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  بسم هللا الرحمن الرحیم 

  

  مقدمه: 

  میتوان ساده بود ... اما چرخش روزگار جوری است که از تو یک کشنده  

  میسازد ... کشتاری دو طرفه ... آدم هایی که به اسم قانون میکشن و کشته میشوند...

  کشند...و در آن طرفه مرز عده ای هستند که فقط می 

  آخرین مهره از این بازی پایان دهنده است ... حتی قدرت عشق هم 5یتواند او را از هدفش دور 

  کند ... و شاید >ام کنده باشد ... با شلیکی رو به خاموشی...

  

  

  آرشا کمکم کن...آرشاااا...-

  رسش بر اثر رضبه با زمین سخت به خون ریزی افتاده بود و توان بلند شدن

  شت . صدای ضعیفی که در خواست کمک میکرد هوشیارش کرد.رو ندا

  چشIشو آروم باز کرد. صدارو واضح تر میشنید.

  آرشا کجایی...آرشا کمکم کن...-

  . شادیش داشت گریه میکرد و درخواست کمک داشت 

  کمی گیج بود اما برای لحظه

  ای همه چیز به یادش اومد .

  سختی خودشو بلند کرد.نیروی از دست رفته شو بدست آورد و به 

  یه دستشو روی زمین 

  و دست دیگه شو روی زانوش گذاشت تا بلند شه . رسشو بلند کرد ، ماشین
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  چپ شده ضعف حالشو بیشرت میکرد.

  فقط چن ثانیه فرصت داشت ، برای نجات شادی .

  اما تن و بدن زخمی و کوفته ش رسعتش رو کند کرده بود. 

  شادی باصدایی که خودش فکر میکرد خیلی بلنده گفت:در مقابل درخواست کمک های 

  گریه نکن عزیزم...دارم میام...

  صدای انفجار مهیب و بعدم آتیش گرفW ماشین ادامه دادن صحبت رو براش غیر ممکن کرد .

  از جاش بلند شد با قدمای سست رفت به طرف الشه ی آتش گرفته ، 

  انفجار دوم باعث شد پرت شه عقب .

  

  به سختی روی زمین رسد و خاکی نشست ، با دهن باز و چشIیی که از فرط تعجب 

  گرد شده بودن روبه روش رو نگاه میکرد.

  حرکاتش دست خودش نبود رسشو تند تند به چپ و راست تکون میداد و میگفت :نه...نه...نه..

  و بلندتر فریاد زد : نـــــــــــــــــــــــــه...

  بود: خدایااااااا...چرا من؟!!!! چرا شادی من؟؟؟ خدااااا ... به هق هق افتاده

  مشت های محکمش رو به زمین میکوبید جوری که خون از دست های مشت شدش می چکید ، 

  نعره کشید : همش به خاطره

  من بود...همش تقصیره منه لعنتی بود...

  و سوزش گلوش بود که باعث خاموشی نعره هاش شد.

  شکسته ، فریاد های بلندی که می کشید انعکاسش میپیجید توی دره ، احساس میکرد کمرش

  و  دل شب رو به لرزه در میاورد. 

  مردی که عاشق بود ، و تازه زندگی براش رنگ خوشبختی پیدا کرده بود ، 

  کشیده شد به عمق سیاهی.
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  ...اما این پایان زندگی اون نبود بلکه آغازه نربدی تن به تن بود

***  

  ا ،مامااااااان ...مامان جان.ای باب-

  مامان: چته دخرت همه جارو گذاشتی رو رست .

  از اتاقم اومدم بیرون و از نرده ها آویزون شدم و داد زدم: 

  صدبار گفتم یه چندتا جعبه خالی برام کنار بزارید 

  وسایالمو بزارم توشون.

: تیارا یه بار دیگه هوار بکشی من میدونم و تو.خونه خالی ، توام هی داد میزنی صدا مامان
  میپیچه . 

  برو االن 

  میدم توکان برات بیاره .

  چشم اطاعت میشه ، قربون دستتم هستیم مه نیا جووووون. -

  با چشم غره ای که نصیبم شد لبخند رو لبم ماسید و صاف وایسادم و رفتم تو اتاقم . 

  ت زنون لباسامو از توی کمد در آوردم و تو چمدون جاشون دادم .سو 

  کتابامو از توی قفسه در آوردم و پخش و پال 

  کردم رو تخت . منتظر جعبه بودم تا جمعشون کنم . 

  یکم منتظر موندم دیدم خربی نیست ، خواستم بلندشم

  برم داد و بیداد کنم بگم پس این جعبه من کووووووو؟؟؟؟؟

  بلند شدم دیدم توکان با جعبه های توی دستش اومد تو اتاقم .همین که 

  لبخند اومد رو لبامو دستامو از هم باز کردم .

  بدو بیا بپر توبغل خودم قند عسل آبجی. -

  توکانم نامردی نکرد و همچین پرید تو بغلم نابود شدم.
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  >وم ستون فقرات و مقرات و چقراتم از ده بیست ناحیه شکست.

  پشتم: بچه چه طرز ابراز احساساته؟ ناقصم کردی رفت. دست کشیدم

  خندید: خب چیکار کنم خودت گفتی بپرم.

  یه ماچ آبدار از لپش گرفتم: الهی قوربونت بشم ، خنده هات دملو ضعف میربه .

  گفتم بپر دیگه توام اینجارو با میدون پَرش 

  اشتب گرفتی َشت و پَتم کردی .

  بلند و باال نثارش کردم و خودمم خندم گرفت . دوباره زد زیر خنده. یه کوفت

  کتابامو ریختم تو دوتا از جعبه ها و بقیه خرت و پرتامم تو اون یکی جعبه ها جا کردم .

  آخه یکی نبود بگه االن چه وقت نقل مکان 

  کردن به یجا دیگَه س ! 

  با ماتم به در و دیوار اتاقم نگاه کردم و پشت رس هم هی آه کشیدم .

  از چند سال زندگی تو این شهر و حاالم رفW به یه شهر بعد 

  دیگه دپرسم کرده بود. >وم دوستام اینجا بودن ، 

  حاال برم تهران کو تا دوست خوب و باحال پیدا کنم.

  از همه بدتر همکارای جدید!!! ای خدا مشکل یکی دوتا نیست . 

  پیدا کردم.تازه اینجا جا افتاده بودم و کلی اسم و رسم برای خودم 

  یجای جدید برم کلی طول میکشه تا بتونم جا باز کنم.

  اگه ارصارای  مامان اینا نبود انتقالی 5یگرفتم و همین جا می موندم . 

  حاال خوبه باز عمه اینا اونجان ، حد اقل یه آشنا تو اون خراب 

  شده داریم .همینم نداشتیم دیگه واویال بود.

  کارگرا زیر نظرش بردن تو کامیون . بابا که اومد بارو بَندیلو 

  منم وسایالیی رو که روشون حساس بودمو



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 6 

 

  بردم گذاشتم تو ماشین بابا . آخرین نگاهمو به رستارس خونه انداختم و زدم بیرون.

  نشستم عقب ماشین و یه گوشه کز کردم .

  رسمم تکیه دادم به شیشه و زل زدم به بیرون. 

  ابا به حرکت در آورد . با نشسW مامان اینا ماشین رو ب

  بغضم گرفته بود ، لبامو به دندون گرفته بودم اشکام نریزن .

  توکانم تو تبلتش کراش بازی میکرد و صدای اون 

  جونورا رو عصابم بود.

  5یخواستم برم زور نبود که . من به اینجا و آدماش عادت کرده بودم حاال دور

  شدنم از این محیط حاملو یجور کرده 

  بود.

  با حرست به کوچه و خیابون و مردم نگاه میکردم ..

  یکی دو ساعت قبل بارون اومده بود. 

  هنوزم بوی بارون و خیسیش آثارشون مونده

  بود. شیشه رو کامل دادم پایین :

  رسمو کمی بردم بیرون و کنار خیابونو که مردم بازاری مشغول فروش بساط پهن شده

  شون بودن ، >اشا کردم.

  ه ماهی بُبُور ، ماهی تازه بیَه بُبُور( بیا اینجا ماهی برب، ماهی تازه برب)بیَه اَی-

  سیر تازه، سبزی تازه بَرَدم ( سیر تازه ، سبزی تازه آوردم) -

  تازه آغوز اَمی دارَِرسَ ِبَچیم ، کیلو پنجاه تومن. -

  َهگیر بوشو فوسونجان چاکُن(گردوی تازه از درخت خودمون چیدم. 

  تومن. بخر برو فسنجون درست کن)کیلو پنجاه 

  عجب پاماُدرایی،تی َرس کاله َشه َهنگیری(عجب گوجه هایی رست کاله میره اگه نخری)-
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  لبخند نشست رو لبام و به صورت آه از گلوم بیرون اومد.

  چقدر این مردم شیرین زبونو دوست داشتم . واقعآ داشتیم میرفتیم! 

  یین اومد.نفس عمیقی کشیدم و بویبآلخره یه قطره اشک سمج از چشIم پا

  نم بارونو به سینه کشیدم و باز دم نفسم بخار توی 

  هوا بود.

  زیر لب زمزمه کردم : خداحافظ همشهری های دوست داشتنیم ...خداحافظ شهر قشنگم ،رشت...

  بابا از تو آینه نگام کرد : دخرته بابا چیه تو لکی ؟

  حوصلم چیزی نیست.لبخند اجباری نشوندم رو لبم : یکم بی 

.Iبابا: دروغ نداشتی  

  صاف نشستم و دستامو زدم به بغل و اخم کردم و با لحن بچه های لجباز گفتم:

  دارین به زور آدمو میربین میخوایین بزن و بکوب راه بندازم . 

  انگار من بچم هی میگم خودم میتونم اینجا

  |ونم اال و بال حرف خودتونو به کرسی میشونین.

  سنی دارم کاره ایم برا خودم ، شI هنوز فکر میکنید مثآل 

  اون دخرت کوچولوتونم هی سخت میگیرین ...

  مامان حرفمو قطع کرد: از طرز حرف زدنت معلومه چقدر بزرگ شدی. 

  مامان جان ما بهت بی اعتIد نیستیم

  اما داریم برای زندگی میریم اونجا ، 5یشه تو از ما جدا باشی.

  دوستای جدیدی پیدا میکنیناراحت نباش  

  که از اومدنت پشیمون 5یشی. دخرت کوچولوی من...

  بلند گفتم : مامااااااان...

  صدای خنده شون ماشین و برداشت . بعد اونوقت به ما میگن شیطون ،
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  این مامان بابای ما زدن رو دستمون  

  از بس پایه و باحالن.

  با چشم ساختمون پیش روموبا توقف ماشین جلوی یه در بزرگ پیاده شدم و 

  از نظر گذروندم. کآل دنبال بهونه بودم  

  داد و غال کنم . بیرونش که عیبی نداشت ، درو بابا باز کرد. جلوتر رفتم تو ،

  با دیدن حیاط بزرگ و با صفاش 

  د� قیلی ویلی رفت. 

  یه حیاط بزرگ با درخت و باغچه .یه استخر بزرگم اون طرف حیاط بود. 

  جدیدمون از قبلی بزرگ تر و شیک تر بودخونه 

  . ساختمون بیرونیش دیوارای سفید براق داشت.

  داخلم 5ای شیکی داشت. حال و پذیرایی بزرگ بود ،

  از در وردی که وارد خونه میشدی یه تک اتاق اونجا بود 

  همون لحظه سندشو زدم به اسم خودم و اعالم کردم این اتاق منه.

  وی راه روی دراز اون سمت خونه بود. چهار تا دیگه اتاق ت

  یکیش که برای توکان میشد و اون یکی ام برای مامان بابا . 

  دوتا اتاق باقی مونده میشد اتاق مهIن.

  آشپزخونه زیاد تو تیر راس نبود و راه روی کناری

  آشپزخونه ام ختم میشد به حIم و دسشویی. 

  انتخابش کردم ، کارمو راحت میکرد.اتاق جدیده منکه رسویس داشت  برای همین 

  خونه تازه ساخت بود و نیاز به رنگ  و تعمیرات نداشت .

  فقط باید وسایالرو میچیدیم . 

  چطوره؟-
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  باصدای بابا برگشتم : بهرت از این 5یشه.

  بابا : خوبه که راضی.

  پشت چشم نازک کردم: هنوزم دلخورما .

  : مامان جعبه توی دستشو کناری گذاشت و گفت

  بله از ذوق تو چشIت معلومه. 

  اینبار چشم غره رفتم و رومو برگردوندم رفتم تو اتاق انتخابیم . 

  از پنجره حیاط و نگاه کردم

  کارگرا داشW وسایالرو میاوردن .همونطور که چشم به اونا داشتم

  متفکر با خودم زمزمه کردم بعد از جمع و جور کردن اینجا باید برم دنبال کارم. 

  تا غروب اسباب اثاثیه رو چیدیم و خسته و مونده یه طرف افتادیم.

  بابای بنده خدامم با اینکه خسته بود رفت و برامون 

  از بیرون شام گرفت. یکی دو لقمه بیشرت نتونستم بخورم.

  رفتم تو اتاقم ، هنوز بهم ریخته بود . دیگه جون نداشتم بقیه کارام باشه واسه فردا.

  ب و بیداری گرفتم و از حموم اومدم بیرون.یه دوش بین خوا

  لباسامو به زور تنم کردم ، کنار تخت رفتم و خودمو صاف انداختم رو تخت.

  آخیشی گفتم و به سه نرسیده د برو که رفتیم ، خوابم برد...

  آفتاب مستقیم میخورد به صورتم ، 

  چشIمو تا نیمه باز کردم و پشت بندش خمیازه بلند و باالیی

  م . تو جام نشستم و یکم بد5و کش  دادم که چندتا از قُلنجای گردنم شکست.کشید

  پتو رو زدم کنارو پاشدم ، دست و صور>و توی روشویی شستم و مسواک زدم.

  با حوله صورتم رو پاک کردم و 

  از توی کیفم یه شکالت کاکائویی در آوردم و با خوردنش
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  کمی  ضعف د� گرفته شد.

  اال رسم بستم  یه یا علی گفتمموهامو با گیره ب

  و مشغول جمع و جور کردن اتاق مبارکم شدم. 

  زیر لب آواز میخوندم و کارامو به ترتیب انجام میدادم .

  رس دوساعت همه چیز مرتب بود . با لبخند اتاق و از نظر گذروندم .

  ایول به خودم ، ببین چه کردم . خسته نباشی خا5ی.-

  یگه گرسنگی امو5و بریده بود.از اتاق رفتم بیرون . د

  مامی جون ناهار چی داریم ؟ د� ضعف رفت . اعضای داخلی بدنم افتادن-

  به جون هم دارن خودشونو تیکه پاره میکنن.

  رسشو از رو پیشخوان آشپزخونه کشید بیرون: 

  ساعت خواب . بجای اینکه بیای کمک

  کنی تا لنگ ظهر خوابیدی. حاال ناهارم میخوای.

  چیه مادره من؟ داشتم اتاقمو جفت و جورش میکردم . خواب-

  شI آب و دون مارو بده ما در اختیارتیم . 

  اخIش رفت تو هم : تیارا؟

  قیافه مظلومی به خودم گرفتم: جونم؟

  مامان: زبونم مو در آورد از بس بهت گفتم درست حرف زدنو یاد بگیر.

  گیر 5یدن؟من 5یدونم تو اون خراب شده به طرز صحبت تون 

  یکی از ابروهامو انداختم باال: هنوز دخرتتو نشناختی مه نیا خانم. اونجا

  یه رو دیگه مو براشون رو میکنم . من کم چیزی واسه خودم نیستم

  تو کارم همیشه جدی ام و بحث شوخی ندارم.وگرنه اینقدر موفق نبودم

  5یکرد. اگه این گیج گول بازیارو در میاوردم کسی تره ام برام خورد
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  مامان: قربونت برم دخرتم بهت افتخار میکنم. کار خوبی میکنی تو کارت 

  همیشه جدی باش تا موفق تر باشی.

  مخلص شIم هستیم ، اونم به رو دو چشIی خوشگلم.-

  مامان: کمرت از خودت تعریف کن . بیا ناهارو حارض کنیم االن باباتم میاد.

  دیم اونجا 5ایشگاه داشت ، اینجام به شوهر عمه بابا تو کار ماشین بود . رشت که بو 

  سپرده بود براش یه جای خوب برای 5ایشگاهش پیدا کنه .

  خوبی داشW همچین پدری با این شغل این بود راه به راه میتونستی ماشینای 

  مدل باال سوار شی و بری عشق و حال. البته اینا برای دوران الواتی بود 

  جور نبود. االن که دیگه موقعیتش

  عمه اینا شب اومدن پیشمون . بعد از چند وقت بود که میدیدمشون . 

  از در حیاط که اومدن تو با رس رفتم رسوقتشون.

  عمه رو بغل کردم و حسابی چلوندمش.منو از خودش جدا کرد و گفت:

  بسه کشتی منو دخرت.

  دیگه.تقصیر خودتونه منو تو تحریم دیدارتون گذاشته بودین ،همین میشه -

  عمه: عزیزد� عوضش اومدین اینجا بیشرت همو میبینیم.

  در ضمن دوماه پیش خونتون بودیم نه دوسال پیش که اینجوری گله میکنی. 

  اوووو   دوماه پیش ! دو روز پیش نبود که شIم تیریپ حق به جانبی میگیری .-

  در مقابل چشم غره عمه جان نیشمو باز کردم و از روش بردم.

  عمه ام سالم و احوالپرسی کردم و رسیدم به الوین. با شوهر

  یه نگاه به هم کردیم  هر دو جیغ کشیدیم و پریدیم تو بغل همدیگه.

  وای دیوونه د� برات شده بود قده یه مورچه ریزه.-

  منو از خودش جدا کرد و بازوهامو تو دستاش گرفت.با ذوق گفت:
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  منم خیلی خیلی دلتنگت بودم.

  5یدونی چقدر خوشحال شدم وقتی شنیدم قراره بیایین تهران.  

  منکه اوال ناراحت بودم ، اما چه کنم وجوده دخرتعمه االغم منو تا لب مرز ذوق مرگی-

  برده.

  با کف دست زد رو پیشونیم : خیلی بیشعوری.

  دست کشیدم رو پیشونیم و گفتم : همچنین گلم.

  و گرفتم و مام پیوستیم به جمع خونوادگی. عمه اینا رفته بودن تو، دست الوین

  خیلی وقت میشد اینجور کنار هم نبودیم . این جمع خونوادگی کوچیکو خیلی دوست

  داشتم . زندگی وقتی واسم قشنگ بود که عزیزانم خوشحال و خندون کنارم

  بودن ، درست مثل امشب.

  ا فامیالی نزدیک ما بودن.از دار دنیا فقط یه عمه داشتم ، عمه و شوهر عمه و الوین تنه

  مامانم که تک فرزند بود و پدر و مادرش سالها پیش به رحمت خدا رفته بودن.

  پدر و مادر بابا ام که قبل از بدنیا اومدن من از دنیا رفته بودن.

  هیچ وقت دوست نداشتم از اون خونواده های

  پرجمعیت با کلی فک و فامیل باشم 

  کور بودیم بیشرت به د� می نشست.همین جور که خلوت و سوت و 

***  

  .پشت پنجره اتاق کارش ایستاده بود و فنجون چایش رو می نوشید

  با به صدا در اومدن در از افکارش بیرون اومد و چرخید: بله؟

  از پشت در صدایی اومد: رئیس میتونم بیام تو؟

  با چند قدم خودشو به میز رسوند و روی صندلی 

  گلوشو صاف کردجا گرفت،با رسفه ای 



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 13 

 

  : بیا تو.و گفت 

  در باز شد و مرد قوی هیکلی وارد شد . 

  مستقیم به طرف میز اومد و یه رسی کاغذ گذاشت

  رو میز: اینا تازه اومدن ،همونایی که منتظرشون بودین .

  کاغذارو از روی میز برداشت و به تک تکشون نگاه کرد، 

  قیافه ش نشون میداد اینبار هیچ نقضی

  نداره و از همه چی راضی.وجود 

  خوبه رسیع تر وارد عمل شین.-

  چشم رئیس .-

  سیگار مارک دارشو روشن کرد و اولین پک رو محکم زد

  : میتونی بری.و دودشو داد بیرون 

  . بدون تعلل گوشی تلفن رو برداشت.با رفW اون مرد ، صدای تلفن بلند شد

  دیدیشون ؟ -

  : آره بد نبودن.فت رس اصل مطلبمثل فرد پشت خطی بدون هیچ سالمی ر 

  خندید: راتین تو چقدر مغروری هیچ وقت حارض به رضایت کامل نیستی.

  نگاهی به دود های پخش شده پیش روش انداخت:

  اینم یکی از قوانین کارمه.هیچ وقت رقیب نباید لبخند 

  رضایت رو روی لبات ببینه وگرنه همین میشه اولین قدم برای شکست بعدیت.

  راتین منکه رقیبت نیستم ،ما دوتا قبل از رابطه کاری  اوه -

  باهم دوست و فامیلیم .مگه نه پرسعمه؟

  اهورا تو چطور دوستی هستی که هنوز 5یدونی-

  من به هیچ کسی اعتIد ندارم ، حتی به چشIی خودم. 
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  اهورا : خب خب میدونم ، همیشه کاری میکنی پیش روحیه مبارزه طلبانت کم بیارم.

  نیشخند بی صدایی زد : شهاب و فرستادم بیاد .همه چیزو بی رسو صدا >وم کنید .

  و بدون هیچ خداحافظی گوشی رو گذاشت و >اس قطع شد. 

  سیگاره سوخته شده رو توی جا سیگاری با حرص

  وافری له کرد و زیر لب عصبی گفت :

  اگه قرار بود کارمو شل بگیرم به همچین جایی 5یرسیدم. 

  . برای همینه که شدم راتین...من همیشه کارم تو وهله اول قرار دارهبرای 

***  

  امروز و دیگه اول از هر چیزی رفتم رساغ کارم . 

  رسهنگ طاهری دیشب باهام >اس گرفته بود ،گفت کار انتقالیم >وم شده و فردا

  برم برای معرفی. اگه رسهنگ نبود حاال حاالها رو هوا بودم

  چون یهویی برنامه اومد5ون به تهران اتفاق  

  افتاد برای همین زمینه چینی نکرده بودم.خدا اجدادشو بیامرزه

  همیشه هوامو داشت و 5یذاشت لنگ |ونم.

  با دیدن ساختمون پیش روم نفس آسوده ای کشیدم. د برو که رفتیم .

  م در حال رفتسنگین و خانم از در ورودی رفتم تو. محوطه بزرگی داشت ، مرد

  و آمد بودن .نگاهم افتاد به  چندتا رسباز جوونی که کنار درخت وایساده بودن و حرف میزدن.

  چشم مافوقشونو دور دیده بودن ، نشسW پا خاله زنک بازی. شIها خوبه گیر من

  بیوفتید . چنان حالی ازتون بگیرم...

  تش بود و دقیقآ جلوم بود ورومو برگردوندم ، با دیدن مردی که چشمش به ساعت مچ دس

  .داشتم بهش برخورد میکردم حرف تو  ذهنم ماسید و چشIم گرد شد

  .اما قبل از اینکه بتونم از برخوردمون بهم دیگه جلوگیری کنم با رس رفتم تو بازوش 
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  بازو یا بهرت بگم ستون وسط خونه. بسکه سفت و محکم بود مخچم صد و هشتاد 

  درجه تکون خورد.

  وبید؟خانم خ-

  دستمو از روی پیشونیم برداشتم و طلبکار گفتم : 

  زدی له و لوردم کردی تازه میگی خوبی؟

  جدی و همراه با اخم گفت : فکر 5یکم طرز صحبت کردنتون درست باشه.

 .Iبه من برخورد کردید نه من به ش Iدرضمن ش  

  ه ام از قصدحرف زدن من همینجوری هرکی خواست بخواد نخواستم  فدای رسم. بند -

  با جناب عالی شاخ به شاخ نشدم. حواسم یه طرف دیگ...

  پوزخند آشکاری تحویلم داد:

  پس از این به بعد حواستونو بیشرت جمع کنید تا از این قبیل اتفاقات 

  پیش نیاد.

  راهشو کشید و رفت. رسجام خشکم زده بود ، هرچی خواست ور ور کرد و رفت؟!

  موقعیت داشتم تیربارونت میکردم مردک.ای ای حیف جاش نبود ، اگه 

  با کمک یکی از رسبازا اتاق رسهنگ رو پیدا کردم . 

  به محض ورود و گفW اسم و مشخصاتم رسهنگ

  با رفتار متواضعی که داشت اشاره کرد بشینم.نشستم و ممنونی زیر لب گفتم .

  کار بلدی مثل شIخانم فریان خوشحا� که به اینجا اومدید. داشW نیروهای ُزبده و -

  .امتیاز مثبتی برامون به حساب میاد

  شI خیلی لطف دارین جناب رسهنگ برای منم باعث خوشحالی.-

  طاهری یکی از هم خدمتیای قدیمیم و همین طور بهرتین دوستمه. وقتی ازم خواست -

  اینجا قبولتون کنیم و از سوابق درخشانتون گفت راستش بی هیچ مشکلی قبول کردم .
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  ن ما به افرادی مثل شI نیاز داریم که با جون و دل کارشون رو پیش میربن.چو 

  امیدوارم اینجاهم وظیفه تونو به خوبی انجام بدین.

  مطمنئ باشید غیر از اینم نخواهد بود.-

  برای اطالعات بیشرت در مورد کارتون بهرته برید پیش رسگرد فرهام. -

  : با اجازتون.نظامی دادن گفتم از جام بلند شدم و بعد از تشکر و سالم 

  لبخند پدرانه ای زد : به سالمت دخرتم.

  اینبارو به خودم زحمت دادم و گشتم تا اتاق رسگرد و پیدا کردم .

  5یشد همش از این و اون کمک بگیرم . بآلخره باید اتاقارو یاد میگرفتم 

  تا راحت تر باشم و به مشکلی برنخورم. 

  قه ای به در زدم  .پشت در اتاق وایسادم و ت

  با شنیدن صدای بفرمایید درو باز کردم و قدم به داخل گذاشتم. 

  مردی که پشت میز نشسته بود معلوم بود اندام ورزیده ای داره .

  .پرونده های پیش روش بودرسشم پایین بود و مشغول برسی 

  جلوتر رفتم ، از روی کنجکاوی رسمو یکم آوردم 

  چشIم از حدقه زد بیرون . نــــــــــه امکان نداشت!!!! پایین و با تشخیص چهره ش

  قبل از اینکه رسشو بگیره باال و منو ببینه برگشتم و پشت بهش ایسادم.

  یه قدم برداشتم طرفه در که صداش باعث توقفم شد:

  امری داشتید ؟

  . لعنت به من دستی دستی گند زدم به موقعیتم.آره خودشه ، صداشم که همونه

  با شI بودم.خانم -

  .سعی کردم صدام نلرزه ولی صدا  پیشکش خودمم رو ویربه بودم

  ن...نه ...فک...کنم...اش...اشتبا...-
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  چرا پشتتونو کردید به من؟ برگردید.-

  لبمو یه گاز محکم گرفتم و از  تو یه جیغ خفه کشیدم.

  نفسمو دادم بیرونو برگشتم. 

  دستمو گذاشتم رو میزش.رسم پایین بود ، رفتم جلو پرونده تو 

  نگاه خیره ش روم بود. مجبوری رسمو بلند کردم و لبخند ژکوندمو تحویلش دادم.

  چشIشو ریز کرد و نگام کرد ، 

  :وقتی منو شناخت اخIشو کشید تو هم و با صدای بلندی گفت

  شI اینجا چیکار میکنید؟

  با دهن باز زل زده بودم بهش. جذبه ش منو گرفته بود چجور. 

  آب دهنمو قورت دادم و پر اسرتس

  گفتم : فکر کنید ارباب رجوع. اونوقتم با این برخورد تندتون مردم و از اومدنشون

  پشیمون میکنید درجا.

  ببین کی داشت به کی میگفت خودم که گند کاشتم.

 قبل از لفظ قلم اومدن برای دیگران ، خودتون کمی رو رفتارتون کار کنید بعد بقیه رو موعضه-
  کنید

  خانم محرتم.

  بزار خرم از پل بگذره جناب ، بعد نشونت میدم .

  چشم اطاعت میشه قربان.-

  اخمش غلیظ تر شد : منو مسخره میکنی؟

  چه مسخره ای؟ بی زحمت پرونده ای که گذاشتم رو میزتون رو مطالعه کنید-

  تا متوجه موضوع بشین. 

  تی نشستم .با دست اشاره کرد بشینم و منم از خدا خواسته ِفر 
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  پرونده رو کشید جلوی خودشو بازش کرد ، بعد از خوندنش گفت: رسوان فریان.

  دو بار این کلمه رو تکرار کرد و رسشو تکون داد. کارم ساخته بود اینطور که معلوم بود

  داشت برام نقشه میکشید. خدایا خودت بهم رحم کن...

  پرونده رو بست و نگاه تیزش منو نشونه گرفت ، 

  نشستم و با چشIم سقفو دید میزدم. صاف

  خانم فریان.-

  رسمو چرخوندم طرفش: بله ؟

  میتونید رشوع به کار کنید ، در طول کار وظایفتون مشخص میشه . -

  .فقط اینجا یه رسی قوانین داره و شIهم باید بهشون عمل کنید

  حضورتونرآس ساعت کار باید به موقع حضور داشته باشید و تآخیر به هیچ وجه از 

  . نظم و انضباط پرسنل خیلی برام مهمه و به سادگی از بی انضباط بودن 5یگذرم.پذیرفته 5یشه 

  .هیچ  عمل رسخودی اینجا وجود نداره و همه زیر نظر مافوق،  کارشون رو پیش میربن

  مهم تر ازهمه اطالعات محرمانه به بیرون نباید درز پیدا کنه و چه بهرت کمرت افرادی

  قعیت کاری شI خرب داشته باشن .از مو 

  جایی که قبآل مشغول به کار بودین سوابقتونو جوری نشون داده که فرد مفید و مٔوثری بودین 

  اما اینجا موقعیتش فرق داره و شاید مجبور به انجام عملیات هایی بشیم که 

  انجام همه ی این تذکرات الزم.

  آشنایی کار و ... خورد. یه کی نبود بگه مرد حسابینیم ساعتی حرف زد و مخم رو با نحوه و 

  تازه کار نیستم که نشستی باال منرب.

  میدونم خودتون با نحوه قوانین آشنا هستین اما حت� باید تذکر داده بشه . همین طور-

  که گفتم ممکنه اینجا عالوه بر کارای قبلی تون عهده دار کارهای دیگه ای هم باشید

  چیزو براتون روشن کردم تا احیانآ مشکلی پیش نیاد... همین اول راه همه
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  خانم فریان متوجه شدین چی گفتم؟

  از فکر اومدم بیرون :ب...بله .

  خب پس میتونید برید و آماده به کار بشید.-

  االن؟!!!!-

  نگاهی به مانتوم انداخت : لباس فرمتون کو رسوان؟

  من امروز اومدم برای معرفی...فکر 5یکردم ک...-

  میتونید ترشیف بربید اما تکرار نشه. از آدمای سبک رسو بی انضباط هیچ خوشم-

  5یاد به سالمت.

  لب و لوچم آویزون شد، زد شخصیتمو زیر پاهاش خورد و خاِک شیر کرد.

  از جام بلند شدم و با گفW خداحافظی زیر لب رفتم سمت درو از اتاقش اومدم بیرون.

  ثی قدمامو تند کردم و فرار و برقرار ترجیح دادم.درم محکم بستم و بدون هیچ مک

  اگه این کارو 5یکردم غم باد میگرفت د� ، حد اقل یه کوچولو خنک شدم.

  خیلی عصاب درست و حسابی داشتم ! 

  حاال چجوری باید این رسگرده رو تحمل میکردم. از قرار معلوم آدم کینه ای و هیچ چیز رو

  رفتم ،بی جواب 5یذاره. خب منم تند 

  آخه از کجا میدونستم یارو رسگرده تا باهاش دست به یقه نشم. هی وای من... 

  جلوی اولین ماشین دست تکون دادم و با گفW دربست ، نشستم. 

  یادم باشه به بابا بگم یه ماشین برام دست و پا کنه 

  5یتونم همش سوار تاکسی شم . با ماشین خودم رفت و آمد برام راحت تر میشه.

  در حیاط و با کلید باز کردم ، توکان با توپش به دیوار شوت میزد.

  با دیدنم خنده رو لبای کوچولوش اومد: سالم آبجی . 

  در و بستم و جوابشو دادم: سالم خواهر به قربونت.هوا رسده چرا بیرونی؟
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  دارم بازی میکنم.-

  روی موهاشو بوسیدم : دارم میبینم برادره محرتمه. 

  برات خوراکی خوشمزه خریدم دوتایی بخوریم.بیا بریم تو 

  برای من خریدی ، دوتایی بخوریم؟-

  به قیافه بامزه ای که برای خودش گرفته بود نگاه کردم و پشت بندش خندیدم :

  نکن بچه قیافه تو اینجور ، 5یگی درسته قورتت میدم. 

  شکمو خان چی میشه به منم از خوراکی خوشمزه هات بدی ؟

  بجی بزرگتم ، بزرگی گفW کوچیکی گفW.ناسالمتی آ  

  باشه آبجی باهم میخوریم. -

  آ قربون پرسی. -

  موهاشو بهم زدم و دستشو گرفتم و دوتایی رفتیم  داخل.

  مامان متوجه اومدنم شد و از آشپزخونه رسک کشید بیرون: سالم چیشد مامان جان؟

   چادرمو در آوردم و انداختمش روی دسته مبل خودمم نشستم .

  مشغول خالی کردن محتویات توی کیفم شدم و همزمان گفتم:

  سالم از فردا قراره کارمو رشوع کنم.

  توکان بسته های چیپس و باز کرد و دوتا یکیش کرد و

  نشست کنارم و باهم رشوع کردیم به خوردن. 

  محیطش چجوری بود ؟ خوبه عیب و ایرادی نداره؟ -

  یعنی چی چجوری بود؟ مامان نرفتم سازمان خالفکاران که این سواالرو میپرسین .  -

  خیالتونم تخت رسهنگ طاهری حسابی تعریفمو کرده ، 

.Wاز قرار معلوم با همین رسهنگ کامیابی دوستم بودن . رفتار خوبی ام باهام داش  

  بفرما چیپس .
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  ، زدم پشت دست توکان :تا دو کالم حرف بزنم نصف چیپسا خورده شده بود 

  بچه یه دقیقه رسمو برگردوندم همه شو غارت کردی یه نفس بگیر خودکشی نکن این همه هست .

  غش غش خندید . منم خندم گرفت : مرض .

  مامان : بخورید نوش جان. خداروشکر که راضی هستی بآلخره منم مادرم نگرانتم باید 

  خیا� راحت باشه جات امن و امانه.

  شI مه نیا خا5ی خودم بشم .  اینقدر حرص منو نخور بآلخره قربون-

  چه بخوام چه نخوام  این شغل دردرسایه خودشو داره .

  آه کشید : چقدر گفتم برو رس یه کار دیگه اما گوشت بدهکار نبود که نبود. 

  پلیسی روحیه زنو خشن میکنه ، تو االن باید رس خونه

  ی.زندگیت بودی و بچه داری تو میکرد

دوتا پاستیل انداختم تو دهنم : اگه رس خونه زندگیم بودم و کهنه بچه میشستم یعنی روحیم 
  لطیف بود؟

  چه حرفا میزنی مادر من . ازدواج کردن یا نکردن من اصآل به شغلم ربطی نداره.  

  من فعآل آمادگی شو ندارم و ترجیح میدم بهشم فکر نکنم.

  ال عالیقم خب منم رفتم.بعدم همیشه خودتون میگفتید برم دنب

  مامان : من چه میدونستم جو گیر میشی میری پلیس میشی .

  از این حرف مامان خندم گرفت و متعاقبش با چشم غره جوابم رو داد.

  یادمه قبلنا رمان خیلی میخوندم ، یه چند باری که رمانای پلیسی خوندم و 

  دم تو فازه اینکه آقا من میخوام برمبا دیدن فیلIی خفن پلیسی ام چنان جوی منو گرفت که ز 

  پلیس شم. پدر و مادرم فکر 5یکردن جدی ام و موافقت کردن ،

  به خیال خودشون شاید زودی از رسم بیوفته و منرصف بشم . 

  اما من بیخیال هدفم نشدم و پاش تا آخر وایسادم ، مخصوصآ >رینای سخت بدنی .
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  اشم .میخواستم عالوه بر یه پلیس یه مبارزم ب 

  5یخواستم یه پلیس زن ساده باشم دنبال یه تغییر بودم و شدم اونی که میخواستم .

  داوطلب برای خطرناک ترین عملیات ها 

  و مبارزه و دستگیری چندین خالفکار و... هیچ کسی باور نداشت که بشم اینی که االن هستم.

  اما خودم همچین رویایی رو در رس میپروروندم ...

  برای به تحقق رسیدن رویامم از جون و دل مایه گذاشتم. 

***  

  . روی تراس ایستاده بود و چشم به آسمون داشت.گوشی تلفن بی وقفه زنگ میخورد

  دلتنگ بود ، دلتنگ یادگاری هایش. 

  دوسالی از اون ماجرا می گذشت ، اما هنوزم داغش تازه بود.

  کسی 5یتونست درک کنه این مرده به ظاهرداغ همرس و فرزندی که در شکم داشت. هیچ 

  .جدی و خشک تا چه حد عذاب میکشه 

  عذاب وجدانی که سالیان سال رهاش نکرده . میدونست به خاطر شغل پر خطری که داره 

  شادی خودش رو از دست داد. و بدتر از اون نتونسته بود هیچ ردی از اون آدم کش رذل پیدا

  ت پرده س و هیچ رد و نشونی از خودش به جا 5یذاره.کنه .یکی از خالفکارایی که پش

  ولی اون به همین راحتیا دست بردار نبود ، 

  قسم خورده بود همون شب  ،شبی که شعله های آتیش

  بی رحIنه زبانه میکشیدند. تا پای مرگم شده پیش میره و خودش

  با دستای خودش انتقام خون عزیزاشو میگیره.

  .ست بردار نبود و هم چنان زنگ میزدشخصی که پشت تلفن بود د

  از تراس به داخل خونه اومد و بدون نگاه کردن به شIره >اس گیرنده گوشی رو برداشت و به

  : بله؟رسدی گفت 
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  رسدی کالمش باعث لرزش دیگری شد. 

  خیلی وقت بود به اینطور صحبت کردن پرسش عادت کرده

  بود.

  پرسم خوبی؟-

  به نشانه تآسف روی هم فشار داد. آهی خفه کشید و چشIنش رو 

  تو کالمش رشمندگی موج میزد : سالم بابا ممنون شI خوبید؟

  سالم پرسم شکر خوبم . چه خرب؟ کجا بودی هرچی >اس گرفتم جواب ندادی؟!-

  رشمنده تو تراس بودم متوجه نشدم.-

  دشمنت رشمنده ، اینقدر تو اون خونه 5ون یکم بیا پیش ما ...-

  کرد : خودتون بهرت میدونید اینجارو بیشرت از هرجایی دوست دارم. حرفشو قطع

  درسته ولی دلیل 5یشه خودتو حبس کنی . مادرت هی رساغتو میگیره. پاشو بیا-

  اینجا یکم حال و هوات عوض شه.

  بابا نم... -

  5یتونم و 5یشه نداریم. -

  آرشا یکم به خودت بیا تاکی میخوای به زندگی نباتی که برای

  خودت ساختی ادامه بدی؟ منو مادرت هردو درکت میکنیم برای همینم دخالتی توی زندگیت

  5یکنیم . توام زیادی از حد خودتو محدود کردی . 

  برای شام منتظرتیم حت� بیا.

  >اس قطع شد ، گوشی تلفن هنوز تو دستش بود. 

  د ، اونا گناهی نکرده بودنبه چونش تکیه دادش و متفکر به گوشه ای خیره شد. حق با پدرش بو 

  که اینطور تاوان گوشه گیری  تک پرسشون رو باید پس میدادن . 

  مادرش معصومه چقدر با دیدن پرسش تو این حال و روز غصه میخورد.
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  آرشا به اونا حق میداد با ندونم کاریاش خیلی وقت بود زندگی رو برای خودش و اطرافیانش

  حروم کرده بود.

  از جاش بلند شد ، قبل از آماده شدنش دوش گرفت 

  و با برداشW سوئیچ ماشین و موبایلش از آپار>انش

  بیرون اومد.

  

**  

  دستشو عصبی توی موهای خوش فرمش فرو برد و چنگ زد.

  چندمین بار بود شIره اهورا رو میگرفت 

  و هر بار جواب میشنید(مخاطب در دسرتس نیست).

  .رد سمت دیوار ، خورده های موبایلش به هر طرف پخش و پال شدندموبایلش رو پرتاب ک

  حامد ...حامد کدوم گوری؟-

  .از پله ها پایین اومد ، به طرف سالن پذیرایی رفت  

  بله رئیس اینجام .-

  رسشو به ستون تکیه داده بود . رسیع چرخید ، تقریبآ فریاد کشید : 

  هیچ معلوم هست اون لعنتیا دارن

  ن؟چرا هیچ کدوم در دسرتس نیسW.چیکار میکن

  شهاب چند دقیقه پیش >اس گرفته بود گفت به مشکلی برخوردن ب...-

  چی؟ اون احمقا دستی دستی دارن گند میزنن به همه چی . کافی پای من وسط کشیده شه ،-

  هیچ کدومشونو زنده 5یذارم .

  حامد تنها نظاره گر بود و از ترسش کالمی به زبون 5یاورد. 

  راتین رو خوب میشناخت ، مواقعی که خون جلوی
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چشIشو میگرفت به هیچ کسی رحم 5یکرد. راتین خطرناک ترین مردی بود که به چشم دیده 
  بود.

  اون برای کارش همه رو قربانی میکرد حتی هم خونای خودش رو...

 

** 

  پشت میز شام جای گرفت ، معصومه بعد از مدت ها پرسش رو میدید برای همین

  پاچَه ش 5ایان گره حال درونیش بود.خوشحال بود و رفتار هول و دست  

  دیس برنج رو گرفت طرفش : یکم بیشرت بکش پرسم .

  کف دستش رو نشون داد : نه ممنون مامان زیاد میل ندارم .

  خانم پرستو دیدی مارو پاک فراموش کردی .-

  معصومه خانم ظرف ساالد و خورشت قورمه سبزی رو

کنار دست شوهرش گذاشت : بفرما آقا حاال بعد از مدت ها پرسم اومده دارم بهش میرسم  
  حسودی کردن نداره .

  لبخند محوی روی لباش جا گرفت . مادرش زن مهربونی بود ،

  ناخواسته چقدر این مدت آزارش داده بود . 

  شI هوای پرستو داشته باش کیه ناراضی باشه خا5ی . -

  عث شد نگاهشو از پدر و مادرش بگیره . گوشی رو از روی میز برداشت و ویربه گوشیش با

  قبلش لیوان آبی خورد و با ملس صفحه >اس برقرار شد.

  سالم جناب رسهنگ .-

  سالم آرشا جان کجایی؟-

  خونه هستم اتفاقی افتاده؟!-

  نگاهش به قیافه دلخور مادرش افتاد . 

  که بعد از مدت ها پرسش اومده معلوم بود معصومه خانم راضی نبود حاال 
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  کسی مزاحم جمع خونوادگی کوچیکشون بشه .

  اگه برات مقدوره هرچی رسیع تر خودتو برسون اداره تلفنی 5یشه توضیح داد. -

  چشم قربان االن حرکت میکنم...-

  از جاش بلند شد ، جالل برخالف همرسش پرسشو

  درک میکرد و میدونست کارش وقت و ساعت مشخصی نداره . 

  رو به پدر و مادرش گفت : ببخشید باید برم .

  کجا آرشا هنوز یک ساعتم نیست اومدی . -

  : به کنار مادرش رفت و روی رسش رو بوسید

  خودتون میدونید مجبورم برم . ولی در عوض شبو برمیگردم اینجا .

  درش دید . برق خوشحالی رو تو چشIی ما

 Wفشار آرومی به شونه ی معصومه خانم وارد کرد و با گف  

  خداحافظ با عجله خونه پدریش رو ترک کرد.

  بعد از رفW آرشا سکوتی برقرار شد که جالل برای شکستنش پیش قدم شد.

  خانم غذاتو بخور از دهن میوفته .-

  م چقدر شکسته . بغضی که سعی در کنرتلش داشت بآلخره شکست : میبینی جالل بچ

اگه شادی زنده بود اینجور روزگارش سیاه نبود . خدا لعنت کنه اونی که باعث و بانی همه این 
  اتفاقا بود . 

  دستای همرسش رو به دست گرفت و نوازش کرد: معصومه اینقدر خود خوری نکن ، 

  گرده به اولش.دو سال از اون جریان گذشته و قرارم نیست با ناراحت کردِن خودت همه چیز بر 

  هر کی وارد این شغل میشه باید خطراتشم بپذیره ، خیلی از افراد پلیس 

  قربانی کارشون میشن و خودشون یا خونواده شون از بین میرن .

  اینم تقدیر آرشا بود که شادی رو از دست بده ... 
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  حرف شوهرشو قطع کرد : چقدر گفتم پا تو این راه نذاره اما 

  در اومدید که نه پلیسی شغل خونوادگی ماس . پدر و پرس پشت هم

  >وم عمر دلواپسی و نگرانی تو کم بود برام ، آرشا ام اضافه شد .

  من از دار دنیا همین یه پرسو دارم ناراحتیش دملو آتیش میزنه  

  اونوقت اگه اتفاقی براش بیوفته میم...

  . جالل رسش رو به آغوش گرفت و اجازه ادامه صحبت رو بهش نداد

  خودش با اینکه مرد بود طاقت دیدن زندگی رسد و بی رنگ

  پرسش رو نداشت دیگه چه انتظاری از معصومه بود که روحیه ای شکننده تر داشت...

  

  

  تیارا 

  

  بعد از خوردن شام روی مبل جلوی تلوزیون دراز کشیدم ،

  یه فیلم جدید گذاشته بودن امشبم اولین قسمتش بود 

  چر>م گرفته بود از فیلم هیچی 5یفهمیدم . 

  چشIم گرم شده بود که توکان اومد کنارم و چند بار صدام زد ، 

  وقتی تکونم داد گفتم : ها چی میگی بچه.

  گوشیت زنگ میخوره .-

  گوشی رو از دستش گرفتم و با دیدن شIره برق سه فاز بهم وصل شد و نشستم .

  بود گفت هرجا هستم خودمو برسونم که رسیع >اسو جواب دادم رسهنگ 

  مسئله ای پیش اومده. 

  پریدم تو دسشویی صور>و شستم و اومدم بیرون لباسامم تندی عوض کردم .
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  موقع پوشیدن شلوار پام گیر کرد تو پاچه 

  شلوارمو افتادم زمین . حرصی نفسمو دادم بیرون و همونجوری نشسته پام کردم .

  ه بودم . رس ده دقیقه حارض و آماد

  نقره ای رنگمو به همراه موبایلم برداشتم و در اتاق و باز کردمو  206سوئیچ 

  اومدم بیرون . 

  من دارم میرم خداحافظ.-

  مامان : آخه این موقع شب چه وقته کاره ؟ مواظب خودت باش تیارا آروم رانندگی کن.

  چشم ...چشم...-

  دوساعت منتظر آژانس می موندم بیاد . خوب شد بابا این ماشین و برام آورد وگرنه باید

  سوار شدم و پامو روی گاز فشار دادم تا هر چی زودتر برسم .

  خداروشکر دیر نکردم و به موقع رسیدم . رسوان دلیری هم همزمان با من رسید 

  سالم و احوالپرسی کوتاهی کردیم و دوتایی وارد ساختمون شدیم و از پله ها رفتیم باال

  افه شیم.تا به بقیه اض

  یه هفته ای میشد کارمو رشوع کردم و با اک�یت آشنا شده بودم . از همه بیشرت

  رابطه صمیمی با رسوان دلیری داشتم زن مهربونی بود یه دخرتکوچولوی پنج ساله ام 

  داشت که خیلی شیرین بود و دوست داشتنی.

  بودبا بودن فاطمه احساس راحتی میکردم تو این مدتم خیلی کمک دستم 

  حد اقل بودن یه دوست بهم دلگرمی میداد . 

  درسته تازه آشنا شده بودیم اما ساده گیش منو جذبش کرده بود.

  راه روی بلنده پیش رومونو دوییدیم ،

  با دیدن رسامیک های سفید و براِق کِف راه رو  یه لحظه با خودم 

  ن فاطمه میگهگفتم رس بخورم  ویــــــــــژ تا ته راهو ،ولی گفتم زشته اال 
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  بچم برای همین بیخیالش شدمو نیشمم بستم. 

  در شیشه ای اتاق باز بود و  من و فاطمه نفسی تازه کردیم و رفتیم تو .

  اینجا اتاق فرماندهی بود ، اتاق رستیپ احمد پورانی  .

  عموی رسگرد فرهامم دست راسته رستیپ و رسهنگ >ام بود. 

  رده بودم ،این اطالعاتو به لطف فاطمه کسب ک

  حتی گفته بود بابای رسگرد یکی از رستیپ های 

  موفق یگان های نیروی انتظامی بوده . 

  کآل خونوادگی تیریپ هیجانی برداشته بودن دمشون گرم .

  رستیپ حضور نداشت و رسهنگ به جاش ریاست این جلسه رو به عهده گرفته بود.

  . اعالم حضور کردیم با دادن سالم نظامی جلوتر رفتیم 

  رسهنگ کامیابی و آرشا فرهام و رسوان میالد

. Wدانشم حضور داش  

  . رسهنگ فرهام در رأس میز نشسته بود و بقیه پایین تر از اون 

  منو فاطمه ام دوتا صندلی کنار هم رو اشغال کردیم .

  . تو د� گفتم عقده ای.داشت نگام میکرد موقع نشسW چشمم افتاد به رسگرد با اخم

  معلوم بود هنوزم از برخورد اون روزم ناراحته . به جهنم باشه مهم نیست برام .

  

** 

 

  .  شهاب بعد از دو ساعت بی خربی برگشت و یه راست اومد پیشانتظارش به رس اومد 

  جهی نکرد.راتین . هفتمین سیگارو هم دود کرده بود رسش کمی دوران داشت اما تو 

  با دیدن شهاب از روی مبل با یه خیز بلند شد .
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  تا االن کدوم گوری بودی؟ چرا گوشیت خط 5یداد؟-

  : یک قدم به عقب رفت 

  رئیس همه چیز داشت خوب پیش میرفت اما با رس رسیدن پلیسا 

  معامله جوش نخورد.

  کدوم گوری پیدا فریاد کشید: پلیسای لعنتی اونجا چه غلطی میکردن ؟ رسو کله شون از

  شده بود؟

  شهاب نگاهی به حامد انداخت و آب دهنش رو با صدا قورت داد . 

  از قیافه ی دو مرد میشد تشخیص داد تا چه حد ترسیدن . راتین ترسناک بود 

  اون بیشرت خوی حیوانی داشت مخصوصأ زمانی که عصبی میشد .

کل از طرف مقابلمون بود مطمئنم شهاب: راستش بچه های ما حواسشون به همه چیز بود و مش
  اونا

  بندو آب دادن.

  نعره ای که کشید باعث سوزش گلوش شد : اون احمق تا منو به دردرس نندازه دست بردار نیست .

  نشونش میدم ...نشونش میدم...

  چنگ زد به تلفن روی میز  ، شIره اهورا رو گرفت . 

  با شنیدن بوق آزاد نفس راحتی کشید 

  ن صدای ضبط شده ی مخاطب در دسرتس نیست رو میشنید اگه بازم او 

  قسم میخورد که همین امشب خون اهورا

  رو بریزه هر چند که پرسداییش بود اما توفیری نداشت . قانون کارش تو الویت بود و بس...

  الو راتین ...-

  اهورا تو ازم فرصت خواسته بودی برای نشون دادن خودت .  -

  اشتباه کردم و بهت فرصت دادم و این کارمم خریت محض بود.و من برای دومین بار 
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  تو در حد معامله کردن با من نیستی نباید روت حساب میکردم. 

  اهورا : گوش کن راتین داری اشتبا...

  حرفشو با لحن تندی قطع کرد :

  ابله تو هیچ میفهمی با این کارات گند میزنی به موقعیتم . کاری نکن 

  باشه ... که تقاصش خون خودت

کالفه صحبتش رو قطع کرد : هرچی میخوای بگو . اما من هیچ اشتباهی نکردم اونقدرام که فکر 
  میکنی 

  تازه کار نیستم . منم یکی ام لنگه خودت تنها فرقمو5اینه به جای خودم مهره

  جایگزین نکردم و خودم باالرسه همه چی هستم .به خطر افتادن تو یعنی به خطر افتادن خودم . 

اینو بفهم اونقدرام کودن نیستم بخوام چنین ریسکیکنم. ببین کی باهات دشمنی داشته و این  
  معامله رو لو 

  داده وگرنه هیج اشتباهی از طرفه منصورت نگرفته .

  .به گوشی توی دستش چشم دوخت  >اس قطع شد ، راتین متفکر

  منطقی تر که فکر میکرد میدید حق با اهوراس . 

  مطمئنن یکی میخواسته این وسط زرنگی کنه یا شایدم 

  به قول اهورا پای دشمنی و انتقام وسط بود!

  باید دنبال فرد خاطی میگشت هرجور شده باید اونی 

  که تو کارش موش دوئونده بود و پیدا میکرد.

  پا رو دم راتین گذاشته بود بزرگرتین خطای زندگیش رو مرتکب شده بود. کسی که

  

  

  تیارا
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  .رسهنگ روی مانیتور چندتا عکس رو آورد و با نشون دادن اونا توضیحاتی داد

  ما حدود دو سال و نیم دنبال افرادی از یه باند خالفکاری بزرگ هستیم . ولی همه جوره به بن-

  فرد ساده نیست بلکه ِخربه و کار بلده برای همینه دم به تله 5یده.بست خوردیم . طرفه ما یه 

  . حتی ما از فرد مورد نظرمون اسم یا نشونی نداریم کآل یه آدم ناشانِس 

  اون خیلی زرنگه و برای خودش همیشه جایگزین داره .

  در واقع یه مهره ای که تو رأس نشسته و کنرتل 

  بقیه مهره هارو در دست داره . 

  نگ کامیابی: همین طور که ایشون گفW ما با شخص حرفه ایرسه

  روبه رو هستیم و نداشW هیچ اثری ازش 

  کار رو برامون سخت تر میکنه و پیدا کردنش رو مشکل تر .

  امشب بچه های شیفت تونسW با اطالعاتی که از یه فرد ناشناس

  منتقل شده بود محل وقوع معامله ای رو   

  شاید جریانش به فرد خاتی و مورد نظرمون ربط داشته باشه . کشف کنن. که بی شک

  کسی روهم دستگیر کردن ؟-

  رسهنگ فرهام : نه همه به راحتی فرار کردن. 

  معلومه که  اونا تعلیم دیدن برای سخت ترین رشایط و فرار راحت.

  به هیج وجه دسرتسی بهشون آسون نیست برای همینه این همه سال این پرونده بازه .

  : فکر نکنم اینقدرام که شI میگید اونا رسگرد

  حرفه ای باشن تقصیر از بچه های ما بود و با یه عمل رسرسی

  همه چیزو خراب کردن .

  هه یارو چه از خود راضی خب شI میفرماییدی

  میرفتی ببینیم چن نفرو یه تنه حریفی جناب بروسلی . 
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  اری: خودت بهرت با این گروه آشنایی درسهنگ فرهام 

  رسگرد پس میدونی 5یشه دست کمشون گرفت. 

  دستاش که رو میز بود مشت شدن ، معلوم بود از یه چیزی عصبانی.

  بله خوب میشناسم . و برای باره هزارمه که ازتون خواهش -

  میکنم این پرونده رو کامل بسپرینش به من.

  رسهنگ : تو تنهایی میخوای بری به جنگ یه گله گرگی

  شناختی هم روشون نداری؟ ما یه تیمیم و کار تک نفره معنایی که کوچکرتین 

  نداره .

  ولی قربان...-

  رسهنگ : ولی نداره . امشب همه تون رو خرب کردم تا در کنار هم این پرونده رو پی گیری کنید.

  صدای بیرون دادن نفسش رو با حرص از اون فاصله شنیدم .

  با تعجب و البته مشکوک زیر نظرش داشتم 

  یعنی چه چیزی رسگرد و تا این حد آتیشی کرده بود؟!

 

** 

  . به شهاب و حامد فقط یک روز فرصت داده بود تا اون جاسوس رو پیدا کنن

  کسی که باعث شده بود اختالل توی کارش پیش بیاد. به هیچ وجه 5یتونست 

  حضور هیچ پلیسی رو در یک قدمیش حس کنه 

  رو به عمل بیاره . همیشه سعی کرده بود جوانب احتیاط 

  اون همیشه یک قدم از رقبا جلوتر بود و فرقای زیادی هم باهاشون داشت و

  بزرگرتینشون این بود که بی نهایت شجاع 

  . حدود دوسال پیش بود ، یکی از نیروهای پلیسو نرتس بود 
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  با سIجت سعی در پیدا کردنش داشت. 

  و راتین بدون هیچ تذکری برای کنار کشیدن اون افرس از پرونده بزرگرتین زخم رو به اون زد . 

  .این کوچیکرتین کاره راتین بود اما برای آرشا به منزله نابودی بود 

  راتین با دستکاری کردن ماشین رسگرد آرشا فرهام باعث نابودی همرسش و فرزندش شد.

  .یچ شناختی روی قاتلی که چندین ساِل دنبالِش نداشت و این در صورتی بود که آرشا ه

  با یادآوری اون روزها لبخنده خبیثی به لب نشوند :

  هوس بازی کردین ؟ خیله خب بهم نزدیک شین منم در عوض

  همه چیزتونو ازتون میگیرم... 

  خنده بلندی رس داد که شبیه به قهقهه ی شیطان بود. 

  راتین خوده شیطان بود...

  و ذاتی که از بدو تولد تو وجودش بود نشون میداد...و این 

  

  

  تیارا

  

  با >وم شدن جلسه بهمون اجازه مرخصی دادن .

  رسگرد فرهام جلوتر از همه از اتاق فرماندهی خارج شد.

  منو فاطمه هم بعد از اون اومدیم بیرون . 

  همینجور که از پله ها پایین میرفتیم صحبت میکردیم.

  ؟ االن میری خونه -

  فاطمه : آره اومدنی نازلی بهونه گیری میکرد به زور پیش شوهرم گذاشتمش.

  الهی عزیزم . بچه حق داره به مادرش وابستَه س بی قراری میکنه .-
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  فاطمه: با این پرونده جدیده هم بیشرت وقتمون گرفته میشه

  و کمرت میتونم به بچم برسم .یه وقتایی میگم استعفا 

  وهرمو نازلی اما باز د� رضا 5یده .بدم و برم برسم به ش

  میفهمم رشایطتت سخته با داشW خونواده مستقل این مشکالتم وجود داره دیگه .-

  رسشو به تآیید حرفم تکون داد و سکوت کرد .

  رسیده بودیم پایین از در شیشه ای رد شدیم ، هوای بیرون یکم سوز داشت تو تنم لرز انداخت.

  دستاشو تو  جیب شلوارش کرده  بود و رسشو به طرف آسمون گرفته بود.رسگردم بیرون بود ، 

  پشت به ما ایستاده بود ومتوجه حضورمون 

  نشده بود. چه استیلی ام داشتا آدمو محو خودش میکرد ، از این جذبه خرکیا. 

  معلوم نبود چشه یه حال بی قراری داشت ،برام مهم نبودا ولی کنجکاوی و� 5یکرد .

  تیارا؟-

  ج...جانم عزیزم؟-

  فاطمه : حواست کجاست میگم میری خونه؟

  یکم کار دارم بعد میرم. داری میری ؟ماشین داری؟-

  فاطمه : آره دیگه باید برم ماشینم آوردم . فعآل کاری نداری؟

  نه قربونت مواظب خودت باش.-

  فاطمه : توهم همینطور خداحافظ.

  خدا نگهدارت.-

  . دوباره نگاهم کشیده شد سمت رسگرد رفتم سمتش و تو چند قدمیش توقف کردم 

  این یارو عاشقه ها اصآل تو باغ نیست یعنی صدا قدمامو نشنید؟ نکنه کره؟!

  نه بابا کر چیه تاحاال که سا� بود .  

  خب شاید یهویی شنوایی شو از دست داد . وای یعنی ممکنه ؟!
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  . ی حرکتی چیزی بخوره اما انگار نه انگار چندبار رسفه کردم تا تکون

  نکنه واقعآ کر شده باشه ؟! 

  یا سکته مکته کرده !قلبش وای نساده باشه !!!!!!!!!

  یهو پریدم جلوشو با صدای بلندی گفتم : رسگرد صدامو میشنوین ؟

  .حرکتم اینقدر تند و رسیع اتفاق افتاد که تو جاش پرید و دو سه قدم رفت عقب 

 Iی گرد شده از تعجب داشت نگام میکرد منم با چش  

  همونجور زل زده بودم بهش . 

  خانم شI مشکل روانی چیزی دارین ؟-

  از حرفش جا خوردم : متوجه منظورتون 5یشم ؟

  اینبار یه اخم وحشتناک کرد : 

  اینکارای بچه گونه چیه انجام میدید از قد و قوارتون خجالت بکشید . 

  نیروی انتظامی باید میرفتید به مهدکودک.شI بجای اومدن به 

  انگشت اشاره مو آوردم باال و گرفتم طرفش:

  مواظب حرف زدنتون باشید من کاری نکردم که اینجوری نسبت بی خود دارید بهم میدید. 

  پوزخند زد : کاری نکردین؟ یک دفعه معلوم نیست از کدوم درو دیواری میپرین

  ! اسم این عمل رو 5یدونمجلو آدم و داد و هوار میکنید  

  چی باید بزارم جز بچه بازی .

  : خیلی ببخشید بده حس انسان دوستانم گُل کرد ؟با حرص خندیدم 

  همچین مثل درخت این وسط وایساده بودین گفتم حت� سکته ای ایست قلبی  چیزی کردین . 

وم سبز شدی و هوار یک قدم اومد جلو تر و با لحن پر >سخری گفت: خانم اونجور که شI جل
  کشیدی

  اگه ساملم بودم حت� ایست قلبی میکردم . 
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  نیشخند زدم : در حال حارض مشاهده میکنید که ،متآسفانه چیزیتون نشده .

  دستاش مشت شدن از نفساش آتیش میبارید . گفتم االنه میزنه منو نصف میکنه . 

  تا دستش اومد باال چشIمو بستم و تند تند گفتم : 

  زنی جیغ میز5ا . زورت به یه دخرت ضعیف و مظلوماگه ب

  رسیده جرعت داری انگشتتو بزن بهم جیغ میزنم همه بریزن رستاااا. 

  چن ثانیه منتظر موندم دیدم خربی نشد . اول یه چشممو باز کردم و بعدم اون یکی رو  .

  با دهن باز خیره شده بود به صورتم و انگشت اشاره شم تو هوا مونده بود. 

  چشIمو مظلوم کردم و نیشمم باز گذاشتم .

  دستشو فرو کرد تو موهاشو یه قدم به عقب برداشت و پشت بهم کرد. 

  با دست راستش چند باری مشت زد به کف دست چپش و زیر لب غرید:

  خدایا ...خدایا...این روانی از کجا رسو کلَه ش پیدا شده؟ همینو کم داشتم . 

  وه دو رسی تو خوده اژدهاییهه میگه مظلوم دخرت تو دی

  وای لعنت به تو ...

  رشمنده میپرم وسط رازو نیازتون با خدا.یوقت فکر نکنید من اینجاما -

  راحت باشیدچهار پنج تا فحشم بدید قشنگ تخلیه شین...

  برگشت و اومد سمتم منم رفتم عقب ، االن منو قورت میده . 

  قیافه خودش نشون میده از نسل اژدهای ُدم نیزه ای بعد به من میگه اژدها . 

  تو اینجارو با کجا اشتباه گرفتی که اینطور گستاخی میکنی؟ -

  یادت نرفته که من مافوق توام ، این زبون درازیت میتونه برات

  مشکل ایجاد کنه رسوان .

  یادم نرفته جناب رسگرد . : چه جالب فقط من گستاخی میکنم ؟نهپرو جواب دادم 

  اما االن ما رس پست نیستیم. و بیرون از محوطه کاری شI حق نداری جو رئیس بودن بگیری .  
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  با چشIی به خون نشسته نگام میکرد ، پوزخند حرص در آری براش زدم 

  و بی هیچ حرف دیگه ای ازش فاصله گرفتم و به 

  طرفه ماشینم رفتم .

  ه حرکت در آوردم . سوار شدم و ماشین رو ب

  به سمت خونه برای یه خوابه راحت .

  و اینجاست که به قول تیارا خانم میگن گوره بابای رسگرد... 

  

***  

  .نیم ساعته این پایین وایسادیم ،عالوه بر هیجان نداشW کم کم داشت خوا|م میربد

  این رسگردم اینقدر محافظه کار بود حرص آدمو در میاورد.

  م اینجا جز مگس پروندن و دعوا با این یاروئه کار دیگه ای نداشتم .از وقتی اومد

  ساله حد اقل 21امروزم که یه سنگی به آسمون خورد و با دیوونه بازی یه پرسه 

  تونستیم یه رسگرمی پیدا کنیم . ولی اگه رسگرد محرتم اجازه بفرمان . 

  ه خطراته احتIلیبا اینکه این جریان به بخش ما مربوط 5یشد ، اما به خاطر 

  و حرفه ای تر بودن بچه های ما حضور پیدا کردیم .  

  طبقه بود . 20مردم همه جمع شده بودن و رسشون به طرف باالی ساختمون 

  .پرسه خل و چل خوشی زده زیر دلش میخواد خودکشی کنه خیر رسش

  خب عزیزه من مرگ موشی قرص برنجی کوفتی چیزی میخوردی این همه آدمو 

  خودت 5یکردی.مچل 

  بچه های آتشنشانی یه تشک بادی بزرگ پایین ساختمون گذاشته بودن تا اگه پرسه

  خودشو انداخت زرتی با آسفالت یکی نشه و مغزش نپوکه بیرون.

  به نظرم اینجور آدما ارزش نجات دادن نداشW آخه بگو آبت نبود نونت نبود
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  و مادرت باش.. خودت به جهنم به فکر پدر سوپرمن بازیت چی بود

  حوصله م داشت بد فُرم رس می رفت . اگه منتظر این رسگرد باشیم تا فردا صبح

  معطلیم ، همین االنشم یه ساعت مونده به غروب هوا داشت میرفت رو به تاریک شدن.

  تا دیدم حواس رسگرد نیست یه جوری از بین جمعیت رد شدم و مستقیم 

  ه مجتمع بزرگ و شیک بود ، نگهبانبه طرفه دره شیشه ای ساختمون رفتم. ی

  نبود . سوار آسانسور شدم و با فشار انگشت ، دکمه آخرین طبقه رو زدم .

  به طبقه آخر که رسیدم یه چنتا پله رو باال رفتم تا رسیدم به در پشت بوم .

  . در و باز کردم ، با قدم گذاشW به بوم رسما رو خداروشکر در قفل نبود 

  کامآل حس کردم .

  نوز قدم از قدم بر نداشته بودم که گوشیم زنگ خورد.ه

  با دیدن شIره رسگرد بعد از مکث کوتاهی آروم جواب دادم : بله قربان؟

  صداش بدجور عصبی بود : رسوان بهرته هرجا هستی زودتر برگردی.

  من تا این پرسه رو رسعقل نیارم 5یتونم برگردم پایین .-

  رسخودی انجام ندید. این یه دستوره هر چه زودترداد زد : رسوان فریان هیچ عمل 

  برگردید .

  در کIل خونرسدی گفتم : خدانگهدار رسگرد.

  رسگرد و کشدار و با لحن حرص در آری ادا کردم و بعد گوشی رو خاموش کردم

  تا باز مزاحم کارم نشه .

  بی صدا به طرفش رفتم که پام با میله آهنی برخورد کرد و متوجه من شد .

  گشت و با لحن تندی گفت : بر 

  تو اینجا چه غلطی میکنی ، چجوری اومدی باال!

  چشIمو گرد کردم : چه با ادب ! چجوری نداره مثل آدم .
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  : جلو نیا همونجا |ون .یه قدم برداشتم که فریاد کشید 

  کاری باهات ندارم اومدم حرف بزنیم.-

  من حرفی با تو ندارم زودتر گورتو گم کن و برو .-

  : خیلی خب آروم باش . تو بآلخره باید دلیلی برای اینستامو آوردم باال د

  کارت داشته باشی یا نه؟

  دلیلشم به تو ربطی نداره .-

  اینبار منم مثل خودش جواب دادم : باشه به جهنم میخوای خودتو پرت کنی؟

  پرت کن |یر اگه نکنی خودم پرتت میکنم پایین . خجالت 5یکشی این

  معطل خودت کردی؟ که چی بشه ؟ حت� انگیزه ای از این کارتهمه آدمو 

  داری یا شایدم میخوای چیزی بگی . خب من اومدم بشنوم ولی خودت جفتک پرونی

  میکنی . پس معلومه یه روانی زنجیری هستی که خوشی زیادی زده زیره

  دلش .

  ی...نشست روی لبه بوم و همراه با پوزخند گفت : خوشی؟!خوشی ...هه...خوش

  میخوای بشنوی؟باشه پس خوب گوش کن.

  رفتم کنارش با فاصله نشستم ، اینبارو هیچ حرکتی نکرد و مانع نزدیکیم با احتیاط قدم برداشتم و

  .به خودش نشد

  پاهامون رو به قسمت بیرونی ساختمون بود ، یه لحظه پایینو دیدم ترس برم داشت

  از پایین گرفتم . . برای همین نگاهموُرس بخورمو بیوفتم پایین 

  حارضم میشنوم حرفاتو .-

  من نه روانی ام نه دیوونه نه بیکار که بخوام ملتو رسکار بزارم .فقط اومدم اینجا -

  خودمو خالص کنم و از رش این زندگی نکبتی راحت شم.

  با خودکشی کردن؟ -
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  آره وقتی کم بیاری وقتی ببینی تهشی هیچ راهی جز خودکشی برات 5ی مونه .-

  به واله هیچ چیزی بدتر از رسیدن به کوچه بن بست نیست . زندگی منم درست ته 

  اون کوچه هس . 

  صداش بغض داشت ، احساس میکردم همون بغضه به دل منم چنگ انداخته .

  دیشب عروسیش بود.-

  : عروسی کی؟متعجب پرسیدم

  زمزمه کرد: خیلی دوسش داشتم قده تک تک نفسام . خودشم اینو

  .برای داشتنش هرکاری میکردم . میدونست 

  . مادرش هر بار جلوم یه سنگی مینداخت 5یخواست ما مال هم باشیم 

  : درسته مادرت از من خوشش 5یاد اما تو چی دوسم داری؟یه بار ازش پرسیدم 

  گفت : آره خیلی دوستت دارم .

  ات همین حرفش شد برام قوت قلب گفتم یکم صرب کن بهم فرصت بده یه زندگی بر 

  میسازم که هیچ کم و کرسی نداشته باشی .

  ...اما دو هفته بعد شنیدم عقد کرده. گفت باشه 

  شکستم خورد شدم ، پیش رفیقام پیش خونوادم . 

  غیرتم نابود شد وقتی دستای عشقمو تو دسته یکی دیگه دیدم .

  اگه داشتم ماشین بخرم خونه بخرم از دستش 5یدادم . فقط به خاطر چندر غاز پول 

  زندگیم به گند کشیده شد. تو این زمونه باید جیبت پره پول باشه تا عاشق شی 

  وگرنه یه جوونه فقیرو چه به عاشقی کردن .

  جوون اینقدر تو صداش غم بود د� کباب شد . من هیچ وقت احساساتی نبودم اما این

  جوری صحبت میکرد که ناراحت شدم.

  گناهه من چی بود بابام یه کارگر سادس گناهم چی بود حتی یه شبایی یه لقمه نون-
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  برای خوردن نداشتیم . قسم خوردم مثل سگ حIلی کنم تا برسم به اوج ، اینقدر پول دار شم

  .که همون پوالرو بردارم و برم پرت کنم تو صورته اون مادر و دخرت 

  میخواستم با ماشین خودم خودشو شوهرشو زیر بگیرم . 

  اما دیدم 5یتونم دل المصبم راضی 5یشه

  اون آسیبی ببینه . برای همینه اومدم خودمو بکشم تا حد اقل عذابام >وم شن.

  دست کشیدم به صورتم :

  تو هیچ فکر کردی با این کارت چه بالیی رسه پدرو مادرت میاد؟

  میگی پدرت کارگره ؟ 

  خب همون مرد میدونی چقدر زحمت کشیده تا تو به این سن و سال برسی.

  دست اون پدرو ببوس ارزش نونی که یه کارگر ساده زحمت کش میاره خونه ش،

  از صدتا وزیر و صاحب منصبو کوفت و زهرمار بیشرته. 

  وشت و روزگاره .تقصیر تو نیست که همچین رسنوشتی داری اینا همه جزئی از رسن 

  ببین اون دخرت اگه واقعآ دوستت داشت همه جوره به پات می موند . 

  نه اینکه با دیدن یکی بهرت از تو فورآ بیخیالت شه .

  پس بدون دلش با تو نبوده و دوست داشتنشم یه دروغ بزرگ بوده . 

  من خودم یه دخرتم دارم اینو بهت میگم هیچ وقت ارزش 

  مخالف پایین نیار که روزی پشیمون شی. خودتو به خاطر جنس 

  بیخیالش شو عاشقی دیگه معنایی نداره جز خراب کردن روح و روان آدما هیچ �ره مثبتی نداره.

  قدر پدر و مادرتم بدون ، تو دنیا تنها کسایی که جوابه عشقت رو بی نصیب 5یذارن همونان .

  آهی کشید : 5یدونم واال ...5یدونم...

  : هنوزم دیر نشده میخوای خودم پرتت کنم؟ شیطون گفتم

  خندید : نه ممنون حاال که فکرشو میکنم میبینم جونم برام عزیز تره .
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  به به خوبه که رس عقل اومدی .-

  رسشو تکون داد : آره برای اینکه حرف زدم و خالی شدم .

  وقتی دل آدم پر از درد میشه ذهنشم قفل میشه و عقلش رو از دست میده . 

  لی با زدن حرفام و شنیدن حرفای منطقی ، کمی که فکر و  

  میکنم میبینم این کارم بچه بازی بوده . 

  مگه کسی رو نداری باهاش درد دل کنی؟ -

  نفسشو داد بیرون :همیشه پای حرفای رفیقام نشستم و پا به پاشون همدردی کردم . 

 Wاما وقتی نوبت به من رسید هیچ کدومشون گوش شنوایی نداش.  

  دلداری ازشون 5یخواستم فقط میخواستم با بودنشون 

 ... Wکنارم بهم دلگرمی بدن . بفهمم اگه عشقم رفت حد اقل رفیقام هس  

  هه موندم با این همه خوش رقصی دنیا که نصیبم شده چجوری تا کنم.

  زل زدم به نیم رخش : ناراحت نشیا ولی توام دلت زیادی خوشه. 

  که بی وفایی شده یه جور پرسه خوب تو زمونه ای 

  ُمد. بعد چه انتظاری از این مردمی که همش رو روال ُمد کار میکنن داری؟

  تشبیه جالبی بود ، اما چه بخوای نخوای دوتا چیز دو دنیا خیلی آتیشت میزنه-

  یکی نارفیقی رفیقات یکی ام خیانته  

  یتونم فراموش کنم .عشقت . میتونم بگم بیخیال شدم اما تا عمر دارم این چیزارو 5

  اینبار و سکوت کردم و حرفی نزدم ، چون حرف حساب جواب نداشت .

  چه دل پری داشت بچم الهی درد و بالت بخوره تو رسه رسگرد تا دیگه اینجور آه نکشی.

  از رو لب بوم پریدم رو بوم و گفتم : 

  بریم پایین؟

  اونم پرید : بریم .
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  رو فشار دادم .سوار آسانسور شدیم و  دکمه هم کف 

  اسمت رو نگفتیا خوشتیپ پرس .-

  لبخند گرمی زد : فرشید.

  منم رسوان فریان هستم.-

  خوشوقتم .-

  همین طور .-

  تا پامونو گذاشتیم بیرون از مجتمع همه اومدن طرفمون .

  مادره فرشید پرسشو بغل کرد و با گریه قربون صدقه ش 

  لبام نشست .رفت با دیدن این صحنه لبخند رضایت بخشی رو 

  جناب رسوان .-

  اوه اوه رسگرد بود . برگشتم و دیدم داره از رسش دود بیرون میزنه .

  آروم گفتم : بله قربان .

  رسگرد: این چه کاری بود کردین ؟ مگه نگفتم حق ندارین هیچ عمل رسخودی انجام بدید . 

  میدونید رسپیچی از دستورات مافوق چه عواقبی رو در بر داره؟

  وری نگاهش کردم و حرفی نزدم این سکوتم بیشرت عصبیش کرد.همونج

  خانم فریان؟-

  با شنیدن صدای فرشید رومو کردم طرفش.

  : خیلی ممنونم ازتون ، زنده بودنم رو مدیون شIم . 

  خواهش میکنم وظیفه م بود. از این به بعدم بیشرت -

  حواست به کارات باشه یادت |ونه خونوادت برات مهم تر باشن

  نه غریبه ها آقا فرشید .

  به روی چشم شI امر بفرما .-
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  خیله خب برو بچه جون مادرت منتظرته . به جای خوش زبونی عقلتو پرورش بده .-

  گوشه ابروشو خاروند : خدا به داد شوهرتون برسه معلومه از اون زنای چIق به دستین .

  بیارم.  بلند زد زیره خنده منم خندم گرفت : میری یا چIقمو در

  بازم تشکر کرد و رفت . به رفتنش نگاه کردم ، 

  حیف پرس به این خوبی ، روحیه شوخی ام داشت ، خوشم اومد.

  چند کیلو خاک حواله اون دخرته کردم که همچین پرسی رو از دست داد 

  میگنا خالیق هرچه الیق لیاقت نداشته دیگه . 

  وااااای رسگرد ...

  راحت کشیدم . مثل اینکه بیخیا� شد...برگشتم دیدم نیست یه نفس 

  .روی صندلی پشت میزم نشستم و آخیشی گفتم 

  فاطمه فنجون چای رو گذاشت روی میز : بفرما خانم خسته نباشی .

  ممنون سالمت باشی .-

  : چایی تو خوردی برو پیش رسگرد. قبل از  اینکه بیای >اس گرفتفاطمه

  .گفت به محض اومدنت بهت بگم بری اتاقش

  چایی رو پوف ریختم تو فنجون : جدی؟

  فاطمه: چیشد ؟ آره .

  هیچی ...هیچی ...-

  از جام بلند شدم و با فرستادن یه صلوات رفتم که ببینم چی میشه.

  . جوابی نشنیدم اینبار محکم تر زدم بازم صدایی نیومد.با دست تقه ای به در زدم 

  نکنه این دفعه واقعآ مرده باشه که صداش در 5یاد . ایشا  که مرده و رششو از 

  رسم کم میکنه.

  دستگیره درو چرخوندم ، رسشو روی میز گذاشته بود .
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  آخی خوابیده ،ناز بشی پرسم .

  الف تشکم پهن میکردی لنگاتم دراز میکردی و تخت میخوابیدی. 

  ه . بعد به ما میرسه قوانین پوانین راه میندازه .اینجارو با اتاق خوابش اشتباه گرفت

  برم بزنم پس کله اش همچین از خواب بپره که ستاره های روی شونش بریزه پایینا .

  آروم صداش زدم: جناب رسگرد فرهام.

  جواب نداد. یکم بلندتر گفتم : رسگرد فرهام.

  : آرشا فرهام.صدامو اوج دادم 

  گوشاشو معاینه کنه ، درصد کر بودنش باالس.ای بابا یادم باشه بربمش دکرت 

  : آرشااااا.از ته حلق جیغ زدم 

  صاف نشست و گیج گفت :ها .

  .  هی لبخند میَشست رو لبام با دیدن قیافه ش نزدیک بود پقی بزنم زیر خنده 

  و منم جمش میکردم تا رسگرد عصبی نشه .

  رسیع خودمو جمع و جور . منم یکم که موقعیت  رو تشخیص داد نگاهش روم زوم شد 

  کردم.

  آرشا؟!-

  خودمو زدم به اون راه : بله؟!!!! 

  اخIش رفت تو هم : شI به چه حقی اسم کوچیکه منو صدا زدید. 

  رسگرد رو خوردین؟

  : یه ساعته باال رستونم دارم صداتون میکنم .لبخند کجی زدم

  تو خواب ناز ترشیف داشتین متوجه رسگرد گفتنم نشدین . 

  رو میز : خانم محرتم فکر 5یکنید در سطحی نیستید که اینطور جوا|و بدید.زد 

  وا خب سوال پرسیدین جواب دادم دیگه ... -
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  رسوان.-

  با دادی که زد الل شدم درجا . آب دهنمو قورت دادم : 

  ک..کارم داشتید گفتید برسم به حضورتون؟

  تون حرص خوردنشم ملسه. مثآل پیچوندمش ، آخر میفرستم این گل پرسو سینه قربس

  خیلی وقته حلوا نخوردم بدجور هوس کردم اینجوری

  از خجالت شکَمَمم در میام .

  شI به مدت سه روز از کار ُمَعلَقین.-

  جااان چی گفت؟!جفت پا از وسط فکرم پریدم بیرون .

  رسگرد برای چی آخه ؟-

  این یه تنبیه تا بفهمید دیگه کاری رو رسخود انجام ندید.-

  پوزخند زدم و آروم گفتم : جای تشویقی دادنشه ،

  پرسه رو سا� آوردمش پایین انگار یه چیزم بدهکار شدم . 

  داد زد : خانم فریان بفرمایید بیرون تا سه روز رو نکردم یک هفته .

  بله شنید ، مرده شوره زبو5و بربن که همش بی موقع جو میده.

  س...رس...-

  بیرون.-

  ج...س...-

  ید بیرون.بفرمای-

  رسگ...-

  شI زبون خوش حالیتون 5یشه ؟-

  آخی |یرم برات اگه زبونه خوشت اینه پس نا خوشت چیه .

  میشه .دارم میرم اما قبلش میخواستم بگم اگه تو نبودم مشکلی پیش-
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  اومد بی رودربایستی خربم کنید .

  از پروییم جا خورد حت� فکر کرده بود میوفتم به دست و پاش

  بزاره |ونم. باید عرض کنم آناناس.تا 

  خدایی همچین ژست گرفتم حرفمو زدم یه لحظه فکر کردم زیر دستمه ها .  

  آخ اگه تو زیر دسته من بودی جده پدرتو از تو قرب میکشیدم بیرون .

  این سه روزم قیافه نحستو 5یبینم برا خودم میرم صفا

  مفا میکنم . ما که رفتیم رخصت...

  ه باز داد و هوار کنه احرتاِم زورکی گذاشتمقبل از اینک

  و از اتاقش اومدم بیرون. 

  

  

  آرشا 

  

  چند ثانیه ای به در بسته زل زدم ، این دخرته احمق اینجارو با کجا اشتباه گرفته 

  که این رفتارا ازش رس میزنه ؟!

  در نبودم مشکلی پیش اومد خربم کنید ، هه انگار رسلشکره نیروی انتظامی .

  این هاگیر واگیر اینو کم داشتیم . توی 

  بآلخره تو یکی از همین عملیاتا با یه گلوله رششو کم میکنم .

  هیچ حوصله بچه بازیاشو ندارم . 

  پوفی کشیدمو تکیه مو به صندلی دادم . 

  تازه داشتم از سکوته بوجود اومده اطرافم لذت میربدم

  حظه قبلم شد .که صدای زنگ تلفن باعث از بین رفW شیرینی چند ل
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  دستمو دراز کردمو گوشی رو برداشتم .

  بفرمایید ؟-

  آرشا جان بیا اتاق من مسئله ای پیش اومده .-

  چشم عمو االن میام .-

  مکامله مون خیلی کوتاه بود و با قطع تلفن بدون

  هیچ معطلی خودمو رسوندم به اتاق رسهنگ. 

  میدونستم موضوع مهمی پیش اومده که احضار شدم .

  رسهنگ تنها بود با ورودم به اتاق با دست تعارف کرد روی صندلی کنار میزش بشینم.

  گفتم تا بیای دستور جدید رو بهت اعالم کنم .-

  در خدمتم .-

  با کمی مکث ادامه داد : اون پرونده ای که دوسال و نیِم بازه 

  و چند وقت پیشم جلسه ای رو به خاطرش برگزار کردیم ، یادته ؟

  مشت کردم : مگه میشه یادم بره .دستامو 

  قراره اون پرونده سپرده شه دستت .-

  همین بود ، منتظره چنین روزی بودم . با شنیدن ادامه ی

  حرفای رسهنگ خوشحالیم از بین رفت . 

  البته  رسوان دانش و رسوان فریان و رسوان دلیری هم تو حل این پرونده کمکت میکنن.-

  چرا عمو؟-

  چرا چی آرشا ؟ تو چند سال پیشم باجدی نگام کرد : 

  لجبازی و خودخواهی پرونده رو به دست گرفتیو آخرش خودت رضبه خوردی . 

  االنم میخوای باز اشتباهت رو تکرار کنی ؟ من همچین اجازه ای رو بهت 
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5یدم . 5یتونم شاهده نابودیت باشم عمو جون . اگه به فکره خودت نیستی یکم به فکر پدر و 
  مادرت 

  باش . درسته چیزی رو به روت 5یارن اما تو پرسشونی و انتظاراتی ازت دارن .

  با بی فکریات داری اونارم اذییت میکنی.

  رسمو انداختم پایین : 

  درست میگین ولی االن موقعیت من فرق داره چیزی برای از دست دادن 

  ندارم ...

  و کنم .5یتونم پرونده به این مهمی رو قربانی انتقام گیری ت-

  ناباور به رسهنگ نگاه کردم : عمو چی میگید ؟!

  مگه غیر از اینه تو فقط به دنبال پیدا کردن قاتل شادی .-

  >وم فکر و ذهنتم شده این موضوع . 

  برای همینم هست که از هدف اصلیت دور شدی. 

  تو یه زمانی قسم خوردی پلیس وظیفه شناسی

  تو زندگی شخصیت رو وارد کارت کردی .باشی و جان مردم برات مهم باشه اما 

  برای یه بارم شده به خودت بیا پرس . 

  مطمنئ باش تنهایی 5یتونی کاری از پیش بربی با کمک بچه ها

  زودتر به نتیجه میرسی .

  5یدونم چرا رسهنگ اینطور راجبم فکر میکرد ،

  مرتکب نشدم . درسته بعد از مردن شادی اخالق و روحیه ام عوض شد ولی هیچ اشتباهی 

  یا شایدم حق داشت چون بزرگ ترین انگیزه ام برای زندگی پیدا کردن اون قاتل رزل بود . 

  کسی که همه چیزمو ازم گرفت  ، پس چطور میتونستم فراموشش کنم . 

  برام مهم نبود این پرونده تنها دسته خودم باشه یا نه . 



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 51 

 

  فقط مهم پیدا کردن اون پست فطرت بود...

  5یتونست مانعم بشه ،حتی وجوده اون دخرته دیوونه در کناره این پرونده... هیچ چیز

  

  

  راتین

  

همونطور که چشمم به خوش رقصی دیI تو بغل اهورا بود جام نوشیدنی مو نزدیک به لبم کردم  
.  

  پوزخند پر >سخری رو لبم نشست ، احمق ...

  چه خوب بلد بود دلربی کنه و مردارو بکشه طرفه خودش .

  منم اگه روی خوشی بهش نشون میدادم برای خوش گذرونیم بود . 

  بی شک تو بغل مردای زیادی خوابیده بود ،  زمزمه های عاشقونه ای که بارها

  موقع معا**شقه در گوشم میکرد هیچ حسی رو تو وجودم بوجود 5یاورد.

  بود.اون برام حکم یه اسباب بازی رو داشت ، اسباب بازی که زیاد مرصف شده 

با دیدن نگاه خیرم اهورا رو رها کرد و اومد سمتم . گونم رو بوسید و روی مبل چسبیده بهم 
  نشست .

  لحنش پره ناز بود : راتین چرا بیکار نشستی ؟ بیا وسط یه خودی نشون بده.

  پامو انداختم روی پای دیگه م : حوصله ندارم .

  روی سینه ام دست  صورتشو نزدیک به صورتم کرد و با دسته دیگه ش آروم

  کشید : خودتو لوس نکن جون من پاشو .

  رفتارشو نزدیکی بیش از حدش به خودم حا� رو بهم میزد. 

  وقتی تو اوج نیاز نبودم اینجور برخوردا عصبیم میکرد

  ، هیچ دخرتی تا خودم 5یخواستم 5یتونست منو بکشه سمت خودش .  
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  رسمو بردم عقب و تکیه دادم به مبل و رسد گفتم : دیI یه بار گفتم نه یعنی نه 

  >ومش کن .

  دستش از حرکت وایساد: چیزی شده؟

  نه .-

  جوابشو محکم و خشک دادم ، زیاد پا پیچم نشد و رفت . 

  شایگانم گندشو در آورده بود هر هفته مهمونی میداد 

  ار دوست هم حساب میشدیم .، یکی از رقبایی که بیرون از بحث ک

  در عوض من زیاد اهل بریزو به پاش نبودم کم پیش میومد کسی رو 

  تو حریمم راه بدم . اینم یکی از دلیالم بود ...بی اعتIد بودن !!

  راتین چرا تنهایی پرس برو یه همپا برای خودت پیدا کن.-

  جای گرفت.چشIمو باز کردم و صاف نشستم ، شایگان روی مبل روبه روییم 

  ترجیح میدم همین جا |ونم .-

  هر طور میل خودته . شنیدم اهورا خرابکاری کرده درسته ؟-

  بعد از مهمونی خرابکاره اصلی انتظارمو میکشید ، شهاب تونست بعد از چند

  . فقط لحظه شIری میکردم مهمونی >وم شه.روز بآلخره پیداش کنه 

  ببینه.میخوام کاری کنم مرگو با چشIی خودش 

  : خربا چه زود میپیچه !یکی از ابروهامو به حالت اخم دادم باال 

  : آره زودتر از اون چیزی که فکرشو کنی .خندید 

  نیشخندی در جوابش زدمو چشمم رو چرخوندم به طرف رقصنده های تو

  سالن . 

  شایگان : تصمیم نداری کاری کنی؟

  راجبه چی؟-
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  شایگان :بهرته بگی کی! اهورا .

  نیازی به توضیح 5یدیدم ، هیچ وقت قواعد کارمو رو 5یکردم . 

  بی تفاوت گفتم : فعآل نه .

  .بحث رو ادامه نداد و جام نوشیدنی مو پر کرد و داد دستم 

  نگاه کوتاهی به مایع قرمز رنگ انداختم و بعدم همه شو رس کشیدم.

  گرمم شده بود دوتا از دکمه های باالی پیرهنمو باز کردم

  تفاوت به حضور شایگان بلند شدم و از کنارش عبور کردم. بی

  کنار ستون نزدیک به دره یکی از اتاقا یه دخرت ایستاده بود.

  لباس کوتاه و بازی تنش بود ، رفتم طرفش و کشیدمش سمت خودم.ازم فاصله نگرفت و لبخند زد . 

رتم راحت خودشو تو بغلم جا کسی نبود که منو پس بزنه همه منتظره یه اشاره از من بودناین دخ
  کرد.

امشب میخواستم با اون بزمم رو کامل کنم ، دیI برام تکراری شده بود هر از چند گاهی نیاز به 
  یه تنوع داشتم .

  در یکی از اتاقارو باز کردم و دنبال خودم کشیدمش داخل .

ز لبا**ش رشوع صدای موزیک کمرت به گوش میرسید . چسبوندمش به دیوار ، بو**سه گرفتنو ا
  کردم

  همراهیم میکرد خیلی حرفه ای .پوزخندم مثل همیشه رو لبام جا خوش کرد...

  اینم مثل بقیه ...بارها مرصف شده بود...

  حرکات نرمش منو بیشرت به اوج میرسوند ...صدای نفس هامون لحظه به لحظه

  کشدار تر میشد ... با یه حرکت بلندش کردمو روی تخت خوابوندمش...

  

***  

  برای چندمین بار مشتم رو حواله صورتش کردم .
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  لعنتی زبون باز میکنی یا نه . -

  ساعت دو شب بود بعد از >وم شدن مهمونی برگشتم ویالم .

  توی انباری که ته باغ بود و بیشرت مخصوص معامالت 

  رسی و محرمانه بچه ها زندونیش کرده بودن.

  امد بسته بود.روی صندلی با طناب دست و پاشو از قبل ح

  عصبی به صورت غرق در خونش نگاه کردم، جونی براش 

  5ونده بود . با چشIی نیمه باز روبه رو شو نگاه میکرد و خس دار

  نفس میکشید .

  .نوری یکی از زیر دستام بود که رسو گوشش بدجور جمبیده بود 

  5یدونم کی اجیرش کرده بود تا منو تو دردرس بندازه اما 

  د میفهمیدم خودم باید از زبونش بیرون میکشیدم.هر جور بو 

  پنجه مو فرو کردم تو موهاشو رسشو کشیدم عقب و داد زدم:

  حرومزاده حرف میزنی یانه ؟ یاال بنال وگرنه خونت حالل.

  : در ه...هر صو..رت ...منو زنده..با صدای تحلیل رفته ای گفت

  ن...5یزاری...

  فقط یه کلوم بگو کی اجیرت کرد؟-

  نوری: ه...هیش...هیشکی...

  مشت محکمی زدم به صورتش ،

  صدای فریادش انعکاس پیدا کرد توی انبارو پیچید . 

  داری چرت میگی عوضی . یه بار دیگه میپرسم اگه بازی در بیاری-

  .زندت 5یزارم 

  نوری: میخوای همه چیزو بدونی؟
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  راستشو: آره به  نعفته صندلی خالی رو کشیدمو رو به روش نشستم 

  بگی .

  با مکث نسبتآ طوالنی نگام کرد : دلیل خیانتم به تو میدونی چی بود؟

  تو یه حیوونی ... یه آدم پست فطرت ک... نابود کردنت ؟

  شهاب زد تو شکمش ، آخ بلندی گفت و بعداز 

  چند ثانیه ادامه داد: منکه بهت خوش خدمتی

  چرا؟میکردم . خالف دستوراتتم هیچ وقت عمل نکردم...پس 

  چرا اونکارو کردی آشغال .

  شهاب خواست خفه ش کنه مانع شدم .

  پامو انداختم رو پای دیگه م و خونرسد گفتم :

  کدوم کار؟ 

  پوزخند زد : آدماتو فرستادی رساغ اون دخرته بیچاره ...با کاری که

  باهاش کردن دووم نیاورد و خودشو کشت . 

  یز نابود کردی زندگیتوئه بی همه چ.تو که میدونستی دوسش دارم 

  .مو

  میدونستم و همین طور اینو که پدر اون دخرت یه افرس وظیفه شناس-

  پلیس بود . ابله تو فکر میکردی دخرتشونو به تو میدن؟ تویی 

  که زندگیت رسارسش خالف بوده. 

  تو یکی از زیر دستام بودی و از همه چیزه من باخرب بودی .

  کی ام چیکارم کجام و... پس چطور فکر کردی اجازه همچین 

  . میدونستم ممکنه به همه چیز گندغلطی رو بهت میدم 

  بزنی و بخوای پای منو وسط  بکشی . اما کور خوندی من زرنگ
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  تر از این حرفام .

  نوری: تو همه چیزمو ازم گرفتی اما من فقط یه رضبه کوچیک

  م بعد از این همه سال پیش بهت زدم . اینقدر معرفت داشت

  کسی که کار کردم نفروشمش. وگرنه خیلی راحت میتونستم

  به پلیسا آدرس ویالتو بدم .

  بلند خندیدم : احمق تو با اونکاری که کردی میتونست اونارو بهم

  نزدیک کنه.بعد دم از معرفت میزنی ؟

  نوری: همیشه به عنوان یه رئیس برام قابل احرتام بودی .

  . میخواستم هر جور شدهاما با کاری که کردی ازت متنفر شدم 

  زهرمو بهت بزنم . فکر میکردم موقع معامله اون محموله توهم

  هستی برای همین آدرس اون انبارو به پلیسا دادم.

  اما خوردم به سنگ ، راتین د� میخواست با دستای خودم

  بکشتم تا حق خون اون دخرته معصومو ازت بگیرم.

  پستی رو به اوج رسوندی حرومزاده ...توئه بیرشف خودهتو 

  شیطانی ...حیوون کثیف...

  نیشخندی زدم و از روی صندلی بلند شدم .

  اسلحه رو گرفتم طرفش : بزار منم یه واقعیتی رو بهت 

  بگم. توام یکی از بهرتین افرادم بودی . اما خودت همه چیزو

  ت رو جوره دیگه ایخراب کردی . انتظار نداری که جواب خیانت

  بدم و راحت ببخشمت . تنها لطفی که میتونم بهت بکنم

  اینه که بفرسمت پیش عشقت .

  قهقهه م رفت هوا ، فریاد کشید:
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  کثافت میکشمت با دستای خودم 

  میکشمت...

  شلیک کردم گلوله  دقیق اثابت کرد به پیشونیش 

  .رسه بی جونش خم 

  خورد و شلوار کرمی رنگش روشد به جلو و خون از روی صورتش رس 

  به ثانیه نکشیده قرمز کرد.

  همراه با پوزخند گفتم :حیف شد نتونسی منو بکشی .

  اسلحه رو انداختم رو زمین و رو به حامد گفتم : رسیع اینجارو جمع و

  جور کنید . از رش جنازه شم یجوری خالص شین .

  انبار...بدون اینکه  به پشت رسم نگاه کنم راه افتادم سمت در 

  

  

  تیارا

  

  .از حموم اومدم بیرون رسیع موهامو خشک کردم 

  دوساعت فرصت داشتم آماده شم ، الوین اینقدر ارصار کرد تا باهاش

  برم مهمونی ، که نتونستم نه بیارم .

  شلوار جین مشکی مو پام کردم ، تاپ بندی سفیدم که بلندیش تا روی 

  کردم . مدلش جدید بود و قشنگ.باسنم بود و پایینشم چین میخورد و تنم 

  کرم گریم و پنکک و خالی کردم رو صورتم ، خط چشمم کشیدم و ریملم زدم

  . یه رژ قرمزم کشیدم به لبام . به موژه هام 

  موهامم با گیره جمع کردم باالی رسمو جلوشو کج ریختم سمت چپ صورتم.
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  شاملو انداختم رو موهام ، مانتومم پوشیدم 

  تر از زانوم بود..دو وجب باال 

  5یدونستم چجور مهمونی

  ، اما اگه مختلط بود 5یتونستم مانتومو در بیارم. 

  الوین منو میشناخت میدونست اگه جای چرتی  بربدم زندش 5یذارم.

  .نیم ساعتی تو اتاق اینور و اونور رژه رفتم تا رسو کله ش پیدا شد 

  . ازمامان اینا خداحافظی کردم و رفتم بیرون

  سوار ماشین شدم .

  سالم علیـــــــــــکم .-

  الوین: و علیکم السالم. نه خوشم اومد چه وقت شناس ،

  خوبه زود حارض شدی وگرنه حوصله معطلی نداشتم. 

  زدم رو شونه ش: تا باشه از این خوش اومدنا .

  به جا سخ¢انی راتو بیوفت بچه. 

  چشمکی زد و ماشین و به حرکت در آورد .

  رچی پرسیدم کجا میریم محیطشتو راه ه

  !چجوری کیا هسW مگه نم پس داد؟ 

  هر چی چرت و پرت بود ردیف میکرد بغل دست هم .

  منم رگ پلیسیم بلند شده بود مشکوک نگاش میکردم اما اینقدر خانم پرو 

  .ترشیف داشW با نیش گشاده به چشم غره هام جواب میدادن

  .نگه داشت ماشین رو جلوی یه خونه ویالیی بزرگ 

  5ای بیرونیش معرکه بود.

  یه حیاط کوچیک داشت با پارکینگ خربی از باغ و این چیزا نبود .
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  .از در میله ای رفتیم تو حیاط ، با گوشی به یکی زنگ زد 

  خیلی کوتاه و مخترص گفت : رسمه دم دریم بپر باز کن .

  کمرت از ده ثانیه در با صدای تیکی باز شد 

  آ جذاب با لباس. یه دخرت تقریب

  لختی پیداش شد. نفس راحتی کشیدم مثل اینکه جمع دخرتونه بود 

  االن میپرم تو رخت و لباسامو در میارم یه چنتا قر میدم تخلیه شم

  خیلی وقته یه مهمونی درست و حسابی نرفتم عقده ای شدم .

  با دخرته دست دادیم و الوین منو بهش معرفی کرد.

  تیارا . رسمه جون دخرتدایی گلم-

  : خوشوقتم عزیزم ، لبخند شیرینی زد 

  خیلی خوش اومدی به جمع ما.

  ممونم لطف داری .-

  رسمه: خب دیگه بریم تو ، مهمونی داخِل نه بیرون.

  الوین هرهر خندید منم به زور دندونامو نشون دادم . 

  خب چیکار کنم خندم 5یاد

  ، مردمم چه جو گیرن احساس شیرینی بودن 

  میده . بهشون دست

  بـــلــــــــــــه رفتیم تو ،چشم خودمو  سپاه و بسیج و نیروی زمینی و

  هوایی و دریایی و انتظامی و اینرتپل و کل جد و آبادم روشن .

  یکی منو اینجا ببینه چی میگه هان؟!!! 

  5یگن خیر رسش پلیس مملکته. 

  5یگن خودش دم از قانون میزنه بعد قانونو دور میزنه .
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  ا فرقون تصادف میکردم میمردم آبرو ریزیش کمرت بود تا بیام اینجا اگه ب

  از خجالت |یرم .

