمیم خوادخودمینم_

 

 ؟یبد کشتن روبه هردومون…پشت فرمون ینیبش یخوایعصابت م نیحتماباا_

 

 شهیشدم سرموبه ش نیپام ترمززدسوارماش یبعدجلو قهینداشتم چنددق یروبهش دادم خودمم حوصله رانندگ چیسو کالفه

بزنه تاخودم اروم شم بامتوقف  یحرف دباهامیجورمواقع نبا نیتوا دونستیاهم ساکت بود مدادم چشماموبستم مهس هیتک

  میدرخونمون بود یچشمام روبازکردم جلو نیشدن ماش

 

 

 باال میابریب_

 

 گفت  بابغض

 

 

 دردسردرست کردم دامروزبراتیباران ببخش_

 

 لبخندزدم _

 

 باال میابریحاالب یکن خوادخودتوناراحتینم زمیرتونبودعزیتقص_

 

 کنم  دکمکشیمامان دست تنهاست با میتوبروماشب مهمون دار گهینه د_

 

 

 باخودت ببر نمیباشه به خاله سالم برسون ماش_
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 ارمیباشه فردام_

 

خوب نبودمامان رفته بودبهش سربزنه احتماال شبم  الحالشیمامان خونه نبودخاله ل ددروبازکردمیشدم باکل ادهیکردموپ یخدافظ

 دمیتخت درازکش یشام خوردن نداشتم ازپله هاباالرفتم خودموتواتاق پرت کردم لباساموعوض کردم رو موندحوصلهیم ششیپ

 دمیادشنیفشوزیفرداکالساروشروع کنه تعر دهیاموزش م همونکه ب یقراربودکس شدمیدارمیزودب دصبحیبا

 ( یجد…خودخواه…)مغرور

چقدرگذشت که خواب مهمون چشمام  دمیکردم چشمام روبستم نفهم میصبح تنظ۶ یساعت روبرا نمشیبودم بب کنجکاوشده

 شد

 

 

 

 کل یدانا

 

 نداره  دهیزنده بودنش فا زنهینم یحرف چیماهان ه دادکهیم حیدتوضیرضارفت با شیفرهادپ

  زنهینم یحرف چیاقا ماهان ه_

 دادزد تیباعصبان رضا

 دیایساده هم برنم سیپل یازپس  دیکنیم یپس شماهاچه غلت_

 حرف بزنه  تونهینم گهیانقدرشکنجه شده د ستیرمانیاقاتقص_

 دیغر باخشم

 نجایا دشیاریب_

 گفت ورفت  یچشم

 گفت یساختگ یپاهاش پرت کردن باخونسرد یماهان روجلو جونیساعت بعدجسم ب کی

 نکشمت  دمیقول م یاگه حرف بزن_

 گفت  یسخت به

  …ت…به…ب…یحرف…حر…)سرفه( ح……رممیبم…یبم…ب…اگه…ا_

 زنمینم…ینم…ن…یعوض…ع…یتو

 صورتش خاموش کرد یهورویزد گارشیبه س یمحکم پک

 به پهلوش زدکه ازدردناله کرد یلگدمحکم

  یدهنتوبازکن حرف بزن تااجازه بدم زنده بمون_

 بکن…خوادیم…یم…دلت…د…یر…کا…ک…هر…هر_

 گذاشت فشارداد نشیقفسه س یپاشورو

 گه؟یحرف اخرته د_

 بنداومده بود ازدردنفسش

 یخوب خودت خواست یلیخ_

 دادزد

 فرهاد

 بله اقا_

 یبه سرشون نزنه مثل ببرزخم انیبه رضاک انتیادتافکرخیهم ب هیتاحساب کاردست بق دیچشم همه  بکش شیالپیدوینوببریا_

به  یداشت وا یعاقبت بد انتیقانون رضا خ یتو کشتیدمیکرده بودروبا انتیکه بهش خ یروگرفته بودکس شیمیشده بودتصم

 بردارنبود کرددستینم ودشناب یکردتاوقتیم یچیکه ازدستوراتش سرپ یحال کس

 کردیم دمجازاتیروبا ماهان

 

 

 

 )حال( بارانا
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 زاشتینم یبودحت مراقبم همش…مدت ارمان اصال تنهام نذاشت نیا یبهترشده تو یلیحالم خ گذرهیازاون اتفاق م یچندروز

هم ازش نداشتم  یکردم ماهانم که اصال بهم سرنزده بودخبر وارنگاهیحوصلم سررفته بودازبس به درود امیب نییازتخت پا

 یباالخره که دوستم داشت حت یول میبهم زد مونیکه نامزد شم؟درستهارز یانقدربراش ب یعنیبودم  یازدستش عصب یلیخ

 یعنیدوسم نداشت  یماهان حت دمیاالن فهم یعاشقش نبودم ول یماهانودوست داشتم ول شهیحاظرنشدحالموبپرسه من هم

فرق  هیاقروشاب کردمیچراحس م دونمینم میاعتمادروشاروجلب کن میهمه حرفاش دروغ بودکه دوسم داشته؟ تونسته بود

 رمیگباندکمک ب ینابود یازش برا دبتونمیبرقرارکنم شا یاگه بتونم باهاش رابطه دوست ستیرحم ن یداره؟مثل پدرش ب

 دادزد یعصب دنمیبازشدارمان باد هودراتاقیازتخت بلندشدم  اطیبااحت

 

 ؟یبلندشد یچ یبرا_

 

 گردشده نگاش کردم یباچشما

 

 باغ قدم بزنم  یبرم تو خواستمیخوب حوصلم سررفته م_

 

 ؟یفهمیالزم نکرده پله هابرات ضررداره م_

 

 هم   یرفت تو اخمام

  رونیبرم ب وامخیاصال به توچه چندروزه تواتاقم م_

 

  هوامعلقم…نیزم نیکردم ب هوحسیموهاش برد نیدستشوب کالفه

 وفتمیدستمودورگردنش حلقه کردم تان دمیکش یبلند نیه

 

  نیمنوبزارزم ونهید یکنیکارمیچ_

 به حرفم توجه نکرد اصال

 

  نیباتوام منوبزارزم یهووو_

 

 ابروشوباالداد یتا ی

 

  گهید برمتیخوب دارم م رونیب یبر  یخواستیمگه نم_

 

 ؟یمنوببر یمگه خودم چالقم که توبخوا_

 

  ستیزخمت خوب ن یراه رفتن برا گمیم تهیزادحال یبابازبون ادم یا_

  شمیم ونهیدادم اخرش د رونینفسموب باحرص

 

 

 نیمنوبزارزم شهینم یزیچ_

 

ازخجالت  کردنیرفت همه خدمتکاراباتعجب بهمون نگاه م نییهاپا ازپله…بده دراتاق روبازکرد تیبه حرفم اهم نکهیا بدون

رفت باالبرام بالشت اوردپشت کمرم  عیمبل گذاشت سر یپهنش پنهان کردم اروم منورو نهیس یسرخ شده بودم سرموتو

 گذاشت 

 بالبخنداومدسمتون  مهیرح
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 دخترم؟ یازندارین یزیچ_

 

 توچشماش نگاه کنم شهیروم نم یحت اووف

 

 

 

 گفتم اروم

 

 نه ممنون_

 

 باخنده گفت ارمان

 

  کشهیخجالت م دخانوممیاریاب پرتقال براش ب وانیل ی شهیاگه م_

 

 زد یلبخندمهربون هیرحم

 

 

 چشم پسرم _

 

 گفت…شترشدیکه خندش ب دمیبه بازوش کوب باحرص

 

  راوردهیمظلوم گ زنهیخانوم کتکمم م هیرحم ینیبیم_

 

 باخنده رفت تواشپزخونه  هیرحم

 نگاش کردم که گفت بااخم

 

 ؟یکنینگاه م ینجوریه؟چراایچ_

 

 ارهههه؟ راوردمیکه مظلوم گ_

 

 نگام کرد یحق به جانب افهیباق

 

 مگه دروغ گفتم؟ گهیاره د_

 

 حرف زدنم شد امانعیار یبزنم که صدا یحرف اومدم…توسرش دمیکوب بابالشت

 

 به هم؟ نیافتاد یبازشمادوتاخروس جنگ_

 

 به من چه ونسیماددوست ش ستین رمنیتقص_

 

 بابلندگفتیتقر یباصدا ارمان

 

 ونم؟یمن د یییچ_
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 نه پس من_

 

  یاامگه تااالن شک داشت_

  

 کردیم ابالبخندنگامونیار

 

  دمیمن به باراناحق م یول_

 

 باحرص نگاش کرد  ارمان

 

 ؟یهست یتوطرف ک نمیبب_

 

 زد یخند شین

 

 طرف زن داداشم _

 

 دیکشیخط ونشون م ابروبراش…باچشم

 

 

کردم شوکه بهم نگاه  یپرتقال روش خال هوابیزدم  یخانوم بااب پرتقال اومدسمتم لبخندمرموز مهیهمون لحظه رح که

 زبرداشتیسمتم خ دکهیکردبلندخند

 

 

 

 که دادزد دنیزدم بدون توجه به زخمم شروع کردم به دو یبلند غیج

 

  زارمیزندت نم رمتیباراااناابگ_

 

  یریمنوبگ یعمرااااگه بتون_

 

 قرمزشده بود  اازخندهیار

 

  سادمیخانوم وا مهیاشپزخونه پشت رح یتو دمیپر

 

 گفتم  یساختگ باترس

 

  کشهیخانوم نجاتم بده االن منوم هیرحم_

 

 خانوم باتعجب بهم نگاه کرد هیرحم

 

  نوربارانازودباشیاایب_

 

  دیسروضع ارمان بلندخند دنیخانوم باد مهیرح
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 کن  تیدخترم کم ترشوهرتواذ_

 

 کردم افمومظلومیق

 

 ندارم که  شیکار چارهیمن ب_

 

  گهید رسهیباالخره دستم بهت م_

 زبرداشتیسمتم خ دوباره

 

 از که

چون ارمان پشت  نیخوردم  زم باصورت…رکردیاومدم که پام به فرش گ رونیازاشپزخونه ب عیخانوم فاصله گرفتم سر هیرحم

زدم که باهول ازروم بلندشد حس کردم لباسم  یبلند غیج دیسم ازدردبرسرم بودتعادلش روازدست دادپرت شد روم نف

 زخمم گذاشتم پرازخون شد  یشد دستمورو سیخ

 دادزد ارمان

 بزن دکترزودباش  ااازنگیار_

 

 رفتیم یاهیتخت گذاشت چشمام س یازپله هاباالرفت دراتاقوبالگدبازکرد  منورو عیانداخت بلندم کردسر رزانومیدستشوز

 دمینفهم یچیه گهید… دمیشنیصداهاروگنگ م

 

 

 

 ارمان

 

شده بوداسترس گرفته بودم  هوشیموهام چنگ زدم ازدردب نیب یهاش بازشده بودعصب هیبودبخ دهیپر یحساب رنگش

سفارش کردن قصدرفتن کردتادم  یبعدکل…کرد پانسمان…زد هیروبخ زخمش…دیحالش بدتربشه باالخره دکتررس دمیترسیم

 بارانابرگشتم  شیکردم پ شیدر همراه

  کردیم ییخودنما میگوش یارویبلندشد اسم ار میزنگ گوش یصدا

 

 بله_

 

 گفت باعجله

 

 باهات دارم   یالکارمهمیو اپشتیداداش شب ب_

 

  امیباشه م_

 

 به ضررمانباشه دوارمیه؟امیچ انیفکررفتم کنجکاوشده بودم بدونم جر یقطع کردم تو یخدافظ بدون

 ابودخواستهیاومدار امیپ میگوش یچندساعت گذشته برا دمیافکارم غرق شده بودم که نفهم یکردم انقدرتوساعتم نگاه  به

  ستیبودزودتربرم وقت ن

 دمیحرکت پر یروبازکردم با  ادپنجرهیتواتاق ن یبودبرق اتاق روخاموش کردم دروقفل کردم تاکس ومدهیباراناهنوزبهوش ن 

  زدیقدم م اکالفهیار الرفتمیدرختاگذشتم پشت و نیازب نییپا

 

 افتاده  یاتفاق_

 

 گفت  نگران
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 ماهان روگرفتن _

 

 بادادگفتم

 

  ؟یدیازکجافهم ؟گرفتنشییییچ_

 

 همه بفهمن یخوایم سیه_

 

 گفتم کالفه

 

 بزن عصاب ندارم احرفیار_

 

 

اطالعات  نکهیبه محض ا شهیروهک کنه قرارم وترشیکامپ اطالعات…رضا یالیماهان قراربودبره و شیخوب چندروزپ یلیخ_

 ستیازش ن یخبر یول…بهشون خبربده  ارهیروبه دست ب

 

 ؟یچ اباشیرد_

 

 م؟یکارکنیدچیازکارافتادن حاال با_

 

  میکن داشیدپیبا_

 

 ؟یگیبه بارانانم_

 

  گمیحالش بهترشدبهش م_

 

  میشد یدرختامخف نیب عیتوجهمون روجلب کردسر یکس یقدم ها یصدا

 مینیبب قیدق تونستمیبودچهرش رونم کیتار زدچونیباتلفن حرف م انگارداشت

 

 بله اقا_

 

 سکوت

 

 الیو مشیاریاقا پس فردام چشم

 سکوت_

  میکنیبله خبرتون م_

 سکوت_

 خدافظ اقا_

 

 کامل ازمون دورشداروم گفتم یوقت

 

 

 فکرکنم مربوط به ماهان بود_
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 فکربود یاتویار

 

 الیو ارنشیحساب پس فردام نیپس باا_

 

 میفرارش کن یبرا یفکر ی دیبا_

 

  مینجاتش بد میبتون دوارمیام_

 

  میوفتادیتاتودردسرن میبر دوارمیام _

 

  میباشه بر_

 

 سرش اوردن  ییتااالن چه بال ستیبودمعلوم ن رماهانیفکرم درگ دمیتخت درازکش یرو میاتاقامون برگشت به

به نجات ماهان نداشتم دستام مشت شدرضابه  یدیام رفتمیاتاق راه م یتوبه بارانابگم؟عصابم خوردشده بودکالفه  یچجور حاال

 گذرهیکه خسارت بهش زده نم یازکس یراحت نیا

 یاذان بودبلندشدم وضوگرفتم سجاده سبزرنگ کیصبح شدبه ساعت نگاه کردم نزد یک دمیکه نفهم انقدرفکرکردم

 یپرونده هم به خوب نیا که خواستم ازخداکمک روخوندم نمازم…بستم دادقامتینمازبهم ارامش م شهیازکمدبرداشتم هم

 تموم شه 

ماهان کمک کنم وگرنه جونشوازدست  دبهیدستام گرفتم با نیسرموب سوختیبودم چشمام م دهیتاصبح نخواب نکهیخاطرا به

 دادیم

 

 

 

فروبردم  بمیج یهام فرستادم دستموتو هیروبه ر ژنیاکس دمیکش یقیبودنفس عم یفکرم ازادشه رفتم باغ هواعال نکهیا یبرا

فرصت  میکنم ازاون روزکه اومد یگرفتم نامحسوس باغ روبررس مینبودتصم یدادم به اطرافم نگاه کردم کس هیبه درخت تک

نصب شده بادقت همه جارونگاه  نیکدوم قسمت باغ دورب دونستمیهنوزنم کردمیم اطیاحت یلیدخیبودبا نینشده بودچون دورب

 یباغ افتاددوتامحافظ جلو یانتها یکیبکشم چشمم به انبارکوچ الروبتونمیتانقشه و سپردمیروبه ذهنم م همه…کردمیم

رفتم تاصبحونه اماده کنم  ونهبه اشپزخ دارشدهیحتماباراناتااالن ب الیجلب توجه نکنم برگشتم و نکهیا یبودن برا سادهیدروا

  شه داغ گذاشتم… ختمین رورروبرداشتم روغ تابهیروبازکردم ماه تیدرکاب

 برداشتم شکوندم   خچالیمرغ هارواز تخم

 گذاشتم ینیس یپرتقالم براش گرفتم همه روتو اب

  خوردروبرداشتمیصبحونه م دقبلیکه با داروهاشم

 

  زگذاشتمیم یرورو ینیبودس دهیروبازکردم هنوزخواب دراتاق

 

 بارانا_

 

 خواب الودگفت یباصدا

 

 هوم؟_

 

 بله پاشوصبحونه اماده کردم اوال هوم نه_

  

 دیسرش کش یپتورورو
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 بزاربخوابم  خوامینم_

 

 برداشتم پتوروازروش

 

 ینخورد یچیه شبیپاشوازد_

 

 خوش رنگشوبازکرد یچشما…کرد یپوف

 

 

 

 ریصبح بخ_

 

 

  زمیرعزیصبح بخ_

 

 

 گفتم عیبلندشدکه سر اروم

 

 ؟یریکجام_

 

 گردشده نگام کرد   یباچشما

 

 صورتموبشورم  خوامیم_

 

 دادم    سرموتکون

 

 تخت نشست داروهاش رودادم دستش یبعدبرگشت رو قهیچنددق

 

 یدداروهاتوبخوریاول با_

 

 گفتوبااب پرتقال داروهاشوخورد ییا باشه

 

 ها؟ یکارکردیچ شبینرفته د ادمی_

 

 کارکردم؟ی؟چیچ_

 

 کنمیم یخودتونزن به اون راه فقط خواستم بگم تالف_

 

 گفت به درک  اروم

 

 یگفت یچ دمیشن_

 

 

 به چشمام زل زد یباگستاخ
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 ییمنم گفتم بشنو_

 

 عصابم خوردبود یحوصله بحث باهاشونداشتم به اندازه کاف اصال

 

 خوردن صبحانش شد  مشغول

 گفتمیانبارروبهش م انیجر دمشیدیزودترم یدهرچیدادم با امیاپیبه ار منم

 بارانابه خودم اومدم یفکربودم که باصدا یتو

 

 شده؟ یزیچ_

 

 مرتبه  ینه همه چ_

 

 ندارم  لیم گهیمن د_

 

 روبرداشتم  ینیحرف س یب

 منتظرمه  نییجوابمودادکه پا ایلحظه ار همون

 

 

  گردمیدوستم شب برم شیپ رمیدارم م_

 

 باشه مراقب خودت باش _

 

 منتظرم بود نییاپایار رونیحرف اومدم ب بدون

 

  رداداشیصبح بخ_

 

 ریصبح بخ_

 

  ادیکردم که دنبالم ب ااشارهیبه ار نوبرداشتمیماش چیسو

 رونیب میالاومدیکردم ازو نوروشنیماش میپرادو روزدم سوارشد نیرماشیدزدگ نگیپارک رفتم

 

 ه؟یچ انیخوب جر_

 

 میمتوجه نشده بود میرفتیشب م شهیماهم البودچونیانبارپشت و یکردم  یالروبررسیامروزصبح و_

 

 

 

 اونجا میدبریخوب پس با_

 

 

 حساب شده  یزیبابرنامه ر یول میدبریاره با_

 

 میوفتیاهوم وگرنه تودردسرم_

 

 ازماهان چخبر؟_
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 م؟یکجابر ستیازش ن یمتاسفانه هنوزخبر یبچه هادنبالشن ول_

 

 کردنیم بمونینگاه کردم داشتن تعق نهیا به

 

 ازدوستام یکی شیپ رمیمنم به باراناگفتم م کننیم بونیدارن تعق دچونیحم کیبوت میریم_

 

  میدیند دمیوقته حم یلیاره بروخ_

 

  میشد ادهیپ کیبوت دمیرس

 

 اومدسمتون  یباخوشحال دنمونیدبادیحم

 

 پارسال دوست امسال اشنا نیبه به خوش اومد_

 

 دیاخندیار

 

 بعدشروع کن  میبابابزاربرس_

 

 

 نیومدیچندوقته ن یدونیامیار ییپرو یلیخ_

 

 که سرمون شلوغه یدونیدمیباباحم یا_

 

 اختراع کردن ها؟ یچ یروبرا یاقاارمان گوش یول یگینومیهم یباشه هرسر_

 

 م؟یبرگرد یخوایم_

 

 رونیپاتوبزارب یجرعت دار_

 

 کرد امرموزنگامیار

 

 اقاازدواجم کرده یتازه خبرندار_

 

 گفت یبابلندیتقر یباصدا

 

 ؟یازدواج کرد یییچ_

 

 کردم انگاهیبه خون نشسته به ار یباچشما

 

 ایببنددهنتوار_

 

 ازت انتظارنداشتم گهینودیدستت دردنکنه ارمان ا_
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 شهیتموم م یهمه چ تمیبعدمامور میکرد غهیص تیمامور یبرادرمن برا دجانیحم_

 

 گه؟یعمه منه که همش مراقب دخترس د میماهم باورکرد یتوگقت_

 

 حواسم بهش هست وفتهیعقب ن تیمامور نکهیواسه خودت من فقط واسه ا یگیم یچ_

 

 یتوبگ یباشه هرچ_

 

 گفت طنتیدباشیحم

 

 حاال خوشگل هست زن داداشمون_

 

  نیهم میازدواج کرد تیمافقط به خاطرمامور گهیددیبس کن یواا_

 

 سربه سرم گذاشتن یکل

 الیو میبرگشت… میکرد یدخدافظیازحم میدیلباس خر چنددستم

 

 

 

 بارانا

 

روبازکردم  رابیش…نشده حولم روبرداشتم رفتم حموم  داشیهنوزپ…ارمانم که ازظهررفته رفتیحوصلم داشت سرم گهید

 حواسم بودبه زخمم اب نخوره 

 حمومم تموم شد  یوقت

 

کردن  شینشستم مشغول ارا شیزارایم یرو ومدهیارمان هنوزن دونستمیم رونیرفتم ب دمیروبستم حولم روپوش رابیش

 دمیکش میگوشت یبه لبا یبلندم زدم رژ لب قرمز یروبه مژه ها ملیبه کرم پودرنداشتم ر یازیدبودنیشدم چون پوستم سف

 یکس رهیخ ینگاه ها  دمیبودروپوش یهفت قشیکه  یمشک باتاپ یخیشلوار یموهامم پشت سرم جمع کردم درکمدروبازکردم 

  دمیکش یبلند نیارمان ه دنیروحس کردم برگشتم باد

 

 صورتش تکون دادم یدستموجلو  کردیبادهن بازنگام م اونم

 

 منو یخورد ییکجا_

 

 گفت جیگ

 

 ها؟_

 

 دمیبلندخند

 

 ؟یدیتاحاال خوشگل ند هیچ_

 

 رفت توهم اخماش

 

 بودم دهیند فتهینه تاحاالخودش_
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 ؟یزل زد فتهیخودش یاوهوم بعدچراسه ساعته به _

 

 راست گفتن شنیم لیازلولوبه هلوتبد شیدختراباارا گنیبودم م دهیند کیاخه تاحاال ازنزد_

 

 داد لمیتحو یدادلبخندحرص دراور یجاخال عیروبرداشتم به سمتش پرت کردم سر میپا دم

 

 ارههه گهیکه من لولوام د_

 

 متفکرگفت…سرشوخاروند

 

 اصال چرامن باتوازدواج کردم؟ یدست بزنم دار نمیبیم کنمیاالن که فکرم_

 

 بهشون نگاه کنم یه همه ارزوشونه حتازخداتم باش_

 

 ینگاه کن یبه کس یبخوا یتوغلط کرد_

 

 نگاه کنم خوامیبه توچه اصال م_

 

 ببنددهنتوباران_

 

 یکنیم یاحترام یباراخرت باشه هااابهم ب_

 

  کنمیدلم بخوادم یهرکار_

  

 

 کنمیبخوام م یپس منم هرغلط یاا جد_

 

 

 سوخت هوصورتمی

 

 موهاش چنگ زد نیب یبهش نگاه کردم عصب ابهتی

 

 دادزدم

 

 ازت متنفرم_

 

 دادزد دیدو دنبالم اومدم ازاتاق باسرعت روبرداشتم شالم…مانتو 

 

 وقت شب نیا یریم یکدوم گور نمیبارااناصبرکن بب_

 

 

 ندادم تیبه حرفش اهم 

 سوارشدم عیسردست بلندکردم  یتاکس نیاول یبرا دمیدو ابونیبازکردم سمت خ الیدرو عیسر
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 اقازودباش_

 

 کجابرم خانوم؟_

 

 گمیبروبهت م_

 

 

 بلندشد میزنگ گوش یصدا

 

 تماس رووصل کردم ستیبودردتماس دادم که دوباره زنگ زدنه انگاردست بردارن ارمان

 

 ؟یخوایم یچ_

 

 که زدحس کردم پرده گوشم پاره شد یباداد

 

  زارمیزندت نم یاالن برنگرد نیبارانااگه هم یعل یبه وال_

 

 جناب سرگرد دمیترس یوا یوا_

 

 گمشوخونه_

 

 صبرکن تابرگردم  دهیم لمیادتحویازدهنش درم یهرچ یقطع کردم عوض تیروباعصبان یگوش

 

 دفعه روشا نیا یزنگ خوردول میگوش دوباره

 خوادیم یچ گهید نیوااا

 

 بله_

 

 ختهیهمه جاروبهم ر هیعصبان یلیارمان خ اخونهیباراناب_

 

 ستیاصال برام مهم ن هیعصب به درک که_

 

 اخونهیب زمیعز یکجابر یخوایوقت شب م نیا_

 

 روشا امینم_

 

 شتیپ امیمن م ییخوب بگوکجا یلیخ_

 

 فهمهینه ارمان م_

 

 زنمینم ینگران نباش بهش حرف_

 

 (……)ابونیاخیباشه ب_

 

 کرد قطع…گفت یا باشه
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 دیاقالطفانگه دار_

 

 باشه دخترم _

 

 شدم  ادهیپ نیکردم ازماش پولشوحساب

  دسوارشدمیبعدروشارس قهیچنددق

 

 بابا ونسیشوهرت د نیخدابهت رحم کنه ا_

 

 ستیولش کن برام مهم ن_

 

 زورگرفته بودش ابهیتوخونه راه انداخته بودار یچه دادوهوار یدونینم_

 

 پوزخندزدم

 

  خوادبکنهیدلش م یبزارهرغلت_

 

 باشه یرمنطقیادم غ کردمیفکرنم_

 

 م؟یریکجام الشیخیب_

 

 خونه من_

 

 

 

 به ارمان نگو یباشه ول_

 

 ؟یکن ونشیتاصبح د یخوایم یچراانقدرلجباز_

 

 کنه؟یرومن دست بلندم یبه چه حق ستیبرام مهم ن_

 

 هیزن وشوهراعاد نیربیانقدرسخت نگ_

 

 شمیم ادهیاالن پ نیهم شتمیمن پ یبهش بگ یخوایروشااگه م_

 

 گفت کالفه

 

  گمیخب بابانم یلیخ_

 

 باال میخونه روشارفت میدیرس

 

 دمیاالن غذاسفارش م نیبش_

 

 اشتهاندارم خواداصالینه نم_
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 بردار یخوایهرکدوموم اددارهیز نجااتاقیباشه ا_

 

 بخوابم  رمیباشه پس م_

 

 ریشب بخ _

 

 ریشب بخ_

 

 ازاتاقاروبازکردم  یکیدر یمشک ونیمتربود دوبلکس بادکوراس۳۴۴بودحدود یهاباالرفتم خونه معمول ازپله

رودوست داشتن  تارزدنیگ شهیاتاق توجهموجلب کردهم تارگوشهیرنگ داشت گ یاب یتخت دونفره باپرده ها ی

 تخت نشستم کوکش کردم اهنگ موردعالقم روشروع کردم به زدن حوصله خوندن نداشتم  یرو تارروبرداشتمیگ

 

انقدرخسته بودم که  دمیتخت درازکش یگذاشتم رو شیقبل یادامه دادم بعدش بلندشدم سرجا تارزدنیبه گ قهیچنددق

 خوابم برد یک دمینفهم

 

 

 دارشدمیروشاازخواب ب یباصدا صبح

 

 میباراناپاشوکاردار_

 

 الودگفت خواب

 

 شده؟یچ_

 

  الیو ارنشیدارن م میکرد ادهیکرده روپ انتیکه بهمون خ یکس_

 

 فنرازجام بلندشدن  مثل

 

 ن؟یکرد داشیپ ییچ_

 

 منتظرتم نییدباش اماده شوپااره زو_

 

 کردم صدام نلرزه یسع

 

 امیباشه برواالن م_

 

 گفت رفت ییا باشه

 

 عیروپس زدم سر یدادافکارمنفیفکرکردنشم عذابم م یحت  ؟یماهان باشه چ داگهیکوبیم نمیخودشومحکم به س قلبم

 نییبلندشدم اماده شدم باعجله رفتم پا

 

 من.امادم  میبر_
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 یبوق میدیادبودزودرسیچون سرعتمون ز میکرد الحرکتیباسرعت به طرف و میشد نیدادسوارماش سرشوتکون

 خواستیدمیارمان تامنود زدنیباغ قدم م ینگران تو ارمانم…ایبسته بودار خیشدم دستام  ادهیپ عیسر الروبازکردنیزددرو

 بهش گفت  یچ دونمینم…انداشتیار ادکهیسمتم ب

 

صورتش روپوشونده  نییروپرت کردن پا یدرصندق روبازکردن کس رونیاومدن ب یکلیالشدچندمردهیواردو یمشک نیماش

   هیبفهمم ک تونستمیبودن نم

 

 میداکردیکرده روپ انتیکه بهمون خ یمتاسفانه کس_

 

 به حرف اومد ارمان

 

 خوب به ماچه؟_

 

 تونهدرانتظار یچه عاقبت نیکن انتیخ نیاگه بخوا میبهتون نشون بد میخوایم_

 

 روبردارن سهیکردکه ک اشاره

سرش برداشتن حس کردم  یروکه ازرو سهیک یشده بودم وقت رهیاومدسمتم من فقط به اون شخص ناشناس خ عیسر ارمان

ازادماش اسلحه روبه سمتش نشونه گرفت  یکیتوبدنش نمونده بود یسالم یجا چیروح ازتنم جداشدبابهت بهش نگاه کردم ه

ماهان بسته  یکنه چشما کیتااومدبهش شل دستموگرفتبودارمان  دهیبودم رنگم پر سادهیپاهام وا یرو یبه سخت

 شدروشادادزد

 

 صبرکن_

 

 سرش نبضشوگرفت یرفت باال عیسر

 

 ستین کیبه شل یازیتموم کرده ن_

 

 

 اسلحه کنارگذاشت گهیم دراستید ینبضشوگرفت وقت عیهم سر مرده

 

دراتاق  الیسمت و دمیارمان رو ول کردم باسرعت دو ادباالدستیمعدم داره م اتیحس کردم تمام محتو رفتیم جی.گسرم

 یکی ییدستشو…هقم بلندشد چون حموم دهقیکشیرمیپرت کردم باالاوردم قلبم ت ییدستشو یروبازکردم خودموتو

 یچیه یدولیلرزیدندونام ازسرمام سادمیوا ردوشیز ردمک خینره بدنم داغ بوداب رو رونیروبازکردم تاصدام ب  رابیبودش

که  یچشمم ماهان روازدست دادم کس یجلو زدمینشستم زجه م نیزم یبازانورو گرفتمیم شیداشتم ات کردمیحس نم

 )تموم کردهشدیسرم اکوم یروشاتو یدوسش داشتموازم گرفتن  صدا

دلم  داشتیدست ازسرم برنم یول صداروبشنوم نیا خواستمیگوشام گذاشتم نم ی( دستموروستین کیبه شل یازین

 یکنینکارومینره خدااااخه چراباهام ا رونیدهنم گذاشتم تاصدام ب یدستموجلو اانیبزنم متنفرم ازت رضاااک غیج خواستیم

 گهید ماهان…بابا شیبرم پ خوامیم امنوببخشیافتاد خدا غیچشمم به ت هویبسه خسته شدم  گهیتحمل ندارم د گهیمن د

دستم حس کردم کف حموم پرازخون  یتو یکه سوزش بد دمیرگم کش یروبرداشتم رو غیت ینداره بدون معطل دهیموندن فا

 دمینفهم یچیه گهید…اطرافموگرفت  یاهیس…دیمنتظرم باش شتونیپ امیگفتم دارم م رلبیز رفتیم یاهیشدچشمام س

 

 

 

 ارمان
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 گفتم  یعصب با… جون ماهان نگاه کردم یشدبه جسم ب الخارجیازو تیروشاباعصبان

 

 میبکن مینتونست یغلت چیه_

 

 

 بخوان بکشنش ارنشیب نکهیبه محض ا میماانتظارنداشت_

 

 

 بکشنش تموم کرد نکهیکرده بودن که قبل ا اانقدرشکنجشیعوض_

 

 چشمش کشتنش  یتازه نامزدکرده بودن جلو سوزهیبارانام یدلم برا_

 

 موهام چنگ زدم نیب کالفه

 

 کارکردن؟یچ خوانیجنازشوم _

 

 کننیدفنش م یابونیب برنشیحتما م یول ستیمعلوم ن_

 

 بارانا شیپ رمیم_

 

 بده یلیبرواالن حتماحالش خ_

 

ضرب  نیزم یتخت نشستم باپام رو یبازبودرو رابیرفتم باالدراتاق روبازکردم انگارحموم بودچون ش عیتکون دادم سر یسر

 به درزدم ییبلندشدم تقه ا عیاسترس گرفتم بودم سر ومدهین رونیربع گذشته هنوزب یگرفته بودم به ساعتم نگاه کردم 

 

 گهید رونیابیب یباراناخوب_

 

 سکوت_

 

 جواب بده  یکنینگرانم م یدار زمیعز_

 

 سکوت _

 

کرده  یشدباراناخودکشیدرزدم جوابم فقط سکوت بودبا لگددروشکوندم بابهت به صحنه روبه روم نگاه کردم باورم نم یهرچ

 رونیرفتم ب ادبودیز شیزیخون ر دمیچیبه خودم اومدم خداروشکرلباساش تنش بودحوله روبرداشتم دورش پ عیباشه سر

بغلش کرده  یطور نییپا دمیبلندش کردم  دو عیانداختم سر رزانوشیدستموز  دمیچیلباس برداشتم دوردستش پ ی عیسر

 کردمیم یگذاشتم باسرعت رانندگ نیماش یبدشده باراناروتوکرده فقط فکرکنن حالش  ینفهمه خودکش یبودم که کس

 شدم باراناروبغل کردم رفتم داخل دادزدم ادهیمحکم ترمزکردم پ مارستانیب یبودتصادف کنم جلو کیچندبارنزد

 

 …پررستاار…دکترر_

 

 

به  عیهام چنگ زدم سرمو نیاجازه ندادن کالفه ب یتخت بردنش خواستم باهاش برم ول یبرانکارداوردن گذاشتن رو عیسر

 کرده  یباراناخودکش دنیفهمیدمیزدم نبا ازنگیار
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 کن ناروهکیدورب لمیف عیاسریار_

 

 داداش؟ شدهیچ_

 

 نگاه کن اطیمحض احت یول رهیبگ نیبلندش کردم نزاشتم دورب یکرده من وقت یباراناخودکش_

 

 کرده حالش خوبه؟ یخودکش یییچ_

 

 

 نزاشتن برم داخل دونمینم_

 

 شدبهم زنگ بزن یخبر کنمیم ناروهکیباشه االن دورب_

 

 باشه خدافظ_

 

 خدافظ_

 

 یکس بهم حرف چیعصابم خوردبوده دهیباندضربه د نیازا یلینگران بارانابودم حق داشت خ کردمیم یراه رو روط عرض…طول

  دادنیبهم نم یحساب…جواب درست دمیپرسیهم م یزدوقتینم

 

 نتونستم تحمل کنم دادزدم گهیاومدد رونیازپرستاراباعجله ب یکی

 

 انه؟یبزنه حالش خوبه  یحرف یبهم  یکیبابا_

 

 میکنیم یدگیرس میاقادار نییارپایصداتوب_

 

 گفتم یعصب

 

 نیکالفم کرد نیگینومیهم نیچندساعته دار_

 

 

 

 دنیم حیروبراتون توض تیوضع انیاالن دکترم_

 

 نگاش کردم  باخشم

 

 مفهمومه؟ کنمیخراب م مارستانوروسرتونیب نیزنم بهم خبرند تیازوضع گهید قهیاگه تاچنددق_

 

 برگشت تواتاق  عینگام کردسر باترس

 

 اومد رونیبعددکترب قهیچنددق

  

 

 گفتم باعجله
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 شددکتر؟یچ_

 

 

 ازدست داده  یادیخون ز ینگران نباش پسرم حالش خوبه ول_

 

  دمیکش یازسراسودگ ینفس

 

 نمش؟یبب تونمیخداروشکرکه حالش خوبه م_

 

 بهوش اومدخبرم کن نکهیبه محض ا هوشهیاالن ب یول یتونیاره م_

 

نگاه کردم اخه  دشیروبرداشتم کنارتختش نشستم  ب صورت رنگ پر یبود صندل هوشیبارانارفتم ب شیدادم پ سرموتکون

گه جونمم ازدست بدم ا یحت یریانتقامتوبگ یتابتون کنمیحالت خوب شدکمکت م یوقت دمی؟قول م ینکارکردیچراباخودت ا

به چشمام زل  یبازم مثل قبل باگستاخ ودترچشماشوبازکنهز خواستیدستش گذاشتم دلم م یسردشوگرفتم سرمورو یدستا

بودکه باهام مخالفت  یدختر نیبارانااول یرونداشت که روحرفم حرف بزنه ول نیکس جرعت ا چیه جوابموبده…بزنه

افتادم که ازخونه رفت  یشب اداونی دونستیبشه حدوحدودخودشوم زونینبودکه بخوادبهم او هیبودمثل بق گستاخ…کردیم

روشابهم  یوقت ارنیسرش ب ییاون وقت شب بال دمیترسیلحظه ازم دورباشه م کی یحت خواستمیشده بودم نم ونهید رونیب

 منم…ازدارهین ادبهمیبهوش ب یکردم فکرموازادکنم وقت یراحت شدچشماموبستم سع المیخ ششهیدادکه باراناپ امیپ

 کنم دکمکشیبا

 

 

 

 بارانا

 

 

 بازم چشمام روبستم مجددبازکردم  کردیم تینوراطراف چشمامواذ نموبازکردمیسنگ یپلکا کردمیم یسست ویکوفتگ احساس

 دیچیگوشم پ ینگران ارمان تو یصدا

 

 یخداروشکربهوش اومد_

 

 چشمام جمع شد یچشمام گذشت اشک تو ینماازجلویامروزمثل پرده س یاتفاقا

 

 گرفته گفتم یباصدا

 

  ؟ینجاتم داد یواسه چ_

 

 

 ادامه دادم باداد

 

 هاا؟ رمیبم یچرانزاشت_

 

 ؟یریانتقام بگ یخوایمگه نم یموندیم دزندهیچرت وپرت نگوتوبا_

 

 رمیبم خوامینههه خسته شدم م_
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 خوادیکه دلمون نم وفتهیب ییقاکه ممکن اتفا یدونستیم یراه قدم گذاشت نیا یتو یوقت_

 

 گفتم هیباگر

 

 ماهانوازدست بدم خواستمینم یول_

 

 گفت کالفه

 

  گذرهیاروم باش م_

 

 باهق هق گفتم 

 

 

 کارکردنیجنارشوچ نمیماهانوبب خوامیمن م_

 

  دونمینم_

 

 بادادگفتم

 

 یدونینم یچ یعنی_

 

 همه صداتوبشنون  یخوایم سیه_

 

 ستیبه درک بشنون اصال برام مهم ن_

 

 ازپرستارااومدداخل یکیبازشد دراتاق

 

 دروسرتونیمارستانوگذاشتیچخبرتونه ب_

 

 گفت عیسر ارمان

 

 شمابه دکترخبربده بهوش اومده  ستین یزیچ_

 

 دینزن مارستانوبهمیلطفانظم ب_

 

 لطفا رونیدبییبفرما_

 

  رفت…باچشم غره نگامون کرد پرستاره

 

 نمیکس روبب چیه خواستمینم دمیسرم کش یرو رو مالفه

 

 نجابرمیازا خوامیم_

 

 میریدکردمییاگه دکترتا_
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 که گفتم نیهم_

 

 یلجباز یلیخ_

 

 برم خوامیکه هست م نهیهم_

 

 دمیرونداشتم ارمان گفته بودچنددست لباس برام اورده بودن پوش مارستانیب یمرخصم کردتحمل فضا یدکتراومدبابدبخت

 میروزدسوارشد نیرماشیدزدگ میخارج شد مارستانیارمان منتظرم بودباهم ازب رونیرفتم ب

 

 الیو میریم_

 

 

 گفتم  هیباگر 

  الیتروخدااالن منونبرو یجا ی یمنوببر شهیم

 

 الیو میریباشه اروم باش نم_

 

 شیبرم پ خواستیکنم دلم م تیشکا زمان…نیدادبزنم اززم خواستیکردم دلم م هیصداگر یدادم ب هیتک شهیش سرموبه

 ارمان به خودم اومدم یبودم باصدا شمیکه ماهان پ ییفکررفتم روزا یتحمل کنم تو تونمینم گهید خستم ماهان…بابا

 

 شو ادهیپ_

 

افتادم که هرشب  یادروزاینبود  ادشلوغیبودهواسردبودز رپامونیشدم شهرز ادهیپ میاطرافم نگاه کردم بام تهران بود به

دوسش داشتم بغض کرده بودنفسام  یول رهیدستموبگ زاشتمینم یمن حت ادنبودیز مونیدرسته زمان نامزد مینجابودیباماهان ا

زانوزدم اسمون رعدوبرق زدانگاراسمونم مثل من دلش گرفته  نیزم یکنه رو ملبه شمارش افتاده بودپاهام نتونست وزنموتح

 دمیکش غیج وجودم  ازاعماق…نتونستم تحمل کنم  رفتیچشمم رژه م یه باماهان بودم جلوک یصحنه ها خوادببارهیم…

  ادزدمیفر

 

 تحمللل کنمم  تونمیخسته شدممم نم یکه برام درنظرگرفت ییازامتحانا ادماش…ایدن نیخداااااخستممم ازا_

  زدمیزجه م کردمیهق هق م گفتمیناسزام زمان… نیبه زم دمیکشیم غیج فقط

 سرم دادزد یعصب ارمان

 

 بسه باران اروم باش _

 

 هوصورتمیکه  کردمیم هیگر دمیکشیم غیدست خودم نبودفقط ج سوختمیگرفته بودداشتم م شیاروم باشم قلبم ات تونستمینم

 قرارگرفتم به لباسش چنگ زدم  یاغوش گرم یهوتویصورتم گذاشتم  یسوخت  بابهت دستمورو

 

 اروم باش  سیه_

 

 گفتم بالکنت

 

 ماهان…ما…م…شیپ…یپ…پ…برم…بر…ب…خوامیم…خوایم…یم…م_

 

 دیغر رگوشمیز باخشم
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 یباهاشون مبارزه کن یتابتون یباش یدقویتوبا یزنیحرفام نیباراخرت باشه ازا_

 

 تنهام…تن…ت…من…م……تونمینم…ینم…ن_

 

  میاینگران نباش باهم ازپسشون برم شتمیمن پ_

 

 ریبگ…ب…انتقاممو…ان…تو…ت…نتونستم…نتو…من…م…اگه…ا_

 

 منوجداکردصورتموبادستاش قاب گرفت اشکام روپاک کرد ازاغوشش

 

دستوره سروان  ی نی؟ایفهمیکس حق نداره جابزنه م چیپس ه میشینابودم اباهمی میشیبرنده م اباهمی یباز نیا یتو_

 یباش دتااخرشیرادمنش با

 

 نشونه مثبت تکون دادم سرموبه

  

 

 نگاهامتنفربودم  نیازا کردنیباترحم بهم نگاه م مردم

 

 نجابرمیازا خوامیم_

 

 میریباشه االن م_

 

پشت فرمون  عیروبازکردنشستم خودشم سر نیدرماش شدمیم نیکردبلندشدم اگه بازومونگرفته بودحتمانقش زم کمک

 میکرد حرکت…نشست 

 

 

 

 ارمان

 

 یمبل نشسته بودپاهاشوتو یبارانارو شیمبل نشست منم رفتم تواتاق لباساموعوض کردم برگشتم پ یخونه بارانارو میدیرس

 شده بود رهینقطه خ یشکمش جمع کرده بودبه 

 

 نشستم  کنارش

 

 بارانا؟_

 

 سکوت_

 

 ؟یزنیچراحرف نم_

 

 سکوت_

 

 موهام چنگ زدم که اروم گفت نیب کالفه
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 ش؟ینیبب یتونیتوهم م_

 

 نگاش کردم باتعجب

 

 کرد واراشارهید به

 

 اوناهاش ماهانه _

 

 شده  ونهید دمیکوب میشونیپ یرو بادست

 

 

  ستیاونجان یاکسیبارانابه خودت ب_

 

 نگام کرد باخشم

 

 که ماهان زندس  دونستمیبه من چه من ازاول م نشییبب یتونیتونم_

 

 دستشوگرفتم

 

  گردهیبرنم شمونیپ گهیماهان مرده تمومش کن د زمیعز_

 

 گفت هیباگر

 

 هاا ؟یگیچرادروغ م_

 

 دادزدم یعصب

 

 ؟یفهمیچرانم ستیاونجان یکس_

 

 کردیماهان روصدام هیرگریگوشاش گذاشت بلندزدز یدستشورو

 

 بشه بعدازچندبوق برداشت نیحالش بدترازا زاشتمیدمیروبرداشتم باارش که روانشناس بودتماس گرفتم نبا میگوش عیسر

 

 بله_

   

 

 گفتم باعجله

 

 

 ؟ییسالم کجا_

 

 شده؟یبه جناب سرگردخونم چ به

 

  گمیکه بهت م یادرس ابهیب_
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 افتاده؟ یاتفاق_

 

 وقت ندارم کنمیم فیتعر ابراتیب_

 

 باشه ادرسوبگو_

 

 (…)پالک(……)کوچه(……)ابونیخ_

 

  رسمیم گهیربع د یباشه _

 

 قطع کردم  یخدافظ بدون

 

 زدیحرف م یالیخ کردباماهانیم هیگر هنوزداشت

 کمک کن اخودتیخدا

 

 

 

 کنارش بغلش کردم نشستم

 

 اروم باش  سیه_

 

تخت  یاتاق گذاشتمش رو یانداختم بلندش کردم بردمش تو رزانوشیحالش اصالخوب نبوددستموز کارکنمیدچیبا دونستمینم

نداشت  شالش  یاه کردم مشکللباسش نگ ومدبهیکالفه شده بودم االن ارش م یگیم یچ شدمینم زدمتوجهیم ینامفهوم یحرفا

 روانداختم سرش 

 

 دروبازکردم  نییرفتم پا عیروزدن سر زنگ

 

 میندار اوقتیسالم زودب_

 

  اومدداخل

 

 ؟ هیچ انیجر_

  یکرد نگرانم

 

  دمیم حیتوض نیبش_

 

بارانا باعجله  یغایج بعدشم…اومد شهیشکستن ش یهوازباالصدایدادم که  حیمبل نشست مختصراتفاقات روبراش توض یرو

 عیکل اتاقوپرکرده بود ارش سر شهیدشیکشیم غیهاج ونهید مثل…روشکونده بود نهیا شهیدروبازکردم ش میازپله هاباالرفت

 گفت غیکردباجیامپول ارامبخش اماده کردباراناروگرفتم تقالم ی

 

 ولم کن_

 

 کرد قیلباسش روباالزدارامبخش روتزر نیاست ارش
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 تخت گذاشتمش پتوروانداختم روش  یرو رفت ازحال…ارامبخش اثرکرد دکهینکش ادطولیز

 

 م؟یکارکنیدچیبا_

 

 مرگشوفراموش کنه تونهینم…شوکه شده نکهیبخاطرا_

 

 سرساعت بهش بده سمینویچندتاقرص براش م_

 

 روداددستم نسخه

 

 نشونه مثبت تکون دادم سرموبه

 

 اگه بازم حمله بهش دست دادخبرم کن_

 

 باشه _

 

  کینیکل دبرمیامن ب_

 

 باشه برو_

 

 رفت…کرد یخدافظ

 

 هاروجمع کردم  شهیش

 زدم ازنگیار به

 

 بله_

 

 سالم _

 

 شده؟ یزیسالم داداش چ_

 

 نشده؟ یخبر نمیبب خواستمینه م_

 

 روگرفت السراغتونیروشااومدو ستین ینه خبر_

 

 ؟یگفت یخب چ_

 

 دیخودتون باش دچندروزخونهیخوایگفتم حال بارانابدشده م_

 

 میایم گهیخوبه چندروزد_

 

 ن؟یایمگه قرارنبودفرداب_
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 ستیباراناحالش خوب ن شهینم_

 

 ؟یچ یبرا_

 

 ماهان زندس کنهیفکرم زنهیتوهم م_

 

 ؟یکارکنیچ یخوایباباحاال م یا_

 

 

 شهیحالش خوب م گهیچندروزد…شوکه شده  گهیکردم نشیبه ارش زنگ زدم اومدمعا_

 

 ادیزودتربتونه به خودش ب دوارمیام_

 

 شدبهم بگو یهرخبر_

 

 ؟یندار یباشه کار_

 

 نه فعال_

 

 فعال_

 

 خوابم برد دکهینکش ادطولیز دمیمبل درازکش یمسکن برداشتم خوردم رو ی شدیقطع کردم سرم داشت منفجرم یگوش

 

 

 

 بارانا

 

ماهان  یبودم صدا جیگمبل خواب بودازجام بلندشدم به خاطرارامبخش  یچشمام روبازکردم به اطرافم نگاه کردم ارمان رو_

 دیچیپیسرم م یتو

 

  نجامیباران ا_

 

  دمشید ینم کردمیاطرافمونگاه م یهرچ

 

 نجامیا_

 

 ؟ ییکجا_

 

 شده بود لیادتبدیبه فر صداش

 

 گوشم گذاشتم  یدستمورو

 زدم غیج

 

  نمتیبیبسههه نم_
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سوخت باوحشت چشماموبازکردم ارمان نگران بهم نگاه  هوصورتمی زدمیم غیروبستم بلندج شدچشمامیقطع نم صداش

 گفتم هیباگر…خودموتواغوشش پرت کردم دنشیکردبادیم

 

 دارهیدست ازسرم برنم_

 

 حلقه کرد دستشودورکمرم

 

 تموم شد  یاروم باش همه چ سیه_

 

 تنهام  یلیمن خ_

 

  زارمیوقت تنهات نم چیه شتمیپ شهیمن هم_

 

 ؟یدیقول م_

 

 گفت یجد

 

 

 دمیقول م_

 

  گفتیبه چشمام نگاه کرد نه دروغ نم نانیصحت حرفشوازچشماش بخونم بااطم خواستمیچشماش نگاه کردم م به

 

 کرد اشکاموپاک

 

 حاالبلندشوبرواستراحت کن_

 

  دمیتخت درازکش یکردبلندشدم رو کمکم

 اب بهم داد وانیبال چندتاقرص

 

 رونیب میریم یدارشدیبخواب ب_

 

 سکوت باالبرد یمخالفت کنم دستشوبه معن تاخواستم

 

 مفهمومه؟  یزنیباراخرت باشه روحرفم حرف م_

 

 حرفشوزدکه نتونستم مخالفت کنم  یجد…انقدرمحکم

 

 خوابم برد عیزوداثرکردچون سر یلیداروهاخ

 

 

 

 ارمان

 

هدف  یرو روشن کردم بtvچون ممکن بودشک کنن  الیو میادتابرگردیخودش ب دزودتربهیربودبارانابایدرگ یحساب فکرم

 حوصلم سررفته بود کردمیم نییکاناالروباالوپا
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خبرداده بودکه ماهان  ابهشونیسرهنگ فرستادم احتماالتااالن ار یبرا دمیکش الروبادقتیتاب روبازکردم نقشه و لب

  دشدهیشه

 تخت نشستم  یدراتاق روبازکردم رو دارکنمیبلندشدم تاباراناروب 

 

 بارانا_

 

 

 خواب الودگفت   

 

 

 هوم؟_

 

 یدیوقته خواب یلیدارشوخیب_

 

 روبازکرد چشماش

 

 ساعت چنده؟_

 

 شب۲_

 

 گردشده نگام کرد یباچشما

 

 

 ؟ینکرد دارمیچرازودترب_

 

 منتظرتم  نیتوماش نییپا رمیم دمیکشیالرومیحواسم نبودداشتم نقشه و_

 

 شمیباشه االن حاضرم_

 

 

 دادم سرموتکون

 

 

 فرمون گذاشتم چشمام روبستم یادسرمورویتاب منتظرشدم…فرمون گذاشتم یسوارشدم سرمورو رمیدزدگ نگیرفتم پارک 

 

 بازشدن درچشمام روبازکردم  یگذشت باصدا قهیچنددق

 

 م؟یبر_

 

 کردم نوروشنیدادم ماش سرموتکون

 

 م؟یکجابر_

 

 تفاوت گفت یب
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 نداره یبرام فرق_

 

 کردم حرکت(……سمت رستوران) به

 میکدومم قصدشکستنش رونداشت چیه میرده بودک هردوسکوت

 

 

 

 رستوران ترمزکردم  یجلو

 

 

 کنم  نوپارکیتوبروداخل تامن ماش_

 

 شد ادهیپ…گفت ییا باشه

 

 کنم  نوپارکیترماش نییمجبورشدم چندکوچه پا دانکردمیپارک پ یجا

 توجهموجلب کرد یدختر غیج یصدا

 

 ایدعوضیدست ازسرم بردار_

 

 میامشب درخدمت یکنیچقدرنازم زمیعز_

 

 ارام بودباعجله خودموبهش رسوندم  یصدا نکهیا یوا

 دیلرزیکنن ازترس م نشیزورسوارماش به قصدداشتن…تاپسردورش حلقه زده بودن حدودپنج

 

 

 دادزدم تیباعصان

 

 د؟یکنیم یغلت دچهیدار_

 

 

 

 گردشده نگام کرد یباچشما ارام

 

 گفت ییباپرو پسره

 

 داکنیخودت پ یروبرا گهید یکیدخترواسه ماست برو نیداداش ا یراومدید_

 

 

  دمشیوارکوبیروگرفتم محکم به د قشیبلندشد دودازسرم

 

 ؟یاخ چته وحش_

 

 دگفتمیباتهد

 

 زحمتش روبکشم؟ اخودمیدیکنیگورتونوگم م_
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 میگذریخوشگله نم نیماازا یستین یخر چیه_

 

 توشکمش دمیبازانوکوب

 افتاد نیزم یکردرو ییا ناله

 

 زد یبلند غیتربودچاقوش رودراوردکه ارام ج یکلیه هیازدوستاش که نسبت به بق یکی

 

 

 

 زدم یپوزخند

 

 نیستیعرضه ن یب میلینه خوشم اومدانگارخ_

 

 که چاقوازدستش افتاد چوندمیبدنم فروکنه دستشوگرفتم پ یبه سمتم حمله کردتاخواست چاقوروتو تیباعصبان

 سرم حس کردم  یروتو یبد هوسوزشی

 اخ_

 نشستم اوناهم ازفرصت استفاده کردن هجوم اوردن سمتم  نیزم یبازانورو

 

 گفت هیباگر ارام

 

 اشغاال نیدست ازسرش بردار_

 

 صورتم روحس کردم  یشده بودهجوم خون رو جیکه به سرم خورده بودگ ییخاطرضربه ا به

 شکمم خوردبه سرفه افتادم  یکه تو یبالگد 

 

 میگردنت دخترروبرداربر وفتهیخونش م رهیمیم مااالنیولش کن ن_

 

 بلندشدم  یارام رفتن به سخت تاسمت

 

 یباباچقدرتوسگ جون یا_

 

 نیدست ازسرش بردار گمیبارم نیاخر یبرا_

 

 باتمسخرگفت

 

  میباشه ماهم به حرفت گوش کرد_

 

 شدن ازترس فرارکردن  نینقش زم دکهینکش ادطولیز رشدمیباچندنفرشون درگ ستین شونیانگارحرف حساب حال نه

 خودشوبهم رسوندمحکم بغلم کرد عیسر ارام

 

 داداش حالت خوبه؟_

 

 اره نگران نباش_
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 گفت یبانگران

 

 داره یزیسرت خونر_

 

 

 ستین یزیچ_

 

 سرت شکسته  مارستانیب میدبریبا_

 

 یتاازسقوطم جلو وارگذاشتمید یرفت دستمورو جیرفته بودتااومدم قدم بردارم سرم گ ادمیاصال  یوا ادباراناافتادمیهوی

 کنم یریگ

 

  مارستانیب میدبریبا ؟یریکجام_

 

 نه باراناتورستورانه _

 

 گردشده نگام کرد یباچشما

 

 ه؟یباراناک_

 

 

 

 ازهمکارام  یکی_

 

 ابروشوباالداد یتا ی

 

 یکنیهمکاراتوصدام کیبااسم کوچ شهیهم_

 

 نگاش گردم که اب دهنشوقورت داد بااخم

 

 یدخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن ییبهتره توکارا_

 

 باالبرد میحالت تسل دستشوبه

 

 باشه جناب سرگردغلط کردم_

 

 گفتم یجد

 

 منتظرباش تابرگردم نیبروتوماش_

 

 کرد نگاه وضعم…سر به

 

 

 کنهیکه دختره سکته م یبر ینجوریا_
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 ادیخب توبروبگوب یلیخ_

 

 ه؟یچه شکل_

 

 تنشه  یمانتومشک یداره لباسشم  یاب یچشما…دهیپوستش سف_

 

  امیاالن م نیبش نیباشه توبروتوماش_

 

 روندارم یحوصله دعواباکس  یایالزم نکرده من منتظرم تاب_

 

 نگام کرد یساختگ بااخم

 

 اونامزاحمم شدن هیچ رمنیتقص_

 

 بود دهیمانتوجذب قرمزپوش یلباساش نگاه کردم اخمام رفت توهم  به

 

 یلباس بپوش یمدل نیادایصدباربهت نگفتم خوشم نم دنهیچه وضع لباس پوش نیا_

 

 

 

 نییپا سرشوانداخت

 

 اخه تولددوستم بود دداداشیببخش_

 

 گفتم یبابلندیتقر یباصدا

 

 ؟یبهت اجازه دادکه بر یتولدک یرفت یخودکردیب_

 

 نگام کرد بابغض

 

  دتوروخدادادنزنیگفتم که ببخش_

 

  وردمیسرت ن ییچشمام گمشوتابال یازجلو_

 

 دادم  هیوارتکیبه د دداشتمیرفت سمت رستوران سردردشد عیسر

 

  ومدنیم داشتن باعجله ارام…بعدبارانا قهیچنددق

 

 نگام کرد یبارانابانگران

 

 ؟یسرخودت اورد ییچه بال_

 

 باچندنفردعواکردم ستین یزیچ_

 

 سرم دادزد تیباعصبان
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 ؟یدعواکرد یواسه چ_

 

 کس تااالن جرعت نکرده بودسرم دادبزنه  چیه کردچونیباتعجب نگامون م ارام

 

 نگاش کردم  یوحشتناک بااخم

 

 من باالنبر یصدباربهت نگفتم صداتوبرا_

 

 گفت…به چشمام زل زد یباگستاخ یول دهیمعلوم بودترس نکهیباا

 

 

 ستیبرام مهم ن اداصالیبه جهنم که خوشت نم_

   

 

 مشت شد تیازعصبان دستم

 

 دمیغر باخشم

 

 نیگمشوتوماش یوردیمنوباالن سگ یتااون رو_

 

 ؟یشیسگ ترم نمیمگه ازا_

 

 

 که زدم حس کردم حنجرم پاره شد یباداد

 

 خفه شوبارانا_

 

 باترس نگام کردن  هردوشون

 

 شدن  نیدست باراناروگرفت سوارماش عیسر ارام

 

 روبازکردم پشت فرمون نشستم  راه افتادم نیسرم کم ترشده بود درماش یزیخونر

 

 رمیگیبرات ارژانس م یبعد ابونیتاخونه برسونمت خ تونمینم_

 

 چشم _

 

 رهیباهام تماس بگ دخونهیحتمارس دکردمیارژانس گرفتم تاک براش

 

 

 

 )گذشته(
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 ربرسمید خواستمینم شدمیم دزودترامادهیبلندشدم با یصبح بودباخستگ۶ساعت دارشدمیب میزنگ گوش یباصدا

 ادیب قهیدست مهسابودباارژانس تماس گرفتم قرارشدپنج دق نمیچون ماش  دمیدرکمدبازکردم لباسام روپوش

 شدم  یسوارتاکس رونیرفتم ب عیزنگ بلندشدسر یباصدا

 

 کجابرم؟_

 

  یبرودانشکده افسر_

 

 گفتوراه افتاد ییا باشه

 

 ساعت هنوزوقت داشتم  میساعتم نگاه کردم ن به

 بودم  دهیرنرسیم دوقت سرکالسا چیشده بودم ه یبودعصب کیخوب منم تراف ازشانس

 

  دمیرس یساعت معطل کیبعد باالخره

 

 شده بود رمید یبه اندازه کاف رفتمیباالم یکیهارودوتا پله

 

 بودن نیدرحال تمر تیکالس شروع شده بودبچه هاباجد دمیسالن رس به

 

 

 

 باشه که قراره بهمون اموزش بده  یسرگرد کرداحتماالهمونیم نظارت کارشون قدبلندبه…چهارشونه  یمرد

 

 گفت تیازادبده باجد نکهیدادم بدون ا ینظام سالم

 

 دیناحاضرباشیسرتمر دسروقتیدبایکنیفکرنم_

 

 کنم  یعذرخواه یومدازکسینم اصالخوشم

 

 بودنتونستم خودموبه موقع برسونم کیمتاسفانه تراف_

 

 زد یپوزخند

 

 بچه هابرم  شیاشاره کردپ بادست

 بادستام خفش کنم ستخوایم دلم

  سادمیبچه هاوا شیگردکردم پ عقب

 

 صدامون کرد که

 

 اشاره کرد یراندازیاسلحه مخصوص تک ت به

 

ازش  یبه راحت توننیکم م یدرصدخطا…زریل…نینصب دورب تیبخاطرقابل راندازهاستیقناسه اسلحه که مخصوص تک ت_

 استفاده کنن 

 

 اشتباه کنم خواستمینم سپردمیبه ذهنم م حرفاشوبادقت
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 مهارتتون روبسنجم  زانیم خوامیخب م_

 

 من اشاره کرد به

 

 شماشروع کن_

 

  سادمیوا گاهیجا ینفس تو بااعتمادبه

 

 باتمسخرگفت

 

 خانوم رادمنش یایبرب دازپسشیبتون دوارمیام_

 

 نگاش کردم یباخونسر

 

  میکنیامتحان م_

 

 داد سرشوتکون

 

کردم  کیشل…ماشه گذاشتم یوبرداشتم بادقت هدف گرفتم انگشت اشارموروتااروم باشم اسلحه ر دمیکش یقیعم نفس

 درست وسط هدف خورد

 

 روکنارگذاشتم  اسلحه

 

 نگاه کردم باغروربهش

 

 ه؟یخب جناب سرگردنظرتون چ_

 

 گفت ییباپرو یزدولینگاهش موج م یتو نیتحس

 

 یکن نیشترتمریب کنمیم هیتوص ینباش نقدرخوشانسیا شهیممکنه هم یاربودولیدفعه شانس باهات  نیا_

 

 نگاش کردم باحرص

 

 بهش ندارم  یاجیاحت جیه دچونیخودتون نگه دار یروبرا دتونیمف یها هیبه نظرم شماتوص_

 

 دیغر باخشم

 

 دیبهتره حدخودتون رونگه دار_

 

 باتمسخرگفتم

 

 ازحدم گذشتم جناب سرگرد دکهیببخش_

 

 بزارم عقب گردکردم ازسالن خارج شدم یرام نظاماحت نکهیدادم بدون ا لشیتحو یدرار لبخندحرص
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 اومدسمتم  جانیباه نرگس

 

 ایحالشوبدگرفت ولیباباا_

 

 

 لبخندزدم

 

 باهام بحث نکنه  خواستیحقشه م_

 

 دیخند

 

 که؟ ادتهیامشب تولدمهساس _

 

 

 رمیبرم براش کادوبگ خوامیاالن م ادمهیاره _

 

 

 نمتیبیباشه پس شب م_

 

 

 فعال یاوک_

 

 فعال_

 

 دست بلندکردم   یتاکس نیاول یبرا رونیاومدم ب ازدانشکده

 سوارشدم

 

 کجابرم خانوم؟_

 

 (……پاساژ)_

 

 شدم  ادهیپولشوحساب کردم پ دمیربع بعدرس ی

 

 خوشگل افتاد یلیگردنبدخ یچشمم به  نکهیخسته شده بودم تاا یلیخ دانکردمیپ یچیه یپاساژروگشتم ول باکلیتقر

 

 پسرجوون بود یرفتم داخل فروشنده  عیسر

 

 دییبفرما_

 

 گردنبداشاره کردم به

 

 د؟یاریاون گردنبدروبرام ب شهیم_
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 خدمتتون ارمیالبته االن م_

 

 اورد گردنبدروبرام

 زدم  تیرضا یازرو یلبخند

 

 

  برمیرو م نیهم_

 

 برگشتم خونه  عینداشتم سر یادیاومدم وقت ز رونیجعبه گذاشت پولشوحساب کردم  ازمغازه ب یگفت طالروبرام تو یچشم

پشت  هیباسا کردم پام کفشامم… دمیپوش یعروسک یلباس صورت ی ختمیگرفتم موهاموبلندموبااتولخت کردمودورم ر دوش

زدم باادکلنم دوش گرفتم  میگوشت یبه لبا یدادرژقرمزیهم زدم که مژهاموچندبرابربلندترنشون م ملیکردم ر اهیچشمموس

 مامانم روبرداشتم نیماش چینداشتم سو یتاکسسرم انداختم حوصله  یشالمم ازادرو دمیروپوش مانتوم

 

 

 

خونه  یجلو دمیکشیم ییناالیماش نیازب کردمیم یباسرعت رانندگ ادکردمیشدم ضبط روتاته ز نیروزدم سوارماش موتیر

 شدم زنگ روفشاردادم ادهیمهساترمززدم پ

 

 ه؟یک_

 

 منم بارانا_

 

 .بازشدیکیت یدرباصدا

 ومدیبهش م یلیبودکه خ دهیلباس قرمزبلندپوش یبودمهسابه استقبالم اومد  دهیچیاهنگ توکل فضاپ یصدا

 

 زمیعز یخوش اومد_

 

 تولدمبارک  یمرس_

 

 دمیگونشوبوس

 

 بروتواتاقم لباساتوعوض کن_

 

 

 ششیبرگشتم پ کردمدیگفتموازپله هاباالرفتم رفتم اتاق مهسالباسام روعوض کردم روژمم تمد ییا باشه

 

 ششیمهسامشغول صحبت کردن بودرفتم پ دنیرقصیم پسروسط…دختر

 

 بارانا زمیازدوست عز نمیا_

 

 سبزداشت باقدبلندبالبخندگفت یپسرکه چشما ی

 

 دمیروازمهساشن فتونیتعر اهستمیخوشبختم ارش_
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 مهساجان لطف دارن _

 

 

 اونم مثل من تعجب کرده بود کنه؟یکارمینجاچیا نیگردشده نگاش کردم ا یسرگردباچشما دنیلحظه دربازشدباد همون

 دبغلشیپر غیمهساباج

 

  شدمیدمیداشتم ناام گهید یخوش اومد_

 

 لبخندزد

 

 امیتولدتورون شهیمگه م_

 

 من اشاره کرد دبهیخند

 

 مونهیماهان که مثل داداشم م مییپسردا شونمیبارانادوستم ا_

 

 شناسمیبله جناب سرگردروم_

 

 گفت باتعجب

 

 د؟یاشناشد یک_

 

 قراره بهمون اموزش بدن شونیا_

 

 دیهومهسابلندخندی

 

 بارانابوده اره؟ یگفتیکه م یپس امروزاون دختر_

 

 داد  سرشوتکون

 هم یرفت تو اخمام

 

 گفتن؟ یمگه چ_

 

  الیخیب یچیه_

 

 گفته یباالانداختم واسم مهم نبودچ شونه

 

 

 

 بشم یکس یباعث ناراحت خوامیمهسانم رمیمن م_

 

 گفتم یباخونسر

 

 ندارم جناب سرگرد یمشکل یمن باکس_
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 نداره یمشکل یدید_

 

 بمونم تونمیادنمیز یباشه ول_

 

 ستین یباشه مشکل_

 

گذاشته  یمیاهنگ مال نجایا نهیدبشینشستن  اوووف حتمابا زمنیقاسرمینشستم  مهساهم باسرگرددق دمیروعقب کش یصندل

 جلوم درازشد  یشدم که دست کس رهیرقص خ ستیبه پ دمیرقصیم یتانگوعال شهیگوبودهمشدکه مخصوص تان

 

 ن؟یدیافتخاررقص م_

 

 باالرفته نگاش کردم یباابروها

 

 مهسابازشد شین

 

  گهیبرود_

 

 باتمسخرگفت ماهان

 

  ستنیاحتماالخانوم رادمنش بلدن_

 

  هیاتفاقابارانارقصش عال_

 

 مردونش گذاشتم   یدستا یفموتویظر یدستا بلندشدم

 یهرک میدیرقصیشونش گذاشتم هماهنگ باهم م یدستاش رودورکمرم حلقه کردمنم دستمورو میرقص رفت ستیسمت پ به

نفسش به صورتم  یشده بودن هرم ها رهیهمه کناررفته بودن به رقص ماخ میکرد نیتمر یحساب کردازقبلیدفکرمیدیم

 ختیصورتم ر یچرخ زدم که کل موهام تو ی خوردیم

 

 

 

 یدستش خم کرد همه باصدا یباتموم شدن اهنگ منورو شدمیداشتم ذوب م رنگاهشیاغوشش قرارگرفتم ز یتو دوباره

 بلندگفتن

 

 ببوسش ببوسش_

 

 شدیم کینکنه ببوستم سرش هرلحظه بهم نزد یقورت دادم وا یشداب دهنموبه سخت رهیسرخ شدم به لبام خ ازخجالت

حس کردم  نفس حبس  میشونیپ یلباشورو یداغ کارکنهیخوادچیم یضربان قلبم اوج گرفته  بودنفسم حبس شده بودواا

 بلندشد تیدادم که اعتراض جمع رونیشدموب

 زدگفتیکه توش خنده موج م ییباصدا نییدستش بلندشدم سرموانداختم پا یازرو عیسر

 

 یباش یادخجالتیبهت نم_

 

 نگام کرد طنتیمهسارفتم باش شیجوابشوبدم پ نکهیپرو بدون ا کردم پسره دستامومشت

 

 خوش گذشت ؟_
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 نگاش کردم بااخم

 

 

 ببنددهنتو_

 

 دیبلندخند

 

 زدم؟  یمگه حرف بد هیچ_

 

  دمیکوب میشونیپ یرو بادست

 

 

 ازدستت  شمیم ونهیمهسااالن د یوا_

 

  ارنیکمومیاالن ک رمیخب من م یلیخ_

 

 بروتاکاردستت ندادم_

 

 ازم دورشد  باخنده

 

 یکی یکی جانیرواوردن همه کادوهاشونودادن مهساباه کیتوجه باشم ک یکردم بهش ب یبازاومدکنارم نشست سع ماهان

  دهیخر یکنجکاوبودم بدونم براش چ دیماهان رس یبه کادو کردنوبتیبازم

 

 نگاه کرد نیماش چیگردشده به سو یمهساباچشما

 انداخت گردنش موقع بازکردهمون کادومنم  تشکرکرد ازش…انماه دبغلیزدپر یازخوشحال یغیج

 دیروبوس گونم

 

 یخوشگله بارانامرس یلیخ_

 

  زمیقابل نداشت عز_

 

 زنگ خوردمامان بود میشب بودکه گوش۹۹ساعت

 

 زمیجانم عز_

 

 کردینگام م یباکنجکاو ماهان

 

 دخترم؟ ییکجا_

 

 تولدمهسا_

 

 بگو کیازطرف من حتمابهش تبر_

 



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 83 

 

 گمیچشم فداتشم م_

 

 ؟یایم یک_

 

 وفتمیاالن راه م_

 

 باشه منتظرتم _

 

 چشه نیهم بودواا ا یتو یماهان حساب یروقطع کردم اخما یکردم گوش یخدافظ

 

 

 

 )حال( ارمان

 

شدچون  ادهیحرف پ یب میدیرس یردوبدل نشدوقت نمونیب یراه حرف یعقب نشسته بودراه افتادم تو یصندل بارانابااخم

شدم درخونه روبازکردم رفتم داخل اشپزخونه صورتم روبااب شستم  ادهیکردم پ نوپارکیدرمنتظرموندماش یجلو اشتدندیکل

زخمم  یهوروی ختیر نیپنبه بتاد یبهم نگاه کنه رو نکهیا دوننشست ب شمیپ پنبه…نینشستم بارانابابتاد یصندل یرو

کارش تموم شدخواست  یزخمم شدوقت زکردنیتوجه بهم مشغول تم یب یگفتم ول یقیاخ خف دیچیسرم پ یتو یگذاشت دردبد

 بره که دستشوگرفتم

 گفتم نیکنم به خاطرهم ینگاهمم نکردبرام سخت بودازش عذرخواه یحت

 

 

 بودم دستم روپس زدبالحن سردگفت یسرت دادبزنم فقط عصب خواستمینم_

 

 جناب سرگرد ستیمهم ن_

 

 

 ؟یاالن قهر_

 

 ستینه گفتم که برام مهم ن_

 

 دادم ازجام بلندشدم  سرموتکون

 

 راحت بخواب شمینگران نباش مزاحمت نم خوابمیم نییباشه من شب پا_

 

 امیپ میگوش یبرا دمیمبل درازکش یقرصاشوخوردرفت باال رو ختیخودش ر یاب برا وانیل یجوابموبده  نکهیا بدون

 ابودیاومدار

 

  رنیگیتون رومهمش سراغ الیدویایزودترب_

 

  میگردیباشه فردابرم_

 

 دمیروبراش فرستادم چشمام روبستم خواب امیپ
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 ایار

 

 

 خواستنیم میازطرف مقامات تحت فشاربود میاورد یاطالعات به دست م دزودترکاراروانجامیمبل نشسته بودم با یرو

 یکردبامست یپرونده بسته بشه کالفه بودم دربازشدروشاتلوتلوخوران اومدداخل باتعجب بهش نگاه کردم خنده بلند نیزودترا

 گفت

 

 اجونمممیسالاام ار_

 

 مبل پرت کرد یکم داشتم خودشورو تیوضع نینوتوایهم

 

 جواب سالم واجبه هاا_

 

 نگاش کردم بااخم

 

 ؟یمشروب خورد یواسه چ_

 

 ابروشوباالداد یتا ی

 

 ه؟یمشکل_

 

 گفتم  یتفاوت یباب یمشت شدول دستام

 

 بکن یخوایم ینه هرکار_

 گردشده نگاش کردم یصورتم گذاشت   باچشما یدستشورو 

 

 

 یمن مهم یتوبرا یول_

 

 

 پرتاتوندارم…بروبخواب حوصله چرت یگیم یچ یفهمینم یاالن مست_

 

 

  شمیمتوجه حرفام م یمستم ول نکهیباا_

 

 رممکنهیوخالفکارغ سیپل نیعشق ب شدمیم دعاشقشینه نبا نه

 

 گفت بابغض

 

 من من دوست دارم_

 

 بلندشدم  تیباعصبان

 

 شهینم رممکنهیغ_
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 افتاد هیگر به

 

 کم دارم؟  یچ شه؟مگهیچرانم_

 

   میخورینم گهیمابه دردهمد_

 

 

 ضربه اخرروزدم 

 

 

 من دوست ندارم_

 

 بادادگفت

 

 یکه دوسم دار خونمیمات ممن ازچش یگیدروغ م یدار_

 

 پوزخندزدم

 

 گفتم دوست دارم؟ یک ؟منیتوهم زد_

 

 

 

  یکه خودت ساخت هیتوهمات نیا_

 

دستام  نیمبل نشستم سرموب یدهنش گذاشت باسرعت ازپله هاباالرفت رو یهق هقش بلندنشه دستشورو نکهیا یبرا

 ربودینظ یمنکرش بشم که عاشقش نشدم روشاب تونمیگرفتم نم

پرونده  یتمرکزمورو دهمهیبا دمیدیکشیکنم وگرنه هردومون عذاب م رونیب دعشقشوازقلبمیکاش خالفکارنبودبا یا یول

 مانع کارم بشه  داحساساتمینبا زاشتمیم

 یرحم یروکه باب ییکسا تک تک انتقام… نمیرضاروبب خواستیدلم م یلیخ دمیتخت درازکش یبه اتاقم برگشتم رو بلندشدم

 رمیکشته روبگ

 

 

 (بارانا)……ماه بعد ود

 

 صبح بود۷که به چشمم برخوردکردچشمم روبازکردم ساعت یبانور

درونم هرروزشعله  شیکجادفنش کردن ات دونمینم یرفته حت شمیبه بدنم دادم بلندشدم دوماهه که ماهان ازپ یقس…کش

 زنگ خورد میگوش شهیورترم

 

 بله_

 

 برگزارکرده  یبابام به افتخارشمامهمون نیسالم امشب اماده باش_

 

 گفتم یباخوشحال
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 ساعت چند؟ هیعال_

 

 فرستمیکه برات م یبه ادرس نیایب۲ساعت _

 

 ؟یندار یباشه کار_

 

 نه خدافظ_

 

 خدافظ _

 

 گفتم جانیباه ششونیرفتم پ عیسر کردنیم نیسالن ورزش بودن داشتن تمر ارمان…ایار

 

 ریسالم صبحتون بخ_

 

  زدمیکم حرف م یلیچندوقت خ نیا ینگام کردن تو باتعجب

 

 شده؟ یزیچ：ارمان_

 

 هیخبرخوب براتون دارم امشب مهمون ی_

 

 زد ابرقیار یچشما

 

  نهیپس باالخره قبول کردماروبب_

 

 بله قبول کرد_

 

 ادرس کجاست؟ هیعال：ارمان_

 

 قرارشدبرام بفرسته _

 

 باشه پس بروکم کم اماده شو_

 

  رمیباشه االن م_

 

هام  نهیس یباال قایدق قشیبود که  یبلندموبااتولخت کردم درکمدروبازکردم  لباسم مشک یتواتاق دوش گرفتم موها برگشتم

بود که  یتور مشک هیال هیدامنش  یداشت و رو یرنگ یتنگ و مشک یباالتنه  شدیبازوم شروع م یاز رو ناشیبود و آست

زدم که چشمام رودرشت  یکردم خط چشم کلفت یمشک اهیس هیموباسابودپشت چشم جادکردهیا یتضادقشنگ دمیباپوست سف

 نییپاشنه بلندموپام کردم رفتم پا یهم زدم کفشا یبلندم زدم ژرقرمز یروبه مژه ها ملیدادریترنشون م

 

 

 

که  میشده بود رهیگذاشته بود هردوبه هم خ شیبه نما شوخوبیورزشکار کلیبودکه ه دهیپوش یشلوارمشک…کت ارمان

 میروشابه خودمون اومد یباصدا

 

 کرده بود  یمیمال شیارا…بود دهیلباس قرمزبلندپوش یبه روشانگاه کردم  میوفتیراه ب نیاگه حاضر_
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 میایخودمون م نیماباماش：ارمان

 

 میایباهم م اهمیمنوار باشه：روشا_

 

 یاسترس داشتم سع یلیخ میروشاحرکت کرد نیپشت سرماش میخودمون شد نیسوارماش نگیپارک مورفتمیگفت ییا باشه

  میشد کیکردم اروم باشم به هدفمون نزد

 

 نهیکه رضابخوادماروبب شدمیدمیداشتم ناام گهید_

 

 میکن داعتمادشوجلبیامشب با_

 

 کنمیخودموم یباشه سع_

 

 پارک شده بود  یلوکس ینایماش میدیالرسیو به

 داخل میبود ارمان دستموگرفت باهم رفت دهیچیفضاپ یکرکننده اهنگ تو یورودمون روصادرکردصدا روشااجازه

 

   مینشست یصندل یتربودن رو نیسنگ یلیخ دنیپوشیلباسم اگه نم دنیرقصیوسط م دختروپسر

 

 نیبه باباخبربدم که اومد رمیم：روشا_

 

 

 

 میباشه منتظر_

 

 

 گفتم ارمان به اروم…هم بود یتو یحساب ااخماشیار

 

 شده؟ یزیچ_

 

 

  دونمینم_

 

 بسته بود  خیدستام  زیربع بعدروشابارضااومدن سرم ی

 

 بالبخندگفت

 

 به گروهمون  نیخوش اومد_

 

 دادم لشیتحو یلبخندساختگ

 

 ممنون _

 

 نگام کرددستشوسمتم درازکرد رهیخ
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 دیدباراناباشیشمابا_

 

 باهاش دست دادم  یمجبور

 

 درسته_

 

 

  دمیادشنیفتوزیتعر_

 

 ارمان دورکمرم حلقه شد  دست

 

 ؟ میاومد یچ یدمابرایشمافراموش کرد نکهیا مثل：ارمان _

 

 

 دیکارکن دبرامیدرمقابلش با یفراموش نکردم ول نه：رضا_

 

 ابروشوباال داد یتا ی

 

 

 نبود نیقرارمون ا یول：ارمان_

 

 دیریگیم میمیتصم دکهیستیشمان نیا：رضا_

 

 

 ه؟یکارمون چ خوب：ایار_

 

 

 دیاالن ازجشن لذت ببر میزنیمحمولتونم بعداراجبش حرف م دمیم حیروبعدابراتون توض فتونیوظا：رضا_

 

 نشست  زخودشیتوجه به مارفت سرم بلندشدبدون

 

 بوداهنگ مخصوص تانگوگذاشته شد ختهیعصابم بهم ر کردمیم رشوحسیخ یها نگاه

 

 درازکرد رضابالبخندبلندشددستشوجلوم

 

 ؟ میبرقص یدیافتخارم_

 

 شینداشتم مجبوربودم همراه ییا گهیقرمزشده بودچاره د تیداشتم به ارمان نگاه کردم چشماش ازعصبان نوکمیهم یوااا

 دستش گذاشتم بلندشدم یکنم باکراهت دستموتو

 

 

 

  شدمیداشتم ذوب م رنگاهشیشونش گذاشتم ز یدستشودورکمرم حلقه کردمنم دستمورو میرقص رفت ستیسمت پ به
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 یخوشگل یلیخ_

 

 نظرلطفتونه _

 

 یارمان بمون شیپ فهیح_

 

 گردشده نگاش کردم  یباچشما

 

 

 ه؟یمنظورتون چ_

 

 

 زد یینما لبخنددندون

 

 

 نداشتم یمنظورخاص یچیه_

 

اهنگ تموم  یباتعجب نگاش کردم وقت دینفس سرکش یشراب رو  السیدرحال انفجابودگ تیبه ارمان افتادازعصبان چشمم

کردم خونسردباشم دستشودورکمرم  یپاش نشوند سع یخودش بردرو زشیکه رضانداشت منوسرم ششیبرم پ خواستمیشدم

 حلقه کرد

 

 نمتیشتربیخوادبیدلم م_

 

 نمیباعث افتخارمه که شماروبب_

 

 

 )ارمان(

 

 

شراب  السیاروم شم گ نکهیا یلمسش کنه برا رخودمیبه غ ییا گهیکس د نمیبب تونمینم شدمیمنفجرم تیازعصبان داشتم

 دمیوبرداشتم تا ته سرکشر

 

 

 ؟یمست ش یخوایم ونهیچخبرته د_

 

 دخالت نکن االن عصاب ندارم_

 

 به خاطرباراناس؟_

 

 

 نگاش کردم باخشم

 

 گهید گمینم یزیخب چ یلیخ_
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 حرف باهم…پاش نشست یرو یوقت زشیدستشوگرفت بردسمت م یاون عوض یول شمیادپیتموم شدانتظارداشتم ب اهنگ

  شدمیم ونهیداشتم د زدنیم

 ادستموگرفتیطاقتم تموم شده بودتاخواستم برم ار گهید

 

 ؟یکنیکارمیچ_

 

 ه؟یزنم مشکل شیبرم پ خوامیم_

 

 گفت تیباعصبان

 

 یکن وخرابیهمه چ یخوایم گهیبس کن د_

 

 راحتم بزار_

 

 ؟یبه همه چ یاره راحتت بزارم که گندبزن_

 

 متوجه اطرافم بودم یمشروب خوردم ول گهید السیبودم خونم به جوش اومده بودچندگ یعصب

 

 زشونیرفتم سرم تینتونستم تحمل کنم باعصبان گهیشددیترم کیبارانانگاه کردم رضاهرلحظه داشت بهش نزد به

 

 

 

 زدگفتمیکه خشم توش موج م ییباصدا

 

 کارت دارم میبر زمیباراناعز_

 

  دستشوگرفتم

 

 

 باراناجان حرفاموفراموش نکن _

 

   یعوض کهیاستخوناشوخوردکنم مرت خواستیم مشت شددلم دستام

 

 میبرگشت زخودمونیموسرمیگفت ییا بااجازه

 

 دمیغر باخشم

 

 

 خورد؟یم یچه گوه_

 

 

 نبود یزمهمیچ_

 

 

 گفتم تیباعصبان
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 ؟یدیفهم یگیباراخرت باشه دروغ م_

 

 

 فهمنیاالن همه م سیه_

 

 

 زدیم یبه درک بگوداشت چه زر_

 

 ستیاالن وقتش ن میزنیحرف م میباشه اروم باش برگشت_

 

  زدمینف نفس م تیازعصبان

 

 یند حیبه حالت اگه خونه برام توض یوا_

 

 چشمام زل زدبازگستاخ شد به

 

 

 داره؟ یاصال به توچه ربط_

 

 

 فروکن نوتوگوشتیمن شوهرتم ا_

 

 پوزخندزد

 

 میرفته چراازدواج کرد ادتی نکهیمثل ا_

 

 هم فشاردادم  یدندونامورو

 

 یبد خوادانجامیکه دلت م یهرکار یحق ندار یکه زن من یتازمان ینرفته ول ادمینه _

 

 

 نداره یکسم ربط چیبه ه کنمیبخوام م یهرکار_

 

 روشارفت شیمنتظرجوابم بمونه بلندشدپ نکهیا بدون

 

 تاسف تکون داد یازرو یاسریار زنشستمیم یرو تیباعصبان

 

 چته؟ _

 

 ؟یبازسگ شد_

 

 ندارما اعصابیار_

 

 کنم ینجاروبررسیا رمیخب بابامن م یلیخ_
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 شرف سمتش بره یاون ب خواستیدلم نم داشتمیدادم چشم ازبارانابرنم سرموتکون

 

 

 

 روشا

 

 

عاشقمه  زنهیکه چشماش دادم یکه دوسم نداره درصورت گفتیچرادروغ م دونمیکنم نم رونیب اروازسرمیفکرار تونستمینم