  واااای اومدم صاف پا گذاشتم بین مجلس لهو ولعب

  . استغفرهللا  

  خدایا توبه ...خودت منو عفو کن ... نزار این دم آخری مغلوب وسوسه

  شیطان بشم . السالم و علیکم و رحمة هللا ...

  رتی رفتم باال منرب دارم احکام دینی قرائت میکنم .مرض وسط پا

  نه تیارا خانم رس پیری یه خل نبودی که اونم شدی .

  یه چشم غره وحشتناک ازونا که مجرما زود اعرتاف میکنن بهش رفتم

  و در گوشش آروم گفتم: خدا لعنتت کنه اینجا کجاس منو آوردی ؟

  دم همچین جایی چه فکراییاالغ مگه 5یدونی من چیکارم. یکی ببینه اوم

  میکنه ؟ دیگه 5یدونن اَنه مظلوم ، الوین اَنه گوگول.

  زد زیره خنده : گوگول دیگه چی چیه ؟!

  یعنی گو� زدی آوردیم این بی صاحاب شده. -

  نخند عصاب مصاب ندارم یه حرکت جوجیدسویی میام

  براتا.

  خودشو جمع و جور کرد: 

  گور به گوری خرب نداشتم به مرگ خودم نه به مرگ این رسمه

  تا این حد اوضاع اینجا کیشمیشیه . 

  با حرص رومو ازش برگردوندم . هی میخواستم اون وسطو نگاه نکنم

  مگه شیطونه میذاشت . انگار کنرتل چشIم دستش بود .

  دخرت و پرس از همه رنگ خیلی مشنگ ریخته بودن وسط .
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  دخرتا که لخت مادر زاد. 

  5یکردن سنگین تر بودن .همونام تنشون 

  موقه رقصم حرکات ناموزونی از خودشون 

  در میاوردن البته چسبیده به پرسا.

  یکی دوجام دوبه دو تکیه داده بودن به دیوار یا روی مبل کنار هم نشسته 

  ....  وای وای وای.بودن و صورتاشون مIس هم بود و

  لبامو به دندون گرفتم و رسمو پایین انداختم. 

  اسلحه مو کاشکی آورده بودم یه تیر هوایی میزدم حال همه شونوآخ 

  میگرفتم.

  یکم که  دقت کردم دیدم عین

  درخت چنار سبز شدم همونجا جلو در ورودی. 

  خربی ام از الوین نبود حت� رفته بود پیش اون دخرته ور پریده.

  برم دنبالش ببینم کدوم گوری هرچی زودتر رشمونو کم کنیم تا دردرس

  .شده ن

  هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که دستم کشیده شد 

  . تا اومدم ببینم کیه دستشو گذاشت جلو دهنمو منو از پشت تو بغلش گرفت .

  برد سمت یه اتاق ، چشIم داشت از حدقه میزد بیرون .

  این یارو کی بود میخواست چه غلطی کنه. بابا من ده دقیقه ام نبود 

  ی ،پامو گذاشتم تو مهمون

  چجوری منو دید پسندید حاال میخواد دخلمو بیاره.

  !!!!خاک بررسم بی آبرو شدم . وای چی؟دخلمو بیاره؟

  چرا خاک بررس من ، خاک بررست الوین زندت 5یزارم .
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  .درو باز کرد و بردم تو اتاق 

  هیکل غولو داشت زورشم زیاد بود 5یتونستم تکون بخورم. 

  . جیغم میزدم صدام در 5ی یومد

  محکم جلو دهنمو گرفته بود انگار دستاشم چسب دوقلو

  داشت . فقط کافی بود یه کوچولو فاصله بده دستشو تا یه گازی بگیرم 

  برق از هفت جای بدنش بزنه بیرون .

  .همونجوری تو فکر و خیال بودم که پرت شدم رو تخت

  گرفتی .بدون اینکه نگاش کنم یه نفس گفتم : چی میخوای از جونم اشتباه 

  این همه دخرت برو رساغ یکی دیگه من اینکاره نیستم .

  اگه دستت بهم بخوره نفلَه ت میکنم . بدبخت من پلیسم میدم باباتو در بیارن

  حاالم بهرته و� کنی تا برم .

  الکی داشتم هارت و پورت میکردم وگرنه مثل سگ ترسیده بودم

  ننه بابات بیخیال من یکی شو.آخرای حرفم نزدیک بود بزنم زیر گریه بگم جون 

  تو اینجا چه غلطی میکنی؟-

  ءا چقدر صداش برام آشنا بود . 

  نکنه توهم زدم ،منکه چیزی نخوردم هنوز چی چیو توهم زدم . 

  با توام .-

  با دادی که زد شکم به یقین تبدیل شد .

  رسمو گرفتم باال و دیدم خوده خودشه .

  ت**جاوز کنی .خاک بررست مرتیکه تو میخوای بهم 

  خجالت 5یکشی از خودت. 

  .چه به روزه مملکت اومده که یه پلیس میخواد همچین کار خاک بررسی بکنه
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  الل شدی ؟-

  بغضم ترکید : جناب رسگرد بخ...بخدا من نم...5یخواستم بیام .

  تورو خدا کارم نداشته باشید . میخوام برم خو5ون 

  دمو . به جون خودم بالیی رسم بیارید خو  

  میکشم ...

  .نگاهش پر از تعجب بود ، بعد از چند ثانیه تازه مطلبو گرفت 

  چی داری میگی؟-

  اومد سمتم با ترس چسبیدم به گوشه تخت و صدای گریم بلند تر شد .

  کالفه دستشو فرو کرد تو موهاش

  : میشه بس کنی آبغوره گرفتنو؟

  بیارم .تو چه فکری راجبم کردی؟من کی خواستم بالیی رست 

  واقعآ برای افکار پوچت متآسفم .

  با پشت دست اشکامو پاک کردم:

  پس اینجا چیکار میکنین ؟ منو چرا آوردین  

  تو این اتاق ؟

  : اتفاقآ منم همین سوالو ازت داشتم برای همین آوردمت .رسگرد

  من با دخرتعمم اومدم ،میگفت مهمونی یکی از دوستاشه . البته 5یدونستم-

  نجوری وگرنه امکان نداشت پامو بزارم اینجا . کآل با دیدن فضای این مهمونی محیطش ای

...Iشوکه شدم . میخواستم برم دنبال دخرتعمم تا هرچه زودتر بریم که ش  

  حاال میشه شI دلیل حضورتونو بگین؟

  : نشست لب تخت

  اینجا خونه یکی از خورده فروشای مواد و قرص روانگردان .
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  ش 5یشه گفت بلکه یکی از اجزای فعال گروهشونه .البته خورده فرو 

  یک ماهی هست دنبال مدرکی ازشون هستیم که بآلخره امشب موقعیت برامون

  فراهم شد . منم به عنوان یکی از مهمونا اومدم اینجا تا راحت تر به همه چیز

  دسرتسی داشته باشم به عنوان نیروی مخفی. بقیه بچه هام بیرونن ،البته خارج

  دید و منتظر عالمت منن تا بریزن این تو. بعدم که چشمم به تو افتاد و گفتم االنه که از

  همه چیزو خراب کنی.

  : چرا منو در جریان نذاشتین؟اخم کردم 

  لحنش پر >سخر بود: ببخشید از دفعاته دیگه فراموش 5یشه . مثل اینکه یادت 

  رفته سه روز تو مرخصی هستی .

  خصی اجباری .با حرص گفتم: بله مر 

  نیشخند زد :همینی که هست .

  بزنم لت و پارش کنI ،انگار هم سن و سالشم منو هی دست میگیره.

  خودمو کشیدم لب تخت ،اومدم بلند شم که مانتومو از پشت کشید 

  و گفت : کجا؟

  منم که شل و ول تقی از پشت افتادم رو تخت. اخم کردمو داد زدم:

  چرا اینجوری میکنی؟ إَهه...

  صدای باز شدن در اومد ، رسگردم همون لحظه روم خم شد و منم ادامه

  حرفم تو دهنم خشکید و چشIم از حدقه زد بیرون .

  هر کی این حالتمونو میدید حت� فکر میکرد داریم چه غلطی میکنیم.

  ولی رسگرد فقط روم خم شده بود ،حتی چشIشم بسته بود و 

  به چشIی پر از ترسم نگاه 5یکرد.

  صورتش نزدیک به صورتم بود اما کاری 5یکرد . همین که صدای بسته
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  شدن در اومد ازم فاصله گرفت و کالفه دست کشید به صورتش.

  نفس حبس شدمو دادم بیرون ،چونم رشوع کرد به لرزیدن .

  این تا امشب یه بالیی رسم نیاره ول کنم نیست.

  از کنم که برگشت خواستم بزنم زیر گریه و دهنمو اندازه اسب آبی ب

  و با دیدن حالتم عصبی گفت : 

  منظوری نداشتم مجبور بودم ، اینا مهمونای تازه واردشونو زیر 

  نظر دارن . االنم اگه میدیدن ما تو اتاق فقط نشستیم و 

  داریم صحبت می کنیم حت� مشکوک میشدن . با اینکار خواستم 

  شکی بوجود نیاد .

  گی چیزی از قبل بکنین با آدم ،صدام می لرزید :خب یه هIهن

  یهو قلبم نیاد تو حلقم .

  یجوری نگام کرد از همونا که با یه خنگول طرف میشن.

  میشه قبل از حرف زدن یکم فکر کنی؟-

  چجوری تو اون زمان کم میتونستم به توئه گیج حالی 

  کنم قضیه از چه قراره ؟!

  همین که شI باهوشی بسمونه .-

  م دهنمو کج کردمو با یه حرکت از چپ چپ زل زد بهم من

  رو تخت بلند شدم .

  االن چیکار کنیم ؟-

  رسگرد:میریم بیرون ، تو حکم معشوقه منو داری .

  باید جلوشون نقش بازی کنیم تا بتونیم بریم اتاق اصلی .

  درسته همه چی اینجا قاطی اما تک و توک حواسشون جمعِ.
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  نکنن.رفتارمونو جوری نشون میدیم که بهمون شک 

  5یخوام مشکلی پیش بیاد و فرد مورد نظر فرار کنه .

  فهمیدی؟

  بله فهمیــــــدم.-

  آخ جون میمیرم برا هیجان . از همین االنشم در صد ذوق مرگیم رفت رو صد.

  همین که از اتاق زدیم بیرون بوی دود و مرشوب و یه بوی بد دیگه ای 

  دی بوی فضا زیاد بود.خورد به دماغم. بینیم سوخت اینقدر که شدت تن

  دستمو گذاشتم جلو دهنمو عق زدم .

  عادی رفتار کن .-

  خب بابا چیکار کنم تازگی داشت برام . یهویی رفت تو حلقم .-

  دیگه چیزی نگفت ، منم برای طبیعی تر جلوه داد5ون دستمو انداختم

  دور بازوش . یکم مکث کرد و بعد حرکت کرد و منم دنبالش .

  داشت. هوس کردم ناخنامو فرو کنم تو بازوش ولی جلوعجب بازوهایی 

  خودمو گرفتم ، نه اینکه روانی میزنه همین جا چپو راستم میکنه.

  اگه بگم شدم خوده لبو دروغ نگفتم چه خرب بود !!

  از یه طرف این خاک بررسا حیا نداشW ،عین میمون از رسو

  کول هم باال میرفW .از این طرفم بودن کنار رسگرد 

  و دیدن این چیزا داشت آبم میکرد .

  یکم که دقت کردم دیدم حق با رسگرد چند نفری همه چیز و زیر نظر 

  داشW . خب 5یشد که همچین تشکیالتی بدون محافظ پیش 

  بره . 

  رفتیم طرف یه میز روش پر از نوشیدنی و خوراکی بود .
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  ردم و خجالتشممنکه همین جور فقط اطرافمو دید میزدم و هیز بازی در میاو 

  نوش جان میکردم .

  اینو بخور . -

  برگشتم سمتش ،جامی رو که توش پر بود از یه مایع قرمز رنگ ،

  گرفته بود طرفم . 

  چیکارش کنم؟من از اینجور چیزا 5یخورما .-

  یه دفعه منو کشید تو بغلش ، امشب چه شوک تو شوکی بود .

  یکم از نوشیدنی رو خورد و بعد جامو نزدیک کرد به لبم و رسشو 

  آورد کنار گوشمو آروم گفت : بخور رشبت ، اما بعدش جوری رفتار

  کن که حالت عادی نداری .

  فهمیدم یکی از افرادشون نزدیک به مائه.

  آب دهنمو قورت دادم و آروم تر از خودش گفتم :

  ایییییی دهنی شIرو بخورم ؟!

  آرومی بهم وارد کرد ، لحنش پر از تحکم بود : فشار

  بخور .

  مجبوری چند قلپی خوردم . خوشمزه بود و خنک به د� چسبید.

  میخواستم بگم باز بده بخورم میدونستم میگه تو که بدت میومد.

  بیخیال گذشتیم از خیرش...

  تیارا میبینم که داره بهت خوش میگذره.-

  طبیعی جلوه بدم زدم تو فاز مستی.رسمه بود برای اینکه رفتارمو 

  خندیدم و با لحن کشداری گفتم :

  آره عزیــــــزم...توام بیــــــا با ماااا...بهـــت  بد 5یـــگذره هـــا...
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  رسمو چسبوندم به سینه آرشا ، چشIمم خIر کردم .

  آخ بدم میاد از این رفتارا ، کم مونده بود بیارم باال چیه این لوس بازیا.

  رده شوره نقشه هاتو بربن رسگرد نیگا آدمو به چه کارایی وا میداره .م

  خدایا خودت میدونی که من بی گناهم یوقت برام پرونده سازی نکنیا .

  االنم مثآل گیر افتادیم مجبورم وگرنه منو چه بی این غلطا . نوکرتم این یه بارو

  چشم پوشی کن .

  بعد با لبخند رسمه در گوش یکی از مردا یه چیزی گفت و 

  رو به من گفت : خوش باشی گلم من باید برم به مهمونا برسم.

  همراه با مرده ازمون دور شدن . 

  رسگرد نفسشو فوت کرد :  مثل اینکه شک کرده بودن . 

  بس که تابلویی ، باید گِل گرفت در اون سازمانی رو که تو رو به عنوان

  نیروی پلیس انتخاب کرد.

  اینا کین که اینجور محافظه کاری میکنین!رسمو بلند کردم: 

  از همون او� میتونستید با یه حرکت غافل گیرانه بریزین و جمعشون

  کنید...

  انگشتشو گذاشت رو لبم :

  اونوقت مهره اصلی هم وای میساد و خودشو تسلیم ما میکرد.

  خانم کوچولو تو زیاد به مغزت فشار نیار و ایده های بچه گونه

  سنگین تری. نده ،اینجوری

  اخم کردم ، یکم خودمو کشیدم تا ازش فاصله بگیرم دیگه خیلی 

  چسبیده بودم بهش . 

  چشIشو ریز کرد و یه جوری نگام کرد . زیاد طول نکشید
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  رسشو گرفت باال و پووووف کشید .

  دستمو گرفت و منو دنبال خودش کشوند ، جاهایی که میدیدیم 

  تار کنیم که اوضاع خیته مجبور میشدیم جوری رف

  مست و پاتیلیم و هیچی 5یفهمیم .

  هر جور بود خودمونو رسوندیم طبقه باال، با هزار بدبختی

  از جلو نگهبانا رد شدیم . البته شانسم آوردیم وقتی 

  حواسشون پرت دوسه تا دخرت بود اومدیم باال

  کاری شونن. .خاک بررسای بی حیا ، مردا رو جون به جونشون کنی بازم تهش دنبال کثافت

  یه راه پله مارپیچی میخورد به باال وقتی روی آخرین پله می ایستادی

  دیگه به پایین هیچ دیدی نداشتی .

  باال خیلی شیک بود ، چنتا دره چوبی قهوه ای روشن سمت چپ و راست

  بود.

  کف رسامیکای قهوه ای داشت که رنگش با درا ست بود .

  ر زیادی همه جارو گرفته بود.روی سقفم چنتا المپ روشن بود که نو 

  رسگرد چیزی رو زمزمه کرد که سخت به گوشم رسید:

  آماده باشید ، هر وقت عالمت دادم وارد شید .

  جلوتر از من قدم برداشت ،اسلحه شو بیرون آورد.

  میخواست بره به طرفه اتاقی که ته راه رو 

  بود و رنگ درشم مشکی . چند قدمی باهاش فاصله داشتم 

  یکی از اتاقا باز شد و یه مرد سیاه پوش و هیکلی بیرون اومد. که در

  دیدش رو به رسگرد بود و متوجه من نشد که پشتشم.

  رسیع اسلحه شو در آورد و گرفت طرفش ، تو یه حرکت پامو بلند 
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  کردمو با یه چرخش کوبیدم پشِت گردنش. 

  آخش رفت هوا و دستشو گذاشت رو گردنشو افتاد . 

  و اول به من نگاه کرد و بعد به اون مرد و اسلحه افتاده رسگرد برگشت

  روی زمین .

  هنوز بی هوش نشده بود ، 

  داشت دهنشو باز میکرد که رسگرد خودشو

  رسوند کنارشو با اسلحه رضبه ای به گردنش زد و اونو بی هوش کرد.

  رو به من کرد و آروم اما پر تحکم گفت :

  ی که اون ته.فقط مواظب باش.اسلحه رو بردارو برو سمت اون اتاق

  رسمو تکون دادم خم شدم و اسلحه اون یارو برداشتم . 

  یکی دیگه از همون مردا از پایین اومد باال که رسگرد بهم ترش 

  زد : تو برو .

  دیدم باهم در گیر شدن ، 

  ولی بیشرت از اون 5وندم تا شاهد جدال اونا باشم. 

  دم تا آرامشمو بدست بیارم.به اتاق رسیدم ، چنتا نفس عمیق کشی

  اسرتس داشتم بدجور، 5یدونم چه مرگم شده بود . 

  در و با یه حرکت باز کردم و با دیدن چیزی که رو به روم بود جیغ کشیدم

  و رسیع رومو برگردوندم .

  رسگرد دویید طرفم و گفت : چیشده؟

  دست و پام یخ کرده بود و زبو5م قفل شده بود . 

  یزنم در و هول داد ، چند ثانیه ای طول کشید کهوقتی دید حرف 5

  صدای مشت زدنش به دیوار و فریادش منو بیشرت ترسوند:
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  اه لعنتی ...لعنتی ...لعنتــــــی...

  از پایینم یه صداهایی میومد ، حت� بچه ها ریخته بودن تو .

  تکیه دادم به دیوارو رس خوردم و افتادم رو زمین .

  چیزی که دیده بودم خیلی منزجر بود.حا� بد شده بود ، 

  روی تخت بودن دوتاشون ...روی یه تخت دونفره...هیچی تنشون نبود...

  خون کل تخت رو پر کرده بود...هر دوشون کشته شده بودن ...

  حت� همون سوژه اصلی بوده ...داشت با یکی از دخرتا... که...!!!!

  هر دو کشته شدن اونم به طرز مشکوکی...!

  تر از اون جسم بی جون دوتاشون روی هم دیگه بود...عقم گرفت... چندش

  چشIمو فشار دادم رو هم تا تصویره شون از جلو چشIم محو شه.

  رسمو تند تند تکون دادم ...دستو پاهام می لرزیدن ، ِرس شده بودم...

  رسوان...خوبی ...صدامو میشنوی ...تیارا...-

  راه دور صدام میکرد.صداشو گنگ میشنیدم ،انگار از یه 

  با دستاش صور>و قاب گرفت تا دیگه تکون نخورم .

  چشIمو باز کردم ، لباشو دیدم که از هم باز شدن:

  حالت خوبه ؟

  توان حرف زدنو نداشتم ، احساس رسما میکردم تنم همینجور داشت

  . اه ترس و خجالت از دیدن اون صحنه یهو بهم هجوم آوردهیخ تر میشد 

  باعث وا رفتگیم شده بود. بود و این

  وقتی متوجه خرابی حا� شد ،بی حرف دیگه ای منو رو دستاش 

  بلند کرد . چشIم نیمه باز بودن و نورو ضعیف میدیدم.

  .پایین خیلی رسو صدا زیاد بود و همه ی صداها میپیچیدن توی رسم
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  .خنکای هوا که به صورتم خورد فهمیدم بیرون از اون خونه اییم

  .م هایی رو شنیدم که بیشرت شبیه به َدویدن بودصدای قد

  تیارا ...تیارا چت شده ؟جون من چشIتو باز کن...تیارا...-

  الوین بود داشت گریه میکرد.

  شI دخرتعمه شونید؟-

  بله چه اتفاقی براش افتاده ؟همش تقصیر من بود.-

  ک..کاش ارصار 5یکردم بیاد...

  خاصی نیوفتاده .نگران نباشید فقط ترسیده اتفاق -

  ...همون یه ذره صداهایی ام که میشنیدمو دیگه نشنیدم 

  

  

  آرشا

  

  . گذاشتمش عقب ماشین دخرت عمه ش

  هنوزم به هوش نیومده بود، هیچ فکر 5یکردم این دخرته زبون درازه گستاخ

  اینقدر ضعیف و نازنازو باشه .

  صدای گریه های دخرتعمه شم بدجور رو مخم بود 

  ترجیح دادم برم موقعیت رو برسی کنم. .برای همین

  بچه ها همه ی  افراد توی خونه رو دستگیر کرده بودن و سوار ون کردن برای 

  .  بردنشون به اداره 

  . برای بردن اجسادم آمبوالنس تازه از راه رسیده بود

  یکی از دکرتارو صدا زدم و فرستادمش بره باالی رسه فریان . 
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  دانش.خودمم رفتم کنار رسوان 

  سالم نظامی داد : قربان .

  راحت باش . موقعی که بیرون بودین متوجه رفت و آمد مشکوکی نشدین؟-

  کسی خارج نشد؟

  نه رسگرد حواسمون به همه چیز بود .-

  مشتم رو کوبیدم به سقف ماشین :

  پس کی اون لعنتی رو کشت ؟!چجوری  

  تونست >یز و بی رسو صدا کارش رو انجام بده !!!!

  قربان من فکر میکنم یکی از افراد خودش اونو از میدون بدر کرده . حت�-

  دستور از باال رسیده بود. شخص قاتل یکی از همین مهموناست .

  اما یه چیزی این وسط می لنگه .-

  اونا هیچ وقت ردی از خودشون به جا 5یزارن. 

  ...تو چنگ ما و این غیر ممکِن قاتل یکی از اون افراد مهمونی باشه و االنم

  هنوز حرفم >وم نشده بود که صدای جیغ اومد . 

  .متوجه شدم دخرتعمه رسوان فریان بود 

  حت� اتفاقی افتاده بود با قدمای بلند و تند خودمو رسوندم کنار ماشین. 

  چی شده؟-

  : هیچی فشارشون اومده رو هفت تا این خانم شنیدن جیغشون رفت هوا.دکرت

  رسم و بزنم بهشون حالشون بهرت میشه حالیشون 5یشه.هرچی ام میگم این 

  به دخرته نگاه کردم صورتش شده بود مثل لبو از بس که گریه کرده بود.

  نه انگاری دیوونه بودن تو خاندان اینا موروثی.

  کارتون >وم شد ؟-
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  بله فکر کنم دیگه کم کم به هوش بیان .-

  باهاش دست دادم : خیلی ممنون .

  . رو کردم به دخرته :گفت و رفت  با اجازه ای

  شIم دیگه برید خونه خوب نیست اینجا |ونید .

  : نه تا تیارا به هوش نیاد 5یرم.با صدای جیغ جیغوش گفت 

  شاید ایشون حاال حاالها به هوش نیان 5یشه که ...-

  حرفمو قطع کرد: اگه اینجوری بربمش خونه پدرمو در میارن .

  گیری کرده بودم . نفسمو فوت کردم ، عجب 

  خودش کم بود فامیل خل و چلشم افتاد رس رام .

  تو ماشین آب دارین؟ -

  رسشو تند تند تکون داد و رفت از تو داشبورد بطری آب معدنی رو 

  آورد و گرفت طرفم .

  بطری رو از دستش گرفتم و خم شدم روی رسوان فریان . 

  تم از توی بطری کمی آب ریختم رو دستم و با تکون دس

  قطرات آب چکیدن روی صورتش .

  پلکاش تکون خوردن ،

  باز کارم و تکرار کردم که آروم آروم  

  چشIش باز شدن...

  

  

  تیارا
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  خیسی و خنکای چیزی رو روی صورتم حس کردم. 

  باز کردن چشIم برام سخت بود مغزم گرومپ گرومپ میزد .

  مانندم اومدم بیرون.تو یک لحظه حالت عادی مو بدست آوردم و از حالت خلسه 

  انگار از یه دنیای دیگه برگشتم به این دنیا و با برگشW حسم 

چشIمو باز کردم و توی اولین نگاه دوتا چشم قهوه ای رنگ رو دیدم که از زور تیرگی به سیاهی 
  میزدن .

  هیچی یادم 5ی یومد ، من کجا بودم این یارو چرا اینجوری رومه.

  !آها مهمونی ...رسگرد!!!

  خاک بررسم نکنه بالیی رسم آورده! من چرا دراز به درازم؟!!!

  نکنه...نه...نه!!

  یکم دیگه به مخم فشار آوردم و آخر رسیدم به ته قضیه ، همونجایی که در سیاه رنگ رو باز کردم

  و با دیدن صحنه پیش روم حا� بد شد...

  م باشه از این به بعد خواستمدخرت ضعیفی نبودم ولی چیزی که دیدم حسابی شوکه ام کرد.یاد

  وارد اتاق خالفکارا شم قبلش در بزنم اگه لختی چیزی بودن خودشونو بپوشونن بعد وارد  

  شم دستگیرشون کنم . واال حیام یه چیزی ، 5یگن ممکنه 

  یوقت وسط مهمونیاشون لو برن و تحت نظر باشن لخت لخت برا خودشون رژه میرن .

  شون چیه خودتو هی 5ایش میزاری خب برادره من خودتو بپو  

  گناهه گناااااه...

  منو بگو یه امشبه شدم ُمالی باال منرب ، باید 

  از کارم استعفا بدم برم تو جلسه ها جوونارو به راه

  راست هدایت کنم .

  رفته بودم تو فکر و چرت و پرت تحویل خودم میدادم و 
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  میخندیدم .

  به چی میخندی؟!!!-

  جمع کردمو رسیع بلند شدم حرکتم ناگهانی بودءا رسگرد!! نیشمو 

  اما رسگرد حواسش بود و قبل از اینکه با صورت برم تو صورتش رسشو 

  کشید عقب.

  بیا االن میگه یه جو عقل درست و حسابی ندارم واال حقم داره.

  رسم تو دستمو کندم و از ماشین پیاده شدم 

  ماشین . رسم گیج میرفت برای اینکه نیوفتم تکیه دادم به

  الوین دستمو گرفت : حالت خوبه عزیزم ؟

  بهش چشم غره رفتم و بدون هیچ جوابی رو به رسگرد گفتم:

  چیشد ؟

  هیچی شI حالتون بد شد و غش کردی.-

  اخم کردم : عملیات رو میگم .

  لبخنده کش اومده شو جمع کرد. نه بچم بلده بخنده داشتم بد جور ازشنا امید میشدم .

خودت دیدی صاحب اصلی ترشیفات به طرز فجیعی کشته شد . و معلوم نیست  همونطور که-
  قاتل

  فرار کرده یا جزو همون مهمونا بوده.

  اما بچه ها همه جوره ویالرو تحت نظر داشW و ندیدن کسی بخواد خارج شه .

  یکم فکر کردم و بعد بشکن زدم :

  دوربینا .

  یکی از ابروهاشو داد باال : دوربین؟!

  بله تو راه رو دوربین بود . مطمئنم تو اتاق مقتول هم دوربیِن . -
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  باید اونارو چک کنیم حت� ردی پیدا میشه  یا شایدم چهره قاتل واقعی ...

پرید وسط حرفم : ما با کسایی طرفیم که هیچ ردی از خودشون 5یزارن پس چطور انتظار داری به 
  همین

  سادگی نشونی به جا بزارن !

  یگین، اما ممکنه اون نشون یه شخص باشه. شخصی کهدرست م-

  تا همین االنشم نابود شده.

  کالفه و با حالتی گنگ گفت : واضح تر بگید متوجه 5یشم.

.Iدَهه چقدر گیجه!!! رو عصابه این◌ِ  

  یه بار دیگه سعی کردم چیزایی رو که دیده بودم به یاد بیارم

  ی صحنه وقوعدقیق و بی هیچ کم و کاست .درسته مدت زیاد

  جرم رو نگاه نکردم ولی تو همون مدت کم هم با دقت همه چیز رو از نظر گذروندم.

  یه تیر به پیشونی جنس مذکر خورده بود و تیر بعدی هم به شقیقه

  جنس مونث برخورد کرده بود .

  و اسلحه هم پایین تخت افتاده بود . پس 5یشد قاتل خیلی راحت و 

  نوبت هر کدوم رو بکشه . پس...بی رس و صدا نوبت به 

  ببینید رسگرد من به یه چیزهایی شک کردم و فقط فیلم دوربین-

  ها میتونه صدق گفتارم رو نشون بده. باید شانس بیاریم

  که همه ی دوربین ها روشن بوده باشه .

وژه من...من احتIل میدم که اون دخرت قاتل اصلی باشه . یعنی ممکنه کسی خواسته باشه از رش س
  خالص 

  شه و این دخرتم از طرف باالتریا اومده باشه .

  میخواسW جوری کار رو >وم کنن که فقط یک شاهد به جا |ونه و بعد از انجام

  کارش خودش رو هم از بین بربه . 
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  اگه حاالت و نحوه تیر خوردن هر کدوم رو در نظر بگیرید 

  میفهمید نظریاتم از منطق زیادم دور نیست .

  جمع شد و یکم خیره نگام کرد و بعدم عقب گرد  اخIش

  کرد و دویید سمت ویال .

  دو تا از بچه هام پشت رسش راه افتادن . 

  پوزخندی زدم و نشستم تو ماشین دیگه کاری اونجا نداشتم

  ، الوینم نشست و بی حرف راه افتاد. 

  یکم از راهو که رفتیم سکوت رو شکست .

  الوین : تیارا؟؟؟

  .  جواب ندادم

  الوین: تیارا جونی؟ عزیزم ببخشید دیگ...

  حرفشو قطع کردم : ساکت باش الوین به اندازه کافی از دستت شاکی ام .

  : بخدا خرب نداشتم تو اون مهمونی چه خربه . فقط اینو میدونستمالوین

  .مختلط

  مثل |ب ترکیدم : آخه تورو چه به اینجاها ، از این ناراحت نیستم منو 

  سالته؟23کشوندی آوردی . میخوام بدونم توئه دخرت گنده الکی با خودت 

  هنوز عقل نداری؟ چرا وقتی طرفتو 5یشناسی جایی دعوتت میکنه

  زرتی قبول میکنی . امثال این رسمه آدم نیسW رفاقت با اینا یعنی

  کشیده شدن به ته گنداب . 

  یه حسابمیدونی اگه عمه اینا بفهمن چیکارت میکنن؟ الوین من رو تو 

  دیگه باز میکردم .انتظار نداشتم با کوته فکریت ....

  پرید وسط حرفم ،تو صداش بغض بود و پشیمونی:
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  تو که منو میشناسی اهل چنین برنامه هایی نیستم .

  ته تهش یه جایی برم که چنتا پرسم توش باشه . نه دیگه بخوام برم میون یه گله خالفکار . 

  ماهری هسW ، وقتی یه نقاب میزنن که 5یتونی تو دنیایی که آدماش بازیگر

  خوب رو از بد تشخیص بدی چه انتظاری که دوست و دشمن رو از هم تشخیص

  بدی. مطمنئ باش اگه میدونستم رسمه آدم نیست هیچ وقت طرفش 5یرفتم.

  از رفتارم رشمنده شدم خیلی تند رفته بودم . دستمو گذاشتم رو شونه ش : 

  ، خیلی سخت میشه به کسی برخورد کنی و طرفتکامآل درست میگی 

  اهل دل باشه . معذرت میخوام چند وقته روم فشاره امشبم که اینجوری شد

  همه شو رس تو خالی کردم .ببخشید عزیزم.

  اشک روی صورتش رو با دست پس زد و خندید : 

  به یه رشط عذرت قبوله .به مامان اینا چیزی نگی .

  منم خندم گرفت:

  طلب به روی چشم منکه همیشه راز دار بودم اینم روش.ای فرصت 

  هرچی باشه یه عمری باهم آتیش سوزوندیم و پدره ملتو در آوردیم

  آی آی بچگی کجایی که یادت بخیر...

  هردو یه نگاه بهم انداختیم و پقی زدیم زیره خنده ...

  

  

  راتین

  

  با یه حرکت غافل گیرانه اهورا رو کیش و مات کردم .

  رفت تو هم :اخIش 
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  ای بابا نشد یه بار تو ببازی . 

  ژست خاص خودم رو گرفتم و تکیه دادم به صندلی :

  اگه عواقد بازی رو خوب بلد باشی هیچ وقت 5ی بازی.

  اهورا : تو خیلی عجیب و غریبی ، گاهی وقتا حس میکنم

  5یشناسمت .

  لبخند کجی زدم :  

  من برای خودمم ناشناختم .

  کرد و خیره شد به چشIم . قبل از اینکه بتونه حرفی بزنهرنگ نگاهش فرق 

  صدایی مانع شد.

  شIها اینجایین دو ساعته دارم دنبالتون میگردم.-

  هر دو هم زمان برگشتیم به سمت راست .

  دیI با قدمای آروم اومد به سمت مون . خم شد و صورتم رو بو**سید

  و با اهورام دست داد. نشست رو یکی از مبال . 

  مزاحم شدم؟-

  اهورا: نه !چرا این فکرو میکنی!

  دیI: آخه یهو ساکت شدین .

  اهورا نگاهی به من انداخت و همراه با پوزخند محوی گفت:

  خودت که راتین رو بهرت میشناسی زیاد اهل حرف زدن نیست.

  عمِل . دیI خندید: چه جورم ، راتین بیشرت اهل

  در ادامه حرفش چشمکی ام برام زد . تنها جوابم یه نیشخند بود و بس . 

  شهاب صدام کرد و منم برای خالص شدن از دست این دوتا

  بلند شدم و رفتم ببینم چیکارم داره .
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  چه خرب ؟ چی شد ؟ -

 Iپشت رسم رو دید زد و وقتی مطمنئ شد حواس اهورا و دی  

  پیش ما نیست گفت : 

  کارشو >وم کرد .شهره 

  چشIمو ریز کردم :

  خودش چی؟

  شهاب: قرار بود بعد از انجام کارش خودشم خالص کنه .

 . Wبچه ها تو خفا همه چیزو زیر نظر داش  

  همونطور که حدس زده بودید پلیسا تو یک قدمیش بودن .

  دندونامو رو هم فشار دادم :

به تله میدن. شهاب بیشرت حواست رو جمع یه مشت احمقو دور خودم جمع کردم . چه راحت دم 
  کن و اگه دیدی کسی داره کج میره رششو کم کن. من به کفتار جIعت احتیاجی ندارم.

  شهاب: بله رئیس ...

  همین که رفت رومو برگردوندم و دیI رو توبغل اهورا دیدم ...

  ابروهامو دادم باال و رسمو چندبار تکون دادم و عقب گرد کردم.

  یدادم تو اتاق خودم باشم .ترجیح م

  تکیه به صندلی دادم رسمم رو به باال گرفتم زل زدم به سقف و دود هایی که پخش شده بودن .

  دومین سیگاری بود که روشنش کرده بودم . 

  وقتی حا� خراب میشد تنها چیزی بود که آرومم میکرد.

ودم از این حالی که رساغم یه مدتی میشد که عصابم بدجور خورد بود اونم بی دلیل متنفر ب
  میومد.

  ته سیگارو انداختم توی جا سیگاری روی میز.

  رسمو بین دستام گرفتم و عصبی و کشدار نفس کشیدم.
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  صدای باز شدن در اومد و بی توجه به فرد داخل شده حالتم رو حفظ 

  کردم.

.Iبا شنیدن تق تق پاشنه های کفشش تشخیص دادم دی  

  راتین عزیزم؟-

  رفتم باال مطمنئ بودم چشIم قرمزو به خون نشستَه ست.رسم رو گ

  اومد و روی پام نشست ،دستاشم انداخت دور گردنم :

  با اهورا بودم ناراحت شدی عشقم.

  خیره شدم به صورتش و در آخرم روی لبای بی رژش توقف کردم.

یح بودنش هیچ وقت برام مهم نبود وجودش برام حکم رسگرمی رو داشت. بیشرت از هر چیزی وق
  حا� رو بهم میزد ،

  در عین حال میخواست با چند نفر باشه . 

  نیشخندی زدم و بی هیچ جوابی نگاهمو ازش گرفتم .

  زیر گرد5و بو**سید و آروم گفت :

  میدونی چند وقته باهم نبودیم . االن فقط د� تورو میخواد.

  دستاشو برد سمت دکمه پیرهنم ، صداش آروم شد :

  راتین...

  از اینکه صورتش نزدیک به صورتم شه پسش زدم . قبل

  دیI برو حوصله تو ندارم . -

  دیI : چرا راتین ؟ من امروز به خاطر تو از برنامَه م گذشتم. خواستم باهم خوش باشیم .

  دوباره صورتشو آورد جلو ... 

  کنرت� رو از دست دادم و زدم تخِت سینَه ش.

  از روی پاهام افتاد روی زمین .
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  اد زدم : تا من نخوام تو حق نداری غلط اضافی کنی .د

  زود گمشو برو بیرون . اینو بدون من هیچ وقت به پس

  مونده کسی دست 5یزنم. گورتو گم کن همونجایی که بودی.

  با بهت زل زده بود بهم .دستشو گذاشت جلوی دهنش 

  تا صدای گریه ش در نیاد . بلند شد و دویید سمت در...

  ن در جاسیگاری رو از روی میز چنگ زدم و پرتش کردم...با بسته شد

  خورد به درو بعد از افتادنش روی زمین شکست.

  داد کشیدم : لعنتــــــــــــــی...

  د� پر بود ...از چی رو 5یدونم...شاید از خودم!!!

  خسته شده بودم از این زندگی که داشتم .از گندابی که توش خیلی وقت

  . بود غرق شده بودم

  رسمو تکون دادم و غریدم: خفه شو راتین تو زندگی میکنی برای هدفی که

  داری . پس به ذهنتم اجازه نده فکرای بیخود کنه ...فهمیدی احمق...

  

  تیارا

  

  پارچ آبو گذاشتم رو میز . نگاه کردم ببینم چیزی کم و کرس نیست

  که دیدم یادم رفته 5کدونو بیارم .

  با خودت بیار . داد زدم : الوین 5کدونو

  بعدم رو به خونواده محرتمه فرمودم: آقایون خا5ا شام حارضه بفرمایید.

  عمه اینا شام اومده بودن خو5ون . مامان از غروب غذا هارو حارض و آماده کرده بود.

  برای چیدن میزم منو الوین داوطلب شدیم . 
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  مامان و عمه ام از خدا خواسته قبول کردن و نشسW پی حرف زدن . 

  ماشا  این زنا هرچی حرفم بزنن >ومی نداره که نداره.

  الوین با 5کدون و سبد سبزی از آشپزخونه خارج شد.

  بابا و شوهر عمه جلوتر از مامان اینا اومدن .

  بابا : به به دخرتای گلم چه کردن .

  ته شوهر دادنشونه . شوهرعمه: دیگه وق

  الوین معرتض گفت : ءا بابا شوهر کیلو چنده ؟

  عمه : من 5یدونم چرا تا اسم شوهر میاد این دخرته جفتک میندازه.

  توکان: مگه الوین خره که جفتک بندازه؟!

  اینقدر بامزه این حرفو زد همه زدن زیر خنده الوینم چپ چپ توکانو نگاه کرد.

  و نشون کشید که بعدآ به حسابت میرسم .مامانم برای توکان خط 

  منکه د� ضعف رفت صورتشو دوتا ماچ آبدار کردم قربونش برم داداشم گوله 5که.

  بشقابش رو برداشتم و برنج کشیدم و خورشت قیمه و مرغ و گذاشتم جلوش

  تا هر کدوم و خواست بخوره . 

  حواسم رفت سمت عمه باز موقعیت گیر آورده بود و پیله کرده بود 

  به الوین . عمه چون خودش زود ازدواج کرده بود میرتسید الوین رو دستش

  برتشه ، بدبختو روانی کرده بود .

  الوینم که حسابی کالفه شده بود از غرغرای عمه با لحن تندی گفت: 

  م شه. شIها که شوهر کردین چه گلی به رستون زدیداه مامان و� کن دیگه میزاری غذا کوفت

  تا من بزنم؟

  بی توجه به موقعیت ترکیدم . از ته دل خندیدم . 

  عجب حرفی زد یعنی آدم سوسک رو بزاره تو دهنشو با دندوناش 
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  گاز بزنه صدا قرچ بده اما اینجوری ضایع نشه .

  زی در آورده زیر لب عمه از حرف الوین دلخور شد الوینم فهمید زیادی شور با

  ببخشیدی گفت .

  منم با اخم وحشتناک مامان الل مونی گرفتم. 

  حاال |اند هی لبخندم کش میومد و زور میزدم منفجر نشم .

  با هر بدبختی بود غذامو خوردم اینقدم لبامو گاز گرفتم که حتم 

  داشتم کبود شده . 

  شام رو که خوردیم میز و جمع کردیم . 

  رو د� یه بار بعد از خوردن شام یا ناهار خانم وار عقده شده بود

  برم بتمرگم رو مبل و � بدم تی وی ببینم .

  تا اون چیزی رو که تو حلق آدم رفته بود اینا نکشن بیرون دست بردار

  نیسW که  .

  خداروشکر از ظرف شسW معاف شدیم وگرنه سکته رو میزدم .

  یکرد .مامان ظرفارو میشست و عمه ام پاکشون م

  منو الوینم که دیگه تو آشپزخونه کاری نداشتیم خواستیم بزنیم 

  بیرون که :

  مامان: تیارا ظرف میوه رو بربین برای بابات اینا . 

  چشم مامان .-

  ظرف میوه رو که خیلی ام سنگین بود برداشتم و الوینم 

  پیش دستی و چاقو رو برداشت و پشت رسم راه افتاد.

  دید5ون لبخندی  بابا و شوهر عمه با

  .تحویلمون دادن و به ادامه حرفشون رسیدن 



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 86 

 

  پرتقال و برداشتم و مشغول پوست گرفتنش شدم .

  الوین یه گاز به خیارش زد و گفت:

  تیارا راستی اون جریان چیشد؟

  ابرومو انداختم باال :

  کدوم جریان؟

  صداشو آورد پایین : 

  اونشب و آدمای تو مهمونی و اونایی که مردن .

  یه پر از پرتقال رو انداختم تو دهنم و در حالی که بهش تعارف میکردم گفتم:

  .هیچی همه شون ِپخ ِپخ

  دستمو زد عقب : مرسی 5یخورم .

  .ءا لوس نشو . مرگ من بگو این چند وقته از فضولی خواب درست و حسابی نداشتم

  چشIم گرد شد و خندیدم. ببین فضولی چه میکنه ها .

  میگم الزم نیست خودتو بکشی.خب بابا -

  همونطور که گفته بودم شد.

  خداروشکر دوربینا روشن بودن حتی برای اتاق خوده مقتول . 

  تنها کسی که وارد اتاق شد همون دخرت بود و بعدم که ...

  اما مشخص نشد از کجا و از طرف کی اومده بود. 

  یه آدم بی نام و نشون. انگار فقط قصدشون 

  بود اونم بی هیچ رد و نشونی. حذف اون یارو

  دستاشو زد به هم : 

  وای عجب کار پر هیجانی داری تو 

  منم د� خواست پلیس شم . وای میمیرم برای هیجان و بزن و بکش.
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  رسمو تکون دادم : حقی که جون به جونت کنن باز تهش خل و چلی.

  گمشوووو. اون جناب رسگرد خوشگله بهت تشویقی نداد؟-

  رو لبام . تشویقی دادن بخوره تو رسش .  پوزخند نشست

  مرتیکه 5ک نشناس انگار نه انگار جونشو نجات دادم تا اون مرد 

  گندهه با تفنگش نفلَه ش نکنه . کارشو با کمک من پیش برد 

  وقتی ام که رفتم اداره کلی بهم توپید . حتی آخرشم خودم زدم به هدف 

  که ممکن بود عملیات خراب شه.به خاطر حضور بی موقه م تو اونجا و این

  یه تشکر خشک و خالی ام ازم نکرد بیشعـــــــور.

  هوی تیارا حواست کجاست؟ مردی؟-

  از تو فکر اومدم بیرون.

  ب...بله چیزی گفتی؟-

  یجور نگام کرد:

  ببینم کلک نکنه خربی؟

  چه خربی؟-

  الوین: از طرف رسگرد ...

  پریدم وسط حرفش و باحالت تهاجمی گفتم : 

  حرف بیخود نزن وگرنه همین جا َشت و پَِتت میکنم .

  .رفت عقب : هــــــوشه چته نخوری منو

  بقیه میوه مو خوردم. پشت چشمی براش نازک کردم و بیخیال

. Wآخر شب عمه اینا رف  

  منم بعد از گفW شب بخیر رفتم تو اتاقم.

  لباسای راحتی مو تنم کردم و روی تخت پریدم .
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  کشیدم و دستامم گذاشتم زیر رسم .طاق باز دراز 

  به ستاره های شب تاب روی سقف خیره شدم .

  آه بلند باالیی کشیدم و چشIمو بستم.

  فردام یه روز دیگه بود که باید رشوعش میکردم.

  یه روز عادی یا شایدم پر هیجان...

 ***  

  یه تیر درست از بغل گوشم رد شد. با چشIی درشت شده خشکم زده بود 

  اطمه دستمو گرفت و کشید.که ف

  دیوونه چیکار میکنی بگیر بشین.-

  تکیه مو دادم به ماشین و آب دهنمو قورت دادم و نفسمو فوت کردم :

  پوووووف از بیخ گوشم رد شدا.

  فاطمه: به جای آرتیست بازی حواستو جمع کن کار دستمون ندی.

  . از پشت رسمونم یک ساعتی بود تو بزرگ راه بودیم و راه رو بند آورده بودیم

  نیروها راه رو بسته بودن و اجازه عبور هیچ ماشینی رو 5یدادن.

  چون ممکن بود کسی آسیب ببینه و یا کشته شه.

  داشتیم چندتا از سارقین بانک رو تعقیب میکردیم . یه زن حامله و 

  یه پیرمرد و یه مرد جوونم گروگان گرفته بودن.

  زرگ راه ماشینشون توقف کرد و وقتی دیدن دست بردار نیستیم تو ب

  و رئیسشون همراه با مرد جوون از ماشین پیاده شد،

  اسلحه رو گذاشت رو رسش و گفت: 

  اگه گورتونو گم نکنید میکشمش.

  بچه های ما اجازه شلیک داشW و با شلیک اول بازوی روباینده رو زخمی کردن.
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  و این شد آغاز تیر اندازی .

  یرا نصیب من شه که قرص در رفتم .نزدیک بود یکی از همون ت

  صدای رسگرد بلند شد:

  . اینجوری جرمتونو سنگین تربهرته تسلیم شین هیچ کدومتون 5ی تونید فرار کنید

  می کنید .

  باز این رفت باال منربش . اینا اگه زبون آدمیزاد حالیشون بود از این شکر خوریا 5یکردن که . 

  یکی از همون سه نفر داد کشید :

  کور خوندی به جای زر مفت زدن بکشید عقب . 

  .شIها هیچ غلطی 5ی تونید کنید محاله دستتون بهمون برسه

  آخ دورت بگردم دهنتو طال بگیرم عجب جمالت فضیلت باری بارش کردی.

  خوردی رسگرد ؟ نوش جووووونت .

  چه ضایع شد وای اگه جاش بود دراز می کشیدم رو زمین قهقهه 

  میزدم . 

  دم که به تیریش قباشون بر خورده بود جوری که تو دید نباشه رسگر 

  یکی از همونارو هدف گرفت و شلیک

  کرد ، تیر دقیق به پای اونی که خیتش کرد خورد.

  اینو میگن جواب دو آتیشه . 

  .یادم باشه دیگه زیاد به پرو پاش نپیچم نزنه منم شل کنه یوقت

  تش سنگر گرفته بودیم خورد و منم از تو فکر بودم که یه تیر به ماشینی که پش

  .ترس دو مرت پریدم هوا 

  فاطمه نگران گفت : چیزیت شد تیارا؟

  : نه تو فکر بودم یهو صدای ترق اومد ترسیدم.دستمو گذاشتم رو قلبم 
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  ریز خندید : دخرته خل و چل وسط عملیات جای فکر کردنه؟

  میره تو هپروت.کنار ابرومو خاروندم : نه ولی چیکار کنم مخم خودش 

  زیر این ماشین |ب کار شده اگه عقب نشینی نکنید شاسی رو فشار میدم  -

  و همه رو میفرستم رو هوا .

  رسم رو یکم گرفتم باال ، تو دست همونی که بازوش آسیب دیده بود یه چیزی 

  بود . اگه راست میگفت و |بی در کار بود ممکن بود با انفجارش 

  پس 5یتونستیم ریسک کنیم . گروگان ها کشته شن .

  صدای رسگرد تو بی سیم پیچید:

  هرکدومشون تو دیدتون قرار گرفW بالفاصله بزنیدشون. مرده یا زنده شون 

  .فرقی نداره فقط گروگان ها رو سا� میخوام 

  جوری که دیده نشم از جام بلند شدم 

  .و به حالت خم شده رفتم سمت درختا ، به تذکرات فاطمه ام توجه نکردم 

  هیچ کس متوجه من نشده بود و این کارم رو راحت تر میکرد.

  با احتیاط چند قدمی رو به جلو پیش رفتم .

  دوتاشون که پشت ماشین ایستاده بودن و اسلحه شون نیروهای مارو هدف

  د هرجور بود دوتاشون رو میزدم .گرفته بود کامآل تو دیدم بودن. بای

  اون یکی که کله خراب تر از همه بود با اینکه خون زیادی ازش رفته بود

  اما هنوزم رو پاش بند بود و اون مرد جوون رو ول 5یکرد تا بهای زنده بودنش باشه.

  خداروشکر بوته ها بلند و پر بود و  درختی که پشتش قایم شده بودم

  مانع دیده شدنم بود.

  اسلحه مو آوردم باال >رکز کردم و هدف اول رو نشونه گرفتم و دقیق تیر

  .به گردنش خورد و نقش زمین شد
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  .منم فورآ نشستم تو جام تا متوجه من نشن

  با کف دست عرق پیشونی مو پاک کردمو نفس حبس شده تو سینمه مو بیرون 

  فرستادم.

  اگه گروگان نداشW کارمون راحت تر بود . 

  از همه نگران اون زن باردار بودم وضعیت خوبی نداشت و اوضاع متشنج اطرافشبیشرت 

  باعث دردش شده بود  .

  صدای ناله شو خیلی ضعیف میشنیدم چون فاصله نزدیکی باهاشون نداشتم. 

  حالت قبلی مو حفظ کردم و اینبار اون یکی مرد رو هدف گرفتم.

  خودشون راحت بود و از روبه رو  اونا 5یدونسW من اونجام و خیالشون از اطراف

  حالت دفاعی گرفته بودن .

  سعی میکردم صداها رو نشنوم حتی خط و نشون کشیدن های اون 

  مرد رو . 5یخواستم تیرم خطا بره باید کارم رو درست انجام میدادم . 

  هدف تو دید بود ، انگشتم رفت روی ماشه اما قبل از اینکه تیری شلیک کنم

  گه اون مرد مورد اثابت گلوله قرار گرفت و نقش زمین شد .از یه طرف دی

  همونی که مرد جوونه رو تو دست داشت حواسش به پشت رس

  و دوستای تیر خوردش پرت شد.

  مرد جوونه با گیر آوردن یه فرصت رضبه ای با آرنج به شکم سارق زدو دویید سمت

  نیروهای ما . 

  اما شدت رضبه زیاد نبود و رباینده حالت عادی خودشو بدست آورد و با شلیک گلوله، پای مرد 

  .جوون آسیب دید و وسط راه نقش زمین شد 

  بعدم خودش خیز برداشت روی زمین

  سمت کنرتل کوچیک و مشکی رنگی که اونجا افتاده 
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  :بود و برداشتش و عربده کشید 

  استید لعنتیا...خودتون اینو خواستید خودتون خو 

  دویید این طرفه بزرگ راه ...صدای بلند نه گفW و هدف رو بزنید و... 

  همه باهم قاطی شده

  بود اما خیلی رسیع اتفاق افتاد... فقط با ملس اون دکمه ...

  ماشین با صدای بلندی منفجر شد ....

  اون زن باردار و پیرمرد هم قربانی آتیش های شعله ور 

  شدن....

  وقت مات شدن نبود ، رسم رو چرخوندم و دیدمش ...االن 

  هنوز زیاد دور نشده بود نباید میذاشتم

  فرار کنه... روی زانوهام نشستم ، 

  اسلحه تو دست راستم بود، مچ دست راستم رو گذاشتم رو مچ

  دست چپم... 

  چشم راستم رو بستم و با گفW : میخوره به هدف...

  شلیک کردم ...

  ...دیگه نتونست قدم از قدم برداره پاهاش سست شد و

  ...اما زیاد نتونست رو پا وایسه و افتادش....قبل از اینکه بیوفته برگشت  

  

  دل توی دلش نبود ،درسته همیشه مغرور و جدی بود ولی از وقتی که فهمیده بود یه زن

  باردارم جزء گروگان هاس آروم قرار نداشت .

  5یخواست اتفاقی برای اون زن بیوفته ، 

  5یخواست باز هم یه آرشای داغ دیده  دیگه بوجود بیاد...
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  ...از تکرار این حادثه بیزار بود و میرتسید

  این مرد قوی تو این لحظات شجاعتش رو از دست 

  داده بود .

  ...اما 5یخواست کم بیاره حارض بود هرکاری کنه تا اتفاق تلخی رخ نده

  تا از سارق ها کنار زده شدن... دو 

  و فقط یک قدم تا پیروزی مونده بود... اما یک اشتباه یک اتفاق همه چیز رو خراب کرد....

  آخرین جمالتی که از دهن اون سارق بیرون اومدن مثل ناقوس

  تو رسش صدا کردند و زنگ هشدار رو براش فعال کردن.

  یا...خودتون اینو خواستید خودتون خواستید لعنت-

  : نـــــــــــــــه...دستشو دراز کرد ، نعره کشید 

  صدای انفجار باره دیگه اونو شکست .

  اون پلیس بود، بارها با صحنه هایی بدتر از این  

  اتفاق روبه رو شده بود . 

  اما این فقط یه اتفاق ساده نبود، برای آرشا یاد آوره 

  گذشته بود... یه گذشته تلخ و عذاب آور ...

  را بازم نتونست کاری کنه!چرا خودش رو قربانی نکرد تا اون زنچ

  زنده |ونه...

  آروم قدم برداشت به سمت ماشینی که داشت بی رحIنه تو شعله های آتیش 

  میسوخت .

  چقدر این صدا براش آشنا بود...صدای خندیدنای یه زن ...

  تصویره زنده ی اون که تو همون آتیشا نقش بسته بود...

  هر یه قدمی که برمیداشت یه خاطره هم جلو چشIش جون میگرفت... 
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  دیگه اون زن 5یخندید ...داشت فریاد میزد ...کمک میخواست ...

  آرشا کمکم کن...آرشااااا...آرشا کمک...آرشا...

  چشIشو پرده ای از اشک پوشوند درست تو چند قدمی

  ماشین بود که پاهاش لرزیدن و روی زانوهاش 

  افتاد...

  خیره به آتیش لب زد: جانم...جانم شادی من...جانم خا5م...

  هیچ کدوم از افراد جلو نیومدن ، اونایی که قدیمی تر

  بودن حال رسگرد رو درک میکردن و میدونسW به این تنهایی نیاز داره .  

  تیارا متعجب به حال و روز آرشا زل زده بود .

  د اومده بود؟باز هم یه سوال دیگه براش بوجو  

  چرا این مرد گاهی جوری بی قرار میشد که  از زمین و زمان غافل میشد...

  باید رس در میاورد ، 5ی تونست خودش رو گول بزنه 

  که این مرد سنگ و یخی به خاطر مردن دوتا آدم بی گناه تا این حد داغون بشه . 

  رفت به همون سمتی که آرشا روی زمین زانو زده بود.

  میخواست جلوش رو بگیره اما نتونست بهش برسه . فاطمه 

  میدونست اگرم رسیده بود این دخرته کنجکاو و لجباز رو 5یشد

  از کاری که میخواست بکنه پشیمون کرد...

  

  

  تیارا

  

  .نزدیکش شدم ، پنجه هاشو روی پاهاش گذاشته بود و فشارشون میداد
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  یه چیزی داشت اذییتش میکرد.

  رد عجیب و غریب گاهی بیش ازچرا نسبت به این رسگ

  حد کنجکاو میشدم؟!!! اه رسم آخر از این همه چراهای بی جوابی

  که تو مغزم رژه میرن منفجر میشه.

  :لباشو دیدم تکون میخوره ، به زور شنیدم صداشو

  شادی...شادی من...

  !کی بود !! شادی؟

  حالش یه جوری بود انگار تو این دنیا نبود.

  گفتم :یکم خم شدم و آروم 

  جناب رسگرد؟ حالتون خوبه؟جناب رسگرد.

  رسشو گرفت طرفم وقتی چشIی رسخ و خیسش رو دیدم

  جا خوردم . 

  دستمو گذاشتم رو دهنم : جناب س...

  خش دار و رسد گفت : تنهام بزار .

  اخIم رفت توهم و بیخیال دلسوزی کردن شدم.

  صاف وایسادم و ازش دور شدم.

  برخوردش ، هرچقدرمبرام گرون >وم شد این 

  باهم رسلج داشتیم وقتی من آدم حسابش کردم و رفتم

  طرفش حق نداشت اینجوری بزنه تو برجکم.

  نشستم تو ماشینی که جلوتر از بقیه قصد برگشت به 

  اداره رو داشت.

  فاطمه ام اومد عقب کنارم نشست . ماشین که راه افتاد با دست زد رو پامو گفت :
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  چیه تو لکی ؟

  نی که پر از دلخوری بود جواب دادم :با لح

  . اصآل از این رسگرده خوشم 5یاد ، یه ذره ام اخالق نداره 

  رفتم ببینم چه مرگشه قشنگ رستا پامو قهوه ای کرد. آی بدم میاد ضایع شم ،

  از مادر زاده نشده کسی بخواد حاملو بگیره و حالشو  

  نگیرم.

  یهو یه چیزی یادم افتاد و بالفاصله رو بهبدون اینکه فرصت حرف زدن به فاطمه بدم 

  فاطمه کردم: راستی تو میدونی شادی کیه؟

  یعنی کسی رو به این اسم میشناسی؟اینو از دهن رسگرد شنیدم. نه اینکه تو یکی

  از نیروهای قدیمی اداره هستی و خیلی وقته کناره رسگردی گفتم شاید بدونی .

  ه خیالشفاطمه نگاهی به جلو انداخت ، زمانی ک

  راحت شد حواس جلوییا پیش ما نیست با صدای آرومی گفت:

  شادی همرس جناب رسگرد بود.

  5یدونم چرا از شنیدن همچین چیزی شوکه

  شدم و بلند گفتم : چییییییی؟!

  فاطمه با چشم غره بهم فهموند آروم تر. همرس؟! چطور ممکن بود اون زن داشته باشه.

  داشت؟ پس چرا حلقه تو دستش نبود؟!کی اصآل زن این میشد! زن 

  آها فاطمه گفت همرسش بود. حت� جدا شدن ،

  معلوم نیست چه بالیی رس اون زن بدبخت آورد که از دستش فرار کرده بود.

  خب ادامه ش؟-

  آه کشید : تو یه سانحه ای که غیر عمد نبود جناب رسگرد همرس و فرزندش رو از دست میده.

  ر بوده. جناب رسگردم اون لحظه آسیب دیده بود و تا بخوادخا5شون چندماهه باردا
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  به خودش بیاد ماشین جلوی چشIش منفجر میشه و کاری ام 5یتونه بکنه .

تا قبل از این ماجرا رسگرد فرهام مرد مهربون و خوش مرشبی بود اما اون حادثه تلخ ایشونو به 
  کلی

  عوض کرد. 

  همینم از این رو به اون رو شد ...رسگرد خیلی عاشق خونواده ش بود برای 

  با بهت خیره بودم به لبای فاطمه دیگه صداش رو 5یشنیدم.

  .د� گرفت چی کشیده بود این مرد

  حتی 5یتونستم خودمو بزارم جاش از دست دادن یه عزیز

  . مخصوصآ اون عزیز عشق زندگیت و  کسیخیلی سخت بود 

  که �ره ای از وجودته باشه. 

  هیچ وقت چنین تصوری راجبه آرشا نداشتم . وای خدای من

  د� به حالش میسوخت بدترین چیز شکسW آدم بود.... 

  زیر لب فاتحه ای برای شادی و بچه ای که هیچ وقت پا رسمو تکیه دادم به شیشه ماشین ، 

  ...به دنیا نذاشت خوندم 

  

**  

  خراب و داغون بود . حالش زیاد خوب نبود بازم برگشته بود به همون اوایل که اینطور

  بر نگشت به اداره یه راست رفت خونه . 

  االن بهرتین جا براش قربستون بود اما روی اینو نداشت بره اونجا.

  خودشو مقرص میدونست اشتباه اون بود ، کوتاهی اون باعث شد این اتفاق بیوفته .

یت خودش فریاد >وم عصبانیت و عقده شو رس وسایل خونه خالی میکرد بی توجه به موقع
  میکشید 

  حالت عادی خودش رو از دست داده بود و مشت های
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  محکمش رو تو دل دیوار فرو میکرد.

  ظرف میوه خوری رو از روی اپن پرتاپ کرد داخل آشپزخونه 

  .و طولی نکشید صدای بلندی از برخورد و شکسW ظرف شیشه ای با زمین تولید شد 

  >ام عقده هاش که خالی شد گوشه ای روی زمین 

  افتاد ، گلوش بر اثر فریادهایی که کشیده بود 

  بدجور میسوخت اما هیچ کدوم رو حس 5یکرد.

  درده اصلی تو قلبش بود. اون درد داشت آتیشش میزد داشت دیوونش میکرد.

  رسشو گذاشت روی زمین و نالید:

  . خدایا چرا منم 5یربی؟ چرا راحتم 5یکنی.خدایا بسمه به اسمت قسم دیگه 5یکشم

  باور کن کم آوردم ... د آخه لعنتی مگه منو 5یبینی...یه عمر صدات زدم چرا صدامو برای یک بارم

  شده 5یشنوی ...

  شونه هاش رشوع کردن به لرزیدن:

نستی اگه آخ خدا منو برب پیش شادیم ، نبودنش کنارم سخته..تو که میدونستی عاشقشم تو که میدو 
  نباشه

  میمیرم پس چرا گرفتیش ازم.خداااااااا چرا گرفتیش...

  رسهنگ جمشید فرهام از طریق رسوان دانش متوجه قضیه شد . 

  وقتی خرب به انفجار رسیدن ماشین و از دست رفW اون زن باردار

  رو شنید نا خداگاه آه کشید .

  میدونست برادرزاده ش بازهم خودش رو میبازه . اون بهرت از هرکسی آرشا رو میشناخت 

  آرشا درسته ظاهری خشک و جدی برای خودش درست کرده بود اما تو دلش چیزی نبود.

آرشا هیچ وقت 5یتونست باطنش رو عوض کنه اون هنوزم دلرحم و مهربون بود ولی دلش 
  5یخواست

  کسی اینارو بفهمه . 
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  آرشا با این کاراش میخواست همه رو از خودش دور کنه .

.Wتا حدودی ام موفق شده بود اما خونوادش هیچ وقت اون رو تنها 5یذاش  

  . تلفن  رو معصومه جواب داد. جمشید با خونه برادرش جالل >اس گرفت 

  بعد از سالم و احول پرسی ، جمشید با اینکه 5یخواست جریان رو به معصومه خانم

  بگه اما گفت . 

  بآلخره اون مادر آرشا بود و بهرت از هرکسی میتونست سنگ صبوره پرسش باشه و 

  دلداریش بده .

  معصومه خانم با شنیدن حرف های جمشید خودش رو خیلی کنرتل کرد گریه 

  نکنه . 

  اما بعد از قطع >اس اشک هاش رس ریز شدن. با خودش هی زمزمه میکرد:

  خوشی رو ببینه خدایا بچه مو میسپرم به خودت ،نجاتش بدهکی بچم میخواد رنگ 

  نزار اینجور از دستم بره ...

  جالل که صدای گریه همرسش رو شنید بالفاصله از اتاق مشرتکشون بیرون

  اومد . 

  ترسیده بود اتفاقی برای معصومه افتاده باشه. معصومه رو دید که داره زار میزنه بی طاقت 

  شست و آغوششرفت کنارش روی مبل ن

  رو به روی همرسش باز کرد.

  چیشده خا5م ؟ چرا اینجوری گریه میکنی ؟-

  اتفاقی افتاده؟

  >امی حرف هایی رو که جمشید زده بود برای شوهرش

  باز گو کرد. 

  خودش رو از آغوش جالل بیرون کشید و گفت : 
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  .چیکار کنیم ؟ میدونم بچم االن حال درست و حسابی نداره

  به میز وسط سالن خیره شد :جالل متفکر 

  . بریم پیشش تو این رشایط تنها نباشه بهرته 

  معصومه: آره همین کارو کنیم . من برم زود حارض شم.

  جالل رفW همرسش رو نظاره کرد ، دستش رو کالفه روی صورتش کشید و نفسش رو بیرون 

  داد. 

  با خودش زمزمه کرد : این روزا کی میخواد >وم بشه !

  . عذاب کشیدن آرشا ، اونارم اذییت میکرد جالل نگران بود فقط نگران پرسش. 

  از جاش بلند شد و رفت سمت اتاق تا لباس هاش رو تعویض

  کنه . 

االن وقته فکرو خیال نبود باید میرفW پیش پرسشون.بیشرت از هروقت دیگه آرشا االن بهشون نیاز 
  داشت.

  صومه با خودش کلی کلنجار رفته بود تا حرفی روماشین جلوی آپار>ان توقف کرد .مع

  که تو دلش بود به جالل بزنه .

  جالل زمانی که تعلل معصومه رو برای پیاده شدن

  دید به حرف اومد:

  چیزی میخوای بگی خانم؟

  معصومه: چ...می...میشه...

  جالل: حرفتو راحت بزن عزیزم.

  معصومه دستش رو گذاشت روی شونه جالل و

  گفت :

  .میدونی پرست مغروره میخوام باهاش صحبت کنم میشه من تنها برم پیش آرشا؟ 
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  جلوی تو غرورش رو حفظ میکنه و همه چیز رو میریزه

  تو خودش.

  :جالل لبخند گرمی تحویل همرسش داد

  باشه خا5ی .

  معصومه: ناراحت که نشدی؟

  جالل اخم کوچیکی کرد : برو خانم این حرفا چیه ؟

  نجا شامم از بیرون میگیرم. شIم برو بشین وره دل پرسه دیوونت رسحالش بیار.شب برمیگردم ای

  معصومه: ممنون که درک میکنی.خداحافظ

  از ماشین پیاده شد و جالل با زدن بوق و تکون دادن دستش

  خداحافظی کرد و رفت .

  زنگ رو فشار داد ، یک دقیقه دو دقیقه سه دقیقه  گذشت و

  توی آیفون بآلخره صدای گرفته آرشا

  پیچید : بله؟

  سالم مادر منم درو باز کن.-

  آرشا: رشمنده مامان دیر جواب دادم ، بفرمایید.

  در آپار>ان رو باز گذاشت و  رفت روی شاسی رو فشار داد و در با صدای تیکی باز شد. 

  .مبل نشست و رسش رو بین دستاش گرفت

  . تا برسه باال کلی با خودش نطق کردهمعصومه خانم سعی میکرد چهره ای بشاش داشته باشه 

  . بود

  اما وقتی در آپار>ان رو باز کرد و وضعیت خونه آرشا رو دید ،

  لبخند روی لبش ماسید و سالمش رو هم نیمه

  >وم ادا کرد.
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  سل...

  آرشا رسش رو بلند کرد و رشمنده گفت:

  ببخشید اوضاع اینجا خرابه . بفرمایید داخل ...

  معصومه خانم به خودش اومد و لبخند زورکی 

  زد :

  اشکالی نداره پرسه شلخته من ، خودم اینجارو برات جمع و جور میکنم .

  آرشا به خوبی غم نگاه مادرش رو خوند . 

  ولی نتونست چیزی بگه ، سکوت کرد و به رو به روش خیره شد. 

  سمت آرشا . معصومه در آپار>ان رو بست و با قدم های آرومی رفت به 

  کنارش روی مبل جا گرفت . سکوت خونه و بیش از اون سکوت تلخ 

  آرشا دلش رو به درد میاورد .

  بغض بدی تو گلوش جا خوش کرده بود . 5یتونست پرسش رو اینجوری ببینه . 

  یادشه وقتی آرشا بچه بود و شیطنت میکرد و جایی از بدنش زخمی میشد و گریه میکرد

  پای پرسکش گریه میکرد. ولی االن اوضاع فرق کرده بود و پرسش  معصومه هم پا به

  یه مرد بزرگ شده بود و دلداری دادنشم سخت تر.

  : کاش میشد باز هم مثل اون روزا با خودش گفت 

  دردتو بریزی بیرون مادر. تا منم بتونم آرومت کنم.

  نریز تو خودت پرسم نریز که از پا در میای .

  بلند بود که آرشارو از فکر بیاره بیرون .آهی که کشید اونقدر 

  آرشا چرخید سمت مادرش :

  چیشد اومدین این ورا؟

  سعی کرد بغضش رو قورت بده و عادی صحبت کنه:
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  مگه ایرادی داره بیام به پرسم رسی بزنم؟

  آرشا: نه شI همیشه قدمت رو چشIمه . بابا نیومد؟

  معصومه: چرا منو رسوند و رفت.

  د باال؟!آرشا: چرا نیوم

  معصومه: من ازش خواستم .

  باید از یه جایی رشوع میکرد ، توی ذهنش حرف هارو کنار هم می چید. 

  سکوت آرشا هم کمک میکرد تا راحت تر بحث رو باز کنه.

  آرشایی که زیاد تو حال خودش نبود و چند کلمه ای به زور حرف میزد و بعدم میرفت

  توی خودش. 

دستش رو کشید روی موهای آشفته و مشکی پرسش که چندتا تار سفید هم توشون خود 5ایی 
  میکرد 

  :و مادرانه صداش زد 

  آرشا؟

  آرشا با کمی تعلل دست مادرش رو گرفت توی دستش و بوسه ای

  زد و گفت: 

  جانم مامان!

  معصومه : 5یخوام فکر کنی دارم تو زندگیت دخالت میکنم

  ناراحت بشی .5یخوام از دستم 

با یه جا نشسW و غصه خوردن چیزی حل ولی پرسم تا کی میخوای با خودت اینجوری تا کنی؟ 
  میشه؟

  .تو تا آخر عمرتم بشینی و حرست روزای از دست رفتت رو بخوری اون روزا دیگه بر 5یگردن

  با تقدیر 5یشه جنگید یه روزی خدا چیزی رو 

   .میده یه روز دیگه ام پسش میگیره 
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  ...باید قوی باشی و کم نیاری تو امتحانی که خدا ازت گرفته 

  بغض صدای آرشا قلب مادرش رو به درد آورد:

  !از من بد امتحانی گرفت ، مگه فقط شادی من رو زمین زیادی بود که اونو ازم گرفت

  نه مامان 5یتونم خودمو بزنم به بیخیالی .5یتونم 

  شده شاد باشم و بخندم.وقتی نیمه ای از وجودم ازم گرفته 

  بد دردی تو سینمه تا آخره عمرمم 5یتونم فراموشش کنم.

  معصومه : به چه قیمتی آرشا؟

  آرشا پرسشگر به مادرش زل زد . معصومه خانم با زبون لبش 

  رو تر کرد : 

  . اگه بخوام بگم درکت میکنم خب دروغ گفتم 

برای آدمه. هرکی یه ظرفیتی داره و اون  چون رشایط مشابهی مثل تورو نداشتم . ولی پرسم درد
دردی ام که رس راهش قرار میگیره در حده ظرفیت همون فرده . مطمنئ باش رفW شادی ام 

  حکمتی داشته . 

  باور کن شادی ام راضی نیست تورو اینجور بریده از زندگیت ببینه . 

  آرشا پاهاش رو روی مبل جمع کرد و دستاش روهم دور پاهاش

  .و رسش رو روی زانوهاش گذاشتقفل کرد 

  اینا حرفایی که خیلی وقته دارم برای خودم تکرارشون  -

  میکنم. یه روز دو روز چندهفته چند ماه چندسال...

ولی با د� چیکار کنم که چیزی حالیش 5یشه. چطور میتونم اتفاقی که خودم باعث و بانیش بودم 
  رو

  پرونده رو زیر نظر نداشتمفراموش کنم. من اگه پلیس نبودم اگه اون 

  هیچ کدوم از این اتفاقا 5یوفتاد.

  امروز وقتی اون زن بی گناه جلو چشIم...آه لعنت به من
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  لعنت...بازم نتونستم کاری کنم نتونستم...

  رفته رفته بغض صداش بیشرت میشد . معصومه خانم  بی طاقت اشک به دیده آورد. 

  .بود که 5یتونست اونو آروم کنه چه دل پری داشت پرسش ، از خودش شاکی

  اما بگو اینو قبول داری برای به دست آوردن خیلیقربونت برم حق باتوئه هرچی بگی درسته . -

  .چیزا باید از چیزای دیگه بگذری؟ توام همینکارو کردی ، کاری که وظیفت بوده

ه پشتت بود،  میگفت بارها افتخار کردم و میکنم به داشW پرسی مثل تو.  یادته شادی ام همیش
  هیچ وقت

به خاطر منفعت خودت و خونوادت از کارت نگذر نزار یه روزی برسه که پیش وجدان خودت 
  رشمنده شی.

  .و تو دقیقآ همین کارو کردی ، تو یه پلیس وظیفه شناسی

  اون از خدا بی خربم که اینطور داغ دارت کرد یه روزی تقاصشو میبینه . 

  ه ما چه میدونیم مادر .شایدم تاحاال دیده باش

  خدا همیشه ارحم راحمین.

  . هیچ کسکسی 5ی تونست آرشا رو درک کنه 

  جای اون نبود ، خودش >وم این 

  حرفارو از بر بود . 

  ولی برای گول زدن خودش و دل خوش کردن مادرش باید جوری رفتار میکرد که انگار قانع 

  شده . 

  :لبخند زورکی نشوند رو لباش

 Iگاهی وقتا یادم میره کی هستم و چیکارم . همینم باعث ضعفم میشه.درست میگین بله ش .  

  باید دیگه کمرت فکرو خیال کنم . نباید مقابل هرچیزی کم بیارم و کنار بکشم.

  برق شادی رو تو چشIی مادرش دید.

  معصومه خانم خوشحال از اینکه حرفاش روی پرسش تآثیر گذاشته گفت:
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  . حاالم پاشو یه دستی به رسو روی خونت5یاری ، پرسه من خیلی محکم و قویتو هیچ وقت کم 

  بکشیم . بابات شب میاد ، اگه اینجارو اینجوری ببینه حت� چندتا حرف بارمون میکنه.

  .خنده کوتاهی از حرف مادرش روی لبش نقش بست

  عشق و دوست داشW رو از پدر و مادرش به 

  . خوبی یاد گرفته بود

  مینم اون یه مرد عاشق و وفادار بود...برای ه

  

  

  تیارا

  

  .... تق، خورد تو دیوار .شوووووووووت 

  توکان باال پایین پرید : گل گل ، گل زدم . 

  رشوع کرد به بشکن زدنو قر دادن . توپو برداشتم : 

  ساکت بچه جر زدی ، قبول نیست .

  توکان : چی چیو قبول نیست آبجی گل به این >یزی.

  یه دستمو زدم به کمر: ءا چجوری من هرچی میزنم کثیفه ! واسه جناب عالی >یزه؟ 

  بشین رسجات تا نزدمت بری تو دیوار . 

  غش غش خندید :

  باشه صفر صفر از اول .

  آ این شد . بزن بریم فسقل که االن سوراخ سوراخت میکنم.-

  توپو گذاشتم زمین صدامو صاف کردمو گفتم:

  پخش مستقیم فوتبال رقابت های خانگی.  ءاهم ءاهم و اینک
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  با حضور تیارا پا طال ، عجب بازیکنی ، چه میکنه این بازیکن...

  همونجور گزارش میکردمو جلو میرفتم .

  توکانم از تعریفایی که از خودم میکردم میخندید .

  تا یه جا خالی دیدم ، چرخیدم و توپو از زیر پاهاش

  رد دادمو شوت کردم .

  در ، اونجایی که دروازه توکان بود .خورد به 

  جیغ زدم گللللللللل گللللللللل گل گل گل ....

  .از لج توکان رشوع کردم گردنو کمرو کل بدنو حرکت دادم یه تریپ رقص بندری اومدم وسط

  بعدم زدم زیر خنده.

  توکان با غیض گفت: قبول نیست .

  . بپر بازی رو رشوع کن داشم.  بیا برو بزار باد بیاد . جر نزن  که جرت قبول نیس-

  معلوم نبود داریم فوتبال بازی میکنیم یا جنگ جهانی چهارم رو راه انداختیم .

  یه داد و هواری میکشیدیم حتم داشتم صدامون تو کل محل پیچیده .

  بود که مامان اومد بیرون و با صدایی2_2نتیجه بازی مون  

  که سعی میکرد بلند نباشه گفت:

  جمع کنید بیایید تو تا نیومدم با شلنگ سیاه و کبودتون کنم.هللا اکرب 

اوه اوه خشم ننه جون !  یه چند باری میخواستم به مامان جانم بگم ، تو با بروسلی نسبتی چیزی 
  داری

  ولی ترسیدم بزنه فکمو بیاره پایین منرصف شدم . ولی شواهد نشون میده یه رگ فامیلی

  با اون خدابیامرز داره ها.

  . دو ساکت شدیم ، مامانم یه نگاه چپ بهمون انداخت و رفت توهر 

  منو توکانم پقی زدیم زیره خنده ، صدای داد مامان بلند شد: 
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  بیایید تو.

  بدو أخوی بریم که اوضاع پسه .  -

  توکان: تازه بازی مون گرم شده بود .

  میزنیم به بدن .دقیقه ِدبش  90اشکال نداره دفعه دیگه پایه باش پایَه تم . یه  -

  توکان : دمت گرم آبجی .

  :دستمو گذاشتم رو سینه مو خم شدم

  کرتم داش.

  رفتیم کنار شیر آبو دست و صورتو پامونو آبکشی کردیم .کارمون >وم شد زدیم داخل خونه.

  مامان از تو آشپزخونه داشت با بابا حرف میزد و متوجه نشد ما اومدیم تو.

  چی گیرم میاد. یکم گوش وایسادم ببینم چی

  آخه من 5یدونم این دخرت کی میخواد بزرگ شه. -

  سالشه هنوز عین بچه ها رفتار میکنه .25

  با این قد و قوارش رفته توپ بازی میکنه. پس فردا

  چجوری شوهرش بدیم ، یکی این رفتاراشو ببینه میره

  و پشت رسشم نگاه 5یکنه.

  اتفاقآ من این روحیه شاد و رس زنده تیارا رو دوست دارم .بابا: خانم شIم زیادی سخت میگیری . 

دخرت باید شیطونی کنه تا به چشم بیاد . گذشت اون قدیI دخرتا از سایه خودشونم خجالت 
  میکشیدن.

  .تیارا به موقه ش خانم و معقوله 

  ای قربون دهنت پدری جونم . یاد بگیر مامان خانم شوهرت چه ردیفه.

  داره من میدونم آخر از دستش سکته میکنم . آرزو به دل موندم یه بار مامان: شیطنتم حدی

  رفتارش مثل بقیه دخرتا سنگین و خانم باشه . ولی کو دل خوش ! مثل پرسا رش و خرابکارو رستق.
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  رسفه مصلحتی کردم : ببخشیدا ولی غیبت کاره بچه

  بداس.

  مامان رسشو از آشپزخونه آورد بیرون:

  ن چی؟فضولی و گوش وایساد

  چشIم گرد شد: نههههه بدهکارم شدم. ماشا  

  اینقدر آروم حرف میزنید صداتونو اصآل 5یشه شنید.

.Iباورکنید ، به جون اصغرسبزی فروش راست میگ  

  چپ چپ نگام کرد و رسشو کرد تو آشپزخونه.

  بابا با خنده گفت :

  بیا اینجا ببینم دخرتگلم .

  ان رفتیم و دو طرفشبه کناره خودش اشاره کرد. با توک

  روی مبل � دادیم . 

  بابا اول رسه توکان رو بوسید و بعدم پیشونی منو .

  با حالت نگرانی گفتم: 

  چیزی شده اتفاقی افتاده؟ خربی؟!

  ابروهاشو انداخت باال: نه چطور؟

  با ناز گفتم: آخه شI از این ولخرجیا برامون 5یکردین . 

  رسجانتون بوده.این چیزایی که دیدیم مختص به هم

  بلند خندید و با انگشت اشاره زد رو پیشونیم:

  ای پدرسوخته. یعنی من اینقدر پدره بی عاطفه ای ام؟

  نه قربونتون برم شI که ته عاطفه ای. کآل زدید رو دست عاطفه -

  جون . ولی گفتم دیگه تو خلوت خودتونو ماما...
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  همچین بابا بلند خندید یادم رفت ادامه حرفم چی بود . 

  توکانم هیچی 5یفهمید از بحث و الکی میخندید  . من اول چشIم

  گرد شد و بعد خودمم زدم زیره خنده .

  صدای عصبی مامان از آشپزخونه بلند شد :

  چه خربتونه اینقدر رسو صدا نکنید حواسم پرت میشه غذام خراب 

  میشه.

  م جلو و آروم پچ پچ کردم: بفرما باباخان دو دقیقه رسمو برد

  شوهره خا5و قرض گرفتیم حسودیشون شد.

  بابا : ای ای جرعت داری اینارو جلو مامانت بگو پدره همه مونو در میاره .

  رسمو خاروندم : معلومه که ندارم تازشم هنوزم جو5و دوست

  تشودارم . بابا خدایی یه سوال میپرسم ازت جون من راس

  بگو .

  بپرس! -

  رسمو بردم جلو توکانم به تبعیت از من رسشو

  آورد جلو تا ببینه چی میگم . فضول خودمه دیگه داداشیم.

  تاحاال چند بار از دست مامان کتک خوردین؟ -

  بابا با تعجب نگام کرد و ابروهاش رفت باال . بعدم رشوع

  W همچینکرد به خندیدن . ای جانم پدرم چه حالی میکنه با داش

  دخرتی . بخند قربونت برم بخند که دخرتت زده رو دسته هرچی دلقک .

  خدا بگم چیکارت کنه دخرت این چه حرفایی میزنی.-

  پشت چشمی نازک کردم:

  وا مگه دروغ میگم !همین چند دقیقه پیش بازی مارو
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  با چک و لگد قطع کرد. توکانم شاهده مگه نه داداشی؟

  آبجی راست میگه . یه مشتم زد رسشو تکون داد : آره آره

  تو دماغ من خون اومد .

  ولو شدم رو مبل و عین چی زدم زیره خنده . بین خنده به 

  زور گفتم : تو وجودت بچه چرا دیگه خالی میبندی ماجرارو

  جنایی میکنی.

  بابا ام آروم زد پس کله ش : شیطون شدیا وروجک.

  توکان : خب آبجی ام خالی بست دیگه .

  تو دیگه نوبرشی جای منم گرفتی .ولی  -

  مامان با سینی  چایی اومد بیرون ، ماهم رسیع ساکت شدیم و کانال بحثمونو عوض کردیم.

  سینی رو گذاشت روی میز و مشکوک بهمون نگاه کرد.

  : به به چه چایی دست گلت درد نکنهخودشیرین گفتم 

  مامان خوشگلم .

  : خوبه خوبه کمرت زبون بریز.مامان

  لوچه مو آویزون کردم بابا با دیدن قیافه م دستاشو انداخت  دورمو لب و

  منو کشید تو بغل خودش . 

  در جواب  چشم غره مامان نیشمو باز کردم . 

  این مامی مام امروز بدجور ازم شکار بودا خدا رحم کرد

  تنها نیستیم . وگرنه میوفتاد رومو گیسامو تک تک از رو رسم میکند .

  تونو خوردین سینی رو بردار بیار فنجونارومامان : چایی 

  بشور. تا ده دقیقه دیگه ام بیا میز ناهارو بچینیم.

  چشم شI برو تا دو سوت ... ببخشید تا چند لحظه دیگه-
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  ترشیف فرما میشم .

  مامان : تیارا.

  : جون د� خوشگلم؟اخIشو ندید گرفتم 

  مامان:منو مسخره میکنی؟

ن حرست به دل موندین من یه بار خانم باشم خب براتون یه 5ه من غلط بکنم خودتون گفتی-
  تیریپ خا5ی

  اومدم ...

  مامان: ال اله اال هللا .

  دیگه 5وند و رفت آشپزخونه . 

  بابا : اینقدر مامانتو اذییت نکن .

  پدر من خودت که شاهدی مظلوم واقع شدم ،چه اذییتی آخه!!! -

  بابا : برمنکرش لعنت .

  .چشمکی به بابا زدم و چایی مو از رو میز برداشتمو یه نفس رس کشیدم 

  

***  

تو جام یه غلتی زدمو همراه با کشیدن خمیازه چشIم باز شد و با دیدن ساعت دهنم همونجوری 
  باز

  موند .

  یهو مثل قورباغه از تخت پریدم پایین و با رس رفتم تو

  یه راست. آبی به دست و صورتم زدم و بعدم دستشویی 

  از اتاق رفتم بیرون و داد و هوار راه انداختم .

  مامااااان ماااااامااااااان چرا بیدارم نکردی؟ دیرم شد. -

  شلوارمو دیشب گذاشته بودم رو مبل چون نزدیک به 
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  شومینه بود 5ش گرفته شه . چنگش زدم و همونجا 

  شلوار خونگی مو در آوردمو اون یکی رو پوشیدم .

  ه راه رو ، اتاق خودشون اومد بیرون و با دیدنم گفت : چه خربه ؟مامان از ت

Wزیپ شلوارمو کشیدم باال و با کش مو مشغول بس  

  موهام شدم .

  دیرم شد خواب موندم چرا بیدارم نکردین . -

  مامان: وقتی تا دو شب با داداشت میشینی جلو تلوزیون

  بازی میکنید همینه دیگه .

  جان من رشوع نکن من 5یدونم چه پدر کشتگی با من -

  دارین چپ میرم گیر میدین راست میرم گیر میدین .

  دوییدم تو اتاقم . البته جوابه سواملو خوب میدونستم.

  رفتاره بچه گونم و شنگول بازیم فقط تو کت یه نفر 5یرفت اونم مامان خا5م بود.

  ونم خودمو تغییر بدم .خب چیکار کنم همینی ام که هستم 5یت 

  مانتومو از کمد کشیدم بیرون و تنم کردم تند تند دکمه هاشو بستم . 

  مقنعه مم رسم کردم ، به زور صاف در اومد . المصب

  وقتایی که عجله داری هی کج و کوله میشه .

  .چادرمم میزون کردم و گوشی و سوئیچ و برداشتم 

  بیرون کفشامو از تو جا کفشی برداشتم و انداختم

  خم شدم با کمک انگشتام پوشیدمشون.

  از همونجا داد زدم : مامان من دارم میرم خدافظ.

  مامان : یه دقیقه صرب کن .

  .کالفه داشتم پوست لبمو می جویدم که بآلخره اومد
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  یه لقمه دستش بود . اونو داد دستم.

  اینو بگیر بخور ضعف نکنی . -

  دستت درست مامی گلم . مرسی تَم .-

  رتشو بوسیدم و دوییدم سمت ماشین.صو 

  تیارا آروم رانندگی کن .-

  چشم به رو چشم .-

  ماشین رو مثل جت از رو زمین کندم .  دکمه پخش رو فشار دادم و یه موزیک

  پلی کردم تا رانندگی بیشرت بهم بچسبه . یه دستمم رو 

  امیفرمون بود یه دستمم بنده لقمه م. نون پنیر گردو بود عاشقشتممممم م

  جونم.

  

  چی شده د� د� هوایی شدی باز-

  رساغشو می گیری باز هوای چشای 

  تو ابری شده د� با غم دوری بساز 

  چیشده د� د� دیگه غصه نخور 

  محال دوباره بیاد اونی که تو عاشقشی 

  دل به دل به دل تو نداد 

  حا� بده رساغم بیا بیا که د� عاشقت مونده هنوز 

  نگته بگو میرسی دوباره یه روزحا� بده د� ت 

  حا� بده..حا� بده.. 

  

  اییییی جووووون چه آهنگی حیف تو فاز رانندگی ام وگرنه میپریدم 



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 115 

 

  وسط آ ما شا ... آهنگ به این میگن دوپ دوپ.

  

  چیشده د� چقد بی قراری د� به کی از این غصه بگم -

  نه خسته شده از این حال و هوا بزار دل به جدایی بدم 

  حرفی نزن دیگه بسته خیال ِنگاش نفس کشیدن تو هواش 

  نگو 5یاد کسی دیگه به جاش دیگه عشقی 5ونده براش 

  حا� بده رساغم بیا بیا د� عاشقت مونده هنوز 

  حا� بده د� تنگته بگو میرسی دوباره یه روز... 

  

  رمز الستیکا جیغشون در اومد . رسیع از ماشین پایین اومدمهمچین زدم رو ت

  و به طرف ساختمون اداره دوییدم. دو ساعت تآخیر داشتم خداکنه این رسگرد  

  نفهمه . همینجوریش منتظر یه آتو از من .

طبقه باال خلوت بود خداروشکر پرنده ام پر 5یزد . برای همینم رو زمین رس خوردم تا زودتر برسم 
  اتاقم  به

  یه قدم عقب رفتمو بعدم پاهامو به جلو رس دادم.

  نیشمم باز شد عجب حالی میداد یادش بخیر زمان مدرسه چقدر از این بازیا میکردیم .

  هر چند قدمو که ُرس میخوردم به جلو ، پشتمم نگاه میکردم

  یوقت یکی نیاد منو ببینه آبرو رشفم بره .

  م چی شد!!!رسمو برگردوندم به جلو اما 5یدون

  دییییییش تَرق ...

  خوردم به یه چیز سفت و سخت بعدم پخش زمین شدم

  و دیدم که کاغذای سفیدی تو هوا پخش شدن. دراز به دراز کف زمین افتاده بودم ، از اعضای
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  درونی شده بگیر تا اعضای بیرونی بدنم همه ناقص شده بودن.

  چشمم به جIل شاخ شمشاد ، گوگولی پرسچشIمو که سفت بسته بودم آروم آروم باز کردم و 

  روشن شد.

  جناب رسگرد همونجوری ایستاده بود و با تعجب

  نگاهم میکرد.

  خاک بررس تنش ،مثل ستون سفته. بایدم رو زمین ولو نشه و عین چسب بچسبه رسجاش .

  منه بدبخت شت و پت شدم آی مامان جوووووون.

  خانم؟5یخوایین بلندشین؟ منتظر الحاف تشکین -

نیش کالمش بیشرت منو سوزوند. مردک از وقتی جریان زنشو فهمیده بودم کمرت به پرو پاش 
  میپیچیدم .

  بهش خوبی نیومده که آدم نیست، بی لیاقت. 

  از حالت درازه در اومدمو نشستم ، باکمک دیوار تونستم رسپا شم.

  دستمو گذاشتم رو رسم :

  ارین همش رسهآخ آخ جونم در اومد از تنم. شI عادت د

  راه آدم سبز شین. اونم عین چی !!

  اخم وحشتناکی کرد: کور بودن شI به من ربطی نداره.

  یکی از اون چشم غره ترسناکامو رو کردم .

  کور؟! هه با این قد و قواره ای که دارین از دیده -

  کورام پنهون 5ی مونید.

  رسگرد: خانم شI تربیت خانوادگی ندارین؟ البته طرز 

  رخوردتون گواه تربیتتون هست.ب

  آهان بعد شI دارین؟ هر جوری که باهام صحبت شه جوابشم-
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  همونجور داده میشه.

رسگرد: برای چندمین بار دارم بهتون اخطار میدم شI اینجا زیر دست من هستید و حق ندارید 
  جواب 

  من رو با پرویی بدید .

  ین چیزی یه تای ابرومو انداختم باال: نه دیگه جناب همچ

  غیر ممکن . من یکی حرف زور تو کتم 5یره .

  انگشتشو به حالت تحدید آورد باال :

  میدونی میتونم خیلی راحت حذفت کنم؟ پس برای من رستق بازی در نیار دخرت خوب. 

  حوصله بچه بازیاتو ندارم . یا سعی میکنی خودتو درست کنی یا بد میبینی.

  خونرسد گفتم :

  میگی خودتو یه تغییری بده . مشکل اصلی از خودتونه نه بنده .شI اگه راست 

  چه خربه اینجا ؟-

  با صدای بلند رسهنگ فرهام هردو هم زمان برگشتیم و بدون

  فوت وقت احرتام گذاشتیم .

  گفتم چه خربه همه جارو گذاشتین رو رستون!-

  رسگرد: چیز خاصی نبود رسهنگ ...

بوجود اومده کامآل مشخص. هرچه رسیع تر به اتاقم مراجعه رسهنگ حرفشو قطع کرد : از جو 
  کنید .

  اینو گفت و رفت ، رسگرد نگاه عصبی به من انداخت و 

پشت رس رسهنگ راه افتاد. منم نفسمو حرصی فوت کردمو با گفW خدایا خودمو سپردم بهت 
  پاهامو تکون

  دادم.
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گ رأس میز بود و منو رسگردم دقیقآ با اشاره دست رسهنگ منو رسگرد پشت میز نشستیم . رسهن
  روبه روی هم

  نشسته بودیم.

  با شنیدن صدای رسهنگ حواسمو کامل دادم به حرفاش.

  از مقامات باال فشار رومون زیاده . بابت همون پرونده مبهمی که بهتون سپرده بودم .-

  هرچقدر ما بیشرت کنکاش میکنیم کمرت به نتیجه میرسیم . 

راحت به کثافت کاریاشون ادامه میدن بدون هیچ ترس و واهمه ای از وجود از اون طرفم اونا  
  پلیس .

  و این جلوتر بودِن اونارو نسبت به ما نشون میده . 

  خواستم بهتون بگم >ام و کIل حواستون رو به حل همین پرونده بدید .

  باید هرجور شده یه ردی ازشون پیدا کنیم در غیر این 

  وال میره . صورت اداره ما زیر س

  اما جناب رسهنگ نداشW هیچ ردی کار رو برامون سخت تر-

  میکنه. حل هر معIیی بدون داشW کوچک ترین واژه هم غیر

  ممکن.

  رسهنگ : درست میگی دخرتم ولی من رو تجربه و عملکردای

  شIها حساب کردم . در حال حارض ما بهرتین نیروهارو 

  ام شنیدم رسهنگ طاهری در خدمت داریم . از رسهنگ کامیابی

  خیلی تعریف زیرکی شIرو کردن .

  امیدوارم تو این پرونده هم مفید واقع بشید  . 

  لبخند ملیحی نشست رو لبام که با دیدن پوزخند رسگرد اخم صور>و پوشوند.

  بی توجه به من رو به رسهنگ گفت:
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مان بیشرتی احتیاج داریم ، خودتون میدونید سخت و مشکِل چیزی رو این بین پیش بردن. ما به ز 
  فقط

  منتظر کوچیک ترین نشونه ایم . یکی از همین جریانات اخیرم بی شک مربوط به 

  همین پرونده بود تاجایی که میشد >وم ریز کاری هارو در نظر گرفتیم ولی طرف قضیه ،

  کار درست تر از این حرفاست . باید بیشرت >رکز داشته باشیم

  داریم .و فقط نیاز به زمان 

  رسهنگ دستی به ریشاش کشید :

  این بستگی به باالییا داره باهاشون صحبت میکنم هر جور

  شده راضی شون میکنم . 

  تکیه به صندلی داد و باز رسگرد رو مخاطب قرار داد:

  از اون متهم تازه دستگیر شده حرف کشیدین؟ یا همچنان

  مقاومت میکنه !

  به رسهنگ با شک پرسیدم:قبل از اینکه رسگرد جوابی بده رو 

  ببخشید کدوم متهم؟!

  رسهنگ متعجب گفت : یکی از خورده فروش های مواد مخدر.

  شI مگه خرب ندارین؟! این دستگیری بر میگرده به دو روز پیش.

  دو روز پیش! رسیع ذهنم عقب گرد کرد . 

  این رسگرد هفت خط منو فرستاد پی نخود سیاه .

   فروشی رو داد دستم و گفت روشیکی از پرونده های رسقت طال

  کار کنم . 

  من خرم از ذوق داشتم بال در میاووردم که چی آقا آدم حسابم

  کرده . 
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  از اداره با ستوان رعنا رنجرب به همون محل رفتیم . 

Wچی شنیدم؟ ستوان بهم گفت این پرونده که حل شدَه ست و رف  

  ما بیخودی . 

  سکه یه پول شدم و اومدمگوش نکردم و رفتم تو طال فروشی و 

  بیرون .

  حا� اون لحظه دیدنی بود اگه رسگرد جلو روم بود به جون

  جد و آبادم با دندونام تیکه تیکَه ش میکردم.

  تو اداره هم دیگه اون روز ندیدمش نکبتو ... پس بگو کجا لششو

  برده بود.

  دوباره اون روم باال اومد ، مثل یه گاو نر نفس میکشیدم

  چشIی عصبیم بهش خیره شدم .و با 

  حتی با وجود رسهنگ هم نتونستم خودمو کنرتل کنم و ترکیدم.

  صدام از عصبانیت و خشم می لرزید:

  شI ...شI از قصد منو اون روز فرستادین دنبال اون  پرونده مسخره .

  آره . شونه هاشو باال انداخت و در کIل خونرسدی که ده برابر روانیم کرد گفت : فکر کنید

صدام باالتر رفت : رسگرد شI حق همچین کاری رو نداشتین. دلیل 5یشه چون مافوق من هستید 
  هر کاری 

  دلتون خواست انجام بدید . 

  اینبار اونم صداشو برد باال : مثل اینکه تو موقعیت خودتو فراموش

  باشی .کردی خانم کوچولو . من مافوق توام و هروقت بخوام میگم کجا باشی و کجا ن

بله میتونید ولی نه از رس لج و لجبازی . هه به شI باشه که کآل منو از اداره شوت میکنید بیرون  -
.  

  فکر نکنید من میشینم یه گوشه تا شI تو میدون جولون بدین .
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  اگه به حال گرفW باشه خیلی راحت میتونم از میدون به درتون کنم . 

  یه دخرت تو رسی خور رسگرد طرفتون رو اشتباه گرفتید من 

  نیستم .هر قدر که آسیب ببینم صد برابرشو تالفی میکنم.

  دستاشو کوبید به میز و به جلو خم شد :

  تو حتی بلد نیستی درست با بزرگرتت صحبت کنی 

  بعد چی داری ور ور میکنی . اگه پدر و مادرت درست تربیتت میکردن ...

  ا اخطار گفتم:منم دستامو زدم رو میز و خم شدم به جلو ب

  مواظب حرف زدنتون باشید این دومین باره که دارید به 

  خونوادم توهین میکنید. دفعه بعدی ،  وجود نخواهد داشت .

  من هرچقدرم حرف زدن بلد نباشم اینقدر شعورم میرسه 

  که موقع بحث و دعوا خونواده طرف مقابلم رو وسط نکشم .

  در جا رسخ شد و قبل از اینکه بتونه جوابم رو بده 

  با صدای بلند رسهنگ هر دو صاف ایستادیم .

  ساکت باشید .-

  :با اخم زل زدیم بهم که رسهنگ گفت 

  این چه وضعشه ؟ چه برخوردی که با هم دارین!

  .زودتر گفتم : جناب رسهنگ منم جزء نیروهای این اداره حساب میشم ، اونم نیروی ثابت 

  هیچ 5یفهمم چرا باید از اتفاقاتی که میوفته بی خرب باشم

  و حضور مستقیم نداشته باشم.

رسگرد : شI که خودتو به موش مردگی میزنی اینو بگو که تو عملیات ها به حرف ماموفقت هیچ 
  گوش 5یدی

  و رس خود هرکاری که میخوای رو انجام میدی.
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  تو چشم باشی. دلیل قانع کننده تر از این میخوای؟فقط دنبال اینی قهرمان بازی در بیاری 

  ! باز چرت و پرت بلغور کرد.اینو باش تو چشم باشی 

  خب که چی؟ مگه مشکلی پیش آوردم اشتباهی کردم؟-

  خیلی خوب کارمو انجام دادم و همه چیزو به جلو پیش بردم .

  من از یه جا نشسW و فیلم >اشا کردن بیزارم.

  هرمان بازی ام و میخوام تو چشم باشم . برای همینم به قول شI عاشق ق

  5یتونم مثل بعضیا باال منرب بشینم سخ¢انی کنم چون اهل حرف نیستم اهل عملم.

  در ضمن یادتون نرفته که جونتونو مدیونه همین خودرسانه عمل کردنای منید . اگه یکم 

  نو 5یگیره .انصاف داشتید میفهمیدید چقدر خودخواه هستید و خوبی چشمتو 

  من هیچ وقت اشتباه نکردم ولی شI به خاطر اینکه با من 

  لجید و چشم دیدنم رو ندارید میخوایید >وم کارامو نادیده بگیرید .