بلندشدازسالن خارج شدباراناحواسش به من نبودانگارباارمان  قهیزدبعدچنددقیف مداشت باارمان حر کردمینگاش م یرچشمیز

 کردیبه اطرافش نگاه م یباکنجاو…زدیباغ قدم م یتو ارفتمیدنبال ار عیناراحت بودبلندشدم سر یلیدعواش شده بودچون خ

 

  میبود یاماده هراتفاق نیبه خاطرهم مینداشت یباحسام معامله کنه بهش اعتماد امروزباباقراربودتومراسم

 

 اون منونخواست یبه سمتش قدم برداشتم اون شب غرورموخوردکردبهش گقتم عاشقشم ول اروم

 

 ایار_

 

 برگشت  باتعجب

 

 سردگفت

 

 بله_

 

 م؟یحرف بزن شهیم_

 

 شنونمیبگوم_

 

 زدنش لجم گرفته بود ازحرف

 

 ……بابت اون شب خواستمیم_

 

 حرفموادامه بدم نزاشت

 

 یزد ینه توحرف دمیشن یزیاونشب روفراموش کن نه من چ_

 

 نزاشت حرفموبزنم یرفت توهم حت اخمام

 

 

 

 خودشوبهم رسوند مهیازمحافظاسراس یکی

 

 دینجابریدازایخانوم با_

 

 گفتم باتعجب
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 ؟یچ یبرا_

 

 رنیم یازراه مخف دخودشونمیبهتره  زودتربر ادهیز یریاقاگفتن احتمال درگ_

 

 یبر یتونیباشه م_

 

 گفت رفت یچشم

 

 میدبریابایزودباش ار_

 

 باران…دنبال ارمان میباشه بر_

 

  عیفقط سر_

 

 یباچشم دنبالشون بودم ول میگوشه پناه گرفت یدخترابلندشد  غیدجیچیفضاپ یگلوله تو یداخل صدا میلحظه که برگشت همون

 کنم داشونیپ تونستمیانقدرهمهمه بودنم

 

 میمونیوگرنه زنده نم میابریابیار_

 

 رمینجانمینکنم ازا داشونیتوبرومن تاپ_

  ارهیازمحافظازنگ زدم تابرامون اسلحه ب یکیگرفته بودم به  استرس

 

 میکنیفرارم یازراه مخف میکرد داشونیپ یوقت_

 

 باشه_

 

 

 

 میدزودتربریبا میوفتیپس راه ب_

 

 م؟یبر یخوایم یچجور ادهیتعدادشون ز_

 

  میفرارکرد یاومدن ازراه مخف دکهینکش ادطولیکمکمون ز انیرودراوردباچندنفرتماس گرفت که ب شیگوش عیسر

 

 روشازنگ خورد یگوش

 

 بله_

 

 سکوت_

 

 نجانیاره ا_

 

 سکوت_
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 گمیچشم م_

 

 سکوت_

 

 

 فعال_

 

 

 شده؟یچ_

 

 اشناکنه خوادفرداشماروبامشاورشیم بابام：روشا_

 

 ؟یماچ محموله：ارمان_

 

 دیصحبت کن فرداباخودش：روشا_

 

 دمیلباساموعوض کنم خواب نکهیبودم بدون ا الانقدرخستهیو میدیرس نشد بدل…رد نمونیب یحرف گهید

 

 )فرداصبح(

 

 

  مینشسته بود زصبحانهیسرم

 

 کوه؟ میبر هیچ نظرتون：ایار_

 

 برق زد چشمام

 

 که موافقم  من：روشا

 

 اماده شم رمیپس م_

 

 ایزودب：ارمان_

 

 نداشتم  شیبه ارا یازین دمیهمرنگشوپوش کاله…مویگفتمورفتم باال چون هواسردبودپالتومشک ییا باشه

 

 به درخورد ییا تقه

 

 بله_

 

 تو؟ امیب_

 

 ایاره ب_

 

 اومدداخل

 



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 95 

 

 یتالباس بپوش نییپا رمیمن م_

 

 داد سرشوتکون

 کردمیگردشده نگاشون م یماشدباچشیترم کینشسته بودن سرهاشون هرلحظه داشت نزد روشاکنارهم…ایار نییپا رفتم

 وارچسبوندمیشدبه د دهیتوسط ارمان کش هودستمیروشاشده؟نه نه امکان نداره  اعاشقیار یعنی

 

 ؟یچته روان_

 

 شد رهیلبام خ به

 

 یگفتیبه خودم م خواستیاگه دلت م_

 

 ییپرو یلیخ_

 

 ابروشوباالداد یتا ی

 

 ؟یدیتازه فهم_

 

 تاسف تکون دادم یازرو یسر

 

 روشاشده؟ اعاشقیار نمیبب_

 

 بهم نزده یحرف دونمینم_

 

 

 میازهم جداشد عیسر یسرفه کس باتک

 بود مهیرح

 

 مزاحمتون بشم خواستمیدنمیببخش_

 

 ینکنه ارمان که ابروموبرد کارتیخدابگم چ نییسرموانداختم پا باخجالت

 

 

 

 میرفتیم مینه ماداشت_

 

 ردشد بالبخندازکنارمون

 

 ایار…روشا شیرفتم پ عیسر

 

 م؟یبر_

 

 میاره مامنتظرشمابود_

 

 میبر نیماش یپس با  باشه：ارمان_
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 ارمینومیماش رمیاالن م دمنیسیوا پس：ایار_

 

 یکدوممون حرف چیه میدیرس یگذاشت تاوقت یکالم یجلونشست اهنگ ب یارمانم صندل مینشست نواوردمنوروشاعقبیماش

  میزدینم

 

 ردمیمیم یداشتم ازخستگ میکرده بود یرو ادهیپ یلیخ

 

 میشد دماخستهیصبرکن کمی شهینم_

 

 نفس گفت روشابانفس

 

  گهیراست م_

 

 زد یخند شین ارمان

 

 ن؟یخسته شد یزود نیبه ا_

 

 رفت توهم اخمام

 

 نیوفتیراه ب رمینه خ_

 

 

 میاالن گفتن  خسته شد نیهم ینیبیم：ایار_

 

  ادینم ادمونی یزیماکه چ_

 

 میدوباره راه افتاد میاریکم ن نکهیا یبرا

 

به لواشکاافتاد اب دهنموقورت دادم ارمان  هوچشممی مینشست میکرد راندازپهنیز میخسته شد میراه رفته بود چندساعت

 ردنگاهمودنبال کرد

 بلندشد

 

  گردمیاالن برم_

 

 

 ؟یریکجام_

 

 گفت روشاباخنده

 

 ؟یازشوهرت دوربمون یتونینم قهیدق یولش کن بابا _

 

 نزدم  ینازک کردم حرف یچشم پشت

 

 لواشکاچشمام برق زد دنیباد شمونیبرگشت پ یخوراک یبعدارمان باکل قهیچنددق
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 کردیروتااخرخوردم ارمان باتعجب نگام م همه

 

 خوب دوست دارم هیچ_

 

  ییبارانانکنه حامله ا یواا：روشا_

 

 گردشده نگاش کردم یباچشما

 

 ؟ییییچ_

 

 یزنیگوشام کر شدچرادادم یوا：روشا_

 

 گفت طنتیباش هوارمانی

 

 احتماال حاملس_

 

  دینگاش کردم بلندخند باخشم

 

 دکترمشخص شه میپاشوبر：روشا_

 

 کردما یریخداچه گ یوااا

 

 میبچه دارش میتونیمانم زمینه عز_

 

 گفت  باتعجب

 

 چرا؟_

 

 

 گفتم یساختگ بابغض

 

 

 شهیارمان مشکل داره نم_

      

 

 یحرصم ند یقرمزشده بودحقته تاتوباش تیبه ارمان نگاه کردم ازعصبان یرچشمیز

 

 

 

 گفت یروشاباناراحت

 

 ناراحتت کنم  خواستمیدنمیببخش_
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 نداره  ینه اشکال_

 

  بلندشدم

 

  میقدم بزن یایروشام_

 

 میاره بر_

 

 درحال انفجاربودکه ارمان چشم غره رفت اازخندهیار

  میباروشاازشون فاصله گرفت عیسر

 

 نقشه دارم  یمن _

 

 دیخند

 

 ؟یبازشروع کرد_

 

 انه؟ی یهست_

 

 هستم _

 

 ادبودیز یلیاب خ انیرودخونه جر کینزد بردمش

 

 گردنموکناررودخونه انداختم  شال

 

 ؟یکارکنیچ یخوایم_

 

 کننیکارمیچ نمیبب میبزارفکرکنن غرق شد_

 

 گردشده نگام کرد یباچشما

 

 زارنیاگه بفهمن زندمون نم یدونیم_

 

 باالانداختم  شونه

 

 شهینم یزینترس باباچ_

 

 باشه _

 

 میدرختاپنهون شد نیب

 

 بزن غیتاگفتم سه ج_

 

 یاوک_
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 دو سه  کی_

 

  غغغغغغیج

 

 میدیاروم خند کردنیسمت صدا بابهت به رودخونه نگاه م دنییدو دنیپر ارمان…ایماار غیج یباصدا

 

 کردن  بادادصدامون

 

 

 به موهاش چنگ زد یعصب ارمان

 

 نشست  نیابازانوروزمیار

 

 روشاااا_

 

 کننیاوه اوه االن سکته م_

 

 بودم  دهیترس خودمم

 

 شک نکن  زارنیزندمون نم_

 

 

 اب دهنشوقورت داد روشاباترس

 

 

 خدابهمون رحم کنه_

 

 

 

 میبهتره االن سمتشون نر_

 

 

   م؟یکارکنیپس چ_

 

 

 میدیراه بهشون خبرم یتو میگردیخودمون برم_

 

  میباشه بر_

 

 میازشون فاصله گرفت میاومد رونیدرختاب نیازب عیسر

 

 میشد یسوارتاکس

 

 بده امیاالن بهشون پ_
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 زنگ زدن قهیدق یزنگ خورد صدبارتو  یموقع گوش همون

 

 بارانا کارمون تمومه_

 

 خونه احتمال زنده موندمون صفره میاگه بر_

 

  میشیخونه من ازهمونجاحاضرم میپس بر_

 

 میباشه بر_

 

 میروخاموش کن یگوش میانقدرزنگ زدن که مجبورشد میروشارفت خونه

 

 ارنیغذاب زنمیمن گشنمه االن زنگ م_

 

 کردمیم نییهدف کاناالروباالپا یروشن کردم بtvمبل نشستم  یرو

 

 ستین ادگشنمیمن ز_

 

 زنگ زدم  گهید_

 

 ؟یتوارمانودوست دار_

 

 کردمیاگه دوسش نداشتم که باهاش ازدواج نم_

 

 ن؟یدباهاش اشناش یچجور_

 

قبول  نیکردمنم دوسش داشتم واسه هم یازم خواستگار نکهیتاا میامدداشت…رفت ادباهمیبابام بودز یازدوستا یکیپسر_

 کردم

 

 

 

 دیدارش دبچهیتونینم یستیناراحت ن یعنی_

 

 میاریبچه ازپروشگاه هم ب میتونیم مینه اگه بخوا_

 

 لبخندزد

 

 دوست داشته باشه  ینجوریروا یکیخوبه ادم  یلیخ_

 

 به صدادراومد زنگ

 

 ارمیغذاروب رمیم_

 

 باشه برو_
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 برگشت  تزاونوشابهیبعدبادوتاپ قهیچنددق

 

 میغذاخوردن شد مشغول

 

 ؟یدار ارودوستیار_

 

 به سرفه افتاد دتوگلوشیهوغذاپری

 

 ازش خورد کمی ختمینوشابه ر براش

 

 ؟یدیازکجافهم_

 

 ازنگاهات مشخصه_

 

 خوادیاون منونم یدوسش دارم ول_

 

 چرا؟_

 

  میخوریمابه دردهم نم گهیفقط م دمیپرس یلیازش خ دونمینم_

 

 شه ددرستیبهش زمان بده شا_

 

 ارمیازکاراش سردرنم دونمینم_

 

 کنهیدوست داشته باشه خودش بهت اعتراف م اداگهیبزارباخودش کنارب_

 

 

 باشه یگیکه توم ینجوریا دوارمیام_

 

 بلندشدم ادغذابخورمیز نتونستم

 

 اماده شم  رمیم_

 

 بردار یروکه دوست داشت یباشه هراتاق_

 

 گفتمورفتم باال ییا باشه

 

 یلیلباساچشمام برق زد خ دنیکردم درکمدروبازکردم باد یمیمال شیارا ختمیبلندموفرکردم دورم ر یگرفتم موها دوش

هم پام کردم به  یپاشنه بلند یب کردم کفشاهم انتخا یمانتوخوش دوخت دمیخوشگل پوش یلباس بلندصورت یخوشگل بودن 

 ندگفتمبل یباصدا نییشده بودم رفتم پا ینگاه کردم عال نهیا

 

 

 نییاپایروشامن امادم ب_

 

 باشه صبرکن _



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 112 

 

 

 نداشت موهاشولخت کرده بود یادیز شیبودارا دهیمانتوقرمزجذب پوش ی نییربع روشااومدپا ی بعد

 

 م؟یبر_

 

 ارمیروب چیرفت سو ادمیباران  یواا_

 

 کجاس؟ ارمیم رمیمن م_

 

 شیزارایم یتواتاقمه رو_

 

اتاقش  یچشمم به قاب عکس تو رونیب امیب زبودتاخواستمیم یرو چیگفتمورفتم باال دراتاق روبازکردم سو ییا باشه

 افتادخشکم زد

 

 

 

روشاهم  یعنیشده بودم  جیگ کردنینگاه م  نیروشابودکه باباموبغل کرده بود بالبخندبه دورب یبچگ شدعکسینم باورم

 شناخت؟یباباموم

 

 گهیادیب ییباااراااناااکجا_

 

 باشه اومدم_

 

 رودادم دستش چیسو نییرفتم پا عیسر

 

 میبر_

 

 

 یحرف میدیرس یذهنم شکل بسته بودتاوقت یتو یادیز یبودسواال رشدهیدرگ یلیفکرم خ میشد نیدادم سوارماش سرموتکون

 فکربودم  یمنم تو میزدینم

 

 میدیرس_

 

 روشازنگ روفشارداد میشد ادهیبود پ ینگاه کردم معمول الیو به

 

 بله_

 

 بازکن سارا_

 

 دخانومییبفرما_

 

 بازشد یکیت یدرباصدا

 

 مبل نشسته بودن رضابالبخندبلندشد یداخل همشون رو میرفت
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 دیخوش اومد_

 

  رشدید کمیدیممنونم ببخش_

 

 راحت باش زمینه عز_

 

.که فقط میسکوت قبل ازطوفانه اروم بهشون سالم کرد نیا دونستمیم یبه ارمان نگاه کردم ظاهرن که اروم بودول یرچشمیز

 باسرجوابمون رودادن

 

 نشستم یصندل یرو دراوردم رو مانتوم

 

 رکردهیگ کیزنگ زدگفت توتراف رسهیمهمونمونم االن م_

 

 

 

 ربع بعدزنگ به صدادراومد ی

 

 دیرس باالخره：رضا_

 

 دمشیکجاد ستین ادمی یبرام اشنابودول یلیساله باقدبلندوچهارشونه خ۰۴مردحدود ی

 

  رکردمیددیببخش：یهاد_

 

 دمش؟یاکجادیکردخداینگام م رهیخ شناختیکردانگاراونم منوم دمکثیدست داد به من که رس باهامون

 

 دینیبش：رضا_

 

 رضابه خودم اومدم یباصدا دمشید یک…کجا دمیفهمیدمیفکربودم با یتو میمبل نسشت یرو

 

 تو؟ ییکجا_

 

 د؟یزد یدحرفیببخش_

 

 زشامیسرم میبر گمیم_

 

 ندارم  یباشه من حرف_

 

 خوردمیاروم غذاموم ختیارمان برام سوپ ر زنشستمیسرم میبلندشد

 

 دیمارومشخص کن فیقراربودامشب تکل خب：ارمان_

 

 یدب میریفردام：رضا_

 

 گفت اباتعجبیار
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 ؟یدب ییچ_

 

  میوفتیاهم فرداراه مهمه ب بله：رضا_

 

 چه علت؟ به：ارمان_

 

 د؟یخوایمحمولتون رونم مگه：رضا_

 

 خب ؟_

 

 دیانجام بد یکار ی برام… میریبگ لیتحو هیازترک میدبریبا：رضا_

 

 …بابا یول：روشا_

 

 بلندگفت یحرفشوبزنه باصدا نزاشت

 

 تودخالت نکن_

 

 میکارکنیدچیدبایبگ شهیم_

 

 

 بهتون گمی.ممیدیرس یوقت_

 

 

 کنمیکاراوهماهنگ م رانیا مونمیم منم：یهاد_

 

 جوره حواسشون هست ساهمهیباش پل مواظب：رضا_

 

  ستیبارم ن نینباش اول نگران：یهاد_

 

 میتموم شدبلندشد غذامون

 

 ازخدمتکاراروصداکرد یکیرضا

 

 سارااتاقاروبهشون نشون بده_

 

 نداشته باشه نیدورب دوارمیام_

 

 راحت التونینداره خ نیاتاقادورب：رضا_

 

 کاردارم یکل رمیم منم：یهاد_

 

 سالمت  بروبه：رضا_

 

 رفت…کرد یخدافظ
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تخت نشستم که ارمان  ینبودرو نیازدورب یخبر میکرد ینامحسوس همه جاروبررس اطیاحت یبازم برا میتواتاقمون رفت ماهم

 کشهینگام کرد اوه اوه االن منوم یعصب

 

 ارههه؟ نیکه غرق شد_

 

 باالانداختم  شونه

 

 دیخودتون توهم زد میغرق شد میگفت یماک_

 

 فرارکنم محکم منوگرفت  نکهیقبل ازا دمیکش غیکه ج زبرداشتیسمتم خ به

 

 یبازکه سگ شد ؟یچته روان_

 

 دیغر دشدشیکل یدندونا نیازب

 

 تادندوناتوتودهنت خوردنکردم ببنددهنتو_

 

 به چشماش زل زدم  یباگستاخ

 

  یبکن یتونینم یغلط چیه_

 

 اخم نگفتم   یحت یدستمومحکم فشاردادازدردصورتم جمع شدول مچ

 

 ابرشوباالداد یتا ی

 

 دستتوبشکونم؟ هینظرت چ_

 

 گفتم یسخت به

 

 یولم کن روان_

 

 یرفت پاهاموتو رونیازاتاق ب یدردگرفته بودعصب یلیدستموول کردخ هومچی شدیخوردم داددستمیادامه م ینجوریهم اگه

 م اشک توچشمام حلقه بست شکمم جمع کرد

 

 به درخورد ییا تقه

 

 گرفته گفتم یباصدا

 

 بله_

 

 روشابود
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 داخل؟ امیب شهیم_

 

 ایاره ب_

 

 کنارم نشست  اومدداخل

 

 دعواتون شد؟_

 

 نشونه مثبت تکون دادم  سرموبه

 

 رفت هوا غمیکه ج دستموگرفت

 

 نگام کرد یبانگران

 

 دستت چراانقدرکبوده؟_

 

  دمیلبموگز

 

 کارارمانه؟_

 

 اره بازسگ شده بود_

 

 

 

 نکنه دستت شکسته_

 

  کنهینه فقط دردم_

 

 ارمیصبرکن برم برات مسکن ب_

 

 زدم یلبخندتلخ

 

 دردم اومد یهودستموگرفتیچون  ستین یازین_

 

 تاصبح زندت نزاره ترسمیمن بخواب م شیاپیپس ب_

 

 

 میباشه بر_

 

 

 میدیتخت درازکش یاتاق روشارو یتو میباهم رفت بلندشدم

 

 توباند؟ یچرااومد_

 

 شوکه شد دمیکه ازش پرس یازسوال
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 گفت ینیغمگ لحن

 

 مجبورم  نجاباشمیوقت نخواستم ا چیمن ه_

 

 گفتم  باتعجب

 

 چرا؟_

 

 کرد بغض

 

  شهیم ساکشتهیتوسط پل امیابیمن به دن نکهیپدرم قبل ا ستین میواقع یدراصل بابا یعنیمن ازبابام متنفرم _

 

 اونم خالفکاربوده؟_

 

 کردنیبه گفته مامانم اونم مجبورش م_

 

 سکیر تونستمیاالن نم یول رمیبگ فیتومجازاتش تخف تونستمیم یشدحتیم یکردعالیفکررفتم اگه روشابهمون کمک م یتو

 بگم وبهشیچ همه…کنم

 

 یداکنینجات پ یتونیم یاگه بخوا_

 

 کرده بود سیصورتشوخ اشکاش

 

 نشد یول داکنمیساالانجام دادم که ازدستش نجات پ نیا یتو یامتحان نکردم؟هرکار یکنیفکرم_

 

 دهیبهش فکرنکن باالخره رضاهم جواب کاراشوپس م_

 

 پوزخندزد

 

 دهیحرفاست دم به تله نم نیرضاباهوش ترازا_

 

 هست شهیعدالت خداهم رنشهیاگه بازم دستگ_

 

 باشم یراض دبهشیبا نهیمن سرنوشتم هم_

 

 شهیحل م یفکرنکن همه چبهش _

 

 

 

 کار؟ نیتوا یتوچرااومد_

 

 میخالف کن میمجبورشد نیموندرودستمون به خاطرهم یبده یکل…که ورشکست شد میبه خاطرارمان ماشرکت داشت_

  میچکارو پاس کن میتابتون
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 دیکش ازهیخم

 

 یواسه عشقت خالف کن یپس توهم مثل من مجبورشد_

 

 میدارشیدزودبیکه صبح با میاهوم بخواب_

 

 ریباشه شب بخ_

 

 ریشب بخ_

 

 که زودخوابمون برد میبود انقدرخسته

 

 )فرداصبح(

 

 

  گهههیباااراااناااپاااشود_

 

 ادیروشاولم کن خوابم م یوا_

 

 منتظرن نییهمه پا گمیبابام یا_

 

 بلندشدم کالفه

 

 باشه اومدم_

 

 ایزودب میمنتظر نییپا_

 

 برواومدم_

 

اصال  شبیبه ارمان نگاه کردم چشماش قرمزبودمعلوم بودد یرچشمیز نییرفتم پا دمیلباساموپوش عیسر رفت…گفت ییا باشه

 لبخندزد دنمیرضاباد دهینخواب

 

 زمیرعزیصبح بخ_

 

 گفتم باعشوه

 

 

  رکردمید دکهیببخش ریصبح بخ_

 

 

 باز شد ششین

 

 

 ساعت تاپروازمونده  کیاشکال نداره _
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 محل ندادم یول کردمیم رشوحسیخ یها نگاه

 

 میباشه پس بر_

 

 

  میبر_

 

فرودگاه پاسپورت  میدیرس میزدیکدوممون حرف نم چیراه ه یتو گهیماچهارنفرم باهم د ومدمیمخصوص خودش م نیرضاباماش

 تاپروازرواعالم کنن میمنتظرشد… میداد لیهاروتحو

 

 دیانجام بد یکار ی دیبا میدیرس یوقت：رضا_

 

 توهم ارفتیار یاخما

 

 ن؟یچرابه مااعتمادندار_

 

 دیریگینم لیمحمولتون روتحو دوگرنهیکاروبرام انجام بد نیا خوامیمن گفتم اعتمادندارم؟م_

 

 میازداریبارچون محمولمون رون ی نیهم فقط：ارمان_

 

  ستین یمشکل باشه：رضا_

 

 میردشد تیواعالم کردن ازگازبلندگوپروازمون ر میباهاشون حرف بزن خواستیدلمون نم میروشاهم سکوت کرده بود منو

گوشم  چشمام روبستم  یروگذاشتم تو یهنذفر…نشستم یصندل یبااخم رو خواستیکه اصال دلم نم شستمیم دکنارارمانیبا

 کردنگاه  یبرداشت دستموگفت  به کبود میروازتوگوش یهنذفر

 

 دستش روپس زدم تیباعصبان

 

 ؟ینیشبتوببیشاهکارد یخوایم هیچ_

 

 نگام کرد یمونیباپش

 

 بزنم  بیبهت اس خواستمیمن متاسفم نم_

 

 کردینگام م یرضاباکنجکاو

 

 

 

 بهش نگاه کردم بانفرت

 

 یستیبرام مهم ن گهید_

 

 دادم  هیتک شهیش کردسرموبهیبهم نگاه م بابهت

 

 گرفته گفت یباصدا
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 یباشه هرجورراحت_

 

 رفتارکنه  ینجوریباهام ا شبیحق نداشت د یناراحتش کنم ول خواستینم دلم

 گفت یبلندشدم که جد یازروصندل

 

 سرجات نیبش_

 

 روشا شیبرم پ خوامیم_

 

 

  نیالزم نکرده بش_

 

 گفتم یبابلندیتقر یباصدا

 

  یخستم کرد گهیدست ازسرم بردارد_

 

  شمونیازودتراومدپیدستش مشت شدرضاتاخواست بلندشه ار کردنیباتعجب نگامون م همه

 

 چخبرتونه ؟_

 

  امیب زارهیباروشاحرف بزنم نم خوامیم_

 

 موهاش برد نیدستشوب کالفه

 

 د؟یکن دهموتحملیتونیساعتم نم ی دیشماهاچراانقدرباهم لج-

 

  کنمیخب داداش توبرومن حلش م یلیخ_

 

گوشم گذاشتم صداش  یرودوباره تو یروشابرگشت هنذفر شیپ اهمیسرجام نشستم دارم برات صبرکن ار باحرص

ازقبل اماده  نیماش میتوهم بودازفرودگاه خارج شد ینگاشم نکردم اخماش حساب یحت میدیرس یتاوقت ادکردمیروتااخرز

اغوشش  یمامانم تنگ شده بودبرا یدلم برا کردمیم ابونانگاهیهدف به خ یب میبودچمدونامون روگذاشتن صندق عقب سوارشد

  الیو میدیرس دکهینکش ادطولیز دمیصداشم نشن یوقته حت یلیخ نمشیبب رانیبرگردم ا تونستمیکاش م یا اشیمهربون یبرا

 

کاج بلند وسط  یشده بودبادرخت ها نیینرگس والله تز یداشت باگل ها یقشنگ بود باغ بزرگ یلیخ ابودمنظرشیدر یرو روبه

گردشده  یباچشما میبود دربازکرد یهام فرستادم هواعال هیروبه ر ژنیاکس دمیکش یقیعم بابودنفسیابشارفوق العاده ز یباغ 

رضا به  یباصدا اردداشتیلیسالن بزرگ ب ی متیگرون ق یها قهیپرازعت چیمارپ یهابودباپله  یمشک ونشیدکوراس کردمینگاه م

 خودم اومدم

 

 کاردارم یلیخ دباهاتونیکن داستراحتیبر_

 

هم داخل اتاق  ییدستشو…ومبود با تخت دونفره حم یاب ونشیبه اتاق خودش رفت اتاق مادکوراس یهرک میگفت ییا باشه

منظمش  یچشماش بسته بودازنفس ها دهیتخت درازکش یکمدگذاشتم ارمان رو یبودلباساروازچمدون برداشتم مرتب تو

 به سرم زد یدیفکرپل دهیکه خواب دمیفهم
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کردم رو سرش باوحشت  یروخال خی هوابیسرش رفتم  یبرداشتم اروم دروبازکردم باال خیپارچ اب  ی نییپا رفتم

 خودش اومددادزد هوبهی رخندهیبلندزدم ز کردکهینگام م یجیباگ…چشماشوبازکرد

 

 کنمممیبااارااناخفت م_

 

 

  دمیخندیفرارکردم بلندم غیکه باج زبرداشتیخ سمتم

 

 دستم بهت نرسه ساااگهیواا_

 

 

  ینکن تمیاذ یحقته تاتوباش_

 

  دمیدو یشن ها م یرو رونیاومدم ب الیاشپزخونه ازدرپست و یتو دمیاپن پر یحرکت ازرو یبا  میدیدو یم گهیهم د دنبال

 

 بادادگفت

 

 سایبازبون خوش وا_

 

 رشدمیعمرااامگه ازجونم س_

 

 

 منوبرگردوندسمت خوش زدمیکمرموگرفت که تعادلموازدست دادموافتادم که ارمانم پرت شدروم نفس نفس م هوازپشتی

 

 اره؟ یکنیم سیکه منوخ_

 

 من؟ نه بابامن جرعت ندارم ییک_

 

 خوردیصورتم م ینفس هاش تو هرم

 

 نگام کرد طنتیباش

 

 کنم یدتالفیبا_

 

 شونش انداخت  یهومنوروی کارکنهیخوادچیاخدامی

 

 ؟یکنیکارمیچ یییه_

 

 

 بگوغلط کردم_

 

 عمراااا _
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 یباشه خودت خواست_

 

 

 

 

 ادتربودیز یلینداشت زورش ازمن خ دهیفا یول زدمیدست وپام ایاب دهنموقورت دادم منوبردسمت در باترس

 

 ونههیولممم کنن د_

 

 کردتواب  هوپرتمیتوجه به حرفام  بدون

 

 غغغغیج

 

 دیخندیبلندم

 

 دیچکیشده بودم ازموهام اب م سیخ سیخ

 

  دمیکشیبراش خط ونشون م باچشم

 

 روش  دمیکردم پاچ مشتموپراب

 

 رسمیبه خدمتت م_

 

 ابروشوباال داد یتا ی

 

 یعمرابتون_

 

  میمردیم یازخستگ میداشت گعید  میکرد یباهم شوخ یکل

 بود سیهواسردبودلباسامونم خ میدیشن هادرازکش یرو

 

 میخوریاالن سرمام میپاشوبر_

 

 من جون ندارم بلندشم یواا_

 

 

 وهوامعلقم نیزم نیکردم ب هوحسی

 

 امیولم کن خودم م ییه_

 

 ؟ییخسته ا یگیمگه نم_

 

 خب؟_

 

 پس حرف نزن_
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 حلقه کردم  دستمودورگردنش

 

  امیبهترمنم حال ندارم راه ب_

 

 منوگذاشت روتخت الیو میدرفتیخند

 

 رمیبروحموم بعدش من م_

 

 رونیاومدم ب دمیگفتمودوش گرفتم موهاموخشک کردم لباسامم پوش ییا باشه

 

 ارمان بروحموم من رفتم_

 

 استفاده کردم نییازحموم طبقه پا خوادمنمینم_

 

 به درخورد ییا تقه

 

 اتویب_

 

 منتظرن نییخانوم اقاپا_

 

 یبر یتونیباشه م_

 

 گفت رفت یچشم

 

 ارهیسرمون ب ییبال خوادچهیم ستیبازمعلوم.ن_

 

 شتمیبهش فکرنکن من پ_

 

 لبخندزدم

 

  میبر_

 

  یریباهاش گرم بگ یحق ندار یباشه ول_

 

 زنمینم یباشه حرف_

 

 مبل نشسته بود یرو لکسیرضا ر نییپا میلبش نشست دستموگرفت رفت یرو یلبخندمحو

 

 دینیدبشیایب：رضا_

 

 

 میروش نشست روبه

 

 میشنویم：ارمان_
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 بدم لیتحو دتاجنساروبهتونیبد گموشمادونفرانجامیکه م یدکاریبا：رضا_

 

 ارمان توهم رفت یاخما

 

 میروبشنو شنهادتونیتاپ میمنتظر_

 

 دیبهشون پول بد نکهیا دبدونیریبگ لیمنوتحو یدجنسایدبریبا_

 

 گفتم یبابلندیتقر یباصدا

 

 امکان نداره یییچ_

 

 دینکن دقبولیتونیم：رضا_

 

 گفت یجد ارمان

 

 باشه قبوله_

 

 زد تیرضا یازرو یلبخند

 

 مونمیخوبه منتظرخبرتون م_

 

 

 

 خونسردگفت ارمان

 

 دمیبهتون خبرم_

 

 بلندشد

 

 گفت ورفت یدیباش موفق

 متنفرم ازش  یعوض اشغال

 

 گفتم کالفه

 

 ؟یکارکنیچ یخوایم_

 

 رودراورد شیهوگوشیفکربود یتو

 

  گمیاالن بهت م_

 

 

 زنگ بزنه یبه ک خواستیم دونمینم

 

 ثمیالوم_
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 سکوت_

 

 دارم اجیبه کمکت احت_

 

 سکوت_

 

 یبرام بمب بساز خوامیم_

 

 سکوت_

 

 شتیپ امیم گهیساعت د کیتا_

 

 سکوت_

 

 یاعلی_

 

 روقطع کرد یگوش

 

  کردمیگردشده نگاش م یباچشما

 

 کار؟یچ یخوایبمب م_

 

 

 بلندشد

 

 گمیبدم برگشتم بهت م حیبرات توض تونمینم االن

 

 موهاش چنگ زد نیهم کالفه ب یرفت تو اخمام

 

 کنم دشونیبتونم تهد نکهیا یبرا_

 

 ومدیبه نظرم یفکرخوب

 

 باشه برو_

 

 بهت زنگ زدم حاضرباش گردمیبرم گهیتادوساعت د_

 

 روبرداشت باعجله رفت چیدادم سو سرموتکون

 

 

 

 )ارمان(

 

 



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 116 

 

ساعت  کیتوکم تراز تونستیبودم یقبل باهاش اشناشده بودم پسرخوب اتیعمل یبودکه تو میمیصم یازدوستا یکی ثمیم

 رفتم خونش عینداشتم سر یادیبمب هاروبسازه وقت ز نیبهتر

 

 روفشاردادم زنگ

 

 بله_

 

 ن ارمانمبازک_

 

 بازشد یکیت یدرباصدا

 

 به استقبالم اومد ثمیداخل م رفتم

 

 امادس؟_

 

 دیخند

 

 نجایا یهمه مدت اومد نیبعدا  یسالم جناب سرگردبزارازراه بررس کیعل_

 

 گفتم کالفه

 

  زنمیبهت سرم امیسرفرصت م دمیقول م یباورکن وقت ندارم ول_

 

 ایباشه قول داد_

 

 امیباشه م_

 

 روداددستم فیک

 

 یبه کس یبیاس کنهیبمبم برات گذاشتم که فقط گردوخاک به پام ی فهیک یتو شمیچاشن یخواستیکه ازم م یامانت نمیا_

 رسونهینم

 

 کنمیممنون جبران م_

 

 دیخند

 

  میبگذرون نجاخوشیا یایب تیدبعدماموریبا_

 

 

 ادامه داد طنتیباش

 

 یریزنم بگ_

 

 شرعن قانونن زنم بود ادباراناافتادمی
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 دادم که باتعجب گفت سرموتکون

 

 یکردیم رخفمیزن بگ گفتمیهست قبالتام تیزیچ ینه تو _

 

 دمیخند

 

 شهیم رمیمن برم داره د_

 

 رسمیبه خدمتت م یباشه فرارکن ول_

 

 دادم سرموتکون

 

 ؟یندار یکار_

 

 نه برو_

 

 کردمیوجاسازمهار دبمبیراه افتادم سمت محل قراربا عیکردم سر یخدافظ

 

 

 

 .یبودن دب دهیامروزباسرهنگ قرارداشت. تازه امروزرس اهمی. ارکردمیم یشدم .باسرعت رانندگ نیسوارماش

 

محل  دمی. رسمینمون دزندهی. شاوفتهیقراره برامون ب یامشب چه اتفاق دونستمیفرمون ضرب گرفته بودم .نم یرو بادست

 خونه مخروبه بود. یقراره 

 گذاشتم به بارانازنگ زدم. بمیج یروتو شیبمب هاروجاسازکردم. چاشن بادقت

 

 بله؟_

 

 دنبالت! امیاماده باش دارم م_

 

 !شمیباشه االن اماده م_

 

 .نییادپای.چندتابوق زدم تابدمیساعت بعدرس کیشدم.حدود نیروقطع کردم. سوارماش یحرف گوش بدون

 

 سوارشد. عیسر

 

 شد؟یچ_

 

 بشه. ینقشمون عمل دوارمیبمباروجاسازکردم.ام_

 

 بوداسترس داره. معلوم

 

 .میبتون دوارمیام یانه؟ولی میشیموفق م دونستمینم خودمم

 

 .مینداشت شتروقتیساعت ب میساعت نگاه کردم. ن به
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 .میشد ادهیکردم.پ نوپارکی.ماشمیدیرس عیسر

 

 .میرفت داخل

 

 جلواومد.دستشوسمتون درازکرد. یجوگندم یساله باموها۶۴حدود یمرد

 

 !نیخوش اومد_

 

 .میدست داد باهاش

 

 خب جنساگذاشت؟_

 

 ازمحافظاش اشاره کرد. یکی به

 برداشتم. عی.سرجنسارواورد

 

 ؟یماچ یخب پوال_

 

 پوزخندزدم

 

 .ستیدرکارن یپول_

 

 دادزد. تیباعصبان

 

 ن؟یکرد ؟مارومسخرهیچ یعنی_

 

 هابه سمتون نشونه رفت. اسلحه

 .خودم اصال مهم نبودم.وفتهیب یباران اتفاق یبرا دمیترسیم

 

 

 

 ：گفتم یباخونسرد

 

 .یبهتره دست ازپاخطانکن_

 

 دراوردم. بمیبمب روازج یچاشن

 

 همه روبفرستم روهوا؟ هینظرت چ_

 

 ：بادادگفت

 

 رسمیکثافط به خدمتتون م_

 

 ؟یکشته بش یخوایباخودته م میتصم_
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 نگام کردباراناکه سکوت کرده بود. تیباعصابن

 

 .گذرمینم رمحمولهیازخ رممیمن بم یلعنت_

 

 ابروموباالدادم. یتا ی

 

 ؟یجد_

 

 داد سرشوتکون

 

 .یبکن یتونینم یغلط چیه_

 

 

 .کردیم دنگامیانگارباورش نشده که بمب کارگذاشتم.باترد پوزخندزدم

 .دیچیمون پساخت یتو یبیمه یازبمب هارو منفجرکردم. صدا یکیهوی که

 باعث شدحواسشون پرت بشه.دست باراناروگرفتم. که

 

 !مینجابریدازایزودباش با_

 

 .میدیشنی.صداهاشون روممیازخونه خارج شد باسرعت

 

 !کننیفرارم تااالنیخاص یب ددنبالشونیبر_

 

 نگاه کردم. نهی.به ا کردمیم ی. باسرعت رانندگمیشد نیسوارماش عیسر

 

 !کننیم بمونیدارن تعق یلعنت_

 

 شترکردمیسرعتموب

 

 ! نیمحکم بش_

 

 کمربندشوبست

 

 ؟یوردیاسلحه ن_

 

 !نهیچراتوداشتبورده ماش_

 

 اسلحه روبرداشت عیسر

 

 کردن سرموخم کردم کیشل نیماش به

 قلبم حس کردم کیرونزد یبد هوسوزشیکه  دنیکوب نیشانس  ازپشت محکم به ماش نیبه ا لعنت

 

 

 

 اخ!_
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 ：گفت یبارانابانگران

 

 شدارمان؟یچ_

 

 .ادبودیز میزیقلبم خورده بود.خونر کینامنظم شده بودگلوله نزد نفسام

 

 ：گفت غیباج

 

 !یرخوردیت_

 

 .واربرخوردکردیمنحرف شد.به د نشونیکرد.که که ماش کیشل ناشونیرفت. به سمت ماش رونیداد.تاکمرب نییروپا شهیش

 

 کنم . یرانندگ تونستمی.نمکردیخس خس م نمیتارشده بود.س چشمام

 

 زد. غیباراناج

 

 مراقب باش!_

 

 . ضربان قلبم کندشده بود.دمیشنیترمززدم. صداشوگنگ م یرو محکم

 

 پشت فرمون نشست.  عی. خودش سردمیعقب درازکش یصندل یشدم.رو ادهیکرد.پ باراناکمکم

 

 ：گفت هیباگر

 

 !مارستانیب میریم اراالنیطاقت ب_

 ：گفتم یکردم. به سخت یخشک سرفه

 

 …باران…با…ب_

 

 جانم توروخدااروم باش !_

 

 ……کنم…ک…اعتراف…اع…ا…خوامیم…یم…م_

 

 !ستیبرات خوب ن یحرف نزن لعنت_

 

 کردیهق م هق

 

 .دارم…دا…د…دوست…دو…د_

 

 .دمینفهم یچیه گهیاطرافموگرفت. د یاهیدردداشتم .س یلی. خکردیم  یرانندگ باسرعت

 

 

 

 )بارانا(
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 دوستم داره  ：که زدشوکه شدم. بهم گفت یازحرف

 

 ：گفتم هیباگر

 

 تنهام نزار. کنمیمنم دوست دارم خواهش م_

 

 بهش نگاه کردم. چشماش بسته بود. نهیازا

 

 ترمزکردم.  مارستانیب یبره جلو شمیدازپی.نه! نه! نباشترکردمی.سرعتمو بخوردیتکون نم ی. ولکردمیصداش م غیباج

 داخل دمیشدم دو ادهیپ

 ：بادادگفتم

 

 دکتر! پرستار_

 

 اومد عیازپرستاراسر یکی

 

 شده؟یچ_

 

 ：گفتم هیباگر

 

 حالش بده! رخوردهیشوهرم ت_

 

 ：گفت باعجله

 

 کجاست؟_

 

 !نهیتوماش_

 

 دکتراوپرستارابرانکاردرو اوردن.ارمان روباخودشون بردن اتاق عمل عیسر

 

.اصال برام مهم کردنیکردم.مردم باترحم نگام م هینشستم. بلندگر نیزم ی.بازانوروادیسرش ن یی.بالکنمیم االتماستیخدا

کاش زودتربهش  یگفتم دوسش دارم.ا دکهی.حرفمونشنکنهیکه داره بامرگ دست وپنجه نرم م خواستمیروم ینبود.االن کس

 اجونیفقط برگرده.خدا میراض یزی.به هرچزدی.سرم دادمشدیم یرتی.غکردیبود.دوباره دعوام م شمیکاش االن پ ی.اگفتمیم

 طاقت ندارم. گهی.که دادیسرعشقم ن ییبال رفقطیمنوبگ

 

 

 

 ونهی.داشتم دکردمیم یبهم نداده بودن بااسترس طول عرض راه رو روط یهنوزخبر ی.ولگذشتیساعت ازعملش م حدودسه

 .دادیفکرکردنم بهش عذابم م ی.حت رمیمیبشه منم م شیزی.اگه ارمان چشدمیم

 .هجوم بردم سمتش رونیومدبازپرستاراا یکی

 

 شد؟یچ_

 

 نگام کرد. یباناراحت



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 122 

 

 

 کننیتوکلت به خداباشه دکترادارن همه تالششون روم_

 

 ：گفتم بالکنت

 

 مونهیم…یم… م …زنده…زن…ز_

 

 دعاکن براش_

 

 مارستانی.رفتم نمازخونه ب کردمیدعام دبراشیاتاق عمل با یتو برگشت

 

توتنم نمونده  یخودمواروم کردم جون کمیحرفا نیباا زارهیمنوتنهانم هیارمان قو دونستمینمازخوندم.دعاکردم .م شیسالمت یبرا

 یکیخودموبه اتاق عمل رسوندم که همون لحظه  یوفته؟باسختیهمه اتفاق برام ب نیدایبودمگه چندسالمه که با

 رونیازدکترااومدب

 

 تمام وجودموگرفت استرس

 

 دکتر؟ یشداقایچ_

 

 د؟یارماردیباب یشماچه نسبت_

 

 من زنشم_

 

 نییپا سرشوانداخت

 

 هم ازدست داده بود یادیقلبش برخوردکرده بودخون ز کیمتاسفانه گلوله نزد_

 

 گفتم بالکنت

 

 ه؟یچ…یچ…چ…منظورتون…منظور…من…م_

 

 نهییپا ارشونیهوش سطح…همسرتون درحال حاضرتوکماهستن_

 

بهم قول داده  رممکنهیغ نینفسام به شمارش افتاده بود.ا دهیپر یاالن رنگم حساب دونستمیم کردمیبهش نگاه م بابهت

 .میماجراباهم باش نیتااخرا

 

 

 

 ：گفتم بابغض

 

 گه؟ید شهیحالش خوب م_

 

 روازدست نده! دتیام_

 

 نمش؟یبب تونمیم_
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  ژهیو یمراقب ها برنشیم یتونیاالن نم_

 

 نگاش کردم باالتماس

 

 لبخندزد

 

 دمیباشه صبرکن بهت خبرم_

 

 ممنون_

 

 گفت رفت یکنمیم واهشخ

 

 .کردمیم یلحظه شمار دنشید ی.براکردیدردم یلیازدستش بدم. سرم خ خواستیکرده بود.دلم نم سیصورتم روخ اشکام

 

 ربع بعدپرستاراومد. ی

 

 ان؟یراد یهمراه اقا_

 

 بلندشدم باهول

 

 منم خانوم_

 

 ژهیو یها دمراقبیدبریتونیدکترگفتن م یاقا_

 

 ششیدادم منوبردپ سرموتکون

 

 !قهیفقط پنج دق_

 

 باشه_

 

 .میرفت تاماتنهاباش خودش

 

 به بدنش وصل کرده بودن دستشوگرفتم یمختلف ینگاه کردم دستگاه ها دشیصورت رنگ پر به

 

 گفتم بابغض

 

  رمیمیمن بدون توم ؟ارمانیتنهام بزار یخوای؟میکنیم ینامرد ی؟داریبمون شمیپ یخواستینم ؟مگهیدوسم دار یمگه نگفت_

 

 دستگاه بلندشد غیج یکه برگرده که صدا کردمیدستش گذاشتم التماسش م یسرمورو هیرگریز دزدمبلن

 

 

 

 ：گفتم غیزدباجیبلندشدم قلبش نم شوکه
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 دکتر!پرستار!_

 

 اومدن. عیسر

 

 خانوم رونیبروب_

 

 ：بادادگفتم

 

 !رهیمیشوهرم داره م خوامینم_

 

  رونیبازورمنوبردب پرستاره

 .گشتیبرنم یول کردنی. که بهش شوک واردممشیدیم شهیش ازپشت

افتادم. هق هقم همه جارو پر کرده  نیزم ی!پاهام نتونست وزنموتحمل کنه .بازانورویتروخدابرگردتنهام نزارلعنت زنمیم زجه

 .گذشتیقرن م یبرام  قهی.هردق زدمیبود.خداروصدام

 

 بلندشدم یدکتراومدباسخت نکهیتاا

 

 شد؟یدچیتروخدابگ_

 

 برگشت یکرده بود.ول یقلب ستیا_

 

 دمیکش یراحت نفس

 

 عضودارن  یکارت اهدا دشوهرتونیدونستیشمام_

 

 گفتم یبابلندیتقر یباصدا

 

 ؟یچ_

 

 …دیتونیدمیبخوا داگهیاروم باش_

 

 

 بدنشواهداکنم؟نه!نه!امکان ندارم یخواست؟اعضایم یازم چ دمیحرفاشونشن یباق گهید

 

 دمینفهم یچیه گهید …وهوامعلقم نیزم نیرفت حس کردم ب جیگ سرم

 

 

 

 کل( ی)دانا

 

 ازشون نشده بود یخبر چیزدهنوزهیقدم م ابااسترسیار

 

 اروم باش حتمامعامله هنوزانجام نشده_

 

 دیغر باخشم
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 کنمیم ادنابودتونیسرشون ب ییاگه بال_

 

 نگاش کرد  یروشاباناراحت

 

 

 کردم؟ وانتخابیکوفت هیزندگ نیبابام خالفکاره؟ مگه من خواستم؟مگه من ا هیچ رمنیتقص_

 

 ：بادادگفت

 

 که برام مهمه اونان  یزیصداتوبشنوم.االن تنهاچ خوامیخفه شونم_

 

 

 توچشماش حلقه بست اشک

 رفتارکنه. ینجوریا اباهاشی. ارخواستیبوددلش نم شترشدهیتنفرش نسبت به باباش ب 

 

 یبارشماره باران روگرفت. ول نیهزارم ی.براکردیم ونشیسرشون اومده باشه د ییبال نکهیموهاش چنگ زد.فکرا نیب یعصب

ترکنه  یاروعصبیداریترسیکلمه حرف بزنه م یجرعت نداشت  ینصفه شب بود.روشاحت۹خاموش بود.به ساعتش نگاه کرد.

 به روشازنگ زد. یشماره ناشناس

 

 بله_

 

  کنمیبگونابودش م تیعوض یحامدم به بابا_

 

 گفت یروشاباخونسرد

 

 بود. شتیاالن پوالت پ ینکرده بود انتیبهمون خ شیپ یاگه سر_

 

 دادزد

 

 !کنمیادمت م_

 

 روقطع کرد.حوصله بحث نداشت یگوش

 

 

 

 کل( ی)دانا

 

 .کردینگاش م یاباکنجکاویار

 

 حامدبودانگاربچه هاموفق شدن._

 

 ومدن؟یپس چراخودشون ن_

 

 .میدمنتظربمونیبا دونمینم_
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 )بارانا(

 

اتفاقات مثل پرده  هوتمامیاتاق بودم. سرم به دستم وصل بود. ی.چندبارپلک زدم.تو دمیدی.همه جاروتارم چشماموبازکردم

اصال برام  ی.ولومدیگفتم.ازدستم خون م یفیشد.اخ خف دهیچشمام ردشد.باهول بلندشدم.که سرم ازدستم کش ینماازجلویس

.که وارگذاشتمید یکنم. .دستمورو یریازسقوطم جلوگ نکهیا یرارفت.ب جیکه سرم گ نییدم پامهم نبود.ازتخت اوم

 ازپرستارااومدداخل. یکیدربازشد.

 

 ：گفت تیباعصبان

 

 .نهییهنوزپا ؟فشارتیبلندشد یچ یبرا_

 

 هم یرفت تو اخمام

 

 شوهرم شیبرم پ خوامیم_

 

 

 

 تخت درازبکش شوهرتم حالش خوبه . یشمارو_

 

 .رونی.بدون توجه بهش ازاتاق اومدم بکردیم میداشت عصب گهید

 

 ：بابلندگفتیتقر یباصدا که

 

 دکتر! دکتر!_

 

 .شمیم ونهیخدادارم د یوا

 

 باعجله خودشوبهم رسوند. دکتره

 

 ؟ینیخانوم ام شدهیچ_

 

 من اشاره کرد. به

 

 برگرده به اتاقش ستیمارحاضرنیب_

 

 ：گفتم یجد

 

 .نیبستر ژهیو ی.که بخش مراقب هانمیهمسرموبب خوامیدادم. م حیبهشون توض_

 

 ه؟یاسم همسرتون چ_

 

 انیارمان راد_

 

 فکرکرد. کمی
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 توکماس؟  رخوردهیاهان همون که ت_

 

 دادم. سرموتکون

 

 تادستتون روپانسمان کنن. دتواتاقینرماله حاال برگرد تشینگران نباش فعال وضع_

 

 نمش؟یبب شهیم_

 

 .دمیاول شمابرو.منم بهتون خبرم_

 

 گفتموبرگشتم تواتاق دستموپانسمان کرد ییا باشه

 

 د؟یروبد تونیگوش شهیم_

 

 سرشوتکون داد. بااخم

 

 روبهم داد. شیگوش

 

 نگران شده ی.حتماتااالن حساباروگرفتمیار شماره

 

 

 

 بله_

 

 ：گرفته گفتم یباصدا

 

 سالم منم بارانا!_

 

 ：گفت یبانگران

 

 حالتون خوبه؟ نییکجا_

 

 کردیداشت خفم م بغض

 

 

 !میمارستانیماب_

 

 ：گفت یبابلندیتقر یباصدا

 

 شده شیزیارمان چ اخدانگوکهی_

 

 هیرگریز زدم

 

 توکماس! رخوردهیارمان ت_



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 128 

 

 

 .دیمارستانی!کدوم بیچ_

 

 (……)مارستانیب_

 

 

 امیباشه! باشه! االن م_

 

 

 کردم یخذافظ

 

کرد.که چشمام گرم  قیبهم ترز یپرستاره چ دونمیروبهش دادم نم یگوش ششیبرم پ زاشتنیکاش م یروقطع کردم ا یگوش

 شد.خوابم برد

 

 روشاچشم بازکردم یباصدا

 

 باران_

 

 گفتم. حالیب

 

 ارمان کجاست؟_

 

 نگام کرد یباناراحت

 

 هنوزتوکماس  _

 

 هیرگریز زدم

  

 

 شدینم شیزیارمان چ یبودم ول مارستانیتخت ب یکاش من رو یبودم ا رخوردهیکاش من به جاش ت یا_

 

 شهیحرف نزن حالش خوب م ینجوریا سیه_

 

 زارهیتنهام نم دونمیاره من م_

 

 

 نده دتوازدستیام یباش یدقویتوبا_

 

 تکون دادم  سرمو

 

 

 زدینم یحرف چینشسته بوده یصندل یارویار

 

 شد؟یکن چ فیتعر زمیعز_
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 بلندشد ایدادم که ار حیروبراش مختصرتوض یچ همه

 شنمیبب رمیم_

 

 

 

 امیمنم م_

 

 نه تواستراحت کن_

  

 

 گفتم یبالجباز

 

 

 نمشیبب خوامیم_

 

 که شینیبب زارنیاالنم نم شهیدوباره حالت بدم زمیعز_

 

 گفتم بابغض

 

 هرجورکه شده نمشیدببیمن با یول_

 

 

 کنمیکارمیچ نمیبب رمیم_

 

  نمشیکنه تابب یبتونه کار دوارمیروشا روتنهاگذاشت ام منو

 

 بعدپرستاره اومد قهیدق ده

 

 انیخانوم راد_

 

 بلندشدم باهول

 

 اروم باش دختر_

 

 گفتم یبانگران 

 

 شده؟یچ_

 

 شیببن یبر یتونیاومدم خبربدم م زمینترس عز_

 

 ژهیو یمراقب ها میروشابلندشدم رفت باکمک

 

 داده بود هیوارتکید ابهینگاه کردم ار دشیبه صورت رنگ پر سادمیوا شهیش پشت

 

 ازدارهیبهت ن ااالنیار شیتوبروپ_
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 مونمیم شتینه پ_

 

 زدم یلبخندتلخ

 

 نگران نباش حالم خوبه_

 

  ارفتیار شیگفت پ ییا باشه

 یلیندارم بجنگم خستم خ ییچرا؟خسته شدم ازامتحانات کمرم شکست توانا ؟اخهیکه برام مهم شدروازم گرفت یاچراهرکیخدا

  کردم دل…باخدادردنشستم  نیزم یرو یکنیامتحانم م یخستم چندساله دار

 

 تونستینم یبزنه ول یحرف خواستیانگارم شمیبعدروشااومدپ قهیچنددق

 

 شنومیبگوروشام_

 

 داد رونیب نفسشوباحرص

 

 خوادیبابازنگ زده جنساروم یول ستیاالن وقتش ن دونمیم_

 

 پوزخندزدم

 

 

 بهش بگونگران نباشه جنساجاش امنه_

 

 رودادم دستش چیسو

 

 نهیبروبردارتوماش_

 

 ……دمنیببخش_

 

 حرفشوادامه بده نزاشتم

 

 ستیمهم ن_

 

 

 

 رفت  یباناراحت

 

 هفته بعد( کی)

 

برم  خواستیوازم م مارستانیومدبیاهرروزمیالغرشده بودم ار یلیبودم خ مارستانیهفته اصال خونه نرفتم همش ب ی نیا یتو

 یبرا شناختنیمنوم مارستانیپرسنل ب همهبایهرروزمنتظربودم تاچشماش روبازکنه تقر کردمیقبول نم یاستراحت کنم ول

که  گفتمیروبرداشتم ذکرم حیروازدست نداده بودم تسب دمیام ادهنوزمینذر کرده بودم تابهوش ب کردمیهرروزدعام شیسالمت

 بود یرانیبوداونم ا میاسمش مر شمیاومدپ میشده بود یمیصم یمدت دوستا نیا یازپرستاراکه تو یکی
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 ینیازدکتراجازه گرفتم که ارمان روبب یباران زودباش بابدبخت_

 

 بلندشدم  یباخوشحال

 

 زحمتت دادم  یلیمدت خ نیا یتو یمرس_

 

 دیخند

 

 زمیبودعز فمیوظ_

 

 دمیگونشوبوس

 

 به خدا کنمیجبران م_

 

 دادسمت در هلم

 

 نشدم  مونیبروتاپش_

 

 رفتم که خندش بلندشد عیشه سر مونیپش نکهیا ازترس

 

 ؟یزاریمنوسرکارم_

 

 

 انه؟ی یریم_

 

 ییکردم بوسه ا کیدستشوگرفتم به لبام نزد ششیرفتم پ دمیمخصوصوپوش یلباس ها ژهیو یگفتم رفتم مراقب ها ییا باشه

 به پشت دستش زدم 

 

 یدیهفتس خواب کیتنبل خان  یبلندش یخواینم_

 

 

 

 رم؟یتابتونم انتقامموبگ یقرارنبودتااخرباهام باش ؟مگهیخسته نشد_

 

 گلموگرفته بود بغض

 

 سایعشقت وا یدوست دارم پس بلندشوپا یشدنت گفت هوشیقبل ب_

 

 هیرگریز زدم

 

 تنهام نزار_

 

 دیکردم دستش تکون خوردباشوک سرموبلندکردم پلکش لغز هوحسیکه  کردمیم هیدستش گذاشتم بلندگر یسرمورو

   اشکرتیخدا وردمیداشتم بال درم یازخوشحال
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 ییوشنیصداموم زمیارمان عز_

 

 ناله کرد اروم

 

 صداکنم…رفت دکتر ادمیداشتم که  جانیانقدره

 

  رونیرفتم ب باعجله

 

 دکتر دکتر بهوش اومد_

 

نداشت بااسترس طول وعرض راه رو  دهیالتماس کردم فا ینزاشتن من برم هرچ یرفتن داخل اتاق ول عیسر پرستارا…دکترا

 شددلمیلبم پاک نم یلبخندازرو هیمن کاف یکه بهوش اومده برا نیهم ینداشته باشه ول یمشکل دوارمیام کردمیم یرو ط

 بده حیبرام توض تشیادازوضعیتادکترب بودمصبرانه منتظر یب ادبزنمیموفریبلندخوشحال خواستیم

 

 

 

 انتظاردکتراومد یبعدکل باالخره

 

 دمیپرس جانیباه

 

 دکتر؟ یشداقایچ_

 

 زد یلبخندمهربون

 

 دینگران نباش دخترم خداباالخره دعاهاتوشن_

 

 که نداره؟ یحالش خوبه؟مشکل_

 

 دیخند

 

  داکنهیتوراه رفتنش امکان داره مشکل پ کمینداره فقط  یمشکل خاص_

 

 گفتم بااسترس

 

 ؟یچ یعنی_

 

 شهیدرست م یوتراپیزیلنگ بزنه که باچندجلسه ف کمیگفتم که نگران نباش دخترم اگه هم مشکل داشته باشه ممکنه _

 

 دمیکش یراحت نفس

 

 شش؟یبرم پ شهیم_

 

 دست اوردسراغ شماروگرفت شوبهیاریهوش نکهیاره حتماچون به محض ا_

 

 به رنگ شبش  یمردونش چشما یصدا یلبم نقش بست چقدردلم براش تنگ شده بودبرا یرو یلبخند
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 بابت زحمتاتون یمرس_

 

 نکن ادخستشیبودحاال بروکه شوهرت منتظره فقط ز فمیوظ_

 

 رفتم داخل چشماش بسته بود  یگفتم باخوشحال یچشم

 

 گفتم بااعتراض

 

 که یدیبازخواب_

 

 

 خش دارگفت یچشماشوبازکرد باصدا حالیب 

 

  دارمینه ب_

 

 روبرداشتم کنارتختش نشستم  یصندل

 

 یدارشدیچه عجب ب_

 

 کرد سرفه

 

 هوشم؟یچندوقت ب_

 

 هفته کی_

 

 تاخ اروم گف یسرفه کرد  بازم

 

 گفتم یبانگران

 

 کنمیدکتروخبرم ؟االنیدرددار_

 

 برم دستموگرفت تااومدم

 

 حالم خوبه  نینه بش_

 

 دادم نشستم سرموتکون

 

 کردیگردشده نگام م یباچشما دمیشوبوسیشونیسمتش خم شدم پ ناخوداگاه

 

 ؟یکنینگاه م ینجوریه؟چراایچ_

 

 زد یجون یلبخندب

 

 یمهربون شد خوردمیرمیکاش زودترت یا_
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 دمیخند

 

 ایشیپرو م یبازدار نیبب_

 

 

 

 دیخند

 

 بازبرم توکما؟_

 

 ：دگفتمیباتهد

 

 .کنمیخودم خفت م یحرفا بزن بادستا نیازا گهیبارد ی یجرعت دار_

 

 خوبه؟ زنمیباشه اصال حرف نم_

 

 اره خوبه!_

 

 اومد. می.مردربازشد

 

 

 کنه. داستراحتیماربای.بیبر گهیبهتره د زمیعز_

 

 

 کردم. افمومظلومیق

 

 

 بمونم. گهید کمیجونم بزار میمر_

 

 !قهیفقط پنج دق_

 

 ：گفتم یلیم یباب

 

 باشه!_

 

 رونیرفت ب باخنده

 

 

 ؟یدونیاسمشوازکجام_

 

  شناسنیمنوم گهید نجابودمیهفته چون همش ا ی نیا یتو_

 

 ؟یاستراحت کن یهفته اصال نرفت ی نیا یتو یچ_
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 !یاینه منتظربودم بهوش ب_

 

  نییبرق زد.سرموانداختم پا چشماش

 

 !ایزودب یبروخونه استراحت کن ول_

 

 اعتراض کنم. تاخواستم

 

 ：گفت یجد

 

 !یاستراحت کن یدبریکه گفتم با نیهم_

 

 قبول کردم. یمجبور

  بلندشدم

 

 باشه پس خدافظ!_

 

 خدافظ!_

 

 گرفتم اتماسیباار رونیب اومدم

 

 بله!_

 

 خبرخوب برات دارم!ارمان باالخره بهوش اومد! یسالم _

 

 گفت یباخوشحال

 

 که نداره؟ یخبرعمرموگرفتم!مشکل خاص نیخداروشکربهتر_

 

 نه حالش خوبه!_

 

 امیمنم االن م_

 

 مارستانیب میایم گهیخونه صبرکن باهم د امیمن دارم م_

 

 باشه منتظرم!_

 

 ؟یندار یباشه کار_

 

 نه خدافظ_

 

 خدافظ_
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 زنگ روفشاردادم. الیگرفتم.رفتم و یتاکس رونیاومدم. ب ستانماریازب

 

 بله!_

 

 بازکن!_

 

 بازشد. یکیت یدرباصدا

 

 اومدسمتم محکم بغلم کرد یداخل روشاباخوشحال رفتم

 

 که بهوش اومده دمیخوشحال شدم شن یلیباران خ یوا_

 

 زمیعز یمرس_

 

 میبروباالاتاقتواماده کرد_

 

 لبخندزدم

 

 امیم گهیساعت د کیدیباشه شماهااماده باش_

 

 دیخند

 

 استراحت کن کمیدخترخوب برو حداقل _

 

 تنهاش بزارم  خوامینه نم_

 

 میشیباشه ماهم زوداماده م_

 

 ارمان روتنهابزارم خواستمینم یخسته بودم ول یلیدادم رفتم باال دراتاقم روبازکردم خ سرموتکون

 کردم  یمیمال شیارا ختمیورم رگرفتم موهاموبااتولخت کردم د دوش

 

بود باعطردوش گرفتم مجددبه  یهفت قشیکه  زیبل یبا  دمیپوش یشلوارمشک ی کردمیبادقت به لباسام نگاه م درکمدبازکردم

 شده بودم ینگاه کردم عال نهیا

 

 

 

 (ای)ار

 

 به درخورد ییاتاقم بودم که تقه ا یتو

 

 بله_

 

 داخل؟ امیب شهیم_

 

 ایب_
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 تخت کنارم نشست  یرو دروبازکرداومدداخل

 

  شنومیخب م_

 

 باران اومد_

 

  دمیصداشوشن دونمیم_

 

 داد رونیب نفسشوباصدا

 

 .مینجابریخالفوبزارم کنارباهم ازا خوامیم_

 

 نگاش کردم باتعجب

 

 ؟یروگرفت میتصم نیا شدهیچ_

 

 زشونداشتمیکاروانجام بدم فقط انگ نیا خواستمیوقت بودم یلیمن خ_

 

 زندان؟ یوفتیممکنه ب یدونیم_

 

 سیپل شیبرم پ خوامیاالنم م کارسیچ دونستمیوقت توکارادخالت نداشتم فقط م چینه چون من ه_

 

 فکررفتم یتو

 

 یکن یهمکار سیباپل یخوایم یمتوگرفتیپس تصم_

 

 نشونه مثبت تکون داد سرشوبه

 

 روشارونجات بدم تونستمیخوشحال بودم م یلیخ

 

 کنمیمن کمکت م_

 

 ؟یچجور_

 

  کردمیم سکیدریبا

 

 سمیمن پل_

 

 کردیگردشده نگام م یباچشما

 

 ؟یسیپل یچ_

 

 داداب دهنشوقورت داد سرموتکون
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 ؟یدوسم دار یگفتینم نیپس به خاطرهم_

 

 سیبودعشق خالفکاروپل رممکنیاره چون غ_

 

 ؟یچ گناهمیاگه ثابت بشه ب_

 

 میریبگ میتصم مونیزندگ یبرا میتونیاون موقع م_

 

 لبم نشست دستامودورکمرش حلقه کردم یرو یبغلم کردلبخند یباخوشحال

 

 ایدوست دارم ار_

 

 وارگفتم زمزمه

 

 منم دوست دارم_

 

 سن؟یاوناهم پل یبارانا وارمان چ یراست_

 

 یبگ یکس دبهینبا یاهوم ول_

 

 کنم دموشروعیجد یباتوزندگ خوامیخسته شدم م یزندگ نیخودمم ازا گمینم ینه به کس_

 

 ؟یبهمون مدرک بد یتونیم_

 

 مدرک دارم  یساال ازش کل نیاره من توا_

 

  یاریبرام ب یتونیم یخوبه ک_

 

خودش شخصانظارت  نیمهمه به خاطرهم یلیکه خ میبدن دار یقاچاق اعضا ی  گهیماه د کیحدود  دمیبهت م رانیا میبرگشت_

 کنهیم

 

 برق زد چشمام

 

 کارش تمومه یعنی_

 

 دیخند

 

 رسهیداره به اخرخط م انیاره رضاک_

 

 

 

 ) بارانا(

 

 گفتم یبابلندیتقر یباصدا نییپا اومدم
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 !ایروشا!ار_

 

 

  نییبعداومدن پا قهیچنددق

 

 زد روشاچشمک

 

  ایخوشگل شد_

 

 خوشگل بودم _

 

 دیخند

 

 برمنکرش لعنت _

 

 م؟یخوب خانومابر_

 

 میبر_

 

 افتاد یراه چشمم به گل فروش یتو میحرکت کرد میشد نیسوارماش… نگیپارک میرفت

 

 دار نونگهیاماشیار_

 

 چرا؟_

 

 گل بخرم خوامیم_

 

 روپارک کرد نیماش

 

 یکنیدوست داره کمکم م یارمان چ گل دونمیمن نم_

 

 دیخند

 

 چشم زنداداش _

 

 

 یمرس_

 

 

 شدم ادهیپ

 

 روشا؟ یایتونم_

 

 دینه شمابر_
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 رزاشاره کرد یگل ها ابهیداخل ار میارفتیدادم باار سرموتکون

 

 اوناقشنگه_

 

  هیاره عال_

 

 میشد نیسوارماش میدیرزخر یدسته گل بزرگ ازگل ها ی

 

 یقشنگ یچه گل ها یوا_

 

 خوشگلن یلیاره خ_

 

 مارستانیب میدینبودزودرس کیکردچون تراف نوروشنیاماشیار

 

 

 

که  دمیدو یپرستار ستگاهیبودباترس سمت ا ینگاه کردم تختش خال شهیازپشت ش ژهیو یمراقب ها میبااسانسوررفت

 دنبالم اومدن  اوروشاهمیار

 

 

 گفتم بااسترس

 

 ارمان کجاست؟ میمر_

 

 رنیازش بگ شیبردنش چندتاازما ونهینترس د_

 

  دمیکش یازسراسودگ ینفس

 

 بخش؟  نشیاریم یک_

  

 

 شینیراحت بب الیباخ یتونیم ارنشیاحتماال امروزم_

 

 

 لبخندزدم

 

 یکه بهم کرد ییبابت همه کمک ها یمرس_

 

 نره ها ادتیمنو یفقط رفت زمیعز کنمیخواهش م_

 

 زنمیچشم حتمابهت زنگ م_

 

 دمیتوبروهروقت اوردنش بخش بهت خبرم_

 

 باشه پس منتظرم _
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 بخش  ارنیکه ارمان روب میمنتظربود مینشست یصندل یروشا رو اویباار

 

 میبزن دحرفیباران با_

 

 افتاده؟ یخب اتفاق_

 

 روشانگاه کرد بلندشد به

 

 کنمیم فیتعر ابراتیب_

 

  بلندشدم…دادم سرموتکون

 

  میگرفت ازروشافاصله

 

 درباره روشاست_

 

 کردمینگاش م یباکنجکاو

 

 میسیمن به روشاگفتم که پل_

 

 گفتم یبابلندیتقر یباصدا

 

 ؟یکارکردیاتوچیار ی؟وایشد ونهید ؟مگهیچ_

 

 سیپل شیبره پ خواستیبهش بگم خودش م نکهیکنه قبل ا یهمکار خوادباهامونینگران نباش م_

 

  ؟یبهش فکرکرد اد؟اصالیسرمون م ییچه بال یدونی؟مینقشه باشه چ ی نایاگه همه ا_

 

 دیموهاش دست کش نیب کالفه

 

 اعتمادکن ادبهمینم شیپ یگفتم که مشکل_

 

 ؟یداد حیبه سرهنگ توض_

 

 راحت باشه التیدادم براش مامورم گذاشتن خ حیاره توض_

 

 ه؟یخب برنامه چ_

 

  میکن رشیدستگ میتونیم کنهیبدن انجام بشه که رضاهم شخصانظارت م یمعامله قاچاق اعضا گهیماه د یقراره _

 

  دمیم حیبشه خودم براش توض یعصب ترسمیخوبه االن به ارمان نگوم_

 

 یباشه مرس_
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 اومد میلحظه مر همون

 

 باران اوردنش بخش _

 

 بلندشدم یباخوشحال

 

  یباشه مرس_

 

 ۰۴۷فقط برواتاق کنمیخواهش م_

 

  میریباشه االن م_

 

 لبخندزد

 

 نکن  ادخستشیز_

 

 کنمیچشم خستش نم_

 

 

 

 بود دهیتواتاق هنوزرنگ وروش پر میرفت

 

 یبه به داداش گلم باالخره بهوش اومد_

 

 به من نگاه کرد طنتیباش

 

 یایبهوش ب دمیبا باشه منتظرت…نفرشبانه روزدعاکنه  ی یوقت_

 

 کرد ییخنده ا اتکیکه ار نییسرموانداختم پا باخجالت

 

 بله حق باشماست _

 

 دیبهوش اومد میدیشن یوقت میخوشحال شد یلیخ_

 

 ممنون _

 

 دیشمادوتاراحت باش میمابر گهیخب د_

 

 دیخند ارمان

 

 دمیوقته زنموند یلیبهتره خ یاره بر_

 

  ییپرو یلیخ_

 

 یکن یاداوریهمش  ستین یازین زمیعز دونمیم_
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 سرشوتکون داد اباخندهیار

 

 میریباشه پس مام_

 

 گفت ییباپرو ارمان

 

 بسالمت داداش_

 

 گرفته بود خندم

 کردن رفتن یروشاخدافظ…ایار

 

 یابروموبرد_

 

 گهید ی؟خب زنم یچ یبرا_

 

 روبرداشتم کنارتختش نشستم   یتاسف تکون دادم صندل یازرو یسر

 

 شم؟یمرخص م یک_

 

 ستیمعلوم ن یتازه بهوش اومد_

 

 سرکارمون میدزودتربرگردیبا شهینم_

 

 گفتم باحرص

 

 ینباش تیانقدربه فکرمامور شهیم_

 

 دیخند

 

 بچمون ضررداره یباشه حرص نخوربرا_

 

 کنم کارتیچ دونستمیوگرنه م یضیکه مر فیح_

 

 پس خدابهم رحم.کرده_

 

 کنه  هیاسمون به حالت گر ییمرغا وردمیسرت م ییبال قاوگرنهیدق_

 

 نشوپاشوشوهرت گرسنس یاوه اوه حاال عصب_

 

  ارنیب گمیسوپ م رمیباشه االن م_

 

 داد سرشوتکون

 

  میمر شیرفتم پ بلندشدم
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 جونم میمر_

 

 دیخند

 

 شده؟یبازچ_

 

 اقامون گشنشه _

 

  ارمیباشه االن براش سوپ م_

 

  یمرس_

 

 ارمیمن برات م ششیتوبروپ کنمیخواهش م_

 

 گفتم برگشتم تواتاق  یا باشه

 

 شدیم یوگرنه عصب گفتمیروشاروبهش م دموضوعیبا

 

 ارمان_

 

 جانم_

 

 روبهت بگم یموضوع ی دیبا_

 

  شنومیخب م_

 

 میسیکردم بهم گفت به روشاگفته ماپل اصحبتیامروزباار_

 

 گفت یبابلندیتقر یباصدا

 

 کارکرده؟ی؟چیچ_

 

 اروم باش قراره بهمون کمک کنه سیه_

 

 ؟یباشه چ نانقشهیاگه همه ا_

 

 سرهنگم خبرداره یول دونمینم_

 

 که گندنزده باشه دوارمیام_

 

 اومدداخل میبه درخوردمر ییا تقه

 

 سوپ اوردم زمیاعزیب_
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  یمرس_

 

 سوپ روازش گرفتم بلندشدم

 

 دیخبرم کن نیداشت یاگه مشکل_

 

 باشه حتما_

 

 لبخندزد

 

 کاردارم یلیخ گهیمن برم د_

 

 دادم  سرموتکون

 

 کردم کیقاشق روبه لباش نزد زگذاشتمیم یرفت تابه کاراش برسه سوپ رو رو ممیمر

 

 روخورد دهنشوبازکردسوپ

 روبهش دادم  تااخرسوپ

 

  نجامیاستراحت کن منم هم_

 

 جابه جا شد کمی

 

 درازبکش شمیاپیب_

 

 گردشده نگاش کردم یباچشما

 

 کارکنم؟یچ_

 

 یلج نکن خودتم خسته شد گهیادیب_

 

 شهینه نم_

 

 کرد افشومظلومیق

  

 خوردیهرم نفساش به صورتم م دمیکنم رفتم کنارش درازکش تشیومداذین دلم

 

 

 

کردم اروم باشم چشمام روبستم دستش دورکمرم حلقه شدخواستم بلندشم که نزاشت  یسع شدمیم ونهید داشتم

 ردم چشماموبازکردم بهش نگاه ک

 

 بخواب  شمیباروپ ی نیهم_
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موهام برداروم نوازشم  نیگفت که نتونستم خواستشوردکنم سرموتکون دادم چشمام رودوباره بستم دستشوب انقدرمظلوم

 کردیم

 برد خوابم…کم چشمام گرم شد کم

 

 هفته بعد( کی)

 

 )ارمان(

 

 .دارشدمیب میزنگ گوش یباصدا

 

 ：الودگفتم خواب

 

 بله_

 

 یسالم چه عجب جواب داد_

 

 بودم مارستانیب دداداشیببخش_

 

 گفت یبانگران

 

 چرا؟ مارستانیب یچ_

 

 رخوردمیکه ازت بمب گرفتم ت یاون روز_

 

 

 گفت یبانگران

 

 

 االن حالت خوبه؟_

 

 اره خداروشکربهترم!_

 

 راحت شه! المیتاخ نمتیبب نجایا ایپس ب_

 

 بارانانگاه کردم خواب بود. به

 

 فقط مهمونم دارم! امیباشه م_

 

 ：گفت یباکنجکاور

 

 هست؟ یک_

 

 !یشیمتوجه م امیم_

 

 پس ناهار منتظرم!_
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 ؟یندار یباشه کار_

 

 نه فعال_

 

 فعال _

 

داشتم.  ی. که به باران وقتوفتمیشب م اداونیمهم نبود ادمیز یکردولیدردم کمیزخمم  یروقطع کردم بلندشدم هنوزجا یگوش

 ه؟یبفهمم حسش نسبت به من چ تونستمیکاش م یاون نگفت دوستم داره.ا ی. اعتراف کردم .ولشدمیم هوشیب

 

 بارانا_

 

 هوم_

 

 !ییجا میبر میخوایدارشومیب_

 

 ادیتوبرومن خوابم م_

 

 میبر دباهمیبا شهینم_

 

 گفت کالفه

 

 ادیخوابم م_

 

 نشست. خیقلبم گذاشتم. اخ اروم گفتم.باوحشت چشماشوبازکرد.س یبه سرم زددستمورو یفکر ی هوی

 

 ؟یشد؟دردداریچ_

 

 بودم. یگرخوبیباز یگرفته بود.ول خندم

 

 گرفت! هودردمیاره _

 

 بلندشد. باهول

 

 مارستانیب میپاشوبر_

 

 

 شمینه االن خوب م_

 

 شهیبدم هوحالتیبلندشو_

 

 رخندهیبلندزدم.ز رمیخودموبگ ینتونستم جلو گهید

 

 گردشده نگام کرد یباچشما
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 ؟یدروغ گفت_

 

 ：زدگفتمیکه خنده توش موج م ییباصدا

 

 تو! یچه زودباور_

 

 شکمم نشست  یدرویزدپر یبلند غیهوجی

 

 یشیم یاخ اخ باشه باباچراعصب_

 

 گه؟ید یکه دردداشت_

 

 !یدیگفتم؟احتماال توخواب د یمن ک_

 

 ادیبهت نشون بدم حالت جا ب یخواب یمن توهم زدم؟_

 

 ابروموباالدادم یتا ی

 

 ؟یکارکنیچ یخوایمثال م_

 

 گازمحکم ازدستم گرفت هوی

 

 یاخ اخ وحش_

 

 بلندشد. عیسر

 

  یخودت یوحش_

 

 زد.فرارکرد. یغی.که ج زبرداشتمیسمتش خ به

 

 دنبالش دمیدو

 

 کنم. کارتیچ دونمیاگه دستم بهت برسه م نمیصبرکن بب_

 

 یریتامنوبگ مونمیمنم منتظرم_

 

 

 

 دیچیقلبم پ یتو یقلبم گذاشتم دردوحشتناک یدستمورو سادمیوا گرفتیدنبالش بدوم نفسم م ادنتونستمیز

 

 اخ _

 

 گفت یاومدسمتم بانگران باراناباعجله

 

 شد؟یچ_
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 بادردگفتم

 

 نگران نباش  یچیه_

 

 نگران نباش یگیاون وقت م دهیرنگ پر_

 

 دمیمبل درازکش یروگرفت کمکم کردرو زدبازومینفس م نفس

 

 گفت بابغض

 

 دیببخش_

 

 زدم یجون یلبخندب

 

 نکن حالم خوبه  هیحاال گر_

 

 دمیگذاشت موهاشوبوس نمیس یکه پرت شدبغلم سرشورو دمیسمت خودم کش دستشوگرفتم

 

 یبش تیاذ خواستمیمن نم_

 

 دردا نیا هیعیطب یخانوم دونمیم_

 

 زد یگنیلبخندغم

 

 م؟یبر میخوایکجام_

 

 کشهی.منومثمیرفت االن م ادمی یوا_

 

 ؟یهمون دوستت که ازش بمب گرفت_

 

 

 زارهیزندم نم میاره برواماده شوکه برس_

 

 غلط کرده زندت نزاره_

 

 دمیخند

 

  گهیبرود_

  

 

 بلندشد

 

 امیباشه زودم_
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 رفت چشماموبستم دردم کمترشده بود یدادم وقت سرموتکون

 

 

 

بلندم  یروبه مژه ها ملیکردم ر اهیس هیپشت چشمموباسا ختمیرفتم باال دوش گرفتم موهامو فر درشت کردم دورم ر عیسر

پام کردم  یپاشنه بلند یکفشا دمیدکلته بلندپوش یلباس صورت یزدم درکمدروبازکردم  میگوشت یبه لبا یزدم رژقرمز

کفشم  یپاشنه ها یرفتم باصدا نییشده بودم ازپله هاپا یعال ردمنگاه ک نهیبه گردن ومچ دستم زدم به ا ییعطرخوش بو

 چشماشوبازکرد

 

 )ارمان(

 

به پوست  یلیخوشگل شده بودمثل فرشته هابودلباسش خ یلیخشکم زدخ دنشیچشمام روبازکردم باد یپاشنه کفش یباصدا_

 به خودم اومدم ومدباصداشیم دشیسف

 

 زدنت تموم شدبلندشوبرواماده شو دیاگه د_

 

 گفتم ییباپرو

 

 ه؟یدوست دارم نگات کنم مشکل یزنم_

 

 تاسف تکون داد یازرو یسر

 

 ییپرو یلیخ_

 

 ؟یدیتازه فهم_

 

  گهیارمان بلندشود یوا_

 

 سادمیزدم بلندشدم روبه.روش وا یخند شین

 

 روژلبت پررنگه_

 

 گردشده نگام کرد یباچشما

 

 نه خوبه_

 

 کم رنگش کن_

 

 ابروشوباالداد یتا ی

 

 هم خوبه یلینچ خ_

 

 رفت توهم اخمام

 

 کنمیپاکش م اخودمی یکنیم اپاکشی_
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 ؟یپاک کن یخوایم یاون وقت چجور_

 

 لبم گذاشت یببوسمش دستشورو تاخواستم

 

 کنمیخب پاک م یلیخ_

 

 زدم یروزمندیلبخندپ

 

 دخترخوب  نیافر_

 

 شیبه نما موخوبیورزشکار کلیکه ه  ییسرمه ا راهنیبا پ دمیپوش یشلوارمشک ینگام کردکه محلش ندادم رفتم باال  باحرص

 نییگذاشته بودساعتمم بستم  عطرمخصوصموبه گردنم زدم کت اسپرتموبرداشتم رفتم پا

 

 

 

 دینگاهشودزد عینگام کردسر قهیچنددق دمیباد بارانا

 

 دمیخند

 

 اد؟یبهم نم شدیچ_

 

 گفت یاروم یباصدا

 

 ادینه بهت م_

 

 هام فرستادم  هیروژلبشوکمرنگ ترکرده بود چشماموبستم عطرشو به ر فشوگرفتمیظر یجلودستا رفتم

 

 م؟یبر_

 

 به خودم اومدم چشمام روبازکردم عیسر

 

 میاره بر_

 

 یمن بهش اعتراف کرده بودم دوسش دارم ول میکردم راه افتاد نوروشنیماش میسوارشد نوزدمیرماشیدزدگ نگیپارک میرفت

نداشت  میانگارتصم یحرف بزنه ول خواستیدلم م میبارم بهم نگفته بوددوستم داره هردومون سکوت کرده بود ی یاون حت

 دیچیفضا پ یتو یمیروبشکنه دستموسمت ضبط بردم روشنش کردم اهنگ مال یسکوت لعنت نیا

 

 

 

   ثمیخونه م میدیرس

 

 زنگ روفشاردادم  میشد ادهیپ

 

 بله_
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 بازکن ارمانم_

 

 باتعجب به منوبارانانگاه کرد یبالبخنددروبازکردول ثمیداخل م میبازشددست باراناروگرفتم باهم رفت یکیت یدرباصدا

 

 دمیخند

 

 ؟یکنینگاه م ینجوریچته؟چراا_

 

 گفت یجیباگ

 

 ها؟دوست دختره؟_

 

 کردم یساختگ اخم

 

 ه؟زنمهیدوست دخترچ _

 

 کردیبازنگام م بادهن

 

 جلودر؟ یمارونگه دار ینجوریهم یخوایتو؟م میایزاربینم_

 

 گفت عیسر

 

 اومده الهمیداخل سه نیاینه نه ب_

 

 داخل  میدادم رفت سرموتکون

 میمبل نشست یرو 

 

 شوکه شدم  کمیدیببخش_

 

 بارانالبخندزد

 

 میدیم حیمفصله براتون توض انشیجر_

 

 میهم اومد بلندشد الیموقع سه همون

 

 نیایب نیبه به جناب سرگردباالخره افتخارداد_

 

  یبازشروع کرد زمیعز_

 

 ومدم؟یچران یمگه بهش نگفت_

 

 بعدبهش بگم نهیهول کنه گفتم خودتوبب دمینه ترس_

 

 گفت یبانگران الیسه
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 د؟یبگ دبهمیوبایچ_

 

 کردینگام م یباراناباکنجکاو

 

 میزنیحرف م نیابشیب_

 

 نشست  ثمیماکنارم یرو روبه

 

 اشاره کردم الیسه به

 

 

 ثمیونامزدم الدخترعمومیسه کنمیم یمعرف_

 

 باران اشاره کردم به

 

 همسرم بارانا شونمیا_

 

 گردشده گفت یباچشما الیسه

 

 ؟یازدواج کرد یزنت؟ک_

 

 

 

 میازدواج کرد تیبه خاطرمامور_

 

 ن؟یستیعاشق هم ن یعنی_

 

 دمیخند

 

 نکن یفوضول گهید_

 

 نیینگامون کردباراناسرشوانداخته بودپا مشکوک

 

 زمیدرهرصورت خوشبختم عز_

 

 لبخندزد

 

 نیهمچن_

 

 شمونیپ یراومدیبده چراد حیخب حاال توض_

 

 بودم یبستر مارستانیمدت ب یشدم  یزخم_

 

 بابلندگفتیتقر یباصدا
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 یرخوردی؟تیچ_

 

 دادم سرموتکون

 

 گفت یبانگران

 

 ؟یاالن خوب_

 

 اره نگران نباش_

  

 

 باهول گفت ثمیاومد م یسوختگ یبو

 

 

 اگه سواالت تموم شدبروبه غذابرس که سوخت زمیعز_

 

 دتوصورتشیبادست کوب الیسه

 

 خاک برسرم غذام سوخت_

 

 رفت اشپزخونه باعجله

 

 باخنده گفت ثمیم

 

 دیفکرکنم امشب گشنه بمون_

 

 سرموتکون دادم  باخنده

 

 بارانابلندشد

 

 من برم کمکش کنم _

 

 برو زمیباشه عز_

 

 نگام کرد طنتیباش ثمیرفت م باراناکه

 

 انیادسرگردرادیبهت نم زم؟اصالیعز_

 

 گفتم یکردم جد اخم

 

 توکارام دخالت کنه یادکسیخوشم نم_

 

 قورت داد یدهنشوباترس ساختگ اب
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 شمادخالت کنم یمن غلط بکنم توکارا_