  دقیقآ به همون شب مهمونی اشاره کردم همونجا که رسگرد غافل گیرم کرد و با گفW نقشه ش

  .باهاش همکاری کردم 

  که اون مرد سیاه پوش درست طبقه باالی ویال بود

  . که ای کاشاسلحه به دست میخواست از پشت رس دخلشو بیاره که به موقع جلوشو گرفتم 

  5یگرفتم .

  انگار که داشتم براش روضه میخوندم بقیه حرفام

  روش تآثیری نداشت و صاف دست گذاشت رو چیزی که نباید میذاشت .

  و ضعف کردن افتادین . : بله بله خوب به یاد دارم بعدشم به غشرسگرد 

  گاو! کاش رسهنگ نبود این کلمه رو با حرص میکوبیدم

  تو رسش .

  هی من میخوام فراموش کنم اون چیزی رو که دیدم 
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  مگه میزاره . الوین تو وجودت که پامو به اون مهمونی منفور باز کردی.

  سعی کردم آروم اما لج درآر جوابشو بدم .

  شI عادت به همچینما که توفیق نداشتیم  مثل -

  ضیافتایی داشته باشیم . هرچی نباشه تجربه شو داشتین

  ک...

  اوووووف مطلبو گرفت . از چشIش داشت آتیش فوران میکرد.

  داد کشید : دهنتو ببند ت...

  رسهنگ حرفشو قطع کرد :

  آرشا >ومش کن .-

  و یادم میندازه.حقته سوختی؟ جزغاله شدی . مرتیکه بی تربیت هی اون صحنه بی ناموسی ر 

  انتظار چنین برخوردی رو از هیچ کدومتون نداشتم ! -

  واقعآ متوجه این رفتارای زننده 5یشم . ازتون نا امید شدم.خیلی رسیع از اتاق خارج شید ،

  همین طور اداره .

  هر دو همزمان گفتیم : رسهنگ.

ین خوب روی رفتارتون کار اخم کرد : همین که گفتم ، امیدوارم این یک هفته ای که حضور ندار
  کنید 

  چون دیگه 5یخوام شاهد چنین ماجرایی باشم.

  دفعه بعد این تنبیه به چند روز اخراج ختم 5یشه بلکه به کل از اداره بیرون انداخته میشید.

  یه هفته اخراج؟! تو این یه هفته میمیرم من میمیییییرم...

  اه لعنت به تو آرشا.

  رسگرد : عمو خواهش...

  هنگ جدی و همراه با اخم گفت :رس 
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  بفرمایید بیرون رسگرد فرهام .

  آخه بگو نونت نبود آبت نبود جلو رسهنگ دعوا کردنت

  چی بود . تقصیره این بزمچه س دیگه بس که رو عصابم تاتی تاتی میکنه.

  رسوان فریان شIم بفرمایید . -

  مد باال و بی تفاوت شدم.منم که اهل زجه مویه کردن نیستم و اون رگ مغروریم زرتی او 

  بعد از گذاشW احرتام و گفW با اجازه سینه سپر کرده و رس باال رفتم بیرون .

  همچین قیافه گرفته بودم هر کی ندونه انگار اولین فتح کننده قله قاف منم.

  با شنیدن صدای قدمای تندی رسمو برگردوندم و گاو وحشی رو دیدم . اوه اوه داره حمله میکنه.

  ن منو با پارچه قرمز اشتباه گرفته اینجوری رم کرده؟!ای

  منم قدمامو تند کردم دستش بهم نرسه که  

  چادرم از عقب کشیده شد و باعث شد رسجام توقف کنم .

  قبل از اینکه بهش بتوپم از الی دندوناش گفت:

  دخرته ی ابله آخر زهره خودتو ریختی . پشیمونت میکنم

  داده بودم تو دست و پام نباش.خانم فریان . بهت اخطار 

  چادرمو از بین پنجه هاش محکم کشیدم بیرون .

  ریلکس و همراه با پوزخند گفتم :

  برو بابا .

  اگه بگم فرار کردم دروغ نگفتم . موندنم مساوی بود با خوردن مشتش به جای دیوار تو صورتم.

  میزد تو صورتم با رنگ دیوار قاطی میشدم. مردک روانی روان پریش عصبی خود درگیر . 

  برم خونه بقیه خوا|و ادامه بدم ، واال بشینم غصه بخورم که چی . 

  رسگرد جون جای منم میخوره نوش جانش هه هه...

  . برگشتم خونه کلی دروغ دَونگ رسهم کردم تا مامان دست از رسم برداره 
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  مونده بود بگم تو اداره ام آتیش سوزوندم با ساتورهمین 

  میزد تو شقَه م میکرد .

  این یه هفته رو هم باید یه جوری ماسIلیش میکردم تا بو نربه . 

  تصمیم گرفتم یکم بخوابم بعد که بیدار شدم یه فکره

  اساسی برای این چند روز بکنم .

  . صدای موبایلم تو رسم میپیچید و کالفَه م میکرد

  بالش و گذاشتم رو رسمو چشامو محکم تر فشار دادم 

  .هر جور بود 5یخواستم از خواب دل بکنم

  .دومین بارم گوشی زنگ خورد اما سمجانه تالش میکردم تا بیدار نشم 

  سومین بار بود که کم آوردم و با دادن چندتا فحش گوشی

  رو برداشتم و بدون باز کردن چشIم گذاشتم

  رو گوشم.

  ها ؟-

  الو تیارا!-وینال 

  هاااا؟-

  ها چیه؟ به جای سالمته ؟!-الوین

  خمیازه کشداری کشیدم :

  حرفتو بزن خروس بی محل ، برو دعاتو کن فحش بارت نکردم.

  معلومه اعصابت خیلی خوشگله امروز .کجایی تو؟ خواب بودی -الوین

  صدات شبیه تریاکیاس . مگه رسکارت نیستی؟

الوین کاری نداری قطع کنم بعدآ بهت زنگ میزنم . مرگ تو گیج رسمو خاروندم : نه خونه م . 
  خوابم .
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  خونه چرا؟ نه کارت دارم . -الوین

  عجب فضولی ها دخرته سیریش.

  واسه قشنگی . کارتو بگو . -

  هستی چند روزی بریم عشق و حال ؟-الوین

  : کجا؟رسمو گذاشتم رو بالش 

  کیش . مامانم گفتهبابا برای کارش چند روزی میخواد بره -الوین

ماهم باهاش بریم به بهونه کار یه حال و هوایی ام عوض میکنیم .یکی از دوستای صمیمیمم 
  باهامون میاد

  گفتم به توام بگم که اگه میتونی بیای . خوش میگذرونیم با هم. 

  منکه 5یتونم...-

  یهو یاده اون یه هفته بیکاریم افتادم و

  رسیع گفتم :

  .حله میام 

  شد: جان من؟ خوشحال

  مرگ تو . -

  خیلی ناقُص العقلی . اوکی وسایالتو جمع و جور کن که فردا-الوین

  پرواز داریم .  

  خب بابا ، ببینم این یکی دوستت اینبار قاتل فراری ، جانی چیزی از کار در-

  نیاد. مطمئنه؟

  حرصی گفت : مرض برو خودتو مسخره کن . نه خیر خیلی ام

  ی رفت و آمد خانوادگی داریم باشون .دخرت خوبی . چند سال

  دخرت دوست باباست نگران نباش خانم پلیس .
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  خیلی ام عالی ، الوین عزیزم حرفتو زدی َرشِتَم حاال از رسم کم کن تا یکم دیگه بخوابم.-

  بدون خداحافظی  و شنیدن حرفش >اسو قطع کردم . 

  میدونستم چه فحشایی روحمو نوازش کرده .لبام کش اومدن

  و خندم گرفت ...

  

  راتین

  

  یکی از زیردستای شاهرخی توی فرودگاه منتظرم بود.

  به محض دیدنم چمدون کوچیکی که همراهم بودو برداشت و گفت : 

.Wجناب شاهرخی توی ویالشون منتظرتون هس  

  جلوتر ازش قدم برداشتم .

  میرم هتل . -

  ولی ایشون... -

  :روی پاشنه پا چرخیدم و جدی و خشک گفتم اخIم جای خودشونو توی صورتم پیدا کردن

  حرف ایشون برای من مهم نیست ، خودم اینجوری راحت ترم .

  رسشو انداخت پایین : رشمنده قربان .

  اون شاهرخی احمق در چه حدِی که برای من تعیین و تکلیفبی هیچ حرِف دیگه ای راه افتادم . 

  دخالت کنه.. هنوز نفهمیده نباید تو کارای من می کنه 

  قبل از اینکه چمدون رو بزاره توی ماشین دسته چمدون رو 

  .از دستش گرفتم و رفتم سمت یکی از ماشینا 

  دنبا� اومد : قربان مگه 5یایین؟

  . عادت داشتم هر حرفی رو یک بار تکرار کنم 
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  بار دوم عصبی میشدم . داد زدم :

  م. از جلو چشIم گم شو ابله.من جیره به گیره رییست نیستم که تحت اوامرش باش

  توی تاکسی نشستم و رسمو به پشتی صندلیتکیه دادم .

  برو هتل . -

  راننده : بله آقا .

  .جلوی هتل پیاده شدم ، چندمین بار بود برای سفر کاریم به این هتل میومدم 

  . مسئول پذیرش این هتل خیلیاز قبل یکی از اتاقارو رزو کرده بودم 

  . خوب منو میشناخت

  بدون هیچ معطلی کلید اتاقم رو گرفتم و سوار آسانسور شدم

  و به طبقه مورد نظرم رفتم .

  اتاق همیشگیم . پوزخند محوی رو لبم نشست و با باز 221اتاق 

  کردن در ، اون پوزخند جای خودش رو به خستگی داد.

  حوصله دوش گرفW نداشتم ، کت اسپرتم رو با یه حرکت در آوردم

  روی مبل .  و پرت کردم

  سگک کمربنِد چرِم سفیدم رو باز کردمو کشیدمش بیرون و انداختم

  روی زمین . شلوار جین سفیدمم پرتاب کردم به همون سمت که

  روی دسته مبل افتاد .

  . روی تخت رو شکم دراز کشیدمو دستامو زیر بالش کنار هم چفت کردم 

  ساعت خوا|و بهم ریخته بود  . خسته بودم شدیدآ، هم پرواز هم کارای این چند وقته

  حاال میتونستم یه دل سیر بخوابم بدون هیچ رس خری...

  با یه رس درد بدی از خواب بیدار شدم ، روی تخت نیم خیز شدمو نشستم . 

  رسمو بین دستام گرفتم و کالفه فندک و سیگارمو از روی
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  زمین چنگ زدم . 

  ا فندک دستامسیگارو گذاشتم بین لبام . موقع روشن کردنش ب

  می لرزید . 

  دستمو فرو کردم تو موهامو کشیدم به عقبو چشIمو 

  بستم تا >رکز کنم . 

  نفسمو فوت کردم بیرون و فندک زدم ، با روشن شدن 

  سیگار پک عمیقی زدم، دودارو از بینیم فرستادم بیرون .

در پی بعدی بد ترش همین یه پک کافی بود مه غلیظی از دود ایجاد شه و پک های تند و پی 
  میکرد.

  دهنم تلخ و گس بود ، سیگارمم کام 5یداد و من به زور ازش کام میگرفتم.

  یک کام دو کام سه کام چهار کام...

  دستام بیش از حد می لرزیدند ، بآلخره از الی انگشتام 

  سیگار به زمین افتاد .

  چون تهش بود با برخوردش به زمین رسیع خاموش شد و دود

  ام ازش خارج و محو شد ...کمی 

  . از روی میز صفحه گوشیم خاموش و روشن میشد 

  کنار تخت برش داشتم .

  شاهرخی بود ، همین  پیره ِخرفت رو کم داشتم .

  جناب شاهرخی .-

  شاهرخی : سالم پرس کجایی تو ؟ ده بار باهات >اس گرفتم.

  : سایلنت بودم خودمم از خستگی خوابم برد.نیشخند زدم 

.یعنی اینقدر بهت بد میگذره باهاش میومدی رخی: چرا نیومدی اینور؟ سیروس اومد دنبالت شاه
  که هتل رو به ویالی
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  من ترجیح دادی !

  نه جناب خودم اینطور راحت تر بودم . حاالها حاالها ما با هم-

  کار داریم وقت برای رفت و آمد زیاده. 

  خندید :

  اسرتاحت کن تا فردا کلی برنامه داریم. شب خوش.از همین رفتار خاصت خوشم میاد . باشه 

  . اینم یکی دیگه از اخالقای خاصم بود و شاهرخی ام که جوابشو ندادم و گوشی رو قطع کردم 

  عاشق خاص بودِن هه...

  : سگ پیر.گوشی رو پرت کردم رسجای اولش و زیر لب غریدم

  ند شدم .خواستم دراز بکشم که در به صدا در اومد . پوفی کشیدمو بل

  رس و ریختم برام  مهم نبود که چه شکلِی . بی قید در و باز کردم .

  یه دخرت باریک اندام و جذاب پشت در بود با یه میز

  .بهم چشمک میزدپر از تنقالت . که اون میون مایع قرمز رنگش بدجور 

  منکه سفارش چیزی رو نداده بودم ! رسمو باال گرفتمو دوباره براندازش کردم . 

  لباس فرم تنش بود!!!

تازه یادم افتاد این همون دخرتس، یکی از کارکنان اینجا که سه سال پیش وقتی مست بودم یه 
  اتفاقی 

  بینمون افتاد . 

  البته خودش بی میل نبود و اونشب رو تو اتاقم گذروند .

  از همون سال به بعد هر وقت میام اینجا رسو کلَه ش

  پیدا میشه .

  .بدم نبود امشب بیش از حد احتیاج به آرامش داشتم 

  بیا تو . -
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  لبخندش کش اومد .پشت رسم وارد اتاق شد و درو بست .

  روی تخت دراز کشیدمو تکیه مو به تاج تخت دادم .

  سیگاری رو که روشن کردم بیشرت از دو پک بهش نزده 

  به دستم داد . بودم که سیگارو از بین انگشتام در آورد و جام نوشیدنی رو

  .و بعد مشغول باز کردن دکمه های پیرهنم شد یه رضب رس کشیدم و بعدی رو هم برام پر کرد. 

  د� برات خیلی تنگ شده بود راتین . خیلی وقت بود-

  نیومده بودی اینورا . وقتی شنیدم اومدی خیلی خوشحال شدم .

  لبخند محوی زدم .

  کت داد و دستاشو گذاشت رو سینه مو آروم آروم حر 

  رسشو آورد نزدیک صورتم و با صدایی که بیشرت تحریکم میکرد گفت :

  آخه میدونی من عاشقتم ...تو یه مرد کامل و همه

  چی >ومی... تو بهرتینی راتین ... تو فوق العاده ای...

  از بین چشIی نیمه خIرم لبای گوشتی و قلوه ای

  سه . رسمو بردم جلو و بو**رنگش رو نشونه گرفتم 

  کوتاهی روی لبش نشوندم .

  دستشو فرو کرد تو موهامو آروم نوازش کرد .

  .کشیدمش سمت خودم و...مقنعه شو در آوردمو پرت کردم یه گوشه 

  هرچی بیشرت پیش میرفتم آتیشم تند تر میشد ، جوری

  که توجهی به بد شدن حالش نداشتم ...

  ا هیچی 5یفهمیدم ...پر از خواسW بودم و به دنبال آرامش . اینجور وقت

  جز رسیدن به خواستم ...
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  تیارا

  

  یه چمدون برداشتم و پر از وسایل کردمش ، از لباس و مانتو 

  .خورده ریزایی که الزمم میشد بگیر تا لوازم آرایش و خوراکی و این چیزا 

  .هرکی ندونه انگار میخوام برم جزیره کشف نشده کومباالزا

  همسایه هم بخوام برم باید بارو بندیل ببندم.عاد>ه تا خونه 

  خداروشکر مامان بی هیچ مخالفتی راضی شد با عمه اینا برم . 

  .قربون خدام بشم که این سفرو انداخت جلو پام تا این یه هفته رو یه جوری بگذرونم 

  عمه اینا اومدن دنبا� .  10رس ساعت 

  مان بعد از مراسم خداحافظی و شنیدن نصیحت های ما

  که آدم باشم و خل بازی در نیارم .منم گفتم :

  باشه مامی یه روزی میشه که دلت برای همین دیوونه بازیام تنگ میشه . 

  اون موقع که دیگه نیستم و زیر خروارها خاک خوابیدم . 
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  میزنی تو رسو صورتت میگی بلندشو دخرتم...

  ت... بلندشو نازنینم ... بلند شو که د� تنگه برای شیطنتا

  ولی مامی من دیگه رفتم نیستم. تا صدسال دیگه ام صدام کنی بر5یگردم.

  اصآل شاید همین امشب سفر آخرم باشه .

  ...هواپیIمون تو آسمون منفجر شه یا سقوط کنیم یا

  مامان منم که ته احساسات برگشته میگه: بادمجون بم آفت نداره .

  صاف خیتم کرد. اون همه مرثیه خونی کردم یکم تحویلم بگیره

  منو الوین زودتر از عمه اینا سوار ماشین شوهر عمه شدیم .

  عمه و شوهر عمه ام بعد از خداحافظی از بابا اینا سوار شدن و همگی رهسپار فرودگاه شدیم . 

  الوین خم شد جلو یه آهنگ شاد  پلی کرد .

  همین که نشست رسجاش گفتم :

  دوستت پس کو؟

  کرد . کیفشو باز کرد و اون تورم دید زد.تو جیبای مانتوشو نگاه 

  ءا نیستش .-

  چپ چپ نگاهش کردم:

  وای وای رگ و روده ام ترکید از خنده زیاد .

  جدی پرسیدم جدی جواب بده .

  رسشو با ریتم آهنگ تکون تکون داد :

  با پدر و مادرش میاد فرودگاه . تک فرزنده و عزیز دل خونواده . 

  در خونه با اردنگی شوت میکنن بیرون.اوپس بعد مارو همون جلو 

  تا چند وقتم روی ماه آدمو نبینن به جایی شون بر 5یخوره .

  شیطون میگه بزنم برم از این مملکت تا بفهمن چی بودم .
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  به قول یارو گفتنی تا بودم نفهمیدن کی بودم وقتی رفتم فهمیدن کی بودم .

  درست گفتم ؟!!! یا نه!!

  ار یه حرف اندیشمندانه رو مثل آدم بلغور کنم ، آرزو به دل موندم یه ب

  حاال اگه شد ...!!!

  شوهرعمه ماشینو پارک کرد تو پارکینگ . 

  چمدون به دست قدم تند کردیم زودتر برسیم.

  عمه بلند گفت : آروم تر میوفتین . هنوز وقت هست چه عجله ای!

  الوین کله شو برگردوند طرف عمه جوابشو بده:

  شیرین اینا اومدن . میریم ببینیم-

  یه سکندری ضایعم رفت. 

  بی توجه به موقعیت و چن نفر آدمی که اون اطراف بودن 

  غش غش زدم زیره خنده .

  بهم توپید : مرض بیریخت بدقواره .

  خندم از رو لبم پرید :

  کوفت انرته ُشل و ِول.

  تو سالن کنار صندلیا یه خانم و آقای شیک پوش به همراه یه دخرت

  تقریبآ همسن و سال خودمون بود وایستاده بودن . که  

  الوین با دیدن اونا گفت : 

  اوناهاشن اونجان .

  رفتیم جلو باشون سالم علیک کردیم . عمه اینام

  به جمع ما پیوسW مشغول چاق سالمتی با آقا و خانم شیوانی شدن.

  دم رفW شیرین با یه قیافه دپرس شده رو به مامان باباش گفت :
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  براتون تنگ میشه . 5یتونم این چند وقتو ازتون دور باشم . د�

  آقا یکی نیست یقه و رس آستینشو بهم قرض بده باال بیارم . 

  چه لوس پس فردا شوهر کنه ام حت� ننه باباشو رسجهازی میربه خونه ش.

  اه فک کن شب عروسیش ننه و بابائه پشت در اتاق کشیک دخرت اوچولوشونو بدن. 

  بشه اون شب.  چه شبی 

  بیچاره آق دوماده هیچ حرکتی 5یتونه بزنه .

  چه ذهن با حیایی دارم با این فکرای خوشگل مشکلی که داره.

  اوه مای وای َدَد صحنه هندی شد.

  اشک خانم شیوانی در اومد .

  اگه بابات کار نداشت ماهم حت� باهاتون میومدیم عزیزم .-

  برم .شیرین: اصآل پشیمون شدم 5یتونم 

  آقای شیوانی: زشته دخرتم 5یشه که همیشه متکی به ما باشی. بهرته برین پروازتون دیر میشه . 

  خداحافظی کردیم ازشون و همین 

  که از دیدشون محو شدیم شیرین بشکن زنون با لحن شیطونی گفت :

  آهااااا قرش بده کمرو تکون بده ... قر قر قررررر.

  . غِم غربت گرفتش حت� ، با چشIی گرد شده نگاهش کردم

  اینجوری شیت و َشنگ میزنه .

  شیرین : بآلخره از رش مامان و بابام خالص شدم .آخیششششش

  چند روزی رو با خیال راحت نفس میکشم .

  نه بابا همش تیریپ فیلمی بود ! ایوال اینم یه اوسگلی مثه خودمون .

  ، آبرومونو بردی .الوین : خاک تورست شیرین خودتو کنرتل کن بندری نیا 

  آره شیرین جون قرتو نگه دار تو تیاره خالی کن . ما دوتام پایه تیم . -
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  رورسی شو کشید جلو: 5یدونین که االن چه حالی ام . 

  میتونم تا خوده کیش پیاده بندری بیام . تک فرزندی ام شده برام دردرس .

  خوراینقدر آدمو تو منگنه میزارن که نگو. هی شیرین اینو ب 

  اونو نخور اینو بپوش اونو نپوش . چپ برو باال برو . اینجوری نکن . بخند نخند . 

  اوووووف یه چیزی میگم یه چیزی میشنویدا . خالصه پیر شدم رفت . 

  چن تا از تارموهاشو گرفت باال :

  اینارو رنگ کردما وگرنه سفیده سفید بودن عین هو عاج فیل .  

  چقدر غرغر میکنی رسمون رفت . زبون به دهن بگیر تا نفرستادمت پیش ننَه ت.  -

  دستشو گذاشت جلو دهنش و چشIشو گرد کرد و با صدایی

  که از فشار دستاش خفه شد بود گفت : 

  غلط کردم اووووم بستم بستم . نوکرتم هستم.

  با کلی رس و صدا سوار تیاره (هواپیI)شدیم.

  کنار هم بود و عمه و شوهر عمه هم دو ردیف جلوترمون.صندلی سه تامون  

  ردیف جلویی مونم چن تا پرس بودن و پشتیامونم یه زن و شوهر

  با دوتا بچه ی دخرتو پرسشون .  

  با یه نگاه زیر و بم مسافرارو در آوردم .

  وسط الوین و شیرین نشستم و رسمو به پشتی صندلی تکیه دادم .

  دیم جوری که هر کی قیافههر سه تامون ذوق زده بو 

  تابلومونو میدید میفهمید کارخونه تیتاب به ناممون شده. 

  چشIمو بستم و تا اوج گرفW هواپیIم بازش نکردم . 

  یکم این اوج گرفتنش وضعیت داخلی انداممو دگرگون میکرد .

  تو این هاگیرواگیری حوصله باال آوردنو نداشتم .
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  زدن . الوین و شیرینم یه بند حرف می

  رسم به مرحله انفجار رسیده بود .

  رو به شیرین گفتم :

  توبیابشین وسط من برم جای تو بشینم .

  کفشامو در آوردم و پامو جمع کردم رو صندلی. 

  شاملم کشیدم جلو انداختم رو صورتم و چشممو بستم .

  خوابم 5یومد ولی این حالتو دوست داشتم .

  گاه کردن بهرت بود . پرسای ردیف جلویی اماز بیکار نشسW و اینور اونورو ن

  صداشون همه جارو برداشته بود و هرو کر راه انداخته بودن.

  بآلخره یکی از مسافرا شاکی شد و رو بهشون گفت :

  پرسای گل خواهشآ رعایت بقیه رو هم بکنید.صداتون خیلی رفته باال.

  یکی شون با لحن نه چندان خوشایندی گفت:

  . ارثچی میگی پیری ؟ پولشو دادیم اختیار جامونم داریم 

  بابات نی که داری جوش میاری.

  اخIم رفت توهم شاملو کشیدم عقبو صاف نشستم.

  شیرین آروم گفت:

 .Wبی فرهنگا اینجارو با طویله اشتباه گرف  

  شعورم ندارن با یه بزرگرت چجوری صحبت کنن. 

  صندلی شیرین بود یکی از پرسایی که صندلیش روبه روی

  رسشو کج کرد و با صدای بلندی گفت : 

  توکه شعور داری یاد نگرفتی نباید هرجایی زر زر کنی کوچولو. 

  دستامو مشت کردم و با نگاه تیزم هدفش گرفتم. 
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  مهIندار اومد این سمت و تذکر داد:

  لطفآ آروم باشید و جو رو نا آروم نکنید رعایت بقیه رو هم بکنید . 

  پرس اولی از جاش بلند شد و صداشو برد باال: همون

  جمع کنید این بساطتونو بابا  انگار ما چیکار کردیم . 

  .جنبه مسافرت کردنو ندارید غلط زیادی می کنید بارو بندیل میبندید 

  دیگه هرچی نشستمو هچی نگفتم بسه. پرسه قوزمیت حق توهین کردنو نداشت .

  گفتم : از جام بلند شدم و با جدیت کامل

  آقای محرتم این چیزایی رو که نطق کردید شامل حال خودتونم میشه. 

  .  فعآل شI اینجا رو با دربند اشتباه گرفتین و مراعات دیگرانو 5یکنید

  پوزخند آشکاری زد :

  تو دیگه چی میگی خوشگله .  اینجوری بلبلی میکنی 5یگی زبونتو میخورم ...

  .تو دهنش ماسیدبا سیلی که به صورتش زدم حرف 

  الوین دستشو گذاشت جلو دهنشو گفت:

  وای خدا...

  دوستاش خواسW از جاشون بلند شن که با دست بهشون عالمت داد بشینن. 

  با انگشت شصت گوشه لبش رو ملس کرد و پوزخند زد :

  چه غلطی کردی! حالیت میکنم تا دیگه دستت هرز نره .

  ار در آورد .از تو جیب شلوار جینش یه چاقوی ضامن د

  .جیغ چند نفری در اومد ، چشمم به عمه افتاد که دستشو گذاشت رو رسشو از حال رفت

  و اما خودم خونرسد دستامو زدم به بغل و با >سخر زل زدم بهش.

  همین خونرسد بودنم بیشرت کفریش کرد .

  مسئولین پرواز قصد جلو اومدن داشW که با رس اخطار دادم جلو نیان .
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  ابروهامو انداختم باال و رو به پرسه گفتم :یکی از 

  میدونی آسیب رسوندن به پلیس چه جرم سنگینی داره؟

  چشIشو تنگ کرد:

  خب؟

  شونه هامو انداختم باال.

  حرفم که براش جا افتاد خنده عصبی کرد: 

  نکنه تو پلیسی؟ بهت 5یخوره بچه برو یکی دیگه رو رنگ کن .

  داری اینطور رفتار میکنی؟  چرا برای کاری که خودت مقرصشی-

  قبول کن برخورد خودتو دوستات اشتباه بوده .

  سنتم کم نیست که این چیزارو نفهمی ماشا  بابابزرگی هستی واسه خودت .

  رشو ور بهم نباف. تا کارتو تالفی نکنم ولت 5یکنم . باید ازم عذر خواهی کنی فهمیدی. -

  نشیخند زدم : 

  درصد .عمرآ فکرشو نکن حتی یه 

  باشه پس خودت خواستی.  -

  خیز برداشت طرفم . از قبل حواسم به حرکاتش

  بود . با نوک کفشم زدم زیر دستش . چاقو از دستش ول شد و 

  افتاد پشت رسش. تا بخواد به خودش بیاد با زانو زدم زیر شکمش . 

Iدو دستی شکمش رو چسبید و افتاد کف هواپی.  

  بود گفتم االنه که جیگرمو تیکه تیکه کنه. همین بود ؟ همچین ژست گرفته

  رفتم کنارش و خم شدم روی صورتش و گفتم:اینو یادت باشه چه بی دلیل چه با دلیل 

  هیچ موقع از کسی عذر خواهی 5یکنم .

  .صورتش از درد رسخ شده بود ،اما با این حال نگاه عصبی و پر نفرتشو به چشIم دوخت
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  : چیشد اَژَدر َخفن با یه فوتم پوزخند زدم و لب باز کردم بگ

  زرتی چسبیدی به زمین !

  نفسمو فوت کردم تو صورتش و  

  رو به مسئول پرواز گفتم : میتونید تو فرودگاه به جرم داشW اسلحه رسد .صاف وایسادم

  و تحدید ، به مآمورا تحویلش بدین .

  اینم مشکوِک بگیرمش .دیدم مرده داره یه جوری نگام میکنه . حت� داره با خودش میگه 

  خم شدم و کیفمو از روی صندلیم برداشتم و کارت شناسایی 

  مو در آوردمو دادم دستش .

  با دیدن کارتم لبخند زد:

  خیلی ممنون از همکاری تون رسوان فریان ، بفرمایید .

  کارتو گرفتم و با گفW خواهش میکنم وظیفه م بود نشستم .

  تازه متوجه قیافه متعجب و شوک زده مسافرا شدم . 

. Wیه فیلم پلیسی اکشن دیده بودن حقم داش  

  (جکی چان) خالی بودفقط جای خدابیامرز بروسلی و چیکی چان 

  از اون پرش هواییا کنن بگن اووووووووووو گوداااااا.

  خودمم میتونستم این حرکتو بیام ، ولی قیدشو زدم . آخه نه اینکه

  وارم تنگه یهو بین زمین و هوا صدای قررررچ میومد و سوژه ملت شل

  میشدم.

  یکی از ته داد زد : 

  بابا به افتخار خانم پلیس وطن ، ایوال داری .

  دست زد و بقیه م همراهیش کردن . خنده م گرفت ، این 

  .مردم مام منتظر فرصW برای ابراز وجود 
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  لبخند ژکوندخودمو انداختم رو صندلی و همراه با یه 

  رسمو چرخوندم طرف الوین و شیرین .

  رنگشون پریده بود اساسی. 

  قیافه هارو جان من شبیه بزه یخ زده شدین. -

  خندیدم . 

  شیرین انگار که یه موجود عجیب غریب دیده باشه گفت :

  جدی جدی پلیسی؟

  آره جدی جدی .-

  شیرین : دمت آتشفشان. عجب آرتیستی هستی تو . 

  کردم باهات.تو عمرم سفر به این هیجانی نرفته بودم.خدایی حال 

  الوین : منکه جیگرم اومد تو دهنمو دوباره رفت کف پام .

  خیلی خری تیارا نگفتی بالیی رست بیاد . 

  نه که 5یاد ... -

  یاده عمه افتادمو مثل فشنگ از جام پاشدمو رفتم کنار عمه اینا .

  شوهر عمه داشت به عمه آب میخوروند . 

  هنوزم یکم بی حال بود. شوهر عمه لبخند پت و پهنی زد :

  گل کاشتی دخرت .

  : چاکریم.نیشم باز شد 

  عمه چشم غره نصفه و نیمه ای به شوهر عمه رفت و رو به من گفت:

  دخرت تو چرا اینقدر بیخیالی . نگفتی یه چیزیت میشه ، 

  اونوقت من جواب مامان باباتو چی میدادم .

  دستاشو گرفتم :
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  من دورتون بگردم تا ته دنیا . منو دست کم گرفتینا ،

  این اتفاقا برام انگشت کوچیکه عملیاتایی که ، میرمم نیست . 

  ببخشید که نگرانتون کردم ، 5یخواستم حالتون بد شه . 

  :دستشو بوسیدم ، مهربون تر گفت 

  خدانکنه عزیزم . خوشحا� که طوریت نشده . -

  .اش ، این چیزا شوخی بردار نیستیکمم بیشرت مراقب خودت ب

  در جوابش لبخند زدم و چشم کشداری گفتم .

  همین که پامون رسید روی زمین شیرین ژست خنده داری گرفت: 

  دیگه میتونیم لخت شیم به این میگن آزادی .

  به شوخی دستشو برد طرف رورسیش . الوین

  بازوشو کشید :

  االن میفهمم چرا مامانت اینا 5یزارنهوی چه غلطی میکنی!اومدی کیش نه اتریش . 

  تنهایی تا توالت خونه تونم بری . بسکه جنبه ت باالست . 

  لب و دهنشو کج کرد : ببند دهنتو عزیرم ، اگه چرت و پرت گفتنم مالیات 

  داشت تو یکی دهنتو سال به سا� باز 5یکردی. 

  عمه : بچه ها تندتر راه بیایید .

  دستم گرفتم و کشیدم دنبال خودم .دسته چمدونو محکم تر تو 

  تو یکی از هتالی شیک و باکالس کیش برامون اتاق رزو کرده

  . چون این یه سفر کاری برای شوهر عمه بود >وم خرج وبودن 

  مخارجشم به عهده همون رشکتی بود که اونجا کار میکرد .

  یه ماشینم برای بیرون رفW در اختیارمون گذاشته بودن . همه چی

  ت و کوفت ، بهرت از اینم میشد مگه؟؟؟مف
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  .  ما سه تام یه اتاق داشتیم ، بزرگ و باحال.اتاق عمه اینا جدا بود 

  همچین درو دیوار اتاق و نگاه میکردیم ، انگاری پا به یه سیاره جدید و ناشناخته گذاشتیم .

  آقا عجب حس باحالی ، تاحاال هتل نرفته بودم خیلی حال میده ها . -

  : واااای منم . الوین جون بچه ت هر وقتی خواستین سفر شیرین

  این مدلی برین منم بربین.

  الوین خودشو انداخت رو تخت بزرگ و دونفره کنار دیوار:

  . بابا هر موقع کارش به شهرای من یکی که زیاد هتل رفتم 

  دیگه میرسه و ماهم باهاش میریم تو هتل سکونت میگزینیم.

  زین . نه به جمله های خرکیش نه به اون لفظ خودکاره آخریش . شیرین : بابا سکونت گ

  قلم منظورته دیگه؟ -

  الوین : شیرین استعداد فوق العاده ای تو تر زدن به کلIت داره .هی از خودش اخرتاع میکنه . 

  دایره املعارف شیرین دیری دیرینگ. به زودی وارد عرصه ادبیات میشود . -

  چرت هواله کردین شدین چپه . : خفه خفه اینقدهشیرین 

رسمو تکون دادمو نیشخند زدم . رو مبل شکالتی رنگ نشستمو پاهامو رو به میز شیشه ای دراز 
  کردم.

  شاملو در آوردمو انداختم رو میز. دستامو پشت رسم

  گذاشتمو رسمو بهشون تکیه دادم .

  با چشم همه جارو از نظر گذروندم ، دیوارا سفید بودن

  یواری کرمی رنگ از راه روی ورودی چسبیدهو یه کمد د

  .به دیوار بود 

  موکت ریشه بلند کرمی و شکالتی با گالی کوچولوی سفیدم

  .کف زمینو پوشونده بود 
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  پرده های سفید با رگه های طالیی به پنجره آویزون شده بود

  و جلوی اومدن نور از بیرونو میگرفت .

  رسویس حIم و دسشویییخچال کوچولویی ام گوشه اتاق بود . 

  ام سمت مخالفش . 

  میز قهوه ی سوخته ای کنار تخت بود با یه گلدون گل مصنوعی .

  همه چیز این اتاق شیک و مدرن بود . عجیب توش احساس راحتی میکردم.

  دم رسهنگ گرم شو>ون کرد بیرون ، خدا خیرش بده باعث شد بیام

  یه سفر دبش . 

  ومده تا آخرش دیگه میخواد چی بشه...از همین اولش به مذاغم خوش ا

  الوین: هوی تیارا با توام.

  رسمو چرخوندم طرفش:هوم؟

  الوین: چشم باز خوابیدی؟ میگم مگه خسته نیستی بیا رو تخت بخواب. 

  دست کشیدم رو چشIمو از جام بلند شدم. 

  لباسامو عوض کردم و رفتم دسشویی مسواک زدم و با خاموش کردن برقا

  کنار شیرین دراز کشیدم . الوینم اون سمت شیرین بود.  گوشه تخت 

  تخت به اندازه کافی بزرگ بود برای سه تامون جا بود.

  پتو رو تا زیر گردنم کشیدم باال و نفس عمیقی کشیدم . 

  چه تخت نرم و گرمی بود رو این حال میده بخوابی ها .

  شیرین: تیارا خوابیدی؟

  فتم: نه جونم؟الی چشIمو باز کردمو خوابالو گ

  با انگشت اشاره زد رو شونه م :

  تو واقنی پلیسی؟!
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  جون خندیدم نداشتم ، لبخند محوی نشست رو لبم : آره عزیزم .

  چشIم افتادن رو هم .

  صداشو واضح میشنیدم:

  خدایا تاحاال یه پلیسو اینقده از نزدیک ندیده بودم . 

  اونم کنارم رو یه تخت !!!

  الوین : اه شیرین ببند چقدر زر میزنی خوا|ون میاد بابا. 

  طرفت پلیِس اونم از نوع مونث ، یه پرس هیکلی هلو کنارت

  نخوابیده که از ذوق داری سکته ناقص میزنی.  

  یه صدای بلند اومد مثل زدن:

  برو گمشو عادته همش بزنی تو ذوق آدم . فکر کردی همه عین خودت بی احساسن ، 

  ای هرچی که ذوق کنم به زبونش میارم .من بر 

  الوین : وحشی دستم کبود شد ، یه جفتک زدن بلد نبودی که اونم الحمدهللا ذات خرتو رو کردی ...

  آروم و بی صدا خندیدم،

  ولی کم کم صداها گنگ شدنو از خستگی زیاد

  به خواب رفتم و نفهمیدم آخر کی کیو کشت... 

  ! چرا اینقدر بلنده . یاد ؟این دیگه چه صدایی ، از کجا م

  مغزم تو رسم داره دوپ دوپ میزنه . اه کدوم مردم آزاری اینجارو گذاشته رو رسش .

  صدائه قشنگه ولی خیلی زیاده ، کی داره میخونه ؟

  ! نکنه تو کنرستم ؟!من کیم اینجا کجاست 

  خب کی اومدم کنرست که خودمم خرب ندارم. نکنه دارم خواب میبینم . 

  .ین چه خوابی که همه چیش طبیعی و زندَه س اما ا

  . آره مردم ! یا جده حرضت نوح ، حت� مردم 
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 Wآره همینه االنم به مناسبت ورودم به بهشت جشن گرف.  

  

  دلواپسم جز تو به چشمم 5یاد اصن-

  هرکسی رو که میبینم باز یاد تو میوفتم

  همه کسم من دوستت دارم به خدا قسم

  م و یاد تو میوفتمهرکسی رو که میبین

  

  هرکی اومد جاتو بگیره من گفتم نه 

  وقتی تو اینجایی وقتی با تو جفتم من

  دنیا مال ما دوتاست وقتی تو اینجایی

  اینا واقعیه رویا نیست

  

  اون خنده نازت وابستم کرد انگاری 

  از نگات معلومه چه حسی به من داری

  دیگه مثل ما دوتا هیچ جای دنیا نیست

  واقعیه رویا نیستاینا 

  

  ای جونم اینارو با منه ها ، داره برا من میخونه . -

  دورت بگردم این همه عشقو کجات قایم کرده بودی ؟؟؟

  

  

  روانی بهت مریضم ، بی هوا از رو غریضم -
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  اگه تو از من دوری شی

  یه تنه شهرو بهم میریزم

  اسممو داد بزن ، بگو هنوز با منی 

  دل 5یکنی حتی اگه ازم دور شی ازم

   

  اینم فهمید من روانی ام ! همه جا باید آبروم بره ، 5یدونستم-

  درجه مشهوریتم به بهشتم رسیده .

  

  

  بگو خوابم یا بیدارم که اینقدر وابستگی دارم-

  تو با من زندگی کردی که امروز تنهات 5یذارم

  ببین دنیامون آرومه دیوونه شهرم که بارونه

  عاشق هم |ونههمه چی آمادست قلبامون 

  هرکی اومد جاتو بگیره من گفتم نه 

  وقتی تو اینجایی وقتی با تو جفتم من

  دنیا مال ما دوتاست وقتی تو اینجایی

  اینا واقعیه رویا نیست

  

  روانی بهت مریضم ، بی هوا از رو غریضم 

  اگه تو از من دوری شی

  یه تنه شهرو بهم میریزم

  اسممو داد بزن ، بگو هنوز با منی 
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  حتی اگه ازم دور شی ازم دل 5یکنی

  

  

  الیک طالیی به صدات ، این یارو حت� هوری من تو بهشته . منکه از همین

  االنش عاشق صداش شدم خودشم حت� یه تیکه ای برا خودش.

  اوخی چه جای گرم و نرمی . چه حس و حال خوبی . 

  اینو چه نیشش بازه ! تیارا بلند شو بینم داری خواب میبینی -

  زرت و زرت لبخند تحویل میدی .

  با دستم صدای وز وز مزاحم الوینو پروندم ، تو بهشتم دست از رسم

  بر 5یداشت . 

  الوین : انگار با درم . 

  تکون تکونم داد : دخرته دیوونه چه خوابی داری میبینی دل 5یکنی یاال

  بیدارشو . 

  بازومو از زیر دستش کشیدم بیرون و با حرص گفتم :

  تی عمه جاِن ( دیوونه عمه جونته). تور

  خواب!!!من خوابم ؟! همش خواب بود یعنی ؟ بهشت و هوری !

  ای تف تو شانس ، منو چه به بهشت من بسکه پرونده م سیاهه 

  با تیپا شوت میشم تو جهنم تو دل آتیش . 

  پس کی آهنگ میخوند ؟

  چشIمو باز کردم : صدای چیه اول صبحی!؟

  هر شده ، چیز خاصی نیست آهنگ . برو یه آبیالوین : صبح چیه ظ

  به دست و صورتت بزن بریم ناهار بزنیم .
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  رسم به معنای واقعی داشت منفجر میشد . چشIمم درد میکرد 

  زیاد خوابیده بودم . پتورو از رو خودم زدم کنار و غر زدم :

  وقتی یکی خوابه رس و صدا تولید 5یکنن چون ممکنه 

  رس درد بگیره . شعورم خوب چیزی واال . تازگیا اونم تو این مملکت نایاب شده . 

  منتظر جواب 5وندم و رفتم تو دسشویی . رسمو زیر شیر آب گرفتم،

  خنکای آب کمی درده رسمو کمرت کرد . 

  تو آینه نگاه کردم زیر چشIم پف کرده بود . حوله رو از جا حوله ای 

  ده مو خشک کردم و بعدم آویزونشبرداشتم و موهای خیس ش

  کردم رسجای اولش . 

  شیرین و الوین حارض و آماده روی مبل نشسته بودن . 

  دستامو گذاشتم پشت رسمو بد5و کش دادم :

  5یشه بگیم ناهارو بیارن باال ؟

  شیرین : چرا 5یشه ، ولی بریم پایین حالش بیشرته . 5یدونی که

  که نگو . یه فضای دنج و رمانتیکی داره 

  رمانتیک و دنجش بخوره تو رس عمه ت ، ننم رمانتیک بود بابام رمانتیک بود 

  کیم رمانتیک بود حاال حسش بخواد بهم منتقل شه . 

  هللا اکرب آدمو تو خواب ناز شکنجه دادن و عصاب مبارکمم رنگ کاری کردن

  زیشوناونم از نوع قهوه ای مرغوبش . حاالم میخوان  پایه تیریپ مسخره با

  باشم . 

  خو بشینین غذاتونو همین جا کوفت کنین ، چه فرقی داره کجا باشه .

  مهم نیِت . همینکه شکم نازنین رس و سامون بگیره حِل.

  با هزار درجه اخم روی پیشونی و چشم غره های خفن جلو چشم 
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  این منگوال لباس پوشیدمو خودمم زودتر ازشون از اتاق زدم

  ک بیریختم پشت رسم اومدن بیرون .بیرون و اون دوتا ارد 

  خداوکیلی جای توپی بودا ، اصن اومدم این پایین هم اخالقم

  .خوشگل موشگل شد هم اشتهام در حد فضایی بازتر شد

  چه دیزاینی ام داره !!!

  میزای گرد با رو کش سفید ، رستارس سالن مخصوص غذا چیده

  .شده بود

  رنگ . دیوارام صورتی و سفید .کف زمینم رسامیک صورتی با گالی سفید 

  این خدمه هاشم لباس فرم مشکی و سفید تنشون کرده

  بودن . کآل همه چیزش باحال بود ، شبیه هتالی خارجی بود

  از همونا که تو فیلI دیده بودم .

معلوم نیس چقدر خرج این هتل کردن ، از اتاق و البی و رستوران مخصوص بگیر تا همه چیزش 
  معرکه بود.

  منم که ندیده چنان ذوقی کرده بودم که نفسم داشت

  بند میومد از دیدن این همه چیزای خوشگل و گوگولی.

  یکی از خدمه ها اومد طرف میزمون و همراه با لبخند

  : خا5ا چی میل دارین ؟گوشه لبش گفت 

  چشIمو یه دور تو منوی چوبی چرخوندم : کوبیده نگین دار ،

  اد ، ژله . نیم ساعت بعدم لطفآ ماهی ، نوشیدنی ام لیمون

  یه بستنی شکالتی تلخ برام بیارین . 

  نیشخندی تحویل چشIی باباقوری شیرین و الوین دادم و به پرسه نگاه کردم . 

  لبخند ملیحشو باز رو کرد برام و به اون دوتا خیره شد 
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  .تا سفارش بدن 

  الکی رسفه کردم تا از حالت برق گرفتگی در بیان .

  تکون خورد تو جاش : م..منم جوجه و ساالد و نوشابه لیمویی. شیرین

  الوین : کوبیده و نوشابه مشکی . 

  پرسه : فرمایش دیگه ای ندارین ؟

  نه خیلی ممنون . -

  همین که پرسه رفت ...

  شیرین : جان من کم بودا میگفتی هتلو برات بیاره .

  الوین : تو از کی تاحاال پر خوراک شدی ؟

  دم به صندلی : هر جا مال مفت گیر آوردین پدرهتکیه مو دا

  صاحب مالو در بیارین . خرجش از جیب ما 5یره که نگران باشم

  این یه هفته رو تا مرز خودکشی میخوام به شکمم برسم.

  الوین : خدا رحم کنه نرتکی و از دنیا نری صلوات .

  . نیشم باز شد 

  ازون مدال که رو میز میچینن .میگم 5یشه خودمون بریم غذا برداریم ؟  -

  بعدم هرچی خواستیم انتخاب کنیم . 

  شیرین : میشه ، فقط صبحونه رو سفارش میگیرن اما ناهارو شامو

  هم سفارش میگیرن هم میتونی خودت بری انتخاب کنی .

  !خدایا نگو منم یه خری هستم مثل خرای دیگه که بهم شاخ ندادی

  دیدی رو داشته باشم ایست قلبی نکنم . فقط خداکنه جنبه این همه ندید ب

  اوپس ، بعد عرصونه چی ؟ -

  الوین : اونم سفارشی .
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  شیرین خندید : آقا یکم رعایت کنیم قیافه هامون اندر حکایتیست تابلو.

  جان من ؟ خیلی معلومه ذوق زده ایم ؟ -

  شیرین : جان تو خیلی در خیلی . 

  خندم گرفت و اومدم زور بزنم قهقهَه م نره هوا بدتر یه صدای 

  (پوووفففخخخخخخخخ پووووم ) الوین و شیرینمفجیعی تولید شد مثل 

  از صدای خندم پخش زمین شدن . 

  خیر رسم میخواستم کسی نشنوه صدامو نگو بدتر همه نگاها کشیده

  و  شد سمتمون . خالصه با هزار زور و زحمت دهنامونو بستیم

  سنگین و خانم تو جامون نشستیم منتظر غذا . 

  همون پرسه با یه چرخ دستی سفارشامونو آورد. جان من سفارشای من یکی که اتوبوس الزم

  بود تا برسه دستم.

  سفارش هر کدوممونو جلومون گذاشت و کارش که >وم شد رفت .  

  5یدونم نیشم کی برا خودش باز شد و رفت پس کلَه م . 

  فهمیدم نیشمم عین خودم بی جنبَه س. تازه 

  ظرف غذا رو کشیدم جلوم. اول 

  کوبیده نگین دارمو با نصف پلوم خوردم و رفتم رساغ ماهی . 

  با دقت استخوناشو جدا کردم و  با چنگال تیکه تیکه ازش کندم و گذاشتم تو دهنم . 

  غذا خوردنم که >وم شد با لیموناد هرچی خوردمو دادم پایین . 

  ه نفسی گرفتم و ظرف ژله رو کشیدم جلوم و با یه قاشقی

  کوچولوی >یز نصفشو زدم به بدن .  

  دیگه دیدم د� داره منفجر میشه و جا ندارم

  تکیه مو دادم به صندلی و دست از خوردن کشیدم.
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  کف دستمو گذاشتم رو شکمم و گفتم :

  چقدر خوردما . 

  الوین : بستنی تَم از راه رسید . 

  با چشم و ابرو به پشت رسم اشاره کرد . 

  صورتم مچاله شد و ناله کردم : نه !!!

  بستنی َشم المصب اشتها آور بود . شکل و شIیلش به آدم چشمک میزد میگف بیا منو بخور. 

  ابروهامو دادم باال و یه نفس عمیق کشیدم،

  خم شدم رو بستنی قاشق به قاشق چپوندم تو حلقم . 

  بسه نخور ، میرتکی اینجارو کمپوِت ... شیرین : تیارا

  با چشم غره ای که بهش رفتم حرفشو خورد. بی ادب حال بهم

  .زن ببین چی میگه ها . خیر رسم دارم کوفت میکنم

  بستنی رو زدم کنارو با صدایی که از زور ترکیدن  بیرون میومد گفتم :

  عمه اینا کوشن ؟مگه ناهار 5یخوان بخورن ؟

Iل کاغذی دور دهنشو پاک کرد : الوین با دست  

  چه عجب بآلخره یاده عمه جان افتادی! شکمو سیر کردی مخت به کار افتاد. 

نه بابا کار داشت بعده صبحونه رفت بیرون از هتل . مامانم چون دیر صبحونه خورد ناهار  
  5یخوره . 

  آهان ، که اینطور !-

  غذامونم هضم شه ؟شیرین : بچه ها بریم بیرون یه دوری بزنیم 

  منکه موافقم .  -

  الوین : اوکی منم . 

  شیرین : خب پس من میرم دست و صور>و میشورمو
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  گالب به روتون تخلیه هم میکنم و میام .  

  الوین : اه اه چندِش کثافت حت� باید بگی حاملونو بهم بزنی . 

  .شیرین با خنده بلند شد و به طرِف رسویس بهداشتی رفت

  مع کردم :صور>و ج

  الوین ؟

  الوین : هوم ؟

  تو د� یه خربایی. -

  الوین : چه خربی ؟!

  کل اعضای داخلی روده و شکمم انگاری دعواشون شده و قصده کشW همو دارن . -

  لباشو کج کرد : شبیه آدم اختالط کن بفهمم چی میگی. 

  فشار دستامو به میز وارد کردم و از بین دندونام گفتم :

  اووووو نفهم تر از توام تو دنیا هست ؟هم دسشویی  دارم هم حالت تهوع .  

  5یدونی چه غوغایی تو درونم برپا شده . 

  دستشو به عالمت خاک بررست آورد باال :

  |یرید دوتاتون هرچی خورده بودم داره میاد تو حلقم.

  مال مفت گیر آوردین به قصده کُشِت خودتون سفارش غذا دادین ؟ 

  یگین معده بی صاحاب شده تون تعجب میکنه به این روز میوفتین . 5 

  گمشو برو دسشویی تا به گندمون نکشیدی . 

  نفسمو دادم بیرون : 

  بیخیالش رفت . 

  زیر لب هرچی فحش بلد بود نثار روحم کرد ، منم بدجنس ابروهامو تکون

  .تکون دادمو خندیدم 
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   میرفت که ...یه ده دقیقه ای گذشت ،حوصله مون داشت رس

  الوین :اوناهاش پهلوون دست از توالت کشید .

  رسمو به عقب برگردوندم . شیرین درحالی که لبخند پت و پهنی

  به لب داشت به سمتمون میومد. قشنگ معلومه تخلیه کردا . 

  نگاه مارو که متوجه خودش دید دستشو برامون تکون داد. 

  از بین میزا رد میشدبیست قدمی باهامون فاصله داشت ، باید 

  تا میرسید بهمون . یهو دیدم شیرین پیداش

  نیست . چشIم گرد شد ! این کجا رفت چجوری رفت اصن کی رفت ؟!

  همین االن تو دیدم بود یه دفعه ای کجا غیبش زد !! 

  یه خا5ه از پشت میزش بلند شد و با قدمای تند به اون سمتی 

  چرا خم شد رو زمین .که شیرین قبآل بودش رفت . 5یدونم 

  لعنتی همه جارو میز چیده بودن چیزی معلوم نبود. تازه وقتی دوزاریم افتاد که خا5ه

  جنازه شیرینو از رو زمین بلند کرد و صدای خنده استارتی الوین به

  گوشم خورد.

  دوباره از اول تصویرا تو ذهنم رژه رفW . راه

  اومدن با نازه شیرین و  ناپدید شدنش .

  حت� لنگاش گیر کردن بهم و زااااارت چسبیده به زمین .

  از تصورش بی توجه به محیط دملو چسبیدمو زدم زیره خنده . 

  اینقدر بلند و صدادار که همه نگاها چرخید روم.

  اون چند نفری ام که این صحنه رو دیده بودن و زور میزدن  

  ونو ول کردن وشیک و مجلسی لبخند بزنن با شنیدن صدای خنده من خودش

  به عرعر افتادن. 
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  یکی نیس بگه خو مجبوری ادای باکالس بودنو در بیاری؟!

  خاکی باش برادره من خااااااااکی. 

  یه آشفته بازاری شده بود که بیا و ببین .

  شیرین خجالت زده از خانِم تشکر کرد و از همونجا با چشم غره اونایی 

  که داشW میخندیدنو هدف گرفت.

  ودشونو جمع کردن ولی مگه من خندَه م بند میومد .اونام خ

  هی با دست دهنمو میگرفتم  از اونورم استارت خندَه م در میومد

  و صدای ضایعه ای تولید میکرد . 

  شیرین و الوینم دیدن کنرت� از رده خارج شده زیر بازومو گرفتنو

  منو کشون کشون از اونجا بردن بیرون .  

  حرص میخوردن من قهقهَه م بدتر میرفت هوا.این دوتا غر میزدن و 

  الوین : ءا ءا الل |یریآبرومون رفت ببند اون اقیانوِس اطلسو .

  شیرین : زهر مارِه کربا ،رو آب بخندی . هرخری ام نفهمید من افتادم تو به همه بفهمون .

  بیرون هتل که رسیدیم 

  هتل نشستم . خودمو از بین دستاشون کشیدم بیرون و رو پله های ورودی

  د� و فکم درد گرفته بود. 

  اشک زیر چشIمو پاک کردم : وای وای نفس کم آوردم .

  شیرین حرصی گفت :

  ای بی نفس شی خودم حلواتو با پا تو تشت لگد کنم ، خیرات کنم مردم لعن و نفرینت کنن.

  سعی کردم نخندم ، میدونستم از فشار زیاد صورتم رسخ شده.

  فشار دادمو روبه رومو نگاه کردم . لبامو محکم رو هم

  شیرین : االن چرا خفه خون گرفتی اونجا آبرومو بردی اینجا زیپشو کشیدی. 
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  همین کافی بود قفل لبام باز شه و بخندم.

  شیرین روشو ازم گرفت و از پله ها پایین رفت. الوینم با خنده خم

  شد  دستمو گرفت :

  رسش بزنه. آخه میدونی کهبیا بریم تنها 5ونه هوس خودکشی به 

  درده ضایع شدن المصب صدبرابر از شکست عشقی خا5ان سوز تره. توام ببند چاکتو 

  یکم رو این خندیدنت کار کن کنرتلش بیاد دستت. 

  تنها چیزی که کنرتلشو نداشتم همین خندیدنم بود . تو مدرسه هم به خاطر همین

  ن . خندیدنای زیاد همش معلI شوتم میکردن بیرو  

  درده بی درمان که میگن همینه ها . 

  دنبال شیرین راه افتادیم ، همون اطراف هتل رو مرت کردیم .

  پشت هتل یه فضای سبز قشنگ داشت یکم اونجا قدم زدیم و بعدم

  برگشتیم اتاقمون. 

  

  

  راتین

  

  صبح اول وقت رفتم ویالی شاهرخی. باید میدیدم این بار چیتو چنته داره . 

  دست تو کاره حرفه ایم بود .  ی از رشیکایشاهرخی یک

  5یخواستم به همین سادگیا از دستش بدم.

  شاهرخی برعکس شایگان محتاط عمل میکرد و این یه 

  مورد ویژَه ش باعث شده بود به دردم بخوره .

  شاهرخی : راتین بیا اینجا .
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  چشم از باغ رسسبز پیش روم گرفتم و از پشت پنجره 

  شیشه ای کنار رفتم . 

  فنجون قهوه توی دستمو روی میز گذاشتم و از پشت 

  شاهرخی روی میز خم شدم و تکیه مو به مبل دادم .

  یه جعبه چوبی قهوه ای رنگی رو باز کرد . 

  دوتا بسته پالستیکی جمع و جورو از توی جعبه بیرون آورد. 

  رد. یکی از بسته هارو برداشت و با چاقو گوشه شو پاره ک

  چاقو رو کمی توی بسته فرو کرد و مقداری از پودر سفید رنگ و 

  با چاقو آورد بیرون و داد دستم . 

  چاقو رو زیر بینیم گرفتم و بو کشیدم . 

  ابروهام رفت باال ، با نوک انگشت روی پودرا

  زدم و بعدم زبو5و به انگشتم زدم . 

  م داره .لبخند کجی رو لبام نشست :هروئین ! جنس مرغوبی ا

  شاهرخی : گفتم که این بار یه چیزه متفاوت دارم برات و کسی ام که

  جنسارو باهاش معامله کردم مطمِنئ و تقلب تو کارش نیست. 

  به جز هروئین ، (مارشوم) هم هست .

  با دز و کیفیت باال . 

  تکیه مو از پشتی مبلی که شاهرخی روش � داده بود

  . گرفتم و رفتم رو به روش نشستم 

  چاقوی توی دستمو گذاشتم رو میز:

  کیه؟ میشناسمش؟

  لبخند مرموزی زد : هم پاتکی محبی بزرگ . 
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  متفکر خیره شدم به بسته های روی میز . حضور ذهن نداشتم و فکرم کار 5یکرد . 

  ترجیح میدادم تو یک کالم اصل مطلب رو بگه . هیچ وقت از معI حل کردن

  حد مرگ ازش متنفر بودم . خوشم 5ی یومد ، بلکه تا رس 

  شاهرخی : نفهمیدی منظورم کیه ؟

  رسمو گرفتم باال ، نفسمو دادم بیرون:

  راستشو بخوایین نه !

  خندید ، کناره چشمش چروکای ریزی افتاد. 

  جک ، جک رشتووان . -

  جک!جک ، جک ... لعنتی اسمش خیلی برام آشناس . 

  جک رشتووان!!

  اوه یادم اومد تو معامله هایی که پدرم باهاش داشت یکی 

  دوباری حضور داشتم . 

  تا زمانی که پدرم زنده بود دوستای خوبی برای هم بودن .

  با مرگ مشکوک پدرم رشتووانم غیب شد . >وِم همِه این سال ها

  5یدونستم اونو باید مقرص بدونم یا نه. 

  فیایی پیر خوشم 5ی یومد .اما در هرصورت هیچ موقع از این ما

  چطور شد باهاش وارد معامله شدین؟ هم لقمه شدن باهاش می ارزه؟  -

  میدونید که برخالف ظاهر معقولش خطرناکه و رحم تو کارش نیست. 

  شاهرخی : راستش خودمم میدونم ریسک بزرگی کردم .

  همونطور که رشاکت با تو پر سوده رشاکت با اونم بی ارزش نیست .  

  وام توی کارت جدی هستی و رحم نداری درست مثل ت

  جک یا حتی بدتر از اون . منو هم که خوب میشناشی ، 
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  پر دل و جرعتم  و خطرو همیشه به جون میخرم .

  پوزخند آشکاری زدم :

  رشتووان به همین سادگیا با کسی وارده معامله 5یشه . چجوری راضی شد؟

  دستاشو تو هم قفل کرد:

  تو . جک به پدرت ارادت خاصی داشت .  با آوردن اسم

  توام پرس همون پدری و هیچ فرقی با خوده اَرَدوان برای یه دوست قدیمی نداری . 

  پس از اسم من به نفعِ خودتون استفاده کردین . -

  شاهرخی : بهرته بگی به نفع هردومون.

  دست راستمو فرو کردم تو موهامو به همون حالت ثابت نگهش داشتم و زل

  زدم به چشIی آبی بی فروغ شاهرخی :

  رشتووان تا چیزی براش منفعت نداشته باشه روی خوش نشون 5یده.

  5ی تونم باور کنم به خاطره یه رفاقت قدیمی که توشم شک دارم باهاتون

  راه اومده باشه .از طرفی دیگه من اونو مقرصه مرگ 

  بابا میدونم ، به هیچ وجه 5یتونم باهاش کار کنم .

  شاهرخی : خب اینکه صد البته روشِن تا طرفت نفعی به حالش نباشه 

  دسِت دوستی بهت 5یده . اگه اونور جک رسی تو رسا داره 

  توام اینور برای خودت کسی هستی و یه کاره مشرتک امتیازه مثبتی برای

  هردوتون به حساب میاد.

  م بودن . ببین راتین جان ، محبی بزرگ و رشتووان دوستای خوبی برای ه

  یه دوستی محکم و قوی .

  اینقدر که ، یه شب تو یکی از مهمونی های بزرگی که اک�ه دوست و دشمناشونم 

  Wن برادری بسIجام نوشیدنی شونو بهم زدن و پی ، Wحضور داش  
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  و این اعالِن زنگ خطر برای رقیباشون بود. اتحاد اردوان و جک به رضر بقیه بود .

  سعی کردن بین این دوتا دوست رو شکر آب کنن.برای همین بارها 

Wو میدونس Wد داشIولی موفق 5ی شدن چون اردوان و جک بهم اعت  

  این توطئه ها زیره رسه دشمنای مشرتکشونه .تا اینکه نقشه ی قتل دوتاشونو کشیدن . 

، یه امتیاز  زیر دستای جک تاپای جونه شونم بهش وفادار بودن و اینم یه امتیاز مثبت براش بود
  برای زنده

  بودنش .

  و مرگ پدره تو اعتIد بیش از حدش نسبت به زیر دستای درجه یکش بود.

  پدره تو از خودی ها خورد ، یکی از همونا با مسموم کردنش جونشو گرفت. 

  جک هم بعد از اون اتفاق برای  همیشه از ایران رفت و به 

  نحوی جون خودشو نجات داد و دیگه به هیچ

  وم از ایرانی ها دسته کار نداد.کد

  جک فقط به پدرت اعتIد داشت ، اگه االنم قوانینش رو زیر پا گذاشته

  به خاطره توئه . تویی که بازمونده صمیمی ترین دوست و برادرش اردوان محبی هستی. 

  راتین تو نباید احساساتت رو وارد کارت کنی ، حس انتقام و نفرت بیش

  پس رفتت میشه پرس . در حالی که این حست یه حس پوچتر از هر چیزی باعث  

  و تو خالِی چون طرفت رو اشتباه گرفتی ، جک هیچ وقت به اردوان خیانت نکرد هیچ وقت . 

  اخIم رفت توهم ، هنوزم اون شب نحس جلو چشامه . 

  5یتونستم فراموشش کنم . من خودم بهرت از هرکسی قواعد کار رو بلد بودم ، 

  چیزی فراتر از کار برام بود. ارزش اون مرد برای منی که عاری از احساس بودم زیاد بود.اما پدرم 

  حتی بعد از مرگشم صالبت و شکوه خودشو حفظ کرده بود . 

  تنها مرد زندگیم که برام محرتم بود اردوان محبی، پدرم...
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  پدری که هیچ چیز برای پرسش کم نذاشت و اونو یه آدم قوی بار آورد .

  حاال چطور میتونستم رشتووان رو ، کسی رو که مقرص مرگ اون میدونستم ببخشم !

سال >ام کینه ای که نسبت بهش داشتم تو د� پرورش پیدا کرده و به 7حتی اگه بی گناه باشه 
  همین

  راحتی از بین 5یره .

  حس تنفری که همیشه و همیشه نسبت به قاتل پدرم باهام بوده ... 

  اینطور شدم ؟! از کی خوی وحشی گری درونم رشد کرد !!! من ... از کی 

  از وقتی که اردوان رو تو اون حالت دیدم...

  من از کی نخندیدم؟ شاد بودن چه معنی داره برای من ؟

  و همین طور زندگی!! منی که از اون شب لعنتی تغییر کردم .

  نرژیتغییرم دادن ... شدم یه حیوون یه آدمی که بو و رنگ خون بهش ا

  میده ، برای زنده بودن... برای زندگی کردن.

  شدم قاتل شدم عوضی ... یه کسی بدتر از پدرم و رشتووان ... 

  حاال دیگه هیچ کدومشون به گرده پای من 5یرسن ... 

  ساِل که با دستای خودم یه راتین دیگه ساختم ... 7من 

  راتینی که رحم و مروت حالیش نیست...

  دستای گرم پدرم نوازش گره موهام نبود. درست از زمانی که 

  درست از همون شب ...

  بعد از مرگ مادرم پدرم همه جوره هوام رو داشت. اون عاشق مادرم بود ، مادرمم دم

  مرگ منو سپرده بود دستش ... 

  پدرمم قسم خورده بود تا پای جونش مراقب من باشه . 

  خونشو میگیره ولی جای مادرمادرمو یکی از دشمنای بابا کشت ، بابام انتقام 
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  همیشه خالی بود و به چشم میومد .

  اردوان محبی یه مرد دیکتاتور بود ، رفتار و اخالق بدش زبان زد همه بود . 

  گاهی خیلی ترسناک میشد و همین اخالق منحرص به فردش باعث

  پیرشفِت چشم گیرش توی کارش بود.  

  هر چقدر با بقیه برخورد بدی داشت بامن رفتار خوبی داشت. 

  مهربون و پر از محبت،

  شاید کسی باورش 5یشد اما اردوان ، یه آدم کش حرفه ای و بی رحم ، عاشق بود ...

  عاشق همرسش و یادگاره اون .

  خونوادَه ش براش عزیز بود و هیچ موقع رفتار بدی باهامون نداشت .

  >وم خوشی هارو از من گرفت...و اون شب سیاه 

  شب تولدش بود و منم میخواستم یه جشن دونفره داشته باشیم .

  خوشحال بودم ، آخرین بار از زندگیم بود که خوشحال بودم ...

  همه چیزو فراهم کرده بودم و منتظر بودم اردوان از اتاق کارش بیاد بیرون . 

  در زدم ... هر چقدر منتظر موندم نیومد . رفتم سمت اتاقش

  باز هم انتظار... جوابی نیومد . 

  دستگیره درو چرخوندم اتاق توی تاریکی محض فرو رفته بود . 

  دستمو کشیدم به دیوارو کلید برقو ملس کردم . 

  همه جای اتاق روشن شد... اما کاش 5یشد... 

  اتاق روشن بود ولی چشIی من خاموش بودن ...بی نور بودن تار میدیدن ...

  رم ، َمرده بزرِگ زندگیم ... الگوِی من ...پد

  روی صندلی سلطنتیش

  نشسته بود و دستاش از دو طرف آویزون بودن. 
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  توی دسِت راستش جام خالی نوشیدنی آویزون بود و فقط کافی

  بود یه تلنگر بهش بخوره تا بیوفته روی زمین .  

  چشIش باز بود و از دهنش خون بیرون زده بود ...

  د رنگشو خونای سیاه و قرمز پوشونده بود...لباس سفی

  توی نوشیدنیش زهر بود... و با خوردن نوشیدنی ...

  5یدونم خودمو چجوری رسوندم جلوی پاهاش.

  از همون در اتاق تا موقعی که برسم بهش خودمو روی زمین کشیدم ...

  ...Wپاهامم تحمل وزن سنگینمو نداش  

  ه اونجور شکستم و زانو زدم و تا مدت ها بلند نشدم . توی >وم زندگیم تنها باری بود ک

  سال از زندگیم یکبار گریه کردم اونم همون شب بود. 29تو کل 

  بعد از اون شب من شدم راتین ، راتینی که زنده و مرده بودن کسی براش مهم نبود . 

  و خودش جوِن خلیارو می گرفت...

  وجود نداشت.یه سنگی که کوچک ترین احساسی هم تو دلش 

  خودمو تا ته تو لجن فرو کردم برای اینکه انتقام نبوده پدرمو بگیرم .

  میخواستم به همه شون ثابت کنم راتین پرسه همون پدره با کنار زدن اردوان

  هیچ چیز به پایان نرسیده بلکه یه اردوان دیگه متولد شده 

  که بی رحم تر از اردوانی که کشته شده ...

  ی مبل تکیه داده بودم بلند کردم و با رسمو که به پشت

  باز کردن چشIم جای خالی شاهرخی رو دیدم.

  چه خوب که فهمید به تنهایی نیاز دارم .

  کالفه دست کشیدم رو ته ریشای تازه در اومدمو از جام بلند شدم. 

  دستگیره درو برای بیرون رفW از اتاق کشیدم عقب ، با باز شدن 
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  دستاشو دوره گردنم حلقه کرده . در یکی پرید تو بغلمو

  جا خوردم و همونجور رسجام بی حرکت موندم. 

  راتین عزیزم پاپا تازه بهم خرب داد اومدی . خیلی خوشحا� که باز میبینمت . -

  ابروهام رفت باال :

  تینا!

  حلقه دستاشو از دور گردنم باز کرد و یه قدم ازم فاصله گرفت:

  ؟!خودمم ، نکنه منو یادت نیست 

  نسبت به قبل زیباتر و دلفریب تر شده بود و همینطور خواستنی .

  لبخند کجی زدم :

  مگه میشه تینا کوچولوی زبون درازو فراموش کنم .

  چسبید بهم و دستاشو گذاشت رو سینه مو رسشو گرفت باال :

  خیلی بی معرفتی میای چند روز اینورا میمونی بعدم میری و پیدات 5یشه .

  رنگ شدَه ش صورت گرد و سفیدشو قاب گرفته بود .  موهای باز و

  دستامو گذاشتم دو طرفه صورتش و رسمو خم کردم و فاصله صورتامونو به حداقل رسوندم .

  بو**سه نسبتآ طوالنی روی لب**ش نشوندم و با عقب کشیدن رسم گفتم: 

  عوضش تو همین چند روزم حسابی بهمون خوش میگذره .

  من اینبار پوزخند محویمستانه خندید و جواب 

  بود که برای ثانیه ای روی لبم جاخوش کرد...

  

  

  تیارا
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  یه بوق دو بوق سه بوق چهار بوق ، بیب بیب ، بیبیب بیب ... 

  اوف چرا جواب 5یدن !

  کجان آخه؟!

  برای سومین بارم شIره خونه رو گرفتم.

  الو .-

  چه عجب یکی به فریاده اون تلفن بدبخت رسید.

  داداشی جونم خوبی ؟سالم -

  یه داد بلند زد : آبجی.

  بعد آروم تر گفت : سالم من خوبم . دملم برات تنگ شده .

  خواهرت دورت بگرده نبینه دلت تنگ شده . -

  ای خودم فدای اون دل کوچیکت بشم . دل منم برات تنگولی شده فینگیلی خودم . 

  وردا .چه خرب کجا بودین ؟ اون تلفن مادر مرده صدبار زنگ خ

  توکان: هیچ خربی نیست.دکرت رفته بودیم تازه رسیدیم خونه . 

  رو تخت نشستم :

  دکرت برای چی؟

  توکان : مامان رسش درد میکرد بردیمش دکرت. 

  االن خوبه ؟ کجاس گوشی رو بده بهش.-

  کی پشت خط توکان ؟ -

  صدای بابا ضعیف به گوشم رسید و چند ثانیه بعد صداش واضح و رسا اومد .

  سالم دخرتم خوبی؟-

  لبام کش اومدن :

  سالم بابایی قربونت خوبم شI خوبی مامان چش شده بود ؟
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  دکرت بودین ؟ چیزیش شده دکرته چیزی گفته؟

  مردونه خندید :

  یه دقیقه زبون به دهن بگیر بزار بگم چیشده الکی شلوغش نکن .

  من خوبم مامانتم خوبه بعدظهری یه رس درد شدیدی گرفت که اونم رفتیم دکرتو 

  چنتا قرص مسکن داد . دکرتم گفت چیز خاصی نیست.

  اسرتاحت کنه خوب میشه ، االنم خوابیده .

  نفسمو با خیال راحت فرستادم بیرون :

  آخیش خب الحمدهللا .

  م اونجا خوش میگذره ؟بابا : فکره تو بیخود درگیر نکن دخرتم. بگو ببین

  بله حسابی جای شIم خالی . همه چی مفت، خورد و خوراک و جای خوابو همه چیزش دیگه.-

  به منم که میدونید مال مفت خیلی میچسبه .خالصه حس اینو دارم که تو یه کاخ سلطنتی ام . 

  خندید : امان از دست تو . پس تا میتونی خوش بگذرون .

  اری ؟ باید برم داروهای مادرتو بگیرم ،باباجان فعآل کاری ند 

  داروخونه شبانه روزی بسته بود نتونستم قرصاشو بگیرم .  

  نه باباجون مواظب خودتون باشید به مامانم سالم برسونید  -

  فردا زنگ میزنم حالشو بپرسم .خداحافظ...

  الوین : کری تو؟

  کردم :  گوشی مو گذاشتم روی میز کنار تخت و متعجب الوین رو نگاه

  وا برا چی ؟!

  الوین : دهنم جر خورد بسکه گفتم سالم برسون.

  ابروهام رفت باال : جدی؟ متوجه نشدم . 

  الوین : خسته نباشی مارو باش با کی اومدیم سیزده به در. 
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  دایی چی میگفت ؟ زن دایی مریض شده؟

  نه رس درد داشت بابا بردش دکرت . -

  این شیرین چی شدش؟ مرده ؟

  ش در دستشویی رو نشون داد :با رس 

  هنو اونجاست . 

  چشIم گرد شد :

  دروغ !!! 5رده باشه .

  بابا این نصف عمر از زندگی شو فکر کنم تو توالت گذرونده باشه .

  الوین : عیبی نداره عوضش یه نخبه ای دانشمندی چیزی تحویل جامعه میدیم . 

  میدونی که اتاق فکره المصب .

  زدیم زیره خنده و همون دقیقه در دستشویی باز شد . 

  بآلخره؟ تو یکی خودت تنهایی منبع سوختی زرت و زرت کود   شیرین >وم شد-

  داری تحویل میدی . ما به داشتنت افتخار میکنیم هم وطن ، تا میتونی تحویل بده کوده وطن. 

  الوین دلشو گرفت و رو مبل پهن شد . 

  با دستاش خودشو باد میزد گفت : شیرین همین جوری که 

  حناق العالج بگیرین . دو هوایه شدم پدرم در اومده . اون توام چقدر گرمه پختم . 

  الوین : یادم بنداز به مسئول پذیرش بگم بیاد برات کولر نصب کنه تا شبم همونجا بخوابی .

  نلپامو باد کردم تا صدا خندم در نیاد . این بار دیگه شیرین به خو5و 

  تشنه بود .

  اندام تپلی داشت و قیافه ش با5ک بود ولی چشم غره هایی که با اون

  چشIی درشتش میرفت خدایی موی نداشته آدمو سیخ میکرد . 

  شیرین : حارضیید بریم . 
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  خودمونو جمع و جور کردیم و ساکت و بی رسو صدا رس تکون دادیم . اوپس جذبه تو خواهر .

  لب زدمو شاملو تو آینه صاف کردم و گوشی مو برداشتم :روی رژ قرمز رنگم برق 

  من حارضم . الوین سوئیچ دسته توئه دیگه؟

  الوین : آره بریم .

  الوین پشت فرمون نشست و منم کنارش و شیرینم پشت . 

  سوییچ رو چرخوند و با روشن شدن ماشین گفت: خب کجا بربمتون خا5ای عزیز؟

  بزرگه راننده عزیز.شیرین : به گاز برو اون پاساژ 

  الوین از تو آینه به شیرین نگاه کرد :

  راننده شوهره کچلته .

  ماشینو از جا کند و با روشن کردن ضبط اجازه نداد شیرین جوابشو بده . 

  کل طبقه های پاساژو زیرو رو کردیم . 

  به تک تک مغازه ها رسک کشیدیم و کلی خرید کردیم .

  دم ، برای بابا ام کیف چرم و ادکلن مردونه . برای مامان رورسی و پیرهن خری

  برای داداشی نازمم یه تاپ شلوارک باب اسفنجی و هواپیIی کنرتلی . 

  بیشرت خریدام سهم خودم شد . 

  اینقدر چیزای قشنگ و رنگارنگ و بامزه داشت اینجا د� 5ی یومد نخرم. 

  صاحب مغازه هام کآل خوشان خوشانشون بود. سه تا اوسگل دست به خرج 

  گیرشون افتاده بود حسابی چاپلوسی میکردن و جنساشونو بهمون مینداخW ، نه اینکه مام

  دست رد به سینه شون میزدیم . 

  اینا در هفته چندتا مشرتی مثل ما داشته باشن دیگه نونشون تو روغن.

  وشی بودم که شیرین مانتومو کشید:جلوی ویرتین عروسک فر 

  من دیگه نا ندارم یه چند دقیقه وقت آزاد بدین. سوختم >وم شده بریم یه چی بزنیم.
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  الوین رسشو از بین شونه هامون رد داد: کیو بزنیم ؟

  کی نه چی .  -

  الوین : خب چی؟

  هنم راه بیوفته. شیرین : ذرت مکزیکی یه چندتا بوتیک جلوتر هست بزنید بریم که االنه آب د

  الوین : ذرت مکزیکی یا ِذرِت مکزیکی؟!

  زد زیره خنده ، با ابروهای باال رفته پرسیدم قضیه چیه ؟

الوین جلوی دهن شیرین رو که میخواست مانع حرف زدن الوین شه رو با دست گرفت  و تندی 
  گفت :

  شتم به شیرینم گفتم بیاد.  برای تولد مامان دوسال پیش میخواستم برم خرید.  تنهایی حالشو ندا

بعده کلی گشW خریدمو کردم.  همینجوری که پیاده داشتیم از پیاده رو خیابون تا کناره ماشین 
  میرفتیم

  متوجه شدم شیرین پیداش نیست.

  اینور اونورمو نگاه کردم نبود.

  همون راهو عقب گرد کردم تا چشمم به جIلش روشن شد.

  بود و با دقت زل زده بود به شیشه. جلو یه  بستنی فروشی وایساده

  حاال منم باخودم گفتم چه چیزه عجیبی دیده اینطوری محِو شیشِه مغازِه شده.

  کنارش وایسادم و منم زل زدم به شیشه ، به جان تیارا هرکی ما

  دوتا گاگولو میدید فکر میکرد از  

  مغازهه. قاره ناشناخته ها فرار کردیم 5یدونی که چجوری زل زده بودیم به

  یکم دیگه اگه ادامه می دادیم یارو میگفت گدایی چیزی هستیم 

  میاورد دوتا بستنی بهمون میداد تا دهِن باز مونده مونو ببندیم 

  و بریم رد کارمون .

  گفتم : شیرین !
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  گفت : ها؟

  گفتم : به چه چیزی اینطور فیلسوفانه خیره شدی؟

  گفت : الوین!

  گفتم : ها؟

  مکزیکی چیه؟!گفت : ِذرِت 

  رسم چنان چرخید طرفش >ام قلنجای گردنم شکست .

  چی؟! ِذرِت مکزیکی دیگه چی چیه ؟ -

  آقا چشمت روزه بد نبینه یهو یه صدایی که رو به انفجارم بود بنده خدا ، گفت :

  فکر کنم منظور دوستتون ُذرَت مکزیکی. 

  من ُمردم ، شیرینم داشت نفسای آخرشو میکشید .

  مو طرف صدارو ببینیم نیم قرِن نوری طول کشید.تا برگردی

  برگشW هIنا و دوتا آقا پرس جنتلمن و خوشتیپ با صورتای رسخ از خنده دیدن هIنا.

  دو هزاریم که افتاد تو قُلَک رسمو چرخوندم طرف شیشه مغازه و نوشته روش رو خوندم.

   از آب انبه و بستنی و اینا گذشتم تا رسیدم به ذرت مکزیکی. 

  زدم تو صورتم و جیغ زدم : دوساعته منو مَچل کردی ، مردشور سوادتو بربن آخه...

  باز یاده پرسا افتادم ، دیگه 5وندم و فرار کردم. تیارا نبودی ببینی چنان میدوییدم

  انگار سگ گازم گرفته ، شیرینم پشت رسم می دویید .  

  ه باقی شتافW. اون پرسام فکر کنم اینقدر خندیدن ، ُمردن و به دیار 

  بلند بلند زدم زیره خنده شیرین و الوینم با یاد آوری اون ماجرا خنده شون گرفته بود.

  صدامون همه جارو برداشته بود ، با تذکر یه خانِم خودمونو جمع کردیم . منکه دستمو

  داده.گذاشتم رو دهنم و جلوتر از الوین و شیرین حرکت کردم تا خانِم نیومده و اینبار فحش ن 

  دوتا ذرت برای شیرین و الوین گرفتیم و برای منم بستنی قیفی دو رنگ (شکالتی و شیری) 
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  بستنی اینقدر زیاد و پر مالت بود چهار نفرم میخوردن سیرشون میکرد .

  پاکت خریدامو دادم دست چپم و پایین بستنیم رو که داشت آب میشد لیس زدم .

  ل به این گندگی بستنی گرفتی دستت داری لیس میزنی . شیرین گفت : ذرت میگرفتی توام ، هیک

  به بینیم چین دادم :

  از ذرت متنفرم بوشم حاملو بهم میزنه چه برسه به خوردنش .

  الوین با دهن پر گفت :

  خب حاال دارم کوفت میکنم اینجوری میگی حاملو بهم میزنی .

  دهنمو کج کردم براش:

  نشو5ون نده . حلقتوفعال تو دهنتو ببند و محتویات 

تا برسیم به ماشین نتونستم راحت بستنی مو بخورم همین که نشستیم تو ماشین راحت رشوع 
  کردم به خوردن .

  رفتم عقبم نشستم و وسایالی تو دستمو ولو کردم رو صندلی عقب. 

  نیم ساعتی طول کشید برسیم به هتل . 

Iنا و آخرین گاز و به نون قیفی زدنم هIنا . رسیدن ه  

  عجب پر برکت بودا ، خانوادگی زده بود المصب .

  خریدارو بردیم و گذاشتیم اتاقمون . دونه دونه چیزایی رو که خریده بودم

  با ذوق از پاکت در میاردم و نگاه میکردم و میذاشتم توی چمدون .  

  اتاق حسابی بهم ریخته بود کاره جابجایی وسایلم که >وم شد

  برای خوردن شام رفتیم پایین .  10رش کردیم و ساعت باهم دیگه جمع و جو  

  اینجام تو ساعاته مختلف تغییر دکوراسیون پیدا میکرا !

  فضای غذاخوری نیمه تاریک بود ، یه شکلی به خودش گرفته بود. شبیه اتاق خوابای 

  لوکس بود که با یه چراغ خواب کم نور روشن میشدن .
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  قسمت اصلی و چشم گیر کناره درختای مصنوعی نخل بود  که 

  یز دراز  پر از غذارو چیده بودن ، باالی سقف اون میزم یه تک المپ داشت .م  یه

  کآل اونجا تاریک بود و همون چراغ رو سقف که نورشم مستقیم میخورد به غذاها نوره

  بفهمی چی میخوای انتخاب کنی. نسبتآ کمی رو برای دیدن غذاها تولید میکرد و میتونستی 

  یه حالت خاصی داشت مثل رستورانای شاعرونه تو فیلI بود .

  اتفاقآ اینجوری بهرت بود و راحت میتونستی غذاتو انتخاب کنی بدون نگاهه خیره دیگران .

  البته کسی ام حواسش نبود و همه مشغول خوردن غذاشون بودن .

  کم ، روشن کرده بود و رس کل سالنم یه لوسرت شیشه ای با نورای

  هر میز یه گلدون گل با دو سه شاخه گل روز و دوتا شمع روشن

  بود .

  درسته زیاده زیادم  شاعرانه و رویایی در حد خفن به حساب 5یومد ولی فضای قشنگی

  رو درست کرده بود و اشتهای آدمو دو برابر میکرد .

  به میزدست از دید زدن اطراف برداشتم و حواسم و دادم 

  پر از غذای رو به روم . 

  با چشم از باال تا پایین میز رو چشم گردوندم ، ماشا 

  اینقدر تنوع غذایی وجود داشت 5یدونستم کدومو انتخاب کنم.

  برای همینم ترجیح دادم از هر چیزی یکمی بردارم . تا هیچ غذایی از شکم مبارکم

  بی نصیب 5ونه .

  ه اندازه کافی بزرگ و جاگیر بشقابی رو که انتخاب کردم ب

  بود .

  چنتایی از میگو پفکی ها و سوخاری ها برداشتم و دوتا تیکه ام

  کباب برگ و لقمه . 
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  با اینکه از ته چین زیاد خوشم 5یومد اما این ته چین گوشت

  بدجور داشت دهنمو آب مینداخت . 

  م .یه تیکه کوچیک از ته چین و سه تا تیکه ام از رولت مرغ برداشت

  پاستای پنیرشم به نظرم خوشمزه میومد و یکمم به اون ناخنک

  زدم  و از ظرف کناری شم ساالد ایتالیایی رو برای خودم 

  ریختم .

  شیرین اومد کنارمو نگاهی به ظرف غذای توی دستم 

  انداخت ، لباشو غنچه کرد و بعدم خم شد و چنتا از میگو

  پفکیا برای خودش برداشت . 

  ارچ بلوری کنار درسا افتاد ذوق زده گفت:چشمش که به پ

  دمشون گرم عجب هتلِی خداوکیلی ، گفتI ده تا ستاره باید بهشون بدن .

  خیلی روشن فکر و امروزی اَن . به این میگن آزادی بیان ، وووی 

  عجب رنگی ام داره . جانم چه مرشوبی شیرین 

  قربونت بره . 

  ره از اون مایهیه لیوان پایه بلند برداشت و تا ِخرخِ 

  قرمز رنگ پر کرد . اینجاست که یاروئه میگه 

  زدی رو دست هرچی ندید بدیده .

  نه اینکه خودم نیستم ، یکی میخواد به خودم بگه با

  این ظرف غذای هفت رنگم . 

  از اونجایی ام که کسی 5یگه ماستم تُرشه منم 

  5یگم و بیخیال خودم میشم . 

  سمت دهنشو یکم ازشبا اشتیاق لیوانو میربه 
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  مزه میکنه ، صورتش جمع میشه و اخIش میره

  تو هم :

  کدوم خری گفته اینا روشن فکرن ، عتیقه های

  عهده فتعلی شاه . 

  چشIم گرد شد : چیشده ؟

  شیرین : به ما یه شب مستی و عشق و حال نیومده.

  ماشأییره بابا.

  خندم گرفت : جدی ؟ایول ایول . 

  فت : اینجا کیِش کیییییش ، نه اُتریش.الوین از پشت رسش گ

  مرشوب و میخوای بیارن بزارن رس قربت ؟ توقع چه چیزایی ام

  داریا !

  زودم در رفت سمت  میزی که نزدیک به جایی بود که وایساده

  بودیم تا جواِب شیرین رو نشنوه.

  شیرینم بشقاب و لیوانشو برداشت و رفت دنبالش 

  ون آب انگور قرمزا برای منم فوری یه لیوان پُر از هم

  خودم ریختم و رفتم پیششون . 

  بیچاره صاب هتل نبود مارو ببینه و حرص بخوره ،

  مطمئنن رسه یه هفته هیچی از هتلش باقی 5یذاشتیم هیچِی هیچی.

  الوین دستشو دراز کرد و یه دستIل کاغذی 

  برداشت و باهاش گوشه لبش رو که ُسسی شده

  بود پاک کرد :

  گفتین بعده غذای به این چرب و چیلی چی آخ اگه 
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  میچسبه ؟

  شیرین دستشو گذاشت رو شکمش :

  معلومه خواب . 

  الوین : همینه دیگه خرس شدی ، تا خرخره می لومبونی

  و هیچ حرکت اضافه ای 5یکنی یه موقع الغر نشی .

  شیرین : ببخشید تاریکه اندام باربی تونو 5یبینم .

  بدم :خنده مو سعی کردم قورت 

  خب پس چی؟

  الوین : بریم لب ساحل . تو شب خیلی دریا قشنگ تره

  . خلوتم هست هوام که عالی ماهم که داریم منفجر میشیم واقعآ به یه هوای آزاد احتیاج 

  داریم.

  اینبارو به شدت باهات موافقم . فقط قبلش بریم  -

  باال و لباسامونو عوض کنیم و سوییچ و برداریم .

  ماتم زده هارو به خودش گرفت: شیرین قیافه

  بیخیال کی حال داره بره باال و دوباره بیادش 

  پایین ، رسو وضعمونم که خوبه تازه شم َشِب و کسی

  چشمش سو نداره مارو اِسکن کنه تو تاریکی .

  الوین: سوییچم تو اتاق نیست تو جیب شلوار بندَه س.

  باشه بابایی  گفتم و از پشت میز بلند شدم . 

  الوین و شیرینم از رو صندلی هاشون بلند شدن و میزو دور

  زدن و هم قدم با من به طرفه در خروجی رفتیم.
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زیر لب غر زدم : اینا کدو تنبل و از رو بردن همچین میگن حال نداریم انگار پله هارو میخوان 
  بگیرن 

  برن باال و آسانسورم نقش هویج و داره . 

  شیرین : شایدم شلغم .

  همه پروییش حرصم گرفت و چپ نگاهش از این

  کردم و اونم با >ام سخاوت >وم دندوناش حتی دندون عقلشو نشونم داد.

  خواستم بگم نیشتو ببند که خندم گرفت و چیزی نگفتم.

  کنار ماشین الوین سوییچ رو گرفت باال :

  کی میرونه ؟

  بنده معافم . -

  شیرین سوییچ رو تو هوا از دستش قاپید :

  ، دست فرمون طال .خودم 

  زودتر از مام در ماشین و باز کرد و نشست .

  الوین دو دستی زد تو رسش و رو به آسمون 

  گفت : خدایا به جوونیم رحم کن .

  یعنی اینقدر داغونه رانندگِی دست فرمون طال؟ -

  رسشو تکون داد : خیلی ، خیلی تَر از خیلی .

  در جلو رو باز کردم و قبل از نشسW گفتم :

  تا تو باشی تِز ندی . 

  اومدیم بیرون غذامون هضم شه خیره َرسِ ارواِح جدمون .

  با رانندگی فجیع شیرین همه چیزم پیچ میخورد خودمم به 

  پیچ پیچ افتاده بودمو احساس میکردم تو جام دارم باال و پایین میشم .
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  غذای بدبختمم  چرخ و کوبیده شده بود و از معدَه م باال پایین 

  فت . میر 

  برای رسیدن به ساحلم باید یه چند کیلومرتی با ماشین میرفتیم .

  راه کِش اومده بود و قصده >وم شدن نداشت.  

  چند کیلومرت شده بود چندصد کیلومرت. 

  شیرینم یه بار گاز میداد و با شدت از روی دست اندازا 

  رد میشد که رسمون به جلو و عقب پرت میشد .

  و باری به شیشه کناریم خورد. رسه خودم به شخِص د

  چندبارم  زد رو ترمز اونم وحشتناک فقط شانس آوردم 

  رودَه م از حلقم نپرید بیرون و نریخت جلوم .

  تا برسیم کل پیامربا و امامارو صدا زدم جون سا� بدر 

  بربیم و رضبه مغزی یا ایست قلبی نکنیم.

  و قربونش برم موقع رانندگی ام از دنیا غافل میشد 

  هیچ 5یفهمید داره چه بالیی رسه ما میاره .

  یارو کورسم میذاره اینجوری تو >رکز 5یره که این میره . 

  کنار ساحل زد رو ترمز ، کمربندشو باز کرد و 

  برگشت طرفمون : خب رسیدی...

  با دیدن رنگ و روی ما گفت : وا چه تونه شIها ؟!

  منو الوین بدون اینکه جوابی بدیم هردو هم زمان 

  در ماشین و باز کردیم و از ماشین پریدیم بیرون.

  الوین همونجا رو شنا دراز به دراز افتاد و منم کنارش . 

  چشIمو بستم و آروم نفس کشیدم تا حا� بهم نخوره .



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 179 

 

  یکم تو همون حالت موندم بهرت شدم .

  م چه مرگتونه دارین میمیرین انشا  .شیرین اومد باال رسمون : میگ

  نشستم و الوینم بلند کردم : 

  به لطف و رحمِت الهِی خا5ی که شI باشی بله .

  تو فقط به من اونجایی رو که بهت گواهینامه دادن و نشون

  بده درشو  چار طاق گِل میگیرم . 

  یعنیا کل خاکای اینجا تو رست با این رانندگی داغونت .

  ینا خاک نیست و شِن . خب مرده بودین شیرین : ا

  میگفتین بزنم کنار یکی تون بشینه پشت فرمون .

  الوین : اگه مقدور بود حت� اینکارو میکردیم ، دهن باز 

  میکردیم شامی رو که خورده بودیم داغ با بخار 

  مطبوع تحویلت داده میشد .

  صور>و جمع کردم : 5یری تو حاملو بهم زدی .

  ال راست میگم دیگه خب.الوین : وا

  شیرین دست دوتامونو گرفت و از رو زمین بلندمون کرد :

  پاشین ببینم االن وقت نشسW نیست ، بیایید از منظره دلچسب شب 

  لذت بربید . 

  مانتومو با دست تکوندم و رفتم رو کاپوت ماشین نشستم . 

  شاملو انداختم رو شونه هامو دستامو از هم باز کردم . 

  الیمی که رشوع به وزیدن کرده بود موهامو به بازی گرفته بود و صور>و نوازش میکرد . باد م

  چه آرامش عجیبی تو دل این شب و دریا بود . 

  دریام آروِم آروم بود ، یاده دریای شIل افتادم با اون موجای قشنگش 
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  گاهی وقتا بوی شوری و ماهی دریا بینی مو میزد اما با این حال 

  حالی رو که اونجا داشت هیچ جای دیگه نداشت .حس و 

  شیرین : بچه ها .

  هوم ؟-

  الوین : ها؟

  رسشو کج کرد طرفمون :

  کشته مرده احساستونم. 

  با کسی که پا نَُشسته میوفته وسط حال و هوات جور بهرتی 5یشه صحبت کرد . -

  ه قوِل شاعر واقعأ برای چند دقیقه سه تایی مون رفته بودیم تو یه حال دیگه . ب

  گفتنی حاِل آدمیت . 

  ماهم اگه بخواییم میتونیم آدم باشیI ، ولی 5یدونم چرا سخته شایدم من اینطوری 

  فکر میکنم.  

  شیرین : جمع کنید بابا 

  اگه به یه جا نشسW بود تو همون هتل میتمرگیدیم دیگه . 

  الوین : نکنه انتظار داری پاشیم برات برقصیم . 

  شیرین : نه بهت امیدوار شدم هنوز یه کوچولو از هوشت تو مغز پوکت باقی مونده . 

  یاال یه تکونی به خودتون بدید من میخونم شIم میدون رقصو گرم کنید. 

  بعدم با دست رضب گرفت رو کاپوت ماشین و با لحجه رشوع کرد خوندن :

  گِل َسنگوم گِل َسنگوم،

  چی ِبگوم از دِل تَنگوم...

  له ِهله یاه یاه ِهله ِهله یاه یاه...هِ 

  بی قراروم بی قراروووووم ، مو دیگه طاقت نداروم... 
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  گل سنگوم گل سنگوم 

  چی بگوم از دل تنگوم...

  یاروم چه نازه هی برام عشوه میریزه بی قراروم میکنه...

  اگه دل بفهمه وعده یاروم دروغه 

  دل تنگوم میمیره...

  هله هله یاروم به جوِن تو مو بی قراروم 

  هله هله تنگه دلوم به جوِن تو طاقت نداروم...

  منو الوین میخندیدم و دست میزدیم . 

  صداش که اوج گرفت با الوین پریدم رو رسو کلَه ش و با دست خفَه ش کردیم . 

  نرو میدادی بهش میکروفن دست میگرفت میرفت  رو سقف ماشین و حرکات ناموزو 

  از خودش در میکرد. 

  از دو طرف بازوشو گرفتیم و بردیمش سمت دریا ، دست و پا زد :

  و� کنید ببینم ، اگه یه قطره آب بخوره بهم میکشمتووووون . نکبتا

  خیر ندیده ها کمک یکی منو از دست این روانیای آنگوالیی نجات بده هوووووی کمک .

  . اینقدم سنگین بود به زور میشد تکونش داد

  بردیم و تاالپ شوتش کردیم تو آب ، دیدی یه جسم سنگین و میندازی تو آب چه

  صدایی میده با افتادن شیرینم یه صدای ضایه ای تولید شد که قهقهه مون رفت هوا .  

  الوین نامرد وقتی دید حواسم پرِت منو هل داد تو آب و صاف افتادم کناره شیرین . 

  حالت درازه در اومدمو زیر پاهاشو گرفتم و کشیدم .  شل و ول بازی در نیاوردم و از

  تعادلشو از دست داد و از پشت رس افتاد تو آب و رسش رفت زیر آب و پاهاش رفت رو هوا . 

  منو شیرین دستامونو زدیم بهمو گفتیم : هورا رسشو زیر آب کردیم . 

  الوین نشست و آبای توی دهنشو فواره ای داد بیرون :



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 182 

 

  لی خرید؟میدونستید خی

  چشمکی تحویلش دادم و به شیرین اشاره کردم باهام هIهنگ باشه .

  نه خر تر از تو .  -

  دوتایی پریدم روشو خوابوندیمش کف دریا .

  رشوع کرد به دست و پا زدن و جیغ کشیدن .

  چون رسش میرفت زیر آب جیغاش نصفه و نیمه بود . 

  .  الوین : بلندشین از روم نفس کم آوردم بیشعورا

  با خنده از روش بلند شدیم . از خنده رو پاهام بند نبودم و  

  هی اینور اونور میشدم. 

  دستای الوینم گرفتم و بلندش کردم . 

  پاهاشو کوبید تو آبو با حرص رفت سمت ساحل.

  رورسی شو از رسش در آورد و دست کشید رو گلوش و چندبار رسفه کرد . 

  شونَه ش. آب رورسی رو چلوند و انداختش روی

  آروم در گوش شیرین گفتم : یعنی عصبانی؟

  به مسخره گفت : نه خیلی خوشحال . 

  إ پس بزن بریم یکم رسبه رسش بزاریم دور هم بخندیم. -

  جلوتر ازش قدم برداشتم اما صداشو شنیدم که گفت  :

  شیرین : دیوونه.

  برگشتم و دستمو زدم کنار ابروم و با لحن التی گفتم : 

  ش شیرین.کرتیم دا

  اومد کنارمو دستشو انداخت دور گرد5و همون طور که میرفتیم 

  پیِش الوین گفت : 
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  حیف که تاریکه و سیبیالتو 5یبینم.

  خندیدم و با خودم فکر کردم این شیرینم به تاریکی عالقه 

  خاصی داره ها. 

  از قیافه آتیشی الوین معلوم بود عصاب مصاب نداره . 

یم سمت ماشینو درشو باز کردیم و من نشستم پشت فرمون شیرینم کنار منو شیرینم آروم رفت
  دستم . 

  یه ده دقیقه ای منتظر موندیم ، وقتی آرامششو بدست آورد اومد نشست تو ماشین . 

  از بچگی همینجوری بودا کافی بود یه شوخی باهاش کنی  که باب میلش نباشه ، 

  بدجوری بهش برمیخورد و ناراحت میشد .

  ن و روشن کردم و پامو روی پدال فشار دادم و فرمونو پیچوندم و ماشی

  راه بیرون از ساحل و در پیش گرفتم .

  آیینه رو رو صورت الوین تنظیم کردم ، اخم کرده بود و دست به سینه بیرون

  ازشیشه ماشین بیرونو نگاه میکرد . 

  با لحن مظلومی گفتم : دخرتعمه جون؟

   محل نداد . دوباره گفتم :

  دخرت عمه عزیزم ؟

  شیرین ریز خندید ، خودمم خندم گرفته بود آی بدم میومد از منت کشی . 

  لبامو به دندون گرفتم و با اشاره چشم بهش فهموندم نخندونم . 

  صدامو صاف کردم : 

  کاره زشته ای ها عین بز بشینی و یکی صدات کنه جواب ندی .

  شبیه به (پوووووووووووووووفففققق )شیرین رسشو فرو کرد تو یقه شو با صدایی 

  و بعدم انفجار ترکید .
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  الوین کلی زور زد نخنده اما مقاومتش شکست و مام اینو غنیمت دونستیم و

  کلی رس به رسش گذاشتیم .  

  به لطف لباسای خیسمونم صندلیا کامآل نم دار شده بودن ، درست بود هوا ملِس 

  یکم لباسامون خشک بشه و مارو تو هتل راه بدن .  اما بخاری ماشینو روشن کردم تا حد اقل

  پشت چراغ قرمز توقف کردم ، شیرین با دست صورتشو باد زد : 

  گرمم شد بخاریو چرا آخه روشن کردی ؟ چرا پشت چراغ وایسادی 

  خیابون که خلوته  سگم قدم 5یزنه .

  آرنجمو تکیه دادم به دستگیره در و یه ابرومو انداختم باال :

  ه شیشه رو بده پایین . خلوت باشه عزیزم قانون همیشه قانون گرمت

  حتی اگه سگای شهر با کIل تعجب تاتی تاتی کنن و قدم بزنن.

  شیشه رو داد پایین و صورتشو به همون طرف برگردوند تا خنک شه :

  بیا پایین منرب زیادی از حد موعضه شدیم ، حاال واسه من داره حاج خا5ی صحبت میکنه . 

برو برای یکی تیریپ بردار که بزرگت نکرده باشه ، تو ته تهش برام همون سکینه ابرو پاچه بزی 
  ترشیده

  هستی 5یخواد فاز باکالسی بگیری .  

  الوین غش غش خندید و از پشت زد به شونه ش و گفت : 

  تو رست .

  خونرسد جوابشو دادم :

  ما که پیش شI درس پس میدیم کوبی(کربا) بشکه . 

  شم میومد این خونرسدی ذاتی من یه جاهایی طرفو تا ته میسوزوند .خو 

  تا اونجایی ام که فهمیده بودم شیرین شدیدآ رو هیکل بالنسبت باربیش حساس بود . 

  الوین اون پشت خودشو کشت میخندید و با دست میزد رو پاهاش . 
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  یب 5ی موندیم . کم مونده بود جفتکم بپرونه جا نبود وگرنه  از این یه قلمم بی نص

  شیرین پشت چشم برام نازک کرد و اومد جواب بده ، دهنشم باز کرد اما به جای صدای دخرتونه

  یه صدای پرسونه ازش بیرون اومد . 

  به به در خدمت باشیم .-

  اول تعجب کردم گفتم شیرین چی داره میگه فازش چیه ؟ 

  اصآل صداش چرا  یهو تغییره جنسیت داد ؟!

  رسشو که کشید کنار و برگشت طرفه صاحب صدا برام افتاد 

  که یه خرمگس پَر و بال نَُشسته افتاد میون جدال 

  سکینه ابرو پاچه بزی ترشیده ( چه اسم درازی ام برام ساخت ! 

  میشه باهاش جمله ساخت ، یه صفحَه س.  این اگه اسم 

  بشکه . شناسنامه ایم بود از شناسنامَه م میزد بیرون) و کوبی

  رس نشینای ماشین دوتا پرس بودن ، بهشون 5یخورد از اون بچه سوسوالی بی رسو پا باشن . 

  از رس و ریختشون معلوم بود بچه همین جان یا شایدم اطراف کیش . 

  شیرین : چی میگی عمو برو رد کارت.

  تازه از کار برگشتیم افتخار میدید تو رکابتون باشیم . -

  تفکرات قشنگمو خراب کردین . ای مردشورتونو پاک

  میمردین 5یزدین تو ذوقم ، یه بار اومدم با دید خوب به جامعه نگاه کنم ببین چیکار کردن . 

َشِم پلیسی مم که نصفه شبه رفته خوابیده ، قربونش برم جلوتر از من رفته تعطیالت دیگه کارم 
  5یکنه . 

  کاه و یونجَه ت >وم شده یا نعالت زنگ زدنشیرین : برو تو رکاب عمه ت باش مرتیکِه اسب . 

  تو خیابون ول افتادی و کنار گوش ناموس مردم عرعر میکنی . 

  یعنی رس� به آقایون به هیچ وجه محرتم فرمود (بی ناموسید)
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  اخIی دوتاشون رفت توهم قبل از اینکه دهن باز کنن و احیانأ فحش رکیک بدن

  از جاش کندم . پامو روی پدال فشار دادمو ماشینو  

  ولی بدجور تو فکر یه چیزی بودم ، مگه اسبم عرعر میکنه ؟!

  چه چیزا !!!

  الوین : دارن پشت رسمون میان .

  از آینه پشت رسمو نگاه کردم :

  کمربنداتونو ببندین . 

  شیرین : یا حسین عجب غلطی کردم آخره شبی اینا از کدوم گورستونی پیداشون شده بود . 

  کار دیگه .خندیدم : از رس 

  شیرین : مرض تو این موقعیت حساس خندَه تو کجای د� بزارم . 

  بزار تو قلبت ، بیخیال ریلکس باشین میخوام براتون یه شب پر هیجان بسازم.  -

  تا میتونید عشق کنید . 

  ماشینه اومد کنار ماشین ما ، رسعتمو یکم کم کردم تا بزنه جلو . 

  متوجه شد و به موقع از رسعتش کم کرد واونم دست فرمونش خوب بود و 

  دوباره بغل به بغل ماشینمون قرار گرفت.  

  رسعتمو باز زیاد کردمو زدم جلو ، درست مقابلش قرار گرفتم و ماشینو هی به چپ و

  راست میربدمو اجازه 5یدادم جلو بیوفته .  

  . یه جاهایی میپیچیدم و الیی میکشیدم که صدای جیغ الستیکا در میومد

  الوین صداش در 5یومد میدونستم از ترس خشک شده و چشIشم از حدقه زده بیرون ، 

  >وم حالتاشو تو رشایط مختلف میدونستم و االنم تصویرشو خوب تو ذهنم هکاکی کردم .

  شیرینم کامل چسبیده بود به صندلی و دهنشو باز کرده بود و جیغ میزد از ته گلو . 

  ه گفتم : ِدَهه ِگل بگیر دیگه اون اقیانوِس پهناورتو گوشم کر شد .دنده رو عوض کردم و کالف
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  آب دهنشو با صدا قورت داد : باشه باشه تو حواستو جمع کن فقط به کشتنمون ندی . 

  تا آخرین حد پامو رو گاز فشار دادم ، خیلی جلو افتادم ازشون . 

  جاده خلوت بود و میتونستم همین راهو برگردم .

  ت زیاد فرمونو چرخوندمبا همون رسع

  ماشین دو دور چرخید و بعدم همون راهو مستقیم برگشتم.

  ماشین پرسارو دیدم با فاصله زیادی از ما داشW میومدن .

  جوری ماشینا قرار داشW که دوتاشون رو در روی هم بودن . 

  لبخند کجی نشست رو لبمو دستامو محکم تر روی فرمون فشار دادم 

  و نگرفتم . و چشم از روبه ر 

  دوتا ماشینا هر چی بیشرت پیش میرفW بهم نزدیک تر میشدن . 

  مطمنئ بودم جا میزنن ، محال بود پیش دوتا جوجه ِقرقی کم بیارم . 

  خودم یه تنه دوتاشونو کیش و مات میکنم . 

  پرسه که دید دیوونه شدم چند بار بوق زد ، فهمیدم کنرتل رانندگی شم از دست داده . 

  ه تو همین رشایط میخ صحنه پیش روشون میشدن و کاری 5یتونسW انجام بدم  ،خب هم

  مخصوصآ که وقتی یکی دیوونه وار برونه و ماشینش رو بخواد از جلو به ماشینت بزنه .  

  شیرین که قصدمو فهمید داد زد : دیوونه چه غلطی داری میکنی میخوای به کشتنمون بدی . 

  نزدیک و نزدیک تر شدم ، رسعت ماشین رو به رویی کم و کمرت شد . 

  شیرین : االغ نگه دار ... تیارا ...

  دستاشو گذاشت رو صورتش و جیغ کشید : یا فاطمه زهرا . 

حدسم درست در اومد زد رو ترمز ، منم با فاصله یک مرتی که با ماشینشون داشتم فرمونو به 
  موقع

  از کناره ماشینشون رد شدم .  پیچوندم به سمت چپ و 
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  در آخر یه بوقم براشون زدم . 

  رسعتمو عادی کردم ، یه نگاه به شیرین انداختم . مچاله شده بود و دستاش رو صورتش بودن ،

  الوینم رسشو خم کرده بود و گذاشته بود رو پاهاش .  

  صدامو نازکه نازک کردم و گفتم :

  ربیک عرض میکنم . به علت اینکهخا5ای محرتم ورود شIرو به بهشت ت

  مظلومانه به دست یک روانی زنجیری داره فانی را وداع گفتید و جنازه هایتان 

  گوشت چرخ کرده ای بیش نبود ارفاغ قائل شدیم براتونو به جای جهنم که جاتونه 

  بهشت رو برای گذران باقی زندگی تون عطا فرمودیم. 

هشت لطفآ پیاده شید که حوصله کاپیتان رس رفته . د یاال دینگ دینگ دینگ ، مسافرین کیش به ب
...  

  شیرین دستاشو برداشت : وااای زنده ایم؟ واقعآ زنده ایم؟ 

یعنی 5ردیم ؟ نکنه مردیم اینا روحمونن دارن ماشین سواری میکنن! آخه چه جوری جون سا� به 
  در بردیم 

  باور 5یکنم وای خدا قلبم .

  نرتس زنده ای سا� و رسو مرو گنده. جنست از همون بادمجونای بی آفته .  -

  شیرین : ای بگم چی بشی ای برتکی ای خرماتو بخورم ای سیاه بخت بشی ای ایست قلبی کنی

  ای درد بی درمون بگیری ... 

  هی بد و بیراه میگفت و منم غش غش میخندیدم . 

  زنده ای ؟ تو حرفی چیزی نداری ؟نگاه گذرایی به پشت انداختم : الوین 

  با صدای تحلیل رفته ای گفت : فقط یه کالم .

  جیغ زد : خیلی روانییییییییییییی. 

  جلوی هتل زدم رو ترمز ،

  دستمو گذاشتم رو پشتی صندلی و رو به الوین و شیرین با لبخند حرص در آری گفتم : 
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  بفرمایید پایین . 

  ب دری وری بلغور کردن و از ماشین پیاده شدن .هر دو با غضب نگاهم کردن و زیر ل

  >وم حرصشونم رو در ماشین خالی کردنو چنان بستنش که  صدای 

  بلندی ایجاد کرد و صداش تو محوطه پیچید .  

  بدجنس و بی خیال خندیدم و از ماشین زدم بیرون و با فرشدن ریموت 

  قدمامو تند کردم تا بهشون برسم. 

  جلوی آسانسور دیدمشون ، کنار ستونا رسیده بودم که توجهم به جایی جلب شد . 

  یه زن یا شایدم دخرت که پشتش بهم بود بازوی یه مرد یا پرسو گرفته بود.

  مرده تعادل نداشت و رو پاهاش بند نبود و هی تلو تلو میخورد و بدن بزرگ

  و ورزیدش عقب و جلو میشد .  

  اریکی داشت اما انگار اونم آرنولدی واسه خودشزنه با اینکه اندام ب

  که اون غول پیکرو کنرتل کرده پخش آسفالت نشه.  

  وسط هتل آخه آسفالته؟ نه آسفالته؟

  چه میدونم بابا حاال یه کوفتی از دهنم پرید .

  زنه رسشو برد زیر گوِش مرده و یه چیزی گفت و بعدم با ناز خندید . 

  م راه افتاد االنه که باال بیارم . اییییییی سیستم عصبی معده 

  کمکش کرد تا بشینه رو یکی از مبال .

  خوبه جایی که وایساده بودم دید نداشتا وگرنه بدجور سه میشدم .

  قیافه مرده رو خوب 5یتونستم ببینم فقط همون هیکل نره خره شو تونستم

  تشخیص بدم . زنه ام برای یه لحظه نیمرخشو دیدم قشنگ بودش .  

  یم رخش اینقدر با کیفیِت >ام رخش دیگه ببین چیه المصب حت� فول اچ دِی. ن

  مرده دست زنه رو گرفت و کشید سمت خودش ،
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  زنه ام زارتی افتاد تو بغلش .  

  چشام عین این ساعت بق بقیا هسW هر یه ساعت یه

  گشت رسجاش .بار یه پرنده میزنه ازش بیرون میگه هو هو . درست عین همون زد بیرون و بر  

  زنه باز خندید ( رو آب بخندی چه خوششم اومده نسناس ) یه چیزی 

  بهش گفت که فقط این یه تیکه رو شنیدم : اینجا نه ...

  اوه حاال کار دارن !!!!!!!!!! اینجا نه پس کجا آرِه،...؟!!

  تو اتاق دیگه ، 5یتونن که وسط هتل لخت شن .  

  همه چیزشونو کَندنو به ازینا بعید نیست یهو دیدی همینجا

  5ایش گذاشW قباحتم حدی داره .  

  چطوره خودم برم بهشون تذکر بدم .

  آها برم چی بگم ؟ بگم از منکرات اومدم . اونام میگن ببخشید حاج آقا ریشو سیبیلتون کو .

  اصآل به من چه هر غلطی میخوان کنن اینا اگه شعور داشW اینجوری رو هم 5یوفتادن.

  حاال خوبه کسی نیست این موقع شب وگرنه ملت همیشه حارض در صحنه مون گوشیارو 

  در میاوردن و فیلم میگرفW تا سوژه جدید برای بلوتوث کردن پیدا کنن . 

  نه خدایی یارو تصادف میکنه داره جون میده ها به جای اینکه برن کمک گوشی

  دست میگیرن ! 

  اری بی بی سی راه میندازن .یا موقع دعوا اونکه بدتر ، خرب گذ

  هیچ از خودمون عقبیم واال 5یدونیم چند چندیم ! 6اینجاست که میگن خودمون  

  کدوم طرفی هستیم !

  رسمو برگردوندم دیدم خربی از الوین و شیرین نیست . حت� میخوام دوساعته 

  ون علف سبز شه .دارم فیلم عاشقانه بدون سانسور میبینم و فکر میکنم اونام وایسن زیره پاش

  هی بابا برم برم که دیدن همین ناخلفاهم خودش کاری بسی اشتباه
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  و پر از گناِه و آتیِش جهنم طلبه.

  

  

  راتین

  

  خوردم تا جایی که جا داشتم ، جام نوشیدنی اولی خالی نشده دومی رو پر میکردم . 

  یادآوری چیزایی که همیشه عذابم میدادن امروز بهمم ریخته بود .

  ای شاهرخی ، ابهامات توی مغزم و حضوره دوباره رشتووان . حرف

  فقط و فقط میتونستم با خوردن مرش**وب فکرمو آزاد کنم و ذهنم خالی شه . 

  آخر شب بود و تو حال خودم نبودم ، میخواستم از ویالی شاهرخی بزنم بیرون  

  مراه شد .که تینا هم به ارصار اینکه حا� خوب نیست و منو میرسونه باهام ه

  تا موقعی که برسیم هتل یه بند حرف زد و رس دردی رو که رساغم اومده بودو تشدید کرد . 

  هیچ چیزی از حرفاش 5یفهمیدم و یه صدای وز وز مانند تو رسم میپیچید .

  رسمو تکیه دادم به پشتی صندلی و دست کشیدم به زیر گلوم که از حرارت

  گرمای تنم داشت میسوخت و نفسمو فوت کردم بیرون .  

  دوتا از دکمه های باالی پیرهنمو باز کردمو شیشه رو دادم پایین تا از گرمای تنم کم شه . 

  نفسام سوزنده ترو تند تر میشدن ، لوندی و زیبایی تینا حاملو بدتر میکرد.

  5یخواستم کنارم باشه و خودشو بهم تحمیل کنه . 

  شدت درد میکرد و ترجیح میدادم تنها باشم .  رسم به

  از یه طرف قصد داشتم افکارمو از ذهنم دور کنم و از طرفه دیگه میخواستم تک تکشونو 

  کنکاش کنم تا به یه نتیجه غیرقابل قبول برسم که برای خودمم قابل درک باشه . 

  ت من باز شد .متوجه نشدم ِکی تینا ساکت شد و کِی ماشین متوقف شد و کِی در سم
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  بازوم کشیده شد و پیاده شدم ، باز هم صداش برام گنگ بود .

  اه ، از صداش بیزار بودم کاش میشد خفه شه  .

  رسم تیر میکشید و دیدم هر از گاهی تار میشد.

  لعنت به من لعنت به گذشته لعنت به هر چیزی که حاملو بد میکنه...

  نبود ! تینا کنرتل راه رفتنمو به دست گرفته بود و مگه چقدر خورده بودم که اختیارم تو دستم

  منو دنبال خودش میکشید . 

  نشستم رو مبل ، یا افتادم!  تحمل وزن خودمم برام سخت بود . 

چشIمو میبستم تا تینا رو نبینم ، میدونستم االن تو یه حالی ام که هیچ کنرتلی رو خودمو 
  َغر**یزَه م ندارم .

  یده بگیرمش و اون خودشو میچسبوند بهم ، زیر گوشم آروم حرف میزدلعنتی سعی میکردم ناد

  و گرمای نفسش حاملو خراب تر میکرد . 

  پایین شالشو گرفتمو کشیدمش سمت خودم افتاد تو بغلم و خندید :

  راتین چیکار میکنی دیوونه ؟ هنوز تو اتاقت نرفتیم اینجا یه کی میاد مارو 

  باشه عزیزم ؟ اینجا نه بریم باال . تو این وضعییت میبینه بد میشه.

  کشید عقب ، رسمو چرخوندم به طرفه مخالفش و یه سایه دیدم نه یه دخرت بود که 

  پشتش بهم بود و می دوئید سمت آسانسور . 

  نیشخند زدم و زمزمه کردم : کوچولوی فضول ...

  نور آفتاب صاف به چشIم تابید ، اخم کردمو با انگشت شصت و اشاره پشت

  چشIمو ماساژ دادم .

  و بعدم رسیدم به شقیقه سمت چپم که نبض میزد . 

  انگشت شصتمو گذاشتم روشو کمی فشار دادمو به حالت ماساژ چرخوندم.

  توی جام نشستمو پتورو زدم کنار ،
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  صور>و از طرفه پنجره چرخوندم و رسیدم به تینا که هنوز خواب بود .

  توی جاش تکونی خورد و پتورو کشید سمت خودش . 

  برای ثانیه ای خیره شدم به صورتش ، 

  دور چشIش و بیشرت پایینش سیاه شده بود و دور لبشم رژلب قرمزش پخش شده بود . 

  سعی کردم پوزخند نزنم اما چندانم موفق نبودم . شاید این تنها چیزی بود که کنرتلش 

  از دستم خارج شده بود.

  ز تخت اومدم پایین و با برداشW حولَه م رفتم سمت حموم .ا

  دوش کوتاهی گرفتم و با پوشیدن لباس بیرون اومدم . 

با حوله یکم از نم موهامو گرفتم و بیخیال خشک کردن کاملشون شدمو و حوله رو انداختم رو 
  دسته مبل . 

گاری رو برداشتم و گذاشتم رو خودمم نشستم و از زیر میز شیشه ای که دو تیکه ای بود زیر سی
  میز . 

  دست گذاشتم رو پاکت سیگارم و کشیدمش جلو ، سمت خودم . 

  به لبه میز که رسید بلندش کردمو یه سیگار بیرون آوردم و پاکت رو پرت کردم رسجاش . 

  فندکو گرفتم زیر سیگاره بین لبم و روشنش کردم .

  نیمه بلندی کشیدم.  اولین پک رو که زدم بعد از پس دادن دود ، آه

  یه آه ، از رس لذت . سیگار کشیدن برام یه جور تفریح بود تفریحی که پر از لذت و آرامش بود .

  برای همینم بود خودمو توش غرق میکردم .

  درست کِی اولین سیگار رو کشیدم؟

  از کِی لذتش منو به اوج رسوند؟

  ای بشه برای سیاه تر شدن روح و قلبم ؟ کِی بود که تونستم خودمو باهاش آروم کنم و یه وسیله

  بعد از مرگ اردوان بود آره !  با سفیدی ها خداحافظی کردم و رو آوردم به سیاهی...   

  چرا بیدارم نکردی خیلی وقته که بیدار شدی؟  -
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  بدون اینکه حالتمو تغییر بدم جواب تینارو دادم : نه . 

  رای حرف زدنم انرژی زیادی ازم گرفته می شد . همین ! خالصه و مفید . هه عجیب بود گاهی ب

  تینا : میرم دوش میگرم بریم پایین صبحونه بخوریم . 

  باشه . -

  یکم مکث کرد : چیه اول صبحی بداخالق شدیا . اون سیگارتم خاموش کن خفه شدم . 

  کدوم آدمی آخه از خواب بیدار میشه فوری میره رساغ سیگار . 

  خودم...خسته بودم ، روحم جسمم 

  چی میشد تنها بودم بدون حضور مزاحم تینا . 

  فکم قفل شده بود وگرنه رسش داد میزدم من راتینم احمق راتین،  نه هیچ کس دیگه . 

  پک محکمی به سیگار بعدیم زدم و روی مبل صاف نشستم و کمی به جلو متIیل شدم . 

  سیگارو بین لبم گذاشتم و خیره شدم به تینا که روی تخت نشسته بود 

  و پتورو روی شونه هاش جلو کشیده بود. 

  کام عمیقی گرفتم و نگاهمو کشیدم باال روی صورتش .

  دیشب چقدر برام جذاب و خواستنی بود اما االن چیزی جز  

  حس تهوع و تنفر نسبت بهش بهم دست 5یداد .

  فقط یک بار جذابیت داشW و برای بار دوم حکم همه اینا برام 

 . Wیه آشغال مرصف شده رو داش  

  سیگارو تو جا سیگاری خاموش کردم و روی مبل دراز 

  کشیدم و ساعد دستمو روی پیشونیم گذاشتم و زل زدم به سقف و رسد  گفتم : 

  زود برو دوش بگیرو بیا ، گرسنمه اگه دیر کنی مجبورم تنهات بزارم . 

  دای تخت بلند شد و بعدم صدای حرکت پا . در حموم رو باز کرد و داخل شد ،ص

  قبل از بسته شدن در صداشو شنیدم : چی میشد یه ذره اخالق داشتی .  
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  لبخند کجی زدم و زمزمه کردم :

  همون بهرت که ندارم .

  چاییم نداشتم .فنجون رو بردم باال و از چای توش کمی خوردم . تلخ بود ، عادت به شیرین کردن 

  مزه اصلی هر چیزی دلچسب تر بود ، 

  تلخی همیشه تلخ بود ...

  5یشد با دوتا قاشق شکر ، مزه واقعی اونو تغییر داد . 

  به ظاهر شیرین میشد اما تو باطن نه ...

  راتین .  -

  تست نون رو گذاشتم تو دهنم و آروم جویدم ، با کمی تآمل جواب دادم :

  هوم .

  شده ؟تینا : چیزی 

  رسمو آوردم باال ، دقیق شدم به صورتش تا منظورشو از حرفش بفهمم.

  بیخیال مشغول خوردن شدم و گفتم:

  چطور ؟

  تینا: آخه...آخه ...

  کارد تو دستمو گذاشتم رسجاش و تکیه مو دادم به صندلی و پای راستمو گذاشتم روی پای چپم :

  چیشده ؟ راحت حرفتو بزن . 

  وقتی نگاهم رو روی دستاش دید اونارو مشت کرد و برد زیر میز :دستاش می لرزیدن 

  امروز یه جوری شدی ، رفتارت با دیشب کلی فرق کرده . 

  چه جوری شدم ؟-

  نگاهم کرد و لبشو با زبون تر کرد :

  خب یه جوری ! گرمای دیشبو نداری رسد شدی . راتین تو خیلی غیرقابل پیش
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  حال تغییره . هیچ 5یشه از احساست رس در آورد . بینی هستی ،هر لحظه رفتارت در  

  اگه حاال حاالها به پدر این دخرت احتیاج نداشتم خیلی رک بهش میگفتم 

  ( دیشب تو اوج ن**یاز و مستی بودم وگرنه هیچ وقت رفتار گرممو 5یدیدی ) . 

  لبخندم بیشرت شبیه به پوزخند بود :

  منظورت از این حرفا چیه ؟

  انگشتای دستش بازی کردن : رشوع کرد با 

  راتین من تورو دوست دارم دیشبم به خاطر تو 

  برزو رو پیچوندم و باهات اومدم . با این کارم بهش 

  فهموندم که بهش عالقه ندارم و گزینه انتخابی من تویی . 

  خب؟-

  رسشو آورد باال : خب؟! خب نداره دیگه.

  با لحن آرومی گفتم : تینا من جوری رفتار کردم که تو 

  برداشت کردی عالقه ای بهت دارم ؟ آیا من گفتم برزو رو کنار بزن ؟

  تو چیزی از طرفه من دیدی که چنین تفکراتی داشتی ؟ 

  نگاهش غمگین شد : ولی من همیشه فکر میکردم این احساس دو طرفَه ست. 

  ر رسدی هم چاشنی کالمم بود . لحنم بازم آروم بود اما اینبا

  اشتباه کردی عزیزم تو خودت میدونی هیچ زنی توی زندگیم نیست و قرار نیست پا بزاره .  -

  قوانین راتین همه جا زبانزده و اینم یکی از قوانین سفت و سخته منه . 

  پس 5یتونم زیر پاش بزارم . 

  اگرم رفتار صمیمی بینمون هست اونم از روی دوستی یه دوستی 

  که همراه رشاکت با پدرت بوجود اومده .

  تو هر برداشت دیگه ای کردی کامآل اشتباهه . 
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به خاطر منم سعی نکن از موقعیت های خوب زندگیت بگذری ، بلکه سعی کن بهشون بیشرت فکر 
  کنی. 

  ین حرف آخرته ؟نم اشک رو تو دو تا چشIش دیدم : ا

  تیر خالص رو زدم : حرف اول و آخر .

  از جاش بلند شد و کیفش رو از روی صندلی برداشت و با قدمای تندی به 

  سمت در خروجی رفت . 

  سعی نکردم مانع رفتنش بشم ، از جام تکون نخوردم و اجازه دادم بره . 

  این مشکل خودش بود و خودشم باید حلش میکرد . 

  مو فنجون چای رو برداشتم تا تو آرامش صبحانه مو بخورم. لبخند کجی زد

  دخرت خدایی دل نرتسی داریا تو .  -

 Wمیرف Wنگاهم کشیده شد سمت سه تا دخرتی که از کنارم رد شدن و داش  

  طرف یکی از میزایی که فاصله کمی با جایی که نشسته بودم داشت . 

  مه جارو برداشته بود .اینقدر بلند حرف میزدن و میخندیدن صداشون ه

  چه کنیم دیگه ما اینیم . -

  خوبه حاال، نیشتو ببند . هوی الوین گرسنمه بپر برو یه چیزی بیار د� ضعف رفت .  -

  گارسون خونه آقات نیستI اینجوری دستور میدی . تو که حنجرت همیشه آماده به کاره  -

  داد بزن پیش خدمت عین جت جلوت سبز میشه . 

  مه رسو صدا کالفه شدم توی شلوغی عصابم بیشرت متشنج میشد . از این ه

 . Wدخرتای احمق اینجارو با مهدکودک اشتباه گرف  

  فنجون توی دستم رو محکم کوبوندم روی میز . صداشون قطع شد ،

  از جام بلند شدم و صندلی رو دادم عقب .  

  بم یه خط فرضی کشیدم . یه دستمو تو جیب شلوارم فرو کردم و با انگشت شصتمم گوشه ل
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  از بین سه تا نگاه فقط نگاه یکی شون گستاخ و وحشی بود . اونی که درست روبه روم بود .

  پوزخندمو تحویلش دادم ، کوچولوی وحشی ...

  رو پاشنه پا چرخیدم و با قدمای محکمی به طرفه خروجی رفتم .

  شاهرخی >اس گرفته بود برم ویالش.

  5یدونستم چیکارم داره اما خیلی ارصار داشت حت� برم . 

  دلیلش رو نپرسیدم و اونم چیزی رو توضیح نداد .  

  کنجکاو نبودم برای چیزی و عجله ای برای دونستنش نداشتم .

  کآل کم پیش میومد چیزی منو درگیره خودش کنه .

  راننده ای رو که شاهرخی فرستاده بود بیاد دنبا� اینبار رد نکردم و با همون رفتم ویالش .  

مرد بزرگ خودش شخصآ به استقبا� اومد . باهاش دست دادم و اونم با دست آزادش زد روی بازوم 
  و خندید :

  خوش اومدی پرس بیا بریم برات یه سورپرایز دارم . 

  ب شاهرخی می دونید که اهلش نیستم .کج خندی زدم : اوه نه جنا

  شاهرخی: این یکی خیلی فرق داره .

  شونه هامو انداختم باال و دنبالش راه افتادم . 

  اتاق کارش طرفه دیگه سالن بزرگ ویالش بود و باید محوطه داخلی رو دور میزدیم

  تا برسیم .

  ین میومدن. تینا و برزو رو دیدم که از پله های مارپیچی سفید رنگ داشW پای

  تینا تا متوجه حضورم شد دستشو انداخت دور بازوی برزو .

  نگاهی به حرکتش کردم و پوزخند زدم . عجب عشقی بود که یه روزم دوام نداشت . 

  چشIی برزو پیروزی رو داد میزد ، نکنه اینم فکر کرده بود به تینا عالقه دارم هه .

  ینا همینان که برای پول باباشپرسه یه القبای بی پدر و مادر . لیاقت ت 
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  کیسه بدوزن به اسم عشق. 

  شاهرخی : دخرتم جایی داری میری؟

  خودشو از برزو آویزون کرد : بله پاپا امشبو میخوام با برزو باشم . 

  شاهرخی : باشه چیزی الزم داشتین به بچه ها بگین . 

  لبخند پت و پهنی زد : مرسی پاپا .

   قربان >اس برقرار شده . -

  شاهرخی به سمت مردی که مخاطب قرارش داده بود برگشت : خیله خب االن میام . 

  رو به من کرد : من میرم تو اتاق کارم راتین جان توام هر چه زودتر بیا . 

  رسمو به نشونه تآیید تکون دادم ، رفت و منم چرخیدم که پشت رسش برم...

  آقای محبی .  -

  کردم .برگشتم و منتظر به برزو نگاه 

  اومد جلو تینا ام باهاش همراه شد . 

  مقابلم وایساد ، نیشخندی زد و با لحن نه چندان دوستانه ای کنار گوشم بلغور

  کرد : بآلخره حقمو پس گرفتم . 

  یکی نبود بگه به چیت مینازی هیکل درپیت و الغرت یا قده درازت .

  بود و اندام الغرش بد جور تو چشم میزد .  با اینکه قدش بلند بود اما پنج سانتی از من کوتاه تر 

  هیچ هارمونی درستی تو وجوده این مرد پیدا 5ی شد .

  رسمو کشیدم عقب ، با انگشت اشاره زدم رو سینه ش : نه خوشم میاد که پس مونده خوری .

  و اینبار من بودم  که به قیافه مات برزو و صورت رسخ از عصبانیت تینا نیشخند زدم .

  نکه در بزنم وارد اتاق شاهرخی شدم . بدون ای

  پشت میزش نشسته بود و یه لب تاپ مشکی رنگ رو به روش بود و صفحه شم باز . 

  منو که دید خندید و گفت: خودشم اومد . 
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  از روی صندلی بلند شد و رو به من ادامه داد : 

  راتین بیا ببین کی مشتاق ببیندت .

  .رفتم جلو تر و روی صندلی جا گرفتم 

  چشمم که به صفحه لب تاپ خورد اخIم رفW توهم . 

  رسمو بلند کردم طرفه شاهرخی که کنارم وایساده بود ، سوالی نگاهش کردم . 

  چشIشو باز و بسته کرد و از بین لباش آروم گفت : خودش مایل بود باهات صحبت کنه . 

  راتین ... صدامو میشنوی ؟راتین ... -

  نگاهمو از شاهرخی گرفتم و به صفحه پیش روم دوختم . 

  بله میشنوم .  -

  رشتووان : چطوری پرس ؟ اوضاع اونور خوبه . 

  موهاش نسبت به قبل سفید تر شده بود و صورتشم شکسته تر . 

  چقدر با اون مرد پر اقتداری که چندسال پیش دیده بودم فرق داشت.

  چیز امن و امانه . ممنون خوبم اوضاعم بد نیست همه  -

  چشم های یخ زده م سعی داشW صورت مهربون و لبخند پدرانه شو نادیده بگیرن . 

  5یدونی چقدر خوشحا� دارم باهات صحبت میکنم . چند سالی میشه که -

  ندیدمت با قدیI کلی فرق کردی .  

  پخته تر و خشن تر شدی . 

  چقدر افکارمون شبیه به هم بود هه. 

  بی تعارف جواب دادم : شIهم پیر و شکسته شدین . 

  بلند خندید : انگار زبونتم تیز و برنده شده . 

  لبم به صورت کج کش اومد : 

  بآلخره یه چیزایی باعث تغییرات آدما میشن و اونارو از خودشون دور
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  میکنن. من از چهره جدیدی که دارم راضی ام . 

  ان متآسفم پرس ، هنوزم خودم رو مقرص نیش کالمم رو گرفت : بابت اون جری

  میدونم که نتونستم برای نجات اردوان کاری کنم .

  واقعآ این مرد راست می گفت ؟ برای مرگ پدرم متآسف بود ؟!

  چرا 5یتونستم باور کنم ؟ چرا 5یخواستم اعتIد کنم ...

  کنم . سعی کردم رنگ نفرت رو از چشIم دور کنم و رنگ بی تفاوتی رو جایگزین 

  بله شI ارادت خاصی به پدرم داشتین . به هر حال اون جریان یه اتفاقی بود  -

  که از دست هیشکی کاری بر 5یومد .

  رشتووان : تو پرس خیلی قوی هستی اردوان تورو هم مثل خودش یه مرد واقعی بار آورده بود . 

  یخواست نه ، اینی که من هستم یه آدم خود ساخته ام ، پدرم هیچ وقت 5

  من رو مثل خودش به بار بیاره . بد بودن رو تو وجوده من 5یخواست ... 

  قاتالی اون باعث شدن اون چیزی بشم که اردوان 5یخواست . 

با قطع شدن ارتباط تالشی برای برقراریش نکردم . از رو صندلی بلند شدم و با قدمای تندی به 
  سمت در رفتم .

  رقرار کرد چون چند باری صدام زد اما بی هیچ توجهیشاهرخی مثل اینکه >اس رو ب

  از فضای خفه ویال بیرون زدم . 

  روی اولین پله ورودی باغ نشستم و رسمو بین دستام گرفتم . 

  لعنت به تو شاهرخی ، رشوع کار با رشتووان یعنی مروره هر روزه گذشته ....

   

  

  تیارا 
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  داریم عمه رو راضی  دو ساعته اومدیم چپیدیم تو اتاق عمه اینا 

  می کنیم باهامون بیاد بیرون ولی مرغ خانم یه پا داره . 

  الوین : مامان یعنی چی ؟ اگه به خونه نشسW بود سنگین

  و رنگین میشستی خونه خودت دیگه .  

  شیرین : خاله جون حاال یه این بار و منت بزارید رو رس ما به خدا آسمون به زمین 5یادا.

  تلوزیون رو برداشت و روشنش کرد :عمه کنرتل 

  شIها چه گیری دادید منم بیام ، واال از جونم سیر نشدم خودتون برید .

  بهتون خوش بگذره . 

  الوین : مامان خانم فکر 5یکردم اینقدر شوهر زلیل باشی 

  بدون شوهر خانت دو قدم 5یخوای با ما جایی بیای.

   لنگامو گذاشتم رو میز شیشه ای و گفتم :

  عمه نکنه هنوز از جریان هواپیI ترس تو دلته . رشط احتیاطو داری به جا میاری !

  آره کلک ؟

  عمه : با تو یکی که من جایی 5یام ماشا  به فکر بقیه ام نیستی 

  هرکاری دلت میخواد میکنی . 

  بلند زدم زیره خنده : ءا پس جریان اینه . 

  میز بودن نگاه کرد .  چشم غره بهم رفت و بعدم به پاهام که رو

  رسیع پاهامو بردم پایین و صاف و جمع و جور تو جام نشستم . 

  الوین : یعنی 5یایین دیگه ؟

  عمه قاطع جواب داد : نه . 

  شیرین : بابا خاله به چه زبونی بگه برید گم شید میخوام با شوهر جونم

  تنها باشم و یه شب رویایی براش بسازم . خاله اضافه کاره
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  غیره جمعه ها بقیه شبام دست به دعاست .به 

  الوین با لحن مسخره ای گفت : نه اینکه تازه عروس دومادن .

  اوه اوه چی گفW ! چه فشاری به خودم آوردم فقط خنده م نگیره .

  عمه جوری سه تامونو نگاه کرد که فحش میداد سنگین تر بود . 

  یدونستم تا این خم شد و از رو میز قندون و برداشت ، نه خدایی 5

  حد عمم قاطی ها . 

  مام جو5ونو برداشتیم و فرار کردیم . 

  از اتاق که اومدیم بیرون الوین با حرص گفت : 

  ننه بابای ما از مام ندیده ترن ، اومدن اینجا جو نوجوونی گرفتدشون

  مارو بوق خودشونم حساب 5یکنن .

زیاد میشه بزار خوش باشن ماهم خودمون شیرین زد رو شونه ش : غصه نخور چروکای صورتت 
  میریم حالی به حولی.

  یه جای دنج و مشتی پیدا کردیم .

  نزدیک اسکله یه قلیونرسا بود که اک�آ مردا و پرسا بودن و دو سه تام خانواده پیدا میشد . 

  ما رفتیم یجایی رو انتخاب کردیم که خلوت بود در اصل هیشکی اونور نبود.

  چهارپنج تا تخت اونور تر بود تنها تخت پری بود که تقریبآ نزدیکفقط یه تخت که 

  بهمون بود . اونم کآل همه شون مرد بودن .

  جایی رو که ما انتخاب کرده بودیم با صفا تر بود . 

  کآل از دو طرف تخت چیده شده بود و وسطه  تخت ها فاصله دومرتی بود

  و زمین خاکی به خوبی به چشم میخورد . 

کآل تختای دیگه بود و روبه روی ما که یه ردیف تخت چیده شده بود پشتش دریا قرار  پشت ما
  داشت .

  شیرین آستین مانتومو گرفت و کشید:
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  بگی بشین چقد نگا میندازی . 

  کفشامو در آوردم  و نشستم رو تخت و پاهامو دراز کردم :

  دارم میبینم چه خرب مربا هست اینورا.

  ه رو بیخیال پلیس بازی شو ، بزار بهمون خوش بگذره .شیرین : جان من یه امشب

آها نه اینکه خیلی ام بهت خوش 5ی گذره . تو که سلطان بی غم هایی از همه جا آزاد و راحتی 
  واسه خودت .

  شیطون میگه یه مشت بزنم تو شکمش بادش بخوابه ها . هللا اکرب...

  سوراخ سمبه های اونجارو با چشم زیر نظر داشتم .گرد5و دراز کرده بودم و با فضولی زیر و بم و 

  جو اینجا یکم مشکوک بود ، آخه اینطرف نسبت به اواسط که راه ورودی بود خلوت تر بود .

  شایدم خربی نبود و من اینطوری فکر می کردم .

ساله ای که مسیرش انگار پیش ما بود متوقف  18،19رسمو که هی در حال چرخیدن بود روی پرسه 
  دم.کر 

  درست حدس زدم پرسه مستقیم اومد کنار تخت ما .

  سفارشتون چی بیاروم خانوم ؟ -

  لحجه بامزه ای داشت و از قیافه شیطونش معلوم بود از اون پرسای رس به هواس .

  الوین : یه دو سیب با رسویس .

  به چشم ، تندی میاروم خدمتتان .  -

  سینی چای رو کشیدم جلو و نفری یه کی یه دونه چای ریختم . 

یه شاخه نبات برداشتم و انداختم تو استکان کمر باریک و همش زدم تا شیرینیش با چایی قاطی 
  بشه . 

  نباتا که کآل تو چای حل شدن نی پالستیکی رو در آوردم و گذاشتم تو دهنم و با دندون

  گاز زدم و کشیدم بیرون .ته مونده های نباته تو نی رو  

  بعدم نی درب و داغون و شوت کردم رو زمین . 
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  شیرین : تیارا 5یکشی ؟

  نگاه بی تفاوتی به آب تو قلیون که قل قل میکرد انداختم :

  نه .

  شیرین: به درک .

  لب و دهنمو کج کردم و رومو برگردوندم و خودمو با چای خوردن مشغول کردم . 

  حساسی بهم دست داده بود ، نگرانی اظطراب ...5یدونم چرا یهو یه ا

  یه اتفاقی انگار میخواست بیوفته . 

  تو د� شور افتاده بود ... رسمو تکون دادم و گفتم الکی دارم به خودم تلقین میکنم چیزی نشده . 

  کآل هر چند وقت یه بار اینجوری میشدم و کلی میمردم و زنده میشدم تهشم خربی نبود .

  ز تخت انداختم پایین و کفشامو پام کردم . پاهامو  ا

  بلند شدم و مانتومو صاف کردم ، یه ذره اونجاها قدم زدم . 

  راه خاکی رو گرفتم و رفتم پایین هرچی پایین تر میرفتم تاریک تر بود و تختاشم کثیف تر . 

  معلوم نیست چند سال اینجاهارو >یز نکردن . 

  تم روشم سقف مشمبایی بود . با کفش از یکی از تخت ها باال رف

  دستمو رو نرده هاش گذاشتم  و خم شدم به جلو  و دریارو نگاه کردم.

  تاریک تاریک بود و آدم از دیدنش ته دلش خالی میشد . 

  حاال بیوفتی توش سکته درجا رو شاخشه . خیلی ترسناکه . 

  تعاد� رو از دست دادم .یه صدایی از پشت رسم اومد ، چون تو نخ دریا بودم تو جام پریدم و 

  نزدیک بود بیوفتم تو آب که دستمو محکم گرفتم به نرده چوبی و خودمو نگه داشتم .  

  نفسمو دادم بیرون و دست راستمو گذاشتم رو قلبم چه تندم میزد . 

  برگشتم ببینم کدوم خری صدا در کرده که ...

  هیشکی اونجا نبود . 
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  با تعجب رسمو اینور اونور چرخوندم خربی نبود . 

  خرمگسم از اینورا رد 5یشد . 

  پس کی بود؟ نکنه خل و چل شدم الکی صدایی شنیدم .

  نه بابا گوشم که ایراد نداره صدا واضح بود .

  بسم هللا نکنه جن پن داره اینجاها .

  تاریکم هست کسی ام که نیست !

  گفتم :با صدا آب دهنمو قورت دادم و 

  بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحول وال قوة اال با  العلی العظیم ، هللا اکرب هللا اکرب 

  خمینی رهرب مرگ بر ضد والیت فقیه ، درود بر...

  زدم رو پیشونیم ، آخه چه چرت و پرتی دارم میگم .اینا( مرگ برشاه و درود بر اصغر) 

  چه ربطی  به جن داره ! اینارو  

  یگم بدتر میریزن رو رسم. اونم نه تکی با بچه محالشون .که دارم م

  یه دفعه همچین صدای تقی اومد ، قدم برداشتم در برم پام پیچ خورد و دوف افتادم رو تخت . 

رسیع بلند شدم و با چندش خودم و تکوندم و در حالی که هی بسم هللا میگفتم جفت پا پریدم 
  پایین و دوئیدم 

  سمت باال . 

  نور چراغا نفس راحتی کشیدم و قدمامو آروم کردم . با دیدن

  چندتا نفس عمیق کشیدم تا ریتم تنفسم عادی شه . 

  برای چندثانیه رسمو برگردوندم عقب و تو دل تاریکی رو نگاه کردم .

  با دیدن دوجفت چشم براق که یه لحظه برق زدن چشIم گرد شدن .

  ن نداشت خیاالتی شده بودم .رسمو برگردوندم و باز گازشو گرفتم، نه امکا

  خب دخرته االغ مجبوری فضولی کنی؟ آدم ساملشم این موقع شب بره اونجا دیوونه
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  میشه تو که خودت مادرزاد دیوونه بودی ، چه انتظاری میره ازت . 

  عاقبت شکر خوری زیادی همینه دیگه ...

یر نگاه هردوشون یه جا به تخت نزدیک شدم ، الوین و شیرین در گوش هم پچ پچ میکردن و مس
  بود .  

  بی صدا نشستم رو تخت و گفتم : 

  یا  .

  هردو تو جاشون پریدن ، الوین دستشو گذاشت رو دهنشو جیغ آرومی کشید .

  شیرینم دستشو گذاشت رو گونه شو نفسشو پر صدا داد بیرون .

  اووووو چتونه چرا ترسیدین! -

  اوهی آهی ...شیرین : |یری ، یه هویی هوشی بعی اهی 

  هووووو استوپ استوپ ! اینقدر تند نرو میخوری زمین . -

  الوین : راست میگه دیگه عین چی پیدات شد ، ما فکر کردیم اون غوِل بی شاخ و ُدِم . 

  متعجب گفتم : غول بی شاخ و دم؟!

  کی هست ؟

  شیرین : همون بیشعوره که امروز صبح تگری زد به حاملون .

  غلطی میکنه !!! وا اون اینجا چه -

  الوین با چشم و ابرو به اون تختی که پنج شش تا جلو تر بود اشاره کرد :

  اونا با هم قطاری هاش اونجا جمعن .

  خودش 5یدونم کدوم گوری رفت ، از جاش بلند شد شناختیمش ...

  آ اوناهاش اومدش اومد.

  جایی رو که نشون دادن نگاه کردم .

  وار کتان سفید، عجب چیزی ساخته بود .ای جانم کت اسپرت سفید و شل
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  جوووووون ....-

  الوین چنان زد پس کلَه م صدای تَق داد.

  دستمو گذاشتم رو گرد5و ماساژ دادم و توپیدم بهش :

  عوضی میمون رسم درد گرفت چه مرگته .

  الوین : خودتو چه مرگه چشIتو درویش کن تا صاحابش نیومده خشتکتو بکشه رو رست .

  صاحابش غلط کرده بعدشم من هیکلشو گفتم با خوده تنه لشش کاری ندارم که .اوآل  -

  شیرین عین آدمایی که رفته باشن تو رویا گفت : هیکلش که واقعآ جووووونم داره . 

  زیر چشمی میپاییدیمشون که بلند شدن . به غیر از هیکل قشنگ یه پیرمرد شیک پوش و یه مرد

  و وضع عادی داشت بودن .  سیبیلو با یه پرس جوون که رس 

  تیپ و قیافه هاشون به اینجور جاها 5یخورد پس برای چی اینجا اومده بودن!

  تو همین فکرا بودم که شیرین با انگشت بازومو سوراخ کرد و گفت : 

  آقا یه چیزی از جیب پرس لباس راه راهیه افتاد بیرون .

  درصدی نشم شانس آوردم .  99وتا چالق آخی گفتم و بازومو کشیدم عقب ، امشب از دست این د

  الوین : پاشید بریم ببینیم چیه .

  شیرین : بیخیالش مگه فضولیم ، یه موقع دیدی برگشW اون غوِل َدک و پُزمونو آورد پایین . 

  عصاب مصابم نداره دیگه بدتر .

  از تخت پریدم پایین و رفتم همون سمتی که شیرین گفته بود. 

  اون دوتام پشت رسم راه افتادن و اومدن . 

  پایین اون تخت یه بسته کوچیک مشمبایی مشکی رنگ افتاده بود که با

  چسب بسته شده بود . 

  خم شدم و برداشتمش و لب تخت نشستم . با ناخون داشتم چسب روشو 

  باز میکردم که الوین رسشو آورد جلو وگفت : چیه توش ؟
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  ری نگاهش کردم که خودش فهمید چه زری زده و رسمو گرفتم باال و یه جو 

  هنوز بسته رو باز نکرده از رو ارواح جدش بدونم چیه . 

  چسبه رو با هزار زحمت کندم ، به چیزی که دیدم شک کردم !

  گرفتمش زیر بینیم بوش کردم گَردَه ش رفت تو بینیم و باعث شد عطسه م بگیره. 

  مو کشیدم باال . دو سه تا پشت رس هم عطسه زدم و بینی 

  شیرین : مردی ؟ چیه این بگو دیگه دقمون دادی .

  با انگشت اشاره کشیدیم زیر بینیم :

   Mushroomاین مارشوم(

  الوین عین آدمای خنگ گفت : ها؟ مارشوم دیگه کدوم خری !!!

  اخIم رفW توهم : یه ماده مخدر خیلی خطرناکه که آثار توهم زایی باالیی داره .

  کیل دهندَه شم از یه قارچ سمی .مواد تش 

  شیرین : واااا! چجوری آخه! مگه قارچم مواد مخدر میشه؟ مثل قرص اِکس ایناست ؟

  خیلی بدتر از اون ، مارشوم مثل قرص نیست شیوه مرصفش به صورت کشیدنی و -

  دم کردنی و خشک شدَه س. مارشوم جزء مخدرهای جدیدی مثل کروکدیل ،نورجیزک و >جیزک ،  

  گل ، اسید ، تسبیح . اینا آثار توهم زاییشون خیلی باالست و از چیزایی ام 

  درست میشن که اثرات زیانبارشون خیلی باالست .

همینی که تو دست منه باعث توهم زایی شدید و طوالنی میشه ، کاهش تنفس و افزایش رضبان 
  قلب 

  لکرد کلیه ها. سفت شدنو فشار خون میشه ، گر گرفتگی و بوجود آورنده اختالل تو عم

  عضالت ، گیج کننده و خواب آلودگی میاره.  شکم درد و تهوع و.... در آخرم مرگ . 

  به ظاهر چیز بی خطری میاد اما خیلی بیشرت از اینا زیان بار و ُمَخِربه. 

  الوین : اووووف ننه جون یه ذره قارچ و ببینا چه ِهرکولی برا خودش . قارچم نشدیم
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  مردم بخور5ون ، به خاطرمون  بیوفW |یرن. 

  از اینم کمرتیم هی هی .  

  شیرین : آقا اگه اینقدر خطری دسته اینا چیکار میکرده ؟

بلند شدم و بسته تو دستم رو پرتاب کردم تو دریا و دستامو به هم زدمو تکوندم و از تخت اومدم 
  پایین . 

  و درحالی که میدوییدم به سمت خروجی با صدای بلندی گفتم : 

  پول رسویسو بزارید همونجایی که نشسته بودیم زودی بیایید . 

  لفت ندینا تا یه دقیقه دیگه نیایید خودم رفتم ...

  جلو در ورودی وایسادم و چشم چرخوندم . دعا دعا میکردم هنوز نرفته باشن ، 

  شمم خورد به ماشین بنز مشکی رنگی که زیر درخت ، داشتم نا امید میشدم که چ

  تو فاصله بیست قدمیم پارک شده بود و همون پیرمرده و تیپ سفیده به ماشین تکیه

  داده بودن و پیرمرده حرف میزد و هیکل قشنگم رسشو تکون میداد .  

  انگار منتظر کسی بودن تا بیاد و حرکت کنن. 

  حش میدادم که چقدر فس فس میکنن . تو د� داشتم به الوین و شیرین ف

  با دیدنشون از دور خیا� راحت شد و رفتم سمت ماشینمون . 

 . Wنشستم پشت فرمون و دو سه دقیقه بعدم درا باز شدن و اونا نشس  

  شیرین زد رو شونه م : تو پشت فرمون چیکار میکنی بیا بشین کنار بچه. 

  .جوابشو ندادم و چهارچشمی اونور و پاییدم 

  با روشن شدن چراغ سقف داد زدم : خاموش کنید اون صاحاب مرده رو . 

  الوین خاموشش کرد و گفت : 

  اینورا سگی چیزی بوده ؟ گازت گرفته هار شدی . 

  مرد سیبیلویی اومد و نشست پشت فرمون ، پیر مرده جلو نشست و تیپ سفیده عقب .
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  خربی ام از پیرهن راه راهیه نبود .  

  رنگ راه افتاد ، منم سوئیچ رو چرخوندم و با روشن شدن ماشین آروم حرکت کردم . ماشین مشکی 

  قبل از اینکه دوباده دهن اون دوتا باز بشه گفتم : اون بنزه مشکی رنگو میبینید؟ 

  همونایین که بسته رو کنار تختشون پیدا کردیم . میخوام رس از کارشون در بیارم ... 

یرین جیغ زد : یا خدا !!! این دیگه شوخی نیست خوده تیریپ هنوز حرفم کامل نشده بود ش
  پلیسی . 

  تیارای خیر ندیده تو تا این سفرو کوفته ما نکنی خیالت راحت 5یشه . 

  عزیزم میرتسی بگو بزنم کنار شI دوتا پیاده شید برگردید هتل .  -

  چاقو نذاشتم زیر گلوتون که باهام بیایید . 

  آره آره بز...بزن کنار.... نه ...ن...نه نزن باهات میاییم.الوین با ترس گفت : 

  بآلخره بزنم یا نزنم ؟ -

  شیرین پوف پر حرصی کشید : نزن چه کنیم خرابه رفاقتیم تا تهش باهاتیم. خوبیت نداره این

موقع شب یه ضعیفه تنهایی با چارتا گاوه نر شاخ تو شاخ شه. جهنم و رضر اگه مردیمم حداقلش  
  شهید 

  حساب میشیم و اسممون جاودان میشه . 

  خندیدم : دم دوتاتون ِجزغاله .

  فوری جدی شدم و گفتم : اصآل نرتسین و به من اطمینان کنید ، سا� برتون میگردونم هتل . 

  فعآل تعقیبشون میکنیم ببینیم کجا میرن، تا موقعیت کامل بیاد دستم و بقیه چیزارو بهتون بگم .

  دادن و دیگه حرفی نزدن . این برا منم بهرت بودهر دو رسشونو تکون 

  حواسم پرت 5یشد و اونارو گم 5یکردم.  

  تا جایی که امکان داشت با فاصله میروندم تا متوجه من نشن ، 

  5یدونستم طرفم چه کسایی هسW تا از حرفه ای یا غیر حرفه ای بودنشون با خرب باشم . 

  تازه کار باشن . اصآل مطمنئ نبودم درست گرفتمشون یا نه ! اما به همچین تیریپ آدمایی 5یخورد
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  شاید >وم فرضیه هام غلط از آب در بیان ... 

  ولی اون بسته کوچیک مارشوم 5یتونست تفکراتم رو انکار کنه . 

  حت� یه خربایی بود ، چون هیچ وقت به چیزی که شک کرده بودم محال بود

  خالفش اثبات شه . 

  شلوغی خیابون برام یه امتیاز بود تا ماشینم تو دیدشون نباشه و نفهمن دارم تعقیبشون میکنم . 

  یکی دوباری ام از چشمم دور افتادن که رسیعآ ماشینشونو پیدا کردم . 

  با پیچیدن بنز مشکی تو یه کوچه عریض و پهن همون رس کوچه توقف کردم . 

  ماشین رو نگه داشتم یه درخت بزرگمنطقه پر درختی بود و اونجایی که من 

  سانتی . 50بود و با بوته پرپشت و سبز رنگ یک مرتو  

  اینجوری ماشین تو دید قرار 5یگرفت . پیاده شدم و رسم و یکم از پشت

  بوته ها آوردم باال تا ببینم کجا دارن میرن.  

  کوچه خیلی دراز بود انگار یه خیابون بودش . 

  یال (یا شایدم باغ )بود انگار، ماشین که نزدیک شد ته همون کوچه فقط یه و

  در آهنی بزرگ طالیی رنگ باز شد و ماشین بنز رفت داخل و درم پشت رسش بسته شد . 

  وقتی در باز شد نصفه نیمه تونستم تو رو ببینم ، یه ساختمون بزرگ سفید رنگ 

  به چشمم خورد . پس اینجا ویال بود...

  با نگاه از نظر گذروندم . گوشه لبمو به دندون گرفتمدوباره رستارس کوچه رو 

  و متفکر به در طالیی خیره شدم. بیشرت از این تعلل نکردم و گفتم: باید برم .  

کمرمو که خم کرده بودم مبادا دیده شم صاف کردم و کش و قوسی ام به بدنم دادم تا از حالت 
  خشکی در بیاد. 

  تو : همین جا باشید و جم نخورید تا من برم بیام .  در ماشین رو باز کردم و رسمو بردم

الوین به حالت گریه گفت : مرگ من از رشش بگذر تیارا . میری یه بالیی رست میاد بدبخت 
 . Iمیشی  
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  شیرین : الوین راست میگه خطرناکه دستی دستی خودتو ننداز تو چاه. 

  روندم .کالفه از حرفای چرت و پرت و تکراری شون کنار ابرومو خا

  نگران نباشید حواسم جمه اتفاقی 5ی یوفته. فقط دارم اخطار میدم بهتون مبادا از جاتون -

تکون بخورید و پشت رسم بیایید .  راستی یه چی ، الوین تو بیا بشین پشت فرمون و ماشین رو  
  رسو ته 

  کن و آماده رانندگی باش . من دیگه دارم میرم فعآل ... 

  5وندم به حرفاشون گوش بدم . در و بستم و دیگه 

  یه پنج دقیقه ای راه رفتم تا رسیدم ، 

  جلوی خوده ویال ام بوته های بلندی بود و فقط وسطش که راه برای رفت و آمد بود خالی بودش . 

دوتا درختم سمت چپ و راست بود ، با احتیاط پشت درخت سمت چپی قایم شدم و اطرافمو 
  دید زدم . 

  ود و راهی برای پریدن به اون سمت نبود . دیواراشم بلند ب

  دنبال دوربین میگشتم تا یوقت دیده نشم اما خربی از دوربین نبود و این برام تعجب آور بود. 

  دره هم بزرگ و بلند بود فقط پایینش به اندازه ده سانت از زمین فاصله داشت.

  رسمو هم به صورت کج رفتم جلو و کنار در زانو زدم ، کف دستامو گذاشتم رو زمین و 

  رو زمین گذاشتم و از پایین در تو رو نگاه کردم .

  باغش چه بزرگ  و قشنگه ! جون میده سیزده تو اینجا بدر کنیا .

  باغ ماغ و ول کن تا یکی پیداش نشده دهنتو رسویس کنه . موقعیتو دریاب

  االن وقته رشو ور گفW نیست. 

  ل باغ و ویال از این زیر ،چیز زیادی معلوم 5یشد جز شکل و شIی

  تنها صدایی ام که به گوشم میرسید صدای پارس سگا بود . 

  دست تنها 5یدونستم چه غلطی کنم ! تو یه فکره آنی که به رسم زد

  گوشی مو از جیب مانتوم در آوردم و با باال پایین کردن مخاطبام شIره مورد نظرمو پیدا کردم . 
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  جواب داد .هنوز بوق اول نخورده بود 

نکبت رو گوشی افتاده بود . یا حت� دلش برام تنگ شده بود نذاشت صدا گوشی در بیاد ، ای 
  کلک .

  عمرآ اونم هیشکی نه جناب رسگرده قرو قاطی مون . 

  بله ؟ -

  خدایی االن جاش نیست بهش بگم چهار دست و پات نعله . حیف گیرم وگرنه با کIل

  خرسندی از این تیکه ملس 5یگذشتم .  

  سالم خوبین . -

  ممنون بفرمایید . -

  بیا منو بخور ، سنار اخالقم نداره .

  گلومو صاف کردم و با صدای آرومی گفتم : ببخشید جناب رسگرد

  من تو یه موقعیت مشکوک قرار گرفتم 5یدونم چیکار کنم .

  رسگرد : تو االن کجایی؟

  کیش .-

  رسگرد : چی ؟

  گوشی رو یکم از گوشم فاصله دادم صداش خیلی بلند بود . 

  گفتم کیش ، سه حرفه ک ی ش ، کیش. -

  رسگرد : 5یخواد برای من هجی کنی.

  فهمیدم گفتی کیش ، اونجا چیکار میکنی؟

خب اومدم تفریح کنم دیگه ، ما که یه هفته مرخصی اجباری داشتیم از خونه نشسW بهرت بود  -
  که .

  خنده شو شنیدم : مثل اینکه منتظر چنین موقعیتی بودی تا از زیر کار در بری ،صدای پوز 

  آخه تورو چه به پلیسی تو باید بری مهد کودک نقاشیاتو رنگ کنی .  



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 215 

 

  حیف از بچگی گفW احرتام بزرگرت واجبه وگرنه یه جوابه بی تربیتی میدادمش

  تا هروقت منو ببینه از خجالت رسخ و سفید و آبی شه . 

  میشه فعآل کلکل و دعوارو بزارید برای یوقت مناسب . من >اس گرفتم ازتون کمک بخوام ... -

  حرفمو قطع کرد : من به تو چی بگم وقتی اندازه یه بچه دو ساله هم شعور

  نداری . تو االن کیشی و منم تهران ،

  به نظرت چه جوری کمکت کنم ؟

  لشتو منظورم اینه راهنIیی ، فنی ، یه دستی چیزی بپرون اووووف بعد به من میگه گیج . 

  از دهنم پرید : منو بگو توئه خرو آدم حساب کردم ازت نظر خواستم . 

  صدام به قدری آروم بود احتIل شنیدنش صفر در صفر بود.

  رسگرد : چی گفتی ؟

Iهیچی . یه پشته داشت از اینوراشیطون خندیدم : به جان من نباشه به جان ش   

  رد میشد صدای ویز ویزش به گوشتون خطور کرده توهم زدید من چیزی گفتم . 

  رسگرد : نصفه شبی زنگ زدی منو از خواب و زندگی پروندی ، مسخره بازی

  ام داری در میاری .

  مسخره بازی چیه جناب رسگرد بخدا راست میگم . یه مورد مشکوک دیدم و  -

  در ویال شونم تعقیبشون کردم، االنم جاتون خالی کنار در ویالشون نشستم بلکه فرجی شه و تا دم

  کاسه گدایی مام پر شه تا به نون و نوایی برسیم.

  رسگرد : تو یعنی تو کوچه خیابون هرکی به نظرت مشکوک رسید

  راه میوفتی دنبالش تا رس از کارش در بیاری؟ 

  ون من یه پلیسم و وظیفه یه پلیس وظیفه شناس اینه با لحن کامآل جدی گفتم : بله چ

  از کوچک ترین برخورد هام نگذره . به نظر شI ماده مخدر مارشوم چیز کوچیکی ؟

  رسگرد : مارشوم ؟!
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  همونطور که رسمو میچرخوندم و در و دیوار روبه رومو باال و پایین میکردم گفتم : 

  قتی توشو باز کردم رویت شد.بله به طور اتفاقی یه بسته پیدا کردم که و 

  من فکر 5یکنم از این مواد مقدار کمی وجود داشته باشه احتIل یه محموله بزرگ رو میدم ک... 

باالی در زیر شاخه های پیچ پیچی برگای زیاد ، چشمم خورد به دوربین لعنتی و آه از نهادم بلند 
  شد . 

  اونجاست و بعدم صدایصدای داد بلندی از داخل باغ اومد که گفت : کی 

  قدمای تندی که شبیه به دویدن بودن به گوشم خورد .  

  دستامو مشت کردم و زدم به پیشونیم . صدای پارس سگ هام نزدیک و نزدیک تر میشدن  .

  گوشی رو چسبوندم به گوشم و تندی گفتم : جناب رسگرد لو رفتم فعآل رخصت تا بعد . 

مثل فشنگ از جام پریدم و بدون هیچ تعللی قدمامو تند کردم منتظر جواب 5وندم و قطع کردم ، 
  و دوئیدم .

  صدای باز شدن در آهنی رو شنیدم ، لعنتیا پشت رسم بودن .عقبو نگاه 5یکردم و فقط میدوئیدم . 

  یکی شون داد زد : وایسا ...

  ستادم .پام رفت رو یه سنگ و سکندری رفتم اما تعاد� رو هر جور بود حفظ کردم و نه ای 

  کوچهه چرا >وم 5یشد چرا هی دراز تر میشد ... 

 Wنفسم بند اومده بود و دملم درد گرفته بود . پاهام حس قطع شدن و داش  

  یه لحظه برگشتم و نزدیک به خودم دیدمشون . رسعتمو بیشرت کردم و رسیدم رس کوچه و پیچیدم ، 

  ماشین یکم جلو تر بود .  

  الوین با دیدنم از تو آینه استارت زد و روشن کرد ماشینو . 

  رسیع درو باز کردم و نشستم و با ته مونده توانی که تو صدام بود داد زدم :

  حرکت کن ...

  

**  
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  نگهبانی که مسئول کنرتل دوربین ها بود به اتاق شاهرخی احظار شد.

  اتاق شد ،  ترس در تک تک سلول های بدنش موج میزد . همین که وارد

  مورد خشم و فریاد شاهرخی قرار گرفت.

  شIها پول میگیرین برای چی ؟ نون خور اضافی آوردم ؟ شد یه بار حواستونو به کارتون بدین .  -

  هزار بار گفتم کوچک ترین اشتباه هم ممکنه مارو به دردرس بندازه .

  کم پیش میومد شاهرخی ، این مرد پیر و خوش مرشب عصبانی بشه .

  اما وقتی ام که عصبانی میشد درست شبیه به یه برب وحشی غیرقابل مهار بود . 

  یکی از نگهبانا گفت : قربان لطفآ عفو بفرمایید دیگه چنین خطایی رخ 5یده.

  شاهرخی کف دستش رو محکم به میز

گه کارش کوبید و بلند تر از قبل عربده کشید : چند بار از غلطاتون چشم پوشی کنم ؟ شIها م
  آدم بشویین.

  با دیدن نگهبان مسئوِل دوربین ها به طرفش هجوم برد و بعد از زدن کشیده ای محکم به صورتش

  یقه شو گرفت و تکونش داد : تو کدوم گوری بودی که ندیدی اون دخرت نزدیک ویالی من شده.  

  با تته پته جواب داد : ق...قر...قربان رشمنده... فقط چند لحظه نبودم ...

  ت...رفته بودم دستشویی...رف

  یقه شو ول کرد و پرتش کرد عقب ،

  انگشت اشاره شو آورد باال و گفت :

  مرتیکه بی پدر وقتی دادم تو همون دستشویی قربتو کندن میفهمی موقع کار نباید از پستت 

  برای یک ثانیه ام ُجم بخوری .

زدن و جدیت کالمش، فهمید مرد از چشم های آبی به خون نشسته شاهرخی که به رنگ بنفش می
  فاتحه ش

  خوندست و هیچ جایی برای بخشش باقی 5ونده . 

  راتین کالفه و بی حوصله به 5ایشی که پیش روش راه افتاده بود نگاه میکرد و حرفی 5یزد . 
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اگر دست اون بود تک تک این بی عرضه هارو به رگبار می بست و خودش رو از رش یه رسی آدم 
  مفت 

  جیره به گیر خالص میکرد .خوره 

  در اتاق به صدا در اومد و یکی دیگه از آدم های شاهرخی داخل اومد . 

  شاهرخی تیز نگاهش کرد :

  چی شد ؟

  مرد رسفه ای کرد تا گلوش صاف شه.

  قربان صدای ضبط شده زیاد واضح نبود چون دخرته آروم صحبت میکرد . -

  ، اونم کلمه رسگرد بود .ولی تو حرفاش یه چیز واضح به گوش میرسید 

  فکر کنم دخرته پلیس بوده ...

  با فریاد شاهرخی مرد از ادامه حرف باز موند.

  لعنت به همتون ، پدر دونه دونه تونو در میارم . -

  راتین بیش از این سکوت کردن رو جایز ندونست و به حرف اومد :

  جناب شاهرخی با داد و هوار کردن چیزی درست 5یشه .

  حتIل اینکه اون دخرت پلیس بوده باشه زیاده پس باید اینجارو زود اگه ا 

  پاک سازی کنید تا هیچ آثار جرمی به دستشون نیاد . 

  تا چند مدت هم اینجارو به دور از حاشیه نگه دارین ، اینجوری آتویی دست کسی 5یدید .

  داد .شاهرخی طوالنی به چشم های بی روح راتین خیره موند و حق رو به اون 

  االن وقت داد و قال کردن نبود و باید هرچه رسیع تر کار پاک سازی رو رشوع میکردند .  

  راتین به ظاهر خونرسد و آروم بود اما طوفانی تو وجودش به پا شده بود که

  می تونست ده ها برابر ترسناک تر از این پیرمرد بشه .  

  لی شدِن زیر پاهاش شد . شاهرخی خطا کرد ، کج رفت و قدم های سستش باعث خا
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  با همین ریزش کوچیک خودش رو از چشم راتین انداخت . قواعد راتین براش

  خیلی مهم بودن ، زیر پا گذاشW اونا یعنی حذف و خط خوردن از بازی . 

  یک اشتباهه دیگه میتونست این َعمر رو ممکن کنه ...

  ن . به محض رسیدن به هتل یک راست رهسپار اتاق مشرتکشون شد

  هنوز هم تن و بدن هر سه شون از ترس و اضطراب می لرزید . 

خطر درست بغل گوششون بود ، حاال فهمیده بودن صاحبان اون ویال کاسه ای زیر نیم کاسه شونه 
 .  

  حتی تو هتل هم امنیت نداشW ، اون مرد عجیب هم درست توی همین هتل اتاق داشت . 

  شناسایی شده بود حت� رساغشون میومدن ...اگه چهره تیارا لو رفته بود و 

  آرشا میخواست بیخیال باشه اما طاقت نیاورد و با تیارا >اس گرفت . 

  به خودش ترش میزد که تو دردرس افتادن یا نیوفتادن اون دخرته رستق چه ربطی بهم داره ،

  ولی گوش به تفکراتی که تو ذهنش رژه میرفW نداد و کار خودش رو کرد... 

یارا جریان فرارش رو گفت و آرشا پرسید که هنوز اون بسته رو داره و تیارا با تآسف گفت ت
  انداختش تو دریا.

  آرشا لحنش مالیم بود و سعی در توجیه این دخرته کله شق داشت : 

  ایرادی نداره اگه هم نگهش داشته بودی هیچ مدرکی برای اینکه تعلق به اون افراد داره نداشتی.

  یی شدنتم اونا حت� دست به کار میشن  برای از بین بردن یه چیزایی .با شناسا 

  افرادی که چنین مواد توهم زای خطرناکی رو در دستور عمِل کارشون دارن باند کوچیک و تازه 

  کاری نیسW که به راحتی بشه گیرشون انداخت ، حرفه ای ها همیشه حرفه ای کار میکنن .  

پرونده جدیدی رو تشکیل بدیم و باید >وم >رکزمون رو اون پرونده ای که و اینکه 5یتونیم رو هوا 
  توی دستمونه باشه ...

  تیارا با شنیدن حرف های آرشا آروم شد و حق رو به اون داد . با خودش فکر 
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کرد چقدر این مرد وقتی مهربونه دوست داشتنی میشه .مدرک نداشW همیشه کار رو مشکل 
  میکرد ، 

  شا بهرت بود فکرش رو درگیر نکنه و به کل بیخیال این ماجرا بشه...به گفته آر 

  راتین با دیدن فیلمی که دوربین از اون دخرته فضول ضبط کرده بود شناختش و به رسعت

  چشم های وحشی کشیده و درشت قهوه ای روشنش براش تداعی شد .  

  پس این همه گستاخی مرتبط با یک خانم پلیس بود . 

  با پوزخند به مانتیور چشم دوخت و زمزمه کرد : 

  شانس آوردی وقته موندم >وم شده وگرنه ساده ازت 5یگذشتم . 

  یکی از ابروهاشو انداخت باال : شاید یه روزی رو در روی هم قرار بگیریم 

  پس به امید دیداِر دوباره...

  میکرد.  شب پرواز داشت و کیش رو به مقصد تهران ترک 1:30راتین ساعت 

  اینم یه شانس بزرگ برای تیارا اینا بود که خطر از بیخ گوششون گذشت وگرنه راتین 

  تا اونارو تو خون خودشون غوطه ور 5یکرد خیالش راحت 5یشد. 

  یکی از دالیل بیخیالیش این بود که مشغله شاهرخی ربطی به اون نداره 

  و بهرته خودش مشکل خودش رو حل کنه ...

  روزی در ویالی شاهرخی آرامش وجود نداشت و همه چیز به کام همه زهرمار بود ....تا چند 

  از اون طرفم تیارا اینا کمرت پا از هتل بیرون میذاشW و تیارا تاجایی

که میتونست جوری رفتار میکرد تا آسیبی به بقیه نرسه ... چون قول داده بود خطر رو ازشون دور  
  کنه ...

  ای هر سه دخرت کوفت شده بود و دیگه بهشون خوش 5یگذشت . روزهای آخر سفر بر 

  وقتی ام که هواپیI روی باند تهران فرود اومد هر سه نفس راحتی کشیدن . 

  به خیال اینکه همه چیز >وم شده و پرونده این ماجرا به کل بسته شده ....
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  تیارا

   

  نا دادم . سوغاتی هارو دونه دونه از چمدون در آوردم و به بابا ای

  مامانم قربونش برم یکم اخالقش بهرت شده بود انگاری این چند روزه نبودم دلش برام تنگیده بود .

نیگا نیگا تا هستم قدره منو 5یدونن که باید حت� چند وقتی پیششون نباشم تا بفهمن نبودم 
  چقده تو چشم.

گنا پول عزت و احرتام میاره ، دم حاال میگI نکنه دل تنگی نیست و اثر سوغاتی هاست . ءا ءا می
  هرکی

  که گفته گرم االن به چشم دیدم .

  حاال اینکه پول نیس ولی باالش پول رفته که ، واال همون میشه دیگه  .

  هی عجب دنیایی ، نکنه منو از تو جوب پیدا کردن !

  آخه احساس مادریم المصب داره خفم میکنه ، بسکه زرت و زرت محبت نثارم میکنه .

  آبجی اه . -

  از تو خیال پریدم و گفتم : چته بچه ترسوندیم . 

  صورت کوچولوشو اخمو کرد.

  مگه قرار نبود ماشین کنرتلی بخری.-

  چه فرقی داره اینم کنرتلی از نوعه تیاره ش .-

  توکان: این هلیکوپرته اون ماشین .

  همون کنرتلس . نچی کردم : مهم اینه هردو کنرتل دارن. تیاره و ماشین مهم نیست مهم 

  بابا از جاش بلند شد : دستت درد نکنه بابا جان .

  مامانم پشت بندش بلند شد : برو اسرتاحت کن خسته ای . 

  چشIمو باز و بسته کردم و دست انداختم دور گردن توکان و کشیدمش طرفم و بوسه ای 
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  روی موهای خوش حالته خرماییش زدم :

  قربونت بره آبجی ، غصه نخور دل خوشملت غمباد میگیره . 

  برای تولدت یه ماشین کنرتلی خفن و مشتی میگیرم . باشه ؟

  شیرین خندید : باشه مرسی آبجی .

  سوغاتی هاشو از روی میز برداشت و بدو رفت سمت اتاقش . 

  چشIی خسته مو با دست مالیدم :

  برات می ارزن و خوشحالت میکنن داداشیم .  خوشبحالت که چیزای کوچیک قده یه دنیا

  خمیازه کشان راه افتادم به سوی اتاقم. فردا شنبه بود و پایان اخراج منو رسگرد از طرفه 

  رسهنگ و روزه برگشتمون به اداره ، باید رسحال و قرباق از نوع رشوع میکردم...

  این بار بدون بحث و دعوا و جدال رسمون به کارمون بود . 

  رسهنگ باهامون ا>ام حجت کرد و گفت انتظارش از ما بیشرته و باید الگوی بقیه افراد باشیم.

  با رفتارای بیخودی شآن خودمون رو پایین نربیم و سوژه دیگران نشیم.

  سخت درگیره پرونده ی مجهولی که هیچ جوره قابل حل نبود بودیم .

  به شدت و >ام وقت ، دنبال رس نخ می گشتیم . 

  لی از افراد باندهای قاچاق عتیقه ، اسلحه ، مواد مخدر و...خی

رو دستگیر کردیم به هر نحوی میخواستیم به مهره اصلی دست پیدا کنیم . اما هیچ کدوم نم پس 
  5یدادن 

  یا خرب نداشW و چنین فردی رو 5یشناخW یا هم زیادی از حد وفادار بودن و به

  باز 5یکردن.قیمت از دست دادن جونشونم زبون  

  خیلیام میگفW ما زیر دستیم و فرد معامله گر نفر اصلی نیست و بیشرت معامله

  و خرید ها توسط پایینیا انجام میشه .  

اینطور که معلوم بود بی راهم 5یگفW ، طرف خیلی زرنگ بود و خربه که هیچ ردی از خودش بجا 
  5یذاشت . 
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  وزی...همه کاراشو نچه هاش میکردن ، ای آدم م

  کیفم رو از رو میز برداشتم و با فاطمه خداحافظی کردم و از اتاق بیرون رفتم . 

  رسم درد میکرد و خسته بودم ، مطمئنن میرسیدم خونه رسم نرسیده به بالش رو هوا خوابم میربد . 

  فشار کاری این روزا همه مونو داشت از پا مینداخت . 

 Wتو این مدت از تفریح و خواب و خوراک و همه چی خدایی بچه هام هیچ کدوم کم 5یذاش ،
  مون زده بودیم . 

  بیشرت از ساعت کاری ام خودمونو درگیر کرده بودیم .

 Wهمه مون زیره فشاره باال دستیا بودیم و انتظار داش  

  رشه این قضیه رو بکنیم .

  بود .آخ اگه میشد زودتر به نتیجه برسیم یه اسرتاحت حسابی برای همه مون نیاز 

  رو راه پله ها به رسوان دانش و ستوان رنجرب برخوردم . پیش دستی کردم و زودتر سالم دادم . 

  هر دو با روی خوش جوا|و دادن .

  رسوان دانش : ترشیف میربید ؟

  بله دیگه ، کمی رسم درد میکنه زودتر میرم .  -

  وب میشید .رسوان دانش : خدا بد نده ! رفتید خونه اسرتاحت کنید انشا  خ

  حت� خیلی ممنون . فعآل با اجازه... -

  چند پله رو پایین رفتم که صدام زد .

  برگشتم طرفشو منتظر موندم ببینم چی میگه . 

  ببخشید جناب رسگرد رو ندید؟ -

  دستی به مقنعه روی رسم کشیدم :

  ن . چرا یه ربع پیش تو اتاق رسهنگ کامیابی دیدمشون ، حت� االنم تو اتاق خودشون

  رسوان دانش :خیلی ممنون به امید دیدار . 
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  همراه با لبخند رسمو تکون دادم و بدون معطلی پله هارو دوتا یکی رفتم پایین .

  این رسوان دانشم یه چیزش میشدا ...

  ای بابا ...

  نشستم پشت فرمون و کیفم رو روی صندلی کناری انداختم. 

  از محوطه بزرگ اداره خارج شدم . ماشین و روشن کردم و از پارک در آوردم و 

  با انگشت روی فرمون رضب گرفته بودم و نگاهم به روبه رو بود . 

  دستمو پیش بردم تا ضبط رو روشن کنم که یاد رس دردم افتادم و بیخیالش شدم . 

  منکه با ولوم کم 5یتونم آهنگ گوش بدم ، بعد روشن میکنم رس دردم دوبرابر تشدید میشه و 

  موت موندنش می مونه برا من .بیخیخیش اصن...رو به 

  تو همین فکرا بودم که رسم چنان تیری کشید که چشIمو برای یه لحظه 

  بستم و با باز کردن چشIم دیدم یه ماشین جلوم توقف کرده.

  کم مونده بود بخورم بهش که فرمونو زود پیچوندم و از کنارش رد شدم . 

  آبادش کنم که متوجه شدم بنده خدا ماشینشخواستم فحش نثار روح پاک جد و 

  خراب شده و وسط خیابون گیر کرده .  

  قلبمم که تند تند میزد ، وای اگه خورده بودم به ماشینه ...پووووف 

  شانس آوردم از بیخ گوشم گذشت .

  مشتی زدم به فرمون و با صدای نازنیم سکوت ماشین رو شکستم :

  اه لعنت به هرچی درده .

  گیر آورده بود تو این هیرو ویری . خروس بی محل ... رسمم وقت

  

**  

  چراغ قرمز شد ، مجبور شد توقف کنه بعد از چندثانیه تحمل  میتونست تخته گاز برونه 
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  تا خونه . کم خوابی و فشار کاری حسابی از پا درش آورده بود . 

ا شاید حداقل کمی حالش اگه به خودش بود که کنار خیابون پارک میکرد و تو ماشین میخوابید ت
  بهرت شه .

  ولی چه میشد  کرد که امکانش نبود و باید میرفت خونه .

  رسش رو تکیه به پشتی صندلی داد و از شیشه نیمه پایین ماشینش به ماشین بغلی که تازه کنارش

  متوقف شد خیره شد.

  شیشه های دودی ماشین باعث دیده نشدن راننده میشدن . 

  رنگ بین اون همه ماشینی که پشت چراغ قرمز گیر کرده  سفید BMV X6ماشین 

  بودن یه چیز تک و چشم گیر بود.

تیارا لباشو غنچه کرد : او الال ، معلومه طرف خر مایه س . این ماشینا رو فقط سفارشی میشه آورد 
  اینور . 

خودشا اشکالی نداره همین دیدنشم خودش کلی سعادته ، ولی کاش داشتمت المصب عروسکی برا 
.  

  حروم صاحبت بشی ایشا  ، ببینا چجوری دل بچه مردمو آب میندازن ...

  دیرش شده بود ، شایگان گفته بود کار مهمی باهاش داره و هرچه رسیع تر راتین باید بره پیشش.

  مثل اینکه یکی از لنجایی که محموله مهمی رو حمل میکردن دست پلیسا افتاده بود . 

  شدت عصبانی کرده بود ، از اینکه یه عده آدم احمق و بی عرضه دورش بودن این خرب راتین رو به

حالش از خودش بهم میخورد . میدونست تو موقعیت مناسبی  چه جوری از رش همه شون راحت  
  شه . 

  چنگی به موهاش زد و با دسته دیگه ش فرمون رو محکم فرشد . 

  قیق روی صندلی کناری افتاده بود ، مبایلش زنگ خورد ، رسش رو چرخوند به سمت گوشی. د

  دستشو دراز کرد و گوشی رو برداشت .

  برای یک لحظه چشمش به ماشین کناری
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  افتاد . کنجکاو نبود ، پی گیر نبود ...

  اما قیافه دخرتی که نگاهش روی ماشین بود زیادی از حد براش آشنا بود. 

  چنان تو نخ دخرته بود .گوشی باز هم زنگ خورد ، راتین توجهی بهش نکرد و هم 

  چشIشو ریز کرد و خیره به صورت دخرت موند . دقیق و دقیق تر شد ، یادش اومد ...

  نیشخند زد : پلیس کوچولوی وحشی .

  چراغ سبز شد و ماشین تیارا به حرکت در اومد. 

  راتین گوشیش رو پرت کرد رس جای اولش و پشت رس تیارا راه افتاد ...

  پشت رس به سمت خونه روند .  بدون هیچ توجهی به

  چشIش از خستگی و رس درد خIر و خواب آلود شده بودن . 

  راتین با احتیاط  و حرفه ای تعقیبش میکرد . میخواست  رس از کار این دخرتک فضول در بیاره . 

ماشین رو بیرون پارک کرد ، حال این رو نداشت که پیاده شه و درو باز کنه و ماشین رو بربه داخل 
 .  

  میتونست این کارو بعدآ انجام بده .

  زنگ رو فشار داد ، مادرش با دیدن چهره دخرتش توی مانیتور شاسی رو فشار داد . 

  بعدم درو محکم بست . کیفش رو انداخت رو دوشش و درو هول داد ، داخل حیاط شد و 

  راتین هم چنان پشت فرمون تو ماشینش نشسته بود . تیارا اصآل متوجه اون نشده بود . 

  دوباره نگاهی به در بزرگ سفید رنگ انداخت و آدرس این خونه رو خوب به خاطر سپرد . 

ان برسونه بیش از اون موندن رو جایز ندونست و رسیعآ اونجارو ترک کرد ، تا خودش رو به شایگ 
....  

  

  

  تیارا
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  کفشامو از پام در آوردم و انداختم کنار جا کفشی .  

  در ورودی رو باز کردم و پا به داخل راه رو گذاشتم . 

  مامان مالقه به دست پیداش شد . قبل از اینکه چیزی بگه با دیدن قیافه وا رفته من خشکش زد . 

  لبخند بی جونی تحویلش دادم و گفتم:

  یا خا5ی . سالم مه ن

  به خودش اومد . چند قدم باقی مونده رو از میون برداشت .

  سالم دخرتم ، چیشده ؟ چرا رنگ به رو نداری .  -

  دستمو گذاشتم رو پیشونیم و کمی فشار دادم : 

  چیزی نیست رسم درد میکنه ، من میرم اتاقم جون من یه مسکنی چیزی بیار بخورم تا 5ردم .

  ، باشه تو برو منم برات قرص میارم .اخم کرد : خدانکنه 

  درحالی که غرغر میکرد ازم دور شد ولی صداشو بازم میشنیدم .

-  .Wاز صبح تا شب تو اون خراب شده معلوم نیست دنبال چی هس  

  یکم به فکر خودش نیست که ، داره از پا میوفته ... 

  ن واسم .پوفی کردم و زیر لب گفتم : قربون تو مادر که غر زدناتم شیری

  لباسامو به زور از تنم در آوردم و با لباسای خونگی تعویض کردم .

  کش مومو باز کردم و دستامو تو موهای خرمایی رنگم فرو کردم و از هم بازشون کردم ، 

  به قول یارو گفتنی موهامو افشون کردم دل خاطرخواهامو پریشون کردم .

  5یخورن . چقدم خاطرخواه !!! اصآل صف کشیدن پشت در جم

  مردیم از بی خاطرخواهی بابا ، دخرت شاه پریونم نشدم یکم این پرسا بیان دست 

  مستمو ماچ کنن خر کیف شم .

  اگه بودم یه دستمو نگه میداشتم مثآل پرس فالن پادشاه مملکت بیاد دستمو ماچ بارون کنه بعد 

  اه پدرمبا اون یکی دستمم چنان میزدم پس کله ش تا صداش بپیچه تو قرص ش
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  با وزیر وزرا دور همی بخندیم حال کنیم .  

  هیییی عجب اوسگلی بودم واسه خودم خرب نداشتم . این رشو ورا چیه من تو مغزم ردیف میکنم . 

  خدا وکیلی یکی از توهIت ذهنی من باخرب شه خودکشی میکنه تا یک ثانیه

  توهوایی که من نفس میکشم نفس نکشه . 

  رسمو گرفتم . آخی گفتم و با دستام

  بیا رسه بیچارمم به حرف اومد میگه کمرت ِچرت بزن ، ازمون کار بکش .

  در اتاقم باز شد و مامان اومد تو .  

  لیوان آبی رو که تو دستش بود و داد بهم و یه قرص سفید رنگم گذاشت کف دستم . 

  استامینوفن ؟ -

  مامان : آره بخور یکم بگیر بخواب . 

  میکنم . شام آماده شد صدات

  قرص و انداختم تو دهنم و آب و یه نفس رس کشیدم .

  لیوان خالی رو دادم بهش و گفتم :

  مرسی ، 5یخواد مامان گرسنه نیستم لطفآ بیدارم نکنید .

  مامان : باشه .

  کلید برق رو زد ، اتاق تو تاریکی فرو رفت . دراز کشیدم و پتو رو کشیدم 

  پیشونی مو چشIمو بستم بلکه خوابم بربه ....روم . ساعد دستمو گذاشتم رو 

***  

  

  روی مبل جلوی تی وی دراز کشیده بود و یه فیلم آمریکایی زبان اصلی رو >اشا میکرد. 

  به نظرش فیلم جالبی اومد ، چون ریک

  شخصیت اصلی وجه تشابه زیادی با خودش داشت .
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  ون رو ایفا میکرد . یه آدم کش که از اول فیلم طابع قوانین نبود و خودش قان

کوچک ترین مخالفتی باعث میشد تا طرفشو به رگبار گلوله ببنده و بکشه . این فیلم که پر از 
  کشتار و 

  کثیفی بود برای راتین یه فیلم فوق العاده دوست داشتنی بود...

  حامد به دنبال راتین میگشت و بآلخره اونو تو سالن >اشای فیلم پیدا کرد.

  در بزرگ و تو در تو بود که اگه تازه وارد بودی به راحتی گم میشدی واین ویال اینق

  راهتو تشخیص 5یدادی. 

  رئیس . -

  نگاه از صحنه حساسی که ریک دخرت جوونی رو در حالت مستی تو یه اتاق 

  گیر انداخته بود گرفت و خیره به چهره حامد گفت : 

  چی میخوای . 

  احمش بشه . حامدم اینو میدونستمتنفر بود از اینکه یکی پا برهنه مز 

  اما خود راتین گوشزد کرده بود به محض پیدا کردن چیزی که خواسته بود بهش خرب بدن .  

  یه پوشه سفید رنگ تو دستش بود ، اونو کمی گرفت باال که کامل تو دیده راتین باشه .

  بیژن ته توشو در آورد . -

مد به خاطرش اینجا بود ریز کرد و با یاد آوریش راتین چشIشو برای یاد آوری مسئله ای که حا
  رسیعآ از

  حالته درازه در اومد و نشست . 

  تی وی رو هم خاموش کرد . دستشو برد سمت پوشه و اونو از حامد گرفت .

  قبل از باز کردن و دیدن محتویات الی پوشه گفت :  

  ببینم این پرسه مطمِنئ ؟ چوبه الی چرخ نشه .

  همونقدر که کارشو خوب انجام میده به همون اندازه ام دهنش قرصه .حامد : بله رئیس 

  خیله خب یه چیزی بهش بده بره رد کارش . توام فعآل مرخصی ... -



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 230 

 

  پرونده تو دستشو روی میز شیشه ای رو به روش انداخت و کمی خودشو کشید جلو . 

  چنتا عکس و مدرک و نوشته اون تو بودن . 

  بیشرت میخوند پوزخندش غلیظ تر میشد. نوشته هارو خوند ، هرچی

  با ا>ام خوندنش کاغذارو مچاله کرد و با شدت کوبید به زمین .

  دستشو پیش برد و یکی از عکسارو برداشت . آرنج دست چپشو روی زانوش گذاشت و 

  رسش رو به کف همون دست تکیه داد .

  خیره به چشم های درشت و کشیده صاحب عکس شد . 

  رسوان تیارا فریان ! هه...زمزمه کرد : 

  پا رو ُدم بد کسی گذاشتی کوچولو و این تاوان سنگینی داره برات .

***  

  بچه ها خرب از یه معامله آوردن ، یه معامله ی پر سود از هروئین.

نسل این الشخورا از زمین برداشته 5یشد ، هرچی دستگیرشون میکردیم باز از زیره زمین سبز 
  میشدن .

  این روزا از کوچک ترین سوژه هام 5یگذشتیم . امید داشتیم ، امید به اینکه شاید 

  یه کدوم از همینا راه رو برای رسیدن ما به مقصد نهایی هموار و راحت کنن. 

  به دستور رسهنگ کامیابینیروها جمع و برای رشوع عملیات حارض شدن .

  اون محل .به گفته رسهنگ زیره نظر رسگرد راه افتادیم سمت 

اینطور که شنیده بودم یه جایی بیرون از شهر بود . یه باغ بزرگ و مرتوکه که بیشرت شبیه به انبار 
  بود .

  توی ماشین آروم و قرار نداشتم و د� میخواست هرگز به اونجا نرسیم.

  ته د� یه جوری بود یه دلهره و اضطراب کوچیک داشتم . عصبی پوست لبم رو جویدم و نفسم 

  پر صدا دادم بیرون . رو

  از اسرتس ، شدیدآ متنفر بودم حال آدمو یه جور میکرد که خوشایند نبود. 
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  تیارا! -

  دست فاطمه رو شونم قرار گرفت.

  باعث شد نگاهمو از شیشه ماشین بگیرم و برگردم طرفش.

  جانم ؟ -

  فاطمه : خوبی ؟!

  حس هوشیاری فاطمه باال بود و خوب همه چیزو میفهمید.  

  5یتونستم بهش دروغ بگم و بپیچو5ش . پس

  یه حالی ام فاطمه . اولین باره رس رفW به یه عملیات اینجوری میشم. -

  خیلی اسرتس دارم .

  دستای عرق کرده و یخ زدمو گرفت تو دستاش و لبخند مهربونی زد :

  آروم باش عزیزم اینم یه عملیات کوچیک مثل بقیه عملیاتاست.

  ته باش ، و بد به دلت راه نده.به خودت ایIن داش 

  فشار آرومی به دستاش آوردم : سعی میکنم .

  دور دستش یه دستبند عروسکی خوشگل دیدم . 

  چشIمو گرد کردم و با انگشت اشاره زدم رو دستبند و گفتم : فاطمه!!! بچه شدی؟ این چیه!

  خندید : امروز اومدنی اداره اینو رس راه دیدم و خوشم اومد .

  نازلی خریدم ، برگشتم خونه میدم بهش . برای 

  چشمکی زدم : مثه اینکه مامان نازلی بیشرت اینو واسه دل خودش خریده ها.

  فاطمه: تو دستم انداخته بودم گمش نکنم . دیگه عجله ای راه افتادیم 

  یادم رفت درش بیارم بندازم تو کمدم .

  نطوری آبروی جامعه پلیسی ام 5یره . اشکالی نداره زیر آستین مانتوته معلوم 5یشه ، ای -

  کف دستشو زد روی پام : ای بچه پرو.
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  تا موقعی که برسیم باهم کلی حرف زدیم و منم به کل دلشوره مو یادم رفت....

  ماشینا بیرون از اون باغ توقف کردن.

  همه پیاده شدن جز من.  با چشم در حال بررسی اطراف شدم. 

  و توک درخت پیدا میشد . جاده رسارس خاکی بود و تک  

  هوا تاریک بود و از شیشه های جلو که نیمه باز بودن سوز کمی میومد و

  صدای پارس سگا هم به خوبی به گوش میرسید . 

  هرکی تنها میومد اینجا از ترس زهره ترک میشد ، شبیه محله اشباح بود .

  دیوار باغ سست و در حال ریزش بود .

  رنگ که یه جاهاییش زنگ زده بود تنها راهه راه یابی به و یه در بزرگ آهنی زرشکی 

  درون باغ بود.

  پاهام یاریم 5یکردن برای اینکه برم پایین ، به صندلی چسبیده بودم و هیچ جوره 

  قصد تکون خوردن نداشتم. 

  5یدونم باز چه مرگم شده بود . فاطمه و رسوان دانش اینا همه پیش رسگرد 

  میزدن.بودن و داشW حرف 

  رسگرد یه چیزی گفت و فاطمه برگشت و به من که تو ماشین بودم اشاره کرد .

  رسگرد رسشو تکون داد و اونارو کنار زد و اومد سمت من . 

  خیره بهش بودم تا اینکه رضبه ای به شیشه خورد . 

  دستگیره رو گرفتم و چرخوندم و شیشه رو دادم پایین .

  ان اتفاقی افتاده ؟ چرا پیاده 5یشید؟کمی خم شد به سمتم : رسوان فری

  آب دهنمو قورت دادم تا گلوم از خشکی در بیاد .

  نه هیچی قربان . -

  اخم کرد : مطمئنید ؟ 
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  وای این بیشرت داره حاملو بد میکنه.

  لبخند زورکی زدم : بل... بله ...

  ونید ...رسگرد : اگه حالتون مساعد نیست نیازی به رشکت در این عملیات نیست و میت

  قاطع و محکم گفتم : نه قربان خوبم .

  تکوِن آرومی به رسش داد و صاف وایساد ، منم از ماشین اومدم پایین .  

  چادرمو کمی کشیدم جلو و کشش رو تنظیم کردم . 

  رسوان دانش اومد طرفمون . 

   قربان صداقتی درو باز کرده بچه هام همه تو موضع قرار گرفW و آماده دستورن . -

  در حالی که ازم فاصله میگرفت چیزی رو توی بی سیم گفت که متوجه نشدم.

  دستامو مشت کردم و چشIمو بستم.

  زیر لب گفتم : تیارا قوی باش ، به هیچ چیز منفی فکر نکن . تو میتونی ، تو موفق میشی .

  دم.بعد از گفW بسم اللهی زیر لب چشم باز کردم و با قدمایی محکم از جام تکون خور 

  

**  

  این معامله خیلی مهم بود و البته پر سود . یکی از انبار های کهنه ساخت و قدیمی و مرتوکه در

  بیرون از شهر محِل قرارشون بود .  

  این انبار رو جهانی یکی از دیگر ُرشکای شایگان و راتین معرفی کرده بود بهشون . 

  ستاده شده بود. طرف معامله راتین اینا فردی بود که توسط رشتووان فر 

  معامله برَرسِ یه کیف سامسونت آهنی نقره ای که توش پر از هروئین بود ،بود.

  و در مقابل کلی پول که موقع معاوضه تحویل داده میشد .

  چون این قرار مهم بود شخصآ راتین و شایگان حضور پیدا کرده بودند . 

  رسش کاله نره. راتین خودش میخواست از کیفیت جنس مطلع بشه تا یه موقع
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5یتونست به خاطر یه دوستی قدیمی که مربوط به رشتووان و پدرش بود پایه و اساس اعتIد رو 
  بچینه.

  اعتIد برای اون به منزله شکست بود و اون هیچ وقت شکست رو 5ی پذیرفت . 

  کرد .  مرد طرف قرار داد بسته ای رو از داخل کیف بیرون آورد و با چاقو گوشه ی اون رو پاره

  کمی از پودر های سفید رنگ رو روی شیشه کوچیک مربعی شکلی ریخت و داد 

  به دست یکی از زیر دستاش و به زبان انگلیسی گفت : اینو بده دسته آقا. 

زیر دستش بدون ادای کلمه ای رسش رو به نشانه مثبت کمی خم کرد و شیشه رو از دستش گرفت 
 .  

  زرِگ خاک گرفته و با احرتام تقدیم به راتین کرد.اون رو برد اون طرف میز آهنی ب

  راتین شیشه رو با دو انگشت شصت و اشاره میون دستش نگه داشت و با انگشت

  کوچیکه دست چپش زد روی پودرا و کمی از اونارو به نوک زبونش زد .  

  با مزه کردن پودر چشIمو ریز کرد و بعدم آب دهنش رو تف کرد رو زمین . 

  شیشه رو به دست شایگان داد اونم امتحانش کرد . 

  از چهره هر دو معلوم بود که از جنس خوششون اومده . کامآل مرغوب

  و با کیفیت بود و هیچ ایرادی 5یشد روش گذاشت . 

  شهاب اسلحه به دست پشت شیشه های بزرگ و کدر و خاک گرفته انبار باغ رو دید 

  ی بقیه رو خرب کنه . میزد تا به محض دیدن مورد مشکوک

  چند نفری از افراد راتین و شایگان تو جاهایی که کل باغ رو میشد زیر نظر داشت تو پست 

  نگهبانی بودن و با حواس کامل و جمعی از جاشون جم 5یخوردن.

یکی از بچه ها به گوشی شهاب زنگ زد . اون طبقه باال بود و از همونجا کامآل میتونست همه 
  .  چیز رو ببینه

به محض اینکه شهاب جواب داد تند و رسیع گفت که پلیس ها بیرون از باغن و سعی دارن نفوذ 
  کنن تو .
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  شهاب گوشی رو قطع کرد و با عجله و با قدم هایی بلند که شبیه به دوییدن بود 

  به سمتی که راتین اینا بودن رفت.

  با شنیدن صدای پا همه رساشون برگشت سمت شهاب . 

  الی که نفس نفس میزد شهاب در ح

  کنار راتین ایستاد.

  رئیس پلیسا ... پلیسا بیرونن... -

  همین چند کلمه حرف ، برای به آتیش کشیدن راتین کافی بود .

  چنان از جاش بلند شد که صندلی برعکس شد و افتاد و صدای بدی رو توی انبار انعکاس داد.

  دست کشید روی ته ریشای تازه در اومدش و عصبی گفت : 

  حواستون کجا بوده اون لعنتیا از کجا پیداشون شده .

  شهاب یک قدم عقب رفت : 

  رئیس معلوم نیست از کجا بو بردن ما...

  دلیل آوردن بیخودی براش هیچ معنایی نداشت . پلیسا االن تو یک قدمیش بودن و حرفای بیخودی

  جفت و جور 5یکرد .  هیچ چیزی رو 

  با فریادش حرف شهاب رو قطع کرد.

  خفه شو ، االن وقته گفW این چرندیات نیست .  -

  به همه بگو آماده باشن و به موقه ش به رگبار ببندینشون و همه رو تارو مار کنید  .

  5یخوام هیچ کدومشون زنده از اینجا برن .

  شهاب: اطاعت میشه .

  به خون نشسته راتین گریخت .  فورآ از جلوی چشم های

  همه از قیافه خشمگین راتین به شدت ترسیده بودن.

  راتین دیگه االن آروم نبود و اون خوی وحشیش ظاهر شده بود . 
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  اینجور وقت ها همه میدونسW فقط باید اطاعت کنن و خالفه گفته های اون چیزی نگن .

  لش مطمنئ شد اسلحه کمری شوبیرون آورد و از پر بودن خشاب داخ

  و با کشیدن ماشه به سمت پنجره های قدی شیشه ای رفت.

  شایگان و بقیه افرادم همه تو موضع قرار گرفW و اسلحه به دست آماده دفاع از خودشون شدن. 

  با اشاره راتین زیر دست شایگان برقای انبارو خاموش کرد .

  هدف قرار میدادن .اینجوری تو دید قرار 5یگرفW و راحت تر پلیسارو مورد 

  بعد از باز شدن در بزرگ زرشکی رنگ مردان سیاه پوش جلیقه به تن با احیاط 

  وارد باغ شدند و پشت درخت ها و کنار دیوار کمین گرفتند .

  رسگرد نگاهی به ساعت دور مچش انداخت و داخل گوشی رو به افراد گفت : 

  آماده عالمت از طرفه من باشید

  هیچ کس قبل از اینکه چیزی بگم حرکتی انجام 5یده . 

  رسوان دلیری(فاطمه) و رسوان فریان(تیارا) وارد باغ شدن و با احتیاط

کامل پشت یکی از ماشین هایی که دور تر از انبار و نزدیک به اوایل باغ پارک شده بود پنهان 
  شدن.

  تیارا با کنجکاوی رسش رو از پشت صندوق ماشین کمی باال برد و انبار رو دید زد . انبار نسبتآ 

  بزرگی بود و به همون حد قدیمی و رو به خراب شدن.

  دو طبقه به نظر میرسید . 

  طبقه باال رسارس شیشه کاری بود و طبقه پایین یه در آهنگی بزرگ مشکی ،

  بود .که مثل در ورودی باغ زنگ زده 

  دو طرف درم با فاصله دومرتی دوتا پنجره قدی کثیف و کدر به چشم میخورد .