 

 حرف بزنم دبامامانیبا رانیبرگشتم ا_

 

 لبخندزد

 

  رانیتربروا عیسر کنهیدامیاتفاقاداره برات زن پ_

 

 زنمیبامامان حرف م تیبعدمامور رانیا میگردیبرم شهیتموم م یکارام تودب گهیهفته د کی_

 

 دوست داره؟ یباراناچ_

  

 گفتم کالفه

 

  دونمینم_

 

 گفت باتعجب

 

 بهت نگفته؟ یعنی_

 

 نشونه نه تکون دادم سرموبه

 

 حرفامون نصفه کاره رهاشد الیسه…باران بااومدن

 

 

 

 گفت یبه شوخ ثمیم

 

 م؟یبمون دگشنهیشدخانوم؟غذاسوخت؟بایچ_

 

 

 ونهیشمااقا یظرف شستن پا دکهیبلندش دمیزوچیباراناکمک کردم دمیبه موقع رس رمینه خ_

 

 هوگفتیبارانا

 

  شورمیارمان ضررداره من ظرفاروم ینه برا_

  

 نییمتوجه حرفش شدسرشوانداخت پا تازه

 

 دمیزخندیر

 

 ریادبگی الجانیخوبه واال سه_

 

 غره رفت  الچشمیسه
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 دارم برات گهید رنیباالخره مهمونامون م_

 

  رونیب کنهیاوه اوه شب منوازخونه پرت م_

 

 اروم ازم تشکرکردلبخندزدم خودمم مشغول غذاخوردن شدم  دمیباراناکنارم نشست براش غذاکش میزرفتیسرم باخنده

 

 ه؟یک یخب داداش عروس_

 

حالش جا  یازاب خورد وقت کمیدادم دستش  ختمیساکت شدبراش اب ر عیسرفه افتادچشم غره رفتم که سر بارانابه

 روشکست السکوتیسه نکهیتاا میاومداروم مشغول غذاخوردن شدسکوت کرده بود

 

 

 ه؟یدرباره چ تتونیخب مامور_

 

   دهیانجام م یبانده که هرخالف ی _

 

 رفت…فتگ یدیزبلندشدببخشیبابغض ازسرم ادگذشتهیبارانامشت شدمعلومه که  یدستا

 

 شدارمان؟یچ_

 

  ستین یزیچ_

 

 بلندشدم

 

 امیاالن م_

 

ازبغلم  دخواستیهوترسیبودازپشت بغلش کردم که  نییداده بودسرش پا هیرفتم به درخت تک ششیپ…گفتن ییا باشه

 که گفتم رونیادبیب

 

 نترس منم_

 

 داد هیتک نمیدستم سرشوبه س یشددستشوگذاشت رو دارومیتاصداموشن

 

 ارمان_

 

 جانم_

 

 بابام تنگ شده  یدلم برا_

 

 دمیموهاشوبوس

 

 بهشت زهرا برمتیم رانیا میبرگشت_

 

 یکه هست یمرس_
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 لبم نقش بست یرو یلبخند

 

 

 

 میکنیکارمیچ میدار کننیکه االن فکرم میبر_

 

 دیخند

 

  میبر_

 

 میمبل نشست یرو لکسیر میماهم بهشون محل نداد کردنینگامون م طنتیداخل که باش میبرگشت گهید باهم

 

 ران؟یدایایم یشماهاک_

 

 میایم گهیاحتماال دوماهه د یول دونمینم_

 

 دادم سرموتکون

 

 ساحل؟ میبر هینظرتون چ_

 

سربه سرمون گذاشتن  یراه کل یتو میرفت ادهیپ نیبودبه خاطرهم کیساحل به خونشون نزد میموافقت کردن بلندشد همه

 ساحل باراناکفاشاشودراورد میدیرس

 

 شهیم یکفشتوبپوش پات زخم_

 

 حواسم هست شهینم یزینه چ_

 

  دنیخندیاروم م الیسه ثمیم

 

شونش انداختم  یکتم رودراوردم رو نیلباس بارانادکلته بودبه خاطرهم اوردنیدرم یهمش داشتن مسخره باز چندتاپسربودن

 باتعجب نگام کرد

 

 شهیسردت م_

 

 نه هواخوبه_

 

 که گفتم  نیهم_

 

 ؟یدار کارشیواارمان چ_

 

 دیشمادخالت نکن_

 

 دیخند ثمیم

 

 شده  یرتیاقاغ_
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 پسرااشاره کرد به

 

 کردم اخم

 

 به زنم چشم به دوزه  یادکسیخوشم نم_

 

 لب بارانانشست یرو یلبخندمحو

 

 نشون ندم صورتم عرق کرده بودنفسام نامنظم بود سرفه کردم کردمیم یدسعیکشیرمیقلبم ت کمیشن هانشستم  یرو

 

 نگام کرد یانگرانب باران

 

 حالت خوبه؟_

 

 زدم یلبخندساختگ

 

 اره خوبم _

 

 یخونه استراحت کن میبر_

 

 دادم  سرموتکون

 بلندشد که

 

 د؟یریااا کجام_

 

 کنه داستراحتیارمانم تازه مرخص شده با گهید میبر_

 

 دیایب دبازمیقول بد یباشه ول_

 

  میایم میاگه وقت کرد_

 

 قبلم گذاشت که بارانابازوموگرفت یدستمورو نوبردارمیتاماش میرفت ادهیپ میکرد یخدافظ گهید ازهم

 

 دکتر میابریب یکنیم یچرالجباز_

 

  شمیخوب م زمیخوادعزینم_

 

 راحت شه المیخ میابریخوب ب_

 

 دادم  سرموتکون

 

  دادمیدادم چشماموبستم ازدردچشماموفشارم هیتک شهیباراناپشت فرمون نشست سرموبه ش میشد نیسوارماش

 

  مارستانیب میرسیاالن م_
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 کردم سرفه

 

 شدم ادهیشدکمکم کردپ ادهیپ عیسر مارستانیب میدیشترکردرسیسرعتشوب

 

 

 

 نشستم  یصندل یداخل رو میرفت

  شمیصحبت کردن که باران برگشت پ قهیچنددق یپرستار ستگاهیرفت ا عیکمترشده بودباران سر دردم

 

 دکترمنتظره  میبر_

 

 داخل اتاق میدادم باهم رفت سرموتکون

 

 افتاده یبه به اقاارمان اتفاق_

 

 حرف بزنم بارانازودترگفت تاخواستم

 

 کشهیرمیقلبش ت هیدکترمدت یاقا_

 

 اریدرب راهنتمیتخت درازبکش پ یبرورو_

 

  دمیتخت درازکش یچشماشوبست خندم گرفته بودرو عیکه باران سر راهنمودراوردمیپ بلندشدم

 

 بهم بگو یشتهرموقع درددا_

 

 دادم  سرموتکون

 

 دستموگرفت  شمیفشاراورداخم بلندشدباران باترس چشماشوبازکرداومدپ کمی…زخمم گذاشت یدستشورو نکهیمحض ا به

 

 ؟یخوب_

 

 بادردگفتم

 

 اره خوبم _

 

 یرینوارقلب بگ یدبریبا_

 

 گفت یبانگران باران

 

 دکتر؟ یافتاده اقا یاتفاق_

 

 یبلندش یتونیم گمینظرم روبهتون م نیهرموقع نوارقلب رواورد_
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دکتربه  یکه معذب شده بودباصدا کردمینگاش م رهیرواوردم تنم کرد دکمه هاش روبرام بست خ راهنمیباراناپ بلندشدم

 خودم اومدم

 

 یکن یسهل انگار خوامیاصال نم یریگینوارقلب روم یریاالن م نیهم_

 

  ستین یباشه مشکل_

 

 چندباربهت بگم ستینو استرس برات خوب  جانمیه_

 

 دمیخند

 

 واسترسه جانیمن کارم همش ه_

 

 سرکار ینر گهید یدمجبوربشیشا_

 

 گفتم یبابلندیتقز یباصدا

 

 نداره ؟امکانیچ_

 

 یبد دگوشیدکتربگه با یهرچ_

 

 هم  یرفت تو اخمام

 

 ازکارش استفعابده ستیهم ن یازیانجام بده ن گمیکه بهش م ییها هیاگه توص_

 

 دکتر تمیمن االن تومامور_

 

 داد رونینفسشوباصداب

 

 میزنیحرف م رباهمیحاال برونوارقلبتوبگ_

 

 

 

 میدادم بلندشد سرموتکون

 

 رونیب میاومد ازاتاق

 

 میرینوارقلب بگ ستین یازیحالم خوبه بارانان_

 

 کرد اخم

 

 یبد دانجامیدکتربگه روبا یحرف نزن هرچ_

 

 دادم  رونیب نفسموباحرص
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 هیعیدرداطب نیا رخوردمیمن قبالنم ت زمیعز_

 

 راحت شه المونیخ میخوایباشه فقط م_

 

 کردیدکتربادقت به نوارقلب نگاه م شیپ میقبول کردم نوارقلب روگرفتم وبرگشت نینداشت به خاطرهم دهیباهاش فا بحث

 

 مامورتته  جانیبه خاطراسترس و ه یکه دار ییدردها نیضربان قلبت نامنظمه ا_

 

 ست؟ین یپس مشکل جد_

 

 

 ازاسترس دورباشه وگرنه ممکنه براش مشکل سازبشه تونهیکه م ییتاجا ینه دخترم ول_

 

 کنمیم یباشه سع_

 

 تاضربان قلبتم منظم بشه یبخور دسرساعتیکه با سمینویم دبراتیچندتاداروجد_

 

 رونوشت داددست باران  نسخه

 

 م؟یبر میتونیم_

 

  یایب عیدسریاگه دردت کمترنشدبا یاره ول_

 

  میدادم بلندشد سرموتکون

 

  میروگرفت دوقتتونیببخش_

 

 بوددرخدمتم یبازم مشکل فمهیوظ نیا_

 

  رونیب میاومد میکرد یتشکر

 

 میمحموله قاچاق اماده کن یکه خودمون رو برا رانیا میدزودتربرگردیبا_

 

 ستایبدن یذره به فکرخودتم باش یاگه _

 

 به فکرخودم باشم  تونمیتموم نشده نم تیمامور نیکه ا یتاوقت_

 

 نگام کرد باحرص

 

 ……خوامیمونابودکردنمیزندگ یکوفت تیمامور نیا یفکرخودت باش دبهیبا_

 

 دمیپرس یحرفشوادامه ندادباکنجکاو گهید

 

 ؟یچ یخواینم_
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 ستیمهم ن یچیه_

 

  گهینم یچیخودش نخواده ینداره تاوقت دهیاصرارفا دونستمیم

 که اسمون رعدوبرق زد  رونیب میاومد باهم

 

 رهیگیاالن بارون م میزودباش بر_

 

  میباشه بر_

 

  الیو میرفت میشد نیسوارماش

 دنیدیم لمیمبل نشسته بودن وف یرو ایوار روشا

 

 سالم به همه_

 

 

 

 نیخوش اومد سالم：روشا _

 

 میمبل نشست یروشون رو روبه

 

 چطوربود؟ یمهمون：ایار_

 

 بود خوب：ارمان _

 

 ماحوصلمون سررفته  یوا：روشا _

 

 م؟یکن یباز قتیجرعت وحق هیچ نظرتون：ایار _

 

 ساحل االنم خلوته  میبر گمیمن م باشه：روشا _

 

  میبلندشد میموافقت کرد همه

 ساحل میرفت

 

 

 

  

 

 تاروداددستمیروشاگ

 

 تاربزنیبرامون گ بدوباران：روشا_

 

 گردشده نگاش کردم یباچشما

 

 تاربزنم؟یمن بلدم گ یدونیازکجام_
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 زودباش بزن دمیمن شن یزدیتارمیخونمون گ یشب که اومد اون：روشا

 

 باشه _

 

 کردم تارروکوکیگ

 

 توهم بخون  ارمان：ایار_

 

 من؟عمرا：ارمان_

 

 ……که گمیوگرنه م یدبزنیبا：ایار_

 

 

 نذاشت حرفشوادامه بده ارمان

 

 

 گفت هول

 

 

 خونمیباشه باشه م_

 

 بگه که ارمان نذاشت خواستیم یاچیبودم بدونم ار کنجکاوشده

 

 کردم شروع کردم زدن ارمانم شروع کردخوندن تارروکوکیگ

 

 

 پرازعشق تو قلبم

 چشمات یغم تو نگات

 خنده هات حالت

 دارم دوست

 

 خوندیکردومینگام م رهیخ

 

 برات دوست دارم رمیمیهات که م هیگر اوقتی هوات

  نهیزم یجا نیاغوش تواروم تر نهیپرازعشق تومعجزه ا قلبم

 

 کردم شیهمراه منم

 

 

 ونمیتونباش شهیمگه م ارهیم ادمنیداره دوباره تورو یارزه همه چ یامیدن یچشمابه  نیهنوزم ا لرزهیدلم م ابانگاتیقدم مثل

 اموسوزوندهیهمه دن یستیکه تون یمونده که چشمات اونونخونده ترس روز یحرف یبارون بباره تودلم 

 

 میهم زمان گفت میهم شده بود یمحوچشما
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ارزه  یم ایدن یهنوزم چشمات به  لرزهیدلم م ابانگاتیمثل قدم نهیزم یجا نیاغوش توامن تر نهیپرازعشق تومعجزه ا قلبم

 دوست دارممم

 

 شدن اهنگ برامون دست زدن باتموم

 

 بود یعال：ایار

 

 لبخندزدم

 

 سیپل یبه جا نیشدیخواننده م نیرقتیدمیبا：روشا_

 

 میازشغلم راض من：ارمان_

 

 مونیسراغ باز میحاال بر خب：روشا

 

 

 

 میمن که پا_

 

 روگذاشت وسط چرخوند یابطریار میگردنشت

 

 افتاد ارمان…روشا به

 

 قتیاحقی جرعت：روشا_

 

 جرعت：ارمان_

 

 نگاش کرد طونیش

 

 یدباراناروببوسیبا_

 

 دیزخندیاریبازبه روشانگاه کردم ار بادهن

 

 بلندشد  لکسیر

 

 میستین یمازن وشوهرواقع یدونیروشااامگه نم_

 

 من چه خودش گفت جرعت به：روشا_

 

 دمیکشیبهم فشاردادم ارمان دستموگرفت بلندشدم خجالت م لباموباحرص

 

 دهنموقورت دادم سرشواوردجلوکه عقب رفتم اب

 

 تونمیمن من نم_
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 باران لوس نشو اا：روشا_

 

 دادم رونیب نفسموباحرص

 

 خانوم صبرکنبرات دارم روشا_

 

 خندزد شین

 

 یفعال که تودردسراوفتاد_

 

 یهوگرمیکه  کردمیشدبازسرشوارودجلومثل مسخ شده هانگاش م کیبود بهم نزد سادهیوا نهیخونسرددست به س ارمان

 گهیهم د دنیموهام بردمشغول بوس نیکردم دست خودم نبوددستشوب شیناخوداگاه همراه دمیبوسیلباشوحس کردم اروم م

 خندشون بلندشد یکه صدا میبود

 انداختم نییباخجالت سرموپا میجداشد عیسر ازهم

 

 گفت روشاباخنده

 

 دیدهموببوسیخواستیحاال خوبه نم_

 

 زدم به بازوش که اخش بلندشد بامشت

 

 ؟یشد یبازوحش_

 

 زهرمارباراخرت باشه ها_

 

 باالبرد میحالت تسل دستشوبه

 

 باشه جناب سروان شرمنده_

 

 روچرخوند یخندشوجمع کرد دوباره بطر عیسر دمیچشم غره رفت که من به جاش ترس یقرمزشده بودکه ارمان  اازخنذهیار

 

 

 

 منو روشا افتاد به

 

 قتیاحقیجرعت _

 

 قتیحق_

 

 دمیخند

 

 ؟یدیترس_

 

 راحت ترم قتیباحق ینه ول_
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 دمیبودازش پرس رکردهیوقت بودذهنمودرگ یلیکه خ یسوال

 

 ه؟یاون ک یمردعکس دار یاتاقت با  یتو_

 

 دمیاشک روتوچشماش د برق

 

ازم مراقبت  شهیتنهاشدم هم یلیرضاکشتش خ یوقت یکردولیکه بهم کمک م یبودکه من داشتم تنهاکس یاون اون تنهاکس_

 عمرش کفاف نداد یول پسرش…دختر شیداشت قراربودمنوببرپ کرددوسمیم

 

 شده بودم  جیگ یمن که تک فرزندبودم اووف حساب یما ول شیپ ارهینوببابام قراربوداو دادمیبازبه حرفاش گوش م بادهن

 

 ؟یدینوپرسیچراا_

 

 من دخترمحمدم_

 

 ؟ی؟تودخترش یچ_

 

 اره _

 

 خبره؟ دچهیبه ماهم بگ شهیم：ارمان_

 

 کردنینگاه م نیکه باباموبغل کرده بودبالبخندبه دورب دمیاون روزکه خونه روشابودم قاب عکسش رود_

 

 بابا  گفتمیبهش م یحت دمنیبرام زحمت کش یلیخ پدرت：روشا_

 

 زدم یلبخندتلخ

 

 پدرشدم محبتشونتونستم کامل بچشم  یمنم زودب_

 

 

اشکام  ارفتمیبلندشدم سمت در رهینم ادمیوقت اون صحنه هارو چیه ادروزافتادمیکردن نداشتم  یحوصله باز گهید

دورکمرم  یازهمه دورباشم دست خواستیکنم دلم م اغرقیخودموتودر خواستیبوددلم م یطوفان کردمیم انگاهیدر رشدبهیسراز

 تاخواستم ازخودم دفاع کنم دمیحلقه شدترس

 

 دیچیگوشم پ یمردونش تو یصدا که

 

 

 نترس منم _

 

 

 دادم  هیشدم سرموبه شونش تک اروم

 

  یکن هیگر گهیدوست ندارم د_

 

 گفتم بابغض
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گلوله  یصدا نییاومدم پا یوقت یاتاقم.بودم ول یتو ادمنیاومدخونمون  به بابام زنگ.زدتاب یکیروزافتادم که  اداونی_

 بابام غرق خون بود توخونه تنهابودم     دمیروشن

 

  میریبهش فکرنکن کم مونده تاانتقامتوبگ_

 

 سمتش برگشتم

 

 یکه هست یمرس_

 

 لبخندزد

 

  شتمیپ شهیاون روزم گفتم هم_

 

 دختر وپسرش؟ شیپ برهیمن تک فرزندم چرابابام گفته م یول_

 

 کنهیاشتباه م دروشایشا_

 

 دیشا دونمینم_

 

 

 صورتش گذاشتم  یناخوداگاه دستمورو 

شن  یحرکت منورو یکه با  میشده بود گهیهمد یبهش اعتراف کنم محوچشما ذاشتیغرورم نم یعاشقشم ول یازک دونمینم

نتونستم  یمخالفت کنم ول خواستمیلبم حس کردم م یلباشورو یشدداغیترم کیهاخوابوندسرش هرلحظه نزد

 زدمینفس نفس م میازهم جداشد میکردم  نفس کم اورد شیدستمودورگردنش حلقه کردم همراه

 

 پهنش گذاشتم به ستاره هانگاه کردم  نهیس یسرمورو  میدیشن هادرازکش یدرویاغوشش کش یمنوتو

 

 که پرنورتره اون مال منه  هرستاره گفتمیبچه بودم م یوقت_

 

 ازستاره هااشاره کردم یکی به

 

 اون ستاره ازهمه پرنورتره _

 

 دیموهاموبوس

 

 باران_

  

 اراده گفتم یب

 

 جانم_

 

 اصالحش کردم عیسر که
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 بله یعنی_

 

 کرد ییخنده ا تک

 

 مهم بودم؟ ؟چرابراتیچراهمش مراقبم بود رخوردمیت یوقت_

 

 دمیکشیبگم عاشقت شدم خجالت م تونستمیبهش بگم نم یخداحاال چ یوا

 

  یباالخره برام مهم یچون همکارم_

 

 ابروشوباال داد یتا ی

 

 ؟یبوسیهمه همکاراتوم_

 

 

 دستش بلندشدم یکردم از رو اخم

 

 …وگرنه یدیتومنوبوس_

 

 حرفموادامه بدم نزاشت

 

 

 ؟یشی.میباشه باشه چراعصب_

 

  بلندشدم

 

 استراحت کنم خوامیم الیو رمیمن م_

 

 داد  سرشوتکون

 

 الیباسرعت رفتم.و یمعطل بدون

 

 

 

ترسناک بودم  یها لمیف دادعاشقیترسناک داشت م لمیروشن کردم فtvمبل نشستم  یرو دمشیبوسیکاش نم یا اووف

سکته کردمااالن  یعجب غلط یوا دمیکش ییخفه ا غیج دمیچون قسمت ترسناکش بودترس هوبرقارفتیشده بودم که  لمیمحوف

 ازترس اب دهنموقورت دادم  کنمیم

 

  نییکجاا ااایروشااا ار_

 

  ستنیچران اووف

 

 نیخوردم زم رکردباصورتیپام به کجاگ دونمیبودم که نم شتربرنداشتهیبلندشدم دوقدم ب دمیدیجارونم چیبلندشدم ه اروم

 

 پام  یاخ اخ داغون شدم وا_
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 اومدداخل  هودربازشدارمانیپاموتکون بدم ازدرداشک توچشمام حلقه بسته بودکه  تونستمینم

 

 ؟ییباران کجا_

 

 بادردگفتم

 

  جامیا_

 

 اومدسمتم  عیسر

 

 گفت یبانگران

 

 شده؟یچ_

 

 نیمبل خوردم زم رکردبهیبرقارفت اومدم بلندشم پام گ یچیه_

 

 ؟یبلندش یتونیم_

 

 کنهیدردم یلینه خ_

 

 مبل گذاشت یانداخت بلندم کرد .منورو رزانومیدستشوز

 

   کنمیبرق  رو وصل م رمیم دهیحتماپر وزیصبرکن  ف_

 

 ایباشه زودب_

 

 رفت…داد سرشوتکون

 

 

 

 پام نگاه کرد یبعدبرقاوصل شدارمان اومدکنارم نشست شلوارم.روباالدادباوحشت به کبود قهیچنددق

 خون روتودهنم حس کردم  یکه شور دمیپام گذاشت که ازدردلبمومحکم گز یدستشورو

 

 جا بندازم  دیمچ پات در رفته با_

 

 خوامینه نه نم_

 

 کرد اخم

 

 شهیاروم باش االن تموم م_

 

 شد یزدم  اشکام جار یبلند غیچوندازدردجیهوپی دادکهیتحمل کنم اول اروم پاموماساژم تونمیخدامن نم یوا

 



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 171 

 

 اروم باش تموم شد سیه_

 

 صورتموقاب گرفت اشکاموپاک کرد بادستاش

 

 ؟یمتوجه شد یاریپات فشارب دبهیادنبایز_

 

 نشونه مثبت تکون دادم سرموبه

 انداخت رزانومیدستشوز

 

 ستیقلب خوب ن ی؟برایکنیکارمیچ_

 

 توجه به حرفم ازپله ها بدون

 باالرفت

 اتاقمون یمنوبردتو 

 

 

 روشاکجان؟…ایار_

 

 ارم؟یبرات مسکن ب یخوایم رونیرفتن ب_

 

 خوابمینه االن م_

 

 باشه بخواب_

 

 خوابم برد دکهینکش ادطولیز چشماموبستم

 

 

 

 هفته بعد( کی)

 

 

فقط منتظراخرماه  میمدرک داشت یبهمون اطالعات داده بودکل یلیمدت خ نیا یروشاتو  میخونه خودمون رفت رانیا میبرگشت

  نمشیبرم بب تونستمیکاش م یتنگ شده بودا یلیمامانم خ یدلم برا میباندرونابودکن نیتاا میبود

 اومدرضا بود امیپ میگوش یبرا

 

  نمتیدببیبا_

 

 کردم پیتا براش

 

 افتاده؟ یاتفاق_

 

 نمتیدببیاره با_

 

 ام؟یباشه کجاب_
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 (……شاپ) یاکافیب_

 

 باشه_

 

 گذاشتم فمیک یروتو یگوش

 یبلند نیبوده سیبودموهاشم خ سادهیاتاق بود بلندشدم رفتم باال بدون اجازه دروبازکردم ارمان با باال تنه لخت وا یتو ارمان

 چشمام روبستم  دمیکش

 

 نبود دحواسمیببخش_

 

 دیخند

 

 ؟یحاال چراچشماتوبست_

 

 

 ستیچون لباس تنت ن_

 

 شد کیکردم بهم نزد حس

 

 چشماتوبازکن_

 

 نه برواول لباستوبپوش_

 

 بازکن دمیپوش_

 

 چشماموبازکردم  یال اروم

 

 بود دهیلباسشوپوش

 

 شده؟ یزیچ_

 

 نهیخوادمنوببیرضاگفته م_

 

 رفت توهم اخماش

 

 

 ؟یچ یبرا_

 

 دونمینم_

 

 ن؟یکجاقرارگذاشت_

 

 (……شاپ) یکاف_

 

 امیمنم م_
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 امیگفت تنهاب شهینم_

 

 مشت شد دستاش

 

 ازدورمواظبتم _

 

 گردشده نگام کرد یناخوداگاه دستامودورگردنش حلقه کردم باچشما لبخندزدم

 

 ؟یشد یرتیغ_

 

 زد یلبخندمحو

 

 نکن یطونیبروش_

 

 ابرموباالدادم یتا ی

 

 ؟یپس قبول دار_

 

 شهیم رتیبرواالن د_

 

 منو؟ یچونیپیم_

 

  دیخند

 

 دارم برات یول رمیباشه اقاارمان م_

 

 دادمنم برگشتم اتاق خودم سرشوتکون

 

 

 

 نییرفتم پا نوبرداشتمیماش چیزدم سو یرژلب کم رنگ دمیلباساموپوش

 

 رمیارمان من دارم م_

 

 صبرکن کارت دارم_

 

 باشه منتظرم_

 

 رودادبهم ییگوشواره ا نییبعداومدپا قهیچنددق

 

 تابتونم حرفاتوبشنوم نوبندازشنودکارگذاشتمیا_

 

 دادم گوشواره روانداختم سرموتکون
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 حاال برومنم پشت سرتم_

 

 باشه خدافظ_

 

 خدافظ _

 

کردم راه افتادم ارمانم پشت سرم  نوروشنیتوفکرشه ماش یبازچ ستیسوارشدم معلوم ن نوزدمیرماشیرفتم دزدگ نگیپارک

 گذاشتم  یمیمال ومداهنگیم

 

بودداخل  دهیزودترازمن رس دمیرضا رود نیشدم ماش ادهیکردم پ نوپارکیماش دمیزودرس نینبودبه خاطرهم کیابوناترافیخ

 دادم نشستم لشیتحو یدلبخندجذابیروعقب کش یرفتم که بلندشدصندل زشیرفتم که برام دست تکون داد بالبخندسرم

 روبه روم نشست خودشم

 

 نمتیبیخوشخالم که م یلیخ یخوش اومد_

 

 دینیمنوبب نیوخواست نیداد امیشمابهم پ یمنم خوشحال شدم وقت_

 

 بزارم ونیروباهات درم یموضوع ی خواستمیم_

 

 خب منتظرم_

 

 داد رونینفسشوب

 

 کنم من عاشقت شدم رونیفکرتوازسرم ب تونمینم دمتیکه د یمن ازروز_

 

 شنوهیم نارودارهیاوه اوه االن ارمانم داره ا کردمیبازنگاش م بادهن

 

 من شوهردارم یول_

 

  یملکه قصرم باش خوامیم ستیبرام مهم ن_

 

 دفکرکنمیبا_

 

 یتاهروقت که بگ مونمیمنتظرت م_

 

 زدم یلبخندساختگ

 

 دمیبهتون خبرم_

 

 بلندشدم

 

 کجا؟_

 

 ارمان بهم شک کنه  ترسمیبهتره برم م_
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 بلندشد

 خوردیبه پشت دستم زدحالم داشت بهم م ییکردبوسه ا کیبه لباش نزد دستموگرفت

 

 زمیبروعز_

 

 گفتم باعشوه

 

 خدافظ _

 

 خدافظ _

 

به  یفرصت خوب یشوک بودم رضاعاشقشم شده بودول یشدم هنوزتو نیسوارماش رروزدمیدزدگ رونیشاپ اومدم ب یازکاف

برام چراق  میازکافه دورشد یکردم.راه افتادم وقت نوروشنیاگه ارمان بزاره ماش یازش استفاده کنم ول تونمیدست اوردم م

 کنار نوبزنمیزدکه ماش

 خدابهم رحم کنه اوف

 

 

 

شدچشماش کاسه خون شده بوداب دهنموباترس  ادهیپ تیشدم ارمان با عصبان ادهیپارک کردم پ ابونیکنارخ راهنماروزدم

 گفتم  یاخ اروم دمیکوب نیقورت دادم باخشم بازوموگرفت به ماش

 

 دیغر باخشم

 

 که دوست داره؟_

 کردیبلندشدهمه باتعجب نگامون م غمیفشاردادکه ج دستموگرفت

 

 بادادگفت

 

 یعوض کهیدمرتیدستتوبوس_

 

 دمیاستخوناموشن یترفشاردادکه صدا محکم

 

 

 گفتم هیباگر

 

 اخ اخ دستم تروخداولم کن _

 

  رفتیکردکالفه راه م دستموول

 

 بودن که ارمان بادادگفت دهید یینمایس لمیانگارف مردمم

 

 دیدبریش خوان؟ها؟گمیم یچ_

 

 یشدم پام رو رو نیبلندشدم باعجله سوارماش سمینتونستم وا گهیناراحت بودم د یلیمتفرق شدن ازدست ارمان خ عیسر

مرتب زنگ  میگوش کردیدردم یلیدستم خ کردمیروتارکرده بودهق هق م دمیگازگذاشتم باسرعت حرکت کردم اشک د



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 175 

 

هدف  یروخاموش کردم ب یشدگوشیداشت خوردم عصابمبرخوردکنه  ینطوریحق نداشت باهام ا دادمینم تیاهم یخوردولیم

 کردمیم هیفرمون گذاشتم بلندگر یگوشه پارک کردم سرمورو ی شدیسرم داشت منفجرم کردمیم یابونارانندگیخ یتو

شده بودبه ساعت نگاه  نیسنگ یسرمم حساب سوختیشده بودچشمام م کیچقدرگذشت که سرموبلندکردم هواتار دونمینم

 کبودشده بود یبودبه دستم نگاه کردم حساب شتههم گذ۹۹کردم از

 

 

 

 یحساب دونستمیم امارونداشتمیداشتم حوصله خوندن پ امیکال وپ سیتام۹۴۴۴تراز شیروشن کردم ب موبرداشتمیگوش

 یگرفتم تو میبرخوردکنه تصم ینطوریحق نداشت باهام ا یدوسش داشتم ول یلیخ نکهیبرام مهم نبودباا یکرده ول دمیتهد

 ازداشتمیازادن یشدم به هوا ادهیپ نیازماش میدعواکن خواستمینم روبشم روبه باهاش…برم خونه نکهیباشم تاا ابونیخ

ازخودم دفاع کنم اسمون رعدوبرق زدبارون شروع به  تونستمیبودم م سیباالخره پل یول دمیترسیم کمیبود کیهواتار نکهیباا

دورشده بودم  یلیخ نیازماش دیلرزیدندونام ازسرمام سوختیشده بودم گلوم م سیخ یحساب زدمیقدم م ربارونیکردز دنیبار

رو  یبخار نوزدمیتوتنم نمونده بودسوارشدم قفل ماش یجون گهیرسوندم د نیخودموبه ماش یبابدبخت کارکنمیچ دونستمینم

 کردیخس خس م نمیسردم بودقفسه س یلیروشن کردم خ

 

 

 

 دیچیگوشم پ یان توداد ارم یروکدوم شماره زدم که صدا دونمیتلفنوبرداشتم چشمام تاربود نم یکردم به سخت یخشک سرفه

 

 وقت شب  نیا یکدوم گور_

 

 گفتم یترکردم به سخت لباموبازبون

 

 ارمان…ار…ا_

 

 گفت یفروکش کردبانگران تشیعصبان

 

 تو؟ ییباران؟کجا شدهیچ_

 

 بده…بد…ب…حالم…حا…ح_

 

 ییسرت اوردن؟زودباش بگوکجا ییچه بال_

 

 دونمینم…ینم…نم…ن_

 

 کردم سرفه

 

 گفتم باهول

 

 کنن  تیابینکن تازنگ بزنم بچه هارد توقطعیوجه گوش چیصبرکن به ه_

 

 رفتیم یاهیازدستم افتادچشمام س یگوش

 

 دمیدادشوشن یصدا
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  ییشنویباران باران صداموم_

 

 دمینفهم یچیه گهیاطرافموگرفت ود یاهیس

 

 

 

 )ارمان(

 

هاش بدرفتارکردم االنم که زنگ که چرابا فرستادمیموهام چنگ زدم به خودم لعنت م نیبودکالفه ب ختهیبهم ر عصابم

 سرخودش اورده ییچ بال دونستمیزدنم

 

  کننیم داشینگران نباش داداش دارن پ_

 

 گفتم یعصب

 

 کننیم یپس دارن چه غلت_

 

  دنیصبرکن االن خبرم_

 

 دستام گرفتم نیسرموب

 

 ردشوگرفتن_

 

 بلندشدم عیسر

 

 ادرس کجاست؟_

 

 

 (……)ابونهیخ_

 

 روبرداشتم نیماش چیسو

 

 دنبالش رمیم_

 

 دیفقط بازدعوانکن_

 

 میندار شینه کار_

 

 بروبسالمت_

 

 یدانقدرعصبیاشتباه کردم نبا دونستمیشدم باسرعت حرکت کردم م نیسوارماش نگیرفتم پارک عیدادم سر سرموتکون

شه امشب سرش اومده با ییفرمون فشاردادم اگه بال یدستمورو کشتمیروم کهیمرت داونیباران نبودبا رهیتقص  شدمیم

 کنمیخودم خفش م یلو بره بادستا تیمامور ستیبرامم مهم ن زارمیزندش نم
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 یبا  یروبازکنم قفل بودلعنت نیبودخواستم درماش هوشیبود ب دهیشدم رنگش پر ادهیپ عیسر دمینودیماش دمیرس باالخره

 سیخ سیندادم دربازکردم بغلش کردم لباساش خ تیاهم یدولیچیدستم پ یتو یدردبد شهیبه ش دمیحرکت با ارنج کوب

 ادکردمیروش انداختم پشت فرمون نشستم بخارروز وردمخودم شدم کتمودرا نیسوارماش عیبودبدنش داغ داغ بودسر

 یافتاددنبالم لعنت سیچندتاچراغ قرمزردکردم که پل دمیکشیم ییناالیماش نیباسرعت حرکت کردم ازب

 شدم ادهیداشتم باعجله پ نونگهیبودماش ختهیصابم بهم رکنم ع نومتوقفیدادماشیاخطارم

 

 شد ادهیپ تیباعصبان سهیپل

 

 مسابقه ستیپ یاومد یدفکرکردیکنیم یغلت دچهیدار_

 

 هم به درجش نگاه کردم سروان بود یرفت تو اخمام

 

 مارستانیب دببرمشیمن حوصله بحث ندارم خانومم حالش بده با نیبب_

 

 پوزخندزد

 

 ادیامبوالنس ب زنمیزنگ م یدکالنتریاریم فیشماتشر-

 

 دمشیکوب نیگرفتم به ماش تیقشوباعصبانی

 

 کنمیم ادنابودتیسرزنم ب ییبال یعل یبه وال_

 

  خارهیانگارتنت م_

 

 دمیغر باخشم

 

 رهیکسم حق نداره جلوموبگ چیه مارستانیزنموببرم ب خوامیاالنم م انمیمن سرگردارمان راد_

 

 منم سرهنگم دپسیاوه ببخش_

 

 ازمامورااومدمنوگرفت یکی عیصورتش فروداوردم سر یکردم مشت روتو قشوولی

 

 یکنیم یمملکت دست بلند سیروپل کهیمرت کنمیادمت م_

 

 سمتش هجوم ببرم که نزاشتن خواستم

 

  سمیخودم پل گمیم یخفه شوعوض_

 

 

 رمیبگ دتااستالمیاسمتون روبگ داقایاروم باش_

 

 انیارمان راد_

 

 اظالع داذ میدادبابس سرشوتکون



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 178 

 

 

 من عجله دارم  نیبب_

 

 مودادمییشناسا کارت

 

 راحت باشه  التونیرتاخینوبگیا_

 

 یکارتتون روبدم به ک_

 

  ییسرگردرضا جناب دست بده(……ببراداره )_

 

 دیباشه شمابر_

 

 واسه خودت کجابره؟ یگیم یچ_

 

 باشه ممنون _

 

  مارستانیرفتم ب عیشدم سر نیبهش محل بدم سوارماش نکهیا بدون

 

 داخل بادادگفتم دمیشدم بغلش کردم دو اذهیپ

 

 دکتر پرستار_

 

 ابودیزنگ خوردار میبرانکاردرواوردن باراناروباخودشون بردن گوش عیسر

 

 بله_

 

 یکرد داشیپ شدداداشیچ_

 

 مارستانیاره اوردمش ب_

 

 چرا؟_

 

 بارون احتماال قدم زده سرماخورده  یتو_

 

 یکنیم تیدخترواذ نیرتوبودچراانقدرایباباهمش تقص یا_

 

 اصال حوصله ندارم ااالنیار_

 

 خب من برم روشاکارم داره یلیخ_

 

 باشه خدافظ_

 

 خدافظ_
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 ادینشستم منتظرشدم تادکترب یصندل یبرام مهم نبودرو یورم کرده بود ول یروباالزدم حساب نمیحس شده بوداست یب دستم

 

 

 

 گذشت دکتراومدبلندشدم قهیچنددق

 

 دکتر؟ یشداقایچ_

 

 یشماهمسرش_

 

 دادم  سرموتکون

 

 مراقبت باشه نجاتحتیبهتره امشب روا یول میاورد نییحالش خوبه تبش روباداروپا_

 

 نمش؟یبب تونمیم_

 

 اره بروپسرم _

 

 روبرداشتم کنارتختش نشستم  یرفتم صندل ششیکردم دراتاق روبازکردم پ یتشکر

 

 بارانا_

 

 گرفته گفت یچشماشوبازکردباصدا حالیب

 

  رونیبروب_

 

 دادم  رونینفسموباصداب

 

 کردم یرو ادهیز دونمیمتاسفم م_

 

 پوزخندزد

 

  ستیباشه مهم ن_

 

 به پشت دستش زدم یسالمم دستشوگرفتم بوسه ا بادست

 

 قهرنکن  یخانوم_

 

 گفت بابغض

 

 ستمیقهرن_

 

 یستیمشخصه قهرن_

 

 برم خونه خوامیم_
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 ینجابمونیدایامشب با_

 

 گفت یبالجباز

 

 برم خونه  خوامیحالم خوبه م_

 

 دادم  رونینفسموباصداب

 

  ارمیبرات لباس ب دبرمیبا یخب ول یلیخ_

 

  نجابمونمیا خوامیباشه برونم_

 دادم بلندشدم  سرموتکون

 ددروبازکردمیخونه باکل دمیبودزودرس ابوناخلوتیچون خ  کردمیم یشدم بادست سالمم رانندگ نیسوارماش رونیب اومدم

 مارستانیشدم دوباره برگشتم ب نیدروقفل کردم سوارماش نییبارانالباس برداشتم اومدم پا یرفتم باالدرکمدروبازکردم برا

 شدم رفتم داخل دراتاق روبازکردم  ادهیکردم پ نوپارکیماش

 

 تخت گذاشتم یچشماشوبازکردلباساشورو بااومدنم

 

 منتظرم  رونیاماده شوب_

 

 امیباشه بروم_

 

 ادینشستم تاب یصندل یرو رونیدادم اومدم ب سرموتکون

 

 

 

 )بارانا(

 

  میشد نیسوارماش رونیب میبلندشدبدون حرف اومد رونیاومدم ب دمیروپوش لباسام

دلم  ارمیدردداره نتونستم طاقت ب کردمیهم بودحس م یتو کرداخماشیم یدستش رانندگ یبا  میکردراه افتاد نوروشنیماش

 ومددردبکشهینم

 

 حالت خوبه_

 

 داد سرشوتکون

 

 ؟یکنیم یدستت رانندگ یچرابا _

 

 ستین یزیچ_

 

 کردم اخم

 

 افتاده؟ ی؟اتفاقیچ یعنی_
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 گفتم که نه خوبم _

 

 خسته بودم یلیباالخ میدربازکرد رفت میشد ادهیپ مینزد یحرف گهید میدیرس یباالانداختم تاوقت شونه

 

 

 

 مبل نشستم ارمانم کنارم نشست یکردرویبدنم دردم تمام

 

 ؟یکارکنیچ یخوایم_

 

 کنمیم شنهادشوقبولیپ_

 

 گفت یبابلندیتقر یباصدا

 

 ؟یگیم یمعلوم هست چ چی؟هیچ_

 

 میرکنیرودستگ یشتریب ییادما میتونیبشم م کیاگه من بهش نزد گمیم یچ دونمیاره م_

 

 یاون عوض شیپ ی.برزارمینه من نم_

 

 کاروانجام بدم نیا خوامیمن ازت اجازه نخواستم فقط بهت گفتم م_

 

 دیغر باخشم

 

  یکن دگوشیمن بگم با یپس هرچ یتوزنم_

 

 کردم اخم

 

 م؟یرفته چراازدواج کرد ادتی نکهیمثل ا ستمیانقدر زنم  زنم نکن من زنت ن_

 

 گفت تیباعصبان

 

 یفهمیمن دوست دارم چرانم ینرفته ول ادمینه _

  

 بدون فکر بادادگفتم 

 

 تموم شه انیجر نیزودترا خوامیمجبورم م یمنم دوست دارم ول_

 

 بهم نگاه کرد شوکه

 

 بگو گهیبارد ی؟یگفت یچ_

 

 گفتم؟اعتراف کردم بهش؟ یخدامن چ یوا

 

 دمیانداختم لبموگز نییسرموپا باخجالت
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 گذاشت سرموبلندکرد رچونمیدستشوز

 

 ؟یپس باالخره اعتراف کرد_

 

 گفتم یاروم یباصدا

 

 کنمیکارتموم شه خواهش م نیبزارا_

 

 لمست کنه کهیتحمل کنم اون مرت تونمیمن نم_

 

 لبخندزدم

 

 نزارم انگشتش بهم بخوره یحت دمینگران نباش قول م_

 

 شددستموگرفت کینزد بهم

 

 یبهم بگودوسم دار گهیبارد ی_

 

 باعشق نگاه کردم شیمشک یچشما به

 

 دوست دارم _

 

 شده بودم گهیهم د یمحوچشما

 

 نمیبینکنه دارم خواب م_

 

 دمیدیخن

 

 یشده بود هوشیبود ب رشدهید یمنم بهت اعتراف کردم ول یرخوردیاون روزکه ت یدارینه ب_

 

 

 

 گذاشتم  نشیس یدسرمورویاغوشش کش یهومنوتویداد سرشوتکون

 

 کنم  تیازمادرت خواستگار خوامیم تیبعدمامور_

 

 ست؟یزودن_

 

 گفت یجد

 میزودترازدواج کن خوامینه م_

 

 دادم سرموتکون

 

 خستم یلیخ میبخواب میبر_
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 میباشه بر_

 