از همون جایی که تو سنگر بودن تیارا یک نفر رو در طبقه باالیی دید . میتونست راحت مورد 
  هدف قرارش بده اما 

  رسگرد گوشزد کرده بود تا نگفته کسی وارد عمل نشه . اینبارو 5یتونست رسپیچی 
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و کاره خودشو کنه چون ممکن بود همه چیز با یک اشتباه کوچیک خراب شه و زحIتشون کنه 
  حدر بره. 

  رو به فاطمه گفت : اه این رسگردم رو عصابه ها خوا|ون گرفت بابا.

  فاطمه خنده ش گرفت : چقدر تو عجولی دخرت ! اصآل صرب کردن تو کار تو نیست . 

  فاطمه نشست : روی زمین خاکی چسبیده به ماشین کنار

  به جون خودم حوصله م رس میره ، 5یتونم یجا بیکار بشینم .

  فاطمه چشمکی زد : بیکار چرا بیا چندتا از این سنگا رو برداریم و یه قل دو قل بازی کنیم .

  تیارا از فکره اینکه وسط عملیات ریلکس بشینن و یه قل دو قل بازی کنن 

  مثل بادکنک ترکید و زد زیره خنده. 

  فاطمه با ترس رسش رو اینور و اونور کرد تا مبادا رسگرد متوجه اونا شه . نیشگون آرومی از بازوی

  تیارا گرفت و گفت : کوفت بگیری ساکت شو تا رسگرد نیومده پدره مونو در بیاره .  

  کف دستش رو جلوی دهنش گذاشت و

  تیکه ب....سعی کرد صدای خندش رو خفه کنه در همون حال گفت : غلط کرده مر 

  میبینم حالتون اومده رو فرم .-

  با صدای بی موقع آرشا هر دو از ترس برای ثانیه ای ایست قلبی کردن.

  فاطمه با خجالت لبش رو به دندون گرفت و رسشم پایین انداخت.

  تیارا رسش رو کمی باال گرفت و آرشا

  رو ایستاده کنار ماشین دید . 

  سبز شده اونجا 5یگه یه تیر بزنن به ناکجا آبادش . با خودش گفت : عجب خری عین چنار 

  گلوشو کمی صاف کرد : ببخشید رسگرد امری داشتید ؟

  آرشا یه وقتایی در مقابل پرویی این دخرت به واقع کم میاورد . 

  دستی به ریش های کوتاهش کشید 
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  و با اخم هایی درهم گفت : 

  نه عذر میخوام که مزاحم بحث شیرینتون شدم . 

  فاطمه اینبار نیشگون محکم تری از 

  ران تیارا گرفت که تیارا درجا رسخ شد و چشIش از حدقه زد بیرون.

  رسوان دلیری با من من سعی در توجیه رفتارشون داشت . 

  قربان رشمن...رشمنده قصدمون... -

  آرشا دستش رو به معنی سکوت باال آورد و محکم و قاطع گفت :

  ر جدی باشید ، شI که میدونید من هیچ کوتاهی رو 5ی پذیزم...همیشه سعی کنید موقع کا

  صدای رسوان دانش که توی گوشی پیچید ، آرشا حواسش رو به اون داد:

  قربان دستور چیه ؟ بچه ها همه مستقر شدن و منتظر دستورن.

  انگشت اشاره ش رو روی گوشی داخل گوشش فشار داد :

  شناسایی موقعیت ...گروه اول وارد عمل بشن برای 

  همونطور که حرف میزد 

  از کنار ماشین فاصله گرفت و به طرفه مقابل ، که درخت های زیادی بودن رفت . 

  با رفتنش فاطمه گفت : خدا بگم چیکارت کنه تیارا . 

  تیارا ریز خندید : بیخیالش بزرگ میشه یادش میره.

  تکون داد ...فاطمه چشم غره ای بهش رفت  و رسشو به نشونه تآسف 

چند تن مرد سیاه پوش که جلیقه زده گلوله هم به تن داشW با آرایش نظامی مخصوص جلو رفتند 
.  

  به محض رویت اونا از طرف انبار رشوع به تیراندازی شد ،

  این آغاز جنگ گلوله ها بود .

  با دستور رسگرد بقیه افراد هم وارد عمل شدند .
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  صدای گلوله ها میشکست.سکوت این باغ وهم انگیز رو فقط 

گوله هایی که تن و بدن ماشین و تنه درخت ها و شیشه انبار و در و دیوار رو مورد اثابت قرار 
  میدادن . 

  حتی یک لحظه ام صدای تیرها قطع 5یشدن . 

  بعد از چند سال آرشا و راتین مقابل هم دیگه قرار گرفته بودند . 

  کدوم هم دیگه رو در عین حال 5یشناخW....دو آشنای قدیمی اما نا آشنا ، هیچ 

اگه هر دو طرف از وجوده هم با خرب بودند شاید مبارزه تن به تن زیباتری رو تو این شب رقم 
  میزدن ...

  تیارا رسش رو کمی باال برد اما دو گلوله ای که به صندوق ماشین خورد

  باعث شد رسش رو رسیعآ به پایین بدزده. 

  کرده بودن و 5یتونسW هیچ حرکتی انجام بدن.  جای بدی رو انتخاب

  کامآل تو دید بودن و مورد هدف مستقیم گلوله ها .

  کم کم داشت عصبی و کالفه میشد .

  از جاش بلند شد و خواست جاش رو عوض کنه که فاطمه مچ دستش رو 

  گرفت .

  کجا داری میری تیارا ؟ -

  مت . من 5یتونم اینجا بشینم فاطمه ، میرم اون س -

  فاطمه : دیوونه شدی؟ از جات تکون بخوری حت� کشته میشی . 

  نگران نباش حواسم هست . -

  خمیده ایستاد و با گرفW نفس عمیقی،

  به سمت مخالف دویید .

  چند تیر به سمتش شلیک شدند که اون با چابکی >ام جاخالی داد تا هیچ کدوم بهش اثابت نکنن.

  ارش رد شد و نزدیک برخورد باهاش زیاد بود کهلحظه آخر یک تیر دقیقآ از کن
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  با پرش به موقعی که کرد از رش اونم خالص شد .

  این تیر از طرف راتین شلیک شده بود و تیارا شانس آورده بود که مورد هدفش قرار نگرفته بود .

  شاید اون اولین کسی بود که از گلوله ی اسلحه راتین جون سا� به در برده بود.

  زمین بلند شد و کمی خودش رو تکوند و به فاطمه که همچنان نگراناز روی 

  اونو >اشا میکرد با حرکت دست فهموند چیزیش نشده . 

  رسگرد از بین درختا عقب گرد کرد و با رسیدن به تیارا گفت : 

  رسوان دلیری کجان؟

  تیارا با انگشت اشاره ماشین رو نشونش داد : اونجا . منم شانس آوردم

  م بیام اینور .تونست

  رسگرد : تو بیا پیش من باش و از کنارمم جنب نخور .

  تیارا: چشم قربان .

  تو موقعیتی که گیر کرده بودن جای مخالفت کردن و لجبازی نبود . 

  مخصوصآ فعآل که اوضاع بدی بوجود اومده بود...

  راتین با حرکت دست به حامد فهموند 

  جعبه اسلحه هارو بیاره .

  5یتونست جواب گوی گلوله هایی که از سمت مخالف مورد هدفشون قرار میدادن باشه .با کلت 

  تکیه به دیوار داد و رو به شایگان گفت: 

  آماده ای جنگ واقعی رو نشونشون بدیم؟

شایگان از کنار پنجره قدی که شیشه هاش >امآ تیکه تیکه شده بودن کنار کشید و مثل راتین تکیه 
  به دیوار داد

  مراه با لبخند منفوری گفت :و ه

  آره ، امشب یک گروه باید زنده |ونن یا ما یا اونا .
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  راتین رسش رو تکون داد و رسیعآ شIره شهاب رو گرفت . 

  قبل از اینکه اون حرفی بزنه گفت :

توی اتاقک باالیی یه صندوق هست توش (چندتا کالشینکف هست به هر کدوم از بچه ها نفری 
  یه دونه بده .

  میخوام پلیسارو به گلوله ببندین .

  گوشی رو قطع کرد و داخل جیب شلوار جین آبی رنگش گذاشت .

  حامد با کمک یکی از زیر دستای شایگان یه جعبه بزرگ که توش انواع تیر و تفنگ بود آورد .

جعبه رو روی زمین گذاشتند ، راتین یکی از زانوهاشو به زمین چسبوند و تقریبآ نشست و روی 
  جعبه خم شد .

درش رو باز کرد و دونه دونه اسلحه هارو که حاوی چندین کالشینکف و مسلسل بودن بین بقیه 
  تقسیم کرد .

  خودش هم یکی از اونارو برداشت و بعد رسش رو بلند کرد و رو به حامد

فجر گفت : با یکی دونفر برید و راه رو باز کنید میخوام اون ماشینی که نزدیک به اوناست رو من
  کنیم . 

 Wاونوقت رسشون به اون گرم میشه و ما میتونیم از اینجا بیرون بزنیم و از دیوارای پشتی که ریخ
  فرار کنیم .

  همه رساشون رو به نشونه فهمیدن  >امی حرفای راتین تکون دادن .

  همه شون اسلحه به دست در جای اولی که بودن مستقر شدن . 

  حرکت دست بهشون فهموند چیکار کنن . راتین دستش رو برد باال و با

  از طرف انبار یک دفعه رگباره گلوله ها به طور وحشتناکی آغاز شد . 

عده ای به سمت درخت ها تیراندازی میکردند و عده ای هم به سمت همون ماشینی که مد نظر 
  راتین بود ...

  و بدنش  تیارا و آرشا هم زمان رساشون چرخید به سمت ماشین قرمز رنگی که تن

  بی رحIنه مورد اثابت گلوله ها قرار میگرفت . 
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  تیارا بی توجه به موقعیت خطرناک عقب گرد کرد و دوید ، آرشا هم پشت رسش .

  قبل از اینکه تیارا بتونه بیشرت پیش روی کنه و کار غیر منطقی انجام بده

  آرشا بازوشو از پشت گرفت و محکم 

  نگهش داشت و کشیدش سمت خودش.

  عصبی گفت : هیچ معلوم هست داری چه غلطی میکنی ؟

  تیارا درحالی که نفس نفس میزد با چشم های باز و صدایی بلند گفت :

  ف..فاطمه... فاطمه اونجاست...

  م...من باید برم بیارمش اینور...

  فشار زیادی به بازوش وارد کرد:

  احمق فکر کردی این کار ممکنه ؟ 

  شین برسی تو قبل از اینکه به اون ما

  همه جای تن و بدنت سوراخ سوراخ شده.

  فریاد کشید : به درک لعنتی ، من 5یتونم بیخیال باشم میفهمی ؟

  دستش رو به شدت عقب کشید و برگشت تا بره سمت مخالف ، که با صدای انفجار

  مهیبی که به گوش رسید و شدت باده زیادی که داشت اونو آرشا هردو به عقب پرت شدن . 

  صورتش که با زمین اثابت کرده بود کمی خراشیده و خاکی شده بود .

  بدنش کوفته بود و درد میکرد ...

  به زور جسمش رو از روی زمین بلند کرد ، نگاهش با بهت و ناباوری به روبه رو بود ...

  به الشه ماشینی که در حال جلز ولز کردن بود ...

  ت ...با قدم هایی سست و لرزون رفت به همون سم

  آرشا ام از روی زمین بلند شد ، پیشونیش زخم برداشته بود و باریکه ای

  خون از کنار پیشونیش راه افتاده بود.  
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  دستی به گردنش که درد میکرد کشید و همونجا رسجاش موند. 

  بازهم انفجار ...بازهم آتش سوزی...

  بازهم زنی بی گناه که اسیره شعله های آتش شده بود ...

  ن ها توان حرکت رو از آرشا گرفته بود .همه ای

  ولی تیارا بی توجه به گلوله هایی که همچنان در حال رفت و آمد بودند ، قدم برمیداشت .

  چند سانتی مرتی با ماشین فاصله داشت که پاش به یه چیزی برخورد .

  رسش رو گرفت پایین و چشمش افتاد 

  دور دست فاطمه بود .به عروسک گربه ای کوچیکه چوبی دستبندی که 

  روی زانوهاش نشست و دست دراز کرد و اونو برداشت . 

  کمی داغ بود و یکی از گوش های گربه درحال سوخW بود که باعث شد دسته تیارا بسوزه . 

  اما توجهی نکرد و عروسک نیمه سوخته رو به لب هاش نزدیک کرد و با بوسه زدن روش ، 

  . اشکهاش راه خودشونو باز کردن 

  تند تند نفس کشید و آروم زیر لب چند بار زمزمه کرد : فاطمه...فا...فاطمه...

  زمزمه هاش تبدیل به فریادی گوشخراش شدند و از ته دل جیغ کشید : فاااااااطمــــــــــه....

>ام تنش بر اثر عصبانیت و نفرت می لرزید، دستشو برد باال و چادرش رو از رسش کشید و 
  .  انداخت کناری

  بلند شد و درحالی که از خشم زیاد نفس های کش دار و بلندی میکشید 

  ایستاد .

  نگاهش رو به انبار بود ، چند نفری بیرون اومده بودن و ردیف اول در حال شلیک بودن و 

  از ردیف دوم محافظت میکردند تا راه فرار رو باز کنن براشون . 

  شد به سمتی که تیارا کنار ماشین بود راتین برای لحظه ای ایستاد و نگاهش کشیده

  و شعله های آتش چهره ش رو روشن کرده بود ،حتی از اون فاصله هم نفرت رو به خوبی تو 
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  چهره اون میتونست ببینه... 

  تیارا هم خیره بود به اون به چشم هایی که از دور فقط برقشون معلوم بود . 

  فقط به علت تاریکی. اما درست چهره اونو 5یتونست تشخیص بده اونم

  با صدای شایگان راتین تکونی خورد:

  حواست کجاست راتین بیا دیگه ، االن وقته معطل کردن نیست.

  راتین آخرین نگاهش رو انداخت و از جاش تکون خورد ...

  تیارا روی زمین رو نگاه کرد و با دیدن اسلحه ای که کمی جلوتر ازش روی زمین افتاده بود ، 

  و اونو چنگ زد و با رسعت دویید . به سمتش رفت

رسوان دانش برای چندمین بار توی گوشی آرشا فریاد زد : قربان کجایید؟ قربان ...اوضاع خیلی بده 
...  

  آرشا به خودش اومد ، شعله های خشم تو وجودش زبانه کشیدن و نگاه چرخوند و

  تند کرد . با دیدن تیارا که به سمت انبار میدوید معطل نکرد و اونم قدم  

  در حالی که خشاب اسلحه ش رو تعویض میکرد توی گوشی گفت :

  برید جلو نزارید هیچ کدوم از اینجا خارج بشن . مرده و زنده شون فرقی نداره ، 

  فقط نباید از اینجا زنده پا بزارن بیرون. 

  

  

  تیارا  

  

  دیوونه شده بودم هیچ چیز و هیچ کسی جلو دارم نبود .  

  جلوی چشIم ... بهرتین دوستم

  لعنتیا ، لعنتیای پست فطرت . خودم دونه دونه تونو میکشم . 
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  نزدیک به انبار با دیدن یه کالشینکف که روی زمین افتاده بود خم شدم و برش داشتم . 

  دیدم از کدوم سمت رفW ، رفW سمته پشتی انبار . 

  همون راه رو گرفتم و رفتم پایین ، 

  و پر از سنگ ریزه ها باعث میشد سخت راه رفت . تاریک بود و سطح خاکی 

  تا جایی که در توان داشتم دوییدم ، 

  کم آوردن نفسم و سخت نفس کشیدنم برام مهم نبود . 

  فقط 5یخواستم بزارم اونا جون سا� به در بربن .

  دیدمشون از روی دیوار نیمه خراب شده داشW فرار میکردن . 

  تو دستم رو باال بردم و هدف گرفتم . همونجا وایسادم و اسلحه ی 

  دوتاشون رو زدم ، چرخیدم طرف نفر سوم و شلیک کردم .

  گلوله بهش خورد و از باالی دیوار پرت

  شد اون سمت ، صدای دادش به گوشم

  رسید ... ولی راضیم نکرد باید از رشه همه شون خالص میشدم . 

  ویدم باید میرسیدم ...باز هم دوییدم ، صدای استارت اومد ... تند تر د

  نباید میذاشتم برن ...

دستمو گرفتم به دیوار و با کمک خرابی که ردیف پله مانندی بوجود آورده بود خودم رو کشیدم 
  باال ...

  اما ماشینی که از جلوی چشIم ناپدید شد بهم دهن کجی کرد و باعث شد آِه عمیقی بکشم...

  

***  

  ه شدن از ماشین اداره با قدهایی تند همینکه رسیدیم اداره بعد از پیاد

  به طرف ماشین خودم رفتم و سوار شدم و با رسعت >ام اونجارو ترک کردم . 
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  برای اولین بار از این شغل بدم اومده بود ... برای اولین بار شکست خورده بودم ....

  چقدر این اولین هام تلخ بودن و گرون >وم شده بودن.

  دادم ، فاطمه خیلی مظلوم و بی گناه شهید شد . بهرتین دوستم و از دست

  یجایی گیر کرده بود که نه راه پس داشت نه راه پیش . بی رحI امون ندادن و مثل حیوون...

  فرمونی که بین دستام بود رو محکم فشار دادم و داد زدم : 

  خداااااااا....خدا ندیدی چیکار کردن ؟

  شد ؟ دلت به حال دخرت کوچولوش نسوخت...ندیدی چیشد؟ ندیدی فاطمه چجوری پرپر 

  چرا رشه اون عوضیارو از رو زمین پاک 5یکنی؟ 

  چرا باید فاطمه بره و اونا هنوزم راست راست تو این خرابشده جلون بدن...

  ای لعنت به این دنیااااا لعنت به همه شون...

  درد گرفته بود تا برسم خونه حا� همین بود ، اینقدر گریه کردم و داد کشیدم رسم 

  و چشIم و گلوم میسوخW. دیوونه شده بودم دیوونه ... درد داشت برام سخت بود ،

  سخت بود دیدن مردن مظلومانه یکی... 

  کاش همون لحظه میخواستم جامو عوض کنم به زور با خودم همراهش میکردم ...

  کاش گوش به مخالفتاش 5یدادم و کاره خودمو میکردم... 

  وی در پارک کردم ، پیاده شدم و از تو کیفم کلیدو پیدا کردم و درو باز کردم . ماشین و جل

  پا تو حیاط گذاشتم یه صداهایی از توی خونه شنیدم . حت� مهمون داشتیم 

  کالفه نفسمو دادم بیرون االن آخه چه وقت مهمونی بود ...

  لعنت به این شانس ....

  اتاقم شدم .اتاق من توی راه روی ورودی از بیرون بودتا جایی که تونستم بی رسو صدا وارد 

  و هیچ دیدی به پذیرایی نداشت .  
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بدون روشن کردن برق کیفم رو انداختم گوشه ای و خودمم رفتم و با همون لباسای خاکی و درب 
  داغونم لب

  تخت نشستم . 

  با دستام صورتم رو پوشوندم و چشIم رو برای طلب آرامش بستم...

  مای پا اومد ... تو د� میگفتم کسی نیاد رساغم...نیاد ...نیاد...صدای قد

  ولی در اتاقم باز شد و متعاقبش صدای مامان اومد :

  تیارا کی اومدی؟ چرا تو تاریکی...

  میدونستم میخواد االن برق و روشن کنه تندی گفتم : لطفآ روشن نکنید.

مامان : به جای نشسW اینجا بلند شو رسو ریختت رو مرتب کن بیا مهمون داریم . یکی از دوستای 
  باباته با خانوادش. 

  صدام از ته چاه در اومد : مامان جان خواهشآ دست از رسم بردارید ، میخوام تنها باشم . 

  بی شک صورتش رو اخم پوشوند اینو از صداش فهمیدم :

  بلندشو ببینم دخرت. چی چیو تنها باشم؟

  اینا  امشب اومده بودن تورو ببین ، خوب شد که به موقع اومدی .

  صدام به التIس نشست : مامان خواهش کردم ازتون .

  لحنش تند شد : منم بهت گفتم تو باید حت� بیای . بس نیست >وم وقت و زندگی

  تو رس کارت حروم کردی؟ کی میخوای کمی به فکر خودت باشی.  

  ه جای اینکارا یکم عقل داشته باش بیا برو رس خونه زندگیت....ب

  نه االن وقته این حرفا و رسکوفت ها نبود ... من منتظر یه تکونم تا باز فوران کنم ... 

  نگو مامان نگو که داری دیوونم میکنی ...

  جنگلی بازی در نیار بیا پرسه تورو ببینه شاید ازت خوشش بیاد...-

  ت بلند شدم که مامان حرف تو دهنش خشکید .جوری از رو تخ

  یورش بردم به سمت در و با کنار زدنش از اتاق خارج شدم . 
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  پشت رسم اومد و با عصبانیت گفت :

  کجا میری ؟ تیارا چه غلطی میکنی؟ 

  برای ثانیه ای وایسادم و برگشتم سمتش و با چشم های به خون نشسته و پر 

  ز دیدن چهره م تو روشنایی بهتش برده بود . از خشمم زل زدم به صورتی که ا

دوباره حرکت کردم و رفتم دقیقآ جایی که مهمونا بودن ، زده بود به رسم و هیچ به فکر آبروی پدر 
  و مادرم نبودم.

  تقصیر من نبود مامانم چوب برداشته بود و کرده بود تو لونه زنبور ....

یی که از فرط تعجب درشت شده بودن گفت : تیارا بابا اولین نفری بود که منو دید و با چشم ها
...  

  با این حرفش همه برگشW طرفم و سکوت بدی اونجارو فرا گرفت . 

مهمونایی که مامان ازشون دم میزد یه خانم و آقای همسن و سال مامان و بابا بودن و یه پرس 
  ساله .  15،16جوون با یه دخرت 

  اده بود به دیوار و نگاهش روم بود . برگشتم تا مامانو پیدا کنم ، تکیه د

  پوزخندی زدم و گفتم : بفرمایید مه نیا خانم اومدم . حاال همه چیز جور شد؟

  بساط جشن و بزن و بکوب رو به راه شد؟ مامان ببین ریخت و قیافه من به عروسا میخوره ؟  

  برگشتم سمت پرسه و گفتم : آقا دوماد شI چی پسندیدی؟

  در اومد : تیارا بس کن . صدای عصبی مامان

  انگشت اشاره مو اول گرفتم طرفه خودم و بعدم مامان ، گفتم :

من بس کنم یا شI ؟ بابا اگه تو این خونه اضافی ام بهم بگید گورمو گم میکنم و میرم . ولی 
  نخوایید تو شبی که بهرتین دوستم جلو چشام مرده بیام بشیم پای مجلس خوش و بشتون .

  فاطمه دو ساعت پیش جلوی چشIی من منفجر شد ...میفهمید ؟ 

  اون آدم کشای بی همه چیز با بی رحمی به رگبار بستنش...
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بدون اینکه به فکر نازلی کوچولوش باشن ... فاطمه جلو چشIم رفت رو هوا و من نتونستم هیچ 
  کاری کنم ...

  بغضم شکست و صدام رفت باال :

وایید درکم کنید !هی میگم مادره من ، مادرم دست از رسم من حا� خوش نیست چرا یه بار 5یخ
بردار مگه اهمیتی میدی . بابا اصآل فکر کنید منم مردم ... منم امشب همراه با اون ماشین منفجر 

  شدم و مردم... فقط دست از رسم بردارید ، کاری باهام نداشته باشید...

  بخدا خیلی بی انصافید ....

و دوییدم سمت اتاقم .در و از پشت قفل کردم و خودمو انداختم رو  دستمو گذاشتم جلو دهنم
  تخت .

  رسمو فرو کردم تو بالشم و هرچی فریاد که تو گلوم سنگینی میکردو نصیب بالش کردم... 

  5یدونم چندساعت گذشته بود ... هنوز تو همون حال بودم که با صدای در تکونی خوردم . 

، در اصل توانشو نداشتم.بی حال بودنم همه توانم رو ازم گرفته لباسام رو هم عوض نکرده بودم 
  بود ...

رضبه ای به در خورد و بعدم صدای بابا اومد. 5یتونستم دست رد به سینه بابا بزنم ... پدرم 
  همیشه مهربون بود 5یتونستم االنم با این حال دلش رو بشکنم...

  کلید رو چرخوندم و در و باز کردم ،

  .  رفتم کنار

  بابا اومد تو خودشم در و بست ...

  خجالت میکشیدم تو صورتش نگاه کنم،

  رو تخت نشستم و اونم کنارم نشست.

  رسم رو پایین گرفته بودم و با انگشتای دستم بازی میکردم . 

  دستش که روی موهام قرار گرفت و رسم رو نوازش کرد ، اشکام دوباره رس ریز شدن . 

  مد بابا گفت :صدای فین فینم که در او 

  تیارا ببینمت !
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  آروم رسم رو بلند کردم . 

  با دیدن صورتم منو مهربون تو آغوش گرفت . با پیدا کردن آغوش گرمی بغضم رو رها کردم . 

  روی رسم رو بوسید و گفت : دخرتبابا اینجوری گریه نکن دل بابا آتیش میگیره.

ی قوی تر از این حرفاست ، بیشرت از این چی دیدی که اینجوری از پا انداختت ؟ دخرته من خیل
  ازت انتظار دارم . 

  بابایی من تو چقدر مهربونی ،چقدر بزرگی ، با >وم بدیام بازم خوبی ...

بابا اینبارو نتونستم مقاومت کنم اینبارو کم آوردم . برای اولین بار از خودم و شغلی که دارم  -
  متنفر شدم. 

  که آدمای بی گناه باید قربانی یه مشت حیوون بشن .آخه این چه انصافی چه قانونی 

  حلقه دستش رو کمی دورم تنگ تر کرد: تو وقتی پا تواین راه گذاشتی از >وم سختیا و 

  مشکالتش با خرب بودی . از قربانی شدن آدمای بی گناه ! تو این راهو انتخاب کردی

  تا تقاص مردن همون آدمارو بگیری .  

  قب بکشی بابا ، تو باید همیشه نسبت به کارت وفادار باشی . مبادا کم بیاری و ع

  هیچ وقت احساساتت رو وارد ِحرفَه ت نکن ، وگرنه شکست میخوری.

  صداش گرم تر شد : به خاطر رفتار مادرتم معذرت میخوام ، یکم باید بیشرت درکت کنه . 

  اون زنتم ؟! اخIم رفت توهم : بابا راستشو بگو زن اولی چیزی داشتی؟ من بچه 

  مامان همیشه یه جور باهام برخورد میکنه یوقتایی همچین حسی بهم دست میده . 

  خودمو کشیدم عقب و خیره شدم تو صورتش ، لبخند دلنشینی زد و دستام و تو دستاش گرفت : 

  این حرفا چیه دخرتم ! مادرت فقط بلد نیست احساساتش رو بروز بده .

  اش دست خودش نیسW . توام ناراحت نشو ازش ،رفتار 

  چشIمو به نشونه چشم باز و بسته کردم . از رو تخت بلند شد :

  من دیگه میرم بخوابم دیر وقته.  توام کمی اسرتاحت کن و به هیچ چیز فکر نکن خدا بزرگه. 

  مچ دستش رو گرفتم و با بغض گفتم : بابایی.
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  بابا : جون بابا ؟

بدی بودم ببخشید.  همیشه منو رشمنده خوبی هاتون می  نگاهم رو انداختم پایین : امشب دخرت
  کنید،

 ...Iبا اینکه مقرص بودم ش  

  خم شد و روی رسم رو بوسید : بهش فکر نکن ، شبت بخیر عزیزم.

  بی هیچ حرف دیگه ای از اتاق بیرون رفت. 

  همونجور که نشسته بودم بالشم رو بغل گرفتم ، چونه مو گذاشتم رو بالش 

  دیواره روبه روم آهی کشیدم و گفتم : خدایا تو بزرگی مگه نه؟!....و خیره به 

  تو اداره بچه ها برای فاطمه مراسم گرفته بودند ، از صبح که رفتم و جاشو

  خالی دیدم بغض بدی تو گلوم جا خوش کرده بود . 

  چقدر جاش خالی بود ...

ستقبال میکرد و صدای شادش تو هر روز صبح که وارد اتاق مشرتکمون میشدم ، با روی باز ازم ا
  اتاق میپیچید...

  اما امروز در اتاق رو که باز کردم چیزی جز سکوت و جای خالی فاطمه نصیبم نشد ....

  از همه دلخور بودم از همه دلگیر بودم همه رو مقرص مرگ فاطمه میدونستم.

  از موقعی که اومده بودم با هیشکی حرف نزده بودم ....

  خفقان آور بود ، کاش میتونستم پا تو این مکان نزارم... فضای اداره برام

  کاش تعهد نداشتم ....

رسهنگ فرهام همه نیروها رو طبقه پایین جمع کرده بود و از رشادت های فاطمه صحبت میکرد 
...  

>وم مدت خیره به یه نقطه نا معلوم بودم و حواسم پی حرفای رسهنگ نبود. 5یخواستم که باشه 
!...  

  ه چی ؟ این حرفا فاطمه رو برمیگردونه ؟ بی مادری نازلی کوچولو رو جربان میکنه؟خب ک
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  هیشکی اون لحظه که فاطمه مورد اثابت گلوله ها قرار گرفت قدمی برای نجاتش برنداشت .

  پس این ناراحتیا برای چیه ؟ این تظاهر کردنا برای چیه ؟

  آدما فریاد بزنم حد اقل د� خالی شه ...خدایا کاشکی در توانم بود تا همه حرفامو رس این 

اگه پلیس نبودم اگه وفادار به شغل و حرفَه م نبودم دستم باز تر بود و حرفام رو د� سنگینی 
  5یکردن ...

  رسوان فریان ، خانم فریان حواستون هست ...؟ -

  با حواس پرتی نگاهم رو کشیدم سمت رسهنگ :

  بله...ب..ببخشید قربان...

  لتون خوبه ؟رسهنگ: حا

  نه خوب نیستم ...بدم خیلی بد ...

  دستی به پیشونی خیس از عرقم کشیدم و گفتم : رشمنده میشه مرخص شم ؟

  رسش رو تکون داد : بله بفرمایید .

  سالم نظامی دادم و راه بیرون رو در پیش گرفتم .

  اداره قدم زدم .از چندتا پله منحنی به زمین آسفالت شده پایین رفتم و تا وسط محوطه بزرگ 

  با خوردن باد مالیمی که می وزید ، به صورتم

  گر گرفتگیم کم و کمرت میشد.

  چادرم رو از دو طرف باز گذاشتم و کف هر دو دستم رو روی صورتم گذاشتم .

  5یخواستم اشکام رسازیر بشن ، االن وقته گریه نبود .

تک تک اون قاتالرو به سزای عملشون  نباید ضعف نشون بدم باید قوی باشم... من کم 5یارم ...
  میشونم ...

  رسوان ؟-

  برای ثانیه ای چشIم رو از حرص روی هم فشار دادم و به محض باز کردن 

  روی پاشنه پا چرخیدم و با نگاهی طلبکار رو بهش گفتم :
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  با بنده کاری دارید؟

  به عادت همیشگیش یه تای ابروشو داد باال :

  رفتاراتون 5یشم!!متوجه دلیل این 

  میشه بدونم رفتار من چه ایرادی داره؟  -

  رسگرد : اینو دیگه باید خودتون بگید.

  گوشه لبام به زدن پوزخند کش اومدن:

  اگه ناراحتتون میکنه مجبور به تحمل نیستید .

  اومدم از کنارش رد شم که مچ دستم رو محکم گرفت . با خشم صورتم رو چرخوندم

  طرفش و از الی دندونام غریدم : بکشید عقب ، لطفآ کاری به کارم نداشته باشید . 

  رسگرد: نچ ، تا دلیل برام نیاری عقب 5یکشم .

  با >وم نفرتی که تو وجودم بود جوابشو دادم : 

  چطور غم و ناراحتی افرادی که حتی اونشب نخواسW برای نجات رسوان دلیری 

  ؟ پیش قدم شن رو باور کنم

  اگه تو جلومو نگرفته بودی حت� نجاتش میدادم .

  فشار دستش رو بیشرت کرد و با اخم هایی درهم گفت : ابله هیچ متوجه حرفات میشی ؟ 

  حقت بود میذاشتم بری تا وسط راه ، نرسیده به ماشین بیوفتی |یری .

  ن خیالی اشتباه گرفتی ، یه بار تو زندگیتم شده کودکانه فکر نکن . تو واقعیت رو با فیلIی اکش 

به خیال خودت مثل آرتیست اول فیلم میتونی از سد گلوله ها رد شی بدون اینکه هیچ کدوم بهت 
  بخورن .

  احساساتت عقلتم از کار انداخته ،

  اینجا جای احساسات نیست اینو تو کله پوکت فرو کن.

  ک بشم و تکون از تکون نخورم . دندونامو بهم ساییدم : |یرم بهرت از اینه که یه جا مثل بز خش
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  برزخی نگاهم کرد : منظور ؟

به حالت >سخر گفتم : شI که اوستای نصیحت کردنی چرا خودتو قبِل دیگران ُمنکرات 5یکنی 
  حاج آقا .

این حرفا برای خودتم معنایی ندارن ، تو خودت تا انفجاره یه ماشین و میبینی توان انجام کاریو 
  داری؟

  هم بگو داری؟ نه رسگرد خودت هنوز پر از عیب و ایرادی . آره اینو ب 

  شایدم به خاطر کینه ای که تو دلته هنوز موفق به حل اون پرونده چندین و چند ساله نشدی.

  مرگ همرست تورو دیوونه کرده ...

  با سوزش بی هوای صورتم سکوت اختیار کردم .

  حرفام حقیقت بودن و حقیقتم همیشه تلخ...

  مچ دستم رو از بین دستاش کشیدم بیرون و با دست جایی رو که سیلی زده 

  بود ملس کردم و متعاقبش پوزخند زدم ....

  انگشت اشاره ش رو آورد باال و با صدای نسبتآ بلندی گفت : 

  اینو زدم تا حساب کار دستت بیاد ، زیاد بخوای ور ور کنی زبونتو میچینم.

  تا اموراتت بگذره ، شI باش و به یاده گذشتَه ت برو تو هنگ ، خونرسد جواب دادم : شI باش

  شI بیشرت از هرچیزی بهت نقش چنار بودن میخوره هه. ببین جناب ، منم به اندازه خودم 

  کله خرابم و میتونم برات دردرس ساز بشم . ولی فعآل برو تو لیست انتظار که وقتتو ندارم .  

من خودم تنهایی میگردم پیداشون میکنم خودم تنهایی اون قاتالرو کارای مهم تر از تورو دارم ، 
  پیدا میکنم . 

  شIهام وایسید و علفتونو ِبچرید ، نیروی پلیس به یه عده آدم ترسو و بزدل هیچ احتیاجی نداره .

  اسم خودتونو گذاشتید مرد هه برگ چغندرم نیستید.آره جناب حاال هی واس ما نطق کن. 

  نم و به چرندیاتی که میخواد در جواب تحویلم بده گوش بدم ، بدون اینکه |و 

  قدم کج کردم به طرفه ساختمون اداره ...
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  چند قدمی ازش دور شده بودم که برگشتمو با رسد ترین لحِن ممکن گفتم: 

  فقط امیدوارم یه روزی از نجات دادِن اونشبم از مرگ پشیمون نشی.

  دم از زنده بودن...و تو د� ادامه دادم : و همینطور خو 

  قسم خورده بودم بدون هیچ اسرتاحتی بدون هیچ وقت تلف کردنی ِپی گیره اون جریان باشم . 

  همین کارم کردم ، خودم تنهایی افتادم دنبالشون .

  هرجا که میشد اثری یا رد و نشونی ازشون پیدا کرد ، رفتم . 

بابا بهم دلگرمی میداد تشویقم میکرد ولی مامان دلخور بود ازم ، بابت رفتار اونشبم باهام سنگین 
  تا میکرد . 

  اما برام مهم نبود ، چون بی تقصیر بودم و خودش منو آتیشی کرده بود .

  شبا که با خستگی >وم ، پناه میربدم به اتاقم داداشی جونم میومد پیشم و با دستای کوچولوش

  شونه و پاهامو ماساژ میداد ... 

  از اتفاقات خونه و مدرسَه ش برام حرف میزد ...

  داداشم باهمه کوچیکیش مثل یه برادر بزرگ برام پناه بود و بهم آرامش میداد.

  خستگیم وقتی در میرفت که تو بغلم میگرفتمش و کنارم رو تخت میخوابید،

  چشIمو میبستم و اونم موهامو نوازش میکرد .

اید با وجوده توکان و بابا بود که به جلو پیش میرفتم ، کم 5یاوردم و اخالقای رسد مامانو تحمل ش
  میکردم ...

  سخت بود ! ولی تنهایی ، تا جاهای خطرناکی که ممکن بود حتی رسم رو به باد بدم میرفتم . 

  من برای بدست آوردن هدفم قیده خودمم زده بودم . 

  بودم ...سنگ شده بودم ، سخت شده 

یه نشون فقط یه نشون میتونست >امی زحمتام رو جربان کنه و بعد از چند وقت یه لبخند بیاره 
  رو لبم ...

  توی اداره مشغول بررسی پرونده های بدست آورده تو این مدت کم بودم، که تلفن زنگ خورد . 
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  .  خودکار رو انداختم رو کاغذا و دستی به چشIم کشیدم و گوشی رو برداشتم

  بله بفرمایید ؟ -

  سالم آبجی .  -

  لبام به لبخند بی جونی کش اومدن :

  سالم عزیزدل خواهر ، خوبی ؟

  توکان: مرسی ، آبجی امشب زود میای؟

شب تولد توکان کوچولوی خودم بود و صبح قبل از اومدن به اداره اون چیزی رو که خیلی وقت 
  نرتلی قشنگ و بزرگ ...پیش قولشو داده بودم براش گرفتم . یه ماشین ک

  آره فداتشم زود میام . -

  صداش رنگ شادی گرفت : راست میگی آبجی ؟ 

معلومه که راست میگم ، من که یه داداشی که از قضا نفس آبجی خانومشم هست بیشرت ندارم  -
  که .

  توکان : خیلی باحالی آبجی قول دادیا شب زود بیا . 

  باشه باشه َمرده و قولش .... -

  رو که قطع کردم بعد از خدا حافظی ، پرونده های رو میز رو مرتب  >اس

  کردم و بَرشون داشتم و گذاشتم تو قفسه . 

  چادرمو از رو جا آویزی برداشتم و رسم کردم .

  از اتاق بیرون اومدم تا برم اتاق رسهنگ ازشون مرخصی بگیرم زودتر برم خونه.

  جیح میدادم یه امشب رو پیش خونوادم باشم . تا یه ساعت دیگه هوا تاریک میشد و منم تر 

  الوین ظهر زنگ زده بود گفته بود با عمه بعد از ناهار میرن خونه مون تا اونجارو تزئین کنن. 

  د� برای الوینم تنگ شده بود بعد از سفر کیش دیگه درست و حسابی ندیده بودمش .

  ش درخواستم رو وارد اتاق رسهنگ شدم ، رسگردم اونجا بود . بی توجه به

  ،رو به رسهنگ گفتم و با کسب موافقت از اتاق خارج شدم . 
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  برگشتم اتاق خودم و وسایالمو جمع و جور کردم و با برداشW کیف خارج شدم . 

  به سمت پله ها میرفتم که صدای رسگرد مانع از ادامه حرکتم شد . 

  رسوان فریان .  -

  بدون اینکه برگردم گفتم : بله قربان.

  رسگرد : قبل از رفW یه رس بیایید اتاق من کارتون دارم . 

چقدر به خودم فشار آوردم با کله نرم تو دیوار ، 5یدونم . یه امروزه رو حوصله این بچه پرو 
  نداشتم .

  چندثانیه ای توهمون حالت ، همونجا موندم تا نفسام عادی بشن و آرامشم رو به دست بیارم . 

  طرف اتاقش رفتم.بعدم برگشتم و به 

  با اکراه در زدم و بدون اینکه منتظر جواب |ونم در و باز کردم و رفتم داخل.

  پشت میز روی کامپیوتر خم شده بود و موس رو حرکت میداد و چشمش به صفحه مانیتور بود . 

  با ورودم دست از رس و کله زدن با کامپیوتر کشید، از پشت میز اومد بیرون . 

  روبه روی من ایستاد، کنار همون میز

  تکیه شو به میز داد و خیره شد به صورتم . 

چند دقیقه ای به همون منوال گذشت که نفسم رو با حرص بیرون دادم و گفتم : رسگرد مارو 
  گرفتی ؟

  من باید زود برم خونه بیکار نیستم |ونم تا یکی >اشام کنه. 

  ان جدی بود. هیچ تغییری تو حالته چهرَه ش بوجود نیومد و همچن

  تو خیلی دخرت گستاخی هستی و البته بی باک . شجاع بودن تورو میشه  -

  تحسین کرد اما تحمل عواقبشم داری؟

  پوزخند زدم و چشIم رو یه دور رستا رس اتاق چرخوندم و به محض کلید کردن 

  روش گفتم : >نا میکنم بحثای تکراری رو اینقدر به میون نکشید . 

  ز گرفت و چند قدم باقی مونده بینمون رو پر کرد :تکیه شو از می
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  تکراری ؟ تو چرا 5یخوای بفهمی این کله شق بازی تو آخر کار دستت میده.

  توام االن دقیقآ داری همون کاریو میکنی که من چند سال پیش کردم . 

  W منم فکر میکردم تنهایی خیلی کارا میتونم بکنم ، غرور و تکرب زیادیم باعث شکل گرف

  همچین طرز فکری تو ذهنم شد . منم تنهایی بدون اینکه از کسی کمکی بخوام پیش رفتم 

  و تاوانشم با نابودی زندگیم پس دادم .

  صدام ناخواسته رفت باال : 

  من نه مغرورم نه هیچ چیز دیگه ، من فقط دارم برای هدفم میجنگم . 

  تا تهش مردونه پیش برین و نخوایید اگه شIهام َمرده جنگید بسم هللا این میدون . ولی 

  واسه زنده بودن خودتون وسط راه وا |ونید و آدما جلو چشمتون بی گناه قربونی شن . 

  دستشو عصبی فرو کرد تو موهاش :

  اگه منظورت مرگ رسوان دلیری ! از کسی کاری بر 5یومد . تو چرا اینقدر خودخواهی 

  و 5یخوای واقع گرا باشی. تو راضی بودی بقیه برن جلو و چنتا شهید بدیم ؟ 

  مگه بقیه افراد خونواده ندارن؟ زن ، بچه ،شوهر ندارن؟

با صدای بغض کرده ای گفتم : نه من از کسی انتظاری نداشتم ولی اینم نخواسته بودم کسی 
  جلومو بگیره .

  ت بردم باال و گفتم : خواست حرف بزنه که دستم رو به نشونه سکو 

  آره آره میدونم اگه برای نجات فاطمه میرفتم ممکن بود منم |یرم . 

  من اگه میمردمم برام مهم نبود چون هیچ حراسی از مرگ ندارم .

  دوتا دستش رو پشت رسش قرار داد و همراه با اخم گفت : بحث من این حرفا نیست ، 

  بده . من میدونم از من خوشت 5یاد  اینقدر لجبازی نکن و گوش به حرف مافوقت

  و اگه راه داشته باشی زندَه م 5یزاری . ولی تا وقتی که تو این اداره ای و

  یکی از افراد منی باید زیر نظر من باشی . دیگه حق پیرشوی بیخود نداری ... 
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  بهم برخورد ، توپیدم بهش : ءا که اینطور ! خب پس من همین االن میرم 

  استعفا میدم و تنهایی کاره خودمو میکنم و دونه دونه اون عوضیا رو از این شغل 

  میکشم تا  زیره نظر یه آدم ترسو نباشم . 

  یهو رم کرد ، بازوهامو محکم گرفت و تکون تکونم داد :

  تیارا کاری نکن به زور حرفامو تو کله پوکت فرو کنم . لجبازیت هم کورت کرده هم کر .

  5یفهمی ، هیچی رو 5یخوای که بفهمی .  

  تو یه دخرتی ، تنها و بی دفاع . میدونی طرف حسابت کیه ؟ میدونی؟!

  د 5یدونی بیشعور . اگه میدونستی اینجوری حق به جانب برخورد 5یکردی . 

  اونا حتی به ناموس خودشونم رحم ندارن چه برسه به ناموس دیگران . متوجه این حرفم میشی؟

  ای یک بار ، خواهش میکنم ازت برای یک بارهم شده درست فکر کن.بر 

  داری پشیمونم میکنی از اینکه اونشب جلوتو گرفتم ، کاش گذاشته بودم |یری...

  زل زدم تو چشIش و تنها به زدن نیشخندی اکتفا کردم . 

  تو که پیشمونی پس غلط کردی خودتو انداختی وسط . 

  میخوابوندم زیر گوشت تا حساب کار بیاد دستت َمردک . حیف که رئیسمی وگرنه چنان 

  با در اومدن صدای زنگ گوشیم خودمو از بین دستاش کشیدم بیرون و چند قدم ازش دور شدم . 

  تندی رفتم رساغ کیفم و با دست پاچگی دنبال گوشیم گشتم . 

  هرچی بیشرت میگشتم کمرت به نتیجه میرسیدم . 

یه لحظه تأمل کردم و نفس عمیقی کشیدم تا آرامشم برگرده بعد با حواس جمع تری دنبالش 
  گشتم . 

  زیر کیف پو� بود ، فورآ برش داشتم ، بدون نگاه کردن به شIره جواب دادم . 

  بفرمایید ؟ -

  رسوان تیارا فریان؟!-
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  . 5یدونم چرا صدای مردی که پشت خط بود هیچ حس خوبی رو بهم 5یداد

  اخIمو کردم توهم : بله امرتون .

بهرته هر جا هستید خیلی رسیع تر خودتونو برسونید به منزلتون . اگر دیر کنید ممکن حادثه بدی -
  رخ بده ...

  دهنم نیمه باز موند ، آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم صدام محکم باشه 

  ده بود .اما لرزشی که تو تنم بوجود اومده بود به صدامم منتقل ش

  تو کی هستی ؟ منظورت از این حرفا چیه ؟-

  با لحن نه چندان دوستانه ای گفت :

  وقت رو از دست نده ممکن تا چند ساعت یا شایدم چند دقیقه دیگه خونوادت برن رو هوا . 

  روی صندلی که پشتم قرار داشت افتادم و توی گوشی فریاد کشیدم:

   خونوادم بیاد زندت 5یزارم .حیوون عوضی تو کی هستی ؟ اگه بالیی رس

  پدرتو در میارم بی همه چیز ...

  الو ... الووووو.... 

  با قطع شدن >اس مثل دیوونه ها از رو صندلی بلند شدم . 

  خواستم برم سمت در که رسگرد بازومو گرفت . 

  تیارا کجا میری چیشده ؟ -

  چونم  لرزید ، به زور تونستم بگم :

  مونو میخواد منفجر کنه ... بابام...داداشم...مام...گفت انفجار ... خونه 

بغضم ترکید و هم زمان دستمو کشیدم .در اتاقش رو باز کردم و دوییدم سمت پله ها ... پشت 
  رسم اومد صدام زد صرب کنم ولی 5یتونستم ...

آ بد حسم واقعآ بد بود ، اون >اس 5یتونست از طرفه یه آدم روانی مریض باشه ... حسم واقع
  بود...

  پله هارو جوری پایین میرفتم که چند بار نزدیک بود بخورم زمین ...
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  همه با تعجب نگاهم میکردن و عده ای هم صدام میزدن بلکه دلیل رفتارم رو بدونن ...

  ولی وقت نداشتم تا ثانیه ای رو هم تلف کنم ... نباید دیر میکردم ...

  باید به موقع میرسیدم...

  اتفاق تازه ای رو نداشتم...دیگه تحمل 

  ماشین رو جوری از جا کندم که به پرواز در اومد . 

تو خیابون دیوونه وار میروندم و از ماشینا سبقت میگرفتم . پشت هیچ چراغ قرمزی توقف 
  5یکردم ...

  میروندم تا برسم به مقصدم ...

  گوشی موبایلمم تو دستم بود و یه بند شIره خونه رو میگرفتم .

  کسی جواب 5یداد ، گوشی مامان که  خراب شده بود و 5یشد >اس گرفت باهاش،

  گوشی بابام خاموش بود. با الوین >اس گرفتم بوق میخورد اما جواب 5یداد ،

  حت� مثل همیشه رو سایلنت بود . 

  شIره عمه و شوهر عمه ام نداشتم .

  . بازم خونه رو گرفتم و کسی جواب نداد ، دوباره گرفتم

  بوق میخورد فقط بوق میخورد .

  داد کشیدم : جواب بدید ، یکی جواب بده اون وامونده رو ...

  وقتی نا امید شدم گوشی رو پرت کردم جلو دستم.

  گریه ام یه لحظه هم بند 5یومد ، فریاد کشیدم : خدایا نوکرتم خدا خودت بهم رحم کن . 

  خدایا نزار بدبخت بشم ... ای خداااا ...

  کوچه رسیدم ماشین رو همونجور وسط کوچه نگه داشتم و بدون خاموش کردن داخل

  و بسW در ماشین پریدم پایین و دوییدم طرفه خونه . 

  دستم رو بردم باال ، انگشتم نرسیده به زنگ یه چیزی محکم از پشت خورد تو رسم ... 
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  همه چیز تیره و تار شد .... مغزم تیر کشید و چشIم سیاهی رفW ... قبل از اینکه بتونم برگردم

***  

  چشIمو به زور تونستم باز کنم ، اینقدر سنگین بودن که انگار دوتا وزنه به پلکام وصل شده بود .

  بدنم کوفته بود و رس و گردنم از درد تیر میکشید .

  دیدم تار بود و جایی رو به صورت واضح 5یتونستم ببینم .

  م .تکون خوردم ، اما هیچ حرکتی نکرد

  هرچی تقال میکردم بی فایده بود .

  چشIم رو یکبار محکم روی هم فشار دادم و با تکون رسم سعی بر هوشیاریم داشتم .

پلکامو از هم باز کردم ، کم کم تاری دیدم از بین رفت و تونستم بآلخره موقعیتم رو تشخیص بدم 
.  

  اطرافم برام تازگی داشت و برای اولین بار میدیمش .

  یه انبار بود ، یه انبار بزرگ اما >یز و تازه ساخت .دیوارا همه سفید ، کف زمین سیIنی بود . 

طرف چپم کنار دیوار یه کانتی¢ سبز رنگ بود . روی سقف باالی رسم یه المپ حلقه ای شکل با نور 
  زرد بود . 

  بزرگی انبار وهم انگیز بود و هر از گاهی صداهای ترق توروق یا بادی 

  که مثل زوزه به گوشم میرسید وحشت تو جونم مینداخت . 

  به خودم نگاه انداختم رو یه صندلی آهنی بسته شده بودم . 

  دستام از پشت بسته شده بود و پاهامم به پایه های صندلی . 

  دهنم باز بود میتونستم داد بزنم کمک بخوام ، ولی کمک از کی ؟!

  ایی آوردنم که دست هیچ بنی برشی بهم 5یرسه .اون کسایی که منو اسیر کردن حت� یج

  اصآل من کجام ! چطور شد رس از این انبار در آوردم...!

  من آخرین بار تو اداره بودم ، بعدم اون >اس ...

  خدای من خونوادم! نکنه همش یه ُحقه کثیف بود برای به دام انداخW من...
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  و لبام و چشIم ازآره همش یه حقه بود... لبخند شادی بخشی نشست ر 

  خوشحالی تر شدن ، برای اینکه حرفای اون مرد همش دروغ بود. 

  بابا اینا ساملن ، خدایا شکرت ...

  شکرت که صدامو شنیدی ...

  ولی فورآ هاله ای از غم صورتم رو پوشوند ، خب اگه بفهمن دزدیده شدم

  طاقت میارن ...؟!

  لبامو به دندون گرفتم و رس خودم غر زدم ( تیارا بس کن االن فقط این مهمه 

  که اونا زِنَدن ، خونوادت عزیزات زندن)...

  زیر لب زمزمه کردم : مطمئنم منو خیلی زود پیدا میکنن ، پس بد به دلت راه نده.

  

**  

  راه پشتی ویال رو در پیش گرفت ، راهی که مخفی بود و کمرت افرادی از

  وجوده این راهی که ختم به انبار میشد خرب داشتند . 

  این انبار یه جای ِرسی بود ، یجا برای معامالت و حتی شکنجه و قتل اشخاصی که رس راهش بودن .

  شهاب جلو تر راه افتاد ، به نگهبانی که برای مراقبت جلوی در وایستاده بود 

  رسید و گفت : قفل رو بزن رئیس میخواد بره داخل .

  مرد رسیعآ دستور رو اجرا کرد .

با رسیدن راتین و حامد هر دو کنار رفW ، راتین اول از همه وارد شد و شهاب و حامدم پشت 
  رسش .

  به محض ورود نگاه تیارا کشیده شد به سمت راتین . 

  خیره و با شک به مردی که مقابلش بود چشم دوخته بود . 

  مدام تکرار میشد ( این مرد چقدر آشناست!!)توی رسش یه فکر در حال چرخش بود، 
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  یکم بیشرت به ذهنش فشار آورد ، دقیق تر نظریه هاش رو کنار هم چید .

  پازل بهم ریخته از تصاویری که توی رسش در حال چرخیدن بودن رو کنار هم قرار داد ...

  و بآلخره فهمید! این همون مردی بود که تو کیش دیده بودش .

  اونشب تو قلیونرسا... بسته مارشوم ، تعقیب!توی هتل ، حتی 

  و رسیدن به اون ویالی بزرگ ...

  چشIش از زور تعجب گشاد شدن و ناخواسته آب دهنش رو قورت داد...

  خشکی گلوش اذییتش کرد و باعث جمع شدن صورتش شد...

ولید میکرد راتین چند قدمی به جلو برداشت ، سکوت انبار رو صدای پاهای اون که انعکاس کمی ت
  برهم میزد.

  هر دو دستش رو تو جیبش قرار داد و با ژست خاص خودش خیره شد به اون

  دوتا چشIیی که از نظرش گستاخ و وحشی بودن . 

  با پوزخند >سخر آمیزی به دخرتکی که اسیرش شده بود زل زده بود .

  این دخرت همون دخرتی بود که اونو زخمی کرده بود ؟

  ت تیارا اولین کسی بود که تونسته بود به راتین آسیب بزنه ، بی اغراق میشد گف

  راتینی که بزرگ بود خطرناک بود حرفه ای بود و در کنار همه این ها گم نام...!

  همون شب ، تو عملیاتی که فاطمه شهید شده بود و تیارا دیوونه وار میدوئید 

  نده ، این اتفاق افتاد . به دنبال قاتل های بهرتین دوستش تا راه فرارو براشون بب

  همه از دیوار مخروبه باال رفته بودن ، راتین مونده بود با دونفر  دیگه .

زمانی که تیارا رسید و توقف کرد تا بتونه اونارو مورد هدف قرار بده راتین باالی دیوار بود و اونو 
  دید .

  ه بودن و هدف گرفت و زد . تیارا خیلی تند و رسیع دوتا مردی رو که هنوز از دیوار باال نرفت

  و رسید به سومین مرد که راتین بود .
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اینقدر حرکاتش تند و فرز بود که راتین نتونست حرکتی کنه و تیر به بازوش خورد و پرت شد اون 
  طرفه دیوار....

  با دیدن تیارا به یاده اونشب افتاد و دردی که رسارس وجودش رو فرا گرفته بود ...

  کرد همون بازویی که مورد اثابت گلوله تیارا قرار گرفته بود تیر کشید . برای یک آن احساس

  پوزخند رو لبش رسیعآ محو شد و صورتش رو اخم پوشوند .

  نزدیک تیارا شد ، یه دستش رو از تو جیبش بیرون آورد و چونه تیارا رو

  گرفت و رس خودش رو کمی به سمت اون مایل کرد و بعد از زدن نیشخند گفت :  

  جناب رسوان خیلی خیلی خوش اومدید به اینجا .

  

  

  تیارا

  

  رسم رو کشیدم عقبتا چونه م رو از بند دستش آزاد کنم . 

  چشIش ترسناک بودن و ناخواسته ترس رو به د� تزریق میکردن . 

ولی همچنان تو همون دو جفت چشIی سبز مایل به زاغی که خشم توشون موج میزد خیره 
  بودم.

  و عقب کشید ، بیشرت از این چفت دهنم رو بسته نگه نداشتم تک خندی زد

  و در حالی که از زور عصبانیت به خودم می لرزیدم داد زدم : 

  اینجا کجاست ؟ منو کدوم گوری آوردین عوضیا ...

  صدای فریادش رضبان قلبم رو برای ثانیه ای متوقف کرد .

  صداتو ِبُربو خفه خون بگیر . -

  مو اینبار محکم تر بین پنجه هاش گرفت و جوری فشار داد روم خم شد و چونه 

  که چشIم از درد جمع شدند . 



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 266 

 

  صدای دندون قروچه رفتنش تنم رو مور مور کرد ، از الی دندونای بهم چسبیدش غرید : 

  برات نقشه ها دارم با بد کسی در افتادی.

  از دهنم پرید : سِگ کی باشی .

  ، شعله های آتیشو تو چشIش دیدم 

  دستش عقب کشیده شد و رفت به سمت باال و محکم خوابیده شد روی صورتم . 

  اینقدر بد سیلی زد در گوشم تا خوده مغزم سوت کشید . 

  دردم گرفت ، دردم داشت ...

  ولی رسم رو باال گرفتم و با رستقی به صورت رسخ شدَه ش زل زدم.

  شم میرفت ترس و ضعفو از خودم دور کردم و شدم همون پلیسی که َرس 

  سست 5یشد . 

  شوری خون رو تو دهنم حس کردم ،

  هرچی تو دهنم بودو تف کردم رو زمین و رو بهش گفتم :

  منو بستی ادعای مردونگی ام داری ؟

  اگه مردی بازم کن تا نشونت بدم چند چندی.

  یکی از ابروهاشو داد باال : 

  خیلی زبونت درازه 5یرتسی ِبچینَمش.

  ؟ هرغلطی میخوای بکنی بکن . البته اگه دلشو داری و الف 5یای برام.بچه میرتسونی  -

  باشه هر بالیی رست اومد بدون مقرصش خودتی و اون زبون درازت . -

  کم کم با من آشنا میشی و اونوقته که مرگ رو با >ام وجودت ملس میکنی . 

همراهای قلچIقش پارازیت دهن باز کردم تا دوتا فحش پدر مادر دار بارش کنم که یکی از اون 
  پروند . 

  رئیس گوشی تون . -
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  دستی به موهاش کشید و در حالی که خیره به صورتم بود گفت :

  فعآل بچه هارو بفرستید از خانم پلیِس مون پذیرایی کنن تا بعدآ خدمتش برسم.

  آب دهنم رو با گره قورت دادم ، 

ای ثابت صورتشه رو پاشنه پا چرخید و ازم با زدن پوزخندی که فهمیده بودم یکی از دکوراسیون
  دور شد . 

  گوشیش رو از اون پارازیته گرفت و سه تایی رفW بیرون .

  پذیرایی...!  بچه ها...! یعنی چی؟ میخوان چه بالیی رسم بیارن!!!

  لعنت به من که یبارم 5یتونم جلو دهنمو بگیرم.  تازه دارم به حرف رسگرد 

  زبونم کار دستم میده....میرسم ، همش بهم میگفت 

  بیا اینم 5ونَه ش ، مرتیکه خر تَک گیر آورده.  فقط بزار خالص شم پدرتو در میارم 

  قلچIق....

  

**  

  تا میخورد و جون تو بدن داشت دوتا آدمی که راتین برای پذیرایی

  ازش فرستاده بود رساغش کتکش زدن . 

  ، اما میخواست قبل برای راتین کشW و رسبه نیست کردنش کاری نداشت

  از همه اینها یه رسی چیزارو از زیر زبون تیارا بیرون بکشه . 

  اون دوتا مرد قوی هیکل موقع زدنش یه سواالیی میپرسیدن که همش بی جواب 

  می موند و باعث میشد محکم تر رضبه هاشون رو به تن و بدن تیارا بکوبن.

  برای راتین طعمه نر یا ماده بودن فرقی نداشت ، هیچ رحم و مروتی تو کارش نبود . 

  گفته بود کاری میکنه مرگ رو حس کنه پس رس حرفشم می موند . 

  اونا دنبال چیزی میگشW که تیارا کامآل بی اطالع بود ...
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  بهش شده .  راتین فکر میکرد تیارا حت� رد و نشونی ازش پیدا کرده که اینقدر نزدیک

  از >وم رفت و آمداش خرب داشت هرجایی که تیارا برای پیدا کردن نشونی

  برای نزیک شدن بهش دنبالش رفته بود . 

  آدمای زیادی داشت و رسیعآ خربا براش مخابره میشدن. 

  همه چیز درهم و قاطی بود هیچ معلوم نبود این پازل کی درست میشه و

  .  تیکه ها کناره هم قرار میگیرن

  تیکه هایی که برای قرار گرفW در کنار هم بی شک ، قربانی های زیادی 

  می گرفتند . 

  و اما تیارا از همه جا بیخرب 5یدونست این مردی که اونو به بند کشیده ،

  قاتل فاطمه و فرد اصلی پرونده ای که سالیان سال بازه هستش ....

  یه بازی سخت و پیچیده ... و اینکه شاید قربانی اصلی خودش باشه . قربانی

***  

  

  نامردا هر بالیی خواسW رسم آوردم .یجای سا� تو تن و بدنم 5ونده بود.

  فک و صورتم اینقدر از درد ذوق ذوق میکردن که میرتسیدم صور>و ترکونده باشن .

  5یدونستم اینا کی هسW و دنبال چیَن ، هرچی ام بهشون میگفتم به گوششون بدهکار نبود 

  و بدتر رو رسم خراب میشدن .

  روزی چند وعده مشت و لگد از طرفشون نوش جان میکردم .

  تا از درده زیادم بی هوش میشدم با یه سلطل آب یخ که میپاچیدن روم به هوش میومدم .

  کم آورده بودم به معنای واقعی بریده بودم ، دیگه جایی برام باقی 5ونده بود که

  ش نکرده باشن . این ناُمروتا له و لورد 

  چرا هیشکی به دادم 5یرسید !
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  چرا رسگرد اینا پیدام 5یکردن و نجاتم 5یدادن ...!

  نکنه اصآل بود و نبودم براشون مهم نیست و دنبا� 5یگردن ...

  نکنه ردی ازم ندارن تا پیدام کنن...

  نکنه قراره زیره دست اینا جون بدم و |یرم ...

  این حقم نیست اینجور با خفت |یرم ...ای خدا بعده عمری زندگی 

  خودت نجاتم بده ...خودت کمکم کن...

  بزار بودنتو کنارم حس کنم ، نزار برتسم و ترسو تو وجودم ببینن .

  شکست برای من سخته ، منی که بیشرت مواقع برنده بودم . 5یفهمیدم ازم چی میخوان؟

  ما جا خوش کردن ...سخت بودن فهمیدن زبون حیوونایی که فقط تو جلد آد

**  

  

  سیگارش رو توی جا سیگاری خاموش کرد و از روی مبل بلند شد . 

  یک هفته از زندانی شدن تیارا گذشته بود اما هم چنان دهن باز نکرده بود.

  از نظر راتین دخرته مقاومی بود که این چنین زیر شکنجه ها دووم آورده بود.

  تا االنش اونو سپرده بود دست زیر دستاش ، دیگه خودش میخواست وارد عمل شه . 

  همین امروز هر جور شده باید ازش حرف میکشید.

  قبل از مردن بهرت بود مفید واقع میشد

  براش ، وگرنه یه الشه بی جون هیچ به دردش 5یخورد .

  هرچی فایدَه ش بیشرت لذت کُشتَِنش بیشرت .

  اومدن از پله ها آستین های پیرهنش رو زد باال و به نوبت تا کرد . در ِحین پایین

  روی آخرین پله پا گذاشته بود که حامد پیداش شد . 

  رئیس دیبا خانم اومدن .  -
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  خانم!! با خود زمزمه کرد چقدر هم برازندَه شه هه ... اصآل حوصله شو نداشت ، 

  با اخIیی درهم گفت :

  ردش کن بره .

  میگ... حامد : ولی

  صداش رفت باال : حرف من برات تو الویت یا اون زنیکه ؟ همون کاریو که گفتم انجام بده .

  حامد رسشو خم کرد : عذر میخوام 

  فرمایشتون انجام میشه .

  راتین میخواست بره رساغ زندونی پنهونش که کسی جز خودش 

  و چند تن از زیر دستای درجه یکش ازش خرب نداشتند.

  دیبا بیاد و با وجوده مزاحمش برنامه ریزی شو بهم بزنه .5یخواست 

  حتی اهورا ام از وجوده اون دخرت با خرب نبود ، راتین اگه میخواست به زودی 

  از رشش خالص شه پس نیازی 5ی دید تا چیزی رو برای کسی باز کنه.

  هر چقدر تعداد راز دارا کمرت باشه امنیت  پنهون موندنش بیشرته...

  پشتِی ویال خارج شد اگه از در اولی میرفت به حتم دیبا میدیدش .از در 

  در واقع حوصله جنگ و دعوا رو هم با اون دخرته سیریش نداشت .

  در چوبی فیروزه ای رنگ که با گیاهای پیچ در پیچ پوشیده و مخفی شده بود رو باز کرد

   و وارد راه نسبتآ تاریک و درازی که ختم به انبار میشد ، شد .

  بعد از پشت رس گذاشW اون راه به انبار رسید ، خودش تنهایی داخل شد و

  به نگهبانی که اونجا بود گفت کسی حق اومدن به درون انبارو نداره .  

  با قدم هایی دقیق و آروم به سمتی رفت که اون دخرت بر روی صندلی بسته شده بود . 

  ر وحله اول به چشم میومدتیارا با وضعیتی رقت انگیز و درب و داغون که د

  باعث بد شدن حال آدم میشد ، نیمه بی هوش بود و رسش  تا روی سینه خم شده بود . 
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  برای به حرف آوردنش باید اونو کامآل به هوش میاورد .

  یک دور ، دور صندلی چرخید و با نگاهی یخ زده جسم

  بی جون شده بر روی صندلی رو از نظر گذروند .  

  ش از حرکت باز موند ، دستش رو پیش برد به سمت موهاش ومقابل نه کنار 

  روی رسش قرار داد و به صورت نوازش 

  تا باالی رس تیارا رو دست کشید و یک دفعه پنجه هاشو فرو کرد

  تو موهای مواج اون ، و با یه حرکت رسش رو محکم وبه طرز وحشی گری کشید عقب که  

  د .ناله ای درد ناک از گلوی تیارا خارج ش

  چشم های نیمه بازش رو که دید صداش تنین انداخت :

  مثل اینکه تو قصد نداری دهنتو باز کنی و اون چیزایی که به دردم میخورن رو ُمقور بیای . 

  موهاش رو بیشرت کشید عقب جوری که رسش هم به عقب کشیده شد.

  از الی دندوناش داد زد : د بنال تا همه دندوناتو خورد نکردم تو دهنت . 

  صورتش از درد جمع شده بود ، لبای خشکش رو به زور از هم باز کرد و ناله کرد : 

  چ...چی از جونم ...م... میخوایید... م... من هیچی 5یدونم...

  5یفهمم چی میخوایید ... م... من ...

  چی میخوایید ازم... ب... بخدا 5یدونم

  با ضعف و نا توانی اشک به صورت نشوند ، اون یه دخرت بود ...

  دخرتی که جسمی ضعیف داشت ...

  معلوم بود کم میاره در مقابل این همه رضباتی که تن نحیفش رو هدف میگیرن ...

  5یدونست درد اینا چیه 5یدونست چی میخوان وگرنه میگفت و خودشو راحت میکرد ...

  حتی برای ثانیه ای چشم ازش بر 5یداشW تا بتونه خودش رو خالص کنه ....  

  دیگه تاب  این همه درد رو نداشت ....
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  اون شکست خورده بود و دیگه مقاوم نبود ....

  راتین رسش رو به شدت به عقب پس زد جوری که گردن تیارا از پشت 

  شت گردنش بریده شد به تیزی صندلی آهنی برخورد کرد و همراه با درد ، پ

  و خون از جای زخم خارج شد و راه به پایین گرفت ...

  درد در وجودش پیچید و لب به دندون گرفت تا صدای فریادش تو گلوش خفه شه .

  راتین عقب کشید و صندلی که کمی اون طرف تر قرار داشت 

  و کشید و مقابل تیارا قرار داد و خودشم نشست.

  : کمی به جلو خم شد و گفت

  ببین خانم پلیسه من زیاد عصاب درست و حسابی ندارم ، 

  دوست دارم هرچی ازت میپرسم مثل آدم جوا|و بدی و نخوای منو بپیچونی . 

  امیدوارم تاحاال فهمیده باشی من شوخی حالیم نیست ، حرفی رو که بزنم حت� بهش عمل میکنم . 

  ارت >ومه. اگه به حرف اومدی که اومدی ، نیومدی اونوقته که ک

  تیارا فهمیده بود خوب هم فهمیده بود این مرد حیوان صفت به هر چیزی

  که بگه عمل میکنه ، این رو حال روزی که االن داشت خوب نشون میداد .  

  آب دهن خشک شده گلوش رو به سختی قورت داد و گفت : چی رو بگم ؟ 

  برات ؟ تو حرف ... حالیت 5یشه ؟ وقتی چیزی 5یدونم از چی بگم

  خودش رو کنرتل کرد تا آروم باشه :

  تو چرا دنبال من بودی چی ازم میدونی؟

  رسفه خشکی کرد و بعد از گرفW نفس گفت : من تورو از کجا میشناختم که دنبالت باشم !

  اگه منظورت به اونشب تو کیش...  

  راه تنفسش گاهی میگرفت و حرف زدن رو براش مشکل میکرد ، 

  نفس کشید و ادامه داد :کشدار و عمیق 
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  اون...اونشب یه بسته مارشوم جایی... ج...جایی که نشسته

  بودین پیدا کردم.... برای همینم افتادم دنبالتون... 

  راتین 5یتونست این چرندیات رو باور کنه . مطمنئ بود

  این دخرت یه چیزایی میدونه و 5یخواد بگه . چیزایی که سال های سال سعی در پنهون  

  کردنش داشت ، از جمله نام خودش رو .

  وگرنه چرا سعی داشت یه رد و نشونی ازش پیدا کنه ....

  اخIشو کرد توهم : این مزخرفات به درد من 5یخورن اصل مطلبو رو کن .

  تیارا تو دلش تکرار کرد : گیر عجب خری افتادم اینکه هیچ جوره زبون آدمیزاد حالیش 5یشه . 

  ه تو وجودش بود داد زد : د نفهم چرا 5یخوای بفهمی ، طرفتو اشتباه گرفتی .با آخرین توانی ک

  منو دزدیدی آوردی این خراب شده به زور میخوای چیزی رو که 5یدونم 

  چیه بهم نسبت بدی . بابا جان به پیر به پیغمرب من نه تورو میشناسم نه اون

  جد و آباد خرتر از خودتو .  

  ، خستم کردی بیرشف عوضی ...بزن منو بکش راحتم کن 

  راتین خیز برداشت طرفش ، گنده تر از دهنش حرف زده بود و باید عواقبش رو هم میدید . 

  با مشت محکمی که حواله دهنش کرد

  راه حرف زدن رو برای تیارا بست . 

راتین عربده میکشید و فحش های رکیکی بار اون میکرد و همراهش مشت و لگدی بود که نثارش 
  کرد .می

فریاد کشید : میخوای |یری لعنتی خودم میکشمت اما جوری میکشمت که لحظه لحظَه ش با درد 
  باشه .

  تیارا در برابر رضبه های راتین احساس میکرد >امی استخونای بدنش در حال خورد شدنن .

 . Wنه مورد هجوم رضبه های پر خشم راتین قرار میگرفIرسش صورتش بدنش بی رح  

  همچنان میزدش و با داد و فریاد میخواست تا تیارا به حرف بیاد . راتین 
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  سکوت و حرف نزدن تیارا و صدای جیغ و ناله های ضعیفش اونو بیشرت دیوونه و جری میکرد .

  چقدر مقاوم بود که با این همه درد 5یخواست چیزی به زبون بیاره 

  جون تیارا مینداخت . همه این فکرا راتین رو راغب تر میکرد و بی رحIنه به

  زد و زد تا جایی که نفس در بدن داشت زد ... رضبه آخر رو با رس زانو زد ...

  پاش رو برد باال و زانوش رو محکم تو شکم تیارا خوابوند ....  

  تیارا نفس کم آورد ، چشIش تار شدن... هجوم چیزی رو از پایین معده ش به باال حس کرد ....

  خون به شدت زیادی با فشار به بیرون جهید و پرتاب شد بهبا باز شدن دهنش 

  جلو ... 

  5یتونست نفس بکشه به ِخرِخر افتاده بود و فقط خون باال میاورد ...

  راتین نفس زنان و با چشم هایی که از زور خشم درشت شده بودن 

  با دیدن این منظره اخIش توهم رفW و داد زد...

  میعاد .... میعاد ....  -

  در انبار باز شد و نگهبان با عجله وارد شد ، نگاهش که به تیارا افتاد صورتش درهم شد . 

  رو به راتین گفت : بله رئیس ؟...

  راتین مشت هاشو گره کرد و گفت :

  به بچه ها بگو اینو رسیع جمع کنن و توام برو دنبال دکرت . اگه این |یره 

  انجام بدید ... وای به حال همه تون رسیعآ کاریو که گفتم

  میعاد ثانیه ای رو معطل نکرد و دوید به سمت در....

***  

دکرت شیرودی یکی از کسایی بود که سالیان سال برای پدر راتین کار کرده بود و قابل اعتIد بود 
  برای راتین.

  با شنیدن موقعیت اضطراری خودش رو رسیعآ  به ویال رسوند . 
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  تیارا رو توش برده بودند رفت تا اونو ببینه.با راهنIیی میعاد به اتاقی که 

دکرت به محض دیدن دخرتکی که نیمه جون و درب و داغون روی تخت افتاده بود اخم درهم کشید 
.  

  تو این چند سال بارها شده بود که گند کاری های این پدر و پرس رو جمع کرده باشه.

  لی براشون هنوز الزم بودن روبارها افرادی که زیر دستشون به مرز مردن رسیده بودن و 

  درمان کرده بود تا باز هم تابی برای شکنجه داشته باشن و به حرف بیان . 

  ولی این دخرتک حالش خیلی بدتر بود و شاید هیچ امیدی به زنده بودنش نبود...

  کیف پزشکی شو باز کرد و وسایلی رو که مورد نیازش بود بیرون آورد.

  ینه شد تا مبادا آسیب بیشرتی به دخرتک بزنه .با احتیاط کامل مشغول معا

  اولین کاری که کرد با پنبه و الکل زخم هایی رو که خون خشکیده سطحشون رو

  پوشونده بود شست و شو داد . 

  گوشه پیشونیش رو که شکسته بود بخیه زد و معده پر از خونش رو هم شست و شو داد . 

  بود و لخته های سیاه و کدر شده خون .تنها چیزی که از معده ش خالی میشد خون 

  پشت گردنش رو هم که جراحت برداشته بود از خون پاک کرد و با بتادین و باند پانسIنش کرد .

  با زدن آمپول مسکن برای کاهش درد و رسم غذایی برای رفع ضعف و رنگ

  پریدگی کارش به ا>ام رسید.

  توی سلطل زباله . دستکش زرد شده و خونی رنگ رو در آورد و انداخت

  وسایلش رو داخل کیف انداخت و بعد از برداشW کتش از اتاق خارج شد .

  رو به میعاد که همونجا بود کرد و گفت : فعال به هیچ وجه تکونش ندید 

  تا وضعیتش عادی بشه.

  یه پرستارم براش میفرستم نیاز به مراقبت و نگهداری داره . اینو به بقیه ام بگو .

  به معنای فهمیدن حرفای دکرت تکون داد : میعاد رسی
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  بله اوامرتون انجام میشه .

  دکرت خشک و جدی گفت : رئیست کجاست؟

. Wمیعاد: ایشون تو اتاقشون هس  

  دکرت راه رویی رو که درش ایستاده بودو گرفت و رفت پایین تر ،

ی از رنگ طالیی دور اولین ستون چرخید تا رسید به در مشکی نسبتآ بزرگی که روش رگه های 
  داشت .

  بدون زدن در وارد شد ، بوی سیگاره تندی که فضا رو پر کرده بود بینیش رو زد .

  دستش رو کمی تو هوا تکون داد تا دودا کنار رفW و تونست راتین رو 

  وسط اتاقش نیمه نشسته روی مبل ببینه .

  معلوم هست چه خربه اینجا ، تو با خودتم رس جنگ داری پرس . -

  ا خودش تکرار کرد اوه این صدای دکرته !ب

  (تنها کسی که میتونست رفتارش در مقابل راتین گستاخ باشه ....

  این مرد تقریبآ مسن ، با دل و جرعت ترین فرده کاری راتین بود . 

  بارها شده بود در مقابل اون ایستاده بود و دم از شکایت زده بود .

  ی از خونواده ، به دلیل دوستی چندین و چند ساله به ولی راتین به خاطر اینکه اون هم جزئ

  حساب میومد ، در مقابلش سکوت میکرد یا به رسدی جوابش رو میداد .

  شیرودی هم این رو میدونست و برای همین هیچ حرفی رو تو دلش

  نگه 5یداشت و همه رو به زبون میاورد . 

  حتی حرفایی که به مذاق راتین خوش 5یومدن ...)

  رو پرت کرد روی میز و خودش هم روی مبل نشست . کیفش

  گره کرواتش رو کمی باز کرد تا گر گرفتگی که حاکی از عصبانیتش بود از بین بره .

  راتین با صدای بدی که از برخورد کیف و میز تولید شده بود چشIشو 
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  تا نیمه باز کرد و خیره به دکرت موند .

  انفجار رسید. شیرودی از این همه خونرسدی راتین به

  صداش رفت باال و سکوت بوجود اومده و رسد اتاق رو بهم زد :

  اون چه غلطی که تو کردی  ؟ 

  اون دخرت کیه ؟ چه بالیی رسش آوردی ؟یه جای سا� تو تنش نیست .

  پکی به سیگارش زد و سیگار رو مقابلش گرفت و خیره به نور نارنجی

  رنگ توتون های درحال سوخت 

  ود حبس شده داخل دهنش رو از بینی بیرون داد و گفت :شد و >ام د

  اگه باهام راه اومده بود این بال رسش 5یومد .

  دکرت : آره در غیر اون صورت رس از قربستون در میاورد .

  نگاهش رو کشید باال و دوخت به صورت دکرت :

  غیر از اینو انتظار داشتی ؟

  دکرت دست هاش رو داخل هم چفت کرد :

  تا کی قراره اینطوری بیرحIنه جون دیگرانو بگیری؟ پرس تو دل نداری؟ وجدان نداری ؟ 

  چطور با دیدن وضعیت اون دخرت ککتم 5یگزه .

  پوزخندی زد و با لحن رسدی زمزمه کرد: نه من دل ندارم ، 5یخوام که داشته باشم .

  میدونی وقتی بشکنی  

  وقتی نابود بشی وقتی زمینت بزنن ،

قت که پاشی اونی که قبآل بودی نیستی ؟ اونوقت که پاشی پر از کینه ای پر از نفرت و اونو 
  انتقامی .

  برای نابودی همه اونایی که شکستنت و زدنت زمین .

  کام عمیقی گرفت و دودش رو پس زد تو هوا : 
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  من یه حیوونم دکرت یه حیوون درنده که طعمه هاشو با دندون تیکه 

  نو تا آخرین قطره میمکه اما دلش به حال زجه ها و ناله های طعمه هاش، پاره میکنه و خونشو 

  هیچ 5یسوزه .

  از سنگ میشه انتظار دلرحم بودنو داشت؟ میشه دکرت؟ 

  دکرت لب هاش رو بهم فرشد و سکوت کرد ، چه جوابی میتونست 

  به این پرسک کله خراب داد وقتی حرف فقط حرف خودش بود .

  سیگار رو درون جا سیگاری انداخت و با تحکم گفت :دستش رو پیش برد و 

  درضمن زنده بودنش برام خیلی مهمه .

  حاال حاالها بهش نیاز دارم و 5یخوام به همین سادگیا از دستش بدم .

  شیرودی با >سخر گفت : حت� به خاطر اینکه طعمَه ت ماده !

  ازگویینگاه گذرایی به چهره شیرودی انداخت و چیزی نگفت . قصد ب 

  چیزی رو نداشت ، شیرودی هر جور که میخواد فکر کنه براش مهم نبود .... 

  اون کاره خودش رو میکرد ، همیشه همین طور بود . چون اون رئیس بود و بقیه 

  زیر دستش ...

  ساله بود . 45پرستاری که برای مراقبت از تیارا اومده بود زنی حدودآ 

  رسم غذایی بود چون تیارا >ام مدت کارش تزریق آمپول (مسکن ) و  زدن

  بی هوش بود و 5یتونست چیزی بخوره . گهگاهی از درد زیاد چشم  

  باز میکرد و ناله میکرد که اونم با زدن مسکن باز به خواب میرفت .

  کار نظافت و >یزیش هم به عهده اون پرستار بود . 

  باشه و چیزی براش کم نزاره .شیرودی حسابی سفارش کرده بود هوای اون دخرت رو داشته 

  خودش هم هر روز برای معاینه تیارا به ویالی راتین پا میذاشت .  

  در >ام این مدت راتین هیچ رساغ تیارا نرفت ، البته دکرت هم کلی بهش تحکم کرده بود تا زمانی 
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  رت که خوب نشه حق نزدیک شدن بهش رو نداره .راتین مجبورآ عقب کشید چون در غیر اینصو 

  این دکرت لجباز کار دستش میداد و اون اینو 5یخواست...

  چند روزی گذشت چند روز طوالنی و طاقت فرسا ، که کمی حالش رو به بهبودی برگشت .

  درد هاش کمرت شده بودن و چشم باز کرده بود . 

  .  دیگه میتونست راحت با کمک پرستار غذا بخوره ، اون هم غذاهای آبکی مثل سوپ و مایعات

  بدنش تو این چند مدتی که روی تخت مدام دراز کشیده و در حال خواب بود

  خشک شده بود .

  خانم پرستار بدنش رو ماساژ میداد و با گرفW بازوش کمک میکرد داخل 

  اتاق چند قدمی راه بره تا هرچه زودتر حالش بهرت بشه .

  چنین جایی برسه که هست...هیچ فکر 5یکرد با اون همه سودایی که به رس داشت روزی به 

  و چه بد که اون غیر ممکن هایی که آرزوی تحققشون رو نداریم ، ممکن بشن .

  به زور تونست روی تخت بشینه و تکیه شو به تاج تخت بده .

  پرستار براش قرصاشو آورده بود اما قبلش باید چیزی میخورد .

  زمانی که دور دهنقاشق قاشق داخل دهانش سوپ رسازیر کرد و با دستIل 

  تیارا کثیف میشد دهنش رو پاک میکرد . 

  مهربانی این زن گاهی تیارا رو رشمنده میکرد . بوی مادری رو براش زنده میکرد که کنارش نبود .

  این زن تو این چند روز مثل یه کودک ازش مراقبت کرده بود ، خالصانه و صادقانه.

  ی سینی قرار داد .بعد از >وم شدن سوپ پرستار بشقاب رو تو 

  قرص هارو هم به نوبت به خورد تیارا داد . 

  لیوان رو که  توی سینی گذاشت تیارا دستش رو گرفت . 

  پرستار کمی جا خورد اما دستش رو عقب نکشید . 

 Iیی که به اشک نشسته بود گفت : خیلی ممنونم ازتون شIتیارا با چش  



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 280 

 

  خوبید . شI منو یاد مادرم میندازید ، و دکرت تنها کسایی هستید که اینجا با من

  مهربونیتون فداکاریتون مادرانه ست...

  چه کسی از دل آدم های اطرافش خرب داشت ؟ این زنی که مادرانه هایش را خرج اون کرده

  بود ، سالها در حرسته فرزندی که خدا هیچ وقت بهش نداده بود میسوخت . 

  سی او را به مهربانی و پاکی یک مادر خطاب کرد.چه حس خوبی در وجودش بیداد کرد وقتی ک

  کاش >ام لذت های خوب خالصه در انسانیت آدم ها میشد ...

  با چکیدن اشک تیارا دستش رو پیش برد و صورت نحیف دخرتک رو نوازش کرد ، 

  قبل از اینکه به حرف بیاد در به صدا در اومد و دستگیره چرخید .

  د و بلند شد و سینی رو از روی میز عسلی برداشت . پرستار فوری دستش رو عقب کشی

  تیارا هم اشکاشو پاک کرد و با ترس به فردی که قرار بود از در داخل بیاد خیره شد .

  میرتسید ، این روزها تا صدای در میومد میرتسید که اون مرد باشه .

  مردی که بیرحم ترین آدمی بود که به عمرش دیده بود .

  هایی رو که با بی رحمی به تنش می کوفت رو حس میکرد .هنوز هم رد رضبه 

  با داخل شدن دکرت نفس راحتی کشید که از دید دکرت پنهون 5وند .

  چقدر دل شیرودی به حال این دخرتک زیبا رو میسوخت که اسیر چنگال های 

  راتین شده بود . کاش میتونست کاری برای این دخرت 

  کنه ، اما چه کاری ؟.... خوش قلب انجام بده تا نجات پیدا

  لبخندی به لب نشوند و با رویی بشاش گفت : حال مریض ما چطوره؟

  تیارا که در این مدت چیزی جز مهربونی و صداقت از این مرد ندیده 

  بود با لبخند جوابش رو داد : به لطف شI خوبه خوبم دکرت .

  پرستار با گفW با اجازه ای کوتاه از اتاق خارج شد . 

  دکرت روی تخت نشست و کیفش رو باز کرد ، با در آوردن گوشی معاینه 
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  و قرار دادنش روی گوشش به معاینه تیارا پرداخت . 

  بعد از ا>ام معاینه لبخند رضایت بخشی زد : تو دخرت خیلی مقاومی 

  هستی خوشحا� که حالت بهرت شده .

  س و دیگه سینه تم خس خس 5یکنه ، یجاهایی از بدنتم کوفته

  درد داره اونم طبیعی به مرور زمان بهرت میشه. 

  تیارا خندید : بله ، ولی اگه بازم کیسه بوکس نشم .

  از نظر دکرت چقدر خنده این دخرت درد داشت ، لبخندش از بین رفت

  و با اخم هایی درهم به صورت تیارا خیره شد . 

  خنده ش رو قورت داد و ادامه داد :

  دکرت من دیگه تحمل ندارم ، تحمل درد کشیدن رو ندارم .کاش میذاشتید |یرم 

  هر چقدرم مقاوم باشم بازم یجایی کم میارم . دقیقآ االن همون جایی ایستادم که 

  فکر میکنم بن بست زندگیمه . کم آوردم ، آدمی ام که کم بیاره مگه چیزی جز ُمردن میخواد؟!

  کرد بیرون : شیرودی دستی به چشIش کشید و نفسش رو عصبی فوت

  خیلی دوست داشتم کمکت کنم دخرتجان اما مطمئنم تا االن متوجه شدی

  فرار از دست راتین غیر ممکِن.  اون تا چیزی رو که میخواد بدست نیاره ،حتی بعد 

  از ُمردنتم دست از رست بر 5یداره.  5یدونم چی ازت میخواد ، ولی میتونم حدس 

  نگه داشته. بزنم چیزه مهمی که تاحاال زندت 

  همراه با کشیدن آه نگاه از دکرت گرفتو خیره به دیوار شد و تو فکر غوطه ور شد .

  (پس این زندان بان به بند کشیده من اسمش راتین ...)

  براش روشن شده بود با کسی که روبه رو شده یه آدم معمولی و بی خطر نیست.

  م خرب نداشت. 5یتونست بی گدار به آب بزنه ، هر چند که از چیزی ه

  در به صدا در اومد و متعاقبش باز شد ، میعاد وارد شد و رو به شیرودی گفت : 
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  رئیس کارتون داره . 

  رسش رو تکون داد و اشاره کرد میعاد بیرون بره.

  دستی به شونه تیارا زد و گفت : قوی باش دخرت من مطمئنم میتونی از پس 

  هرچقدر در برابرش تندی کنی اون آتیشش تند تر میشه .راتین بربیای فقط از راهش وارد شو ، 

  دکرت از رو تخت بلند شد و در مقابل نگاه مات تیارا از اتاق خارج شد . 

  تیارا رسش از هجوم فکرایی که مثل موج به مغزش حمله کرده بودن درحال منفجر شدن بود .

  هیچ رس از حرفای دکرت در نیاورده بود ، منظورش چی بود ؟ 

  وری میتونست با اون مردی که حرف فقط حرف خودش بود چج

  و هیچ به حرفای تیارا اهمیتی 5یداد کنار میومد.

  چطوری میتونست خوی تُندش رو در مقابل عمِل زور کنرتل کنه ...

  هیچ رس در 5یاورد ، هیچ ...

  سوالی که راتین به زبون آورد دکرت رو تا رس حد اوج خشمگین کرد :

  وب شده ؟حالش دیگه خ

  صدای باز و بسته شدن متعدد دره فندِک آهنی نقره ای رنگ رو عصاب شیرودی بود .

  مثل اینکه راتین امروز قصد داشت این مرد رو به حد جنون برسونه .  

  شیرودی کف هر دو دستش رو کوبید رو میز کار راتین و خم شد به

  ویلم دادیش درش بیاری . طرفش و گفت : حت� میخوای دوباره به حالت اولی که تح 

  در فندک رو بست و پرت کرد تو کشو و با شدت کشو رو هول داد تا بسته شه . 

  تو اینجا چیکاره ای ؟ بازم بعدش درست درمونش میکنی دیگه دکرت . -

  نیش کالم راتین فریادش رو بلند کرد :

رسوندن بهش رو  آدم حسابی من 5یدونم چی از جون این دخرت میخوای اما دیگه حق آسیب
  نداری . 
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  راتین تکیه شو داد به صندلی و پوزخندش رو به دکرت تقدیم کرد :

  اونوقت کی میخواد جلومو بگیره ؟ تو!

  شیرودی دندون هاش رو محکم به هم سایید و با تیر خالصی

  که راتین به سمتش پرتاب کرد دهنش کامآل بسته شد . 

  بیاد و از سد محکمی که دربرابرش قرار داره عبور کنه .  معلوم بود که 5یتونست از پس راتین بر

  از رو میز عقب کشید و رفت به سمت مبل ، کیف و کتش رو برداشت و به طرفه در رفت . 

  در و باز کرد و از اتاق خارج شد و برای خالی کردن عصبانیتش

  درو پشت رسش به شدت به هم کوبید ... 

  راتین شد و بس....که فقط باعث زدن نیشخندی از طرف 

  

  

  تیارا

  

  حوصلَه م تو این اتاق به ظاهر بزرگ رس رفته بود . همه جای اینجا برام حکم زندون رو داشت .

  یه اتاق بزرگ که تنها دِر بازش ختم به رسویس بهداشتی میشد که تو خوده اتاق بود.

  پنجره قفل بود و از بیرون حفاظ داشت و روشم تور زده شده بود .

  من اگه نفس کم میاوردم میمردم هیج هوای آزادی برای تنفس از جایی داخل 5یشد.یعنی 

  >وم سوراخ سمبه ها رو بسته بودن .

  روی تخت نشستم و پاهامو جمع کردم و دستامو دور پاهام چفت کردم و

  برای هزارمین بار خودمو با دید زدن اتاق رسگرم کردم . 

  هایی از قهوه ای سوخته کار شده بود.رنگ پرده ها طالیی بود و توشم رگه 

  سه تا مبل چرم قهوه ای سوخته  
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  به شکل گرد ، دوره میِز گرد شیشه ای گوشه اتاق بودن .

  تخت و روتختی و پتو و >وم بند و بساطش کرم رنگ و قهوه ای سوخته بودن . 

  سمت راست دیوار بغل در یه کمد دیواری کرم رنگ بود و

  رسویسم کنارش  .

  زمینم موکت پرز بلند کرم قهوه ای بود . سطح

  با یه رسی خرت و پرت دیگه که فقط از چراغ خواب گلدونی شکل ،

  که موقع روشن شدن میچرخید خوشم اومدش. 

  تنها رنگ شادی که تو این اتاق پیدا میشد و روحو صفا میداد سفیدی رنگ دیوارا بود .

  رنگاش تو ذوق بودن .اصآل از دک و دکوراسیون اتاق خوشم 5یومد ، 

  یکم شعور نداشW یه اتاق با دیزاین روشن تر بهم بدن ، اینجا احساس دل مردگی میکنم .

  زدم تو رس خودمو گفتم : نربنت تو انبار ، بال مال رست نیارن اینم از رست زیاده .

  باز پنچر شدم و پوف شل و ولی کشیدم .

  ..فکرم کار 5یکرد ، برای رها شدن آزاد شدن .

  همه راه حالم ته تهش میخوردن به بن بست ...

  این همه آدم اینجا این همه بند و بساط چیکار میتونم کنم .

بیس چاری ام که یکی مثه سگ پاسبان پشت در کشیک میده آمار ثانیه به ثانیه نفس کشیدنامم 
  داره .

  ببینم اینجا کجاستاز روزی ام که آوردنم تو این اتاق پای مبارکمو بیرون نذاشتم تا 

  چه شکلی ، کجا لش مبارکم رو آوردم . 

  تنها جایی ام که میرم و خوب آمارشو دارم ، توالت ،حموم ، اتاق....

  اتاق ، حموم ، توالت ...

  اینقدر این مسیرارو رفتم تو همین اتاق وامونده المصب فول اچ دی شدم .
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  از شدن د� و هیچ موقع فکر 5یکردم منه خاک به گور یوقت واسه ب

فرستادن حوصلم پی نخود سیاه برم توالتو یه دید بزنم و عرض ادبی بنIیم و ِبَچپم رو همین تخت 
.  

  مردم کجا میرن واس گردش و صفا دادن روح و روان من نوبرشو آوردم ته عشق

  و صفام  توالت خوشگله خونه آق دزدَه ست . 

  ...ای تف تو این روزگارو شانس و تقدیر و دنیا .

  دستامو حرصی فرو کردم تو موهامو مشت کردم و کشیدم و زیر لب گفتم :

  مردم مثه جناب عالی اسیر خونه جالد نیسW که ، ای خودم |یرم برا 

  خودم که مظلوم تر از من تو دنیا پیدا 5یشه که .

  بالش رو از کنارم برداشتم و گرفتم تو بغلم . چونه مو رو نرمی

  بالش فشار دادم و تو ذهنم گفتم : چند روزه اینجام ؟چند روز از گم شدنم میگذره ؟! 

  پس چرا خربی نیست ؟ چرا کسی به دادم 5یرسه . اون آرشای االغ کدوم گوری ،

  به حرف میشه زرت و زورت هارت و پورت تحویل میده ،  

  بعد اونوقت نکبت بدقواره ُمرده و اثری ازش نیست . 

  غسال بشوردت ایشا  خرماتو بخورم ایشا  خرب مرگتو  ایشا 

  برام بیارن خودم جفت پا بپرم رو سنگ قربت تا چهلمت یه بند

  بندری برم تا روحت اون دنیا از حرص برتکه ، َرشِت ازون دنیام کَنده شه . 

  ای خیر نبینی ....

  ین چرت و پرتا چیه دارم میگم ؟!بالشو گرفتم باالترو صور>و فرو کردم توش ، دیوونه شدم رفت ا

  اینا برام مگه آب و نون میشه .

  5یشه ، نه 5یشه .... نشه به درک حداقلش د� خنک میشه که .هــــــی دنیا... 

  



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 286 

 

**  

  بی رسو صدا دستگیره در رو چرخوند 

  جوری که کوچک ترین صدایی هم تولید نشد . وارد اتاق شد و در و بدون بسW رها کرد . 

  دو قدمی از در فاصله گرفت و همونجا ایستاد . 

  تکیه به کمد دیواری داد و دست هاش رو بغل زد و چفت هم کرد .

  نگاه ثابتش درست به رو به رو بود جایی که هنوز صاحب

  موقتی این اتاق متوجه ورود و حضورش نشده بود . 

  فرشد تیارا همچنان نشسته و بالش بغل گرفته ، رسش رو درون بالش می 

  و در بین جدال عقل و منطق گیر افتاده بود . 

  اونقدر حواسش پرت و درگیر افکارش بود که نفهمید راتین اونجاست .

  راتین سکوت رو با صدای رسدش که رعشه به تک تک اندام تیارا انداخت شکست : 

  خانم پلیسه حالش مثل اینکه بهرت شده .

  داشت و بیرون  باشنیدن صدای ناگهانی مردی که ازش وحشت

  کشیده شدن از افکارش تکون بدی خورد و چون لبه تخت نشسته بود 

  تعادلش بهم خورد و نتونست خودشو کنرتل کنه و با ُمخ

  پخش زمین شد . 

  اتفاق همچین صحنه ای فقط اخم های راتین رو باز کرد ولی هیچ لبخندی به لب هاش ننشوند .

  ای بلندش رس و صورتش رو پوشونده بود .تیارا کف زمین دراز کشیده بود و موه

  قلبش تند و بی وقفه رضبان میزد جوری که با کمی سکوت به راحتی میشد اون صدارو شنید .

  بی حرکت مونده بود و قصد تکون خوردنم نداشتم . 

  تو دلش خدا خدا میکرد یا قلبش وایسه یا نفس کشیدن رو یادش بره .

  کنه .تا بتونه حضور این مرد رو حس ن 
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  راتین که دید تیارا تکون 5یخوره و همونجور کف اتاق دراز کشیده عصبی 

  و کالفه قدم به جلو برداشت و هم زمان گفت :  ُمردی ؟

  همین حرف و صدای قدم ها کافی بود تا تیارا مثل فشنگ از جاش بپره . 

  تاقجوری بلند شد و پرید رو تخت و از تختم رد شد و پرید پایین و به گوشه ا

  پناه برد که راتین وسط راه خشکش زد و با تعجب تکرار کرد ( آیا این دخرت دیوونست ؟!) 

  حرکتی نکرد و دستش رو فرو کرد تو موهاش : چته ؟

  همین صدای دادی که از خشم تآثیر گرفته بود برای ترکیدن بغض تیارا کافی بود . 

  تورو جونپرده رو تو مشتش بیشرت فشار داد و با التIس گفت : 

  هرکی دوست داری باهام کاری نداشته باش. 

  بزار برم ، از من برات آبی گرم 5یشه.

  انگشت اشاره شو به حالت تحدید آورد باال : حرفای تکراری رو تحویلم نده ، 

  من از تکرار هر چیز بیزارم .

  ارن .تیارا : چیکار کنم ؟ خودت مجبورم میکنی . سواالی تکراری جوابای تکراری ام د

  راتین جلوتر رفت ، تیارا جیغ کشید و کنار دیوار چمباته زد .

  راتین کنارش وایساد و خم شد و از بازوهاش گرفت و بلندش کرد . 

  پنجه هاش رو محکم دوره بازوهاش فشار داد و گفت : سعی نکن زبون درازتو به من نشون بدی ،

  اون چیزی رو که ازت میخوام بهم بگو . 

  س و هق هق به سکسکه افتاد : چ...چی...هیع...ب.بب...بگم...هیع...ماز فشاره تر 

  ...من...ه..هی...ن..5م...د...

  فشار پنجه هاش رو بیشرت کرد ، جوری که استخون های تیارا در حال پودر شدن بود .

  حرف بزن ، بگو چرا دنبال من بودی؟ این همه مدت دنبال چی بودی  -

  ک کشیدی.که تو هر سوراخ سمبه ای رس 
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  آخی گفت و صورتش رو جمع کرد :

  من دن...دنبال یه رسی آدم میگشتم .

  کسایی که...ک ...هیع ... به ماجرای جنگ و درگیری چند ...هیع... 

...Wمدت پیش پلیس و قاچاقچیا برمیگش  

  تو ...ت... تو اون درگیری هیع ...

  . هیع ب...بعدم دنبال یه انفجاری رخ داد که یکی... یکی از دوستام کشته شه ...

  ...دنبال یه رسنخی میگشتم تا شاید ... ر...ردی پیدا 

  کنم ....

  م....هیع ...من بخدا تورو 5یشناسم...

  فقط تو... ت... کیش هیع دیده بودمت.... بعد از اونم دیگه پی تو نگشتم... 

  چو...چون اون قضیه ب...به کل ماجراش برام هیع بسته شده بود....

  راتین از عصبانیت و خشم درشت شده بود و رگه هایی قرمز رنگ  چشIی

  درون گوی های تیله ای رنگش پدیدار شده بود .

  براش سخت بود باور کنه ، دلش 5یخواست که باور کنه ...

  اون خیلی وقت بود که کسی رو باور نداشت ، حتی اگه طرفش چیزی جز حقیقت 5یگفت ....

  دستش رفت باال و پیاپی دو طرف صورت تیارا رو سیلی زد ، 

  رد انگشتاش باقی موندنو صورِت سفید تیارا به چند ثانیه نکشیده رسخ شد .

  فریاد کشید : لعنتی منو رسکار نزار ، تا اون زبون واموندتو از حلقت بیرون نکشیدم بنال .

  ن حقیقت بود .تیارا به زجه افتاد جیغ کشید : چرا 5یفهمی همش عی

  بخدا راست گفتم >وم درگیریام رس همین پرونده بود. به جون داداشیم 

  که >وم زندگیمه راست گفتم باور کن دروغ نگفتم .  
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هرچقدر میخوای منو بزن اما تنها جوابت همینه چون حقیقت چیزی جز این نیست . بخدا که 
  نیست ....

  ری بفهم...نیست بفهم ....تورو جون هرکی که دوست دا

  ساکت شد و با گریه و لرزش زل زد به چشم های راتین تا حد اقل از تو

  چشIش به صدق گفتارش پی بربه.  