خواست لباسشوعوض کنه حس  راهنشوبرداشتیارمان  درکمد روبازکردپ دمیتخت درازکش یاتاقمون رو میرفت میبلندشد

 ازدست راستش استفاده کنه مشکوک نگاش کردم کالفه بود بلندشدم سمتش رفتم دست تونهیکردم نم

 هم یراستش روگرفتم که اخماش رفت تو 

 

 اریلباستودرب_

 

 ستین یزیخوادچینم_

 

 کردم اخم

 

 اریکه گفتم لباستودرب نیهم_

 

 گفت کالفه

 

 تونمینم_

 

 بازوش نگاه کردملباسشودراوردم باوحشت به  راهنشوبازکردمیپ یدکمه ها خودم

 

 گفتم یبانگران

 

 یسرخودت اورد ییچه بال_

 

 روبشکونم شهیقفل بودمجبورشدم ش نیدرماش یبود هوشیب دمیرس یوقت_

 

 گفتم تیباعصبان

 

 یکارکردیباخودت چ نیبب ییا ونهید یلیخ_

 

 دیخند

 

 خب حرص نخور یلیخ_

 

 دادم رونینفسموب باحرص

 

 ارمیبرات پمادب رمیم نیبش_

 

 داد سرشوتکون

 رفتم پماد و باند روبرداشتم  نییپا

 برگشتم کنارش نشستم  ششیپ

کارم تموم شد با  یخونسردباشم وقت کردمیم یشده بودم سع کردمعذبینگام م رهیخ دادمیباپماددستشوماساژم اروم

 بانددستشوبستم 
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 خستم یلیخ میبخواب_

 

 ریباشه شب بخ_

 

 ریشب بخ_

 

 

 

 رونیازاتاق ب دارنشهیبلندشدم تاارمان ب عیرضابودسر یچشم بازکردم به شماره نگاه کردم اه  لعنت میزنگ گوش یباصدا

 اومدم تماس رو وصل کردم

 

 بله_

 

  زمیسالم عز_

 

 گفتم باعشوه

 

 ؟یسالم خوب_

 

 بهترم شدم دمیتوروکه شن یصدا_

 

 دمیخند

 

 افتاده؟ یخب اتفاق_

 

  ؟منتظرجوابتمیفکرکرد شنهادمیبه پ_

 

 فکرکردم  یلیخ شبیبله د_

 

 خب؟_

 

 جوابم مثبته_

 

 گفت جانیباه

 

 ؟یجد_

 

 روقبول کنم شنهادتونیگرفتم پ میتصم رسمینم ییاره متوجه شدم که باارمان به جا_

 

  یدرست روگرفت میخوشحالم که تصم_

 

 رمیگیاالن ارمان خونست بعداباهاتون تماس م_

 

 مونمیمنتظرت م زمیباشه عز_
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 پس فعال_

 

 فعال_

 

 صبحانه مفصل اماده کردم برگشتم باالدراتاق روبازکردم هنوزخواب بود یروقطع کردم رفتم اشپزخونه  یگوش

 

 ارمان_

 

 الودگفت خواب

 

 جانم_

 

 اماده کردم دارشوصبحانهیب_

 

 دیکش ازهیخم

 

 شمیباشه االن بلندم_

 

   یایمنتظرم تاب نییپا رمیپس من م_

 

 باشه_

 

 اومد امیپ میگوش یکه برا نییپا برگشتم

 

 زودترتموم شه یدور نیا دوارمیام نمتیتادوباره بتونم بب کنمیم یلحظه شمار_

 

 لبم نقش بست یرو یپوزخند

 

 کردم پیتا براش

 

  شتیپ امیم شهیتموم م یدور نیا یبه زود_

 

 روبراش فرستادم امیپ

 

 اومد نییازپله هاپا ارمان

 برق زد زچشماشیم دنیباد

 

 دستت دردکنه _

 

 لبخندزدم

 

 کنمیخواهش م_

 

 دنشستیروعقب کش یصندل
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 کردم باتعجب نگام کرد کیلقمه گرفتم به لباش نزد براش

 دمیخند

 

 ؟یکنینگام م ینجوری؟چرا ا هیچ_

 

 یچیه_

  

 روخورد لقمه

 

 مشغول خوردن شدم خودمم

 صبحانمون تموم شدگفتم یوقت

 

 رضابهم زنگ زد_

 

 هم یرفت تو اخماش

 

 خواست؟یم یچ_

 

 دیپرس شنهادشیدرموردپ_

 

 ابروشوباال داد یتا ی

 

 ؟یگفت یخب؟ چ_

 

 قبول کردم یچیه_

 

 شدش گفت کیکل یدندونا نیازب

 

 یاون عوض شیپ یبر خوامیمن نم_

 

 میباهم حرف زد شبمیروگرفتم د میمن تصم یول_

 

 ؟یچ ارهیسرت ب ییاگه بال یفهمیخطرناکه چرانم یبارانا اون عوض_

 

 دستشوگرفتم

 

 وفتهینم ینگران نباش اتفاق_

 

 

 

 زنگ خوردتماس رو وصل کرد شیبزنه گوش یتااومدحرف

 

 بله_

 

 سکوت_
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 دییخودم هستم بفرما_

 

 سکوت_

 

 مارستان؟یب ؟کدومیچ_

 

 سکوت_

 

 میوفتیخب االن راه م یلیخ_

 

 سکوت_

 

 یاعلی_

 

 روقطع کرد یگوش

 

 نگاش کردم یباکنجکاو

 

 بگم دبهتیروبا یموضوع یباران _

 

 گفتم یبانگران

 

 افتاده یاتفاق_

 

 نگران نباش خطررفع شده یول مارستانیمادرت حالش بدشده بردنش ب_

 

 حالش بدشده؟ یچ یبرا_

 

 فقط گفتن حالش بدشده دونمینم_

 

 بلندشدم باهول

 

 مارستان؟یکدوم ب_

 

 (……)مارستانیب_

 

 ششیپ رمیمن م_

 

 برمتیاماده شوخودم م_

 

 نییاومدم پا دمیتواتاق لباساموپوشدادم باعجله رفتم  سرموتکون

 

 م؟یبر_
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 داد سرشوتکون

 

 

 

 مارستانیسمت ب میراه افتاد میشد نیسوارماش نگیپارک میرفت

 ادیسرمامانم ب ییبال دمیترسیاسترس داشتم م یلیخ

 

 نگران نباش گفتم که خطررفع شده_

 

 استرس دارم ستیدست خودم ن_

 

 دستموگرفت

 

  یکن اروم باش یسع_

 

  دمیکش قیدادم چندتانفس عم سرموتکون

 داخل  دمیشدم دو ادهیپ عیسر میدیبودزودرس ابوناخلوتیخ چون

 یپرستار ستگاهیا رفتم

 

 کجاست یدیرعناسع داتاقیخانوم ببخش_

 

 کنم دچکیاجازه بد_

 

 اومدکنارم دستموگرفت  ارمانم

 

 ۹۴۳اتاق_

 

 رفتم داخل  داکردمیاتاقشوپ عیکردم سر یتشکر

 

 بودچشماش بسته بود دهیپر یبودسرم بهش وصل بودرنگشم حساب مارستانیتخت ب یرو مامان

 

 گفتم  بابغض

 

 مامان_

 

 صدام چشماشوبازکرد دنیباشن

 

 بارانادخترم_

 

 سمتش پروازکردم  به

 

 جانم مامان_

 

 مارستانمیب یدیازکجافهم_
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 رسوندم عیمنم خودموسر یمارستانیارمان گفت شماب_

 

 گفت  یباکنجکاو

 

 ه؟یارمان ک_

 

 کردیبودمارونگاه م سادهیوا نهیگوشه دست به س ی ارمان

 ارمان اشاره کردم به

 

 هستن  انیجناب سرگردارمان راد شونیا_

 

 بالبخندگفت مامان

 

 دیینجایمتوجه نشدم شماهم ا دپسرمیببخش_

 

 دکه؟یندار یاشکال نداره خانوم رادمنش مشکل_

 

 شمیرمیدارم پ گهیندارم د ینه پسرم مشکل_

 

 کرد ییخنده مردونه ا تک

 

 دکهیندار یشماسن دخانومیارداریاخت_

 

 زد یجون یلبخندب مامان

 

 محمدماروتنهاگذاشته کمرم شکست یازوقت_

 

  رسنیکارشون م یبه سزا یزود دبهینگران نباش میدیباندانجام م نیا یریدستگ یبرا یماهرکار_

 

 نره نییاب خوش ازگلوشون پا دوارمیام_

 

 یدباشیفکرسالمت دبهیمامان شمافقط با_

 

 حرف بزنم دباهاتیباران با_

 

 افتاده؟ یاتفاق_

 

 گفتمیبهت م شیوقت پ یلیدخیموضوع روبا نیا_

 

 نگاش کردم که ارمان گفت یباکنجاو

 

 دیترصحبت کن دراحتیتابتون زارمیمن تنهاتون م_

 

 ممنون پسرم_
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 رونیگفت ازاتاق رفت ب یکنمیم خواهش

 

 

 

 یکنینگرانم م یمامان دار_

 

 داد رونینفسشوباصداب

 

 یسواالتوبپرس یتونیحرفام تموم شدم یوقت یدبدونیبا یول یممکنه ازحرفام شوکه بش دونمیم_

 

 نشونه باشه تکون دادم سرموبه

 

بااون  دهیمحمدگوش نم یبود پدربزرگت مخالف ازدواجشون بوده ول میاسمش مر شهیدخترم یپدرت سرگردبودعاشق  یوقت_

از اون زن صاحب  کننیم یزندگ یوخوش یچندسال به خوب کنهیپدربزرگت اونوازخانواده تردم کنهیدخترازدواج م

 دختربه اسم ماهان روشا یپسر  ی شهیدوفرزندم

 

 تاخواستم حرف بزنم دستشوبه نشونه سکوت باالبرد دادمیمامان گوش م یبازبه حرفا بادهن

 

 یحرف بزن یحق ندار حرفام تموم نشده یگفتم تاوقت_

 

 کردم تاحرفاشوادامه بده سکوت

 

 تیمحمد ازمامور یروزوقت ی نکهیتاا  نداختهیمختلف دعواراه م یهرروزبه بهانه ها میمر شدنیبچه هاهرروزبزرگترم_

 یشخص زندگ خوادبااونیشده م گهینفرد ینامه گذاشته بودکه عاشق  ی فقط رفته…زنش بچه هاروبرداشته نهیبیم ادخونهیم

 فیوتعریبراش همه چ شینکردبرگشت خونه پدر داشونیدنبالشون گشت پ یکنه محمدنابودشدکمرش شکست هرچ

 گهیبه هم د ییعالقه ا چیازدواج کنه محمدم قبول کرداوالش ه دبامنیببخشتش با نکهیا یکردپدربزرگتم شرط کرده بودبرا

 رهچا یزدولیدلم شورم تیمامور خوادبرهیروزمحمدگفت م ی یااومدینبعدچندسال توبه د میکم کم عاشق هم شد یول مینداشت

پدرت  یدلت برا یکردیم یقرار یازش نداشتم توهم ب یخبر چیدهیطول کش تشیقبول کنم نداشتم مامور نکهیجزا ییا

 تنگش شده بود

 

مامان  یباصدا شمیم ونهیخدادارم د یشده بودم بابام قبال ازدواج کرده بوداسم اون بچه ها ماهان روشا بودوا جیگ یحساب

 رشته افکارم پاره شد

 

 حواست به من هست؟_

 

 تر کردم لباموبازبون

 

 شنومیاره م_

 

 

 

که رفته دخترو  یهمون باند یتو داکردهیخوشحال بودبهم گفت بچه هاشوپ یلیباالخره بعدچندماه پدرت اومدخونه خ_

 داکردهیادرس اون خانواده هم پ یحت کنهیم یداره زندگ گهیخانواده د ی شیپ میپسرشم  طبق گفته مر دهیزنشود

ادرس ماهان روبه من دادتابرم باهاشون صحبت کنم   میاریخودمون ب شیتموم شدبچه هاروپ تشیمامور یبودقراربودوقت

سال گذشت   ی کیتعجب کردن به ظاهرقبول کردن که ماهان روبهمون بدن نزد یلیروبراشون گفتم خ انیجر…رفتم یوقت
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نکردم  داشونیپ گهیدادن د رمکانییتغ رمیخواستم ماهانوازاون خانواده بگ یپدرت وقت تیطبق وص دشدیپدرت شه نکهیتاا

انتقام پدرت  یخواستیم یشد توبزرگ فرارکردن…شکست خورده سمیکه پل انوسهیبانداق یازروشاخبرداشتم که تو قطف

 یخوایم یتموم شدگقت اتیاموزش یوقت یمثل پدرت لجبازبود یه حرفم گوش ندادتوب یمخالفت کردم ول یکل نکهیباا یریروبگ

بزنم  یحرف تونستمینم یخشکم زداون ماهان بودول دمیپسره رود یوقتمنم قبول کردم  یباهاش ازدواج کن ینفراشنام کن یبا 

 نتونستم  یچندبارخواستم بهت بگم ول میکه ماباازدواجتون مخالفت کرد یاومدن خواستگار یتاوقت

 

نامزده برادرم بودحس کردم تمام  کردمیکه فکرم یبرام سخت بودروشاخواهرم بودکس شدباورشیداشت منفجرم سرم

معدم  وردمیدروپشت سرم بستم باالم ییسمت دستشو دمیدهنم گذاشتم دو یادباالدستموجلویمعدم داره م اتیمحتو

 ییازدستشو یبودبه سخت دهیکردم رنگم پر هنگا نهیبه اروبازکردم صورتم روشستم  رابیش رفتیم جیسرم گ سوختیم

 کردیم هیمامان داشت گر رونیاومدم ب

 

 گرفته گفتم یباصدا

 

 یگفتیبهم م شیوقت پ یلیناروخیدایازت انتظارنداشتم مامان توبا_

 

 گفت هیباگر

 

 برادرته؟ یکه دوسش دار یکس گفتمیبهت م یمنودرک کن چجور یمقصدرم ول دونمیم_

 

 کردیداشت خفم م بغض

 

  بخشمتینم_

 

 نیرفت حس کردم ب جیمامانم توجه نکردم  تاقدم دوم روبرداشتم سرم گ یبه صداکردن ها رونیروبازکردم اومدم ب دراتاق

 دمینگرانشوگنگ شن یقرارگرفتم صدا یاغوش گرم یوهوامعلقم تو نیزم

 

 ؟ دهیباراناحالت خوبه؟چرارنگت پر_

 بلندگفت یباصدا

 

 کمک کنه یکیپرستار…دکتر_

 

 دمینفهم یچیه گهید

 

 

 

 یصدا نمیتار بودچندبارپلک زدم تاتونستم بهتربب دمیگفتم چشمام روبازکردم د یکه تودستم حس کردم اخ اروم یباسوزش

 دیچیگوشم پ ینگران ارمان تو

 

 حالت خوبه؟ زمیباران عز_

 

 خش دارگفتم یتر کردم باصدا لباموبازبون

 

 خوبم _

 

 یحالت بدشد؟توکه خوب بودچرا_
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 شدیچ دمینفهم گهیرفت د جیسرم.گ_

 

 زده؟ یمادرت بهت حرف_

 

 بغض گلموگرفت شیاداوریبا

 

 دارم برادر…همه سال ازم پنهان کرده که من خواهر نیا_

 

 شدهیچ نمیبده بب حیتوض_

 

 کردیگردشده نگام م یدادم باچشما حیمختصرتوض انوبراشیجر

 

 ماهان و روشاخواهر برادرترن  یعنی_

 

 نشونه مثبت تکون دادم سرموبه

 

 دیبه صورتش کش یدست

 

 ؟یکارکنیچ یخوایم_

 

 هیچ انیجر گمیبهش م تیموضوع روبدونه بعدمامور نیروشاحق داره ا_

 

 

 

 داد سرشوتکون

 سرم نگاه کردم  به

 

 برم خوامیکنن م نوقطعیا انیبگوب_

 

 میریشدم انقدرلجبازنباش بزارسرمت تموم_

 

 کردم اخم

 

 ششیبرم پ خوامیکنم امشب م دبارضاهماهنگیبرم با خوامیاالن م نیهم_

 

 داد رونینفسشوباصداب

 

  میزنیخونه راجبش حرف م میریم_

 

 موگرفتمیمن تصم میگفتن ندار یبرا یحرف_

 

 جیبعدباپرستاراومدداخل سرم روازدستم دراورد بلندشدم که سرم گ قهیچنددق رونیمشت شدبدون حرف رفت ب دستاش

 بازوموگرفت عیرفت ارمان سر

 



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 193 

 

 صبرکن تاسرمت تموم شه گفتمیم نیبه خاطرهم_

 

 سردگفتم

 

 ستیبرام مهم ن_

 

 میشد نیسوارماش رونیب میاومد مارستانیکردمحلش ندادم ازب اخم

 

 ؟یبامادرت حرف بزن یخواینم_

 

 باهاش حرف بزنم نمیبینم ینه لزوم_

 

 مبل نشستم یخونه رو میدیبودزودرس ابوناخلوتیدادراه افتادخ سرشوتکون

 

 رمیامشب من م_

 

 بس کن باران_

 

 میماحرفامون روقبال زد_

 

 منم گفتم نه _

 

 باالانداختم شونه

 

 یباش انیمن نظرتونخواستم فقط گفتم درجر_

 

 

 

 گفت تیباعصبان

 

 ادیسرت ب ییبال خوامی؟نمیکنیچرادرکم نم_

 

  دمیباشه پس م یبرم تاوانشم هرچ دتااخرشیانتقام اومدم با یمن ازاول برا یول کنمیدرکت م_

 

 دیبه صورتش کش یدست کالفه

 

 مفهومه؟ یگردیسالمم برم یریسالم م نطورکهیبهم قول بده هم ینداره ول دهیبحث باهات فا دونمیم_

 

 دمیخند

 

 بله سرگردمفهومه_

 

 زد یلبخندمحو

 ندشدمبل
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 میکن رشیماه دستگ کیزودتراز دبتونمیکنم شا الموجمعیوسا رمیم_

 

 داد سرشوتکون

 ماجرازودترتموم بشه  نیدایباالرفتم چمدونم روبرداشتم لباساموجمع کردم با عیسر

که سرهنگ داده بودرووصل کردم  یابیرد…قرارشدبرام رانندشوبفرسته شنود ششیبرم پ خوامیدادم که م امیرضاپ یبرا

 نییاومدم پا

 

 داده بوداخم کرده بود هیتک نهیبه س واردستیبه د ارمان

 

 ارمان_

 

 نگام کرد یباناراحت

 

 داره؟ دهیاگه بازم بگم نروفا_

 

 نشونه نه تکون دادم  سرموبه

 

 دیموبوسیشونینبودپ ییاره اچ یازش جداشم ول خواستمیبادست سالمش بغلم کردبغض گلموگرفته بودمنم نم اومدسمتم

 

 یبمون دسالمیوقت فراموش نکن به خاطرمنم که شده با چینوهیدوست دارم ا_

 

 حلقه کردم  دستمودورگردنش

 گفتم بابغض

 

 منم دوست دارم _

 

 باران_

 

 جانم_

 

 

 

 شنومیتمام حرفاتونم م یبش کیازحدبه رضانزد شیب یحق ندار_

 

 لبخندزدم

 

 دمیباشه قول م_

 

 دیموبوسیشونیپ

 زنگ خونه به صدادراومد که

 

 راننده اومده دنبالم دبرمیبا گهید_

 

 داد سرشوتکون
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 زمیبسالمت عز_

 

 خدافظ_

 

اغوش گرمش قرارگرفتم دستشودورکمرم  یاز دست دادم تو دتعادلمویهودستموکشیبودم که  شتربرنداشتهیب هنوزچندقدم

 دادم  هیتک نشیس دسرموبهیسموهاموبو دمیشنینامنظم ضربان قلبشو م یحلقه کردصدا

 

 

 شهیدلم برات تنگ م_

 

 گلموگرفته بود بغض

 

 شهیمنم دلم برات تنگ م_

 

 میازهم جداش یتامدت میمجبوربود یبودول ختهیزنگ دوباره بلندشدعصابم بهم ر یصدا

 

بهش نگاه  نکهیبدون ا نیازش دل بکنم به خاطرهم تونمیبمونم نم گهید قهیاگه چنددق دونستمیاومدم م رونیب ازاغوشش

 یکس رهیخ یصندق عقب گذاشت نگاه ها یشدچمدون روتو ادهیپ دنمیراننده باد نییچمدونم  روبرداشتم رفتم پا عیکنم  سر

 یبخش نانیزدلبخنداطمیموج.م ینگران شیمشک یچشما یبودتو سادهیروحس کردم به پنجره نگاه کردم ارمان پشت پنجره وا

 نداشتم یحس خوب یول کشهیانتظارموم یچ نستمدویشدم نم نیزدم سوارماش

 

 

 

 کل( ی)دانا

  ارهیخوشحال بودکه تونسته باراناروبه دست ب یلیصبرانه منتظراومدن بارانابودخ یرضاب

 

 

 باخنده گفت یهاد

 

 ؟یپس عاشقش شد_

 

 قصرباشه نیملکه ا خوامیجذبش شدم م دمید یازوقت_

 

 متفکرگفت یهاد

 

 دختراشناست نیبه نظرم ا_

 

 ه؟یمنظورت چ_

 

 رنگ چشماش برام اشناست یول دمشیو کجاد یک ستین ادمی قیدق_

 

 یدید هشیروشب یکیدقبالیشا_

 

 باالانداخت شونه
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 کنمیم قیدارم تحق یدولیشا دونمینم_

 

 اشناکنم هیباراناروبابق خوامیم دمیم بیترت یمهمون یفرداشب  یبکن راست یخوایم یهرکار_

 

 هنوزم بهش اعتمادندارم ؟منیکنیم یرو ادهیز یدار یکنیرضافکرنم_

 

 انجام دادن تی.بهشون سپرده بودم همه روباموفقیخطرناک یها تیمن بهش اعتماددارم مامور یول_

 

 من بهت هشداردادم یهرطورراحت_

 

 کارموخوب بلدم نگران نباش _

 

 داد سرشوتکون

 

 ؟یبراش اتاق اماده کرد_

 

 اره گفتم سارااماده کنه_

 

 ؟یعقدش کن یاخویم یک_

 

 نگرفتم  میازدواج تصم یهنوزبرا_

 

 کس ندونه چیکه ه یطور میبدن رو زودتراززمانش انجام بد یقاچاق اعضا میخوایخوبه م_

 

 شرط اوله  اطیفکربودم احت نیهم یمنم تو_

 

 موند نصفه حرفاشون…به صدادراومد زنگ

 

 رمیم گهیحتماباراناس من د_

 

 یباشه هرجورراحت_

 

 

 

 واردعمارت رضاشدم  باغرور

 

 دامشبیمرداشناس با نیا کنمیم کردحسینگام م زشدهیر یهم پشت سرش بودباچشما یاستقبالم اومدهاد رضابالبخندبه

 گرفتم یرضاچشم ازهاد یفکرکنم راجبش باصدا

 

 زمیعز یخوش اومد_

 

 گفتم باعشوه

 

 نمتیمشتاق بودم تابب یلیممنون رضاجان خ_
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 برق زد چشماش

 

 یایب یزود نیبه ا یمنم انتظارنداشتم بتون_

 

 میازهم جداش میخواستیوقت بودم یلیمنو ارمان  خ_

 

 لبخندزد

 

 زمیعز نیبش_

 

 مبل نشستم یدادم رو سرموتکون

 

  رمیمن م گهیخب د_

 

 باشه برو_

 

 خدافظ باراناجان_

 

 زدم یلبخندساختگ

 

 یخدافظ اقاهاد_

 

 دهیاالن ارمان داره به حرفامون گوش م دونستمیمبل نشست شنودام فعال بودم یرفت رضا کنارمن رو یهاد یوقت

 خوردیداشت بهم م خوردحالمیصورتم م ینفساش تو هرم

 

 روازدست داده یچه گوهر دونهیارمان نم_

 

 لبخندزدم

 

  ستشیازشوهرم بزنم اصال برام مهم ن یحرف خوامینم گهید_

 

 صورتم گذاشت یدستشورو

 

 یاالن مال من شد نکهیمهم ا زمیحق باتوعز_

 

 شدیترم کیشداب دهنموقورت دادم سرش هرلحظه داشت نزد رهیلبام خ به

 شه سرموعقب بردم  کیمنوببوسه به ارمان قول دادم نزارم بهم نزد زاشتمیدمینبا

 خماربهم نگاه کرد یباچشما

 

 میشنداشته با گهیبهم د یمن هنوزازارمان جدانشدم پس بهتره تااون زمان کار_

 

 دیخند

 

 قبول  نمیباشه ا_

 



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 198 

 

 دمیبانازخند

 

 ازت ممنونم _

 

 لبخندزد

 

 حاظرم به خاطرت_

 زمیبهم بر اررویدن کل

 

 

 

 بحثوعوض کنم گفتم نکهیخاطرا به

 

 گشنمه یلیرضامن خ یوا_

 

 

 لبخندزد

 

 یکنن خانوم زروامادهیم گمیاالن م_

 

 دادم  سرموتکون

 گفت یبابلندیتقر یباصدا که

 

 سارا سارا _

 

 خودشورسوند مهیساراسراس

 

 بله اقا_

 

 نمیتوکارتون بب یکسر چیه خوامیدنمیکن زروامادهیم_

 

 چشم اقا _

 

 اشاره کردبره  بادست

 

 رضا_

 

 زمیجانم عز_

 

 شرط دارم یباهات ازدواج کنم  نکهیا یمن برا_

 

 دمیانجام م یبگ یهرکار زمیبگوعز_

 

 گروه اشناشم  یباهمه اعضا خوامیمن م_
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 درنگ کنه گفت ییلحظه ا نکهیا رضابدون

 

 کنمیباهمه اشنات م یمهمون یفرداتو نیهم ستین یمشکل_

 

 دمیبانازخند

 

 یکه قبول کرد یمرس_

 

 دیوار به صورتم کش دستشونوازش

 

  ناستیشترازایب یلیخ اقتتیتول_

 

  کنمیاحساس قدرت م شتیپ_

 

 برق زد چشماش

 

 باشه  ینجوریدایبا انیرضاک ادزنیازجسارتت خوشم م_

 

 دادم  لشیتحو یلبخندجذاب

 

 ربع بعدسارااومد ی حدود

 

 زیدسرمییاقابفرما_

 

 زمیعز میبر_

 

 گشنمه  یکه حساب میبر_

 

  یسالن غذاخور میرفت میبلندشد دستموگرفت

 دیروبرام عقب کش یصندل

 کردم نشستم خودشم روبه روم نشست یتشکر

 

بهش توجه کنم  نکهیمعذب شده بودم بدون ا کردمیشوحس م رهیخ یل غذاخوردن شدم نگاه هامشغو دارومیغذاکش برام

 خوردمیغذاموم

  دیچیفضاپ یاهنگ تو میمال یصدا

 به چشماش نگاه کردم  سرموبلندکردم

 نگاه کرد شیزنگ خوردبه صفحه گوش شیبزنه گوش یتااومدحرف

 بلندشد باحرص

 

 گردمیاالن برم_

 

 باشه منتظرتم_

 

 باغ  یگرفت رفت تو زفاصلهیازم
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 نهیشدم تانتونه منوبب یبلندشدم دنبالش رفتم پشت درختامخف اروم

 

 د؟یخوایم یچ_

 

 سکوت_

 

 دیبد دانجامیخوایم یخب به جهنم هرکار_

 

 سکوت_

 

 ستین یباشه گفتم که مشکل_

 

 سکوت_

 

 باشه دخبرداشتهیکس نبا چینه ه_

 

 سکوت_

 

 شمتونکیم نمیاشتباه ازتون بب ی هیکاف_

 

 سکوت_

 

 برگشتم داخل  عیمتوجه من نشه سر نکهیخاطرا به

 هیموضوع چ دمیفهمیدمیبود؟هرجورشده با یچ انیجر یعنیبود رشدهیدرگ فکرم

 

 

 

 نشستم که رضاهم اومد یصندل یرو

 

 یاتاقم روبهم نشون بد شهیخستم م یلیمن خ زمیعز_

 

 اره حتما _

 

 ازاتاقاروبازکرد یکیدر میباهم ازپله هاباالرفت بلندشدم

 

 ارنیبچه هاچمدونت روب گمیتواماده کردم م ینجاروبرایا_

 

 باشه ممنون _

 

 زمیرعزیشب بخ_

 

 ریشب بخ_

 

تقه  هیعصب یلیاالن ارمان خ دونستمیتخت نشستم م یداشت با تخت دونفره رو یدمشکیسف ونیاتاق نگاه کردم دکوراس به

 به درخورد ییا
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 خانوم چمدونتون رواوردم_

 

 اداخلیب_

 

 ازخدمتکارااومدچمدون روداخل اتاق گذاشت یکیبازشد دراتاق

 

 ن؟یباهام ندار ییا گهیامرد_

 

 یبر یتونینه م_

 

نبودرضا کامال  ینینامحسوس اتاق روگشتم دورب دمیکمدچ یگفت رفت بلندشدم چمدونم روبازکردم همه رومرتب تو یچشم

باهام ارتباط برقرارکنن  خواستنیدانگارمیچیگوشم پ یزنگ تو یدابه دست اورده بودم ص یبهم اعتمادداشت فرصت خوب

 روبازگذاشتم تماس رو وصل کردم رابیش ییدستشو یرفتم تو اطیمحض احت

 

 بله _

 

 دیچیگوشم پ یارمان تو یعصب یصدا

 

 ؟یش کیبهش نزد یمگه نگفتم حق ندار_

 

 دهنموقورت دادم اب

 

 نبود رمنیدتقصیببخش_

 

 پرده گوشم پاره شد که زدحس کردم یباداد

 

  کشمشیخودم م یاونجابادستا امیم شمیم تیمامور نیا الیخیشه ب کیبهت نزد یبارانااگه بازم.بزار_

 

 اروم باش  زمیباشه عز_

 

 مفهومه؟ دمیباراخرباشه بهت تذکرم گهید_

 

 بله قربان مفهمومه_

 

 داد رونینفسشوباصداب

 

 ؟ینشد یمتوجه موردمشکوک _

 

 هیچ انیمتوجه نشدم جر یزدولیحرف م یکیرفتاررضا امروزباتلفن با دونمینم_

 

 میکنیم یدگیخودتوبه خطرنندازمارس_

 

 باشه حواسم هست_
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 روبرام بفرس  یمهمون قیفردامحل دق_

 

 ؟یایب یخوایخودتم م_

 

  دمیم رچهرهییاره تغ _

 

 دادیم تیخوشحال بودم حضورش بهم احساس امن یخبل

 

 زودترتموم شه  دوارمیام_

 

  رونیب ارمتیزودترم یازاون خونه لعنت شهیتموم م_

 

 دمیخند

 

 ممکنه صداموبشنون  گهیباشه من برم د_

 

 شو الخارجیازو عیسر یهرموقع احساس خطرکرد_

 

 ن؟یندار ییا گهیباشه جناب سرگردامرد_

 

 نه بروبسالمت_

 

 زمیفعال عز_

 

 دمیتخت درازکش یقفل کردم لباساموعوض کردم رو اطیدراتاق رومحض احت رونیروبستم اومدم ب رابیروقطع کردم ش تماس

 خوابم برد یک دمیانقدرخسته بودم که نفهم

 

 

 

 بازکردم کردچشمیکه به صورتم برخوردم یبانور

به بدنم دادم بلندشدم دست وصورتموشستم باحوله خشک کردم  یصبح بودکش و قوس۲ساعت نگاه کردم  به

به  یازینگاه کردم ن نهیخوش رنگموپشت سرم جمع کردم به ا یموها دمیبرداشتم پوش یزمشکیوبل یرلدرکمدروبازکردم شلوا

 به درخورد یینداشتم  تقه ا شیارا

 

 بله_

 

 صبحانه منتظرشمان یخانوم! اقا برا_

 

  امیباشه االن م_

 

کردم که به خودش اومد نگاه  ییفکربودتک سرفه ا ینشسته بودتو یصندل یاومدم رضارو نییروبازکردم ازپله هاپا دراتاق

 کردم یفیبهم انداخت که اخم ظر ییا دارانهیخر

 

  زمیاعزیب_
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دادم لقمه روخوردم حالم داشت بهم  لشیتحو یکردلبخندساختگ کینشستم که برام لقمه گرفت به لبام نزد یصندل یرو

 خوردم  یبرام گرفت مجبور گهید خوردچندلقمهیم

 

 رشدمیس گهیمن د_

 

 ینخورد یزیتوکه چ_

 

 اشتهاندارم_

 

 شب اماده شو یباشه پس بروبرا_

 

 دادم بلندشدم سرموتکون

 

 نمتیبیباشه پس شب م_

 

 یبدرخش یامشب حساب خوامیم_

 

  رونیاومدم ب دمیچیدادم به اتاقم برگشتم دوش گرفتم حوله رو دورم پ بالبخندسرموتکون

 یبه زود کشهینم ادطولیز یدور نیا یارمان تنگ شده بودول یبعداظهربودهنوزوقت داشتم دلم برا۹ساعت نگاه کردم به

 کردمیدقت م یلیدخیبا شمیاشنام یادیز یتخت نشستم امشب باادما یلبم نقش بست رو یرو یلبخند ششیپ گردمیبرم

افکارم غرق شده بودم که متوجه  یتمومه انقدرتو گهیم کاررضاداریبتونم به دست ب یازم سرنزنه اگه اطالعات خوب یتااشتباه

 لباس دکلته بلندقرمزانتخاب کردم که سرشونه هام لخت بود یبلندشدم درکمدروبازکردم  عیگذرزمان نشده بودم سر

 ومدیبهم م یلیخ یساده بودول نکهیباا

که چشمام رودرشت ترنشون  دمیکش یکردم خط چشم کلفت اهیس هینشستم پشت چشمموباسا شیزارایم یصندل یرو

 یکفشا ختمیموهام بلندم رو فر درشت کردم دورم ر دمیکش میگوش یزدم رژلب قرمز رو به لبا یرنگ یاجر دادرژگونهیم

 پاشنه بلندموپام کردم 

 انداختم باعطردوش گرفتن   رمیوعکس بگ لمیباهاش ف تونستمیم انگشترمخصوصموکه

سرم انداختم حتمارضااالن منتظرمه دراتاق  یشالم روازادرو دمیده بودم مانتوم روپوشش ینگاه کردم عال نهیا مجددبه

کفشم برگشت کت وشلوارسرمه  یپاشنه ها یمبل نشسته بودپشتش به من بودباصدا یرفتم رضارو نییروبازکردم ازپله هاپا

زجام تکون نخوردم روبه روم داد بلندشدم اومدم سمتم ا ورتدهنشوباصدا ق کردابینگام م رهیبود خ دهیپوش ییا

 به چشماش زل زدم یسادباگستاخیوا

 

 

 

 یخوشگل شد یلیخ_

 

 زدم یلبخندجذاب

 

 خوشگل بودم _

 

 دیخند

 

 برمنکرش لعنت_

 

 روگرفت دستم
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 میبر_

 

 دنیاره احتماال تااالن همه رس_

 

گذاشت  یمیمال یبسته بودرضااهنگ خیچرااسترس داشتم دستام  دونمینم میحاضربودراننددروبازکردسوارشد نیماش

 بود دهیفا یب یتااسترسم کم شه ول دمیکش قیچندتانفس عم

 

  میدیرس باالخره

 کوچه پارک شده بود یتو یلوکس یها نیماش

 میشد ادهیکردپ نوپارکیماش

 

 بود  دهیچیکرکننده اهنگ توکل فضاپ یصدا میالشدیحلقه کردم که لبخندزدباهم واردو دستمودوربازوش

  زدیحالم روبهم م گارومشروبیگندس یبو

  دنیرقصیم پسروسط…شلوغ بوددختر یلیخ میهانشست یازصندل یکی یرو

 تربودن  نیسنگ یلیخ دنیپوشینم یزیاگه چ دختراهم

  

 بلندشدم

 

 

 لباساموعوض کنم رمیمن م زمیعز_

 

 ایفقط زودب یباشه خانوم_

 

روبرداشتم ادرس روبراشون فرستادم  میازاتاق روبازکردم رفتم داخل گوش یکیدادم ازپله هاباالرفتم در سرموتکون

  دکردمیروتجد رژم دراوردم رو شالم…مانتو

 رضا  شیبرگشتم پ دوباره

 زدیمردچهارشونه قدبلندحرف م یبا  داشت

 

 زم؟یعز_

 

  یخوب شداومد_

 

 به اون شخص اشاره کرد بادست

 

 ندبا یازاعضا یکیهستن  ییمهندس رضا شونیا_

 

  لبخندزدم

 

 ییرضا یخوشبختم اقا_

 

  نیهمچن_

 

 به رضاگفت باخنده
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 یدکردیص یرضاشاه ماه گمیم کیواقعابهت تبر_

 

 دستشودورکمرم حلقه کرد دیرضابلندخند

 

 انهیرضاک ینابرایبهتر شهیبله هم_

 

 بله حق باشماست _

 

 هم اشنام کرد  گهیازش چندتاعکس گرفتم باچندنفرد نامحسوس

 

 هینتونستم بفهمم ک دمیاطرافم.رود یهرچ ی.روحس کردم ولیکس رهیخ یها نگاه

 

 فضاپخش شدکه مخصوص تانگوبود یتو یمیمال یاهنگ

 

 درازکرد رضابلندشددستشوسمتم

 

 ؟یدیرقص دونفره روم یافتخار _

 

 کنهیاخه سرم دردم مینرقص شهیم_

 

 پکرشد

 

 یباشه هرجورراحت_

 

 کنمیجبران م زمیدعزیببخش_

 

 لبخندزد

 

 ازمهموناسربزنم یکیبه  رمیاشکال نداره من م_

 

 تنهاباشم خوامیانمیزودب یباشه ول_

 

  امیبه چشم زودم یا_

 

 زنمیازخدمه اومدسرم یکیباالخره ازدستش راحت شدم  دمیکش یرضارفت نفس راحت یوقت

 

 داشپزخونه؟یایلحظه ب ی شهیدمیخانوم ببخش_

 

 دمیپرس یباکنجکاو

 

 ؟یچ یبرا_

 

 باشماصحبت کنن خوانیم ییاقا ی _

 

 لبم نقش بست بلندشدم یرو یباشه لبخند دارمانیشا نکهیبافکرا
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 میباشه بر_

 

نداشت  دهیتقال کردم فا یکردم نفس نکشم هرچ یقرارگرفت سع مینیب یرو یهودستمالینبود یکس یاشپزخونه ول رفتم

 دمینفهم یچیه گهیرفت د یاهیچشمام س دمینتونستم مقاوت کنم نفس کش گهیشتربوددیزوراون ب

 

 

 

 )بارانا(

 

خواستم دستم روتکون بدم  نمیچندبارپلک زدم تاتونستم اطرافم روبب دمیدیچشم بازکردم همه جاروتارم یدیباسردردشد

 بود کیاتاق کوچ ینتونستم دست وپامام روباطناب محکم بسته بودن به اطرافم نگاه کردم 

 نیهم یتو کنمیکارمینجاچیاصال من ا دونستمیشده بودم نم جینبودگ یرازصندلیاتاق به غ یتو یچیه

 هویکه  افکاربودم

 نگاه کردم یبازشدباتعجب به هاد درباشدت

 گفتم تیباعصبان

 

 نجا؟یا نیمنواورد یچ یخبره؟برا نجاچهیا_

 

 پوزخندزد

 

 سروان رادمنش یخوب نقش باز_

 

 سمیمن پل دونستیازکجام نیگردشده نگاش کردم ا یباچشما

 

 دستت رو شه؟ یکردینه؟فکرنم یتعجب کرد_

 

 ستمین سیپل ؟منیگیم یدار یچ_

 

 یگیبهتره بهم دروغ م_

 

 زد زل چشمام به…شد کینزد بهم

 

 یبهم گفت یسنت کم بودول نکهیباا توهم…کشتم من شب پدرتواون…که اون شب اومدخونتون میهمون اد؟منینم ادتیمنو_

 دمیچشماروقبالنم د نیا دنستمیبه خاطررنگ چشمات جذبت شدم م دمتیاردب نیاول یوقت یریازم انتقام بگ یخوایم

 

 نگاش کردم باخشم

 

 نجامیا االنم…رمیگیازت انتقام پدرموم ؟گفتمیکه باباموکشت یهست یونیپس توهمون ح_

 

 یریسروان االن توچنگ مااس یشکست خورد یول_

 

 

 

 پوزخندزدم
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 شهیگروهتون نابودم یمنم نباشم به زود یحت ستیبرام مهم ن_

 

 ندارن ازما یاطالعات چیساهینکن سروان پل یپرداز الیخ_

 

 فکرکن یهرجوردوست دار_

 

 نیازمادار یپس توهم بگوچ اطالعات_

 

 دمیخند مسخره

 

 ن؟یندار ییا گهیامرد_

 

 خودت حرف بزن یزیبهتره عصابموبهم نر_

 

 گفتن ندارم یبرا یحرف_

 

 یباشه خودت خواست_

 

 بلندشد

 

 منتظرعاقبت کارت باش_

 

 باشه منتظرم _

 

روبه  یباندشدم هرخطر نیمن ازاول واردا کنهی.میبه حرف اوردنم هرکار یبرا دونستمیرفت م رونیدادازاتاق ب سرشوتکون

 دمیجون خر

 

 

 

 گذشت که دربازشد قهیچنددق

 شکنجم کنن  خوانیم دونستمیداخل اب دهنموقورت دادم م کراومدنیپ دوتامردغول

 کمکم کن بتونم  اخودتیخدا

 دنمیباد ارمیب طاقت

 لباش نقش بست یرو یلبخندمضحک

 

 کنم کارتیچ دونستمیوگرنه م میبهت نداشته باش یگفته کار سسیکه ر فیح_

 

 گفتم تیباعصبان

 

 کهیخفه شومرت_

 

 دیصورتم کوب یدست محکم تو باپشت

 دهنم حس کردم یخون روتو یشور
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 کن زونیسفق او نوبهیحامدا_

 

 دباالیوکش ربستیدستاموبازنج

 

 شکستیداشت م دستم

 سرم قرارگرفت  پشت

  چشماموبستم

 بدنم فروداورد یرو رو شالق

 دیچیپ دردتامغزواستخونم

  دادمیبهم فشارم لبامومحکم

  خواستیم اردلمیدرن تاصدام

 بکشم غیوجودم ج ازاعماق

 ازخودم خواستمینم یول

 نشون بدم ضعف

 

 دهیبر ومدنفسمیبدنم فرودم یشالق رو یدر پ یپ ضربات

 لورفته  تیتااالن متوجه شده بودن که مامور بوداحتماال

 

 داشتنیرحمادست ازسرم برنم یاون ب رفتیم یاهیس چشمام

 

 رهیبسه محسن دختره داره ازدست م_

 

 شه دشکنجهیادبایبه حرف ن یتاوقت_

 

 هیاالن کاف یبرا_

 

 نیبازکردباصورت خوردم زم ررویدادزنج سرشوتکون

 گفتم یاروم اخ

 

 میهنوزتموم نشده حاال حاال درخدمتون هست_

 

 حرف زدن نداشتم دهنم خشک شده بود ینا

 شدم هوشیب ادبودکهیانقدردردش ز سوختیتاربودکمرم م چشمام

 

 

 

 )ارمان(

 

 سرشون دادزدم  یعصب

 

 د؟یکنیم یشماهاپس چ غلت_

 

 باترس اب دهنشوقورت داد یاحمد سروان

 

 اتفاق افتاد ییهوی یچ هدسرگردهمیببخش_
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 دمیغر باخشم