راتین هم نفس نفس زنون زل زده بود بهش ، 5یخواست باور کنه اما چشIی این دخرت دروغ 
. W5یگف  

  .همونطور که ضعف و ترس رو داد میزدند صداقت کالمشم داد میزد ..

  نفس های لرزون و گرم تیارا به زیر گردن راتین میخورد ، بیش از حد بهم نزدیک بودن . 

  راتین چشم هاش رو بست و اونو محکم پس زد . 

  پشت تیارا به دیوار خورد و بعدم شل و وارفته روی زمین افتاد .

  راتین 5وند و با عجله از اتاق بیرون رفت و تیارا موند و دردی که تو 

  تک اجزای تنش افتاده بود و صدای هق هق هایی دلخراش که تنهاتک 

  ملودی برهم زدن سکوت اتاق بودن ... 

  سوزش روحش سوزش صورتش همه و همه شدت اشک هاش رو بیشرت میکردن ....

  اون تنها بود تنها و بی پناه اسیره پنجه های گرگ وحشی که دلی از جنس سنگ داشت ....

  

***  

  ارا شده بود و دیگه کاری به کارش نداشت .راتین بیخیال تی

  یعنی مطمنئ شده بود که حرفاش درسته ، اون رس تودایی داشت و

  آشناهایی که تو جاهای مختلف داشت از طریقشون تونسته بود بفهمه  

  که این پلیسی که تو دستاشه فقط در مورد یه چیز کنکاش میکرد،

 .... Wاون هم مجرمایی که اون شب تو جنگ مقابلشون حضور داش  
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  هرجایی ام که رسک کشیده بود و پا برای تحقیق گذاشته بود راجب

  اونشب و افرادی که میتونسW بهش وصل باشن میپرسید.  

  تیارا اونشب نتونسته بود صورت راتین رو تو تاریکی ببینه ،

  ش رسیده...وگرنه میدونست که االن به گمشده  

بود و نبود تیارا براش مهم نبود ، همه روزه تو همون اتاق حبس بود ولی اینبار بدون هیچ شکنجه 
  ای .

  راتین قصد کشتنش رو نداشت ، تیارا یک مهره بود . مهره ای که فعآل به کار 5یومد ، 

  ممکن بود بعدها این مهره سوخته یه شانس طالیی به حساب بیاد ...

  رگ در مقابل باخW .یه شانس بز 

  راتین برای کاری به بیرون از ویال رفته بود . تیارا کالفه >ام اتاق رو از قدم گذرونده بود . 

  یکی دو مشت حواله دیوار کرد تا حرصش به کامل خالی شه اما بی فایده بود .

  جوری حرص میخورد و عصبی نفس میکشید که احساس میکرد اکسیژن اتاق رو به ا>ام . 

  باید کاری میکرد ، خسته شده بود از این قفس تکراری . 

  به سمت کمد دیواری رفت ، چند دست لباس بیرون آورد . 

  اونارو روی تخت انداخت و با در آوردن

  لباس هایی که به تن داشت اونارو پوشید . 

  یه تی رشت صورتی چسبون ، شلوار کشی خاکسرتی و سیورشت خاکسرتی کاله دار . 

  م دم اسبی بسته بود و کاله سیورشت رو انداخت رو موهاش و زیپ رو کمی تا باال کشید . موهاش

  هیچ چیز پوششی تو کمد وجود نداشت، نه رورسی نه مانتو و لباس های بلند و پوشیده ....

  دهنش رو کمی کج کرد و به مسخره گفت : اینجا اروپائه حت� منم گروگان اروپایی هه .

  شده رو از روی زمین چنگ زد و برداشت و برد انداخت لباس های تعویض 

  تو سبد لباس های داخل حموم . 
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  تیارا

  

  پشت در قرار گرفتم و چندتا نفس عمیق کشیدم ، هر جور شده باید برم

  بیرون از اینجا ، اگه نشه اینقدر رسمو میکوبم تو دیوار تا بیوفتم |یرم . 

  با کف دست چندبار زدم به در .میدونستم االن سگ نگهبان پشت دره ، 

نه صدایی اومد نه اتفاقی افتاد هیچی ! اینبار محکم تر زدم به در ، عقبم نکشیدم و تر تر تر در 
  زدم ....

  بآلخره دستگیره از بیرون چرخید و در باز شد ، تندی کشیدم عقب تا در بهم نخوره . 

  ود یه لحظه یاد اون مرد دست سگ نگهبان اخم کرده بود و چشIشو به حدی درشت کرده ب

  آهنگی تو فیلم اژدها وارد میشود افتادم. 

  به زور خندمو قورت دادم و قیافه مو تا جایی که در توان داشتم مظلوم کردم .

  میشه برم بیرون تو این اتاق خسته شدم . -

  خشک و جدی گفت : 5یشه ، رس و صدا هم نکن .

دوباره گفتم : خواهش میکنم خودتم بیا ،منکه 5یتونم از اینجا درو خواست ببنده که مانع شدم و 
  فرار کنم !

  چشIش رو ریز کرد و با شک نگاهم کرد ، رفت عقب و گفت : بیا بیرون.

  نیشم عین شلوار کردی آقا جون خدابیامرزم کش اومد تا مرکز رسم .

  م پشت رسم ...تندی رفتم بیرون تا مبادا پشیمون شه.من جلو تر راه افتادم و اون

  چشمم که هرجا میوفتاد دهنم قده دو مرت باز میشد !

  چه دم و دستگاهی چه در و دیواری چه ویالیی چه وسایلی !!!

  انرتا منو انداخW تو اون یه تیکه اتاق و چشم و ج�I و از این همه چیز دور 
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  جفتک  نگه داشW. زودتر اگه اینجارو دیده بودم مثل بچه آدم رفتار میکردم و

  5ینداختم که . ببینم این زن نداره خودم برم زنش شم .

  هر روز هر روز تو وان پول و طال حموم میکنم . میشینم جلو تی وی سه

  چهارتا کلفت نوکر با پر طاووس بادم میزنن. هرجام بخوام برم میشینم رو تخت  

زمان حرضت یوسف تو مرص  روون و این غول بیابونیا تخت و بلند میکنن جا به جام میکنن عین
  بودا . 

  اینو میگن زندگی اینو میگن عشق و صفا . اینقدر مات در و دیوار بودم سکندری

رفتم و از تو خیال اومدم بیرون . حقته نکبت همینم مونده بیام زن این شامپانزه رو به انقراض  
  بشم.

  کنه.حاال نه اینکه اونم عاشق چشم و ابرومه منو میبینه غش و ضعف می

  این که هر وقت چشمش بهم میوفته جفتک میپرونه سمتم .

  هر چی میخواستم ندید بدید بازی در نیارم مگه میشد !!!

  در و دیوارا همه سفید رو بعضی جاهاشم خیلی قشنگ کار شده بود . 

  از اتاقی که من توش بودم بیرون میومدی یه چند قدم جلوتر رو دیوار 

  ه نشسته بود و به تصویر خودش تو شب شکل یه دخرتی که کنار چشم

  مهتابی خیره بود و قطره اشکی ام از صورتش می چکید حکاکی شده بود.

  اینقدر قشنگ و زیبا که فکر میکردی یه طرح زنده و واقعی . 

  سمت پله ها قبل از پایین رفW دکوراسیون زیبا و قشنگی از وسایل چیده شده بود  . 

... تلفن و چندتا وسایل عجیب و غریب دیگه اونجارو تشکیل داده مبل و میز گلدون و تی وی 
  بودن  .

  چشمم رو تلفن مونده بود کاش میتونستم برم سمتش و یه زنگ بزنم .

  نا امید نگاهمو گرفتم و رفتم به سمت پله ها ، شکل جالبی داشW هر چی 

  پایین تر میرفتی مارپیچی تر میشدن .
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  ن و با دیدن طبقه پایین فکم چسبید به کف زمیناز آخرین پله ام اومدم پایی

  که شبیه به خونه شطرنج مشکی و سفید بود . 

  ساده نبود جوری کنار کنار هرخونه مربعی شکل کار شده بود 

  با طراحی های خاصی که شبیه به پیچک و برگ بودن آدمو متحیر میکرد . 

  گیج میکرد .ویال به حدی بزرگ بود و از هر طرف یه راهی داشت آدمو 

  همه جا از وسایل گرانبها و عتیقه پوشیده شده بود ، همه چیز شیک و مدرن بود . 

  تابلوهایی که به دیوارا نصب شده بودن خیره کننده بود.

  کنار سالن باالی شومینه یه تابلوی بزرگ بود که برای دقیقه ای منو محو خودش کرد .

  ا دیدنش ابهت و بزرگیش رو به رخ میکشید . نقاشی از یه مرد پر صالبت بود جوری که ب 

  رنگ چشIش خیلی آشنا بود ! و همینطور چهره خصIنه ای که داشت ... 

  همه و همه شکل ظاهری راتین رو تداعی میکرد. حت� با این مرد نسبتی داره دیگه .

  شونه مو باال انداختم و راه افتادم . 

  به ستون هایی که پشت هر کدومش یک راه بود فقط نگاه میکردم 

  و کنجکاوی برای رسک کشیدن به اونجاها نداشتم . 

  اگه میخواستم همه جارو دید بزنم نفس کم میاوردم .

  ویال به این بزرگی میسازن به فکر دیگرانم نیسW که ، این تو باید یه 

  و آمد . پای پیاده خسته کنندست .دوچرخه ای موتوری کوفتی بزارن واسه رفت 

  به در ورودی رسیدیم نفس عمیقی کشیدم بوی هوای آزاد که به مشامم

  خورد روح و روانم و جال اومد... 

  نگاه گذرایی به ست مشکی و خاکسرتی مبل و تی وی و میزی که کنار سالن 

  یکی که باال بود نزدیک به خروجی بود انداختم ، چندتا چندتا اینا از این بساطا دارن .

  دوتام قبل رسیدن به اینجا ! بقیه جاهارم ندیدم حت� اونجام هست دیگه ! 
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  یارو اینقدر پول داره 5یدونه چجوری خرج کنه هه!

  دستمو پیش بردم در سفید مقابلم رو که شیشه های کوچیک مستطیلی روش

  بود رو کشیدم و بازش کردم . 

  رو به لبم نشوند . باد مالیمی به صورتم خورد و لبخند

  چشIم رو که از فشار یهویی نور بسته شده بود رو آروم آروم باز کردم.

  لشمو از بس تو اون اتاق موندم مثل آدم نخستینیا نور ندیدم چشIم عادت ندارن . 

  با باز شدن چشIم کرکره دهنمم باز شد . مات و متحیر خیره بودم به روبه روم 

  بردم چند ثانیه ای ...حتی نفس کشیدنم از یاد 

  دوییدم بیرون ، از داخل که بیرون میومدی یه سکوی کف مرمر زیر پا قرار داشت

  که با چندین پله به پایین میرسید . 

دوتا ستون چپ و راست قرار داشت ، ستون سفید و کچ کاری شده که شکل و شIیل قشنگی  
  داشت.

  به سنگ ریزه های ریزو درشت روی زمینپله هارو دوتا یکی رفتم پایین ، پام که خورد 

  از تولید صداش تو د� قنج رفت . 

  یه راه دراز بود تا ته جایی که اصآل معلوم نبود ، همش سنگ فرش شده بود . 

  از دو طرف همین سنگ فرش چپ و راست همه جا پوشیده از چمن سبز بود . 

  همونا که تو زمین فوتبال هسW درست کپی همون . 

  پر از درخت و گل و بوته بود .همه جا 

  سمت راست رو چمنا یه فواره آب قشنگ بود به شکل ماهی که وسط یه حوض سنگی با

  سنگای درشت قرار داشت . 

  درخچه های کوچیک جای جای چمنارو پر کرده بود . 

  شبیه پارک بود شبیه بهشت بود 5یدونم شبیه چی بود اما خیلی زیبا بود .
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  با که قابل توصیف نبود . من یه همچین چیزی رو تو فیلIی خارجیبه حدی بزرگ و زی 

  دیده بودم ، اون خالفکار کله گنده ها که پول رو پول میاوردن .  

  از همونا که یه کاخ گنده داشW و بیرون کاخشم یه زمین طویل رس سبز بود 

  ود . به حدی که توش گلف بازی میکردن یا شایدم زمین مخصوص واسه گلف بازی ب

  اینجام به همون حد بزرگه اما صدبرابر قشنگ تر . به جان خودم حس اروپا

  زیسW بهم دست داده اینجا. 

  خیلی خرمایه هستنا اوووووف حناق بگیرین الهی...

  یه دور دور خودم چرخیدم و با >ام وجود هوارو به ریه کشیدم . 

  چقدر هوای اینجا پاک بود و نفس کشیدن توش لذت بخش .

  یه لحظه وجود سگ نگهبان و فراموش کرده بودم برگشتم و

  دیدم پشت رسم کمی عقب تر از من وایساده . 

  بیخیالش شدم و کمی برای خودم قدم زدم . دور اون فواره آب یه دور چرخیدم

  و خم شدم طرفشو دستمو فرو کردم تو آب . یخ یخ بود ، یکمش رو تو هوا پاچیدم . 

  خودم بودم که نفهمیدم کی این یارو نگهبان رفته ! اینقدر تو حال و هوای

  با تعجب اطرافو نگاه کردم ، نه واقعآ اثری ازش نبود . 

  این چرا منو ول کرد و رفت !

  یهو مخم کار افتاد ، االن کسی مراقبم نیست و منم تقریبآ آزادم ....! 

  جو5ی جووووون د برو که رفتیم.

**  

  

  سفید رنگ وارد باغ شد ، مسیر سنگ فرش BMW x6و  در های آهنی از هم باز شدند 

  هارو گرفت و پایین اومد .  
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  حواسش برای لحظه ای به دخرتی که کنار فواره آب بود و خم شده بود و مشغول 

  آب بازی بود جمع شد .

  با دیدن میعاد فهمید اون دخرت کسی نیست جز تیارا...

  حرکت دست میعاد رو فرا خوند.  ماشین رو گوشه ای پارک کرد و پیاده شد . با

  میعاد با دیدن راتین برای لحظه ای به خودش لرزید.

  قرار نبود به این زودی ها راتین برگرده ، برای همینم تیارا رو بیرون آورد .

  اما مجبور بود بره ، با خودش زمزمه کرد : عجب غلطی کردم به حرف دخرته گوش دادم .

  از اینکه دهن باز کنه و سالم بگه راتینخودش رو به راتین رسوند قبل 

  با جدییت کامل گفت : با اجازه کی آوردیش بیرون ؟ 

  میعاد : رئیس همه جارو گذاشته بود رو رسش ، میخواست بیاد یکم هوا 

  بخوره چشم ازشم برنداشتم جایی 5یتونه بره .

  راتین : اینو خودم میدونم هیچکسی توان فرار از اینجارو نداره.

  من اینه غلط زیادی کردی و رسخود کاریو انجام دادی که من اطالعی ازش نداشتم . حرف

  میعاد : ب...بله رئیس م...من اشتباه کردم دیگه تکرار 5یشه . االن میرم برش میگردونم تو اتاقش .

  دستش رو فرو کرد تو جیب شلوارش : الزم نکرده تو برو خودم حواسم بهش هست .

  رد خشم راتین قرار نگرفته بود خوشحال شده بود و بدون میعاد از اینکه مو 

  هیچ پا فشاری برگشت داخل ویال.

  راتین همونجا تکیه به ماشین چشمش به تیارا بود ، اون قشنگ میتونست

  تیارا رو ببینه اما تیارا نه ... 

  اینقدر محو >اشای دور و اطرافش بود که از همه چیز غافل شده بود .

  ن رسش رو بلند کرد اما با دیدن جای خالی میعاد تعجب کرد !بعد از دید زد

  چطور امکان داشت دیگه کسی در کمینش نباشه . رسش رو به اطراف
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  چرخوند نه واقعآ هیچ خربی نبود ، 

  هیچ کسی اون اطراف نبود یا میشه گفت به چشم تیارا 5یومد ...

  چون هنوز هم متوجه حضور راتین نشده بود....

  هوا زدم و گفتم : جو5ی جووووون د برو که رفتیم .  بشکنی تو

  به خیال خودش فرصته طالیی به دست آورده بود ، باید شانسش رو امتحان میکرد 

  بدون هیچ دست دست کردنی .

  

  

  تیارا

  

  از یجا وایسادن برام آبی گرم 5یشه ، حد اقلش االن که آزادم یکم بیشرت فضولی

  و کجام . کنم ببینم چه خرب مربا هست 

  رو سبزه ها رشوع به دویدن کردم ، پشتم رو هم هی نگاه میکردم ببینم کسی دنبا�

  هست یا نه . یه ده دقیقه ای گذشت تا به ته این راه رسیدم .

  با دیدن دیوار بزرگی که پیش روم بود نا امید ولو شدم رو چمنا . 

  خیلی بلند بود 5یشد ازش باال رفت ! 

  گرز چنگیزی بود برا خودش . با ترس آب دهنمو قورت دادم ودرشم که ماشا  

  مثل سگ پشیمون شدم چرا فلنگو بستم.  

  حت� تاحاال فهمیدن نیستم. اینا باز پیدام کنن و بگیرنم با سیخ داغ تنمو جر واجر میکنن که.

  ای داد بیداد عجب شکری خوردما ...

  در گذشتَه م کههمینجور داشتم روضه و مصیبت میخوندم برای روح 

  چشمم افتاد به درخت کنار دیوار . 



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 298 

 

  تقریبا بلند بود ! 

  ایول ازش میتونم برم باال و چارچنگولی بپرم رو دیوار .آره خودشه...

  بلند شدم و کنار درخت رفتم ،دستامو دورش حلقه کردمو پریدم باال .

  پایین . پاهامو پیچیدم دور درخت ، هنوز یکم باال نرفته رس خوردم و اومدم

  نا امید نشدم و چند بار این کارو تکرار کردم اما مگه میشد . المصب >وم شاخه هاشم 

  باال بود و یکی دوتا پایین نبود تا کمک بگیرم برم باال . 

  گفتم یبار دیگه ام امتحان کنم شاید شد ، دستامو به هم مالوندم بعدم چسبیدم 

دیگه ، دستمو دراز کردم یه مرتی با شاخه فاصله  به درخت یکم باال رفتم و یکم دیگه و یکم
  داشت ...

  اومدم خودمو بکشم باال تر ...!

  چه غلطی داری میکنی ؟ -

  هول شدم و از ترس دستام ول شدن و با جای حساس فرود اومدم رو زمین.

  تا خوده مالجم سوت قطار کشید از درد .

  دستمو گذاشتم زیرمو گفتم : آخ کمرم ناقص شدم .

  

**  

  راتین هم چنان خیره بود بهش ، تیارا ام دست بر دار نبود و مدام آه و ناله میکرد

  تا بلکه دل راتین به رحم بیاد و نخواد بالیی به رسش بیاره . 

  با توام . -

  داد بلندی که راتین زد اونو تو جاش پروند . با خودش گفت مثل اینکه 5یشه اینو خر کرد !

  حاال چیکار کنم؟! 

  گرفت باال و چرخوند به سمت راتین و گفت: هیچی داشتم ورزش میکردم. رسشو
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  ابروی سمت چپش رو داد باال : ورزش! داری ورزش میکنی یا مثل میمون از درخت میری باال .

  زیر لب زمزمه کرد : میمون قیافه اسبته .

  راتین : چی گفتی؟

  ه...هیچی ...هیچی...-

  اخIشو کرد توهم : ته باغ اومدی برای چی ؟ 

  داشتم ورزش دو میدانی میکردم . -

  نگاه راتین پر >سخر شد و لب بهم فرشد . 

  تیارا آب دهنش رو برای چندمین بار قورت داد : دیدم اینجا بزرگه منم هی دوییدم 

  گفتم شاید وسط راه به میدونی چیزی برسم نرسیدم دیگه . 

  یه راست اومدم رسیدم به این ته ، داشتم بر میگشتم ... همینو گرفتم و

  داد زد : خودتو مسخره کن . این چرندیات چیه داری بهم میبافی .

  لب هاش آروم تکون خوردن : چرند تو داری میپرسی . خو گاو کوری 5یبینی دارم

  فرار میکنم حاال داره سواالی شب اول قربو میپرسه ازم . 

  میکنی .چی داری زر زر  -

  به همون شکل به حالت زمزمه جواب داد : زر زدن شغل فک و فامیلته .

  راتین کالفه از صداهای وز وز تیارا به سمتش هجوم برد وبا یه حرکت از رو زمین بلندش کرد . 

  جدی و با تحکم گفت : هیچ وقت مقابل من با زبون کر و اللی حرف نزن مثه

  شم ، فهمیدی؟ آدم بنال تا تک تک حرفاتو متوجه 

  رسش رو تند تند تکون داد : آ...آره... آره...

  خوبه ، حاالم بر میگردی تو اتاقت . -

  صورتش به حالت زار زدن درومد : نه یکم بیرون باشم خواهش میکنم .

  راتین : لیاقت بیرون موندنو نداری چند لحظه آزادت گذاشتم داشتی فرار میکردی .
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  دم فقط برم نگردون تو اون اتاق دلگیر .دیگه فرار 5یکنم قول می -

  راتین : با من کلکل نکن یکم بهت رو دادم داری پرو میشی .

  خیلی وقته کتک نخوردی فکر کردی خربی . 

  پاهاش رو کوبید به زمین : عجب آدمی هستی ، تو فقط بزار من بیرون از اون

  اتاق |ونم صدتا از آدماتو بزار دورم باشن . 

  اینکه زبون آدمیزاد حالیت 5یشه ، باشه خودت خواستی .راتین : مثل 

  

  

  تیارا

  

  قبل از اینکه منظورش رو بفهمم تو هوا کله ملق شدم.

  منو بلند کرد و انداخت رو شونه سمت چپش . با دستش پاهامو نگه داشتو

  از رو شونش آویزون موندم . 

  یکم طول کشید تا به خودم بیام و از  تو شوک درام . 

  زدم : و� کن ....منو بزار زمین... مغزم داره میاد بیرون.... بزارم پایین .... یکی نجاتم بده ....جیغ 

  از دست این روانی .... کمک کنید ...

  آی کمک ....

  پاهامو سفت گرفته بود و 5یتونستم تکونشون بدم . اما دستام آزاد بود و به

  فقط دست خودم درد میگرفت . کمرش هی مشت میزدم . ولی اینقدر تنش سفت بود 

  منو تا خوده ویال رو کول نگه داشت و خسته ام نشد . 

  منکه دیگه >وم توانم رفته بود و بی صدا و بی حرکت رو زمین و هوا آویزون بودم . 

  در اتاق رو با لگد باز کرد و رفت داخل، منو قشنگ مثل خربزه پرت کرد رو تخت .
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  گفتم: کجا میری ؟داشت میرفت که تندی نشستم و 

  برگشت و ابرویی داد باال : میخوای |ونم پیشت .

  پوووووف این از منم پرو تره .

  پشت چشمی براش نازک کردم : نه جون من پایین بده بفرما باال رو تخت .

  هرجا میری برو منظورم اینه قبلش جوا|و بده .

  دستی به صورتش کشید : جواب چی؟

  ل و آزادی بیاد رو کار . گُرخیدن نداره کهمیگم قفس مفس دیگه تعطی -

  فراره پرنده ای که تو قفس گیره و بال و پری ام واسه پرواز کردن نداره . 

  اومد جلو ، خم شد . صورتش رو در رو با صورتم قرار گرفت : پرندهه بال و پر نداره

  چون خودم چیدمش ، راه واسه فرار نداره چون هیچ راهی نیست. 

  خب پس دیگه دردت چیه ؟اخم کردم : 

  حصار دستش دور چونم قرار گرفت:

  اوی اوی قبل از حرف زدن بفهم چی میخوای بگی . خانم پلیسه در حدی نیستی که

  با من اینطوری صحبت کنی احرتامت دستت باشه تا به زور یادت  

  ندادم . طعم زورای منم که قبآل چشیدی هوم؟

  چار قفل کردین . رنگ دکوراسیونشم مظلوم گفتم : پوسیدم اینجا همه جاشو

  آدمو یاد بدهکاریای نداشته ش میندازه.  تو چه صابخونه ای هستی که  

  از مهمونت اینجوری پذیرایی میکنی.

  پوزخند زد : مهمون؟!  تو زندونی و اینجام زندونت . 

  ااش.وای که چقدر سخته خودمو کنرتل کنم نپرم روش دک و پزشو چنگ مالی نکنم واااااااا 

  لبخند شل و ولی زدم : با این دکوراسیون داغون ، زندونیت از کمبود اکسیژن 5یره 

  از افرسدگی حت� میمیره .
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  چونم رو به شدت ول کرد و گفت :به درک .

  دستامو مشت کردم و با حرص نگاهش کردم . بدون اینکه محلم بده از 

  اتاق رفت بیرون و در و محکم بست .

  ین و رفتم سمت در ، دستگیره رو چرخوندم قفل بود.از تخت پریدم پای

  با حرص زدم به در و جیغ کشیدم:

  لعنتی درو باز کن .... درو باز کن ...

  یکی این درو باز کنه....

  نا امید مشتی به در کوفتم و تکیه مو دادم بهش و رس خوردم رو زمین .

  ؟ هه پلیس... ماتم زده به روبه روم خیره شدم و زمزمه کردم : من پلیسم

 ..  

***  

 . Wیه صداهایی از بیرون میومد ، انگاری طبقه پایین مهمونی جشنی چیزی گرف  

  خودمو رو تخت انداختم و خیره به سقف شدم . بی همه چیز منو اینجا حبس کرده

  برا خودش اون بیرون دامبالی دامبو راه انداخته . 

  م خیز شدم رو میز آینه کنار تخت.ای خراب شه اون مهمونیت تا دل منم خنک شه .نی

  کشوی اولی رو باز کردم دست چرخوندم توش ببینم یه وسیله ای واسه رسگرمی 

  پیدا میکنم اما دریغ از یه نخود ریزه .

  بلند شدم و رفتم سمت پنجره چفت و قفل شده . یکم باهاش ور رفتم ببینم

  ز نشد .باز میشه یا نه ، بی صاحاب منو از رو بُرد و آخرم با 

  یه چند باری تو اتاق قدم زدم ، مردشور بی حوصلگی رو بربن آدمو روانی میکنه . 

  رفتم طرف تختو بالش سفید و نرم شیشه ای رو برداشتم و عقده مو روش خالی کردم.

  کشیدمش محکم ، َدرزاش از بغل باز شدن . دلو روده بالشو پخش و پال کردم رو  
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  کردم .زمین و پارچه شم جر واجر 

  پتو رو با حرص شوت کردم یه طرف دیگه و زارت خورد به دیوار .

  کآل دل و روده تختو هم زدم . 

  راحت میتونستم خودمو خالی کنم بدون اینکه ایجاد صدا کنم .

  یه رس رفتم دستشویی و یه آبی به رس و صورتم زدم .

  بود ، اومدم بیرون و رس درگم وسط اتاق موندم. 5یدونم چه مرگم شده 

  از یجا نشسW و بی کار بودن متنفر بودم حا� دیگه داشت از هر روزه تکراریم بهم میخورد . 

  من میدونم آخر اگه خل و چل نشدم و

  تو همین اتاق فسیل نشدم .

  در کمد دیواری رو باز کردم . نگاهی از باال به پایینش انداختم . 

  طبقه وسطیش خالی بود و جا باز تر .

  نردبون پا گذاشتم و رفتم باال.مثل 

  نشستم اونجا و پاهامو کشیدم تو .

  قشنگ کیپ خودم بود یکمم جا باز تر.

  درو کشیدم و بستم . این تو صدا کمرت به گوش میرسید و عصابه منم تحریک 5یشد. 

  پاهامو جمع کردم تو د� و، رسمو چسبوندم به دیواره چوبی کمد .

  یکم از سنگینی روی سینه ام کم شه .چندتا آه پشت هم کشیدم تا 

  د� تنگ بود ... تنگ باباییم...مامانیم...داداش کوچولوم ...

  آخ که چقدر دور بودن ازشون سخت بود. یعنی االن تو چه حالین ؟

  تواین مدتی که ازم بی خربن چی به رسشون اومده. 

  فکرم رفت سمت اونشبی که خونه عمه اینا بودیم . 

  و آشپزخونه بودن و حرف میزدن . منم رفتم آب بخورم که متوجه پچ پچشون شدم .مامان و عمه ت
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  پشت ستون کنار آشپزخونه قایم شدم تا رس از کارشون در بیارم .

  عمه : مه نیا توام زیادی از حد سخت گرفتیا . بابا جوونن دیگه کله شون باد داره .

  . درسته باهاش تندی میکنم اما برام عزیزه .مامان : سختمه بخدا ، منم مادرم دلواپس پاره تنمم

  از وقتی که رفته تو این کار دیگه رفتار و اخالقم دست خودم نیست .  

  با زخم زبونام و بی محلیام میخوام دل زده ش کنم .

  ولی این بچه دو دستی چسبیده به این کارو ولشم 5یکنه .

  ولی تیارا ام به اندازه خودش پر دل وعمه : اینکه منطقی هر مادری نگران سالمتی بچشه . 

  جرعته . ایشا  که همیشه خدا یار و یاورش باشه و در پناه حق امن و امان . 

  مامان: چی بگم واال !! 5یدونی که تا پاشو از خونه میزاره بیرون هزار بار میمیرم و

  زنده میشم تا برگرده خونه. 

  ل خوشیش میسوزم و میریزم تو خودم. د� رضا 5یده به این کار . فقط به خاطر د 

  راضی شدم تا خدا پناهش باشه....

  لبخند تلخی زدم و قطره اشکی از چشمم پایین اومد . آخ مامانی گلم 

  د� برای غر زدنات تنگ شده ...

  چشIمو بستم و سعی کردم به هیچی فکر نکنم . سخت بودن فکر کردن به افکاری که 

  میخوردن ...فقط مثل رویا تو رسم چرخ 

**  

  

  مهIنی >ام شد ، مهIنی که اک� مهمونا کله گنده ها و اسم دارا بودن. 

  با رفW مهمونا و خالی شدن ویال .

  راتین خسته و خواب آلود تنش رو از روی مبل کند . 

  اینقدر خوش رقصی با نصفی از دخرتهای جذاب و دلفریب کرده بود که دیگه نای
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  ت.بیدار موندن رو نداش 

  دوساعتی این مهمونی طول کشیده بود، بعد از مدت ها بهش خوش گذشته بود .

  چون همه جا امن و امان بود و هیچ خطری نبود ... آرامش ، اون امشب رو احساس آروم 

  بودن میکرد ...  تنها چیزی که برای راتین نایاب بود و به سختی به دست میومد !!

Wتعادل نداشت . با این حال هوشیار بود و حواسش رسجاش.نیمه مست بود و کمی موقع راه رف   

  پله هارو تک تک باال رفت ، برای رفW به اتاقش که ته راه رو تو پیچ اول بود

  باید از مقابل اتاق تیارا میگذشت .

  چند قدمی گذشته بود که توقف کرد و راه رفته رو برگشت .

  ومد . این دخرتک که همیشه همه مقابل در قرار گرفت ، عجیب بود هیچ صدایی 5ی

  جارو میذاشت رو رسش گاهی تا آخر شب داد و فغان میکرد و

  وقتی خسته و بی جون میشد دست از تالش بیهودش میکشید . 

  خربی از میعاد نبود ! نگاهی به اطراف انداخت و با دیدن میعاد که روی مبِل نزدیک به 

  پله ها خوابش برده بود اخم درهم کشید .

  قفل و زد و داخل شد ، اتاق بهم ریخته بود و خربی ام از تیارا نبود .

  رسی به حIم دستشویی زد ولی اونجام نبودش . 

  مستی کامل از رسش پریده بود . 

  دسشو فرو کرد تو موهاشو به عقب چنگ زد. 

  فریادش به هوا رفت : میعاد .

  پیدا کرد . چنان فریادی کشید که غرشی برب مانند به بیرون انعکاس

  میعاد از خواب پرید و در حالی که قلبش تند میزد و دلش گواهی بد میداد به طرف اتاق رفت . 

  تو چهار چوب در وایساد و با تته پته گفت : ب..بل..بله ر...رئیس...

  هجوم برد به سمتش ، یقه شو تو مشت گرفت و یه رضب کوبوندش به در و تو
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بهت اجازه داده بری بتمرگی . مگه نگفتم حق نداری از اینجا صورتش فریاد کشید : ابله کی  
  جمب بخوری.

  دخرته نیست ، اگه همین االن پیداش نکنی زندت 5یزارم .

  خواب تیارا سنگین بود با اینحال رسو صداهایی شبیه به پچ پچ به گوشش میرسید . 

  چرا اینا ، اینقدر رس اخم درهم کشید و با صدای نیمه بلندی گفت : اه الل مونی 5یگیرن 

  و صدا تولید میکنن رسم داره منفجر میشه . بیشعورای بی نزاکت ...

دستش از رو یقه میعاد شل شد . برگشت و با تعجب نگاهی به پشت رسش انداخت ولی خربی 
  نبود ....

هل  تیارا که بد خواب از خواب شده بود رسش رو کالفه خاروند و با پا در کمد دیواری رو به شدت
  داد . 

  در باز شد و چشم راتین به تیارا که داخل طبقه دوم کمد چمباته زده بود افتاد. 

  تیارا چشIی نیمه خوابالودش رو با پشت دست مالید . به خیالش خواب دیده بود ....

  اما راتینی که مثل یه گاو وحشی رو در روش بود و نفس میکشید خیال و توهم 

  ...نبود واقعی واقعی بود . 

  آب دهنش رو قورت داد و تو جاش سیخ شد که باعث شد رسش محکم به چوب باالی

  رسش بخوره . چشIش از درد جمع شدن ، هنوز دستش به رسش نرسیده بود  

  که راتین به سمتش رفت و با گرفW دستش اون رو پایین کشید . 

  ثار راتین به زور تونست تعادلش رو حفظ کنه تا پخش زمین نشه زیر لب وحشی ن

  کرد و دستش رو عقب کشید .

  اما موفق نشد از چنگ دست قوی راتین رهایی پیدا کنه .

  رسشو گرفت باال و گفت : ها چته رم کردی پاچه مو سفت چسبیدی .

  دستشو ول کرد و چونه شو محکم گرفت و فشار داد : فعآل تو رم کردی مثل 

  سگ همه چیزو تیکه پاره کردی .
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  شد بینی شو جمع کنه .نگاه تندی به راتین انداخت : بوی مرشوب باعث

  سگ بودنو از سگ پاسبانم یاد گرفتم .

  سیلی که خورده شد تو صورتش پرتش کرد روی زمین . 

  راتین کنارش نشست و موهاش رو محکم گرفت و کشید :چیه زیادی پرو بالت دادم رو دل کردی . 

  جیغش رفت هوا : و� کن عوضی .

  برای منفجر شدن |بی که در وجوده راتین رشوع به ثانیه شIری کرده بود .همین بس بود 

افتاد به جونش و زد .... زد و دلشم به حال دخرتکی که زیر دست و پاش جیغ میکشید به رحم 
  نیومد.

  هر مشت و لگدی که به تن تیارا میزد نفس رو براش تنگ تر میکرد . 

  اشک میریخت و آروم و ضعیف ناله میکرد . دیگه صدایی ازش در نیومد فقط بی صدا 

  خم شد و بلندش کرد ، تیارا 5یتونست رو پاهاش وایسه و راتین نگهش داشته بود . 

  زیر گوشش زمزمه کرد : هر بار زبون درازی کنی جوابت همینه.

  از اتاق بردش بیرون دوتا اتاق جلوتر ، یه اتاق بود که بیشرت به عنوان انباری استفاده میشد . 

  در اونو باز کرد و تیارا رو هول داد اون تو . تیارا بی تعادل کف زمین رسد و خاک گرفته افتاد . 

از رست زیاد صدای راتین برای آخرین بار به گوشش رسید : همینجا میمونی تا بفهمی اون اتاقم 
  بود.

در با صدای قیژی بسته شد . اتاق تاریک بود و وحشتناک . بوی نم و رسما همه جارو پر کرده بود 
 .  

  تیارا توان بلند شدن از زمین رو نداشت.پاهاش رو جمع کرد زیر شکمش و

  با ترس چشIش رو بست تا اطرافش رو نبینه .  

  به این فکر کرد .... اشک ریخت و بی صدا به خودش لرزید و باز هم

  چرا کسی نجاتم 5یده ...؟!
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بیزار بود از این ویالی زیبا بیشرت از همه از صاحب سنگدلی که زبانش فقط با دسته کتک کار 
  میکرد...

  

  

  تو 5یتونی منو پایین نگه داری 

  همین جوریشم زندگی من زیرو رو شده بود

  من بارها سقوط کردم اما به پروازم ادامه میدم

  به مبارزه ادامه میدم 

  تو هیچ وقت دیگه 5ی تونی منو پایین نگه داری 

  

  

  راتین یه راست به اتاقش رفت ، دکمه های پیرهنش رو دونه دونه باز کرد . 

  وارد اتاق شد و با یه حرکت پیرهنش رو از تن بیرون آورد و انداخت روی زمین .

  

  

  من خوبم این زندگی مقدسه  

  دگی وجود دارهنه تنفر و نه رشمن

  و نه هیچ کس رو رسزنش میکنم

  

  

  همه چیز بهم خورد همه چیزو اون دخرت بهم زد . آرامشش رو . 

  مشتی به دیوار زد و پیشونیش رو به مشتش چسبوند و چشIش رو بست...
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  تو شاید بدت بیاد از زندگیت که توام با دروغه 

  تونی من قضاوت نخواهم کرد حتی اگه تو فکر میکنی که می

  منو پایین نگه داری 

  

  

  سوز و رسمای اتاق بهش غلبه کرده بود ، آروم گریه میکرد و ناله ای که 

  به خیالش شبیه به فریاد بود رو از لباش بیرون میفرستاد : خدایا کمکم کن  

  ...خدایا کمک کن با خفت 5یرم...بابایی درد دارم...مامان ....

  

  

  و شده بودهمین جوریشم زندگی من زیرو ر  

  من بارها سقوط کردم اما به پروازم ادامه میدم 

  به مبارزه ادامه میدم

  تو هیچ وقت دیگه 5یتونی منو پایین نگه داری ،پایین

  

  

  خودش رو روی تخت انداخت و خیره به سقف شد . چرا این دخرت آروم 

  5یگرفت چرا  زاده شده بود برای اینکه اونو تلخ کنه . 

  

  



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 310 

 

  تو دیگه هیچ وقت 5یتونی منو پایین نگه داری ، پایین  

  تو دیگه هیچ وقت 5یتونی منو پایین نگه داری ، پایین

  

  

  شوری خون مزه دهنش رو تلخ کرده بود ، با قورت دادن آب دهنش 

  صورتش جمع شد و عق زد . به رسفه افتاد و شدت درد در بدنش بیشرت شد. 

  

  

  و فرار کنممن 5یتونم از تحقیرای ت 

  قلب تو ، درد تو 

  هیجانات زندگیت هم درب و داغون هستش!

  چرا 5یتونی پیدا کنی یه مقدار صلح و صفا و آرامش تو وجودت ؟

  

  

  رسش درد گرفته بود ، فریاد هایی که از گلوش بیرون اومده بودن حالش رو 

  متشنج کرده بودن . دندون هاشو روهم فرشد و گفت : دفعه دیگه میکشمت. 

  

  

  من بد قضاوت 5ی کنم  

  حتی زمانی که فکر میکنی

  حتی اگه تو فکر میکنی که میتونی

  منو پایین نگه داری
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  همین جوریشم زندگی من زیرو رو شده بود

  من بارها سقوط کردم 

  اما به پروازم ادامه میدم 

  به مبارزه ادامه میدم 

  تو هیچ وقت دیگه 5یتونی منو پایین نگه داری

  

  

  فریاد کشید و نام خدا رو با >ام وجودش صدا زد ، بلکه به فریادش برسه .

  درد تو بند بند وجودش نسوخ کرده بود . رسش گیج میرفت و خوِن توی دهنش باعث 

  حالت تهوش میشد .  

  رو به باال حرکت میکنه . چشIش رو بهم فشار داداحساس کرد داره چیزی تو معدش 

  چونش می لرزید ، رسدش بود . تهوع داشت بهش فشار میاورد و حالش رو بدتر میکرد .  

  با هجوم چیزی از پایین به باال دهنش باز شد و باال آورد . معدش خالی بود و فقط

  زرداب و خون باال میاورد .  

  

  

  متنفر ، متنفر  

  ن زندگی مقدسه من خوبم ای

  نه تنفر نه رشمندگی وجود داره

  و نه هیچ کس رو رسزنش میکنم

  چرا 5یتونی پیدا کنی یه مقدار صلح

  و صفا و آرامش تو وجودت ؟
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  خوابش 5یربد از روی تخت بلند شد و به طرف قفسه چوبی گوشه اتاق رفت. 

  درش رو باز کرد و بطری شیشه ای سبز رنگی رو بیرون آورد.

  رس بطری رو برداشت و بطری رو به طرف دهنش برد و رس کشید . 

  به بهای آروم شدنش قصد جون خودش رو کرده بود . مایع قرمز رنگ به داخل دهنش

  ریخته میشد و حتی از گوشه لبش به بیرون روی صورتش میریخت. 

  خت رو زمین . معده ش میسوخت اما دست بردار نبود، با ته کشیدن مایع داخل بطری اونو اندا

  تلو تلو خوران به سمت تختش رفت و خودش رو گوشه تخت پرت کرد .

  حالت عادی نداشت و هزیون میگفت قهقهه میزد ولی دیگه فکرش آزاد بود 

  همون چیزی رو که میخواست...آرامش اون فقط تو مستی بود ...

  حال خوبش تو مستی بود ...

  

  

  متنفر  

  ری تو 5یتونی منو پایین نگه دا

  همینجوریشم زندگی من زیرو رو شده بود 

  من بارها سقوط کردم اما به پروازم ادامه میدم

  به مبارزه ادامه میدم 

  تو هیچوقت دیگه 5یتونی منو پایین نگهداری
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  چشIش رو با ناتوانی رو هم گذاشتو اشک ریخت . دیگه 5یکشید هر لحظه و  

  ه به مرگ نزدیک و نزدیک تر میشه . هر لحظه بیشرت به این حقیقت پی میربد ک

  

  

  متنفر  

  تو هیچ وقت دیگه 5یتونی منو پایین نگهداری 

  متنفر

  تو هیچ وقت دیگه 5یتونی منو پایین نگهداری

  چون من به مبارزه ادامه میدم ...

  به مبارزه ادامه میدم ....

  

  

  رسش گیج رفت چشIش دو دو میزدن. تهوعش شدید تر شده بود . 

  لبهای لرزون و به خون نشستش از حرکت باز موندن ، بدنش خشک و یخ زده بود .... 

  داشت به خواب میرفت ...خوابی که شاید ابدی باشه ....

  حس میکرد روح تو بدن نداره ، آخرین قطره اشک از چشمش رس خورد و به پایین اومد .... 

  بود مثل یک توهم و خیال .... صدای نفس های خودش هم 5یشنید ... همه چیز براش گنگ

  با افتادن پلکاش روهم همه چیز تاریک شد و تاریک .... سکوت اون اتاق

  تاریک رو فقط صدای سوز و رسمایی که از بیرون به داخل میومد میشکست... 

  دیگر دخرتک بی جون حتی ناله هم 5یکرد و همه جا آروم بود.... 
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  ن نگهداری تو هیچ وقت دیگه 5یتونی منو پایی

  ...تو هیچ وقت 5یتونی

***  

  

  دخرتجون چشIتو بازکن .-

  یه صدایی مدام برام تکرار میشد ، رسم به شدت درد میکرد و سنگین بود . 

  با شنیدن دوباره صدا چشIمو آروم آروم باز کردم . تار میدیدم چندبار چشIمو باز و بسته 

  شد.کردمو روهم فشار دادم تا بآلخره دیدم واضح 

  دکرتو کنار خودم دیدم ، با تعجب رس چرخوندم . دیگه تو اون اتاق تاریک و رسد نبودم .

  تیارا ؟-

  رسمو چرخوندم طرفش : بله دکرت.

  صدام چقدر داغون و گرفته بود از صدای خودم یه لحظه ترسیدم .

  دکرت: خوبی ؟ جاییت درد میکنه ؟ اگه درد داری بهم بگو . 

  دم درد از هشت جای بدنم زد بیرون . یکم تو جام تکون خور 

  آخ آخ دکرت بگو کجام درد 5یکنه . -

  اخم کمرنگی کرد : تو چرا هی دهن به دهن با این غول بی شاخ و دم میزاری . 

  5یبینی سگه، پاچه بگیره دیگه ول 5یکنه . 

  از حرفاش خندم گرفت . 

  میکنم.قیافه تو دیدیرسشو از روی تآسف تکون داد : مگه دارم برات جک تعریف 

  به چه شکلی در اومده ؟ 

  اگه میعاد زنگ نزده بود بیام االن سینه قربستون بودی . هیچ امیدی به زنده بودنت 

  نداشتم خدا بهت رحم کرد . 
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  خندم کم کم از بین رفت با لحن غمگینی گفتم : کاش 5یکرد و میذاشت |یرم .

  ه من با این گوسفند کاری دارم هی به آدم زور دکرت شI میگید دهن به دهنش نزارم ، مگ 

  میگه وقتی ام کم میاره مثل ننه بزرگا با شلنگ تخته میوفته به جون آدم . 

  دکرت با صدای بلند زد زیر خنده : از دست تو دخرت ! 

  خندش جاشو به لبخند داد : به خاطر خودتم شده زبون درازی نکن وگرنه دفعه دیگه

  باید بیام جنازه تو تحویل بگیرم .  

  یه دستمو زدم زیر رسم : دکرتجون بادمجون بم آفت نداره . ایشا  دفعه بعدی که ترشیف 

  آوردین راتین خاِن تونو رو به قبله تحویلتون میدم . 

دکرت : هر دو تون کله شق و زبون نفهمین . دیگه به من ربطی نداره بزنید همو بکشید منم خالص 
  نید .ک

  به زور رو تخت نشستم ، دستمو گذاشتم رو رسم : آ قربون دکرت شI یه چیز برام جور کن من

  دخل این بوفالو بیارم ایشا  تو عروسیت جربان میکنم .  

  خندید : امر دیگه باشه ؟ تعارف نکن .

  من سی سال پیش ازدواج کردم دخرت جان دوتام پرس دارم . 

  ن من ؟! اصآل بهتون 5یخوره ماشا  هزار ماشا  خوب موندینا . ابروهامو دادم باال : جا

  تازشم تجدید فراش که بد نیست یه تنوعی میشه براتون .

  زن جدید با امکانات جدید ...

  شلیک خندش رفت هوا  ، منم خندم گرفت . 

  یهو در به شدت باز شد و هر دو رسمون چرخید سمت در .

  رو لبام پرید. الل شدم و با ترس به چشIش که مستقیم با دیدنش خندم اتوماتیک از 

  به من زل زده بود خیره شدم . جرعت نداشتم آب دهنمو قورت بدم نفسم 5یکشیدم . 

  یه چندثانیه موند و بعدم بی هیچ حرفی رفت . 



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 316 

 

  با تعجب نگاهی به دکرت انداختم : دیوونه ست ؟

  هم .رسشو به چپ و راست تکون داد و اخIش رفت تو 

آب دهنمو قورت دادم و ترسیده گفتم: وای دکرت نوکرتم منو تو همین کیف دوا دکرتت جا بده بربم 
  بیرون . 

  لبخند بی جونی زد : تو که تا دو دقیقه پیش میخواستی بکشیش . 

  من شکر خوردم غلط کردم به هفت گوره جد پدری شوهرعمم . این خیلی ترسناکه -

  باید 5از وحشت بخونی .از کنارش میخوای رد بشی  

  دکرت : اگه میتونستم مطمنئ باش اینکارو میکردم . توام دیگه باهاش کلکل نکن ، زبون خوش

  بیشرت به مذاقش خوش میاد . تندی تندش میکنه 

  کاری نکن هر دفعه آخره حرفاتون همچین بالیی رست بیاره .

  آ با این بوفالو کنار بیام . مگه کلفت ،با رفW دکرت بازم تنها شدم ، رفتم تو فکر و گفتم : عمر 

  نوکرشم هرچی بخواد بگه ؛ چشم چشم بگم .  

  با چشم رستا رس اتاق و از نظر گذروندم . این اتاق از اون یکی که قبآل توش بودم بزرگرته . 

  دیواراش سفید ، وسایل اتاقم ست لیمویی سفید . خیلی قشنگ و ناز بود این اتاق . 

  اول اینحارو بهم میداد . حت� باید بره رو مخ بعد کاریو کنه .  پدرسگ میمرد از

  از تخت اومدم پایین ، لنگون لنگون رفتم سمت پنجره . دیگه قفل نبود و راحت میشد بازش کرد . 

  با باز کردن پنجره هوای مالیم و خنک صبگاهی به صورتم خورد . نفس عمیقی کشیدم 

  روم بود نگاه کردم . و با لبخند به بهشت سبزی که پیش 

  از بزرگی زیاد ، این باغ رس و ته نداشت

  فقط تا چشمت کار میکرد همه جا سبز بود و قشنگ .

  در به صدا در اومد فورآ برگشتم . 

  اما با دیدن نگهبان جونم نفس راحتی کشیدم.سینی تو دستشو گذاشت رو تخت 
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  و رو به من گفت : فرار نکنی .

  : من کی فرار کردم که این بار دومم باشه ؟پنجره رو بستم و گفتم 

  بیا صبحونه تو بخور . -

  به طرف در رفت صداش کردم : هی آقاهه . 

  برگشت : اسمم میعاد . 

  رسمو تکون دادم : تو به دکرت زنگ زدی ؟

  میعاد : آره .

  چرا ؟-

  میعاد : چون میدونستم زندت به درد رئیس میخوره نه مرده ت .

  رفت و در و بست . پوزخندی زدم و رفتم سمت تخت . نشستم و سینی رو کشیدم جلوم 

  و بیخیال و راحت صبحونه مو خوردم . باید جون داشته باشم تا از پس راتین خان بربیام . 

  لقمه مربا و خامه رو گذاشتم تو دهنم و با یاد آوری دیشب چشIمو از حرص رو هم فشار دادم . 

  بدم میومد از اینکه زیر دست و پای یکی باشم .  از ضعیف بودن

  کمی از چایی مو رس کشیدم و بعدم دندونامو روهم فشار دادم . 

  زیر لب گفتم : خودم میکشمت خوک کثیف ....

  

**  

  کف دستش رو محکم زد به میزو فریاد کشید : آخه چطور ممکنه .

  شایگان خونرسد جواب داد : اتفاقی که افتاده . 

  همه خونرسدی به جوش اومد : از این

  یه مشت کودن جمع کردم دور خودم بیشرت از اینم 5یشه انتظار رفت.

  شایگان : راتین ...
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  برگشت طرفشو تیز نگاهش کرد :

  اولین بار نیست ، اولین خطا نیست .فکر کردید با اینکارا جامون باال باال می مونه بی اینکه کسی

  دیگه میدونم آخرش گند میزنید .از وجودمون خرب دارشه . د نه  

  پوفی کشیدو پاشو انداخت روی پای دیگه ش ، به قامت ایستاده راتین وسط اتاق 

  خیره شد : تقصیر من چیه؟ محموله قرار بود از طرف شاهرخی برسه دستمون . 

  دو دکمه باالیی پیرهنش رو باز کرد و کالفه گفت :شاهرخی شاهرخی شاهرخی . 

  گه حق رشاکتو نداره . زیادی از حد گندشو در آورده .اون پیر خرفت دی

  شایگان : رشتووان چی ؟

  خودش رو به حالت درازه روی مبل انداخت : اونم یه ابلهی مثل همین .

  از مهره های سوخته خوشم 5یاد دوتاشونو از بازی میندازم بیرون .

  گاه کرد و پوزخندشایگان سیگاری آتش زد و گوشه لبش گذاشت . در سکوت به راتین ن

  محوی زد . یه روزی یه اشتباه هم میتونست خودش رو حذف کنه.راتین اهل شوخی نبود .... 

  

  

  تیارا

  

  لب پنجره نشستم و تکیه به چهارچوبش دادم . دیگه داشتم خل میشدما . بیکاری و

  بی حوصله گی بد فرم بهم فشار میاورد . 

  آهی کشیدم و نگاه گذرایی به منظره رو به روم انداختم . 

  بعدم به آسمون صاف و آفتابی که به سفیدی میزد . 

  دهنمو باز کردم و بی هوا زدم زیره آواز : 

  آی نسیم سحری صرب کن 
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  مارا با خود برب از کوچه ها

  اینو تا همینجاش بلد بودم رفتم رساغ آهنگ بعدی . 

  ن مرغ سحر ناله رس ک 

  داغ مرا تازه تر کن

  بلبل ...

  رسمو خاروندم و هرچی زور زدم بقیه ش یادم نیومد . 

  بشکنی زدم و اینو خوندم .

  سازمو بردارم برم پایین چشمه بشینم 

  شاید که عکس رخ اون دلرب نازنینمو

  آب بیاره ببینم

  برای من یه حرسته که یه روز از باغ لباش 

  بچینموبه پای جونم بزنم گل بوسه ای 

  گل بوسه ای بچینم

  خدا میدونه هر دفعه وقتی اونو میبینمش 

  حرفا میرن ز یاد من حرفا میرن ز یاد من

  میشم اسیره اون نگاش اسیره اون قد و باالش 

  در 5یاد صدای من در 5یاد صدای من

  ساز باوفای من همدم تنهایی من 

  با تو به عا� میرسه صدای شیدایی من...

  صدای میعاد پارازیت شد وسط حس خوندنم . 

  خانم جون اینجا کنرست نیست صداتو بیار پایین . -

  چشIمو باز کردمو رسمو چرخوندم طرفش . درو باز کرده بود و تو چهار چوب در وایساده بود .
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  پشت چشم نازک کردم براش :

  ی شIهاست دیگه خودم میدونم کنرست نیست ، منم کنرست چی نیستم . اینم از صدقه رس 

  بچه مردمو دزدیدین آوردین اینجا نه تفریحی نه رسگرمی .

  به حالت مسخره گفت : خودت میگی دزدیده شدی ، مهمونی نیومدی که رسگرمی میخوای .

منم چیزی نگفتم منظورم اینه حد اقل خودم دارم خودمو مشغول میکنم مزاحم نشید بی زحمت  -
 .  

  ازش گرفتم و رشوع کردم ادامه آهنگو خوندن.  دهنمو براش کج کردمو رومو

  ساز با وفای من همدم تنهایی من 

  با تو به عا� میرسه صدای شیدایی من

  د� میخواد داد بزنم چرا نگارم 5یااااد 

  چرا با اینکه میخوامش اون منو اصآل

  5یخوااااد

  چرا تو سینه گلش یه قلبه سنگی میزنه 

  ن سخنعروس هر انجمن و بال و شیری

  خیلی قشنگ و دلرباست قشنگ تر از فرشته هاست 

  از رو لبش گل میریزه اما معلم جفاست

  یهو یکی عربده کشید : اونو خفه ش میکنی یا خودم بیام .  

  از ترس تو جام پریدم و از باال پرت شدم کف اتاق . 

  ها .نشستمو با دستم آرنجمو مالیدم و رو به میعاد گفتم : این رئیستونم قاطی 

  شونه باال انداخت : مگه بهت نگفتم ساکت شو . تو خیلی شانس آوردی که بهت احتیاج داره 

  وگرنه تاحاال صدبار کشته بودتت.

  با میکروفن 5یخوندم که مرد حسابی صدام تو کل این عIرت دیو دو رس بپیچه .  -
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  میعاد : اتاق رئیس دوتا اتاق از تو جلو تره .

  ی؟ دیگه اتاق نبود منو آوردین بغل گوش این .چشIم زد بیرون : جد

  این با خودشم دعوا داره منم دم گوششم حاال هی میخواد بیاد یه لگد نثار من کنه بره .

اخم کرد : خیلی حرف میزنی ، یاد بگیر تا وقتی اینجایی هرچی کمرت دهنتو باز کنی بیشرت به 
  نعفته .

  رفت بیرون و در اتاق و بست . 

  آوردم : خیلی حرف میزنی ....اداشو در 

  از رو زمین بلند شدم رس جای او� چپیدم . مرتیکه یابو خودش اومده مخ منو کار

  گرفته بعد به من میگه وراج. 

  دیگه چیکار کنم ! بیکاری ام بد دردی ها . میگم رسمو بکوبم تو این شیشه اصآل بیوفتم

  |یرم راحت شم . 

  5یکنه. درست لب مرز این دنیا و اون دنیا کش تونبو5و میگیره  اگه این خرخاکیه اون دنیام و�

  میکشه برم میگردونه . 

  میگI چند وقته اینجام حسابی بهم باد خورده تعطیل شدم . 

 Wنه حسی نه فازه تیریپ پلیسی دم پرم نیست . حاال نه اینکه دست و با� بازه اینام نشس  

  شود . دست گذاشW زیر چونه خانم پلیس وارد

  واال نه راه فراری نه آتویی نه هیچ کوفتی . اینطور معلومه طرف زرنگ تر از این حرفاست .

  منم که دست تنها کاری ازم بر 5یاد . 

  تقدیرم اینه بشینم و همینجا مثل گوسفند بع بع کنم و آخرشم از بی علفی |یرم .

  با دوتا دستم بشکن زدم و آروم خوندم :

  گذار که |یرم دنیا ز تو سیرم ب

  دنیا ز تو سیرم بگذار که |یرم
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....  

  تا نیم ساعت همین مرصع اولو خوندم 

  دیگه هیچی جز همین یادم 5یومد .

  آخرم دهنم کف کرد و دست از رس کچل خوندن برداشتم .

  

  

  راتین 

  

  جام رو باال بردم و نوشیدنی داخل جام رو تا ته رس کشیدم .  

  روهام توهم رفW .با تلخ و گس شدن دهنم اب

  با مخاطب قرار گرفتنم نگاهم رو از میدون رقص چرخوندم به طرف صیفی.

  راتین دیدیشون چطور بودن ؟ -

-  . Wتعریفی نداش  

  داریوش (صیفی) خندید : چقدر سخت پسندی تو پرس . از نظر تو زیبایی

  معنایی هم داره ؟ بهرتیناشو برات کنار گذاشتم ولی تو خیلی سخت پسندی. 

  پوزخندی زدم : اهل بچه بازی نیستم.

  بهرته بین خودتو سپند تقسیمشون کنید .

  سپند (شایگان) زد به شونه داریوش:

  حق با راتین نگهشون دار برای خودمون آخر شب الزممون میشن . 

  وشگل کنارت باشن عیشت بیشرت نوش میشه . خودت که میدونی چنتا دخرت خ

  چشمکی  زد و هر دو بلند خندیدن.

  پوزخند محوی رو لبام نشست و چشم چرخوندم به طرفه دیگه سالن .
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  یه وقتایی سپند و داریوش حا� رو بهم میزدن . با بی فکریاشون و زیادی هرز پریدناشون . 

  و استفاده کردن ازشون و بعدم فروختنشون .  با هر چیزی موافق بودم جز دزدیدن دخرت بچه ها

  همین بی فکریاشون ممکن بود کار دسته هممون بده . 

  اهل احتیاط نبودن و همین منو راغب میکرد ازشون جدا شم . 

  چشمم افتاد به ارنیکا که میومد طرفم .

  با لبخند و قدمای آرومی کنارم وایساد.

  بازومو گرفت و زیر گوشم گفت : 

  بار تو اخم نکنی ؟ چرا بیکاری بیا بریم وسط .شد یه 

  بدون اینکه تغییری تو حالت صورتم بدم گفتم : حوصله ندارم . 

با ناز خندید : ناراحت شدی با شهروز بودم . ببخشید عزیزم تو که میدونی هیشکی برام مثل تو 
  5یشه . 

  میزدن.پوزخندی زدم و رسد نگاهش کردم ،حا� رو این حرفای تکراری بهم 

  این دخرتام یبار ازشون استفاده میکردم توهم میزدن .  

صورتم چرخید به سمت شهروز که با یکی دیگه از دخرتا داشت میرقصید و کامال بهش چسبیده 
  بود . 

  داریوش پرسش رو خوب مثل خودش یه عوضی به >ام معنا بار آورده بود .

  ارنیکا : راتین کجایی با توام ؟

  هوم ؟-

  : برقصیم ؟ ارنیکا

  بی حرف رسم رو تکون دادم ، چشIش از خوشحالی برق زد و رو پاشنه پاش 

  بلند شد و گونه مو بو**سید.

  جوابش تنها رسدیم و نیشخندم بود .
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  تیارا 

  

  

  برای اینکه بدنم از چوب خشکی در بیاد تو همین اتاق رشوع کردم به دویدن .   

  دور اتاق میدوییدم و به تخت که میرسیدم ازش میرفتم باال و از اون طرفش میپریدم پایین . 

  بعد از دوییدن نیم ساعتی هم شنا و دراز نشست رفتم . 

  خسته که شدم کف اتاق ولو شدم تا جونم بیاد تو تنم . 

  دستی به پیشونی عرق کردم کشیدم و نفسمو یه رضب پوف کردم بیرون . 

  خیز بلند شدم شدم و مقابل کمد وایسادم . با یه 

  درش و باز کردم و یه چنتا لباس خوشگل موشگل کشیدم بیرون . 

  حوله سفید رنگم انداختم رو شونه مو پیش به سوی حموم . 

  یه موقع هایی اینقدر بهم خوش میگذشت اصال یادم میرفت کیم و کیا دزدیدنم و

  از غول ترسناکه نبود . چی به چیه . البته تا وقتی که خربی  

زیر دوش رفتم و خودمو قشنگ خیس کردم بعدم بدون اینکه آب و ببندم موهامو بد5و با شامپو 
  شستم . 

  واال خونه بابام نیست که بخوام رصفه جویی کنم . 

  شامپو ام تو کف دستم نیم کیلو نیم کیلو میریختم ، کآل با یه شامپو دوبار حموم میکردم . 

  ف بود بوی خوبی ام داشت نرم و لطی

  ازون شامپو خارجیای اصل بودا . 

  یه یک ساعتی حموم کردم و زیر دوش آواز خوندم و بعدم که >یز و خوشگل شدم پریدم بیرون . 
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  توی رختکن خودمو خشک کردم و لباسارو پوشیدم . 

  شلواره سفید و کشی بود و قشنگ کیپ پام شده بود . 

  از روشم یه تاپ بندی صورتی جیغ و

  پیرهن آستین کوتاهه جلو باز که هم رنگ شلواره بود پوشیدم . 

  جای مامانم خالی منو ببینه با شیلنگ بیوفته به جونم با این ریخت و قیافه جلو این همه نره خر . 

  تقصیر منم نیستا لباسایی که گذاشW برام همش دل و رودش بازه ، یه چیز پوشیده 

  به زور میشه پیدا کرد . 

  حوله رو تو همون رختکن آویزون کردمو بیرون رفتم . 

  شونه رو از کنار آینه روی میز برداشتم و موهامو شونه کردم . 

  به محض صاف شدن ، رسمو خم کردم و دستامو تو موهام فرو کردم و تکون تکون

  دادم تا از هم جدا شن .  

  وقت اینجوری میکردم موقع خشک شدن پایینش موهام به خاطر حالتی که داشت هر

  پیچ میخورد و شبیه به فر میشد .  

رسمو بلند کردمو موهامو جمع کردم یه دور پیچیدم و با کلیپس کوچولوی مشکی رنگ باالی رسم 
  بستم .

  شب بود .  12ساعتو نگاه کردم ، 

  کشیدم و پتو رو  د� میخواست االن تی وی نگاه کنم اما چون خربی نبود رو تخت دراز

  تا زیر گردنم کشیدم باال و با خاموش کردن کلید برق که باالی رسم بود چشIمو بستم .

**  

  

  نیم ساعتی میشد که ویالی داریوش رو ترک کرده بود . حالت عادی نداشت و مدام 

  تو خیابونا ویراژ میداد . 
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  چندباری ام نزدیک بود تصادف کنه که به خیر گذشت . 

مرشو**ب خورده بود که از یک کیلومرتی شم رد میشدی بوی مرشو**ب رو حس میکردی  اینقدر 
 .  

  ارنیکا با دیدن حال راتین از موقعیت سواستفاده کرد و اونو به طرفه یکی از اتاقا برد . 

خودشو زیادی از حد به راتین چسبونده بود و گرمای تنش و نفساش باعث داغ تر شدن راتین 
  میشد . 

  روی پاهاش بند نبود تو کنرتل ارنیکا بود . راتین 

  کمکش کرد روی تخت دراز بکشه . 

  خودش هم کنارش خوابید و سعی در نزدیکی به اون داشت . 

مدام لب ها و زیر گردن راتین رو با لب هاش به بازی میگرفت ، بلکه اون تحریک شه و هم 
  آغو**شش بشه . 

  یپ لباس مشکی و براقش رفت .داشت موفق میشد و راتین دستش به سمت ز

  چشم های خIرش تا نیمه باز شد و با تشخیص چهره ارنیکا اونو پس زد .  

  ارنیکا روی تخت پرت شد و راتین فورآ نشست . ارنیکا به سمتش رفت و بازوی اونو گرفت

  و راتین با سیلی محکمی که بهش زد قدرت هر حرکتی رو ازش گرفت .  

  رابطه ای به اجبار 5یخواست ، هیچ وقت تن به خواسته کسی نداده بود 

  حتی تو حالت مستی . 

همیشه حواسش بود ، اگه خودش میخواست عقب 5یکشید اما کسی حق وارد شدن به حریم اونو 
  نداشت . 

  از روی تخت بلند شد ، هوا زیادی گرم و خفه بود . 

  رک کنه . االن فقط میخواست اون محیط خفه رو ت

  پاشو از ویال بیرون گذاشت و نرسیده به ماشین حس کرد محتویات داخل 

  معده ش داره بهش فشار میاره . 
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  دستشو به دیوار تکیه داد و رسش رو خم کرد و باال آورد . 

  باز هم در خوردن مرشو**ب زیاده روی کرده بود . 

  وقتی کمی سبک شد سوار ماشینش شد و راه افتاد . 

  شین به یاد اتفاقات توی ویالی داریوش افتاد و زیر لب با صدای عصبی گفت :تو ما

  بعدآ به حسابت میرسم دخرته عوضی .  

  دستی به صورتش کشید و حواسش رو به رانندگی داد تا بلکه سا� به ویالش برسه .

  داخل باغ روی ترمز زد . پیاده شد و تلو تلو خوران به سمت فواره رفت . 

  رضب توی آب یخ فرو کرد و بعد از چند ثانیه بیرون آورد و نفس عمیقی کشید .  رسش رو با

  پا به درون ویال گذاشت و به محض ورودش شهاب به سمتش اومد . 

  رئیس خوبین .  -

  تنها رسش رو تکون داد . شهاب دستش رو دراز کرد تا بازوش رو بگیره ، راتین دستش رو پس زد . 

  کنم برید باال .شهاب : بزارید کمکتون 

  بی توجه به شهاب به طرف پله ها رفت و با گرفW نرده ها باال رفت . 

  میعاد با دیدن راتین از حالت چرت بیرون اومد و سیخ شد . 

  راتین رو بهش گفت : میتونی بری . 

  میعاد : ولی این دخت...

  صداش رفت باال : گفتم برو . 

  بدون چک و چونه زدن رفت ، حسابی خوابش میومد و ترجیح میداد به جای نگهبانی بره بخوابه . 

  دستش رو پیش برد و دستگیره درو چرخوند . اتاق تو تاریکی کامل فرو رفته

  بود با نگاهش دنبالش گشت و اونو روی تخت پیدا کرد .  

  بی تعادل به سمت تخت رفت ....داخل اتاق رفت و درو پشت رسش بست . با قدمایی سست و 
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  تیارا

  

  توی خواب و بیداری بودم که احساس کردم تخت باال و پایین رفت .  

  توجهی نکردم و رسمو بیشرت تو بالش نرمم فرو کردم . 

  یه چیز گرمی به صورتم برخورد میکرد مثل حرارت یا هرم نفس . 

  . وقتی صورتم داغ شد چشIمو مثل جن زده ها باز کردم 

  تو اون تاریکی فقط دوتا چشم دیدم چشIیی که میدونستم صاحبش کیه و

  وحشت رو به د� تزریق کرد .  

  شوک زده بهش زل زده بودم ، این اینجا چه غلطی میکرد . 

  نکنه اتاقو اشتباهی اومده !

  اومدم بلندشم که منو محکم گرفت و کشید سمت خودش . 

  دم عقب .صورتش اومد نزدیک و منم صور>و بر 

دیگه واقعا ترسیده بودم رفتارش عادی نبود و از بوی گند مرشو**ب معلوم بود تو حال خودش 
  نیست . 

  دستمو رو سینه ش گذاشتم و هولش دادم و داد زدم : هوی مرتیکه خر معلومه داری چه ....

  هنوز حرفم >وم نشده بود که لباشو محکم دوخت به لبام . نفس کم آوردم ،

  ه بود . خشکم زد

  دنبال یه فرصت بودم تا از زیر دستاش فرار کنم . اما خودشو کشید رومو سنگینی تنش

  این امکان رو کامآل ازم گرفت .  

  الله ی گوشمو گاز گرفت جیغم رفت هوا و چنگ انداختم تو صورتش . 

  دوتا دستامو محکم گرفت و باالی رسم قفل کرد . 
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  جفتک پروندم که پاهامو قفل کرد. 

  گریه م گرفته بود و فقط جیغ و داد میکردم و فحشش میدادم .کمک میخواستم 

  تا یکی منو از دست این روانی نجات بده . 

  خیلی بدنش داغ بود نفساش آتیشم میزد . آروم و با حس نوازشم میکرد 

  صورتم لبام زیر گردم بی نصیب از بو**سه هاش 5ی موندن.

  . نفسام بریده بریده بیرون میومدن

  چشIم از زور گرما به حالت خIر در اومده بودن و کم کم داشتم تسلیمش میشدم . 

  باهاش همراهی 5یکردم اما توان مقاومت کردنم نداشتم . 

  وقتی دید دیگه حرکتی 5یکنم قفل دستاش باز شدن . 

  و نرم تر رفتار کرد ، نرم و پر حرارت ...

  رزه افتاد . دستم رو سینه هاش قفل شدن و و تنم به ل

  دستاش برای نوازش بیش از حد پیش رفW ... سست شدم ....

  رسم رو فرو بردم زیر گردنش ...

  دهن باز کردم تا بگم و� کن اما چیزی جز صدای ناله بیرون نیومد . 

  حا� بد بود ، تاحاال تو همچین رشایطی قرار نگرفته بودم حسی که پر از خواسW و لذت بود .

  یج بودم گرم بودم ....منگ بودم گ

  هیچی 5یفهمیدم کور شده بودم ....

  فقط صدای نفس های پر هیجانی که از جانب دوتامون بود رو میشنیدم .

  آتیش گرفتم ... دردم گرفت ... مچاله شدم .... همه چیز پر از لذت بود لذتی که کم کم 

  >وم شد و رو به خاموشی رفت ....

  تو یه خونه کلنگی . با یکی داشتم دعوا میکردم دقت کردم یه جای عجیب و غریب بودم .

  و دیدم مامان و خانم جون خدابیامرزن . برای چی داشتم باهاشون دعوا میکردم !  
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از خونه زدم بیرون جلوی در خونه یه مینی بوس آبی رنگ بود . سوارش شدم یه مرد ریشو راننده 
  ش بود . 

  بودم .  مینی بوس خالی بود و فقط من مسافر

  نشستم رو یکی از صندلی های تهی .میخواستم فرار کنم از دعوا از پیش مامان اینا .

  هنوز حرکت نکرده بود که شیرین و الوین هم اومدن و سوار شدن . 

  با دیدنشون تعجب کردم اینا اینجا چیکار میکردن . 

  بیارن. مرده حرکت کرد ، میخندیدن شاد بودن ، اومدن کنارم نشسW تا بلکه خنده رو لبای منم

  از کوچه بیرون رفتیم  و یهو یه جای عجیب رو دیدم .  

  یه جاده خاکی که شبیه به جاده های منحنی به روستا بود . هر دو طرف جاده درخت بود 

  درختای بلند و رس به فلک کشیده . 

  سمت چپ جاده رو نگاه کردم ساختمون های آجری >ام شیشه ای بود . 

  متعجب شدم این ساختمونا از کجا پیداشون شده بود . 

  الوین زد رو شونه مو با صدای پر هیجانی گفت : تیارا اونجارو . 

  رسم رو به طرف راست برگردوندم .

  یه گله اسب پشت درختا بودن . اسبایی که پاهای خیلی درازی داشW و از بلندی زیاد

  قدشون تا آسمون میرسید .  

  سفید قهوه ای صورتی .... همه چیز اینجا عجیب بود . همه رنگ بودن

  یه دفعه خودم رو تو یه جاده دیدم . 

  جاده ای که آسفالت شده بود و اطرافش خونه های سفید رنگ بود . 

  دور خودم چرخیدم دیگه خربی از مینی بوس و الوین و شیرین نبود . 

  صداشون زدم اما جوابی نشنیدم . 

  به دویدن کردم.تو همون جاده رشوع 
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  صبح بود هوا نم داشت انگار تازه بارون اومده بود . 

  رسیدم به یه خیابون اونجام سوت و کور بود . 

  همه جا >یز و قشنگ بود همه چیز شبیه بهم . 

  رسیدم به یه چهار راه . وسط خیابون بودم که یه کالسکه اومد سمتم. 

  نزدیک و نزدیک تر شد مقابلم توقف کرد .

  ازش پیاده شد و اومد پایین با دیدنش چشIم درشت شد . از ترس یا شایدم هیجان .  یکی

  یه مرد جوون بود چهره زیبا و قشنگی داشت . موهای جوگندمی و ته ریش جوگندمیش

  زینت بخش قیافه ش بود . 

  چشIی آبی بینی قلمی لبای گوشتی قلوه ای . 

  بجاش از کمر به پایین تنه ، ماهی بود .همه چیزش خیره کننده بود اما پا نداشت و 

  درست شبیه به پری های دریایی .  

  اونجایی که من بودم نه دریا بود و نه آب ، ولی اون انگار که داشت تو آب شنا میکرد . 

  مقابلم قرار گرفت و گفت : از اینجا برو در خطری . 

  میدم کی غیبش زد . صداش جادو میکرد قشنگ بود محوش شده بودم . تا جایی که نفه

  آسمون سیاه شد همه جا تاریک شد ، ترسیدم و دوییدم . 

 . Wمیدیدم یه عده  دنبا� میگردن ، یه عده که قصد کشتنم رو داش  

  هر جور بود از دستشون فرار کردم .

  پیچیدم تو یه خیابون دیگه . 

  پشت یه درخت پناه گرفتم ، نفس نفس میزدم . وقتی نفسم رسجاش اومد  

  متوجه صدایی شدم . 

  رسم رو کمی از پشت درخت بیرون آوردم . باز هم اون مردو دیدم ، رسپا بود و یه دخرت

  خوشگلم که اونم شبیه به پری های دریایی بود روی زمین نشسته بود .  
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  دن . مقابل هم قرار داشW و حرف میز 

  دخرته گفت : چرا دیگه اونو قبول نداری؟ 

  مرده صداش رسد بود خشک بود ، نگاهش قلبم رو یخ زد . 

  حرفش مثل ناقوس تو رسم صدا داد :

  اون شیشه وفاداری رو شکسته ....

  اون شیشه وفاداری رو شکسته ....

  از پشت درخت پریدم بیرون ، اونا داشW راجبه من حرف میزدن .

  ه طرفشون داد زدم : نه من کاری نکردم ....دوییدم ب

  اما صدامو 5یشنیدن منو 5یدیدن ...

  داد زدم اما هیچ چیز نشنیدن....

  

  ....نــــــــــــــــــه

  از خواب پریدم ، تند تند نفس میکشیدم احساس گرما میکردم .

  دستمو کشیدم رو صورتم خیس عرق بودم . 

  Iمو بستم . برای لحظه ای رسم تیر کشید و چش

  یه صدا توی رسم اکو شد ....

  اون شیشه وفاداری رو شکسته...

  هیچ چیزی از خوابی که دیده بودم 5یفهمیدم . در عین واضح بودن گنگ و نامفهموم بود .

  منظور از شیشه وفاداری چی بود !

  دستمو گذاشتم رو قفسه سینم که باال و پایین میرفت تپش قلب گرفته بودم

  که از خواب پریدم . اونجور  

  باخوردن دستم به تنم چشIم به رسعت برق باز شد .
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  با ناباوری رسم رو آوردم پایین و به نیم تنه برهنه م که پوشش نداشت نگاه کردم . 

  من چرا این شکلی بودم لباسام کجان .آب دهنم رو قورت دادم و پتو رو زدم کنار .

  چشمم که به خودم و تخت افتاد مغزم سوت کشید .  

  هنگ کردم نفسم بیرون نیومد چشIم درشت و درشت تر شدن. 

  یه چیزایی داشت یادم میومد .

  از یه شب شوم ، شبی که ناخواسته تسلیم شدم . شبی که لذت و درد همزمان هوش رو 

  از رسم برد ....

  همه این اتفاق ها دیشب افتاد ....

  بغضم گرفت چشIم نم دار شدن چونم لرزید و تنها یه صدای آه مانند 

  از دهنم بیرون اومد : وای ....

  بغضم شکست و از ته دل گریه کردم.

  چرا من ؟ چرا من باید اینطور به کثافت کشیده بشم ... اونم توسط یه حیوون .... 

 . Wصحنه های دیشب هی تو رسم رژه میرف  

  ، صدای آرومش کنار گوشم ....سه هاش **گرمای بو

  خوابم و تکرار صحنه هاش....

  مدام یکی تو رسم فریاد میکشید ....

  خائن تو خیانت کردی ....

  تو شکستی عهد و پیIن هارو  ...

  تو مغلوب شدی ....

  تو خطاکاری .... خطاکار .....

  دستامو گذاشتم رو گوشامو و محکم فشار دادم تا صدایی نشنوم .

  و داد زدم ، دست از رسم بردارید . هق زدم 
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  رسمو تند تند تکون دادم و موهامو از دو طرف کشیدم . 

  از ته دل جیغ کشیدم و جیغ کشیدم .

  خدارو صدا زدم .... گله کردم چرا حکم زندگی من این بود ....

  گله کردم از اینکه اسیر شدم ....

  از اینکه بازیچه شدم ....

  ا دریغ از یه جواب ....گله کردم و گله ..... ام

  ضعف داشتم و تهوع . 

  پتو رو زدم کنار و بلند شدم به سمت حIم رفتم و درش رو باز کردم . 

  داغ بودم و میلرزیدم .... 

  دندونام مدام بهم میخوردن .... 

  گریم بند 5یومد و این حا� رو بدتر میکرد . 

  دستای لرزونم رو پیش بردم و شیر آبو باز کردم . 

  نشستم کف حموم زیر دوش ...

  آب یخ بود ولی بازم داشتم میسوختم...

  خنک 5یشدم .... 

  گرمم بود اما لرز داشتم ....

.... Wم میسوخIچش  

  عق زدم .... د� درد میکرد معدم خالی بود ....

  اولین عق رو که زدم پشت بندش باال آوردم .... فقط و فقط زردابه ....

  حس شد .رسم گیج رفت تنم بی 

  دستم رو به سمت دیوار دراز کردم تا تکیه بدم بهش ولی انگار فرسخ ها ازم دور بود . 

  آروم دراز کشیدم روی زمین و تو خودم جمع شدم ....
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  چشIم سنگین شدن و چیزی جز برخورد آب به صورتم حس 5یکردم .

  ..پلکام افتادن روهم و دیگه هیچی نفهمیدم.

  که تکونی خوردم و چشIم باز شد .  توی حالت بی هوشی بودم

  با رفW آب تو چشIم رسیع چشIمو بستمو دستمو روی صورتم گذاشتم .

  موقعیتو که تشخیص دادم فهمیدم تو حمومم. با هزار زحمت خودمو بلند کردم .

  بدنم خشک شده بود و درد میکرد .  

  دستمو رو کمرم گذاشتم و لنگون لنگون بیرون اومدم .  

  ر ضعف داشتم و دهنمم تلخ زهرمار بود .بد جو 

  حتی نای اینو نداشتم به اون بی پدر فحش بدم . لب تخت نشستم و

  رسمو به تاج تخت تکیه دادم .  

  میدونستم قیافم کپی میتا شده با اون حالی که داشتم بیشرت از اینم انتظار 5یرفت . 

  رو برداشتم و دوباره لرزم گرفته بود ، دستمو کشیدم رو تخت و مالفه

  پیچیدم دور خودم . 

  صدای باز شدن در اومد ، گوشه مالفه رو محکم تر تو دستم فشار دادم . 

  الی چشIمو باز کردم و با دیدنش نفرت تو د� رسازیر شد . 

  دندونامو رو هم فشار دادمو نفسام تند و کش دار شدن . 

  اومد سمتم ترسیدم بخواد کاری کنه تو خودم جمع شدم . 

  یه چیزی گفت اما متوجه نشدم چندبار حرفش رو تکرار کرد . 

  فقط تکون خوردن لباشو میدیدم صداش برام گنگ بود . 

  صورتش رسخ شد اخIش رفW توهم

  دستاشو گذاشت رو بازوهامو منو بلند کرد و از پشت کوبوندم به دیوار . 

  خورد شد و صورتم از درد جمع شد . بدنم 
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  چونه مو محکم تو دستش گرفت و تو صورتم داد زد : کری .

  نای جواب دادن نداشتم و تنها کاری که ازم بر میومد زل زدن بهش بود .

  تکونم داد مالفه از دورم کنار رفت .

  نگاه گستاخشو دیدم دستشو آورد جلو 

  .  به زور دستمو حرکت دادم و دستشو گرفتم

  رسشو آورد نزدیک و زیر گوشم گفت : خوشم 5یاد کاری خالف میلم انجام بشه . 

  نالیدم : و� کن... بهم دست نزن ...

  داشتم میوفتادم که چنگ زدم به پیرهنش . 

  با اخم نگام کرد دستشو گذاشت رو پیشونیم و زیر لب گفت : لعنتی ...

  منو کشید 5یدونستم میخواد چیکار کنه .

  لتIس گفتم : و� کن .با ا

  اهمیتی نداد که دوباره گفتم : لباس تنم نیست ....

  تیز نگاهم کرد و رو تخت و� کرد .

  رفت بیرون از اتاق ، از فرصت استفاده کردم و به سمت کمد دیواری رفتم . 

  چنتا لباس بیرون آوردم و با کلی زحمت پوشیدم . 

  از اینکه بتونم به کمد دیواریرسم گیج رفت دستمو گذاشتم رو رسم و قبل 

  تکیه بدم افتادم رو زانوهام .  

  د� بدجور ضعف میرفت دستمو گذاشتم زیر گلوم و عق زدم . 

  نفسم در 5یومد اشکم یه رسه میریخت. تنم بی حس و گرخت شد همونجا

  کف زمین ولو شدم و چشIم بسته شد .  

  بلند شدم و چندثانیه توی حالت نیمه بی هوشی بودم که حس کردم رو هوا

  ..بعد تو جای نرمی فرود اومدم . 
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**  

  

  نگاهش رو از پنجره گرفت و صندلی رو چرخوند . 

  به حامد که وارد اتاق شده بود چشم دوخت : بله رئیس . 

  رسش رو تکون داد : بگو مراقبش باشه .

  حامد: حت� امر دیگه ای ندارید ؟

  دستش رو به نشونه نه تکون داد : 

  ونی بری فقط 5یخوام شیرودی خربدار بشه . میت

  حوصله جنجال نداشت ، اگه دکرت از این ماجرا بویی میربد بدون شک به 

  این سادگیا دست بردار نبود . 

  میتونست از رشش خالص بشه اما دکرت براش قابل احرتام بود و 5یخواست

  اونو از دست بده .  

  س شده بود و به راتین هم اخطار داده بود پاشوولی دکرت رس این دخرت زیادی از حد حسا

  زیاد از حدش فراتر نذاره.  

  راتین به یاد شب قبلی که سپری کرده بود کج خندی رو لبش کش اومد .

  5یتونست منکر این بشه که شب بدی رو گذرونده . 

  و بی با تیارا بیشرت از اون دخرتای رنگا رنگی که طعم هزاران آغوش ر **خوا**لذت هم 

  ..چشیده بودن بود .

  

  

  تیارا
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  چشIم نیمه باز شدن و با دیده تاری دیدم یکی داره نوازشم میکنه. 

  .گلوم خشک بود و بدجور اذییتم میکرد

  لب زدم :آ...آب ...

  دستی زیر رسم قرار گرفتو کمی رسم رو بلند کرد . 

  لیوان آب به لبام نزدیک شد . 

  و خنکای آب روح تازه ای به کویر

  وجودم بخشید . 

  خوبی دخرتجان ؟ -

  چشIمو کامل باز کردم ، با دیدن یه پیرزن خوش چهره و لبخند شیرینش 

  گفتم : ب...بله ....

  گرسنه نیستی؟ -

  ضعیف گفتم : چرا خیلی . 

  کمکم کرد بشینم ، کامل به تاج تخت تکیه دادم تا مبادا بیوفتم . 

. Wدستام از زور گرسنگی جون نداش  

  قاشق به قاشق تو دهنم سوپخودش 

  میریخت ، سوپش خیلی خوش طعم بود تا قطره آخرشو خوردم . 

  یه لیوان بزرگم آب پرتقال به خوردم داد. نفس راحتی کشیدم واقعآ داشتم از گشنگی میمردما . 

  رو بهش گفتم : ممنون خیلی خوشمزه بود .

  نوش جانت دخرت نازم. -

  ،لبخندی پت و پهنی رو لبام نشست 

  لهجه شIلیش به د� میشست.

  چشمکی زدم : تی دست طال مار جان.
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  (دستت طال مادر جان)

  خندید :گیالنه َزکی؟(بچه گیالنی)

  بله مخلص شIم هستیم .راستی شI اینجا چیکار میکنید ؟چجوری اومدید اینجا؟ -

  پرستارید؟

  کردیم . بعد از بهنه گُل جان ، من و شوهرم از قدیم ندیI برای بابای آقا کار می -

  رحمت رفW خدا بیامرز اینجا موندگار شدیم . آقا راتین لطف کردن 

  و نذاشW رس پیری آواره بشیم . 

  یه دوسالی هم هست که شوهرم مرده ولی بازم موندگارم . 

  کارم آشپزی اینجا . 

  قبل از اینکه چیزی بگم ادامه داد : 

  آقا به هر کسی اعتIد نداره اینجا زیر دستو کلفت زیاد داره . 

  توام که حالت بد شد منو خرب کرد بیام تا ازت مراقبت کنم رسحال بیای . 

  معلومه خیلی براش عزیزی که هواتو داره . قدرشو بدون پرس خوبی ....

  ی میکنه . پوزخند محوی زدم ، آره خیلی عزیزم که زرت و زرت با جفتک ازم پذیرای

  چه دل خوشی هم داره این بنده خدا اگه این خوبه خوب چیه ؟!

  !بال به دور

  با یاد آوری بالیی که به رسم آورده بود بغ کردم . 

  چشIمو نم اشک پوشوند و چونم رشوع به لرزیدن کرد.

  به همین سادگی به باد رفتم .

  .هم 5یکردناگه مامان میفهمید اگه بابا میفهمید دیگه تو صورتم نگا

  من نتونستم از خودم مراقبت کنم من شکست خوردم .

  همیشه رسم باال بود به خودم به وجودم که پاک بود افتخار میکردم . 
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  منی که دست هیچ جنس مذکری برای سواستفاده از جسمم بهم دراز نشده بود . 

  حاال باختم مهم ترین چیز از وجودم رو . 

5یتونم رسمو باال بگیرم . شدم یه کثافت یه آدمی که به کثافت کشیده شد دیگه پاک نیستم دیگه 
...  

  دخرتجون ، دخرت با توام چرا گریه میکنی ! -

  دستی به صورتم کشیدم و با بغض گفتم : 5یدونم شاید دلتنگم . دلتنگ خونوادم ....

  میربدت خونوادتم ببینی .  موهامو نوازش کرد : غصه نخور جانه قوربان ( قربونت برم) به آقا بگی 

  لبخند تلخی زدم و جوابم تنها آهی بود که از بین لبام بیرون اومد .

  از رو تخت بلند شد و رو بهم گفت : من برم پایین کلی کار دارم . اگه بازم حالت بد شد یا کاری

  .داشتی به این پرسه میعاد بگو َمحَوشو صدا بزن ، تا بیام  

  دن باز و بسته کردم . چشIمو به نشونه فهمی

  وقتی رفت رو تخت دراز کشیدم و بالشت رو محکم تو بغلم گرفتم . 

  صورتم رو فرو کردم توش و با خیال راحت گریه رو رس دادم . 

  دیگه به کی گله میکردم از حا� ؟!

  به خدایی که این همه مدت صدام رو شنید اما جوابم رو نداد ....

  هیچ بویی از انسانیت نربدن ....به این آدمای پست فطرت که 

  به کی گله کنم ؟ د� پره ، تنم پر از درده ، تا مرهمم بشه ، سنگ صبورم بشه ...!

  خوابم حقیقت داشت ، من شکستم و هیشکی در انتظار یه خائن نیست ...

  دیگه روشنایی کنارم نیست هرجا برم همون سیاهی تو خواب دنبامله ....

  منو 5یکشه ...دیگه هیشکی انتظاره 

  اینجا خونه ابدی منه....

  هق هقم اوج گرفت و توی بالش فریادمو خفه کردم : ازت متنفرم ازت متنفرم ...
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  خودم میکشمت خودم.... 

 **  

 

  مشت هایش رو تند و رضب دار به در می کوفت و فریاد میکشید :

  لعنتیا این درو باز کنید... بازکنید این بی صاحاب مونده رو ....

  کرین صدامو 5یشنوین ... این درو باز کنید .... 

  از ته دلش فریاد میکشید و بد و بیراه نثاره میزبانان اجباریش میکرد .

  در به شدت باز شد و به عقب پرت شد و روی زمین افتاد. خودش رو نباخت

  و رو پا ایستاد و با گستاخی زل زد به صورت رسخ از  

  عصبانیت راتین . 

  پوزخندی که به لب نشوند باعث هجوم راتین به سمتش شد . 

  عقب نکشید و تکونی نخورد ، راتین چنگ زد به یقه تی رشت لیمویی رنگش و

  اونو کشید سمت خودش .  

  دندوناشو روهم فرشد و چشIش رو چفت هم کرد . 

  جیغاتو ندارم ؟ بعد از ثانیه ای چشIش رو باز کرد و گفت : چه مرگته ؟ هیچ میدونی اعصاب 

  نزار بالیی به رست....

  حرفش رو قطع کرد و به تلخی گفت : کاری مونده که نکرده باشی ؟ بالیی بدتر از اون

  کاری که باهام کردی ام مگه هست ؟! 

  نگاهش رو یک دور توی صورتش چرخوند و کمی روی لب هاش مکث کرد و بعد دوباره

  به چشم هاش خیره شد .  

  آره هست ، عذاب دادنت ...نیشخندی زد : 

  رسشو برد نزدیک و زیر گوشش گفت : تشنه نگه داشتنت .
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  قبل از اینکه تیارا مفهموم حرفاش رو بفهمه راتین اونو محکم هول داد به سمت دیوار . 

  خودش هم مقابلش قرار گرفت و راهه فراری براش نذاشت . 

  هاشو روی سینه ش قرار داد صورتش رو قاب گرفت و رسش رو برد نزدیک . تیارا دست

  تا پَِسش بزنه اما نتونست کاری از پیش بربه .  

  داد کشید : برو گمشو اونور .... برو اونور عوضی .... به من نزدیک نشو میکشمت...

  پوزخند آشکاری زینت بخش لبای راتین شد.

  وند وبا تکون رس موهای مشکی و آشفته ش رو که روی پیشونیش افتاده بود رو عقب ر 

  تیارا رو کامآل در بند حصار خودش گرفت . جیغای خفه تیارا رو با لباش خاموش میکرد و 

  با گرمای دستاش چموشی و حرکته بی جای اونو رو به نابودی میربد .  

  راتین کامآل جسم و روح این دخرت رو به دست گرفته بود و به راحتی میتونست تسلیمش کنه . 

  ش راتین سنگینی کرد . جسم سست تیارا توی آغو 

  راتین دستاشو عقب کشید ، همین طور خودشو . 

  تیارا رس خورد و نشست روی زمین. 

  چشIش رو بسته بود و دستای لرزونش رو هم مشت کرده بود  و به خودش لعنت

  میفرستاد بابت کم آوردن در برابر راتین . 

  راتین انگشت شصتش رو روی لبش کشید و گفت : 

  ن شکنجه برای توئه تا زمانی که رام بشی . یه کاری میکنم خودت بیای سمتم این بدتری

  و راحت تنت رو در اختیارم قرار بدی . 

  مشت دست هاش محکم تر شدن و از فشاره زیاده چشIش قطره های اشک بیرون اومدن .

  اد .رسش افتاده به سمت پایین بود و موهای آشفته و پریشونش حال خرابش رو نشون 5ید 

  راتین چند قدمی ازش دور شد ، به در که رسید توقف کرد و صدای بم و گرفته ش 

  برای چندمین بار توی اتاق طنین انداخت : دیگه کسی مراقبت نیست ، آزادی ....
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  ولی بدون 5یتونی از اینجا فرار کنی . تو ُمرده تَم از اینجا بیرون 5یره  

  چه برسه به زندت ....آزادی

  ...قط به خاطر اومدن به سمته منفقط و ف

  با بسته شدن در اتاق تیارا از ته دلش فریاد کشید : لعنتییییییی....

  تو چند قدمی اتاق بود که اون فریاد رو شنید... بدون اینکه احساس پشیمونی و دلرحمی 

  کنه تنها پوزخندش عمیق تر شد....

  میخواست یه بازی راه بندازه ، یه بازی که براش حکم رسگرمی داشت و 

  . تیارا هم مهره اصلی این بازی بود 

  قرار بود اون رو فقط برای روزی که نیاز بود زنده نگهداره ، پس چه بهرت

  . که تو این مدت هم استفاده خودشو میکرد  

  تیارا بود که دراون هیچ وقت از کسی 5یگذشت ... و این رسنوشت بده 

  مقابل راتین قرار گرفته بود .... 

 

 

  تیارا 

  

  محوش جونی ارومرت موهام کنده شد . -

  حرکته بُرِس رو روی موهام مالیم کرد و گفت : چقدر غر میزنی دخرت یه دقیقه آروم بگیر.

  آخه تی جان قوربان رسم سوراخ شد یواش تر دیگه . -

  ایزه صرب بکن (یکم صرب کن)آاووو چه عجولی تو .با بُرِس رضبه آرومی به رسم زد : 

  دخرت نباید اینقدر شلخته باشه که ، حیف موهای نازت نیست بهشون 5یرسی. 

  معلوم نیست چند وقته شونه شون نکردی همه گره خوردن . 
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  آهی کشیدم و تو د� نالیدم : مگه حال و حوصله ای برام مونده از دسته این

  رسم.آقاتون تا به خودم ب 

  کورا سیر کنی لکو تی امرام؟( کجا سیر میکنی دخرت با توام ) -

  جانم ؟-

  جانت بی بال میگم چرا ساکتی ؟ -

  چی بگم محوش جونی حرفم 5یاد . -

  5یخواد اصال حرف بزنی خودم حرف میزنم . -

  خندم گرفت ، یه دقیقه هم 5یتونست این پیرزن ساکت باشه . 

  ا لحجه شیرینش خوند :شونه رو کشید رو موهامو ب

  دخرت چه نازه دخرت 

  دخرت بالی دخرت 

  تی چشIِن نازه قربون (قربون چشIی نازت)

  تی لباِن ُرسِخ قربون ...(قربون لبای رسخت)

  میخوند و منم دست میزدم و میخندیدم . خوندنو ول کرد : 

  سنگین باش دخرتجان این حرکات چیه از خودت در میکنی.

  لپاشو محکم بوسیدم : ای قربونت برم آخه قشنگ میخونیبرگشتم طرفش و 

  آدم قرش میاد . 

  با انگشت زد به پیشونیم و از رو تخت بلند شد و گفت : من برم رسکارم 

  از اینجا نشسW آبی برام گرم 5یشه ، توام بشین اینجا قرتو بده .

  زدم زیر خنده و یه چشمک براش زدم . 

  موهامو با کش دم اسبی بستم و سیورشت تا محوش رفت پریدم پایین و 

  کاله دارمو پوشیدم 
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  و پاورچین پاورچین از اتاق بیرون اومدم . 

  سمت پله ها رفتم و با دیدن جای خالی تلفن پنچر شدم . 

  پوفی کشیدم و زیر لبی فحش بود که بارش کردم .

  ...اگه میذاشت تلفن اینجا باشه چی میشد ؟ می مرد انشا  

  گرفتم و رفتم پایین ، رسمو چرخوندم و وقتی دیدم کسی نیست  پله هارو

  خودمو ُرس دادم رو زمین و بلند گفتم یوهو . دمپایی ابری پوشیده بودم قشنگ

  رو زمین رس میخوردم و ته دملم از هیجان قیلی ویلی میرفت . 

  واقع وقتایی که راتین نبود اینجارو میگرفتم برای خودم ، از شانس خوشگلم بیشرت م

  لش نداشت و حسابی کیفولی میشدم . 

  سالن رو دور زدم و اونجایی که دوتا ستون سفید داشت و ورودیش شبیه 

  . به دهنه تونل بود رو نگاه کردم 

  رفتم جلو دقیقا چسبیده به دیوار وایسادم ، رسمو بردم جلو کمی خم شدم 

  تا بتونم اونجارو ببینم . 

  شعل با شعله های آبی رنگ بود انگار با گازروی دیوارای آجری دو سه تا م

  روشن شده بودن . 

  تهشم تاریک تاریک بود ، یا یه چیزی اون ته بود یا شایدم نبود

  و اینجام مثل بعضی جاهای دیگه این ویال یه ُمدِل ساخته شده بود .

  برم توش ببینم به کجا میرسه یا نه ؟!

  شونه م .هنوز غرق تاریکی بودم که یهو یکی زد رو 

  جیغی کشیدم و تندی برگشتم و برای نیوفتادنم روی زمین چنگ زدم به دیوار.

  نفس زنون به فردی که پیش روم بود خیره شدم و با تته پته گفتم :

  ت..تو ...دیگه ... ک...کی هستی...؟!
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  لبخندش به نظرم خیلی مزخرف اومد .

  من اهورام . -

  منم یَزداِن پاک ِرسِشتَم. : ِعــــه واقعآ؟بینی مو کشیدم باال 

  : چقدر تو با5کی .کج خندی زد 

  منم دهنمو کج کردم : ولی انگار تو خوده گوله 5کی .

  اخم کرد ، یا جده سادات این االن بخواد حمله کنه بهم کی به فریادم میرسه 

  از اینجا خودمم جر وا جر کنم کسی صدامو 5یشنوه که .

  خواست بازوهامو بگیره که جا خالی دادم ، چند بار این کارو تکرار کرد و هر بار 

  . کالفه شده بود ، یبار دیگه اومدم جا خالی بدم که بی نتیجه موند

  پام رس خورد و نزدیک بود بیوفتم برای همین به بازوش

  چنگ زدم . 

  :اونم مثل اینکه موش گرفته باشه گرد5و از پشت گرفت و خندید

  بآلخره گیر افتادی . 

  شونه هامو دادم باال گردنم قلقلک میومد زیره دستاش . 

  ول کن بینم عمو تا کار دستت ندادم .  -

  با صدای بلندی خندید : اوه مثآل مادمازل چیکار میکنن؟!

  بدون اینکه جوابی بدم نیشمو باز کردم ، اونم به خیال اینکه منو خر کرده 

  . همینکه خواست بیاد نزدیک تر شه بهم نیشش شل تر از من شد 

  نامردی نکردمو با زانو شاتاالق زدم تو دلش . 

  دو دستی دلشو چسبید و فریادش رفت هوا . 

  دست به کمر نظاره گر وایسادمو ابروهامو به حالت موج مکزیکی باال 

  پایین دادم و لبخند پت و پهنی زدم .
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  باال گرفت و با دیدن حالت چهره من  هنوز خم بود و دستاشم رو دلش بود ، رسشو

  .صورتش رسخ تر شد ، به حدی که رگ پیشونیش زد بیرون 

  نیشم آروم آروم بسته شد و آب دهنمو پر صدا قورت دادم . 

  زمزمه کردم : فاتحه گاو وحشی رم کرد ...

  فکر کنم صدامو شنید چون بیخیال درد و اینا شد و هجوم آورد سمتم .

  خودم گرفتم و با نزدیک شدنش رو پنجه پای راستم وایسادموحالت دفاعی به 

  با پای چپم رضبه زدم به سینه ش . 

  یکم عقب رفت اما نیوفتاد ، بسکه هیکل غولو داشت . من 5یدونم چرا هرکی

  تو دم و دستگاه این یارو راتین ِ عین بادکنک باد دارن . 

  ن آهنینن برای خودشون .یکی ریزه پیزه اینورا پیدا 5یشه همه یه پا مردا

  دندوناشو بهم فشار داد: دیگه داری سگم میکنی چقدر ورجه وورجه میکنی 

  بگیرمت میدونم چه بالیی رست بیارم .

  روی پای چپ و راستم عقب جلو میشدم و دستامم آماده مشت زدن نگه داشتم 

  و هم زمان گفتم : تازه میخوای سگ شی؟ پس دوساعته عمت داره 

  پاچه منو میگیره . 

  دستشو مشت کرد و اومد جلو ، دستش ول شد طرفه صورتم .

  رسمو فورآ کشیدم پایین و دوتا مشت پشته رس هم تو شکمش زدم .

  بعدم با یه حرک چرخشی با پام زدم تو فکش که خورد تو دیوار . 

  برای اینکه حرصشو بیشرت در بیارم لب و دهنمو کج کردمو 

  چشامم قلمبه . 

  ینبار یه جور اومد سمتم که دیر جمبیدمو قبل از اینکه جلوشو ا

  بگیرم غافل گیرم کرد . 



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 348 

 

  دستمو گرفت و پیچوند و از پشت قفل کرد . 

  با اینکارش جیغم رفت هوا . 

  کنار گوشم با لحن تندی زمزمه کرد : 

  حاال اگه میتونی باال پایین بپر . 

  دستتو بکش کنار چلغوزه بد قواره... تکون خوردم : و� کن لنده هوره گنده بک .

  دستمو بیشرت پیچ داد : خیلی زبون درازی، کاری نکن همینجا زبونتو

  از ته حلقومت بکشم بیرون . 

  بازوم داشت از جاش کنده میشد ، بلند تر جیغ کشیدم : االغ و� کن کندی 

  دستمو .

  دادتو یه حرکت منو چرخوند سمته خودش ، دستشو کامآل پشتم قرار 

  و سفت نگهم داشت . اینقدر سفت که صدای استخونای کمرمم درومد...

  از حالت چشIش ترسیدم نگاهش بد بود ، صداش مو به تنم سیخ کرد :

  خب حاال افتادی تو چنگم ، سزای دخرتبچه چموشی مثل تو میدونی 

  چیه ؟

  نظورش رسمو تند تند به نشونه نفهمیدن تکون دادم یعنی 5یخواستم بفهمم که م

  چیه . رسشو آورد نزدیک و نزدیک تر ... خودمو می کشیدم عقب تا از دستش

  آزاد شم ... فشار دستاشو محکم تر کرد نفسم داشت بند میومد...

  همینکه ل**بش مIس با ل**بم شد با >ام قدرتم یه گاز محکم گرفتمش ...

  بود  دستاش یکم شل شد و رسشو بالفاصله کشید عقب ، صورتش رسخ رسخ

  وحشتناک شده بود ...

  عصبی گفت : وحشی ، لیاقت رفتار مالیم رو نداری یه پدری ازت در بیارم

  تا دیگه از این غلطا نکنی . 
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  دستش رفت باال ، چشIم گشاد شدن این اگه میخورد تو صورتم درجا می مردم.

  چشIمو بستمو دهنمو باز کردمو با >ام وجودم جیغ کشیدم ...

  نه دو بار بلکه چند بار پیاپی و پشت رس هم ...نه یک بار 

  جوری جیغ می کشیدم که گوشای خودمم در حال کر شدن بود و حنجرمم

  میخواست پاره شه ...

  چه خربه؟-

  اینبار از شنیدن این صدا بیزار نبودم ... این صدای گرم و دلنشین فقط 

  همین یکبار برام شنیدی و دوست داشتنی بود ...

  عقب ، چشم که باز کردم دیدم حاال دیگه تو دستای اونم.کشیده شدم 

  رفتم پشتش قایم شدم و از پشت کت سفید رنگشو توی پنجه هام گرفتم.

  رسش چرخید از نیم رخ نگاهی به چهره ترسیده من انداخت ...

  اخIش لحظه به لحظه درهم و بیشرت میشدن ...

  رو کرد به همون چلغوزه و با خشم گفت : داشتی چه غلطی 

  میکردی ؟

  قبل از اینکه اون دهن باز کنه با صدای بلند تری ادامه داد :

  کی بهت اجازه داده قبل از اینکه من مطلع بشم پاتو بزاری تو 

  این خراب شده .

  اهورا کف دستشو کشید روی لبش که کمی خون اومده بود:

  اینا یادم 5یاد برای رفت و آمد اجازه صادر کرده باشی؟تا قبل تر از 

  نکنه قوانین تغییر کرده !

  برگشت سمت من و تقریبآ فریاد کشید : زود برو تو اتاقت . 

  بغضم گرفت و لب و لوچم آویزون شد ، عقب عقب رفتم ...
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  نگاهه هر دومون بهم بود ... نگاه اون رسخ و عصبانی ...

  بی روح ... نگاهه من نم گرفته و

  چرخیدم و دوییدم ... لعنتی حالتو میگیرم ...

**  

  

  همینکه تیارا از دید محو شد ، راتین به سمت اهورا برگشت . 

  یقه اونو گرفت و محکم کوبوندش به دیوار ، کنار گوشش از الی

  دندونای کلید شدش غرید : 

  منه . تو خونه من کسی این حق رو نداره دست درازی کنه به کسی که مال

  و تو داشتی چنین اشتباهی رو میکردی ، میدونی چقدر د� میخواد االن

  بکشمت ؟

  صدای پر >سخره اهورا روی عصابش بود :اونوقت چرا ؟ 

  به خاطره یه دخرت ؟ اصآل این دخرته کیه که به خاطرش اینجوری 

  رگ گردنت زده بیرون!

  من جواب بخوای.فریادش رفت باال : چرت نگو ، تو حق اینو نداری از 

  قوانین عوض شده چون میشناسمت چه الشخوری ، میدونم حد خودتو 

  نگه 5یداری . 

  نگاهش همچنان نا آروم بود ، اهورا جدیت اونو که دید لب بهم

  فرشد و سکوت کرد .

  کشید عقب ، اهورا صاف وایساد و یقه پیرهنش رو مرتب کرد .

  اومد :چند قدم راتین ازش دور شد که به حرف 

  5یفهممت راتین 5یفهممت ...
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  رسجاش از حرکت باز موند بدون اینکه برگرده طرفش گفت :

  همه چیز مثل سابِق چیزی تغییر نکرده ، اما این دخرت با بقیه فرق 

  داره . 5یخوام آسیبی بهش برسه چون به موقه ش میتونم 

  ازش استفاده کنم . سعی کن بهش نزدیک نشی ...

  خوای راجبش به من توضیحی بدی؟اهورا : 5ی

  راتین : فعآل نه ، توام چیزی نپرس ... و تا جایی که در توان داری فضولی نکن راجبش .

  5یتونست به کسی اعتIد کنه حتی اهورا ... فعال باید هویت 

  تیارا رو پنهان نگه میداشت ...

  عصبانیت اون فقط و فقط بخاطر چموشی تیارا و برخورد های اهورا 

  بود ... نه چیزی غیر از این ...

  اهورا به جای خالی راتین خیره بود و به این فکر میکرد که این دخرت 

  کیه ؟!... رفتاره تنده راتین نسبت به اون و حساسیتش نسبت به اون 

  دخرت، اونو به شک انداخته بود ...

  به افکاره توی ذهن خودش خندید و زمزمه کرد : این کوه یخی مگه احساسم 

  رسش میشه ؟!...

  درست حدس زده بود هیچ احساسی به میون نبود و ماجرا چیز دیگه ای بود

  که ازش رس در 5یاورد ...

  لبخندش رسیعآ جمع شد و اخIش توهم رفW انگشت شصتش 

  حشی ...رو گوشه لبش گذاشت و غرید : دخرته و 

  

  

  تیارا
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  روی تخت دراز کشیده بودمو فین فین میکردم ، یبار 5یشد رسم داد نزنه .

  همش زهرمو میرتکوند ، خاک بررسه منکه آدم حسابش کردم 

  گفتم آدمه . لیاقتش همون سگ بودنه تازه همونم زیادیشه ...

  رضبه ای به در خورد ، اهمیتی ندادم . صدای میعاد بلند شد :

  تو اتاقش کارت داره .رئیس 

  پتو رو کشیدم رو رسم : به درک .

  میعاد : گفت اگه نیای خودش میاد . میدونی که اگه خودش بیاد راحت 

  ولت 5یکنه . 

  پتورو زدم کنار غرغر کنون اومدم پایین : خودش کار داره لَِششو بیاره

  دیگه ، انگار نوکرشم پاشم برم پیشش ببینم چی میخواد ور ور کنه .

  الکی فقط هیکل گنده کرده یه ذره ام شعور نداره ...

  سنگینی نگاهه میعادو رو خودم حس کردم ، رسمو بلند کردم دیدم 

  با تعجب داره نگام میکنه . 

  گفتم : چیه ؟

  شونه هاشو انداخت باال : جلوی رئیس زبونتو کوتاه کن این حرفارو بهش

  بزنی مرگت حتمی . 

  ارف ندارم که همینارم جلو رو خودش میگم.دهنمو کج کردم : باهاش تع

  بی تفاوت از کنارش رد شدم ، با عصبانیت به سمت اتاقش رفتم.

  پشت در کمی مکث کردم.  یه چندتا نفس عمیق کشیدم تا آروم شم...

  زمانی که مطمنئ شدم عصابم رو فُرِم دستگیره رو چرخوندم... 

  ود و به سیگاری که تو دستش بود پشت میزش نشسته بود و پاهاشم رو میز گذاشته ب
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  پک میزد . 

  در و بستم و کامل وارد اتاق شدم . نگاه رسرسی به اتاقش انداختم ، دستامو زدم

  به بغل و یکی از ابروهامو دادم باال و گفتم : فرمایش ، چیکارم داشتی ؟

  نه حرف زد نه تکون خورد ، سیگارو الی انگشتاش تاب داد و دود رو از

  به بیرون فوت کرد.  بین لباش

  بی حوصله دورو برمو از نظر گذروندم و با دیدن مبل رفتم جلوتر و نشستم 

  روش . 

  کی بهت گفت بشینی . -

  با دادی که زد چسبیدم به سقف . عین ف¢ از جام پریدم و با چشIی 

  درشت شده گفتم : هو چته قلبم اومد تو دهنم . 

  داالم داالم میزد و نفسمو پر صدا فوت کردم بیروندستمو گذاشتم رو قلبم که داشت 

  خسیس مبلشو انگار خواستم بخورم ندید بدید !

  خیلی خونرسد پاهاشو از رو میز کشید پایین و صندلیش رو کمی کشید جلو 

  و گفت : به نظرت اینجا کجاست ؟

  چشIمو ریز کردم : منظور !

  سنگینی خودش رو روی صندلی انداخت و بهش تکیه داد : 

  برای خودت راحت رفت و آمد میکنی ، به همه جا رسک میکشی و 

  فضولی میکنی . پاتو بیشرت از حدت فراتر میزاری و به تذکراتی ام که بهت 

  میدم گوش 5یدی . خودت بگو باید باهات چیکار کنم ؟

  ادم ، دوتا دستامو گذاشتم رو میزو رفتم جلو تر مقابلش جلوی میز ایست

  کمی خم شدم به جلو : تو که خوب بلدی چیکار کنی همون کارو کن .

  در ضمن مثل اینکه یادت رفته گفتی آزادم فقط و فقط توی همین ویال .
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  پس من کاره اشتباهی نکردم .

  تکیه از صندلی گرفت و به جلو خم شد : اگه کار اشتباهی نکردی پس 

  اهورا چه غلطی میکردی . اونجا با 

  لبام کش اومدن به زدن پوزخند رسدی : هیچ غلطی 5یکردم نوچه تو هوا 

  برش داشته بود اومد پذیرایی شه که منم خوب ازش پذیرایی کردم .

  بعدشم این چند وقت که اینجا بودم یاد گرفتم خودمو ول کنم ، با تو 

  یا با اون یکی چه فرقی داره .

  اال و رسشو تکون داد : نه خوشم اومد ، خیلی زود ذات ابروهاشو داد ب

  خودتو نشون دادی . تو اگه خیلی مشتاقی با من باش 5یزارم بهت بد بگذره .

  اینبار اون بود که پوزخند پر >سخری تحویلم داد . 

  من این نبودم 5یخواستم باشم ، اما برای کم کردن روی راتین مجبور بودم 

  ادی رفتار کنم ... خودمو بد جلوه بدم ...خونرسد باشم ... ع

  که بگم با همه چیز کنار اومدم ... دیگه هیچ چیزی برام مهم نیست ....

  هر چیزی که پیش بیاد هر بالیی بدتر از اونی که رسم آورد بیاره ...

  جلوش مقاومت میکردم سعی در مقاومت داشتم ... اما از تو میسوختم 

  یا بودن گناهکار بودن پست بودن بیزار بودم ...آتیش میگرفتم ... از بی ح

  ولی میون این آدما باید حیوون میبود ....

  برای زنده بودن ... طاقت آوردن ... شاید هم نجات پیدا کردن...

  لبخند شلی تحویلش دادم : ذات؟! تو فرض کن تو این مدت استاده خوبی داشتم 

  تا بتونم روی دیگه خودمم نشون بدم . 

  اخIش درهم شد : تا دهنتو پره خون نکردم خفه خون بگیر . 

  خندیدم : بله جناب راتین حرف حق تلخ . 
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  بلند شد و منم با این حرکتش یک قدم عقب رفتم . میز رو دور زدو 

  مقابل من قرار گرفت . 

  دستاشو تو جیب شلوارش کرد و کمی صورتش رو به طرفم خم 

  کرد . نیشخند زد : 

  یتونی منو بازی بدی ؟به نظرت م

  دستامو قفل کردم پشتم : متوجه 5یشم !

  راتین : توی یه بازی ، یه برنده وجود داره . 

  ابروهامو کشیدم توهم : میشه زیر نویس فارسی بیای

  5یفهمم چی میگی !

  یه قدم اومد جلو ، من رفتم عقب ...

  پوزخند زد : چرا فرار میکنی ؟میخوام روشنت کنم.

  قورت دادم : خب مثل آدم حرفتو بزن چیکار به من داری .آب دهنمو 

  پام خورد به میز شیشه ای و با برگشW رسم به پُشتم ، رو هوا بلند شدم.

  قبل از اینکه بتونم جیغ بزنم پرت شدم روی یکی از مبال . 

  خم شد روم ، دستش رفت سمته لباسم . 

  داد زدم : میخوای چیکار کنی .

  و کنار گوشم گفت : مگه نگفتی خوشت میاد منو کشید توی بغلش

  و دیگه فرار 5یکنی .

  من غلط کردم به گوره هفت جد و آبادم خندیدم .  -

  الله گوشمو به دندون گرفت : برام مهم نیست پس دخرته خوبی باش و شیطونی نکن.

  زیپ تی ِرشت توی تنم رو کشید پایین ، تا نصفه که رسید دستمو گذاشتم 

  ا التIس گفتم : تورو خدا و� کن بزار برم . بابا مگه من گروگانت رو دستشو ب
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  نیستم خب بندازم تو انبارو شکنجم کن کتکم بزن اما اینکارو نکن . 

  رسشو فرو کرد تو موهام : خب اینم یجور شکنجه ست . 

  پاهامو جمع کردم تو شکمم : خیلی کثافتی . 

  صداش حاملو بهم میزد : میدونم . 

  رو حس کردم ... پوزخندش

  5یتونستم از دستش فرار کنم کامآل روم خم شده بود و اجازه 

  هیچ حرکتی رو بهم 5یداد . 

  مشت زدم به سینه شو با بغض گفتم : و� کن ... 5یخوام دستت بهم 

  بخوره ...

  رسشو بلند کرد و مستقیم زل زد به چشIم ، از گرمای تنش منم داشتم 

  خ بود و لباش رسد از هم تکون میخوردن:داغ میشدم . چشIش رس 

  بهرته هر چه زودتر عادت کنی به این رفتارا اینجوری برای خودتم 

  بهرته . تو هرجایی که هستی باید با همون برخوردا خو بگیری .

  در غیر این صورت خودت عذاب میکشی ...

  مگه برای تو مهمه عذاب کشیدن یا نکشیدن من ؟ -

  ی من هیچی مهم نیست ، دارم بهت گوشزد میکنمنگاهشم رسد شد : برا

  من کاره خودمو پیش میربم و کسی 5یتونه از کاری که میخوام انجام بدم

  پشیمونم کنه . 

  قطره اشکی از گوشه چشمم بیرون چکید : لعنتی من 5یتونم مثل شIها باشم

  5یخوام باشم . سخته میفهمی ؟سخته بودن با تو ...

  ته لبام : میتونیم راحتش کنیم ...نگاهش کشیده شد سم

  و داغ شدم ... >ام وجودم سوخت و ناخواسته تسلیم مردی شدم که
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  قلبی رسد و سنگ داشت و وجودی همچو آتش که رسشار از نیاز بود...

**  

  

  با اومدن صدای آب از حIم چشم باز کرد ، بی حال و بی رمق نگاهی به اتاقی 

  ...که درش بود انداخت و آه کشید 

  تن رنجور و پر دردش رو از روی مبل بلند کرد ، لباس هاش رو با کمک دستای 

  لرزونش به تن کرد .

  موهای آشفته ش رو به پشت گوش زد و لب به دندون گرفت تا مبادا 

  بغضش بکشنه . 

  با نفرت نگاهی به در حIم انداخت و در دل گفت : پست فطرت ...

  دیگه 5یخواست چشمش به چشIی راتین بیوفته در واقع در اون زمان 

  تحمل دیدن دوباره اون رو نداشت ... حالش به اندازه کافی بد بود ...

  دعا میکرد تا بلکه بتونه >وم تنفره توی دلش رو باال بیاره ...

  فشاری که روی سینه و شونه هاش بود اون رو داشت از پا در میاورد ...

  ده بود ، مثل آدم پیری که شکنجه های روزگار کمرش رو خم کرده بود...خمی

  بغضش لحظه به لحظه سنگین تر میشد و اون 5یخواست راتین باز هم شکستنش

  رو ببینه و برق پیروزی توی چشIش جا خوش کنه ...

  به سمت در رفت و قبل از بیرون اومدِن راتین خارج شد و در رو آروم بست 

  هایی لرزون به سمته پناهگاِه خودش رفت ...و با قدم 

  راتین نگاه بی تفاوتی به جای خالی تیارا انداخت و لبش به زدن پوزخندی 

  کش اومد ...

  با خود اندیشید ... بآلخره رام میشه ...
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  تیارا هنگامی که قدم به اتاقش گذاشت ، وسط اتاق روی زمین نشست ....

  باره دردی که توی گلوش بود جلوگیری نفس هاش عمیق بودن تا از هجوم یک

  کنه ... 

  رسش رو باال گرفت رو به سقف ... 

  چشIش لبالب پر بودن اما 5یخواست قطره اشکی بریزه ... با خودش هم

  رسه جنگ داشت . 

  لب زد : خدایا...

  میخواست گالیه کنه ... دلش پر بود ... میخواست بگه خدایا چرا...

  به زبون آورد اشک های سمج راهه خودشون رو به بیروناما همینکه نام خدارو 

  از چشIش پیدا کردن ...

  رسش رو روی زمین گذاشت  ، سجده زد در مقابل خدایی که میدید و دم 5یزد ...

  گریست با نوایی غمگین ...

  >ام دردش رو میخواست رسه چشم هاش خالی کنه ... گریه میکرد و با فریاد هاش

  ...خدارو صدا میزد 

  کم کم نوای گریه هاش رو به خاموشی رفتند ... توی خودش جمع شد و بی توجه 

  به لرزی که به تنش افتاده بود .... چشم هاش رو بست....

  

  

  تیارا

  

  

  با زدن عطسه بی جونی تکون سختی خوردم و چشام رو به تاریکی
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  باز شد . 

  ز کشیده ،با نگاهی گنگ به اطرافم چشم دوختم و خودمو روی زمین درا

  پیدا کردم .  لعنتی کی خوابم برده بود ، نفهمیدم .

  به سختی نشستم و دستامو دورم حلقه کردم ، تنم به شدت داغ بود اما از رسما 

  به خودم می لرزیدم . 

  رسمو گرفتم پایین و نفسامو پشت هم دادم بیرون تا گرماش مستقیم با بدنم >اس پیدا

  کنه و لرزم از بین بره .

  تی دیدم فایده نداره از دستام کمک گرفتم برای بلند شدن . کف دستامو به زمین زدم وق

  اما بلند نشده پاهام سست شدن و با زانو زمین خوردم که از درد چشIم بسته شد .

  باره دوم بیشرت تالش کردم تا تونستم بلندشم ...

  ، درش رو باز کردم و رسم درد میکرد و خودمم گیج و منگ بودم ... رفتم به سمت حIم

  خودمو انداختم تو حموم...

  دوش آب رو باز کردم و کامآل زیرش قرار گرفتم .

  همینکه آب گرم به بدنم برخورد کرد کمی از رسما و لرزم کم شد...

  چشIمو بستم و دستامو کنارم رها کردم . رسمو باال گرفتم و بی هیچ 

  فکری به صدای آب گوش سپردم ...

  توخلع بودم ، روح تو بدنم نبود ...انگار که 

  جسمم بی حس تو هوا معلق بود ... چه حس آرومی ...

  کاش داÁی بود ... چشIمو باز کردم ، بخار همه جارو پر کرده بود ...

  دستامو دراز کردم ، مسخره بود . به دنبال ناجی بودم برای نجات پیدا کردن ...

  با زدن پوزخندی به تَوهIِت ذهنم دستام لرزید و نگاهم خیس شد ... بغضم

  ترکید...  
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  بی شک دیوونه شده بودم...  دیوونه...

**  

  

  راتین چرا با من اینجوری رفتار میکنی ؟میدونی چند وقته با هم  - 

  نبودیم !

  رسش رو به پشتی مبل تکیه داد ، و بی حوصله جواب داد :

  از همین راهی که اومدی بهرته برگردی .

  صداش زد : راتین !!! دیبا ناباور

  هوم ؟ -

  دیبا نزدیک تر به اون نشست : تو هیچ معلوم هست چت شده ؟

  دلیل این رفتاراتو 5یفهمم ...!

  بازهم قصد پیش روی داشت ، راتین دستش رو به نشونه ایست 

  باال گرفت و بدون اینکه نگاهش کنه گفت :

  شدی ... چه دلیلی بهرت از اینکه ازت خسته شدم و برام تکراری

  دستش رو روی بازوی راتین گذاشت و خواست مثل همیشه از 

  ظرافت زنانه خودش استفاده کنه که راتین دستش رو پس

  زد و با صدای بلندی گفت : >ومش کن این مسخره بازیارو 

  بفهم حوصله تو ندارم گورتو گم کن و از جلوی چشIم دور شو.

  تین براش با بقیهدیبا بغض کرد و مشتش رو محکم فرشد ، را

  مردا فرق داشت و 5یخواست به این زودی دست از تالش

  برای تصاحبش برداره ...

  اون قصده نا امید شدن رو نداشت... اما االن باید عقب میکشید
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  تا تو فرصت مناسب تری خودش رو به راتین نزدیک میکرد ...

  صدای پاشنه کفش هاش که توی سالن پیچید راتین نفسش

  کرد و روی مبل دراز کشید و ساعدش رو روی پیشونیرو پوف 

  گذاشت و چشم هاش رو بست ...

  تا بلکه امشب رو بتونه بخوابه و بی خوابی این چند وقتی رو 

  که سپری کرده بود جربان شه...

  

  

  تیارا

  

  دستمو به نرده ها گرفتم تا بتونم برم پایین پله ها ، همه جا تاریک بود  

  جلوی راهم رو ببینم .و به زور میتونستم 

  پایین پله ها بودم که رسم گیج رفت و دیدم تار شد...

  با دوتا دستم رسمو گرفتم که یک دفعه زیر پاهام خالی شد و قبل 

  از اینکه بتونم نرده رو بگیرم از چنتا پله باقی مونده پرت شدم 

  پایین ...

  بدنم کوفته بود با افتاد5م تک تکه استخونام خورد شد...یه دستم رو کمرم بود و با دسته 

  دیگه مم پامو چسبیدمو رسه زانومو ماساژ دادم ...  

  از درد آخی گفتمو با کمک مجسمه سنگی بزرگی که کنارم بود بلند شدم و لنگون لنگون راه 

  افتادم سمته خروجی...

  5م و زیر لب گفتم : خدا لعنتت کنه راتیندستمو گذاشتم پشت گرد

  ببین به چه روزم انداختی ، راه رفW عادیمم از یادم رفته .
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  خیر نبینی ایشا  خودم ناهار و شام سوم و هفتم و چهلمتو بپزم.

  بیریخته بدقواره ، غول بیابونی اح...

  >وم نشد ؟ -

  چشم رسجام خشک شدم و درحالی که آب دهنمو قورت میدادم با

  دنبالش میگشتم .

  وقتی پیداش نکردم نفسمو فوت کردم بیرون : انگار توهم زدم ، لعنتی 

  صداشم دست از رسم بر 5یداره . 

  دوباره راه افتادم که صداش اومد : اینجام . 

  با ترس برگشتم ، چشIم تا آخرین حد گشاد شده بودن : بسم هللا اینجا جنم 

  داره مگه !!!

  پرت بگو . رو مبل دراز کشیدم .کمرت چرت و  -

  چند قدم رفتم جلو ، پشت مبل تک نفره وایسادمو نا مطمنئ رسمو 

  خم کردم و با دیدنش چشIمو ریز کردم . 

  نور کمی اونجارو روشن کرده بود اما راحت میشد همه چیزو دید . 

  تا دیدم خودشه گفتم : اینجا چیکار میکنی ؟

  رم کجا باشم ؟راتین : باید از تو اجازه بگی

  با حرص گفتم : نه خیر به منچه اصآل . 

  اومدم برم که با صدای محکمی گفت : کجا ؟

  بی تفاوت جواب دادم : فکر نکنم به شI مربوط باشه .

  فریادش رفت هوا : تیارا .

  لبامو به دندون گرفتم و قیافم به حالت گریه در اومد : خیله خب بابا دارم میرم

  .بیرون هوا بخورم 
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  راتین : بیا پیش من .

  یه قدم رفتم عقب : نه...

  ساعدش رو از روی پیشونیش برداشت و رسشو کمی باال گرفت و با اخم 

  رو به من گفت : نشنیدی چی گفتم ؟

  ناچارآ قدم برداشتم سمتش ، صور>م با هر قدمی که بر میداشتم درهم میشد.

  کنارش که قرار گرفتم مچ دستمو گرفت و کشید . 

  اد� بهم خورد و افتادم روش.تع

  رسمو فورآ گرفتم باال و با چشIی گرد شده از تعجب نگاهش کردم .

  راتین : هوم ؟

  سعی کردم بلند شم : میخوام برم ، آی آی بدنم درد میکرد زدی بدترش کردی.

  دستاش دورم حلقه شدن : 5یخواد همین جا بخواب. فدای رست خوب میشی.

  با بسته شدن چشIش بادم خالی شد ، حرف حرفه خودش بود و 

  بس.

  اون حالتی که داشتیم معذبم میکرد ، کمرم و گردنم خشک شده بود 

  5یتونستم راحت باشم .

  کمرت وول بخور . -

  با عصبانیت گفتم : راحت نیستم اینجا و� کن بزار برم .

  چشIش بسته بود و صورته رسخ از عصبانیتم رو 

  5یدید ، خیلی بی تفاوت جواب داد :

  خود دانی در غیر این صورت ممکن تحریک شم .

  در جا الل شدم و با بهت بهش زل زدم . دندونامو رو هم

  فشار دادمو بغضم رو قورت دادم ، نقطه ضعفم دستش بود و 
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  از اون طریق هی تحقیرم میکرد ...آدم نبود دیگه ، بود ؟ نه نبود .

  ی سینه ش گذاشتم ، چشIمو بستم و ناخواسته به بی حرف رسمو رو 

  صدای قلبش که آروم و با رضب خاصی میزد گوش دادم ...

  آغوشش همیشه گرم بود ... کاش خودش هم کمی مهربون

  بود ... کاش میفهمید این رفتاراش چقدر عذابم میده ...

  از بازی خوردن بیزار بودم و راتین تا جایی که در توانش بود 

  بازی میداد ...منو 

  گاهی خوب بود گاهی بد ... دلیل این رفتارای ضد و نقیضش رو 

  5یفهمیدم ... 

  این بدترین حکم بود برای به زانو در آوردن من...

  گریه آرومم کم کم تبدیل شد به هق هق ... حتی خودمم نفهمیدم 

  کی گریم گرفت ....

  

  آری د� به قدری درد در خود دارد 

  ای بیگانه با چشIنم آشنایی غریب شده اند که اشک ه    

  و بی اجازه راه خود را باز می کنند و رس ریز میشوند

  آه خدایا تقدیری هم از این غریب تر وجود دارد ....؟!!!                 

**  

  

  با خیس شدن تی رشت توی تنش و لرزیدن جسمی که  

  تو آغوشش بود چشIشو از هم باز کرد . 

  رفت و روی موهای دخرتک قرار گرفت :دستش پیش 
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  باز آبغوره گرفتی .

  از ترحم بدش میومد ، گرمای دست راتین هیچ دلگرمی به وجودش

  5یبخشید ... در حالی که صداش رسد و خشک بود ...

  راتین پر از تناقض بود ... غیر قابل درک بود ...

  آب بینیش رو باال کشید : بزار برم ...

  اینکه تو بغ... راتین : به خاطره

  حرفش رو قطع کرد : بزار از اینجا برم ، از پیش تو ...

  از خونه ت ...

  اخIی راتین به ثانیه نکشیده درهم شد . با خشونت بیشرتی 

  تیارارو توی آغوشش فرشد ...دستاش رو محکم حلقه کرد 

  کنار گوشش با صدای خش داری گفت : جنبه رفتاره خوبو نداری

  گردونم به روزای اولت .نزار برت 

:Wو تی رشت راتین رو به چنگ گرف Wدستای لرزونش پیش رف  

  میخوام برم خونه مون ، د� برای بابام اینا تنگ شده لعنتی...

  نامرد میخوام برم پیش خونوادم... 

  رسشو کشید زیر گردن راتین و بغضش بلند تر از دفعه قبل شکست...

  .اینقدر بدی ... تو همش بداخالقی ...ب...بزار برم ... چرا ای.. -

  من بابایی مو میخوام... اون خوبه ... د.. دعوام 5یکنه ...

  تو بدی ... ا...ازت بدم میاد ... تو...تو نامردی ...

  کوچک شده بود ، مثل دخرت بچه ها بهونه میگرفت . برای کی ؟ برای مردی 

  که دلش به رحم 5یومد ؟!! 

  گرفت ... بدونه اینکه به چیزی فکر کنه ...مهم نبود ، بهونه می
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  کودک شده بود ...

  راتین سکوت کرده بود و چیزی 5ی گفت ... دلداری 5یداد ... داد 5یزد ...

  فقط سکوت کرده بود ... گاهی این سکوت ها چه دل میسوزوند ...

  گاهی باید از سکوته آدم ها هم میرتسید ...

  و این دل دخرتک رو بیشرت درهم فرشد... 

  که این مکان آرامگاه ابدی او خواهد بود ...

  

  

  تیارا

  

  .غلتی زدم و چشIمو تا نیمه باز کردم ، روتخت بودم و راتینم کنارم خوابیده بود 

  دهنمو باز کردم تا اعرتاض کنم اما بدجور خوابم میومد و حال حرف زدنم

  نداشتم .

  و چشIمو بستم و نفهمیدم کی خوابم برد ... پشت بهش خوابیدم

  تابش مستقیم نور از پشت پلک به چشIم رسید و باعث شد دستم رو حصاره

  صورتم قرار بدم .

  بلند شو دخرتجان چقدر تو میخوابی . -

  پتورو کشیدم رو صورتم و با بی حالی گفتم : محوش جونی خستم بیخیال.

  ته آب بزن صبحانه بخور ( بلند شو برو دست ومحوش: آها ویریس بوشو تی دسته صور 

  صورتتو بشور بیا صبحونه بخور )

  خمیازه ای که درحال کش اومدن بود تا نصفه متوقف شد و یهو یاد راتین افتادم و تیز 

  از جام بلند شدم .
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  رو زانوهام نشستم و رو تخت و دید زدم و گفتم : راتین پس کجاست ؟!!!

  :ولی محوش رو هوا گل گرفت و با لبخند معنی داری گفت به خیال خودم آروم گفتم

  آقا مهمون داشW رفW پایین .

ابروهامو دادم باال و در جوابش وا کشداری گفتم و خودمو از تخت کشیدم پایین و رفتم 
  دستشویی.

  دست و صور>و شستم و یه مسواک سیم سوت ثانیه ای هم زدم و با خشک کردن

  .صورتم بیرون اومدم 

چشمم که به سینی صبحونه افتاد دستی به شکمم کشیدم و با گفW : تی دسته قوربون ( قوربون 
  دستت)

  جفت پا پریدم رو تخت . دور از چشم محوش یکم چایی ریخت تو سینی که شانس

  آوردم ندید وگرنه بساط غرغرش بپا بود. 

م با لذت میخوردم که محوش لقمه پرو پیمونی از خامه و مربا گرفتم و گذاشتم تو دهنم ، داشت
  لبه تخت

  نشست و همزمان گفت : 

  گمونم رفتارتون با آقا بهرت شده ها ، قدر آقارو بدون باهاش مهربونی کنی برات کم 5یزاره .

  از همون بچگی ام دل صافی داشت . بعد از فوت آقا بزرگ یکم اخالقش تند شد وگرنه منکه

  تو دل این بچه چیزی نیست .یه عمری با این خاندان بودم میدونم 

لبخند گل گشادی زدم و تو د� گفتم ( آره ارواح خاک عمه جانم یکی این دلش صافه یکی ام 
  آسفالت

  جلو خونه ما ) .

  خواستم درباره گذشته راتین بپرسم ولی میدونستم بازم محوش چیزی نم پس 5یده  .

  ون بیشرت حتI راتین حسابی بهش سپرده بود جلوی من حرفی نزنه چ

  سواالی من بی جواب می موند .
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  کمی از چاییم رو خوردم که با حرف محوش اشتهام به کل نابود شد .

  ماشا  هزار ماشا  خیلی بهمم میایین . اگه میتونی آقارو تور کن -

  . آخه قربونت برم برای شکاره این استکان چای رو توی سینی گذاشتم ، همین یکارم مونده 

  نی تور الزم نیست باید با بیل و چIق رفت رساغش .غول بیابو 

  سینی رو که پس زدم گفت : چیشد دخرت چرا 5یخوری .

  دستمو گذاشتم رو رسم : میل ندارم محوش جان حا� خوب نیست دارم باال میارم .

  با نگرانی گفت : تی جان ره |یرم چی ببو تره ( |یرم برات چت شده )

  کره اینکه منو میچسبونی به آقاتون حاملو دگرگون میکنه !!االن با چه زبونی بگم ف

  دنبال یه جواب میگشتم که هوس شیطنت به رسم زد .

  ابروهامو به حالته رقصون دادم باال پایینو دور از چشم محوش یه بشکن زدم .

  قیافه مو شبیه آدم خجالتوها کردم و 

  رسمو انداختم پایین و مشغول بازی با انگشتام شدم :

  خدانکنه محوش جون . آخه میدونی چیه ...

  اب دهنمو قورت دادم و با من من گفتم : چ... چیزه ... م... منو ... یعنی ...

  محوش : اووووو بگو دیگه جان قربان د� بیرون اومد .

  لبامو غنچه کردم و چشIمم مظلوم : م...من با... باردارم ...

  هم . بعد که انگار جریان براش روشن شده باشه چشIش گرد شدن و برای ثانیه ای زل زد ب

  با دست زد به صورتشو هین بلندی کشید : خاکه می رس(خاک بر رسم ) یعنی چی لکو(دخرت)؟

  از کی بچه دار شدی تو ؟

  راتین . -

  محوش : چجوری؟ شI که ... شI ک...

  هم محرمیم .پریدم وسط حرفش : فکر بد نکنیا محوش جون ، خب ما ... چیزه یعنی به 
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  چجوری بگم من عقد کرده راتینم .

  صورتش کم کم به لبخند باز شد و دستمو تو دستاش گرفت : تی بالمیرس نازه دخرت ( بالت تو رسم

  دخرته نازم ) پس چرا به من چیزی نگفتی مگه غریبه بودم .

  یاره تو خونش .نذاشت چیزی بگم و ادامه داد : من میگI آقا بیخودی دسته دخرتی رو 5یگیره ب

  چقدر این بچه با فهم و شعوره حالل و حروم رسش میشه .

  خدا شاهده چجوری خودمو نگه داشتم پخش زمین نشم اینا که میگفت کجا و راتین کجا .

  خدایا خودت ببخش منو این پیرزن ساده رو رسکار گذاشتI ولی تقصیر خودشه دیگه 

  هی آقاشو میبنده به خیک من .

  بره رساغ آقاش یکم مخ اونو تیلیت کنه جیگرم حال بیاد.حاال بزار  

  واال مخ من فقط این وسط آبپز شد .

  اومدم دهن باز کنم که ماچم کرد و از رو تخت بلند شد : من برم یه چیز مقوی برات بیارم بخوری 

  جون تو تنت 5ونده ، روز به روز داری ضعیف تر میشی دخرت.

  سا� و سالمت به دنیا بیاد . بچه دار شدن الکی نیس که.به اون بچه هم باید رسید تا 

  و در مقایل نگاه مات و دهن نیمه بازم از اتاق رفت بیرون .

  حاال من یه غلطی کردم جو گیر شدم یه چیزی پروندم این چه جدی گرفت .

  وای مثه چی پشیمون شدم ، چرا باز خر گازم گرفت رش برای خودم درست کردم !

  تو رسم و با یاد آوری راتین گفتم : بدبخت شدم بچه رو از کجام در بیارم .دو دستی زدم 

  طاق باز رو تخت دراز کشیدم و زل زدم به سقف . باید آماده یه مشت و مال اساسی از جانب 

  آقا بداخالقه میشدم ...

**  
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خت و چند . نگاه گذرایی به روی میز انداسیگار برگش رو آتش زد و دودش رو به بیرون فرستاد 
  کارته

  میون انگشتش رو جابه جا کرد و دوتارو از میونشون بیرون آورد و پرت کرد روی میز 

  کناره بقیه کارت ها .

  شایگان دستی به صورتش کشید و با کمی تعمل سه کارت و دومهره گرد رو وسط انداخت .

  پوزخند راتین آشکار شد و همزمان دو برگ و سه مهره رو ، رو کرد .

  اهورا با صدای بلندی خندید : اوه راتین عالی بود .

  به صندلی تکیه داد و مشغول دود کردن سیگارش شد . 

  شایگان مشتش رو به روی میز زد که اهورا گفت : باختی پیرمرد ، َرشطو بیا باال .

  دندون بهم فرشد و خیره به مشت روی میزش موند :

  چی میخوای ؟

  . راتین : محموله پس فردا شبو

  رسه شایگان به رسعت کشیده شد به باال و مستقیم نگاهش تالقی کرد با نگاهه رسده راتین .

  ابروی چپش رو باال انداخت : انتظار نداشتی که خربا بهم نرسه .

  شایگان : م...

  حرفش رو تو هوا زد : قرار بود رشتووان برای همیشه پاش کشیده شه بیرون .

  سود و وسوسه کننده بود 5یشد ازش به سادگی گذشت .شایگان : ولی این معامله پر 

  رسش رو چند بار باال و پایین تکون داد : و منم >ام و کIل این سود رو میخوام .

  نفسش رو فوت کرد بیرون و بر خالف میلش قبول کرد : باشه .

  کاری غیر از این 5یتونست انجام بده ، خطا رفته بود باید تاوانشم میداد .

  ته مونده سیگار رو توی زیر سیگاری له کرد و از روی صندلی بلند شد .  راتین

  چند قدم بیشرت جلو نرفته بود که شایگان گفت : میخوای چیکارشون کنی .



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 371 

 

  بدون اینکه برگرده و توقف کنه جواب داد : میوفته دسته پلیسا ، بهرته اونام این

  وسط یه سودی کنن . 

  ش کشید ، دستش به سمت پاکت سیگار رفتشایگان کالفه دستی میون موهای

  و با برداشW سیگاری و گذاشتنش میون لب هاش روشنش کرد . 

  پک عمیقی به سیگار توی دستش زد و دود اون رو بیرون داد . 

  دندون قروچه ای رفت و با حالته عصبی گفت :

  اون یه احمق .

  اهورا نیشخندی زد : یه احمق زرنگ ...

  ان به سمت ورقه های روی میز کشیده شد ، اون همیشه یهنگاه زهر داره شایگ

  بازنده بود همیشه در مقابل راتین 

  یه بازنده بود ...

  چنگی به موهاش زد و از فشاره دستش که مشت شده بود استخون هاش به صدا در اومدن.

  و لعنتی زیر لب نثار شانسش کرد که از گوش های تیز اهورا نشنیده باقی 5وند و بار دیگر 

  باعث ستودن پرسعمه خودش در دل شد ...

  بازهم رشتووان باعث دردرس شده بود راتین میدونست اومدن اسم اون خیلی از عواقب رو 

  در بر داره . 

  ول پای رشتووان رو مقرصه همه این اتفاقات شاهرخی بود نباید از ا

  به میون میکشید .

  چون خیلی از رابطه های دوستانه داشت به سمته دشمنی میرفت... 

  دست تو جیباش کرده بود و مغرورانه راه میرفت ، راتین استاده فخر فروخW بود حتی

  . به خودش 

  پایین پله به محوش که سینی بزرگی توی دستش بود برخورد .
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  ش نشست و خواست بی تفاوت باال بره که محوشاخم ریزی بین ابروها

  با خوشحالی گفت : آقا بهتون تربیک میگم ایشا  که قدمش براتون خیر 

  باشه . 

  دست چپش رو از داخل جیبش بیرون کشید و پشت گردنش رو ماساژ داد :

  چی میگی محوش ؟

  چه هم کهلبخند گل و گشادی زد : میگI خوب کردین تیارا خانم و عقد کردین ، ب

  برکت زندگی . بدنیا که بیاد زندگی تون از یکنواختی در میاد .

  چشIش رو ریز کرد : معلوم هست چی داری میگی ؟

  محوش جا خورد : آ...آقا م...مگه شI 5ی دونید خانم باردارن؟

  ابروهاش برای ثانیه ای باال رفت و به محض درک حرفای محوش اخIش به طرز 

  وحشتناکی درهم شد و با عجله پله هارو باال رفت . 

  محوش با گیجی شونه ای باال انداخت : امان از دسته این جوونا ...

  

  

  تیارا

  

  . هر آن امکان اینو در اتاق و قفل کرده بودم و رو تخت نشسته بودم و زل زده بودم به در 

  میدادم راتین بیاد رساغم .

  حده چی . آخه بیکار بودم همچین شوخی مزخرفی کردم . به شکر خوردن افتاده بودم در

  ای محوش نذاشتی حرف از دهنم در بیاد رو هوا زدیش .

  خب منم قصدم این بود بره مخ اونو تیلیت کنه دیگه... اه همه چیو قاطی پاتی

  کردم .
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  اینبار دیگه منو میکشه ، منو بگو چرا جلو این گاوه وحشی هی پارچه قرمز تکون میدم .

  خدایا خودت به جوونیم رحم کن .

  همینجوری داشتم برای خودم روضه و مرثیه میخوندم که رضبه محکمی به در خورد و 

  متعاقبش صدای فریاد راتین به گوشم رسید : باز کن این درو .

  .چنان از ترس پریدم هوا که روحم برای چند ثانیه جسممو گم کرد 

  ی شده بود و مطمنئ بودم تا در باز نشه آروم 5یگیره .دوباره زد به در و فریاد کشید ، وحش

  باز شدن درم مصادف بود با شهید شدنم .

  از رو تخت پریدم پایین و به سمته حموم دوییدم . خودمو انداختم تو حموم و در و محکم

  بستم و قفلشم زدم .

  به دیوار تکیه دادم و با وحشت به در رو به روم خیره شدم . 

  خوابید فکر کردم بیخیال شده و دست از رسم برداشته . همینکه صدا 

  یه نفس از رسه آسودگی کشیدم که هنوز کامآل بیرونش نداده بودم صدای گرومپ وحشتناکی 

  اومد .

  میزد . اسرتسم لحظه به لحظه بیشرت میشد . 200نفس تو سینم حبس شده بود و قلبم با رسعت 

  بودم به در و نفس 5یکشیدم . قدماش نزدیک و نزدیک تر میشدن . خیره

  با رضبه ای که به در حموم خورد جیغ خفیفی کشیدم و دستمو جلوی دهنم گذاشتم .

  داد زد : باز کن این بی صاحاب مونده رو وگرنه میشکنمش .

  پی در پی به در مشت میزد و فریاد میکشید .

  . کامآل حالته آدمای سنکوب کرده رو داشتم و 5یتونستم حرف بزنم 

  فقط داشتم از ترس به خودم می لرزیدم ، بد جور پا رو دمش گذاشته بودم .

  کری ؟ 5یشنوی باز کن . اگه خودم بازش کنم زندت 5یزارم .  -

  دستمو آروم از روی دهنم برداشتم و با صدای لرزونی گفتم : ب... باشه ... ف... فقط 
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  قول بده  کاریم نداشته باشی .

  نیومد ، رفتم جلو و آروم قفل رو زدم . درو باز کردم ، دیدم وسط اتاقهیچ صدایی ازش در 

  پشت به من ایستاده و دوتا دستاش رو فرو کرده تو موهاش و کشدارو بلند نفس میکشه .

  از تجسم صورته عصبانیشم پشتم به لرزه می افتاد .

  راه رفW کردم، . رو پنجه پام رشوع بهحواسش نبود و معلوم بود حسابی با خودش درگیره 

  میخواستم فرار کنم . 

  بهرت بود تا اطالع ثانوی جلوی چشمش نباشم تا کمی آروم شه ، در حال حارض مهم

  ترین چیز جو5ه .

  چند قدم تا در فاصله داشتم چند قدم تا آزادی ، لبخند شیطنت آمیزی رو لبام نشسته بود 

  گیرم د برو که رفتیم .کافی بود پام برسه به بیرون از اتاق ، تا گازشو ب

  یک قدم دیگه همه چیزو >وم میکرد .... اما یهو از عقب کشیده شدم و دستام از پشت

  قفل شدن و محکم از روبه رو برخورد کردم به دیوار .

  گونم درد گرفت و آخم رفت هوا . 

  ور خوندیهنوز گیج بودم که با خشونت کنار گوشم گفت : بازی موش و گربه راه انداختی . اما ک

  از دسته من یکی 5ی تونی فرار کنی .

  سعی کردم تکون بخورم : و� کن دارم اذییت میشم .

  دستامو پیچوند : به جهنم تا تو باشی گنده تر از دهنت حرف نزنی .

  آیییییی دستم وحشی . منکه چیزی نگفتم روانی چی داری میگی با کی کار داری . -

  ستش رو دور کمرم حلقه کرد و چسبوندم به خودش .منو برگردوند سمته خودش ، یه د

  رسشو آورد نزدیک و از الی دندوناش گفت : جریان بچه چیه ؟ من تورو عقد کردم ؟ آره؟

  رسمو بردم عقب ، آب دهنمو قورت دادم و لبخند زورکی زدم : به جان تو داشتم محوشو

  رسکار میذاشتم فقط یه شوخی بود همین . 
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  شدن : ولی من با تو شوخی ندارم . مگه بچه 5یخوای ؟ ابروهاش بهم نزدیک

 Wدروغ 5یگف Iش ، این لحن و چشIصاف زل زدم به چش .  

  دستامو گذاشتم رو سینه شو به عقب هولش دادم تا ازم جدا شه اما کوچکرتین فاصله ای هم

  ایجاد نشد .

  و� کن . -

  پوزخند زد ، چیزی که ازش متنفر بودم .

  لت بچه 5یخواد .چرا مگه د -

  جیغ کشیدم : نه ... نه ... و� کن عوضی چی از جونم میخوای . 

  خستم کردی دیگه حا� از خودت و این 

  رفتارات بهم میخوره . 

  سیلی محکمی به صورتم زد ، پرت شدم روی زمین و موهام پخش شدن روی صورتم 

 . Wو جلوی دیده شدن ریزش اشکام رو گرف  

  همونجوری افتاده بودم که پنجه ش رفت الی موهامو رسم محکم به عقب کشیده شد . 

  : پس رس به رسم نزار و مثل آدم زندگی تو کن . توی صورتم داد زد کنارم روی پاش نشسته بود ، 

  با نفرت جوابشو دادم : زندگی ؟ زندگی و نفس کشیدن تو هوایی که تو نفس میکشی حروم .

  ادامه دادم : دسته کثیفتو بکش عقب و به من دست نزن آشغال .  بلند تر از قبل

  اینبار یه طرفه دیگه از صورتم سوخت .

  دستامو مشت کردمو چشIمو محکم بهم فرشدم ، قدماش این رو نشون میدادن که دور شد ، 

  میشد...از من ، از اتاق...و اینو دری که به شدت بسته شد ثابت کرد ...ای کاش از زندگیم گم 

  برای همیشه ... میرفت به جهنم ...

  تو خودم جمع شدم از روی زمین بلند نشدم . همونجا کنار تخت دراز کشیدم و رسم رو

  روی زمین گذاشتم. 
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  دست راستم رو روی صورتم گذاشتم ، میسوخت ...

  ا درد ؟...>وم تن و وجودم از این همه حقارت میسوخت .... تنها بودم ... تنهایی سوخW داشت ی

  شایدم هر دو ...

  بیشرت تو خودم جمع شدم و لبام رو بهم فرشدم تا صدای هق هقم بلند نشه ...

  چقدر محتاج یک آغوش گرم بودم ... مثل آغوش همیشه بازه بابایی به روم ....

  کاشکی االنم پیشم بود و میگفت : گریه نکن بابایی ... گریه نکن دخرتم منکه هستم ... 

  ن آروم جونم که گریه هات قلبه بابارو درد میاره ...گریه نک

  آخ که تنهام ... بابا نیست بابای مهربونم نیست تا ببینه دخرتش کاره شب و روزش شده زار زدن ...

  خدایا تو که هستی تو که شاهده عذاب کشید5ی ... پس یه آغوش به روم باز کن که خستم ...

  و من تنهام ...تنها.... خیلی خستم ....تنهایی چه بده ....

  .چشIم رو بستم و هق هق خفه شده ای که داشت گلوم رو آزار میداد رها کردم 

  اشک ریختم برای تنهایی خودم... 

  (چه دردی داشت گریه کردن به حال تنهایی خود...)

  اتاق توی تاریکی فرو رفته بود و هنوزم از جام تکون نخورده بودم ، چندساعت گذشته بود 

  ولی چرا باز هم میسوختم ... چجوری بود که زمان می گذشت اما دردا چرا نه؟؟؟؟

  چشIم میسوخت ، با بسته نگه داشتنشون سعی داشتم دردشونو آروم

  کنم .

  بینی مو باال کشیدم و رسفه خشکی کردم . 

  با انگشت زیر چشمم رو که خیس بود دست کشیدم و آهی کشیدم .

  حظه به لحظه دردشم بیشرت می شد .رسم داشت منفجر میشد و ل

  با چرخش دستگیره در بی حرکت موندم .

  مستقیم قدماش به سمته من بود ، الی چشIمو کمی باز کردم .
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  میعاد بود ، خم شد و سینی ای رو کنارم روی زمین گذاشت .

  بلند شو اینو بخور . -

  س نداشته باشی .نچی کردم که ادامه داد : 5یتونی بیکار بشینی و کاری با رئی

  خوشت میاد باهات بد رفتاری کنه .

  صدام گرفته بود : چرا محوش نیومد؟

  بلند شد : رئیس گفت حق نداره دیگه بیاد پیشت .

  .همینکه رفت بیرون به سختی نشستم ، بوی قرمه سبزی بدجور اشتهامو تحریک کرده بود 

  با خودم قهر نبودم که بذارم از گشنگی حالک شم . 

  پامو دراز کردمو بشقابو هم روی پام گذاشتم ، همینجور که خیره به رو به روم بودم 

  قاشق ، قاشق غذا میذاشتم تو دهنمو با زحمت قورتش میدادم تا بلکه 

  .بغضم از بین بره 

  ...بغضی که سمج تر از این حرفا بود و بی صدا شکست و بقیه غذا رو زهرم کرد

**  

 

  .بود ، نگاهش یک ساعتی میشد که به آسIن تاریک دوخته شده بود  پشت پنجره اتاق ایستاده

  .به هیچ چیزی فکر 5یکرد ، این سکوت برای به آرامش رسیدنش نیاز بود 

ذهنش خالی از هر فکر و خیالی بود ، هر از چند گاهی آهی میکشید و غم درون سینه ش رو به 
  بیرون 

  میفرستاد . 

  یگه ای داشت ، خودش هم آروم بود . به نظرش امشب همه چیز رنگه د

برای اینکه او به رساغش نیومده بود . پوزخند صدا داری زد و نگاه از دل تاریک شب گرفت و 
  چشمش

  افتاد به راتین ....
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  راتین چند ساعتی بود که توی باغ کنار حوض سنگی نشسته بود .

  جوری تو خودش فرو رفته بود که متوجه هیچ چیزی نبود .

  های دستش رو روی ران های پاش گذاشته بود و دو دستش رو درهم چفتآرنج 

  و روی پیشونیش قرار داده بود .  

  چشIش بسته بودن و غرق تو افکار خودش بود . افکاری که آزار دهنده بودن براش .

  ناراحت بود از جنگ عصابی که هر روز بین دوتاشون راه میوفتاد .

  است .... آیا چیزه زیادی بود ؟؟!!!خب اونم آدم بود ، آرامش میخو 

  یکی در پشت حصاری از شیشه و دیگری آزاد و رها در جدال با خود بودند .

  به این روزهایی که می گذشت ، به تقدیر .... به بودن کنار هم ... فکر میکردند...

  راتین خسته بود از لجبازی های دخرتی که رسکشی اش نا >ام بود ...

  شکنجه های روحش ... و تیارا خسته از

  آسIن تاریک بود و هوا رسد .... همه چیز یخ زده بود حتی قلبشان ...

  

  

  تیارا

  

پرده رو انداختم که چشمم قبل از افتادن پرده به سایه ای افتاد . پرده رو کمی کنار زدم و با دقت 
  بیشرتی 

  . باغ رو زیر نظر گرفتم 

  تا عبور میکردن . دوباره اون سایه هارو دیدم ، از الی درخ

  آب دهنمو قورت دادم و چشIم لحظه به لحظه گشاد تر شدن . یا خدا روح !!!

  من میگI این ویال یه جوری ،کآل عجیب غریبه اینا اینم مدرک هی و حارض . 
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  با کف دست زدم به پیشونیم و زمزمه کردم : هیس آروم باش ، چندتا نفس عمیق بکش حله .

. اصآل شبیه روح نبودن از استیل و فرم چشIمو ریز کردم و اون سایه هارو خوب دید زدم 
  بدنشونم معلوم

  بود مردن . 

  اینور ترو نگاه کردم راتین هنوز نشسته بود معلوم بود متوجه اومدن اونا به باغ نشده .

  : به منچه .پرده رو رها کردم و شونه مو باال انداختم 

  رفتم سمت تخت خواستم دراز بکشم که حس فضولیم نذاشت و چنگ زدم به سیورش>و تنم کردم 

  و با عجله از اتاق زدم بیرون . 

همه جا تاریک بود و صدایی 5یومد ، انگار همه خواب بودن . ایشا  که به خوابه آخرت برن و 
  همیشه سکوت

  برقرار باشه .

  ، طول سالن تا خوده در خروجی رو دوییدم .  یواش پله هارو گرفتم و رفتم پایین

  درو آروم باز کردم و بیرون رفتم .  پشت یکی از ستون های بیرون از دره خروجی ویال قایم شدم .

  خمیده رشوع کردم از چنتا پله منتحی . به حالتهلباسام تیره بودن و دیده 5یشدم 

 Wبه سنگ فرش باغ راه رف .  

تم سمته بوته ها . چند ثانیه روی زمین نشستم و بعد رو زانوهام بلند پام که به زمین رسید رف
  شدم

  و اون طرف رو نگاه کردم .

  راتین که کآل تو باقالیا بود ، یکی از اون مردام از پشت داشت بهش نزدیک میشد . 

  توی دستش اسلحه بود ، لبامو بهم فرشدم اگه داد میزدم همه چیز خراب تر میشد .

  ، با پایین اسلحه به پشت گردنش رضبه زد .  نزدیک تر شد

  راتین بلند شد و بی تعادل چرخید ، یه دستش پشت گردنش رفت و دسته دیگه ش اسلحه ای رو

  از پشت کمرش بیرون آورد . 
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  هنوز دستش باال نیومده بود که اون مرد شلیک کرد و گلوله خورد به راتین ، لعنتی

  صدا خفه کن روی اسلحه ش بود . 

  ا افتادن راتین چشIم گرد شد و نفس تو سینم حبس . مرد ؟!!!ب

  داشت میرفت سمتش ، دستم روی زمین بود و نگاهم خیره به روبه رو .با دست 

  دنبال یه چیزی میگشتم تا بتونم ازش استفاده کنم.

  با برخورد سنگی به دستم همونو از روی زمین چنگ زدم . 

  تعلل سنگ رو پرت کردم ، خورد به هدف . برداشتمش و با هدف گیری رسش بدون

  سنگه بزرگ بود و حسابی گیجش کرده بود ، فورآ از روی بوته ها شیرجه زدم به اون طرف و 

  با رسعت دوییدم . 

  فاصله م تا به اونجا زیاد نبود ، به محض رسیدن اسلحه راتین رو برداشتم و با رضبه محکمی

  به رسش بی هوشش کردم .

  به سمتم شلیک شد ، پشت حوض سنگر گرفتم و منم به اون سمت شلیک کردم .از طرف باغ 

  صدای بلندی که بعد از شلیک توی باغ پیچید حت� بقیه رو بیدار و هشیار میکرد .

از چنتا تیری که نزدیک بود به رسم بخورن جاخالی دادم ، همه تیرارو خالی کردم و نا امید روی 
  زمین 

  نشستم و چشIمو بستم . 

اینقدر هول بودم نتونستم اسلحه اون یارو ام بردارم . کلت خالی رو پرت کردم کنارم و با اومدن 
  صدای سگ ها

  و روشن شدن باغ لبخند کجی رو لبام نشست ...

تازه یاد راتین افتادم و چهار دست و پا کنارش رفتم . بازوش تیر خورده بود و حسابی ازش خون 
  ت .میرف

  سیورشتم رو در آوردم و روی زخمش قرار دادم و فشارش دادم . 

  با پشت دست راستم چندتا رضبه به صورتش زدم و صداش کردم : راتین ... راتین ...
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  چشIش تا نیمه باز شد و یه چیزی زمزمه کرد که برام نا مفهوم بود و دوباره از هوش رفت ...

**  

  

. افراد تند و رسیع به باغ هالی عIرت رو هشیار کرده بود صدای شلیک چند گلوله پی در پی ا
  رسازیر شدند 

  سگ ها باز شدند و جلوتر از همه دویدند .

  :شهاب چند گلوله به سوی باغ شلیک کرد و همزمان رو به حامد گفت 

  برو جلو ببین اون طرف چه خربه . 

  .حامد با قدم هایی تند خودش رو به کنار راتین رسوند 

  دن راتین در اون حال رسش رو بلند کرد و به تیارا گفت : چیشده چرا رئیس ...با دی

  حرفش رو قطع کرد : به بازوش تیر خورده . خون ریزی داره بهرته بربیمش داخل . 

  : میعاد بیا اینور .حامد بدون معطلی نگاهش رو چرخوند ، به محض دیدن میعاد فریاد کشید 

  ین راتین رو بلند کردن و راهه ویال رو در پیش گرفتند .با اومدن میعاد هر دو تن سنگ

تیارا با نگرانی به راهه رفته شون خیره بود و تازه به خود اومد و سیورشت خونی رو روی زمین 
  انداخت 

  و بلند شد و پشت رسه آنها دوید ...

  راتین رو به اتاقش بردن و روی تخت خوابوندن . حامد کالفه رو به میعاد گفت :

  برو زنگ بزن به دکرت خربش کن رسیع خودشو برسونه . 

  میعاد : نیست رفته مسافرت .

  مشتش رو به دیوار کوبوند : لعنتی ، چیکار کنیم همینجوری داره ازش خون میره .

  در تا آخر باز شد و تیارا پا به درون اتاق گذاشت ، همزمان نگاهه هر دو کشیده شد به سمتش .

  در بیارم . من میتونم گلوله رو -

  حامد پوزخندی زد : تو ؟ الزم نکرده برو بیرون .
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  تیارا : کسی از تو نظر نخواست .

انگشت اشاره ش رو به حالت تحدید باال آورد : ببین بچه االن وقته دهن به دهن گذاشW با من 
  نیست 

  پس راتو بکش برو رد کارت .

کن ، اگه میخواستم به رئیست آسیبی : توام خوب تو گوشات فرو صورت تیارا رو اخم پوشوند 
  برسونم

میذاشتم با چنتا گلوله مخشو بپوکونن . اون موقع که معلوم نبود کدوم گوری هستید من کنارش 
  بودم و برای

  .همینه که هنوز داره نفس میکشه 

  رو به میعاد ادامه داد : لطفآ برو جعبه کمک های اولیه رو بیار .

ثانیه ای از اتاق رفت بیرون ، حامد هم چنان با نگاه عصبی تیارا رو میعاد بدون از دست دادن 
  نظاره میکرد .

  تیارا هم بدون توجه به اون کنار تخت راتین نشست و منتظر میعاد موند . 

به نظرش میعاد با اینکه قیافه خشن تری نسبت به حامد داشت مهربون بود اما حامد تنها قیافه 
  ای جذاب

  و از اخالق هیچ بهره ای نربده بود . به ارث برده بود 

  با اومدن میعاد دست از فکر کردن کشید و دستش رو به سمته میعاد دراز کرد ...

  دست کش های سفید کشی رو به دست کرد و به دنبال وسایل مورد نیازش گشت .

  حامد : فقط مواظب باش خطا نکنی وگرنه بد میبینی .

  ب قرار داد : قربون دستت این ننه غرغرو بنداز رسش رو بلند کرد و میعاد رو مخاط

  بیرون کناره گوشم یه بند ورور میکنه بعد آقاتون یه چیزیش میشه یقه

  منو میچسبین ، این وسط کاری به این غول بیابونی ندارین که اونوقت . 

  حامد دندوناشو بهم فرشدو دستش رو مشت کرد ، میعاد در اون وضعیت به زور جلوی
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  گرفت و با زدن به شونه حامد اشاره کرد برن بیرون .  خندش رو 

  5یخواست بره اما فعآل به خاطر راتین مجبور بود سکوت کنه و به تیارا نپره .

  . با بسته شدن در پوفی کشید و مشغول کاره خودش شد 

  پنس رو برداشت و داخل زخم دنبال گلوله گشت ، ناله ضعیفی از دهن راتین

  از درد جمع شد . خارج شد و صورتش 

  بی توجه به دردی که راتین می کشید با دقت بیشرت دنبال گلوله گشت و با پیدا کردنش

  . گلوله رو در آورد و توی ظرف استیلی انداخت . لبخند کجی رو لبش نشست  

  با بتادین و پنبه روی زخم رو شست و شو داد و با باند دوره بازوش رو باند پیچی کرد .

  شدن باند پیچی نفسش رو فوت کرد بیرون : صد تن وزن بازوشه وای جونم در اومد . بعد از >وم

  .قبل از جمع کردن وسایال آمپول مسکنی به راتین زد تا دردش کمرت بشه و تا صبح بخوابه 

  بلند شد و به سمت رسویس رفت ، دستکش رو در آورد و توی سطل انداخت . 

  شست تا بوی خونی که توی بینیش پیچیده بود از بین بره .دست و صورتش رو چندین بار با آب 

  از دستشویی بیرون اومد و به کناره تخت رفت . یکی از زانوهاشو رو تخت گذاشت و کمی به 

  جلو خم شد . دستش به طرف صورته راتین پیش رفت و روی صورتش قرار گرفت . 

  و با پس کشیدن  با داغی پوستش اخIش توهم رفW . پیشونیش روهم ملس کرد

  دستش وسط اتاق ایستاد و با جویدن لبش پی وسیله مورد نظرش گشت .

بشکنی زد و به سمت دستشویی رفت حوله کوچکی که برای پاک کردن دست و صورت بود رو 
  برداشت . 

  گلدون گردی که دهنه بازی داشت و بیرون از رسویس روی میز کوچک مشکی بود رو برداشت

  ی رو از داخلش خارج کرد و روی میز انداختو به رسویس برگشتوو گل های مصنوع 

  از آب ولرم پرش کرد و به کناره تخت رفت . 

  لبه تخت نشست و حوله خیس و نم دار رو روی پیشونیش قرار داد .
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  تبش زیاد باال نبود اما اگه همین طور پیش میرفت ممکن بود تبش بره باال.

  گرفت و روی پیشونی راتین قرار داد. چندین بار حوله رو خیس و آبش رو

  با پایین اومدن تبش آخرین بار هم حوله رو نم دار کرد و روی پیشونیش قرار داد .

  خمیازه بی حالی کشید و با گفW : دو دقیقه چشم روهم بزارم دارم میمیرم . 

  پاهاشکنار راتین با فاصله دراز کشید ، یک دستش رو به زیره رس و دسته دیگرش رو بین 

  قرار داد و چشم بست . چند بار پلک زد و عاقبت مغلوب خواب شد. 

  افراد راتین تونسW >ام اون مردان سیاه پوش و غریبه رو به کام مرگ بکشونن .

  تنها دو نفر از اون مردا باقی مونده بودن . یکی که توسط تیارا بی هوش شده بود و 

  بود .دیگری رو شهاب بازو و پاش رو هدف گرفته 

  توسط شهاب دستور داده شد باغ جمع و جور بشه و جنازه ها نیست و نابود .

  اون دو نفر رو به انبار بردن و روی صندلی با طناب بسته شدن . 

  سه نفر با اسلحه باالی رس اونا بودن و شهاب برای بار آخر تآکید کرد : 

  قتشون . فعآل با این تنه لشا کاری نداریم تا خوده رئیس بیاد رس و 

  فقط مواظب باشید هیچ اتفاقی نیوفته زنده شون بیشرت می ارزه .

  از انبار خارج شد و با عجله به سمت ویال رفت . باید از حال راتین با خرب میشد . 

با دیدن حامد و میعاد داخل سالن اخم درهم کشید : شI دوتا اینجا چه غلطی می کنید ؟ رئیس 
  کجاست؟

  قش .میعاد: باال تو اتا

  شهاب : حالش ؟

  حامد : اون دخرته پیششه .

  شهاب : کدوم دخرته ؟ 

  بدون اینکه منتظره جواب از جانبشون باشه صداش باال رفت : 
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  احمقا رئیسو با اون تنها گذاشتید .

  و دویید سمته پله ها و حامد و میعادم پشت رسش ... 

  در با شدت باز شد و تیارا تکون آرومی خورد ، اما بیدار نشد . 

  شهاب با دیدن صحنه پیش روش لبخند کجی زد .

حامد و میعادم از پشت شونه های عریض و پهن شهاب مقابلشونو دیدن و هر دو نفس راحتی 
  کشیدن . 

  شهاب : مثل اینکه حال رئیس خوبه.

  رن . با این حرف مستقی� اشاره کرد باید ب

  کلید برق رو خاموش کرد و اینبار در رو آروم بست ...

  

  

  تیارا

  

  پتورو بیشرت کشیدم رو خودم و رسمو رو بالش فشار دادم . 

لبام داشت به لبخند باز میشد که با باز شدن چشIم و اتاقی که توش بودم عین ف¢ تو جام 
  نشستم . 

بعد از کلی زور زدن و فشار آوردن فهمیدم تو با گیجی و گنگی به اطرافم نگاه کردم و به مغزم 
  اتاق راتینم.

  من اینجا؟! کی اومدم خودم خرب ندارم!!!

  !آ حاال یادم اومد .آها قضیه دیشب ، داشت سقط میشد 

  نفسمو حرصی پوف کردم بیرون .

  منو بگو چه جو گرفتم ، اصن غلط کردم نجات دادم مرتیکه رو خیلی دل خوشی دارم ازش . 

  گرد شد و زمزمه کردم : من نجات دادم اونو؟! چرا؟؟؟؟  چشIم
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  برای چی نگران اون شدم اصنش!!!

  خاک تو مخم ، میگم جو گیرم اینم 5ونه ش . هه ...

  پتورو زدم کنارو از رو تختش بلند شدم . لباسام که پایین و باال شده بود کشیدمشون پایینو 

  پاچه شلوارمم دادم پایین و دره اتاق و باز کردم . 

  رفتم سمت اتاق خودم ، دستم رو دستگیره در بود و با یه دستمم داشتم رسمو میخاروندم

  که یهو یکی جیغ کشید : 

  ببینم تورو ، از اتاق راتین بیرون اومدی !

  برگشتم و چشمم افتاد به یه دخرته .

  دستمو که رو رسم خشک شده بود آوردم پایین ، این کجا بود؟ هیشکی اینورا نبود 

  که معلوم نیست انرت خانم از کدوم در و دیواری پریده این وسط .

  با توام میگم تو اتاق راتین چه غلطی میکردی .  -

اب پس اخIم رفW تو هم : هوی چی داری واسه خودت زر زر میکنی ؟ تو کی باشی که بهت جو 
  بدم .

  دستاشو زد به کمرش : من لیدی راتینم و همو خیلی دوست داریم .

  و دلیل اینو 5یفهمم تو اینجا چیکار میکنی .

  آ پس قضیه از این قراره؟ لیدی ؟! زرشک بابا در حده شویدم نیستی .

  برای اینکه حرصشو خوشگل در بیارم قری به رس و گردنم دادم و با لحن کشداری گفتم : 

  من اینجا زندگی میکنم عزیزم ، دیشب پیش هانی جونت خوابیدم . یعنی هر شب

  میخوابم فکر کنم تاریخ انقضات رس اومده نانازی .  

  و در آخر نیشخند زدم .

  هر دو دستشو مشت کرد و صورتش رسخ شد و جیغ جیغ کرد : چه زری زدی ؟ 

  هه راتین هیچ وقت منو به تو 5یفروشه ...آخه راتین به تو نگاه میکنه که بخواد کنارت بخوابه . 
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  حرفشو قطع کردم : هو چته یونچه تو رس وقت بهت نرسوندن به جفتک پرونی افتادی . 

  تو اول برو قیافه خودتو نگاه کن بعد بیا واس من نطق کن ، با آرایش شبیه ننه خدا بیامرز 

  ای هستی .  کینگ کنگی بدون آرایش دیگه خدا میدونه چه موجوده ناشناخته

  دستمو بردم باال و یه چیزی اندازه یه پرتقال رو نشونش دادم و با پوزخند گفتم : 

  فعآل آقاتون فروختَه ِدت اونم از نوع ُدرشت و خوردنیش .

  انگشت اشاره مو چند بار تکون دادم و ابرومو باال دادمو آخر رس یه چشمک براش زدم و 

  ، درم محکم کوبیدم بهم .چرخیدم و در و باز کردم و رفتم تو 

  رفتم دم کمدم و از تو توش حوله رو برداشتم و بدون فکر کردن به اون دخرته پرو

  سوت زنون رفتم حموم ... 

**  

  

  سیگارش رو روی زمین انداخت و با ته کفش لهش کرد و طول انبار رو رد کرد . 

  بی جواب می موندند ...رس و صورت هر دو مرد داغون و خونی بود . >ام سوال و پرسش ها 

  دو سطل آب جوش برای بار چندم روی رس و صورتشون خالی شد و فریادشون توی انبار پیچید .

  حامد پنجه تو موی اونی که به هوش بود کرد و رسش رو عقب کشید و توی صورتش فریاد زد : 

  حرف بزن لعنتی ، حرف بزن .

  و به روی صورتش در بر داشت . و جوابش پوزخند >سخر آمیزی بود که مشت حامد ر 

  راتین قدمی جلو گذاشت و بآلخره لب باز کرد : کی شI رو فرستاده و برای چی ؟ 

  زبون باز نکنید برای خودتون بد میشه .

  جوابش از طرفه اون مردی که بی هوش بود بر اثر درد گلوله ها و کتک ها ناله ضعیفی بود

  و اون یکی مرد ، تف کرد رو زمین و با پرویی به چشIن به خون نشسته راتین زل زد. 

  راتین دستش رو به سمت حامد دراز کرد و حامد کلتی رو درون دستش قرار داد .
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  شش گلوله که پشت هم شلیک شد و هر دو رو به کام مرگ کشید...

  راتین اینو میدونست با شکنجه حقیقت رو متوجه 5یشه .

  هر کی این افراد رو فرستاده دهن اونارو حسابی بسته بود تا اگه گیر افتادن چیزی بروز ندن ...

  اسلحه رو به دست حامد داد و نگاهش به روزنه ای که گوشه ای از انبار بود و نور آفتاب

  رو به درون کشیده بود افتاد .  

  ریمم بزاره باید پیدا شه .رسد و خشک لب زد : پیداش کنید ، هر کی جرعت کرده پا به ح

  شهاب : رئیس دوربینای تو باغ و در ورودی دست کاری شده بودن و تصویر ثابت بود . 

اخIی راتین جمع شد و حامد ادامه داد : کار هرکی بوده معلومه خودی و راحت میتونسته به 
  داخل 

  و بیرون ویال رفت و آمد کنه . 

  کرد : پیداش کنید . راتین رسش رو تکون داد و تنها تکرار

به عادت همیشگی دست درون جیب های شلوارش گذاشت و راهه اومده رو برای برگشت عقب 
  گرد کرد ...

  شهاب و حامد در حالی که به اون خیره بودن قسم خوردن که هر چه زودتر اون کسی

  ه ...که قصده جون راتین رو کرده بود پیدا کنن تا کمی از عصبانیت رئیسشون خوابیده ش 

  پا به درون سالن گذاشته بود ، اشتهایی برای خوردن ناهار نداشت و میخواست بره 

  اتاقش اسرتاحت کنه.زخمش هنوز هم درد میکرد ، اما به روی خودش 5یاورد .

  راتین گاهی اوقات حتی سعی در گول زدن خودش داشت . اون قوی بود حتی در مقابل درد . 

- Iلتون روشن شد .به ، چه عجب چشممون به ج  

  رس بلند کرد و با دیدن دیبا که مقابلش بود اخم کرد.

  تو اینجا چیکار میکنی؟ -

  دیبا : نباید میومدم ؟

  راتین: نه .
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  دیبا : برای چی ؟ نگو که به اون دخرته مربوط میشه . میبینم خیلی باهاش مچ شدی که اجازه 

  تو هیچ وقت به من این اجازه رو ندادی ! بعد اون ... .میدی شباروهم تو اتاقت |ونه 

  تیارا با بقیه دخرتانی که با راتین بودن فرق میکرد . تیارا حس شیرین بودن یک رابطه 

  رو به وجود اون تزریق میکرد امابقیه ...

دیشب اون دخرتک زبون دراز نجاتش داده بود ، میعاد همه اتفاقات دیشب رو براش تعریف کرده 
  ود .ب

  صبح که چشم باز کرده بود با دیدن تیارا که کنارش ملیده بود و در خودش جمع شده بود

  لبخند نا خواسته ای رو لبش نشسته بود که درده بازوش اون لبخند رو منجر به اخم کرده بود ... 

  .اگر راتین مغرور نبود حت� اعرتاف میکرد غرغر های اون دخرتم می ارزه به لوندی های تو..

  با اخم جواب داد : 5یخوام صداتو بیشرت از این بشنوم زود از اینجا برو.

  از کنارش رد شد که دستش توسط دیبا کشیده شد : برم؟ به همین سادگی ؟! جوابه من بعد 

  از این همه مدت این نیست . تو 5یتونی با من بازی کنی .

  وپید :راتین برگشت و یقه مانتوش رو محکم گرفت و توی صورتش ت

  بازی میکنم میخوای چه غلطی کنی؟ تو برام در حدی نیستی که بخوام باهات بازی کنم ، 

  توهم برت داشته داری چرت و پرت میگی .

  تو هیچ نقشی تو زندگی من نداری حتی اندازه یه آشغال . پس گورتو گم کن و دیگه 

  دورم نباش ، 5یخوام ریختتو ببینم. 

  >ام خشمش رو روی دیبا خالی کرد >ام دردی که بازوش رو به فریاد وا داشته بود . 

پسش زد و دیبا بی تعادل روی زمین افتاد ، با نگاهی اشکی و پر نفرت به صورت رسخ راتین خیره 
  بود . 

  راتین نگاه ازش گرفت و رو به یکی از نگهبانا دستور داد تا دیبارو پرت کنه بیرون و

  هم بی توجه به او از پله ها باال رفت .... خودش 
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  تیارا

  

  د� گرفته بود و امشب حوصله هیچ کس و هیچ چیزی رو نداشتم .

  روی صندلی نشسته بودم و پاهامو باال جمع کرده بودم.

  رسمو به پشتی صندلی تکیه داده بودم و به سقف خیره بودم .

  داشW .لعنت به د� لعنت به چشIم که هوس باریدن 

  چم شده بود ! متنفر بودم از وقتایی که بی دلیل حا� گرفته میشد،

  این بیشرت حا� رو بد میکرد ...

  تقه ای به در خورد ، حدس زدم میعاد باید باشه و درست بود .

  گفت برم اتاق راتین .

  از صبح که بیدار شده بودم ندیده بودمش .

  جای تشکرش بود ....حالش خوب بود که رساغمو نگرفته بود ، هه

  پاهامو پایین آوردم و از روی صندلی بلند شدم .

اوور مخملی که محوش برام اون روزای اول آورده بود و روی شونه هام انداختم و از اتاق بیرون 
  رفتم .

  هر قدمی که بر میداشتم احساس سنگینی میکردم .

  ای کاش امشب کاری باهام نداشت ای کاش رساغمو 5ی گرفت .

  حا� بد بود ، حتی حوصله دهن به دهن شدن باهاشو ندارم .

  حوصله حرف زدن رو هم ندارم .

  د� گریه میخواد د� فریاد میخواد،

  کاش امکان داشت ...
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  دستی به گلوم کشیدم و رسمو گرفتم باال و چند بار پلک زدم تا از چکیدن اشکام مIنعت کنم .

  در وارد اتاق شدم .لبخند تلخی زدم و با زدن رضبه ای به 

  تو نگاه اول دیدمش که روی مبل نشسته ، اوورم رو بیشرت دور خودم پیچیدم نگاهم رو

  دوختم به یه جای دیگه . 

  صدای رسدش پیچید : اونجا وای نسا بیا بشین.

  دلخور نگاهش کردم ، امشب نه .

  امشب رسدی نه یه امشب محبت میخوام یه امشب داغونم ...

  م ، مقابلش نشستم و رسم رو پایین انداختم .آهسته جلو رفت

  بوی سیگار و دودی که پخش شده بود چشIمو سوزوند .

  دستی به چشIم کشیدم که گفت :

  اذییت میکنه ؟

  رسم رو به نشونه نه تکون دادم ، خم شد به جلو سیگارش رو توی زیر سیگاری خاموش کرد

  و با لحن پر >سخری گفت : چیه ساکتی زبونتو جا گذاشتی . 

  رسمو باال گرفتم و زل زدم بهش ، چیزی نگفتم . 

  اخم کرد : مسخره بازی جدیده؟

  تکیه به مبل دادم ، نگاهم پر از حرف بود چرا 5یفهمید . شایدم میفهمید و خودشو

  به نفهمیدن میزد . 

  بغض نداشته باشه ضعف نداشته باشه :لب باز کردم سعی کردم صدام نلرزه 

  هم از حرف زدنم شاکی هم حرف نزدنم ؟ کآل فکر کنم با همه چیزه من مشکل داری . 

  بلند شدم و زیر لب شب بخیری گفتم و خواستم برم که گفت : 

  هنوز بهت اجازه ندادم بری .

  برگشتم طرفش : منم منتظره اجازه تو نبودم .
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  که بدم میاد گستاخ بودنته .راتین : از تنها ویژگیت 

  خنده عصبی کردم : از وقتی که امر فرمودین ترشیف بیارم خدمتتون گستاخی از بنده رس زده؟

  یکی از ابروهاشو باال داد : حالت خوبه؟

  به لطف شI بله . -

  راتین : پس یه چیزیت هس .

  فورآ برگشتم تا اشکی که تو چشIم جمع شده بودو نبینه .

  وهم زدی جناب .نه خیرم ت -

  یه قدم برداشتم که صدام زد : تیارا.

  پاهام چسبید به زمین . 

  راتین : چرا نجاتم دادی ؟ میتونستی بزاری منو بکشن بعد از اون همه بالیی که رست آوردم .

  بدون اینکه برگردم جوابشو دادم : 

  من یه پلیسم وظیفه مم نجاته جون آدماست حتی اگه خوب نباشن .

  دره خوبی های آدمارم میدونم همونقدر که بدی و عوضی هستی ،درضمن ق

  برام یه چیزایی رو هم فراهم کردی تا راحت باشم . 

  5یدونم اصآل فکر کن خر شدم خریت کردم آدمی رو که خو5و تو شیشه کرده و شکنجم

  میده رو نجات دادم . 

  صدام می لرزید و بغضم سنگین تر میشد و اشکام دونه دونه پایین میریخW ، با حرص حرف 

  میزدم مثل بچه کوچولوها . دنبال توجه بودم دنبال محبت بودم .

  آره اون لحظه عقلم رسجاش نبود کاش میذاشتم بکشنت تا دل خودم نه دل یه دنیا خنک شه . -

  نه ب... باید خودم میکشتمت .

  آدم نیستی خوب نیستی ، تو فقط یه آدم مزخرفی که ... تو که

  برم گردوند سمت خودش ، عصبانی نبود اخم نداشت .
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  لب زدم : م... من ...

  چرا حس کردم نگاهش مهربونه ، این بار من رفتم سمتش . سمته مردی که بارها به زور و اجبار 

  منو اسیره خودش کرده بود .

  گ زدم به تی رشتش و گریه مو با صدای بلندی رها کردم .رسمو گذاشتم روی سینه شو چن

  دستاش دورم حلقه شدن ، چقدر گرم بودم چقدر این آغوش گرم بود .

  کاش همیشه اینجور بود ...

  دستش روی موهای بازم نشست و بوسه ای به رسم زد .

   حرف 5یزد با حرکاتش سعی داشت آرومم کنه ، و چقدر ماهرانه این کارو میکرد .

  چه آرامش عجیبی به وجودم تزریق شده بود ...

  سه هاش با حرارت وجودش ...**با دستاش معجزه کرده بود با بو

  منو به اسارته گرمای محبتش در آورده بود به طوری که زبونم سعی داشت توی دهنم 

  بچرخه و اعرتافی که شاید کلمه ای از گناه بود رو بکنه.

  ...اعرتافه دوست داشW این مرد 

  مردی که در لحظه ی بی پناهی پناهم شده بود و این رو بهم ثابت کرد که تنها نیستم ...

  ...دوست داشW این مرد گناه بود 

**  

  

  جناب محبی نظرتون ؟ -

  نگاهش رو از روی عتیقه های روی میز گرفت و دوخت به اردشیر.

  به درد من 5یخورن . -

  گذاشته بودم . اردشیر:اما من اینارو برای شI کنار 

  راتین : آیا از قبل خواسته بودم ؟
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  اردشیر جا خورد و با کمی مکث جواب داد:اما فکر میکردم ...

  به رسدی حرفش رو قطع کرد : فکر نکن ، تا چیزی رو نخواستم فکر نکن.

  اردشیر:این اجناس حتی اونورم مشرتی دارن ، گفتم شاید شI هم خوشتون بیاد. 

  مونن .اینا رو دست 5ی 

  بیخیال پا روی پا انداخت: برب همون ور معامله کن . اینکار برام سودی نداره ،

  اگه مشرتی دست به نقد میخوای بربشون پیش صیفی . 

  اردشیر بیشرت قصد داشت با راتین معامله کنه ، معامله با راتین عالوه بر سوده زیاد تو خیلی 

  .از جاها میتونست براش شانس بیاره

Wاردشیر ، صیفی به کناره راتین رفت و با زدن دستی به شونش نشست و گفت : با رف  

  کارت خوب بود پرس ، میشه راحت جنساشو با قیمت پایینی ازش خرید .  

  راتین نیشخندی زد : تو که این همه پول و ثروت داری مرد ، بازم دست

  از کاله گذاشW رسه دیگران بر 5یداری. 

  ندید : صیفی با صدای بلندی خ

  من سیرایی ندارم هر چقدر بیشرت پول رو پو� بیاد جوون تر میشم .

  راتین : پول و زنای رنگا رنگی که دورتن.

  اینبار قهقهه زد : تو خیلی خوب منو شناختی راتین .

  پوزخند محوی گوشه لبش نشست و رسه فندک نقره ای رنگ رو کنار زد و در سکوت

  به شعله رقصونش خیره شد... 

**  

  

  با شنیدن ریتمی که رو پنجره به صدا در اومده بود با ذوق رسمو برگردوندم طرفه پنجره .

  در اتاق رو ول کردم و رفتم پشت پنجره و بازش کردم .



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 395 

 

  صور>و بردم جلو ، نفس عمیقی کشیدم و لبخند رو لبم نشست.

  چشIمو بستم تا قطراته تنده بارون راحت تر به صورتم برخورد کنن.

  به صورتم کشیدم و با خنده گفتم : بارون ، عاشقشم . دستی

  پنجره رو بستم و همونجور با شلوار مچ داره مشکی و تی رشت لیموییم از اتاق زدم بیرون .

  پله هارو دوتا یکی پایین رفتم ، طول سالن رو با قدمای تندی از نظر گذروندم . 

  منا دوییدم .به باغ که رسیدم سندالرو از پام در آووردم و روی چ

  آب میپاچید اینور اونور و خنکای چمنای خیس خورده حاملو بهرت میکرد .

  دستامو از هم باز کردم و چند دور دوره خودم چرخیدم و از ته دل قهقهه زدم .

   

  

  من هنوزم حس میکنم یه احساسی میتونه بین ما دوتا باشه

  ...هنوزم میشه هر روز صبح دوتا چشIم به عشق دیدن تو واشه 

  

  

  راتین ماشین رو کنار درخچه ها پارک کرد و پیاده شد . بارون میبارید و همه جارو زیره  

  سلطه رگبار های خودش گرفته بود .

  راتین برای اینکه بیشرت خیس نشه به سمت ویال قدم برداشت که صدای خندیدنای 

  فش کرد.دخرتی متوق

  

  

  من هنوز درگیره خاطراتم من دوست دارم تا همیشه، با تو باااااشم 

  هنوزم میشه یه احساسی ما بین ما باشه نباید قلبت از من جدا باشه  
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  با اخم برگشت اما با دیدن تیارا اخمش کمرنگ شد . تیارا با اون لباسا مثل دخرت بچه های 

  ندید می پرید و قهقهه میزد دقیقآ شبیه بازیگوش شده بود . می چرخید و می خ 

  بچه کوچولوها بازی گوشیش گرفته بود.

  رسش رو چرخوند و چشمش به راتین افتاد ...

  

  

  هنوزم پیشه تو میلرزه دستم 

  معلومه هنوزم به تو وابستم

  هنوزم میشه کنارت آروم موند 

  مثه دیوونه ها تا صبح تو بارون موند

  هنوزم پیشت حس میشه آرامش 

  ...من این حسو میخوامش 

  

  

  با دستش موهاش رو از روی چشIش عقب زد و پیش راتین رفت.  

  دستشو گرفت و گفت : بیا بریم بارون بازی .

  راتین ابروهاشو داد باال : بارون بازی؟!

  خندید: آره زیره بارون دنبال بازی.

  با انگشت اشاره زد به پیشونیش: برو دنبال کارت بچه .

  د زمین : ءا لوس نشو دیگه بیا.پاشو کوبی
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  راتین : هر دو میریم تو بارون شدیده مریض میشی .

  تیارا : بیخیال بابا یه روزه دیگه . سوسول بازی در نیار .

  چونه تیارارو به دست گرفت و با اخم کمرنگی گفت : کی سوسوِل؟

  

  

  وقتی روت اینجوری حساسم 

  معلومه یه حسی هست بازم

  مگه دیوونم که بگذرم ، بزارم برم 

  وقتی کناره تو آسونه سختی 

  هر لحظه کناره مونه خوشبختی 

  مگه دیوونم که بگذرم ،بزارم برم

  

  

  روی پنجه های پاش بلند شد و زیره گوشش گفت : هرکی نیاد سوسول جناب . 

  بعدم کمی ازش فاصله گرفت و زبونش رو در آورد و  پا گذاشت به فرار .

  ان داد زد : اگه تونستی منو بگیری .همزم

  .راتین : بگیرمت عواقبش پای خودته

  تیارا : اگه بگیری ، که اونم عمرآ .

  فرز بود و تیز با زرنگی از زیر دسته راتین فرار میکرد .

  صدای جیغ و خنده های تیارا باغ رو پر کرده بود راتین هم میخندید .

  واقعی میخندید .بآلخره بعد از چندین سال از ته دل و 

  محبت عشق قلب های یخی رو به تپش می انداخت . 
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  چه ریتم زیبایی از صدای خنده هایشان در زیره بارش باران رشوع به نواخW کرده بود .

   

  

  من هنوز درگیره اون روزام من هنوز درگیره خاطراتم

  ...من دوست دارم تا همیشه  باتو باااااشم

  

  

  و دست هاش رو به تنه درخت زد و رسش رو کج کرد و با  دور یکی از درختا چرخید 

  شیطنت گفت : به نفس نفس افتادیا پیر شدی رفت گل پرس.

راتین از پشت غافل گیرش کرد و رو هوا بلندش کرد ، تیارا جیغ بلندی از رسه هیجان کشید و 
  خندید ...

  

  

  هنوزم میشه یه احساسی ما بین ما باشه 

  باشهنباید قلبت از من جدا 

  هنوزم پیش تو می لرزه دستم  

  معلومه هنوزم به تو وابستم

  

  

  رو هوای چرخوندش و به بغل گرفتش . 

  جوری توی آغوش گرفته بودش که صورتاشون مIس با هم دیگه بود .

  هر دو تند تند نفس می کشیدن .
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رین لبخند دنیا بود روی لبای راتین لبخند کمرنگی خود5ایی میکرد که برای تیارا به معنای شیرین ت
.  

  دستش رو جلو برد و چند تار مویی که روی پیشونی راتین رها شده بود رو به عقب زد .

  راتین کمی رسش رو جلو برد و باقی مونده فاصله رو تیارا از بین برد.

  گرمای زیادی به وجوده هر دو تزریق شد و دسته تیارا میون موهای راتین فرو رفت ...

  

  

  هنوزم میشه کنارت آروم موند 

  مثه دیوونه ها تا صبح تو بارون موند

  هنوزم پیشت حس میشه آرامش 

  من این حسو میخوامش...

  هنوزم میشه...

  

  

  رسش رو به سینه برهنه راتین چسبوند و بینیش رو آروم باال کشید. 

  راتین موهاش رو نوازش کرد و به گرمی کنار گوشش زمزمه کرد : 

  ، عادت کن ...گریه نکن 

  راتین رو دوست داشت ، جدیدآ توی رابطه هاشون کمرت اذییت میشد ولی بازم

  5یتونست خودش رو راضی کنه و تن به اینکار بده . 

  دلش میخواست به راتین بگه حداقل یه کاری کنه بودنشون کناره هم گناه نباشه

  اما غرورش اجازه 5یداد . 

از اونجایی که اونو میشناخت میدونست تو قید و بند این چیزا باید راتین این حرف رو میزد ، 
  نیست .
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  رسش رو بیشرت به سینه ش فرشد و آروم صداش زد : راتین...

  سید و گفت : جانم ؟**اش رو بو**چونش رو گرفت و رسش رو بلند کرد، به نرمی لب

  حرفش تا پشت لباش اومد ، ولی سکوت کرد و لبخند تلخی زد .

  ش توی آغوشش و پتورو تا روی شونه هاش باال کشید و لب زد : راتین کشید

  چشIتو ببند و بخواب .

  چشIش رو بست و به صدای رضبان های آروم قلبش گوش سپرد و توی ذهنش تکرار کرد :

  باید عادت کنم ...من دوسش دارم باید عادت کنم ... 

  بودن کناره راتین یعنی عادت به خیلی چیزها ...

  کارش نشسته بودم و با حالته عصبی پاهامو تکون میدادم و به راتین که داشتروی میز 

  کمربند شلوار جین مشکیش رو میبست نگاه میکردم .  

  انگار که سنگینی نگاهمو حس کرده باشه رسشو بلند کرد .

  راتین : هوم ؟

  اخIم رفW تو هم : منم میخوام بیام .

  رو از روی دسته مبل برداشت و توی یه حرکت پوشید :روش رو برگردوند و پیرهن براق مشکیش 

  برای باره صدم دارم میگم 5یشه بیای .

  پامو کوبیدم به میز جوری که پاشنه پام درد گرفت و صورتم جمع شد.

  با دستم پامو ماساژ دادم و گفتم :

  ای بابا چرا ؟ مگه جزام دارم 5یزاری بیام .

  آخرین دکمه ش رو بست : نچ .

  : راااااتین . نالیدم

  راتین : جونم ؟

  چرا نیام . -
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  دستی به موهاش کشید :چقدر سیریشی تو بچه یبار گفتم نه یعنی نه . دنبال دلیل و برهان نباش .

  با رستقی گفتم : چرا چرا چرا ؟

  اخم وحشتناکی کرد : 5یخوام کسی ببیندت .

  لب برچیدم : چرا ؟

  صداش رفت باال : بازم میگه چرا. مثل اینکه موقعیت خودتو فراموش کردی ممکن 

  بیای پایین و یکی بشناسدت .

  خب ماسک میزنم . -

  راتین : به نظرت اونجوری تابلوتر 5یشی؟

  ای بابا هرچی میگم یه جواب از تو آستینش در میاره . خیلی نامردی من |ونم اینجا -

  5یخوام ، پس توام نباید بری . تو بری خوش بگذرونی ؟ 

  کت اسپرت خاکسرتیش رو به تن کرد و با ادکلنش یه دوش اساسی گرفت . 

  اومد مقابلم و درحالی که یقه پیرهنش رو درست میکرد گفت :

  مهمونی بدون حضور میزبان امکان پذیر نیست باید برم .

  ، فقط نبینI دخرتا ازت آویزون شن .لب و لوچه مو آویزون کردم و با نارضایتی گفتم : باشه برو 

  ببینم تن و بدنت بوی عطر زنونه میده من میدونم و با تو .

  یه جور خاصی نگام کرد که رضبان قلب ندید بدیدم رفت رو هزار .

  رسشو آوورد جلو لباشو گذاشت روی لپم ، نیشم باز شد و چشIمو بستم که صورتم آتیش گرفت .

  جیغ زدم : خیلی وحشی ، صور>و کندی مرتیکه هار .با دست هولش دادم عقب و 

  یکی از ابروهاشو داد باال : حسود .

  جوابشو ندادم و با اخم نگاهش کردم .

  دستش رو برام تکون داد و از اتاق بیرون رفت .

  انگشتمو روی لپم فشار دادم ، وحشی همچین گاز گرفت از همه جام برق زد بیرون .
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  و رفتم جلوی آینه ، صور>و کج کردم و با دیدن جای دندوناش  از روی میز پریدم پایین

  چنتا فحش بهش دادم تا د� خنک شه .

  .قحطی آدم بود آخه به این جانور دل بستم ، یعنی خوشگل قربون سلیقه آکبندم برم 

  یکم تو اتاقش رسک کشیدم و یه چندجایی فضولی کردم . 

  م بیرون تا از باال یه دیدی پایینو بزنم . چیز جالبی دستگیرم نشد و تصمیم گرفتم بر 

  آروم دستگیره درو چرخوندم تا اگه کسی بیرون بود متوجه من نشه .

  در و که باز کردم یه مرد و زن رو دیدم .

از الی در نگاشون کردم ، زن برام آشنا بود . یکم به مخم فشار آوردم آ این همون دخرت جیغ 
  جیغوئه

  بود هه .بود همونکه عشق راتین  

  مرده انگار میخواست حرف بزنه که دستشو آورد باال و به نشونه سکوت روی بینیش گذاشت .

  بعدم دخرته راه افتاد سمت اتاق من ، اخIم رفت توهم اونجا میخواست بره چه غلطی کنه .

  از توی اتاق راتین بی صدا بیرون اومدم جوری که متوجه من نشن خودمو رسوندم به پشت 

  و پشتش پنهون شدم .ستون 

  توی اتاقمو نگاه کرد و بعد پوزخندی زد و برگشت کناره مرده و گفت : 

  خب نیستش .

  کی نیست ؟ -

  ولش کن ارزش حرف زدنم نداره . -

  نکبت برم بزنم دهنشو رسویس کنI. ارزش ندارم بعد تا ناکجا بادت سوخت راتین دورت زد .

  نوشیدنی لیوانش خورد و گفت :دخرته روی مبل نشست و مرده هم از 

  ببین تو باید هر جور شده بکشیش سمته خودت .

  دخرته پا روپا انداخت : فکر میکنی کم تالش کردم ؟ دم به تله 5یده .
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  راتین همیشه زرنگ بوده و هست 5یشه رسش کاله گذاشت .

  گره کرواتشو شل کرد : میدونم ولی >وم امیدم به توئه . به هر دری میزنم به 

  بن بست میخورم ، چند وقت پیش چن نفرو فرستادم رس وقتش ولی جون سا� به در برد.

  ابروهام رفت باال ، پس اون آدمارو این یابو فرستاده بود .

میفرستی رسوقتش اونو دست کم گرفتیا  دخرته با >سخر خندید : تو راتینو چی فرض کردی که آدم
.  

  زهر خندی زد : دست کم نگرفتمش ولی زیادی از حد همه چیز افتاده دستش . اگه حذفش

  نکنیم اونه که یه روز مارو حذف میکنه . 

  دخرته بلند شد و مقابل مرده وایساد و با لحن شل و ولی گفت :

  به من اعتIد داشته باش پشیمونت 5یکنم. 

  امشو روی میز گذاشت و با لبخند بهش نگاه کرد و کشیدش سمته خودش . مرده ج

  چشIم گرد شد و نفسم حبس شد.

  فورآ برگشتم و درحالی که از ترس و هیجان نفس نفس میزدم پشتمو چسبوندم به ستون . 

  چشIمو بستمو دستامو گذاشتم روی گوشم تا صداشونو نشنوم .

  ردم فیلم عاشقانه میرین .کثافتا جا قحط بود جلو چشم بچه م

  دندونامو با حرص روی هم فشار دادمو گفتم یه دماری از روزگارتون در بیارم که حالشو بربید .

  دارم براتون اونم تپلشو ...

  یه نیم ساعتی تو همون حال موندم تا لششونو بردن پایین . بدنم خشک شد ، 

  ستون فقراتم به عرعر در اومده بود. 

  دش به جایی که بودن نگاه کردم و دوباره رفتم تو اتاق راتین . با نفرت و چن 

  >وم مدت قدم زدم و حرفامو تو رسم دسته بندی کردم و براشون نقشه کشیدم.

  زمان از دستم در رفته بود که با صدای چرخش دستگیره توی جام از حرکت موندم .
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  چشIم که به راتین افتاد نفس راحتی کشیدم .

نگشت روی شونش نگه داشته بود ، منو که دید با صدای بی رمقی گفت : هنوز کتشو با یه ا
  اینجایی.

  جوابشو ندادم ، خودشو انداخت روی مبل و دستاشو از دو طرف باز کرد و روی مبل 

  گذاشت و رسشو به پشت تکیه  داد.

  رفتم مقابلش نشستم که زمزمه کرد:

  بیا پیش من .

  برو همونجایی که تاحاال بین دخرتا وول میخوردی مرتیکه مست . االن وقته دیگه ای بود میگفتم 

  وقتی دید حرکتی نکردم اخم ریزی ما بین ابروهاش نشست و چشIشو بست .

  بیرون از اتاقت دوربین داره ؟ -

  رسشو کمی بلند کرد : برای چی میپرسی؟

  بگو هست یا نه ؟ -

  رسشو تکیه داد : به تو ربطی نداره .

  من موندم با این رفتاره متغییرش خر کله مو گاز زده بود کشیده شدم طرفش! بازم سگ شد ،

  یه کالم آره یا نه ؟ -

  بی حوصله جواب داد : 

  طبقه باال به جز اتاق من دوربینی نداره.

  رسمو تکون دادم ، پس اونا خیلی به اینجا رفت و آمد دارن و تقریبآ اطالعات زیادی دارن . 

  اومدن باال و حرفاشونو زدن و ...چون با خیال راحت 

  لبمو با زبون تر کردم : یه چیزایی فهمیدم راجبه اون شبی که تیر خوردی .

  پوزخند صدا داری زد : تیارا حا� خوب نیست دست بردار از رسم .

  بی توجه گفتم : حتی میدونم کاره کی بوده .
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  راتین : داری چرت میگی ...

  تو داری چرت میزنی . برو زیره آب رسد مستیت بپره صدام رفت باال : چرت من 5یگم

  بیا حرف بزنیم. 

  وقتی دیدم توجه 5یکنه بلند شدم و دستشو گرفتمو به زور بلندش کردم و بردمش

  حموم و آب رسدو باز کردم و هولش دادم زیر دوش. 

  خودمم اومدم بیرون .

  کنم که پیداش شد .ده دقیقه گذشت نیومد ، از روی مبل نیم خیز شدم برم صداش 

  ءا اومدی فکر کردم مردی اون تو .-

  با اخم نگام کرد و منم رومو ازش گرفتم : تا لباس بپوشی منتظر می مونم ادامه حرفمو بزنم .

  محکم گفت : بگو .

  به تن پوش حوله ای که تنش بود اشاره کردم : اول لباس ، به تو اعتIدی نیس.

  گرفتم و با لبخند پت و پهنی جوابشو دادم . چشم غره ای که بهم رفت و نادیده

  روی مبل جا گرفت و گفت :خب ؟

  هر چی رو که دیده و شنیده بودم براش تعریف کردم .

  لحظه به لحظه اخIش وحشتناک تر میشد و چشIی روشنش قرمز و به خون نشسته .

  دستاشو جوری مشت کرده بود که استخوناش به صدا در اومده بودن . 

  اسمشونو نفهمیدی؟ -

  نه متوجه نشدم ولی قیافه شونو میتونم بگم چه شکلی بود . مرده قد بلند بود و  -

  چهارشونه موهاشم جوگندمی و بلند ، از پشتم بسته بود موهاشو .

  کت و شلوار آبی نفتی تنش بود . دخرته هم لباس دکلته کوتاهه نقره ای پوشیده بود و

  میزد. موهاش رنگش تقریبآ به بنفش 

  جوری از روی مبل بلند شد که از ترس دراز کش شدم .
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  با چشIی گرد و متعجب زل زده بودم بهش . رفت طرف میزش تلفنو کشید سمته خودش، 

  یه شIره گرفت و فقط گفت : بیایید باال .