 

 نیقیماه ازکارتعل کی تونیدقت یب نیبه خاطرا_

 

 ……قربان یول_

 

 حرفشوادامه بدم نزاشتم

 

 رونیبشنوم ب یحرف خوامینم_

 

 گذاشت ورفت ینظام احترام

 

زنگ خوردبه شماره نگاه  میگوش یازکارافتاده بودبرا شنودشم…ابایازبارانانبودر یخبر دمیمن رس یبودوقت ختهیبهم ر عصابم

 کردم ناشناس بود

 رو وصل کردم تماس

 

 بله_

 

 دیچیگوشم پ یخندش تو یصدا

 

 ؟یشکست خورد یبه به جناب سرگردهنوزقبول نکرد_

 

 بادادگفتم

 

  شکنمیکنم دونه دونه استخونات روم داتیاگه پ کهیمرت_

 

 وفتهیبدتربراش م یاتفاقا یادامه بد ینجوریهم یماست اگه بخوا شیاروم باش سرگردعشقت پ_

 

 ونا؟یدحیکرد کارشیچ_

 

 هوشهینکردم فقط االن ب یکارخاص_

 

 مشت شد دستام

 

 کشمتیخودم م کنمیم داتیپ_

 

 دیخند مسخره

 

 پس منتظرتم _

 

  داریددیبه ام_

 

اگه دست رضابهش  یول هیتیاالن توچه وضع دونستمیدستام گرفتم نم نیشدسرموبیروقطع کردم سرم داشت منفجرم یگوش

 ااومدیدراتاق بازشدار کنمیبخوره نابودش م



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 211 

 

 

 روسرت یچخبرته ؟کل اداره روگذاشت_

 

 هستم یعصب یحوصله بحث باهاتون ندارم به اندازه کاف_

 

 شونم گذاشت یدستشورو

 

 میموضوع روحل کن میتابتون یکن به عصابت مسلط باش یسع_

 

 دادم سرموتکون

 

 نمیاطراف روبباون  ینایهمه دورب خوامیم_

 

 کنمیم یبرس رمیباشه االن م_

 ؟یندار ییا گهیکارد

 

 یبر یتونینه م_

 

 رفت…کرد یخدافظ

 

 

 

 )بارانا(

 

 بود سیبودموهام خ سادهیروبه روم وا خیچشماموبازکردم رضاباسطل اب  باوحشت

 کمیاومدنزد دمیلرزیازسرمام

 

 ؟ینکاروکردیمن دوست داشتم چراباهام ا_

 

 پوزخندزدم

 

 یتوباباموکشت یعوض یخوریهه دوست داشتن؟من حالم ازم بهم م_

 

 سوخت گوشه لبم پاره شد هوصورتمی

 

 دیچیسرم پ یتو یموهام چنگ زددردبد نیب

 

 من هنوزانقدردوست دارم که کاراتوفراموش کنم نیبب_

 نیازمادار یچه اطالعات یدبگیبا توفقط

 

 صورتش انداختم یدهنموتو اب

 

 زنمیکلمه هم حرف نم کی_

 

 صورتشوپاک کرد تیباعصبان
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 بلندگغت یباصدا

 

 ناصر ناصر_

 

 اومدداخل مهیازافرادش سراس یکیدربازشد

 

 بله اقا_

 

 ؟یدیزنده بمونه فهم خوامیم یبغل داتاقینوببریا_

 

 چشم اقا_

 

 بهم انداخت ییگذرا نگاه

 

 یروپس بد یکه بهم زد ییحرفا…یجاسوس باز دتقاصیحاال با یمن بهت فرصت دادم خودت نخواست_

 

 گرفت یگوشه لبم جا یپوزخند

 

 سسیر لیباکمال م_

 

 یروان کهیزدمرتیباال قبلم تندتندم دمیدرو محکم بست که سه مترپر رونیکاسه خون شده بودباچندقدم بلندرفت ب چشماش

 

 ناصراومدبازوهاموگرفت

 

 نزن فتوبهمیکث یدستا_

 

 ولت کنم یکنیبردمت اتاق بغل التماسم م یبزاروقت یکنیم یبلبل زبون یلیخ_

 

 دمیخند مسخره

 

 یگورببر دبهیارزو روبا نیا_

 

 جمع شد دستموفشاردادازدردصورتم

 

 مینیبیحاال م_

 

 کشون منوبردتواتاق کشون

 به صحنه روبه روم باوحشت

 االن دونستمیدوختم م چشم

 دهیپر یحساب رنگم

 یرو یجراح یلوازم ها انواع

 تخت یشده بودهلم دادرو دهیزچیم

 

 گغتم غیباج
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 یولم کن عوض_

 

 زد یبلند ییا قهقهه

 

 ؟یدیترس سهیپل شدخانومیچ_

 

 نحستونشنوم یخفه شوکثافت صدا_

 

 نگام کرد باعصبانبت

 

 یش مونیپش یکه زد ییازحرفا کنمیم یکار دمینشونت م_

 

 نگفتم یچیه پوزخندزدم

 

 زوردستاموبه تخت بست  به

 ییبال خوادچهیم دونستمینم

 ارهیم سرم

 یکیشوک الکتر دستگاه

 رواورد

 دمیکردم نشون ندم که ترس یسع

 

 تقال کردم  یدهنم پارچه گذاشت هرچ یوصل کردم تو لهیسرم چندتاوس به

 رو انیموفق بشم جر نتونستم

 دیلرزیبودتمام بدنم م فیتوص رقابلیکرد دردش غ هووصلی

 

 دمینفهم یچیه گهید…اطرافموگرفت یاهیس قهیبعدچنددق دادمیبهم فشارم دندونامومحکم

 

 

 

 )ارمان(

 

 به درخورد ییتقه ا کردمیم یروط اتاق عرض…طول کالفه

 

 دییبفرما_

 

 ازادباش بدم گفتم نکهیگذاشت بدون ا یاومدداخل احترام نظام یمحمد دربازشدستوان

 

 بگوستوان _

 

 جناب سرگردگفتن بهتون خبربدم دهیمداربسته رس یها نیدورب لمیقربان ف_

 

 میباشه بر_
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 ایاتاق ار میرفت یبامحمد

بازم به بنبست  یکردم فقط رفت امدمهمونارونشون داده بودلعنت لمانگاهیبه ف سادمیوا کردکنارشیم لمانگاهیداشت به ف بادقت

  میخورده بود

 

 نشد؟   یازروشاخبر_

 

 گفت کالفه

 

 ازش ندارم ینه خبر_

 

 

 مدت نیا یتواحتما روشا_

 گرفته یماروبه باز 

 

 

 

 دادینه فکرنکنم وگرنه بهمون اطالعات نم_

 

 

 بادادگفتم

 

 ه؟یپس االن کدوم گور_

 

 دیخب اروم باش شا یلیخ_

 بهمون خبربده نتونسته

 

 موهام چنگ زدم نیب یعصب

 

 ……دیایسرش ب ییاگه بال شمیم ونهیدارم د_

 

 فکرشم عذابم ینتونستم حرفموادامه بدم حت گهید

 دادیم 

 

 نگران نباش میکنیم داشیپ_

 

 دادم  سرموتکون

 

 همه مرزاتحت نظرباشه امکان داره بخوان ازکشورخارج.شن_

 

 استراحت کن کمیتوبروخونه  فرستمیامروزخبرم_

 نگرانه یلیخ مادرتم

 

 دانکردمیباراناروپ یتاوقت_

 برم خونه تونمینم
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 نکهیبه محض ا یسربهش بزن من حواسم به همه چ ی ادبرویچراپسرم نم گهیم زنهیمادرت نگرانه هرروزبهم زنگ م گمیم_

 زنمیبشه بهت زنگ م یخبر

 

 گردمیزودبرم یباشه ول_

 

 باشه بسالمت_

 

 خدافظ_

 

 که چراگذاشتم بره  فرستمینگران بارانابودم همش خودمولعنت م یلیشدخیسرم داشت منجرم رونیب اومدم

 رضا  شیپ

 شدم راه افتادم سمت خونه نیسوارماش رونیاومدم ب ازاداره

 

 

 

 )بارانا(

 

 صداهابرام گنگ بود نمیدرست بب تونستمیچشم بازکردم نم یکس یباصدا

 گفت جانیباه یکس

 

 خداروشکربهوش اومد_

 

 زدم به صاحب صدانگاه کردم روشابود چندبارپلک

  دستموگرفت

 

 ؟یخوب_

 

 کردم بسته…تر کردم قدرت حرف زدن نداشتم پلکام روباز لباموبازبون

 

 چقدرنگرانت بودم؟ یدونیم یماروترسوند یلیخ_

 

 شداهسته درگوشم گفت خم

 

 کنمیدامیپ یراه ی یروقطع کردن ول میارتباط یهمه راه ها دمینجاتت م یبه زود_

 

 گفتم یسخت به

 

 …میبزن…بز…ب…حرف…حر…ح…دیبا…با…ب_

 

 میصحبت کن میتونیاالن خودتوخسته نکن بعدانم م_

 

 نشونه مثبت تکون دادم سرموبه

 بازشد یبد یدرباصدا

 به رضانگاه کردم باترس

 



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 215 

 

 پس باالخره بهوش اومد_

 

 

 کنه داستراحتیبا یاره بهوش اومد ول_

 

 گفت یرحم یباب

 

 ستین یخبر ادازاستراحتیکه به حرف ن یتاوقت_

 

 ……بابا یول_

 

 

 حرفشوادامه بده بادادگفت نزاشت

 

 چشمام گمشو یکارادخالت نکن ازجلو نیخفه شوتوا_

 

 بهش نگاه کردبلندشد روشابانفرت

 

 یبد فتوپسیکث یتقاص کارا دوارمیام_

 

 به صورتش زد یمحکم یلیس

 

 یزنیگنده ترازدهنت حرف م_

 

 صورتش گذاشت یدستشورو

 

 

 تلخه نه؟  قتیحق_

 

 بلندگفت یباصدا

 

 حامد حامد_

 

 اومدداخل حامدباعجله

 

 بله اقا_

 

 روشااشاره کرد به

 

 نمینحسشونب ختیدانباررینوببریا_

 

 روکشون کشون باخودش برد روشا

 

 تخت نشست یرو رضااومدسمتم
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 ؟یحرف بزن ی؟حاضریروگرفت متیخب تصم_

 

 کردم اخم

 

 زنمینم…ینم…ینم…ن…یحرف…حر…ح…بهت…ب…وقت…وق…و…چیه…یه…ه_

 

 رونداشتم  یکار چیه ییتوانا یپسش بزنم ول خواستمیم دستموگرفت

 

 ؟بگوخودتویچراانقدرلجباز_

 کن راحت

 

 پوزخندزدم

 

 …ت…یخودیب…خیب…یب…ب_

 نکن…نک…ن…تالش…تل

 

 

 

 یباشه هرجورراحت_

 

 رفت  رونیب بلندشدازاتاق

 ازشکنجه خسته شده گهید

 زودتر خواستیدلم م بودم

 دلتنگ ارمان بودم داکننیمنوپ

 االن چقدرنگرانمه دونستمیم

  شیات…خوشوبه اب حتماداره

  داکنهیتامنوپ زنهیم

 افکارم غرق بودم که در یتو

 بازشد یوحشتناک یباصدا

 اب دهنموقورت دادم باترس

 بهم  یهیکر یناصربالبخند

 کردیم نگاه

 

 ؟یخوایم یچ_

 

 رمیاومدم ازت اعتراف بگ_

 

 گفتن ندارم یبرا یحرف چیخودتوعالف نکن چون من ه یخودیب_

 

 ارمیباالخره به حرفت م_

 

 سمتم بازوم روگرفت اومدم

 

 گفتم تیباعصبان
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 یولم کن عوض_

 

 چون عصاب ندارم  یبهتره صداتوببر_

 

  یبه جهنم که عصاب ندار_

 

 صورتم  یتو ختیسوخت موهام ر هوصورتمی

 

 بهش نگاه کردم بانفرت

 

 خورهیحالم ازهمتون بهم م_

 

 برد رونیبه حرفام توجه کنه به زورمنوازاتاق ب نکهیا بدون

 خوادمنوکجاببرهیم دونستمینم

  خوانیبازم م دونستمیم یول

 برد گهیاتاق ذ یبدن منو به  عذابم

  نمیبب تونستمیجارونم جیبودکه ه کیانقدرتار

 کردم خودشم  یسرفه خشک نیکردداخل باصورت خوردم زم پرتم

  اومدداخل

 

 ؟ییخب اماده ا_

 

 نزدم فقط منتظربودم یحرف

 رو شروع کنه تاشکنجم

 شکمم…به پهلو بالگدمحکم

  یدرپ یپ دضرباتیکوب

 بود دهیبر زدنفسمیم بهم

 دمیکشینفس م یسخت به

 دردتوبندبندوجودم نفوذکرده دمیشنیخوردشدن استخون هاموبه وضوح م یصدا

 خواستمیبودازخدامرگموم

 خسته شده دمیکشیکه هرروزم یعذاب نیازا

  بودم

 بلندگفت یباصدا

 

 ؟یحرف بزن یخوایبازم نم_

 

 جوابشوبدم  تونستمینم

 شده بود نیسنگ سرم

 اتیکردم همه محتو حس

 ادباالیداره م معدم

  وردمیخون باالم فقط

 اطرافمو یاهیس دمیازاون فردنشن ییصدا گهید

 دمینفهم یچیه گهید…گرفت
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 )ارمان(

 

 خونه  چندتابوق زدم تامش رحمان دروبازکنه  دمیرس

 دتااومدیطول کش قهیچنددق

 دروبازکرد

 لبخندزد دنمیباد

 

 اقا یخوش اومد_

 

 ممنون مامان خونست؟_

 

 نگرانتون بودن یلیبله اقاهستن خ_

 

 شدم  ادهیداخل پ نوبردمیدادم بدون حرف ماش سرموتکون

 باالدروبازکردم مامان  رفتم

  اشپزخونه بود یتو

 رفتم  ششیپ

 

 سالم مامان _

 

 برگشت باتعجب

 

 ارمان پسرم_

 

 زدم یجون یلبخندب

 

 جانم مامان _

 

 روبرام بازکرد اغوشش

 یخودموتو یمعطل بدون

 گرم مادرانش انداختم اغوش

 هام فرستادم هیر عطرشوبه

 

  یدونی؟میرکردیچراانقدرد_

 نگرانت بودم؟ چقدردل

 

 گرفته گفتم یباصدا

 

 ادهیز یلیمتاسفم کارام خ_

 اومدم بهتون سربزنم االنم

 

 دستاش  یجداکردصورتموتو منوازخودش

 گرفت قاب
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 ؟یشونیشده؟چراانقدرپر یزیچ_

 

 دمیجد رپروندهیگفتم که درگ_

 

 چشمام نگاه کرد به

 

 بهم راست بگومن مادرتم_

 

 ارام مانع حرف زدنم شد غیج یبزنم صدا یحرف تاخواستم

 

 

 

 ازپله هاباالرفتم  باعجله

  دراتاقشوبازکردم

 

 گفتم یبانگران

 

 شده؟یچ_

 

 به بالکن اشاره کرد باترس

 که یکالغ دنیرفتم باد عیسر

 وصل شده بود ییکالغ نامه ا یهم به پا یشده بوداخمام رفت تو دهیبر سرش

 روبرداشتم  نامه

 

 میدیبهتون هشدارم میدار

 ادیبرات م ییبسته ا گهید قهیتاچنددق مینکینشووگرنه خانوادتونابودم کینزد بهمون

 

 داشت ارومش کنه یارام رفتم مامان بغلش کرده بودسع شیموهام چنگ زدم پ نیب یمشت شدعصب دستام

 نشستم کنارش

 

 تموم شد یاروم باش همه چ_

 

 گفت هیباگر

 

 ترسمیداداش من م_

 

 گفتم یجد…کردم اخم

 

 دیمن هستم نگران نباش یتاوقت_

 

 پسرم؟ هیچ انیجر_

 

 کنمیکه دارم روش کارم ییمربوط به پرونده ا_

 

 گفت یبانگران
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 برامون دردسرنشه؟_

 

 اگه جرعت  وفتهینم یاتفاق_

 شدنیباخودم روبه روم داشتن

 

 زنگ بلندشد یصدا

 

 دینجابمونیشماهم_

 

نبوداومدم داخل بسته  یسازک یخبر یدرگذاشته شده بوداطرافونگاه کردم ول یدروبازکردم بسته جلو نییاومدم پا باعجله

 بارانابود یکردن عکسا یروم خال خیعکساحس کردم اب  دنیروبازکردم باد

رفتارام  زدمیدادم شکوندمیدم دستم بودروم یبلندشدم هرچ تیشکنجش کردن باعصبان یخون الودمعلوم بودحساب یباصورت

 ازاعماق وجودم دادزدم شدمیم ونهیدست خودم نبودداشتم د

 

 رضا کشمتیم_

 

 کردنینگاه م یبانگران نییباعجله اومدن پا ارام…مامان

 کدومم جرعت نداشتن چیه

 افتادم نیزم یقلبم گذاشتم بازانورو یددستمورویکشیرمیقلبم ت زدمینفس نفس م تیشن ازعصبان کینزد بهم

 

 بلندگفت مامان

 

 اریبچم ازدست رفت ارام برواب ب نیاحسی_

 

 گذاشت  نشیس یبهم رسوندسرمورو عیخودشوسر

 

 گفت یبانگران

 

 

 پسرم؟ یخوب_

 

 کردم سرفه

 

 خوبم ستین یزیچ_

 

 ؟یختیبهم ر ینجوریبودکه ا یک_

 

 

 گفتم که نگران نباش خوبم_

 شدم  یعصب فقط

 

 نگرانت نباشم؟من مادرتم شهیمگه م_

 

 دادم لشیتحو یلبخندساختگ
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 ستین ینگران یبرا ییجا یول زمیعز دونمیم_

 

 ؟یبه مادرت بگ یخوایهنوزم نم_

 

  کنمیم فیبعداتعر_

 

 یهرجورراحت کنمیاصرارنم گهید_

 

 زاشتیبودم که منوتحت فشارنم چقدرممنونش

 ازاب خودم باتعجب به عکسانگاه کرد ییاومداب روبهم دادجرعه ا ارام

 

 باراناس؟ نیا_

 

  نییبرداشتم بااخم بهش نگاه کردم سرشوانداخت پا عیعکساروسر

 

 کنم یفضول خواستمیدنمیببخش_

 

 

 

 دیپرس یباکنجاو مامان

 

 ه؟یباراناک_

 

 بزنم ارام زودترگفت یحرف تاخواستم

 

 قراره زنداداشمم بشه یفکرکنم همکارداداشمه ول_

 

 بادادگفتم

 

 من دخالت نکن؟ یصدباربهت نگفتم توکارا_

 

 بابغض نگام کرد ارام

 

 نزد یاروم باش پسرم ارام که حرف_

 

 برام نمونده بود یروزاعصاب درست حساب نیا یکردم ول یرو ادهیز دونستمیم

 

 میبروتواتاقت تابعداحرف بزن_

 

 ازپله هاباالرفت دراتاقشومحکم بست هیباگر

 

 گه؟یارام راست م_

 

 نشونه مثبت تکون دادم سرموبه
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 دیخند

 

 ارهیدلتوبه دست ب داشدتابتونهیپ یکیپس باالخره _

 

 

 

 تموم شه  تمونیمنتظرم تامامور_

 

 خب شماره مادرشوبهم بده_

 صحبت کنم تاباهاش

 

 مامان باراناروگروگان گرفتن شهینم_

 

 دیصورتش کوب یرو بادست

 

 خدامرگم بده چراگروگانش گرفتن؟_

 

 دادم حیرومختصربراش توض انیجر

 

 داشهیزودترپ دوارمیمن دلم روشنه پسرم ام_

 

 کنمیم داشیهرطورشده پ_

 وجه ازدستش بدم  چیبه ه خوامینم

 

 به خداباشه  دتیبه صالحتونه همون بشه ام یهرچ_

 

 دادم بلندشدم سرموتکون

 

 اداره دبرمیبا گهیمن د_

 

 ؟یاستراحت کن یخواینم_

 

 داکنمیدباراناروپینه با_

 

 لبخندزد

 

  یموفق باش_

 

 مامان برام دعاکن یمرس_

 

 حتماپسرم بروخداپشت وپناهت_

 

 خدافظ _
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 زمیخدافظ عز_

 

 شدم راه افتادم سمت اداره نیسوارماش رونیروبرداشتم اومدم ب نی.ماشچیسو

 

 

 

اداره  کینزد ابونیخ یتو نیبه خاطرهم نگیتوپارک نوببرمیحوصله نداشتم ماش دمیزودرس نیبودبه خاطرهم ابوناخلوتیخ

 شدم  ادهیپارکش کردم پ

 زنگ خوردشماره ناشناس بود میشلوغ بوددراتاقم روبازکردم رفتم داخل که گوش یلیداخل اداره خ رفتم

 رو وصل کردم تماس

 

 بله  _

 

  ان؟یجناب سرگردراد_

 

 بله خودم هستم_

 

 ازدوستان روشاهستم  یکیمن _

 

 کجاست؟ ؟روشا؟خودشیچ_

 

 خوانیکسم نگفتن م چیبه ه ردادنییبگم محموله زمانش روتغ رمیندارم فقط گفت باشماتماس بگ یاطالع قشیازمحل دق_

 کارکردنیچ

 

 میشانسمونم ازدست داد نیاخر یلعنت

 

 م؟یکارکنیدچیپس با_

 

 دمیکجان بهتون اطالع م فهممیم ندهیمن تاچندروزا_

 

 باشه پس بهم خبربده_

 

 ست؟ین یحتماامر_

 

 نه فعال_

 

 فعال_

 

 

 

 )بارانا(

 

 ادمنونجاتیهرروزمتظرم تاب دمیم دموازدستیدارم ام گهید نجامیکه من ا گذرهیهفته م کی

 یبد یدرباصدا داکنمیفرارپ یبرا یراه تونستمینم یشده بودم حت فیضع یلیخ ستیازش ن یخبر چیه یول بده

 بود شیبازشدباوحشت به شخص روبه روم چشم دوختم خودعوض
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 دینگاه کردکه چهارستون بدنم لرز یهیشکنجه گرم شده بودم بالبخندکر یداره ول کرددوستمیکه ادعام یکس

 زدیدم نم گرفتیخطرناک روبرعهده م یها اتیملکه ع یسروان رادمنش کس من

 باچندقدم بلندخودشوبهم رسوند ترسهیمردم نیازا االن

 

  یبهمون نزد یکه تااالن حرف یسرسخت یلیخ_

 

 خسته شدم گهیگفتن ندارم زودترخالصم کن د یبرا یحرف_

 

 زد یبلند قهقهه

 

 یمرگ کن یهرروزارزو کنمیم یکار یقصدکشتنت روندارم ول_

 

 پوزخندزدم

 

 

 خورهیحالم ازت بهم م_

 

 کنم کارتیچ دونمیوگرنه م یبهتره مودب باش_

 

 خوادبکنیکه دلت م یهرغلط_

 

 قبولت نکنه گهیکه شوهرتم د کنمیم یکار یباهام باش یخوایخب حاال که نم یلیخ یکنیم یزبون دراز یبازدار_

 

  کارکنهیچ خواستیم یعنیخدا یدهنموباترس قورت دادم وا اب

 

 داغ روبرداشت  یاهن لهیم

 

   شت؟یبه نظرت اگه صورت خوشگلت بسوزه بازم همسرت حاظره برگرده پ_

 

 بهش نگاه کردم باوحشت

 

  یلعنت یدیچراانقدرغذابم م_

 

 خودم  شیپ یگردیکنه اون  وقت برم یباهات زندگ ستیحاضرن گهید یروازدست بد تیبایز یبهت ثابت کنم وقت خوامیم_

 

 گفتم  یعصب

 

 باهات ازدواج کنم   ستمیحاضرن رممیمن بم_

  

 مینیبیباشه م_

 

 

 

 )ارمان (
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 شدنیاداره جاسوس داشتن که ازهرقدم ماباخبرم یقدم ازماجلوتربودن حتماتو ی شهیبوداوناهم دهیفایبودم تالشامون ب کالفه

 اومد  اباعجلهیدراتاق بازشدار

 

 زودباش داداش بچه هاردمحموله روگرفتن _

 

 ندشدم بل عیسر

 

 ادرس کجاست؟_

 

  میوفتیب دزودترراهیلواسون با کینز_

 

 ن؟ینوپوخبرداد یبه بچه ها_

 

 اره توراهن _

 

  میخوبه بر_

 

 سرمون راه افتادن  شتیروهاپین میشد نیسوارماش رونیب میازاداره اومد باهم

 

 زدم  سمیب

 

  دیروشروع کن اتیسروصداعمل دبدونیواحدهابا یبه تمام_

 

 شدتمام  افتیدر_

 

 ضدگلوله روبپوش  قهیجل_

 

 کلتم روچک کردم  دمیروپوش قهیدادم جل سرموتکون

 

  میداکنیباراناروپ یجا میتونیاگه خودرضاهم باشه م_

 

 

  میرکنیدستگ میاونم بتون دوارمیام_

 

 دادم  سرموتکون

 

 

 باهات تماس نگرفتن ؟  گهید_

 

  دهیکنه بهم خبرم داشونینه گفت هروقت تونست پ_

 

  میسیماپل دنیازکجافهم فهممیمن هنوزم نم_

 

  رفتیم شیداشت خوب پ یهمه چ دونمینم_

 



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 226 

 

  میتمرکزکن اتیعمل یاالن بهش فکرنکن بهتره رو_

 

 دادم  سرموتکون

 

 م؟یچقدرمونده تابرس_

 

  گهیربع د یحدود _

 

  میمحل مستقرشد یسروصدا تو یب مینزد یحرف میدیکه رس یتاوقت

 

 به عقاب  نیشاه_

 

 به گوشم  نیشاه_

 

 راندازهامستقرن؟یتک ت_

 

 بله قربان _

 

 گفتم  یسروان احمد روبه

 

 روپوشش بده  یسروان باگروهت ضلع شمال_

 

 بله قربان _

 

 اوضاع ازچه قراره نمیبب رمیمن م_

 

  امیمنم باهات م_

 

 

  روهاباشهینه توبمون حواست به ن_

 

 ……یول_

 

 گفتم  ینشونه سکوت باالبردم جد دستموبه

 

 بشنوم  یحرف گهید خوامینم_

 

 یبادقت به اطرافم نگاه کردم محافظاحواسشون به من نبود با  وارباالرفتمیبدم ازد تیاهم نکهینگام کردبدون ا تیباعصبان

  نییپا دمیحرکت پر

 

 بودن  سادهیدروا یدوتامحافظ جلو یداخل ساختمون ول رفتمیدمیتامتوجهم نشن با داشتمیقدم برم اروم

 تابتونم برم داخل کردمیروپرت م دحواسشونیبا اول
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 روبرداشتم پرت کردم سمتشون  سنگ

 

 اونجاست یک نیعادل بروبب_

 

 باشه توحواست باشه تامن برگردم _

 

 ادسمتمیهم ب یکیمنتظرموندم تااون  قهیشد چنددق هوشیگفت ب یفیاخ خف دمیدستم به گردنش کوب غهیشدبات کمینزد یوقت

 سروصدابشه  خواستمینم

 

  یعادل عادل کجاموند_

 

 گفت  کالفه

 

  ستین یاالن وقت مسخره باز_

 

 کردم  هوششیب عیاومدسمتم سر یاوضاع ازچه قراره وقت نهیادببیبه خاطردوستشم که شده م دونستمیم

 

  

 کردیبه کارا نظارت م یازرضانبود فقط هاد یخبر یمتوجهم بشن رفتم داخل مشغول معامله بودن ول نکهیا بدون

 پس رضا کجاست  یلعنت

 زدم  میبس

 

  دیروشروع کن اتیواحدها عمل یبه تمام_

 

 شدتمام  افتیدر_

 

  دیچیفضاپ یاتویار یرواماده کردم صدا کلتم

 

  ستین یراه فرار چیه سهیساختمون تحت محاصره پل_

  دیش میتسل بهتره

 

 خارج شد یحرف چمدون رو برداشت با سرعت ازدرپشت نیا ندیبا شن یحرف به تکاپوافتادن هاد نیا دنیباشن

   دبودیشد یریشده بودن درگ روهاواردساختمونیبودن دهیچیگلوله همه جاپ یدنبالش رفتم صدا عیسر

 

  بادادگفتم

 

  یندار یراه فرار یهاد_

 

  سادبرگشتیصدام وا دنیباشن

 

   یکن دامونیپ یبتون کردمیبه به جناب سرگرد فکرنم_

 

 پوزخندزدم

  یعوض کهیمرت کردمیم داتیپ یرفتیم نمیرزمیز_
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 پره  یلیاوه معلومه توپت خ_

 

 نشونه گرفتم که متقابال اصلحش روسمتم گرفت  اسلحموسمتش

 

  نیترنکن اصلحت روبزارزم نیجرمت روسنگ_

 

  رممکنهیغ نیا یشرمندول_

 

ردم اسلحه ازدستش افتادسمتش رفتم ک کیکنه زودترازاون عمل کردم به دستش شل کیبهم شل تاخواست

 دستبندرودراوردم 

 

  شهیاخرخطه باندداره نابودم گهید_

 

 ازدردجمع شده بود  صورتش

 

  دوارنباشیام یلیخ_

 

افتادم تاخواست  نیزم یگفتم رو یپام فروکرد    اخ یتاخواستم بهش دستبندبزنم ناغافل چاقوش رودراوردتو پوزخندزدم

 افتاد  نیزم یکه  رو دمیسالمم محکم به زانوش کوب یفرارکنه باپا

 

 عجله نیکجاباا_

 

 بلندشدم دستبندروزدم  یباسخت

 

  یخودت دردسردرست کرد یفقط برا_

 

 

  دمیخند مسخره

 

  دیدتودردسرافتادییشما نیفعال ا_

 

 رودراوردم  ممیسیب

 

  تیاعالم وضع_

 

 رشدنیمرتبه قربان همه دستگ یهمه چ_

 

 شدتمام  افتیدر_

 

 دادمیبروزنم یدردداشتم ول نکهیکردم باا بلندش

 

 

 

 گفت  یباعجله خودشوبهم رسوند بانگرن دنمیابادیار میروهارفتین سمت
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 حالت خوبه؟_

 

 خوبم _

 

 ؟یخوب یگیم یشد یزخم_

 

 

 ستیحرفان نیاالن وقت ا_

 

 

 خودمون هل دادم  نیروبه سمت ماش یهاد 

 

  میکن ییازش بازجو میتابتون مارستانیب مشیببر_

 

 گفتن ندارم  یبرا یحرف چیتالش نکن من ه یخودیب_

 

 کردم  نشیندادم سوارماش تیاهم یکردن منه ول یقصدش عصب دونتستمیم

  مارستانیسمت ب میراه افتاد میسوارشد خودمونم

  دونستمیاعتماد کنم چون هنوزنم یبه کس تونستمینم

  هیاداره ک یتو جاسوسمون

 ازدست داده بودم  یادیخون ز ینبودول قیادعمیکردم ز زخمم نگاه به

 

 باتمسخرگفت  یهاد

 

 ؟ میسرزنت اورد ییتااالن چه بالها یدونیم_

 

 رو  استخوناش خوردکنم  خواستیمشت شد دلم م دستام

 

 ؟یشدساکتیچ_

 

  بادادگفتم

 

  وردمیسرت ن ییبال یتا  کهیخفه شومرت_

 

 

 کنه  تیکه عصب نهیقصدش ا یدونیاروم باش خودت که م سیه_

 

 ……دتااالنیاصال شا رهیسرگرد؟زنت دست مااس یروقبول کن قتیحق یتونینم_

 

 بگه خونم به جوش اومد یخوادچیم دونستمیحرفشوادامه بده م نزاشتم

 دادزدم تیباعصبان

 

 کثافت  کشمتیم_
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 اگفتمیار روبه

 

 

 دار نونگهیماش_

 

 یکن به عصابت مسلط باش یبس کن سع_

 

 موهام چنگ زدم نیب یدرحال انفجاربودم عصب تیازعصبان

  ارمیسرش ن ییخودموکنترل کردم تابال یلیخ مارستانیبه ب دنیتارس

  ااعتمادنداشتمیرازاریهم به غ یفرارکنه به کس خواستمیبره نم یباهاد اگفتمیار به

 کردن  هیروبخ پام

  گرفتمیاعتراف م یهاددازینداشت با تیمن اهم یبرا یکنم ول داستراحتیبا گفتن

  داکنمیزودترباراناروپ تابتونم

  ؟اگهیدرست باشه چ یهاد یحرفا کرداگهیدردم سرم

 سرش اورده باشن  ییبال

 

  ابودیدربازشدار زارمیهم که افتاده باشه بازم باراناروتنهانم یدستام گرفتم هراتفاق نیسرموب

 

 ؟ میتمومه اگه حالت خوبه بر یکارهاد_

 

  میروبرد یهاد رونیب میاومد مارستانیحالم خوب بود ازب یول زدمیلنگ م نکهینشونه مثبت تکون دادم باا سرموبه

 ییبردنش اتاق بازجو یکالنتر

 کنم ییخودم ازش بازجو خوامیم_

 

  یاریپات فشارب دبهیدکترگفت نبا یخونه استراحت کن یبر یتوبهتر_

 

 گفت االن فقط زنم برام مهمه یدکترچ ستیبرام مهم ن_

 

 تاسف تکون داد یازرو یسر

 

 کن ییخب بروبازجو یلیخ رهیبگم حرف توگوشت نم یاالن هرچ_

 

 

 

 زبودیم یسرش رو یهاد ییدادم رفتم اتاق بازجو سرموتکون

 

 نشستم که سرشوبلندکرد دمیروعقب کش یشدم صندل کینزد بهش

 

 ازت سوال بپرسم؟ اخودمی یکنیخب خودت شروع م_

 

 گفت یالیخیباب

 

 من حرفاموبهت زدم _

 

 کردم اروم باشم  یسع
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 نش؟یپس مثل ادم بگوکجابرد داکنمیدزنموپیمن هرجورشده با یهاد نیبب_

 

 پوزخندزد

 

 تااالن زن رضانشده؟ یدونیاصال ازکجام_

 

 صورتش فروداوردم  یبلندشدم مشتم روتو تیباعصبان

 پرت شد یصندل یازرو

 اومدداخل  عیاسریدوباره سمتش هجوم ببرم که ار خواستم

 

 دمیمن ادامه م رونیتوبروب_

 

 گفتم تیباعصبان

 

 دبکشمیروبا یعوض نیمن ا_

 

 گفتم  قتوبهتیمن حق_

 

 زورمنونگه داشته بود ابهیار

 

 بادادگفتم

 

 

 گه؟یم یداره چ ینیبینم ایولم.کن ار_

 

 برد رونیدادسمت درمنوازاتاق ب هلم

 

 شهیم یکنن چ تیاگه ازت شکا یدونی؟میشد ونهید_

 

  شهیم یچ ستیبرام مهم ن_

  داکنمیباران روپ خوامیفقط م من

 

  کنمیم ییخودم ازش بازجو_

 

 موهام چنگ زدم نیب یعصب

 

 خب برو  یلیخ_

 

 داخل  ارفتینشستم ار یصندل یرو

  کشمشیدست رضابهش خورده باشه م اگه

 کنارم نشست رونیااومدبیساعت بعدار میحدودن

 

 شد؟یخب چ_
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 دداشتیحرفش ترد ازگفتن

 

  شنومیبگوم_

 

  یباش دارومیاول با_

 

 گفتم تیباعصبان

 

 نشدم ونهیحرف بزن تاد_

 

  گهیم ددروغیچقدرازحرفاش راسته االشا دونمینم_

 

 دمیغر باخشم

 

  چونیحرفونپ ایار_

 

 گفت کالفه

 

  شدهیباراناشکنجه م گهیم_

  شونیاطیاحت یخاطرب به

 داده  جونشوازدست

 

 بهش نگاه کردم  بابهت

 

 ؟یگیم یدار یچ_

 

 دروغ باشه  دحرفاشیگفتم که شا_

 

 دستام گرفتم نیسرموب

 ؟یداشته باشه چ قتیحق اگه

 ازدستش داده باشم؟ اگه

 کنم؟ یزندگ یبدون اون چجور من

 

 شونم قرارگرفت  یارویار دست

 

 کنمینگران نباش من فکرم_

 زندس به ارام زنگ  هنوزباران

 کنمیم ییخونه خودمم تاصبح ازش بازجو یبر زنمیم

 

 

 

 

 نزدم مغزم قفل شده بود یحرف

باران  یروبرداشتم به عکسا میاتاق خودم رفتم گوش یرفته بلندشدم تو شمیکه باراناازپ کنمیباورنم نمیتاخودم جسدشونب من

 کردیم ونهیکه منود شییطال یخوش رنگش به موها ینگاه کردم به چشما
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 بود شمیکاش االن پ یا

  زگذاشتمیم یسرمورو

 به درخورد ییچقدرگذشت که تقه ا دونمینم

 

  زبرداشتمیم یسرموازرو

 

 

 گرفته گفتم یباصدا

 

 دییبفرما_

 

 بودبابغض بهم نگاه کرد ارام

 

  شدیزنگ زدبهم گفت چ ابهمیار_

 

 رفت بهش بگم ادمیاون موقع حالم خوب نبود_

 نجایا یاین که

 

  اومدکنارم

 

  یبد دتوازدستیدامینبا یول یشونیپر یلیاالن خ دونمیام؟مین یچ یبرا_

 

 شد یجار اشکاش

 

  یدوست داشت یلیباراناروخ دونمیم_

 

 شمیم ونهیبسه ارام دارم د_

 

 یتیمن اهم یدولیدویارام پشت سرم م شدمیندادم باعجله ازاداره خارج شدم داشتم خفه م تیبه دردپامم اهم بلندشدم

 شدم باسرعت ازش دورشدم نیسوارماش عیندادم سر

 

 

 

 کل( ی)دانا

 

 کردیترم  کیروهرلحظه به صورتش نزد لهیدرضامیلرزیم باراناازترس

 بازشد هودرباشدتی

 برگشت  یرضاعصب

 

 ادداخلیحق نداره ب یمگه نگفتم کس_

 

 گفت باهول

 

 افتاده  یاتفاق مهم میبزن دحرفیاقابا_
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 شده؟یچ نمیبنال بب_

 

 روگرفتن یسااقاهادیمحمولمون لورفت پل_

 

 بادادگفت

 

 ؟گرفتنشون؟یچ_

 

 که دونستیلب بارانانشست م یرو یلبخندمحو

 کنهیم یهرکار داکردنشیپ یبرا ارمان

 رونیرفت ب تیرضاباعصبان

 

 خواستن انتقالش بدن زندان  یدوقتیچندنفروجمع کن_

  نیبد شیدفراریبا

 

 بله اقا _

 

 دیریبگ دکمکیتونیم دازرابطمونمیبه حالتون اگه اشتباه کن یوا_

 

 بهش زنگ بزنن گمیاالن م_

 

 کاردارم حواستون به دختره باشه  رونیب رمیخوبه منم م_

 

 فرارکنه  میزاریچشم اقانم_

 

 زندان بمونه یتو خواستینم نیداشت به خاطرهم تیاهم یلیبراش خ یهاد رونیحرف رفت ب یدادب سرشوتکون

 

 

 

 کردمیم یواررانندگ وانهید

حس شده  یشدم پام ب ادهیپ نیترمزازماش یکه قبالبا بارانابودم محکم زدم رو ییبودم سمت بام تهران رفتم جا یعصب یلیخ

  شدمیاروم نم یول زدمیافتادم ازاعماق وجودم دادم نیزم یبودبازانورو

بارزنگ  نیهزارم یبرا میپرت کردم گوش نیماش یدموتوبلندشدم خو یبه سخت کردنیسرفه افتادم مردم باترحم نگام م به

 خوردیم

 رو وصل کردم تماس

 

 خشدارگفتم یباصدا

 

 بله_

 

 دیچیگوشم پ یمامان تو یصدا

 

 چقدرنگرانت بودم یدونی؟مییپسرم کجا_

 

 خوبم مامان نگران نباش _
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 میباهم صحبت کن زمیعز اخونهیب_

 

 خونه  امیب تونمیاالن نم_

 

 ……ارمان یول_

 

 حرفشوادامه بده نزاشتم

 

 که تنهاباشم  ازدارمیمامان من االن ن کنمیخواهش م_

 

 ایب یخب پسرم هرموقع دوست داشت یلیخ_

 

 باشه فعال خدافظ_

 

 خدابه همراهت پسرم _

 

 اومد امیروقطع کردم که برام پ یگوش

 

 که برات فرستادم  یادرس نیا ابهیارمان زودباش ب_

 (…)کوچه(…)ابونیخ

 

 کیخودشوبهم برسونه چون خودم به ادرس نزد عیروهاسریگفتم که بان افرستادمیار یروبرا امیکردم پ نوروشنیشما عیسر

 بودم زودترراه افتادم

 

 )بارانا(

 

 افتاده نیزم یرو حالیب

 خوشحال بودم یلیخ بودم

  رشدهیدستگ یهاد که

 عیبازشدروشاسر دراروم

 اومدداخل

 بهش نگاه کردم باتعجب

 بازکرد عیروسر پام…دست

 

 ؟یکنیکارمیچ_

 

 اروم حرف بزن  سیه_

 از یکیرضارفت با یوقت

 لشویزدم موبا محافظاحرف

 گرفتم به ارمان گفتم که ازش

 مینجایا

 

 برق زد چشمام

 



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 236 

 

 م؟یشیازدستشون خالص م میدار یعنی_

 

 دیخند اروم

 

 داینجات پ میاره باالخره دار_

 میکنیم

 

  دمیکش یازسراسودگ ینفس

 

 

 کاریباهات چ یعوض نیبب_

 کرده

 

 زدم  یجون یلبخندب

 

 نهیبیکاراشوم یجزا یبه زود کنمیدامیچون باالخره دارم ازدستش نجات پ ستیمهم ن_

 

 

 

 )ارمان(

 

پام  یتو یروبرداشتم محکم به زخمم بستم که دردبد ییهام بازشده بودپارچه ا هیبه پام نگاه کردم بخ دمیمحل موردنظررس به

 دادمیم دزودترنجاتشیخونه باشه با نیا یاگه باراناتو دادمیم تیداهمینباگفتم  یاروم داخیچیپ

 شدم  ادهیپ نیازماش

  ینیروچک کردم به اطرافم نگاه کردم دورب اسلحم

 باغ بودن  یچندتامحافظ تو وارباالرفتمیازد یبودبه سخت یمیکه متوجهم بشن خونه نسبتاقد نداشت

  نییپا دمیحرکت پر ی با

 یکیمتوجهم بشن دروبازکردم داخل رفتم خونه کوچ نکهیبدون ا داشتمیقدم برم یبه اروم ارمیپام فشارن ادبهیز کردمیم یسع

 نداشت  یادیز لیبود وسا

 داخل خونه نبود یبه اطرافم نگاه کردم خداروشکرکس بادقت

 زد برق باراناچشمام…روشا دنیازاتاقاروبازکردم باد یکیدر

 داخل رفتم دروبستم عیسر

 

 بهم نگاه کردن یحالباخوش

 

 شکنجه شده به سمتش رفتم  یبارانانگاه کردم ازحال وروزش مشخص بودحساب به

 دلم براش تنگ شده بود یلیخ

  دمیاغوشم کش یتو

 

 گفتم یبانگران

 

 حالت خوبه؟_

 

 لرزون گفت یباصدا
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 ارمان_

 

 زم؟یجانم عز_

 