  بعدم تلفنو کوبید رسجاش . تو جام پریدم و دستمو روی قلبم گذاشتم.

  ت .چنگی به موهاش زد و برگش

  چشمش که به من افتاد داد زد : برو بیرون .

  بغضم گرفت و زبونم الل شد . چیزی نگفتم و بلند شدم و از اتاقش بیرون اومدم .

  به هر چیزی عادت میکردم به این اخالق گندش 5یتونستم عادت کنم.

  اون واقعآ دوسم داشت؟ پس چرا تاحاال چیزی نگفته بود...

  ارم ده بار صدبار هزار بار ؟... اما اون حتی یکبار هم ... چندبار گفته بودم دوسش د

  نگاه خیسم رو از دره بسته اتاقش گرفتم که چشمم به شهاب و حامد افتاد. 

  رسمو پایین انداختم و بی توجه بهشون از کنارشون رد شدم...

**  

  

  رضباته مشتهدیبا ترسیده و با چشIنی خیس از گریه به راتین خیره بود و شایگان بر اثر 

  راتین به رسفه افتاده بود و سینه اش خس خس میکرد . 

  هیچ چیز جلو دار راتین نبود ، فقط شهاب و حامد رو مآموره آوردن اون دو کرد و 

  باقی چیز هارو خودش به دست گرفت .

وش شده **با نفرت به دیبا چشم دوخت ، خودش رو لعنت کرد برای اون چنباری که با دیبا هم آغ
  ود.ب

  سیلی محکمی به صورتش خوابوند و موهای بلندش رو محکم دور پنجه هاش پیچید و کشید . 

جیغ دیبا به هوا برخاست و التIس کرد : راتین توروخدا و� کن . راتین رسم راتین ... غلط کردم و� 
  کن ...

  التIس کردن های یک خائن حالش رو بیشرت بهم میزد. 
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  کنه محکم تر کشید تا جایی که رسش بدون اینکه موهاش رو رها

  بی حس شد و چشIش سیاهی رفت . 

  امونی برای حرف زدن 5یداد ، 5یخواست چیزی بشنوه . هیچ توجیهی برای خیانت وجود نداشت.

  تا هر کدوم دهن باز میکردن حرفی بزنن با مشته محکم راتین خفه میشدن.

  و مورد حمالت خشمش قرار داد . تا جایی که در توانش بود تن و بدن اون دوتار  

  وقتی حس کرد خالی شده ازشون فاصله گرفت ، دستIلی رو که تیرداد به سمتش گرفت رو

  .  خوِن کثیِف دوتا خائن رو...از دستش چنگ زد و مشت خونیش رو پاک کرد 

  .اسلحه ش رو از دست نوید گرفت 

  ل ...ماشه رو کشید ، چشم های شایگان گرد شده بود و زبونش ال

  دیبا همچنان التIس میکرد و اشک میریخت .

  گلوله ای به پیشونی دیبا زد و صداش رو خفه کرد.

  خون به عقب پاچید و رسش محکم به صندلی آهنی برخورد کرد.

  شایگان با ترس نگاهی به دیبا و بعد به راتین انداخت .

  یش به پایان رسیده .پوزخندی که روی لبای راتین جا خوش کرد اینو نشون میداد زندگ

  بدون هیچ مکثی پشت رسهم شلیک کرد و چند تیرو بی رحIنه به قلب شایگان زد...

اسلحه خالی رو میون هر دو صندلی که ازشون جویی از خون راه افتاده بود پرت کرد و فریاد 
  کشید : 

  هرکی به من خیانت کنه جوابش همینه .

  اینبار صداش آروم بود و رسد :  چشIی به خون نشستش شهاب رو هدف گرفت ،

  اینارو یه جا گم و گورشون کن...
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  تیارا

  

  5یدونم چرا چند روزی راتین بی اخالق شده و جرعت اینو ندارم برم پیشش. 

  هر وقت رفتم یا محلم نداد یا رسم داد زد ، منم دیگه بیخیالش شدم .  

  ار کرده ولی با این اخالقشهی میخواستم ازش بپرسم با اونا که آمارشونو دادم چیک

  مگه میشد . از میعادم یکی دوبار پرسیدم ، اونم جواب نداد و تنها گفت : فضولی نکن . 

  : به درک همه تون برید |یرید ... وااااال.منم گفتم 

  تو سالن نشسته بودم و یه فیلم پلیسی باحال نگاه میکردم . از اولش اکشن بود و هیجانی . 

  دوتا دستمو زده بودم زیره چونم و با نیش باز چشمم به صفحه بزرگ تلوزیون بود . 

  یه تیکه حساسش بود ، پلیسه رفته بود خونه داداشش . عکس خالفکاره رو نشون داداشش 

  داد و گفت اینو میشناسی ؟ اونم گفت آره این دنیل .

  ی ها کاره اونه .پلیسه رسشو تکون داد : آره یه حسی بهم میگه همه خرابکار 

  تلفنو بده شIرشو بگیرم ببینم کجاست . 

  تلفنو داداشه بهش داد ، حاال خالفکاره تو یکی از اتاقا بود و گوشیشم روی میز.

داداشه که چشمش به گوشی افتاد رنگش پرید، پلیسه شIره رو گرفت و تلفنو گذاشت رو گوشش  
.  

  چیکار کنه ... حساس شده بود ، میخواستم ببینم االن میخواد

  یهو صفحه تلوزیون سیاه شد .

  رسمو تندی برگردوندم کنرتلو پیدا کنم ، دیدم راتین کنارم وایساده و کنرتل دستشه .

  اخIم رفت تو هم : چرا خاموشش کردی جا حساسش بود روشن کن ببینم .

  ابرویی باال انداخت : نچ .

  شش دادم . بیخیال کنارم نشست ، دستامو مشت کردمو زیر لب فح
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  مطمئنم شنید و برای خودش نذاشت.

  حوصله جنگ و دعوا نداشتم بلند شدم و از کنارش رد شدم . 

  .مچ دستم رو گرفت و کشید

  عین ماست پخش شدم تو بغلش .

  موهای ریخته تو صور>و عقب زدم و با حرص گفتم : بزارم برم ، 5یخوام ریختتو ببینم .

  شار داد و با صدای خفه ای گفت : بداخالق شدی .الله گوشمو بین لباش گرفت و ف

  رسمو کشیدم عقب و چپ چپ نگاهش کردم : روتو برم ببین هاپو کومار چه داره ادای 

  پیشی ملوسه رو در میاره .

  سید .**لبش به لبخند کوچیکی کش اومد و بدون حرف صور>و بو

  صدا در بیاد. همین کافی بود تا گرمای عشق تو وجودم بیداد کنه و قلبم به

  بی جنبه بودم ... بی جنبه ... 

  رسم رو به سینه ش چسبوندم و چشIمو بستم . عطر تنش رو به ریه کشیدم . 

  بوی آرامش میداد این مرد ...

  مردی که احساسشو فقط توی رفتارش نشون میداد و اونارو به زبون 5یاوورد .

ازش متنفر بودم ، این روز ها شادم . خوشبختم من چقدر کنار این مردی که یه روز با >ام وجود 
...  

  .همه شب و روزایی که باهم بودیم فکرشون توی رسم پرسه میزدن

  راتین خوب شده بود  ، میخندید ...

  هر وقت میرفتم رساغشو اذییتش میکردم اخم میکرد ، دیگه از داد و کتک زدن خربی نبود ...

  آغوشش همیشه به روم باز بود .

  سکوت حرفاش و حرکاتش بی ریا بود ...در عین 

. Wهمه اینا برام یه دنیا ارزش داش  
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  دوست داشتم صدامو بندازم رو رسمو بگم این مرد عشق منه ...

  کور بودم احمق بودم ! 5یدونم ، فقط عاشق بودم حتی اگه این عشق گناه بود ... 

  که قلبم به این عشق محرِم ...دیگه نامحرم بود5ون برام اهمیتی نداشت ... مهم این بود 

  خدایا میدونم کفر میگم اما هرکاری برای عشق و تو راه عشق باشه 

  حالِل ... ما بهم حروم نیستیم وقتی کنار این مرد آرومم ... وقتی پناهی برای تنهاییاِم...

  عشق گناه نیست ...! پس منم گناه نکردم ...چون عاشقم ...

  تیارا. -

  هوم ؟ -

  موهام رس خورد : چرا دیگه  ارصاری به رفW نداری؟دستش روی 

  رسمو از روی سینه ش بلند کردم :

  میخوای برم ؟

  اخم کرد : نه .

  لبخند محوی رو لبم نشست ، پامو روی مبل دراز تر کردم : رسمو تکیه دادم به شونه شو

  به چشIش زل زدم : چون کسی در انتظاره منی که االن این هستم ، نیست ... 

  چشIمو بستم و بیخیال چکیدن قطره اشکی که روی صورتم جاری شده بود شدم .

  سه شو روی چشمم حس کردم . قبل از اینکه عقب بره دسته چپمو پشت گردنش **گرمی بو

  گذاشتم و زمزمه کردم : راتین ؟

  جونم . -

  دوسم داری ؟ -

  ... برای چند ثانیه به چشIم خیره شد و بی حرف منو کشید سمت خودش

  لبخند تلخی زدم و چشم بستم .

  چرا این مرد 5یفهمید دوست داشتم برای یک بار به حرفی که در سینه داره اعرتاف کنه ...
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  فقط یکبار میگفت دوستم داره...

  مگه ایرادی داشت اعرتاف به دوست داشW ...؟!

  داشت.....؟؟؟؟

**  

  کالفه شده بودم و کل ویالرو قدم رو میرفتم .

  5یذاشت برم پیش محوش. حد اقلم

  آدمم اینقدر کینه ای آخه ؟

  دستمو پشتم قفل کردمو با صدای آرومی سوت میزدم و درو دیوارو از نظر میگذروندم . 

  با شنیدن صداهای پچ پچی چشIم ریزشد و گوشامو تیز کردم تا منبع صدارو

  تشخیص بدم از کجاست. 

  جاه مرتی بود که شومینه ای برای تزئین داشتآسته آسته جلو رفتم ، زیره پله یه اتاقک پن

  و یک دست مبل چرم سیاه و با تعدادی تابلو مجسمه اونجارو پوشونده بود . 

  هروقت د� میگرفت اونجا میرفتم یه آرامش خاصی داشت .

  یه ویژگی دیگه شم این بود که در نداشت و راحت میشد داخل رو دید .

  یه کمی که جا برای ایستادن باز شد وایسادمو چسبیدم به دیوار .کمرمو خم کردمو زیره پله رفتم ، 

  صداها واضح تر شنیده میشد .

  اهورا چی میخوای بگی ؟ -

  حدود یک دقیقه هیچ صدایی نیومد.

  میدونی از وقتی که اون دخرتو دیدم خیلی کنجکاو شدم بدونم کیه و اینجا چیکار میکنه .  -

  باهام داشتی . مخصوصآ رفتاره تندی که به خاطرش

  مطمنئ بودم االن اخم کرده : خب ؟

  اهورا: بآلخره فهمیدم . رسوان اداره آگاهی تیارا فریان ، درسته ؟ 
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  رسوانی که چندین ماهه ناپدید شده و دنبالشن .

  دنبال من؟ یعنی ...

  لحن عصبی راتین افکارمو بهم زد: تو این چیزارو ...

  هم خونیم و از جنس هم . بیشرت آدمایی اهورا خندید: پرسعمه هرچی باشه ما 

که برامون کار میکنن مشرتکن . با یکم چرب زبونی و پول میشه خیلی حرفارو از دهنشون بیرون 
  کشید .

  چیزی انگار پرت شد و به میز شیشه ای خورد .

  به موقه ش به حساب دهن لق اون طرفم میرسم . تو بگو منظورت از زدن این حرفا چیه ؟ -

  اهورا: از رشش خالص شو راتین نگه داشتنش ریسک بزرگی . 

  راتین : خفه شو اهورا .

  توپید بهش : فکر کردی اگه حقیقت رو بفهمه بازم باهات می مونه . 

  راتین : کدوم حقیقت؟

  اهورا: اینکه تو قاتل خونوادشی .

  سکوت شد ، قلبم نزد ... نفسم باال نیومد ...

  ...خت به روحم : اون قرار نیست چیزی رو بفهمه ...هیچ وقتصدای رسد راتین چنگ اندا

  بقیه حرفاشونو نشنیدم . چی میگفW اینا همش یه شوخی بود مگه نه .

  این امکان نداشت ! راتین ، کسی که عاشقش بودم هیچ وقت خونواده منو...

  کنه ... پس اهورا چی گفت ...؟ اون از من خوشش 5یاد اون میخواسته منو از راتین دور

  اما ... اما ...

   

  

  5یدونم چی شده غم تو د� زندونی
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  چرا گریم میگیره وقتی هوا بارونی

  وقتی بارون میزنه پشته این پنجره ها 

  دل این خونه میگیره تو سکوت لحظه ها

  یاده بارونو یه روزه رسد و اون خاطره ها 

  واسه من بدون تو 5یگذرن ثانیه ها

   

  دلهره های بیخودی این روزا پر شدم از

  5یدونم که چی شد تو یه دفعه عوض شدی

   

  

  نفهمید کی به باغ رسید، عطش داشت . >وم تن و بدنش از حرارتی که تو وجودش 

  شعله میکشید درحال سوخW بود .

  بارون چه وقت رشوع به باریدن کرده بود ... چرا تنش داغ بود و خنکای قطرات بارون

  چیزی از داغی تنش کم 5یکرد .  

  پای برهنه ش روی سنگ فرش ها به حرکت در میومدن ، بدون اینکه مقصدی

  مشخص رو در پیش داشته باشه ... 

   

  

  یادمه یکی میگفت دیگه هیشکی ارزش نداره

  که اون اشکای تو بخواد واسش از عشق بباره

  منم فوری جواب دادم که نه این یه چیزه دیگه ست 

  اونم با یه لبخند معنی دار آروم لباشو بست 
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  همه چیز خوب پیش میرفت منم خوشحال از اینکه 

  د� اینقد گشت که جفتشو پیدا کرد

  اینقد خوب که من اول فکر میکردم خیاله 

  مگه میشه منو این همه خوشبختی محاله...

  

  

رو به طرفه آسمون دراز  نگاهش به آسمون افتاد و چونش لرزید . روی زمین زانو زد و دستاش 
  کرد . 

  لبخند زد ... شاید هم پوزخند تلخی به این همه خوش خیالی ...

  لب از هم باز کرد و زمزمه کرد : خدایا صدامو میشنوی ؟ خدایا اگه گالیه کنم دنیات بده 

  ناراحت 5یشی؟ اگه بگم متنفرم از دنیات به دل 5یگیری؟ 

  شده عادت کرده بودم .م... من که به بودن تو این خراب 

  خوشحال بودم از اینکه من قربانی شدم ولی خونوادم زندن ...

  به خاطر کدوم گناهم بود ؟ به خاطر کدوم گناه عاشق قاتل عزیزام شدم.

  تاوان چیو اینقدر سنگین پس دادم؟؟؟؟

  بغضش پر صدا شکست و به زمین چنگ زد ...

   

  

  با یه جمله ساده که فقط از دل میاد

  میگفتم دوستت دارم واقعآ زیاد

  چطوری دلت اومد؟

  من به تو حسی داشتم که ازم ندیده هیشکی 
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  ...داشت باورم میشد تو مثل بقیه نیستی

  

  

  نگاه اشکبارش رو به پایین انداخت و دست روی قلبش گذاشت و زیر لب نالید :  

  چرا راتین ؟ چرا...

  من گناه کردم ...م... من... گنا...

  اا...آخ خدااا 

  می لرزید و برای دلش مرثیه میخوند. پدر و مادرش عزیز ترین افراد زندگیش .

  چطور میتونست مرگشونو باور کنه.

  چه حقیقته تلخی ...

  دستاش رو بغل گرفت و زار زد : داداشیم نفس خواهری ، ای وای ...

  یرمت . داداش کوچولوی من ... |یرم برات ، برای آخرین بارم نتونستم تو بغلم بگ

  قربون دستای کوچیکت قربون چشIت برم ... ببین خواهری تنها شده ببین خاک بررس شده ...

  کجایی دورت بگردم ، کجایی موهای آبجی رو ناز کنی تا آروم شه همه وجودم ...

  بعد از چندین ماه داشت عزاداری عزیزانش رو میکرد. آسIن تاریک شب بی رحIنه

  فریاد میکشید و خدارو صدا میزد. لک رو کر کرده بودمیبارید و غرشش گوش ف 

  تا عدالتش رو به رخ این جIعت بکشه...

   

  

  اون لبخندی که اون با نیش به من میزنه

  داره بدجوری دنیامو آتیش میزنه

  با اینکه دروغ گوی خوبی نیستی میگی با منی
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  ولی چشIت دروغ 5یگه دلت با من نیست

  من مدعی ام به پای تو دنیامو دادم 

  چی دیدی که اینجوری از چشIت افتادم 

  چرا هرچی میگم چشIی تو از رو 5یره

  دیگه این حرفارو اون آدم مظلوم 5یگه

  خیلی بی تفاوتی خیلی آرومی 

  اصن دلت به فکره این دل داغون نیست...

   

  

  >وم وقت هایی که با راتین بود و صادقانه به این اعرتاف میکرد که دوسش 

  داره یادش اومد و حالش بیشرت از خودش بهم خورد .

  یاده اینکه توی آغوش یه قاتل آروم میگرفته آتیشش میزد . 

  >وم بودن ها و خواسW هارو عق زد اما چیزی باال نیاورد .

  ه مغزش هجوم آورده بودن رسش از فشار افکاری که یهویی ب

  در حال ترکیدن بود . 

  دوتا دستاش رو روی رسش گذاشت و جیغ کشید : وااااای .... وااااای...

   

  

  نگاهتو از من روی دیوار میکشی

  تا حاال ندیده بودم که سیگار بکشی

  هییییی 

  چقدر تغییر کردی داریم به روزای تنهایی مون بر می گردیم
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  نتظارتو میکشهاما اگه بدونی چی ا 

  همین االن از راهی که اومدی بر میگردی...

   

  

  چنگ زد به زمین و سنگ ریزه هارو داخل مشتش فرشد و درد اونو به جون خرید . 

  بی رمق و بی حال گریه میکرد ، چه خوب که بارون میبارید چه خوب که رعد می غرید و

  صدای فریادش رو در دل خودش گم میکرد . 

  قبل می لرزید . هزیون میگفت و اشک میریخت . تنش بیشرت از

  چه آتشی در وجودش برپا بود که حتی بارون هم توان خاموش کردنش رو نداشت .

  رسه فرو افتادش رو با ناتوانی بلند کرد و به مردی که جلوی پاش زانو زده بود چشم دوخت .

  از کی رو به روش بود که متوجه نشده بود ...

  لب زد : راتین ...

  چشIش سیاهی رفW و دندوناش بی امان بهم اثابت کردن و زمزمه کرد : س...رس...رسده...

  قبل از اینکه روی زمین بیوفته راتین توی آغوش خودش اسیرش کرد و از روی زمین بلند شد .

  ... توان نداشت تا >ام نفرتش رو در یکتوان نداشت فریاد بزنه به من دست نزن قاتل 

  اون بخوابونه ... مرگ بهرت بود تا اینطور تحقیر شدن ... رشمنده شدنسیلی به گوش 

  پیش وجدان خودش ... حتی از خودش هم متنفر بود ...

  از دهانی که بارها زمزمه کرده بود : دوستت دارم...

  تار میدید ، بغض دار زمزمه کرد : بابا...

  افت.و چند قطره اشک از زیره پلک های بسته شدش به بیرون راه ی

  راتین از حرکت باز موند و نگاه رسخش رو به آسمون دوخت...

  



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 418 

 

  

  یاده بارون و یه روزه رسد و اون خاطره ها 

  واسه من بدون تو 5یگذرن ثانیه ها

   

  این روزا پر شدم از دلهره های بیخودی

  5یدونم که چیشد تو یه دفعه عوض شدی...

*****  

  

  ) ماه قبل5پنج(

   

  ان تیارا فریان خورد به حدی محکم بود که هوش از رسش پروند .رضبه ای که به رس رسو 

  مرده قوی هیکل خم شد روی زمین و جسم بی جونش رو بلند کرد و به سمت ماشین رفت ...

  ماشین به حرکت در اومد ، زمانی که رسکوچه رسید ...

  انفجاره بلندی رخ داد و خونه و اهالی آن به آتش کشیده شدند ...

  اده فریان هم خواهرش و همرس و دخرتش هم قربانی این ماجرا بودند .به جز خونو 

  رسگرد که >ام مدت از اداره به دنبال رسوان فریان حرکت کرده بود جلوی منزل اون روی ترمز زد .

  فقط چند ثانیه دیر رسیده بود ، اگر زودتر میرسید دسته افراد راتین به تیارا 5یرسید .

  در اومد : باز هم دیر رسیدم...ندایی در رسش به صدا 

  با چهره ای مات و بهت زده از ماشین پیاده شد و به رو به رو خیره شد...

  به منزلی که در شعله های آتش بی رحIنه میسوخت و چند قربانی در دل خود مدفون کرده بود.

  آه از نهادش بلند شد ، یعنی تیارا هم در اون انفجار جان باخته بود؟

  نقره ای رسوان فریان .  206ده شد به سمت نگاهش کشی
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جلو رفت و چشمش افتاد به بسته کادو پیچ شده ای که بی شک متعلق به برادر کوچولوی او بود 
.  

  تکیه به ماشین داد و رس خورد روی زمین . چنگ زد به موهایش و زیر لب نالید :

  بهت گفتم دخرته کله شق ، بهت هشدار داده بودم ...

  س و آتش نشانی از راه رسیده بودند . آتش توسط نیروی آتش نشانی خاموشنیروی پلی

  شد و هیچ چیزی از اجساد باقی 5ونده بود با اون انفجار مهیب همه چیز پودر شده بود . 

  مردم جمع شده بودن و با رس و صدای زیادی که تولید میکردند مزاحم پلیس میشدند ، 

  نزدیک به خونه نشن . هر چند که جلوشون گرفته میشد تا 

  عده ای دل میسوزندن برای ساکنان خونه و عده ای که انگار سوژه ای جدید پیدا کرده

  بودند فیلم برداری میکردند .  

  بعضی ها بی تفاوت بودن بعضی ها ترسیده ...

  آرشا همچنان روی زمین نشسته بود و تکون از تکون 5یخورد .

  مرد مغرور و همیشه استوار...>ام قواش از بین رفته بود این 

  آتش و انفجار چه بی رحIنه نقطه ضعفش رو به رخش میکشیدن و اونو ضعیف جلوه میدادن.

  حق اون ها نبود ، بعد از این همه تالش و زحمت های شبانه روزی

  حقشون نبود دونه به دونه به کام مرگ کشیده شن ... 

  د به سمت آرشا قدم تند کرد . رسوان دانش با اطالعاتی که به دست آورده بو 

کنارش رو پا نشست و دست روی شونه ش گذاشت و گفت : قربان یکی از همسایه ها چیزایی 
  دیده

  که فکر کنم بخوایید بشنوید . 

  سوالی به صورت رسوان دانش نگاه کرد .

  لبخند امیدوار کننده ای روی لبش نشست : رسوان فریان هنوز زندست.

  ب بلند شد : کجاست ؟از روی زمین با رض 
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  دانش صاف ایستاد و گفت : با من بیایید .

  خودش به راه افتاد و آرشا هم پشت رسش حرکت کرد .

  دستاش رو مشت کرده بود و به خونه سوخته شده نگاه انداخت و لب زد : امیدوارم زنده باشی.

  مقابل زنی که چادر گل گلی به رس داشت قرار گرفت . 

  زن رسش رو پایین انداخت و در مقابل چشم های کنجکاو آرشا به حرف اومد : 

  ما برای شام مهمون داشتیم برای همین داشتم یه دستی به رسوگوش خونه می کشیدم .  

  با دستIل شیشه هارو پاک میکردم که دیدم ماشین دخرتخا5شون جلوی در نگه داشت .

  ست زنگو بزنه که یه مرد غول پیکر با چیزی که تو ازش پیاده شد و رفت جلو درشون میخوا

  دستش بود زد تو رسش . دخرته بیچاره ام از حال رفت و اونم بردش تو ماشین خودش .

  همینکه رفW خونه شون منفجر شد.

  شیشه های خونه مام همه به لرزه در اومدن ، ما خونه مون روبه روی خونه شونه .

  و5ون آپار>انی ما برای طبقه سومیم .همه چیزو با دقت دیدم. آخه خ 

  این چیزارم دیدم خشکم زده بود نتونستم کاری بکنم تا حد اقل چند نفر به داد دخرته برسن ...

  دستش رو باال آورد تا اون زن بیشرت از حدش وراجی نکنه .

  مشتش رو به پیشونیش چسبوند و نفسش رو به بیرون داد .

  ار...دلش گواهی بد میداد ... انفج

  چرخید به سمت خونه ...

  با دست پشت گردنش رو ماساژ داد.

  لب زد : انفجار...

  یه حدس توی ذهنش بود.

  یه حدس که میگفت این جریان با پرونده مورد نظرشون بی ربط نیست...

 ****  
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  زمان حال  

   

  آرشا 

  

  پرونده رو از روی میز برداشتم و اتاقم رو ترک کردم .  

  تم و به راست چرخیدم . پله هارو باال رف

  به اتاق رسهنگ که رسیدم در زدم و با کمی مکث وارد شدم .

 . Wرسهنگ فرهام و رسهنگ کامیابی توی اتاق حضور داش  

  رسم رو در جواب سالمشون تکون دادم .بی حرف جلو رفتم و یکی از صندلی هارو عقب 

  کشیدم و نشستم.

  رسهنگ فرهام : خب خرب جدید .

  روی میز قرار دادم و با دست به سمتش هول دادم .پوشه رو 

  پرونده رو کشید سمته خودشو بازش کرد .

  عکس هارو بیرون آورد و بهشون نگاه کرد و باقی موندش رو هم به دست رسهنگ کامیابی داد .

  به اخم درهم عمو نگاه کردمو پوزخندی رو لبم نشست . 

  رسم رو پایین انداختم که گفت : 

  ؟ اینا چین 

  چقدر دوس داشتم بازهم سکوت کنم. چندماه بود که >وم حرفام ختم میشد به سکوت ...

  حدودآ پنج ماه ... از روزی که اون دخرتی که همیشه مایه عذابم بود نبودش . 

  و من بعد از نبودنش فهمیدم بودنش چندان هم بد نبود ...

  چشم های به خون نشستم رو باال گرفتم :

  نازه آدم هایی که معلوم نیست کی هسW و چرا کشته شدن.بازم جنازه ، ج
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  توی پوشه دومی یه عکس هست که فقط اون قابل شناسایی بوده .

سپند شایگان یکی از خالفکارهایی که دنبالش بودیم اما هیچ مدرکی برای دستگیریش دستمون 
  نبود .

  ر هم پیدا شدن .و االن کشته شده . جنازه اون و یک دخرت باهم بیرون از شهر کنا

  رسهنگ کامیابی : 5یدونم کیه که داره همه مونو بازی میده .

  دستی به ته ریشام کشیدم : ما خودمون داریم خودمونو بازی میدیم .همه این پرونده ها 

  آدم اصلی شون یه شخص .

  رسهنگ فرهام : آرشا باز رشوع نکن.

  م و مثل مار زخمی رو به عمو کردم : از کوره در رفتم بلند شدم و دستام رو به میز کوبید

  اون هنوز زندست من مطمئنم.

  رسهنگ فرهام :

  دلیل و مدرکت کو ؟ پنج ماه گذشته آرشا . ما 5یتونیم به خاطر احساس تو ، حدس و گIن هایی

  که با منطق جور در 5یادو بپذیریم . 

  عصبی خندیدم و با زدن پوزخندی گفتم : 

  هست که بهش ایIن داشته باشم .احساس من اونقدر قوی 

  شI >وم احتIالت رو کنار هم قرار بدید . ما فقط رو یه پرونده کار میکردیم. بعد از شهید شدن 

  رسوان دلیری ، رسوان فریان بیشرت به دنبال قاتلین اون ماجرا بود. 

  دن رسوان گمشده پرونده چندین و چند ساله ما ، با مسببین مرگ رسوان دلیری و دزدیده ش

  فریان ، همه و همه یه فرده . 

  رسهنگ کامیابی : چطور اینقدر مطمئنی پرس ؟

  من مطمنئ بودم ، درست بود ندیده بودمش ... 5یشناختمش ...

  اما این قاتل جانی زندگی مو نابود کرده بود . مگه میشد اون نابودگر تو یک قدمیم باشه
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  و من حسش نکنم ... 

  ثابت میکنم. لحنم رسد شد : بهتون

رسهنگ کامیابی : بهرته هرچه زودتر اینکارو بکنی ، زمان برای ما حکم طالرو داره نباید حدرش 
  داد.

  حرف عمو ، جونم رو به آتیش کشید:

  تو بیابون پی آب گوارا نباش که هرچی اونجا میبینی رسابه .

  و همه چیزو از باال ببینم .از کوره در رفتم : من مثل شI نیستم عمو که بشینم پشت میز ریاستم 

  افراده من جزء خونواده منن ، برام مهمن . 

  جونشون ، زنده بودنشون ،سا� بودنشون ، همه اینا برام مهمه .

  اون دخرت هم به خاطره کارش همه خونواده شو از دست داد .

  جون خودش به خطر افتاد . 

  میگردونم . میدونم زندست که دنبالشم ، بآلخره پیداش میکنم و برش

  من تیارارو بر میگردونم و اون عوضی رو زنده 5یزارم . 

  مشت فرشده شدمو روی میز فرود آوردم که باعث ترک شیشه شد.

  زل زده بودم به صورت عصبانی عمو و بلند و تند تند نفس میکشیدم .

  کمر صاف کردمو برگشتم و با قدمایی محکم اتاق رو ترک کردم .

  شده بودم که دستی روی شونم نشست. چند قدم از در دور

  رسم رو برگردوندم ، رسهنگ کامیابی فشاری به شونم آورد و گفت : 

  آروم باش پرس ، همه ما از نبودن افرادی مثل رسوان فریان و دلیری متآسف هستیم . 

  به خاطر این جریانات فشاره سختی رو همه مونه . مخصوصآ رسهنگ فرهام ،

  ازش به دل نگیر حرف باالییارو خیلی خورده توپش پره. 

  سعی کن همه مونو رو سفید کنی رسگرد.
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  امیدوارم حق باتو باشه و اون دخرت زنده باشه ...

**  

  

  درون اتاقش پشت میز نشسته بود و با دستاش رسش رو میفرشد.

  درد شدیدی که توی رسش میپیچید

  چشIش رو به سوزش انداخته بود.

  از این همه فشار ، خسته از رسیدن به بن بست ...خسته 

  نه یک بار نه دوبار ، بلکه چندین بار.

  شقیقه هاش رو ماساژ داد و به آرومی نفس کشید .

  دیگه حتی مسکن های لعنتی هم اثر 5یکردن و دردش رو آروم 5یکردن.

  امروز چهارمین قرص مسکن رو از صبح خورده بود ولی دردش...

  محکم روی هم سایید دندون هاشو

  تا فریادی که به پشت لباش رسیده بود راه به بیرون پیدا نکنه .

  رضبه ای به در خورد و بعد از ثانیه ای باز شد . 

  رسش رو حتی بلند نکرد تا ببینه کی وارد اتاقش شده .

  صدای نگرانی خطاب قرارش داد:

  جناب رسگرد حالتون خوبه .

  به رسوان دانش و ستوان سعیدی دوخت و بی حرف  رسشو بلند کرد و چشIی رسخشو

  رسشو تکون داد.

  درد بدی توی شقیقه اش پیچید و چشIش رو روی هم فرشد .

  با شنیدن صدای قدم هایی که نزدیک بهش میشد دستش رو باال آورد و لب زد : 

  چیزی نیست .
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  چشم باز کرد و ادامه داد : چی شد؟

  مساعد نیست باشه برای یه زمان دیگه .رسوان دانش : قربان اگه حالتون 

  این روزا اصآل به فکر خودتون نیستید دارید از پا در میایید. 

  چقدر این حرف های تکراری آزارش میدادن ، کاش کمی بجای تکراره حرف ها درکش

  می کردند .

  با دست اشاره ای به صندلی ها کرد :

  بشینید .

  این یعنی حرف اضافی ممنوع .

  دانش نفسش رو به بیرون فوت کرد و ناچارآ نشست .رسوان 

  آرشا: میشنوم ؟

  دانش و سعیدی نگاهی بین هم رد و بدل کردن و سعیدی بعد از کمی دست

  دست کردن به حرف اومد . 

  بازم رسمون خورد به سنگ . -

  فکش منقبض شد و دست هاش مشت . رگای گردنش به ثانیه نکشیده متورم شد

  اموش کرد .و درد رسش رو فر  

  مشتش رو به میز زد و گفت : این یعنی چی ؟ بعد از این همه وقت .

  با دو دست به موهاش چنگ زد :

  خدای من .

  دانش : قربان طرف خیلی کار کُشتَست که بعد از چندین سال هنوز نم پس نداده .

  یه وقتایی فکر میکنم اصآل همچین فردی وجود نداره و همه مون رسکاریم . 

  : اون فقط پشت پرده قایم شده و داره همه رو بازی میده . سعیدی

  لیوان آبی ریخت و الجرعه رس کشید و لیوان خالی رو روی میز کوبید و پوزخند 
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  کالفه ای زد : 

  چطور ممکنه یه آدم تا این حد بازیش خوب باشه که حتی کوچک ترین نشونی ازش 

  وجود نداشته باشه . چطوری ؟! 

  ر غلطی که دلش میخواد انجام بده و دست پلیس بهش نرسه ! چطور آخه!چطوری میتونه ه

  جواب هر دو سکوت بود ، فضای اتاق گرم بود و احساس خفگی میکرد .

  از پشت میز بلند شد و به کنار پنجره رفت . بازش کرد و دو دستش رو حائل دیوار  

  خنکای هوا رو به ریه کشید . قرار داد و رسش رو به بیرون برد و با >ام وجود نفس کشید و

  نگاهی به آسمون انداخت و نا امید زمزمه کرد : کجایی دخرت ؟ چرا خربی ازت نیست . 

  ای کاش یه نشونی به دستم میدادی ... فقط یه نشون...

  

  

  تیارا

  

  چشامو باز کردم، پشت پلکام سوخت .  

  اومد.از سوزش چشIم چند قطره اشک خود رسانه از چشIم پایین 

  رسم سنگین بود و گلوم درد میکرد.

  حا� بد بود ...

  بدی که هیچ درمونی نداشت ...

  نفسمو بیرون دادم و خیره به سقف موندم و لبخند بغض داری زدم ...

  5یخوای بگی چی شده؟ -

  چرخیدم به سمت صدا ، پشت پنجره ایستاده بود و سیگار می کشید.

  پشتش به من بود ...
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  اشک شد و دندونامو روهم فشار دادم .چشIم پر از 

  حسم برگشته بود ، حس قدیمیم ...

  نفرتی که بهش داشتم . نفرت؟؟ حق این مرد فقط نفرت بود...

  عشق به اون حروم بود ... عشق براش زیاد بود ...

  نفسام تند و کشدار شده بودن ، زبون لعنتیم باز 5یشد تا بگم گمشو .

  ر>و رسش خالی کنم اما دستمو گذاشتم روی دهنم.دهنمو باز کردم تا همه نف

  5یتونستم ، قدرتشو نداشتم تا به زمینش بزنم .

  من در برابرش ضعیف بودم .

  احساس کردم دارم نفس کم میارم .

  با مشت به سینه م زدم و عمیق نفس کشیدم . 

  برگشت سمتم ، اومد طرفم ...

  چشIمو بستمو رسمو توی بالش فرو کردم .

  خواستم ببینمش ... اون قاتلو...5ی 

  قاتل...؟! هه ...

  چقدر زود عشقم به رس اومد ... چقدر زود متوجه شدم خطا رفتم...

  حقم از زندگی این بود ؟ هر لحظه تقاص دادن ....!!!

  زیاد نبود خدا؟ بود یا نه ؟

  چنگ زدم به بالش و بغضم با صدا شکست . 

  جیغ کشیدم ... جیغ کشیدم تا حنجره م به سوزش بیوفته اما صورت اون زیره 

  سیلی نفرتم به سوزش نیوفته ...

  گریه کردم چشIمو ازش دزدیدم تا نبینه چی به رسم آورده تا نفر>و تف نکنم تو صورتش ...

  .قلبم شکست و صداشو خفه کردم تا به رخ نکشم نامردی َمردی که َمرد میدونستمش..
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  آی روزگار.... آی روزگار کمرم شکست زیره باِر این همه ظلمت... 

  دستشو روی شونه هام گذاشت و بلندم کرد .

  نگاهش 5یکردم اشک میریختم و هق میزدم ولی تو صورتش نگاه 5یکردم .

  چی داشتم بگم ؟ چی داشت جواب بده ...؟

  ت...  نگاه 5یکردم تو چشIیی که برقش د� رو به لرزه مینداخ

  رسم داد زد : آروم باش تیارا ، چته تو ؟

  خاموش شدم ... مثل آبی که رو آتیش ریخته میشه ...

  بغ کردمو چونم لرزید ، د� میخواست داد بزنم : بی انصاف کسی رو که یتیم کردی 

  رسش داد نزن...باباییم نیست نازه دخرتشو بکشه...  داد نزن تنهام...  بی کَسم... 

  واژه غریبی چه درد سنگینی ... یتیم ؟ چه

  بغضمو قورت دادم و بی صدا اشک ریختم . 

  بی حرف منو کشید تو آغوشش .

  یخ کردم ، دیگه آرومم 5یکرد این آغوش . 

  حس گناه رو شونه هام سنگینی میکرد و حاملو بدتر میکرد .

  عذابی باالتر از این هست ؟ یه قاتل کنارت باشه و نتونی کاری کنی.

  مونی بگیری و طعم حقارتو بچشی و بازم دم نزنی .الل 

  دستای لرزو5و مشت کردمو لب زدم:

  خدایا ...چرا؟...

**  

   

  معصومه خانم سینی چای رو روی میز مقابل همرسش و پرسش گذاشت و خودش هم

  کنار پرسش جا گرفت و با لحن گالیه مندی گفت : 
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  حت� باید رساغتو بگیریم تا بیای خونه خودت .

  نگاه از صفحه خاموش تلوزیون گرفت و رو به مادرش جواب داد :

  الهی قربونتون برم میدونم ، هرچی بگید حق دارید . ولی چه کنم گرفتارم .

  بغض دار گفت : من 5یدونم اینم شغل بود تو و بابات انتخاب کردید .

  همه زندگی تون حروم شد پای این کار.

  جالل قندی توی دهان انداخت : 

  خانم شIم نشد یبار منو پرستو کنار هم ببینی این حرفارو پیش نکشی . ای

  معصومه : مگه بیراه میگم .

  جالل : نه حق با شIس .

  لبخند کم رنگی در برابر حرف های پدر و مادرش زد و سکوت اختیار کرد. 

  دلش توی اداره بود اگه در برابر ارصار های مادرش مجبور به ترک اداره نبود

  ش رو رها 5یکرد و اونجا می موند تا حتی ثانیه ای هم از کار  

  وقتش رو حدر نده .

  با صدای بلند زنگ گوشیش دست از فکر برداشت و خم شد و گوشیش رو از روی میز چنگ زد 

  و با زدن دکمه اتصال گوشی رو کنار گوشش گذاشت . 

  الو؟ -

  الو قربان ... الو ... -

  : بگو دانش صداتو دارم . از جاش بلند شد و تکرار کرد

  دانش : قربا...ن ...ام...امشب ...

  صدا قطع و وصل میشد ، کنار پنجره رفت و گفت : دوباره بگو دانش صدات قطع شد . 

  دانش : قربان شI که رفتید بچه ها خربه یه لونه زنبورو دادن .

  ماهم خراب شدیم رو رسشون ، بارشونو تونستیم گیر بیاریم . 
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  ن فرار کردن و چندتاشونم توسط افرادمون کشته شدن . چندتاشو 

  فقط یه چیزی قربان ...

  دانش که مکث کرد آرشا گفت : حرفتو بزن . 

  دانش : دوتاشونو قبآل دیده بودم تو عملیات چند ماه قبل . 

  ابروهاش بهم گره خوردن : کدوم عملیات؟

  شون کشته شد و اون یکی فرار ک...دانش: همون عملیاتی که رسوان دلیری توش شهید شد. یکی 

  فریاد آرشا بلند شد : دانش تو میدونی چه شانس بزرگی رو از دست دادیم . 

  دندوناش رو بهم فرشد : چرا خربم نکردی تا برگردم . 

  دوباره فریاد کشید : چند ماهه منتظره یه ردیم حاال که بهشون نزدیک بودیم همه چی رو

  به سنگ .خراب کردین .بازم خوردیم 

  تو این رشایط باید همه چیزو سخت گرفت آخه چرا اینقدر ساده از کناره همه چیز رد میشید . 

  بلندتر از قبل فریاد کشید : چرا .

  دانش : قر...

  >اس رو قطع کرد و اجازه ادامه حرف رو به دانش نداد. 

  رفت . عقب گرد کرد و کتش رو از روی دسته مبل برداشت و سوئیچش رو به دست گ

  جالل با جدیت گفت : آرشا چی شده؟ 

  رسش رو کالفه به چپ و راست تکون داد : هیچی .

  جالل : با عصبانیت چیزی حل 5یشه پرس . 

  دندون قروچه ای رفت و با لحنی تند گفت : این مسئله حل شدنی نیست ، 5یخواد که حل شه.

  رسم . به سمت در رفت که صدای لرزون مادرش اومد : کجا میری پ

  توقف کرد ، برگشت و تازه متوجه رفتارش شد . 

  چشIش رو بست و با رشمندگی گفت : ببخشید تند رفتم . 
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  باید برم همه چیز بهم ریخته . 

معصومه با رورسی ، خیسی گوشه چشمش رو پاک کرد : برو خدا به همرات ، مواظب خودت باش 
.  

  بوسه ای به روی رسش زد و  چند قدمی جلو اومد و مادرش رو در آغوش گرفت و

  با صدای خسته ای زمزمه کرد : برام دعا کن مامان .

  آب دهنش رو قورت داد و بغضش رو فرو داد. 

  با چشم های رشمندش خیره شد به جالل . جالل لبخند پدرانه ای به روش

  پاشید و لب زد : برو بابا جان ...

  طول و عرض اتاق رو عصبی قدم میزد . جلوی قفسه نوشیدنی ها که رسید ، دستش رو 

  پیش برد و بطری سبز رنگی برداشت و بطری رو با >ام توان به دیوار کوبید و 

  شیشه ها خورد شدن و هر کدوم به گوشه ای پخش شدن .  

  شهاب قدمی به عقب برداشت تا از اثابت شیشه ها در امان |ونه . 

  راتین خنده عصبی رس داد و صداش رو باال برد : اون احمقا همه چیزو خراب کردن . 

  شهاب : رئیس پلیسا همه جا هسW ، انگار بو میکشن . هرجا معامله ای باشه رس 

  میرسن خیلی تیز شدن . 

  راتین مشتش رو به دیوار چسبوند و از الی دندونای کلید شدش غرید:

  تیز؟ وقتی یه مشت ابله دورت جمع باشن معلومه اون همه هروئین به باد میره . 

  شهاب رسشو پایین انداخت : تیردادو زدن وگرنه میتونست بچه هارو جمع کنه . 

  تکیه به دیوار داد و با نگاهی رسد گفت : کسی زنده گیرشون نیوفتاد؟

  اید خودشونو خالص کنن . شهاب : نه رئیس ، بچه ها میدونن اگه گیرم افتادن ب

  رسش رو تکون داد و گفت : میتونی بری. 

  با رفW شهاب خودش رو روی صندلی رها کرد و دکمه های پیرهنش رو تا نصف باز کرد . 
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  پوزخند همشگیش رو به لب نشوند و نگاهش رو روی سقف میخ کرد . 

  و سخت همه چیز بهم ریخته بود ، پلیسا دنبال چی بودن که اینقدر سفت 

  رس از هر سوراخی در میاوردن.

  لبش رو بهم فرشد و انگشت شصت و اشاره ش رو روی چشIش گذاشت و فشار داد . 

  بی خوابی باعث درد چشIش شده بود . از طرفی خربای بدی که هر بار به گوشش میرسید 

  عصابش رو خراب میکرد و از طرفی ام چند روزی بود تیارا ازش دوری میکرد 

  تارش رسد شده بود . و رف

  تیارا ناخواسته منبع آرامش راتین شده بود و حاال ...

  میتونست بره رساغشو با زور کارشو پیش بربه . ولی راتینم ازش دوری میکرد . 

  اهل اینکه سمته کسی بره نبود دوست داشت همه چیزو زیر سلطه خودش در بیاره حتی تیارا.

  یاد کشید : لعنتی ...هر دو دستش رو روی میز کوبید و فر

  رسش در حال انفجار بود ، بلند شد و رفت رساغ نوشیدنی هاش.

  برای آروم شدنش فعآل اونا کافی بودن...

  

  

  

  تیارا

  

  سکوت ، تاریکی ... همه اینا شده بود تکراره این روزهام . 

  دلگیرم دلتنگم ، یه بغض مثل کوه تو گلوم راهه نفسمو سد کرده .

  میگن ؟ بی غیرت چطور؟...بی رگ به من 

  هنوز هم کنار مردی هستم که نابودم کرده و >ام وقتایی که از ته دل بهش 
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  میگفتم دوسش دارم به ریشم میخندید .

  آه خدایا این چه دنیایی ؟ چقدر دنیات عجیبه .

  پر از غیر ممکن هاست ! غیر ممکن هایی که ریشه آدمو خشک میکنه.

  وی تو بلند کنم ، حتی خجالت میکشم اسمت رو به زبون بیارم ...حتی رسم رو 5یتونم پیش ر 

  چون گناه کردم .

  ولی گله دارم خدا ، اگه قرار بود کسی تاوان بده اون من بودم .

  نه خونوادم ... نه عزیزانم ...

  منکه به حده کافی با اینجا بودنم تقاص دادم ، تقاص فضولی کردنام .

  بودم.تقاص انتخاب شغلی که عاشقش 

  زیاد بود ... رفW اونا زیاد بود ...

  لبم رو به دندون گرفتم .

  عمه ، شوهر عمه ، الوین ...

  اونام قربانی این بازی کثیف شدن .

  صدای الوین تو رسم پیچید ، آخرین باری که دیده بودمش...

  خندید و گفت : ببین راستشو بگو اگه آب و نون تو کارت هست جون بچه نداشتت 

  منم جایی بند کن. بابا همچین دو دستی چسبیدی اونجارو؛ فکر کنم دور و برت پر دسته 

  از هلوئه ، آخ که من میمیرم برای هلو ...

  قاه قاه خندید و منم به خنده انداخت.

  لبخند تلخی زدم و قطره اشکی که پایین اومده بود از چشممو با پشت دستم پاک 

  کردم و زمزمه کردم : 

  ای دیوونه ...

  آره این شد جوابه >وم پا فشاریام ... این شد مزد چندین سال خدمتم ... 
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  انصاف نبود خدا ، انصاف نبود بی گناه پرپر شدن ...

  چشIم دوباره پر شد و دستامو گذاشتم روی دهنم تا صدای گریه م بلند نشه ...

  ، اگه بهشون نزدیک یاد آرشا افتادم که میگفت( د بفهم لعنتی داری با دم شیر بازی میکنی 

  شی نابود میشی ...)

  دستامو از دو طرف گذاشتم روی رسمو فشار دادم : 

  م...من اون روزا دنبال مسببین قتل فاطمه بودم ... م...من فقط دنبال اونا بودم ...

  پ...پس یعن...یعنی ...

  راتین ...!

  لعنتی...لعنتی...لعنتی...دستامو رو رسم مشت کردم و نالیدم :اه ... 

  منه احمق این همه وقت کور بودم .

  اون همه ادعا داشتم اون همه زرنگی! ه...همش کشک ...

  من یه آشغا� یه به درد نخور ...

  چیکار کردم ...چیکار ...

  خدایا دارم دیوونه میشم . 

  خدایا من مستحق مرگ بودم... منه احمق...

  هقم رو پشت لبام حبس کردم .لبامو روی هم فشار دادم و هق 

  چقدر اشتباه ! چقدر حIقت ...!

  برای کدومش اشک بریزم ؟ به کدومش فکر کنم که آتیشم نزنه ...

  رسمو بلند کردمو رو به سقف گفتم :

  ب...بابایی ...مامانی جونم...

  منو ببخشید ... ببخشید بد بودم ...

  ببخشید رشمندتون کردم...
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  ببخشید پاک 5وندم ...

  من آلودم روحم سیاهه ...

  چشIمو فشار دادمو اشکام با رسعت پایین اومدن ...

  زمزمه کردم : ببخشید دخرتتونو که رسبلندتون نکرد...

  آب دهنمو قورت دادمو با نفرت به اتاقی که توش بودم نگاه کردم . 

  میتونستم..؟ باید تالشم رو میکردم...

  حتی به ازای نابودی خودم ...

  پر شد و با زدن لبخند غمگینی داغ د� دوباره رس باز کرد ...چشIم 

 ***  

  پشت دره اتاقش بودم ،تکیه به در دادم و صدای بلنده خنده هاشونو شنیدم . 

  خنده هایی که هر کدوم خنجر میشدن و روحمو پاره میکردن . 

  اینکارا برای چی بود ؟ آزاره من تحقیره من ...

  بود ؟؟؟ مگه کم تحقیر شدم ... کم

  بغض به گلوم چنگ انداخت ، با قورت دادن آب دهنم سعی کردم پسش بزنم .

  اگه درو االن باز میکرد میگفتم : 

  خیلی مردی ، خیلی مردی که حIقتم رو هر لحظه به یادم میاری ...

  چشIمو بستم ، صدای خنده هاشون بلند تر شده بود ...

  کسی که فقط برای من میخندید حاال...!

  رای من؟ اون به ساده بودنم میخندید ... به خر بودنم ...ب

  آره اینا خنده دارن ... برای اون خنده دارن ...چه ساده بودم ....!

  مگه حسی بهش مونده که با آوردن این دخرتا میخواد آزارم بده ...

  هه میخواد حساد>و تحریک کنه ؟
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  ولی این قلبه مرده حس نداره ...

  به روزم آورده ...خرب نداره که چه 

  خرب نداره ...

  براش مهم نبودم ... نیستم ...

  اگه بودم رهام 5یکرد تو تنهایی خودم... هر شب یه دخرتو 5یربد تو اون اتاق لعنتیش ...

  تلخندی زدم ، چی دارم میگم ...

  چه توقع بیجایی دارم از یه قاتل ...قاتل...!!!

  میق تر شد ...دست کشیدم به صورت خیسم ، و پوزخندم ع

  تکیه مو از در گرفتم و با قدمایی سست از اونجا دور شدم ...

  هوای بیرون رسد بود ، کاله سیورشتم رو روی رسم انداختم و زیپش رو باال کشیدم . 

  دستامو توی جیب کردمو با گذشW از درخچه ها خودمو کنار حوض سنگی دیدم . 

  خ یخ بود .کنارش نشستم و دستمو فرو کردم تو آب ، ی

  دستمو بیرون آوردم و گرفتم جلوی دهنمو ها کردم . 

  سنگا رسد بودن و لرز به تنم افتاده بود . 

  داغ بودم اما از رسما به خودم می لرزیدم . این روزا تا عصبی میشدم سیستم بدنیم

  بهم میریخت . مهم نبود ... وقتی زندگیم بهم ریخته بود ، حاِل بهم

  درک...ریختَم بره به 

  به تصویره نیمه مهتاب توی آب خیره شدم و رسمو باال گرفتم برای دیدنش . 

  آسمون مه گرفته بود و نیمی از ماه رو ابرا پوشونده بودن .

  بی هوا د� هوای شIلو کرد . 

  چقدر تو شبای اینجوری وقتی بچه بودیم با الوین تو حیاط خونه بابا بزرگ تاب بازی میکردیم . 

  از شاخه های درخت گردو آویزون بود. تابی که
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  عمه و مامان همش دعوامون میکردن میگفW شبا خطرناکه تو باغ نرید.

  منو الوینم گوش 5یدادیم و تا موقعیت گیر میاوردیم جیم میزدیم.

  هیجان و ترسو به دل میخریدیم تا بازی کنیم . توی عا� بچگی همه چیز برامون

  بی معنی بود و فقط خوشی مهم بود ...و حاال ...!!! 

  نگاه از ماه گرفتم و آب دهنمو قورت دادم . گلوم درد گرفت و چشIم پر شد ...

  خیره به آب بودم ... چشIمو بستمو نفسم رو حبس کردم و رسمو فرو بردم تو آب . 

  رسم تیر کشید و تا مغزم یخ بست ...

  بی حس شد .آروم آروم بیشرت فرو رفتم تو آب . کم کم رسم بر اثر رسمای آب

  تا آرنج تو آب بودم و وقتی که نفس کم آوردم رسمو کشیدم بیرون و یه نفس عمیق کشیدم . 

  به رسفه افتادم و وزش باد رسد تنم رو به لرز انداخت و باعث در

  اومدن صدای دندونام شد .

  ه مو به پشتم دادم.از کنار حوض پایین اومدم و روی زمین نشستم و تکی

  زانوهامو جمع کردمو دستامو بغل گرفتم .

  رسد بود ... استخونام در حال پودر شدن بودن ...

  رد اشکام صورته بی حسم رو به سوزش انداخW ... چشIمو بهم فرشدمو 

  نفسم رو دادم بیرون... رسد بود ...

**  

  

  ه شده کناره فواره افتاد . میعاد در حال عبور از باغ بود که چشمش به جسمی چمبات 

  اسلحه ش رو از پشت کمر بیرون آورد و به اون سمت رفت . 

  با احتیاط قدم برداشت با دقت بیشرتی به روبه روش چشم دوخت . 

  نا مطمنئ گفت : تیارا تویی ؟
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  رسش رو از روی زانوش بلند کرد، میعاد با دیدن چهرش اسلحه ش رو قالف کرد و نزدیکش شد .

  صورت رنگ پریده و بدن لرزونش رو از نظر گذروند و با اخم گفت : 

  اینجا چیکار میکنی ؟ چرا خیسی؟

  لبخند بی جونی زد : میعاد ...

  چیه ؟ -

  نگاهش رو به رو به رو دوخت و بی ربط کالمی به لب آوورد .

  وقتی کم بیاری چیکار میکنی؟

  دستش رو برد جلو تا بلندش کنه :

  معلوم نیست چه بالیی رسه خودش آورده چرت و پرت میگه.بلندشو ببینم ، 

  راتین پشت پنجره اتاقش نظاره گره باغ بود. زمان کمی بود که پشت پنجره قرار گرفته 

  بود و میعاد رو در کنار تیارا میدید . 

  توی یک دستش جام نوشیدنی و تو دسته دیگه ش سیگار بود . 

  شون میداد که آروم . با عصبانیت به سیگارش پک میزد اما ن

  براش مهم نبود تیارا کجاست و چه حالی داره . 

  توی دنیا هیچ چیز براش مهم نبود.

  خودخواه بود و دل سنگش هیچ حسی رو تو وجودش بیدار 5یکرد.

  شونش فرشده شد و صدای ظریفی کنار گوشش گفت : 

  چیشد  چه زود عقب کشیدی .

  سیگار سوخته رو داخل جام خالی پوزخند محوی کنج لبش جا خوش کرد. ته

  انداخت و جام رو کنار پنجره گذاشت .  

  دست پشت کمر ظریفش انداخت و کشیدش روبه روی خودش .

  دستای مردونش رو دو طرف صورتش قرار داد و رسش رو برد جلو...
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  چشمش افتاد به پنجره اتاق راتین و وجودش سوخت .

  شه میزد .حس حقارت چه بی امان به ریشه وجودش تی

  اشک اول که چکید بقیه راه خودشون رو باز کردن...

  بغض آلود گفت : کاش یه لطفی در حقم بکنی و خالصم کنی.

  میعاد: چی داری میگی ! حالت خوبه .

  هق هقش بی صدا توی گلو خفه شد:

  ن...نه ... خ...خوب نیستم ...

  بیشرت توی خودش جمع شد : 

  کجای زندگیت شکست خوردی؟

  : تیا... میعاد

  حرفش رو قطع کرد : کجا؟

  میعاد حال تیارا رو درک 5یکرد حسابی از حرفاش گیج شده بود .حرفای ربطی که از دهنش

  خارج میشد ... خودش هم 5یفهمید چی داره میگه ... 

  فقط میخواست حرف بزنه ...

  کنارش نشست و نفسش رو آه مانند داد بیرون : 

  وقتی مادرم مرد .

  وری؟تیارا: چج

  میعاد دستش رو مشت کرد و رسش رو پایین انداخت : 

  ما کارمون جوری که چه بخواییم چه نخواییم یه دشمنایی برای خودمون داریم . 

  مادرمم قربانی این دشمنیا شد . 

  تیارا چشIش رو بست : دوسش داشتی؟

  دستی به پشت گردنش کشید و آب دهنش رو قورت داد و با مکث کوتاهی گفت : 
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  >وم دنیای من مادرم بود . همه کسم مادرم بود . منو با چنگ و دندون بزرگ کرد .

  لقمه از دهن خودش میگرفت و میذاشت توی دهن من تا مبادا یه شب با شکم گشنه رس رو  

  زمین بزارم. یه عمر برام فداکاری کرد ، بزرگ شدم خواستم زحIتشو جربان کنم پا گذاشتم

  ولش خوب بود ...تو این راه . چون پ 

  پوزخند تلخی زد و ادامه داد :

  تو این مملکت فقط از راه دزدی و خالف میشه پول در آورد و گشنه 5وند .  

  مجبور شدم پا تو گندابی بزارم که به کثافت کشیدم . 

  براش جربان کردم با از دست دادنش همه مادریاشو جربان کردم ...

  رو براش غیر ممکن کرد . بغض راه گلوش رو بست و ادامه حرف

  دخرتک فکر کرد ، من هم جربان کردم ... چه جرباِن تلخی بود...  جربانی به سیاهی مرگ...

  تیارا لرزید و با دستای بی حسش صورتش رو پاک کرد : 

  اونوقت چیکارشون کردی؟

  میعاد : عقب نکشیدم موندم همین جا. پاهامو محکم تر تو گنداب فرو کردم تا پشتم قرص باشه . 

  کشتم همه شونو کشتم ...

  شقیشه هاش نبض میزد ، رسفه بی جونی کرد و با ضعیف ترین صدا زمزمه کرد :

  من چیکار کنم ؟ چیکار میتونم بکنم ...  

  زش هیچ چیز دریافت 5یکرد .نفس هاش کوتاه شدن و حس از تنش رفت . مغ

  یخ زده و بی جون چشم روی هم نهاد و کج شد و روی زمین افتاد .  

  میعاد فورآ به خودش اومد و خیز برداشت سمتش و دستشو به صورتش زد و صداش کرد .

  وقتی جوابی نشنید از روی زمین بلندش کرد و با قدمایی تند به طرفه ساختمون رفت . 

  دت شاهده همه چیز بود ، با یک حرکت دخرتی که روبه روش بود و راتین که >ام م

  توی آغو**شش ، به عقب پسش زد و قبل از خارج شدن از اتاق پیرهنش رو به تن کرد و
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  بدون بسW دکمه هاش از اتاق زد بیرون .  

  وسط پله ها به میعاد رسید ، میعاد نفس زنون گفت : یخ کرده .

  راتین بدون مکث تیارا رو توی بغل گرفت و پله هارو باال رفت . 

  در اتاقش رو با پا باز کرد و تیارا رو روی تخت گذاشت . 

  لباسای خیسش رو بیرون آورد و پتورو دورش پیچید . 

  دستاش رو به دست گرفت و با گرمای نفساش و ها کردن سعی داشت خون رو 

  نگاهی به صورته رنگ پریدش انداخت و توی دستاش به جریان در بیاره .

  صورتش رو بین دستاش گرفت و لباش رو روی لبای رسدش قرار داد ودستاش رو دور

  تنش پیچید .

  گرمایی که از راتین به وجودش تزریق میشد حالش رو کم کم بهرت میکرد . 

  تکون آرومی خورد و از میون لباش زمزمه نامفهومی بیرون اومد . 

  و عقب کشید و درحالی که به صورتش خیره بود گفت : دخرته لجباز .راتین رسش ر 

  پوزخندی زد و نگاه ازش گرفت و آروم روی تخت گذاشتش . 

  بلند شد و به طرف شومینه رفت ، مقابلش نشست و زیادش کرد .

  دستی به موهای آشفته ش کشید و چشم از شعله های رقصون آتش گرفت و

  آروم و با فاصله روی تخت جا گرفتو  بلند شد و کناره تخت رفت .

  چشم بست ...

  با باز شدن چشم هاش اتاق تاریک رو از نظر گذروند . برای هزارمین بار صدایی در ذهنش 

  گفت : چرا 5یمیرم ...؟

موهای آشفته ش رو از روی صورتش کنار زد و به پتوی دور خودش دست کشید و اخمش درهم 
  شد.

  به سمت راست غلت زد و با دیدن راتین شعله درون چشIش زبانه کشید . 
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  باز هم اون ... بازهم نزیک بهش...!

  هیچ چیز توی ذهنش جز نفرت پرسه 5یزد . 

  متنفر از عشقی بود که تازه جوونه زده بود و خیلی زود از هم پاچید.

  به اشتباهاته خودش پوزخندی زد و توی دلش زمزمه کرد : 

  ومش میکنم . خیلی زود این بازی رو که راه انداختی >ومش میکنم راتین . من همه این مدت>

  خودم رو فراموش کرده بودم و حاال یادم اومده کی هستم. 

  مطمنئ باش از پنجه زهر داره من در امان 5ی مونی ... میخوام همه چیزو >وم کنم ...

**  

  هایی که خشمش رو روی زمین خالی میکردن . از اتاق کنفرانس بیرون اومد ، با قدم  

  رستیپ پورانی با >ام نیروها ا>ام حجت کرده بود . یک هفته فرصت برای حل 

  این پرونده مجحول ...

  وگرنه پرونده از رسگرد فرهام گرفته میشد و به نیروی جدید واگذار میشد.

  آرشا میون حرف های رستیپ اتاق کنفرانس رو ترک کرد.

  د که توبیخ میشه هیچ چیز مهم نبود . مهم نبو 

  اما اینو حق کسی 5یدونست بعد از این همه مدت این پرونده رو ازش بگیره و 

  بسپره دسته یکی دیگه.

  قربان ...قربان ... -

  دستش روی دستگیره در موند . برگشت و دید که دانش با قدم های تندی به طرفش میاد . 

  ه نفس نفس میزد گفت : مقابل آرشا ایستاد و درحالی ک

  قربان به حرف 5یاد . با لیوان شکسته میخواست رگشو بزنه.

  بچه ها به موقع رسیدن باال رسش .

  بدون اینکه حرفی بزنه راه افتاد به سمته اتاق بازجویی . 
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  پله هارو دوتا یکی پایین رفت ...

  به حدی عصبانی بود که میتونست >وم خشمش رو رس یکی خالی کنه.

  چه کسی بهرت از حامد !! و

  دره اتاق بازجویی رو با رضب باز کرد.

  نگاه رسده حامد کشیده شد به سمت آرشا که با صورتی رسخ نظاره گرش بود . 

  حامد خیلی اتفاقی گیر پلیسا افتاد ، 

  با یه اشتیاه کوچیک .

  ودخونه جهانی تحت کنرتل بود و حامد برای بردن بسته ای از طرف راتین مآمور ب

  که با دیدن پلیسا و موقع فرار از دستشون گیر افتاد .  

از موقعی که توی اتاق بازجویی بود لب از لب باز نکرده بود و >ام سوال های افراد پلیس بی 
  جواب 

  مونده بود.

  آرشا چند قدمی رو تا میز وسط اتاق برداشت . 

  صندلی حامد توقف کرد . دستاش رو توی جیبش قرار داده بود. دور میز چرخی زد و پشت

  خب 5یخوای حرفی بزنی ؟ با جهانی چیکار داشتی ؟ اون بسته هروئین توی ماشینت ...! -

  به نفعته دهنتو باز کنی و هرچی ازت میپرسم جواب بدی . 

  سکوته حامد باعث شد کنرتلش رو از دست بده . 

  . دستش رو پشت رس حامد قرار داد و رسش رو بارضب به میز چسبوند

  صورت حامد از درد جمع شد ، اما لب بهم فرشد تا صداش در نیاد . 

  آرشا از بین دندونای بهم فرشدش غرید : د حرف بزن . دهنتو باز نکنی بالیی

  به رست میارم که برای همیشه الل مونی بگیری . 

  از روی صندلی بلندش کرد و یقه شو گرفت ، از پشت چسبوندش به دیوار و توی 
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  ریاد زد : صورتش ف

  مگه کری 5یشنوی ؟ بگو برای کی کار میکنی ؟ اسم رئیست چیه ؟ 

  خونه جهانی چه غلطی میکردی ؟

  مقر بیا لندهور ...

  حامد نگاه بی تفاوتی به چشIی رسخ آرشا انداخت و پوزخند حرص دراری زد . 

  آرشا مشت محکمش رو توی شکم حامد فرود آورد . 

  ه هوا رفت ...حامد از درد خم شد و آخش ب

  رسگرد چه خربه معلوم هست چیکار میکنی .  -

  کالفه دستی به موهاش کشید و برگشت به سمت رسهنگ کامیابی .

  چیزی نگفت که رسهنگ ادامه داد :

  همین االن میری خونه . با این حال و روزت 5یفهمی داری چیکار میکنی و اوضاع رو برای

  خودت بدتر میکنی .

  ولی...پوفی کشید : 

  صدای جدی و بلند رسهنگ حرفش رو قطع کرد : همینکه گفتم ، فکر نکنم دلت بخواد 

  تو این یک هفته فرصتی که داری از کار ازل بشی.

  دستش رو مشت کرد و بی توجه ، از کنار بقیه گذشت و از اتاق بیرون رفت...

  

  

  

  تیارا

   

  ام اسم حامد رو شنیدم .  از پشت دره اتاقش صدای فریاداشو میشنیدم. یه چندباری
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  متوجه 5یشدم چی اینقدر آتیشیش کرده که اینجوری همه جارو گذاشته روی رسش . 

  صدای قدمای پایی رو که شنیدم باعث شد از اتاقش فاصله بگیرم و 

  بدوئم سمت اتاق خودم . 

  از الی در به رفW شهاب نگاه کردم وقتی که مطمنئ شدم رفته اومدم بیرون . 

  باید کارمو رشوع کنم یا موفق میشم یا در غیر این صورت راتین  متوجه میشه و 

  همه چیز خراب میشه.

  همین امشب همین یه فرصتو دارم نباید از دستش بدم . 

  شک و دو دلی رو از خودم دور کردم و پشت در اتاقش قرار گرفتم.

  رضبه ای به در زدم و وارد شدم . 

  چشم چرخوندم تا پیداش کنم . اتاقش نیمه تاریک بود ، 

  روی مبل نشسته بود و به جلو خم شده بود . 

  لیوانی که تو دستش بود توی نور کِم اتاق انعکاِس شیشَه ش به چشم میخورد . 

  هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که صدای خشک و رسدش توجام میخکوبم کرد : چی میخوای ؟

  ردم .لرزش دستامو با مشت کردنشون متوقف ک

  ه...هیچی... -

  راتین: پس برو رد کارت .

  بغضم گرفت از دسته نا مهربونی مردی که ازش دل خون بودم.

  دوسش نداشتم...  زبونم دروغ میگفت...  اما امون از د�... 

  این احساس متغیرم کالفم میکرد ، چم شده !!!

  حسم رو پس زدم و به جلو قدم برداشتم .

  گذاشتم و صداش زدم : راتین ...دستم رو روی شونه ش 

  با خشونت مچ دستم رو کشید و روی مبل پرتم کرد خودشم روم 
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  خم شد و با لحن تندی گفت : چی میخوای.

  پرده اشکی چشممو پوشوند دستمو بردم جلو و گذاشتم روی ته ریش تازه در اومدش

  و با صدای لرزونی لب زدم : تو رو ... 

  از نظر گذروند و در آخر روی چشIم زوم کرد . با نگاهش همه جای صورتم رو

  پوزخنده بی تفاوتی زد : 

  درکت 5یکنم ، دخرت کوچولو من اسباب بازیت نیستم که هر وقت دلتو زد بندازیش

  کنارو هروقتم دلت هواشو کرد بری رساغش. 

  دستمو زد کنارو صاف نشست . 

  رو روی میز پرت کرد . ته مونده مایع توی لیوانش رو رس کشید و لیوان خالی 

  با پشت دست رد اشکامو از صورتم پاک کردم و بغض دار زمزمه کردم : 

  عروسکا هیچ وقت برای دخرت کوچولوها تکراری و دل زده 5یشن .

  این آدمان که باعث دلزدگی میشن .

  آدمان که محبت و تنفرو بوجود میارن .

  آدمان که ...

  در حال بلند شدن از روی مبل گفتم:

  اگه یه روزی فقط و فقط از خودت کینه به دل گرفتی منو میفهمی .

  اگه یه روز خودتو مقرصه >وم اشتباهاتت دونستی اونوقته که میفهمی چی میگم .

  نیم خیز بودم که بازومو گرفت ، پنجه هاش رو محکم دور بازوم قفل کرد و نشوندم رو مبل.

  رفه خودش . دستش چفت شد روی چونم ، رسم رو برگردوند ط

  چشIش رو ریز کرد : متوجه حرفات 5یشم ربطشون رو بهم 5یفهمم .

  رسمو کشیدم عقب : تو به من میگی باهات بازی میکنم آره ؟ تو چی ؟

  منو دزدیدی آوردی اینجا ، اون همه بال رسم آوردی ولی منه خر عاشقت شدم . 



 رمانکده کانال تلگرام شلیک کشنده  نویسنده :سعیده.ج

  
 

 

 https://telegram.me/Romankade 447 

 

  از خونوادم دورم کردی، فکر 5یکنی منه لعنتی دل تنگشون میشم ؟ 

  بیخیاِل اینم شدم و گفتم عیبی نداره اونا نیسW اما تو هستی .

  ولی حق اینم ندارم وقتی د� بهونه شونو گرفت بد خلق بشم ؟ َرسه ناسازگاری بزارم ؟

  براش مهم نیست . برای َمردی که میدونم حتی براش مهم نیستم حتی بود و نبودم 

  چون دورش اینقدر آدم هست که یکی شون نباشه، یکی دیگه رسیع جایگزین میشه . 

  ناز میکنم برای تویی که میدونم از طرفت خریدار نداره . 

  منی که میگم دوستت دارم ولی تو...

  م...منی که میخوام فقط مال من باشی و |ونی اما تو برای تحقیر کردنم 

  گیریو میاری تو اتاقت . دسته هرکیو می

  مردونگی تو میخوای اینجوری نشون بدی آره ؟

  دست زدم و میون بغض و گریم خندیدم : ایول داری به واله خیلی مردی . 

  یکم ازش فاصله گرفتم :

  آره ... آره اشتباه کردم ...

  دوست داشW تو اشتباه بود چون سهم من نبودی ... چون بازیچَه ت بودم. مگه نه ؟ 

  پس حق بده ازت دوری کنم پس حق بده دیوونه بشم از این همه افکاره بیخودی که

  همش توی رسمه و دست از رسم بر 5یداره .  

  تو نباید چیزی رو به دل بگیری . من باید ناراحت باشم ، به خاطره اینکه َمردی رو که دوست 

  یچی خودشم حساب 5یکنه .دارم فقط تو اوِج نیازش رفتارش خوبه و به غیر از اون منو ه

  میفهمی چی به روزم آوردی آره ؟

  میفهمی یا نه...

  توئه سنگدل هیچی رو 5یفهمی ...

  هیچی ...
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  من بازیت ندادم آقا...  این تو بودی که...

  لبای لرزو5و ِچفِت هم کردمو بلند شدمو رومو ازش گرفتم . 

  ...یک قدم برداشته بودم که از پشت منو توی آغوشش گرفت 

  دست و پا زدم تا خودمو آزاد کنم که فشار دستاش رو بیشرت کرد .

  چونش رو گذاشت روی شونم و کنار گوشم گفت :

  میدونی محکوم شدن به سنگدلی چه دردی داره؟منم محکوم شدم ... محکومم کردن ...

  دست از تقال کردن برداشتم . برگشتم به سمتش و با صدای ضعیفی گفتم : چرا ؟

  آورد و جلو و با چشIی بسته رد اشکامو بو**سید: صورتشو

  ناگفته ها بهرته همیشه ناگفته |ونن.

  خم شد و از روی زمین بلندم کرد و با نگاهی شیطون گفت : گور بابای غرور ، 

  د� برات تنگ شده بود .

  آخ که چرا هنوزم د� از بودنه در کنارش به لرزه در میاد ... نه نباید کم بیارم ...

  چرا حاال دست از غرور می کشی َمرده من...  حاال که این عشق َرس اومده...

  چرا حاال که قلبه بی قرارم بی اعتIد شده...

  لبخند تلخی زدم و توی د� فریاد کشیدم ( من چقدر پستم ... من یه آدم بی غیرتم ... 

  لعنت به من ....)

  رو حفظ کرده بود تا مبادا رسوا بشم ...وای از د� که زار میزد و لبام حریصانه لبخندش 

  قربانی بودم قربانی ...

  شاید این آخرین پا گذاشW، به حریمی ، از جنس گناه بود ...

  

  

  بـــــوی خیانـــــت ، بـــــوی پشیIنـــــی >ــــام شهـــــــــر را فـــرا گرفتــــه ...
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  پُــــــر از گـــــناه ....ُجفـــت ها بــــهم پیوستـــــه در آغوشـــــی 

  چــــــشم می بندنـــــــــد بـــه روی حـــــقیقت ...

  طعــــِم لــــذت و گــــناه باهــــــم در آمیختـــه ...

  و یـــک قـــدم باقـــــی مانـــده تا تَــــِه ُمـــــــــــردابی

  گرفتــــــــه... کـــه ســــرارسش را لـــــجنزاری آلـــــــوده فـــــرا

  

   

  از روی تخت بلند شدم ، لباسام رو از روی زمین برداشتم و با بی حالی تنم کردم . 

  نگاهی به صورته غرق در خوابش کردم . جای تعلل نبود ، نباید پشیمون میشدم . 

  رضبان قلبم رو نادیده گرفتم ، دل بی تابم رو نادیده گرفتم ، نم اشکام رو نا دیده گرفتم 

  و به سمت در رفتم.

  حاال که هدفم رو نزدیک تر میدیدم قدمام محکم و تند تر شده بودن .

  از پله ها پایین رفتم ، با دیدن سایه هایی زیره پله پناه گرفتم . 

  کسی رو ندیدم ، آروم به سمت رو به رو قدم برداشتم . وقتی صدایی میشنیدم پشت

  ستونا قایم میشدم تا دیده نشم .  

  همه چیز زود می گذشت...  یعنی قرار بود همه چیز >وم شه ؟!!چقدر 

  بآلخره مقبالش قرار گرفتم . دستم رو بردم سمتش و برش داشتم ...

  شIره ای رو که هنوز هم حفظش بودم رو تندتند گرفتم 

  گوشی رو چسبوندم به گوشم . 

  قلبم تند تند میزد ، امید وار بودم جواب بده ....

  لحظه به لحظه داشتم نا امید میشدم . چند بوق خورد

  جواب 5یداد ... جواب 5یداد...
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  آرشا

   

  صبح بود .2:30شب خواب رو روشن کردمو نگاهی به ساعت انداختم . 

  با اخIیی درهم موبایلم رو از روی میز برداشتم . کی بود این موقع از وقت خواب رو بهم حروم  

  کرده بود .

  Iره >اس رو برقرار کردم ، رسم تازه بهرت شده بود اما اینبدون نگاه کردن به ش

  >اس بی موقعه و بدخواب شدنم بازم دردم رو تشدید کرده بود . 

  بفرمایید . -

  صدایی از اونور خط نیومد ، بلندتر گفتم : الو چرا حرف 5یزنی ؟

  میخواستم قطع کنم که به حرف اومد: 

  این >اسو رد یابی کن رسگرد .

  وهام رفت باال ، این صدا آشنا بود . میشناختمش ... تیارا!ابر 

  پتورو زدم کنارو از تخت اومدم پایین : الو تیارا ... الو ... 

  >اس هنوز برقرار بود ، نگاهی به گوشی توی دستم انداختم و پیش رفتم سمت در اتاق .

  بازش کردم و رفتم طرفه تلفن .  

  گوشی رو برداشتم و شIره اداره رو گرفتم . 

  الو رسولی رسیع >اِس روی گوشی مو ردیابی کن. -

  تلفنو رسجاش گذاشتمو با قدمایی بلند به اتاق برگشتمو لباسامو از چوب لباسی برداشتمو 

  بدون وقفه پوشیدمشون . 

  سوئیچ و گوشی مو برداشتم ، باید میرفتم اداره . امشب همه چیز >وم میشد ، 
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  امشب شبه من بود... باید رسیع تر به اداره میرسیدم...

  اگه ردشو میزدیم >اِم تالشامون نتیجه میداد.... منتظره همین یه فرصت بودم...

  باید امشب >ومش میکردم... 

   

  

  تیارا

   

  قطع کنم گوشی رو کنار تلفن روی میز گذاشتم و راهه اومده روبدون اینکه تلفن رو 

  با احتیاط برگشتم . خیلی شانس آوردم کسی متوجه رفت و آمدم نشد. 

  در اتاق راتین رو آروم باز کردمو وارد شدم . 

  هنوز به همون حالت اول خوابیده بود. نفس راحتی کشیدم و بی رسو 

  صدا روی تخت دراز کشیدم . 

  رومی خورد که رسیعآ چشIمو بستم . تکون آ 

  از هیجان زیاد دستام عرق کرده بود و هنوزم نفسم به سختی در میومد . 

  امیدوارم بتونن از طریِق >اس اینجارو ردیابی کنن 

  وگرنه راتین فردا بیدار شه و دوربینارو چک کنه زندم 5یزاره . 

  زم .پی همه چیز رو به تنم مالیدم ، یا میربم یا میبا

  همه امیدم به آرشائه باید منتظر |ونم. اگه رسگرد نتونه کاری کنه همه امیدم از بین

  میره. 

  5یدونم خارج از شهریم یا نه...  5یدونم چند ساعت باید منتظر |ونم... 

  سخته انتظار کشیدن.  دستمو روی قلبم که تندتند میزد گذاشتم و فشار دادم.

  تایی که قرار بود اتفاِق بدی بیوفته.نا آروم بودم...  مثِل وق
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  اسم خدارو صدا زدم...  تا بلکه آروم بگیرم... 

چشIمو بستم و سعی کردم بخوابم...  چشم انتظاری سخت بود...  مخصوصأ تو این رشایِط 
  سخت...

**  

  

  صدای داد و فریاد و تیراندازی توی باغ پیچیده بود .

  پنجره ، باغ رو از نظر گذروند و مشت محکمشراتین از روی تخت خیز برداشت پشت 

  رو به روی دیوار زد. 

  دستی به موهاش کشید و تی رشتش رو از روی دسته صندلی برداشت و به تن کرد .

  کشوی میز رو بیرون کشید و اسلحه ش رو برداشت و خشاب پُری داخلش گذاشت . 

  لندش کرد.نگاهش افتاد به تیارا ، رفت کناره تختو بدون هیچ حرفی ب

  تیارا که با شنیدن تیراندازی توی باغ بیدار شده بود سعی کرد نشون بده خوابه و ترسیده . 

  چیشده ؟ چیکار میکنی ؟-

  بازوش رو کشید و گفت : باید از اینجا بریم . 

  بی توجه به دستو پا زدن های تیارا اونو با خودش همراه کرد . 

  د ، برای اینکه هدفش به سنگ نخورده بود . تیارا >وم مدت لبخند محوی رو لبش بو 

درگیری که بین افراد راتین و پلیس افتاده بود باعث کشته شدن چن تن از افراد هر دو گروه شده 
  بود .

  آرشا با تعدادی از نیروها وارد باغ شده بودن و بقیه بیرون از باغ منتظر دستوری برای ورود

  از طرف آرشا بودن  . 

  اومده بودن که میعاد جلوی راتین سبز شد .  پله هارو پایین

  رئیس پلیسا ... -

  راتین حرفش رو قطع کرد : بقیه کجان؟ 
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  میعاد: دارن جلوشونو میگیرن نتونن اینورتر بیان . شI از اینجا برید ما هستیم . 

  راتین : ماشین پشت ویالئه؟

  میعاد: بله رئیس سوئیچم روشه .

  کشید ، از در خارج شدن .دست تیارا رو محکم گرفتو 

  تیارا پا روی زمین کوبید و گفت : دستمو شکوندی راتین آروم تر خسته شدم . 

  برگشت سمتشو با عصبانیت گفت :

  االن وقته مسخره بازی نیست راه بیا حرفم نزن . 

  از روبه روی ساختمون عبور کردن و پیچیدن سمته چپ . 

  آرشا خشاب خالی اسلحه ش رو بیرون کشید و خشاب پُری درونش گذاشت . 

  رسش رو که بلند کرد سایه هایی رو روی دیوار دید . 

  با احتیاط از حصاره درختا عبور کرد و از راهه باریکی که راه به پشت ویال داشت عبور کرد . 

  رو انعکاس میداد و قدماش رو تند بر میداشت و بارونی که میبارید صدای قدم هاش 

  آب رو به این ورو اونور پرتاب میکرد .

  به پشت ویال رسیده بودن و فقط کافی بود چند قدم بیشرت طی کنن تا از در پشتی خارج بشن 

  و به خیابون برسن تا سوار ماشین بشن .

تاد روی زمین تیارا برا اثره تند راه رفW پاهاش الی هم گیر کرد و روی سنگ ریزه ها لیز خورد و اف
 .  

  زانوش درد گرفت و آخش به هوا رفت . 

  راتین متوقف شد و خم شد تا بلندش کنه . دستش روی بازوش بود که ...

  دستاتو بگیر باال . -

  رسه تیارا فورآ به سمته صدا برگشت و با دیدن آرشا چشIش گرد شدن.

  اخطاره دوباره آرشا فشار راتین بدون اینکه رسشو بلند کنه چند ثانیه ای مکث کرد و با 
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  دستاش روی بازوی تیارا بیشرت شد و یه رضب بلندش کرد.

تیارارو مقابل خودش قرار داد و رسیعآ اسلحه ش رو از پشت کمرش بیرون آورد و به سمته آرشا 
  گرفت .

  پوزخندی زد و یکی از ابروهاشو داد باال . 

  یم شی . آرشا : اسلحه تو بنداز ، اینجا آخر راهه باید تسل

  اسلحه ش رو توی هوا تکون داد:

  رسگرد این حرفای کلیشه ای تکراری شده ، بجاش نشون بده ببینم چی تو چنته داری . 

  با رسه اسلحه کنار ابروشو خاروند :

  البته اگه توانشو داری . 

  اشاره ای به تیارا کرد و با پوزخندش تیر خالص رو زد . 

  می به جلو برداشت . راتین اخطار گونه گفت : آرشا دندوناش رو بهم فرشد و قد

  آ آ ، رسگرد جلونیا وگرنه مجبور به کشتنت میشم .

  آرشا بی توجه میخواست جلو بیاد که راتین اسلحه رو روی شقیقه تیارا قرار داد . 

  تیارا ناباور دستاش مشت شدن.  باز هم ندایی درون رسش به صدا در اومد : دیدی 

  رو هم قربانی هدفش کنه... اون حتی حارضه تو 

  آرشا رسجاش موند و آروم دستاشو برد باال و گفت :

  خیله خب هرچی تو بگی .

  راتین : اسلحه تو پرت کن اینور .

  آرشا بی حرف اسلحه شو به اون سمت پرت کرد . 

  تیارا با نگاهه ملتمسش چشم به آرشا دوخته بود و انتظاره کمک داشت .

  آرشا رسش رو تکون داد تا بهش اطمینان بده نجاتش میده . 

  راتین با صدای بلندی خندید و رو به آرشا گفت : اگه چند سال پیشم اینقدر حرف شنوی داشتی
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  همرستو بچَه ت زنده می موندن. اسم زنت چی بود ؟ شادی؟! درسته رسگرد فرهام ؟ 

  نگاه ِ بهت زده آرشا روی صورته راتین چرخ میخورد . 

  همه اون صحنه ها یادش افتاده بود اون انفجار تلخ . 

  چشIش رسخ شد و دستش رو پایین آورد . 

  صدای رسوان ، توی گوشی درون گوشش پیچید . منتظر اعالم فرمان بود برای رشوع عملیات . 

  اما آرشا بی توجه به صدا به حرف اومد.

  آرشا: تو ؟ اون کاره توئه عوضی بود؟

  راتین : مودب باش رسگرد .تقصیره خودت بود که کارت از همه چیز برات مهم تر بود .

  خودت باعثه نابودی خونوادت شدی . 

  فریاد کشید : خفه شو حیوون ، میکشمت ...

  قدم برداشت به جلو که راتین به سمتش شلیک کرد . 

  ا دست جلوی چشمش رو گرفت .تیارا جیغ خفه ای کشید و ب

  وقتی صدایی نیومد دستش رو آروم آروم پایین آورد . 

  شونه راست آرشا تیر خورده بود و صورتش از درد جمع شده بود . 

  دسته چپش رو روی شونش گذاشته بود و لبش رو روی هم فشار میداد .

  راتین : بهرته توام همین امشب بری پیششون خیلی وقته منتظرتن.

  شد و اسلحه آرشا رو برداشت ، گذاشتش توی دست تیارا که هنوز از شوک در خم

  نیومده بود و گفت : 

  بهرته تو این لطفو در حقش بکنی عزیزم .

  رسه تیارا جوری چرخید به سمته راتین که مهره های گردنش به صدا در اومدن . 

  چ...چی ...-

  راتین : عجله کن باید بریم . 
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  تیارا نگاهی به اسلحه انداخت و آب دهنش رو با صدا قورت داد . 

  دوباره به راتین نگاه کرد که اون با رس بهش اشاره کرد کارشو >وم کنه.

  اسلحه رو با دستایی لرزون به دست گرفت و چرخید... 

  همونجور که نگاهش تو نگاه آرشا قفل شده بود چند قدم به جلو برداشت .

  الی از هر حس و حرفی بود...  نگاه رنجور و تب دار...  چشIی هر دو خ

  دیگری مات و بی روح...

  

  

  تیارا

  

  پاهام می لرزیدن ، رسم گیج میرفت. فکره اینجاشو نکرده بودم حاال باید چیکار میکردم .  

  آرشا یا راتین ؟؟؟ برای اولین بار از به دست گرفWِ اسلحه وحشت به جونم افتاده بود... 

کار 5یکرد مخم ارور میداد و گیج شده بودم . درست وسط آرشا و راتین با فاصله ایستاده  ذهنم
  بودم . 

  دستامو آوردم باال و اسلحه رو به طرفه آرشا گرفتم.

  رسمو رو به آسمون بلند کردمو چشIمو بستم تا از اثابت بارون در امان |ونن . 

  پایین آوردم . نفس عمیقی کشیدم و با باز کردن چشIم رسمو 

  از وسط به سمته چپ رفتم ... عقب عقب... نگاهم روی دوتاشون چرخ میخورد. 

  چهره آرشا رنگ پریده بود و راتین اخم کرده بود . 

  به حرف اومد : چیکار میکنی ؟

  اسلحه رو به سمتش گرفتمو داد زدم : میخوام کاریو که درسته انجام بدم .

  راتین :تی...
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  و قاتل .داد زدم : خفه ش

  میدونستم توی چشIم شعله ای از آتش زبانه کشیده . برق نفرت رو به راحتی میتونست ببینه . 

  این منی که رو در روش بودم پر بودم از نفرت بودم... 

  راتین: چی داری میگی ؟

  رسمو به چپ و راست تکون دادم و به تلخی گفتم : 

  بهم گفتی درد داره محکوم بودن به سنگدلی آره ؟ 

  پس اگه محکوم به بودن در کناره مردی که قاتل خونوادته باشی ...

  اگه عاشقش باشی ، چی؟ یه چیزی باالتر از درده نه ؟

  چشIشو ریز کرد : تو از...

  حرفشو قطع کردم : اون روز که با اهورا داشتین حرف میزدین همه حرفاتونو شنیدم جناب رئیس . 

  حاال فهمیدی این همه مدت چه مرگم بود؟ 

  میفهمی وقتی ماجرارو فهمیدم چقدر از خودم بیزار شدم که >وم این مدت کنارت بودم ،

  باهات خوش ... 

  داد زدم : عاشقت بودم ...

  رفت : عاشق توئه پست فطرت . چجوری تونستی با من همچین کاری کنی ؟هق هقم اوج گ

  د لعنتی مگه من کم بودم که اونارم قربانی کردی . کشW آدمای بی گناه برات چه 

  سودی داره که فقط به فکره خون ریختنی ؟

  اسلحه رو دوباره به سمته آرشا گرفتم و با نفرت گفتم : 

  رم پیش فاطمه منم ُمرده بودم . ا...اگه تو ... تو میذاشتی ب

  زنده 5ی موندم تا تاوان بدم . تقصیره تو بود ، >وم بدبختیام تقصیره تو بود رسگرد . 

  تو با اون حس رئیس بودنت ، حس مسئولیتت .

  میبینی چه به روزم اومده؟ میبینی رسگرد ؟
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  رونده ای که چندین سال ِ زار زدم : میبینی قربان ؟ من رسوان تیارا فریان توسط فرده اصلی پ

  باز بوده و همینطور قاتل رسوان دلیری دزدیده شدم .  

همون شب خونوادم بر اثر انفجاری که از قبل خربش بهم داده شده بود به کام مرگ کشیده شدن 
 .  

  من رسوان تیارا فریان جسم و روحم بازیچه هوس های مضنوِن پرونده لعنتی ای که سالهاست 

  بازه شده . 

  من رسوان تیارا فریان ....

  هق زدم : قربان کدومو میتونی بهم برگردونی ؟ خونوادمو ؟ نجابتمو که به گند کشیده شد ؟ 

  قلبه شکسته مو ؟ کدومو ؟ 

  میبینی با نجاتم کاری کردی که روزی هزار بار آروزی مرگ کنم . 

  تو در واقع منو کشتی رسگرد ...

  ه رو گرفتم به سمتش .رسمو برگردوندم طرف راتین و اسلح

  از اینکه کنارت بودم حس خوبی داشتم . از اینکه عاشقت شدم نرتسیدم ،  -

  گفتم گوربابای همه چیز فقط تو مهمی برام . 

  راتین میفهمی تو اوج خوشی یه صاعقه بهت بخوره و از آسمون بیوفتی زمینی یعنی چی ؟ 

  ؟ تو اوِج پرواز ، زمین خوردن میدونی چه دردی داره

  چرا تو ؟ چرا تو باید قاتل باشی ...

  چرا من عاشق تو شدم ؟ چرا تو عشِق من...  چرا تو آقاِی من... ؟

  فریاد کشیدم : چرا؟ 

  سکوت کرده بود و این سکوتش بیشرت دیوونم میکرد . 

  نگاه اشکبارمو بهش دوختم : بگو دروغ ِ بگو همش دروغ بوده . 

  تو که همچین کاری باهام 5یکنی .
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  نزار بشکنم نزار حIقتم مثل پتک بخوره توی رسم که اشتباه کردم . 

  تو که اشتباه نیستی ؟ راتین یه چیزی بگو . بگو دروِغ تا ،تا ته دنیا باهات بیام .

  بگو ... فقط یه کالم ... بگو تا عمرمو به پات بزارم...  بگو دروِغ تا رشمنده نشم...  

  گلوم از فشار بغض داشت منفجر میشد . 

  بهش خیره بودمو امید داشتم تا چیزی بگه ...یه امید بی خود ... برای روشنایی... 

  یاد مامان و بابا آتیشم میزد ...

  صدای توکان توی رسم می پیچید ...

  آبجی ... آبجی ...

  صورتم سفت و سخت شد و فکم منقبض شد . 

  میکشمت...  زمزمه کردم : میکشمت.... 

  دسته افتادم رو باال آووردم...  راتین هم همزمان با من دستش رو باال آورد که آرشا داد زد 

  : مواظب باش تیارا...

  چشIمو بستمو شلیک کردم ...

  بدوِن نشونه گیری...  شلیک کردم...  نفرتم ، قلبم ، به هدف میزد این همه نا حقی رو...

  مگه نه ؟...

  ینی روی زمین باعث شد چشIمو باز کنم .افتادن جسم سنگ

  با دیدن راتین ... آتیش درونم خاموش شد و دهنم نیمه باز موند ...

  با ناباوری به اسلحه توی دستم نگاه کردم و لب زدم : چی...چیکار کردم...!

  با قدمایی بلند خودمو رسوندم کنارش. نزدیکش بودم که روی زانوهام افتادم  ...

  کردم و نگاهم روی سینه خونیش نشست و بغضم ترکید ... رسم رو بلند
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  میخوام واسه آخرین بار تَِب دستاتو بگیرم

  تا بدونی بعده تو تنها ترینم 

  میخوام یه حرفی بزنم اگه خدا ِببَخشدم 

  قدره خدا دوستت دارم فقط همینو بلدم

  

  

  دستمو بردم جلو و صورتشو قاب گرفتم : راتین ... 5یخواستم همچین کاری کنم ...  

  راتین جونم م...من...  باورکن عزیزم...  تورو خدا پاشو... 

  هق هق گریه نذاشت ادامه حرفمو بزنم.  نگاِه رشمندم میِخ سینَه ش بود و زار میزدم.

  صورتش از درد جمع شدو نفس نفس میزد. 

یارا بلندشو ... م...من به جز تو کسی رو تو این دنیا ندارما...  من بعده تو دیگه هیشکی جون ت -
  رو

  ندارم... راتین بلند شو ... باهم از اینجا فرار میکنیم ...

  اشتباه کردم خربشون کردم ... نفهم شده بودم... نفهمیدم چیکار میکنم...

  کردم.لبامو به پیشونی خیسش چسبوندمو هق هقم رو خفه 

   

  

  تَِب دستاتو میخوام صورته زیباتو میخوام

  تو بگو دوسم داری از خدا هیچی 5یخوام 

  تَِب دستاتو میخوام صورته زیباتو میخوام  

  تو بگو دوسم داری از خدا هیچی 5یخوام 
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  اخIش توی هم بودن ، به زور لب زد : گ...گریه نکن... خ...خوبم...

  رشد.نفس کم آورد و لباشو بهم ف

رسمو تند تند تکون دادمو بغض آلود گفتم : دروغ میگی حالت بده ، دستم بشکنه چیکار کردم 
  باهات . 

  را...راتین چه غلطی کنم االن ... ب... باید بریم بیIرستان ... داره ازت خون میره ...

  رنگت پریده...  حالت خیلی بده... 

  خواستم بلند بشم که دستمو گرفت .

  ضعیفی گفت : |ون ...با صدای 

  رسمو خم کردم روی صورتش : جانم ، بزار برم کمک بیارم . بزار برم میعاد اینارو خرب کنم بیان . 

  راتین : ب...بیا نز...نزدیک تر ...

  نگاه خیسم رو از صورتش گرفتم و همون کاری رو که گفته بود کردم .

  صورتم که نزدیک به صورتش شد 

  سبوند به لبا**م . چشIم رو بستم و اشکام به رسعت پایین اومدنلبا**ش رو به آرومی چ

  ... من چه کردم... چه کردم با زندگیم...  

  فشار آرومه لباش که کم شد رسمو کمی عقب بردم . با دست موهاشو نوازش 

  کردم و گفتم : برم کمک بیارم؟

  شد .همینجوری خون ازش میرفت و لحظه لحظه رنگ پریده تر و ضعیف تر می

  چشIشو باز و بسته کرد : ن...نه ...بزار یه چیزی رو ... بهت بگم ...

  قلبم داشت بیرون میومد . دستشو توی دستم گرفتم و اشکمو پاک کردم : جونه د� بگو .

  لبخند بی جونی رو لبش نقش بست : دو... دوستت دارم...

  ودم و نالیدم : دستش ُشل شدو از توی دستام رها شد . ماِت صورته بی رنگش ب
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  چ... چرا االن ...؟

  بغضم پر صدا شکست : چرا االن باید بگی ؟ راتین ... لعنت به من ای خدااااا...

  رسمو روی سینه ش گذاشتم و گریه مو رها کردم .عزیزم ، رفت...

  من کشتمش....  من....

  من گلم رو پَرپَر کردم....  

   

  

  ی خیابونسختمه تنهایی زیره بارون سختمه پرسه ها

  سختمه وقتی نباشی پیشم بدجوری دارم دیوونه میشم

  سختمه تنهایی زیره بارون سختمه پرسه های خیابون  

  سختمه وقتی نباشی پیشم بدجوری دارم دیوونه میشم

   

  ...زیر لب چند بار اسمش رو صدا زدم.  باورم 5یشد....  این همه سیاهی باورم 5یشد 

  این همه بد بیاری....  خدایا بخِت من با سیاهی گره خورده بود ؟؟؟ 

  امشب همه جا تاریکه چرا....  امشب چه شبی...  د� درد داره....  غصه داره....

  کی نفرینم کرد تا سیاه بخت بشم ؟ کی ؟...

  رسم رو بلند کردمو نگاهم خشک شد روی خشابی که کنارش روی زمین افتاده بود.... 

  لحه ش رو برداشتمو با دیدن جای خالی خشاب آه از نهادم بلند شد .اس

  رسمو تکون دادم : دیوونه چیکار کردی؟ میخواستی من بکشمت ؟ میخواستی من با دستای

  خودم قَربه این عشق رو ِبَکنم.... ؟ میخواستی من >وم کننده باشم ؟

   متنفر میشم. هق زدم : چرا ؟ چرا ؟ نفهمیدی با اینکارت از خودم بیشرت

  نه من این پایان رو 5یخواستم ...5یتونم اینجوری دووم بیارم . 
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  یه عمر با پشیمونی و حIقت زندگی کنم . من همه چیزم رو باختم همه چیزم رو...

  عشقم رو...  خونوادم رو...  من حتی َرسه عهد و پی5Iم 5وندم...

  باختم خدایا ، باختم.... 

  بودو از روی زمین برش داشتم.  اسلحه ای که کنارم

  نگاهم به چهره آروم راتین افتاد ...

  به لبخندش ... چقدر عزیزکم آروم خوابیده بود ... 

  چه الالیی تلخی رو تقدیر براش خونده بود که اینجور به خواب رفته بود ...

  دستای من آلوده بودن...  باید با همین دست ها َرشه خودم رو می کَندم... 

  

   

  سختمه نگاه به قاِب خالی سختمه پرسه های خیالی

  سختمه اگه نباشی ، نباشی دیوونه میشم

  سختمه...سختمه...سختمه اگه نباشی...

  

  

  نشست...  چشم بستم تا آخرین قطره های اشک ،  لبخندی به تلخی رسنوشت ، روی لبام 

  همبسرته صورته رنجورم بشن...و ماشه رو کشیدم ....

  هایی که نزدیکم میشدن بی توجه موندم به فریاد های آرشا ... به صدای قدم 

  من باخته بودم و جزای بازنده ها چیزی جز مرگ نبود... 

  و رها کردم ماشه رو ...

**  
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  آرشا >ام مدت با فاصله از تیارا ایستاده بود . حرف های تیارا به اون و راتین بهمش ریخته بود. 

  و حاال گریه و زاری تیارا باالی رسه راتین ... 

  میگفت که عاشقشه ... چطور تونسته بود عاشق این مرد بشه ...

  حIقت از این بزرگ تر ...

  هر حرفی که از دهان تیارا خارج میشد آرشا رو بیشرت تو خودش می شکست . 

  چه بازی عجیبی روزگار با آدم ها داشت ...

  به این فکر میکرد که آیا حقشون این بود ... چه سخت تاوان دادن...

  در ازای عدالت ، ناَعدلی نصیبشون شده بود،.... حق بود ؟؟؟

  سکوته تیارا توجهش رو به سمتش جلب کرد .

  با قرار گرفW اسلحه روی شقیقَه ش چشIش گرد شد و قدم برداشت به سمتش 

  و اسمش رو صدا زد ...

  ه بود ، پاهاش رو سست کرد...اما صدای بلند تیری که شلیک شد

  با افتادن تیارا کنار راتین روی زمین، آرشا روی زانوهاش افتاد ...

  شونه هاش زیره رگباره بارون خم شده بود و نگاهه مات و گنگش به رو به رو بود.

  به جوی خونی که از خون های راتین و تیارا ادغام شده بود و روی زمین جوی باریکی 

  ود.... راه انداخته ب

  اشک به دیده آورد و بغض دار زمزمه کرد : آره راست گفتی من کُشتمت ...

  من با نجات دادنت کشتمت...  همون روزای اول کشتمت....  

  مشت هاش رو به زمین کوبید و رسش رو پایین انداخت...  َرشم داشت...  از جنازه ای که 

  در یک قدمیش روی زمین آرمیده بود...  

  ست...  سکوت شد َدروِن گلوش...  سکوتی که شاید سالها شونه های خمیده این بغضش نَشکَ 

  مرد رو راست نکنه... 
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  چه ساده پرونده ای که این همه قربانی داد و چندین سال زمان برد بسته شد ...

  با مرگ و دل هایی که شکست ...

  آورد...با شلیِک گلوله ای که خطا 5یرود و هدف را به چنگال خود در می 

  و یک نفرت ، یک اشتباه ...یک حIقت ُعمری پشیIنی به بار می آورد...

  راتین نبود ...راتین >وم شده بود....

  اما مدارکی که توی ویال توسط پلیس پیدا شد ، میتونست باعث دستگیری 

  خیلی از خالفکارایی که مدرکی دسته پلیس نداشW بشه ... 

  

  و اینگونه بود پایان عشقی که 

  گناه خواندنش ...                                   

  

  1395/2/1پایان : اردیبهشت 
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