 موهام فروبرد نیدستشوب

 

 دلم برات تنگ شده بود یلیخ_

 

 منم دلم برات تنگ شده_

 بود

 

  دمیچشماش د یبرق اشک روتو رونیاومدب ازاغوشم

 

 کردم بادستام صورتش روقاب گرفتم  یساخت اخم

 

 مفهومه؟ یکن هیگر یحق ندار_

 

 زد یجون یلبخندب

 

 بله قربان مفهومه_

 

  دمیشوبوسیشونیپ

 

 کرد ییسرفه ا روشاتک

 

 میوقت ندار یشدم ول دمزاحمیببخش_

 

  میدبریدرسته با_

 

 پام شد تینتونست تاخواستم بلندش کنم متوجه وضع یبلندشه ول باراناخواست

 

 بهم نگاه کرد یبانگران

 

 ؟یشد یزخم_

 

 ستیمهم ن یاره ول_

 

 یدار یزی؟خون ر ستین ومهمیچ یچ_

 

 زدم یبخش نانیلبخنداطم

 

  روهاتوراهنین میش نجاخارجیکه ازا میباش نیفکرا دبهیمن حالم خوبه االن فقط با_

 

 

 ستینجانیرضاا یول_
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 روشروع نکنن اتیعمل ومدهیرضان یتاوقت دمیاخبرمیبه ار نیخاطرهم نجانبودبهیاومدم ا یمتوجه شدم وقت_

 

 انداختم بلندش کردم رزانوشیدستموز

 گفت بااعتراض

 

  امیراه ب تونمیخودم م نیمنوبزارزم_

 

 هم ازخودم جدات کنم هیثان کی یحت خوامیراحت تره نم المیخ ینجوریا شهینم_

 

 لباش نشست یرو یلبخندمحو

 

 ستیپات خوب ن یبرا یول_

 

 تمام دردهاموفراموش کردم دنتینگران نباش باد_

 

 داد هیتک نمیحلقه کردسرشوبه س دستشودورگردنم

 

 روشاگفتم روبه

 

 ؟یاسلحه دار_

 

 نشونه نه تکون داد سرشوبه

 

 خب دروبازکن پشت سرم حرکت کن یلیخ_

 

 گفت درو بازکرد ییا باشه

 

 میاومد رونیسروصداازاتاق ب بدون

 

 

 

 همون لحظه در بازشد که

 عیشدسر کیبهم نزد یگذاشتم وقت نیزم یبارانارو رو شدارومیترم کیهرلحظه بهمون نزد میکرد یوارمخفیروپشت د خودمون

 افتاد نیزم یگفت رو یکردم اخ هوششیدستم ب غهیبات

 

 برامون نمونده  یادیوقت ز میکن دعجلهیبا-

 

 رو دراوردم باعجله  میگوش

 روشروع نکنن  اتیبهش خبرندادم عم یدادم که تاوقت امیاپیار به

 

 

 ننیبب بیاس خواستمینم کردمیم الخارجشونیازو سالم…حیدصحیبا هرجورشده

 بودن خشاب اسلحم روچک کردم اطیح یرونگاه کردم محافظا تو رونیب ازپنجره

 نبودادیز یلعنت
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 میپشت بوم بر دازراهیبا-

 روشاگفتم روبه

 

 اریبروطناب ب-

 

 رسونمیمنم خودموبهتون م دیباشه شمابر-

 

 دادم باراناروبلندکردم راه افتادم سمت پشت بوم ازپله هاباالرفتم بالگد درو بازکردم سرموتکون

 

 ادنبودیپشت بودم ز ارتفاع

 

 زدم ازنگیبه ار نیزم باراناروگذاشتم

 

 ؟ییکجا-

 

 یتابهمون خبربد میمنتظر یکوچه پشت-

 

  میشیبهتون ملحق م گهید قهیخوبه ماهم تاچنددق-

 

 میمنتظر-

 

 ؟یندار یباشه کار-

 

 نه فعال-

 

 فعال-

 

 روبهم داد روشااومدطناب

 

 د؟یریکدومتون اول م-

 

 اول بارانابره بهتره-

 

 رمینه روشابره بعدش من م-

 

 نگران نباش فرستمیتوبرومنم روشاروبعدتوم یباران توزخم-

 

 مراقبش باش یباشه ول-

 

  نییدادم طناب روبه کمرش بستم فرستادمش پا سرموتکون

 

  نییپام قطع شده بودخودمم رفتم پا یزیفرستادم خون ر روشارم
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 بچه هااونجان یکوچه پشت میدبریبا-

 

 گفت روشاباذوق

 

 اومده؟ اهمیار-

 

 اره منتظرمونه-

 

 

 

 بهمون نگاه کرد یباعجله اومدسمتون بانگران دنمونیابادیار میروهارفتین شیپ

 

 حالتون خوبه؟-

 

 زنگ بزن اروژانس  یاره ول-

 

 خبردادم توراهن-

 

 گفتم نیخاطرهم زدیموج م یودلتنگ یقرار یچشماش ب یروشانگاه کردتو ابهیار

 

  نیتوماش میریمام-

 

 دیباشه بر-

 

  میرفت نیماش یباراناتو با

 

 ازت بپرسم یسوال ی دیباران با-

 

 نگام کرد یپرسش

 

 که بهت دست نزد؟ یاون عوض-

 

 گفت عیسر

 

 نه به خدابهم دست نزد-

 

 صورتم گذاشت یدستشورو

 

 گمیباورکن راست م-

 

  دمیکش یازسراسودگ ینفس

 

  مارستانیب یشیخوبه االن منتقل م-

 

 ؟یپس توچ-
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 رکنمیخودم رضارودستگ خوامیبچه هام شیپ مونمیم-

 

  یتونینم تتیوضع نینه توباا-

 

 لبخندزدم

 

 ربندازمیدگیروخودم با یاون عوض ستیمهم ن-

 

 تاسف تکون داد یازرو یسر

 

 نداره  دهیبحث باهات فا دونمیم-

 

 تیخواستگار امیب خوامیم یروبه دست اورد تیسالمت یباش که وقت مونیتوبه فکرعروس-

 

 زد یجون یلبخندب

 

 نمتیبتونم بب گهید کردمیفکرنم-

 

 کردم اخم

 

 قدم ازماجلوتربودن ی  شهیاوناهم یدنبالت بودم ول یلیمدت خ نیا یتو-

 

 م؟یاداره جاسوس دار یتو یعنی-

 

 مینکرد داشیهنوزپ یاره ول-

 

 میریگیازش اعتراف م میرکنیرضارودستگ یوقت-

 

 اومدن سمتون  اوروشایدادم  که ار سرموتکون

 

 

 دیارمان اورژانس اومده بهتره بر-

 

 روشابرن…بارانا نجاهستمیمن ا-

 

 کرد اخم

 

 اتیعمل یایب یتونیپات نم تیباوضع مارستانیب یش دمنتقلیتوهم با-

 

 

 

 رکنمیرضارودستگ خوامیمن خودم م-

 

 ؟یتوبه من اعتمادندار-
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 روزم  نیوقته منتظرا یلیمن خ ستیبحث اعتمادن-

 

 دیبه صورتش کش یدست کالفه

 

 کنن  نتیخب حداقل بزارمعا یلیخ-

 

  ستین یباشه مشکل-

 

 بعدبا برانکارد و سه تاپرستاراومدسمتون  قهیچنددق ارفتیار

 

 برانکاردگذاشتن یرو بارانارو

 

 مراقب خودت باش-

 

 باش  تیچشم االن فقط به فکرسالمت-

 

 لبخندزد

 

 ایمنتظرم زودب-

 

 دادم  سرموتکون

 

 پرستاره اشاره کردکه برانکاردروببرن  ابهیار

 جاش امنه  گهیراحت بودکه د المیباراناروبدرقه کردم خ باچشم

 

 ازپرستاراومدسمتم یکی

 

 کنم نتونیدمعایبا-

 

 دادم  سرموتکون

 ازشلوارم روپاره کرد یقسمت یچیروبازکردباق پارچه

 هم یزخمم اخماش رفت تو دنیباد

 

 مارستانیدبیش دمنتقلیزخمتون عفونت کرده با-

 

 رمینم مارستانیب دمنیالزمه انجام بد یهرکار-

 

 ……تیوضع نیباا یول-

 

 حرفشوادامه بده دستموبه نشونه سکوت باالبرد نزاشتم

 گفتم یجد

 

 شماکارتون روانجام بده -
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 قبول کرد یمجبور

 

 وردمیهمراه خودم ن یحسیب یمن دارو یول-

 

  ستین یمشکل-

 

 کرد دنگامیباتر

 

 دیکارتون روانجام بد-

 

دندونام رو به هم  دازدردیچیپام پ یتو یدردبد ختیالکل رو زخمم ر یوقت زکردیگفت اول زخم پام روتم ییا باشه

 گفتم  یفیزخمم فروکرداخ خف یاغشته به الکل روتو لیگازاستر دادمیفشارم

 مشت شد دستام

 بهم نگاه کرد یبانگران

 داد رونیبده نفسشوباصدا بسربهش اشاره کردم کارشوانجام  به

 کارش تموم شدزخموپانسمان کرد یوقت

 

 دیشرکت نکن اتیعمل یبهتره تو-

 

 دیدبریتونینظرنخواستم شماهم م یمن ازکس-

 

 نگام کرد بااخم

 بلندشد میسیب یلحظه صدا همون

 

 ه؟یشددستورچ دهیهدف د-

 

 روبرداشتم  میسیب عیسر

 

 روشروع نکنه اتیعمل یکس دتانگفتمیحواستون روجمع کن-

 

 بله قربان-

 

  داشتمیکه برم یروهاباهرقدمیبدم راه افتادم سمت ن تیبه پرستاره اهم نکهیشدم بدون ا ادهیپ نیازماش

 دادمینم تیبهش اهم یدولیچیپیپام م یتو یدردبد

 رفتم روهابودسمتشیصحبت بان امشغولیار کردمیرمیرضا رودستگ دخودمیبا

 

 مرتبه؟ یهمه چ-

 

 صدام حرفش روقطع کرد دنیباشن

 

  شترشدهیتعدادمحافظاب یاره ول-

 

 ممکنه متوجه حضورمون بشن وبخوان فرارکنن میروشروع کن اتیبهتره عمل-

 

 جارومحاصره کردن روهاهمهیفرارکنن ن توننینم-
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 دادم  سرموتکون

 

 یشرکت کن اتیعمل یتو ستین یازین گمیبازم م-

 

 کردم اخم

 

 توکارام دخالت کنه یادکسیکه خوشم نم یدونیم-

 

 یباشه هرجورراحت-

 

 زدم میسیب

 

 دیروشروع کن اتیعمل-

 

 بلندگوروبرداشتم

 

 سهیمحاصره پل نجاتحتیدایش میبهتره تسل-

 

 دیچیفضاپ یگلوله تو ینگذشته بودکه صدا شترازحرفمیب قهیچنددق

 

 

 

 دروبرامون بازکرد وارباالرفتیازد عیدروبرامون باز کنه سر وارباالبرهیازستوان هااشاره کردم تاازد یکی به

  میپناه گرفت میداخل رفت اطیبااحت

 بود شترشدهیتعدادمحافظاب

  یبه رضاافتادکه سع چشمم

 بود نجااخرخطیبودا رافتادهیگ یفرارکنه ول داشت

 

 شد میفرارنداره تسل یبرا یدراهید یکشته شدن وقت شترمحافظاشیب

 باتمسخربه رضانگاه کردم جلورفتم

 

 یکن دامیپ یپس باالخره تونست-

 

  کنمیم داتیبهت گفته بودم هرجورشده پ-

 

 شکست بخوردم کردمیفکرنم-

 

 پوزخندزدم

 

 رهینم شیکاراخوب پ شهیهم-

 

 

 

 کردم  نشیسوارماش رونیب میزدم ازخونه اومد دستبندرو
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 اگفتمیار روبه

 

 باران شیپ مارستانیب رمیمن م-

 

 لبخندزد

 

 راحت من حواسم هست التیبروداداش خ-

 

  رمیباشه پس من م-

 

 پام اشاره کرد به

 

 که یکن یرانندگ یتونینم ینجوریا-

 

  رمیم یباتاکس-

 

 خب به مادرتم زنگ بزن نگرانته یلیخ-

 

 خونه رمیامروزم-

 

 زنمیشدبهت زنگ م یاداره خبر رمیباشه منم م-

 

 باشه پس خدافظ-

 

 خدافظ-

 

 

 

 )بارانا(

 

 نگران ارمان بودم  یلیخ

 وفتهیب یبراش اتفاق دمیترسیم

 تخت نشست یرو روشاکنارم

 

 وفتهینم ینگران نباش اتفاق-

 

 میبزن دحرفیروشابا-

 

 میزنیبزارحالت خوب شه حرف م-

 

  گفتمیم دبهتیبا شیوقت پ یلیموضوع روخ نیا-

 

 نگام کرد یباکنجکاو

 کردیگردشده نگام م یدادم باچشما حیروبراش توض انیجر
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 ن؟یبرادرم…خواهر ماهان…تو یعنی-

 

 نشونه مثبت تکون دادم سرموبه

 

 شهیباورم نم-

 

 دمیروفهم انیجر نیماهه ا کیمنم تازه -

 

 ماهان دلم گرفت یاداوریبا

 

 بود شمونیکاش ماهانم پ یا-

 

 روبهتون بگم یموضوع یرفت  ادمیمن -

 

 شنومیخب م-

 

 ماهان زندس-

 

 گفتم یبابلندیتقر یباصدا

 

 زندس؟ ؟ماهانیچ-

 

 اون روزکه ماهان رواوردن-

ضربانش  نیکردبه خاطرهم قیبه ماهان امپول تزر شنهادکردمیبهش پ یادیازمحافظاصحبت کردم پول ز یکیبدبودبا یلیخ حالش

 مرده فکرکردن…کندشد

 

 گفتم جانیباه

 

 االن کجاست؟حالش خوبه؟-

 

 نگران نباش جاش امنه حالشم خوبه-

 

 شدیلبم پاک نم یلبخندازرو

 

 ماهان شیبرم پ خوامیم-

 

 دیخند

 

 بزارحالت خوب بشه -

 

 ارنشیاصال زنگ بزن بگوب-

 

 زنمیباشه زنگ م-

 

  یمرس-
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 د؟یکن ییدبازجویازمنم با-

 

 شهیاثبات م تیگناه یب میکه دار یبامدارک یاره ول-

 

 لبخندزد

 

 پس باالخره ازدست رضاخالص شدم-

 

 کنن رشیبره بتونن دستگ شیخوب پ اتیعمل دوارمیام-

 

 کاراشوپس بده دتقاصیبا-

 

 جوابشوبدم تاخواستم

 

 به درخورد ییا تقه

 

 دییبفرما-

 چشمام برق زد دنشیاومدداخل باد دربازشدارمان

 

 سالم انگارمزاحمتون شدم-

 

 دیروشاخند

 

 بارانانگرانت بود یاتفاقابه موقع اومد-

 

 غره رفتم  چشم

 

 داومدکنارمیخند

 

 پس نگرانم شده بود-

 

 گفتم یالیخیباب

 

 ینیتوخواب بب نکهیا ؟من؟عمرامگهیک-

 

 نمیبیدارم م یداریحاال که توب-

 

 دیمن برم تاشمادوتاتنهاباش-

 

 ؟یرینه کجام-

 

  نجامیهم-

 

 رفت  رونیدادم روشاازاتاق ب سرموتکون
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 شد؟یخب؟چ-

 

 باموفق انجام شد اتیعمل-

 

 لبخندزدم

 

 فرارکنه دمیترسیخداروشکرهمش م-

 

 شد میندارن تسل یفرار دراهید یجارومحاصره کرده بودن وقت روهاهمهین-

 

 کنه؟یم ییازش بازجو یخوبه ک-

 

 کنه ییبازجو اقرارشدازشیار-

 

 خبرخوب دارم ی -

 

 نگام کرد یباکنجکاو

 

 ماهان زندس-

 

 گفت باتعجب

 

 ؟یدیازکجافهم-

 

 کردم که خواهرشم وماهانم برادرش بهم گقت که ماهان زندس فیروشاتعر یبرا یوقت-

 

 خب پس االن کجاست؟_

 

 ارنشیقرارشدزنگ بزنه بگه ب دونمینم-

 

 

 

 خوبه شماره خونتون روبهم بده-

 

 ؟یخوایم یچ یبرا-

 

 روبزاره یبه مامانم زنگ بزنه قرار خواستگار خوامیم-

 

 گفتم شماره رو بهش دادم  ییا باشه

 دیباریم روش…ازسر یخستگ

 

  یخسته شد یلیمدت خ نیا یبروخونه استراحت کن تو-

 

 نگام کرد یبامهربون
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 تنهات بزارم خوامینم-

 

 شمهیروشاپ ستمیمن که تنهان-

 

 دیجوابموبده پرس نکهیا بدون

 

 ؟یمارستانیکه ب یبه مادرت خبربد یخواینم-

 

 نگرانش کنم خوامینه نم-

 

 گمیباشه پس منم بهش نم-

 

 خندزدملب

 

  زمیعز یمرس-

 

 به پشت دستم زد ییکردبوسه ا کیبه لباش نزد دستموگرفت

 

 شدمیم ونهیداشتم د ینبود یدوست دارم وقت یلیخ-

 

 به رنگ شبش نگاه کردم یبه چشما باعشق

 

 کردمیرضابودم هرروزبهت فکرم شیپ یمنم دوست دارم وقت-

 لبخندزد

 

 دادمیروبهت م یکار نیاجازه همچ دبهتیبودنبا رمنیبهش فکرنکن ازاول تقص گهیباالخره تموم شدد-

 

 منوبشناسه یکس کردمینه خودم خواستم فکرنم-

 

 دیپرس یباکنجکاو

 

 یسیازکجامتوجه شدن که توپل دمیمانفهم-

 

 انگاراون یرفته بودول ادمیاومده بودخونمون همون روزم پدرم روبه قتل رسوندمن چهرش رو یبچه بودم هاد یوقت-

 بود منوشناخته

 

 دیبه صورتش کش یدست

 

 روشامارو لوداده باشه کردمیفکرم-

 

 

 

 )ارمان(
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 دست بلندکردم سوارشدم  یتاکس نیاول یبرا رونیاومدم ب مارستانیازب

 

 

 کجابرم؟-

 

 خونه روبهش دادم  ادرس

 زنگ خورد میگوش

 ابودیشماره نگاه کردم ار به

 

 بله-

 

 خبرخوب برات دارم یسالم داداش -

 

 شده؟یسالم چ-

 

 رضاباالخره اعتراف کرد-

 

 ؟یاعتراف کنه جاسوسمون چ یزود نیبه ا کردمیفکرنم هیعال-

 

 رضا بوده شیدخترش پ میمتوجه شد میکرد قیتحق یازستوان هابوده که وقت یکی-

 

 باالخره مرتکب جرم شده-

 

 شهیرگرفته مدرنظ یدادگاه حتمابراش مجازات میپرونده هاروفرستاد-

 

 خونه رمیخوبه منم دارم م-

 

 باشه داداش برواستراحت کن -

 

 ماهان زندس روشابهمون گفت یراست-

 

 گفت باتعجب

 

 من خودم اون روز نبضشوگرفتم -

 

 اثرداروبوده ضربان قلبش روکندکرده بوده-

 

 خب االن کجاست؟-

 

 ارنشیکجاست روشاقرارشدزنگ بزنه بگه ب میدونیهنوزنم-

 

 تموم شد یو خوش یپرونده به خوب نیخداروشکرا-

 

 ممکنه بخوادفرارکنه دباشهیبازم حواستون  با-
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 نه حواسم هست -

 

 ؟یندار یممنون خب کار-

 

 نه داداش فعال-

 

 فعال-

 

 

 شدم  ادهیخونه پول راننده روحساب کردم پ دمیرس

 روفشاردادم زنگ

 

 بله-

 

 بازکن ارام-

 

 بازشد یکیت یدرباصدا

 یبلندشد بانگران عیسر تمیوضع دنیداخل رفتم مامان باد کننیسوال وجوابم م یاالن کل دونستمیراه برم م تونستمینم درست

 گفت

 

 پسرم یخوب-

 

 لبخندزدم

 

 خوبم زمیاره عز-

 

 مبل نشستم روبه روشون نشستم یرو

 

 داداش یخسته نباش-

 

 دادم سرموتکون

 

 یفردابه مادربارانازنگ بزن خوامیمامان م-

 

 گفت یباخوشحال مامان

 

 ؟یکرد داشیپس باالخره پ-

 

 امروزتونستم نجاتش بدم-

 

 نگرانش بودم شماره روبده تازنگ بزنم یلیخداروشکرخ-

 

 رودادم بلندشدم شماره

 

 مارستانیب رمیم گهیساعت د کیاستراحت کنم  رمیم-
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 باشه پسرم برو-

 

  رونیاومدم ب دمیحواسم بودبه زخمم اب نخوره لباسام روپوش یازپله هاباالرفتم دراتاقم روبازکردم دوش گرفتم ول یسخت به

 دمیچشمام روبستم انقدرخسته بودم که نفهم سوختیم یچشمام ازخستگ دمیتخت درازکش یموهام روخشک کردم رو باحوله

 خوابم برد یک

 

 

 

 ارام چشم بازکردم یباصدا

 

 داداش-

 

 الودگفتم خواب

 

 بله-

 

 مارستانیب یبر یخواستیمگه نم-

 

 بلندشدم  عیحرف سر نیا دنیباشن

 

 دمیچندساعته خواب-

 

 کنم  دارتیومدبیدلم ن شهیم یدوساعت-

 

 دمیبه صورتم کش یدست

 

 باشه اشکال نداره-

 

 نگام کرد مظلوم

 

  امیمنم باهات ب شهیم-

 

 خونه یوقت شب تنهابرگرد نیبزارم ا تونمینه چون نم-

 

 کرد سرشوکج

 

 زنمیخونه بهت زنگ م دمیرس یوقت کنمیروقفل م نیدرماش-

 

 گفتم یکردم جد اخم

 

 برمتیدنبالت م امیارام بامن بحث نکن خودم فردام-

 

 قبول کرد یمجبور
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 لباس عوض کنم خوامیبروم-

 

 رفت رونیگفت ازاتاق ب ییا باشه

 درکمدروبازکردم بادقت به لباسام نگاه کردم  بلندشدم

 ساعتم روبستم  دمیبرداشتم پوش یباشلوارکتون مشک یمشک دباکتیسف راهنیپ ی

شده بودم دراتاق  ینگاه کردم عال نهیبه گردن ومچ دستم زدم ساعتم روبستم موهام روباالدادم به ا عطرمخصوصموبرداشتم

 نییروبازکردم رفتم پا

 لبخندزد دنمیباد مامان

 

 یشد پیخوشت یلیماشااهلل پسرم خ-

 

 مامان  یمرس-

 

 شناختتیبامادرباراناهم حرف زدم انگارم یراست-

 

 گفتم عیسر

 

 ؟ینزد یدرباره باران که بهش حرف-

 

 بنده خدارونگران کنم خواستمینزدم نم ینه حرف-

 

 دمیکش یازسراسودگ ینفس

 

 گهید رمیخب من م یلیراحت شدخ المیخ-

 

 خونه؟ یگردیشب برم-

 

 مونمیم مارستانینه ب-

 

 یستیهنوزبهش محرم ن یکه بمون ستیدرست ن-

 

 

 پس بهم محرمه میعقدموقت کن میمجبورشد تیمابه خاطرمامور-

 

 باشه پس برو-

 

 تونستمیتنگ شده بودنم یلیدلم براش خ مارستانیشدم راه افتادم سمت ب یسوارتاکس رونیکردم ازخونه اومدم ب یخدافظ

 هم ازش جداشم هیثان کی یحت

 

 

 

 )چندماه بعد(

 

 انداختم نهیبه آ ینگاه

 کردیسرم ذوق ذوق م پوست
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 نکرده بود شیصورتم رو آرا ادیخواسته خودم ز به

 کرده بود رایچشمهام رو براق و گ بیپشت چشمام عج یمشک هیسا

 لباسم داشت یدیبا سف یداده بود و تضاد قشنگ یبه صورتم رنگ تازه ا یگریج رژمات

 .دمیبه لباسم کش یدست

 موندم رهیخ نهینم دار به آ یباچشما و

 بابا ینیبیم

 چقدر بزرگ شدم؟؟؟ ینیبیم

 کنمیازدواج م دارم

 لبم نشست  یرو یتلخ لبخند

 بالبخند به طرفم اومد وپشتم قرار گرفت  شگریآرا

 خوشبحال داماد ،یماشاءا...ماشاءا...چه عروس -

 رو بهم دوخت نشیه موهام وصل کرد ونگاه پراز تحسزدم تور رو ب لبخند

 داشت نیبود و آست دهیپوش بایعروسم به خواست آرمان تقر لباس

 

 کرد روشابالبخندنگام

 

 باران یخوشگل شد یلیخ-

 

 

 دمیخند

 

  یخودتم محشرشد-

 

 زدم چشمک

 

 کنه اسکتهیار ترسمیم-

 

 غره رفت چشم

 

 خدانکنه -

 

 لبخندزدم

 

 دیرودار اقتشیل دهردوتونیشماهم خوشبخت ش شااهللیا-

 

 بزنه دربازشد یحرف تاخواست

 

 خانم رادمنش -

 اومده داماد

 

 استرس داشتم یلیانداختم خ ینگاه نهیشده به آ هول

 

 دستموگرفت روشا

 

 زمیاروم باش عز-
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 دهنموقورت دادم  اب

 

 کردم اروم باشم  یسع

  نهیاالن منوبب خواستمیسرم انداختم نم یکالهش رو رو دمیکردشنل روپوش روشاکمکم

 

 هلهله جمع بلندشداروم قدم برداشتم یروشادروبازکردصدا

 

 

 

  سادمیارمان وا یرو روبه

 اجازه ندادم  نهیصورتموبب تاخواست

 

 کرد ییخنده مردونه ا تک

 

 نمت؟یبب یدیاجازه نم-

 

 نشونه نه تکون دادم  سرموبه

 

 نمتیبیباشه باالخره که م-

 

 دستموگرفت

 

 میبر-

 

 گفتم یاروم یباصدا

 

  میبر-

 

خودشم پشت  نمیروبازکردکمکم کردتابش نیدرماش میدادیروانجام م گفتیم یبردارهرکار لمیف رونیب میاومد شگاهیازارا

 فرمون نشست

 کردیم یهمخون ادکردخودشمیاهنگ روتااخرز یصدا

 

  میدیخند یبه باغ کل دنیتارس

 بردارازدستمون کالفه شده بود لمیف

 

 شدم ادهیمردونش گذاشتم پ یدستا یفموتویظر یشددروبازکرد دستشوسمتم درازکرددستا ادهیپ عیباغ بردسر ینوتویماش

 میکردیبالبخندازشون تشکرم گفتنیم کیهابه استقبالمون اومدن بهمون تبر مهمون

بودنفس  دهیچیفضاپ یهمه جاروپرکرده بودعطرگل هاتو کیموز یبودصدا یبودوسط باغ ابشاربزرگ ییبایفوق العاده ز باغ

  دمیکش یقیعم

 

 خوشت اومد؟-

 

 ازت ممنونم هیعال-
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 یشد میمن ازت ممنونم که واردزندگ-

 

 لبم نقش بست یرو یلبخند

  کردمیخداروشکرم

 اگه ارمان نبود دونمینم

 کردمیکارمیدچیبا

 

 بود یکی یعروس…عقد

 شده بود دهیچ قهیباسل یلیداشتم به سفره عقدنگاه کردم خ جانیه یلیخ

بودن  سادهیبه مهمونانگاه کردم ماهان وروشاکنارهم وا یرچشمیبشه ز یتاعقدجار میمخصوصمون نشست گاهیجا یتو

 کردمیروزمزمه م اتیا یارمان قران روبازکردبه اروم کردنیبالبخندبهمون نگاه م

 عقدکرداقااومدشروع به خوندن خطبه  حاج

 

 دراورم انیارمان راد یمعلوم شماروبه عقداقا هیدبامهریده یبنده وکالت م ابهیمحترمه سرکارخانوم بارانارادمنش ا زهیدوش

 

 نهیعروس رفته گل بچ-

 

 لم؟یوک پرسمیباردوم م یبرا-

 

 خوادیم یرلفظیعروس ز-

 

 اورد رونیب بشیازج ییبایز یفروبرددستبند بشیج یدستشوتو ارمان

 روگرفت دستبندروبرام بست دستم

  

 دست زدن برامون

 ازش تشکرکردم  اروم

 

 لم؟یاوکیا پرسمیبارسوم م یبرا-

 

 دمیکش قیروبستم نفس عم قران

 

 بله…بااجازه بزرگترا-

 

 هلهله زن هابلندشد یصدا

 شنل روعقب داد یبه سمتم برگشت به اروم ارمان

که  میشده بود گهیهم د یسرموبلندکردبه چشمام نگاه کردمحوچشماگذاشت  رچونمیبوددستشوز نییپا کردسرمینگام م رهیخ

 کردازخجالت گونه هام سرخ شده بود ینگامون م طنتیباش میارام به خودمون اومد یباصدا

 

 حلقه هاتون رواوردم-

 

 با اخم بهش نگاه کرد ارمان

 

 هاروبرداشت حلقه

 اشاره کردکه بره  بهش

 گفتن کیمهمونامجددتبر میهاروانداخت حلقه



Roman-City.ir 
 انتقام بارانی رمان 

 

https://telegram.me/romancity 257 

 

 

 سمتمون اومد ماهان

 باارمان دست داد مردونه

 

 جمع کن یخواهرمودستت سپردم حواست روحساب-

 

 کنارشم نگران نباش شهیهم-

 

 راحته المیخ-

 

 کردمینگاه م بالبخندبهشون

 

 دیخوشبخت ش دوارمیام-

 

 کردم بغلش

 

  زمیعز یمرس-

 

 دیموبوسیشونیپ

 

 عکاس منتظرتونه گفتن بهتون خبربدم -

 

 میریباشه االن م-

 

 اومدن روشاهم…ایار

 

 گفت یشوخ ابهیار

 

 ؟ یباهاش ازدواج.کن یقبول کرد یتوچجور دونمیمن نم-

 

 بااخم نگاش کرد ارمان

 

 دستت دردنکنه مگه من چمه؟-

 

 

 بتونه تحملت کنه یکس کردمیاخالقت فکرنم نیباا-

 

 دمیخند

 

 خورده نیحتماسرم به سنگ دونمینم-

 

 شدن همیروشابرعل ینیبیم-

 

 داد روشابالبخندسرشوتکون
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 مونده دهنوزعکساتونیخب بر یلیخ-

 

 مامان کجاست؟ یباشه راست-

 

 کننیارمان دارن صحبت م نجابامامانیهم-

 

 میاهان باشه پس مابر-

 

 دیباشه بر-

 

 

 

 تموم شده  یو خوش یبه خوب یچ شدهمهیاونجامنتظرمون بودن هنوزباورم نم میپشت باغ رفت گهید باهم

 زنه بااخم نگامون کرد دمیتارس

 

 میساعته منتظرتون کی-

 

 گفت یجد ارمان

 

 دیپس کارتون روانجام بد میینجایا داالنمیکارمون طول کش-

 

 نگاش کرد باحرص

 من گفت روبه

 

 شما دستت رو دورگردن دامادحلقه کن -

 

  نمیچشماش بب یروتو یقرار یب تونستمیگاه کردم مچشماش ن خوردبهیگفت انجام دادم هرم نفس هاش به صورتم م یهرکار

 عکس گرفت  یکل ازمون

  میخسته شده بود گهید

 

 مهمونا شیدپیدبرگردیتونیشدمیخب کارمون تموم م-

 

 اوف باالخره تموم شد-

 

 خسته شدم  گهیاره منم د-

 

 شمونیاومدپ ارام

 

 کارتون تموم شدمهمونامنتظرن-

 

 میایاره االن م-

 

  میباهم سمت مهموناراه افتاد دستموگرفت

  میتابرقص بلندکردن رو زورما به ارام…فضاپخش شدروشا یاهنگ تو ینشستم که صدا گاهمونیتوجا

 رقص عمرمواجراکنم  نیبهتر خواستمیوسط م میرفت
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  میرقصیم باعشوه

 بلدنبودبرقصه دورمون حلقه زدن کردالبتهیم میمردونه همراهم ارمانم

 

 میدکریم یهمخون بااهنگ

 

 دوست دارم شب تاسحردورسرت بگردم-

 توانتخابم اشتباه نکردم دونمیم

 رمیمیبرات م گمیم ینجوریدارم هم دوست

 نمیزتریعز ییعاشقت منم تو بگم

 حرفات نیریمن ش واسه

 تودستام بمونه دستات کاش

 ینیمن توبهتر واسه

 ینیقلب من بش یتو شهیهم کاش

 

 مجبورم کردچرخ بزنم  دستموگرفت

 اهنگ روبرام زمزمه کرد مینگاه کرد گهیهم د یبه چشما باعشق

 

 ییعاشق شودلم ارومم تو ییبارونم تو ییتو خانومم

 

 قلب تنهام نیسرزم کدونهی ییتو

 ارزوهام یتپ یکه بدو یهست توهمون

 لرزهیدلم م نمیبیچشماتوم یوقت

 بکن نزاردلم روتنها یاخانومیب

 

 دنیرقصیهمه اومدن وسط باهامون م یشدن اهنگ همه برامون دست زدن بااهنگ بعد باتموم

 

 

 

 گشنم بود یلیخ مینشست میرفت میخسته شد یوقت

 

 ارمان-

 

 زمیجانم عز-

 

 من گشنمه-

 

 دیخند

 

 ارنیشام روم گهیربع د یتا  زمیصبرکن عز-

 

 ارن؟یاالن ب یبگ شهینم-

 

 تحمل کن  کمی-

 

 کردم یساختگ اخم
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 خب من گشنمه-

 

 بالبخندبلندشد

 

 گمیصبرکن االن بهش م-

 

 دادم منتظرشدم تابرگرده  سرموتکون

 اومد شمیارزوپ مامان

 

 میبامادرت کارداشت کمی ددخترمیببخش-

 

 لبخندزدم

 

 نداره  یاشکال-

 

 پس ارمان کجاست؟-

 

 ادیاالن م-

 

 دخترم؟ یازندارین یزیخودت چ-

 

  هیعال ینه مامان جان همه چ-

 لبخندزد

 

 دیخوشبخت ش شاهللیا-

 

 دمیگونشوبوس

 

 زمیعز یمرس-

 

 نگام کرد یبامهربون

 کرد ییتک سرفه ا ارمان

 

 دایخوب خلوت کرد-

 

 دمیخند

 

 شد؟ تیه؟حسودیچ-

 

 کرد یساختگ اخم

 

 فکرکن ینجوریتوا-

 

 دیخند مامان
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 دیمن برم تاشمادوتاراحت باش-

 

 بهم بگو یداشت یباشه مامان جان اگه دار-

 

 باشه پسرم-

 

 نشست  کنارم

 

 ننیچیروم زشامیدارن م-

 

 رمیمیدارم م یخداروشکرازگشنگ-

 

 خوامایازاالن بگم من زن چاق نم-

 

 اومده رتیمثل من گ ییازخداتم باشه که فرشته ا-

 

 سرشوتکون داد باخنده

  دنیروچ زشامیبعداعالم کردن که م قهیچنددق

 صرف شام رفتن  یمهمونابرا

  میسالن جدارفت یتو ارمانم…منو

 کردم نشستم خودشم کنارم نشست یدتشکریروبرام عقب کش یصندل

 دیغذاکش برام

 غذاخوردن شدم مشغول

 ارمان قاشق روازدستم گرفت که

 میقاشق غذاخورد یکردلبخندزدم غذاخوردم تااخرغذابا  کیبهش نگاه کردم که قاشق خودش روبه دهنم نزد باتعجب

 شام عمرم روخورده بودم  نیاعتراف کنم بهتر تونستمیم

 

 میبر میکن یگرفتم بامهموناخدافظ میشدتصمیتوباغ همه مهموناشامشون روخورده بودن کم کم مراسم داشت تموم م میبرگشت

 خونمون

 کنن یفقط خانواده هامون قرارشدماروتاخونه همراه میخودمون شد نیسوارماش میکرد یباهمه خدافظ یوقت

بودبه  کیبسته بودخونه نزد خیاسترس داشتم دستام  یلیرونگاه کردم خ رونیمحلش ندادم ب کردینگام م طنتیباش ارمان

  میشد ادهیپ نیازماش میدیزودرس نیخاطرهم

  رفتن…کردن یخوشبخت یسفارش برامون ارزو یاومدن بعدکل مامانامون

 نیکردم ب هوحسیشده بود نییتز گل…گردشده به خونه نگاه کردم کل خونه باشمع یباچشما میدروبازکردداخل رفت ارمان

 دمیکش ییخفه ا غیج هوامعلقم…نیزم

 

 ؟یکنیکارمیچ-

 

 دیخند

 

 رسمه خانوم -

 

 امیراه ب تونمیخودم م نیخب منوبزارزم-
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 گفت یابروشوباالداد بالجباز یتا ی

 

 شهینچ.نم-

 

 حلقه کردم دستمودورگردنش

 تخت گذاشت یشده بودارمان منورو نییالله تز یتخت باگل ها یاتاق خوابمون رفت درروبا لگدبازکردرو سمت

 دهنموباصداقورت دادم اب

 زمزمه کرد رگوشمیشدز کینزد بهم

 

 زمینترس عز-

 

 لرزون گفتم یباصدا

 

 استرس دارم یلیخ-

 

 زد یبخش نانیلبخنداطم

 

 نگران نباش -

 

 …………لباسم رفت پیسمت ز دستش

 

  میروباهم شروع کرد یدیجد یهام جداشدم زندگ یدخترونگ یایشب به دست ارمان ازدن اون

 

 )چندسال بعد(

 

 بود دگرمیاداره بودم سرم باپرونده جد یتو

ه گرفتم برم خون میپرونده تمرکزکنم تصم یرو تونستمینم رفتیم جیسرم گ وردمیباالم خوردمیم یحالم خوب نبودهرچ ازصبح

نگرانش  خواستمیبه ارمان نگفتم چون نم رونیروبرداشتم ازاداره اومدم ب نی.ماشچیروجمع کردم سو المیاستراحت کنم وسا

 بودکالفه شده بودم کیتراف یابوناحسابیشدم راه افتادم سمت خونه خ نیکنم سوارماش

شدم رفتم باال در روبازکردم داخل رفتم  ادهیبردم پ نگیپارک ینوتویخونه ماش دمیبودم تارس کیتراف یساعت تو کیحدود

 دونمیکردم استراحت کنم تاحالم خوب شه نم یتخت پرت کردم چشمام روبستم سع یلباسام روعوض کردم خودمورو

 چقدرگذشت که خوابم برد

 
………… 

 

 ارمان چشم بازکردم یباصدا

 

 زمیباران عز-

 

 دمیکش ازهیخم

 

 جانم-

 

 یدارشدیپس باالخره ب-

 

 خسته بودم یلیخ-
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 کرد ییخنده مردونه ا تک

 

 نکردم دارتیب نیمتوجه شدم به خاطرهم-

 

 دیروبوس میشونیشدپ خم

سمت  دمیبلندشدم دو عیادباالسریمعدم داره م اتیعطرش رواستشمام کردم حس کردم همه محتو یبو نکهیمحض ا به

  ییدستشو

 زدمیبودفقط عق م یخال هرچندمعدم

 

 در رو بازکرداومدداخل عیسر ارمان

 

 بهم نگاه کرد یبانگران

 

 دهیپر یحالت خوبه؟رنگ حساب-

 

 روشستم صورتم

 

 عطرت حالموبهم زد یاالنم بو مینجوریچندروزه ا دونمینم-

 

 نگام کرد باتعجب

 

 یعطرودوست داشت نیا شهیتوکه هم-

 

 دونمینم-

 

 هوگفتیفکررفت  یتو

 

 ؟یینکنه حامله ا-

 

 فکرنکنم حامله باشم-

 

 راحت شه المونیتاخ رنیبگ شیازما مارستانیب میحاضرشوبر-

 

گرفتن جوابش  یازم تست باردار مارستانیب میرفت دمیاومدم لباسام روباکمک ارمان پوش رونیب ییگفتم ازدستشو ییا باشه

 شدیفردااماده م

 

 داشت جانیه یلیخونه ارمان خ میبرگشت

 

 خوب بهمون برسه یفرداخبرا دوارمیام-

 

 دمیخند

 

 میدوست دارم بچه دارش یلیمنم خ شاهللیا-
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 دیاغوش کش یمنوتو

 

 مادرش بشه هیبچمون شب خوامیم-

 

 گذاشتم نشیس یسرمورو

 

 مثل باباش باشه خوامیمن م یول-

 

 موهام برد نیدستشوب

 

 یمیکه توزندگ کنمیهرروزخداروشکرم-

 

 گردنش انداختم دستمودور

 

 یدوست داشته باش شترازمنیبچمون.روب یمن حسودم ازاالن گفته باشم حق ندار یول-

 

 دیخند

 

 روبرام پر کنه یتو یجا تونهیکس نم چیه یشماتاج سرم-

 

 دمیکش ازهیخم

 

 ادیخوابم م-

 

 بخواب زمیباشه عز-

 

 

 

 نیبه خاطرهم کردمیم یحالیبازم احساس ب یبودم ول دهیظهرخواب نکهیباا

 زودخوابم برد یلیخ

 

 )فرداصبح(

 

 بودم شیازما منتظرجواب

 استرس داشتم  یلیخ

 

 خانوم رادمنش؟-

 

 بلندشدم باعجله

 

 بله-

 

 کرد بالبخندنگام

 

 جواب مثبته گمیم کیتبر-
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 گفتم جانیباه

 

 گه؟ید نیدار نانی؟اطمیجد-

 

 جواب مثبته زمیبله عز-

 

 باارمان تماس گرفتم دمیگنجیپوستم نم یتو یلازخوشحا رونیاومدم ب مارستانیکردم ازب یتشکرد ازش

 

 

 زم؟یجانم عز-

 

 گفتم باذوق

 

 مثبته شیارمان جواب ازما-

 

 گفت یبابلندیتقر یباصدا

 

 شم؟یدارم بابام یعنی-

 

 دمیخند

 

 یشیبابام یبله دار-

 

 

 ؟ییاالن کجا یداد موبهمیخبرزندگ نیبهتر شهیخداباورم نم یوا-

 

 خونه رمیدارم م-

 

 ؟یخواینم یزیباشه باشه توچ-

 

 اخونهیب زمینه عز-

 

 باشه فعال-

 

 فعال -

 

  دمیلباس خوشگل انتخاب کردم پوش ی ختمیگرفتم رفتم خونه اول دوش گرفتم موهامولخت دورم ر یتاکس

 کردینگاه م رهیاول خ دخونهیرس ارمان

 گفتم باخنده

 

 منو یخورد-

 

 گفت ییباپرو
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 یدوست دارم زنم-

 

 تاسف تکون دادم یازرو یسر

 کردمنوچرخوند هوبغلمیاومدسمتم  که

 دمیبلندخند

 

 منوگذاشت نیزم یرو

 

 بود میروززندگ نیامروزبهتر-

 

 شدیمنم اصال باورم نم-

 

 چسبوند میشونیپ سرشوبه

 

 یبه بعدمراقب خودت باش نیدازایبا-

 

 چشم حواسم هست -

 

 کردم شیلباش روحس کردم منم همراه یگرم

 دیبه خودش بخش ییبچه رنگ تازه ا نیداباوجو مونیزندگ

 (انی)پا

 
 
 

 

 


